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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

اجتماع مرتقب بني القوى ال�سيا�سية
ملناق�شة موقف رئي�س اجلمهورية
 توا�صل القوى ال�سيا�سية البحث،ورغم ذلك
عن بديل لرئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل عبد
املهدي للم�ضي بحكومة م�ؤقتة متهد لإجراء
.انتخابات مبكرة
ووجه رئي�س اجلمهورية برهم �صالح كتابا
�إىل رئا�سة جمل�س النواب اخلمي�س املا�ضي
او�ضح فيه �أن الد�ستور ال مينحه حق رف�ض
 وبالتايل فهو،املر�شح�ي�ن لرئا�سة ال ��وزراء
ي�ضع "ا�ستع ��داده" لال�ستقالة �أم ��ام �أع�ضاء
.جمل�س النواب
ويو�ض ��ح مق ��رر جمل� ��س الن ��واب النائ ��ب
هو�شيار قرداغ �أن "كتاب رئي�س اجلمهورية
،"ه ��و بي ��ان ر�أي ال ا�ستقال ��ة م ��ن من�صب ��ه
كا�شفا �أن "ر�ؤ�ساء الكتل يف جمل�س النواب
�سيعق ��دون اجتماعا بعد �أعي ��اد ر�أ�س ال�سنة
."ملناق�شة الكتاب
وي�ضي ��ف ق ��رادغ يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن
"االجتم ��اع املرتقب ال ��ذي �ستحدده رئا�سة
الربمل ��ان �سيناق� ��ش مو�ض ��وع كت ��اب رئي�س
اجلمهوري ��ة والب ��ت باعتب ��اره ا�ستقال ��ة �أو
 الفت ��ا �إىل �أن "رئي�س،"تلويح ��ا باال�ستقالة
اجلمهوري ��ة كان حت ��ت �ضغ ��ط الكت ��ل ومل
يتمك ��ن من ت�سمية مر�شح الكتلة الأكرب عددا
."لت�شكيل احلكومة
وكانت كتل ��ة االحتاد الوطن ��ي الكرد�ستاين
قد دع ��ت يف بيان الكت ��ل الربملانية اىل تفهم
موقف رئي�س اجلمهورية جراء ال�ضغوطات
 والتي دفعته،امل�ستم ��رة الت ��ي يتعر�ض له ��ا
اىل ا�ستع ��داده لتقدمي ا�ستقال ��ة من من�صبه
ج ��راء ق�ضي ��ة الكتل ��ة االكرب الت ��ي يتمخ�ض
عنه ��ا اختيار مر�ش ��ح ل�شغل من�ص ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء خلفا للم�ستقي ��ل عادل عبد
.املهدي
3 التفا�صيل �ص

�أ�سلوب مت�شابه ا�ستهدف بعثات دبلوما�سية ومواقع ع�سكرية ونفطية

 هجوم ًا16 :"جماعات الكاتيو�شا" ت�صعد املوقف
ي�ستهدف قواعد �أمريكية يف العراق

 المدى/ بغداد
ق ��ررت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة عق ��د
اجتم ��اع ملناق�ش ��ة كت ��اب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة برهم �صالح ال ��ذي ابدى خالله
اال�ستع ��داد اىل اال�ستقال ��ة نتيج ��ة �ضغ ��وط
 ومن املقرر ان يتم،الكتل لتكليف مر�شحيها
.االجتماع يف ال�شهر املقبل

ت�ستغل ��ه جهات (ل ��م يحدده ��ا) لتنفيذ
."م�ؤامرة في العا�صمة
2 التفا�صيل �ص

ع�سكريي ��ن) و�صل ��ت ال ��ى كركوك بعد
 م�شي ��را الى ان تلك،"الهج ��وم الأخير
الق ��وات "ترك ��ت فراغ ��ا في بغ ��داد قد

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..بدء حت�ضريات لالحتفال بر�أ�س ال�سنة يف �ساحات االحتجاج

 ال انخفا�ض بدرجات احلرارة وال موجة برد:متنبئ جوي
 مبين� � ًا وج ��ود "حتول،"و�شرق ��ي ده ��وك
م�ؤق ��ت يف اجت ��اه الري ��اح �إىل غربي ��ة او
�شمالي ��ة غربي ��ة يف اغلب امل ��دن تدريجيا
خ�ل�ال الليل ��ة وه ��ذا ال ي�شمل م ��دن �شرقي
وا�س ��ط ومي�سان ودي ��اىل واي�ضا الي�شمل
."مدن �شمايل البالد
و�أكد عطية �أنه" اليوجد انخفا�ض وا�ضح
 وال توجد موجة باردة،بدرجات احلرارة
 مبين� � ًا �أن "التقلب ��ات اجلوي ��ة،"قريب ��ة
. "ت�ستمر طوال الأ�سبوع

�أنها "تتوقف بعدها م�ؤقتا عدا ا�ستمرارها
."�شمال دهوك و�أربيل وال�سليمانية
واعل ��ن عن وج ��ود "فر�ص هط ��ول زخات
خفيف ��ة م ��ن الأمط ��ار يف بغ ��داد و�ص�ل�اح
 ف�ضال عن فر�ص،الدي ��ن واالنبار ودي ��اىل
�ضعيفة لهطول زخات مط ��ر خفيفة ت�شمل
مناط ��ق متفرقة من مدن الف ��رات االو�سط
."ووا�سط و�شرق مي�سان
ولفت اىل "ا�ستمرار فر�ص هطول الثلوج
�شرقي ال�سليمانية و�شمايل �أربيل و�شمال

7

العليا يقت�صر على مدن �شمايل البالد التي
 وال ي�سب ��ب حال ��ة،ترك ��زت عليه ��ا احلال ��ة
جوي ��ة يف الو�سط واجلنوب والتي �أي�ض ًا
تت�أثر باندفاع مرتفع جوي �سطحي ي�سبب
رياحا هابطة وهذا ما �سبب تناق�ص فر�ص
."الأمطار فيهما
و�أ�ضاف �أن التوقعات ت�شري �إىل "ا�ستمرار
فر� ��ص هط ��ول زخ ��ات �أمط ��ار رعدي ��ة يف
مناطق متفرقة من م ��دن �شمايل البالد وال
 مبين ًا،"تخلو من الغزارة يف بع�ض الأماكن

6
..يف ذكــرى رحـيلــه
.. اال ّتقاد �أمل ًا:ال�سياب
ً � االنتحاب
أمال

 المدى/ بغداد
 ام�س،�أك ��د املتنبئ اجل ��وي �صادق عطي ��ة
 ان التقلب ��ات اجلوي ��ة ت�ستم ��ر،ال�سب ��ت
 فيم ��ا لفت اىل،ط ��وال الأ�سب ��وع احل ��ايل
ان ��ه ال يوج ��د انخفا�ض وا�ض ��ح بدرجات
احل ��رارة وال توج ��د موج ��ة ب ��اردة خالل
.االيام املقبلة
وق ��ال عطي ��ة يف من�شور عل ��ى ح�سابه يف
 �إن "التربيد حالي ًا يف الطبقات:في�سب ��وك

5
 �أثري ناظم اجلا�سور.د
 �أوهام العملية:يكتب
ال�سيا�سية

رئي�س احتاد امل�صارعة يك�شف
عن نفقات التناف�س العربي
يف ال�سليمانية

 �شكوى من انتهاكات حقوق21
املتظاهرين يف ذي قار

 العبني جدد يدعمون5
الأوملبي يف نهائيات تايالند

 المدى/ ذي قار

 المدى/ بغداد

ك�ش ��ف مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف ذي
 �شك ��وى م ��ن21  ع ��ن تلقي ��ه، ام� ��س ال�سب ��ت،ق ��ار
متظاهرين ي�شكون م ��ن انتهاكات حلقوق الإن�سان
عل ��ى خلفي ��ة م�شاركته ��م يف تظاه ��رات حمافظ ��ة
 مبين� � ًا �أن من ب�ي�ن املتظاهري ��ن ا�شخا�ص ًا،ذي ق ��ار
ي�شك ��ون تعر�ضه ��م للتعذي ��ب و�آخري ��ن تعر�ض ��وا
وطالب جميع.للإ�صابة �أثن ��اء تفري ��ق التظاهرات
املتظاهري ��ن مبحا�سبة املتورطني بانتهاك حقوقهم
وقال.وتعوي�ضه ��م عن الأ�ض ��رار التي حلق ��ت بهم
مدير مكت ��ب مفو�ضية حقوق الإن�س ��ان يف ذي قار
داخل عبد احل�سني امل�شرفاوي لـ(املدى) �إن "مكتب
املفو�ضية يف ذي قار تلقى منذ انطالق التظاهرات
 �شكوى من متظاهرين ي�شكون فيها21 وحتى الآن
،"تعر�ضه ��م النته ��اكات يف جمال حق ��وق الإن�سان
مبين� � ًا �أن "م ��ن بني امل�شتك�ي�ن متظاهرين تعر�ضوا
للتعذيب �أثن ��اء اعتقالهم من قبل القوات والأجهزة
الأمنية ويطالب ��ون مبقا�ضاة اجلهات والأ�شخا�ص
و�أردف امل�شرفاوي "فيما."الذين قاموا بتعذيبه ��م

قرر املدي ��ر الفني للمنتخب االوملبي لكرة الق ��دم عبد الغني �شهد دعوة
 العبا التي23 خم�س ��ة العبني ج ��دد اىل القائم ��ة النهائي ��ة املكونة م ��ن
 عاما لكرة القدم التي23 �ستخو� ��ض مناف�سات بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت
�ستق ��ام يف تايالند خالل الفرتة من الثامن ولغاية ال�ساد�س والع�شرين
م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املقب ��ل وال�سيما بع ��د ان اوقعت ��ه القرعة يف
.املجموعة االوىل اىل جانب منتخبات البحرين و�أ�سرتاليا وتايالند
:)وق ��ال م�ص ��در يف احتاد كرة القدم يف ت�صري ��ح خ�ص به (املدى
ان الالعب�ي�ن اخلم�سة اجلدد هم كل من منتظر عبد ال�سادة و�أحمد
�سرتيب و�أيهاب نا�صر ومعني �أحمد واحل�سن �سعد م�شريا اىل ان
الوفد اتخذ من فندق ريت�شموند مقرا له �ضمن مع�سكره التدريبي
الذي انطلق �أم�س ال�سبت على ملعب اجلامعة يف العا�صمة بانكوك
و�أ�ضاف.بع ��د �ساعات من و�صوله قادما من مدينة دبي االماراتية
ان املنتخب االوملبي لكرة القدم �سيخو�ض مباراة جتريبية اخرية
له امام �شقيقه ال�سعودي يوم الثالث من �شهر كانون الثاين املقبل
التي �سيتمكن من خاللها املالك التدريبي من و�ضع مل�ساته االخرية
 العبا التي �ستلعب املباراة11 على القائم ��ة اال�سا�سية املكونة من
االفتتاحي ��ة يف الن�سخ ��ة الرابع ��ة م ��ن النهائي ��ات الآ�سيوية امام
منتخ ��ب ا�سرتاليا يف ال�ساع ��ة الواحدة والربع ظه ��ر يوم الثامن
.من ال�شهر ذاته بتوقيت بغداد على ملعب تاما�سات

ي�شكو متظاه ��رون �آخرون م ��ن تعر�ضهم للإ�صابة
على ي ��د القوات الأمني ��ة �أثناء تفري ��ق التظاهرات
ويطالبون بالق�صا�ص من املتورطني باطالق النار
 م�شري ًا اىل،"وتعوي�ضهم عما حلق بهم من �إ�صابات
�أن "مكت ��ب املفو�ضية ا�ستكمل الإجراءات اخلا�صة
بتحري ��ك ال�ش ��كاوى املذك ��ورة ورفعه ��ا اىل املكتب
الوطن ��ي الذي ب ��دوره ي�ستكم ��ل كام ��ل املعلومات
ع ��ن طبيعة وظ ��روف االنتهاكات ويق ��وم مبفاحتة
االدع ��اء الع ��ام لغر�ض فت ��ح دع ��اوى ق�ضائية بهذا
وا�ست ��درك مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضية حقوق."ال�صدد
الإن�س ��ان ف ��ي ذي ق ��ار �أن " االدع ��اء الع ��ام بدوره
يدر� ��س تل ��ك الق�ضايا ف� ��إن وج ��د الأدل ��ة والقرائن
مكتمل ��ة لإحال ��ة الدع ��اوى للق�ضاء يق ��وم باحالتها
ال ��ى المحكم ��ة المخت�ص ��ة بالنظر بق�ضاي ��ا حقوق
 منوه ًا الى �أن " المكتب، "الإن�س ��ان في المحافظ ��ة
الوطني للمفو�ضية في بغداد ومكاتب المحافظات
تلق ��ت هي الأخ ��رى العديد من ال�ش ��كاوى المماثلة
وه ��و ما و ّلد زخم ًا كبير ًا على المكتب القانوني في
."المفو�ضية العليا لحقوق الإن�سان
4 التفا�صيل �ص

وق ��ال ح�سي ��ن ف ��ي ات�ص ��ال ام� ��س مع
(الم ��دى) ان "ق ��وات كبي ��رة قادم ��ة
م ��ن بغ ��داد (قدره ��ا بحوال ��ي لواءين

ب ��دوره يق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة االمن يف
 يف ات�ص ��ال،الربمل ��ان ب ��در الزي ��ادي
 ان "تل ��ك الهجمات،م ��ع (املدى) ام� ��س
 معتربا،"تهدف لإثارة الفتنة يف البالد
تل ��ك الهجم ��ات بانها "�ستعط ��ي ذريعة
."للق ��وات االجنبية للتدخل يف العراق
ويف �أح ��د تل ��ك الهجمات �أ�صي ��ب �ستة
جنود عراقي�ي�ن بجروح ب�سقوط �أربعة
�صواريخ على قاعدة ع�سكرية قريبة يف
 وقبلها كان.حميط مطار بغداد الدويل
�صاروخ ��ان قد �أطلقا عل ��ى جممع ي�ضم
.جنودا �أمريكيني قرب نف�س املطار
 اتهم وزير اخلارجية الأمريكي،حينها
"وكالء �إي ��ران" بالوق ��وف وراء تل ��ك
الهجم ��ات الت ��ي مل تعل ��ن �أي جه ��ة
 مع�ب�را ع ��ن �أمل ��ه،م�س�ؤوليته ��ا عنه ��ا
يف "ال�شف ��اء العاج ��ل والكام ��ل له�ؤالء
."العراقيني ال�شجعان
 وهو،م ��ن جهته يح ��ذر جن ��اة ح�س�ي�ن
،ع�ض ��و يف جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك
م ��ن "م�ؤامرة" الخالء حميط بغداد من
القوات االمني ��ة عرب �سحب القوات من
العا�صم ��ة اىل املحافظ ��ة ذات اخللي ��ط
وج ��اءت حتذي ��رات.القوم ��ي املتعدد
 بع ��د �ساع ��ات م ��ن،امل�س� ��ؤول املحل ��ي
�سق ��وط "عدة قذائ ��ف" – بح�سب بيان
 داخل مع�سكر "كي وان" يف-حكوم ��ي
 دون ذك ��ر املزيد من،حمافظ ��ة كرك ��وك
.التفا�صيل

 وائل نعمة/ بغداد
 غري،ت�ستعجل جهات م�سلحة
 توريط،معروف ��ة حت ��ى الآن
 االيرانية-العراق باخلالفات االمريكية
ع�ب�ر موج ��ة جدي ��دة م ��ن الهجم ��ات
ال�صاروخي ��ة الت ��ي ت�سته ��دف مواق ��ع
ع�سكرية تابعة للقوات االمريكية داخل
 �آخرها �سقوط عدد من الهاونات،البالد
عل ��ى قاع ��دة يف كرك ��وك ا�سف ��رت ع ��ن
وكان وزي ��ر اخلارجية.مقتل امريك ��ي
الأمريك ��ي ماي ��ك بومبيو ق ��د توعد يف
وقت �سابق بال ��رد ب�شكل "حا�سم" على
�إي ��ران يف حال عر�ض ��ت م�صالح بالده
و�ص ��رح."يف الع ��راق �إىل "ال�ضرر
بومبي ��و يف بيان بع ��د �سل�سلة هجمات
�صاروخي ��ة ا�ستهدفت قواع ��د ع�سكرية
 وطال بع�ضها �أي�ضا،بها قوات �أمريكية
:بعث ��ات دبلوما�سية للوالي ��ات املتحدة
) اغتنام هذه الفر�صة...( "يتعني علينا
لتذك�ي�ر ق ��ادة �إيران ب� ��أن �أي ��ة هجمات
م ��ن جانبهم �أو من ين ��وب عنهم من �أية
 تلحق �أ�ض ��رارا بالأمريكيني �أو،هوي ��ة
بحلفائن ��ا �أو مب�صاحلن ��ا ف�سيت ��م ال ��رد
."عليها ب�شكل حا�سم
وتاب ��ع امل�س� ��ؤول الأمريك ��ي "يجب �أن
حترتم �إيران �سيادة جريانها و�أن تكف
) عن دعم الأطراف الثالثة يف...( فورا
."العراق ويف جميع �أنحاء املنطقة

2

سياسة

ت�ستعجل جهات م�سلحة،
غير معروفة حتى الآن،
توريط العراق بالخالفات
االمريكية -االيرانية عبر
موجة جديدة من الهجمات
ال�صاروخية التي ت�ستهدف
مواقع ع�سكرية تابعة
للقوات االمريكية داخل
البالد� ،آخرها �سقوط عدد
من الهاونات على قاعدة في
كركوك ا�سفرت عن مقتل
امريكي.
وكان وزير الخارجية
الأمريكي مايك بومبيو قد
توعد في وقت �سابق بالرد
ب�شكل "حا�سم" على �إيران في
حال عر�ضت م�صالح بالده
في العراق �إلى "ال�ضرر".
و�ص ��رح بومبيو ف ��ي بيان بع ��د �سل�سلة
هجم ��ات �صاروخي ��ة ا�ستهدف ��ت قواعد
ع�سكري ��ة به ��ا ق ��وات �أمريكي ��ة ،وط ��ال
بع�ضه ��ا �أي�ض ��ا بعث ��ات دبلوما�سي ��ة
للواليات المتح ��دة" :يتعين علينا ()...
اغتنام هذه الفر�ص ��ة لتذكير قادة �إيران
ب�أن �أية هجمات من جانبهم �أو من ينوب
عنه ��م م ��ن �أية هوي ��ة ،تلح ��ق �أ�ض ��رارا
بالأمريكيي ��ن �أو بحلفائنا �أو بم�صالحنا
ف�سيتم الرد عليها ب�شكل حا�سم".
وتاب ��ع الم�س� ��ؤول الأمريك ��ي "يجب �أن
تحترم �إي ��ران �سيادة جيرانها و�أن تكف
ف ��ورا ( )...عن دعم الأطراف الثالثة في
العراق وفي جميع �أنحاء المنطقة".
ب ��دوره يق ��ول ع�ض ��و لجن ��ة االم ��ن في
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"جماعات الكاتيو�شا" ت�صعد املوقف 16 :هجوم ًا
ي�ستهدف قواعد �أمريكية يف العراق

�أ�سلوب مت�شابه
ا�ستهدف بعثات
دبلوما�سية ومواقع
ع�سكرية ونفطية
 بغداد /وائل نعمة

العدد ( )4578ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد ( )29كانون الأول 2019

البرلم ��ان ب ��در الزيادي ،ف ��ي ات�صال مع
(المدى) ام�س ،ان "تلك الهجمات تهدف
لإث ��ارة الفتنة ف ��ي الب�ل�اد" ،معتبرا تلك
الهجمات بانها "�ستعطي ذريعة للقوات
االجنبية للتدخل في العراق".
وف ��ي �أحد تل ��ك الهجم ��ات �أ�صي ��ب �ستة
جنود عراقيين بج ��روح ب�سقوط �أربعة
�صواريخ على قاعدة ع�سكرية قريبة في
محيط مط ��ار بغداد الدولي .وقبلها كان
�صاروخ ��ان ق ��د �أطلقا عل ��ى مجمع ي�ضم
جنودا �أمريكيين قرب نف�س المطار.
حينها ،اتهم وزي ��ر الخارجية الأمريكي
"وكالء �إي ��ران" بالوق ��وف وراء تل ��ك

الهجم ��ات الت ��ي ل ��م تعل ��ن �أي جه ��ة
م�س�ؤوليته ��ا عنه ��ا ،معب ��را ع ��ن �أمل ��ه
ف ��ي "ال�شف ��اء العاج ��ل والكام ��ل له�ؤالء
العراقيين ال�شجعان".
�إخالء �أطراف العا�صمة
م ��ن جهت ��ه يح ��ذر نج ��اة ح�سي ��ن ،وهو
ع�ض ��و ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة كرك ��وك،
من "م�ؤامرة" الخ�ل�اء محيط بغداد من
الق ��وات االمنية عبر �سح ��ب القوات من
العا�صم ��ة ال ��ى المحافظ ��ة ذات الخليط
القوم ��ي المتع ��دد .وج ��اءت تحذي ��رات
الم�س� ��ؤول المحل ��ي ،بع ��د �ساع ��ات م ��ن

�سق ��وط "ع ��دة قذائ ��ف" – بح�سب بيان
حكوم ��ي -داخل مع�سك ��ر "كي وان" في
محافظ ��ة كرك ��وك ،دون ذك ��ر المزيد من
التفا�صي ��ل .وق ��ال ح�سي ��ن ف ��ي ات�صال
ام� ��س م ��ع (الم ��دى) ان "ق ��وات كبي ��رة
قادم ��ة م ��ن بغ ��داد (قدره ��ا بحوال ��ي
لواءين ع�سكريي ��ن) و�صلت الى كركوك
بع ��د الهج ��وم الأخي ��ر" ،م�شي ��را الى ان
تل ��ك الق ��وات "ترك ��ت فراغ ��ا ف ��ي بغداد
قد ت�ستغل ��ه جهات (لم يحدده ��ا) لتنفيذ
م�ؤامرة في العا�صمة".
والقاعدة الع�سكرية في كركوك ،بح�سب
الم�س� ��ؤول المحل ��ي ،ت�ض ��م ع ��ددا م ��ن

الم�ست�شاري ��ن والمدربي ��ن االمري ��كان،
م�ضيفا ان "القاعدة ت�شهد دائما عمليات
انزال ج ��وي لطائرات امريكي ��ة" ،نافيا
علمه بعدد القوات االجنبية في الداخل.
ويلفت الم�س�ؤول المحل ��ي الى �صعوبة
تحديد هوية المهاجمي ��ن خ�صو�صا مع
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي الم�ستم ��ر من ��ذ 16
عاما في كركوك.
وي�ؤك ��د ح�سي ��ن ان "كل جه ��ة �سيا�سي ��ة
ف ��ي المحافظ ��ة تتهم االخ ��رى بالتورط
في تل ��ك الح ��وادث ال�سب ��اب �سيا�سية"،
م�شيرا الى انه ال يمكن "ا�ستبعاد داع�ش
من تل ��ك الهجمات" .وعثر بع ��د �ساعات

م ��ن الهج ��وم الذي نف ��ذ م�س ��اء الجمعة،
عل ��ى من�صة بدائية الط�ل�اق �صاروخين
"كاتيو�ش ��ا" قرب القاع ��دة .وقال احمد
خور�شيد ،وهو قيادي في ح�شد كركوك
لـ(المدى) ام� ��س ان "من�صة ال�صواريخ
و�ضعت في �سيارة نقل نوع كيا" ،مبينا
ان الهج ��وم ا�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل "عراق ��ي
و�آخر امريكي" داخل القاعدة.
وا�شار القي ��ادي في الح�ش ��د الى وجود
انب ��اء م ��ن جه ��ات امني ��ة ع ��ن اعتق ��ال
الفاعلي ��ن ،لكن ��ه �ش ��كك بالمقاب ��ل بدق ��ة
تل ��ك المعلوم ��ات .ويبعد م ��كان انطالق
ال�صواري ��خ ،بح�س ��ب خور�شي ��د "3

مدخل
مع�سكر كي
وان

�سائرون :ال نتبنى �أو ندعم
�أي مر�شح لرئا�سة الوزراء

كليومتر فق ��ط" عن القاع ��دة الع�سكرية
في منطق ��ة ريفية .وي�ضي ��ف الم�س�ؤول
ف ��ي الح�ش ��د" :المنطق ��ة غي ��ر مم�سوكة
امنيا ويمكن ان يت�سلل اليها داع�ش".
ت�شابه ب�صمة الفاعل
ت�شب ��ه طريق ��ة الهج ��وم االخي ��رة ف ��ي
كركوك ،الهجم ��ات ال�سابقة التي نفذتها
"جماع ��ات الكاتيو�شيا" في الـ 6ا�شهر
االخيرة عل ��ى مواقع ع�سكري ��ة ونفطية
ودبلوما�سي ��ة ،م ��ن بينه ��ا ال�سف ��ارة
االمريكية في بغداد.
وبح�سب بيان ��ات ع�سكرية ر�سمية ،فانه
منذ بداي ��ة حزي ��ران الما�ض ��ي ،تكررت
هجم ��ات "الكاتيو�ش ��ا"  16م ��رة ف ��ي 7
محافظ ��ات ،متزامنة م ��ع التوترات بين
وا�شنط ��ن وطه ��ران عل ��ى خلفي ��ة ازم ��ة
م�ضي ��ق هرم ��ز .وا�سته ��دف خ�ل�ال تلك
الفت ��رة ،بح�سب االح�صائيات الر�سمية،
� 35صاروخ ��ا (با�ستثناء هجوم كركوك
حيث ل ��م تح ��دد القي ��ادة الع�سكرية عدد
القذائ ��ف) ،مع�سك ��رات ف ��ي (بغ ��داد،
ديالى� ،صالح الدين ،ونينوى ،كركوك،
االنب ��ار) ،باال�ضافة ال ��ى حقول نفط في
الب�ص ��رة ومناطق �سكنية ف ��ي العا�صمة
وديالى .وت�سبب ��ت احدى تلك الهجمات
في حزي ��ران في اخ�ل�اء موظفي عمالق
النف ��ط "اك�س ��ون موبي ��ل" مواقعه ��م
وتوق ��ف العمل في احد حقول النفط في
الب�ص ��رة لم ��دة ا�سبوعين ،فيم ��ا هددوا
بـ"االخ�ل�اء م ��رة ثاني ��ة" بع ��د هجم ��ات
اخ ��رى تعر� ��ض له ��ا الموقع ف ��ي ال�شهر
ذاته ،ما اثار غ�ضب وزارة النفط.
وي�صعب ب�سبب االو�ض ��اع اال�ستثنائية
الت ��ي تمر بها الب�ل�اد منذ نح ��و  3ا�شهر
وتح ��ول الحكومة ال ��ى ت�صريف اعمال
تحديد هوية الفاعلي ��ن ،بح�سب النائب
في لجنة االمن بدر الزيادي.
ويقول الزيادي" :الحكومة �ضعيفة الآن
ووزراء االم ��ن يع ��دون االي ��ام لمغادرة
مواقعه ��م" ،م�ضيف ��ا ان تل ��ك الهجم ��ات
قد تك ��ون من تدبي ��ر "داع� ��ش او جهات
م�سلحة اخرى .الكل متهم".

معاجلة م�سلحني يحاولون تنفيذ عملية �إرهابية يف �سامراء
 بغداد /املدى
اعلن ��ت وزارة الدف ��اع ،ام�س ال�سب ��ت ،ر�صد جمموعة
م ��ن االرهابي�ي�ن �شرقي �سامراء ب�ص�ل�اح الدين .وذكر
بيان للوزارة ،ان "ابط ��ال الفوج الثالث لواء مغاوير
قي ��ادة عمليات �سام ��راء ر�صدوا بوا�سط ��ة الكامريات
احلراري ��ة يف قاطع ال�سيفونة �شرق �سامراء جمموعة
ارهابية حتاول القيام بعمليات ارهابية".

وا�ش ��ار اىل "معاجلتهم على الفور بوا�سطة الأ�سلحة،
وقتل وجرح ق�سم منهم والق�سم الآخر الذوا بالفرار".
ويف �سي ��اق �آخر� ،شرعت قطعات فرقة امل�شاة ال�سابعة
التابعة لوزارة الدفاع ،ام�س ال�سبت ،بتفتي�ش �صحراء
كبي�سة يف االنبار.
وذك ��رت وزارة الدفاع يف بي ��ان ،تلقت (املدى) ن�سخة
منه ،ان "قطع ��ات قيادة فرقة امل�ش ��اة ال�سابعة �شرعت
بتفتي� ��ش �صح ��راء كبي�سة بحث ��ا عن اخلالي ��ا النائمة

ومت�شي ��ط امل�ساح ��ات الوا�سع ��ة وادام ��ة التما� ��س مع
قاطع م�س�ؤولية عمليات االنبار".
وتاب ��ع البي ��ان" :حي ��ث ا�ش ��رف عل ��ى تنفي ��ذ العملية
قائ ��د الفرق ��ة ال�سابعة مب�شارك ��ة لواء امل�ش ��اة التا�سع
والع�شري ��ن وا�سن ��اد ج ��وي م ��ن قب ��ل ابط ��ال طريان
اجلي�ش" .اىل ذلك نفذ اللواء الثاين باحل�شد ال�شعبي،
ام�س ال�سبت ،عملية ا�ستباقية يف حمور بادية النجف
لت�أمني املحافظة.

وذكر احل�ش ��د يف بيان ،ان اللواء الثاين �شرع بعملية
ا�ستباقي ��ة وممار�سة �أمنية م�شرتك ��ة يف حمور بادية
النج ��ف واخلندق الأمني و�أبراج املراقبة التي حتيط
باملحافظ ��ة باال�ش�ت�راك م ��ع قي ��ادة عملي ��ات الف ��رات
الأو�سط للجي�ش وقيادة �شرطة املحافظة.
و�أ�ض ��اف� ،أن "العملي ��ات اال�ستباقي ��ة جت ��رى ب�ش ��كل
دوري لت�أم�ي�ن حمي ��ط حمافظ ��ة النج ��ف ب�ص ��ورة
كاملة".

نيجريفان بارزاين :اختيار رئي�س وزراء احتادي يجب �أن ي�أخذ باحل�سبان مطالب املتظاهرين
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
اعلنت كتلة �سائ ��رون النيابية ،تبنيها "املعار�ضة" حتت قبة الربملان ،فيما
�أك ��دت انه ��ا لن تكون طرف ��ا يف اختيار او تبني او دعم اي مر�ش ��ح لرئي�س
ال ��وزراء الق ��ادم .وق ��ال املتحدث الر�س ��مي با�س ��م الكتلة النائ ��ب حمد الله
الركابي ،يف بيان تلقت (املدى) ،ن�س ��خة منه� ،إنــه "نتيجة للو�ضع الراهن
ال ��ذي مير به الع ��راق وجتنبا لأية تف�س�ي�رات جانبية بعي ��دة عن احلقيقة
واحرتام ��ا الرادة املتظاهري ��ن وعدم الدخول يف اية تناف�س ��ات �سيا�س ��ية
ال تنت ��ج حل ��وال مفيدة ،تعلن كتلة �س ��ائرون النيابية ا�س ��تمرارها يف تبني
املعار�ض ��ة االيجابي ��ة البناءة حتت قب ��ة الربملان وانها ل ��ن تكون طرفا يف
اختيار او تبني او دعم اي مر�شح لرئا�سة جمل�س الوزراء القادم".
وا�ض ��اف الركابي� ،أن "هذا املوقف ناجت عن قناعة تامة ب�ضرورة االبتعاد
ع ��ن الت�ش ��ابك ال�سيا�س ��ي مع اي ط ��رف او جه ��ة لتجنيب الب�ل�اد املنزلقات
اخلط�ي�رة التي يحذر منه ��ا ال�سيد القائ ��د مقتدى ال�ص ��در حر�صا منه على
م�ستقب ��ل العراق و�أمن ��ه و�سالمة �شعب ��ه" .ودعا الركاب ��ي" ،جميع القوى
ال�سيا�سي ��ة لأن تكون مواقفه ��ا وا�ضحة" ،م�شددا عل ��ى ان "ت�ضع م�صلحة
الع ��راق ف ��وق كل االعتبارات" .واعت�ب�ر �صالح حممد العراق ��ي املقرب من
زعي ��م التيار ال�ص ��دري ،مقتدى ال�صدر ،يوم اجلمعة ،ع ��دم رد املتظاهرين
على املر�شحني الثالثة الذين طرحهم "رف�ضا منهم" ،فيما دعا كتلة �سائرون
اىل عدم تبني اي مر�شح و�سلوك منهج "املعار�ضة ال�شعبية البناءة".
وكان ال�ص ��در قد ط ��رح ا�سماء مدير جه ��از املخابرات م�صطف ��ى الكاظمي،
ورئي� ��س هيئة النزاه ��ة ال�سابق رحي ��م العكيلي ،وع�ض ��و الربملان احلايل
فائق ال�شيخ علي.

�أك ��د رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،نيجريفان
ب ��ارزاين ،ام� ��س ال�سب ��ت� ،أن ��ه الختي ��ار
مر�شح لرئا�س ��ة احلكومة االحتادية يجب
الأخذ باحل�سبان مطالب املتظاهرين.
وج ��اء يف بي ��ان رئا�س ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
�أن ��ه "نتابع بقلق بالغ وع ��ن كثب �أو�ضاع
وتطورات العراق الذي يعاين �أزمة عميقة،
فبينم ��ا ين ��ذر التهدي ��د بع ��دم اال�ستق ��رار
واملزي ��د من تعقيد الأو�ضاع البل َد بامل�ضي
نحو م�ستقبل جمهول ،ف�إن الواجب يحتم
على اجلميع التعامل مع الو�ضع بالتفاهم
وب ��روح وطنية ومب�س�ؤولي ��ة وبعيد ًا عن
ال�ضغوط ال�سيا�سية الجتياز املرحلة وفق ًا
لل�سياقات الد�ستورية".
و�أ�ض ��اف �أنه "يف مو�ضوع تكليف مر�شح
لرئا�س ��ة احلكوم ��ة العراقي ��ة القادم ��ة،
يب ��دو �أن رئي�س اجلمهوري ��ة برهم �صالح
يتعر�ض ل�ضغوط كبرية وبخالف الآليات
والأ�س� ��س الد�ستورية" ،م�ش ��دد ًا "على �أن
�أي ح ��ل يجب �أن يك ��ون قائم ًا على �أ�سا�س
الد�ستور ووفق ًا لل�سياقات القانونية".
وتاب ��ع �أنه "الختي ��ار مر�شح وطني وغري
ج ��ديل لرئا�س ��ة احلكوم ��ة يك ��ون مقبو ًال
م ��ن الق ��وى امل�ؤث ��رة ،ينبغ ��ي الأخ ��ذ يف
احل�سبان املطالب امل�شروعة للمتظاهرين

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

و�أو�ض ��اع وم�صال ��ح البلد عن ��د اختياره،
و�أن تق ��دم امل�ساع ��دة للحكوم ��ة القادم ��ة
لغر� ��ض اجتياز املرحل ��ة االنتقالية املقبلة
والإعداد النتخابات جديدة".
وكان ع�ضو املجل� ��س القيادي يف االحتاد
الوطني الكرد�ستاين� ،سعدي �أحمد بريه،
قد ع ��زا رف�ض رئي� ��س اجلمهوري ��ة برهم
�صال ��ح ،وهو ع�ضو قيادة االحتاد ،تكليف
مر�ش ��ح البن ��اء� ،أ�سعد العي ��داين بت�شكيل

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

احلكوم ��ة وا�ستعداده لتق ��دمي اال�ستقالة،
�إىل �سبب�ي�ن ،وا�صف ًا الق ��رار ب�أنه "وطني
ووا�ضح وي�ستحق الدعم".
يوم اخلمي� ��س� ،أعلن رئي� ��س اجلمهورية
رف� ��ض تكلي ��ف �أ�سع ��د العي ��داين لت�شكيل
احلكوم ��ة اجلديدة ،مبين� � ًا يف ر�سالة �إىل
الربمل ��ان العراق ��ي�" :أن ��ا م�ستع ��د لتقدمي
ا�ستقالتي للربملان العراق ��ي ،م�س�ؤوليتي
الوطني ��ة يف ه ��ذا الظ ��رف تفر� ��ض عل ��ي

اال�ستقال ��ة ،فمن�ص ��ب رئي� ��س اجلمهورية
يجب �أن ي�ستجيب لإرادة ال�شعب".
وق ��ال ب�ي�ره يف ت�صريح" :ك�ث�ر احلديث
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة حول موق ��ف رئي�س
اجلمهوري ��ة �إزاء ت�سمي ��ة املر�ش ��ح �أ�سعد
العيداين ملن�صب رئي�س الوزراء".
وق ��دم "حتالف البناء" الذي ي�ضم حتالف
الفت ��ح برئا�س ��ة هادي العام ��ري وائتالف
دول ��ة القان ��ون برئا�س ��ة ن ��وري املالك ��ي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

وبع� ��ض القوى ال�سيا�سي ��ة ال�سنية ومنها
حتال ��ف املحور الوطن ��ي برئا�سة خمي�س
اخلنج ��ر ،ا�س ��م حماف ��ظ الب�ص ��رة� ،أ�سعد
العي ��داين مر�شح ًا لت ��ويل من�صب رئي�س
ال ��وزراء ،م ��ا �أث ��ار ردود فع ��ل �شعبي ��ة
غا�ضبة.
و�أ�ض ��اف القي ��ادي يف االحت ��اد الوطني:
"كان مبن ��ى و�إ�شكالي ��ة ومفه ��وم رب ��ط
رئي� ��س اجلمهوري ��ة املوافق ��ة عل ��ى ه ��ذا
املو�ضوع تتمث ��ل مب�س�ألتني ،الأوىل :هي
�أن مفه ��وم الأكرثية النيابي ��ة غري وا�ضح
وللربمل ��ان ورئي� ��س الربمل ��ان خ�صو�ص� � ًا
مواق ��ف خمتلفة ح ��ول الأكرثي ��ة النيابية
وال ميك ��ن اال�ستن ��اد �إىل مفه ��وم الأكرثية
النيابي ��ة غ�ي�ر ال�صحي ��ح ،ثاني� � ًا :مفهوم
ال�سل ��م املجتمع ��ي يف الع ��راق يعتمد على
تفاه ��م ب�ي�ن ال�ش ��ارع و�ساح ��ة التحري ��ر
واجلهة الت ��ي تقوم برت�شيح �شخ�ص لهذا
املوقع (رئي�س الوزراء) ،ولي�س هنالك �أي
تفاهم".
و�أو�ض ��ح" :ل ��ذا ف� ��إن رئي� ��س اجلمهورية
ومبن ��ى تفكريه يف رف�ض (مر�شح حتالف
البن ��اء �أ�سعد العيداين) ه ��و حلقن الدماء
وجتنب تعميق اخلالف ��ات والنفاق وهذا
املوق ��ف وا�ضح وي�ستح ��ق الدعم من قبل
الإجماع الكرد�ست ��اين يف الربملان وكذلك
الأكرثية النيابية يف الربملان".
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سياسة

اجتماع مرتقب بني القوى ال�سيا�سية ملناق�شة موقف
رئي�س اجلمهورية

ق��ررت القوى ال�سيا�سية عقد اجتماع لمناق�شة كتاب رئي�س الجمهوري��ة برهم �صالح الذي ابدى خالله اال�ستعداد الى اال�ستقالة
نتيجة �ضغوط الكتل لتكليف مر�شحيها ،ومن المقرر ان يتم االجتماع في ال�شهر المقبل.
ورغم ذلك ،توا�صل القوى ال�سيا�سية البحث عن بديل لرئي�س الوزراء الم�ستقيل عادل عبد المهدي للم�ضي بحكومة م�ؤقتة تمهد
لإجراء انتخابات مبكرة.
 بغداد  /المدى
ووج ��ه رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م
�صال ��ح كتاب ��ا �إل ��ى رئا�س ��ة مجل� ��س
الن ��واب الخمي� ��س الما�ض ��ي او�ض ��ح
في ��ه �أن الد�ست ��ور ال يمنحه ح ��ق رف�ض
المر�شحي ��ن لرئا�سة ال ��وزراء ،وبالتالي
فه ��و ي�ضع "ا�ستع ��داده" لال�ستقالة �أمام
�أع�ضاء مجل�س النواب.
ويو�ضح مق ��رر مجل�س الن ��واب النائب
هو�شي ��ار ق ��رداغ �أن "كت ��اب رئي� ��س
الجمهورية هو بيان ر�أي ال ا�ستقالة من
من�صب ��ه" ،كا�شف ��ا �أن "ر�ؤ�ساء الكتل في
مجل�س الن ��واب �سيعقدون اجتماعا بعد
�أعياد ر�أ�س ال�سنة لمناق�شة الكتاب".
وي�ضي ��ف قرادغ في ت�صري ��ح لـ(المدى)
�أن "االجتم ��اع المرتقب ال ��ذي �ستحدده
رئا�س ��ة البرلم ��ان �سيناق� ��ش مو�ض ��وع
كتاب رئي�س الجمهورية والبت باعتباره
ا�ستقال ��ة �أو تلويح ��ا باال�ستقالة" ،الفتا
�إل ��ى �أن "رئي� ��س الجمهوري ��ة كان تحت
�ضغ ��ط الكت ��ل ول ��م يتمك ��ن م ��ن ت�سمية
مر�ش ��ح الكتل ��ة الأكب ��ر ع ��ددا لت�شكي ��ل
الحكومة".
وكانت كتلة االتحاد الوطني الكرد�ستاني
قد دعت ف ��ي بيان الكت ��ل البرلمانية الى
تفه ��م موقف رئي� ��س الجمهوري ��ة جراء
ال�ضغوط ��ات الم�ستم ��رة الت ��ي يتعر�ض
لها ،والتي دفعته ال ��ى ا�ستعداده لتقديم
ا�ستقالة من من�صب ��ه جراء ق�ضية الكتلة
االكبر التي يتمخ�ض عنها اختيار مر�شح
ل�شغ ��ل من�ص ��ب رئي�س مجل� ��س الوزراء
خلفا للم�ستقيل عادل عبد المهدي.
ب ��دوره ،ي ��رى نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
القانوني ��ة في مجل� ��س الن ��واب النائب
محم ��د الغ ��زي �أن "اال�ستقال ��ة يجب �أن
تك ��ون تحريري ��ة وم�شفوع ��ة ووا�ضحة
و�صريح ��ة لبناء عليه ��ا مواقف ق�ضائية
و�إدارية" ،منوها ال ��ى �أن "كتاب رئي�س
الجمهورية كان �شرحا لمو�ضوع الكتلة
البرلماني ��ة الأكبر وحج ��م ال�ضغوطات
التي مور�ست عليه".

رئي�س
اجلمهورية مع
ر�ؤ�ساء الكتل ..
ار�شيف
وي�ضيف الغزي ف ��ي ت�صريح لـ(المدى)
�أن "تف�سي ��ر كلمة �صال ��ح للبرلمان التي
ق ��ال خالله ��ا :انا عل ��ى ا�ستع ��داد لو�ضع
لال�ستقالة من من�صب رئي�س الجمهورية
�أم ��ام �أع�ض ��اء البرلمان ،عب ��ارة عن نية
بح�سب القان ��ون المدن ��ي والمرافعات،
وبالتال ��ي النية ال يمكن اعتبارها �أعماال
فعلية لبناء عليها موقف قانوني".
ويتابع �أن "على مجل�س النواب مناق�شة
مو�ضوع ر�سالة الرئي�س لتحديد الموقف
منها وامكانية اعتبارها ا�ستقالة �أو كتابا
�شرح فيه الخالفات على المر�شح للكتلة
الأكب ��ر" ،م�ؤك ��دا �أن "هن ��اك �ضغوطات
كبي ��رة تمار�س على رئي� ��س الجمهورية

في قبول المر�شحين".
من جانب ��ه ،يتحدث النائ ��ب عن تحالف
البناء عامر الفائز في ت�صريح لـ(المدى)
�أن "كتاب رئي�س الجمهورية الموجه �إلى
رئا�س ��ة مجل�س النواب لم يع ��د ا�ستقالة
من من�صبه ،كونه خطابا �شرح فيه حجم
�ضغوط الكتل لتمرير مر�شحيها لرئا�سة
مجل� ��س ال ��وزراء" ،معتب ��را �أن "ه ��ذا
الكتاب ه ��و تلويح بتقديم اال�ستقالة من
من�صبه".
ويقل ��ل الفائ ��ز م ��ن "�إمكاني ��ة توج ��ه
البرلم ��ان لط ��رح الثق ��ة ع ��ن رئي� ��س
الجمهوري ��ة التي تحتاج �إل ��ى ت�صويت
ثلثي ع ��دد �أع�ض ��اء مجل�س الن ��واب في

ظ ��ل هذه الظ ��روف الراهن ��ة" ،مبينا �أن
"الكالم ال يعدو �أكثر من اتهامات توجه
للرئي� ��س بخرقه للد�ست ��ور بعد تجاوزه
مهل ��ة الخم�س ��ة ع�شر يوم ��ا دون تكليف
مر�شح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا".
وي�ضي ��ف النائب عن محافظ ��ة الب�صرة
ال ��ى حديث ��ه بالق ��ول �إن "�أزم ��ة كت ��اب
رئي� ��س الجمهوري ��ة ل ��م تن ��هِ الخالفات
بين الكت ��ل والمكونات على ا�سم مر�شح
الكتل ��ة البرلمانية الأكبر ع ��ددا لت�شكيل
الحكوم ��ة الجدي ��دة" ،م�شي ��را ال ��ى �أن
"ق ��رار المحكمة االتحادي ��ة ب�ش�أن هذه
الجدلي ��ة ل ��م يح�س ��م الم�شكل ��ة ب�ش ��كل
وا�ضح بين الكتل المختلفة".

وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا قد
ردت على طلب رئي�س الجمهورية برهم
�صالح ب�ش� ��أن تحدي ��د "الكتل ��ة النيابية
الأكبر" قائل ��ة �إن تعبير (الكتلة النيابية
الأكث ��ر ع ��دد ًا) الواردة في الم ��ادة ()76
م ��ن الد�ست ��ور تعن ��ي �أم ��ا الكتل ��ة الت ��ي
تكون ��ت بعد االنتخابات من خالل قائمة
انتخابية واحدة� ،أو الكتلة التي تكونت
بع ��د االنتخاب ��ات م ��ن قائمتي ��ن �أو �أكثر
من القوائ ��م االنتخابية ودخلت مجل�س
النواب و�أ�صبحت مقاعدها بعد دخولها
المجل� ��س وحل ��ف �أع�ضا�ؤه ��ا اليمي ��ن
الد�ستوري ��ة في الجل�س ��ة الأولى الأكثر
عدد ًا من بقية الكتل.

�أ�سو�شييتدبر�س� :أذرع �إيران تهاجم رئي�س اجلمهورية وحتذر
من تكليف "عميل للأمريكان"
 ترجمة  /حامد �أحمد

انتقدت مجاميع
مدعومة من ايران
رئي�س الجمهورية برهم
�صالح لعدم موافقته
على مر�شحهم المف�ضل
لمن�صب رئا�سة الوزراء،
م�شيرين الى ان قراره
جاء نزوال عند رغبة
الواليات المتحدة،
محذريه من مغبة تعيين
�أي �شخ�ص قد يكون
"عميال لالميركان ".

وف ��ي رف�ض ��ه الخمي� ��س لتعيي ��ن
مر�ش ��ح كتل ��ة البن ��اء ا�س ��عد
العيدان ��ي ،ق ��ال الرئي� ��س بره ��م
�صال ��ح ان ذل ��ك ج ��اء ا�ستجاب ��ة
لمعار�ض ��ة وا�سعة م ��ن محتجين
�ض ��د الحكوم ��ة م�ض ��ى عليه ��م ما
يق ��ارب م ��ن ثالث ��ة �أ�شه ��ر وه ��م
يعت�صم ��ون في �ساحات و�شوارع
بغداد ومحافظات جنوبية اخرى
مطالبين بازالة الطبقة ال�سيا�سية
باجمعها .
وتواف ��د المحتج ��ون ،الذي ��ن
يتهمون الحكومة بالف�ساد و�سوء
االدارة ،ال ��ى ال�ش ��وارع االربعاء
مطالبي ��ن بمر�ش ��ح م�ستقل ل�شغل
من�صب رئي�س الوزراء .
ولكن في بيان �صدر عنها الجمعة
و�صفت كتائب ح ��زب الله موقف

�صالح بانه "ت�صرف مريب ".
وج ��اء في البي ��ان ال�ص ��ادر عنهم
"نح ��ن نعل ��م ان ��ه ينف ��ذ ارادة
�أميركية تخط ��ط لجر البالد نحو
الفو�ضى ".
ع�ضو البرلمان ،ع ��دي عواد ،عن
كتل ��ة �صادقون التابع ��ة لع�صائب
اه ��ل الحق ،و�ص ��ف �صالح خالل
مقابلة مع احدى القنوات المحلية
عل ��ى انه جبان وم�ضى في حديثه
قائال "عل ��ى كل عراقي ان يب�صق
بوجهه لت�صرفه هذا ".
وقال ��ت المجامي ��ع المدعوم ��ة
م ��ن اي ��ران ان الرئي�س ق ��د خرق
الد�ستور برف�ضه انجاز واجباته
ف ��ي ت�سمي ��ة المر�ش ��ح ال ��ذي ت ��م
اختياره من قبل الكتلة البرلمانية
االكبر .

مع ذلك فانه من ��ذ انتخابات العام
الما�ضي لم يتفق ال�سيا�سيون على
تحديد من هي الكتلة االكبر ،وهو
خالف ت�سبب باخفاقهم مرتين مع
انتهاء المهلة الد�ستورية الختيار
رئي�س وزراء جديد .
هن ��اك كتلتي ��ن رئي�سيتي ��ن ف ��ي
البرلم ��ان وهم ��ا كتل ��ة �سائ ��رون
بقي ��ادة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در وكتل ��ة الفت ��ح
بقيادة هادي العامري .ولكن عدد
اع�ضاء الكتلتي ��ن ا�ستمر بالتغير
منذ االنتخابات مع قيام عدد غير
معروف من البرلمانيين بمغادرة
بع� ��ض الكت ��ل لاللتح ��اق بكت ��ل
اخرى .
وف ��ي بي ��ان له ��م الجمع ��ة و�صف
محتج ��ون المجامي ��ع المدعومة

من ايران على انه ��م "كتل ف�ساد"
تعمل على فع ��ل �أي �شيء ل�ضمان
ا�ستح ��واذ المجامي ��ع الطائفي ��ة
على المنا�صب العليا في البالد .
وكان المحتج ��ون ق ��د تجمع ��وا
الخمي� ��س ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر
لالحتف ��ال بق ��رار الرئي� ��س ف ��ي
حين جاء ف ��ي تعليق على �صفحة
في�سبوك تابع ��ة لل�صدر باالعراب
عن ال�شكر لموقف �صالح "برف�ض
المر�شحي ��ن الذي ��ن يرف�ضه ��م
ال�شع ��ب ،ان ��ه موق ��ف �سي�سجل ��ه
التاري ��خ وال�شع ��ب العراق ��ي
والمرجعية".
وف ��ي ا�ش ��ارة ال ��ى االنق�سام ��ات
العميق ��ة في البلد ل ��م يلق الناطق
با�س ��م المرجعي ��ة العلي ��ا للبل ��د
خطب ��ة �سيا�سي ��ة خ�ل�ال مرا�سيم
�صالة الجمعة ف ��ي حين خ�ص�ص
الخطبة بالتعلي ��ق على موا�ضيع
دينية .
منذ مطلع ت�شرين االول والعراق
من�شغ ��ل باحتجاج ��ات ا�سف ��رت
عن مقت ��ل اكثر م ��ن � 450شخ�صا
غالبيتهم من المتظاهرين �سقطوا
على يد ق ��وات امني ��ة ا�ستخدمت
اطالق ��ات مطاطية ور�صا�ص حي
وقذائف م�سيلة للدموع لتفريقهم.
حي ��ث اجب ��رت االحتجاج ��ات
ال�شعبي ��ة رئي� ��س ال ��وزراء عادل
عب ��د المهدي على تقديم ا�ستقالته
ال�شهر الما�ضي .
وق ��ال �صال ��ح ف ��ي ت�صري ��ح ل ��ه
الخمي� ��س ان ��ه ل ��ن يواف ��ق عل ��ى
ت�سمي ��ة العيدان ��ي كمر�ش ��ح
لمن�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء القادم
وذل ��ك "لتجن ��ب اراق ��ة مزي ��د من
الدم ��اء ولغر� ��ض الحف ��اظ عل ��ى
ال�سلم المدني ".
عن :ا�سو�شييتدبر�س

ويعتقد ع�ضو لجنة العالقات الخارجية
ف ��ي مجل�س النواب �أن "ه ��ذه الخالفات
القائم ��ة بين الكت ��ل البرلماني ��ة هي من
دفعت رئي� ��س الجمهورية لإر�سال كتاب
�إل ��ى رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب ي�ش ��رح
في ��ه �أ�سب ��اب ع ��دم تكليف ��ه اي مر�شح"،
الفتا �إل ��ى �أن "الأمور ب ��د�أت تتجه نحو
مزيد م ��ن التعقي ��د بعد ا�ستقال ��ة رئي�س
الحكوم ��ة وتهدي ��د رئي� ��س الجمهورية
باال�ستقالة".
وي�شي ��ر الفائز �إل ��ى �أن "مباحثات الكتل
واالطراف ال�سيا�سية تدور حاليا ب�ش�أن
تر�شيح �شخ�صي ��ة لإدارة حكومة م�ؤقتة
�أو انتقالي ��ة (بفت ��رة انتقالي ��ة مح ��ددة)

تعم ��ل على �إج ��راء انتخاب ��ات برلمانية
مبك ��رة بع ��د ح ��ل البرلم ��ان" ،م�ستدركا
"لك ��ن م ��ا زالت الخالف ��ات قائم ��ة بين
الفرقاء على ا�سم المر�شح الذي �سيكلف
ب�إدارتها".
بدوره ،اعتبر النائب عن كتلة �صادقون
النيابية ح�سن �سال ��م �أن ا�ستقالة رئي�س
الجمهوري ��ة برهم �صالح هي تن�صل عن
الم�س�ؤولي ��ة ،ومحاولة لج ��ر البالد �إلى
الفو�ضى.
وبي ��ن �سال ��م ف ��ي بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه
(الم ��دى) �أن "الد�ست ��ور ال يتيح لرئي�س
الجمهوري ��ة الرف� ��ض وكل مبرراته غير
د�ستوري ��ة وغي ��ر قانوني ��ة" ،الفت ��ا �إلى
ان "ه ��ذه الت�صرف ��ات ت�ض ��ع �أكث ��ر م ��ن
عالم ��ة ا�ستفه ��ام خ�صو�ص ��ا �أن الف ��راغ
الد�ست ��وري وا�ستقالت ��ه تعني الفو�ضى
وجر البالد �إلى الحرب الأهلية".
بالمقاب ��ل يق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة
الرافدي ��ن يون ��ادم كن ��ا �أن "�آلي ��ة �إعفاء
رئي� ��س الجمهورية م ��ن الأمور ال�صعبة
والمعق ��دة كونه ��ا تحت ��اج �إل ��ى تقدي ��م
دع ��وى �أم ��ام المحكم ��ة االتحادي ��ة م ��ن
�إحدى الكت ��ل �أو الجه ��ات ال�سيا�سية ثم
�إدانت ��ه من قب ��ل المحكمة ث ��م الت�صويت
عليها ب�أغلبية �أع�ضاء مجل�س النواب".
وت�شي ��ر الم ��ادة ( )61م ��ن الد�ست ��ور/
�ساد�س ��ا ال ��ى� :أ -ان م�ساءل ��ة رئي� ��س
الجمهوري ��ة تك ��ون بن ��ا ًء عل ��ى طل � ٍ�ب
م�سبب ،بالأغلبي ��ة المطلقة لعدد �أع�ضاء
مجل� ��س الن ��واب .ب� -إعف ��اء رئي� ��س
الجمهوري ��ة ،بالأغلبي ��ة المطلق ��ة لع ��دد
�أع�ض ��اء مجل�س الن ��واب ،بعد �إدانته من
المحكم ��ة االتحادي ��ة العليا ،ف ��ي �إحدى
الح ��االت الآتي ��ة  -1 .الحنث في اليمين
الد�ستوري ��ة -2 .انته ��اك الد�ست ��ور3ـ
الخيانة العظمى.
وي�شير كن ��ا في ت�صري ��ح لـ(المدى) الى
�أن "هن ��اك ح ��راكا برلماني ��ا ي�سعى �إلى
ح ��ل هذه الم�شكل ��ة بالحوار بي ��ن الكتل
والأط ��راف ال�سيا�سي ��ة تح ��ت �سق ��ف
الد�ستور".

كتل تتحدث عن حكومة م�صغرة بعد ت�صاعد
التوتر ال�سيا�سي

 بغداد /المدى
انق�س ��م العراقي ��ون بردود فعله ��م على تلوي ��ح رئي�س
الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح باال�ستقال ��ة ف ��ي مواجه ��ة
المع�سك ��ر الموال ��ي لإي ��ران ال ��ذي ي�صر عل ��ى ت�سمية
رئي�س وزراء من رحم ال�سلطة.
وبينم ��ا اتهم ��ه البع� ��ض بـ"خ ��رق الد�ست ��ور" ،اعتب ��ر
�آخ ��رون �أن ما قام ب ��ه "فعل وطن ��ي" رد ًا على �ضغوط
"الأح ��زاب الفا�سدة" .و�أعل ��ن برهم �صالح الخمي�س،
بع ��د �أي ��ام م ��ن مقاومت ��ه لت�سمي ��ة وزير ف ��ي الحكومة
الم�ستقيل ��ة �أو ًال ومحاف ��ظ مح ��ط ج ��دل ثاني� � ًا االثنان
مدعوم ��ان م ��ن حل ��ف طه ��ران ،ا�ستع ��داده لتقدي ��م
ا�ستقالت ��ه ،معلن ًا رف�ض ��ه هاتين ال�شخ�صيتي ��ن تماهي ًا
م ��ع ال�ش ��ارع المنتف�ض .وتحت الالفت ��ة الجديدة التي
تحمل �ص ��ورة رئي�س الجمهورية ،كت ��ب المتظاهرون
"�شكر ًا برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم
اال�ستجاب ��ة لمر�شح ��ي الأحزاب المرفو�ضي ��ن� .أخرج
م ��ن دائ ��رة الأح ��زاب الفا�س ��دة" .لك ��ن ال يتف ��ق جميع
المتظاهري ��ن مع ه ��ذا الر�أي .فبالن�سب ��ة للمدر�س علي
محم ��د الذي يتظاهر ف ��ي محافظة باب ��ل جنوب بغداد
ف� ��إن "اال�ستقال ��ة �ست�ؤدي �إل ��ى فو�ضى عارم ��ة وزيادة
�سيط ��رة الأح ��زاب عل ��ى مق ��درات الب�ل�اد" .و�أ�ض ��اف
محم ��د لوكال ��ة فران�س بر� ��س �أنه يجب عل ��ى الرئي�س
"العدول عن اال�ستقالة وموا�صلة الت�صدي للأحزاب،
لأن وجوده يمثل �صمام �أم ��ان لت�أمين وطنية المر�شح
الجديد" لرئا�سة الوزراء.
ور�أى ائتالف الوطنية بزعامة �إياد عالوي ،وفق بيان
�صادر عن ��ه� ،أن يقوم رئي�س الجمهوري ��ة برهم �صالح

بت�شكي ��ل وزار ًة م�صغر ًة بالتن�سيق مع الأمم المتحدة،
وتعيي ��ن مفو�ضي ٍة جدي ��دةٍ لالنتخاب ��ات ووفق قانون
جدي ��د من�صف وع ��ادل .ويقول المخت� ��ص في القانون
الدول ��ي الدكتور علي التميمي" :لم تكن هناك ا�ستقالة
من رئي�س الجمهورية ،و�إنما كتاب ار�سله برهم �صالح
للبرلم ��ان ،يو�ضح فيه ال�ضغوط الت ��ي تعر�ض لها� ،أما
اال�ستقالة ،ف� ��إن المادة  75من الد�ستور حددت �شكلها،
حي ��ث يج ��ب �أن تكون بكتاب ر�سم ��ي يوجه من رئي�س
الجمهوري ��ة �إلى رئي� ��س البرلمان ،ي�ش ��رح فيه �أ�سباب
اال�ستقال ��ة ،وبعد �سبع ��ة �أيام تك ��ون اال�ستقالة نافذة،
وعندئذ يحل رئي�س البرلمان محل رئي�س الجمهورية،
ب�سبب عدم وج ��ود نائب للرئي�س ف ��ي العراق ،ويبقى
رئي�س البرلمان لمدة ثالثين يوما كرئي�س للجمهورية،
ولحي ��ن انتخ ��اب رئي�س جدي ��د للجمهوري ��ة ".وتابع
التميم ��ي" ،هن ��اك �ص ��راع من قب ��ل الكت ��ل والتيارات
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى المنا�ص ��ب ،وه ��ي ال تفك ��ر بال�شهداء
الذي ��ن �سقطوا ،حيث كان من المفرو�ض على البرلمان
بع ��د ه ��ذه اال�ستق ��االت� ،أن يق ��وم بحل نف�س ��ه ،فلي�س
هناك م ��ن داع لبقائه بعد ا�ستقالت ��ي رئي�سي الحكومة
والجمهورية ".و�أ�ض ��اف التميمي�" ،أن م�س�ألة ت�شكيل
حكوم ��ة �إنقاذ وطني وفق القانون الدولي ،تكون وفق
ق ��رار م ��ن مجل� ��س الأم ��ن ،وذلك لل ��دول الت ��ي تو�ضع
تحت طائلة الف�ص ��ل ال�سابع من ميثاق الأمم المتحدة،
والد�ست ��ور العراقي ال ي�سمح بت�شكيل حكومة طوارئ
�أو �إنق ��اذ وطني ،لك ��ن يمكن للأمم المتح ��دة ومجل�س
الأم ��ن التدخل في ح ��ال ا�ستمرت حال ��ة انتهاك حقوق
الإن�س ��ان ،وربم ��ا التدرجية في �إج ��راءات التدخل في
العراق قد بد�أت من مجل�س الأمن الدولي".

محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

�أنت �ساللة حاملني
بلغ ��ت �أي ��ام ال�سن ��ة  2019نهايته ��ا ،وه ��ذه كلماتن ��ا
الأخ�ي�رة يف وداعه ��ا ،ولي�س ثم ��ة من �أم ��ل يرت�سم يف
الأفق� ،سوى ما ميكن �أن يحققه ال�شباب يف ال�ساحات.
ه ��ا ،نحن نعق ��د الآمال طوي�ل�ات ،و�سيع ��ات ،علن ًا نبلغ
معهم �ضف ��ة احللم .ويف عراقنا ه ��ذا ،ال ميكن ف�صل ما
ه ��و �شخ�صي عن عام يف احلياة ،هناك تداخل وت�شابك
ال ميك ��ن معاينة الواق ��ع �إال من خاللهم ��ا .كان الرئي�س
بره ��م �صالح(الكردي) �أكرث عراقية من زعماء الأحزاب
احلاكمة(ال�شيع ��ة العرب)وكانت كلمته تاريخية بحق،
لكن ��ه ا�ضطر اىل ت ��رك بغداد حمتفظ� � ًا بحياته  ،عن �أي
بالد نتحدث؟
قل ��ت لأبد�أ بي ،لكنني مل �أ�ستطع ،عندي من الأ�صدقاء
ممن ال طعم حليات ��ي بدونهم� ،أعرف بع�ضهم عن قرب،
ويعرفن ��ي بع�ضه ��م عن بع ��د ،لكنه ��م �أ�صدقائ ��ي الذين
�أحبه ��م ،فه ��م يحملونن ��ي و�أحمله ��م منذ �سن ��وات على
ألتق واحد ًا منهم ،هم
�سبعني حمم ًال ،وعندي خ�صوم مل � ِ
ال�سوء بي ،ويكرهونني
خ�صوم عن بعد ،يظنون ظ ��نَّ َّ
ب�سب ��ب معتقد �أو فك ��ر �أو عرق ،وما �أن ��ا ممن يجعلون
ال�سفا�سف ه ��ذه ن�صب �أعينهم والله ،لك ��ن ،رمبا نفرتْ
كلم ٌة مني هن ��ا �أو هناك� ،أو حتدثتُ ب�شيء ما فخانتني
لغت ��ي� ،أو �أعجزين التعب�ي�ر ،وهذا مم ��ا يحمله العاقل
عل ��ى العاق ��ل .ل ��ذا� ،س�أطل ��ب العفو منه ��م جميع� � ًا ،ف�أنا
اب ��ن ال�ساعة هذه ،وكل ما وق ��ع يل �أو وقعتُ عليه بات
ما�ضي� � ًا ،ال عائد له� ،أتو�س ��م باجلميع ال�صفح واللطف،
فنحن على بوابة عام جديد ،ال ن�أمل فيه �إال اخلري.
وكم ��ا يف كل عام ،تعج ��ز الأيام والأ�سابي ��ع وال�شهور
ثاني ��ة وثالثة ع ��ن حتقيق ما كن ��ا ن�أمله ،ونطم ��ح �إليه،
نح ��ن نعي�ش يف بالد تكبو خي ��ول الآمال بها دائم ًا ،وال
�أح ��د يعلم ما تدخره لن ��ا ال�سنة اجلديدة من احل�سن �أو
القبح ،وبحكم وقوع ف�ؤو� ��س ال�سنوات على ر�ؤو�سنا،
ف� ��أن ه ��ذا ال ُي�ش ��كل �صدم ��ة لنا ،نح ��ن ن�ستم ��رئ الظلم
واحلي ��ف القادم �إلينا م ��ن بني جلدتنا ،وه ��م يتلذذون
بلحمن ��ا من �أجل �أ�سيادهم ،ماذا نفعل لهم وقد نبتت لهم
يف م�ؤخراتهم ذيول ا�ستع�صى على العاملني برتها ،هم
يهزونها �أم ��ام كل وغد وحقري و�أجنب ��ي ...وها ،نحن
ننت�صر يف داخلنا دومنا �شفاعة من حاكم �أو ن�صرة من
ويل.
�أنْ تق�ض ��ي حيات ��ك يف الآمال ،دومن ��ا حتقق تلك هي
امل�صيب ��ة� .أنْ ت�ستجري بال�شع ��ر فال جتد �ضالتك عنده،
تل ��ك ه ��ي امل�صيب ��ة� ،أنْ تذه ��ب لك�أ� ��س النبيذ ب ��كل ما
�أوتي ��ت من حمرة و�صفرة فال ت�ستوي بك على جودي
قلب ��ك فتلك هي امل�صيبة .ت ��رى �إىل �أين تذهب بعربات
قطار عمرك القدمي ��ة ،وقد تناهبتك املحطات ،اىل �أين
مت�ض ��ي بف�سائل �صربك وق ��د ملأت ال�سب ��اخ والأنهار
واملف ��ازات �سعف ًا وظال ًال؟ �أيها الغريب :كل ق�صيدة يف
احل ��ب كتبتها خائبة م ��ا مل يتلطف بك خ�صم ،وي�صفح
عنك �صديق ،كل ك�أ�س رفعتها يف �سالمة الوطن خائنة
م ��ا مل يفهما الأقرب ��ون منك .قل للذي ��ن ال يعرفونك ما
يتوجب على �شاعر ،فالح ،ب�سيط قوله ":ف�أنت �صنيعة
م ��اء و�أنهار وظ�ل�ال وق ��وارب و�أ�شرعة� ..أن ��ت �ساللة
حاملني ال �أكرث.
�أنْ تق�ضي حياتك يف الآمال ،دومنا حتقق
تلك هي امل�صيبة� .أنْ ت�ستجري بال�شعر
فال جتد �ضالتك عنده ،تلك هي امل�صيبة،
�أنْ تذهب لك�أ�س النبيذ بكل ما �أوتيت من
حمرة و�صفرة فال ت�ستوي بك على جودي
قلبك فتلك هي امل�صيبة.
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حقوق الإن�سان تك�شف عن � 21شكوى من متظاهرين �ضد الحكومة
 ذي قار  /ح�سين العامل

ك�شف مكتب مفو�ضية
حقوق الإن�سان في ذي قار
يوم �أم�س ال�سبت (  28كانون
الأول  ) 2019عن تلقيه
� 21شكوى من متظاهرين
ي�شكون من انتهاكات لحقوق
الإن�سان على خلفية
م�شاركتهم في تظاهرات
محافظة ذي قار ،مبين ًا
�أن من بين المتظاهرين
ا�شخا�ص ًا ي�شكون تعر�ضهم
للتعذيب و�أخرين تعر�ضوا
للإ�صابة �أثناء تفريق
التظاهرات  ،و�إن جميعهم
يطالبون بمحا�سبة
المتورطين بانتهاك
حقوقهم وتعوي�ضهم عن
الأ�ضرار التي لحقت بهم.

وق ��ال مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�سان في ذي قار داخل عبد الح�سين
الم�شرف ��اوي للم ��دى �إن " مكت ��ب
المفو�ضية في ذي قار تلقى منذ انطالق
التظاه ��رات وحتى الآن � 21شكوى من
متظاهري ��ن ي�شك ��ون فيه ��ا تعر�ضه ��م
النته ��اكات في مج ��ال حق ��وق الإن�سان
" ،مبين� � ًا �أن " م ��ن بي ��ن الم�شتكي ��ن
متظاهري ��ن تعر�ض ��وا للتعذي ��ب �أثن ��اء
اعتقاله ��م م ��ن قب ��ل الق ��وات والأجهزة
الأمني ��ة ويطالبون بمقا�ض ��اة الجهات
والأ�شخا�ص الذين قاموا بتعذيبهم ".
و�أردف الم�شرف ��اوي " فيم ��ا ي�شك ��و
متظاه ��رون �آخ ��رون م ��ن تعر�ضه ��م
للإ�صاب ��ة عل ��ى ي ��د الق ��وات الأمني ��ة
�أثن ��اء تفري ��ق التظاه ��رات ويطالب ��ون
بالق�صا� ��ص م ��ن المتورطي ��ن باط�ل�اق
الن ��ار وتعوي�ضه ��م عم ��ا لح ��ق بهم من
�إ�صاب ��ات" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " مكت ��ب
المفو�ضي ��ة ا�ستكم ��ل الإج ��راءات
الخا�صة بتحريك ال�ش ��كاوى المذكورة
ورفعه ��ا ال ��ى المكت ��ب الوطن ��ي ال ��ذي
ب ��دوره ي�ستكمل كام ��ل المعلومات عن
طبيع ��ة وظ ��روف االنته ��اكات ويق ��وم
بمفاتح ��ة االدع ��اء الع ��ام لغر� ��ض فتح
دعاوى ق�ضائية بهذا ال�صدد ".
وا�ستدرك مدير مكتب مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان ف ��ي ذي ق ��ار �أن " االدع ��اء

العام ب ��دوره يدر�س تل ��ك الق�ضايا ف�إن
وج ��د الأدل ��ة والقرائن مكتمل ��ة لإحالة
الدع ��اوى للق�ض ��اء يق ��وم باحالتها الى
المحكم ��ة المخت�ص ��ة بالنظ ��ر بق�ضاي ��ا
حقوق الإن�سان في المحافظة"  ،منوه ًا
ال ��ى �أن " المكت ��ب الوطن ��ي للمفو�ضية
ف ��ي بغ ��داد ومكاتب المحافظ ��ات تلقت
ه ��ي الأخ ��رى العدي ��د م ��ن ال�ش ��كاوى
المماثل ��ة وهو ما و ّل ��د زخم ًا كبير ًا على
المكت ��ب القانوني في المفو�ضية العليا
لحقوق الإن�سان".
وع ��ن تغيي ��ب �أربع ��ة متظاهري ��ن ف ��ي
ق�ض ��اء ال�شط ��رة من ��ذ نح ��و �شهري ��ن
ق ��ال الم�شرف ��اوي �إن " �أح ��د �أف ��راد
�أ�س ��ر المغيبي ��ن الأربع ��ة ف ��ي ق�ض ��اء
ال�شط ��رة راجعن ��ا ح ��ول تغييبه ��م قبل
ع ��دة �أ�سابي ��ع وتم ��ت مفاتح ��ة المكتب
الوطن ��ي لمفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
ب�ش� ��أن الق�ضية" ،و�أ�ض ��اف �أن " مكتب
المفو�ضي ��ة في ذي قار ينتظ ��ر �إ�شعار ًا
م ��ن االدع ��اء العام ح ��ول فت ��ح تحقيق
ق�ضائي بال�شكوى المذكورة ".
وكان ��ت �أُ�س ��ر المغيبين ف ��ي تظاهرات
ق�ض ��اء ال�شط ��رة وجهت ي ��وم االربعاء

(  25كان ��ون الأول � ) 2019أ�صاب ��ع
االتهام ال ��ى �أحد البرلمانيين بالوقوف
وراء تغيي ��ب �أربع ��ة م ��ن ابنائه ��م
المتظاهري ��ن  ،وفيم ��ا �أ�ش ��اروا الى �أن
ق ��وة مجهولة اقتادت ابناءهم منذ نحو
�شهري ��ن م ��ن دون �إب ��راز �أم ��ر ق�ضائ ��ي
ول�ل��آن ل ��م يك�شف ع ��ن م�صيره ��م � ،أكد
مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان في
ذي ق ��ار تلقي �شكوى ح ��ول المو�ضوع
ومفاتحة المكتب الوطني ب�ش�أنهم .
وكان مكت ��ب مفو�ضية حق ��وق االن�سان
ف ��ي ذي ق ��ار ك�ش ��ف ي ��وم الثالث ��اء ( 8
ت�شري ��ن الأول  ) 2019عن تلقيها عدد ًا
من ال�شكاوى المتعلقة بوجود معتقلين
ومغيبي ��ن في تظاهرات ذي قار  ،وفيما
�أك ��د اعتق ��ال � 65شخ�ص ًا خ�ل�ال الأيام
الأولى من التظاه ��رات والإفراج عنهم
فيم ��ا بع ��د� ،أ�شار ال ��ى حمل ��ة اعتقاالت
�أخ ��رى اعقبت ه ��دوء التظاه ��رات ،في
حين يوجه الأهالي �أ�صابع االتهام الى
جهات حزبية م�سلح ��ة باعتقال ابنائهم
واحتجازهم ب�صورة غي ��ر قانونية في
مواق ��ع ع�سكرية تابعة لقي ��ادة عمليات
الرافدين.

وكان ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
ف ��ي ذي ق ��ار �ألغ ��ت ي ��وم ال�سب ��ت ( 14
كان ��ون الأول  ) 2019االحتفال باليوم
العالم ��ي لحق ��وق الإن�س ��ان احتجاج� � ًا
عل ��ى االنته ��اكات الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا
المتظاه ��رون  ،وفيم ��ا و�صف ��ت م ��ا
يتعر�ض له المتظاه ��رون من انتهاكات
بالأعم ��ال الإرهابي ��ة الت ��ي ت�ستوج ��ب
تقدي ��م المتورطي ��ن فيه ��ا للمحاكم ��ة ،
ك�شفت عن ت�سجيل  98متظاهر ًا �شهيد ًا
و�إ�صاب ��ة  2654متظاه ��ر ًا بج ��روح
واعتق ��ال � 400آخري ��ن و�ص ��دور 62
مذك ��رة �إلقاء قب�ض خ�ل�ال �شهرين فقط
من من تظاهرات محافظة ذي قار.
وكان ��ت المفو�ضي ��ة العلي ��ا لحق ��وق
الإن�سان في العراق ك�شفت يوم الثالثاء
(  25حزي ��ران  ) 2019ع ��ن ارتف ��اع
مع ��دالت ال�شكاوى م ��ن التعذيب خالل
الن�ص ��ف الأول م ��ن ع ��ام  2019مقارنة
بالع ��ام المن�صرم ،وفيم ��ا بينت �أن عدد
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن َي ّدع ��ون تعر�ضه ��م
للتعذي ��ب و�إ�س ��اءة المعامل ��ة بلغ 181
�شخ�ص� � ًا بينهم ( )11ام ��ر�أة عام 2018
� ،أكدت تلقيها (� )231شكوى بادعاءات

تعذيب عام .2019
وكان ��ت �أعمال العن ��ف والقمع الدموي
الت ��ي �شهدته ��ا تظاه ��رات محافظة ذي
قار ق ��د �أطاح ��ت ب�أرب ��ع قي ��ادات �أمنية
خالل �شهري ��ن � ،إذ �أًقي ��ل مدير ال�شرطة
الأ�سبق اللواء ح�س ��ن الزيدي والعميد
محم ��د عب ��د الوه ��اب ال�سعي ��دي  ،فيما
قرر رئي� ��س ال ��وزراء الم�ستقي ��ل عادل
عب ��د المهدي �سح ��ب يد الفري ��ق جميل
ال�شم ��ري ،في حين �أعف ��ي مدير �شرطة
ذي ق ��ار ال�سابق اللواء محمد القري�شي
( �أبو الوليد ) من من�صبه ليخلفه العميد
ري�سان كا�صد الإبراهيمي.
وكان ��ت نقاب ��ة المحامي ��ن ف ��ي ذي قار
ك�شف ��ت ي ��وم الثالث ��اء (  3كانون االول
 ) 2019عن �إقامة  200دعوى ق�ضائية
�ض ��د الفريق جميل ال�شم ��ري المتورط
بقم ��ع تظاه ��رات النا�صري ��ة  ،وفيم ��ا
�أ�ش ��ارت ال ��ى �أن اللجن ��ة التحقيقي ��ة
الخا�صة بالتحقيق في قتل المتظاهرين
في ذي قار تحقق حالي ًا في تلك الق�ضايا
� ،أك ��دت م�ص ��ادر ف ��ي مكت ��ب حق ��وق
الإن�س ��ان ا�ست�شهاد  44متظاهر ًا و492
جريح ًا خالل الأيام الثالثة الدامية.

�إعـــــــــــالن
يس��ر ش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطي��ة إحدى
تش��كيالت وزارة النفط ان تُعلم الشركات الناقلة
املتأهلة في املناقصة مبرحلتني املدرجة اس��مائها
في ادناه حملوري (مس��تودع الكرخ – انبار) و(الصمود
او الصينية – انبار) عن حتديد موعد املرحلة الثانية
(مرحل��ة اإلحالة النهائية) وذلك يوم االثنني املوافق
 2019/12/30الساعة ( )10العاشرة صباحا ً في ديوان
ال��وزارة فعلى املدراء املفوضني للش��ركات املدرجة
اس��مائها ادناه أو وكالئهم القانونيني احلضور في
الزمان واملكان احملددين مس��تصحبني معهم كافة
مستمس��كاتهم التعريفية وس��يتحمل الناكل
عند رسو املناقصة عليه الفرق بني البدلني وادراجه
ف��ي القائم��ة الس��وداء وتعد الش��ركة ناكلة في
احلاالت التالية:
 -1االمتن��اع ع��ن توقيع العقد بع��د التبلغ بكتاب
اإلحالة وبعد انذاره رسميا ً لتوقيع العقد خالل ()15
يوم من تاريخ اإلنذار ومن دون عذر مشروع قانوناً.

 -2عن��د تق��دمي بيانات غي��ر حقيقي��ة وبطرق غير
مشروعة ومخالفة لشروط املناقصة.
 -3عدم تقدمي خطاب ضمان حسن التنفيذ.
 -4وجود مؤشر أمني بحق الشركة الناقلة.
وان الش��ركة غي��ر ملزمة بقبول اوط��أ العطاءات
وفي ح��ال تقدمي اكثر من ش��ركة ناقلة عطائاتها
وضم��ن الكلف��ة التخمينية يتم اإلحال��ة عليها
بالتس��اوي ام��ا إذا قدم��ت ش��ركة ناقل��ة واحدة
عرضها وبالكلف التخميني��ة املقررة فيتم إحالة
احمل��ور عليها وبالكميات احملددة ف��ي عرضها وتوزع
الكميات املتبقية على احملور على الشركات األخرى
الراغبة باحملور وبنفس األجور.
أسماء الشركات املتأهلة :
أوال ً – محور (مستودع الكرخ – انبار)
 -1االوداج
 -2ابداع العراق

 -3جوهرة املسار
 -4برج املعالي
 -5غصن الكروم
 -6الصفر امللكي
 -7نبع الريان
ثانيا ً – محور (الصمود او الصينية – انبار)
 -1االوداج
 -2ابداع العراق
 -3جوهرة املسار
 -4برج املعالي
 -5غصن الكروم
 -6الصفر امللكي
 -7نبع الريان
 -8بريق سلسلة الذهب
ح�سني طالب عبود
الوكيل الأول للمدير العام
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
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رئي�س اتحاد الم�صارعة يك�شف عن نفقات التناف�س العربي في ال�سليمانية
� شعالن عبدالكاظم � :أعلن التوبة عن تنظيم البطوالت عقب هجمة الت�شهير والتخوين!
ّ
ل��ه��ن ال�����س�لام ال��ج��م��ه��وري ول���م ن�صطحبهن لل�سياحة
 الع���ب���ات ال��م��ن��ت��خ��ب ُع����زف
ْ
 ا�ستقالة �أك��رم �أدان� ْ
رام��ت �إف�شال عمل ال�شهراني!
��ت اب��ت��زاز االت��ح��ادات  ..وال�سعودية
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أك ��د �شع�ل�ان عبدالكاظ ��م رئي� ��س احت ��اد
امل�صارع ��ة �أن اجتم ��اع رئي� ��س اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية رعد حمودي مع ر�ؤ�ساء
االحت ��ادات الريا�ضي ��ة يف جل�س ��ة باب ��ل
املنعق ��دة يوم اخلمي� ��س  12كان ��ون الأول
 2019كان لغر�ض تذليل معاناة االحتادات
التي واجهتها عق ��ب �أزمة انتخابات املكتب
التنفي ��ذي �شباط  2019التي انعك�ست على
الواق ��ع الريا�ض ��ي خ�ل�ال الأ�شه ��ر الت�سعة
املا�ضي ��ة ومل تك ��ن جل�س ��ة حتقيقي ��ة م ��ع
ر�ؤ�س ��اء االحتادات مثلم ��ا �صوّ رها البع�ض
لغايات �سيئة.
وق ��ال �شع�ل�ان يف حدي ��ث �صري ��ح
لـ(املدى)":عندم ��ا ج ��اء دوري يف اجلل�سة
حتدّثتُ عن امل�شكلة املالية التي واجهتنا يف
تنظي ��م �أربع فعاليات يف زمن ومكان واحد
ه ��ي (بطولتي الع ��رب للنا�شئ�ي�ن وال�شباب
ل ��كال اجلن�س�ي�ن يف كلي ��ة الرتبي ��ة البدنية
وعلوم الريا�ضة بجامعة ال�سليمانية ب�إقليم
كرد�ست ��ان للف�ت�رة م ��ن � 15إىل  23ت�شرين
الأول  2019وكذل ��ك انعق ��اد اجتماع�ي�ن
لالحت ��اد العرب ��ي و�آخر النتخاب ��ات احتاد
غ ��رب �آ�سي ��ا  ،ومِ ث ��ل هك ��ذا مَهم ��ام حتتاج
اىل ت�أم�ي�ن �أم ��وال كافي ��ة لإجناحه ��ا وفق� � ًا
للإمكانيات املتاحة من قبل احتادنا".
و�أ�ض ��اف":مت االتف ��اق عل ��ى م�شاركة ت�سع
دول يف بطولت ��ي النا�شئ�ي�ن وال�شباب لكال
اجلن�س�ي�ن ب�ضمنه ��ا الع ��راق  ،وت�س ّلمن ��ا
ت�أكيدات املنتخبات امل�شاركة على الو�صول
واملغادرة وفق ًا لإمييالتها الر�سمية  ،وع�شيّة
افتت ��اح البطولة ح�ضرتْ �أربع ��ة منتخبات
فق ��ط وقدّمت ال�سعودي ��ة وم�صر وفل�سطني
وال�سودان اعتذاراتها  ،ويف هذه احلالة ال
ميلك �أحد قرار �إلغاء البطولتني �أو �إقامتهما
�س ��وى رئي�س االحت ��اد العرب ��ي للم�صارعة
القطري زام ��ل ال�شهراين ف�ض ًال عن مندوب
االحتاد الدويل للعب ��ة ف�ؤاد م�سكوت ع�ضو
االحتاد الدويل ورئي�س االحتادين املغربي
والأفريق ��ي للعب ��ة  ،بوج ��ود نائ ��ب رئي�س
جلن ��ة احلكام يف االحتاد الدويل التون�سي
كمال بو عزيز  ،ومت منح �إذن االنطالق".
الم�شاركة الن�سوية

و�أو�ض ��ح �شع�ل�ان  ":كان يفرت�ض م�شاركة
ثالث ��ة منتخب ��ات ن�سوي ��ة يف مناف�س ��ات
الن�س ��اء الت ��ي تق ��ام �أول م� � ّرة عل ��ى هام�ش
بطولة الع ��رب للرجال للفئتني ذاتهما  ،لكن
منتخبنا ونظ�ي�ره املغربي هم ��ا الوحيدان
الل ��ذان جهّزا بط�ل�ات امل�صارع ��ة للنا�شئات
وال�شاب ��ات  ،وبالن�سب ��ة لن ��ا ا�صطحبن ��ا
م�صارع ��ة بالتنا�ص ��ف نا�شئ ��ات
ع�شري ��ن
ِ
و�شاب ��ات � ،أم ��ا املغربي ��ات ف�شاركن بثالث
�شاب ��ات اثنت ��ان لفئ ��ة النا�شئ ��ة وواح ��دة
لل�شابة  ،و�أغلب م�صارعات منتخبنا مل يكن
له ��نَّ مناف�س ��ات ح�سب الفئ ��ات  ،حيث تقف
البطل ��ة عل ��ى الب�س ��اط ويَرفع احلك ��م يدها
مُعلن ًا فوزها و ّ
مت منحها ال�شهادة التقديرية
من�صة التتويج من
وامليدالي ��ة الذهبية على ّ
قبل مندوب االحت ��اد الدويل ف�ؤاد م�سكوت
رئي�س االحتادين املغربي والأفريقي للعبة
 ،وعُزف لها ال�سالم اجلمهوري".
وبخ�صو� ��ص االنتق ��ادات العنيف ��ة الت ��ي

عن امل�شارك ��ة يف بطولة الع ��رب للكبار يف
م�ص ��ر للف�ت�رة م ��ن  23لغاي ��ة  25ت�شري ��ن
الث ��اين املا�ض ��ي والتي غ ��اب عنه ��ا رئي�س
االحتاد العربي �أي�ض ًا".
القيد الجنائي

واجهت االحت ��اد ب�ش�أن امل�شارك ��ة الن�سوية
 ،ر ّد بالقول":م ��ن حت� �دّث ع ��ن اله ��در
امل ��ايل بزي ��ادة ع ��دد النا�شئ ��ات وال�شابات
و�أن االحت ��اد ا�صطحبه ��ن لل�سياح ��ة يف
ال�سليماني ��ة ه ��ذا كالم مُبا َل ��غ  ،لأنن ��ي ال
ا�ستطي ��ع �إبعاده ��ن ع ��ن امل�شارك ��ة  ،ث ��م �أن
تكلف ��ة الإطعام واال�سكان لليوم الواحد 50
�أل ��ف دين ��ار وللنقل � 50أل ��ف  ،وم�شاركتهن
ال تخل ��و م ��ن الإيجابي ��ات ك ��ون البطول ��ة
العربية للن�ساء تقام لأول مرة يف العراق
 ،كم ��ا حت ّق ��ق منجز ث ��اين مبوافقة االحتاد
العرب ��ي عل ��ى �ض� � ّم نهاي ��ة ظاه ��ر حم�س ��ن
(املدرب ��ة املعروف ��ة يف الديوانية وامل�شرفة
على املنتخب الن�س ��وي) والدكتورة نرمني
رفيق من م�صر اىل الهيئة الإدارية لالحتاد
العرب ��ي وفق� � ًا ملب ��د�أ (الكوت ��ا) �إ�ضاف ��ة �إىل
وجودنا ب�صفة نائب رئي�س االحتاد العربي
وفوزنا برئا�سة احتاد غرب �آ�سيا بالإجماع
وح�صولن ��ا على لقبي �أبط ��ال نا�شئة العرب
(ح ��رة وروماني ��ة) و�أبطال �شب ��اب العرب
(حرة ورومانية)".
وك�شف �شع�ل�ان �":أن اال�شكال املايل ح�صل
في ��ه لغ ��ط �أثن ��اء اجتماع رع ��د حمودي يف
جل�س ��ة باب ��ل و� ِأ�س ��ي َء فهم ��ه  ،فاحتادن ��ا
ا�ستح�صل �سابق ًا موافقة رئي�س جلنة تنفيذ
الق ��رار  140ال�ساب ��ق ع�ص ��ام الديوان على
�ص ��رف مبلغ  94ملي ��ون دين ��ار كمتط ّلبات
تنظي ��م بطول ��ة الع ��رب يف ال�سليماني ��ة
ومنه ��ا مث ًال (  25مليون دين ��ار قيمة تذاكر
ط�ي�ران ممثلي االحت ��اد ال ��دويل والعربي
م ��ع �إ�سكانهم ح�س ��ب التعليم ��ات  ،وخم�سة
مالي�ي�ن تكلف ��ة جوائ ��ز البطول ��ة  ،وخم�سة
مالي�ي�ن لت�أج�ي�ر القاع ��ة  ،وخم�س ��ة ماليني
ل�شراء جتهيزات ريا�ضية  ،وثمانية ماليني
ر�س ��وم ا�شرتاك االحتاد الدويل  ،ومليوين
دينار لنقل ر�ؤ�ساء الوفود العربية".
معاناة نقل الوفد

وذكر رئي�س احت ��اد امل�صارعة ":قبل �أربعة
�أيام من يوم زيارة �أربعينية الإمام احل�سني
يف ال�سابع ع�شر من ت�شرين الأول املا�ضي ،
اختفت جمي ��ع ال�سيارات الكبرية يف بغداد
 ،ومل تفل ��ح حماولتنا ب�أر�سال كتاب ر�سمي

ل ��و ز ا ر ة
النق ��ل لت�أم�ي�ن با� ��ص
كبري ينق ��ل وفدن ��ا اىل ال�سليمانية  ،و ّ
متت
اال�ستعان ��ة ب�سي ��ارات �أندي ��ة ال�صلي ��خ
وال ��والء وامليث ��اق وت�أم�ي�ن �سي ��ارة رابعة
من الديواني ��ة نقلت وفد الن�س ��اء من هناك
 ،وانطلقن ��ا مبا�شرة اىل ال�سليمانية  ،وكان
ع ��دد �أع�ض ��اء الوف ��د � 143شخ�ص� � ًا م ��ا بني
�أع�ضاء احتاد وح ��كام ومنتخبات واللجان
العامل ��ة  ،ومع انط�ل�اق البطولة مل ت�صرف
لن ��ا جلنة � 140أي مبل ��غ  ،فاتفقنا مع �شركة
يف بغداد تعهّدت ب�ش�ؤون احلجز وا�ستقبال
ال�ضيوف وت�أجري ال�سيارات على �أن ن�سدّد
لها نفقاتها الحق ًا ".
ك�شوفات البطولة

وتابع":مل يتم منحن ��ا املبلغ املرتتب علينا
 94ملي ��ون دينار �إال بعد �سبع ��ة ع�شر يوم ًا
م ��ن انتهاء البطولة  ،وعند ا�ستبدال رئي�س
اللجنة بالدكت ��ور �أكرم نعيم حدث اال�شكال
 ،ف�س�ألن ��ي مل ��اذا تطلب مبلغ �إ�ض ��ايف؟ فقلتُ
ل ��ه �أن املبل ��غ املذك ��ور وامل�ص ��ادق عليه يف
ك�شوفات تغطية متطلبات البطولة ال ي�شمل
تكلف ��ة مبي ��ت الريا�ضيني  42ملي ��ون دينار
خ�ل�ال الأيام الثمانية يف فندق  3جنوم مع
ث�ل�اث وجبات طع ��ام  ،علم� � ًا مت تخ�صي�ص
فن ��دق  5جن ��وم للوف ��ود العربي ��ة الأربع ��ة
وق ��د تك ّفلت بدف ��ع مبالغ ا�سكانه ��ا  ،و�أكدت
على الدكت ��ور �أكرم �إذا كانت هناك فقرة يف
الك�شف ال تواف ��ق عليها �أكتب عنها للنزاهة
 ،وللعلم م�ضى �أكرث من �شهرين من حديثي
معه ومل يُ�ص ��رف لنا املبل ��غ وظ ّلت ال�شركة
تطالبن ��ا به حتى ّ
مت ��ت املوافقة على �صرفه
م�ؤخ ��ر ًا بع ��د قناع ��ة تا ّم ��ة  ،علم� � ًا ال �صحّ ة

محمد �صالح يناف�س مي�سي
ورونالدو في دبي غلوب �سوكر
 بغداد  /املدى
تتج ��ه �أنظار اجلماه�ي�ر الريا�ضية يف
الع ��امل الي ��وم االح ��د اىل مدين ��ة دبي
االماراتي ��ة حي ��ث حتت�ض ��ن الن�سخ ��ة
 11م ��ن حفل جوائز دبي غلوب �سوكر
ال�سن ��وي ال ��ذي �سيق ��ام يف جم�ي�را
بالتع ��اون م ��ع م�ؤمتر دب ��ي الريا�ضي
الدويل .
و�سي�شه ��د احلف ��ل تق ��دمي العدي ��د من
اجلوائ ��ز ومنه ��ا جائ ��زة �أف�ضل العب
يف العامل الت ��ي يتناف�س عليها كال من
مهاج ��م املنتخ ��ب امل�ص ��ري حمم ��د
�ص�ل�اح املح�ت�رف يف �صف ��وف
فري ��ق ليفرب ��ول االنكلي ��زي لكرة
الق ��دم ال ��ذي يحم ��ل ل ��واء الك ��رة
العربي ��ة يف ه ��ذه املحف ��ل العاملي
�أم ��ام كال م ��ن النج ��م االرجنتين ��ي
ليونيل مي�س ��ي قائد فري ��ق بر�شلونة
اال�سب ��اين لكرة القدم وقائ ��د املنتخب
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم

فريق يوفنتو� ��س االيطايل لكرة القدم
والهولن ��دي فري جيل ف ��ان دايك مدافع
فري ��ق ليفربول االنكلي ��زي لكرة القدم
حيث ت�ش�ي�ر �آخر الرت�شيح ��ات اىل �أن
اللق ��ب له ��ذا الع ��ام �سيكون م ��ن ح�صة
الربغ ��وث االرجنتيني الذي �سيمثل
الك ��رة الالتيني ��ة الوحي ��د عل ��ى
�إث ��ر ح�ص ��ده العدي ��د م ��ن اجلوائز
الفردية يق ��ف يف مقدمتها اختياره
�أف�ض ��ل الع ��ب يف الع ��امل م ��ن قب ��ل
االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
وكذل ��ك م ��ن جمل ��ة
فران� ��س فوتبول
ا لفر ن�سي ��ة

مل�ساهمة حمافظة ال�سليمانية بدينار واحد
يف البطول ��ة ويكف ��ي �أن م�س�ؤوليه ��ا قدّموا
خدماته ��م اللوج�ستي ��ة اخلا�ص ��ة بالقاع ��ة
ودفعنا خم�سة ماليني عن قيمة �إيجارها".
اعتذار ال�سعودية

وع ��ن �س ّر تع ��ذر م�شاركة الوف ��د ال�سعودي
ع�شي ��ة افتت ��اح البطولة � ،أك ��د �شعالن  ":ال
ب� � ّد م ��ن التنويه �أنه مت االتف ��اق على تنظيم
الع ��راق لبطولة العرب منذ مت ��وز ، 2017
وقب ��ل ثالث ��ة �أ�شهر من الع ��ام احلايل بعثنا
الدع ��وات لالحت ��ادات املن�ضوي ��ة للعرب ��ي
ح�س ��ب التعليمات بغي ��ة ا�ستالمنا اال�سماء
النهائية قبل ع�شري ��ن يوم من بدء البطولة
 ،وحدّدن ��ا ي ��وم  15لو�ص ��ول الف ��رق ويوم
 16للم�ؤمتر الفن ��ي و�صباح يوم 17لبداية
النزاالت التمهيدية ويجرى االفتتاح ع�صر ًا
 ،وكان اعتذار الوفد ال�سعودي محُ رج ًا قبل
االفتتاح حي ��ث �أر�سل لنا كتاب� � ًا م�ؤ ّرخ يوم
 15ت�شري ��ن الأول يفي ��د بع ��دم القدرة على
احل�ض ��ور اىل ال�سليمانية لظروف خارجة
ع ��ن �إرادت ��ه  ،وفهمتُ الحق ًا �أن ��ه قبل ن�صف
�ساعة من ركوب اع�ضاء الوفد الطائرة تلقوا
ات�صا ًال من جهة علي� � ًا �أمرتهم باالن�سحاب ،
واحلقيق ��ة ه ��ي حماول ��ة مف�ضوح ��ة رامت
�إف�ش ��ال عم ��ل رئي�س االحت ��اد العربي زامل
ال�شهراين كونه قطري بدليل ت�ضامن الوفد
امل�صري مع املوق ��ف ال�سعودي ومل ي�شارك
هو الآخر  ،وبدورنا عملنا باملثل واعتذرنا

وبخ�صو� ��ص �ص ��دور الكت ��اب ال ��وزاري
امل� ��ؤرخ يف  25كان ��ون الأول احلايل الذي
مينع التعامل معه ب�سبب وجود قيد جنائي
 ،ق ��ال "�سب ��ق �أن ق ّدم ��ت كتاب� � ًا م ��ن دائ ��رة
الأدلة اجلنائية بع ��دم وجود �أي قيد �ضدي
و�آخر من حمكمة اجلناي ��ات يفيد بدخويل
االنتخاب ��ات  ،وحقيق ��ة املو�ض ��وع �أن �أح ّد
املغر�ض�ي�ن ق� �دّم وثيقة توقيف ��ي ت�سعة �أيام
يف  24ني�س ��ان  2019ومت مفاحت ��ة هيئ ��ة
النزاه ��ة و�أ ّي� �دَتْ ذل ��ك  ،نعم توقف ��ت فع ًال ،
لكن ��ي خرج ��تُ م�شم ��و ًال بالعف ��و  ،وهذا ما
مل يتم ذك ��ره  ،فما عالق ��ة النزاهة بقرارات
االحت ��ادات املرتبط ��ة مبنظم ��ات املجتم ��ع
املدين ولديه ��ا قانون خا�ص به ��ا؟ القانون
 16ين� ��ص عل ��ى �أن للهيئ ��ة العامة �صالحية
ع ��زل الع�ضو �إذا كان قد حُ ك ��م عليه �أو لديه
جناية  ،ومل يذكر الوزير �أو رئي�س الأوملبية
�أو القا�ض ��ي � ،أي �أن كت ��اب ع ��دم التعامل ال
ُيق� �دّم وال ي� ّؤخر لعدم وج ��ود تعامل مبا�شر
م ��ع ال ��وزارة  ،ث ��م كي ��ف ي�صل كت ��اب هيئة
النزاه ��ة لل ��وزارة ي ��وم � 8آب املا�ضي بعدم
التعام ��ل معن ��ا وم ��ع ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات
املعنية ويُ�صرف لن ��ا مبلغ  94مليون دينار
لبطول ��ة العرب ويتم التبلي ��غ بالكتاب يوم
 24كانون الأول؟ لن ا�سكت �أبد ًا و�س�أ�شتكي
يف املحكمة بدعوى الت�شهري بي".
عدول نعيم

و�أختت ��م �شعالن عبدالكاظم حديثه "ك�أ�سرة
احت ��اد امل�صارع ��ة نع ��ربُ عن �أ�سفن ��ا البالغ
لتق ��دمي الدكت ��ور �أك ��رم نعي ��م ا�ستقالته من
رئا�س ��ة جلن ��ة  140كون ��ه �أ�سه ��م يف ح ��ل
كثري من املعوّ قات التي واجهت االحتادات
بروحي ��ة ال�شخ�صي ��ة القيادي ��ة والقانونية
الناجح ��ة والت ��ي قدّمه ��ا ح�س ��ب م ��ا علمنا
ا�ستن ��كار ًا و�إدانة من ��ه لتع ّر�ض االحتادات
اىل االبتزاز وعرقلة عملها  ،ونتمنى عدوله
عنه ��ا مل�صلحته ��ا وه ��ي تنتظ ��ر اال�ستعداد
لروزنامة عام  2020و�أبرزها امل�شاركة يف
دورة �أوملبياد طوكيو� ،أما ما يخ�ص احتادنا
فنحن جاهزون للبطوالت املقبلة متى ما مت
زي ��ادة امليزانية من  765ملي ��ون دينار اىل
ملياري دينار  ،ونعلن عرب املدى التوبة من
تنظيم �أية بطولة عربية ودولية بعد هجمة
الت�شهري والتخوين التي تع ّر�ضنا لها".

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

مرارة الأولمبي
ت�ستعد نخب ��ة املنتخبات الأوملبية للم�شارك ��ة يف النهايات الآ�سيوية
امل� ِّؤهل ��ة اىل �أوملبي ��اد طوكيو  2020به ��دوء ودون �ضجيج وبوترية
مت�صاعدة من �أجل الظفر ب�إحدى البطاقات وحتقيق �أمل التواجد يف
املحف ��ل الأوملبي �إال منتخبنا الذي �شه� � َد ّ
حمطات م�أ�ساوية منذ بداية
ا�ستعدادات ��ه قب ��ل الت�صفي ��ات الأولية وا�ستم ّرت حت ��ى الآن برغم �أن
�أوىل املواجه ��ات يف تايالند �أمام املنتخ ��ب اال�سرتايل يوم  8كانون
الثاين القادم مل يتبق عليها �سوى �أيام معدودة.
لغ ��ز الأوملبي بات ي�ش ّكل م�صدر قلق للجماهري الكروية خ�شية �ضياع
طم ��وح الت�أه ��ل للم ��رة الثانية على الت ��وايل بعد �أن حت ��وّ ل ال�صراع
وتبادل االتهامات بني املدرب عبد الغني �شهد واحتاد الكرة اىل حدود
منهمك ًا يف
غري منطقية ال ميكن تف�سريها �إال بالقول �إن كل طرف بات ِ
حت�ض�ي�ر التربيرات وتقاذف التهم لإخالء �ساحة م�س�ؤوليته م�سبق ًا ،
يف ح�ي�ن �أن م�س�ألة �سُ مع ��ة املنتخب وتواج ��ده يف �أكرب حمفل دويل
و�إفراح اجلماهري خارج ح�سابات الطرفني املن�شغلني يف حلبة.
ال�ص ��ورة ميكن �أن ُت ّ
لخ�ص حجم الفو�ض ��ى والعجز الإداري وبدائية
التخطيط وحمدودية خيارات الت�ص ّرف �سواء لالحتاد �أو حتى املالك
التدريب ��ي الذي تنا�سى �أن القبول باملهمة ال ب� � ًّد �أن ي�ستند اىل �أُ�س�س
منطقية ومنهاج م ّتفق عليه وهو يدرك �أي�ض ًا �أن امل�ساحة الزمنية منذ
قيادته للمنتخب كانت متاحة له النتقاء عنا�صر جديدة بعيدة عن �أي
�شبهة تالعب بالأعمار وغري حم�سوبة على املنتخب الوطني  ،وبذلك
ف�إن ��ه �أق َّر ِ�ضمن ًا قدرته على خلق توليفة ال تكون حمط خالف وهو ما
�أكدته ت�صريحاته ولقاءاته املتك ّررة لنتفاج�أ قبل �أيام من بدء املناف�سة
اىل املطالبة ب�أ�سماء معين ��ة لدعم املنتخب و�إقراره ب�صعوبة حتقيق
نتائج مر�ضية يف ظ ��ل خياراته احلالية وهو ما �ش ّكل عن�صر مفاج�أة
واع�ت�راف منه ب�أن كل املع�سكرات والرحالت اال�ستعدادية ف�شلت يف
قدرت ��ه عل ��ى والدة منتخب ب ��رداء احلداثة والتجدي ��د ليتم�سك ب�أمل
النجاح و�إنقاذ التاريخ مبن هو جم ّرب من الالعبني.
مهم ��ا تكن التربيرات وما �سبقه م ��ن ت�ش ّكي لق ّلة الدعم �أو التفاعل مع
طلباته وخا�صة فيما يخ�ص اكمال الأوراق الر�سمية لبع�ض الالعبني
املغرتب�ي�ن ال ت�ش ّكل ع ��ذر ًا م�شروع ًا ل�سبب ب�سي ��ط يتم ّثل مبنطق كان
دائما ما يتح� �دّث به هو ا�صراره على جتاوز كل العقبات واالنت�صار
لقدرت ��ه عل ��ى �إثب ��ات امكانيات ��ه يف خو� ��ض النهائي ��ات وا�سقاط كل
م�شاري ��ع التنكي ��ل �أو املراهنة على ف�شل ِه يف حني �أن ��ه يدرك جيد ًا ان
امل�س�ؤولية ج�سيمة اما اال�ستمرار والثبات وهو يف وتفادي امل�شاكل
واملعوّ ق ��ات الت ��ي تعرت�ض طريق ��ه �أو االن�سحاب وت ��رك املهمة ملن له
القدرة على اكمال امل�سرية وفق متط ّلبات املرحلة .
�أما االنتظار لب�ضعة �أيام قب ��ل انطالق البطولة والتلويح باال�ستقالة
�أو التخ ّل ��ي عن وعد حتقيق �أي نتائج مر�ضي ��ة �أو املناف�سة على �أحد
البطاقات امل�ؤهلة فهو �إخالل وته ّرب ال يليق مبدرب خربته اجلماهري
وراهن ��ت عليه كثري ًا ب�صربه وحنكته الت ��ي تهاوَتْ يف حلظة انفعال
غري مدرو�س .
يف كل تل ��ك االح ��داث ف�إن احت ��اد الكرة �سيبقى ر�أ� ��س الرمح يف كل
غ ��زوات املعا�ضل التي تواجه الكرة العراقية وال �أظن انه �سيرتجّ ل
عن م�شروع �إ�ص ��راره على �إدارة املنظومة الكروية برغم ال�سقطات
املتك� � ّررة وحج ��م ال ُتهم التي بات ��ت توجّ ه ل ُه حتى م ��ن مدرب يعمل
حتت توجيهاته ورمبا يكون محُ ّق ًا يف جزء من امل�شكلة املتمثلة يف
حماربت ��ه بعد ال�سماح لعدد من العب ��ي املنتخب الوطني بااللتحاق
باملنتخب ومن ثم �إلغاء الأمر وك�أنه ال يدرك �أن تلك الإجراءات ُتد ّلل
عل ��ى افتق ��اره لأب�سط مقوّ م ��ات الثبات على �أي ق ��رار ي�صدره وهو
دلي ��ل ال يقب ��ل ال�شك على تخبّطه وخ�شيته على م ��ا يرت ّتب بقانونية
هروبه من امل�س�ؤولية
م�شاركة تلك املجموعة من الالعبني مبا يعني
ِ
كذلك.
باخت�ص ��ار ومهم ��ا كان م ��ن ق ��رار بخ�صو� ��ص امل�ل�اك التدريب ��ي �أو
الالعب�ي�ن  ،فاملنتخ ��ب الأوملب ��ي لي�س ميدان� � ًا منا�سب ًا ل ��كل املر ّ
جتفني
م ��ن امل�س�ؤولية يف وقت بات العامل النف�س ��ي يَ�س ِلب من الالعبني كل
عوامل الق ��وة والثبات وهم ي�شاهدون ف�صول م ��ن اهتزاز الثقة بهم
م ��ن امل�ل�اك التدريبي وحتى توقع ��ات ذوي ال�ش�أن م ��ن املعنيني التي
ب ��د�أت تتوجّ ه نحو رمي منديل الهزمية وحت ��ى املطالبة باالن�سحاب
م ��ن النهائي ��ات بع ��د �أن تيقن ��وا من حجم م ��رارة املنتخ ��ب الأوملبي
ينتحب
ورحلة �إعداده الع�صيبة التي مل تلد لنا يف النهاية �سوى َط َل ُل ِ
عنده اجلميع!
�أما االنتظار لب�ضعة �أيام قبل انطالق
البطولة والتلويح باال�ستقالة �أو التخ ّلي
عن وعد تحقيق �أي نتائج مر�ضية �أو
المناف�سة على �أحد البطاقات الم�ؤهلة
وتهرب ال يليق بمدرب خبرته
فهو �إخالل
ّ
الجماهير وراهنت عليه كثيراً ب�صبره
وحنكته التي تها َو ْت في لحظة انفعال غير
مدرو�س .

اختبار �شاق لمنتخب ال�شابات �أمام الإمارات في المنامة
 بغداد  /حيدر مدلول
املتخ�ص�صة ب�ش� ��ؤون كرة القدم ونيله
احل ��ذاء الذهب ��ي للدوري ��ات اخلم�سة
الك�ب�رى يف �أوروب ��ا
ف�ض�ل ً�ا عل ��ى
تتو يج ��ه
كه ��د ا ف
ل ��د و ر ي
الدر ج ��ة
ا ال و ىل
اال�سب ��اين
لكرة القدم .

يواج ��ه منتخ ��ب ال�شاب ��ات لك ��رة
الق ��دم يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة
والن�ص ��ف ظه ��ر الي ��وم الأح ��د
بتوقي ��ت بغ ��داد اختب ��ار ًا �شاق� � ًا
�أم ��ام �شقيق ��ه الإمارات ��ي عل ��ى
ملع ��ب مدين ��ة خليف ��ة الريا�ضي ��ة
بالعا�صم ��ة البحرينية املنامة يف
افتتاح مناف�سات الن�سخة الثانية
من بطول ��ة غرب �آ�سي ��ا لل�شابات
حت ��ت  18عام� � ًا لك ��رة الق ��دم
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل التي
ت�ضم اىل جنبهم ��ا منتخبي لبنان
والأردن التي �ست�ستمر مبارياتها
حت ��ى ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن �شه ��ر
كانون الثاين املقب ��ل مب�شاركة 7
منتخبات .
و�ستك ��ون املواجه ��ة يف غاي ��ة
ال�صعوبة ملنتخ ��ب ال�شابات لكرة االمارات ��ي الذي ا�ستع ��د ب�صورة وتدريب ��ات يومي ��ة وخو� ��ض لل�شابات لك ��رة القدم حامل اللقب
الق ��دم بحك ��م االع ��داد املتوا�ضع مبك ��رة خلو� ��ض املناف�س ��ات منذ مبارات�ي�ن وديتني �أم ��ام املنتخب مع �شقيقه اللبناين لكرة القدم يف
ال ��ذي خ�ضع له وال ��ذي �أفتقر اىل معرفته باملجموعة التي وقع فيها الكويتي على وفق الربنامج الذي ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساء
عدم خو�ض ��ه �أي مباراة جتريبية حيث كانت حت�ضرياته مثالية من و�ضعته املدربة حورية الطاهري الي ��وم ذات ��ه يف خت ��ام اجلول ��ة
مقارن ��ة مبناف�س ��ه الأبي� ��ض خالل جتمعات داخلية وخارجية فيم ��ا �سيلع ��ب املنتخ ��ب االردين الأوىل م ��ن ال ��دور الأول حل�ساب

املجموع ��ة االوىل فيم ��ا �سيلتقي
املنتخ ��ب الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم
م ��ع م�ضيف ��ه املنتخ ��ب البحريني
يف ال�ساع ��ة الثامن ��ة والن�ص ��ف
م�سا ًء �ضم ��ن مناف�سات املجموعة
الثانية التي �سيخلد فيها املنتخب
الفل�سطيني اىل الراحة .
و�ستنطل ��ق اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن
ال ��دور الأول م ��ن البطول ��ة بع ��د
غ ��د الثالث ��اء احل ��ادي والثالثني
م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول اجلاري
حي ��ث ي�ضيف ملعب مدينة خليفة
الريا�ضي ��ة ث�ل�اث مواجه ��ات
الأوىل �ستق ��ام يف ال�ساعة الثانية
والن�ص ��ف ظه ��ر ًا ب�ي�ن منتخ ��ب
فل�سط�ي�ن لل�شاب ��ات لك ��رة الق ��دم
م ��ع املنتخب الكويت ��ي تعقبها يف
ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�سا ًء
املواجه ��ة الثانية الت ��ي �ستجري
بني منتخب ال�شاب ��ات لكرة القدم
و�شقيقه الأردين تليها يف ال�ساعة
الثامنة والن�صف م�سا ًء املواجهة
الثالثة التي �ستكون بني املنتخبني
االماراتي واللبناين لكرة القدم .
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فكرة الزعيم الأوحد والد�ستور العراقي في �ضوء الأزمة الراهنة

�إن الد�ست ��ور العراق ��ي لع ��ام 2005
ق ��د ح ��دد �إط ��اره الع ��ام وفك ��ره جت ��اه
م ��واده الد�ستوري ��ة التف�صيلية مبا جاء
يف ديباجت ��ه الت ��ي اهت ��م فيه ��ا �صائغها
اهتمام� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ن حي ��ث امل�ضم ��ون
والتزوي ��غ اللفظ ��ي وحتري ��ك وت�شكيل
احل ��رف واملف ��ردة واجلمل ��ة ،وه ��ذا
يولد االنطب ��اع على �إن كات ��ب الد�ستور
مل ين�سل ��خ ع ��ن موروث ��ه الثق ��ايف
واالجتماع ��ي والدين ��ي والإن�س ��اين،
وان ��ه مت�سك بقيم ��ه التاريخي ��ة وجعلها
النربا� ��س ال ��ذي يهت ��دي به عن ��د و�ضع
املبادئ الد�ستورية وعل ��ى وفق العبارة
الآتي ��ة الت ��ي ت�ص ��درت الد�ست ��ور ( َن ْحنُ
�أبن ��اء وادِي الرافدي � ِ�ن ،مَوْطِ ��ن ال ُر ُ�س ��لِ
َوالأنبياءِ َ ،و َم ْثوىَ الأ ِئمَةِ ال ْأطه َِارَ ،و َمهد
احل�ض ��ارةِ َ ،و ُ�ص َّن ��اع الكتاب ��ةِ َ ،ورواد
الزراعةَ ،و َّ
قيمَ .ع َلى �أ ْر ِ�ض َنا
وُ�ض ��اع الترَ ِ
َ
ون َو�ض َع� � ُه الإ ْن َ�سان ،ويف
ُ�س ��نَّ �أو ُل قا ُن ٍ
َو َط ِنن ��ا ُخ � َّ�ط �أ ْع َر ُق َع ْه ��دٍ َع ��اد ٍِل لِ�سيا�سةِ
ال ْأوطانَ ،و َف � َ
ال�ص َحاب ُة
�وق ُترابنا َ�ص َّلى َ
ال�س َف� � ُة َوال ُع َل َماءُ،
والأولي ��اءُ ،و َن َّظ� � َر ال َف ِ
ُ
وال�شع ��راءُ( .وه ��ذه
َو�أب� �دَعَ ا ُلأ َدب ��ا ُء
العب ��ارات تعطي لن ��ا انطباع� � ًا �أولي ًا �إن
م ��ن دبجه ��ا ا�ستح�ضر �أرثه ب ��كل �صفاته
و�أ�صناف ��ه منه ��ا (االجتماع ��ي والثقايف
والعقائ ��دي) ويف املجتمع العربي جند
�أن فكرة القائ ��د والزعيم حا�ضرة ب�شكل

ملف ��ت وعليها بنيت القواع ��د يف احلكم
ومبوجبها نظم ��ت العالقات بني الأفراد
واحلاكم وي�شري �أحد الك ّتاب �إىل �أن هذا
املوروث مل يقف عند ال�شعور والعاطفة
والتفاخ ��ر بل تعداه �إىل مدلوالت �أخرى
ذات �أبع ��اد اقت�صادي ��ة و�أيدلوجي ��ة
و�سيا�سي ��ة ،لذل ��ك جن ��د �إن م ��ا ورد يف
الد�ست ��ور العراقي الناف ��ذ قد ت�ضمن يف
حمتواه ما يعزز ه ��ذا االجتاه من خالل
االعت ��زاز القوم ��ي واالثن ��ي والنظري ��ة
التف�ضيلي ��ة لأبن ��اء قوميته ��م عن ��د ني ��ل
املنا�ص ��ب ،وه ��ذه تعت�ب�ر م ��ن خملف ��ات
التناب ��ز والتفاخر القومي عن ��د العرب،
وخلق ��ت لن ��ا فك ��رة التوري ��ث يف احلكم
دون االلتف ��ات �إىل كفاءة احلاكم ومازال
العمل به ��ا م�ستمر ًا لغاية اليوم حتى مع
ظهور االنقالب ��ات الع�سكرية خالل فرتة
الن�ص ��ف الأول ومن الق ��رن املا�ضي� ،إال
�أن تلك االنقالبات وان كانت حتمل �صفة
اجلمهوري ��ات �إال �إنها ورث ��ت احلكم من
الآب ��اء �إىل الأبناء وحمور هذا التوريث
هو فك ��رة الزعيم والقائد الذي يعلم بكل
خباي ��ا ال�سيا�س ��ة والدي ��ن واالقت�ص ��اد،
وهذا �أ�صبح ج ��زء ًا من مفردات ال�سلوك
اجلمع ��ي ال ��ذي تنط ��وي حت ��ت عنوانه
الأح ��زاب والتي ��ارات ال�سيا�سي ��ة ،كم ��ا
يرى �أهل االخت�صا�ص ،لذلك فان توريث
الزعام ��ة م ��ن الآباء �إىل الأبن ��اء ومن ثم

�إىل الأحف ��اد م ��ا زال ��ت قائم ��ة يف العمل
ال�سيا�س ��ي ،مثلم ��ا هي قائم ��ة يف املجال
االجتماع ��ي والدين ��ي و�أحيانا الثقايف،
والحظن ��ا خ�ل�ال احلم�ل�ات االنتخابي ��ة
ال�سابقة �إن اغلب م ��ن يقدم نف�سه يعتمد
على �إرثه االجتماعي �أو الديني ،ومن ال
ميل ��ك مثل هذا امل ��وروث يتعلق ب�أهداب
زعي ��م �أو �شخ�ص لأهل ��ه وعائلته تاريخ
ويتعك ��ز عليه ��ا يف ني ��ل املنا�ص ��ب ،ب ��ل
�إن الأزم ��ة الراهنة �أو�ضح ��ت لنا ب�شكل
وا�ض ��ح �إن احلاكم واملحك ��وم مل يخرج
ع ��ن هذه الفك ��رة و�إمن ��ا ميار�سها ب�شكل
متخف ��ي ومغط ��ى بعب ��ارات التق ��دم
واال�ستق�ل�ال والكف ��اءة ويف الغال ��ب
الأع ��م ميار�سها علنا �إم ��ا بنف�سه �أو عرب
جماه�ي�ره يف هتافاته ��ا التي �ضجت بها
�ساح ��ات االحتجاج  ،وه ��ذا �أثار التنابز
والتفاخر الذي �أدى �إىل التع�صب وي�شري
اح ��د امل�ست�شرق�ي�ن (�شاخت) ب ��ان تفكري
الع ��رب كان يتجل ��ى يف اللغ ��ة العربي ��ة
وه ��و ب�صورة �أ�سا�سي ��ة تفكري قيا�سي ال
حتليل ��ي ويظه ��ر يف الطريق ��ة الإفتائية
لل�شريع ��ة الإ�سالمية ف�ض�ل ً�ا عن ال�صراع
بني قي ��م املجتمع الب ��دوي العربي وقيم
الإ�س�ل�ام ،وم ��ن ه ��ذه الأج ��واء الفكرية
�أُخ ��ذت كلم ��ة التع�ص ��ب م ��ن الع�صبي ��ة
 ،و ه ��ي �أن يدع ��وا الرج ��ل �إىل ن�ص ��رة
ع�صبت ��ه ،و الوق ��وف معه ��ا عل ��ى م ��ن

�أوهام العملية ال�سيا�سية

القا�ضي �سالم رو�ضان المو�سوي

يُناوئه ��ا  ،ظاملة كان ��ت �أو مظلومة ،لذلك
جن ��د الغالبية العظمى تنقاد �إىل زعيمها
�أو تنف ��ر م ��ن قول زعي ��م الآخ ��ر امل�ضاد،
وه ��ذا �أدى ب ��دوره �إىل ظه ��ور الأزم ��ة
الد�ستوري ��ة وال�سيا�سي ��ة اخلانقة التي
مي ��ر بها العراق  ،فان الد�ستور وعلى ما
و�صفت ��ه �آنف� � ًا عند كتابت ��ه فانه مل يعطي
�ص ��ورة وا�ضحة بالكام ��ل لت�شكيل نظام
احلك ��م وت ��داول ال�سلطة واوج ��د فراغ
ت�شريعي ا�ضطر الق�ضاء الد�ستوري �إىل
تداركه بني احلني والآخر� ،إال �أن وجود
الن�صو� ��ص الت ��ي متث ��ل بحده ��ا الأدنى
�آليات التداول ال�سلم ��ي لل�سلطة وكيفية
اختيار الر�ؤ�ساء والق ��ادة التنفيذيني مل
ت ��ردع م ��ن ت ��وىل �إدارة ه ��ذه الأزمة يف
االبتع ��اد عن الإطار الد�ست ��وري و�إتباع
�أه ��واء زعيمه �أو �أهواء نف�سه ،لأنه يرى
ان ��ه ه ��و الأف�ضل وهو الأمث ��ل ،مما �أدى
�إىل التناح ��ر و�إبع ��اد �شخ�صي ��ات قادرة
على �إدارة دفة الأم ��ور ب�شكلها الطبيعي

اعتماد ًا على الكفاءة واملهنية ،لكن ت�سيد
�صورة الزعيم عل ��ى �سلوكهم وتفكريهم
جع ��ل منه ��ا �س ��د ًا منيع� � ًا من تقب ��ل ر�أي
الآخ ��ر حت ��ى وان كان �شري ��ك ًا ل ��ه يف
احلكم  ،وهذا احل ��ال ال يقف عند الأزمة
ال�سيا�سي ��ة يف اختي ��ار رئي� ��س الوزراء
و�إمنا ي�س ��ري على كل املنا�صب القيادية
يف مفا�ص ��ل الدول ويف �سلطاتها الثالث
حي ��ث �أن من يتقلدها ميحي من قامو�سه
�أن يك ��ون ل ��ه بدي ��ل وال ي ��رى يف غ�ي�ره
�أي ق ��درة وي�س�ي�ر باجت ��اه الدكتاتورية
يف الإدارة والتع�س ��ف يف اتخ ��اذ القرار
وحماولة �أبعاد كل الكفاءات التي يعتقد
�إنه ��ا تزاحم ��ه يف املن�صب ولي� ��س التي
تزاحم ��ه يف االجتهاد والعمل ال�صحيح،
فانتقلن ��ا م ��ن فك ��رة الزعي ��م �إىل فك ��رة
املت�سلط وغريه العبيد وال�شواهد كثرية
 ،وه�ؤالء عندما يتولون الإدارة و�إعطاء
الأوام ��ر ف�أنهم يعتم ��دون على ما ي�سرب
�إليهم من �أخب ��ار يتداولها ال�شارع الثائر

ويعملون على �أعطاء القرار الذي يتناغم
مع حاج ��ات ال�شارع وي�ؤم ��ن بقائهم يف
املوق ��ع ،وجعل ��وا من و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماع ��ي �أ�سا� ��س لبن ��اء براجمه ��م
وقراراتهم امل�صريي ��ة  ،ويعرف اجلميع
ان و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ه ��ي
افرتا�ضية غري حقيقية وال تعطي التقييم
ال�صحيح و�إمنا قد تو�ضح االجتاه العام
ولي� ��س االجت ��اه الدقيق ال ��ذي يجب ان
تبنى عليه الق ��رارات التي تعالج الأزمة
 ،لذلك نرى �إن القوى الفاعلة يف الأر�ض
لي� ��س امل�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة و�إمن ��ا
جم ��وع تردد م ��ا يطلب منه ��ا دون تفكري
او وع ��ي عام وكم ��ا �سماها �أح ��د الكتاب
ب�أنه ��ا (جم ��وع لي� ��س له ��ا هوي ��ة طبقية
او ثقافي ��ة �أو هوي ��ة �سيا�سي ��ة ومتار�س
ه ��ذه اجلم ��وع الهيمن ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع
واملجتم ��ع وتعطي تفوي�ض ًا كام ًال لزعيم
قادم من م�ؤ�س�س ��ة ع�سكرية �أو ع�شائرية
�أو �إقطاعي ��ة �أو ديني ��ة وه ��ذه اجلم ��وع
ال متي ��ز ب�ي�ن املجتمع امل ��دين واملجتمع
ال�سيا�س ��ي) ه ��ذه اجلم ��وع جن ��د �إنها ال
تعرب ع ��ن نف�سها �إال بالهتافات ولي�س لها
�أدبي ��ات تو�ضح ماهيتها وعقيدتها ،لذلك
يرى البع� ��ض ب�أن هذه اجلم ��وع وكذلك
الأنظم ��ة الع�سكري ��ة الت ��ي توال ��ت على
حك ��م الع ��راق كانت ه ��ي امل�ساهم الأكرب
يف تدم�ي�ر الدولة التي حتل ��م بها �أجيال

العراق ولغاية الآن ،ومن اجلدير بالذكر
�إن هذه اجلموع مل ينح�صر وجودها يف
العراق و�إمنا لها وجود يف اغلب البلدان
وت�سم ��ى بالظاه ��رة ال�شعبوي ��ة الت ��ي
يعرفها املخت�صون ب�أنها �إيديولوجية،و
فل�سف ��ة �سيا�سي ��ة�،أو ن ��وع م ��ن اخلطاب
ال�سيا�سي ،الذي ي�ستخدم الدمياغوجية
(�سيا�س ��ة ا�ستهواء اجلماهري وا�ستغالل
ميولها) ثم �إثارة عواطف هذه اجلماهري
باالحتجاج اجلماه�ي�ري لتحييد القوى
الأخرى املختلف ��ة معها ،و�أحيان ًا يتعدى
الأم ��ر االحتجاج ال�سلم ��ي �إىل ا�ستعمال
العنف مبختلف �أو�صافه و�أنواعه.
وم ��ن خال�ص ��ة م ��ا تق ��دم �أرى �إن الفك ��ر
ال�سيا�سي املهيمن عل ��ى امل�شهد العراقي
م ��ا زال مل يخرج عن نط ��اق الزعيم و�إن
القائمني على �أمور البالد ي�سعون وبكل
ق ��وة �إىل ت�أويل الن�صو� ��ص الد�ستورية
جتاه مراميهم وغاياتهم الفئوية بوازع
االنقي ��اد الأعم ��ى للزعي ��م دون االلتفات
�إىل �أي نتيجة ت� ��ؤول �إليها الأمور طاملا
�أن الزعي ��م هو م ��ن يقرر حتى ل ��و قادنا
�إىل نتيج ��ة كارثية لأنه ��م يعتقدون ب�أنه
ال يخطئ كما �إن ه�ؤالء الزعماء اعتقدوا
ب� ��أن ال �سواهم من ي ��درك غايات الأمور
و�إن ال يوج ��د بديل عنهم وهذا �أدى �إىل
التدوي ��ر يف اغت�صاب ال�سلطة والهيمنة
على املنا�صب.

الح ّكام الفا�سدون والطغاة ..في الإ�سالم
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ه ��ي �أوهام منذ الي ��وم الأول لت�شكيلها على
يد �سلط ��ة االحتالل االمريك ��ي التي ر�سمت
خارط ��ة هذه العملي ��ة على ا�سا� ��س الطائفة
واملحا�ص�ص ��ة بج�س ��د ه ��رم من ��ذ والدت ��ه
�سم ��ي جمل�س احلكم االنتق ��ايل الذي �أ�س�س
لبني ��ان ه�ش غري قادر على حتمل ال�صدمات
وعوامل البيئ ��ة املحيطة به �سواء الداخلية
�أو اخلارجية الت ��ي يعدها الكثريين املحرك
الأ�سا� ��س والداع ��م ل ��ه ،من ��ذ ق ��دوم ه ��ذه
الأحزاب و�شخ�صياتها م ��ع قوات االحتالل
واعرتافه ��ا �أنها حت ��ررت م ��ن الدكتاتورية
وه ��ي تعمل عل ��ى تر�سيخ حكمه ��ا وفق ذات
املتبني ��ات ال�سابق ��ة الت ��ي اعتمده ��ا النظام
ال�ساب ��ق فق ��د ا�ستن ��دت عل ��ى جمموع ��ة من
الأوه ��ام او�صلتها �إىل ما ه ��ي عليها اليوم،
فق ��د ا�شرتكت ه ��ذه الأحزاب م ��ع االحتالل
االمريكي عل ��ى تفريغ الع ��راق من حمتواه
و�إع ��ادة ت�صميم ��ه وف ��ق �سرتاتيجيات غري
وا�ضح ��ة فت ��ارة تعمل الت�أث�ي�رات االقليمية
على و�ض ��ع خطط و�ص ��ور مل�ستقبل العراق
وتارة �أخرى تعمل الدول الكربى على ر�سم
خرائ ��ط و�ص ��ور مغايرة بالنتيج ��ة جند �أن
التخ ��ادم غري املبا�ش ��ر ب�ي�ن البيئتني ت�صب
يف م�صال ��ح اجلميع �إال العراق والعراقيني،
�ضم ��ن جمموع ��ة الأوه ��ام والأح�ل�ام التي
مل تتحق ��ق ترعرع ��ت يف كنف ه ��ذه العملية
ال�سيا�سي ��ة جمموع ��ة م ��ن الت�ص ��ورات
احلزبي ��ة املزدوج ��ة ال ��والء عمل ��ت �ضم ��ن
دائ ��رة �ضيقة ا�ستطاعت م ��ن خاللها �أن جتد
له ��ا �أج ��واء خلل ��ق جمموعة �سلط ��ات تعزز
قوتها وابتع ��دت عن اله ��دف الأ�سا�س الذي
يع ��د من بديهي ��ات بناء الدول ه ��و ت�أ�سي�س
دول ��ة تق ��وم عل ��ى مرتك ��زات وطني ��ة تعمل
على تعزي ��ز املواطن ��ة والتعاي� ��ش ال�سلمي
والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
�أن�ش� ��أت ه ��ذه الأح ��زاب �سلط ��ات متع ��ددة
خ ��ارج الأط ��ر وال�سياق ��ات الطبيعي ��ة فه ��ي
مزق ��ت الن�سيج االجتماعي لتعزز فيه �سلطة

توطئة

الهوي ��ات الفرعي ��ة التي بدوره ��ا دفعت لأن
تك ��ون معززة ب�سلطة جماع ��ات خارج �إطار
الدول ��ة رديف ��ة لدول ��ة يف الباط ��ن حتم ��ي
مكت�سبات الأح ��زاب وت�ضم ��ن ا�ستمرارها،
�أي�ض ًا مت خلق �سلطة �أخرى هي �سلطة الف�ساد
والت�سرت عليه �ضمن معادلة ما لك وما عليك
من حيث تق�سي ��م م�ؤ�س�سات الدولة بطريقة
احل�ص� ��ص واملكا�س ��ب م ��ن خ�ل�ال الهيمن ��ة
عل ��ى كاف ��ة مفا�صل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة �أو تلك،
جمموع ��ة الأوهام هذه وغريها �ساهمت يف
تعزيز فج ��وة كبرية بني املواط ��ن و�سلطته
ال�سيا�سية وحت ��ى االجتماعية التي كان من
املفرت�ض �أن يتعكز ويعي�ش على خمرجاتها
التي ت�ص ��ب يف م�صلحته ،ف ��كل االجراءات
الت ��ي تطلقها ال�سلط ��ة ال�سيا�سية هي �ضرب
من �ض ��روب اخليال ل ��دى املواطن لأنها يف
احلقيق ��ة هي �إجراءات تخديرية عملت على
جعل الو�ضع العراق �أكرث ه�شا�شة وتعقيد.
تتو�ض ��ح �أوه ��ام العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة م ��ن
خ�ل�ال اخلروق ��ات القانوني ��ة والد�ستورية
الت ��ي متار�سه ��ا الأح ��زاب يف �سبي ��ل ك�سب
الوق ��ت للخال� ��ص م ��ن �سلطت�ي�ن فر�ضت ��ا
قوتيهم ��ا الأوىل ق ��وة املرجعي ��ة التي لطاملا
وجه ��ت الر�سائ ��ل املتع ��ددة للأح ��زاب م ��ن
�أج ��ل �إ�صالح الو�ضع والت ��ي انتهت باتخاذ
ق ��رار يف اجلمع ��ة املا�ضي ��ة على ع ��دم طرح
اخلط ��ب ال�سيا�سية ،وه ��ذه ر�سالة وا�ضحة
م ��ن قبل املرجعية لل�ش ��ارع العراقي حتديد ًا
�إن الطبق ��ة احلزبي ��ة غ�ي�ر ج ��ادة بالإ�صالح
ومتم�سك ��ة بال�سلط ��ة وت ��رك الق ��ول الأخري
لل�ش ��ارع ،ال�سلطة الثانية هي �سلطة ال�شعب
بع ��د �أن مت رف� ��ض كل مر�شح ��ي الأح ��زاب
لرئا�س ��ة ال ��وزراء بع ��د �أن عج ��زت الأخرية
ع ��ن �إيج ��اد ال�صال ��ح بينه ��م ،وه ��ذا يعطي
�إ�ش ��ارة وا�ضح ��ة �أن العملي ��ة ال�سيا�سية يف
الع ��راق بُني ��ت عل ��ى جمموعة م ��ن الأوهام
واالجراءات غري املنطقية جعلت من امل�شهد
معقد ًا ومرتبك ًا وع�صي ًا على احلل.

ميكن القول ب�أن طغيان احل ّكام وف�س ��اد ال�س ��لطة
ب ��د�أ من واقع ��ة كربالء يوم خرج الأمام احل�س�ي�ن
مطالب� � ًا بالإ�صالح وقتل يف (680م) ،و�إن احل ّكام
الأمويني تفوقوا على فرع ��ون الذي اعتمد نظام ًا
ثيوقراطي� � ًا بو�صفه �إله ًا او اب ��ن الآلهة �أو مبعوث
العناي ��ة الإلهي ��ة .ويع ��د احلج ��اج الثقف ��ي رم ��ز
الطغي ��ان يف الدول ��ة الأموي ��ة ال ��ذي كان ي ��ودع
الأبري ��اء من العراقيني يف ال�سج ��ون حتى املوت
ويتوعد من يخالفه بقطع ر�أ�سه.
وعل ��ى ال�سكة نف�سها �سار ح� � ّكام الدولة العبا�سية
الت ��ي كان ��ت بغ ��داد عا�صمتها.ويذك ��ر الأم ��ام
ال�ش�ي�رازي ب�أن (:فرعون ومنرود و�ش� �دّاد ظلموا
كثري ًا،ولك ��ن ال يبلغ ظلم ه�ؤالء ظلم الذين حكموا
با�س ��م الإ�س�ل�ام� ،أمث ��ال بن ��ي �أمية وبن ��ي مروان
وبني العبا�س) .وبدء ًا من حكم الفا�س ��ق يزيد بن
معاوية و�ص ��و ًال لقادة �أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي
يف الع ��راق احلدي ��ث اعتم ��د احل ��كام الفا�س ��دون
�أ�سالي ��ب اخل ��داع والت�ضليل والك ��ذب والتزييف
وا�ستخدامه ��م لل�سلط ��ة با�س ��م الإ�س�ل�ام املناق�ض
متام ًا جلوهره.
وم ��ع تعدد معاين مف ��ردة (الطغيان) فان اف�ضلها
م ��ا ج ��اء يف كت ��اب( القه ��ر االن�س ��اين يف هند�سة
الطاغي ��ة) للأ�ستاذ بدر خ�ضر ب�أنه ( َمن �أ�سرف يف
املعا�ص ��ي والقهر،وا َّت ِخذ م ��ن القوانني ما ُيتِيح له
�كاب الفظائع).ولدى �أفالط ��ون قول لطيف اذ
ارت � َ
يُ�ش ِ ّب ��ه الطاغية ِ ّ
بالذئ ��ب؛ "لأ َّنه ي ��ذوق بل�سانه د َم
�أهله بقتلهم وت�شريدهم".
ويف معج ��م "�أوك�سف ��ورد" الإنكليزيُ ،يع� � َّرف
الف�س ��اد ب�أ ّن ��ه انح ��راف يف �أداء الوظائ ��ف العامة
من خالل الر�ش ��وة واملُحاباة،فيم ��ا ُتع ِّرفه منظمة
ال�شفافي ��ة الدولي ��ة ب�أن ��ه كل عم ��ل يت�ض ّم ��ن �سوء
ا�ستخدام املن�ص ��ب العام لتحقي ��ق م�صلحة ذاتية
لنف�سه �أو جماعته.
الف�ساد في العراق..حقائق و�أرقام

من ��ذ  2003مل تع ��د يف الع ��راق حكوم ��ة م�ؤهل ��ة
لأدارة �ش�ؤون النا�س،فمعظم وزراء احلكومات ال
ميتلكون اخلربة وال ال�شهادة وال الكفاءة.وجرى
تق�سي ��م ال ��وزارات ح�ص�ص ًا!..و�صارت كل وزارة
م�ؤ�س�سة خا�صة بكتلة �سيا�سية ير�أ�سها وزير منها
يعم ��ل بتعليمات كتلته �أكرث م ��ن تعليمات جمل�س

الوزراء.و�ص ��ار ا�سن ��اد الوظائ ��ف العلي ��ا عل ��ى
ا�سا�س القرابة والع�ش�ي�رة والطائفة و�إن كان بال
م�ؤهل.
يف ادن ��اه م�ؤ�ش ��رات بحقائ ��ق و�أرقام ع ��ن �أف�سد
و�أف�شل حكومات يف تاريخ العراق ال�سيا�سي:
* �ص ��رح كب�ي�ر املفت�شني الأمريكي�ي�ن يف العراق
للإ�شراف على �إعادة البناء�،ستيوارت بوين ،ب�أن
حج ��م الف�ساد يف احلكومة العراقية يبلغ �أكرث من
�أربع ��ة مليارات دوالر،وو�صف ه ��ذا الو�ضع ب�أنه
�أ�شبه بتمرد ثان يواجهه العراق.
* ق ��ال �أع�ض ��اء بلجن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة�،إن
م�ستوي ��ات الف�س ��اد امل ��ايل والإداري العالي ��ة يف
العراق�،سببها تدخل رئي�س الوزراء نوري املالكي
يف عملهم،ومنع ��ه �إحالة �أي وزير �سابق �أو حايل
للتحقيق يف ق�ضايا الف�ساد �إال بعد موافقته.
* رئي�س ��ان �إ�سالمي ��ان متقاعدان،يوعظ ��ان
النا�س بالزه ��د وبتطبيق ال�شريع ��ة ويقوالن ب�أن
الإ�سالم ه ��و احلل،هما حمم ��ود امل�شهداين و�أياد
ال�سامرائي يتقا�ضى الواحد منهما 57,000,000
مليون دينار!.
* منذ عام  2003وحتى عام  2018ت�سبب الف�ساد
ال�سيا�س ��ي وامل ��ايل والإداري ب�س ��وء �صرف �أكرث
من ترلي ��ون دوالر �أمريكي،منها مدخوالت جناها
العراق قرابة  800مليار دوالر.
• نعم،جميعنا فا�سدون مبن فيهم �أنا.لقد عر�ض
علي �أحده ��م خم�سة ماليني دوالر لوقف التحقيق
ّ
معه�،أخذت املبلغ وظللنا م�ستمرين يف مقا�ضاته.
�أغل ��ب الأ�سم ��اء الكب�ي�رة يف الب�ل�اد م�س�ؤولة عن
�سرق ��ة كل ثروة الع ��راق تقريب ًا�،أ�شخا�ص يف قمة
ه ��رم ال�سلطة�،سيقتلونن ��ي �إذا الحقتهم/.م�شعان
اجلب ��وري ملرا�س ��ل �صحيف ��ة الغاردي ��ان مارت ��ن
�شولوف.
• مدي ��ر �شرك ��ة التجهي ��زات الزراعي ��ة ال�ساب ��ق
املح�سوب على �إح ��دى القوى اال�سالمية ال�شيعية
امل�شارك ��ة يف احلكومة والربملان،اع�ت�رف للجنة
النزاه ��ة ب�أن ��ه دف ��ع ملي ��ار ون�ص ��ف امللي ��ار دينار
لنائب �سابق لغر�ض تهريبه.
• "ل ��ديّ ملف ��ات للف�س ��اد ل ��و ك�شفته ��ا لأنقل ��ب
عاليه ��ا �سافلها ".ت�صريح موث ��ق لرئي�س الوزراء
ال�سابق ن ��وري املالك ��ي،ويف ت�سرته ه ��ذا خيانة
للذمة يدينها الدين الإ�سالمي.
• ح ��اول رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي

وبت�شجي ��ع م ��ن املرجعية �ض ��رب الف�س ��اد بيد من
حديد وم ��ا فعل،ما ا�ضطر املرجعي ��ة اىل �أن تعلن
بحت،ومل ي�ستمع �إلينا �أحد).
ب�أن( �أ�صواتنا قد ّ
* �ص ��رح رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي يف
الب�ص ��رة بتاري ��خ (� 22شب ��اط ،)2018ب�أن ��ه مت
�ص ��رف �سبع ��ة ترليون ��ات دينار عل ��ى م�شاريع مل
ينجز منها �شيئ ًا.
* ووفق ًا لتقري ��ر منظمة ال�شفافية الدولية (�شباط
 )2018ف�أن ��ه مت �سرقة مئة مليار دوالر( الرتليون
ي�ساوي واحد و�أمامه � 12صفر ًا،واملليار ي�ساوي
واحد وامامه ت�سعة �أ�صفار).
دجل قيادات �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي

تدّعي قيادات �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي(ال�شيعي
وال�سن ��ي) �أنها تهت ��دي بتعاليم الدي ��ن الإ�سالمي
ّ
يف ال�سيا�سة،فيم ��ا اثبت ��وا ع�ب�ر � 16سن ��ة م ��ن
احلك ��م ب�أنه ��م مار�سوا الدجل(املبالغ ��ة يف الكذب
والتموي ��ه)..لأن الإ�س�ل�ام يدي ��ن الف�س ��اد ب ��كل
�أ�شكال ��ه وم�ضامينه،وتنهى عنه �آيات �صريحة يف
القر�آن،م ��ن بينه ��ا" :وَ ال َت ْب � ِ�غ الْ َف َ�س ��ا َد فيِ الأَ ْر ِ�ض
ِ�إ َّن ال َّل� � َه ال ي ُِح � ُّ�ب المْ ُ ْف ِ�سدِ ي ��نَ � -س ��ورة الق�ص�ص"،
"وَ �إِ َذا ِقي� � َل َل ُه ْم َال ُت ْف ِ�سدُو ْا فيِ الأَ ْر ِ�ض َقالُو ْا �إِ مَّ َ
نا
ُ�صلِحُ ونَ � -س ��ورة البقرة" .ومل يثبت �أحد
َن ْح � ُ�ن م ْ
منه ��م �إنه اهتدى مب ��ا جاء يف الق ��ر�آن الكرمي من
حتذي ��ر للحاك ��م الفا�س ��د والظ ��امل لرعيت ��ه ،فف ��ي
تعاىل�(:س َن ْ�س َتد ِْرجُ ُه� � ْم مِ نْ َح ْي ُث
�سورة القلم ق ��ال
َ
َال َي ْع َل ُم ��ونَ وَ �أُ ْم ِل ��ي َل ُه� � ْم ِ�إ َّن َك ْي ��دِ ي َم ِت�ي ٌ
�ن)،ويف
�سورة ال�شعراء(:وَ َ�س َي ْع َل ُم ا َّلذِ ينَ َظ َلمُوا �أَ َّي ُم ْن َق َل ٍب
َي ْن َق ِل ُبونَ ).
ً
ً
ً
وليتهم قدموا اجنازا مهما واحدا للنا�س والوطن
يف � 16سنة ولديهم ثروة تعيد بناء دولة خرجت
من حرب كارثية .بل �إنهم فعلوا ما يعد �أ�ش ّد قبحا
يف القرن الواحد والع�شرين.فلقد قر�أت يف كتاب
(�ضح ��ى الإ�سالم) للمفك ��ر (�أحمد �أمني ) ما ن�صه:
"يظهر �أن العرب يف اجلاهلية مل يكن لهم �شعور
قوي ب�أنهم �أمّة ،امن ��ا كان ال�شعور القوي عندهم
�شعور الفرد بالأنتم ��اء لقبيلته � -ص .."23وهذا
م ��ا فعلته �أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي ب�أن �أ�شاعوا
االنتم ��اءات للطائف ��ة والع�ش�ي�رة والقومي ��ة
عل ��ى ح�س ��اب االنتم ��اء للهوية الوطني ��ة فاعادوا
جماهريهم اىل ع�صر اجلاهلية.
ولأن حكوم ��ات م ��ا بع ��د التغي�ي�ر كان ��ت بهوية

�شيعية،وبني قادتها من يدّعون �إنهم �أحفاد الأمام
عل ��ي و�أخل� ��ص �شيعته،ف�أنه ��م مل يقت ��دوا ب ��ه يف
و�صيته ملالك الأ�شرت(ال تكونن عليهم �سبع ًا �ضاري ًا
تغتن ��م �أكلهم).وال تنبيهه له بان الذين جاءوا اىل
ال�سلط ��ة من داخل ال�شعب كانوا قبل ذلك يثريون
النقد �ض ��د �سيئات احلاكم ال�سابق ،فيدعوهم اىل
�أن ال ين�س ��وا مواقعهم النقدي ��ة ال�سابقة في�صغوا
اىل النق ��د الآت ��ي م ��ن القاع ��دة ال�شعبية..وتل ��ك
�أثمن ن�صيح ��ة مل ي�أخذ بها من جاء بهم (ال�شعب)
اىل ال�سلط ��ة بع ��د التغيري.ف�ض�ل�ا ع ��ن ن�صيح ��ة
�أخ ��رى بقوله(ثم اخرت للحكم ب�ي�ن النا�س اف�ضل
رعيتك)،فيم ��ا ح ّكام �أح ��زاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي
اخت ��اروا م ��ن يك ��ون ره ��ن طاعته ��م وا�ستبعدوا
�أف�ضل الكفاءات و�أن�ضج اخلربات،وعملوا بال�ضد
أن�صف الل ��ه و� ْ
من ن�صيحته(:و� ْ
أن�صف النا�س من
نف�س ��ك ومن خا�ص ��ة �أهلك ومن لك في ��ه هوى من
رعيتك).ون�صيحة �أخرى بقوله (الأ�صغاء للعامة
من النا�س) فيما املتظاهرون يطالبون بالإ�صالح
وي�صرخون من ثماين �سنني وهم عنهم �ساهون.
ون�صيح ��ة �أخطر بقوله(اي ��اك والدم ��اء و�سفكها
بغري حلها) فيما هم �سفك ��وا الدماء وتعاملوا مع
املتظاهرين كما لو �أنهم قوم غزاة �أو يف حرب مع
جي� ��ش نظامي!،فقتلوا املئ ��ات و�أكرث من ع�شرين
�ألف ًا بني معوق وجريح.
نهاية الطغاة والفا�سدين

يحدثن ��ا التاري ��خ بانه ال مير ع�ص ٌر من الع�صور
�إال وتكون نهاية الطغاة ،خمزية ومهينة.
وم ��ا انف ��رد ب ��ه ح� � ّكام الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف
الع ��راق �أن ال�شع ��ب �أخزاه ��م وه ��م يف احلك ��م،
و�أح ��رق مق ��رات �أحزابهم،وف�ضحه ��م ب�أهازي ��ج
خمجلة(:با�س ��م الدي ��ن باكون ��ه احلراميه،الل ��ه
واك�ب�ر ياعل ��ي الأح ��زاب باكونه ،اخل�ي�ر العدنه
مك ��وم والأحزاب تفرهد بيه..و�ص ��و ًال لأهزوجة
�أه ��ل النا�صرية:ما نريد قائد جعفري تاليها يطلع
�س)..
وكم ��ا مل يب ��ق م ��ن احل ��كام الطغ ��اة والفا�سدين
�س ��وى اخلزي والذك ��ر الكريه ولعن ��ات ال�شعوب
ف�إن قادة �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي �سيلقون نف�س
امل�ص�ي�ر..وان كان �أكرثهم يعتقدون �أن لديهم من
امل ��ال املنه ��وب والأتب ��اع واملك ��ر م ��ا يجعلهم يف
احلكم يبقون!
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ثقافة

م�ل�اح���ظ���ات ف����ي ال��ت��وا���ص��ل
يا�سني طه حافظ

في كتب البالغة العربية �أحكام
"ورائية" .بمعنى خارج بناء
الجملة و�إيحاءاتها .وفي هذا
اقتراب الى الدرا�سات الحديثة
في فن التو�صيل .فهو يترك
للإن�سان ح�ضوراً في مهمة
االي�صال غير المهمة النطقية �أو
التحريرية .وي�أتي هذا ال بتنويه
فكري فل�سفي ولكن في طبيعة
الجملة العاك�سة �أو المعبرة عن
طبيعة المتكلم (�أو الكاتب).
يكمن ذلك الهاج�س وراء العبارة،
غ�ضب ًا �أو حنق ًا ،فرح ًا �أو حب ًا،
�سخرية �أو غمزاً.

البالغي ��ون اعتم ��دوا "ن ��وع" املفردة
�أو ًال ث ��م مكانه ��ا يف الرتكي ��ب .ولع ��ل
فيما كتبه �سيد قطب �أمثلة جيدة قريبة
من ��ا ،وه ��و يت ��ذوق �أو يك�ش ��ف بالغة
املفردة القر�آني ��ة .وميكن �أن جند ذلك
يف كتاب ��ه املفيد "النق ��د الأدبي" و يف
كتابه "يف ظالل القر�آن".
لك ��ن هذا املنحى يف الدرا�سات يرتكنا
خارج االهتمام �إال كوننا نتلقى در�س ًا.

نح ��ن الي ��وم يف مرحل ��ة الإ�سه ��ام يف
التفاع ��ل ونريد لنا ح�ض ��ور ًا وفل�سفة
ت�سوغ هذا احل�ض ��ور �أو علم ًا ن�ستدل
بحقائق ��ه .نري ��د �أن نع ��رف م ��دى
توا�صلن ��ا �أو م ��دى و�ص ��ول خرباتنا
و "حالن ��ا" م�شارك� � ًة يف الفه ��م �أو يف
العاطفة.
كي ��ف ن�ستطي ��ع التوا�ص ��ل �أو "تبادل
االي�ص ��ال" ويف داخلن ��ا �أك�ث�ر م ��ن
�شعور فاع ��ل حلظة الكتابة �أو الكالم؟
يف ح ��ال كهذه ،لي�س م ��ا ي�صل مكتم ًال
�أو خال�ص� � ًا .العل ��وم احلديث ��ة ت ��رى
التو�صيل جتاوز ًا لالزدواجية ،واننا
نخل�ص ملا نريد اي�صاله .وهذه م�س�ألة
لي�ست هينة كما تب ��دو .فرمبا هو هذا
�سبب البحث عن �سكينة عميقة وت�أمل
�أو تف ّرغ ملو�ض ��وع الكالم �أو الكتابة.
تف�س�ي�ر ه ��ذا انن ��ا نك ��ون يف ح ��ال
التخل�ص من االزدواجية.
يف ال�شعر ويف الر�سم �صفاء التجربة
م�س�أل ��ة مهم ��ة ،ب ��ل �أ�سا�سي ��ة ل ��كل
جن ��اح �أو متي ��ز .من ��ح مت ��ام التفكري
�أو مت ��ام العاطف ��ة واالن�شغ ��ال الكلي
يف مو�ض ��وع م ��ا ،ق�صي ��دة �أو لوح ��ة
�أو مقطوع ��ة مو�سيقي ��ة ،ي�شم ��ل ه ��ذا
احل ��ال يف قراءتها �أو النظ ��ر �إليها �أو
�سماعها.
الحظ الفال�سفة �أن منظومة التوا�صل
املنطقي ��ة� ،إذا �أري ��د له ��ا �أن تعم ��ل
بكف ��اءة ،فمطل ��وب لذل ��ك معاجل ��ة
"مالمح داخلية" .كان �أفالطون يظن
�أن منظومة التوا�صل املنطقية تتطلب
توحي ��د ًا ب�ص ��ورة تعاون ب�ي�ن اق�سام
ال ��روح  ..وهذا املعن ��ى ال يختلف عن
الق ��ول :توح ��دا م ��ع �أجزاء ال ��ذات �أو
ان�صراف اج ��زاء الذات كله ��ا اىل ذلك
العمل� ،أي التوا�صل.
يف الكتاب ��ة االبداعي ��ة� ،ش ��رط �أن
نتخل�ص من خداع الذات �أو من بيعها

موسيقى االحد

 لطفية الدليمي

�أفالطون
�أو املزاوجة يف اهتماماتها.
وهذا يعني خلو� ��ص الكتابة ملا نكتب
عن ��ه ،وكل م ��ا اكتمل خلو�صه ��ا ارتفع
�ش�أنه ��ا واكت�سب ��ت الثن ��اء .ودرج ��ات
ع ��دم االكتم ��ال �أو ع ��دم ال�صف ��اء ه ��ي
وراء درج ��ات اجل ��ودة! وطبع ��ا اذا
تي�سرت املهارة والغنى الثقايف لي�أتي
التعب�ي�ر ع ��ن الر�ؤية حام�ل� ًا اخال�ص
الكاتب وغن ��اه اىل املتلق ��ي .اختالف

املو�ضوع ��ات واخت�ل�اف �أو تعار� ��ض
امل�شاع ��ر يعن ��ي انن ��ا ام ��ام ن�صو� ��ص
اال�ضطراب اول �صفاتها.
�أذك ��ر جترب ��ة �شخ�صي ��ة تلقيته ��ا ك�أي
حدث �أو توجيه .ولكني اليوم �أجدها
يف �سياق ما �أحتدث عنه :ا�صطناع �أي
كتاب ��ة �أو ا�صطناع �أي ف ��ن ي�سقط من
الن� ��ص �أو من الفن �أي قيمة �أ�سا�سية .
فهو هنا يت�ضم ��ن خداع ًا للذات� .أعني

عدم �إخال�ص .هو يعني عدم �أمانة يف
التو�صيل ويعني �إي�صال امل�شوب!
م�س�أل ��ة �أخرى م�س�أل ��ة و�صول املفهوم
م ��ع املواقف وال�صفات التي يراها هو
له ،جمموع ه ��ذه ي�شكل ر�ؤية خا�صة.
وه ��ي �أي�ض ًا ت�ستوجب مدى من �صفاء
عنا�صرها.
�أعمال مثل ه ��ذه ال تك�شف حال الذات
احلقيقية بتمامها وال تو�صلها �سليمة.
وهذا يو�صلن ��ا اىل م�س�ألة خطرية لها
فع ��ل يف حياتنا االجتماعي ��ة .هي �أن
�أي ف ��رد ال ميث ��ل ال�شخ�صي ��ة العام ��ة
ملجتمع ��ه �أو منظومت ��ه حت ��ى �إذا ق ��ام
ب�أ�شياء منطقية و�سليمة .الذوات عادة
خمتلفة ودرجات نقاء ر�ؤاها خمتلفة.
وامل�شاع ��ر العامة له ��ا عالقات بالهدف
�أك�ث�ر مم ��ا بال ��ذات .فاله ��دف �أ�صف ��ى
كيان ًا و�أطول ثبات ًا وتغرياته متباعدة
ال كاالفراد االحياء .ف�س ��وا ٌء كان فرد ًا
�أو كان عم�ل�ا� ،سند التف ��وق و�سالمته
�أن يبتعد ع ��ن الزيف .امل�شاعر الزائفة
�أك�ث�ر و�ضوح� � ًا م ��ن اال�شي ��اء املادي ��ة
�أحيان ًا!
�أظنها واحدة من اال�شكاالت الإن�سانية
فهم الآخر وكيف َيفهم
الدائم ��ة :كيف ُي ِ
الآخ ��ر ،معنى هذا ثم ��ة توا�صل حميم
هنا �سر ارتي ��اح الفرد اىل الآخر الذي
ينظر �إليه كما ينظر لنف�سه.
الآداب والفن ��ون واالفراد يف احلياة،
يف جه ��اد دائ ��م لتحقيق ه ��ذا املطلب.
وهنا افهم لهف ��ة وت�سا�ؤل منتج االدب
والف ��ن  :كي ��ف ر�أيتَ ما ق ��ر�أت ؟ �أو ما
ر�أي ��ت؟ ه ��و للت�أكد م ��ن م ��دى االفهام
وم ��دى التو�صيل  .الألف ��ة ال�شخ�صية
و�ألف ��ة الأ�سالي ��ب تقدم ��ان عون� � ًا يف
ه ��ذا ال�ش�أن .وتخ�ص� ��ص بع�ض النقاد
مبو�ض ��وع �أو بكاتب �أو فن ��ان ،يعني
ات�ساع مدى الألفة بينهما ،وهذا يعني
ات�ساع مدى التوا�صل اي�ضا.

�أ��������س�������رار ب���اغ���ان���ي���ن���ي

ثائر �صالح
نع ��رف �أن نيكول ��و ياغانين ��ي ( )1840 – 1782كان
�أ�شه ��ر ع ��ازف كم ��ان يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،بل قد
يك ��ون �أعظم عازف كمان عل ��ى االطالق .لكن لي�س كلنا
يع ��رف �أنه كان ع ��ازف غيتار ب ��ارع يف نف� ��س الوقت،
و�أ ّل ��ف للغيت ��ار الكثري م ��ن الأعمال ،منه ��ا � 104أعمال
للغيت ��ار املنفرد ،ولثنائي الغيت ��ار والكمان �أو ثالثيات
�أو رباعي ��ات ملختلف الأدوات م ��ع الغيتار .بذلك ميكن
اعتب ��اره �أخ�ص ��ب امل�ؤلف�ي�ن انتاج� � ًا ب�ي�ن كل م ��ن كتب
للغيتار يف القرن التا�سع ع�شر ،وهو �أمر يجهله الكثري
منا.
يع ��ود اهتم ��ام باغانين ��ي بالغيت ��ار اىل ف�ت�رة مبكرة،
�إذ كان �أب ��وه عازف ًا عل ��ى املاندولني ،فتعل ��م املاندولني
الذي هو �أحد �أ�شكال الغيتار يف �إيطاليا .لكن االهتمام
احلقيقي بهذه الأداة اجلميلة جاء مع تعرفه على �سيدة

قناديل

نبيل ��ة من تو�سكانا وهو يف التا�سعة ع�شرة كما ي�شاع،
دام ��ت عالقتهما ل�سنوات ثالث .خ�ل�ال تلك الفرتة كان
يتمت ��ع بالب�ستنة يف ب�ستان ال�سي ��دة ،وبع�شق ال�سيدة
طبع ًا ،وكذلك بالعزف على  ...الغيتار! فال�سيدة التي ال

نع ��رف ا�سمها ومن تكون كانت تف�ضل الغيتار .وتعود
اىل تلك الف�ت�رة جمموعة من �أعماله ملو�سيقى احلجرة
املكتوب ��ة للغيتار �أو الثنائي ��ات للغيتار مع الكمان مثل
ال�سونات ��ات ورق�صات املنوي ��ت .كان باغانيني يتدرب
كثري ًا على الغيتار مثلما كان يتدرب قبلها على الكمان،
وقد ا�ستف ��اد كثري ًا من ذلك يف تقوي ��ة �أ�صابعه ،فم�سك
الأوت ��ار عل ��ى الغيت ��ار يتطل ��ب ع�ضالت �أق ��وى ب�سبب
االختالف ب�ي�ن الأداتني وتع�شيق رقبة الغيتار (وجود
الفوا�صل عليه ��ا) .باملقابل اقتب�س الكثري من التقنيات
امل�ستعملة يف العزف على الغيتار وطبقها على الكمان،
منها خمرج الأوت ��ار ب�أ�صابع اليد الي�سرى (وا�سم هذا
التكني ��ك باللغ ��ة الإيطالي ��ة فالجيو َل ّت ��و ،وه ��و ت�شبيه
للجل ��د بال�سوط) .ا�ستفاد كذل ��ك من الغيتار يف تطوير
�كال
�أمن ��اط خمتلف ��ة م ��ن الأحل ��ان ويف ا�ستنب ��اط �أ�ش � ٍ
جدي ��دة من الت�آلف ال�صوتي طبقها على الكمان و�سحر
بها جمه ��وره الحق ًا ،مما عزز من �شهرته ك�أعظم عازف
كمان.
بعد ال�سنوات الثالث �أ�صب ��ح الغيتار مرافق باغانيني

الدائ ��م �سوية م ��ع كمانه يف ترحال ��ه املتوا�صل لتقدمي
احلفالت يف كل م ��دن �أوروبا .لكنه مل يكن يعزف على
الغيت ��ار يف املنا�سبات العامة واحلفالت على االطالق،
ب ��ل دوم ًا يف حم ��ل اقامته وب�ي�ن �أق ��رب �أ�صدقائه .يف
نف� ��س الوق ��ت عق ��د �صداق ��ات قوية م ��ع �أ�شه ��ر عازيف
الغيت ��ار وم�ؤلف ��ي املو�سيق ��ى للغيتار يف زمن ��ه ،وقدم
معه ��م حف�ل�ات ال تن�س ��ى وهو يع ��زف عل ��ى كمانه .من
ه� ��ؤالء م ��اورو جولي ��اين ال ��ذي التقاه يف روم ��ا �سنة
 ،1821وفردينان ��دو كاروليّ يف باري� ��س �سنة ،1831
وت�س ��اين دي َف ّرانتي يف بروك�س ��ل �سنة  1834وكذلك
لويج ��ي ليني ��اين يف تورين ��و �سن ��ة  1836وه ��و من
�أ�صب ��ح �صديق ًا حميم� � ًا له وق ��د �أم�ضيا وقتهم ��ا �سوية
يف العزف وت�أليف املو�سيق ��ى ثم �سافر االثنان لتقدمي
حف�ل�ات م�شرتك ��ة اىل باري� ��س ولن ��دن حل�ي�ن مر� ��ض
باغانين ��ي وعودته اىل بلده يف  1839حيث تويف يف
الع ��ام التايل .ويعرف كل من تعلم العزف على الغيتار
ا�سم كاروليّ �صاحب �أ�شه ��ر منهاج تعليم الغيتار وهو
م�ستعمل حتى اليوم.

نهاية الكائن المافيوي
(مارت ��ن �سكور�سي ��زي) عبق ��ري �سينمائ ��ي ال�أظ ��نّ �أن هن ��اك م ��ن
ي�ش� � ّكك يف عبقريت ��ه امل�شه ��ودة  .ق ��د نختلف على بع� ��ض تفا�صيل
مو�ضوعات ��ه ال�سينمائية ؛ لكن ��ه يبقى عالمة كربى يف ت�أريخ الفن
ال�سينمائ ��ي� .أ�س ��وق ه ��ذه التنويه ��ة كمقدمة للتعلي ��ق على �أحدث
�أفالم ��ه (الإيرلن ��دي  )The Irishmanال ��ذي ر�أى في ��ه الكثريون
حتف ��ة �سينمائية عل ��ى كل امل�ستوي ��ات� :إخراج ًا و�إنتاج� � ًا وطاقم ًا
�أدائي� � ًا متم ّر�س� � ًا عظيم القدرات ومو�سيقى وم�ؤث ��رات ب�صرية يت ّم
�إ�ستخدامها للمرة الأوىل يف الفن ال�سينمائي.
ال�أح � ّ�ب الأفالم الهوليودي ��ة ذات امليزانيات املت�ضخم ��ة  :هذا �أحد
القوان�ي�ن ال�سينمائي ��ة الت ��ي ت�شكل ��ت ل ��ديّ بعد ت�أري ��خ طويل من
املتابع ��ة وامل�شاه ��دة والق ��راءة ؛ �إذ يب ��دو �أ�شبه بحقيق ��ة ثابتة �أن
املخ ��رج ال ��ذي ّ
ي�ضخم املال الإنتاجي �سيجن ��ح  -بال�ضرورة � -إىل
املبالغ ��ة يف الإ�ستعرا�ض ��ات امل�شهدي ��ة (�أعم ��ال ال  )Showيف
حماول ��ة منه لإقناع امل�شاهدين  -ف�ض ًال ع ��ن اجلهة الإنتاجية � -أنّ
ثم ��ة ماي�س ��وّ غ حجم الأم ��وال الت ��ي ُ�صرفت على الفل ��م  ،وبالتايل
ف� ��إنّ اجلهد الإخراجي ب�أكمله �سين�ص ��رف �إىل هذه الألعاب عو�ض ًا
ع ��ن تناول الأف ��كار امل�ؤثرة بذاته ��ا  ،ويح�ضرين ك�أمثل ��ة تطبيقية
فلم ��ان �أراهما عالمتني مميزتني يف ت�أريخ ال�سينما :الأول هو فلم
( �آيري� ��س  ) IRISعن حياة الفيل�سوف ��ة الروائية �آيري�س مردوخ،
والثاين فلم (قبل �ش ��روق ال�شم�س )BEFORE SUNRISE؛ �إذ
�أنهما فلمان غري باذخني �إنتاجي ًا ،لكنهما مميزان بوفرة احلوارات
الفكرية والفل�سفية املمتعة والأ�سلوب الإخراجي ال�ساحر لإجتذاب
امل�شاهد والإ�ستحواذ على حوا�سه بعيد ًا عن املهرجانات امل�شهدية
 .ماذا ميكننا �أن نتو ّقع �إذن من فيلم ي�صنعه (�سكور�سيزي) املعتاد
عل ��ى املط ��وّ الت الفلمية -التي تتج ��اوز ال�ساعات الث�ل�اث غالب ًا، -
وبخا�ص ��ة �إذا ماعلمن ��ا �أنّ ميزاني ��ة الفل ��م ّ
مت ��ت م�ضاعفتها مرتني
لتغطي ��ة الأجور الباهظة لنجوم من حيتان ال�سينما �أمثال روبرت
دي نريو و �آل بات�شينو؟
قد يبدو متهي ��دي هذا �إ�شارة �إىل عدم �إعجابي بفيلم (الإيرلندي).
�صحيح �أنّ (�سكور�سيزي)
�أب ��د ًا ،لي�س هذا ما�أ�سعى للحديث عنه .
ٌ
�ص ��ار مبثابة متعهّد �أبدي لإخ ��راج الأفالم اخلا�صة بعامل املافيات
والر�ؤو� ��س الكب�ي�رة املهيمنة فيه ؛ لكنه يط ��رح يف ّ
كل مرة جانب ًا
م ��ن هذا العامل مغاي ��را للجوانب التي قدمه ��ا يف �أفالمه الأخرى ،
وه ��ذه هي �سمة تفرده الإخراجي � .إنّ مامييّز (�سكور�سيزي) عن
خمرج ��ي �أفالم الأفكار هو �أنه يدفع بامل�شاهد �إىل اقتنا�ص الفكرة
( التي تكون يف العادة فكرة وحيدة الفي�ض ًا من الأفكار) بعد ثالث
بح َرفية
�ساع ��ات م ��ن متابعة امل�شهدي ��ات ال�سينمائي ��ة امل�صنوع ��ة ِ
عالية�.سكور�سي ��زي به ��ذا ال ُيع� � ّد �صانع �أفكار خال�ص ��ة بقدر ماهو
العب ماهر يجيد التالع ��ب باملجال الب�صري ويدفع املتلقي للتف ّكر
يف ثيمة فل�سفية حمدّدة.
�إنّ ّ
كل ما�سع ��ى (�سكور�سي ��زي) لتمري ��ره للم�شاهدي ��ن بع ��د ثالث
�ساع ��ات ونيّف م ��ن امل�شتبكات امل�شهدية والتداخ�ل�ات الزمنية هو
ماتقوله و�ضعية البطل (روبرت دي نريو) ،الوحيد املهمل يف دار
امل�سنني والذي يطلب من �إبنته النافرة منه �أن ترتك الباب مفتوح ًا
بع ��د مغادرتها  ،فهو يخ�شى البقاء وحي ��د ًا مع �أ�شباح �أولئك الذين
ا�ستق ��رت ر�صا�صاته يف ر�ؤو�سهم � .أية نهاية بائ�سة ومريرة!! هل
ثمة يف احلي ��اة ماي�سوّ غ �أن ينتهي املرء هذه النهاية الب�شعة وهو
يتهام�س مع �أ�شباح؟
كم متنيت و�أنا �أتابع الفيلم �أن ي�شاهده �أع�ضاء املافيات العراقية
الت ��ي تتح ّكم مب�صائر �شعبنا  ،حينها �سيعلم ��ون �أية نهاية مروعة
تنتظره ��م ،ه ��ذا �إذا �أتيح لهم �أ�ص ًال �أن يكمل ��وا ماتبقى من حياتهم
يف م�صح ��ات ؛ لكن ��ي موقنة �أن هذه ( الرفاهي ��ة ) لن تكون متاحة
لهم �أبد ًا.
ّ
نتوقع �إذن من فيلم ي�صنعه
ماذا يمكننا �أن
المطوالت
(�سكور�سيزي) المعتاد على
ّ
الفلمية -التي تتجاوز ال�ساعات الثالث
غالب ًا ، -وبخا�صة �إذا ماعلمنا �أنّ ميزانية
تمت م�ضاعفتها مرتين لتغطية
الفلم ّ
الأجور الباهظة لنجوم من حيتان ال�سينما
�أمثال روبرت دي نيرو و �آل بات�شينو ؟

في ذكــرى رحـيلــه

ال�������س���ي���اب :اال ّت����ق����اد �أل�����م����� ًا ..االن���ت���ح���اب �أم��ل� ًا
د .نادية هناوي

ا�ستلهم بدر �شاكر ال�سياب
من الكينونة الم�ؤنثة
حكايات �شعرية كما ا�ستمد
منها مرجعيات ثقافية
�صانع ًا ن�صه ال�شعري ب�أناة،
م�ضمن ًا �إياه تجاربه الذاتية
والمو�ضوعية .وقد تباينت
و�سائله الفنية في التعبير عن
هذه الكينونة تبعا لطبيعة
الموقف الذي ا�ستمد ال�شاعر
منه خطابه نحو الآخر .

ويتعاىل البعد الن�س ��وي يف ق�صائده �إىل
الدرجة التي فيها حتتل املر�أة مكان ًا متميز ًا
فهي تارة امللهمة واحلار�سة الطيبة وتارة
�أخ ��رى ه ��ي ال�ضعيف ��ة املغلوب ��ة واملغيبة
يف املجه ��ول .وكثرية ه ��ي الق�صائد التي
تتغن ��ى ب ��الأم واجلدة والبن ��ت واحلبيبة
واملنا�ضلة واملتتبع لدواوينه �سيلمح هذا
البعد بجالء بدء ًا من ق�صائد( رثاء جدتي

واذكرين ��ي والي ��ك �شكات ��ي) م ��ن دي ��وان
بواك�ي�ر ،ومرورا بق�صائد دي ��وان قيثارة
الريح ( الم� ��س �شعرها �شع ��ري وق�صيدة
املحبوبة وق�صيدة ثورة على حواء) التي
ت�ؤدي املر�أة فيها دور ًا فاع ًال ،و�صو ًال اىل
دواوي ��ن ( املعبد الغريق ومن ��زل االقنان
و�شنا�شيل ابن ��ة اجللبي وان�شودة املطر)
الت ��ي فيها تغدو امل ��ر�أة عن�ص ��ر ًا ال يكتمل
الن�ص ال�سيابي من دونه.
ويف ق�صي ��دة (االم والطفل ��ة ال�ضائع ��ة)
تتم�س ��رح املر�أة على خ�شب ��ة احلياة فاعلة
ومهيمن ��ة ،و�إذ تعك� ��س ه ��ذه الق�صي ��دة
بعنوانه ��ا االن�س ��اين �أ�ش ��د العالق ��ات
حميمي ��ة على وجه الأر� ��ض؛ ف�إنها تخرق
تلك العالقة احلميمية ب�أ�شد خطر يداهمها
وه ��و ال�ضي ��اع .وما بني الفاق ��د واملفقود
تتج�سد داللة العنوان ،فتتماهى الق�صيدة
يف �إطار م�ؤنث ،ين�ساح بالق�صيدة دراميا
م ��ن نقط ��ة بداي ��ة حم ��ددة اىل نقط ��ة غري
منتهي ��ة بنهاي ��ة .وهذا م ��ا ي�ؤك ��ده البناء
الزمن ��ي ال ��ذي تناوب ب�ي�ن �صيغتي الأمر
وامل�ضارع م ��ع بع�ض الفعلي ��ة املا�ضوية.
وق ��د �أتاح البن ��اء ال�س ��ردي للق�صي ��دة �أن
تتعا�ض ��د حبكته ��ا لتو�ص ��ل اىل الق ��ارئ
حزم ��ة امل�شاعر االن�سانية املبطنة باللوعة
يف مكابدة ال�ضياع وج ًال من املوت:
قف ��ي  ،ال تغرب ��ي  ،يا �شم�س .م ��ا ي�أتي مع
الليل
�س ��وى املوت ��ى .فم ��ن ذا يرج ��ع الغائ ��ب
لالهل

�إذا ما �سدت الظلماء
دروب ًا اثمرت بالبيت بعد تطاول املحل؟
ولو مل يك ��ن ال�سياب باحث� � ًا تواق ًا للحياة
ومفت�ش� � ًا نهم ��ا عنها مل ��ا كان ذل ��ك ال�شاعر
البار ب�شعره ،وملا ترك لنا هذا املنجز الرث
متخذا من الثقاف ��ة و�سيلة ي�ؤكد بها وعيه
ال�شعري ،واملر�أة بالن�سبة اليه كيان م�ؤثر
يف الن� ��ص وذات فاعلة وحمورية حتتمل
دالالت وقيم ��ا وعالم ��ات ،فهي التي حتفز
الن�ص نح ��و اال�ستمرار وت�ستف ��ز املتلقي
ب�ش ��كل اعمق ك ��ي يغور يف الن� ��ص باحث ًا
عن الت�أويالت الت ��ي تفرت�ضها �آليات بناء
الفاعلية ال�شعرية وبواقعية عيانية جلية،
تركز عل ��ى الق�صي ��دة كج�سد م ��ادي حين ًا
وتعتمد اخلطاب الرمزي ذي اال�ستيهامية
العالي ��ة �أحيان ��ا اخ ��رى يف ظ ��ل ع ��امل
�س ��وداوي لي� ��س فيه �إال الظ�ل�ام وال�سواد
والأ�شباح.
وينتخ ��ب ال�شاعر لأج ��ل حتقيق الدرامية
ال�شعري ��ة وتو�صي ��ل التجرب ��ة الأليم ��ة
الفع ��ل الأ�سط ��وري م�ستعين� � ًا ب�أ�سطورة
بر�سف ��ون  Persephoneمتنا�ص� � ًا معها
جزئي ًا مول ��د ًا عربها انثياالت وت�سا�ؤالت
على �ش ��كل عب ��ارات �شعري ��ة ا�ستفهامية.
وه ��و يف الق�صيدة راو خارجي ي�ستبطن
ال�شخ�صي ��ة ال�سردية درامي ��ا م�ستح�ضرا
وب�ش ��كل م�ضاع ��ف فك ��رة امل ��وت �ضياع� � ًا
وغياب� � ًا .وجت ��د الأ ّم يف �أ�سط ��ورة
بر�سفوين عزاءها ،فطفلتها هي بر�سفون
التي خطفه ��ا الوح�ش ولك ��ن ام بر�سفون

لي�س ��ت مثله ��ا فهي �أق ��ل �ضن ��ى واوهام ًا،
لأنه ��ا تع ��رف اىل �أي ��ن م�ض ��ت ابنته ��ا.
وبقدوم �سندباد و�سفينته يكون االنبعاث
اال�سط ��وري قد حتق ��ق يف الق�صيدة ،فهو
احلار� ��س واملنقذ ،وتنته ��ي الق�صيدة لكن
ب�ل�ا نهاية موع ��ودة باالمل وب ��ذر احلياة
يف ع ��امل كله دجى و�سواد ،وال�شاعر يظل
متم�سكا باالمل حتى �آخر رمق .
وت�ستجي ��ب الق�صي ��دة بو�صفه ��ا مف ��ردة
م�ؤنثة لرغبة ال�شاعر فيلتب�س دور املر�أة/
الأ ّم عاك�س ًا م�شاعر ال�شوق والتوق مازج ًا
خطاب اجل�سد بالطبيع ��ة لت�صبح احلبكة

الق�ص�صية �أكرث هو ًال وتراجيدية..
ويظه ��ر اللي ��ل دا ًال مهيمن� � ًا يف جت�سي ��د
امل�أ�س ��اة وحتدي ��د تفا�صيله ��ا وتخومه ��ا
برمزي ��ة وان�سي ��اح �إ�ش ��اري فتتمظهر من
خالل ��ه املدل ��والت ال�سلبي ��ة لل�شخ�صي ��ة
املحوري ��ة وحتدث تبادلي ��ة يف الوحدات
اللغوي ��ة �س ��واء �أكان ذل ��ك يف بنيته ��ا
ال�سطحي ��ة �أم كان يف �أعماقه ��ا الغائ ��رة
واله ��دف م ��ن وراء ذلك تو�صي ��ل التعبري
اجلم ��ايل ال ��ذي ي�ستطي ��ع اقن ��اع القارئ
بحقيقة ما يجري.
وتتجه الق�صيدة اجتاه ��ا واقعيا بتخييل

عال وتتوغل يف الرمزية
و�شح ��ن عاطفي ٍ
�أك�ث�ر ،لتن�س ��ج عالق ��ات غيابي ��ة ت�صنعها
العالقة االعم عالقة الأم بطفلتها التي هي
وجه �آخر لعالق ��ة ال�شاعر بق�صيدته فك�أنه
�أم �أ�ضاع ��ت وليدتها ،يف �إ�شارة داللية اىل
�أن هوي ��ة ال�شاع ��ر تتبط ��ن يف ق�ص ��ة الأ ّم
بحث� � ًا عن الوليدة ال�ضائعة التي هي جزء
ال ينف�صل عنها .
ويتخ ��ذ م ��ن توظي ��ف اجل�س ��د داال يف
الق�صي ��دة ال�سيابي ��ة ,بحث ًا ع ��ن مزيد من
املدل ��والت املغيب ��ة واخلفي ��ة ،ممار�س ��ا
دور الو�سي ��ط يف االف�ص ��اح ع ��ن االنث ��ى
متكلم ًا عنها مف�صح ًا عن حقيقتها ،م�ضيف ًا
�صوت ًا جديد ًا �إىل �صوتها .والأم والطفلة
كينونتان �إن�سانيتان �إحداهما حا�ضرة يف
الن�ص واالخرى غائبة فتتواىل الكينونة
احلا�ضرة يف ر�س ��م ربيبتها الغائبة ..وال
يتم الر�سم �إال من خالل الرتكيز على ج�سد
طفلته ��ا ال�ضائعة لتو�ص ��ل اىل �سامعها او
متلقيها م�شاعرها وهول العاطفة املرتتبة
على فقدانها:
هاك من حلمي
طعام ًا اه عط�شى �أنت يا �أمي؟
فعبي من دمي ماء وعودي ..كلهم عادوا
ولأن ه ��ذا اخلط ��اب يق�ت�رن داخلي� � ًا
وخارجي ًا باجل�سد لذلك تبكي الأم ّ�ضياعه
ذائب� � ًا غائب ًا وبعيد ًا ..فاللي ��ل ال ي�أتي معه
�س ��وى املوتى فمن ذا ال ��ذي يرجع الغائب
امل�سافر واملجهول اىل الأهل..؟
وتغليب �ص ��ورة االم التي ظلت يف نهاية

الن� ��ص مفت�شة باحثة ه ��ي �صورة مموهة
للق�صي ��دة التي �ضاعت م ��ن �شاعرها ،هو
تغلي ��ب للم�ؤن ��ث الذي هو �ص ��ورة اخرى
لتغلي ��ب اللغة و�إن كان الدكت ��ور عبد الله
الغذام ��ي ي ��رى( �أن ت�أني ��ث اللغ ��ة �أو يف
االقل ان�سنتها لن يتحقق اال بعد ان تكتنز
الذاكرة الثقافية باملعنى امل�ؤنث واالنوثة
وهو �ش ��رط مل يتحقق بعد) فه ��ل تراه قد
قر�أ ق�صيدة ال�سياب هذه وهو يجزم بعدم
حتقق هذا ال�شرط؟!!
ما�ض
�إن انتح ��اب ال�سياب مل يكن �إال على ٍ
ذوى وم ��ا حنينه �س ��وى �شاعري ��ة متقدة
تاه ��ت من ��ه ف�أخ ��ذ يه ��م بالتفتي� ��ش عنه ��ا
متنا�سي ًا مر�ضه ومتجاوزا وهنه و�ضعفه.
�أما امل�صري املحت ��وم الذي وقف بانتظاره
فلم يكن يح�سب ل ��ه ح�ساب ًا لأن �أمله جعله
يب�صر احلياة م ��ن �أو�سع �أبوابها ،وحلمه
متوهج ومتجه �صوب امل�ستقبل با�ستمرار
ال يعرف هوادة وال ا�ستكانة.
وال يه ��ادن ال�سياب املوت ليظفر باحلياة؛
بل هو يناغي احلي ��اة لأجل حياة �أخرى.
وه ��ذا م ��ا نلم�س ��ه يف االفتت ��اح بفعلي ��ة
حا�ض ��رة واخلتام بها كاع�ل�ان �ضمني �أن
�شاعريت ��ه م ��ا زال ��ت حا�ض ��رة وق�صيدت ��ه
�ستظ ��ل طفلة تفت�ش عنه ��ا �أمها وم�شواره
ال يح ��ده زمن وال م ��كان ،وال يقف بوجهه
عار�ض �أو حاج ��ز ،الن قلبه م�ضاء ب�ضوء
�ش ��ع ،لكن ��ه خب ��ا ل ��ذا ق ��رر �إال ي�ستك�ي�ن
بالتفتي� ��ش عن ��ه حت ��ى و�أن كان تفتي�ش ��ه
محُ ا ًال بني الدجى وال�صدى.
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اقــــرأ
الو�صمة الب�شرية

�ص ��درت عن دار امل ��دى ترجمة رواي ��ة "الو�صم ��ة الب�شرية"
للكات ��ب الأمريكي فيليب روث التي ح�ص ��ل عنها على جائزة
فوكرن وهي �أهم اجلوائز الأدبية الأمريكية ،وقامت برتجمتها
فاطم ��ة ناع ��وت .ت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة ح ��ول بروفي�سور
كال�سيكي ��ات �إغريقي ��ة وعميد �إح ��دى جامع ��ات �أمريكا ،يف
احلادية وال�سبع�ي�ن من عمره ،م�شهود ل ��ه بالكفاءة العلمية
والإداري ��ة ،يقي ��م عالقة مع امر�أة غ�ي�ر متعلمة يف منت�صف
الثالثينيات ،تورط يف ق�ضية عن�صرية ،وهي تهمة خطرية
يف �أمري ��كا ،رفعها �ضده طالبان م ��ن ال�سود ،فا�ستقال على
�إثرها من عمله باجلامعة .والغريب �أنه ينتمي �إىل الزنوج
الأمري ��كان ،لكنه يخفي ذلك حمتمي ��ا بلونه الأبي�ض ،هربًا
من "و�صمة" �أن يكون زجن ّي ًا.

بيت (

) ..يحتفي مبحمد خ�ضري ملنا�سبة مرور خم�سني عام ًا على كتابته للق�صة
�شكيب -:ي�صف خ�ضير نف�سه
بالقا�ص التجريبي ،م��ع انه
ي�ن�ك��ر م���ص�ط�ل��ح ال �ت �ج��ري��ب،
كونه يعني ع��دم اال�ستقرار،
ف��ي ح �ي��ن ي��رغ��ب ف��ي اط�ل�اق
م�صطلح (تحقيقي) بو�صفه
حقق منجزا في عالم الق�ص،
والفرق وا�ضح بين التجريب
الخائف وال��وج��ل .وخ�ضير
الي�ق�ن��ع بالتجريب الب�سيط
الممهد ،انه يوغل في غايات
الكتابة وقالع الحرف النائية
البعيدة ،و��ص�ح��راء الكلمة،
التي الي�ستطيع �سبر اغوارها
اال ال �م �ل �ه �م��ون ال �م �ب��دع��ون.
محمد خ�ضير ي�شتغل بت�ؤدة
وث��ق��ة وه� � ��دوء ف ��ي م�شغله
الفكري والفني ،ال��ذي دخله
منذ منت�صف ال�ستينيات ،وال
يغادره اال بعد ان يقدم للقراء
ماهو جدير بالبقاء .انه يبدع
القليل اال�صيل على ح�ساب
الكم.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

خالل  50عام ًا من
احترافه الكتابة ،لم
ي�صدر الكاتب العراقي
محمد خ�ضير �سوى ب�ضعة
كتب ،بد�أت بـ"المملكة
ال�سوداء" ( )1969وانتهت
بـ"حدائق الوجوه" (دار
المدى ــــ ّ .)2008
لكن
�أعماله كانت دوم ًا تثير
ردود �أفعال تفتح المجال
لنقا�شات وا�سعة ،مثلما
كانت ت�ؤكد ح�ضوره
اال�ستثنائي في الم�شهد
الثقافي عراقي ًا وعربي ًا.
والن بيت المدى يحتفي
بالقامات الكبيرة في
تاريخ الثقافة والفنون
ممن قدم خدمة جليلة
للثقافة العراقية ،جاء
احتفال المدى ام�س
االول بالقامة الق�ص�صية
المديدة "محمد خ�ضير"
بح�ضور كبير من االدباء
والمثقفين.

ال يتحدث عن نف�سه
قدم للجل�سة وادارها الباحث
"توفيق التميمي" ال ��ذي
ا���ش��ارال��ى ان خ���ض�ي��ر بعث
بتحيته لجميع الذين يحتفون
ب��ه ال��ي��وم ،وه ��و ي�ع��ان��ي من
المر�ض في الب�صرة .وا�ضاف
ال�ت�م�ي�م��ي -:ل��م ات �ع��رف على
خ�ضير قبل عام  2003لكنني
التقيته بعدها ف��ي الب�صرة
وب �غ��داد بالمربد وبجل�سات
ادبية متعددة .وف��ي كل مرة
اتعلم منه در�سا جديدا يغني
اف �ك��اري ومخيلتي با�شياء
ج ��دي ��دة .وه���و م �ب��دع كبير
ومقت�صد ف��ي ح��دي�ث��ه وغير
م��دع وال ي�ت�ح��دث ع��ن نف�سه
كثيرا ،وفي كل المرات اخرج
بدر�س اخالقي من هذا المبدع
الكبير .ال��ذي يمتلك ا�سرارا
ك�ب�ي��رة .وات���ش��رف بالحديث
عن ابن مدينتي الذي يت�شرف
ب��ال �ب �� �ص��رة واه� �ل� �ه ��ا .وه��و

حميد املختار
يختلف عن كل ابناء الب�صرة
الن� ��ه ال ي�ت���ش�ب��ث ب��ال�ب���ص��رة
وب�ح��ا��ض��ره��ا ب��ل ي�سكن في
ما�ضيها اي�ضا .وا�ضاف :لو
نملك ج�ه��ازا اع�لام�ي��ا �سليما
ل�ت���س��وي��ق م�ب��دع�ي�ن��ا الحتلت
الكثير م��ن قاماتنا ب�ضمنهم
محمد خ�ضير مواقع متقدمة
في ادبنا العربي المعا�صر.
خ�ضير والتعبيرية
وق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ن��ادي��ة
ه� �ن ��اوي -:راه� ��ن ك�ث�ي��ر من
ك� � ّت���اب ال� ��رواي� ��ة وال �ق �� �ص��ة
ال �ق �� �ص �ي��رة ع �ل��ى ال��واق �ع �ي��ة
مذهب ًا �أدبي ًا ،مج ِّربين مختلف
��ص��وره��ا ،با�ستثناء القا�ص
م�ح�م��د خ�ضير ال ��ذي انتهج
خ� ً�ط��ا م�خ�ت�ل� ًف��ا ف ��ي ال�ك�ت��اب��ة
ال�سردية ،تمثل في التعبيرية
ال��ت��ي �أج�� ��اد ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا على
الق�صة الق�صيرة ،مخال ًفا كل
الق�صا�صين ،منتزعً ا لنف�سه
الريادة ،والجً ا متاهات ال�سرد
و�أف��ان �ي �ن��ه ،م�ت�ط�ل� ًع��ا ب��ر�ؤي��ة
فكرية واعية �إلى م�ستقبل فيه
تتبو�أ �إن�سانية الفرد مكانها
ال�لائ��ق ال ��ذي ب��ه ت��رت�ف��ع عن
العالم المادي �إل��ى عالم �آخر
�صاف ونقي ال ي�شوبه �صراع
وال نزاع.
والج� ��ل ت�ح�ق�ي��ق ذل���ك وظ��ف
خ �� �ض �ي��ر ك �ث �ي��را م ��ن ��س�م��ات
التعبيرية ،منها التداخل بين
ال�سرد وال�سينما ،الذي يجعل
الق�صة الق�صيرة مثل �شريط
فيلمي تتم مالحقة اللحظة
الزمنية ال��واح��دة ف��ي �أماكن
مختلفة ،وبالطريقة التي تمكن
ال�سارد من �صنع المفارقة مع
التركيز على المكان بحميمية
خ��ا� �ص��ة �أت �ق �ن �ه��ا ال �ق��ا���ص في
�أكثر ق�ص�صه ،موظفا منتجه
بالق�ص والت�شذيب للقطات،
التي ت��ؤل��ف وت��رك��ب بح�سب

 جماهد �أبو الهيل
ال�شاعر واالعالمي �صدر له م�ؤخرا كتاب
"مو�س ��م اجلنون " امل�شاي ��ة يف مرا�سيم
الزيارة الأربعينية قراءة �سو�سيولوجية،
وق ��د ت�ضمن ��ت ف�ص ��ول الكت ��اب ق ��راءة
�سو�سيولوجي ��ة للطقو� ��س الديني ��ة يف
املجتم ��ع العراق ��ي ولظاه ��رة امل�شاي ��ة يف
مرا�سيم زي ��ارة �أربعيني ��ة االمام احل�سني
(ع) بالتحديد .وقد تناول الباحث اجلانب
النظ ��ري للظاه ��رة و�أ�سبابه ��ا يف الق�س ��م
االول من الكتاب ،فيما غطى الق�سم الثاين
من ��ه اجلانب املي ��داين للزي ��ارة من خالل
اال�ستبيان واجلداول التحليلية .
 ح�سن اجلنابي
ال�سفري العراقي يف تركيا ،اعلن ام�س ان
املقتني ��ات والآثار املهربة التي عرث عليها
يف تركيا �ستنتق ��ل اىل املتحف العراقي،
وكت ��ب اجلناب ��ي عل ��ى �صفحت ��ه يف
الفي�سبوك :ا�شكر جمي ��ع الذين �ساهموا
بهذا الإجناز ويف املقدمة منهم القائمون
على متحف هاتاي الرتكي مل�ساهمتهم يف
ارجاع هذه التحف النادرة.

نادية هناوي
جنم كاظم
�شكيب كاظم
وب��ا� �س��ال �ي��ب ف �ن �ي��ة ج��دي��دة،
واالم ��ر نف�سه ين�سحب على
المكان مثال ،فاذا هو �شغوف
ب��ال�م�ك��ان بهيمنة ال�ب���ص��رة،
فانه يطلق ق�صته في عطائها
النهائي ع��ن التعبيرعن اي
م �ك��ان ،واذا ه��و �شغوف في
زمنه الحا�ضر ،فانه اليفارق
الما�ضي.
حممد علوان مع مقدم اجلل�سة  ,,,توفيق التميمي
انتقاالت الكاميرا وحركاتها .بل هو يتجاوزه او في االقل
يكتب تحت درجة
وم� ��ن ال �� �س �م��ات ال�ت�ع�ب�ي��ري��ة ي�ع�م��ل ع �ل��ى ذل� ��ك ،ل�ي�ت�ج��اوز
حرارة 45
اي �� �ض��ا ا� �س �ت �ع �م��ال ال �� �س��ارد زم� �ن ��ه وق�����ص��ة زم� �ن ��ه ح�ت��ى وق ��ال ال �ك��ات��ب �شكيب كاظم
دائ� �م ��ا ،ي�ت�ن�ك��ر خ �ل��ف �سبعة االرج��وح��ة لمحمد خ�ضير،
ال �م��راق��ب المعني ب��ال��زاوي��ة وهو ،وهذا مهم جدا ،ال يلغي ���س��ع��ودي -:اذا ك ��ان (راي
اق�ن�ع��ة ك�م��ا ح ��اول ف��ي كتابه وهي اهم ما قر�أته وظل عالقا
التي منها يقب�ض على اللقطة عمليا ح�ضور ال�سائد .وكل برادبري) يرى ان درجة 451
�سرده �أ�شبه بحفلة
(ح��دائ��ق ال ��وج ��وه) .ونبقى في مخيلتي ،وقر�أتها مرات
المميزة �أو يقتن�ص ال�صورة ذل��ك م�سكون ب�ه��م دائ �م��ا وال فهرنهايت هي درجة الحرارة
تنكرية
ن �ح��ن م���ري���دوه وم �ت��اب �ع��وه وم��رات ،وم��ن يومها عاهدت
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة المنا�سبة ،يغادره ،في اي تجربة كتابية التي تحترق فيها الكتب ،فان وقال القا�ص "حميد المختار" ومحبوه ا�شبه بالمتنزهين نف�سي ع�ل��ى ان اك �ت��ب ق�صة
م�ستق�صيا ب�ع�ي��ن ال�ك��ام�ي��را له ،وهو الهم الفني .وهو ال محمد خ�ضير يرى ان درجة ه��و � �س��ارد خ ��رج م��ن دوائ ��ر الذين يتنقلون من حديقة الى ك��االرج��وح��ة او تفوقها فنيا
�أب� � �ع � ��اد ال� �م� �ك ��ان وم���واق���ع يتردد في االختراق واجتياح  45مئوية هي درجة الحرارة ال��زم��ن ال��روائ �ي��ة باجنا�سه اخرى ،باحثين عن مالذ �آمن وث�ي�م��ة .وظ �ل��ت ع��ال�ق��ة ق�صة
الحيوات والأ�شياء ف�ضال عن ال �م �ح��ذور وغ �ي��ر ال �م �ح��ذور المثالية لت�أليف كتبه ،وهي المختلفة ،ومار�س م�س�ؤولية وم�ستقر ف��ي (خ��ان العالم) ،الجندي المكلف باخبار عائلة
الو�سائل التكنيكية االخ��رى ليقدم الق�صة على حد تعبير درج� ��ة واق �ع �ي��ة ال متخيلة ،ال�م��دون المديني في توثيق بينما ظل هو ي�سيرمت�أنيا من �صديقه ال�ج�ن��دي ال ��ذي مات
وتوظيف ال�ضمائر وا�ستعمال د.ع�ل��ي ج��واد ال�ط��اه��ر .وهو الن �ه��ا درج� ��ة ح� ��رارة غرفته روح ال �م �ك��ان ع �ب��ر م���س��ارب الكاوو�س الذي يعني الالنظام في الحرب ،وظل حائرا امام
الخ�صائ�ص الكالمية للحوار ��ش�غ��وف ب��ال�ح�ك��اي��ة ال �ت��ي قد الكائنة ف��وق ال�سطح وف��وق ع��رب�ي��ة وت��راث �ي��ة م��وغ�ل��ة في وال �ف��و� �ض��ى ال ��ى ال�ن��ام��و���س �س�ؤال االم عن ابنها فيجيبها
وغيرها.
ت ��وح ��ي ب��ال �� �س �ل �ف �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة المطبخ ،في �صيف الب�صرة ال �ق��دم وع�ب��ر م�ن��اف��ذ عالمية ،وال� �ح� �ك� �م ��ة واال�� �س� �ت� �ق���رار (علي اب�ن��ك.....ق��د )....وهنا
وال�سائد والتقليد ،ال يتردد � �ش��دي��د ال �ق �ي��ظ ،ح �ي��ث كتب اعطته �ضوءا اخ�ضر حين عبر واالتزان في ن�صو�صه ،التي ي��ت��وق��ف ال� ��زم� ��ن وت �ت��وق��ف
متمرد على �أن يكون اب� ��دا ف��ي ال �ت �ج��ري��ب وخ��رق ق�صته (في درجة  45مئوية) .بوابات بورخي�س وادغار الن عبرت االن ��واع والتجني�س ،االج��اب��ات ..الن��ه ال ي�ستطيع
تابعا
الحكاية ،ولكن ال��ى الحكاية اي تتحول غرفته ال��ى فرن بو وكبلينك .كان �سرده ا�شبه وان لم يعلن هو ذلك .و�صار ان ي �ق��ول ل�ه��ا اب �ن��ك م��ات في
وق��ال ال�ن��اق��د ال��دك�ت��ور "نجم بمنطق جديد ور�ؤي��ا جديدة تن�ضج فيه ق�ص�صه .وا�ضاف بحفلة تنكرية كما يقول هو �سرده بحد ذاته يعني االنتقال ال�ج�ب�ه��ة .ل�ك��ن ل �م��اذا �صمت؟
ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه كاظم" -:ف��ي
الى اق�صى حدائق العالم وان �س�ألته ال�صحفية؟ فقال لها:
مو�ضوع قديم لي عن القا�ص
ل��م يقل ذل ��ك .وال يعترف به قد مررت في حربنا الكارثية
م�ح�م��د خ���ض�ي��ر ق �ل��ت ع�ن��دم��ا
ل�ت��وا��ض�ع��ه ال �ج��م واب �ت �ع��اده بموقف م�شابه ..لكني هربت
ا�ستح�ضر الت�أ�سي�س الفني
عن الغو�ص في ان��اه وك�شفه ي��وم �ه��ا ول� ��م اف��ع��ل م ��ا فعله
للق�صة الق�صيرة العراقية
ال�� �س ��رار ح��رف �ت��ه وت�ط�ل�ع��ات��ه ال �ج �ن��دي ح�ي�ن�م��ا اخ �ب��ر االم
ال يمكن اال ان يح�ضر عبد
وخططه .اق��ول ��ص��ار محمد ان ول��ده��ا بخير ..و�سيعود
ال �م �ل��ك ن � ��وري وال �ت �ك��رل��ي.
خ�ضير واح��دا من ب�ستانيي الحقا ..انا لم افعلها ،انتظرت
وحين ا�ستح�ضر تجريبيات
ال��ع��ال��م ،وه� ��ذا ج ��ل م ��ا ك��ان ان ت�سمع م��ن غ �ي��ري .وه��ذا
ال�ستينيين ال يمكن اال ان
يطمح به ليحتل هذه المكانة ج��زء �آخ ��ر ح�ي��وي يربطني،
يح�ضر عبد الرحمن الربيعي.
كما نوه بذلك في حوار معه .ولكن بارتباك ان�ساني كبير
وحين ا�ستح�ضر الخروج من
وختم الجل�سة القا�ص "محمد م��ع ق�صة االرج ��وح ��ة .وم��ن
عنق ال�ستينيين بخ�صو�صية
علوان جبر" فقال -:حدثني يومها اتذكر حديث �صديقي
فنية غير م�سبوقة ال يمكن
��ص��دي��ق ف �ق��ال م ��رة �س�ألتني ال ��ذي اح��ال�ن��ي ال��ى االع �ج��از
اال ان يح�ضر محمد خ�ضير.
� �ص �ح �ف �ي��ة ع� ��ن م��رج �ع �ي��ات��ك والجمال في ق�صة خ�ضير .كم
وا�ؤك ��د ال�ي��وم واع �ن��ي تمرد
الق�ص�صية وما اهم ما قر�أت؟ انت كبير ايها الب�صري الرائع
ه ��ذا ال �ق��ا���ص ع�ل��ى ان يكون
ف�ق�ل��ت م�ن��ذ ك�ن��ت ف��ي ال�صف وان��ت تخط ه��ذا الجمال في
تابعا ،في ق�ص�صه ،لل�سائد،
الثاني متو�سط ق��ر�أت ق�صة اواخر ال�ستينيات.

تايلور �سويفت تقرتب من
املليار دوالر

 حممود �أبو العبا�س
املمثل واملخ ��رج امل�سرحي مت تكرميه
�ضم ��ن نخبة م ��ن الفنان�ي�ن العراقيني
الفائزين مبهرجان ��ات حملية وعربية
وعاملي ��ة ،وه ��م "الراح ��ل �سام ��ي عبد
احلمي ��د ورائ ��د حم�س ��ن وعل ��ي عب ��د
النب ��ي الزيدي وحممود اب ��و العبا�س
ومثال غازي و�سنان العزاوي ويحيى
ابراهيم و�أ�سم ��اء �صفاء وهناء حممد
ومنري را�ضي العب ��ودي ومهند حيال
وفال ��ح ح�س�ي�ن عب ��د لل ��ه وان� ��س عبد
ال�صمد" .

ن�شرت جمل ��ة "فورب�س" الأمريكي ��ة للأعمال ،قائم ��ة الفنانني العامليني
الأك�ث�ر ربح� � ًا يف العامل للع ��ام  .2019ترب ��ع مغني الب ��وب الأمريكي،
�أندري ��ه رومييل ،املعروف ب� �ـ "دكتور دري" ،على قائم ��ة �أكرث الفنانني
جني ًا للأموال ل�سنة  ،2019برثوة قدرت بـ  950مليون دوالر .وجاءت
يف املرتبة الثانية الفنانة تايلور �سويفت ،وبلغت ثروتها  825مليون
دوالر� ،أم ��ا املرتب ��ة الثالثة فكان ��ت من ن�صيب بيون�سي ��ه ب�أرباح بلغت
ـ 685مليون دوالر .واحتلت فرقة "يو "2املرتبة الرابعة ب�أرباح بلغت
 675ملي ��ون دوالر ،فيما جاء مغني الراب دي ��دي يف املرتبة اخلام�سة
ب�أرباح بلغت  605ماليني دوالر .واحتل املغني �إلتون جون الذي جنى
�أرباح� � ًا قدره ��ا  565ملي ��ون دوالر يف املرتب ��ة ال�ساد�س ��ة ،ويف املرتبة
ال�سابعة جاء املغني ج ��اي زي ب�أرباح بلغت  560مليون دوالر .وجاء
املغن ��ي بول مكارتن ��ي يف املرتبة الثامنة ب�أرب ��اح  535مليون دوالر،
ويف املرتب ��ة التا�سعة قبل الأخ�ي�رة حلت املغنية كايتي بريي ب�أرباح
بلغ ��ت  530ملي ��ون دوالر� .أم ��ا املرتب ��ة الأخرية فكان ��ت من ن�صيب
املغنية ليدي غاغا ب�أرباح بلغت  500مليون دوالر.

الطقس

العمود
الثامن
 علي ح�سني

العراق الذي
يف �ضمائرهم
�أخطر ما ابتلي به العراق �أن توىل
�أمره وحتدث با�سمه من ال يعرف
قدره ومكانته من عينة النائب
�صاحب م�شروع " الب�صاق "
الوطني ..بالأم�س كنت �أنظر �إىل
وجوه جمموعة من املتظاهرين
يف �ساحة التحرير� ..شباب
و�شيوخ ،ويف و�سط امل�شهد امر�أة
يف منت�صف العمر تبدو �سعيدة
وهي تقدم الطعام ملن حولها.
كنت �أنظر �إىل وجه املر�أة ،و�أنا
�أقول ل�صديق متحديا �أن يجد
�سيا�سيا يحب العراق مثل هذه
املر�أة ،التي قالت �إنها مل ت�ستطع
�صربا وال�شباب يف �ساحة
التحرير يحتاجون �إىل الطعام،
ف�أجربت ابنها على �أن يحمل
معها "القدور" لرتى �أبناءها وهم
يرفعون ا�سم العراق على حد
قولها ..حني حتدثت املر�أة ران
ال�صمت على املكان وك�أن اجلميع
يتعبد يف حمراب الكلمات ..ملعت
العيون بدمع واحد ،ال فرق بني ما
تراه يف عيني �شاب ي�سكن مدينة
ال�صدر ،وعيني �شاب جاء من
املو�صل .
و�أنا �أنظر �إىل الوجوه التي
امنحت منها عالمات الطائفية
واملذهبية ..وجوه تعيد اكت�شاف
جوهر هذا ال�شعب ..وجدت
نف�سي �أمام مواطنني ب�سطاء
يريدون �أن ينف�ضوا عن هذا
الوطن غبار الطائفية واملح�سوبية
واالنتهازية ،ولعل �أجمل ما يف
هذه الوجوه �أنها �أثبتت �أننا
�شعب مل يتف�سخ بعد ،رغم �سيا�سة
التنكيل والإف�ساد و�شراء الذمم
التي مور�ست خالل ال�سنوات
املا�ضية� ،شعب مل يف�سد رغم
حماوالت البع�ض ب�إف�ساد مناخ
الألفة فيه وزرع قيم الطائفية
وا�شاعة نظرية حنان الفتالوي
التوازنية  ،وبث الفرقة بني �أبنائه
على طريقة حممد الكربويل الذي
يتهم العراقيني انهم يتعاركون
على دجاجة  ،فكيف اذا كان االمر
منا�صب وماليني الدوالرات ،
و�سيا�سة التخويف والقتل على
الهوية التي متار�سها اجلماعات
امل�سلحة � ،أده�شتني و�أفرحتني
هذه اال�ستعادة املبهجة لأ�صالة
ووطنية ال�شخ�صية العراقية يف
حلظة ت�صور البع�ض �أن �أحزاب
الطوائف ا�ستطاعت �أن حترق
م�ساحات الفرح واخل�ضرة فيها،
وهل هناك وطنية �أكرب و�أن�ضج
من املوقف الذي اتخذنه هذه
املر�أة التي ال نعرف �إىل �أي
طائفة تنتمي ،حني وقفت تهتف
ب�صوت عال وهي ترى �أحد
�أبنائها كما �سمتهم ،يقر�أ ق�صيدة،
مل ت�س�أل �إىل �أي طائفة ينتمي،
ويف �أي حمافظة ي�سكن �أهله
و�أقاربه ففي عتمة االنتهازية
ال�سيا�سية و�أالعيب القرقوزات ،
ويف ظل خمطط �شديد لت�سفيه
املتظاهرين وو�صفهم بالعمالة،
جند �أنا�سا ب�سطاء يتحدثون عن
ال�ضمري فن�شعر بنربة ال�صدق
ت�شرق يف مالمح وجههم ،ال فرق
بني م�سلم وم�سيحي ،بني �سني
و�شيعي ،كردي وعربي  ،اجلميع
ان�صهر يف بوتقة واحدة ا�سمها
العراق ،هذا ال�شعب قفز فوق
�أحزابه الكرتونية ،و�سيا�سييه
املتعجرفني.
ياجرناالت الطائفية �أنتم
مهزومون حتما� ..ستهزمكم
دموع الفرح التي �سكبتها هذه
املر�أة وهي تهتف با�سم العراق..
�سيهزمكم عراق واحد يدافع عن
نف�سه �ضد �إرهابكم.

من �أجل راحة العازبني ..فتاة تخرتع "م�صباح االنف�صال"
"�أوديتي �سنرتال" ،اجلمعة.
فقد ابتكرت مارينا فوجي ��وارا م�صباحا ي�ضيء يف كل
م ��رة ت�سجل فيها حالة انف�صال بني زوجني �أو ع�شيقني
ع�ب�ر و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،مث ��ل في�سب ��وك
وتويرت .وبح�س ��ب �أحد من�شورات مارين ��ا فوجيوارا
عل ��ى ح�سابه ��ا يف توي�ت�ر ،ف� ��إن م�صب ��اح االنف�ص ��ال
اخلا� ��ص بها مت�صل بالإنرتنت ،ويعمل عندما يتم ن�شر
�أي تغري ��دة تتعل ��ق بحالة ف ��ك ارتباط ب�ي�ن اثنني على
تويرت .وت�سمح الدائ ��رة الكهربائية مل�صباح االنف�صال
الذك ��ي ،ب�أن يتحك ��م امل�ستخدم يف م ��دى �سطوع ولون
ه ��ذه الإ�ضاءة ،كما �أن ��ه ميكن اال�ستغناء ع ��ن الإ�ضاءة
باملو�سيق ��ى .وتق ��ول فوجي ��وارا �إن اله ��دف م ��ن وراء
اخرتاعه ��ا ،ه ��و ب ��ث الراح ��ة يف نفو� ��س الأ�شخا� ��ص
متكن ��ت فتاة يابانية م ��ن التو�ص ��ل �إىل اخرتاع ر�سم غ�ي�ر املتزوجني �أو غ�ي�ر املرتبطني عندم ��ا يعرفون �أن
االبت�سامة على وجوه املاليني حول العامل ،خ�صو�صا �شخ�صني قد انف�صال ،الأمر الذي ي�شعرهم ب�أنهم �أح�سن
�أن ��ه تزامن مع فرتة �أعياد املي�ل�اد ،وفق ما ذكر موقع حاال بالعزوبية.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن تنخف�ض درجات احلرارة قليال عن معدالتها ،وان اجلو �سيكون
غائما مع �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.
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