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جريدة سياسية يومية

�سائرون واحلكمة ت�صطفان �ضد العيداين:
الربملان �أو من�صب حمافظ الب�صرة
 بغداد /وائل نعمة
م ��ر �أك�ث�ر م ��ن ع ��ام عل ��ى انعقاد
اول جل�س ��ة للربمل ��ان فيم ��ا ال
ي ��زال فائ ��زون يف االنتخاب ��ات الت�شريعية
ي�ضع ��ون قدم ��ا داخل املجل� ��س واخرى يف
منا�ص ��ب تنفيذي ��ة مث ��ل حماف ��ظ الب�ص ��رة
ا�سعد العيداين الذي فاز مبقعد عن ائتالف
حيدر العبادي (الن�صر).
ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ي�ص ��ر العي ��داين عل ��ى
ت�شوي� ��ش معار�ضي ��ه ع�ب�ر ت�صريح ��ات
مراوغ ��ة ،بح�س ��ب منتقدي ��ه ،ومبواق ��ف
�سيا�سية متقلب ��ة وفرت له فر�صة البقاء يف
من�صب�ي�ن ،باملقاب ��ل كانت بع� ��ض االحداث

التي جرت يف الب�صرة قد خدمته بال�صدفة
ومنه ��ا م ��ا ح ��دث م�ؤخ ��را يف ق�ضي ��ة رف ��ع
التجاوزات.
انتخب العيداين حمافظا للب�صرة يف وقت
ملتب� ��س ،حي ��ث كان تي ��ار احلكم ��ة -ال ��ذي
ق ��ال بعد انتخ ��اب العي ��داين �إن الأخري هو
مر�شح ��ه – يتعر� ��ض النتق ��ادات �شدي ��دة
عل ��ى اث ��ر ه ��روب املحاف ��ظ ال�ساب ��ق ماجد
الن�ص ��راوي (مر�ش ��ح التي ��ار) يف ظ ��روف
غام�ضة.
وق ��دم العي ��داين وه ��و مهند� ��س ،اثن ��اء
اختي ��اره للمن�ص ��ب قب ��ل اكرث م ��ن عامني،
نف�س ��ه باعتب ��اره ع�ضو ًا يف ح ��زب امل�ؤمتر
الوطن ��ي ،قب ��ل ان يزع ��م احلكم ��ة بانه من
ر�شحه للموقع ،فيما كان العيداين قد ر�شح

w w w . a l m a d a p a p e r . n e t
� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

املحافظ يحتمي بقيادات احل�شد واملالكي ..ومر�شح حزب الدعوة ي�ستعد لأخذ كر�سي

يف انتخابات  2014عن دولة القانون.
ويف �صيف  ،2018خالل ذروة التظاهرات
يف الب�صرة ،حاول رئي�س الوزراء ال�سابق
حي ��در العب ��ادي وزعي ��م كتل ��ة العي ��داين
االنتخابي ��ة ،ان يحم ��ل االخ�ي�ر ج ��زء ًا مما
يج ��ري يف املحافظ ��ة ،لك ��ن املحافظ حينها
متل� ��ص بذكاء وغازل زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر قب ��ل ان ي�صطف م�ؤخرا مع
حتالف الفتح.
ودفع العبادي ،وحيدا ،بعد ذلك ثمن خراب
الب�ص ��رة الت ��ي �شه ��دت يف ذل ��ك ال�صي ��ف
اعم ��ال عن ��ف وح ��رق مق ��رات لالح ��زاب
ومنه ��ا القن�صلية االيرانية ،باملقابل ا�ستمر
العيداين يف من�صبه وحمافظا على كر�سيه
يف الربمل ��ان ال ��ذي ب ��د�أ م�ؤخ ��را ،حتال ��ف
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�سائ ��رون باتفاق غري معلن م ��ع "احلكمة"
مبحاولة هزه .واعلن رامي ال�سكيني ،وهو
نائب عن �سائرون يف الب�صرة ،قبل ايام انه
قدم طلب ��ا لرئا�سة جمل�س الن ��واب "حل�سم
املوق ��ف القان ��وين ملحافظ الب�ص ��رة ا�سعد
العي ��داين� ،إم ��ا البق ��اء مبن�صب ��ه كمحافظ
�أو الذه ��اب �إىل الربمل ��ان" ،وهو طلب ايده
امل�ست�شار القان ��وين ملجل�س النواب �صباح
املو�سوي قبل يوم�ي�ن وطالب العيداين ان
يعلم "رئي�س جمل�س النواب خطيا مبوقفه
الوظيفي ،اما حمافظا ملحافظة الب�صرة ،او
تفرغه لع�ضوية جمل�س النواب واال�ستقالة
من من�صب املحافظ".
 التفا�صيل �ص3

منح فقهاء ال�شريعة حق الت�صويت والفيتو يقلق الأقليات

الربملان يج ّزئ قانون املحكمة االحتادية
حللحلة اخلالفات ب�ش�أن  3مواد قانونية

 بغداد/محمد �صباح
يف وق ��ت ُتث ��ار ال�شكوك
حول ال�سالمة اجل�سدية
لعدد من اع�ضاء املحكمة االحتادية
بع ��د �أن جت ��اوزت اعم ��ار بع�ضهم
الت�سع�ي�ن عام ��ا ،ت�س ��ارع اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابي ��ة وعل ��ى م ��دار
االي ��ام الثالث ��ة املا�ضي ��ة بتكثي ��ف
اجتماعاته ��ا ال�ستكم ��ال النقا�شات
النهائي ��ة مل�س ��ودة م�ش ��روع قانون
املحكم ��ة االحتادي ��ة قب ��ل عر�ض ��ه
للت�صويت.
واتفق رئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�س ��ي م ��ع اع�ض ��اء اللجن ��ة
القانونية النيابية على ف�صل املواد
اخلالفي ��ة (الثالث ��ة) الت ��ي تعرق ��ل
متري ��ر م�ش ��روع القان ��ون ،وارج�أ

بحثه ��ا �إىل اجتماعات هيئة رئا�سة
املجل�س مع ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية
التي يتوقع �أن تنطلق قريب ًا.
وركزت االجتماع ��ات احلالية على
بحث الآراء املقدمة من قبل جمل�س
الق�ضاء االعلى واملحكمة االحتادية
وعدد م ��ن اع�ضاء جمل� ��س النواب
لت�ضمينه ��ا يف قان ��ون املحكم ��ة
وامكاني ��ة مراجع ��ة كل الفق ��رات
والنقاط املتفق عليها.
وكان ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل�س النواب قد ك�شفت لـ(املدى)
يف وق ��ت �ساب ��ق ان ثل ��ث �أع�ض ��اء
املحكم ��ة االحتادي ��ة ال يتمتع ��ون
ب�سالم ��ة ج�سدي ��ة متكامل ��ة بعد ان
جت ��اوزت �أعماره ��م الت�سعني عاما
م ��ا انعك�س حت ��ى عل ��ى تواقيعهم،
داعي ��ة �إىل الإ�س ��راع يف �إق ��رار

قان ��ون املحكم ��ة االحتادية لتفادي
الفراغ الد�ستوري.
ويق ��ول نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
حممد الغزي يف ت�صريح لـ(املدى)
�إن "االجتماع ��ات ما زالت م�ستمرة
ب�ي�ن اع�ض ��اء جلنت ��ه ملراجع ��ة
ومناق�ش ��ة بنود وفق ��رات م�شروع
قانون املحكم ��ة االحتادية" ،مبينا
�أن اللجنة "قاربت على االنتهاء من
تدقيق ومراجعة اغلب املواد املتفق
عليها بني الكتل واملكونات".
وعلى مدار اربع دورات الربملانية
متتالي ��ة ف�شل ��ت الكت ��ل واملكونات
يف مترير م�ش ��روع قانون املحكمة
االحتادية.
 التفا�صيل �ص2

الكونغر�س يطلب من �إدارة ترامب
�إعادة افتتاح القن�صلية الأمريكية
يف الب�صرة
 ترجمة  /حامد �أحمد
اغلق ��ت وزارة اخلارجي ��ة االمريكية
الع ��ام املا�ضي قن�صليتها يف حمافظة
الب�ص ��رة وذل ��ك بع ��د �سق ��وط �صواري ��خ قرب
املط ��ار الذي ي� ��ؤوي البناية .وزي ��ر اخلارجية
االمريك ��ي ماي ��ك بومبي ��و ،و�ص ��ف يف حينه ��ا
اغالق القن�صلية بان ��ه م�ؤقت ،ولكن �سنة كاملة
م ��رت واملن�ش�أة ما تزال مغلقة .االن الكونغر�س
يهيئ االر�ضية ل�ضمان ان ال ي�صبح هذا االغالق
دائميا .
قان ��ون ميزاني ��ة وزارة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
الذي طرحه جمل� ��س ال�شيوخ االربعاء ي�شرتط
عل ��ى ادارة الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب ان تعي ��د
مكان ��ة ون�ش ��اط قن�صلي ��ة الب�صرة ويت ��م اعالم
الكونغر�س بال�شروط والكلف ال�ضرورية التي
ت�ضم ��ن اع ��ادة افتتاحه ��ا .ويت�ضم ��ن م�ش ��روع
القانون خيارات االبقاء على تواجد دبلوما�سي

يف الب�صرة خالل هذه املرحلة.
عن ��د اغالق القن�صلي ��ة القى بومبي ��و ،بالالئمة
عل ��ى ف�صائل م�سلح ��ة موالية الي ��ران لتنفيذها
الهج ��وم ولكن ��ه مل يق ��دم اي دليل للعل ��ن يدعم
ادع ��اءه .غل ��ق القن�صلية يجدد خم ��اوف بغداد
م ��ن ان يح�ش ��ر الع ��راق و�سط مرم ��ى توترات
امريكية – ايراني ��ة يف وقت متار�س فيه ادارة
ترام ��ب وب�شكل مط ��رد اق�صى م ��ا ت�ستطيع من
حملة �ضغط على طهران .
وقال م�س� ��ؤول يف وزارة اخلارجية االمريكية
يف ت�صري ��ح للمونيرت" :نحن ما نزال ملتزمني
ب�شراكتن ��ا م ��ع العراقي�ي�ن يف املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة ويف كل انح ��اء الب�ل�اد م ��ن اج ��ل
امل�ضي قدما مب�صاحلنا امل�شرتكة .لقد مت اتخاذ
ق ��رار عقب تقديرنا للو�ض ��ع االمني العام داخل
وحول الب�صرة".
 التفا�صيل �ص3

حميد الكفائي يكتب :الدولة
احلديثة تتطلب تنازال من
مواطنيها
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�أكدت ت�سجيل �أكثـر من � 7500إ�صابة بال�سرطان خالل � 7أعوام

ذي قار تتحرك ملواجهة خماطر
ارتفاع معدالت الإ�صابة بال�سرطان
 ذي قار  /املدى
�شهدت حمافظة ذي
ق��ار خ�لال اليومني
املا�ضيني حتركات مكثفة على
امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي
مل ��واج� �ه ��ة خم ��اط ��ر ارت� �ف ��اع
م� �ع ��دالت الإ�� �ص ��اب ��ة مب��ر���ض
ال�سرطان ،وفيما �أعلن جمل�س
حمافظة ذي قار عن تخ�صي�ص
مليار دينار من عوائد البرتو
دوالر ل�ل�ع��ام احل ��ايل ل�شراء
الأدوي� � � ��ة ال �ل�ازم� ��ة مل �ع��اجل��ة
مر�ضى ال���س��رط��ان وت�ضمني
خ� �ط ��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ة �إن� ��� �ش ��اء
م��رك��ز تخ�ص�صي ل�ل�أم��را���ض
ال�سرطانية ،وذل��ك �إث��ر حملة
�شعبية نظمها جم�م��وع��ة من
الإع�ل�ام� �ي�ي�ن ل ��دع ��م م��ر� �ض��ى

ال�سرطان يف املحافظة.
ك�شف مدير عام �صحة ذي قار
ع��ن ت�سجيل �أك�ثر م��ن 7500
حالة �إ�صابة �سرطانية خالل
الأعوام ال�سبعة املن�صرمة.
وق��ال رئي�س جمل�س حمافظة
ذي ق��ار رح�ي��م اخل��اق��اين يف
ب� �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي �� �ص ��در عقب
ت ��ر�ؤ�� �س ��ه اج��ت��م��اع�� ًا ط ��ارئ� � ًا
مل �ج �ل ����س امل��ح��اف��ظ��ة ب �� �ش ��أن
مر�ضى ال�سرطان �إن "جمل�س
امل �ح��اف �ظ��ة ق� ��رر تخ�صي�ص
مليار دينار من عوائد البرتو
دوالر للعام اجل ��اري 2019
وحتويلها �إىل دائ��رة ال�صحة
ل�شراء الأدوية الالزمة ملعاجلة
مر�ضى ال�سرطان".
و�أ� �ض��اف "كما ت�ق��رر ت�ضمني
اخل �ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة اخل��ا��ص��ة

ب��امل �ح��اف �ظ��ة �إن� ��� �ش ��اء م��رك��ز
ت� �خ� ��� �ص� ��� �ص ��ي ل�ل ��أم� ��را�� ��ض
ال�سرطانية وخماطبة وزارة
التخطيط لإدراجه �ضمن خطة
العام احلايل".
و�أو�� � �ض � ��ح اخل � ��اق � ��اين� ،أن
"جمل�س امل �ح��اف �ظ��ة ��ص��وت
ع� �ل ��ى ت� �ل ��ك ال � � �ق� � ��رارات ب�ع��د
مناق�شة متطلبات ملف مر�ضى
ال�سرطان وا�ست�ضافة مدير عام
دائ��رة ال�صحة ومدير البيئة
وال��دوائ��ر املعنية الأخرى"،
م�شريا اىل �أن "�إح�صائيات
دائ��رة ال�صحة �أك��دت ت�سجيل
�أك�ثر من  7500حالة �إ�صابة
يف عموم املحافظة للفرتة من
عام  2011ولغاية ."2016
 التفا�صيل �ص4

حمال الدهني يف الكاظمية ما تزال زاهرة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

ن�ساء يفخرن بافتتاح م�شاريع خا�صة يف �إقليم كرد�ستان
 بغداد� /أ ف ب
ترح ��ب العراقي ��ة الكردي ��ة
زيالن �س�ي�روود بابت�سامة
وفخر بزبائنها الذي ��ن جتمعوا حول
�شاحنته ��ا لبي ��ع امل�أك ��والت ال�سريعة
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،لك ��ن م�شروعها
ال ��ذي �أطلقته قبل فرتة ق�صرية تطلب

�ضوءا �أخ�ضر ،لي�س من املمول بل من
رجال عائلتها.
ب ��د�أت �سريوود ( 22عاما) م�شروعها
"زي برغر" ال�شهر املا�ضي يف �أربيل
لبيع الوجبات ال�سريعة.
تق ��ف �شاحنته ��ا املطلي ��ة باللون�ي�ن
الأ�صف ��ر والأرجواين ،قبال ��ة حديقة
عام ��ة و�س ��ط املدين ��ة ،حي ��ث يتوافد

الزبائن ومعظمهم من ال�شباب.
تعترب �سريوود �أن �إقناع الأقارب كان
العقبة الأوىل ،يف جمتمع حمافظ ذي
غالبية م�سلمة .وتقول لوكالة فران�س
بر�س "�سمع ��ت بع�ض النا�س يقولون
"م ��ا الذي يجربها عل ��ى فتح مطعم،
لديه ��ا �أب و�أخ"؟" .وت�ضي ��ف "لك ��ن
يج ��ب �أال ت�ستمع لالنتقادات �إذا كانت

لديك فكرة �أو تريد تطوير نف�سك".
وافقت عائلة �سريوود على خطوتها،
كم ��ا ح�صلت على متويل م ��ن الوكالة
الأملانية للتنمية ل�شراء معدات املطبخ
املتنق ��ل� .ساعده ��ا والده ��ا يف �شراء
املع ��دات ،وتتن ��اوب م ��ع �شقيقه ��ا يف
العمل �أي�ض ًا.
 التفا�صيل �ص2

�سالم حربة
يكتب عن
م�ستقبل داع�ش
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جنايات الر�صافة حتكم بال�سجن على ّ
موظفني باحتاد كرة القدم
 بغداد  /املدى
ق ��رر قا�ض ��ي حمكم ��ة جناي ��ات الر�صافة
التابع ��ة لوزارة الع ��دل املخت�صة بق�ضايا
النزاه ��ة احلكم ب�سج ��ن د�.صباح حمم ��د ر�ضا �أمني
�سر احتاد كرة القدم و�ستار جبار زوير رئي�س جلنة
اال�ستئناف يف انتخابات � 31أيار  2018ملدة �سنتني
بالتعاق ��ب لإدانتهم ��ا يف ق�ضي ��ة التزوي ��ر ب� ��أوراق
الرت�شي ��ح لنج ��م الك ��رة العراقي ��ة ال�ساب ��ق عدن ��ان
درجال التي منعته م ��ن خو�ض �سباق املناف�سة على
من�ص ��ب رئي�س احت ��اد الكرة �أم ��ام الرئي�س احلايل

عبد اخلال ��ق م�سعود الذي فاز بوالي ��ة جديدة متتد
حتى � 31أيار  .2022وذكر م�صدر مق ّرب من حمكمة
جناي ��ات الر�صاف ��ة يف ت�صريح خ�ص ب ��ه املدى :ان
قرار قا�ضي حمكم ��ة جنايات الر�صاف ��ة بخ�صو�ص
�سجن م�س�ؤولني يف احتاد كرة القدم (�صباح حممد
ر�ض ��ا و�ست ��ار جبار زوي ��ر) بعد �إثب ��ات دورهما يف
تزوي ��ر �أوراق تر�ش ��ح عدن ��ان درج ��ال لالنتخابات
الت ��ي �أقيمت يوم احل ��ادي والثالثني م ��ن �شهر �أيار
 2018يف فندق الر�شيد يف العا�صمة بغداد �سيكون
نهائيا وال يوجد �أي ا�ستئناف فيه مطلق ًا.
و�سيق ��وم جن ��م الك ��رة العراقي ��ة ال�ساب ��ق عدن ��ان

درجال بحمل قرار حمكم ��ة جنايات الر�صافة خالل
االي ��ام القليلة املقبلة اىل جلن ��ة القيم واالخالق يف
االحت ��اد الدويل لكرة القدم الت ��ي �ستقوم على �إثره
بتجمي ��د عمل جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم احلايل
الذي يرت�أ�سه عبد اخلال ��ق م�سعود ومتنع �أع�ضاءه
م ��ن العمل الريا�ضي مدى احلي ��اة وتعهد اىل الفيفا
ب�ض ��رورة ت�شكيل هيئ ��ة م�ؤقتة تدير �ش� ��ؤون الكرة
العراقية وتتوىل اال�شراف على املنتخبات الوطنية
الت ��ي تنتظرها ا�ستحقاقات مقبلة ومتهد اىل �إجراء
انتخاب ��ات جدي ��دة لت�شكي ��ل جمل� ��س الدارة احت ��اد
الكرة.
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الربملان يجزئ قانون املحكمة االحتادية حللحلة
اخلالفات ب�ش�أن  3مواد قانونية

 بغداد/حممد �صباح
يف وقت ُتثار ال�شكوك حول ال�سالمة
اجل�سدي ��ة لعدد م ��ن اع�ضاء املحكمة
االحتادي ��ة بع ��د �أن جت ��اوزت اعمار
بع�ضه ��م الت�سع�ي�ن عام ��ا ،ت�س ��ارع
اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة وعل ��ى
مدار االيام الثالثة املا�ضية بتكثيف
اجتماعاته ��ا ال�ستكم ��ال النقا�ش ��ات
النهائي ��ة مل�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون
املحكم ��ة االحتادي ��ة قب ��ل عر�ض ��ه
للت�صويت.
واتفق رئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�س ��ي م ��ع اع�ض ��اء اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابية على ف�صل املواد
اخلالفي ��ة (الثالث ��ة) الت ��ي تعرق ��ل
متري ��ر م�ش ��روع القان ��ون ،وارج� ��أ
بحثه ��ا �إىل اجتماع ��ات هيئة رئا�سة
املجل�س م ��ع ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية
التي يتوقع �أن تنطلق قريب ًا.
ورك ��زت االجتماع ��ات احلالي ��ة على
بح ��ث الآراء املقدمة من قبل جمل�س
الق�ض ��اء االعلى واملحكمة االحتادية
وعدد م ��ن اع�ض ��اء جمل� ��س النواب
لت�ضمينه ��ا يف قان ��ون املحكم ��ة
وامكاني ��ة مراجع ��ة كل الفق ��رات
والنقاط املتفق عليها.
وكان ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل� ��س النواب قد ك�شف ��ت لـ(املدى)
يف وق ��ت �ساب ��ق ان ثل ��ث �أع�ض ��اء
املحكم ��ة االحتادي ��ة ال يتمتع ��ون
ب�سالم ��ة ج�سدي ��ة متكامل ��ة بع ��د ان
جت ��اوزت �أعماره ��م الت�سع�ي�ن عاما
م ��ا انعك� ��س حت ��ى عل ��ى تواقيعهم،
داعي ��ة �إىل الإ�سراع يف �إقرار قانون
املحكم ��ة االحتادي ��ة لتف ��ادي الفراغ
الد�ستوري.
ويقول نائب رئي�س اللجنة القانونية
يف جمل�س النواب حممد الغزي يف

رئي�س
واع�ضاء املحمة
االحتادية
ت�صريح لـ(امل ��دى) �إن "االجتماعات
م ��ا زالت م�ستمرة بني اع�ضاء جلنته
ملراجع ��ة ومناق�ش ��ة بن ��ود وفق ��رات
م�شروع قانون املحكمة االحتادية"،
مبين ��ا �أن اللجن ��ة "قارب ��ت عل ��ى
االنته ��اء م ��ن تدقي ��ق ومراجع ��ة
اغل ��ب املواد املتف ��ق عليها بني الكتل
واملكونات".
وعل ��ى مدار ارب ��ع دورات الربملانية
متتالي ��ة ف�شل ��ت الكت ��ل واملكون ��ات
يف متري ��ر م�شروع قان ��ون املحكمة
االحتادية ال�سباب تتعلق باخلالفات

القائم ��ة عل ��ى �آلي ��ة تر�شي ��ح اع�ضاء
املحكم ��ة ،وطريق ��ة الت�صوي ��ت،
وعل ��ى �صالحي ��ات فقه ��اء ال�شريعة
والقانون.
وي�ضيف الغ ��زي ان "رئي�س جمل�س
الن ��واب اتف ��ق م ��ع اع�ض ��اء اللجنة
القانوني ��ة عل ��ى ح�سم امل ��واد املتفق
عليه ��ا كمرحل ��ة اوىل قب ��ل التفك�ي�ر
مبناق�ش ��ة امل ��واد اخلالفي ��ة الت ��ي
�سرتحل �إىل اجتماعات هيئة رئا�سة
الربملان مع ر�ؤ�ساء الكتل".
وار�س ��ل جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى

واملحكم ��ة االحتادي ��ة والأمم
املتح ��دة ومنظم ��ات املجتمع املدين
مالحظاته ��م اىل اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة الت ��ي عملت عل ��ى درا�ستها
لت�ضمينه ��ا يف التعدي�ل�ات النهائي ��ة
لقانون املحكمة االحتادية.
وتوت ��رت العالق ��ة ب�ي�ن جمل� ��س
الق�ض ��اء الأعلى واملحكمة االحتادية
عل ��ى خلفي ��ة ت�شريع قان ��ون جمل�س
الق�ضاء الأعلى رقم  45ل�سنة 2017
م ��ن قبل جمل�س الن ��واب الذي مينح
الربمل ��ان �أحقي ��ة تر�شي ��ح رئي� ��س

و�أع�ض ��اء املحكم ��ة االحتادي ��ة وهو
ام ��ر طعن به جمل� ��س الق�ضاء اذ قال
�إن ه ��ذه ال�صالحي ��ة (تر�شيح رئي�س
و�أع�ضاء املحكم ��ة االحتادية) تعود
له وفق املادة ( )3من قانون املحكمة
االحتادية العليا النافذ.
وق�ض ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا
بعدم د�ستورية املادة ( )3من قانونها
رق ��م ( )30ل�سن ��ة  2005التي تخول
جمل� ��س الق�ض ��اء �صالحي ��ة تر�شيح
رئي�س و�أع�ضاء املحكمة ،مطالبة من
جمل�س الن ��واب بت�شريع مادة بديلة

تتفق مع �أحكام الد�ستور.
ويكمل النائب عن الديوانية حديثه
بالق ��ول ان "اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة �شكل ��ت جلن ��ة م�صغ ��رة
مكون ��ة م ��ن اربع ��ة م ��ن اع�ضائه ��ا
�ست�ش ��ارك وحت�ض ��ر يف اجتماع ��ات
رئا�س ��ة املجل� ��س ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة لبح ��ث امل ��واد والنق ��اط
اخلالفية الت ��ي تعرقل مترير قانون
املحكمة االحتادية منذ اربع دورات
برملانية".
واو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف

الوفد العراقي ينهي زيارته �إىل ال�صني بتوقيع  8اتفاقات ومذكرات تفاهم
 بغداد /املدى
وقع الع ��راق وال�صني  8اتفاقات ومذكرات تفاهم يف
ختام زي ��ارة الوفد العراقي برئا�س ��ة رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي اىل بكني.
وذكر مكتب عبد املهدي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة

من ��ه ،ان "احلكومت�ي�ن العراقي ��ة وال�صيني ��ة و ّقعت ��ا
ثماني ��ة اتفاقات ومذكرات تفاه ��م بح�ضور و�إ�شراف
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ع ��ادل عبد امله ��دي ورئي�س
جمل� ��س الدول ��ة ال�صين ��ي يل ك ��ه ت�شيان ��غ ،يف ختام
جول ��ة املباحث ��ات املو�سعة ب�ي�ن الوفدي ��ن الر�سميني
العراقي وال�صيني التي جرت يف بكني".

و�أ�ض ��اف �أن "رئي� ��س ال ��وزراء العراقي ق� �دّم ال�شكر
حلكومة و�شعب ال�صني حلفاوة اال�ستقبال وملواقفها
الداعم ��ة للع ��راق يف مواجه ��ة االره ��اب وتطوي ��ر
االقت�ص ��اد ودع ��م توجه ��ات احلكوم ��ة يف البن ��اء
والإعمار".
ونق ��ل البي ��ان عن عب ��د امله ��دي قول ��ه� ،إن "العالقات

العراقي ��ة ال�صينية متر ب�أف�ض ��ل حاالتها ونتطلع اىل
تقدمه ��ا م�ستقب�ل ً�ا وان االقت�ص ��اد ال�صين ��ي مفخ ��رة
لل�شرق وال�شعوب النامي ��ة" ،م�ستعر�ض ًا "التطورات
الت ��ي ي�شهدها الع ��راق يف جمال الأم ��ن واال�ستقرار
واحلياة الطبيعية الت ��ي ت�شهدها بغداد واملحافظات
بعد رفع احلواجز وفتح الطرقات".

�سائرون �أن "املواد اخلالفية الثالث
التي تعرت�ض مترير م�شروع قانون
املحكم ��ة االحتادية منها �آلية اختيار
وتر�شيح اع�ضاء املحكمة االحتادية،
وطريق ��ة اتخ ��اذ الق ��رارات داخ ��ل
املحكمة ،و�صالحي ��ات ومهام فقهاء
ال�شريعة".
ويق ��ول الغ ��زي ان ��ه يف ح ��ال ف�شل
م�ساع ��ي رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
واللجن ��ة امل�صغ ��رة هن ��اك ع ��دة
خيارات "�سنلج� ��أ �إليها حلل م�شكلة
النق ��اط اخلالفي ��ة ه ��ي الذه ��اب
بعر�ض كل املقرتحات داخل جمل�س
النواب وح�سمه ��ا بطريقة املفا�ضلة
بالت�صويت".
وتن�ص ��ت امل ��ادة � /92أوال م ��ن
الد�ست ��ور عل ��ى طبيع ��ة ت�شكيل ��ة
املحكمة وتكوينه ��ا بقولها( :تتكون
املحكمة االحتادية العليا من عدد من
الق�ضاة وخرباء يف الفقه الإ�سالمي
وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم
طريق ��ة اختياره ��م وعم ��ل املحكم ��ة
بقان ��ون ي�سن ب�أغلبي ��ة ثلثي �أع�ضاء
جمل�س النواب).
مق ��رر اللجنة القانوني ��ة يف جمل�س
الن ��واب يحي ��ى املحم ��دي ي�ؤك ��د ان
جلنت ��ه "وعل ��ى م ��دار ثالث ��ة اي ��ام
ما�ضي ��ة م�ستم ��رة يف اجتماعاته ��ا
ال�ستكمال بح ��ث ومراجعة امل�سودة
النهائي ��ة مل�ش ��روع قان ��ون املحكم ��ة
االحتادية وتقدميها للت�صويت".
وي�ضي ��ف املحم ��دي يف حدي ��ث م ��ع
(امل ��دى) ان "احلكوم ��ة احلالية يف
بداي ��ة ت�شكيله ��ا �سحب ��ت م�س ��ودة
قان ��ون املحكمة االحتادية املوجودة
من ��ذ ال ��دورات ال�سابق ��ة يف اللجنة
القانونية النيابية واجرت تعديالت
طفيف ��ة عليه ��ا قب ��ل ار�ساله ��ا م ��رة
اخ ��رى اىل الربمل ��ان يف بداية العام

احلايل".
وي�ش�ي�ر �إىل ان "احل ��وارات مركزة
عل ��ى اكم ��ال امل ��واد املتف ��ق عليه ��ا
ب�ي�ن جمي ��ع االط ��راف واملكون ��ات،
وا�ستثن ��اء امل ��واد اخلالفي ��ة لبحثها
مع رئا�سة جمل� ��س النواب ور�ؤ�ساء
الكتل ال�سيا�سية قبل عر�ض القانون
للت�صويت داخل جمل�س النواب".
ويتاب ��ع ان "م ��ن اب ��رز النق ��اط
اخلالفية واهمه ��ا مو�ضوع تر�شيح
اع�ض ��اء املحكم ��ة و�آلي ��ة الت�صويت
ووج ��ود فقه ��اء ال�شريع ��ة" ،منوها
اىل ان "االجتماع ��ات القائمة تهدف
�إىل تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن
خمتلف املكونات لالتفاق على اغلب
النقاط".
ويكر�س م�ش ��روع القانون املطروح
للنقا� ��ش خم ��اوف االقلي ��ات م ��ن
حماول ��ة الإق�ص ��اء نتيج ��ة ع ��دم
متثليه ��م يف جمموع ��ة الفقه ��اء
واخلرباء واالقت�ص ��ار على طوائف
دينية معينة.
ويقول النائ ��ب عن املكون االيزيدي
�صائب خ�ض ��ر يف ت�صريح لـ(املدى)
�إن "اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن رك ��زت
االجتماعات داخل اللجنة القانونية
عل ��ى مناق�ش ��ة الآراء الت ��ي تقدم بها
جمل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى واملحكمة
االحتادي ��ة وع ��دد م ��ن الن ��واب على
م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون املحكم ��ة
االحتادية".
وي�ضي ��ف خ�ض ��ر وه ��و ع�ض ��و يف
اللجن ��ة القانوني ��ة الربملانية ان "ما
يثري خماوف االقليات هو منح فقهاء
ال�شريع ��ة ح ��ق الت�صوي ��ت والفيتو
على متري ��ر القرارات التي ت�صدرها
املحكم ��ة االحتادية" ،داعي ��ا اىل ان
"يكون متثيل لالقليات ودور ا�صيل
يف قانون املحكمة االحتادية".

الإعدام �شنق ًا ملرتكبي تفجري
وزارة العدل 2013

ن�س��اء يفخ��رن بافتت��اح م�شاري��ع خا�ص��ة يف �إقلي��م كرد�ست��ان
 بغداد� /أ ف ب
ترح ��ب العراقي ��ة الكردي ��ة زي�ل�ان �س�ي�روود
بابت�سام ��ة وفخ ��ر بزبائنه ��ا الذي ��ن جتمع ��وا
حول �شاحنته ��ا لبيع امل�أك ��والت ال�سريعة يف
�إقلي ��م كرد�ستان ،لك ��ن م�شروعها الذي �أطلقته
قبل فرتة ق�ص�ي�رة تطلب �ضوءا �أخ�ضر ،لي�س
من املمول بل من رجال عائلتها.
ب ��د�أت �س�ي�روود ( 22عام ��ا) م�شروعه ��ا "زي
برغر" ال�شهر املا�ضي يف �أربيل لبيع الوجبات
ال�سريعة.
تق ��ف �شاحنته ��ا املطلي ��ة باللون�ي�ن الأ�صف ��ر
والأرج ��واين ،قبال ��ة حديق ��ة عام ��ة و�س ��ط
املدين ��ة ،حيث يتوافد الزبائ ��ن ومعظمهم من
ال�شباب .تعترب �سريوود �أن �إقناع الأقارب كان
العقب ��ة الأوىل ،يف جمتمع حمافظ ذي غالبية
م�سلمة .وتقول لوكالة فران�س بر�س "�سمعت
بع�ض النا� ��س يقولون "ما الذي يجربها على
فت ��ح مطعم ،لديها �أب و�أخ"؟" .وت�ضيف "لكن
يج ��ب �أال ت�ستم ��ع لالنتق ��ادات �إذا كانت لديك
فكرة �أو تري ��د تطوير نف�س ��ك" .وافقت عائلة
�س�ي�روود عل ��ى خطوته ��ا ،كم ��ا ح�صل ��ت على
متوي ��ل م ��ن الوكال ��ة الأملانية للتنمي ��ة ل�شراء
مع ��دات املطب ��خ املتنقل� .ساعده ��ا والدها يف
�ش ��راء املع ��دات ،وتتن ��اوب م ��ع �شقيقه ��ا يف
العم ��ل �أي�ض� � ًا .تع ��رب �س�ي�روود ع ��ن فرحتها
الغام ��رة بالقول "�أنا �سعي ��دة للغاية الآن ،لأن
ل ��دي عملي اخلا�ص� ،أ�شعر �أن لدي حرية و�أنا
�أظهر للجميع ب�أن هذا ما �أ�ستطيع القيام به".
وتبل ��غ ن�سب ��ة العامالت  15يف املئ ��ة من اليد
العامل ��ة يف الع ��راق ،وه ��ي م ��ن ب�ي�ن �أدن ��ى
املع ��دالت يف العامل ،وفقا مل�س ��ح دميوغرايف

�أجرته حكومة الإقليم يف العام .2018
وتعم ��ل ح ��واىل  75يف املئ ��ة م ��ن املوظف ��ات
يف �إقليم كرد�ست ��ان يف القطاع احلكومي ،ما
يجعل من امل�شاريع الن�سائية نادرة وخا�صة.
وتواج ��ه العام�ل�ات عقب ��ات كث�ي�رة ،بينه ��ا
الت�شه�ي�ر بهن م ��ن قبل املحافظ�ي�ن املتم�سكني
بالتقالي ��د ،مم ��ن ينظ ��رون للم ��ر�أة امل�ستقل ��ة
اقت�صادي� � ًا كليربالية متح ��ررة جد ًا ومل�ستوى
ق ��د ي�صل �إىل ما ي�صفون ��ه باالنحالل .وتقول
دمي ��ان ف ��احت ( 59عام ��ا) ،والت ��ي تع ��د املر�أة
الأوىل العامل ��ة يف قط ��اع الزراع ��ة بالإقليم،
�إن "م ��ا يدم ��ر امل ��ر�أة يف جمتمعن ��ا ه ��و كلمة
"اخلجل".
ً
وت�ضي ��ف فاحت الت ��ي تدير م�شت�ل�ا مب�ساعدة

زوجه ��ا يف �أربي ��ل �إن "الن�س ��وة يتخوفن من
الإب ��داع �أو تطوي ��ر �أنف�سه ��ن ،ب�سب ��ب م ��ا قد
يقول ��ه الآخرون عنه ��ن" .وانت�ش ��رت م�ؤخر ًا
بع� ��ض التعليق ��ات عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ت�ص ��ف امل�شاري ��ع الت ��ي تديره ��ا
الن�س ��اء بالـ"�سخيف ��ة" و�أن "امل ��ر�أة عملها يف
املن ��زل" .لك ��ن من خ�ل�ال الت�ضام ��ن ومثابرة
الن�س ��وة ،هن ��اك حت ��ول تدريج ��ي ملح ��وظ.
وتر�أ�س ف ��احت �أي�ض ًا نادي ًا ملحب ��ي املزروعات
والنبات ��ات يت�ألف من  450ع�ض ��و ًا بينهم 25
ام ��ر�أة .وي�ساه ��م هذا الن ��ادي �إىل جانب دعم
م�شاري ��ع نا�شئ ��ة ،مب�ساع ��دة الن�س ��اء ملنحهن
الـ"ال�شع ��ور بالثق ��ة وع ��دم اال�ست�س�ل�ام �أو
القبول بالتخلي عن حقوقهن" ،وفق فاحت.
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وترى تلك ال�سيدة �أنه "عندما تبد�أ املر�أة عم ًال تن�شر على الإنرتنت �شهادات ل�سيدات �أعمال،
خا�ص ًا يف جمتمعنا ،ف�إنها ال تك�سب املال فقط .قال ��ت لفران� ��س بر� ��س �إنه ��ا تلح ��ظ حت ��و ًال.
هي ترفع الوع ��ي بخ�صو�ص امل�ساواة ومتهد وتو�ضح �أن "هذا الأمر مل يحدث لأن املجتمع
طريق� � ًا �أم ��ام ن�س ��اء �أخريات لدخ ��ول ال�سوق �أ�صبح فج�أة منفتح ًا" .وت�ضيف "نعم� ،أ�صبح
و�ضمان حريتهن".
البع�ض �أك�ث�ر ت�ساه ًال ،لك ��ن الآخرين �أدركوا
وك�شف ا�ستطالع للر�أي �أجرته الأمم املتحدة �أن هن ��اك مرون ��ة لدى الن�س ��اء وال ي�ست�سلمن
يف الع ��ام � ،2013أن  66يف املئة من ال�شباب للو�ص ��ول �إىل ما يطمحن �إلي ��ه .لقد �أ�صبحوا
العراقي يدعم حقوق املر�أة يف العمل ،مقارنة عل ��ى قناعة ب�أن تعليقاته ��م مل تعد ذات ت�أثري،
ب� �ـ 42يف املئة فقط من كبار ال�سن ،الأمر الذي لذلك ال يتدخلون".
يع ��د حت�سن� � ًا ملحوظ ًا ب�ي�ن الأجي ��ال .ومتنع ورغ ��م ذل ��ك ،ال ت ��زال هن ��اك جمموع ��ة م ��ن
بع�ض القوان�ي�ن يف العراق الن�ساء من العمل التحدي ��ات الأخ ��رى التي تواجه امل ��ر�أة .ففي
يف جماالت تتطلب جهد ًا بدني ًا �أو عم ًال طوال كرد�ست ��ان الع ��راق ،ال ميك ��ن مث�ل ً�ا للن�س ��اء
الليل.
اللواتي يغادرن للتمتع ب�إجازة �أمومة �ضمان
لك ��ن �آفان اجلاف النا�شط ��ة العمالية الكردية ،حمافظتهن عل ��ى وظائفهن ل ��دى العودة ،كما
تواج ��ه كثريات �ضغوط� � ًا للتنازل حتت ت�أثري
�أقاربه ��ن من الرجال .وت�ؤك ��د اجلاف �أن "من
يقرر كيفي ��ة �إنفاق العائ ��دات �أو �أين يجب �أن
ت�ستثمر ،هي العائلة ولي�س الن�ساء".
بدوره ��ا ت�ش�ي�ر �شوني ��م ح�سني الت ��ي تفتخر
مبلكي ��ة مركز "�سكاي فيتن� ��س" الريا�ضي يف
مدينة رانيا �شرق �أربيل� ،إىل ق�ص�ص مماثلة.
تقول ح�سني التي تت ��درب يف ناديها �أكرث من
 150ام ��ر�أة� ،إن "ه� ��ؤالء الن�س ��اء ال ي�أتني من
�أجل التدريب فقط ،لكن للدرد�شة مع �أخريات
والتحدث عن م�شاكلهن".
وتق ��ول �إح ��دى املتدرب ��ات يف الن ��ادي� ،إن
النج ��اح ال ��ذي ت�شاهده يف "�س ��كاي فيتن�س"
يدفعها للتم�سك بحلمها لفتح مطعم يف املدينة
التي ولدت فيها.
لكنه ��ا ت ��ردف �أن زوجها حط ��م �آماله ��ا ،قائلة
"قال يل "يوم تفتح�ي�ن مطعم ًا �سيكون �آخر
يوم تدخلني فيه البيت".
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ماجد املاجدي

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

 بغداد /املدى
�أ�صدرت حمكمة ،ام�س االثنني ،حكما
ب�إع ��دام � 9أ�شخا� ��ص بتهمة اال�شرتاك
يف تفج�ي�ر ا�ستهدف وزارة العدل يف
العام .2013
وبح�سب بيان ملجل�س الق�ضاء الأعلى:
"�أ�صدرت حمكمة اجلنايات يف الكرخ
بغ ��داد حكما ب�إعدام ت�سع ��ة �إرهابيني
�أدينوا باال�ش�ت�راك يف تنفيذ التفجري
الإرهابي الذي ا�ستهدف وزارة العدل
 2013وخلف نحو مئ ��ة من ال�شهداء
واجلرحى".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الإرهابي�ي�ن
اعرتف ��وا يف دوري التحقي ��ق
واملحاكمة ب�أن اجلرمية كانت منظمة
ومع ��دة ال�سته ��داف �أك�ب�ر ع ��دد م ��ن
ال�ضحايا وتخريب م�ؤ�س�سات الدولة
وفق م�ش ��روع �إرهابي يهدف لزعزعة
الأمن واال�ستقرار يف البالد".
وتابع" :املحكمة �أ�صدرت حكمها �ضد
املدان�ي�ن بالإع ��دام �شنقا حت ��ى املوت
ا�ستن ��ادا لأحكام املادة الرابعة  1/من
قانون مكافحة الإرهاب".

املدير الفني

خالد خ�ضري

وكان تنظي ��م "القاع ��دة" ق ��د �أعل ��ن
م�س�ؤوليت ��ه ع ��ن التفج�ي�ر ،بح�س ��ب
و�سائل �إعالم حينها ،وذلك با�ستخدام
�سيارات ملغومة وانتحاريني.
و�أ�صدرت حمكمة جنايات دياىل11 ،
�أيلول ،حكم�ي�ن بالإع ��دام �شنقا حتى
امل ��وت بحق �إرهابي قت ��ل �ضابطا يف
ال�شرط ��ة ،وخم�سة مواطنني ،بدوافع
�إرهابي ��ة يف منطق ��ة املن�صورية ،يف
املحافظة� ،شرقي العراق.
و�أ�ص ��درت حمكم ��ة جناي ��ات دي ��اىل،
الأح ��د 8 ،ايل ��ول احل ��ايل� ،أحكام ��ا
بالإعدام �شنقا حت ��ى املوت وال�سجن
امل�ؤبد بحق مدان�ي�ن اثنني عن جرائم
�إرهابي ��ة يف مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن
املحافظة.
وبني جمل�س الق�ضاء حينها ،يف بيان
�أن الهيئ ��ة الأوىل ملحكم ��ة جناي ��ات
دي ��اىل نظ ��رت ق�ضي ��ة م ��دان اعرتف
باالنتم ��اء لأح ��د الف�صائ ��ل الإرهابية
امل�سلح ��ة ،وحي ��ازة �أ�سلح ��ة ،وم ��واد
متفج ��رة يف ناحي ��ة كنع ��ان منطق ��ة
�شمي�سات ،و�أ�ص ��درت حكما بالإعدام
�ضده.
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سياسة

�سائرون واحلكمة ت�صطفان �ضد العيداين :الربملان
�أو من�صب حمافظ الب�صرة
مر �أكثـر من عام على انعقاد اول جل�سة للربملان فيما ال يزال فائزون يف االنتخابات الت�شريعية
ي�ضع��ون قدما داخل املجل���س واخرى يف منا�صب تنفيذية مثل حماف��ظ الب�صرة ا�سعد العيداين
الذي فاز مبقعد عن ائتالف حيدر العبادي (الن�صر).

 بغداد /وائل نعمة
ومن ��ذ ذلك الوق ��ت ي�ص ��ر العيداني على
ت�شوي� ��ش معار�ضي ��ه عب ��ر ت�صريح ��ات
مراوغ ��ة ،بح�س ��ب منتقدي ��ه ،وبمواقف
�سيا�سي ��ة متقلبة وفرت ل ��ه فر�صة البقاء
ف ��ي من�صبي ��ن ،بالمقاب ��ل كان ��ت بع�ض
االح ��داث الت ��ي ج ��رت ف ��ي الب�ص ��رة قد
خدمت ��ه بال�صدفة ومنها ما حدث م�ؤخرا
في ق�ضية رفع التجاوزات.
انتخ ��ب العيداني محافظ ��ا للب�صرة في
وق ��ت ملتب�س ،حي ��ث كان تي ��ار الحكمة
ال ��ذي ق ��ال بع ��د انتخ ��اب العيدان ��ي�إن الأخي ��ر ه ��و مر�شح ��ه – يتعر� ��ض
النتق ��ادات �شدي ��دة عل ��ى اث ��ر ه ��روب
المحاف ��ظ ال�ساب ��ق ماج ��د الن�ص ��راوي
(مر�شح التيار) في ظروف غام�ضة.
وق ��دم العيدان ��ي وه ��و مهند� ��س ،اثناء
اختياره للمن�ص ��ب قبل اكثر من عامين،
نف�سه باعتباره ع�ضو ًا في حزب الم�ؤتمر
الوطني ،قبل ان يزع ��م الحكمة بانه من
ر�شح ��ه للموق ��ع ،فيم ��ا كان العيداني قد
ر�ش ��ح ف ��ي انتخاب ��ات  2014ع ��ن دولة
القانون.
وف ��ي �صي ��ف  ،2018خ�ل�ال ذروة
التظاه ��رات في الب�ص ��رة ،حاول رئي�س
الوزراء ال�سابق حي ��در العبادي وزعيم
كتل ��ة العيدان ��ي االنتخابي ��ة ،ان يحم ��ل
االخير ج ��زء ًا مما يجري في المحافظة،
لكن المحافظ حينها تمل�ص بذكاء وغازل
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر قبل
ان ي�صطف م�ؤخرا مع تحالف الفتح.
ودف ��ع العبادي ،وحي ��دا ،بع ��د ذلك ثمن
خ ��راب الب�ص ��رة الت ��ي �شه ��دت ف ��ي ذلك
ال�صي ��ف اعم ��ال عن ��ف وح ��رق مق ��رات
لالح ��زاب ومنه ��ا القن�صلي ��ة االيرانية،
بالمقاب ��ل ا�ستم ��ر العيداني ف ��ي من�صبه
ومحافظا على كر�سيه في البرلمان الذي
ب ��د�أ م�ؤخ ��را ،تحال ��ف �سائ ��رون باتفاق
غير معل ��ن مع "الحكمة" بمحاولة هزه.
واعل ��ن رامي ال�سكين ��ي ،وهو نائب عن
�سائرون في الب�ص ��رة ،قبل ايام انه قدم
طلب ��ا لرئا�سة مجل� ��س الن ��واب "لح�سم
الموق ��ف القانون ��ي لمحاف ��ظ الب�ص ��رة
ا�سع ��د العيدان ��ي� ،إم ��ا البق ��اء بمن�صبه
كمحافظ �أو الذهاب �إلى البرلمان" ،وهو

العيداين خالل
م�ؤمتر �صحفي
�سابق
طلب ايده الم�ست�شار القانوني لمجل�س
الن ��واب �صب ��اح المو�سوي قب ��ل يومين
وطال ��ب العيدان ��ي ان يعل ��م "رئي� ��س
مجل�س النواب خطيا بموقفه الوظيفي،
اما محافظا لمحافظة الب�صرة ،او تفرغه
لع�ضوية مجل�س النواب واال�ستقالة من
من�صب المحافظ".
ويعت ��رف تي ��ار الحكم ��ة ب� ��أن من�ص ��ب
المحاف ��ظ م ��ن ح�صت ��ه ،لك ��ن كان م ��ن
الغري ��ب ان يق ��وم "�سائ ��رون" بتل ��ك
المهم ��ة ب ��دال ع ��ن االول ،اال اذا عرفن ��ا
وبح�سب م�صادر من "الحكمة" تحدثت
لـ(الم ��دى) ،بان الطرفي ��ن "يتفقان" في
بع�ض النقاط مثل ق�ضية العيداني ،رغم
انهم ��ا يبدوان مختلفين في موقفهما من

الحكوم ��ة ،باعتب ��ار تيار عم ��ار الحكيم
اخذ �صوب المعار�ضة.
ال�سكين ��ي خ�ل�ال م�ؤتمر �صحف ��ي عقده
ف ��ي مجل�س الن ��واب عن ق�ضي ��ة محافظ
الب�صرة قال �إن التمثيل النيابي لمحافظة
الب�صرة  25نائبا لكن م�ضى �أكثر من عام
على ال�سنة الت�شريعية الرابعة ونجد �أن
تمثي ��ل محافظه الب�ص ��رة  24نائبا فقط
وهذا يعتبر بخ�سا بحق الب�صرة.
بديل العيداني
وم ��ن المفتر� ��ض – ف ��ي ح ��ال تخل ��ى
العيداني عن مقعده ف ��ي البرلمان -فان
النائ ��ب ال�ساب ��ق وع�ضو ح ��زب الدعوة
عام ��ر الخزاعي ي�صب ��ح بديله ،حيث ان

ال�سوداين :هيئة ال�صناعات احلربية
�ستدعم الأمن وتنمي االقت�صاد

االخير ه ��و اعلى الخا�سرين في ائتالف
الن�صر في الب�صرة بـ� 3883صوتا مقابل
� 6133صوتا للعيداني.
بدوره قال �صفاء الغانم ،وهو نائب عن
الب�ص ��رة في تحال ��ف الق ��وى العراقية،
ف ��ي ات�صال مع (المدى) ام�س ان "ح�سم
و�ض ��ع العيدان ��ي �سي�أخ ��ذ وقت� � ًا طوي ًال
النتهاء االجراءات".
وا�ض ��اف ان "الق�ضي ��ة الآن بين مجل�س
النواب والمحكم ��ة االتحادية" ،مطالبا
في الوقت نف�س ��ه ان يطبق هذا االجراء
عل ��ى بقية النواب الذين لم ي�ؤدوا اليمن
الد�ستورية.
وم ��ا زال بع�ض الن ��واب ،ابرزهم حيدر
العب ��ادي ون ��وري المالك ��ي ل ��م ي� ��ؤدوا

 بغداد /المدى
�أعل ��ن النائ ��ب محمد �شي ��اع ال�سودان ��ي� ،أم� ��س االثنين،
�أن هيئ ��ة ال�صناع ��ات الحربية �ستدعم االم ��ن واالقت�صاد
الوطن ��ي وتنم ��ي الخب ��رات العراقي ��ة وتحق ��ق ال�سيادة
الوطني ��ة .وقال ال�سودان ��ي ،في بيان تلقت ��ه (المدى) �إن
"الهدف من ت�شريع قانون هيئة الت�صنيع الحربي ي�أتي
الن�ش ��اء قاع ��دة لل�صناع ��ات الحربي ��ة ف ��ي الع ��راق و�سد
احتياج ��ات الق ��وات الم�سلح ��ة والأمني ��ة م ��ن الأ�سلح ��ة
والعت ��اد والذخائ ��ر ودع ��م االقت�ص ��اد الوطن ��ي من خالل
التقلي ��ل م ��ن ا�ستي ��راد هذه المع ��دات ف�ضال عل ��ى تحقيق
الأمن الوطني واال�ستفادة من الخبرات الوطنية وتعزيز
ال�سي ��ادة الوطني ��ة واال�سهام ف ��ي ت�أمين العم ��ل الحربي
لل ��وزارات الأمنية" .وا�شار ال�سودان ��ي �إلى �أن "القانون
يهدف ال ��ى �إن�ش ��اء قاعدة متط ��ورة لل�صناع ��ات الحربية
ف ��ي الع ��راق من خالل اقام ��ة م�صان ��ع متخ�ص�صة في هذا
المج ��ال وت�أهيل القائ ��م منها وتجهيزه ��ا ب�أحدث و�سائل
التكنولوجيا والتقنيات الالزمة واال�ستفادة من �إمكانيات
القط ��اع الخا�ص و�إتاحة الفر�صة له للم�شاركة الفعالة في
ال�صناعات الحربية و�سد احتياجات القوات الم�سلحة من
الأ�سلح ��ة والعتاد والذخائر ودع ��م االقت�صاد الوطني من
خ�ل�ال انه ��اء او تقليل ا�ستيراد اال�سلح ��ة والعتاد وانتاج
الم ��واد المدني ��ة وت�صدي ��ر الفائ� ��ض منه ��ا" .و�أو�ض ��ح،
�أن ��ه "�سيتم ت�أهيل م�صان ��ع الت�صنيع الع�سك ��ري ال�سابقة
والم�صان ��ع العائ ��دة ال ��ى وزارة ال�صناع ��ة والمعادن بما
ي�ضمن الو�صول الى منتجات ذات موا�صفات او منتجات

م�صادفات و�أحداث
ولأ�سب ��اب مقارب ��ة من كرك ��وك ،حفظت
للعيداني من�صبه ،مثل التظاهرات التي
جرت قبل ا�شهر �ض ��د مجل�س المحافظة
فيم ��ا كان االخي ��ر ي�ستع ��د ال�ستج ��واب
العيدان ��ي ،والت ��ي ق ��ال نا�شط ��ون ف ��ي
الب�ص ��رة وقته ��ا� ،إنها خدم ��ت المحافظ
بـ"ال�صدف ��ة" ول ��م يك ��ن مخط ��ط لها ان
تحدث في هذا التوقيت.
وم�ؤخرا زاد ر�صيد المحافظ مع اعالنه
"الح ��رب" عل ��ى تج ��اوزات المبان ��ي،

املونيرت :الكونغر�س يطلب من �إدارة ترامب �إعادة افتتاح القن�صلية
الأمريكية يف الب�صرة
 ترجمة  /حامد �أحمد

جديدة او بديلة".
وبي ��ن �أن "الهيئة تتكون من ت�شكي�ل�ات مرتبطة بها منها
ال�ش ��ركات والخبراء عب ��ر مجل�س ادارة يتول ��ى ممار�سة
ال�صالحي ��ات على وف ��ق هذا القان ��ون و�ستت�ش ��كل لجنة
التن�سي ��ق الحرب ��ي وتت�ألف م ��ن رئي�س الهيئ ��ة وممثلين
ع ��ن كل م ��ن الأمان ��ة العامة لمجل� ��س ال ��وزراء ووزارتي
الدف ��اع والداخلي ��ة وم�ست�شاري ��ة الأمن الوطن ��ي وهيئة
الح�شد ال�شعبي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات
ف�ض�ل�ا على جهاز مكافحة الإرهاب ،ه ��ذه اللجنة �ستتبنى
و�ض ��ع �ستراتيجي ��ة ال�صناع ��ات الحربي ��ة ف ��ي الع ��راق
وتحديد �أولوي ��ات احتياجات القوات الم�سلحة والقوات
الأمني ��ة من ال�صناعات الحربية ومتابعة تنفيذها" .و�أكد
ال�سوداني ان هذه "الهيئة �ستتكون من �شركة ال�صناعات
الحربية و�شركة ال�صناع ��ات النحا�سية والميكانيكية من
وزارة ال�صناع ��ة والمع ��ادن وترتبط بالهيئ ��ة الم�ؤ�س�سة
بموج ��ب احكام هذا القانون وتنق ��ل حقوقها والتزاماتها
وموظفيه ��ا كافة ال ��ى الهيئ ��ة" .ولفت ال�سودان ��ي الى ان
"م�ش ��روع القان ��ون ه ��ذا كان قد �أُعد ف ��ي زمن الحكومة
ال�سابق ��ة لوج ��ود م�س ��ودة م�شروع كن ��ا ق ��د �أ�شرفنا على
�إنج ��ازه ف ��ي اثن ��اء تكليفنا ب ��وزارة ال�صناع ��ة والمعادن
بالوكالة وتم ��ت مناق�شته مع مجل� ��س الدولة وتم عر�ضه
ف ��ي مجل� ��س وزراء الحكومة ال�سابقة ف ��ي 2018/5/15
وح�صل ��ت الموافق ��ة وعر�ض في مجل�س الن ��واب �إذ تمت
قراءت ��ه ق ��راءة �أولى وثانية وت ��م الت�صوي ��ت عليه اليوم
وه ��و م ��ن القواني ��ن المهم ��ة الت ��ي �ست�سه ��م ف ��ي تحقيق
ال�سيادة الوطنية".

اليمين الد�ستورية.
وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة ق ��د ردت
في وق ��ت �سابق دع ��وى ق�ضائي ��ة لإقالة
العبادي من البرلمان ب�سبب عدم ت�أديته
اليمين الد�ستورية على الرغم من مرور
اكث ��ر م ��ن ع ��ام عل ��ى انعق ��اد المجل�س،
واك ��دت ان ��ه ال يوج ��د �سن ��د قانون ��ي
ال�ستب ��دال النائ ��ب الغائ ��ب قب ��ل حل ��ف
اليمين.
وال ��ى جانب ه�ؤالء الن ��واب المتغيبين،
م ��ا زال محاف ��ظ كرك ��وك وكال ��ة راكان
الجب ��وري ،ال ��ذي تنطب ��ق حالت ��ه عل ��ى
حال ��ة العيداني ،في من�صب ��ه رغم فوزه
باالنتخاب ��ات .وي�ستثم ��ر الجب ��وري،
بح�س ��ب م�س�ؤولي ��ن ف ��ي كرك ��وك ،حالة

االنق�س ��ام ال�شدي ��دة داخ ��ل المحافظ ��ة
وال�شل ��ل ال�سيا�س ��ي ب�سب ��ب اح ��داث
"اكتوبر  "2017لالحتفاظ بمن�صبه.

وتحميل ��ه "الوافدي ��ن" ف ��ي ا�ش ��ارة الى
القادمين من المحافظات او دول اخرى
للعمل ف ��ي الب�ص ��رة ،م�س�ؤولية تخريب
المحافظة.
ويق ��ول ع�ض ��و ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة
الب�ص ��رة لـ(الم ��دى) طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر
ا�سم ��ه ،ان "الحمل ��ة �ض ��د التج ��اوزات
�سترف ��ع ر�صي ��د العيدان ��ي كم ��ا رفع ��ت
�صول ��ة الفر�س ��ان في  2008م ��ن ر�صيد
نوري المالكي".
وي�ضي ��ف الم�س�ؤول ان العيداني ما زال
يحت ��رف التقلب ف ��ي تبعيت ��ه ال�سيا�سية
"فق ��د احتمى قبل ا�شهر باحد القيادات
الكبيرة في الح�ش ��د ال�شعبي (لم يك�شف
ا�سم ��ه) والي ��وم ا�صط ��ف م ��ع رئي� ��س
ال ��وزراء اال�سب ��ق ن ��وري المالك ��ي".
وال يع ��رف الم�س� ��ؤول المحل ��ي ماه ��ي
الم�صال ��ح الت ��ي تجم ��ع العيدان ��ي بتلك
الجهات.
وكان العيداني قد ك�شف منت�صف ايلول
الج ��اري ،ان ��ه تعر�ضه لتهدي ��د قادم من
�إي ��ران لإجباره على �إيق ��اف حملة �إزالة
التجاوزات.
ملتو على
وقبل ذل ��ك رد العيداني ب�شكل ٍ
مجل� ��س المحافظ ��ة حين طالب ��ه بح�سم
ق ��رار بقائ ��ه كمحاف ��ظ او نائ ��ب ،وق ��ال
حينها انه "متم�سك بمن�صبه كمحافظ"،
فيما دع ��ا المجل� ��س الى �س� ��ؤال مجل�س
النواب ب�ش�أن مقعده.
من جهته يق ��ول امين وهب وهو رئي�س
تي ��ار الحكمة ف ��ي الب�صرة ف ��ي ت�صريح
لـ(المدى) ان "العيداني م�شغول بال�سفر
خارج العراق وترك الم�شاريع الخدمية
التي �ص ��ادق عليها المجل� ��س منذ ا�شهر
دون تنفيذ".
وا�ضاف وه ��ب ان المحاف ��ظ "لم يتقدم
خط ��وة واح ��دة ف ��ي العم ��ل بمئ ��ات
الم�شاري ��ع الخدمي ��ة ف ��ي مج ��ال الطرق
والج�سور وتوفير المياه العذبة".
واكد رئي�س تيار الحكمة ان حزبه الذي
يع ��د منذ ا�شه ��ر الئح ��ة باالتهامات التي
�ستوج ��ه لالخي ��ر "ما زال يح ��اول جمع
اال�صوات الالزمة داخل مجل�س الب�صرة
ال�ستج ��واب المحاف ��ظ" ،اال ان ��ه قال ان
بع�ض االع�ضاء "مترددي ��ن" ال�سباب لم
يذكرها.

اغلق ��ت وزارة الخارجي ��ة االميركية
الع ��ام الما�ض ��ي قن�صليته ��ا ف ��ي
محافظ ��ة الب�صرة وذل ��ك بعد �سقوط
�صواريخ ق ��رب المطار الذي ي�ؤوي
البناي ��ة .وزير الخارجي ��ة االميركي
ماي ��ك بومبي ��و ،و�ص ��ف ف ��ي حينها
اغ�ل�اق القن�صلية بان ��ه م�ؤقت ،ولكن
�سن ��ة كاملة مرت والمن�ش� ��أة ما تزال
مغلق ��ة .االن الكونغر� ��س يهي ��ئ
االر�ضي ��ة ل�ضم ��ان ان ال ي�صب ��ح هذا
االغالق دائميا.
قان ��ون ميزاني ��ة وزارة الخارجي ��ة
االميركي ��ة ال ��ذي طرح ��ه مجل� ��س
ال�شي ��وخ االربع ��اء ي�شت ��رط عل ��ى
ادارة الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب ان
تعيد مكانة ون�شاط قن�صلية الب�صرة
ويت ��م اع�ل�ام الكونغر� ��س بال�شروط
والكل ��ف ال�ضروري ��ة الت ��ي ت�ضم ��ن
اع ��ادة افتتاحه ��ا .ويت�ضمن م�شروع
القانون خيارات االبقاء على تواجد
دبلوما�س ��ي في الب�ص ��رة خالل هذه
المرحلة.
عند اغالق القن�صلي ��ة القى بومبيو،
بالالئمة على ف�صائل م�سلحة موالية
الي ��ران لتنفيذه ��ا الهج ��وم ولكنه لم
يق ��دم اي دلي ��ل للعلن يدع ��م ادعاءه.
غل ��ق القن�صلية يجدد مخاوف بغداد
من ان يح�ش ��ر الع ��راق و�سط مرمى
توترات اميركية – ايرانية في وقت
تمار� ��س في ��ه ادارة ترام ��ب وب�شكل
مط ��رد اق�صى ما ت�ستطي ��ع من حملة
�ضغط على طهران .
وقال م�س�ؤول ف ��ي وزارة الخارجية
االميركي ��ة ف ��ي ت�صري ��ح للمونيتر:
"نح ��ن ما نزال ملتزمي ��ن ب�شراكتنا
م ��ع العراقيي ��ن ف ��ي المحافظ ��ات
الجنوبي ��ة وف ��ي كل انح ��اء الب�ل�اد

م ��ن اج ��ل الم�ض ��ي قدم ��ا بم�صالحنا
الم�شترك ��ة .لقد تم اتخ ��اذ قرار عقب
تقديرنا للو�ض ��ع االمني العام داخل
وحول الب�صرة".
�سفي ��ر العراق ل ��دى وا�شنط ��ن فريد
يا�سي ��ن ق ��ال ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ه ��ذا
الع ��ام لموقع المونيت ��ر �إن "االغالق
الدائمي للقن�صلية قد يكون الر�سالة
الخاطئ ��ة الت ��ي يت ��م ار�ساله ��ا وذلك
الهمية الب�صرة المتزايدة" .
وكان الهج ��وم عل ��ى القن�صلي ��ة
االميركي ��ة قد حدث بعد فترة وجيزة
من قي ��ام مجموعة م ��ن المتظاهرين
العراقيي ��ن المحتجي ��ن عل ��ى نف ��وذ
طه ��ران بالمحافظ ��ة باقتح ��ام
القن�صلي ��ة االيراني ��ة ف ��ي الب�ص ��رة
وا�ضرام النار فيها .وعلى الرغم من
ذلك اع ��اد االيرانيون فتح قن�صليتهم
لمزاولة اعمالها.

م�شروع ديمقراطية ال�شرق االو�سط
ال ��ذي يدع ��م تخ�صي� ��ص ميزاني ��ة
م�ساع ��دات خارجي ��ة �ضخم ��ة ف ��ي
المنطق ��ة يعزو ذلك لوج ��ود ان�شقاق
�ضم ��ن ادارة ترام ��ب ح ��ول كيفي ��ة
ا�ستخ ��دام الع ��راق كجزء م ��ن حملة
ال�ضغط الق�صوى �ضد ايران .
ادارة ترام ��ب ،الت ��ي �سع ��ت ل�شط ��ب
الم�ساعدات الخارجية عبر المنطقة،
طلب ��ت تخ�صي�ص  166مليون دوالر
م�ساع ��دات عراقي ��ة كج ��زء من طلب
ميزانية وزارة الخارجية االميركية
لع ��ام  .2020م�شروع قانون مجل�س
ال�شي ��وخ لالنف ��اق خ�ص� ��ص ام ��واال
وطل ��ب من ادارة ترامب اي�ضا تقديم
خط ��ة انف ��اق لبرام ��ج الم�ساع ��دات
المخ�ص�صة للعراق .
الكونغر� ��س م ��ن جانبه يدع ��م اي�ضا
جه ��ود ادارة ترام ��ب لكب ��ح نف ��وذ

طهران في العراق وذلك بابعاد البالد
عن اعتمادها على الطاقة الكهربائية
الم�ست ��وردة م ��ن اي ��ران .ويت�ضم ��ن
م�ش ��روع القان ��ون تخ�صي� ��ص 25
ملي ��ون دوالر م�ساع ��دات ل�ل�اردن
م ��ن اج ��ل م�ضاعف ��ة تزوي ��د ال ��دول
المجاورة بالكهرباء ب�ضمنها العراق
.
ولكن م�ش ��روع القانون هذا ال يعتبر
ب ��كل جوانب ��ه خب ��را جي ��دا لبغداد.
حي ��ث يتطل ��ب ت�شريع ه ��ذا القانون
من وزير الخارجية بومبيو ان يرفع
تقريرا للكونغر�س حول "ا�ستقاللية
وفعالية النظام الق�ضائي في العراق
وم ��دى امتثاله لالع ��راف والقوانين
الدولي ��ة وال ��ذي ي�شتمل ذل ��ك و�صفا
لم ��دى ت�أثي ��ر الف�ساد عل ��ى مجريات
االعمال الق�ضائية واحكامها".
وتق ��در منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س

ووت� ��ش احتجاز الع ��راق لما يقارب
م ��ن � 20ألف م�شتبه به م ��ن م�سلحي
داع�ش ،و�أن مكتب المفو�ضية العليا
لحق ��وق االن�سان في االم ��م المتحدة
ق ��د ح ��ذر م ��ن اح ��كام ق�ضائي ��ة غير
عادلة ال يمكن الغا�ؤها .حيث تعر�ض
العراق النتقادات من منظمات دولية
ال�ستخدامه احكام االعدام وتنفيذها
بح ��ق الم�شتب ��ه به ��م م ��ن م�سلح ��ي
داع�ش ب�ضمنهم ن�ساء واطفال .
ورغم ان وزارة الخارجية االميركية
بد�أت الع ��ام الما�ض ��ي بت�شييد بناية
جدي ��دة للقن�صلي ��ة ف ��ي اربي ��ل ،فان
م�شروع القرار يطالب بومبيو اي�ضا
بتقديم تقرير يقيم فيه فيما اذا كانت
فر�ضي ��ات الم�شروع ما ت ��زال �سارية
المفع ��ول اخذي ��ن بنظ ��ر االعتب ��ار
التواجد الحالي للبعثة في العراق .
عن :موقع المونيتر

محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

ما هو احلل ؟
يق ��ول املث ��ل اليوناين  ":على باب رجل �أ�ص ��م  ،ميكن �أن تطرق
اىل الأب ��د"  ،ويب ��دو �أننا ابتلينا بحكوم ��ة �صماء لذا فلن جتدي
طرقاتنا عل ��ى �أبوابها ولن ت�ستمع اىل �ص ��راخ الأطفال وعويل
االمه ��ات و�أن�ي�ن املر�ض ��ى وهتاف ��ات املتظاهري ��ن مهم ��ا علت..
�ستنج ��ح احلكومة دائم ��ا بادعاء ال�صمم ثم تعم ��ل على حتويل
اجتاه الغ�ضب ال�شعبي الذي رمبا يرافق �أزمة ما لوجهة �أخرى
و�إلهائ ��ه ب�أزم ��ة جديدة وهكذا ..وبالتدري ��ج �سيجد نف�سه يدور
يف حلقة مفرغة م ��ن الأزمات ولن يجر�ؤ على اخلروج منها لأن
هنال ��ك من يعي ��ده �إليها �صاغر ًا بربطه بقي ��ود تعليم �سيئ يعمل
عل ��ى ت�سطيح �أف ��كاره وانهي ��ار يف القطاع ال�صح ��ي اليتنا�سب
وحاجت ��ه املا�س ��ة اىل ال ��دواء و�ضع ��ف يف االقت�ص ��اد الوطن ��ي
يجعل ��ه �أ�سري ًا لال�ست�ي�راد والغالء وغياب للخدم ��ات اال�سا�سية
يرهق ��ه وي�سل ��ب من ��ه راحته ط ��وال �أيام ��ه ولياليه ..ل ��ن يكون
ال�شع ��ب قادر ًا بع ��د كل ذلك عل ��ى اال�ستيقاظ من حال ��ة التخدير
التي ت�ضع ��ه ال�سلطة حتت ت�أثريها و�سي�ضط ��ر اىل اال�ست�سالم
واخل�ض ��وع لكل العمليات اجلراحي ��ة التي جتريها له احلكومة
وهدفها املعلن هو عالجه و�شفائه من �أ�سباب معاناته �أما الهدف
اخلف ��ي فهو االيغ ��ال يف تخدي ��ره و�إبقائه حي ًا ميت� � ًا اىل �أطول
وقت ممكن ..
من ��ذ �أن بد�أت �أزمة �إزال ��ة التجاوزات والكل يتب ��ادل االتهامات
فهنال ��ك من يتهم احلكوم ��ة ب�أنها ت�ستهدف الفق ��راء والحتا�سب
الأحزاب وامل�س�ؤولني الكبار الذين يحتلون مناطق كبرية تعود
للدول ��ة  ،وهنالك من يتهم �سكان التجاوزات ويقول ب�أن �أغلبهم
ميلك ��ون دور ًا �سكني ��ة لكنهم عملوا على ت�أجريه ��ا وال�سكن يف
مناطق التجاوز ،كما اتهمت حكومة الب�صرة �سكان التجاوزات
بالعمل يف جتارة املخ ��درات وال�سرقة وكل املمار�سات املخالفة
للقان ��ون و�ألقت باللوم على الطارئني على مدينة الب�صرة داعية
اىل �إخراجهم من املحافظة و�إعادتهم اىل مناطقهم ماحدا بفريق
�آخر اىل اتهام حمافظ الب�صرة بالتفكري ( املناطقي ) ..
يف مايخ� ��ص الفق�ي�ر املع ��دم الذي وج ��د يف الع�شوائي ��ات حالً
مل�شكل ��ة ال�سك ��ن فل ��م يك ��ن �أمام ��ه �إال اخل ��روج يف تظاه ��رات
وال�ص ��راخ مطالب� � ًا بحق ��ه يف احل�ص ��ول على �سق ��ف ي�أويه يف
زمن فق ��دان الثقة بوعود احلكومة ومر�شحي االنتخابات..لكن
َ
تتخط الفنجان الذي �أعد لها فهي جمرد
الزوبعة التي حدثت مل
�أزمة ك�سابقاتها و�ستت�ضاءل وت�ضمحل بالتدريج بانتظار ظهور
�أزم ��ة �أخرى ول ��ن ت�ستمع احلكومة ل�ص ��راخ الفقري �أو حتا�سب
الكبار الذين ي�ستولون على �أمالك الدولة ولن جتد حلو ًال بديلة
�أو تتن ��اول الق�ضية ب�ش ��كل جدي ..وبعد حرق ع ��دة دور وهدم
�أخ ��رى وت�شريد عوائل عدي ��دة �سترتيث احلكومات املحلية يف
�إزالة التجاوزات لأنها لن جتد لها حلو ًال ولن جتعل منها �شرارة
ميك ��ن �أن تت�سع وت�صبح حريق� � ًا  ،وهك ��ذا � ،سيكت�شف املواطن
�أن ��ه يدور يف حلقة الأزمات ولن يخرج منه ��ا �أبد ًا  ،وخالل ذلك
� ،سيكت�ش ��ف �أي�ض ًا �أن ��ه �سيظل م�ضطجع� � ًا اىل الأبد على طاولة
ال�سلطة وهو يف حالة تخدير �أو موت �سريري !
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�أكدت ت�سجيل �أكثر من � 7500إ�صابة بال�سرطان خالل � 7أعوام

ذي قار تتحرك ملواجهة خماطر ارتفاع معدالت الإ�صابة بال�سرطان
 ذي قار  /ح�سين العامل
�شه ��دت محافظ ��ة ذي ق ��ار خ�ل�ال اليومي ��ن
الما�ضيي ��ن تحركات مكثفة عل ��ى الم�ستويين
ال�شعب ��ي والر�سمي لمواجه ��ة مخاطر ارتفاع
مع ��دالت الإ�صاب ��ة بمر�ض ال�سرط ��ان  ،وفيما
�أعلن مجل�س محافظ ��ة ذي قار عن تخ�صي�ص
ملي ��ار دين ��ار من عوائ ��د البت ��رو دوالر للعام
الحال ��ي ل�ش ��راء الأدوي ��ة الالزم ��ة لمعالج ��ة
مر�ض ��ى ال�سرطان وت�ضمي ��ن خطة المحافظة
�إن�شاء مركز تخ�ص�صي للأمرا�ض ال�سرطانية
 ،وذل ��ك �إث ��ر حمل ��ة �شعبية نظمته ��ا مجموعة
م ��ن الإعالميي ��ن لدع ��م مر�ض ��ى ال�سرطان في
المحافظة المذك ��ورة .ك�شف مدير عام �صحة
ذي ق ��ار ع ��ن ت�سجي ��ل �أكث ��ر م ��ن  7500حالة
�إ�صاب ��ة �سرطاني ��ة خ�ل�ال الأع ��وام ال�سبع ��ة
المن�صرمة.
وق ��ال رئي� ��س مجل�س محافظ ��ة ذي قار رحيم
الخاقاني في بيان �صحفي �صدر عقب تر�ؤ�سه
اجتماع� � ًا طارئ� � ًا لمجل� ��س المحافظ ��ة ب�ش� ��أن
مر�ض ��ى ال�سرط ��ان �إن " مجل� ��س المحافظ ��ة
قرر تخ�صي� ��ص مليار دينار من عوائد البترو
دوالر للع ��ام الج ��اري  2019وتحويله ��ا �إلى
دائرة ال�صحة ل�شراء الأدوية الالزمة لمعالجة
مر�ض ��ى ال�سرط ��ان " ،و�أ�ض ��اف " كم ��ا تق ��رر
ت�ضمين الخطة التنموية الخا�صة بالمحافظة
�إن�شاء مركز تخ�ص�صي للأمرا�ض ال�سرطانية
ومخاطب ��ة وزارة التخطي ��ط لإدراج ��ه �ضمن
خطة العام الحالي ".
و�أو�ض ��ح الخاقاني� ،إن " مجل� ��س المحافظة
�ص ��وت عل ��ى تل ��ك الق ��رارات بع ��د مناق�ش ��ة
متطلبات ملف مر�ض ��ى ال�سرطان وا�ست�ضافة
مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة ال�صح ��ة ومدي ��ر البيئ ��ة
والدوائ ��ر المعنية الأخرى" ،م�شيرا الى �أن "
�إح�صائيات دائرة ال�صحة �أكدت ت�سجيل �أكثر
م ��ن  7500حالة �إ�صابة ف ��ي عموم المحافظة
للفترة من عام  2011ولغاية ." 2016
و�أ�ش ��ار رئي� ��س مجل� ��س المحافظة ال ��ى �أن "

جل�س ��ة مناق�ش ��ة مل ��ف ال�سرط ��ان تمخ�ض ��ت
عن ع ��دة تو�صي ��ات لدعم الم�صابي ��ن بمر�ض
ال�سرط ��ان من بينه ��ا مفاتح ��ة وزارة ال�صحة
والبرلمان ورئا�سة الوزراء برفد دائرة �صحة
المحافظ ��ة بالأطب ��اء االخ�صائيي ��ن و�إيج ��اد
منافذ جديدة خا�صة بفح�ص الأدوية" م�ؤكد ًا
" ع ��زم مجل� ��س المحافظة على تقديم �أف�ضل
الخدم ��ات ال�صحي ��ة لمر�ض ��ى ال�سرط ��ان من
خالل ت�شكيل لجان علمية متخ�ص�صة لدرا�سة
�أ�سباب ارتف ��اع معدالت الإ�صاب ��ة بال�سرطان
وكيفي ��ة و�ض ��ع البرام ��ج الوقائي ��ة م ��ن ه ��ذا
المر�ض".
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي قار قد عقد جل�سة
طارئ ��ة ي ��وم الأح ��د ( � 22أيل ��ول ) 2019
لمناق�شة ملف مر�ضى ال�سرطان بح�ضور عدد
من مدراء الدوائر المعنية.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال مدي ��ر ع ��ام �صح ��ة ذي
ق ��ار الدكت ��ور عب ��د الح�سي ��ن الجاب ��ري ف ��ي
ت�صريح ��ات �صحفي ��ة تابعته ��ا الم ��دى �إن "
عدد الم�صابين بال�سرط ��ان والم�سجلين على

م ��دار �سبع �سنوات يبلغ  7587م�صاب ًا ب�شتى
�أنواع المر�ض ومن مختلف مدن المحافظة"،
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " الأدوي ��ة المخ�ص�صة لمركز
ع�ل�اج الأورام ال�سرطاني ��ة ف ��ي المحافظ ��ة ال
تلبي �سوى  %25من الحاجة الفعلية لمعالجة
مر�ضى ال�سرطان".
منوه� � ًا الى �أن " دائرة �صحة المحافظة قامت
م�ؤخ ��ر ًا بزي ��ادة ال�سع ��ة ال�سريري ��ة لأمرا�ض
ال�سرط ��ان م ��ن خ�ل�ال افتت ��اح مرك ��ز ع�ل�اج
الأورام ف ��ي المحافظ ��ة " ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن "
مركز عالج الأورام في النا�صرية بحاجة الى
خم�س ��ة �أطباء �آخرين في اخت�صا�ص الأورام
وطبيبي ��ن لمر�ض ��ى الدم  ،ف�ض�ل ً�ا عن الحاجة
لإكم ��ال بناية الم�ست�شف ��ى التركي الذي ي�ضم
وحدة لمعالجة مر�ضى ال�سرطان".
و�أ�ش ��ار مدي ��ر دائ ��رة �صحة ذي ق ��ار الى �أن "
مع ��دالت الإ�صاب ��ة بال�سرط ��ان ف ��ي محافظ ��ة
ذي ق ��ار ال تختل ��ف كثي ��ر ًا ع ��ن معدالته ��ا في
بقي ��ة المحافظ ��ات العراقي ��ة " ،منوه� � ًا ال ��ى
�أن " الع ��راق يع ��د ف ��ي الوق ��ت الحا�ض ��ر �أقل

�أ�صاب ��ة بالمر� ��ض مقارنة ب ��دول الجوار على
حد قوله" .وكان ��ت جماعة ال�ضغط ال�صحفي
وه ��ي مجموعة ت�ضم عدد ًا من الإعالميين في
محافظ ��ة ذي ق ��ار نظمت حمل ��ة �إعالمية لدعم
مر�ض ��ى ال�سرط ��ان ف ��ي المحافظ ��ة و�أطلق ��ت
ها�شت ��اك عب ��ر مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
تح ��ت عن ��وان ( �سرط ��ان – النا�صرية ) وهو
ما ح ّف ��ز العدي ��د م ��ن الجه ��ات الحكومية في
المحافظ ��ة وع ��دد م ��ن البرلمانيي ��ن للتحرك
باتجاه دعم مر�ضى ال�سرطان .
وكان مرك ��ز الأورام ال�سرطاني ��ة ف ��ي ذي قار
ك�ش ��ف يوم االحد (  16حزي ��ران  ) 2019عن
ت�سجيل �أكثر م ��ن �أربعة �آالف م�صاب بمر�ض
ال�سرط ��ان ،و�إن مع ��دل الإ�صاب ��ات ال�سنوي ��ة
بالمر� ��ض تت ��راوح م ��ا بي ��ن  900ال ��ى 950
�إ�صاب ��ة  ،وفيم ��ا �أ�ش ��ار ال ��ى وف ��اة نحو 500
م�ص ��اب بال�سرط ��ان �سنوي� � ًا � ،أك ��د �أن تجهيز
الأدوي ��ة للمر�ض ��ى ال يغطي الحاج ��ة الفعلية
و�إن ن�سب ��ة العجز تتجاوز حاج ��ز الخم�سين
بالمئة من االحتياج الفعلي.

�إعــــــالن

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

من��ذ �أن ب��د�أت �أزم��ة �إزال��ة التجاوزات
وال��كل يتب��ادل االتهام��ات فهنالك من
يتهم احلكومة ب�أنه��ا ت�ستهدف الفقراء
والحتا�سب الأح��زاب وامل�س�ؤولني الكبار
الذي��ن يحتل��ون مناط��ق كب�يرة تع��ود
للدولة

وكان ��ت حمل ��ة �أم ��ل الخيري ��ة لدع ��م مر�ض ��ى
ال�سرطان بمحافظة ذي قار �أعلنت يوم االحد
( � 26أيار  ) 2019عن �إطالق حملتها التا�سعة
لجم ��ع التبرع ��ات ل�ش ��راء الأدوي ��ة لمر�ض ��ى
ال�سرط ��ان وذلك �إثر منا�ش ��دة تلقتها من مدير
مركز الأورام ال�سرطانية في المحافظة يدعو
فيه ��ا المواطنين الى التب� � ّرع ب�أموال ُ
الخم�س
وال ��زكاة ل�ش ��راء الأدوي ��ة المن ِق ��ذة لحي ��اة
المر�ض ��ى  ،فيم ��ا �أ�ش ��ار مدير الحمل ��ة الى �أن
مرك ��ز الأورام ال�سرطاني ��ة يمر حالي� � ًا ب�أزمة
غير م�سبوق ��ة في نق�ص الأدوية و�إن �أكثر من
�أربع ��ة �آالف م�ص ��اب بال�سرط ��ان ف ��ي ذي قار
يواجهون حالي ًا مخاطر �شح الأدوية المن ِقذة
للحياة.
وكان �أطب ��اء وباحث ��ون ،ك�شف ��وا م�ؤخ ��ر ًا
ع ��ن "ارتف ��اع ملحوظ" في مع ��دالت الإ�صابة
بالأمرا�ض ال�سرطانية في المنطقة الجنوبية
من الع ��راق ،وبينوا �أن "مر�ض ال�سرطان هو
واح ��د من �أخط ��ر ثالث ��ة �أمرا�ض ت� ��ؤدي �إلى
الوفاة في المنطقة المذكورة".
وكان ��ت لجن ��ة ال�صح ��ة والبيئة ف ��ي ذي قار،
ك�شف ��ت ف ��ي كان ��ون الأول الما�ض ��ي ،ع ��ن
تزايد الإ�صاب ��ات ب�سرطان الث ��دي بين ن�ساء
المحافظ ��ة ،وع ��زت ذل ��ك �إل ��ى الح ��روب وما
رافقه ��ا من تل ��وث بيئ ��ي و�إ�شعاع ��ي وتلوث
المي ��اه ونوعي ��ة الأغذي ��ة والحال ��ة النف�سية
للمري�ض وطبيعة معي�شته.
وكان ��ت درا�س ��ات ميداني ��ة �أعده ��ا ع ��دد م ��ن
الباحثي ��ن ف ��ي جامع ��ة ذي ق ��ار قب ��ل ب�ضع ��ة
�أع ��وام ق ��د ك�شف ��ت ع ��ن زي ��ادة "مقلق ��ة" ف ��ي
مع ��دالت الإ�صابة بالأمرا� ��ض ال�سرطانية في
محافظ ��ة ذي ق ��ار � ،إذ ق ��ال عميد كلي ��ة الطب
الدكت ��ور م�ؤيد ناجي المو�س ��وي ،في حينها،
�إن الدرا�سات التي ق ��ام بها عدد من الباحثين
في المحافظة �أظهرت وجود زيادة م�ضطردة
ومقلقة بن�سبة الأمرا�ض ال�سرطانية الم�سجلة
ف ��ي الدوائر ال�صحية المتخ�ص�صة وبمختلف
الفئات العمرية مقارنة بباقي المحافظات.

ق��دم املدعي (وليد عباس محمد) طلبا ً يروم فيه
تسجيل (اللقب) من (الفراغ) الى (التميمي) فمن
لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه املديرية
خالل مدة أقصاها (عشرة أيام) وبعكسه سوف
ينظر بالدع��وى وفق أحكام امل��ادة ( )24ثانيا ً من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ن�ش�أت ابراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة والبيئة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع
�شركتنا على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( ) 1000000مليون دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل
من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان
نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن
طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات
القانونية (كفالة ح�سن الأداء) البالغة  %5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع
ميكنكم زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الثالثاء .2019/ 10 /8
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which
& its amounts more than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges
the bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid
for (1) year and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee
& or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions
)Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%
from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled
Tuesday 8 / 10 /2019 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening
the tender.

Announcement No.

Closing date

Opening date

Description

Second Time

14 / 10 / 2019

24 / 9 / 2019
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1
93 / 2019 / 21 / R
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ُق�صر الدولة ويُ�شهر ا�ستجداء كرتنا ل�صحيفة بحرينية
�شهد ي ِّ

 وزارة ال��ري��ا���ض��ة م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي م�����س��ت��ح��ق��ات ف���ن���دق الأ����س���ود!
متابعة� :إياد ال�صاحلي
�سق ��ط عبدالغن ��ي �شه ��د م ��درب املنتخ ��ب
الأوملبي يف خط�أ �شنيع هو الأول من نوعه
على �صعيد الت�صريحات الر�سمية للمدربني
الوطني�ي�ن العراقي�ي�ن ب�إعالنه ع ��ن تق�صري
الدول ��ة يف ت�أمني م�ستلزم ��ات ت�أهيل كرتنا
اىل ك�أ�س العامل ،م�ستغرب ًا بلد ًا مثل العراق
غن ��ي بال�ث�روات ي�ستج ��دي املع�سك ��رات
التدريبية من دول اجلوار على ح ّد و�صفه!
وج ��اء ت�صري ��ح �شه ��د يف مقابل ��ة �صحفية
�أجرته ��ا مع ��ه الزميل ��ة (الب�ل�اد) البحرينية
ن�شرتها يوم اجلمع ��ة املوافق الع�شرين من
�أيل ��ول احل ��ايل على هام� ��ش �إنته ��اء زيارة
بعثة املنتخ ��ب الأوملب ��ي �إىل املنامة خا�ض
خالله ��ا مبارات�ي�ن م ��ع نظ�ي�ره البحرين ��ي
ا�ستع ��داد ًا لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت 23
�سن ��ة امل�ؤهلة اىل �أوملبياد طوكيو 2020يف
كانون الثاين املقبل.
وق ��ال �شه ��د يف ردّه عل ��ى �س� ��ؤال للزمي ��ل
ح�س ��ن علي "حم ��رر ال�صحيفة" ع ��ن �أوجه
التق�ص�ي�ر م ��ن قب ��ل الدول ��ة العراقي ��ة وما
يج ��ب �أن ّ
ت�سخره لتحقيق هدف الت�أهل �إىل
ك�أ� ��س العامل (هناك جوان ��ب فنية و�إدارية،
لك ��ن يبقى العامل الأهم ه ��و العامل املادي،
فميزانية احتاد الكرة العراقي تبلغ حوايل
 5مالي�ي�ن دوالر ،ت�س ��اوي ميزاني ��ة نا ٍد يف
الع ��راق ،وبع�ض الأندي ��ة ميزانياتها �أكرب،
ونح ��ن يف بلد غني بال�ث�روات مثل العراق
الزلن ��ا ن�ستج ��دي املع�سك ��رات التدريبي ��ة
من بع�ض ال ��دول املجاورة ،فه ��دف الت�أهل
�إىل ك�أ� ��س الع ��امل ي�ستوجب توف�ي�ر جميع
م�ستلزم ��ات التدري ��ب واملع�سك ��رات ،ويف
املنتخ ��ب الأوملبي لديّ حت ّفظات �أي�ض ًا على
بع�ض الأمور و�أ�سعى لتجاوزها).
ا�ست ��دراج �شه ��د م ��ن قب ��ل ال�صحف ��ي �إىل
ف ��خ التذ ّم ��ر �إزاء غي ��اب مقوّ م ��ات جتهي ��ز
املنتخب ��ات الوطني ��ة من قبل احت ��اد الكرة
قب ��ل الدول ��ة ،وبالت ��ايل �إلق ��اء الل ��وم على
الأخ�ي�رة ،ال ميك ��ن �أن ُي�ب ِّ�ر َر الإ�س ��اءة اىل
�سمع ��ة العراق م ��ن خالل مقارن ��ة �شهد بني
ثروات ��ه الكب�ي�رة وجل ��وء منتخباتن ��ا اىل
(اِ�ستج ��داء) املع�سكرات م ��ن دول خليجية
و�صديقة باعتباره هنا لي�س مدرب ًا فح�سب،
بل قائ ��د ًا تربوي� � ًا لالعب�ي�ن �شب ��اب يعلمّهم
احلر� ��ص عل ��ى التمثي ��ل امل�ش� � ّرف لوطنهم
�أينم ��ا ح ّلوا دون �أن يغفل ��وا وي�سيئوا �إليه
ب�سل ��وك �أو حدي ��ث ُمه�ي�ن يُقل ��ل م ��ن �ش�أنه
ويُع ّر�ضه ��م �إىل ازدراء اال�شق ��اء له ��م وعدم
احرتامه ��م لهم نتيجة طعنه ��م بلدهم بكلمة
خمجلة ال تلي ��ق بتاريخ ��ه وعراقته وكرمه
يف املا�ضي واحلا�ضر.
ال �ض�ي�ر �أن يُجال� ��س املن�س ��ق الإعالم ��ي
للمنتخ ��ب الأوملب ��ي ح�س�ي�ن اخلر�س ��اين
الكاب�ت�ن �شه ��د ومحُ � � ّرر ال�صحيف ��ة لي ��دوّ نَ
�أب ��رز م ��ا يُذكر يف اللق ��اء لغر� ��ض التوثيق

فق ��ط ك ��ي يُبع ��د ع ��ن امل ��درب �أي �شطط يف
حم ��ور ما حت ��ت �ضغ ��ط ال�شع ��ور باخليبة
م ��ن ق ّل ��ة الدع ��م رمب ��ا طل ��ب عدم ذك ��ره يف
�سري املقابل ��ة �إحرتاز ًا منه عل ��ى عدم �إثارة
م�س� ��ؤويل الدول ��ة وال ��ر�أي الع ��ام طاملا �أن
املهم ��ة الر�سمي ��ة م�شرتك ��ة ،وب�إم ��كان �شهد
رف ��ع مذكرة اىل االحت ��اد ومنه اىل الوزارة
لإحاطته ��ا علم ًا بدل املجاهرة عرب ال�صحف
العربي ��ة �أو الأجنبي ��ة� ،إذ مل نق ��ر�أ يف ي ��وم
ما �أن مدرب� � ًا بحريني ًا �أو �أردني� � ًا �أو لبناني ًا
تناول دولته بهكذا و�صف خمجل!!
ال ننفي مواجهة امل ��درب والالعب العراقي
�ضغط� � ًا �إعالمي� � ًا ونف�سي� � ًا م ��ن الإع�ل�ام
اخلارجي لتحقي ��ق ال�سبق ع�ب�ر التلفاز �أو
ال�صحافة ،ولكن م ��ن ال�ضروري �أن ينربي
عال لو�أد اخلط�أ
املن�سق الإعالمي بحر� ��ص ٍ
يف مه ��ده ،وكث�ي�ر ًا م ��ا ا�ستغ ��ل الإع�ل�ام
اخلليج ��ي منتخبن ��ا الوطني ع�ب�ر ال�سنني
املا�ضي ��ة لإث ��ارة الأزم ��ات يف ت�صريح ��ات
غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة عل ��ى هام�ش البط ��والت �أو
الت�صفيات ظ ّلت حمط لغط م�ستمر دون �أي
�ضوابط من االحتاد متنع ذلك.

�إن اندف ��اع �شهد يف تو�صي ��ف معاناة الكرة
العراقي ��ة بعدم تي�س�ي�ر امل�سائل املالية التي
�أملته ��ا الظ ��روف امل�ؤقتة لعملي ��ة الإ�صالح
احلكوم ��ي جلمي ��ع مفا�ص ��ل الريا�ض ��ة منذ
�شباط املا�ض ��ي ،وت�سقيط ��ه �أ�ضرارها على
�صعوبة �إجن ��از مهمات البط ��والت القارية
ال�سيما املتعلق ��ة ب�ضمان تذكرت ��ي االنتقال
اىل الأوملبي ��اد واملوندي ��ال ،كان اندفاع� � ًا
مته ��وّ ر ًّا ن� � ّك�أ في ��ه بكرامت ��ه �أو ًال ك�أن�س ��ان
ميث ��ل ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة الأ�صيلة التي
مل ت�ش � ُ�ك العوز لأي ب�شر �س ��واء قبل �أم بعد
عام  2003برغم ه ��ول النوائب حولها وما
واجهت ��ه من حتدّيات رمب ��ا خ�سرت خاللها
بع� ��ض نتائ ��ج املناف�س ��ات ،لكنه ��ا ربح ��ت
�سمعتها وهي الأهم.
يف احل ��وار نف�س ��ه ،تفاخ ��ر �شه ��د �أن ��ه
حق ��ق �إجن ��از الت�أه ��ل اىل دورة �أوملبي ��اد
ريو ،2016ووقتها مل تقف الدولة العراقية
عند �آالف ال ��دوالرات التي �أنفقت يف رحلة
�أوروبي ��ة قام بها مبعية الأمني املايل للجنة
الأوملبي ��ة املنحل ��ة �سرمد عبدالإل ��ه واملدير
التنفي ��ذي للجن ��ة جزائ ��ر ال�سه�ل�اين �إىل

دول ع ��دة بهدف �إقامة مع�سك ��رات تدريبية
ومباري ��ات جتريبي ��ة يف ا�سباني ��ا و�أملانيا
وال�سوي ��د �أك ��د ع�ضو احتاد الك ��رة ال�سابق
حمم ��د ج ��واد ال�صائ ��غ �أن تكالي ��ف الرحلة
جتاوزت مبلغ � 65ألف دوالر قبل �أن يخرج
عبدالإله بت�صريح يدين فيه ال�صائغ بالقفز
عل ��ى احلقائ ��ق وي�ؤك ��د �أن امل�صاري ��ف مل
تتجاوز  13.756.160مليون دينار ،ف�ض ًال
ع ��ن تدعيم الدول ��ة املُهمة ذاته ��ا يف الدورة
الأوملبي ��ة الت ��ي مل يُح�س ��ن �شه ��د ا�ستغالل
فر� ��ص الت�أه ��ل اىل رب ��ع النهائ ��ي بع ��د �أن
تع ��ادل يف مبارات ��ي الدمن ��ارك والربازيل
( )0-0ومع جنوب �أفريقيا (. )1-1
كل �ش ��يء ي�ستح ��ق الت�ضحي ��ة �أثناء متثيل
الريا�ض ��ي خ ��ارج البل ��د كاجله ��د وامل ��ال
واملوق ��ع الذي ي�شغله ،لكن م ��ن ال�صعب �أن
ي�ست�سه ��ل الت�ضحي ��ة ب�سمعة البل ��د �إر�ضا ًء
مل�شاعر متم ّردة متتط ��ي �صهوة دميقراطية
عليل ��ة َ�ض ّل ��تْ طريقه ��ا وترتق ��ب حاديه ��ا
للتقومي واملحا�سبة.
يف �سياق الإ�س ��اءة ملكانة العراق ،تع ّر�ضت
بعث ��ة املنتخ ��ب الوطني �إىل �إح ��راج �شديد
ب�سبب ع ��دم �أمت�ل�اك البعث ��ة مبل ��غ الإقامة
� 15أل ��ف دوالر يف فن ��دق (ويندهام جراند
املنام ��ة) بالعا�صم ��ة البحريني ��ة ومطالب ��ة
�إدارة الفن ��دق بت�سديده كام�ل ً�ا قبل مغادرة
البعث ��ة فج ��ر ًا بع ��د اِنته ��اء املب ��اراة �ضمن
ت�صفي ��ات ك�أ�س الع ��ام  2022م ��ع املنتخب
البحريني ال�شقيق.
كي ��ف �أهم َل احت ��اد ك ��رة القدم نق� ��ص املال
يف مهم ��ة وطني ��ة تقت�ض ��ي ت�أم�ي�ن �أف�ض ��ل
ال�سب ��ل الكفيل ��ة براح ��ة الالعب�ي�ن وامل�ل�اك
ُ
التدريب ��ي ليت�سن ��ى له ��م �أداء الواجب دون
من ّغ�ص ��ات؟ وقبل هذا ال�س� ��ؤال ،كيف �سمح

وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحمد ريا�ض
�أن يخرق االحت ��اد ال�ضوابط ال�سارية على
جميع االحت ��ادات ب�إ�صدار �أوامر الإيفاد –
ح�صر ًا  -ح�س ��ب موافقة جلنة تنفيذ القرار
 140ومل يحقق يف ذلك ،وال يف م�س�ألة �سفر
�أع�ض ��اء بعث ��ة الوطني بـ (جي ��وب فارغة)؟
وملاذا مل يدق ��ق �أمني �سر االحت ��اد د�.صباح
ر�ض ��ا يف ال�ضوابط تل ��ك وين�أى بنف�سه عن
امل�ساءلة قب ��ل توقيع �أمر الإيفاد؟ ثم هل من
املعقول �أن ي�صدر �أمر �إداري ملنتخب مك ّلف
بامل�شارك ��ة يف ت�صفي ��ات ك�أ� ��س العامل دون
كاف ي�س ُّد نفق ��ات الذهاب
�أن يُدع ��م مببل ��غ ٍ
والإياب ومتط ّلبات مق ّر الإقامة؟
كان ملوق ��ف حمم ��د �إبراهي ��م املن�س ��ق العام
الحت ��اد كرة القدم العراق ��ي يف ال�سعودية،
الوطن ��ي وامل�ش� � ّرف والنبي ��ل ،الأثر الكبري
ال�صع ��داء
عل ��ى تن ّف� ��س اع�ض ��اء البعث ��ة ُّ
بت�سدي ��ده ن�صف املبل ��غ لإدارة الفندق يوم
الأربع ��اء املواف ��ق � 4أيل ��ول املا�ض ��ي �أم�ل ً�ا
بتحويل املبل ��غ من بغداد و�إكم ��ال الن�صف
املتبق ��ي ،وبع ��د �إنته ��اء املب ��اراة يف اليوم
الت ��ايل مت مطالب ��ة بعثة املنتخ ��ب بت�سديد
بقية املبلغ قبل املغ ��ادرة فجر ًا ،وقام حممد
بدفع ��ه �أي�ض� � ًا ووع ��ده االحت ��اد بار�س ��ال
م�ستحقاته بع ��د العودة اىل بغداد ،وهو ما
مت بالفعل.
ه ��ذا الرجل يُح�سب ملواقف ��ه ال�شجاعة التي
�شهدن ��ا بع�ضه ��ا ونقل لنا ثقاة ع ��ن البع�ض
الآخ ��ر� ،أنه �أك�ث�ر حر�ص ًا م ��ن ر�ؤ�ساء عديد
البعثات اخلا�ص ��ة باملنتخبات الوطنية يف
تذليل امل�صاعب التي تعرقل حتقيق النجاح
لي� ��س لأن مهمته تقت�ضي ذلك وفق ًا ملحدّدات
واجب ��ه ،بل يرى يف �أية �سلبي ��ة مثلبة على
ّ
التدخ ��ل بعالقات ��ه
وطن ��ه وي�س ��ارع اىل
الر�صينة ال�ص�ل�اح الأمور بداف ��ع املواطنة
�أو ًال وعم ًال ب�أخالقه الريا�ضية العالية.
الإدارة املالي ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم تتحمّل
جزء ًا من م�س�ؤولية ت ��رك املنتخب الوطني
خم�ص�ص ��ات لرحلة املنام ��ة ،وهي تعي
بال ّ
جيد ًا �صعوبة التحويل البنكي بني العراق
و�أغل ��ب الدول يف ظ ��ل الظ ��روف الراهنة،
وله ��ذا يجب �أن تكون الأم ��وال م�ؤمّنة لدى
رئي�س البعث ��ة �أو يتم ار�ساله ��ا عرب مكاتب
( )Western Unionوغريه ��ا بوق ��ت
مث ��ايل �إذا تع� � ّذر ت�سليمه ��ا للبعث ��ة ،فتل ��ك
واحدة م ��ن النق ��اط ال�سلبية الت ��ي تك ّررت
يف منا�سب ��ات عدة جل�أ االحت ��اد لال�ستدانة
من العبي املنتخب ��ات �أمثال يون�س حممود
ون�ش� ��أت �أك ��رم لت�سدي ��د نفق ��ات املع�سك ��ر
اخلارج ��ي �أو م� � ّد التجار العراقي�ي�ن �أيدي
العون النقاذ منتخباتنا من ورطات �أ�ساءت
ل�سمعة الكرة والبلد.
�أال يكف ��ي  ..مت ��ى ي�ستفي ��د االحت ��اد م ��ن
الأخط ��اء و�أغل ��ب االع�ض ��اء فيه م ��ا �أنف ّكوا
احلديث عن منجزات �إدارية متنحهم احلق
مبنع �أي مر�شح يهدّد كرا�سهم؟!

كتيبة العمدة تخفق بالتواجد في النهائيات القارية بالبحرين
بغداد  /املدى
�أخف ��ق منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة الق ��دم يف التواجد يف
بطولة ك�أ�س ا�سي ��ا  2020حتت  16عاما التي �ستقام يف
العا�صم ��ة البحريني ��ة املنامة خالل الفرتة م ��ن ال�ساد�س
ع�ش ��ر م ��ن �شهر �أيل ��ول ولغاية الثالث م ��ن ت�شرين الأول
 2020بعد حلوله يف املركز الثاين يف ترتيب املجموعة
ال�ساد�س ��ة بر�صي ��د  6نقاط يف خت ��ام الت�صفيات الأولية
الت ��ي توج فيه ��ا املنتخ ��ب االماراتي بط ًال له ��ا بالعالمة
الكاملة .

ورغ ��م ف ��وز كتيب ��ة عم ��اد حمم ��د يف اجلول ��ة الثالث ��ة
والأخ�ي�رة م ��ن ت�صفي ��ات املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة عل ��ى
املنتخ ��ب القريغيز�ستاني ��ة بثالثي ��ة بي�ض ��اء رفع ��ت
ر�صيده ��ا من النقاط اىل �ستة جعلته ��ا ت�ستقر يف املركز
الث ��اين اال انها مل تتمكن م ��ن الظفر ب�أحدى تذاكر �أف�ضل
�أرب ��ع منتخبات حتتل املركز الث ��اين يف املجموعات 11
ملنطقت ��ي غرب و�شرق القارة نتيجة لتخلفها بفارق نقطة
واح ��دة ع ��ن منتخب ��ات اليمن ال ��ذي ح�صل عل ��ى �أف�ضل
فري ��ق يحتل املركز الثاين و�أندوني�سيا الذي �أحتل ثاين
�أف�ضل فريق يحتل املركز الث ��اين يليه �أوزبك�ستان الذي

�ضم ��ن ثالث �أف�ض ��ل فريق وعم ��ان �صاحب راب ��ع �أف�ضل
فري ��ق يحتل املرك ��ز الث ��اين يف تلك املجموع ��ات لتكمل
اىل جان ��ب طاجيك�ست ��ان بطل املجموع ��ة االوىل والهند
بط ��ل املجموعة الثاني ��ة وايران بطل املجموع ��ة الثالثة
وال�سعودية بطل املجموعة الرابعة وقطر بطل املجموعة
اخلام�سة واالمارات بطل املجموع ��ة ال�ساد�سة وال�صني
بط ��ل املجموع ��ة ال�سابع ��ة و�أ�سرتالي ��ا بط ��ل املجموعة
الثامن ��ة وكوري ��ا ال�شمالي ��ة بط ��ل املجموع ��ة التا�سع ��ة
والياب ��ان بط ��ل املجموع ��ة العا�شرة وكوري ��ا اجلنوبية
بطل املجموع ��ة احلادية ع�شرة والبحرين البلد امل�ضيف

م�سابقات الكرة ت�سحب قرعة دور  32لم�سابقة الك�أ�س
بغداد  /املدى
حتت�ض ��ن يف ال�ساع ��ة الواحدة ظه ��ر اليوم
الثالث ��اء قاع ��ة االجتماع ��ات يف مقر احتاد
كرة القدم بالقرب من جممع ال�شعب الدويل
يف العا�صم ��ة بغ ��داد مرا�س ��م �سح ��ب قرع ��ة
دور  32م ��ن م�سابقة ك�أ�س الع ��راق للمو�سم
2020-2019
ودع ��ت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
احت ��اد كرة الق ��دم عرب كت ��ب ر�سمية ممثلي
ف ��رق ال�شرط ��ة والق ��وة اجلوية وال ��زوراء
والنف ��ط والك ��رخ ونف ��ط مي�س ��ان و�أمان ��ة
بغ ��داد والطلبة و�أربيل واحلدود والكهرباء
والنج ��ف ونف ��ط الو�س ��ط والديواني ��ة

وال�سماوة وامليناء ونفط اجلنوب والقا�سم
وزاخو وال�صناعات الكهربائية واحلروبلد
وال�ص ��ادق واملعق ��ل والط ��وز والكفل وبني
�سعد والنجمة وال�صوفية واملو�صل ودياىل
وبابل حل�ضور امل�ؤمتر الفني اخلا�ص بدور
 32م ��ن الن�سخ ��ة احلالي ��ة من بطول ��ة ك�أ�س
العراق باملو�س ��م احلايل التي �ستجرى على
هام�ش ��ه �سح ��ب القرع ��ة حتت �أنظ ��ار جميع
و�سائل الإعالم املرئية املقروءة وامل�سموعة
املحلية والعربية ,
و�ستجري مناف�سات ال ��دور  32من م�سابقة
ك�أ� ��س الع ��راق خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن ال�سابع
ولغاي ��ة اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شرين
الأول املقب ��ل التي �ستتوق ��ف فيها مناف�سات

دوري الكرة املمتاز نتيجة الرتباط منتخبنا
الوطني لكرة الق ��دم مبباراتني مهمتني �أمام
هونغ كونغ على ملعب جذع النخلة باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�ص ��رة وكمبوديا
عل ��ى ملع ��ب �أوملبي ��ك �ستادي ��وم بالعا�صم ��ة
بنوم بنه �ضمن اجلولت�ي�ن الثالثة والرابعة
من الدور الثاين حل�س ��اب املجموعة الثالثة
م ��ن الت�صفيات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة امل�ؤهلة
لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم 2022
بقطر ونهائيات ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية لكرة
القدم  2023بال�صني .
وت�شارك يف مناف�سات دور  32من الن�سخة
احلالي ��ة م ��ن م�سابقة ك�أ�س الع ��راق ت�شارك
فيه فرق دوري الك ��رة املمتاز اىل جانب 12
فريق� � ًا من ف ��رق دوري الدرج ��ة الأوىل لكرة
القدم الذين فازوا من مباريات الت�أهيل التي
جرت م�ؤخ ��ر ًا مو�ضح� � ًا �أن مبارياته �ستقام
بنظام جولتي الذه ��اب واالياب حيث �سيتم
اللجوء مبا�شرة اىل ركالت اجلزاء يف حالة
تع ��ادل الفريقني مببارات ��ي الذهاب واالياب
حي ��ث �ستت�أهل الفرق الفائ ��زة اىل دور ثمن
النهائي من البطولة .

قائمة املنتخبات امل�شارك ��ة يف النهائيات الآ�سيوية التي
�ستج ��ري بالعا�صمة البحريني ��ة املنامة خالل الفرتة من
 16ايلول ولغاية  3ت�شرين االول . 2020
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن  47منتخب� � ًا �ش ��ارك يف ت�صفي ��ات
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم  2020حت ��ت  16عام� � ًا مبعدل
 25منتخب� � ًا ملنطق ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا مت تق�سيمه ��ا على �ستة
جمموع ��ات و 22منتخب ًا ملنطقة �ش ��رق �آ�سيا مت توزيعها
عل ��ى خم�س جمموعات من خالل القرعة التي مت �سحبها
يف مقر االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بالعا�صمة املاليزية
كواالملبور يوم التا�سع من �شهر متوز املا�ضي .

بعبارة أخرى
 علي رياح

كاتانيت�ش ..بني �أيلولني !!
عرف ��تُ ال�سلوفين ��ي كاتانيت� ��ش يف �أول عه ��ده بالك ��رة
العراقي ��ة مدرب ًا يف �أيلول م ��ن العام املا�ضي و�أعرفه على
نح ��و خمتلف متام� � ًا الي ��وم بعد م�ض ��ي �شه ��ر واحد على
جتديد عقده !
يف ال�ص ��ورة الأوىل  ،حمل ��ت انطباع� � ًا مبك ��ر ًا ع ��ن ق ��وة
�شخ�صيته  ،وكان الأمر مده�ش ًا بالن�سبة يل  ،كما �أنه �أدخل
يف قلبي كثريا م ��ن الطم�أنينة حول م�ستقبل �أف�ضل  ،ولو
ن�سبي� � ًا  ،للمنتخب العراق ��ي  ..ذلك لأن املنتخب يف حاجة
قب ��ل كل �شيء �إىل ال�ضب ��ط  ،و�إىل ال�شدة يف مقابل بع�ض
املرون ��ة التي ت�ستوجبها �أحيان ��ا مهنة املدرب يف التعامل
م ��ع العبي ��ه  ..حت ��ى �أن كثريي ��ن كان ��وا يوجه ��ون لوم� � ًا
م�ستم ��ر ًا �إىل كاتانيت� ��ش حلِ ��دة تعامله وجتنب ��ه ال�ضحك
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن االبت�سام حت ��ى يف املواق ��ف الإن�ساني ��ة التي
ت�ستدعي ارتخاء ع�ضالت الوجه!
ويف ال�ص ��ورة الثاني ��ة بعد �أكرث من اثن ��ي ع�شر �شهر ًا من
عمل املدرب  ،ر�أيت كاتانيت�ش خمتلف ًا عن الن�سخة الأوىل
 ..فالرج ��ل ال�شدي ��د �ص ��ار ي�سرت�ضي العبي ��ه وخ�صو�ص ًا
الأقط ��اب ومراك ��ز الق ��وى منه ��م  ..والرجل ال ��ذي كان ال
يعري انتباها �إىل ردود �أفع ��ال امل�شجعني والنا�شطني عرب
و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي � ،ص ��ار يطالب م�ساعديه –
عل ��ى ما يب ��دو – بن�شرة يومي ��ة فيها �إيجاز مل ��ا ُيطرح من
�آراء وطلبات  ،وم ��ا يتداوله النا�س من قف�شات و�إ�شاعات
�إىل جانب كم كبري من اللغط العامر بال�ضغوط!
والرجل الذي كان ُيقنـّن كالمه للإعالم  ،فال يظهر �إال قلي ًال
�أو ملام� � ًا خ�شي ��ة �أن يق ��ع يف حمظ ��ور الت�صري ��ح �أو �سوء
الرتجمة �أو التف�سري � ،صار ُمتاح ًا لكل من ي�شتغل يف مهنة
الإعالم ومن ال �شغل له �إال تداول ال�سيلفيات املفتعلة!
باخت�ص ��ار  ،فالرجل الذي كان يرف�ض التدخل يف �ش�ؤونه
حتى من قبل رئي�س االحتاد عبد اخلالق م�سعود  ،وهذا ما
ر�أيته ب�أم عيني � ،صار �أقرب �إىل اال�ستجابة ال�سريعة لكل
م ��ا ُيطلب منه  ،ورمبا �سيك ��ون م�ألوف ًا يف القريب العاجل
�أن يطل ��ب �إىل م�ساعدي ��ه تزوي ��ده بالعب ��ارات العراقي ��ة
املهذب ��ة التي ترتدّد عل ��ى �أل�سنة كل منا ح�ي�ن يجري طلب
خدم ��ة منه  ،من قبي ��ل (ت�أمرين �أم ��ر) � ..أو (من عيني) ..
�أو (غ ��ايل والطلب رخي�ص)  ..وغريها من العبارات التي
يعج بها القامو�س االجتماعي العراقي للداللة على النف�س
ّ
التي ت�ستجي ��ب عن طيب خاطر لكل طل ��ب �أو م�ساعدة �أو
جندة!
يف لقائي الأول مع كاتانيت�ش  ،ر�أيته قوي ًا مقدام ًا �صاحب
ق ��رار نف�س ��ه  ،و�أن ��ا هن ��ا احت ��دث عن ه ��ذه املزاي ��ا املهمة
للم ��درب ومل �أكن قد اكت�شفت بعد قدراته الفنية التدريبية
 ..حت ��ى �أنني �س�ألته ع ��ن �سر هذا التجهم ال ��ذي كان عليه
ل ��دى تقدمي ��ه يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي الأول  ،ومل يج ��ب
عل ��ى ال�س� ��ؤال �إال بتقا�سيم وجهه التي �أظه ��رت املزيد من
اجلدي ��ة  ..فقلت يف دخيلة نف�سي ( :لندع الرجل لقناعاته
وخياراته  ..هو �أدرى مبا يفعل �أو يفكر)!
لكن كاتانيت�ش �أيلول  2018لي�س كاتانيت�ش �أيلول 2019
 ..لق ��د تغيرّ كثريا  ..لقد �أدت ظ ��روف جتديد عقده والتي
�أحدث ��ت ان�شط ��ارا يف ال ��ر�أي ب�ي�ن م�ؤيد ومعار� ��ض � ،إىل
وتب�سـطه
حماولت ��ه �إ�ضفاء املقبولية على �شكل ��ه وت�صرفه ّ
امل�صطنع مع النا�س!
وال ب� � ّد �أن يكون لهذا ثمن حتى ل ��و كانت �إرادته من فوالذ
 ..كان الثم ��ن �أن يفتح �أذنيه وعينيه وقلبه لكل كلمة تـُقال
يف امللع ��ب واالحتاد والفن ��دق ويف الأماكن العامة وعلى
مواقع التوا�صل االجتماعي  ،والنتيجة املرتتبة على هذا
�أنه فت ��ح قائمة العبيه على وجوه و�أ�سماء وطلبات كثرية
تكف ��ي لبن ��اء منتخبني عراقي�ي�ن من دون �أن يك ��ون له ذلك
املي ��ل الأول نح ��و اال�ستقرار يف ال ��ر�أي واال�ستقاللية يف
العمل!
كن ��ت يف الأم� ��س �أتعاط ��ف كث�ي�ر ًا م ��ع كاتانيت� ��ش القوي
 ،والي ��وم �أخ�ش ��ى عل ��ى منتخبن ��ا م ��ن طيبت ��ه املُفرط ��ة ..
املتكلفة!
باخت�صار  ،فالرجل الذي كان
يرف�ض التدخل في �ش�ؤونه حتى
من قبل رئي�س االتحاد عبد الخالق
م�سعود  ،وهذا ما ر�أيته ب�أم عيني ،
�صار �أقرب �إلى اال�ستجابة ال�سريعة
لكل ما يُطلب منه ،

القوة الجوية يبحث عن فوز جديد على ال�سالمية في الكويت
بغداد  /حيدر مدلول
يبح ��ث فري ��ق الق ��وة اجلوية و�صي ��ف حامل لق ��ب دوري
الكرة املمتاز باملو�س ��م املا�ضي عن فوز جديد �أمام م�ضيفه
فري ��ق ال�ساملية الكويتي يف املب ��اراة التي �ستجري بينهما
يف ال�ساع ��ة الثامنة والربع م�ساء الي ��وم الثالثاء بتوقيت
بغداد على ملعب ثامر ال�صباح الريا�ضي �ضمن مناف�سات
جول ��ة الإي ��اب م ��ن دور  32لبطولة ك�أ�س حمم ��د ال�ساد�س
للأندية الأبطال لكرة القدم باملو�سم . 2020-2019
وان�ض ��م جن ��م خط و�س ��ط الفري ��ق الأول لك ��رة القدم يف
ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة �إبراهي ��م باي� ��ش اىل زمالئ ��ه يف
الوحدة التدريبية الأخرية التي جرت م�ساء �أم�س الأثنني
عل ��ى ملعب ثامر ال�صب ��اح على �إثر ح�صول ��ه على تا�شرية
الدخ ��ول اىل االرا�ض ��ي الكويتية ليكمل القائم ��ة النهائية
الت ��ي اختاره ��ا امل ��درب �أي ��وب �أودي�ش ��و ملواجه ��ة فري ��ق
ال�ساملي ��ة الكويت ��ي يف موقعة جديدة ن�أم ��ل فيها اخلروج
بنتيج ��ة ايجابي ��ة ت�ؤكد �صحته ��ا بنيل بطاق ��ة الت�أهل اىل
دور ثم ��ن النهائي من بطولة ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية
الأبط ��ال يف �إط ��ار رغب ��ة الإدارة يف التق ��دم اىل �أدوار
متقدم ��ة �أم ًال يف �إمكاني ��ة الو�صول اىل املب ��اراة النهائية
لتعوي� ��ض اخل ��روج املبكر من الن�سخ ��ة املا�ضية وال�سيما
�إنه ��ا �ستك ��ون اال�ستحقاق اخلارجي الوحي ��د لل�صقور يف
املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل اىل جانب دوري الك ��رة املمتاز

وم�سابقة ك�أ�س العراق .
وق ��ررت �إدارة ن ��ادي ال�ساملي ��ة قررت دخ ��ول اجلماهري
الكويتي ��ة جمان ًا اىل ملعب ثامر ال�صباح لتوفري م�ؤازرة
وع ��دم لفريقها الكروي ال ��ذي �سيلعب عل ��ى عامل الفوز
بهدف�ي�ن عل ��ى الأق ��ل وه ��و اخلي ��ار الوحي ��د ل ��ه �إذا �أراد
التواج ��د يف دور  16م ��ن البطول ��ة العربي ��ة عل ��ى �إث ��ر

اخل�سارة التي مني بها بنتيجة ( )3-1يف جولة الذهاب
الت ��ي �ضيفها ملع ��ب كربالء ال ��دويل يف حمافظة كربالء
املقد�س ��ة يوم التا�سع والع�شرين من �شهر �آب املا�ضي يف
املقاب ��ل �سيلعب فريق القوة اجلوي ��ة على ثالث خيارات
( الف ��وز �أو التع ��ادل �أو الهزمية به ��دف واحد ) يف هذه
املب ��اراة الت ��ي تري ��د منه ��ا اجلماه�ي�ر �أن يع ��ود فريقه ��ا
الك ��روي من دول ��ة الكويت بث�ل�اث نق ��اط ثمينة يف ظل
وج ��ود ت�شكيل ��ة متجان�سة من العبي اخل�ب�رة وال�شباب
ا�ستطاع املالك التدريبي �أن يزيد من ان�سجامها وهذا ما
ظهر ب�شكل وا�ضح يف مب ��اراة االفتتاح �أمام فريق �أمانة
بغ ��داد �ضمن اجلولة الأوىل من مرحل ��ة الذهاب بدوري
الكرة املمتاز التي منحتهم مركز الو�صافة .
وكلف ��ت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد العربي لك ��رة القدم
طاقم� � ًا حتكيمي� � ًا دولي� � ًا بحريني� � ًا لقي ��ادة مب ��اراة القوة
اجلوي ��ة وال�ساملي ��ة الكويت ��ي التي �ستقام م�س ��اء اليوم
الثالث ��اء يتك ��ون م ��ن عل ��ي ال�سماهيجي حكم� � ًا للو�سط
يعاون ��ه مواطنيه حممد جعفر حكم� � ًا م�ساعد ًا �أوال وعبد
الل ��ه �صالح حكم� � ًا م�ساعد ًا ثاني ًا وعي�س ��ى عبد الله حكم ًا
رابع ًا .
اجلديربالذك ��ر �أن الإ�صابة الت ��ي تعر�ض لها املدافع علي
بهج ��ت منعته م ��ن التواج ��د يف القائم ��ة النهائي ��ة التي
اعتمده ��ا املدرب �أيوب اودي�شو ملب ��اراة الإياب مع فريق
ال�ساملية الكويتي .

آراء وأفكار

العدد ( )4513ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )24ايلول
Email: info@almadapaper.net

2019

http://www.almadapaper.net

م�������س���ت���ق���ب���ل داع�������������ش..

�سالم حربة

ال�صفحة الع�سكرية لداع� ��ش تقارب على النهاية
فق ��د خ�سر التنظيم مواقع ��ه يف العراق و�سوريا
وخ ��رج م ��ن املعرك ��ة ك�س�ي�ر ًا مهزوم� � ًا بع ��د �أن
احتل ما يقارب من ثل ��ث م�ساحة العراق ونف�س
ال�ش ��يء ورمبا �أك�ث�ر يف �سوريا  ،كم ��ا �إنه خ�سر
مواقع كثرية يف ليبيا ويف م�صر والأر�ض التي
يقف عليها اليوم يف الع ��امل الإ�سالمي �أ�صبحت
م�ساحات �صغرية ال قيمة لها ومعر�ضة لالكت�ساح
يف �أي وق ��ت  ،مل يبق م ��ن التنظيم الع�سكري �إال
ب� ��ؤر �صغرية هنا وهن ��اك ال ت�ش ّكل خط ��ر ًا يذكر
ولكنها تقوم بعملي ��ات ع�سكرية خاطفة م�ستغلة
غفلة القوات الأمنية للهجوم على موقع ع�سكري
�أو قري ��ة مدنية ق�صية ملحقة بع� ��ض اخل�سائر ،
لك ��ن كل ه ��ذه العملي ��ات ال ت�شف ��ع للتنظي ��م كي
يعي ��د هيبت ��ه والتقاط �أنفا�سه ورغ ��م كل احلملة
الإعالمي ��ة املرافق ��ة للتنظي ��م �س ��واء م ��ا يخ�ص
مواقع ��ه العديدة املقروءة ع�ب�ر �شبكة االنرتنت
�أو الت�ضخي ��م ال ��ذي تعم ��ل عليه �أجه ��زة الإعالم
الغرب ��ي م ��ن �أن التنظي ��م ي�ستعي ��د عافيته ،وقد
يه ��دد م�ستقبل الع ��راق و�سوري ��ا وبع�ض بلدان
الع ��امل الإ�سالم ��ي ثاني ��ة  ،هذا الإع�ل�ام مدفوع
الثم ��ن ومرتب ��ط ب�شبك ��ة عاملية هي م ��ن �صنعت
ه ��ذا التنظي ��م وه ��ي الت ��ي تعمل عل ��ى بقائه من
�أجل �أن يظل دائم التهديد لكل البلدان البتزازها
مادي ًا ولتمري ��ر امل�شاريع اال�ستعمارية من �شرق
�أو�سط كبري و�صراع عقائدي ظاهره دميقراطي
وباطن ��ه ديني ب�ي�ن الديانات ال�سماوي ��ة الثالثة
..لكن يبقى ال�س�ؤال الأهم هو هل �أن داع�ش التي
خ�س ��رت املعرك ��ة ع�سكري� � ًا �ستفق ��د كل �أ�سلحتها
و�ستغ ��ادر الع ��امل اال�سالمي اىل غ�ي�ر رجعة..؟
داع� ��ش ق�ضي ��ة فكري ��ة قب ��ل �أن تك ��ون خي ��ار ًا

ع�سكري� � ًا وهي ت�ؤ�ش ��ر اىل �أزمة فكري ��ة متر بها
البلدان الإ�سالمية وبلدان العامل الثالث وداع�ش
�ستختفي حال انتهاء هذه الأزمة  ،لكن املتفح�ص
لواق ��ع هذه البل ��دان  ،يف العقود الأخرية  ،يرى
�أنها تدخ ��ل يف منعطف خطري ثقافي� � ًا و�أخالقي ًا
و�سيا�سي� � ًا ووجودي ًا وم�ستقبله ��ا ملبدة �سما�ؤه
بالكوارث والأزمات امل�ستع�صية على احلل وكل
يوم مي ��ر ف�إن هذه املجتمعات ت ��زداد التفات ًا اىل
ال ��وراء وهي تتح�سر على ما� ٍ��ض جميل غادرته
�ص ��وب حا�ض ��ر وم�ستقب ��ل مبهم�ي�ن كل �صب ��ح
تفط ��ر جمتمعاتها بالوي�ل�ات وامل�آ�س ��ي وخراب
احلي ��اة والبلدان ..داع�ش ظهرت وهويتها  ،كما
تدع ��ي � ،س ّنية وقد نا�صبت اجلميع العداء وكان
�أول املت�ضرري ��ن منه ��ا هم ال�س ّنة حي ��ث ما يزال
اك�ث�ر م ��ن مليون �شخ� ��ص يعي�ش ��ون يف اخليام
بع ��د �أن خرب ��ت مدنه ��م و ُقت ��ل خ�ي�رة رجاالتهم
وتر ّمل ��ت ن�سا�ؤه ��م ومل ي�سلم حت ��ى الأطفال من
عنفه ��م وه ��م الي ��وم يعانون م ��ن ال ُيت ��م والأمية
وامل�ستقبل املجهول � ..سببان �أدّيا لظهور داع�ش
مو�ضوع ��ي وذات ��ي  ،املو�ضوع ��ي يعتقد �شيوخ
مذهبه ��م وفقهائهم �أن التهمي�ش ال ��ذي تعر�ضوا
له بعد التغيري احلا�صل يف العراق من االحتالل
االمريك ��ي ع ��ام  2003ه ��و م ��ن دفعه ��م بع ��د �أن
خ�س ��روا مواقعه ��م يف احلك ��م اىل �أن يجمع ��وا
�صفوفه ��م جت ��اه اخلط ��ر اجلدي ��د  ،باعتقادهم ،
وه ��و �صعود ال�شيع ��ة اىل ال�سلطة واالنفراد بها
وم ��ا االقتت ��ال الطائف ��ي الذي ح�ص ��ل يف اعوام
 2006و 2007وال ��ذي ج ��رت منه �أنهار من الدم
وابتد�أت اال�صطفافات املذهبية وروح الكراهية
التي ا�ستع ��رت بني خمتلف املذاه ��ب الإ�سالمية
�إال ب�سب ��ب النف ��وذ واملوقع ال�سيا�س ��ي واملغامن

 ،وه ��ذا ما دف ��ع منظرو داع� ��ش من �أه ��ل ال�س ّنة
اىل البح ��ث عن العامل الذات ��ي الفكري من �أجل
�إعطائه ��م امل�سوغ الدين ��ي واملذهبي والأخالقي
لأقن ��اع �أتباعهم بامل�ضي به ��ذا الطريق اجلهادي
وبن ��اء الدول ��ة اال�سالمي ��ة التي عل ��ى مقا�سهم ،
كم ��ا فكر تنظيم القاعدة قبله ��م  ،ومبا �أن الواقع
خال من �أية �أفكار حديثة لأن احلياة يف
الراه ��ن ٍ
تراج ��ع وقهق ��رى اىل ال ��وراء وغري ق ��ادرة على
�إنتاج منظومات الفك ��ر والقيم االجتماعية وهم
ينا�صبون التح�ضر واملدني ��ة العداء  ،مل يجدوا
�أمامهم �سوى البحث يف تراثهم الإ�سالمي الغني
فكان الع�صر الو�سيط زمن العبا�سيني خري عون
له ��م  ،ه ��ذا الع�صر املل ��يء باخلزعب�ل�ات والفنت
والأوه ��ام واخلراف ��ات حي ��ث ن�ش ��وء املذاه ��ب
والفرق الإ�سالمي ��ة و�صعود جنوم من املفكرين
والفقه ��اء الإ�سالميني الذي خ ّيط ��وا الن�صو�ص
القر�آني ��ة عل ��ى مقا�سه ��م فج ��اءت ت�أويالته ��م
عناوي ��ن للتط� � ّرف والعن ��ف و ُك ��ره الآخري ��ن
مذاه ��ب و�أديان �أخرى  ،ول ��ذا جند �أن الداع�شي
لأية جرمية يرتكبها ف�أن لها عنده خمرج ت�أويلي
وم ��ن الق ��ر�آن الك ��رمي نف�س ��ه  ،حي ��ث يعتق ��د �أن
�شروح ��ات علمائه ��م ومفكريه ��م وتفا�سريه ��م
ال تقب ��ل احل ��وار واجل ��دل وه ��ي مقدّ�س ��ة حالها
ح ��ال الن�ص الق ��ر�آين فارتكبت يف زم ��ن داع�ش
 ،وقبله ��ا القاع ��دة � ،أخ� ��س اجلرائ ��م و�أفظعه ��ا
و�أُل�صق ��ت عنوة بالإ�س�ل�ام وبالقر�آن الكرمي مما
نق ��ل �صورة ب�شعة عن الإ�س�ل�ام وك�أن هذا الدين
دي ��ن �إره ��اب وتخريب و�سفك دم ��اء ورق وهتك
�أعرا�ض..ام ��ا بالن�سبة اىل ال�شيع ��ة ف�أن العامل
املو�ضوع ��ي هو ع�صر الو�سي ��ط العبا�سي �أي�ض ًا
وه ��ي فرتة ازدهار الفك ��ر ال�شيعي وحني ح�صل

نتانياهو الوجه القبيح للعن�صرية واحلرب!

د .مهندالرباك

 -2بل �إن نتانياهو ي�سري رغم �أنواع الإ�ستنكارات
ل ��دول الع ��امل عل ��ى ت�صريحاته و عل ��ى �إعالمه
ال�صاخ ��ب ،ي�سري عل ��ى طريق ت�شري ��ع قانوين
يُ�ستكم ��ل يف حال ��ة ف ��وزه باالنتخاب ��ات (*)
عل ��ى ح ��د وع ��ده لناخبي ��ه ،ب�إع�ل�ان م�ستوطنة
(ميف ��وت يريحو) يف غور الأردن ،كبداية ل�ضم
امل�ستوطن ��ات ال�صهيوني ��ة يف ال�ضف ��ة الغربية
و �شم ��ال البحر امليّت و عم ��وم غور الأردن اىل
دول ��ة ا�سرائي ��ل ،بق ��وة ال�سالح و عل ��ى �أ�سا�س
�أنه ��ا حقوق �إ�سرائي ��ل يف (�صفقة القرن) �سيئة
ال�صي ��ت ،عل ��ى حد بيان ��ه  . .بعد ق ��راره ب�ضم
اجلوالن بدعم الرئي�س االمريكي ترامب !
الأم ��ر الذي ي�ش ّكل ا�ستف ��زازات �أكرب جل ّر دول
املنطق ��ة و �شعوبه ��ا التي تزداد تفاع�ل ً�ا و ت�أثر ًا
فيم ��ا بينه ��ا ،ب�سبب تن ��اوب ذات املحن عليها و
م ��ن ذات امل�ص ��ادر و على �أرا�ضيه ��ا و منها ،من
�ص ��راع القوى الكربى بينها من جهة ،و �صراع
الق ��وى الإقليمية و يف مقدمتها �إدارة نتانياهو
من جهة اخرى  . .لت�ش ّكل ا�ستفزازات خطرية
جل ّره ��ا و ج� � ّر �شبابه ��ا لطاحون ��ة احل ��رب و
ال ��دم ،التي يبدو و ك�أنها ب ��د�أت ت�شتعل ب�ضرب
من�شئ ��ات " �آرامك ��و " الأخ�ي�رة ،فباحلرب تتم
�أنواع ال�صفقات ال�سريّة املريبة.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ي ��رى كث�ي�رون ب� ��أن �صيانة
بالدن ��ا و حمايته ��ا بوجه الإعت ��داءات و حرب
تندلع ،ترت ّكز ا�سا�س ًا على �إجراء تغيري حقيقي
ي�س�ي�ر بالب�ل�اد اىل الإ�ستق�ل�ال احلقيق ��ي و
ا�ستق�ل�ال قراره ��ا ،الذي الميكن �أن يت ��م ا ّال بـ :
ح�ص ��ر ال�سلطة و ال�سالح بي ��د الدولة العراقية
و م�ؤ�س�ساتها و وفق قوانينها� ،ضرب الر�ؤو�س
الكربى للف�س ��اد ،و للإرهاب و خلالياه النائمة
و ا�ستعادة الأموال الفلكية التي جرى تهريبها
من خزائن م�ؤ�س�سات الدولة.

تغيري يج ��ري على �أ�سا�س تلبي ��ة مطالب قوى
و جتمع ��ات �سيا�سي ��ة ونقابي ��ة واجتماعي ��ة و
منظم ��ات جمتمع م ��دين ترتب ��ط و ت�ستند على
احلرك ��ة الإحتجاجي ��ة ،املطالب ��ة باالنفت ��اح
�أك�ث�ر على الفئ ��ات ال�شعبية م ��ن مهم�شي املدن
ر�صه ��ا ب�إجتاه و من
وفقرائه ��ا ،و عل ��ى �أ�سا�س ّ
�أجل  :ال�سالم و رف�ض احلرب ،حتقيق املطالب
احلياتي ��ة و املهني ��ة  ،و ال�سع ��ي لت�أطريه ��ا
�ضمن برنام ��ج وا�ضح الأهداف ،يربط الق�ضية
االقت�صادي ��ة ـ االجتماعي ��ة باملوق ��ف و ال�سلوك
ال�سيا�سي.
و ي ��رون �أهمية بناء حتالف ��ات متحركة ولي�س
جبه ��ات �سيا�سي ��ة ،ومواق ��ف تع�ّب رّ ب�صراح ��ة
وو�ض ��وح عن احلالة التي و�صل ��ت �إليها البالد
بعد �ستة ع�شر عام ًا عل ��ى �سقوط الدكتاتورية،
و و�صل ��ت �إليها حال ��ة املنطقة ب�سب ��ب ال�صراع
الأمريك ��ي ـ الإ�سرائيل ��ي ـ الإي ��راين ـ اخلليجي
 ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ش ّكل دع ��وة �إىل �إط�ل�اق البديل
اجلدّي لنظام املحا�ص�ص ��ة اجلامد املعمول به،
واال�ستف ��ادة من كل ذلك يف �سبي ��ل بلورة مهام
ملمو�س ��ة لإن�ض ��اج قي ��ام جتمّع وطن ��ي للإنقاذ
من داخ ��ل و خارج الق ��وى احلاكمة ،يجمع كل
املت�ضرري ��ن و احلري�صني على �سالمة و وحدة
الب�ل�اد و رفاهه ��ا ،حتت �سقف برنام ��ج موحّ د،
�سيا�س ��ي واقت�ص ��ادي واجتماع ��ي ،ي�ضم قوى
و�شخ�صي ��ات م�ستقلة �سيا�سي ��ة و تكنوقراطية
ونقابية وجتمعات جماهريية ومدنية يف املدن
و الأحياء.
ّ
تتو�ض ��ح �أك�ث�ر،
م ��ن خ�ل�ال م�س ��ارات ب ��د�أت
لبلورة حت ّرك مت�صاع ��د ،من �أجل حماية البالد
م ��ن زجّ ه ��ا باحلرب و م ��ن جعله ��ا �ساحة حرب
للآخري ��ن ،و م ��ن �أجل مكافح ��ة ر�ؤو�س الف�ساد
العاب ��ر للطوائ ��ف و مكافح ��ة الفه ��م امللتب� ��س ـ
املق�صود بخلط مفهو َم � ْ�ي ال�سلطة والدولة عند
غالبية �أطراف احلكم الذين ي�صادرون مقدرات
الدولة ويتعاط ��ون معها ك�أنها ملك موروث لهم

االحتالل االمريكي و�صع ��ود جنمهم يف احلياة
ال�سيا�سي ��ة اجلدي ��دة ف�إنه ��م عمل ��وا �أي�ض� � ًا على
توحيد قواهم من �أج ��ل الوقوف بوجه �أعدائهم
الطامع�ي�ن باحلك ��م وح�ي�ن نظ ��روا اىل الواق ��ع
مل ي�سعفه ��م الواق ��ع املخرب ب�أية �أف ��كار فذهبوا
ينقب ��ون يف مناطقهم الفكري ��ة الغنية وقبل عدة
ق ��رون ف�أح�ض ��روا معه ��م كل �أف ��كار وطقو� ��س
و�أوهام وخراف ��ات تلك املرحل ��ة والتي ت�سربت
�إليه ��ا من الديان ��ات ال�شرقي ��ة الأر�ضية واقنعوا
جمهورهم �أن هذه العقائد هي ال�سبيل والوحيد
خلال�صه ��م وحتررهم  ،وهذا ما دفعهم اىل مزيد
من االنغالق وا�ست�ش ��رى العنف والت�سقيط بني
فرقهم ومراجعهم الدينية املتعددة وبينهم وبني
املذاه ��ب الإ�سالمي ��ة الأخ ��رى وكل واح ��د منهم
يق ��ول ب�أنه ميتل ��ك اليقني واحلقيق ��ة والآخرون
كف ��رة وع�ص ��اة يج ��ب معاقبته ��م وطرده ��م م ��ن
ح�ضائ ��ر البلدان الإ�سالمي ��ة ف�أ�ستعرت الطائفية
واملذهبي ��ة من ��ذ  2003وحت ��ى يومنا ه ��ذا �..إن
تراج ��ع النظ ��ام ال�سيا�س ��ي العراق ��ي وت�سل ��ط
طبق ��ة �سيا�سي ��ة فا�سدة ال يهمهم ��ا م�ستقبل البلد
ق ��در م�صاحله ��ا ال�شخ�صي ��ة وم�صلح ��ة �أحزابها
وع ��دم ات�ضاح هوي ��ة النظام هل ه ��و �إ�سالمي ،
ر�أ�سم ��ايل  ،ا�شرتاك ��ي  ،وغي ��اب الدول ��ة ككيان
وطني واندثار امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وق�صور
القوان�ي�ن الد�ستورية والق�ضائي ��ة وتراجع �أداء
القطاع ��ات ال�صناعي ��ة والزراعي ��ة والثقافي ��ة
واخلدمي ��ة جعل م ��ن احلي ��اة العراقي ��ة جحيم ًا
و�أر�ض� � ًا خ�صب ��ة ل ��كل اخلزعب�ل�ات والأف ��كار
الظالمي ��ة املخزي ��ة وظه ��رت عب ��ادة الأف ��راد
والوثني ��ة وعب ��ادة اال�صنام مما �سب ��ب تراجع ًا
حاد ًا للوعي االجتماعي لعموم املجتمع العراقي

وبكل �أديان ��ه  ،اال�سالم وامل�سيحي ��ة والإيزيدية
وكل الأقلي ��ات الديني ��ة  ،هذا النكو� ��ص الفكري
والأزمة احل�ضارية الثقافية التي ت�ضرب �أطناب
املجتم ��ع كافة ه ��ي الأر�ض اخل�صب ��ة التي تنمو
فيه ��ا الأف ��كار املتط ّرف ��ة داع� ��ش و�أخواته ��ا و�إن
بق ��ي احلال هك ��ذا ف�إن حا�ض ��ر وم�ستقبل داع�ش
�سيكونان مزدهري ��ن و�ستعود اىل احلياة ولكن
بتو�صيف ��ات خمتلفة وتهمني باملطلق على عقول
النا�س كم ��ا نراها الي ��وم يف االنغالق احلاد يف
املجتم ��ع والظالم ال ��ذي يكفن احلي ��اة العراقية
�سواء باملالب�س ال�سود التي يرتديها العراقيون
وطقو�سه ��م اخلرافي ��ة  ،اىل مظهرهم اخلارجي
م ��ن حلى وهيئات ب�شعة وحت ��رمي كل ما ينع�ش
امل�شاعر والأحا�سي�س م ��ن فن وغناء ومو�سيقى
والب ��كاء الدائم على القبور الدوار�س والوقوف
عن ��د املا�ض ��ي دون �أن يفكر املجتمع ب� ��أن ينتقل
خطوة واحدة نحو حا�ض ��ر متحرك �أو م�ستقبل
يب�ش ��ر بالرق ��ي وال�سع ��ادة�..إن بقي ��ت �أح ��زاب
الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي هي من ت�ص ��ول وجتول يف
احلياة ال�سيا�سية العراقي ��ة وبقي اقت�صاد البلد
ريعيّا معتمد ًا على النفط يف توفري لقمة العي�ش
لل�شع ��ب دون االلتف ��ات اىل قطاع ��ات الدول ��ة
كاف ��ة ودون حتري ��ك عجل ��ة االقت�ص ��اد ب�أجت ��اه
دول ��ة املواطن ��ة و�إرج ��اع هيبة الدول ��ة وتفعيل
القوانني وجع ��ل النا�س �سوا�سي ��ة �أمام الق�ضاء
م ��ن رئي� ��س اجلمهوري ��ة وحتى �أب�س ��ط مواطن
و�إ�سق ��اط هاالت املقد�سني ف� ��أن املجتمع �سيكون
داع�شيا ب�أمتي ��از  ،ال�شيعة وال�س ّنة وامل�سيحيون
والإيزيدي ��ون وال�شبك وغريه ��م  ،وهذا ما نراه
م ��ن انت�ش ��ار الظواه ��ر امل�سلح ��ة عن ��د اجلمي ��ع
وحت ��ى الأدي ��ان الت ��ي تدع ��ي ال�س�ل�ام وحتارب

الدولة احلديثة تتطلب تناز ًال من مواطنيها

حميد الكفائي
وف ��ق املحا�ص�ص ��ة ،و وف ��ق التواف ��ق ال ��ذي قد
ي� ��ؤدي ،ارتباط� � ًا بالتوتر الإقليم ��ي املت�صاعد
وانعكا�ساته عل ��ى الو�ضع الداخلي� ،إىل انهيار
تلك التوافقات.
و ي ��رى خ�ب�راء و مراقب ��ون �أممي ��ون ،ب� ��أن
�سيا�س ��ة و عنجهي ��ة �إدارة نتانياهو هي اجلزء
الأكرث عنف� � ًا و عن�صرية من عم ��وم الر�أ�سمالية
املتوح�شة املنفلتة من كل ال�ضوابط ،واملرتافقة
م ��ع ت�صاع ��د خطابه ��ا الفا�ش ��ي يف العدي ��د من
الدول الغربي ��ة ،والذي يُرتجم دوم� � ًا ،بعدائها
ل ��كل ال�شع ��وب الت ��ي تعم ��ل م ��ن �أج ��ل التحرر
م ��ن التبعية اجلام ��دة للغ ��رب اال�ستعماري يف
تط ��وره اجلديد و م ��ن تهديدات ��ه املتوا�صلة و
حروب ��ه ،و اجراءاته االقت�صادي ��ة ،و ابتزازه
املايل . .
و يرون ب�أن �إدارة نتانياهو الباحث عن احلرب
يف املنطقة و عن قواع ��د له فيها بكل الو�سائل،
من الإغ ��راءات اىل التهديدات و الإيقاع مب�آزق
و هند�س ��ة �إ�شعال احلروب بالتع ّكز على وعود
مل تثمر لإنتماء عرقي �أو طائفي لإ�شعال الفنت .
 .ب�أنه �إن كان قلقه على �أمن �إ�سرائيل ،هو الذي
يدفعه لفر�ض واقع جديد يف املنطقة ،بتكري�س
حق ��ه يف توجي ��ه ال�ضربات الت ��ي يراها مفيدة
له� ،أكرث مما هو جزء م ��ن معركة انتخابية كما
يروّ ج البع�ض ،ملاذا ال يتح ّرك لتخفيف املخاطر
الأمني ��ة عليه ،بطلب انت�ش ��ار قوى دولية تقوم
بحماي ��ة ومراقبة ح ��دود �إ�سرائي ��ل كما يجري
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة ـ ال�سوري ��ة ـ اللبنانية،
كو�سيلة �أكرث �ضمان ًا و �أمن ًا من الق�صف اجلويّ
بالقنابل و �إ�شعال احلرب؟؟ .
------------(*) مل حتدد الإنتخابات  ،ب�س ��بب تقارب اال�صوات بني
الكت ��ل الرئي�س ��ية م ��ن �س ��يكون رئي�س ال ��وزراء القادم،
ا�ض ��افة اىل جه ��د نتانياه ��و امل�س ��تميت للبق ��اء كرئي� ��س
وزراء حت ��ى اليفق ��د ح�ص ��انته و يتع ّر� ��ض بذل ��ك اىل
مالحقات قانونية ق�ضائية و اىل ال�سجن بتهم الف�ساد .

العن ��ف لكنها ب ��د�أت بت�شكيل الف�صائ ��ل امل�سلحة
ومتار� ��س العن ��ف واالغتياالت ودف ��ع الأتاوات
واال�ستي�ل�اء على الأمالك �ض ��د كل من يعرت�ضها
م ��ن ابناء ديانتها واالخري ��ن وهذا ما ح�صل يف
�سه ��ل نين ��وى وغريها م ��ن املناط ��ق املحتلة من
قب ��ل داع�ش م ��ن ف�ضائ ��ح وجرائم ال تق ��ل خ�سة
ودن ��اءة عم ��ا تق ��وم ب ��ه داع� ��ش رغم �إنه ��ا جتهر
ب�أنها معادية له ��ذا التنظيم..لن ترى املجتمعات
الإ�سالمية الراحة واال�ستقرار �إن بقيت قياداتها
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ما هي عليه ورمب ��ا �ستظهر يف
امل�ستقب ��ل ما يفوق داع�ش  ،عق ًال و�سلوك ًا  ،ومن
م�سمياته ��ا اجلديدة لأن احلي ��اة االجتماعية يف
ه ��ذه املجتمع ��ات م ��ا زال ��ت متخلف ��ة و�إن �أدعت
ب�أنها تواكب احلداثة من حيث �سكنها يف بيوت
فاره ��ة وركوبه ��ا �سي ��ارات حديث ��ة واقتنائه ��ا
لآخ ��ر تقني ��ات اجه ��زة االت�ص ��ال احلديث ��ة لكن
ال�سل ��وك االجتماعي عندها يرتاج ��ع يومي ًا لأن
م ��ن يدف ��ع باالن�س ��ان اىل التح�ض ��ر والرقي هو
العق ��ل ومنطق العلم وهذان ينموان حني يتوفر
نظ ��ام اجتماعي ي�ضع ن�صب �أعينه الإن�سان �أو ًال
واخ�ي�ر ًا وهذا لن يح�ص ��ل اليوم وال غد ًا يف ظل
�سيط ��رة الأح ��زاب الطائفي ��ة الظالمي ��ة والت ��ي
ال متتل ��ك ر�ؤي ��ة لبناء البل ��دان وال تع ��رف �شكل
النظ ��ام ال�سيا�سي املدين ال ��ذي ينا�سبها..الفكر
الداع�شي يج ��ده العراقي كل يوم ويف اي مكان
وه ��و يتمدد لي�صبح ه ��و احلقيقة الوحيدة التي
يجب �أن يعي�شها العراقي وكل البلدان املحكومة
بالفكر ال�سلفي املتخلف ..داع�ش مر�ض ا�ستوطن
عقول العراقيني جميع ًا ي�ستوجب عالج ًا حقيقي ًا
من �أج ��ل التخل�ص منه و�إال ف�أن م�صري كل �شيء
الب�شر واحلجارة العدم والفناء..

يف عاملن ��ا العرب ��ي م ��ا زلن ��ا نناق� ��ش بديهي ��ات
جتاوزه ��ا العامل منذ �أكرث م ��ن قرنني من الزمن.
مازال ��ت كل جمموعة م ��ن جماميعنا ال�س ��كانية،
ديني ��ة كان ��ت �أم طائفية �أم عرقي ��ة �أم مناطقية �أم
ت�سي البلد كله ح�سب رغبتها
�سيا�س ��ية ،تريد �أن رِّ
و�أه ��واء قادتها ،مبعزل ع ��ن �آراء وم�صالح باقي
ال�س ��كان .وه ��ذه امل�س�أل ��ة تتجل ��ى يف �أو�ض ��ح
�صوره ��ا يف الع ��راق حالي ًا .لك ��ن هذا غري ممكن
يف الدولة احلديثة التي تتطلب ،كي تكون فاعلة
وقوي ��ة� ،أن يقدم مواطنوها تن ��ازالت عن بع�ض
متبنياته ��م الفكرية لقاء بقائه ��م يف دولة واحدة
ت�ضم ��ن حقوقه ��م جميع ًا .لي� ��س ب�إم ��كان الدولة
�أن تلب ��ي رغبات وطموح ��ات كل مواطنيها لأنها
متعار�ض ��ة ومتناق�ضة يف الع ��ادة ،ولكن ميكنها
�أن تلبي احلد الأدن ��ى منها وهو تطبيق القانون
على اجلميع ومطالبتهم ب�إطاعة قوانينها.
اجلماعات (ال�سيا�سي ��ة) يف العراق خمتلفة على
كل �شيء ومت�صارعة على كل �شيء ،ولي�س لديها
ثواب ��ت متف ��ق عليه ��ا ،بل هن ��اك بينها م ��ن لديه
ملي�شيات مرتبطة بدول �أخرى ،وهذا الو�ضع لن
يقود �إىل قيام دولة قوية قادرة على ال�صمود يف
ع ��امل ال يعرف غري مبد�أ البق ��اء للأقوى ،كما �إنها
لن تكون قادرة على خدمة مواطنيها ،حتى �ضمن
احل ��دود الدني ��ا ،ب ��ل �إن و�ضع� � ًا كه ��ذا �سيحولها
�إىل دول ��ة مهمته ��ا الأ�سا�سية "�ضب ��ط التنافرات
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة م ��ن �أجل
احلفاظ على الوحدة اجلغرافية – ال�سيا�سية �أو
الكي ��ان احلقوقي الذي قد تقت�ص ��ر عليه" ح�سب
التعب�ي�ر البليغ للمفكر عزيز العظمة .ولكن قدرة
الدولة العراقي ��ة ،حتى على �ضبط التنافرات ،مل
تعد ممكن ��ة لأن ه ��ذه التناف ��رات �أ�صبحت قوية
بينما الكثري من الق ��وى املتنافرة متتلك ال�سالح
الثقيل وميكنها �أن تفعل ما ت�شاء.
لق ��د �أظه ��ر حتقي ��ق ن�شرت ��ه �صحيف ��ة التامي ��ز
الربيطاني ��ة يف الثام ��ن م ��ن �سبتمرب�/أيل ��ول

اجل ��اري �أن امللي�شي ��ات يف الع ��راق تعمل خارج
القانون وال �أحد يقدر على مواجهتها �أو م�ساءلتها
�أو حت ��ى نق ��ل جتاوزاته ��ا �صحفي� � ًا .وح�س ��ب
التقري ��ر ف� ��إن طالبة عراقية وج ��دت مقتولة ومل
جتر�ؤ الدول ��ة العراقية على م�ساءلته حتى الآن،
والقاتل مازال ح ��ر ًا .قائد ملي�شيا �آخر �أمر بقتل
عار�ض ��ة الأزياء ال�شابة ت ��ارة فار�س ومل ي�ساءله
�أح ��د على ه ��ذ اجلرمي ��ة ال�شنع ��اء .ويف الفرتة
نف�سها قت ��ل (جمهولون) �صاحبة حمل التجميل،
ر�شا احل�س ��ن .كما ُقت ��ل نا�شطون �آخ ��رون منهم
ع�ل�اء م�شذوب و�سعاد العلي ومل تتمكن ال�شرطة
حتى الآن من مالحق ��ة القتلة وتقدميهم للق�ضاء،
وال �أح�سب ب�أنهم جمهولون لديها.
�سكوت الدولة ،التي متلك �أكرث من مليون �شرطي
وجن ��دي و�آالف املحقق�ي�ن والق�ض ��اة وميزاني ��ة
تفوق مئة بليون دوالر على هذه اجلرائم الب�شعة
�ض ��د الن�س ��اء واملثقف�ي�ن والأطب ��اء وال�صحفيني
والنا�شطني والنا�س العاديني ،يزيد من ا�ستهتار
ع�صاب ��ات اجلرمية املنظم ��ة وارتكابه ��م جرائم
�أخرى ،ويف الوقت نف�س ��ه ف�إنه يقلل من احرتام
النا� ��س للدولة ب�شكل عام .ال�س� ��ؤال الذي ي�س�أله
املواطن العراقي ه ��و ملاذا يرتدد رئي�س الوزراء
يف حما�سب ��ة املجرم�ي�ن واملتجاوزي ��ن عل ��ى
القان ��ون؟ �ألي�س هذا �ضعف ًا وخل ًال غري مربر؟ هل
من املعق ��ول �أن �أجهزة الدول ��ة الأمنية وجي�شها
وق�ضائه ��ا وخمابراتها غري ق ��ادرة على حما�سبة
من يرتك ��ب اجلرائم جهار ًا ونه ��ار ًا؟ على الذين
ر�شحوا رئي�س ال ��وزراء و�صدّقوا على حكومته
مراجعة �أنف�سهم و�ضمائرهم .
ق ��د يق ��ول قائ ��ل �إن رئي� ��س ال ��وزراء مقي ��د وال
ي�ستطيع �أن يفعل �أكرث من هذا ،ولكن �ألي�س هذا
لأنه ال ي�ستند على قاع ��دة �سيا�سية قوية؟ �ألي�س
ه ��ذا ب�سب ��ب اختيار حكوم ��ة �ضعيف ��ة ال ت�ستند
على تفوي�ض �شعبي حقيق ��ي .امل�ستغرب هو �أن
كتلة (�سائرون) وهي �أك�ب�ر املجاميع ال�سيا�سية

املمثل ��ة يف الربمل ��ان ،وكتلتي (الن�ص ��ر) و(دولة
القان ��ون) بالإ�ضاف ��ة �إىل (الوطني ��ة) والكت ��ل
الكردي ��ة وال�سني ��ة ه ��ي الأخ ��رى ت�شع ��ر ب�أنه ��ا
مكبل ��ة وال ت�ستطي ��ع �أن تفع ��ل �شيئ� � ًا� .أي ��ن هي
حنك ��ة رئي�س الوزراء وقدرات ��ه ال�سيا�سية التي
طامل ��ا حدثنا عنها؟ ملاذا ال ي�ش ��كل حتالف ًا برملاني ًا
ميكنه جلم ه�ؤالء اخلارجني على القانون الذين
تدعمه ��م دول معروفة ال تريد الع ��راق �أن يكون
قوي ًا متما�سك ًا بل تريده ورقة �ضغط .
رج ��ال الدول ��ة العظم ��اء هم الذين ي�ب�رزون يف
�أيام ال�شدائد والأزم ��ات ويتمكنون من اجرتاح
احلل ��ول لإنق ��اذ بلدانه ��م و�شعوبه ��م .مل ي�صبح
ت�شر�ش ��ل وال ديغ ��ول وول�س ��ون وروزافل ��ت
و�آيزنهاور ومانديال عظماء �إال لأنهم متكنوا من
�إنقاذ بلدانهم من �أزمات خانقة و�أو�ضاع معقدة.
�إن �أراد ع ��ادل عب ��د امله ��دي �أن يخل ��ده الت�أريخ،
وه ��و على ما يبدو مهتم به جد ًا ،فعليه �أن يكون
حازم� � ًا م ��ع اخلارج�ي�ن عل ��ى القان ��ون وتقدمي
امل�ستهرتي ��ن بالدول ��ة والقان ��ون �إىل املحاك ��م
واالنت�ص ��ار للمظلومني من املثقف�ي�ن وال�ضعفاء
والن�س ��اء الالئ ��ي ا�ست�أ�سد عليه ��ن اجلبناء ممن
يحمل ��ون ال�س�ل�اح دون وج ��ه ح ��ق وب�شكل غري
قانوين؟ ب�إمكانه �أن ينق ��ذ العراق عندما يتخلى
ع ��ن �سيا�ساته التوفيقي ��ة املتذبذب ��ة التي زادت
حمل ��ة ال�س�ل�اح غطر�س ��ة وق ��وة .نع ��م امل�س�أل ��ة
حتت ��اج �إىل مواجهة ،و�إن كان البد منها ،فلتكن،
والعراقي ��ون �س ��وف ي�ساندون ��ه م ��ن �أج ��ل �أن
تكون لهم دول ��ة قوية وحمرتمة ،تط ِبق القانون
وتنت�صر لل�ضعيف.
مل تنف ��ع املنا�ش ��دات ال�سابق ��ة للق ��وى احلامل ��ة
لل�س�ل�اح التابع ��ة لبل ��دان �آخ ��رى ،دون �أدن ��ى
اك�ت�راث مل�شاع ��ر ال�شع ��ب العراق ��ي وم�صاحله،
يف تغي�ي�ر مواقفه ��ا ،ف�ضمريه ��ا الوطني غائب
كلي� � ًا على ما يبدو ،ومل َ
يبق �أمام رئي�س الوزراء
�س ��وى املواجه ��ة ال�صريح ��ة معها .لدي ��ه جي�ش
عرم ��رم و�أجهزة �أمنية قوي ��ة و�شعب م�ستاء من
هذ الفو�ضى وت ��واق لال�ستقرار واحلياة احلرة
الكرمي ��ة ،وهن ��اك �أي�ض ��ا دول عظم ��ى و�إقليمية
�س ��وف ت�سان ��ده يف م�سعاه هذا ،فم ��اذا ينتظر؟
�إيران �سوف تر�ضخ للأمر الواقع �إن ر�أت عراق ًا
قوي ًا مدعوم ًا دولي ًا .الظرف الدويل الآن ي�سمح
به ��ذه املواجه ��ة فليق ��دم عليه ��ا عبد امله ��دي من
�أجل الع ��راق .وليكن معلوم ل ��ه �أن العراقيني ال
يرغب ��ون يف معركة م ��ع �أي بلد ،ولك ��ن البد من
خو� ��ض املعركة مع القوى التي ت�سعى لإ�ضعاف
الدول ��ة ،من �أج ��ل تر�سيخ اال�ستق ��رار والربهنة
على �أن العراق لن يك ��ون لقمة �سائغة لأحد و�أن
القانون فوق اجلميع.
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ثقافة

رواية �سلمون عراقي ..الكتابة على ج�سد الأنثى
ناجح املعموري

�سلمون عراقي رواية جديدة
في هدوء ال�سرد ونموه
بمرونة  .ووجدت �أن فا�ضل
عبداهلل القي�سي ا�ستفاد
ب�شكل وا�ضح من تقنيات
ً
خ�صو�صا
ال�سينما الإيطالية
تلك التي �سادت في مرحلة
الواقعية الجديدة  ،التي كانت
الف�ضاءات �أبرز مالمحها ،
وتنوع �شخو�صها وتداخلها مع
بع�ضها وتحقق لحظة الت�شابك
والتداخل بع�ضها مع البع�ض
الآخر  ،تفتح له فجوة �صغيرة
ليتحقق احتدام الحراك
وال�سببية في �شبكة ال�سرد .

ظاه ��رة امليت ��ا �س ��رد لي�س ��ت عنيف ��ة  ،ب ��ل
�س ��هلة للغاي ��ة  ،لكنها ذات وظائ ��ف بنائية
 ،متظه ��رت ب�أهميته ��ا الفني ��ة وح�ضورها
البنائ ��ي وتكراره ��ا الفت لالنتب ��اه  ،لكنها
مل تغادر �ضرورات بث معلومات لها عالقة
 ....ب�شخ�صية ف�ؤاد �سلطان  ،التي متتعت
بتمرك ��ز بنائ ��ي مه ��م وحي ��وي  ،ودائم ًا ما
ت�ستدعي ه ��ذه ال�شخ�صية تنوعات جديدة
 ،ت�أتيه م ��ن خالل ات�ساع عالقاتها مع عديد
م ��ن ال�شخو� ��ص الروائي ��ة الت ��ي ت�شكل ��ت
بهدوء ......
ولعبت م ��ا �أراده الروائي فا�ض ��ل القي�سي
 ،ال م ��ن اج ��ل بن ��اء مت�صاع ��د �سبب ��ي  ،بل

حت ��ى تت�صف بحرية احلرك ��ة القادرة على
توف�ي�ر فر� ��ص عدي ��دة لوج ��ود �شخو� ��ص
تعي� ��ش نوع� � ًا م ��ن التباي ��ن يف مكوناته ��ا
وعنا�صر االختالف ال ��ذي قادها كي تكون
طرف� � ًا جوهري� � ًا يف �شبكة ال�س ��رد  ،واي�ضا
ك ��ي ت�أخذ م�ساحتها الت ��ي حددها القا�ص ،
ومنها م�ساحة ق�صرية  ،لكنها تتميز بعمق
داع ��م  ...النم ��و اله ��اديء والبط ��يء يف
ال�س ��رد  .ومثال ذلك عدد م ��ن ال�شخو�ص ،
ولكن اكرثها ح�ضور ًا هي
�شخ�صي ��ة " هيفا " و " �إ�سماعيل " و �سالم
" و " �ضياء " و " علي " خديجة " فاطمة
" خالد " ليلى " فاروق "  .كان ح�ضورها
ثانوي� � ًا  ،لكنه مث�ي�ر يف قدرته على الت�أثري
بال�شخو� ��ص الأخ ��رى ومنحه ��ا الطاق ��ة و
....
اخ ��رج من جي ��ب معطف ��ه هديت ��ه وناولها
�إياه ��ا  .ف�ضته ��ا وناولت ��ه الق�ل�ادة � ،أحنت
ر�أ�سها ليلب�سها �إياها  /قبلتها و�شكرته .
ـــ �أريد �أن �أرى البحر فخذيني اليه .
ـــ �س�أغري مالب�سي و�أ�صحبك اىل الرو�شة .
ـــ �أنت �ضيفي هذه الليلة .
 .............كان ��ت الق�ل�ادة تت ��دىل ب�ي�ن
نهديه ��ا  .رفع ��ت ذراعها الي�س ��رى لرتتدي
املعط ��ف فب ��ان �س ��واد �إبطه ��ا غ�ي�ر منزوع
ال�شعر كلي ًا � ،سوت من هندامها �أمام املر�آة
 .كانت تفوح منها رائحة �أحالته اىل الفتاة
التي �أحبها �أيام درا�سته يف الكلية .
ــ عطر ج�سدك �أجمل من عطور الأر�ض .
ــ يبدو �إنك حامي ًا هذه الليلة .
ــ وكل ليلة (( الرواية �ص . ))147
تظل لغة ال�سرد ملاح ��ة  ،ومتكتمة باحرتام
ما يريد البوح به .
ــ �ستلعنه بعد �أيام حني تبحر فيه .
ــ هل �سبق و�أن �سافرت فيه ؟
ــ بالطبع ال � ..أنا �أحب �أن �أراه وال �أركبه .
ـ� �ـ �أما �أن ��ا ف�أحب �أن �أراه و�أركب ��ه  .قال ذلك
�ضاحك ًا وهو ي�ضربها على قفاها .
ــ ملعون �أنت ( . )148
تك�شف الرواية دق ��ة القا�ص بالذهاب نحو

الأنثى وكيفية التعامل مع اجل�سد االنثوي
املتوتر برغبته وامل�شتهي للأخر  ،حتى انه
ـ� �ـ اجل�سد ــ يب ��ث �شفرات ��ه للآخر م ��ن �أجل
تب ��ادل احل ��ب  .ولي�س �سه�ل ً�ا التعرف على
الر�سال ��ة وال�شف ��رة املر�سلة للأخ ��ر  ،لأنها
تنط ��وي على لغ ��ة لي�س ��ت قامو�سي ��ة  ،بل
اعتباطي ��ة  ،يبتكره ��ا الأف ��راد واجلماعات
وت�ؤ�س�س عربه ��ا �آلية لتب ��ادل النداء نحو
ج�س ��د الآخر  .وك�شف لن ��ا احلوار ال�سابق
ب� ��أن القا�ص فا�ضل القي�س ��ي هو الأقرب ملا
يحتاج ��ه اجل�سد الذكري  ،لأنه ابن احلرب
وامل ��وت م ��ع مالحظ ��ة ت�أثري وقائع ��ه على
الطاقة الكامنة يف اجل�سد  ،لكنها تتعطل بل
تنفجر يف حلظة ما كالربكان واراد القا�ص
القي�س ��ي من اجل�س ��د � ....أن يكون مر�س ًال
وم�ستلم ًا ومل يكن االت�صال الإدخايل حلم ًا
يف روايت ��ه  ،ب ��ل اجلوه ��ري ه ��و احلوار
املتب ��ادل ب�ي�ن الذك ��ر والأنث ��ى  .و�أعني به
احلوار ال�صامت واالكتف ��اء مبا يفي�ض به
اجل�سد من �شف ��رات وا�شارات  .وهذه هي
ال ��روح احلي ��ة الباقي ��ة م ��ا دام الكائن حي ًا
 ،حت ��ى بع ��د تعط ��ل الطاقة عل ��ى ممار�سة
االت�ص ��ال  ،لأن امت�ل�اء الذاك ��رة مبرويات
العالق ��ة مع الأنثى والعك� ��س �صحيح  .من
هنا يظل اجل�سد متمركز ًا لالدخال  .و�أريد
الو�ص ��ول اىل �إن�ساني ��ة العالق ��ة مع الآخر
وعم ��ق التبادل ب�ي�ن االثن�ي�ن والدليل على
ذل ��ك االت�صال الإدخ ��ايل ال ��ذي �أقامه ف�ؤاد
�أ�سبوعي� � ًا م ��ع امر�أة عراقي ��ة موجودة يف
عمان  ،حي ��ث تندغم معه وتذوب وتغم�ض
عينيه ��ا  ،منادي ��ة ب� �ـ " �سامل " �إن ��ه ذاكرتها
الع�شقي ��ة الأوىل ومل ي�ستط ��ع الزمن حمو
�صورت ��ه  .فال�شخ� ��ص املنفتح ��ة له متنحه
ج�سدها مثلما فعلت مع " �سامل " لدرجة �أن
انتبه لذلك زوجها قبل وفاته .
ّ
وظ ��ف القا� ��ص اجل�س ��د جم ��ا ًال للكتاب ��ة ،
تدوي ��ن احل ��ب �شف ��رة �أو �شف ��رات مكتنزة
بطاق ��ة مماثلة للجنون ال ��ذي ي�أخذ الأنثى
للموت  .وا�ستطيع التذكري بـ " هيفا " التي
التقطها الراوي وتبادل معها جمازيات غري

�صعبة عليها  ،ب ��ل �سهلة وي�سرية للتو�صل
للمع ��اين الآيروتيكي ��ة  .وعل ��ى الرغم من
ذوب ��ان �أحدهما بالآخر  ،ف�أن ف�ؤاد ــ العراق
ــ غزا الكويت وطردت منه  ،وفقدت فر�صة
عملها  ،وقادتها وزم ��رة الفر�ص اىل عمان
ومثلما قال نيت�ش ��ة � :إن الوعي هو مبثابة
اللغة الرمزية للج�سد  ،وهذا ما اكدت عليه
اك�ث�ر من مرة  .ه ��ذه املر�أة ــ هيف ��ا ــ جعلت
ج�سده ��ا داعي ��ة لال�ستمت ��اع بال�ض ��رورة .
لأن للإن�س ��ان عل ��ى اجل�س ��د ح ��ق االنتفاع
وا�ستف ��ادة م ��ن كت ��اب جتلي ��ات ال�ص ��ورة
للأ�ست ��اذ �سعي ��د بنك ��راد اىل ان العالم ��ات
والإ�ش ��ارات ه ��ي حمفوظ ��ات االن�س ��ان
واملوج ��ودة ب�ي�ن يدي ��ه وه ��ي ممتلكات ��ه ،
لأنه ��ا ذات جتوه ��ر م ��ادي  ،ويف اللحظ ��ة
الت ��ي تنته ��ي فيه ��ا �ض ��رورات العالم ��ات
واال�ش ��ارات تنته ��ي جوهريته ��ا وتتحول
اىل رمزيات يف تداول الأفراد واجلماعات
� .إن لغة اجل�س ��د �أو لغاته العديدة املحملة
بال ��دالالت التي يفهمها االن�س ��ان  ،ذكر ًا �أو
�أنثى  ،والبد من االنتفاع منها  .والعالمات
ه ��ي اللغة الرمزية اخلا�صة باجل�سد والبد
م ��ن توظيفه ��ا وتفعيلها جن�سي� � ًا لأنها غري
معطلة او متعطلة  ،لأنها متنا�سلة  .ومثلما
ق ��ال د .حم�س ��ن جا�سم املو�س ��وي  :مل تكن
ه ��ذه الف�ض ��اءات عن ج ��و ع ��ام تتوالد فيه
االح ��داث وتتنا�سل فيه الل ��ذة � ...إن جمال
امل ��رء يج ��ري �شبيه ��ه �ص ��ورة باجلواه ��ر
و�آالت املو�سيقى والطيور والألوان .
هن ��اك طقو� ��س للع�ش ��ق واحل ��ب واجلمال
....
ويفي� ��ض ال�شع ��ر املعن ��ي بالع�ش ��ق فيم�ل�اً
احلي ��اة  ،حت ��ى يظه ��ر مكتوب ًا عل ��ى كل ما
يحيط باجل�سد  ،فاللذة تتنف�س من بع�ضها
للآخ ��ر  ،وتتوال ��د يف غريه ��ا  ،ف�ل�ا �ش ��يء
غريها يف حياة اخلا�صة  .ويجري احتالل
ترا�ض بني االطراف
البدن وامتالكه �ضمن ٍ
املتنف ��ذة  ،لك ��ن اجل�س ��د ميكن ي� ��ؤول اىل
م�صدر لل�سلطة اي�ضا كلما اغتنى مبكونات
احلياة وال�صدارة كال�شعر وتلج�أ احلكاية
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فيلم �سوداني يخظف �أنظار الن ّقاد ..وب�ؤ�ساء
"هيجو" في ن�سخة معا�صرة
اجلونة -من موفدنا
عالء املفرجي

ات�سمت الدورة الثالثة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي هذا العام
بم�شاركة �أبرز �أفالم هذا المو�سم،
والتي حققت الكثير منها جوائز
في المهرجانات ال�سينمائية
الأولى ،وهذا ماجعل جمهور
ّ
والنقاد في المهرجان
ال�سينما
يواجهون �صعوبة في ا�ستغالل
�أوقاتهم لمتابعة عرو�ض هذه
الأفالم.
ومن الأفالم املهم ��ة التي عر�ضها املهرجان الفيلم
ال�س ��وداين (�ستم ��وت يف الع�شري ��ن) للمخ ��رج
ال�س ��وداين �أجمد �أب ��و العال ،والذي ف ��از بجائزة
«�أ�س ��د امل�ستقب ��ل» ،التي مُتنح للعم ��ل ال�سينمائي
الأول (للمخ ��رج) ،يف مهرج ��ان فيني�سي ��ا
ال�سينمائي ،الدورة  .،76وبهذا ي�صبح �أول فيلم
�سوداين يفوز بهذه اجلائزة.
وكان فيلم «�ستم ��وت يف الع�شرين» قد �شارك يف
امل�سابقة الر�سمية ملهرج ��ان فيني�سيا يف مناف�سة
مع  21فيلم ًا،
ً
وحتدث املخرج عن فيلم ��ه قائال" :الفيلم يحاول
ر�ص ��د فك ��رة االخت�ل�اف ،وفت ��ح نواف ��ذ خمتلف ��ة
يف ع ��امل بط ��ل الفيلم (مزم ��ل) ،و�أن يع ��رف هذا
االخت�ل�اف خ ��ارج قريت ��ه املغلق ��ة .متابع� � ًا :و�أنا
�أكتب الفيل ��م كنت مت�أثر ًا ب�ش ��دة بفكرة الثورة"،
كا�شف� � ًا �أن الفيل ��م �أخذ نح ��و � 3سن ��وات من �أجل
اخلروج �إىل النور.
وفيل ��م «�ستم ��وت يف الع�شري ��ن» ،م�أخ ��وذ ع ��ن
جمموع ��ة ق�ص�صي ��ة «الن ��وم عند قدم ��ي اجلبل»،
للكاتبال�س ��وداين حمور زي ��ادة ،الفائز بجائزة
جني ��ب حمفوظ الأدبي ��ة .وه ��و �أولفيلم روائي
طوي ��ل للمخرج �أب ��و العال ،الذي �شارك ��ه الكتابة
فيه الكاتب الإماراتي يو�سف �إبراهيم.
والفيل ��م م ��ن بطول ��ة �إ�س�ل�ام مب ��ارك ،وم�صطفى
�شحات ��ة ،وم ��ازن �أحم ��د ،وبثين ��ة خال ��د ،وطالل
عفيفي ،وحممود ال�سراج،وبونا خالد.
والفيلم يعد�إجناز ًا تاريخي ًا لل�سينما ال�سودانية،
ولي�صبح �أول فيلم �س ��وداين يفوز بهذه اجلائزة
يف تاريخ ال�سينما العربية.

وي ��دور الفيلم ف ��ى قرية �سوداني ��ة ت�سيطر عليها
�أفكار ال�صوفي ��ة ،تبلغه نبوءة تفيد ب�أنه �سيموت
يف �س ��ن الع�شري ��ن ،وعق ��ب ذل ��ك ،يعي� ��ش مزمل
�أيام ��ه يف خ ��وف وقل ��ق �إىل �أن يظه ��ر يف حياته
�سليمان ،وهو م�صور �سينمائي متقدم فى العمر،
فه ��ل �سيخرج مزمل من الكابو� ��س ،الذي �أ�ضحى
مالزم� � ًا ل ��ه وكي ��ف يعي� ��ش حيات ��ه وه ��و مطوق
ب�أقاويل عن موته القريب.
وم ��ن الأفالم االخرى التي عر�ضها املهرجان فيلم
اخلائ ��ن للمخ ��رج مارك ��و بيللوكيو وه ��و �إنتاج
�إيط ��اىل فرن�سي �أملاين برازيل ��ي م�شرتك وتدور
�أحداث ��ه يف ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،عندم ��ا
يالح ��ق «اخلائن» ق�صة توما�س ��و بو�شيتا ،ع�ضو
(الكوزا نو�س�ت�را) املافيوية ،الذي فر من �إيطاليا
هارب ��ا �إىل الربازيل ويف حني يتم ت�صفية �أقاربه
فرد ًا تلو الآخر ،يعتقل توما�سو من قبل ال�سلطات
الربازيلية ويتم ترحيله تدفعه الأحداث �إىل ك�سر
تقاليد املافيا املتما�سك ��ة ويقابل القا�ضي ال�شهري
فالكوين ،ويخون عهد ال�صمت.
وعر�ض كذل ��ك الفيلم الفرن�س ��ي الب�ؤ�ساء �إخراج
الدج يل و�إنتاج عام  .2019والذي يحمل عنوان
الرواي ��ة ال�شه�ي�رة للكات ��ب الفرن�س ��ي فيكت ��ور
هيج ��و ،حي ��ث �سب ��ق له الف ��وز يف جائ ��زة جلنة
التحكي ��م يف مهرج ��ان كان ال�سينمائي  ..وتدور
�أحداث ��ه عندم ��ا ين�ض ��م �ستيفان حديث� � ًا �إىل فرقة
�شرطي ��ة يف مونفريم ��اي ،الواقع ��ة يف �ضواحى
باري�س ،ويب ��د�أ بجانب زميليه املتمر�سني كري�س
وجوادا ،يف اكت�شاف التوت ��رات املت�صاعدة بني
ع�صاب ��ات الأحي ��اء .خ�ل�ال واح ��دة م ��ن عمليات
االعتق ��ال جت ��د الفرق ��ة نف�سها ف ��ى م� ��أزق ،حيث
توثق كامريا طائرة (درون) كل ما يحدث.
كم ��ا جتلت امل�شاركة الرو�سية يف الفيلم الرو�سي

ذات م ��رة يف تروب�شف�س ��ك �إخ ��راج الري�س ��ا
�ساديلوف ��ا وت ��دور �أحداث ��ه يف بل ��دة �صغ�ي�رة
ي�صعب فيها �إخف ��اء الأ�سرار والعالقات الغرامية
�أي�ض� � ًا ،ومهما ح ��اول النا� ��س التكتم ح ��ول هذه
الأ�سرار يع ��رف الأهل والأحب ��ة حقيقتها .وينبه
العم ��ل �إىل �أن هن ��اك خي ��ارا ال بد م ��ن ح�سمه �أن
ت�ت�رك املا�ضي وتبد�أ يف تكوين عائلة جديدة� ،أو
�أن تعرتف وت�أمل يف الغفران ،وحتاول ا�ستعادة
حياتك الطبيعية.
ويف م�سابق ��ة الأف�ل�ام الروائية الطويل ��ة يفتتح
فيل ��م �أغني ��ة ب�ل�ا عن ��وان للمخرجة ميلين ��ا ليون
عرو�ض امل�سابقة ،الفيلم �إنتاج م�شرتك بني بريو
و�إ�سبانيا والواليات املتح ��دة الأمريكية ،وتدور
�أحداث ��ه عندم ��ا تختطف ابن ��ة جيورجينا حديثة
ال ��والدة من عيادة �إجناب وهمي ��ة يف ليما ،ويف
�أثن ��اء بحثه ��ا اليائ�س ع ��ن طفلتها تلتق ��ي بيدرو
كامبو� ��س ،ال�صحفي الذي يعم ��ل يف مقر جريدة
كب�ي�رة ،ويعي� ��ش حال ��ة م ��ن الوح ��دة ،وبداف ��ع
التعاطف ي�ستكمل بي ��درو معها رحلة البحث عن
طفلتها.
وعر� ��ض الفيل ��م الفرن�س ��ي "�أخ ��وات ال�س�ل�اح"
للمخ ��رج كارول�ي�ن فور�س ��ت ،وال ��ذي يعر� ��ض
�ضم ��ن العرو� ��ض العاملي ��ة الأوىل باملهرج ��ان،
ت ��دور �أحداثه يف �أر�ض مليئة باحلروب ،ويتتبع
الفيل ��م ام ��ر�أة �إيزيدي ��ة �شاب ��ة مت بيعه ��ا كجارية
مل�سلح ��ي تنظي ��م "داع� ��ش" املتط� � ّرف ،وته ��رب
امل ��ر�أة وتق ��رر االن�ضم ��ام �إىل الق ��وات الكردي ��ة
ف ��ى حربها �ض ��د داع�ش ،و�ضمن فرق ��ة مكونة من
متطوع�ي�ن عاملي�ي�ن .تكت�شف خ�ل�ال رحلتها ،قوة
الزمالة والرفقة �إ�ضافة �إىل ذلك الرعب الذي تبثه
املقاتالت يف قلوب املتطرف�ي�ن من �أع�ضاء تنظيم
داع�ش ،والذين يخ�شون املوت على يد امر�أة.

التاريخي ��ة  ،كم ��ا ه ��و امره ��ا اىل تعددي ��ة
اال�ص ��وات  ،فتدخ�ل�ات اخللي ��ع ب�صفت ��ه
م�ش ��ارك ًا يف احلدث لها �ش�أنه ��ا يف تطوير
االح ��داث وكذل ��ك ال ��روي  ،فثمة م ��ا ينقله
�ص ��وت ال�صبي ��ة  /د .حم�س ��ن املو�س ��وي
 /الذاك ��رة ال�شعبي ��ة ملجتمع ��ات �أل ��ف ليلة
وليلة  /املركز الثقايف العربي  /بريوت /
�/2016ص //101
ح�ضور اجل�سد يف وحدات ال�سرد املتعددة
بو�صف ��ه مكان� � ًا للتدوي ��ن علي ��ه  ،واف ��راغ
توت ��رات اجل�س ��د الآخ ��ر م ��ع قب ��ول مه ��م
�أو رف� ��ض ق ��وي  ،بحي ��ث يتح ��ول الفعل
اجلن�س ��ي اىل اغت�صاب  ،وه ��ذا ما �أ�شار
ل ��ه فا�ض ��ل القي�س ��ي ع ��ن ال ��ذي يح ��دث
يف �سج ��ن رومي ��ة  .واطل ��ق د .حم�سن
املو�سو�س م�صطلح الفجيعة اجل�سدية
 ،وتدف ��ق ال�س ��رد عن العالق ��ة الثنائية بني
الذك ��ر واالنث ��ى وا�ستم ��رار ه ��ذه الثنائية
املتج ��ددة واملتنا�سل ��ة  :لك ��ن الفجيع ��ة
اجل�سدي ��ة او اجلن�سية حتدي ��د ًا هي حافز
لل ��روي  ،ولتدفق ال ��كالم على الرغم من �أن
اال�ستجاب ��ة املذكورة تتف ��اوت بني الواحد
واالخ ��ر  //د .حم�س ��ن املو�س ��وي �� � /ص
//198
الب ��د م ��ن اال�ش ��ارة اىل �أن الرواي ��ة حفلت
بامليتا�س ��رد ك�آلي ��ة جوهرية وظفه ��ا ال�سرد
اجلديد كث�ي�ر ًا  ،بحيث لعب ��ت دور ًا مركز ًا
لالحتفاء بال�س ��رد وكان ��ت الر�سائل حافلة
بتلميح ��ات جن�سي ��ة  ،تك ��ررت �أكرثه ��ا
خط ��ورة الكوابي� ��س وه ��و ما ع�ب�رت عنه
تل ��ك الت ��ي كان فيه ��ا " عاي ��د " فاع�ل ً�ا قوي ًا
وخ�صو�ص� � ًا كوابي�س االت�ص ��االت ال�شاذة
 .ويب ��دو يل ب� ��أن اجل�سد املوظ ��ف ايجاب ًا
و�سلب� � ًا واجلن�س الثاين نت ��اج مو�ضوعي
ملثل تلك ال�سج ��ون واملماثل لها  .وح�ضور
الغلم ��ان متجدد  ،ولعل العم ��ل املو�سوعي
للدكتور حم�سن ( الذاكرة ال�شعبية ) حافل
بالدور الذي ي�ؤديه الغلمان يف بالد ال�شام
وغريه ��ا  ،ومثل ه ��ذا الدور ميث ��ل ملمح ًا
مركزي� � ًا يف الع�ص ��ر العبا�سي عل ��ى �سبيل

املثال .
ف�ص ��ل ال�شت ��اء حا�ض ��ر واملط ��ر دال عل ��ى
وج ��وده ومع ��روف ب�أن ��ه ـ� �ـ املط ��ر ـ� �ـ رم ��ز
�سم ��اوي ــ مثلم ��ا هو مقذوف ��ات االله �آنو ،
رب االرب ��اب يف امليثولوجي ��ا العراقي ��ة ،
من ��ذ �سومر وحت ��ى �أ�شور  .ون ��زول املطر
فعل ات�صايل مع االر� ��ض وطاقته الرمزية
كب�ي�رة  ،لأن االر� ��ض فاحت ��ة ج�سده ��ا كله
حلظة نزوله .
وت�ضمن ال�شعر العراق ��ي القدمي ن�صو�ص ًا
كث�ي�رة ع ��ن ال ��زواج الإله ��ي املقد� ��س بني
ال�سماء والأر�ض وباالم ��كان االطالع على
كل تلك الن�صو�ص م ��ن خالل االطالع على
اجل ��زء االول من دي ��وان ( �سومر و�أكد ) :
اعطن ��ي اعطني م ��اء القلب  .له ��ذه العالقة
الأ�سطورية واملو�ضوعية ولأ�سباب �أخرى
ودالالت خا�صة بالقا� ��ص وثقافته الفنية .
لأن املطر ل ��ه ح�ضور يف ال�سينما والقا�ص
مدرك ملا يعنيه ودائما ما مت اختزال �أفعال
من خالل �صورة املطر .
وج ��دت يف املطر ح�ضور ًا مث�ي�ر ًا لالنتباه
� .أثن ��اء احل ��رب  ،ويف الغرب ��ة واحلرية ،
بع ��د مغ ��ادرة �سجن رومي ��ة  ،لك ��ن الداللة
اجلوهرية للمطر  ،ه ��ي ترميزه املعرب عن

ثنائي ��ة االت�ص ��ال ب�ي�ن
الذك ��ر واالنثى  .وكلما
تب ��ادل ف�ؤاد ح ��وار ًا مع
هيف ��ا وغريه ��ا يهط ��ل
املطر  ،ليوميء لإمكانات
حتقق فعل تنا�سل الرغبة
والنج ��اح ع�ب�ر االدخ ��ال
 .واعتق ��د ب� ��أن املط ��ر يف
احل ��رب  ،وغ ��زو الكوي ��ت
واله ��روب اىل دم�ش ��ق ،
ويف ب�ي�روت �أي�ض� � ًا  ،ه ��و
دال عل ��ى حتمي ��ة ح�ص ��ول
انف ��راج وتوق ��ف امل ��وت
ومع ��اودة احلي ��اة ل�سياقه ��ا
احلقيقي  ،املتمث ��ل باالنبعاث
والتجدد وا�ستمرار �سريورتها
 .واملعاين الت ��ي تنطوي عليها
املط ��ر عدي ��دة وله ��ا طاق ��ة ل ّذية
وقوة عارم ��ة جتدد احلياة وانبعاثها ثاني ًا
حيوي ��ة ذكوري ��ة و�أنثوية � ،آلي ��ة تطهريية
و�إزالة الدن�س والنج�س .
توف ��رت الرواي ��ة عل ��ى ن�صي ��ات مرك ��زة
جد ًا ح ��ول العالقة مع اجل�س ��د االنثى لكن
القا� ��ص مل يذهب طوي�ل ً�ا متثيالت العالقة
املن�سي ��ة واملثري �إن اكرث امل�شاهد اثارة هي
تل�ص�ص ��ه على جارته الت ��ي كان يرقبها مع
زوجه ��ا وهما ميار�س ��ان االت�صال  .وظلت
كل التكثي�ل�ات االخ ��رى  ،ذات ح�ض ��ور
خاط ��ف ومثري  .وحتك ��م القا� ��ص بالتكتم
وامتنع عن االف�ص ��اح  ،الذي قاده من اجل
الت�س�ت�ر عل ��ى االنث ��ى � :أع ��اد ال�س� ��ؤال مع
نف�سه  .رمبا املقاتل والتفاحة بينهما رابط
ما  ،لكن الوطن  ....كيف �ساجد الرابط مع
التفاحة واملقاتل ؟
مقاتل  /وطن انهما يت�سقان فاملقاتل يدافع
ع ��ن الوطن  ،لكن م ��ا �ش� ��أن التفاحة ؟ اهي
تفاحة الغواي ��ة الأوىل ؟ التي اخرجت �آدم
من اجلن ��ة  ،لكن �أين هي الغواية ؟ � //ص
� /9سلم ��ون عراق ��ي  /رواي ��ة  /دار روافد
القاهرة //2018 /

في �أحدث لقاء معه

الكاتب الإنكليزي وليام بويد:
"النهاية ال�سيئة يمكن �أن تدمر رواية جيدة"
ترجمة � /أحمد فا�ضل
ولي ��ام بوي ��د ،ال ��ذي و�صف ��ه الروائ ��ي الإنكلي ��زي
�سيبا�ستيان فولك�س ب�أنه :
" �أروع رواة الق�ص� ��ص م ��ن جيل ��ه " ،كان ��ت
الكاتب ��ة الإنكليزية كارول�ي�ن �ساندر�سون قد التقته
يف ح ��وار ُع� � ّد من �أط ��ول احل ��وارات الت ��ي �أجراها
بويد خ�ل�ال حياته العملية والت ��ي قالت �ساندر�سون
عنه :
" �س ��ر بق ��اء القرّاء مدمنني عل ��ى قراءة رواياته
مل ��دة �أكرث م ��ن �أربعة عقود ،يعني م ��دى �إعجابهم
به والتحامهم مع �شخ�صيات و�أحداث رواياته ".
" النهاية ال�سيئة ميكن �أن تدمر رواية جيدة " ،من
الغري ��ب �أن تب ��د�أ مقابلة مع �أح ��د الروائيني الأكرث
�شعبي ��ة من خ�ل�ال احلديث عن النهاي ��ة ،ولكن يف
حالة ويليام بويد ،ف�إن معرفة كيف �ستنتهي الق�صة
قب ��ل �أن يبد�أ يف الكتاب ��ة ،كانت عن�صر ًا حا�سم ًا يف
حيات ��ه املهنية الناجحة عاملي ًا ،بدء ًا من ن�شر روايته
الأوىل " رجل جيد يف �إفريقيا " يف عام ،1981
حت ��ى رواياته الأربع ع�ش ��رة التي �أ�صدرها كانت
�آخرها " احلب �أعمى " وروايته اجلديدة التي من
املقرر �أن ت�صدر يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب /
�أيلول اجلاري من هذا العام ،والعديد من املجلدات
من الق�ص�ص الق�صرية والكتابة ال�صحفية وكذلك
العدي ��د من امل�سرحي ��ات وال�سيناريوه ��ات كان قد
�أ�صدرها ،فال عج ��ب �أن ي�صفه �سيبا�ستيان فولك�س
ب�أنه " �أف�ضل رواة ق�ص�ص جيله ".
ف� ��إذا كن ��ت تريد معرفة �سر بقاء الق ��راء مدمنني على
كتبه على مدار �أربعة عقود ،ف�إن �إجابة وليام بويد
الب�سيط ��ة هي يف الإع ��داد والتفكري ،ام�سك �إحدى
روايات ��ه بني يديك ،و�أنت تنظ ��ر �إىل كتاب م�ضمون
مت �صياغت ��ه بعناية على مدى ث�ل�اث �سنوات� ،سنتان
يف التخطي ��ط والبح ��ث ،و�سن ��ة ثالث ��ة يف الكتاب ��ة،
حيث يقول يل :
"�أ�سميه ��ا ف�ت�رة اخرتاع ��ي ،تليها ف�ت�رة تكويني"،
"�إنه �إيقاع و�صلت �إليه الآن� ،إنه �أمر ممتع ".
وم ��ع اختالف جميع رواي ��ات بويد ب�شكل مذهل
ع ��ن بع�ضها البع� ��ض من حيث الق�ص ��ة والإعداد،
�أ�شعر ب�أنني �أطرح عليه ال�س�ؤال التقليدي القدمي :
" من �أين ي�ستمد �أفكاره " ؟
"�إن ��ه �أم ��ر غريب للغاية �أن �أح�صل على ع�شرة
�أف ��كار يف ال�سن ��ة ق ��د تك ��ون جمل ��ة واح ��دة� ،أو
فك ��رة ذات جاذبي ��ة بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى ،ق ��د تكون
م�سرحي ��ة �إذاعي ��ة �أو ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة �أو فيل ��م �أو
م�سل�سل تلفزي ��وين ،لكن بع�ض الأفكار التي �أدركها
الآن لديه ��ا الق ��درة عل ��ى ملء رواية جي ��دة احلجم،
بع�ضه ��ا ب�سيط ب�ش ��كل ال ي�صدق فقد بد�أت روايتي "
النج ��وم والب ��ارات " مع ��ي يف حماول ��ة لتخيل ما
ميك ��ن �أن يحدث �إذا مت �إلقا�ؤك عاري� � ًا يف زقاق قبالة

 Times Squareيف نيوي ��ورك وا�ضطررت للعودة
�إىل فندق ��ك ،حتى جمرد �س�ؤال واح ��د من هذا القبيل
ميكن �أن يوفر لك اللبنات الأ�سا�سية لل�سرد ".
فف ��ي روايت ��ه " احل ��ب �أعم ��ى " ق ��د ُتف�س ��ر ب�أنه ��ا
رواي ��ة خادعة عن احلب وميلها لإخفاء ال�شخ�ص
احلقيق ��ي وراء الكائ ��ن املذه ��ل لرغبتن ��ا ،فقد كانت
خي ��وط الرواي ��ة م�ستوحاة �أي�ض ًا من حي ��اة امل�ؤلفني
املذكوري ��ن يف كتاب ��ة الرواية �أنطون ت�شيخوف
"هو�س �أدبي يل" ،كما يقول بويد الذي �أحب �أي�ض ًا
ام ��ر�أة تدع ��ى لي ��كا ،والكات ��ب اال�سكتلن ��دي روبرت
لوي� ��س �ستيفن�س ��ون ،الذي عا� ��ش يف املنفى مثلما
يفعل برودي مونكور.
م ��ن املغري البح ��ث عن �أ�صداء ت ��راث ويليام بويد
الأ�سكتلن ��دي يف كت ��اب " ،" Love is Blindوه ��و
كت ��اب �أطل ��ق علي ��ه " روايت ��ي الأ�سكتلندي ��ة " ،ولد
بوي ��د يف عائل ��ة ا�سكتلندي ��ة و�إن كان ��ت يف �أكرا يف
غان ��ا ،وتلقى تعليمه يف ا�سكتلندا ،وال يزال بويد
يتح ��دث بلكنة �إ�سكتلندي ��ة باهتة رغم �أنه عا�ش يف
لن ��دن وفرن�سا معظ ��م حياته البالغة ،لكننا �سرعان
م ��ا نكت�شف �أنه يعت�ب�ر نف�سه مقل يف �سريته الذاتية
يف الكتاب :
" ال �أ�ستخ ��دم حيات ��ي كم ��واد خ ��ام خليايل وبهذه
الطريق ��ة �أ�شع ��ر بحري ��ة التج ��ول يف التاري ��خ
والزم ��ان ،بالن�سبة يل �س ��روري للكتابة هو حترير
اخليال حماولة على �سبي ��ل املثال التقاط ما �سيكون
علي ��ه �أن تك ��ون عامل ��ة �شاب ��ة بدائي ��ة يف غابة يف
�إفريقيا ،كما فعلت يف برازافيل بيت�ش ".
" وعلى الرغم من �أنني ن�ش�أت يف غرب �إفريقيا� ،إال
�أنن ��ي و�ضعت روايتي الثاني ��ة " حرب الآي�س كرمي
يف �ش ��رق �إفريقي ��ا " ،وعندم ��ا ح�صل ��ت عل ��ى فكرة
" فرتة ما بعد الظهرية الزرقاء " يف الفلبني عام
 ،1902فك ��رت يف الذهاب �إىل هن ��اك ،ولكن بعد ذلك
اندلعت بع�ض الرباكني ومت �إلغاء جميع الرحالت
اجلوية ،لك ��ن ذلك مل يحدث �أي فرق يف �أي حال لأن
الفلبني التي �أردت الكتابة عنها مل تعد موجودة ،من
الأف�ضل كثري ًا �أن تر�سل خميلتك �إىل مكان ما ".
بينم ��ا ي�ؤك ��د بوي ��د عدة م ��رات على م ��دى �أهمية
اخليال لأي كاتب " �إنه ال�شيء الوحيد الذي ال ميكنك
تعلم ��ه م ��ن دورة الكتابة " ،كما يق ��ول ،ف�إن ت�أ�صيل
كتابات ��ه يف الواق ��ع كان دائم� � ًا ذا �أهمي ��ة ق�ص ��وى

بالن�سبة له :
ً
ومعقوال متام ًا،
" يج ��ب �أن يب ��دو الأمر �أ�صي�ل ً�ا
خا�ص ��ة �إذا كنت روائي ًا واقعي� � ًا كما �أنا ،هناك كاتب
�صرب ��ي يدعى دانيلو كي�ش ق ��ال �إن واجب الروائي
ه ��و جع ��ل القارئ يعتق ��د �أن كل �ش ��يء يف روايته قد
ح ��دث بالفع ��ل� ،أو ميك ��ن �أن يح ��دث بالفع ��ل و�أي
و�سيل ��ة لتحقيق هذه الغاية مقبول ��ة ،هذا ما �أفعله
كث�ي�ر ًا ،على الرغم من �أن كل �ش ��يء م�ؤلف  -مل يكن
هن ��اك على الإط�ل�اق � ،Brodie Moncurأو �صانع
بيان ��و يدع ��ى  - Channon & coلنوع الروايات
الت ��ي �أكتبه ��ا ،يج ��ب �أن يك ��ون القارئ ق ��ادر ًا على
تعليق ع ��دم ت�صديق ��ه ،والدخول �إىل ع ��امل الرواية،
ه ��ذا هو العقد ال ��ذي �أبرمه امل�ؤلف م ��ع القارئ الذي
ينفق املال على كتبهم ".
ً
بع ��د م ��رور �أربعة عق ��ود تقريبا عل ��ى ن�شر روايته
الأوىل ،يعم ��ل ويلي ��ام بوي ��د بنف�س الهم ��ة التي كان
يتمتع بها من قبل :
" بجه ��د �أك�ب�ر م ��ن �أي وقت م�ض ��ى لي�س لدي �أي
�شعور بالتباط� ��ؤ �أو نفاد الأفكار التي يعمل م�صنعها
ل�ساعات �إ�ضافية ".
ومن بني م�شاريع ��ه احلالية العديدة ،تكيّف روايته
" الأزرق بع ��د الظه ��ر " ،م ��ع م�سل�س ��ل تلفزيوين
مدت ��ه � 8ساع ��ات ،ن�سخ ��ة مو�سيقية لق�ص ��ة ق�صرية
مبك ��رة بعن ��وان " احلب ي� ��ؤمل " ،وبالطبع روايته
اجلدي ��دة ،والت ��ي ه ��ي حالي� � ًا يف ف�ت�رة تهي�أته ��ا
لل�ص ��دور ،ومن ال�صعب التفك�ي�ر يف �أي روائي �آخر
يحتوي "كتالوج ��ه" اخللفي على جمموعة متنوعة
م ��ن املو�ضوع ��ات والإع ��دادات مثل تل ��ك اخلا�صة
بـولي ��م بويد ،لك ��ن ب�صرف النظر ع ��ن معرفته دائم ًا
كيف �ستنتهي روايات ��ه ،فما الذي يراه يف الثوابت
الأخ ��رى يف م�سريت ��ه املهني ��ة الت ��ي ت ��دور ح ��ول
الكتابة منذ �أربعني عام ًا ؟
ً
" لق ��د كن ��ت دائم� � ًا راوي� �ا لق�ص�ص ��ي و�أعتق ��د
�أن الرواي ��ة ت ��دور ح ��ول – مروي ��ات �شخ�صياته ��ا
 وكلم ��ا كان ��ت تلك املروي ��ات وال�شخ�صي ��ات �أكرث�إقناع� � ًا ،كان ��ت الرواي ��ة �أف�ضل� ،أعتق ��د �أي�ض ًا �أنني
روائ ��ي فكاه ��ي ب�ش ��كل �أ�سا�س �أرى الع ��امل من خالل
عد�سة كوميدية �سوداء ،وكان ذلك ثابت ًا منذ البداية،
لق ��د تفاج�أت دائم� � ًا بتق�سي ��م احل ��ظ ال�سعيد واحلظ
ال�سيئ يف حياة اجلميع كطريقة توجيهية لتحليل
جتربتن ��ا على هذا الكوك ��ب ال�صغري ،حتى يف وقت
ميكنك �أن تري �أنني
مبك ��ر من حرب الآي� ��س كرمي،
ِ
كن ��ت �أبحث عن ط ��رق للعامل تب ��دو ع�شوائية متام ًا
وال ميكن تف�سريها� ،أنا مهتم �أي�ض ًا بنوع الأ�شخا�ص،
وكيف تت�شكل ر�ؤيتنا للعامل وفل�سفاتنا ال�شخ�صية
من خاللهم.
�أم ��ا �س�ؤالن ��ا الأخ�ي�ر  :م ��ا املنطق ��ي بالن�سبة لك ؟
وكيف تعطي الأولوية للأ�شياء املهمة يف حياتك ؟
بويد  :كل هذه الأ�سئلة تنعك�س يف كل خيايل.
كتابة  /كارولني �ساندر�سون
عن  /موقع دار ن�شر بنجوين
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نا�سك كالفينو فـي معر�ض العراق الدويل للكتاب
�ص ��در حديث� � ًا ع ��ن "دار امل ��دى" كت ��اب "نا�س ��ك يف باري�س"
للروائ ��ي الإيطايل �إيتال ��و كالفينو .الكتاب ين ��درج يف �إطار
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ،و�أدب الرحالت ،وما ميك ��ن �أن يطلق عليه
يق�س ��م كتابه �إىل
«ال�س�ي�رة املكاني ��ة" .ومب ��ا �أن كالفين ��و مل ِّ
�أب ��واب �أو ف�صول فح ��ريّ بنا �أن ن�سمّيه ��ا ن�صو�ص ًا متنوعة
جمع ��ت ب�ي�ن ال�سرية الذاتي ��ة ،واملقال ��ة ،واحل ��وار وبلغت
ع�شرين ن�ص ًا �إ�ضاف ��ة �إىل مقدمتني مُقت�ضبتني ،الأوىل بقلم
املرتجم ��ة دالل ن�ص ��ر الل ��ه ،والثاني ��ة بقلم �إ�س�ت�ر كالفينو،
وثب ��ت بثالثة وع�شرين كتاب ًا من كت ��ب كالفينو التي ترجم
العديد منه ��ا اىل العربية و�صدرت عن دار املدى و�ستكون
متوف ��رة يف معر� ��ض الع ��راق ال ��دويل للكتاب ال ��ذي يقام
للفرتة من  11ولغاية  21كانون االول املقبل.
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احلمداين يبحث مع حاكم ال�شارقة �آفاق التعاون امل�شرتك يف حفظ الرتاث
التقى وزير الثقافة والآثار الدكتور
عبد الأمري احلمداين ،حاكم �إمارة
ال�شارقة ال�شيخ �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ومدير املركز الإقليمي
حلفظ ال�تراث الثقايف يف الوطن
العربي (�إي �ك��روم) الدكتور زكي
�أ�� �ص�ل�ان ل �ب �ح��ث �آف � ��اق ال �ت �ع��اون
امل�شرتك يف حفظ الرتاث الثقايف.
وج ��اء ذل��ك خ�لال زي ��ارة �أج��راه��ا
احلمداين �إىل مبنى معهد ال�شارقة
والذي ي�ضم يف
ل��ل�ت�راث
ب �ن��اي �ت��ه
م� �ق ��ر
(�إيكروم) بعد نقله من بغداد عقب
حرب اخلليج الثانية عام .1991
و�أك��د الوزير خ�لال اللقاءين
على �ضرورة تعزيز التعاون
ب�ي�ن (�إي� � �ك � ��روم) وال �ه �ي �ئ��ة

العامة ل�ل�آث��ار وال�ت�راث يف جمال
ت��دري��ب وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر العاملة
على �صيانة وترميم الآثار واملعامل
وامل� �ب ��اين الأث���ري���ة وال �ت��اري �خ �ي��ة
والرتاثية.

�أنهى م�سل�سل الدراما "�صراع العرو�ش" ج��ول �ي��ا ل��وي �� �س��دري �ف��و���س ،ال �ت��ي ف��ازت
م�سريته برابع فوز بجائزة �إميي لأف�ضل ب��اجل��ائ��زة � �س��ت م� ��رات ع��ن دوره� ��ا يف
م�سل�سل درام� ��ي ،بينما ك��ان امل�سل�سل م�سل�سل (ف �ي��ب) ،واملمثلة ريت�شلربوز
ال�ك��وم�ي��دي ال�بري�ط��اين (ف�ل�ي�ب��اج) �أك�بر ن��اه��ان بطلة م�سل�سل (ال���س�ي��دة مايزل
م�ف��اج��آت احلفل ب�ف��وزه بجائزة �أف�ضل الرائعة) (ذا مارفلو�س م�سز مايزل) التي
م�سل�سل كوميدي م�ساء الأح��د يف ليلة فازت باجلائزة العام املا�ضي .كما نالت
ك��رم��ت ال��وج��وه اجل��دي��دة ع�ل��ى ح�ساب وال��ر ب��ري��دج ج��ائ��زة �أف�ضل كتابة لعمل
الوجوه القدمية.
كوميدي.
وفاز بيلي بورتر ،جنم م�سل�سل (بوز) ،وك��ان م�سل�سل ��ص��راع ال�ع��رو���ش ال��ذي
ب �ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل مم �ث��ل درام � ��ي ،بينما �أ�صبح بالفعل �أكرث عمل نال جوائز �إميي
ح�صلت ال��واف��دة اجلديدة ج��ودي كومر يف ال �ت��اري��خ ب�ث�م��اين وث�لاث�ين ج��ائ��زة،
ع�ل��ى ج��ائ��زة �أف���ض��ل ممثلة درام �ي��ة عن الأوف� ��ر ح�ظ��ا رغ ��م ا��س�ت�ي��اء حمبيه من
دوره��ا كقاتلة خمتلة يف م�سل�سل "قتل نهايته .وخ��رج امل�سل�سل باثنتي ع�شرة
�إيف" (كيلينغ �إي ��ف) م��ن �إن �ت��اج (ب��ي .ج��ائ��زة ه��ذا ال�ع��ام ،بينما ن��ال امل�سل�سل
بي�.سي�.أمريكا).
ال�ق���ص�ير (ت �� �ش�يرن��وب��ل) ع���ش��ر ج��وائ��ز
وقال بورتر ( 50عاما) "�أنا �سعيد للغاية وح�صل (ذا مارفلو�س م�سز مايزل) على
لأين ع�شت لأرى هذا اليوم".
ث �م��اين ج��وائ��ز بينها ج��ائ��زت��ا التمثيل
وح�صلت والر بريدج على جائزة �أف�ضل امل�ساعد يف فئة الكوميديا لتوين �شلهوب
مم� �ث� �ل ��ة ك��وم��ي��دي��ة
و�أليك�س بور�ستني.
لتتفوق ب��ذل��ك على

فندق ي�سمح للنزالء بتحطيم الأدوات
الزجاجية والإلكرتونية

�سر يا�سمني
هذا ّ
�صربي للح�صول
على ج�سد �صحي
ك�شف ��ت املمثل ��ة امل�صري ��ة يا�سم�ي�ن
�ص�ب�ري ع ��ن ال�س� � ّر وراء اهتمامه ��ا
ب�صحتها وحفاظها عل ��ى قوام مم�شوق
�أم ��ام متابعيها ع�ب�ر ح�ساباته ��ا ال�شخ�صية
على و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع ��ي ،اىل جانب
ممار�ستها الريا�ضة وتناول الوجبات ال�صحية.
ون�شرت �ص�ب�ري عرب خا�صي ��ة الق�ص�ص امل�صورة
مقط ��ع فيدي ��و ظه ��رت خالل ��ه م ��ن دون ماكي ��اج،
و�أو�ضحت �سبب ت�ألق ب�شرتها قائلة" :فقط ا�شربوا
الكث�ي�ر من املاء ،تناولوا الكثري من ال�سمك ،و�سوف
ترون �أن املال ال ي�شرتي ج�سد ًا �صحيح ًا".
اجلدي ��ر ذك ��ره �أن يا�سم�ي�ن �ص�ب�ري ،قدم ��ت دور
البطول ��ة املطلق ��ة لأول م ��رة ،يف �شه ��ر رم�ضان
املا�ضي ،منخ�ل�الم�سل�س ��ل "حكايتي"،وهو
م ��ن بطولة وفاء عامر� ،أحمد ح ��امت� ،إدوارد،
�أحم ��د �صالح ح�سني ،تام ��ر �شلتوت،�إ�سالم
جم ��ال� ،أحم ��د جم ��ال �سعي ��د ،جم ��ال عب ��د
النا�ص ��ر ،مه ��ا �أب ��و ع ��وف� ،أحم ��د بدي ��ر.
امل�سل�س ��ل من ت�أليف حمم ��د عبد املعطي،
�إخراج�أحمد �سمري فرج.

 علي عبد االمري
الكات ��ب والباح ��ث �صدر ل ��ه عن
دار الرافدي ��ن كت ��اب بعن ��وان
"ف ��ى مه ��ب الع ��راق ..احل ��روب
واحل�صار والتحوالت العا�صفة"
 ،والكتاب يتناول احداث العراق
منذ عام  1991وحتى عام 2003
 ،حي ��ث عانى العراق خالل هذه
ال�سنوات م ��ن احل�صار وذلك بعد
ن�شوب حرب اخلليج ،التى جاءت
بع ��د احت�ل�ال الع ��راق للكوي ��ت،
مم ��ا �أدى �إىل تدخ ��ل خارج ��ي  نوزاد �شيخاين
ف ��ى �ش� ��ؤون بغ ��داد ،و�أ�سف ��ر عن املخ ��رج ال�سينمائ ��ي ي�ش ��ارك
م�شكالت كربى لل�شعب العراقى .فيلم ��ه " ت ��وران " يف مهرج ��ان
اال�سكندري ��ة ال�سينمائ ��ي ال ��ذي
 عب��د الرحم��ن يق ��ام ال�شه ��ر املقب ��ل  ..والفيل ��م
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كما متت مناق�شة فتح فر�ص درا�سة
املاج�ستري يف �صيانة الآثار لكوادر
الهيئة ،والتباحث يف تعزيز دور
املركز يف م�شروع �صيانة م�سجد
النوري يف مدينة املو�صل.

�صراع العرو�ش حت�صد جوائز "�إميي"

قرر فندق تركي تقدمي خدمة غريبة تتمثل يف الكهربائية والإلكرتونية وغريها .وبهذا
ق�ضاء فرتة يف "غرفة التغلب على ال�ضغط ال�شكل ،يرغب �أ�صحاب الفكرة يف تنويع
النف�سي" ،ح �ي��ث مي �ك��ن لل�ضيف حتطيم ا�ستجمام وراحة ال�سائحني وتخلي�صهم
الأطباق الزجاجية وتك�سري �أجهزة �إلكرتونية م��ن امل�ل��ل .وي�ق��ول �أ��ص�ح��اب الفندق �إن
وغ�ي�ره ��ا .وب �ع��د ارت � ��داء م�لاب ����س وق��اي��ة خدمات  ،rageroomت�ستخدم ب�شكل
خا�صة ،ميكن لل�سائح بعد دخوله الغرفة �أن رئي�س من قبل ال��رج��ال الذين ت�تراوح
يقوم بتك�سري الأواين الزجاجية والأجهزة �أعمارهم بني  18و 38عاما.

ط��ل��ب زواج" روم��ان�����س��ي ج������داً ..ي��ك��ل��ف ���ش��اب�� ًا ح��ي��ات��ه
لقي �أم�يرك��ي حتفه غ��رق� ًا وه��و يطلب
ال��زواج من حبيبته يف قاع البحر يف
�إح ��دى ج��زر تنزانيا ،على م��ا ك�شفت
�إدارة الفندق حيث كانا ينزالن.
ون �� �ش��رت ك�ي�ن�ي���ش��ا �أن� �ط���وان � �ص��وراً
ل�شريكها �ستيفن ويرب على "في�سبوك"
وه��و يطلب ي��ده��ا ع�بر ن��اف��ذة غرفتها
الواقعة يف قاع البحر يف فندق مانتا
يف زجنبار.
يذكر �أن هذه الغرفة التي تعرف با�سم
"غرفة يف ق��اع البحر" تك ّلف 1700
دوالر لليلة الواحدة وحتيط بها مياه
فريوزية.
و�أظهر �شريط الفيديو �ستيفن ويرب،

تقـريــر ...
 حممد جا�سم
اقامت الفنان ��ة معر�ضها العا�شر املو�سوم
(�ض ��وء �آخ ��ر) من ��ى مرع ��ي يف املرك ��ز
الثق ��ايف الفرن�س ��ي ،بدعوة م ��ن ال�سفارة
الفرن�سي ��ة .وق ��ام بافتتاح ��ه ال�سف�ي�ر
الفرن�س ��ي (م�سيو برون ��و اوبري) ونقيب
الفنانني العراقيني د.جبار جودي ومدير
ع ��ام الفنون ب ��وزارة الثقاف ��ة وال�سياحة
والآث ��ار د.علي عويد العبادي وعدد كبري
م ��ن الفنان�ي�ن واملهتمني بالف ��ن الت�شكيلي
واجلمه ��ور وو�سائل الإعالم وال�صحافة.
�ضم املعر�ض ع�شرون لوحة وثالثة �أعمال
نحتي ��ة .وي�أت ��ي املعر� ��ض بع ��د انقط ��اع
خلم� ��س �سن ��وات ع ��ن اقام ��ة املعار� ��ض

الطقس

وه��و م��زوّ د بقناع وجم��ذاف�ين ،ي�سبح
باجتاه نافذة الغرفة التي ب�سط عليها

علي �أن
ر�سالة مكتوبة مفادها "يتعذر ّ
�أحب�س نف�سي مبا فيه الكفاية لأقول لك

كل ما �أحبه فيك ،و�أنا �أحبك �أكرث ف�أكرث
يوما بعد يوم .فهل تريدين �أن تكوين
زوجتي؟" .ث��م �أخ� ��رج ال �� �ش��اب علبة
�صغرية فيها خ��امت ال���زواج ،يف حني
ك��ان��ت كيني�شا �أن �ط��وان ت�صرخ فرح ًا
وه��ي ت�صوّ ر امل�شهد .ومل تك�شف بعد
بالتحديد مالب�سات وف��اة ال�شاب يف
جزيرة بيمبا التي ت�ش ّكل مق�صد ًا رائج ًا
ل�شهر الع�سل .وال ت��زال التحقيقات
جارية.
وكتبت كيني�شا" :تع ّذر علينا االحتفال
ببداية حياتنا امل�شرتكة ،لأن �أجمل يوم
يف حياتنا حتول �إىل الأ�سو�أ" ،م�ؤكد ًة
وفاة حبيبها.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ماذا فعلوا
يف هذا الوطن ؟ !
قال بائع الكتب وهو يبت�سم :هل
ت�صدق� ،أنا الرجل الذي ق�ضى
عمره يتنقل من �شوبنهور �إىل
طه ح�سني ،ال �أفهم مباذا "يرطن"
�سا�ستنا� ..ضحك وهو يكمل
حديثه :معظم امل�س�ؤولني ومعهم
احلكومة ال يرون الب�سطاء من
�أمثالنا� ،إال يف االنتخابات..
ولهذا قررت �أن ال �أ�شارك يف �أي
انتخابات قادمة ،ما الفائدة؟ فمنذ
عقود والنا�س تبحث عن م�س�ؤول
خمتلف مينحونه �أ�صواتهم،
لكنهم يكت�شفون ان ا�صواتهم
ا�ستثمرت يف اخلراب  ..قال �إن
�أن معظم املر�شحني يتعاملون مع
االنتخابات على �أنها عدّاد �سيارة
�أجرة ال يعمل �إال ل�صاحلهم  ،يف
االنتخابات االخرية توهمت
�أن العداد �سيكون نزيها ..و�أن
النا�س �ستحظى للمرة الأوىل
يف حياتها مب�س�ؤول من حلم
ودم ..ت�ستطيع �أن تراه متى
�شئت ..فقد مللنا من امل�س�ؤول
الذي يخرج بني احلني والآخر
من على �شا�شات الف�ضائيات
ليذكرنا ب�أنه "املنقذ" ..انظر
�إىل هذا الكتاب و�أ�شار بيده �إىل
كتاب "خطابات ال�سلطة"� ..إقر�أ
ماذا يقول فيل�سوف بحجم جان
لوك من �أن "احلاكم هو الذي
يحقق نفع ًا م�ستقبلي ًا للنا�س"
ال نريد م�س�ؤو ًال يتفقد النا�س
يف منت�صف الليايل ويرتك
لهم على عتبة الباب حفنة من
الدنانري ،وع�شاء من "�صاج
الريف" ..نريد م�س�ؤوال يدرك
جيدا �أن االنتخابات القادمة رمبا
لن ت�أتي به ..هل تعرف حكاية
عامل امل�صنع الذي �أ�صبح رئي�سا
للربازيل ..هذا الرجل ظل يف
احلكم حتى عام  ،2010عندها
�شعر �أهايل الربازيل بنوع من
اخليبة لأن الد�ستور ال ي�سمح
لـ"رئي�سهم املحبوب" بالبقاء
يف املن�صب ،فقد م�شى حتى
اليوم الأخري من حكمه م�ؤمن ًا
بالد�ستور راف�ض ًا �أن يغريه
ل�صاحله فيبقى رئي�سا مثلما
يتمنى معظم ال�شعب� ..ألي�ست
هذه معجزة حقيقية؟ ..فيما نحن
نعي�ش يف ظل �سا�سة يعتا�شون
على تروي�ض النا�س وقهرهم،
نعي�ش يف ظل قبائل وطوائف..
ثم راح الرجل وبحما�سة ي�ضيف:
من �سيفهم �أن اخلطب
وال�شعارات ال تبني بلدان ًا..
و�أن كل م�شاكل العراق لن حتل
مبجرد الإميان ب�أن م�س�ؤولينا
"حجاج" و�ضربوا �أرقام ًا قيا�سية
يف عدد "العمرات".
النا�س تريد �أن تعي�ش يف
دولة قائمة على �سيادة العدالة
والرفاهية االجتماعية والقانون
 ،ولي�س على فتاوى و�أمزجة
البع�ض ممن ال يفرقون بني
حقوق النا�س وواجباتها.
الدولة التي نتمناها ت�أخذ مببد�أ
املواطنة بني الأفراد وت�ضع الدين
يف مكانه ال�صحيح  ،دون الهبوط
به �إىل �صراعات �سيا�سية.
�صمت قلي ًال ليكمل  :ال نريد �أن
نظل على الهام�ش دائما ..وننتظر
الفتات �أو نت�سوّ ل املنح ..نريد
�سيا�سيني ينقلوننا �إىل مناطق
الأمان ..فاملعجزة احلقيقية
عندما يجد هذا ال�شعب  ،مكان ًا له
داخل دائرة عقل ال�سلطة وقلبها..
وقبل ان اودعه قال �ساخر ًا  :هل
تعلم ان هناك من يقول ان م�شاكل
العراق �ستحل لو اعدنا نواب
رئي�س اجلمهورية ملنا�صبهم .

الت�شكيلية منى مرعي ..تطلق �ضوءاً �آخر
ال�شخ�صية ب�سب ��ب ان�شغالها باعمال فنية
خارج العراق وداخله.
من ��ى مرع ��ي قالت ع ��ن املعر� ��ض -:لي�س
امله ��م ان تك ��ون جنما ،بل امله ��م ان يكون
في ��ك من ال�ضوء ما يكف ��ي لأن ترى نف�سك
ب ��كل و�ض ��وح� ..ض ��وء جدي ��د� ..أن ��ار يل
عتمة �أيام م�ضت بني �ضحكة م�سروقة من
الزمن وبني دمع ��ة �سلبت الكثري من وجه
اعت ��اد �أن يبت�س ��م رغ ��م ال�صع ��اب� ..ضوء
جدي ��د� ..أنار يل عتمة وظالم الطريق بني
�ضربة فر�ش ��اة هنا ..وحكاية لون هناك..
ووجوه كث�ي�رة حويل تنتظ ��ر الفرح عن
ق ��رب وو�سط ظ�ل�ام جمي ��ل وه ��ادئ ..ال
�أمل ��ك �إال لوين ولوحاتي ورموزي �أ�صنع
منه ��ا م�صباح ًا ك ��ي �أنري الطري ��ق �أ�ضيء

عتمتي املخبوءة خلف جدار القدر �أحيان ًا
 ..وخل ��ف حكايا مغلقة بابت�سامة ولون..
لعلك ��م تفقهون ما �أبوح لك ��م به من حكايا
ولعل يكون يل ولك ��م �أي�ض ًا� ..ضوء �آخر.
وا�ضاف ��ت منى مرعي -:املعر�ض فيه نوع
من العتمة النف�سية التي مررت بها ب�سبب
فق ��دان انا� ��س مقرب�ي�ن يل .لذل ��ك ا�سميته
�ضوء �آخر.وهو �ضوء اعتقده ميثل جانبا
من ال�ضوء الآخر يف حياتي .ويل جتربة
جدي ��دة فيه عل ��ى �صعيد النح ��ت حاولت
فيه ��ا جت�سيد فل�سف ��ة الع�س ��ر والي�سر من
خالل الكرة والعجلة واملكعب التي تعني
ان احلي ��اة م�ستم ��رة رغ ��م املتاع ��ب .كما
و�ضع ��ت ق�صة يف كل لوحة م ��ن لوحاتي
الع�شري ��ن يف املعر� ��ض وكل منها يختلف

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
لهذا اليوم (الثالثاء) �إذ حتافظ درجات احلرارة على معدالتها
مع رياح خفيفة

ع ��ن الق�ص ��ة االخ ��رى .وه ��و اول
معر�ض يل يف بغداد بعد ان قدمت
معر�ضي االخري يف عام .2015
ال�سف�ي�ر الفرن�س ��ي ق ��ال ع ��ن من ��ى
ومعر�ضه ��ا -:انه ��ا فنان ��ة مبدع ��ة
وا�ست ��اذة اكادميية يف معهد الفنون
اجلميل ��ة وه ��ي �صديق ��ة للمرك ��ز
الثقايف الفرن�س ��ي وي�سعدنا جدا ان
تكون هي ومعر�ضها اجلميل واملعرب
�ضيف ��ة لن ��ا ون�أم ��ل تك ��رار التجرب ��ة
م�ستقبال.
نقي ��ب الفنانني د .جبار جودي قال-:
املعر� ��ض يتميز بالتجري ��ب واحلداثة
والت�أم ��ل واج ��ادت من ��ى يف ا�ستخدام
اللون للتعبري عن فل�سفتها احلزينة.
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