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

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

ّ عالوي
يح�ضر حكومة
 حقيبة تنتهي يف22 من
غ�ضون عام واحد
 المدى/ بغداد
على غري الع ��ادة وخالفا للتوقعات يعت ��زم رئي�س جمل�س
الوزراء املكلف حممد توفيق عالوي تقدمي �أ�سماء كابينته
الوزارية وامل�ؤلفة من اثنني وع�شرين وزيرا �إىل جمل�س النواب قبل
.انتهاء املهلة الد�ستورية املحددة بثالثني يوما
وبالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك �أكمل فري ��ق م ��ن امل�ست�شاري ��ن واملتخ�ص�صني
اع ��داد م�سودة الربنامج احلكومي التي رك ��زت على تطوير القطاع
اخلدمي وا�ستيعاب اكرب عدد من العاطلني كما حددت عمر احلكومة
.االنتقالية التي ال تتجاوز ب�ضعة ا�شهر
وتعه ��د عالوي يف كلم ��ة له بت�شكيل حكومة بعي ��دة عن املحا�ص�صة
 و�إج ��راء،الطائفي ��ة واحلزبي ��ة وتك ��ون ممثل ��ة جلمي ��ع الأطي ��اف
،انتخاب ��ات برملاني ��ة مبك ��رة بالت�ش ��اور م ��ع مفو�ضي ��ة االنتخابات
وت�شكي ��ل فري ��ق ا�ست�ش ��اري يف مكتب ��ه مب�شارك ��ة ممثل�ي�ن م ��ن
. ومعاقبة امل�س�ؤولني عن قتل املحتجني،املتظاهرين
كم ��ا تعه ��د بح�ص ��ر ال�سالح بي ��د الدول ��ة واالمتن ��اع ع ��ن ا�ستخدام
، وتوف�ي�ر �أكرب قدر م ��ن فر�ص العم ��ل للمواطنني،الأ�سلح ��ة احلي ��ة
 وعدم، وحماية املتظاهرين،وحماي ��ة العراق من �أي تدخل خارجي
 وا�ستعداده للتنازل،اال�ستجاب ��ة لل�ضغوط من الأحزاب ال�سيا�سي ��ة
.عن جن�سيته الربيطانية نزوال عند رغبة املتظاهرين
 رئي� ��س كتلة بي ��ارق اخلري يف،ويك�ش ��ف النائ ��ب حمم ��د اخلال ��دي
جمل� ��س النواب لـ(املدى) �أن "رئي�س جمل� ��س الوزراء املكلف حممد
توفي ��ق عالوي �سي�شكل حكومة انتقالي ��ة م�ؤلفة من اثنني وع�شرين
 م�ش ��ددا عل ��ى �أن "�أع�ضاء،"وزارة يف غ�ض ��ون خم�س ��ة ع�ش ��ر يوما
."كابينته الوزارية جميعهم من امل�ستقلني واملهنيني
 ق ��د كلف ال�سب ��ت املا�ضي،وكان رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح
 بت�شكيل،مر�ش ��ح حتالفي �سائ ��رون والفتح حمم ��د توفيق ع�ل�اوي
احلكومة اجلديدة خلف ًا لعادل عبد املهدي الذي ا�ستقال حتت �ضغط
احلرك ��ة االحتجاجية التي اندلعت يف الأول من �شهر ت�شرين الأول
.املا�ضي
ويتطرق اخلالدي يف حديثه ع ��ن الوزراء اجلدد بالقول �إن "عملية
اختيارهم جاءت بعيدة عن نفوذ و�سلطة الأحزاب والكتل الربملانية
 م�شريا �إىل ان،"واعتم ��دت على معايري الكف ��اءة واملهنية والنزاهة
"عالوي اختار فريقا متكامال عمل معهم على حتديد �أ�سماء كابينته
."احلكومية قبل فرتة تكليفه من قبل رئي�س اجلمهورية
3 التفا�صيل �ص

 و�إطالق نار يف النجف..م�صادمات بني متظاهرين و"القبعات الزرق" يف احللة

 عالوي خط �أحمر:"الطرف الرابع" يهاجم �ساحات االحتجاج
 "امل�س�يرة املليوني��ة" ترتاج��ع ب�سب��ب التهدي��دات ووع��ود املنا�ص��ب
ويق ��ول النا�شط.املحتج�ي�ن و�س ��ط بغداد
 �إنه ليلة، لـ(امل ��دى) ام�س،مهن ��د البغدادي
، م�س ��اء ال�سب ��ت املا�ضي،تكلي ��ف ع�ل�اوي
"دخل ��ت فرقت ��ان م ��ن القبع ��ات وطوقت
 ومترك ��زوا يف بناي ��ة،�ساح ��ة التحري ��ر
 ويف،املطع ��م الرتكي وامل ��ر�آب التاب ��ع له
."املدر�سة املقابلة للمطعم
2 التفا�صيل �ص

 بان ��ه ي�سعى،مقت ��دى ال�ص ��در من ��ذ اي ��ام
 لكن م ��ا يقوم،خل ��ف ف� ��ض االحتجاج ��ات
ب ��ه "ا�صح ��اب القبعات" يف بغ ��داد ومدن
،حني �أ�صدر ال�صدر. يفهم منه ذلك،اخرى
" �أم ��را لـ"القعب ��ات ال ��زرق،قب ��ل يوم�ي�ن
 كانت هذه،بفت ��ح الطرق واع ��ادة ال ��دوام
 وغريها ممن يدعون انتماءهم،املجموعة
 ق ��د ا�شتبك ��وا م ��ع،اىل التي ��ار ال�ص ��دري

 بني املتظاهرين، �صدامات مبا�ش ��رة،مرة
 كم ��ا اته ��م،وا�صح ��اب تل ��ك القبع ��ات
، با�ستخ ��دام الر�صا�ص احلي،االخ�ي�رون
،لتفري ��ق االحتجاج ��ات يف اح ��دى املدن
"والطل ��ب م ��ن بع� ��ض "خي ��م االعت�ص ��ام
.مغادرة التحرير
 ال يوحي �سي ��ل التغريدات،حت ��ى اللحظة
الت ��ي ين�شره ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري

 ف ��ان تط ��ورات احل ��راك يف،ووف ��ق ذل ��ك
 بات ��ت تظه ��ر،بغ ��داد وم ��دن اجلن ��وب
 فم ��ا يعت�ب�ره،ب�صورت�ي�ن متناق�ضت�ي�ن
متظاه ��رون "ا�سالي ��ب احتج ��اج" كقط ��ع
 �صار "اعم ��ال �شغب" بتعريف،ال�ش ��وارع
ا�صحاب "القبع ��ات الزرق" ــ ذراع ال�صدر
.يف التظاهرات
 الول، مدن خ ��ارج بغداد، ام�س،و�سجلت

 المدى/ بغداد

5
6

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..القبعات الزرق مل تخفف زخم التظاهرات

ي������خ�������������ش������ون �أي�����������������ض��������ا م����������ن ع�������ط�������ب �أج������������ه������������زة امل�������ق�������ات���ل���ات

F-16 م�س�ؤولون يتخوفون من �سيطرة "جماميع م�سلحة" على مقاتالت
لودوي ��ك قائ�ل�ا "دائم ��ا ما تك ��ون الواليات
املتح ��دة قلق ��ة بخ�صو� ��ص �أم ��ن املع ��دات
التكنولوجي ��ة الت ��ي تزوده ��ا الي �شري ��ك
من الدول عرب املبيع ��ات الع�سكرية وتتخذ
االج ��راءات املنا�سب ��ة حلمايته ��ا �ض ��د اي
."ك�شف غري مكفول ال�سرارها
2 التفا�صيل �ص

 من ��ذ ليلة تكلي ��ف حممد،ب ��د�أ املحتج ��ون
توفي ��ق ع�ل�اوي لرئا�س ��ة احلكوم ��ة بديال
 يواجهون،عن امل�ستقيل عادل عبد املهدي
 قادما ه ��ذه املرة م ��ن داخل،طرف� � ًا رابع� � ًا
 يحاول ادارة احلراك،�ساحات التظاهرات
.ال�شعبي ب�شكل خمتلف

انقالب �أبي�ض
على اتفاقية
ت�سوية �أربيل
الكروية

ت�سيي�س الريا�ضة
تخريب واحتالل ين�سف امليثاق الأوملبي
قا�سم ح�سني �صالح
 م�ؤ�شرات �سيكولوجية.. عالوي:يكتب

 المدى/ بغداد

ب�سالم ��ة و�أم ��ن منت�سبيه ��ا امل�شرف�ي�ن على
 العراقي ��ة يف16- عملي ��ات طائ ��رات اف
قاعدة بلد فق ��د بادرت �شركة لوكهيد مارتن
 كان ��ون4 اىل اخ�ل�اء منت�سبيه ��ا بتاري ��خ
 م�ش�ي�را اىل ان ال�شرك ��ة �أخطرت،"الث ��اين
الق ��وة اجلوية العراقية قبل عملية االخالء
وا�ضاف.  كانون الثاين8 التي اكتملت يف

 وا�ستن ��ادا،م�سلح ��ة مدعوم ��ة م ��ن اي ��ران
لت�صريح ��ات م ��ن م�س�ؤول�ي�ن ام�ي�ركان
 فان ه ��ذا من،وعراقي�ي�ن لف ��ورن بول�س ��ي
�ش�أن ��ه ان يعر� ��ض مع ��دات تكنولوجي ��ة
.امريكية ح�سا�سة خلطر العطل والتلف
 متح ��دث با�س ��م،امليج ��ر روب لودوي ��ك
البنتاغ ��ون اك ��د بقول ��ه "ال�سب ��اب تتعل ��ق

متعاقدي ��ن من �شركة لوكهي ��د مارتن الذين
 وكذلك،يوف ��رون خدمة �صيان ��ة للطائرات
 ولكن يف.حماية منت�سب�ي�ن عراقيني هناك
�أوائ ��ل �شهر كانون الث ��اين ان�سحب كل من
متعاقدي �شركة �ساليبورت االمنية و�شركة
لوكهيد مارتن م ��ن القاعدة بعد ا�ستهدافهم
بقذائف �صاروخية غري مبا�شرة من ف�صائل

اخرية خا�ضع ��ة الدامة و�صيانة دورية من
 قد يتعر�ض،قبل متعاقدين خرباء امريكان
.ل�ضرر
�شرك ��ة �ساليب ��ورت غلوب ��ال االمريكي ��ة
 وف ��رت حماي ��ة امنية،للتعاق ��دات االمني ��ة
16 –  طائ ��رة اف34 ال�سط ��ول مك ��ون من
يف قاعدة بلد اجلوية باال�ضافة اىل حماية

قال �إن رف�ض ال�شارع لي�س م�ستغرب ًا

 �سيناريو تكليف عالوي ال يختلف عن احلكومات ال�سابقة:احلزب ال�شيوعي
 يف ميادين االحتجاج، الفاعل الكبري التظاهر وج�م��اه�ير املنتف�ضني للتكليف،�أغفلت ع��ن عمد
. و�سرعان ما انعك�س واالعت�صام.واالك� �ث ��ر اه��م��ي��ة يف ال��و� �ض��ع ومطالبهم
 لي�س م�ستغرب ًا �أن يواجه: وهو �ساحات ذل� � ��ك يف ال� ��رف � ��� ��ض ال ��وا�� �س ��ع ثالث ًا،ال�سيا�سي الراهن
 ف�ه��و ال،التكليف ب�ه��ذا ال��رف ����ض
يلبي ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��اي�ير التي
،و�ضعتها احل �� �ش��ود املنتف�ضة
وت �ل��ك ال �ت��ي دع ��ت ال �ي �ه��ا خطب
 ويف مقدمتها،املرجعية الدينية
ا�ستقاللية املر�شح عن املنظومة
 وان يكون،ال�سيا�سية احلاكمة
 كما يكون "غري،""غري جمرب
 وال���س�ي��د ع�ل�اوي ق��د ال."جديل
ي��ك��ون ج��دل �ي��ا يف ع�ي�ن ال �ق��وى
 �إ ّال �أن��ه ج��ديل بالن�سبة،املتنفذة
.اىل املنتف�ضني
3 التفا�صيل �ص

 باعتباره،احلكومة االنتقالية
 ويف هذا ال�ش�أن.مر�شح ت�سوية
وارتباطا بالتطورات واالحداث
:املت�سارعة نبني موقفنا بالتايل
 لقد جرى التكليف بالطريقة:او ًال
ذات�ه��ا التي ال تختلف كثريا عن
ت�ل��ك ال�ت��ي ج ��اءت بال�سيد ع��ادل
،عبد املهدي واحلكومات ال�سابقة
وهو ما رف�ضته جماهري �شعبنا
.يف انتفا�ضة ت�شرين البا�سلة
 يبدو وا�ضحا �أن التكليف:ثاني ًا
ج ��اء مب �ب��ارك��ة ال �ق��وى املتنفذة
ال��رئ �ي �� �س��ة امل �م �ث �ل��ة يف جمل�س
 وع �ك ����س ال��ت��وازن��ات،ال� �ن���واب
ال�سيا�سية الداخلية وامل��ؤث��رات
 التي،اخلارجية �إقليميا ودوليا

 المدى/ بغداد
ا�صدر احلزب ال�شيوعي
 ام�س االثنني،العراقي
بيانا ب�ش�أن تكليف حممد توفيق
عالوي مبن�صب رئا�سة ال��وزراء
 مبينا �أن،للحكومة اجل ��دي ��دة
تكليف ع�ل�اوي ج��رى بالطريقة
ذات�ه��ا التي ال تختلف كثريا عن
تلك التي ج��اءت بحكومة ع��ادل
.عبد املهدي واحلكومات ال�سابقة
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن����ص ال �ب �ي��ان ال��ذي
. فقرة13 ت�ضمن
1( مت ي� ��وم ال �� �س �ب��ت امل ��ا�� �ض ��ي
) تكليف ال�سيد2020 ��ش�ب��اط
حم�م��د ت��وف�ي��ق ع�ل�اوي بت�شكيل

 حامد احمد: ترجمة
يق ��ول م�س�ؤول ��ون ام�ي�ركان
وعراقي ��ون ان قلق ��ا متزاي ��دا
16- يراودهم من ان برنام ��ج طائرات اف
 املجهزة من،املقاتلة العراقية يف قاعدة بلد
الوالي ��ات املتحدة والت ��ي كانت حتى فرتة

قدم اربع ��ة اع�ضاء من المكتب
التنفي ��ذي لالتح ��اد العراق ��ي
لك ��رة القدم الم�ستقيل �أم�س االثنين كتابا
ر�سمي ��ا ال ��ى االتح ��اد الدولي لك ��رة القدم
ل�سح ��ب اال�ستقال ��ة التي تقدم ��وا بها يوم
الحادي والع�شرين من �شهر كانون الثاني
الما�ضي وتمت الموافقة عليها �صباح يوم
الخمي� ��س الما�ض ��ي من قب ��ل الفيفا �ضمن
اتفاقي ��ة الت�سوية التي تم ابرامها مع نجم
الك ��رة العراقي ��ة ال�ساب ��ق عدن ��ان درجال
ف ��ي محافظ ��ة �أربيل ف ��ي �إقلي ��م كرد�ستان
بتواج ��د االطراف ال�ضامن ��ة التي تكونت
من رئي�س لجنة ال�شباب والريا�ضة عبا�س
�أحمد.عليوي ووزير ال�شباب والريا�ضة د
ريا�ض وم�ست�شار رئي�س مجل�س الوزراء
الم�ستقي ��ل ل�ش� ��ؤون الريا�ضة اي ��اد بنيان
وذك ��ر م�ص ��در مق ��رب م ��ن اتح ��اد الكرة.
 ان كال من:الم�ستقيل ف ��ي ت�صريح للمدى
االع�ضاء (فالح مو�سى وكامل زغير وعلي
جب ��ار اال�س ��دي وغال ��ب الزامل ��ي) �أكدوا
ف ��ي الكتاب الر�سمي الذي ت ��م ار�ساله الى
الفيفا ان اال�ستقال ��ة التي تقدموا بها اتت
باالك ��راه بعد تعر�ضهم الى �ضغوطات من
اج ��ل ان تك ��ون اال�ستقال ��ة جماعي ��ة وفقا
لما طلبه عدن ��ان درجال مقابل غلق جميع
ال�شكوى التي رفعها في المحاكم العراقية
على كل من الرئي� ��س عبد الخالق م�سعود
�صباح.ونائبه الثاني علي جبار و�شمول د
محم ��د ر�ض ��ا و�ست ��ار زوير وولي ��د طبرة
و�أ�ض ��اف ان هذه الخطوة. بعف ��و رئا�سي
تعتبر بمثابة انق�ل�اب ابي�ض على اتفاقية
الت�سوي ��ة الت ��ي قد ت� ��ؤدي ال ��ى ان ت�صبح
بحك ��م الملغي ��ة ال ��ى جان ��ب انه ��ا �ستفتح
الطريق امام الفيفا الجراء تحقيق �سريع
مع المكت ��ب التنفي ��ذي لالتح ��اد العراقي
لك ��رة الق ��دم الم�ستقي ��ل وفر� ��ض عقوب ��ة
.التجميد بحق الكرة العراقية

800  م�صايف التكرير تنتج:النفط
�ألف برميل يومي ًا
 ب�شكل كامل للخدمة/بيجي/�إدخال م�صايف ال�صمود
 الأمر الذي ي�سهم،وم�صفاة كربالء قيد الإن�شاء حالي ًا
."بزيادة كميات امل�شتقات املنتجة يف عموم امل�صايف
و�أك ��د �أن "كمية امل�شتقات املنتج ��ة يف امل�صايف ت�سد
احلاج ��ة املحلي ��ة با�ستثناء مادت ��ي البنزي ��ن والكاز
10 �أوي ��ل �إذ تق ��وم ال ��وزارة با�ست�ي�راد م ��ا يق ��ارب
5 مالي�ي�ن ل�ت�ر م ��ن م ��ادة البنزي ��ن �إ�ضاف ��ة �إىل نحو
مالي�ي�ن لرت م ��ن مادة ال ��كاز �أويل ل�س ��د حاجة وزارة
و�أو�ضح وكيل."الكهرب ��اء لإنتاج الطاق ��ة الكهربائية
م�صاف �أمام
وزارة النف ��ط �أن الوزارة طرحت خم�س
ٍ
ال�شركات الأجنبية لال�ستثمار وهي م�صفاة النا�صرية
 �ألف برميل يومي ًا وم�صفاة150 اال�ستثماري ��ة بطاقة
 �ألف برميل يوميا وطرح م�صفاة150 مي�س ��ان بطاقة
 �ألف برميل يومي ًا300 الفاو بطاقة تكريري ��ة تقدر بـ
 �أل ��ف برميل وم�صفاة150 وم�صف ��اة الب�صرة بطاقة
. �ألف برميل يومي ًا70 كركوك بطاقة

 المدى/ بغداد
�أعل ��ن م�س� ��ؤول عراقي ب� ��أن طاقة م�صايف
التكري ��ر جمتمعة يف الع ��راق و�صلت �إىل
 و�أن الع ��راق ما�ض برفعها، �أل ��ف برمي ��ل يومي ًا800
.�إىل مليون برميل يومي ًا خالل �سنوات
وق ��ال وكي ��ل وزارة النف ��ط ل�ش� ��ؤون التكري ��ر حامد
يون�س الزوبعي �إن "االرتفاع يف طاقات التكرير من
امل�ص ��ايف احلالية رفع م�ستوي ��ات �إنتاج البنزين �إىل
 مليون ًا من مادة الكاز �أويل20 مليون لرت يومي ًا و15
و�سبعة ماليني لرت من م ��ادة النفط الأبي�ض وكميات
 �ألف50 م ��ن النفط الأ�سود كناجت عر�ض ��ي ي�صل �إىل
م�ت�ر مكع ��ب يومي� � ًا �إىل جان ��ب املنتج ��ات الأخ ��رى
."كالزيوت والأ�سفلت وغريها
و�أب ��دى توقع ��ه ع ��ن ارتف ��اع "الطاق ��ة التكريري ��ة
للم�صايف �إىل �أكرث م ��ن مليون برميل يومي ًا يف حال
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"الطرف الرابع" يهاجم �ساحات االحتجاج :عالوي خط �أحمر

" امل�سيــ��رة املليونيــ��ة" ترتاج��ع ب�سب��ب التهدي��دات ووع��ود املنا�ص��ب
 بغداد/المدى

بد�أ المحتجون ،منذ
ليلة تكليف محمد
توفيق عالوي لرئا�سة
الحكومة بديال عن
الم�ستقيل عادل عبد
المهدي ،يواجهون
طرف ًا رابع ًا ،قادما هذه
المرة من داخل �ساحات
التظاهرات ،يحاول ادارة
الحراك ال�شعبي ب�شكل
مختلف.

ووف ��ق ذل ��ك ،فان تط ��ورات الح ��راك في
بغ ��داد وم ��دن الجن ��وب ،بات ��ت تظه ��ر
ب�صورتي ��ن متناق�ضتي ��ن ،فم ��ا يعتب ��ره
متظاه ��رون "ا�ساليب احتج ��اج" كقطع
ال�شوارع� ،صار "اعمال �شغب" بتعريف
ا�صحاب "القبعات الزرق" ــ ذراع ال�صدر
في التظاهرات.
و�سجلت ،ام�س ،مدن خارج بغداد ،الول
مرة� ،صدامات مبا�شرة ،بين المتظاهرين
وا�صح ��اب تل ��ك القبع ��ات ،كم ��ا اته ��م
االخيرون ،با�ستخدام الر�صا�ص الحي،
لتفريق االحتجاجات ف ��ي احدى المدن،
والطل ��ب م ��ن بع� ��ض "خي ��م االعت�صام"
مغادرة التحرير.
حتى اللحظة ،ال يوحي �سيل التغريدات
الت ��ي ين�شره ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در منذ اي ��ام ،بان ��ه ي�سعى
خلف ف� ��ض االحتجاجات ،لك ��ن ما يقوم
به "ا�صحاب القبع ��ات" في بغداد ومدن
اخرى ،يفهم منه ذلك.
حي ��ن �أ�صدر ال�ص ��در ،قبل يومي ��ن� ،أمرا

لـ"القعبات ال ��زرق" بفتح الطرق واعادة
الدوام ،كانت ه ��ذه المجموعة ،وغيرها
مم ��ن يدع ��ون انتماءه ��م ال ��ى التي ��ار
ال�ص ��دري ،ق ��د ا�شتبكوا م ��ع المحتجين
و�سط بغداد.
ويق ��ول النا�ش ��ط مهن ��د البغ ��دادي،
لـ(الم ��دى) ام�س ،ان ليلة تكليف عالوي،
م�س ��اء ال�سبت الما�ض ��ي" ،دخلت فرقتان
م ��ن القبع ��ات وطوقت �ساح ��ة التحرير،
وتمرك ��زوا ف ��ي بناي ��ة المطع ��م التركي
والم ��ر�آب التاب ��ع ل ��ه ،وف ��ي المدر�س ��ة
المقابلة للمطعم".
وف ��ي التوقي ��ت نف�س ��ه ،وف ��ق م ��ا يقوله
النا�شط ،كانت فرق اخ ��رى "�ساندة" قد
ذهبت �صوت "مر�آب الكيالني" ،و�ساحة
الطي ��ران ،فيما ب ��د�أت مجامي ��ع اخرى،
بتفتي�ش خيم المحتجين ،بذريعة البحث
عن "الم�سيئين".
وقال ال�صدر ،بعد يوم من تكليف عالوي
الذي يدعمه ،في تغري ��دة على (تويتر)،
"ح�س ��ب توجيه ��ات المرجعي ��ة الدينية

�أك ��د رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان
نيجيرفان بارزاني ،ام�س االثنين،
�أن الإقلي ��م �سيبقى عام�ل� ًا م�ساعد ًا
لك ��ي ي�ستعي ��د الع ��راق و�ضع ��ه
الطبيعي.
وعق ��د مجل� ��س وزراء �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،ام� ��س ،جل�ست ��ه
االعتيادية ب�إ�شراف رئي�س الإقليم
نيجيرف ��ان بارزان ��ي وبح�ض ��ور
رئي�س الحكومة م�سرور البارزاني
ونائ ��ب رئي� ��س الحكوم ��ة قوب ��اد
الطالباني.
وف ��ي م�سته ��ل االجتم ��اع� ،أ�ش ��اد
رئي� ��س �إقليم كرد�ست ��ان بما تقدمه
الت�شكيل ��ة الحكومي ��ة التا�سعة من
خدمات عامة للمواطنين ،كما �أثنى
عل ��ى عملي ��ة الإ�ص�ل�اح الجاري ��ة،
وابدى دعمه لهذه الخطوات ،ودع ًا
الى بذل المزيد من الجهود لتوفير
كل ما يحتاجه المواطنون.
و�أك ��د رئي� ��س الإقلي ��م� ،أن �إقلي ��م
كرد�ست ��ان �سيبق ��ى عام�ل� ًا م�ساعد ًا
لك ��ي ي�ستعي ��د الع ��راق و�ضع ��ه
الطبيع ��ي ،وق ��ال" :ن�أم ��ل �أن يت ��م
حل الم�ش ��اكل العالقة مع الحكومة
االتحادية ا�ستناد ًا الى الد�ستور".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �إقلي ��م كرد�ست ��ان

جوا�سي�س ال�سفارات !!
لك ��ن النا�ش ��ط مهند البغ ��دادي ،يقول ان
ا�صحاب القبعات "لم يلتزموا بال�سلمية
وهاجم ��وا كم ��ا فع ��ل الط ��رف الثال ��ث"
ف ��ي ا�ش ��ارة ال ��ى المجامي ��ع الم�سلح ��ة
المجهول ��ة ،الت ��ي يحمله ��ا متظاه ��رون
م�س�ؤولي ��ة ،قتل نح ��و  600محتج منذ 4
ا�شهر.
وا�ض ��اف البغدادي قائ�ل�ا" :حين دخلوا
ال ��ى المطع ��م التركي ،اعت ��دوا بال�ضرب
على ال�شباب الواقفين في بوابة البناية،
ورموا بع�ضهم من الطوابق العالية".
وي�شي ��ر النا�ش ��ط ،ال ��ى ان المهاجمي ��ن،
تذرعوا ب ��ان المتواجدين داخل البناية،
يقومون بـ"اعمال غير اخالقية" ،م�شيرا
الى ان "ا�صحاب القبعات" اعتقلوا عددا
م ��ن ال�شب ��اب ،واعتدوا عليه ��م بال�ضرب

تهديد بت�صعيد المواقف
ويهدد المتظاهرون ،في �ساحة التحرير،
بالت�صعي ��د �ض ��د "القبع ��ات ال ��زرق"،

خ�صو�صا بعد محاوالت لتمدد ،ا�صحاب
تلك القبعات ،على ج�سر الجمهورية.
ويق ��ول البغ ��دادي" ،ب�سب ��ب �ضغطن ��ا
على تل ��ك المجاميع ،ب ��د�أوا يتفاو�ضون
معن ��ا لت�سليمن ��ا المطعم الترك ��ي ،مقابل
ت�سليمه ��م ال�سن ��ك" ،مبين ��ا انن ��ا رف�ضنا
"ذلك ب�شكل قاطع".
وا�ضاف النا�شط ،ان "القبعات الزرق"،
بد�أوا بمهاجمة كل خيمة تعار�ض تكليف
محم ��د عالوي ،كم ��ا "ي�شتبك ��ون مع كل
م�سيرة تندد بذلك التكليف".
وكت ��ب ع�ل�اوي ف ��ي تغري ��دات عل ��ى
"تويتر" ،ام�س ،ان " 170نائبا م�ستق ًال"
ا�ستمع ��وا ال ��ى طلب ��ات المتظاهري ��ن
"واخت ��اروا محم ��د توفي ��ق عالوي من
بين  5مر�شحين".
ودعا عالوي في تغريداته ،المتظاهرين
ال ��ى "�سح ��ب فتي ��ل الن ��زاع والخالفات
وعدم �إتاحة الفر�ص ��ة للفا�سدين لإرجاع
عقارب ال�ساعة �إلى الوراء".
ونف ��ى ع�ل�اوي ،اول ام� ��س ،بان ��ه

مقاطعة عالوي
بالمقابل ،ا�ستمرت ام�س ،عدة محافظات
في الو�س ��ط والجن ��وب ،بحملة مقاطعة
تكليف ع�ل�اوي واال�ضراب ع ��ن الدوام،
رغ ��م محاوالت "القبعات ال ��زرق" اعادة
المدار�س والجامعات.
و�سجل ��ت ف ��ي الحل ��ة ،والنج ��ف ،اول
�صدام ��ات بي ��ن "القبع ��ات ال ��زرق"
والمحتجي ��ن ،بح�س ��ب مقاط ��ع فيدي ��و
بثه ��ا نا�شطون ،عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي ،كم ��ا اظه ��رت محتجي ��ن،
ين ��ادون ب�شكل �صريح بابتعاد "ال�صدر"
عن التظاهرات.
ورف�ض ال�صدر ،في تغريدة اخرى م�ساء
االح ��د ،التعدي عل ��ى "ث ��ورة ت�شرين"،
وفيما �أكد ان "عراقنا في خطر" ،دعا �إلى
الك ��ف عن االنجرار خل ��ف �صوت العنف
والت�شدد.
وق ��ال ":ع�شقت ث ��ورة ت�شرين ،وما زلت
�أع�شقه ��ا ،ع�ش ��ت معه ��ا ب ��كل لحظاته ��ا،
بحلوه ��ا ومره ��ا ،تابعته ��ا �أو ًال ب� ��أول،
فتغلغل ��ت بدمي وروح ��ي ،ودفعت عنها
مخاط ��ر الداخ ��ل والخ ��ارج ،ول ��ن �أقبل
بالتع ��دي عليه ��ا ..فه � ّ�ي و�أن ��ا واح ��د،
و�س ��وف لن �أ�أل ��و جهد ًا ف ��ي تنظيفها من
المُخ ّربين".
و�أ�ضاف�" :س ��وف �أبعد عنها القنا�صين،
و�سوف �أزيح عنه ��ا المُند�سين ،و�سوف
�أدف� � ُع عنها المُح ّر�ضين ،وها هم اخوتكم
(القبعات الزرق) والمحبين معكم ،بينكم
وفيك ��م ،لأجل بقاء �سمعته ��ا نا�صعة ،بال
حرق وال قطع وال جهل وال مع�صية".
و�أو�ض ��ح ال�ص ��در" :فليذه ��ب الثائ ��ر
لمدر�ست ��ه ،لينه ��ل العل ��م والثقاف ��ة،
وليتظاه ��ر م ��ن �أجل الإ�ص�ل�اح في وقت
�آخ ��ر ،وليعت�ص ��م المُعت�صم ��ون بالل ��ه
وبالعراق اعت�صام� � ًا ،وليفتح كل وطني
الطريق لل�شعب ،وال َيك مُخ ّرب ًا".
وتاب ��ع" :عراقن ��ا ف ��ي خط ��ر ،فكفاك ��م
انج ��رار ًا خل ��ف �صوت العن ��ف والت�شدد
والتخريب ،فقد عهدتكم محبين لل�سالم،
ومُحبين للوطن".

ا�صحاب
القبعات
الزرق اثناء
دخولهم اىل
�ساحات
االحتجاج

�إقليم كرد�ستان :حل
امل�شاكل العالقة مع بغداد
ا�ستناد ًا للد�ستور
 بغداد /المدى

ووفق ��ا للقواع ��د ال�سماوي ��ة والعقلي ��ة
الب ��د من �إرج ��اع الثورة �إل ��ى ان�ضباطها
و�سلميتها".

قبل اط�ل�اق �سراحه ��م .بالمقابل يت�سمك
ان�ص ��ار ال�ص ��در ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر،
برواية "جوا�سي�س ال�سفارات" .وتقول
�صفحات على "في�سبوك" تدعم "ا�صحاب
القبع ��ات" ،ب ��ان االخيري ��ن "يواجهون
�شب ��كات التج�س�س التابع ��ة لدول غربية
الموج ��ودة في المطع ��م التركي و�ساحة
التحرير".
وبد�أ �أ�صحاب "القبعات الزرق" منذ ليلة
ال�سبت الما�ضي ،بحملة ل�سحب "اجهزة
الال�سلكي" التي كان يحملها متظاهرون،
يمعمل ��ون في لجان م�شترك ��ة مع ان�صار
ال�صدر ،في حماية �ساحة التحرير.
وق ��ال مهند البغ ��دادي ،ان "بع�ض الذين
يدع ��ون انتماءهم ال ��ى ال�ص ��در ،امهلوا
بع� ��ض الخي ��م ف ��ي �ساح ��ة التحرير48 ،
�ساعة لرفعها ب�شكل نهائي".

"مرفو�ض" من المحتجين .وقال في لقاء
تلفزيون ��ي ":ان ر�ؤو� ��س االحتجاج ��ات
كثي ��رة ..ورئي�س الجمهوري ��ة ر�شحني
الني مدعوم من المتظاهرين".

�سيظل عامل ا�ستقرار في المنطقة،
و�سيحتف ��ظ بعالق ��ات متوازنة مع
الجمي ��ع عل ��ى �أ�سا� ��س االحت ��رام
المتبادل.م ��ن جانبه ،ث ّم ��ن رئي�س
حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان ،م�سرور
بارزاني ،الدعم الذي تقدمه رئا�سة
الإقلي ��م للحكوم ��ة ،م�شي ��ر ًا الى �أن
عملي ��ة الإ�ص�ل�اح �ست�ستم ��ر حت ��ى
يتم تثبي ��ت العدالة وبما ي�صب في
الم�صلحة العامة.
و�إزاء الو�ض ��ع الراهن في العراق،
ق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة" :بذلن ��ا
مح ��اوالت لح ��ل الم�ش ��اكل م ��ع
الحكوم ��ة االتحادي ��ة ،ونتمنى �أن
يت ��م ح�سمه ��ا �سريع� � ًا وف ��ي �إط ��ار
الد�ستور".
و�ش ��دد رئي� ��س حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان عل ��ى �ض ��رورة االلتزام
باالتفاق ��ات المبدئي ��ة الت ��ي ت ��م
التو�صل �إليها ف ��ي الفترة الأخيرة
مع الحكومة االتحادية.
وف ��ي فقرة �أخ ��رى م ��ن االجتماع،
ق ��دم وزي ��را ال�صح ��ة والداخلي ��ة
تقري ��ر ًا مف�ص�ل� ًا ع ��ن الإج ��راءات
الت ��ي ت ��م اتخاذه ��ا للوقاي ��ة م ��ن
فيرو� ��س كورونا ،و�أك ��د الوزيران
عدم ت�سجي ��ل �أي حال ��ة ا�شتباه �أو
�إ�صاب ��ة بالفيرو�س في عموم �إقليم
كرد�ستان.

يخ�شون �أي�ضا من عطب �أجهزة املقاتالت

م�س�ؤولون يتخوفون من �سيطرة "جماميع م�سلحة" على مقاتالت F-16
 ترجمة :حامد �أحمد

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

الثاني" ،م�شيرا ال ��ى ان ال�شركة �أخطرت
القوة الجوية العراقية قبل عملية االخالء
التي اكتملت في  8كانون الثاني .
وا�ض ��اف لودوي ��ك قائال "دائم ��ا ما تكون
الوالي ��ات المتحدة قلق ��ة بخ�صو�ص �أمن
المع ��دات التكنولوجية التي تزودها الي
�شريك من الدول عبر المبيعات الع�سكرية
وتتخ ��ذ االج ��راءات المنا�سب ��ة لحمايتها
�ضد اي ك�شف غير مكفول ال�سرارها ".
العالقات االمنية بي ��ن الواليات المتحدة
والع ��راق �أ�صبح ��ت عل ��ى المح ��ك ف ��ي
اال�سابي ��ع االخيرة من ��ذ ان �صادق رئي�س
الوالي ��ات المتح ��دة دونال ��د ترامب في 3
كان ��ون الثاني على تنفي ��ذ هجوم بطائرة
م�سي ��رة ُقت ��ل فيه ��ا القائ ��د الع�سك ��ري
االيران ��ي قا�س ��م �سليمان ��ي عل ��ى ار� ��ض
عراقية واب ��و مهدي المهند�س .اثار موت
�سليمان ��ي غ�ضبا في او�س ��اط عراقية مما
حدى بالبرلم ��ان العراقي ان ي�صدر قرارا
غير ملزم يق�ضي بطرد القوات االميركية
من البالد .
ازدادت التوترات اكثر بعد ان ردت ايران
بهج ��وم �صاروخي ف ��ي  7كان ��ون الثاني
�ض ��د اه ��داف لق ��وات اميركي ��ة وق ��وات
تحالف ف ��ي العراق �سببت ارب ��اكا لقوات
اميركية ونظرائهم العراقيين تاركة اكثر
من  50جنديا اميركيا يعانون من حاالت
ارتج ��اج بالدماغ متباينة الحدة .منذ ذلك
الوق ��ت توقفت طهران ع ��ن �شن هجمات،
ولك ��ن جماعات م�سلح ��ة عراقية مدعومة
من ايران ا�ستمرت بتنفيذ هجمات واطئة
الحدة على عدة قواعد في البالد .القوات
االميركي ��ة والعراقي ��ة اتخ ��ذوا �أعل ��ى

يق ��ول م�س�ؤول ��ون امي ��ركان وعراقي ��ون
ان قلق ��ا متزايدا يراوده ��م من ان برنامج
طائ ��رات اف  16-المقاتل ��ة العراقي ��ة
في قاع ��دة بل ��د ،المجه ��زة م ��ن الواليات
المتح ��دة والتي كانت حت ��ى فترة اخيرة
خا�ضعة الدام ��ة و�صيانة دوري ��ة من قبل
متعاقدي ��ن خب ��راء اميركان ،ق ��د يتعر�ض
ل�ضرر.
�شرك ��ة �ساليب ��ورت غلوب ��ال االميركي ��ة
للتعاق ��دات االمنية ،وف ��رت حماية امنية
ال�سط ��ول مكون م ��ن  34طائرة اف – 16
في قاعدة بلد الجوية باال�ضافة الى حماية
متعاقدي ��ن من �شركة لوكهيد مارتن الذين
يوفرون خدمة �صيانة للطائرات ،وكذلك
حماي ��ة منت�سبي ��ن عراقيين هن ��اك .ولكن
ف ��ي �أوائل �شهر كانون الثاني ان�سحب كل
م ��ن متعاق ��دي �شركة �ساليب ��ورت االمنية
و�شرك ��ة لوكهي ��د مارتن م ��ن القاعدة بعد
ا�ستهدافه ��م لقذائ ��ف �صاروخي ��ة غي ��ر
مبا�ش ��رة م ��ن ف�صائ ��ل م�سلح ��ة مدعوم ��ة
م ��ن اي ��ران ،وا�ستن ��ادا لت�صريح ��ات من
م�س�ؤولي ��ن امي ��ركان وعراقيي ��ن لف ��ورن
بول�س ��ي ،ف ��ان هذا م ��ن �ش�أن ��ه ان يعر�ض
مع ��دات تكنولوجي ��ة اميركي ��ة ح�سا�س ��ة
لخطر العطل والتلف .
الميج ��ر روب لودوي ��ك ،متح ��دث با�س ��م
البنتاغ ��ون اك ��د بقول ��ه "ال�سب ��اب تتعلق
ب�سالمة و�أمن منت�سبيه ��ا الم�شرفين على
عملي ��ات طائ ��رات اف  16-العراقي ��ة في
قاعدة بلد فقد بادرت �شركة لوكهيد مارتن
ال ��ى اخ�ل�اء منت�سبيه ��ا بتاري ��خ  4كانون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

وبي ��ن ال�ص ��در� ،أن ��ه "لي�ستم ��ر الأخ ��وة
م ��ن (القبعات الزرق) ف ��ي عملهم ،فهم ال
ي�ستهدفون الثائر المُ�سالم ،بل ي�ساهمون
مع اخوتهم من القوات الأمنية في حفظ
الأمن ،لينعم ال�شعب بالأمان واال�ستقرار
وال�سالم".
وانت�ش ��رت ق ��وات االم ��ن ف ��ي الحل ��ة،
ام� ��س ،بعد م�صادم ��ات بي ��ن "القبعات"
والمحتجي ��ن ،تح ��ت مج�س ��ر الث ��ورة،
و�س ��ط المدينة .فيما اظهرت ت�سجيالت،
متظاه ��رون وه ��م يطالب ��ون "ال�ص ��در"
برفع يده عن االحتجاجات.
كم ��ا اظه ��رت مقاط ��ع اخ ��رى ،ا�ص ��وات
اط�ل�اق ر�صا� ��ص ،لتفري ��ق تظاه ��رة في
النج ��ف ،بع ��د ان اح ��رق المحتج ��ون
اطارات ال�سي ��ارات لقطع الطريق ،ا�سفر
عن ا�صابة متظاهرين.
بالمقاب ��ل ن�ش ��ر مدون ��ون �ص ��ورا ،قالوا
انه ��ا ف ��ي النج ��ف ،واظه ��رت ت�شويه ��ا
ل�صور كبيرة لزعيم التيار ال�صدري ،في
المدين ��ة ،فيم ��ا ا�ستمر ا�ض ��راب الطالب
واغ�ل�اق بع� ��ض الدوائر ف ��ي الديوانية،
وال�سماوة ،ومي�سان.
كذل ��ك ،خرج ��ت م�سي ��رات طالبي ��ة ف ��ي
النا�صري ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن التح ��ول
ف ��ي مجري ��ات االح ��داث هن ��اك ،والت ��ي
اعن عنه ��ا النا�شط ع�ل�اء الركابي ،الذي
�أك ��د ف ��ي مقطع فيدي ��و ،ليل ��ة اول ام�س،
تراجعه ع ��ن الت�صعيد ال ��ذي هدد به في
وقت �سابق.
واقترح الركابي ،ف ��ي المقطع الم�سجل،
"اعطاء مهلة" لرئي�س الوزراء المكلف،
لتنفي ��ذ تعهدات ��ه ،مقاب ��ل فت ��ح الط ��رق،
وع ��ودة الدرا�س ��ة ،م�ؤك ��دا ،اهمي ��ة
ت�شكي ��ل "تكت ��ل �سيا�س ��ي" يمث ��ل حركة
االحتجاجات.
وكان الركابي ،قد تراجع خالل اليومين
الما�ضيي ��ن ،عن دعوة لـ"مليونية" �سيرا
عل ��ى االق ��دام ،تب ��د�أ م ��ن الجن ��وب ال ��ى
بغداد ،وت�ستمر لـ 14يوما ،بالتزامن مع
انباء تكليف محمد عالوي.
بالمقاب ��ل ذك ��ر نا�شطون ف ��ي النا�صرية
لـ(الم ��دى) ان الركاب ��ي "تعر� ��ض ال ��ى
تهدي ��د بالت�صفية مع عائلت ��ه في حال لم
يتراج ��ع عن موقفه" ،فيما اتهمه �آخرون
بال�سع ��ي وراء "من�ص ��ب وع ��د ب ��ه م ��ن
الحكومة الجديدة".
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غادة العاملي
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درجات الح ��ذر وحث ��ت وزارة الخارجية
االميركية جميع رعاياها غير الع�سكريين
على مغادرة البالد .
من ��ذ ان غ ��ادر المتعاق ��دون قاع ��دة بل ��د،
وم�س�ؤول ��ون تراودهم المخ ��اوف من ان
�أ�سلح ��ة واجه ��زة تكنولوجي ��ة ومع ��دات
متعلق ��ة بطائ ��رات اف 16-ق ��د تتعر� ��ض
للتلف ،او ان تكون تحت ت�صرف مجاميع
م�سلحة متواجدة قرب قاعدة بلد .
اح ��د الم�س�ؤولي ��ن االمي ��ركان المعنيي ��ن
ببرنام ��ج طائ ��رات �أف 16 -ق ��ال "القل ��ق
االكب ��ر هو ما يتعلق بحماي ��ة تكنولوجيا
طائ ��رات اف 16 -الح�سا�س ��ة .حالي ��ا ال
يوج ��د احد ف ��ي قاعدة بل ��د ،ال يوجد فيها

اي كادر اميركي لتوفير حماية لها " .
طي ��ار عراق ��ي �سابق م ��ن الق ��وة الجوية
مخت� ��ص بطائ ��رة اف  16 -ق ��ال للف ��ورن
بول�س ��ي "ال يوج ��د اح ��د ي�ستطي ��ع
ايقافهم".
ف ��ي حي ��ن هن ��اك م�س�ؤول ��ون امي ��ركان
�آخ ��رون ه ��م اكث ��ر ثق ��ة بخ�صو� ��ص �أمن
المنظوم ��ات التكنولوجي ��ة .وق ��ال اح ��د
الم�س�ؤولي ��ن االمي ��ركان ،طالب ��ا عدم ذكر
ا�سم ��ه� ،إن الطائ ��رات والمعدات المتعلقة
بها هي "تحت حماية جيدة من قبل جنود
عراقيين ".
وقال لودويك ،المتحدث با�سم البنتاغون
"لق ��د تلقين ��ا تطمين ��ات م ��ن الحكوم ��ة

العراقي ��ة بانه ��م ق ��د اتخ ��ذوا خط ��وات
لم�ضاعف ��ة الحماي ��ة للمع ��دات االميركية
المك�شوفة في قاعدة بلد الجوية ".
مي�شيل مولروي ،محل ��ل امني وع�سكري
ل ��دى البنتاغ ��ون ق ��ال "توج ��ه اي ف�صيل
م�سل ��ح لل�سيط ��رة على القاع ��دة �سيتطلب
منه تح�شيدا كبيرا وقوة ،ال ات�صور انهم
مهتم ��ون جدا بها �أو يفك ��رون باال�ستيالء
عليها ".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر اع ��رب م�س�ؤول ��ون عن
قلقه ��م ازاء م ��دى ق ��درة ال ��كادر العراقي
عل ��ى �صيان ��ة اال�سطول لفت ��رة طويلة من
دون م�ساع ��دة الخب ��راء المخت�صي ��ن من
المتعاقدين .
وق ��ال م�س� ��ؤول ع�سك ��ري اميرك ��ي "كلما
طال ��ت فت ��رة غي ��اب كادر لوكهي ��د مارت ��ن
كلم ��ا زادت �صعوب ��ة �صيان ��ة اال�سط ��ول.
العراقي ��ون ال يمكنه ��م فع ��ل ذل ��ك ب ��دون
م�ساعدة الجانب االميركي المتعاقد الذي
�سيرجع في غ�ضون ا�شهر قليلة".
ووفق ��ا للم�س�ؤول االميرك ��ي المطلع على
برنام ��ج طائرات اف  16ف ��ي القاعدة فان
الطائ ��رات ل ��م يج ��ر التحليق به ��ا ب�شكل
دوري ،والذي يقل ��ل الحاجة لتبديل قطع
الغي ��ار من ناحية ولك ��ن من ناحية اخرى
ي� ��ؤدي ال ��ى تده ��ور كف ��اءة المنظوم ��ات
فيها.
وا�ض ��اف الم�س� ��ؤول بقول ��ه "كثي ��ر م ��ن
اال�شي ��اء ف ��ي الطائرات تتعر� ��ض للعطب
ب�شكل ا�سرع وتقل كفاءتها في حال تركت
ب ��دون ا�ستخدام لفت ��رة طويل ��ة ولهذا قد
تكون في و�ضعية ت�صعب �صيانتها ".
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سياسة

عالوي ّ
يح�ضر حكومة من  22حقيبة تنتهي
يف غ�ضون عام

على غير العادة وخالفا للتوقعات يعتزم رئي�س مجل�س الوزراء المكلف محمد توفيق عالوي تقديم �أ�سماء كابينته الوزارية والم�ؤلفة
م��ن اثنين وع�شرين وزيرا �إل��ى مجل�س النواب قبل انتهاء المهلة الد�ستورية المحددة بثالثي��ن يوما .وبالتزامن مع ذلك �أكمل فريق
م��ن الم�ست�شاري��ن والمتخ�ص�صين اعداد م�سودة البرنام��ج الحكومي التي ركزت على تطوير القطاع الخدم��ي وا�ستيعاب اكبر عدد من
العاطلين كما حددت عمر الحكومة االنتقالية التي ال تتجاوز ب�ضعة ا�شهر.
 بغداد/المدى
وتعه ��د ع�ل�اوي ف ��ي كلمة ل ��ه بت�ش ��كيل
حكوم ��ة بعي ��دة ع ��ن المحا�ص�ص ��ة
الطائفي ��ة والحزبي ��ة وتك ��ون ممثل ��ة
لجمي ��ع الأطي ��اف ،و�إج ��راء انتخاب ��ات
برلمانية مبك ��رة بالت�شاور مع مفو�ضية
االنتخابات ،وت�ش ��كيل فريق ا�ست�شاري
ف ��ي مكتب ��ه بم�ش ��اركة ممثلي ��ن م ��ن
المتظاهرين ،ومعاقبة الم�س� ��ؤولين عن
قتل المحتجين.
كم ��ا تعهد بح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة
واالمتناع عن ا�ستخدام الأ�سلحة الحية،
وتوفي ��ر �أكب ��ر ق ��در م ��ن فر� ��ص العم ��ل
للمواطني ��ن ،وحماي ��ة الع ��راق م ��ن �أي
تدخ ��ل خارجي ،وحماي ��ة المتظاهرين،
وعدم اال�ستجابة لل�ضغوط من الأحزاب
ال�سيا�س ��ية ،وا�س ��تعداده للتن ��ازل ع ��ن
جن�س ��يته البريطاني ��ة نزوال عن ��د رغبة
المتظاهري ��ن .ويك�ش ��ف النائ ��ب محمد
الخال ��دي ،رئي�س كتل ��ة بيارق الخير في
مجل� ��س الن ��واب لـ(الم ��دى) �أن "رئي�س
مجل�س ال ��وزراء المكل ��ف محمد توفيق
عالوي �سي�ش ��كل حكومة انتقالية م�ؤلفة
من اثنين وع�ش ��رين وزارة في غ�ض ��ون
خم�س ��ة ع�ش ��ر يوم ��ا" ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن
"�أع�ضاء كابينته الوزارية جميعهم من
الم�ستقلين والمهنيين".
وكان رئي� ��س الجمهورية برهم �ص ��الح،
قد كلف ال�سبت الما�ضي مر�شح تحالفي
�س ��ائرون والفتح محمد توفيق عالوي،
بت�ش ��كيل الحكومة الجديدة خلف ًا لعادل
عبد المهدي الذي ا�س ��تقال تحت �ض ��غط
الحرك ��ة االحتجاجية الت ��ي اندلعت في
الأول من �شهر ت�شرين الأول الما�ضي.
ويتطرق الخالدي في حديثه عن الوزراء
الج ��دد بالق ��ول �إن "عملي ��ة اختياره ��م
جاءت بعيدة عن نفوذ و�سلطة الأحزاب
والكت ��ل البرلماني ��ة واعتم ��دت عل ��ى
معايي ��ر الكف ��اءة والمهني ��ة والنزاهة"،

رئي�س
اجلمهورية خالل
تكليف عالوي
م�ش ��يرا �إل ��ى ان "ع�ل�اوي اخت ��ار فريقا
متكامال عم ��ل معهم على تحديد �أ�س ��ماء
كابينته الحكومية قب ��ل فترة تكليفه من
قبل رئي�س الجمهورية".
ونقل ��ت (المدى) في عددها ال�س ��ابق عن
كتل ��ة الفت ��ح قوله ��ا �إن رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء المكلف محم ��د توفيق عالوي

قال �إن ا�ستمرار التظاهرات
�شرط �ضامن لالنتخابات
المبكرة النزيهة

بد�أ البحث عن �أع�ضاء كابينته الوزارية
قب ��ل خم�س ��ة و�أربعي ��ن يوما م ��ن موعد
تكليف ��ه م�ؤك ��دا �أن "خيارات ��ه لل ��وزراء
�س ��تكون بعي ��دة ع ��ن �إم�ل�اءات الكت ��ل
والأحزاب ال�سيا�سية".
ويتاب ��ع الخال ��دي وه ��و اح ��د الن ��واب
الموقعي ��ن عل ��ى طل ��ب تر�ش ��يح محم ��د

عالوي الذي قدم �إلى رئي�س الجمهورية
�أن "عم ��ر الحكوم ��ة االنتقالية �س ��يكون
ق�ص ��يرا ال يتج ��اوز �أكث ��ر م ��ن �س ��نة،
�س ��تعمل ف ��ي ه ��ذه الفت ��رة عل ��ى تعديل
قانون االنتخابات البرلمانية" ،م�ش ��يرا
�إل ��ى �أن "البرنام ��ج الحكومي �س ��يكون
مخت�ص ��را" .ف ��ي �ش ��هر كان ��ون الأول

احلزب ال�شيوعي� :سيناريو تكليف عالوي ال يختلف عن
احلكومات ال�سابقة ..ورف�ض ال�شارع لي�س م�ستغرب ًا

 بغداد  /المدى

ا�صدر الحزب ال�شيوعي العراقي،
ام�س االثنين بيانا ب�ش�أن
تكليف محمد توفيق عالوي
بمن�صب رئا�سة الوزراء للحكومة
الجديدة ،مبينا �أن تكليف
عالوي جرى بالطريقة ذاتها
التي ال تختلف كثيرا عن تلك
التيجاءت بحكومة عادل عبد
المهدي والحكومات ال�سابقة.
وفيما يلي ن�ص البيان الذي
ت�ضمن  13فقرة .تم يوم ال�سبت
الما�ضي (� 1شباط  )2020تكليف
ال�سيد محمد توفيق عالوي
بت�شكيل الحكومة االنتقالية،
باعتباره مر�شح ت�سوية .وفي
هذا ال�ش�أن وارتباطا بالتطورات
واالحداث المت�سارعة نبين
موقفنا بالتالي:

او ًال :لق ��د ج ��رى التكلي ��ف بالطريقة ذاتها
التي ال تختلف كثي ��را عن تلك التي جاءت
بال�س ��يد ع ��ادل عب ��د المه ��دي والحكومات
ال�سابقة ،وهو ما رف�ض ��ته جماهير �شعبنا
في انتفا�ضة ت�شرين البا�سلة.
ثاني� � ًا :يب ��دو وا�ض ��حا �أن التكلي ��ف ج ��اء
بمباركة القوى المتنفذة الرئي�س ��ة الممثلة
في مجل� ��س الن ��واب ،وعك� ��س التوازنات
ال�سيا�سية الداخلية والم�ؤثرات الخارجية
�إقليمي ��ا ودولي ��ا ،الت ��ي �أغفل ��ت ع ��ن عمد،
الفاع ��ل الكبير واالكثر اهمية في الو�ض ��ع
ال�سيا�س ��ي الراهن ،وهو �ساحات التظاهر
وجماهي ��ر المنتف�ض ��ين ومطالبه ��م.
و�س ��رعان م ��ا انعك� ��س ذل ��ك ف ��ي الرف� ��ض
الوا�س ��ع للتكليف ،في ميادي ��ن االحتجاج
واالعت�صام.
ثالث� � ًا :لي�س م�س ��تغرب ًا �أن يواجه التكليف
به ��ذا الرف� ��ض ،فه ��و ال يلب ��ي العدي ��د م ��ن

الما�ض ��ي ق ��دم �أكثـر م ��ن  40نائب ��ا طلبا
ر�س ��ميا �إل ��ى رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم
�ص ��الـح ،لتكلي ��ف محم ��د توفيق عالوي
بت�ش ��كيل الحكومة الم�ؤقتة ا�ستنادا �إلى
الم ��ادة ( )76م ��ن الد�س ��تور الت ��ي تلزم
رئي�س الجمهورية بتكليف مر�شح الكتلة
البرلمانية الأكبر عددا بت�ش ��كيل مجل�س

المعايير التي و�ضعتها الح�شود المنتف�ضة،
وتل ��ك الت ��ي دعت اليه ��ا خط ��ب المرجعية
الدينية ،وفي مقدمتها ا�ستقاللية المر�شح
ع ��ن المنظوم ��ة ال�سيا�س ��ية الحاكمة ،وان
يك ��ون "غي ��ر مج ��رب" ،كم ��ا يك ��ون "غير
جدلي" .وال�سيد عالوي قد ال يكون جدليا
ف ��ي عي ��ن الق ��وى المتنف ��ذة� ،إ ّال �أنه جدلي
بالن�سبة الى المنتف�ضين.
رابع� � ًا� :إن المعي ��ار الأ�سا�س ��ي الذي يحدد
الموق ��ف من �أي مر�ش ��ح لرئا�س ��ة الوزراء
الي ��وم ،ه ��و م ��دى جدارت ��ه وقدرت ��ه على
�إنج ��از المه ��ام الموكل ��ة �إل ��ى الحكوم ��ة
االنتقالي ��ة ،و�أهمه ��ا التهيئ ��ة النتخاب ��ات
مبك ��رة ح ��رة ونزيهة في �أق ��رب وقت� ،إلى
جان ��ب الك�ش ��ف ع ��ن المت�س ��ببين ف ��ي قتل
وقمع المتظاهرين ومحا�س ��بتهم ق�ضائيا،
وتحري ��ك ملفات حيتان الف�س ��اد و�إحالتهم
�إل ��ى الق�ض ��اء .وال يمك ��ن �أن تنه�ض بمثل
هذه المهام� ،إال حكومة تت�ش ��كل بعيد ًا عن
المحا�ص�صة وعن و�صاية الكتل المتنفذة،
وتمتل ��ك ال�ش ��جاعة والق ��درة عل ��ى اتخاذ

قراراته ��ا با�س ��تقاللية ووفق ��ا للم�ص ��لحة
الوطني ��ة العلي ��ا ،وتحظ ��ى بثق ��ة ودع ��م
الجماهير المنتف�ضة.
خام�س� � ًا :ان الكتل ال�سيا�س ��ية الحاكمة لم
تخ ��ف قلقها من االنتفا�ض ��ة وم ��ن مطالبها
الم�ش ��روعة الداعية �إل ��ى تغيير المنظومة
ال�سيا�سية الفا�شلة الما�سكة بزمام الحكم،
وخ�ش ��يتها م ��ن ا�س ��تمرارها بزخ ��م ع ��ال
متحدي ��ة الم ��وت وجمي ��ع �أ�ش ��كال القم ��ع
الم�سلط عليها .فكيف لتلك الكتل ال�سيا�سية
�أن تدعم رئي�س وزراء يقدم تعهدات ب�إنجاز
مهام ته ��دد نفوذها ومغانمها ،و ُتعر�ض ��ها
ال ��ى الم�س ��اءلة الق�ض ��ائية؟ �ساد�س� � ًا :ان
تر�ش ��يح ال�س ��يد عالوي ل ��م تتبن ��ه �أي من
الكت ��ل الكبي ��رة الحاكم ��ة ،بل انه ��ا اكتفت
باع�ل�ان موافقتها عليه �أو عدم معار�ض ��تها
له ،فيما رف�ض ��ه معظم المنتف�ض ��ين .ف�أين
�سيجد ال�س ��يد عالوي الأدوات والو�سائل
والق ��وى ،التي تمكنه م ��ن تنفيذ التعهدات
الواردة في خطاب قبوله بالتكليف؟
�س ��ابع ًا� :إن الب�ل�اد تم ��ر ب�أزم ��ة خانق ��ة

تتحم ��ل م�س� ��ؤوليتها الأ�سا�س ��ية الق ��وى
الما�س ��كة بالحكم ،وتديمها الآثار المدمرة
لنهجها التحا�ص�ص ��ي ،والقمع الوح�ش ��ي
لالنتفا�ض ��ة ،والمماطل ��ة والت�س ��ويف في
تنفي ��ذ مطال ��ب المحتجي ��ن ال�س ��لميين
الم�ش ��روعة .ولي� ��س هناك مخ ��رج حقيقي
من هذه الأزمة �س ��وى التغيير والإ�ص�ل�اح
ال�ش ��املين في منظومة الحكم والحاكمين
م ��ن خ�ل�ال االنتخاب ��ات المبك ��رة ،وغي ��ر
اعتماد نه ��ج �آخر في الحكم واالدارة يقوم
على مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقة
والعدالة االجتماعية.
ثامن� � ًا :ان من معايير اختب ��ار �أية حكومة
جديدة ،هو موقفها من الحريات المكفولة
د�س ��توريا وم ��ن احت ��رام حقوق االن�س ��ان
وحمايتها من االنتهاكات.
تا�سع ًا :نعلن �أننا �سنتعامل مع �أية حكومة
جديدة وفقا للمعايير والأ�س�س التي �سبق
ذكره ��ا ،وان حكمن ��ا عليه ��ا �س ��يبنى عل ��ى
�أفعاله ��ا ال عل ��ى �أقواله ��ا ووعوده ��ا .وكم
�أغدق ال�س ��ابقون من الوع ��ود والتعهدات،

فيم ��ا ا�س ��تمر تده ��ور الأو�ض ��اع وتفاق ��م
الأزم ��ات .عا�ش ��ر ًا :ان جمي ��ع القوى التي
�ش ��اركت و�س ��اهمت في االنتفا�ض ��ة ،ولها
م�صلحة في التغيير ال�شامل ،مدعوة اليوم
اكث ��ر م ��ن اي وق ��ت م�ض ��ى الى التن�س ��يق
والتكاتف وعدم التفرد في اتخاذ القرارات
والحر�ص على نجاح االنتفا�ضة وتحقيق
اهدافها كاملة.
�أحد ع�ش ��ر :لقد فتحت االنتفا�ض ��ة البا�سلة
وكواكب �شهدائها الأماجد وجر�أة �شبابها
المنتف� ��ض �ص ��فحة جدي ��دة ف ��ي تاري ��خ
بالدن ��ا ،وبعثت الأمل مجددا ف ��ي �إمكانية
التغيير وفي بناء م�س ��تقبل واعد ل�ش ��عبنا
بجميع �أطيافه ومكوناته .لذا ف�إننا �سنظل
منحازين اليها و�إلى ق�ضايا �شعبنا ومطالبه
الم�شروعة ،و�سنوا�صل مع جماهيره دعم
االحتجاجات ال�سلمية ب�أ�شكالها المختلفة،
م�س ��تنكرين الممار�س ��ات القمعي ��ة بحقها
واالعت ��داءات على المنتف�ض ��ين مهما كان
م�ص ��درها و�أي ��ا كان القائم ��ون به ��ا� .إثنا
ع�ش ��ر :الب ��د �أن ن�ش ��ير الى ان قي ��ام بع�ض
العنا�ص ��ر المح�س ��وبة عل ��ى االنتفا�ض ��ة
بممار�س ��ات واعم ��ال عنفي ��ة هن ��ا وهناك،
ال يخ ��دم االنتفا�ض ��ة ،وه ��ي ت�س ��يء �إل ��ى
�صورتها وطابعها ال�سلميين.
و�أخي ��ر ًا� ..إن ا�س ��تمرار زخ ��م التظاهرات
واالحتجاجات ال�سلمية وتو�سيع �صفوفها
وترا�ص ��ها� ،ش ��رط �ض ��امن لتنفي ��ذ خارطة
الطري ��ق الم�ؤدية �إلى تنظي ��م االنتخابات
المبكرة الحرة النزيهة ،الكفيلة بت�صويب
العالق ��ة بين ال�ش ��عب وم�ؤ�س�س ��ات الدولة
الت�ش ��ريعية والتنفيذية ،وبا�س ��تعادة ثقته
بها� .إننا نتطلع مع جميع �أبناء �شعبنا �إلى
توفير الأمن واال�ستقرار في ربوع البالد،
وعودة الحي ��اة الطبيعية للمواطنين .لكن
هذا لن يتحقق بقمع االحتجاجات ال�سلمية
وااللتف ��اف عل ��ى مطال ��ب المنتف�ض ��ين
الم�ش ��روعة ،و�إنما بالإ�س ��راع في تنفيذها
لي�س ��تعيد المواط ��ن الثق ��ة بوطن ��ه ال ��ذي
اغت ��رب عن ��ه بفع ��ل الفا�س ��دين ومنف ��ذي
االجن ��دات غي ��ر الوطني ��ة .ويخط ��ئ م ��ن
يع ��وّ ل عل ��ى ان وهج االنتفا�ض ��ة المجيدة
�سيخبو ،او يراهن على �إجها�ضها.

ال ��وزراء .بالمقابل ي�ؤك ��د علي البديري
النائب ع ��ن كتلة الحكم ��ة البرلمانية �أن
"فريقا من الم�ست�ش ��ارين والمخت�صين
�أكم ��ل �إع ��داد البرنام ��ج الحكومي الذي
رك ��ز عل ��ى كيفي ��ة النهو� ��ض وتطوي ��ر
الواقع الخدمي و�إمكانية ا�ستيعاب اكبر
عدد من العاطلين".

ورف� ��ض المتظاه ��رون تول ��ي وزي ��ر
االت�ص ��االت الأ�س ��بق محم ��د توفي ��ق
عالوي من�ص ��ب رئا�س ��ة الوزراء ،ورفع
المتظاهرون في �ساحة التحرير الفتات
�أكدوا فيها رف�ضهم لتولي عالوي من�صب
رئا�سة الحكومة.
وي�ضيف البديري في ت�صريح لـ(المدى)
�أن "رئي� ��س ال ��وزراء المكل ��ف اخت ��ار
طاقم ��ه الوزاري قبل فت ��رة معتمدا على
معايي ��ر الكف ��اءة والنزاه ��ة" ،الفتا �إلى
ان "طم ��وح رئي�س الحكوم ��ة االنتقالية
يق�ض ��ي بتحدي ��د �ش ��هر ت�ش ��رين الأول
المقب ��ل موع ��دا لإج ��راء االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ال ��ذي يحتاج �إل ��ى اتفاق مع
مفو�ضية االنتخابات".
ويبي ��ن النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الحكم ��ة
البرلماني ��ة �أن "ع�ل�اوي ب ��د�أ يتوا�ص ��ل
مع نواب بعيدا عن ر�ؤ�س ��اء الكتل حيث
رك ��زت ه ��ذه االجتماع ��ات عل ��ى كيفي ��ة
ت�ش ��كيل الحكوم ��ة المقبل ��ة ،والموق ��ف
م ��ن حركة ال�ش ��ارع (التظاه ��رات) التي
تتطل ��ب �إقناعها بت�ألي ��ف كابينة وزارية
قادرة على معالجة كل الأخطاء" ،م�شيرا
�إل ��ى ان "اختيار الوزي ��ر من قبل رئي�س
الحكوم ��ة المكل ��ف يع ��د م ��ن الأ�ش ��ياء
المهمة وال�ضرورية".
ويتاب ��ع ان "فك ��رة عالوي ت ��دور حول
�ض ��رورة منح ��ه الثق ��ة الكاملة م ��ن قبل
جمي ��ع الأط ��راف البرلماني ��ة مقاب ��ل
تحمل ��ه لكل �إخفاق �أو ف�ش ��ل في معالجة
الأزم ��ات" ،م�ؤك ��دا �أن اجتماعات ��ه
"تقت�صر في الوقت الحالي مع نواب من
كتل برلمانية مختلفة بعيدا عن ر�ؤ�س ��اء
الكتل والأحزاب".
ويعتق ��د البدي ��ري �أن "�ش ��كل الحكوم ��ة
الجدي ��دة �س ��يكون بعي ��دا ع ��ن مب ��د�أ
المحا�ص�ص ��ة الحزبي ��ة ،يحت ��رم فيه ��ا
تمثي ��ل جمي ��ع المكون ��ات دون فر� ��ض
�أي �شخ�ص ��ية عل ��ى رئي� ��س الحكوم ��ة
المكلف".

�صالح و�أردوغان ي�ؤكدان �أهمية
دعم املجتمع الدويل للعراق

 بغداد  /المدى
اك ��د رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �ص ��الح والرئي� ��س التركي رجب
طي ��ب اردوغان ،ام�س االثنين ،على �أهمي ��ة دعم المجتمع الدولي
ال�ستقرار العراق.
وق ��ال مكتب رئي� ��س الجمهورية في بيان تلقت (المدى) ،ن�س ��خة
منه ان "رئي�س الجمهورية برهم �ص ��الح ،تلقى ات�صا ًال هاتفي ًا من
الرئي�س التركي رجب طيب اردوغان".
وا�ض ��اف ان "�ص ��الح قدّم خالل المكالمة ،تعازيه للرئي�س التركي
بح ��ادث الزلزال ال ��ذي �أودى بحياة عدد م ��ن المواطنين الأتراك،
وعبر عن موا�ساته وت�ضامنه مع �أ�سر ال�ضحايا".
وتابع انه "تم الت�أكيد على �أهمية دعم المجتمع الدولي ال�ستقرار
العراق والحفاظ على �أمنه و�س ��يادته ،و�ضرورة تعزيز العالقات
الثنائية ،بما يخدم م�ص ��لحة ال�ش ��عبين ال�صديقين" ،الفتا الى انه
"تم بحث التطورات ال�سيا�سية والأمنية على ال�ساحتين العربية
والإقليمية ،و�ض ��رورة التن�سيق والتعاون الم�شترك بين البلدين
لتر�س ��يخ ال�س ��لم والأمن في المنطق ��ة ،و�إيجاد الحل ��ول للأزمات
بالركون الى الحوار الب ّناء والجاد بين جميع االطراف".
ف ��ي �س ��ياق �آخ ��ر� ،أك ��د رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �ص ��الح لوزير
الخارجي ��ة البلجيك ��ي ،عل ��ى �أهمي ��ة م�س ��اهمة بلجيكا ف ��ي اعادة
�إعم ��ار المدن المحررة .وقالت رئا�س ��ة الجمهورية في بيان تلقت
(الم ��دى) ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن �ص ��الح "ا�س ��تقبل ،االح ��د ،في ق�ص ��ر
ال�س�ل�ام ببغداد ،وزي ��ر الخارجي ��ة البلجيكي فيلي ��ب غوفن و�أكد
حر� ��ص العراق على �إقامة عالقات متمي ��زة ومتطورة مع مختلف
دول العال ��م وفق ًا لم�ص ��الحه الوطنية العليا واالحت ��رام المتبادل
وعدم التدخل في ال�ش� ��ؤون الداخلية" .وبح�سب البيان فقد ا�شار
رئي� ��س الجمهورية �إلى "�أهمية م�س ��اهمة بلجيكا في اعادة �إعمار
الم ��دن المحررة" .وجرى ،خالل اللقاء ،بح ��ث العالقات الثنائية
بين البلدين والق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك ،ف� ً
ضال عن مناق�شة
التطورات والأو�ضاع الإقليمية والدولية.

اعالنات

�إع��������ل�������ان����������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

4

العدد ( )4603ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )4شباط 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب

رقم املناق�صة 2020 /1 /
رقم التبويب 351 /

الق�سم القانوينLawdep@grainp.iq :
ق�سم اال�ستريادImport1@grainb.iq :
ق�سم الت�سويقmarket@grainb.iq :
ق�سم احلا�سبةcomputer@grainb.iq :

�إعالن للمرة الثانية

 -1يسر الش��ركة العامة لتجارة احلبوب االعالن لذوي اخلبرة
م��ن الش��ركات أو املكاتب أو األش��خاص الطبيعيني لتقدمي
عطاءاته��م للعم��ل اخلاص بـ (حتمي��ل وتفري��غ احلبوب في
(صومعة الصويرة)).
 -2تتوفر لدى (الشركة العامة لتجارة احلبوب) التخصيصات
املالي��ة ضمن املوازن��ة االحتادية وينوي اس��تخدام جزء منها
لتنفيذ اخلدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب
التي تخص (صومعة الصويرة)).
 -3بأمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء
باللغ��ة (العربي��ة) بع��د تقدمي طل��ب حتريري إلى الش��ركة
العامة لتجارة احلبوب  /القس��م القانوني الكائن في بغداد
– ب��اب املعظم – مدخل الش��يخ عم��ر – الطابق األول) وبعد
دفع قيم��ة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغ��ة ()750000
س��بعمائة وخمس��ون ألف دينار ،بام��كان مقدمي العطاء
الراغب�ين في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان
املبني أعاله.
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب. -هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء.

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كركوك االحتادية
حمكمة بداءة كركوك
جلنة تثبيت امللكية يف كركوك

العدد/ 5 :تأييد ملكية 2019 /
التاريخ2020/1/27 :

بن��اءا ً على صدور قرار تأييد عائدية حق التصرف في العقار املرقم  5/50مقاطعة  6باجوان والقاضي
بتأييد حق امللكية باسم طالب التسجيل اجملدد (شركة نفط الشمال) واملرقم /5تأييد ملكية 2019 /
في  2020/1/7الصادر من رئاس��ة جلنة تثبيت امللكية في كركوك واس��تنادا ً الحكام املواد ( 58و  59و
 61و 62و )63من قانون التس��جيل العقاري املرقم  43لس��نة  .1971نعلن هذا القرار ملدة ثالثون يوما ً
وعل��ى من لديه اعتراض على القرار الطعن فيه لدى محكمة اس��تئناف كركوك االحتادية بصفتها
التمييزية واعتبارا ً من اليوم التالي للنش��ر وعند عدم ورود اش��عار من رئاس��ة محكمة اس��تئناف
كركوك االحتادية بصفتها التمييزية بوقوع الطعن على القرار خالل املدة املذكورة س��يتم تس��جيل
قرار تأييد امللكية وفق القانون.
القا�ضي غامن عبد �صائل
رئي�س جلنة تثبيت امللكية يف كركوك

ال�شركة العامة للمعدات الهند�سية الثقيلة  HEESCOالذ راع
الت�صنيعي لوزارة النفط
حقل نفط خانة لصالح ش��ركة نفط الوس��ط وخزانات سعة 5000م3
عدد  2/لصالح شركة نفط ذي قار.
من جانب اخر باش��رت املالكات الهندس��ية والفنية للش��ركة العامة
للمعدات الهندس��ية الثقيل��ة باملرحلة الثالثة لتأهيل وحدة حتس�ين
البنزي��ن ووح��دة الهدرجة ف��ي مصفى ص�لاح الدي��ن 2/التابع ملصفى
الصمود ( بيجي ) لصالح ش��ركة مصافي الشمال والتي تشمل تاهيل
وتصني��ع معدات مختلفة في مصانع الش��ركة م��ع اعمال نصب هذه
املع��دات موقعي��ا باالضافة ال��ى اعمال نصب خزانات س��عة  6,500م3
عدد 3/وخزان سعة 8000م 3وجتهيز ونصب خزانات كروية سعة 3000م3
عدد 2/مع امللحقات في موقع التاجي لصالح شركة تعبئة الغاز.
وستباش��ر الش��ركة قريبا بتجهيز ونصب وتشغيل وحدتي تكرير في
مصفى حديثة سعة كل منهماعشرة االف برميل /يوم لصالح شركة
مصافي الشمال .

ت

الفقرة

الكلفة التخمينية
املبلغ كتابة
املبلغ رقم ًا

1

تفريغ احلبوب املكيس

2000

الفا دينار

2

حتميل احلبوب املكيس

2000

ألفا دينار

3

تفريغ احلبوب الفل

2000

الفا دينار

4

حتميل احلبوب الفل

550

خمسمائة وخمسون دينار

4

التنظيف

2000000

مليوني دينار

مالحظات/

 .1تكون نفاذية العروض ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 .2س��يتم انعقاد مؤمتر خاص لالجابة عن استفس��ارات املش��اركني
في املناقصة وقب��ل موعد اليقل عن ( )7أيام من تاريخ غلق املناقصة
واملصادف يوم . 2020/2/16
 .3تك��ون م��دة نفاذية خطاب الضمان س��ارية املفع��ول الى ما بعد
انتهاء مدة نفاذية العطاء احمل��ددة في وثائق املناقصة مبدة التقل عن
( )28يوم.
 .4يك��ون مكان وموعد فتح العطاءات الس��اعة الثانية عش��رة في
 2020/2/23في قاعة االجتماعات مبكتب السيد املدير العام.
قي�س عبد الر�ضا ا�سماعيل
مدير الق�سم القانوين وكالة

متديد �إعالن مناق�صة
م  /املناق�صة م( 2020/ 3 /جتهيز حموالت قدرة ذاتية  400ك.ف)

تعل��ن الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األوس��ط عن اجراء املناقص��ة العامة املدرجة تفاصيلها وفق��ا ً لتعليمات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع .
ا�سم امل�شروع

�إعالن قرار ت�أييد ملكية عقار

عملت منذ تأسيسها سنة 1963م في مجال تصنيع املعدات النفطية
والصناعية وتطورت خالل هذه الفترة حيث توس��عت بإضافة خطوط
انتاجي��ة جديدة ومنتجات جديدة وأصبحت متتلك اخلبرة الواس��عة في
تصنيع االوعية الضغطية واملراجل البخارية بكافة س��عاتها واملبادالت
احلرارية بكافة انواعها وأحجامها وابراج التكرير واخلزانات بكافة انواعها
وس��عاتها والهياكل احلديدي��ة وروافد اجلس��ور وزوارق الدورية واملولدات
الكهربائية.
تعد هذه املعدات اجزاء رئيسية ومهمة خملتلف العمليات الصناعية في(
قطاع النفط والغاز والصناعة والطرق واجلس��ور واالس��كان واخلدمات)
وتصن��ع هذه املنتجات حس��ب املواصفات القياس��ية العاملية TEMA ,
ASME,API
لق��د اجن��زت هذه الش��ركة عدد من املش��اريع املهمة لصالح ش��ركات
القطاع النفطي خالل سنة 2019
اهمها:
تاهي��ل وتصنيع ونصب مع اعمال التش��غيل التجريبي ملعدات الوحدة
الرابعة في مصفى ميسان سعة عشرة االف برميل/يوم لصالح شركة
مصافي اجلنوب
كذل��ك تاهيل خزانني س��عة  27000م 3وس��عة  37000م 3ذو س��قف
متحرك لصالح ش��ركة نفط الشمال وتاهيل خزان سعة 23000م 3ذو
س��قف متحرك عدد  2/لصالح ش��ركة نفط البصرة وتاهيل فرن وحدة
حتسني البنزين  2/في مصفى الدورة وتصنيع ونصب  4خزانات مبختلف
الس��عات سعة  8000م 3وسعة 14000م 3وس��عة  16000م 3وسعة
 1000م 3لصالح شركة مصافي الوسط كذلك اعمار مصفى الصمود
املرحلة االولى والثانية التي تتضمن تاهيل وحدة الهدرجة ووحدة حتسني
البنزي��ن مع ش��بكة االنابيب وتاهي��ل عدد من اخلزانات لصالح ش��ركة
مصافي الش��مال وتصنيع ونصب منظومة تبخي��ر الصهاريج ملوقعي
الدورة واملدائن وتصنيع وجتهيز خزانات قياسية مبختلف القياسات عدد
 262خزان لصالح شركة توزيع املنتجات النفطية كذلك تاهيل وتصنيع
حزم مبادالت عدد 9وتاهيل شبكة االقطاب الكهربائية للعازلة ( ) Bفي

 بطاقة السكن. البطاقة التموينية. شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات. -5تس��لم العطاءات إلى العنوان ( :الشركة العامة لتجارة
احلبوب  /القس��م القانوني الكائن ف��ي بغداد – باب املعظم
– مدخل الش��يخ عم��ر – الطاب��ق الثاني) ف��ي املوعد احملدد
لغاية الس��اعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم (االحد) املصادف
 2020/2/23وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح
العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم الراغبني
باحلض��ور في العن��وان (الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب /
بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الشركة العامة
لتجارة احلبوب – قاعة مكتب السيد املدير العام) في الزمان
والتاريخ (الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم (االحد) املوافق
 2020/2/23يج��ب ان تتضمن العط��اءات التأمينات األولية
املطلوبة م��ن مقدمي العط��اءات وم��دة نفاذيتها (خطاب
ضم��ان مصرفي أو صك مصدق) ومببل��غ ( )100000000مائة
ملي��ون دين��ار عراقي صادر من مصرف معتم��د في العراق /
البنك املركزي العراقي ،علما أن الش��ركة غير ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات.

جدول الفعاليات �صومعة ال�صويرة

جتهيز محوالت
قدرة ثابتة 400
ك.ف

قيمة وثائق املناق�صة دينار
عراقي

فرتة �سريان
العطاء

مدة التجهيز

( )300000دينار ثالثمائة
ألف دينار عراقي

 90يوم من
تاريخ الفتح

 180يوم من تاريخ
فتح االعتماد

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص :
* ش��راء وثائق املناقصة خالل اوقات الدوام الرس��مي على العنوان التالي :الشركة العامة لنقل
الطاق��ة الكهربائي��ة  /الفرات األوس��ط حلة ابي غرق  /طريق احللة  -كربالء املقدس��ة  /قس��م
الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات مقابل الرسم احملدد اعاله.
أوالً :على مقدمي العطاءات
* تقدمي عطاءاتهم مختومة وموقعة من املدير املفوض او من يخوله خالل اوقات الدوام الرسمي
على العنوان أعاله.
ثانيا ً  :ارفاق البيانات أدناه:
 -1خط��اب ضمان او صك مص��دق بنفس عملة العطاء كتامينات أولية للمش��اركة باملناقصة
بنس��بة ( )%1م��ن مبلغ الكلف��ة التخمينية بال��دوالر األمريكي  .على ان تك��ون مغطاة ومؤيدة
بتس��ديد مبلغها عند اول مطالبة ألمر الش��ركة س��اري املفعول (مدة ستة أشهر بعد الفتح)
وعلى ان يذكر اس��م ورقم املناقصة املعلنة في خطاب الضمان (ضمن املوضوع) واسم الشركة
معنون إلى الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االوس��ط صادر من احد املصارف
العراقية املعتمدة رسميا ً من قبل البنك املركزي العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية وال يكون
اخلطاب مشروط ويدفع عند الطلب.
 -2كت��اب ع��دم املمانعة من االش��تراك باملناقصة صادر م��ن الهيئة العامة للضرائب  /قس��م
الش��ركات معنون إلى مقر الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االوس��ط ونافذ
املفعول (النسخة األصلية) أو نسخة مصورة في حالة تقدمي النسخ االصلية في عطاء آخر.
 -3تقدمي شهادة تأسيس وكما مبني ادناه وحسب كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية
العدد  3000/7/4في . 2017/2/9
أ -فيما يخص الش��ركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنس��خة واضحة من ش��هادة تأس��يس
الش��ركة وآخر تعديل صادر من دائرة تس��جيل الش��ركات بتغيير االس��م (على ان تكون شهادة
التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة اصولياً.
ب -فيم��ا يخص الش��ركات العراقية املس��جلة في إقليم كردس��تان فيتم تزويدن��ا بكل ما ورد
ف��ي الفقرة (أ) أعاله وكذل��ك تزويدنا بكتاب اعتماد اوليات الش��ركة الصادر عن دائرة تس��جيل
الشركات.
ج – فيما يخص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 -1نس��خة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية
في بلد التأس��يس مع نس��خة مترجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب او
جهة معتمدة ومتخصصة.
 -2نس��خة واضح��ة من قرار تس��جيل فرع او مكتب متثيل الش��ركة في العراق ص��ادر عن دائرة
تسجيل الشركات ( مصادق اصولياً) .
 -4وصل الشراء  /وثائق املناقصة (النسخة االصلية).
 -5املستمسكات الشخصية  /تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.
 -6االعمال املماثلة  /ارفاق اعمال مماثلة واملتعلقة بطبيعة املناقصة مؤيدة بحس��ن التنفيذ من
جهات التعاقد الرسمية وتكون كما يأتي :
أ -تق��دمي اعم��ال مماثلة عدد ( )1خالل ( )10س��نوات الس��ابقة ويجب ان تك��ون مرتبطة بالعقود
(االعمال املماثلة).
ب -يك��ون مبل��غ االعمال املماثل��ة املقدمة بنس��بة  %60من الكلفة التخمينية للمنش��أ الذي
يختاره مقدم العطاء.
 -7اس��م الش��ركة ورقم احلساب اجلاري واس��م املصرف  /ذكر اسم الش��ركة وعنوانها الكامل
والبريد االلكتروني .
 -8أ -احلس��ابات اخلتامية /على الشركات املشاركة تقدمي حسابات ختامية آلخر سنتني مصادق
عليه��ا من قبل احملاس��ب القانوني والتي تثب��ت قدرته وكفاءته املالية للش��ركة للقيام بتنفيذ
العمل املطلوب منها.
ب -إذا كان للش��ركات اعمال منفذة في السنوات التي تسبق االزمة املالية فقط (على اعتبار ان
شهر حزيران من عام  2014هو تاريخ بدء االزمة املالية) فعليها تقدمي حساباتها اخلتامية الرابحة
آلخر س��نتني والتي تس��بق عام  2014اس��تنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط العدد ( 18256/7/4في
 2017/8/29الفقرة اوال ً( 3 /أ).
 -9تقدمي تعهد خطي بان جميع املستمس��كات املقدمة من قبل الش��ركة مستوفية للشروط
القانونية.
 -10تقدمي ش��هادة املنش��أ للمواد املس��توردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او
املنت��ج او البلد الذي يتم فيه التجميع األخير او بلد الش��حن (بلد التصدير مصادقة من اجلهات
العراقي��ة اخملتص��ة في بلد املنش��أ أو بلد الش��حن (بلد التصدير) مع اإلش��ارة الى منش��أ املواد
االستيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث املواصفات الفنية اخلاصة باملواد او املعدات املراد
تصديرها الى العراق ش��رط وجود تعهد مصدق اصوليا ً من الش��ركة الش��احنة واجملهزة للمواد
االس��تيرادية يتضمن حتملها كافة املسؤوليات املالية والقانونية املتعلقة مبدى صحة املعلومات
املذكورة في شهادات املنشأ االصلية املرسلة من اجلهات املصنعة او املنتجة الى اجملهز في دولة
الشحن األخيرة.
 -11تق��دمي كتاب حجب البطاقة التموينية وحس��ب التعليمات النافذة بالنس��بة للش��ركات
العراقية.
 -12تقدمي هوية غرفة التجارة.
 -13تقدمي كتاب تخويل من الش��ركة املصنعة معنون الى ش��ركتنا للش��ركة اجملهزة في حالة
الشركة الوسيطة.

تاريخ غلق
املناق�صة

موعد وتاريخ
فتح العطاءات

2020/2/19

2020/2/20

ثالثا ً  :أحكام عامة .
 -1على الش��ركات الراغبة باالش��تراك االطالع على تعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم ()2
سنة  2014وضوابطها وتعديالتها لكون املناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.
 -2يتم التوقيع واخلتم على جميع وثائق املناقصة ومن ثم تقدميها ضمن وثائق العطاء وكما هو
مدون في تعليمات مقدمي العطاءات.
 -3يج��ب تقدمي الوثائق الى مقر الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االوس��ط /
قسم التجارية  /شعبة املناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد يوم الغلق.
 -4يج��وز الصحاب الش��ركات احلضور في يوم الفتح ومش��اهدة إجراءات فت��ح العطاءات او من
ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن في الصحف احمللية وغيرها.
 -6الكلفة التخمينية للمش��روع ومن الش��ركات العاملية الرصينة ( ABB, Siemnens , Alston
 )(GE), Mitsubishi, Hyondai, meidenshaوهي كما يلي-:
أ 12742000( -دوالر) (اثنى عشر مليون وسبعمائة واثنان واربعون ألف) دوالر للمنشأ (اوربا).
ب 14267000( -دوالر) (أربعة عش��ر مليون ومئتان وس��بعة وس��تون ألف) دوالر للمنش��أ (املانيا،
السويد ،سويسرا).
ج 11842000( -دوالر) (احدى عشر مليون وثمامنائة واثنان واربعون ألف) دوالر للمنشأ (الكوري).
د 16342000( -دوالر) (س��تة عش��ر مليون وثالثمائة واثنان واربعون ألف) دوالر للمنش��أ (الياباني
واالمريكي).
مالحظة  :بلد املنشأ هو البلد الذي يتم فيه تصنيع املعدات.
 -7يت��م اعتماد عنوان املناقص املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغات وعلى املناقص
اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ تغييره.
 -8تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -9جله��ة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مبررة دون تعويض
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -10الزام املناقصني بتدوين أس��عار فقرات جدول الكمي��ات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد
او بشكل مطبوع رقما ً وكتابة.
 -11ال يج��وز ملقدم العطاء ش��طب او ح��ك أي بند من بن��ود وثائق املناقصة او اج��راء أي تعديل
عليها.
 -12ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير
مباشرة مع مراعاة احكامه التشريعات النافذة.
 -13مص��ادرة التأمينات األولية ملن حتال الي��ه املناقصة عند تلكؤه عن توقيع العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة او عند س��حب مقدم العطاء لعطائه خ�لال فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او
رفض التصحيح على اخطائه احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه
اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة.
 -14يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 – 15يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرس��وم املفروضة مبوجب القوانني
النافذة.
 -16تقب��ل الضمانات والصك��وك الصادرة من املصارف احلكومية ف��ي جمهورية العراق وكذلك
املصارف اخلاصة الت��ي اجازها والتي لم يحظرها البنك املركزي العراقي  /املديرية العامة ملراقبة
الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.
 -17يك��ون فحص املواد اجملهزة (البضائع املس��توردة) من قبل ط��رف ثالث جلهة معتمدة من قبل
الوزارة.
 -18يت��م س��حب العمل من املقاول او الش��ركة عن��د تلكؤه في تنفيذ االلتزام��ات او مخالفته
الش��روط واملواصفات الفنية املتعاق��د عليها او عند بلوغ الغرام��ات التأخيرية ( )% 15من مبلغ
العقد او عند ثبوت الرش��وة او الش��روع بها او عند تقدمي أي وثيقة مزورة او عند عدم املباش��رة
بالعم��ل او ع��دم توقيع العقد او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصل��ة الواردة في تعليمات تنفيذ
العق��ود احلكومي��ة العام��ة رقم ( )2لع��ام  2014وضواب��ط العق��ود املعدلة الصادرة م��ن وزارة
التخطيط واملرفقة مع وثائق العطاء.
 -19في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية في كافة اقس��امها
فسيتم استبعاد عطائهم مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي استنادا ً الى كتاب وزارة الكهرباء
 /دائرة االس��تثمارات والعقود العدد  26529ف��ي  2017/5/4ومرفقه كتاب وزارة التخطيط  /دائرة
العقود احلكومية العدد  8959/7/4في .2017/4/26
 -20للشركة احلق في تعطيل او تقييد الشروط املذكورة في الوثائق القياسية ومما ينسجم مع
القوانني والتعليمات العراقية استنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العامة
 4185/7/4في .2016/2/24
 -21على مقدمي العطاءات مالحظة الشروط املذكورة في تعليمات مقدمي العطاءات واملرفقة
ضمن وثائق املناقصة.
لالستفسار االتصال عبر البريد االلكترونيEqpt.Dept.Mgr@moelc.gov.iq_35 :Email :
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بعبارة أخرى
 علي رياح

البطولة من القـلم � ..إىل القـدم!!
حت ��دث الأدي ��ب امل�ص ��ري الكب�ي�ر
توفي ��ق احلكي ��م  ،قب ��ل خم� ��س
وثالث�ي�ن �سن ��ة  ،عن ال�س ��ر الكامن
وراء اهتم ��ام النا� ��س بك ��رة القدم
 ،ث ��م اكت�ش ��ف �أن البطول ��ة يف هذا
الع ��امل الريا�ض ��ي ال�ساح ��ر بات ��ت
ت�شغ ��ل النا�س �أكرث م ��ن اهتمامهم
ب ��الأدب وبال�صحاف ��ة وحت ��ى مب ��ا
يكتب ��ه النقاد ع ��ن مباري ��ات الكرة
نف�سها!
احلكيم �أطلق يف وقتها جملة (كرة
القدم  ..وك ��رة القلم) وقد ر�أى �أنه
م ��ن ال�سه ��ل متام ��ا �أن تتحدث عن

املباريات  ،وكوالي�سها  ،وتقلباتها ،
ونتائجها  ،وميكنك �أن تقدم و�صف ًا
ملا يج ��ري يف امللعب  ،غ�ي�ر �أن من
ال�صع ��ب على م ��ن ي�شاهد �أو يكتب
�أن يج ��د حل ��وال عملي ��ة وواقعي ��ة
و�شافية للمع�ضالت التي تواجهها
الف ��رق م ��ن الناحي ��ة التكتيكية �أو
الفني ��ة  ..فالف ��رق �شا�س ��ع ب�ي�ن �أن
ت�شاه ��د وتطل ��ق �أحكام ��ك و�أن ��ت
عل ��ى املدرج ��ات �أو �أم ��ام �شا�ش ��ة
التلفزيون  ،وب�ي�ن �أن تتوىل �إدارة
فري ��ق  ،وتعرث على حل ��ول عاجلة
ل�سلبياته املزمنة!

مل يك ��ن (احلكي ��م) ب ��كل �أف ��كاره
ه ��ذه فرح� � ًا �أو متفائ�ل ً�ا  ،وه ��و
يرى ال�ساح ��رة امل�ستدي ��رة تطغى
بجماهرييته ��ا  ،ويتحول جنومها
�إىل ل ��وردات ينعم ��ون بالغن ��ى
الفاح� ��ش  ..كان يكت ��ب بلغة الناقد
 ،و�أكاد �أقول الناقم على هذا الزمن
(الذي انتهى فيه ع�صر القلم  ،وبد�أ
ع�صر القدم  ..لقد �أخذ هذا الالعب
يف �سن ��ة واح ��دة م ��ا مل ي�أخذه كل
�أدباء م�صر منذ �أيام �أخناتون(!!
ولكن  ..بع ��د �أن حتوّ لت الكرة �إىل
�ام ومتعاظم
�سي ��اق جماهريي متن � ٍ

وال ميك ��ن الف ��كاك من ��ه �أو غ� ��ض
النظ ��ر عن ��ه  ،وبع ��د �أن ارت ��دت
م�سوح املمار�سة اليومية احلياتية
االجتماعية التي يطرب لها النا�س
 ،رمب ��ا معظم النا�س لي�س جميعهم
 ..كان ال ب� � ّد �أن ننظ ��ر �إىل الأم ��ر
م ��ن زاوي ��ة خمتلفة ولكنه ��ا لي�ست
بعيدة عن كل املعطيات التي دفعت
�أديب ًا بحجم احلكيم لأن يبدي عني
ال�سخط على الكرة!
فالك ��رة الي ��وم ت�ستقط ��ب الأدب ��اء
والفنان�ي�ن والك ّت ��اب واملثقف�ي�ن
وال�سيا�سي�ي�ن � ..إن مل يك ��ن

باملمار�س ��ة  ،فبامل�شاه ��دة  ..و�إن مل
يجر الأمر عل ��ى �أ�سا�س امل�شاهدة ،
فباملتابع ��ة  ..مبعن ��ى �أن �أي �أديب
�أو فن ��ان �أو مثقف �أو �سيا�سي ال ب ّد
�أن ت�ستوقفه كرة القدم وهو يعالج
�أي �ش� ��أن حياتي يعي�ش على �أر�ض
الواق ��ع  ،هذا �إذا مل نقل �إن املعادلة
باتت ّ
تختل ثم تختلف �شيئ ًا ف�شيئ ًا
ل�ن�رى �أ ّي� � ًا منه ��م وقد حر� ��ص على
ت�صدر امل�شه ��د الكروي عند اللزوم
 ،كتعبري حقيقي عن ولع قائم فع ًال
� ،أو م ��ن ب ��اب الت�شبث بجماهريية
كرة القدم وجمهورها!

�إن كاتب ًا المع� � ًا (يلعب) برباعة يف
منطقة الفل�سفة مثل �أني�س من�صور
 ،ال يت ��ورع ع ��ن �إظه ��ار انهزاميته
الإيجابية �أمام وه ��ج كرة القدم ..
يكتب متفاخر ًا :
(بد�أت اهت ��م بكرة الق ��دم  ،و�أتابع
مبارياتها  ..و�أحر� ��ص على قراءة
كل م ��ا يكتبه النق ��اد  .فك ��رة القدم
ع ��امل غريب  ،و�أ�سلوب التعبري عن
هذا العامل غري ��ب �أي�ض ًا  ..ولكنني
يف ه ��ذه املرحل ��ة ال �أزال ذوّ اق ��ة
اتف ��رج عل ��ى �أي لع ��ب  ،وعل ��ى �أي
ن ��اد  ،واحتم�س للعبة اجليدة  ،وال

اهتم كثري ًا با�سم الالعب �أو النادي
ال ��ذي ينت�س ��ب �إليه  .ولذل ��ك �أنا مل
(اتع�صب) بعد لن ��اد �ضد ناد  ..لأن
التع�ص ��ب �ضد الريا�ض ��ة  ،فالروح
الريا�ضية ه ��ي التي جتعلك حتقق
الن�ص ��ر �أو تتقبّل الهزمية على �أنها
م�ؤقت ��ة  ..متاما كالك ��رة  ..مرة يف
رجل ��ك  ،وم ��رة يف رجل غ�ي�رك ..
وم ��رة يك�سب ناديك  ،ومرة يك�سب
ن ��اد �آخ ��ر  ..فالريا�ض ��ي �إن�س ��ان
مت�سامح)..
** من مقدمة كتابي
اجلديد (كـرة الـقـلـم)..

والفنانين والك ّتاب
والمثقفين
وال�سيا�سيين � ..إن
لم يكن بالممار�سة ،
فبالم�شاهدة  ..و�إن
لم يجر الأمر على
�أ�سا�س الم�شاهدة ،
فبالمتابعة  ..بمعنى
�أن �أي �أديب �أو فنان
�أو مثقف �أو �سيا�سي ال
ّ
بد �أن ت�ستوقفه كرة
القدم

ت�سيي���س الريا�ض��ة تخريب واحت�لال ين�سف الميث��اق الأولمبي

 ع��ب��دال�����ص��م��د �أ�����س����د � :أدع�������و وزي������ر ال����دف����اع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ت��ق��ه��ق��ر ن������ادي ال��ج��ي�����ش
مفو�ض في المطار �أنقذني من مكيدة ال�سلطة  ..وجريدة بريطانية ك�شفت تعذيب الريا�ضيين
ّ 
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد مدي ��ر �ألعاب اجلي� ��ش ورئي�س الهيئة
امل�ؤقت ��ة لإدارة ن ��ادي اجلي� ��ش الأ�س ��بق
عبدال�صم ��د �أ�س ��د �أن واق ��ع ح ��ال الن ��ادي
ال ي�س� � ّر �أح ��د ًا بع ��د �إبتع ��اده ع ��ن دوري
الأ�ض ��واء وانح�س ��ار ان�شطت ��ه يف ع ��دد
حمدود من الألعاب برغم امليزانية الكبرية
تخ�ص�صها وزارة الدفاع له  ،مطالب ًا
الت ��ي ّ
ب�إعادة النظر يف ال�سيا�سة الإدارية للنادي
والوق ��وف عل ��ى الأ�سب ��اب احلقيقية التي
غيّبت ك ��رة اجلي�ش للتناف� ��س يف الدرجة
املمتازة.
مو�سع مع (املدى):
وقال �أ�سد يف حدي ��ث ّ
�إن ق�ضي ��ة ن ��ادي اجلي� ��ش ظ ّل ��ت ت�ش ��كل
هاج�س� � َا كب�ي�ر ًا ل ��دى جمي ��ع الريا�ضي�ي�ن
ول�س ��تُ وح ��دي فقط  ،كونه خ� � ّرج العديد
م ��ن الريا�ضي�ي�ن ملختل ��ف الألع ��اب يف
�سبعيني ��ات وثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي
 ،وكان ن� � ّد ًا �شر�س� � ًا جلميع ف ��رق الدوري
املمت ��از  ،و�أنتزع لقب بطل الدوري مو�سم
 1983-1984وبط ��ل الك�أ� ��س مو�سم ��ي
 1979-1980و ، 1982-1983وع�شرات
جنوم الك ��رة العراقية يدينون له بالف�ضل
ملا و�صل ��وا �إليه وما �أجن ��زوه للمنتخبات
الوطنية والأوملبية والع�سكرية من نتائج
مبهرة".
و�أ�ضاف "�شخ�صي ًا كنت �أحد امل�ساهمني يف
العمل الإداري مل�ؤ�س�سة اجلي�ش الريا�ضية
ممثل ��ة بـ(مديري ��ة �ألعاب اجلي� ��ش)  ،فبعد
و�ص ��ول ال�سا�سة املعار�ضني اىل العا�صمة
بغ ��داد مت ت�شكيل جمل�س احلك ��م يوم 13
مت ��وز  2003بقرار م ��ن احلاكم الأمريكي
ب ��ول برمي ��ر  ،وو ّزع ��ت املنا�ص ��ب ح�سب
االخت�صا�ص  ،ات�صل بي �صديقي اال�ستاذ
ح ��ازم ال�شعالن وزير الدفاع يف احلكومة
امل�ؤقت ��ة  ،وقال �أ�صدرت ل ��ك �أمر ًا بتعيينك
مدي ��ر ًا لألع ��اب اجلي� ��ش  ،فقل ��ت ل ��ه لكنك
مل ت�أخ ��ذ بر�أي ��ي  ،فع ّلل االختي ��ار لرغبته
ب�إع ��ادة الدائ ��رة هذه بع ��د �إلغائها من قبل
برمير  ،فا�شرتطتُ عليه �أن �أعمل مدني ًا من
دون من�صب وال رتبة  ،وال �أحد ّ
يتدخل يف
عملي لأين �أنب ��ذ املح�سوبية واملن�سوبية
وهديف �إع ��ادة الكرام ��ة للريا�ضي  ،وبعد
موافقته على �شروطي تع ّر�ضت اىل هجمة
�شر�س ��ة يف الإع�ل�ام م ��ن قب ��ل الريا�ضيني
�سام ��ي ال�شيخل ��ي وح�س ��ن فرح ��ان دون
وج ��ه حق  ،ومت ّكنت م ��ن دح�ض �أقاويلهم

ال�ساعي ��ة لإحب ��اط م�شروع ��ي والطامع ��ة
باال�ستحواذ على املوقع".
�صراع خفي

وي�ضي ��ف �أ�س ��د":يف وقتها ات�ض ��ح يل �أن
هن ��اك �صراع� � ًا خف ّي ًا بني وري ��ا ال�صاحلي
و�سام ��ي ال�شيخل ��ي  ،كالهم ��ا �ش� � ّكل هيئة
�إداري ��ة لن ��ادي اجلي� ��ش  ،وكلف ��ت الأخ
ين�س ��ق بينهم ��ا ل ��و�أد
حمم ��د ط�ب�رة �أن ّ
اخل�ل�اف وتوحيد الهيئ ��ة  ،وكتب ��ت طلب ًا
اىل وزي ��ر الدف ��اع برب ��ط ن ��ادي اجلي� ��ش
بال ��وزارة ال�ستح�صال الدعم املادي له  ،مل
تفلح حم ��اوالت طربة وظ ّل ��ت امل�شاحنات
م�ستم ��رة بينهم ��ا بعي ��د ًا ع ��ن م�صلح ��ة
النادي الذي كان بحاجة اىل متويل يُدعم
ان�شطته  ،ف�أقرتحت على الوزير ال�شعالن
�أن ي�ستقط ��ع م ��ن كل جن ��دي  500دين ��ار
وكل �ضاب ��ط  1000دين ��ار لدع ��م م ��وارد
الن ��ادي فع� �دّل الوزير املبل ��غ  1000دينار
من املنت�س ��ب و 2500دينار م ��ن ال�ضابط
 ،وللأ�س ��ف حتى هذه املبالغ حامت حولها
�شبه ��ات الف�س ��اد ومل ّ
توظ ��ف خلدمة فرق
النادي يف تلك الفرتة".
ق�ص�ص م�ؤلمة

�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه ":قب ��ل مغ ��ادرة العمل يف
م�ؤ�س�س ��ة اجلي� ��ش الريا�ضي ��ة الت ��ي مل
تتجاوز ال�سن ��ة الواحدة ()2006-2005
رف�ضت �أن يجري التعاقد مع العبي فريق

اجلي� ��ش دون وج ��ودي  ،وح ��دث ذلك قبل
�أن يت�س ّن ��م تدريبه الراح ��ل �سعدي يون�س
 ،فقد و�صلتني معلوم ��ات تفيد ب�أن بع�ض
املتنفذين يف مالك نادي اجلي�ش يجربون
ب ��كل دناءة الالعبني عل ��ى منحهم جزء من
مبل ��غ التعاقد ما بعد التوقيع  ،ويف �ضوء
ذلك ك ّلفت امل�س�ؤول املايل للنادي �أن ي�س ّلم
الراتب بيد الالعب نف�سه ولي�س من ينيب
عن ��ه  ،وه ��ي واح ��دة م ��ن ق�ص� ��ص م�ؤمل ��ة
دفعتن ��ي ملغ ��ادرة الع ��راق ثاني ��ة و�أ�سعى
لتوثي ��ق كل م ��ا واجهت ��ه قب ��ل وبع ��د عام
 2003يف كت ��اب خا� ��ص ي�شتم ��ل ف�ص ��و ًال
مث�ي�رة واعرتاف ��ات ومواق ��ف تك�شف عن
حقائ ��ق كثرية م ��ن ح ��ق النا� ��س االطالع
عليها ال ت�سع �صفحة املدى الغ ّراء تناولها
ب�إ�سهاب".
كرامة م�ستباحة

و�أو�ضح �":إن م�شكالت الريا�ضة العراقية
ال تقت�صر على ن ��ادي اجلي�ش وحده الذي
�أدع ��و وزير الدف ��اع للتحقيق يف تقهقره ،
فهن ��اك خالف ��ات يف كل مفا�صل الريا�ضة ،
و�شخ�صي ًا �أعزو الأمر اىل اقحام ال�سيا�سة
يف الريا�ض ��ة من خالل االحزاب وتر�شيح
بع� ��ض ال�شخ�صيات التي ال متتلك الكفاءة
واخل�ب�رة والتاري ��خ الريا�ضي وهذا بحد
ذات ��ه تخري ��ب واحت�ل�ال ين�س ��ف امليث ��اق
الأوملب ��ي  ،و�أتذك ��ر يف �آذار ع ��ام 2004
مف�ص�ل ً�ا اىل الدكت ��ور �إياد
رفع ��ت تقري ��ر ًا ّ

ع�ل�اوي ب�صفت ��ه ع�ض ��و جمل� ��س احلكم ،
�صارحت ��ه عن �ضرورة ّ
تدخ ��ل الدولة لو�أد
تكال ��ب الريا�ضي�ي�ن ح ��ول املنا�ص ��ب م ��ع
تذليل معاناة ال ��رواد ممن خدموا العراق
بعدم ��ا ا�ستب ��اح �صراع امل�صال ��ح كرامتهم
و�أ�صبح ��وا يف الدرجة االخرية من قوائم
اهتمام امل�ستحوذين على مواقع الريا�ضة
 ،ويف الع ��ام ذات ��ه �سعي ��تُ اىل ت�أ�سي� ��س
�صندوق دعم روّ اد ن ��ادي ال�شرطة  ،وعند
عر�ض املو�ضوع على الدكتور �إياد عالوي
ق ��ال �س�أق ��دم  20ملي ��ون دين ��ار تربّع ًا من
ح�ساب ��ي اخلا� ��ص  ،ف�شكرت ��ه  ،وقل ��ت مع
نف�سي ال ب� � ّد من كتابة نظ ��ام داخلي ميهّد
ت�أ�سي�س نقابة للريا�ضيني تعنى بحقوقهم
بعي ��د ًا عن م�ساع ��دات رج ��االت الدولة �أي ًا
كان ��ت مواقعهم لتحفظ هيب ��ة الريا�ضيني
ال ��رواد وال�شب ��اب  ،وبا�ش ��رتُ بكتاب ��ة
م�س ��ودة النظ ��ام لكنه ��ا مل جت ��د االهتمام
الكايف من املعنيني وقتها".
كتلة عبدكاظم

وع ��ن ا�سب ��اب ع ��دم رغبت ��ه يف الرت�شيح
الحت ��اد كرة القدم ع ��ام  ، 2004قال ":قبل
تغيري النظام كنت قد �أعددتُ ورقة تطوير
الريا�ض ��ة العراقي ��ة م ��ن  11فق ��رة  ،ومت
اختياري م ��ع الراحل عبد كاظ ��م وع�صام
الدي ��وان للعم ��ل ب�صف ��ة م�ست�ش ��ار وزي ��ر
ال�شب ��اب والريا�ضة  ،ف�أعت ��ذرت وقلت لن
�أعمل حتت مظ ّلة �أي حزب  ،لديّ قناعاتي

عبدال�صمد �أ�سد
اخلا�صة ب�ش�أن �أي م�شروع يقدّم يل  ،مثلما
فاحتني عبد كاظم بع ��د و�صوله العا�صمة
بغ ��داد بت�شكي ��ل كتلة مناف�سة قبي ��ل �إقامة
انتخاب ��ات احت ��اد ك ��رة القدم ع ��ام 2004
فقل ��ت له يا �أبا فرا�س ال يجوز الدخول يف
االنتخابات دون تقدمي ورقة تبينّ برنامج
الكتل ��ة  ،لن �أ�ش ��ارك يف �أي عمل بال منهج
م�سب ��ق  ،فل�سن ��ا ط�ل�اب مواقع  ،ب ��ل دعاة
تغي�ي�ر  ،ث ��م قلت ل ��ه ب�صراح ��ة �إذا مل يكن
لدي ��ك ظهر ق ��وي فالف�شل م�ص�ي�رك حتمي ًا
 ،وهو م ��ا يحدث يف واق ��ع الريا�ضة على
مدى  17عام ًا منذ التغيري و�سي�ستمر".
عودة للما�ضي

وفتح �أ�سد ملف املا�ضي لبيان �أ�سباب هروبه
من العراق �أواخ ��ر عقد ال�سبعينيات  ،قائ ًال
":كن ��ت ق ��د �شارك ��ت يف جمي ��ع املنا�سبات
الكروي ��ة من ��ذ ع ��ام  1966اىل ع ��ام 1974
ومت �إحالت ��ي اىل وظيف ��ة يف دائ ��رة الدفاع
امل ��دين ع ��ام  1976مبدين ��ة الك ��وت حي ��ث
من ��ع النظام ال�ساب ��ق تعييني يف املنطقتني
ال�شمالي ��ة والو�سطى م ��ن العراق  ،وبعدها
دخلت دورة خا�صة للمدربني وجنحت فيها
 ،وعل ��ى �أثره ��ا ق ّدم ��تُ طلب ًا لنق ��ل خدماتي
من م�ل�اك اجلي� ��ش اىل وزارة ال�شباب ومت
رف�ض ��ه  ،ث ��م ت�شاجرت مع �أح ��د الأ�شخا�ص
ونقل ��وين اىل دائرة يف دي ��اىل �أواخر عام
 ،1979ومل ت�ستقر احوايل حيث َمنعتُ �أحد
الأ�شخا� ��ص م ��ن دخول دائرت ��ي وتوعّدين
ب�إحل ��اق ال�ضرر ب ��ي كونه يعم ��ل يف دائرة
الأمن  ،ووقتها ر ّتب �أخي حممود مو�ضوع
تهريبي خ ��ارج العراق حتا�شي� � ًا من مكيدة
ال�سلطة تلقي بي يف غياهب املجهول! ويف

مواجهة �سهلة لغاز الجنوب مع ال�سالم العماني في افتتاح طائرة العرب
 بغداد  /حيدر مدلول
يواج ��ه فري ��ق غ ��از اجلن ��وب الب�ص ��ري و�صي ��ف
حامل لقب ال ��دوري املمتاز بالكرة الطائرة �شقيقه
ال�س�ل�ام العماين يوم التا�سع ع�شر من �شهر �شباط
اجل ��اري يف افتت ��اح م�شواره حل�س ��اب املجموعة
الثالث ��ة بالن�سخة الثامن ��ة والثالثني من مناف�سات
بطول ��ة الأندي ��ة العربي ��ة بالك ��رة الطائ ��رة الت ��ي
ت�ضيفه ��ا العا�صمة امل�صري ��ة القاهرة خالل الفرتة
م ��ن ال�ساد�س ع�شر ولغاية الثام ��ن والع�شرين من
ال�شه ��ر ذات ��ه مب�شارك ��ة  20فريق ��ا من ع ��رب �آ�سيا
وافريقيا .
و�ستكون الفر�صة متاحة �أمام العبي غاز اجلنوب مباريات مع ف ��رق البي�شمركة وال�شرطة واجلي�ش
الب�ص ��ري يف التغل ��ب ب�سهولة عل ��ى فريق ال�سالم والبحري و�أربي ��ل والدغارة فيم ��ا ي�ستقبل فريق
العم ��اين بحكم عاملي اخل�ب�رة وتواجد عدد كبري البي�شمرك ��ة ممثل العراق الثاين يف هذه البطولة
من العبي املنتخب الوطني يف �صفوفه اىل جانب نظ�ي�ره فري ��ق �سنج ��ل الفل�سطيني يف لق ��اء �شبه
�أن ��ه ا�ستع ��د له ��ذه البطول ��ة م ��ن خ�ل�ال م�شاركته حم�س ��وم ل�صاحله بحكم ف ��ارق االمكانيات بينهما
يف مناف�س ��ات الأدوار النهائي ��ة ل ��دوري ال�شهداء �ضم ��ن مناف�سات املجموعة الرابعة التي ت�ضم اىل
بالك ��رة الطائ ��رة التي �ضيفتها قاع ��ة كلية الرتبية جنبهم ��ا ف ��رق ال�شعلة اليمن ��ي وكاظم ��ة الكويتي
الريا�ضي ��ة بجامع ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن يف حمافظ ��ة والأهلي ال�سعودي .
�أربي ��ل يف �إقلي ��م كرد�ستان حي ��ث خا�ض خاللها  6ويح ��ل فريق غاز اجلنوب �ضيف� � ًا ثقي ًال على فريق

الزمال ��ك امل�صري �ضمن اجلول ��ة الثانية من الدور
الأول باملجموع ��ة الثالثة ي ��وم الع�شرين من �شهر
�شب ��اط اجلاري يف مهم ��ة بغاي ��ة ال�صعوبة لكون
م�ضيف ��ه يع ��ول ب�شكل كب�ي�ر على عامل ��ي االر�ض
واجلمه ��ور يف ح�سم املب ��اراة ل�صاحله يف طريق
التق ��دم اىل االم ��ام واالق�ت�راب من خط ��ف احدى
بطاقت ��ي التاهل اىل دور الثماني ��ة فيما يلتقي يف
الي ��وم ذاته فري ��ق البي�شمركة حل�س ��اب املجموعة
الرابعة �شقيقه كاظمة الكويتي يف ديربي خليجي

متكاف ��ئ بينهم ��ا �سيت ��م ح�سم ��ه خ�ل�ال اللحظ ��ات
االخ�ي�رة من ا�ش ��واط املب ��اراة و�سيكونان ممثلي
الطائرة العراقية يف حالة انتظار يف اليوم التايل
�ضمن اجلولة الثالثة .
و�سيك ��ون يوم الثال ��ث والع�شرين من �شهر �شباط
اجل ��اري موع ��دا خلو� ��ض فري ��ق غ ��از اجلن ��وب
الب�صري مباراته الثالثة �أمام �شقيقه وادي مو�سى
الأردين �ضمن اجلولة الرابعة من دور املجموعات
يف ح�ي�ن ينتظ ��ر فريق البي�شمرك ��ة �شقيقه االهلي
ال�سع ��ودي يف قم ��ة عربي ��ة ثقيل ��ة و�سي�شه ��د يف
الي ��وم التايل اقام ��ة اجلولة اخلام�س ��ة واالخرية
حي ��ث يلعب فريق غاز اجلن ��وب الب�صري مباراته
الرابع ��ة �أمام فريق بني يا� ��س االماراتي حل�ساب
املجموع ��ة الثالث ��ة ويخو� ��ض فري ��ق البي�شمركة
مهم ��ة �سهلة �أمام فريق ال�شعل ��ة اليمني و�سيت�أهل
�أول وثاين كل جمموعة من املجموعات الأربع اىل
دور الثماني ��ة الذي �سيق ��ام بنظام خروج املغلوب
وينتق ��ل الفائزي ��ن اىل دور ن�ص ��ف النهائي ومنها
اىل املب ��اراة النهائية لتحدي ��د البطل وو�ضيفه يف
ختام بطولة الأندي ��ة العربية بالكرة الطائرة يوم
الثامن والع�شرين من ال�شهر ذاته .

ي ��وم  25كانون الثاين � 1980أتفق مع �أحد �صراحة ا�ستغربت من طريقة كالمه  ،فقلت
املفو�ض�ي�ن العامل�ي�ن يف مطار بغ ��داد ختم به ��دوء :دكتور �أنا مل �أقر�أ بني ال�سطور �أي
ج ��وازي وم�سك يدي وق ��ادين اىل الطائرة ت�شخي�ص لواقع االحتادات  ،ثم �أنا اعتقدت
املتجه ��ة اىل لندن  ،وم ��ن يومها مل �أعد اىل �أنها م�سوّ دة م�شروع ولي�ست �صيغة ر�سمية
العراق �إال بعد ." 2003
متكامل ��ة  ،لذل ��ك ثبت ��تُ مالحظات ��ي قبل �أن
ا�ش ��ارك يف التوقي ��ع عليه ��ا و�أن ��ا ارف� ��ض
تعذيب الريا�ضيين
متريرها دون حتدي ��د �أ�سماء امل�شاركني يف
وع ��ن �أب ��رز الأن�شط ��ة الت ��ي مار�سه ��ا يف تدمري الريا�ضة �أو من �أ�ساء اليها".
غربته  ،ق ��ال ":خالل وجودي يف بريطانيا وا�ست ��درك ":ا�ست�شع ��رتُ �أن امل�س ��ودّة فيها
واظب ��ت عل ��ى كتاب ��ة تقارير �صحفي ��ة �ضد ج ��ر�أة لإن�ش ��اء هيئ ��ات بديل ��ة للم�ؤ�س�سات
�سيا�س ��ة النظ ��ام جت ��اه الريا�ضي�ي�ن  ،ويف تتعار� ��ض م ��ع املواثيق الدولي ��ة  ،فرف�ضتُ
�أح ��د الأي ��ام ات�صل بي حم� � ّرر جري ��دة (ذا التوقيع عليها  ..وقته ��ا كنت �أجهل دوافعه
�أوبزرف ��ر) م�ستف�سر ًا مني ع ��ن مدى �صحة  ،وبع ��د �سن�ي�ن طويل ��ة �أعتقدتُ �أن ��ه يحمل
معاقب ��ة الريا�ضي�ي�ن العراقي�ي�ن �إذا م ��ا �ضغينة يف قلبه جتاهي  ،لكن �صراحة ظهر
�أخفق ��وا يف بطول ��ة م ��ا  ،فقل ��ت ي�ش ��اع عن يف �أح ��د برامج قن ��اة الريا�ضية مع الكابنت
تع ّر� ��ض الريا�ض ��ي للعقوب ��ة  ،وا�ست�شهدتُ رعد حمودي و�أ�ش ��ار اىل ا�سمي مل�ساهمتي
ل ��ه يف زمننا كن ��ا نعاقب بحل ��ق ال�شعر عند يف م�شروع تغيري واقع الريا�ضة معه ومع
خ�س ��ارة الفري ��ق  ،وبع ��د �أن عمل ��تُ بحث� � ًا �أحمد احلجية �أي ��ام املعار�ضة  ،واحلمد لله
عن حقيقة م ��ا تدّعيه اجلري ��دة الربيطانية ات�ش ّرف �أكون �أول ريا�ضي معار�ض للنظام
ات�ض ��ح يل �صحّ ة ذل ��ك  ،فع ��اودت االت�صال ال�سابق ومدافع عن حقوق الريا�ضة طوال
مبح ّرره ��ا واقرتح ��تُ عليه �أن توف ��د �إدارة تغ ّربي عن الوطن".
اجلري ��دة �صحفيني اىل بغ ��داد للتح ّقق من
�شرف الإعالمي
املعلوم ��ة  ،وه ��ذا ما ظهر الحق� � ًا حيث ب ّثت
�إح ��دى ال ��وكاالت العاملية حتقيق� � ًا م�صوّ ر ًا و�أختت ��م عب ��د ال�صمد �أ�سد حديث ��ه عن دور
لبع� ��ض الريا�ضيني العراقي�ي�ن وهم يدلون الإع�ل�ام الريا�ض ��ي يف ا�ص�ل�اح الريا�ضة ،
ب�شه ��ادات عن تعذيبه ��م  ،فيما خرج ح�سني وق ��ال ":يجب �أن نق ّر جميع� � ًا �أن ال �شخ�ص
�سعيد مدير مكت ��ب العالقات اخلارجية يف ي�ستحق ت�سلي ��ط ال�ضوء علي ��ه يف الإعالم
اللجن ��ة الأوملبية العراقي ��ة �آنذاك بت�صريح الريا�ض ��ي �س ��وى البط ��ل  ،فمثلم ��ا يع ��زف
من مق ��ر اللجنة ينف ��ي تعذي ��ب الريا�ضيني ال�س�ل�ام الوطن ��ي ت�شريف� � ًا ملنا�ص ��ب امللوك
 ،وك ّن ��ا نعذره حلراجة موقف ��ه الذي يدفعه ور�ؤ�ساء الع ��امل فالريا�ضي يُرفع علم بالده
�أمامه و ُيع ��زف له الن�شي ��د الوطني احتفاء
للت�صريح بخالف احلقيقة".
مبنج ��زه  ،ه ��ذه �أولويات يج ��ب �أن نك ّر�س
ورقة �إ�صالح الريا�ضة
جهودن ��ا من �أجله ��ا  ،وكذلك ثقاف ��ة الإعالم
وب�ش� ��أن �س� � ّر اخلالف ال ��ذي �شهدت ��ه ورقة رك ��ن ا�سا� ��س لتمري ��ر �أي ق�ضي ��ة تخ� ��ص
�إنق ��اذ الريا�ض ��ة العراقية قبل ع ��ام  ، 2003ر�أي ع ��ام  ،و�شخ�صي� � ًا  ،بالرغ ��م من كوين
قال �أ�سد ":توا�ص ��ل عملي يف مركز كربالء مف�ص ��ول �سيا�س ��ي ع ��ام  1964ومل �أكم ��ل
للبحوث والدرا�س ��ات بلندن �أيام املعار�ضة درا�س ��ة الثالث متو�سط  ،لكني ثقفتُ نف�سي
 ،وتلقي ��ت ات�ص ��ا ًال م ��ن احم ��د ال�سامرائ ��ي باملطالعة والكتاب ��ة يف ال�صحف واملجالت
(احلجي ��ة) ذات ي ��وم من نهاي ��ة عام  ، 2002ول ��ديّ م�ساهم ��ات �شعري ��ة يف جمل ��ة
 ،وق ��ال يل �س�أر�س ��ل ل ��ك بي ��ان م�ش ��روع (املوعد) و�أثناء معار�ضتي للنظام يف لندن
�إنق ��اذ ريا�ض ��ة العراق كتب ��ه الدكتور با�سل ا�ص ��درت جري ��دة (نداء الك ��رد) على نفقتي
عبدامله ��دي  ،قلت له �أين هو الآن  ،قال مقيم اخلا�صة بالتعاون مع زوجتي  ،فمن ي�ؤمن
يف �أملاني ��ا  ،ف�أطلع ��ت على امل�س ��ودّة وثبتتُ بق�ضيت ��ه علي ��ه �أن يحر� ��ص عل ��ى و�صولها
بع�ض املالحظ ��ات عليها و�أعدتها للحجية  ،للنا� ��س بثقافة مقبول ��ة  ،ويف الوقت نف�سه
وبعد يوم واحد ّ
رن هاتفي من رقم جمهول �أرف�ض ب�شكل قاطع عملية �شراء ذمم بع�ض
 ،وب�ل�ا مقدم ��ات  ،ت�س ��اءل املت�ص ��ل بن�ب�رة الإعالميني كما يجري احلديث يف كوالي�س
حادة (�أن ��ا با�سل عبدامله ��دي تعرفني؟ على املهن ��ة و�أحيان� � ًا عالنية يف التلف ��از  ،فقيمة
�أي �أ�سا�س تث ّب ��ت مالحظاتك يف امل�سودة؟) الإعالمي من �شرف مهنيته".

نفط مي�سان يرفع من وتيرة
ا�ستعداداته لدوري الكرة
 بغداد  /املدى
يخو� ��ض فري ��ق نف ��ط مي�س ��ان
لك ��رة الق ��دم مب ��اراة جتريبي ��ة
ظه ��ر الي ��وم الثالث ��اء م ��ع فريق
النجف �ضمن مع�سكره التدريبي
املقام حالي� � ًا يف حمافظة النجف
املقد�س ��ة ا�ستع ��دادا للم�شارك ��ة
يف مناف�س ��ات ال ��دور الأول م ��ن
دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
 2020-2019امل�ؤمل انطالقه
ي ��وم ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
�شباط اجل ��اري وال�سيما بعد �أن
�أوقعت ��ه القرع ��ة يف املجموع ��ة
الثالث ��ة اىل جانب ف ��رق ال�شرطة
حام ��ل اللق ��ب و�أربي ��ل ونف ��ط
الو�س ��ط والطلبة الت ��ي �ستلعب
مبارياته ��ا عل ��ى ملع ��ب فران�سو
حري ��ري يف حمافظ ��ة �أربيل يف

�أقليم كرد�ستان .
و�سيغادر وفد فريق نفط مي�سان
لك ��رة الق ��دم ع�صر غ ��د ًا االربعاء
اىل العا�صم ��ة بغ ��داد القام ��ة
ثان هناك ي�ستمر
مع�سكر تدريبي ٍ
لغاي ��ة يوم الثالثاء املقبل يتخلله
خو�ض ثالث مباري ��ات جتريبية
م ��ع ع ��دد م ��ن ف ��رق املجموع ��ة
الثاني ��ة حي ��ث �سيواج ��ه فري ��ق
النف ��ط عل ��ى ملع ��ب الأخ�ي�ر بعد
غ ��د اخلمي�س عل ��ى �أن يلتقي يف
مبارات ��ه الثاني ��ة فري ��ق احلدود
يوم ال�سب ��ت املقبل فيما �سيختتم
مباريات ��ه ي ��وم االثن�ي�ن املقب ��ل
مبواجه ��ة فري ��ق الق ��وة اجلوية
و�صيف حام ��ل اللقب على ملعبه
يف �شارع فل�سطني .
ويطم ��ح املدرب �أحم ��د دحام اىل
زيادة معدل درجة اللياقة البدنية

والفنية جلمي ��ع العبيه من خالل
هذه املباري ��ات االربع اىل جانب
معاجلة نق ��اط اخلل ��ل وال�ضعف
الت ��ي �سيكت�شفه ��ا م ��ن اج ��ل
معاجلتها ب�ص ��ورة �سريعة حتى
اليت ��م تكراره ��ا يف املناف�س ��ات
الر�سمي ��ة الت ��ي ت�أمل من ��ه �إدارة
الن ��ادي يف �أن يخط ��ف �إح ��دى
تذكرت ��ي العب ��ور ع ��ن املجموعة
الثالث ��ة الت ��ي مت اعتباره ��ا
جمموع ��ة حديدي ��ة اىل ال ��دور
النهائ ��ي الذي �سيق ��ام من مرحلة
واح ��دة فق ��ط واحت�ل�ال مرك ��ز
�ضم ��ن الف ��رق االربع ��ة الأوىل
وخا�ص ��ة �أن النق ��اد واملتابع�ي�ن
للدوري املمتاز يعدونه احل�صان
الأ�س ��ود بحك ��م نتائج ��ه املتميزة
مع الفرق اجلماهريية البغدادية
ب�شكل خا�ص .
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"�شرعية الإجناز" �شرط م�سبق لبلورة هوية نظام مدين -دميقراطي حديث

�إن قبول رئي�س البالد تر�شيح
رئي�س وزراء جديد للمرحلة
االنتقالية احلرجة التي تف�صلنا
عن موعد عقد �إنتخابات مبكرة
م�س�ألة �أكدت عليها املرجعية
الدينية مراراً تزامنا مع مطالب
�شعبنا املنتف�ض يف �سوح التظاهر
ال�سلمي طوال � 4أ�شهر و�ضعت
اللبنات الأ�سا�سية يف ت�شكل نظام
دميقراطي حقيقي منفتح على
قنوات االت�صال مع جماهري �شعبنا
مع كل التحديات امل�ستقبلية
التي بحاجة للمواجهة واملعاجلة
املو�ضوعية.

امل�س� ��ألة �أبعد م ��ن عملية �إختي ��ار رئي�س وزراء
جدي ��د عل ��ى �أهميته ��ا ولكنه ��ا ج ��زء منه ��ا لأنها
بداي ��ة طري ��ق طوي ��ل حل ��ل �أزم ��ات الع ��راق.
توجهات �سيا�س ��ية جديدة من املفرت�ض حق ًا �أن
تلقى ترحيب ًا وا�س ��ع ًا مدعم ��ة باعالم جماهريي
بالتزام ��ن مع توف ��ر قنوات ات�ص ��ال جماهريية
وا�س ��عة التاثري او�ص ��لت ر�س ��ائل مهمة للتغيري
اجل ��ذري يف بني ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي اجلديد.
الأه ��م �أن مبتغ ��ى ه ��ذه التغي�ي�رات يرجى منها
�أن تعمد نحو حتقيق �إجنازات واقعية �ش ��املة
مهم ��ة ميكن تلم� ��س نتائجها عل ��ى الأر�ض ويف
وجوه املتظاهرين ال�س ��لميني لأنها حتمل خري ًا
عميم� � ًا ل�ش ��رائح ظل ��ت حمروم ��ة جمتمعي� � ًا –
اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
الأم ��ر ال ��ذي يفرت� ��ض بن ��اء نظ ��ام �سيا�س ��ي

دميقراطي حقيقي يف �إطار م�ؤ�س�س ��ات التعتمد
ال�شخ�ص ��ة والأدجل ��ة بق ��در ك ��ون مرجعيته ��ا
د�س ��تورية – قانونية ملتزمة ب�شرعية �سيا�سية
جدي ��دة تعك� ��س ر�ؤي ��ة �س�ت�راتيجية حتم ��ل
خيارات مهم ��ة يف التعامل مع التحديات املقبلة
م ��ع االهتم ��ام بتحقق �إجن ��ازات ر�ص ��ينة ت�ؤكد
طبيع ��ة بن ��اء دول ��ة املواطن ��ة – املدني ��ة بعيد ًا
ع ��ن مايع ��رف بنظ ��ام املحا�ص�ص ��ة العرقي ��ة –
املذهبي ��ة  -اجلهوي ��ة التي وفرت فر�ص ��ا طوال
ال 16عام� � ًا �أو ينيف للتحكم وللهيمنة �سيا�س ��ي ًا
ولإغن ��اء �أو ث ��راء البع�ض منها �إقت�ص ��ادي ًا على
ح�س ��اب م ��ا حت�ص ��ل علي ��ه الك�ث�رة او الغالبي ��ة
من ال�س ��كان خا�ص ��ة �ش ��رائح الفئ ��ات املحرومة
ب�ضمنها �أي�ض� � ًا جزء من طبقة و�سطى �أخذة يف
التقل�ص م�س ��احة ت�أثريها حي ��ث مازالت تعاين
�أنواع ًا من التهمي�ش واالق�ص ��اء بل وق�س ��م منها
ترك البالد وهاجر لبالد العامل �شرق ًا وغرب ًا �أم ًال
بحي ��اة كرمية� .إن �إت�س ��اع الفج ��وة بني احلكام
واملحكومني مع �إزدياد م�س ��احة الفقر والبطالة
وتقل�ص دور فئة الطبقة الو�س ��طى التي متثلها
النخ ��ب املتعلم ��ة واملثقفة يعن ��ي �أن عملية بناء
ع ��راق حدي ��ث قائ ��م على دول ��ة املواطن ��ة حيث
تكاف� ��ؤ الفر�ص وال�س ��عي احلثي ��ث خللق هوية
عراقية وطنية جامعة لي�س ��ت عملية م�س ��تحيلة
التحقق ولكنها معقدة.
م ��ا �أثبته احل ��راك اجلماه�ي�ري الوا�س ��ع الذي
تقوده فئة ال�ش ��باب العراقي الذي يحتل مرحلة
عمرية مابني  15عام ًا و 29عام ًا وي�ش ��كل ه�ؤالء
ح ��وايل مايق ��ارب م ��ن  60% 55-م ��ن �س ��كان
الع ��راق �أن بو�ص ��لة التغي�ي�ر املتطل ��ب يفرت�ض
�أن ترفع من �ش ��ان مكانة و�أو�ض ��اع �شباب بعمر
ال ��ورود �ض ��حوا ب�أرواحه ��م يف �س ��بيل �أهداف
�س�ت�راجتية ت�س ��تعيد الوطن لهم ولن ��ا غالبيتهم
ال�س ��احقة مل يعرفوا وب�ش ��كل وا�ضح منذ بداية
عام  2000وحلد �إحتجاجات عام 2020 - 2019
مرحل ��ة العي�ش الك ��رمي التي يفرت� ��ض تناغمها
بل و�إت�س ��اق م�س ��ارها مع �إحرتام مه ��م للكرامة
االن�س ��انية الت ��ي حتمل بع ��د ًا معنوي ًا  -نف�س ��ي ًا
– �س ��ايكولوجي ًا يخت� ��ص ب�ض ��رورة االحرتام
والدفاع عن حقوق وحريات املواطنني ب�صورة
تردع �أي تدخل غري منا�س ��ب يف ال�ش�أن العراقي

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

م ��ن �ش� ��أنه �إ�ض ��عاف �أو ا�س ��تالب ق ��وة الدفع �أو
الزخم الوطنية.
�ص ��حيح �إن التظاه ��رات واالعت�ص ��امات م ��ر
عليها � 4أ�ش ��هر �أو يني ��ف دون حتقق كل املطالب
اجلوهرية لتغيري بنية النظام ال�سيا�سي بالرغم
من ت�ص ��اعد �أعداد القتلى (مابني � 600إىل 700
�ش ��خ�ص) واجلرح ��ى (مايق ��ارب � 20000أو
�أك�ث�ر) �إال �إنها �إبت ��دا ًء جنحت يف ك�س ��ر معادلة
املحا�ص�صة القائمة على �أ�س�س طائفية –عرقية
– قبلية – جهوية م�س�ألة تبعث االمل بالتو�صل
لبن ��اء ع ��راق يتمت ��ع بهوي ��ة وطني ��ة جامع ��ة
ت�س ��توعب كل الهوي ��ات الفرعي ��ة �أو الثانوي ��ة
حيث ال ولن تعلو م�ستقب ًال ِ�أية �إرادة مهما بلغت
قوته ��ا عن �إرادة وقيمة الوط ��ن وهذا بالفعل ما
تطلبه اجلماهري العراقية.
�إن ا�س ��تقالة حكومة عادل عبد املهدي و�إنتخاب
مفو�ضية م�ستقلة جديدة لالنتخابات الربملانية
مرتافق ��ة مع قان ��ون �إنتخاب ��ات جدي ��د للدوائر
املتع ��ددة رمب ��ا ع ��دت بداي ��ة طيب ��ة لتغي�ي�رات
جذري ��ة للمرحل ��ة االنتقالي ��ة القادم ��ة الت ��ي
�ست�ؤ�س�س لإنتخابات جدية مبكرة توفر �شرعية
حيوي ��ة لطبقة �سيا�س ��ية ت�س ��تمد �ش ��رعيتها من
الغالبية ال�ساحقة من �شعبنا وعلى ر�أ�سهم فئات
املحرومني املنتف�ضني وللنخب املثقفة.
�إن م�سار االنتفا�ضة ال�ش ��عبية التي انطلقت من
رح ��م �إحتجاجات ال�ش ��باب حتت ظل �ش ��عارتهم
الرئي�س ��ة القيمة مثل "نازل �أخذ حقي" �أو"�أريد
وطن ��ا" كلم ��ات ب�س ��يطة ذات مدل ��والت كب�ي�رة
ج ��د ًا �إجتذبت فئات متنوعة وا�س ��عة من الطيف
العراق ��ي يف �أرج ��اء الع ��راق حي ��ث �إت�س ��عت

م�ساحة املعاناة والظلم ال�سيا�سي – االجتماعي
واالقت�ص ��ادي بحيث و�ص ��لت �إىل نقطة الذروة
 .The Tipping pointكل ماتقدم اليدع لل�شك
�أن �ش ��رعية النظام ال�سيا�س ��ي اجلديد �س ��ينحو
ب�إجتاه ترجمة الآمال والأمنيات العري�ض ��ة �إىل
حقائق ملمو�س ��ة هدفها حتقق �إجنازات �سمتها
�إ�صالحية جذرية تغيريية جمتمعي ًا و�إقت�صادي ًا
ترنو نحو االرتقاء مب�س ��توى احلياة وجودتها
ب�صورة تفي مبتطلبات ا�سا�سية لل�شعب العراقي
مادي ًا ومعنوي ًا -فكري ًا .من التحديات الرئي�س ��ة
الت ��ي �س ��يجابهها النظ ��ام ال�سيا�س ��ي العراق ��ي
اجلدي ��د ت�أ�س ��ي�س ركائ ��ز وطني ��ة  -مدنية متنع
ت�آكله �أو �إ�ضعافه من قبل ماميكن تعريفه بقوى
الدول ��ة العميقة �أو املوازي ��ة The Deep and
parallel stateمتثله ��ا ق ��وى طائفية – عرقية
–قبلي ��ة – جهوي ��ة تقليدية التفك�ي�ر ماميكن
تعريفها بحكم الأ�س ��ر الوراثية �أو املالكة لر�أ�س
امل ��ال االقت�ص ��ادي وتع ��رف بPatrimonial
 . or patrimonial ruleحت ��دي مث ��ل ه ��ذا
ي�ؤكد �أهمية مواجهة ومتابعة م�س ��ار بناء دولة
املواطنة املدنية احلديثة التي يفرت�ض �أن تتمتع
ب�س ��مة لربالي ��ة – علماني ��ة بعيدة ع ��ن التحزب
والتع�ص ��ب لأيدولوجيات مايعرف ب"اال�سالم
ال�سيا�س ��ي" �أو لغريه من �أيدولوجيات متعددة
للي�س ��ار او لليم�ي�ن �أو �أخ ��رى تنطل ��ق من ر�ؤى
فكرية متخلفة �أو عفى عليها الزمن.
حت ��دٍ �أخ ��ر مكمل البد م ��ن االهتمام ب ��ه يرتبط
ب�إح�ت�رام وتنمي ��ة حق ��وق االن�س ��ان وحريات ��ه
اال�سا�سية مهما تباينت جذور مكونات املجتمع
العراق ��ي طائفي� � ًا – عرقي� � ًا �أو جهوي� � ًا �أو مهما

�إختلف ��ت طبيعة االو�ض ��اع واملكانة االجتماعية
واالقت�ص ��ادية والثقافي ��ة ملكون ��ات جمتمعنا ذا
"الطي ��ف املتن ��وع" .االخ�ي�ر ميك ��ن �أن يحقق
نتائج اقت�ص ��ادية – �إجتماعية – وثقافية مهمة
م ��ن خالل �إندماجه املجتمعي ب�ص ��ورة �إيجابية
م ��ع كل املكون ��ات الأخ ��رى اال�ص ��يلة تاريخي� � ًا
وح�ض ��اري ًا لعراق وادي الرافدين امل�ؤ�س�س من
قب ��ل االقليات العرقية والديني ��ة .توجهات مثل
هذه ميكن ب ��ل يجب �أن تقدم �إجن ��ازات حيوية
توازي الإ�ض ��افات الثقافية والعلمية – التقنية
الت ��ي ميك ��ن �أن ت�س ��هم ببن ��اء ع ��راق النجب ��اء
والأ�صالء واملبدعني.
ه ��ذا ولع ��ل ال�ش ��رط امل�س ��بق لتا�س ��ي�س ع ��راق
�آم ��ن  ،م�س ��تقر و مزده ��ر ينعم �س ��كانه بالرخاء
 prosperityيعتم ��د اوال وقب ��ل كل �ش ��ئ على
بل ��ورة وتعزي ��ز مرحل ��ة �س ��لم و�أم ��ن �أهل ��ي –
جمتمع ��ي بعي ��د ًا ع ��ن حال ��ة �إنف�ل�ات ال�س�ل�اح
و�إ�ستخدامه من قبل بع�ض امليلي�شيات املنت�شرة
املدعومة ب�ش ��كل رئي�س من خ ��ارج البالد والتي
ت ��رى �أن م�ص ��احلها ال�ض ��يقة لن تتحق ��ق �إال من
خ�ل�ال هيمنتها على القرار ال�سيا�س ��ي من خالل
فر�ض م�س ��ار الأم ��ر الواقع حيث تت�س ��يد القوة
الع�س ��كرية �أو مايع ��رف ب "ع�س ��كرة الدول ��ة"
بعي ��دا عن حما�س ��بة الدول ��ة الوطني ��ة املركزية
التي �إ�ض ��عفت لي�س ��ت فقط قواه ��ا الداخلية بل
وف�ش ��لت حل ��د بعيد يف �إح ��كام االم ��ن العام بل
ويف الدف ��اع ع ��ن ال�س ��يادة العراقي ��ة م ��ا يجعل
"ال�شرعية ال�سيا�سية للحكم على املحك" خا�صة
مع ا�س ��تمرار القوى املختلفة التم�سك ب�سالحها
خ ��ارج �إطار الدول ��ة� .إنطالق ًا من ذلك  ،ميكن بل
والب ��د من توطي ��د ال�س ��يادة الوطني ��ة العراقية
على كامل �أجزاء العراق حماية له من كل �أنواع
التدخالت اخلارجية التي ت�ؤثر �س ��لبا على �أمن
وا�س ��تقرار الدول ��ة العراقي ��ة وبعيد ًا ع ��ن �إبقاء
العراق �ساحة لل�صراع الأمريكي – الإيراين.
ه ��ذا ولعل م ��ن الأهمية مبكان �أن تتم حما�س ��بة
قتلة املتظاهرين ال�سلميني وفق ًا لقواعد القانون
ومنطق العدالة .دون ذلك من ال�ص ��عب ت�ص ��ور
�أن ع ��دم توفر البيئ ��ة الأمنية املواتية �س ��يعني
متك ��ن الع ��راق م ��ن فت ��ح �أب ��واب اال�س ��تثمار
اخلارجي ال ��ذي يعنى بتنمية البالد وتطويرها

وحتديثه ��ا دعم ��ا لقطاعات االقت�ص ��اد التقليدي
املهمة (الزراع ��ة  ،ال�ص ��ناعة واخلدمات)� .أكرث
من ذل ��ك ومبا �أن العراق دول ��ة تتمتع ب�إمكانات
و�إحتياط ��ات كبرية جد ًا م ��ن الوقود الأحفوري
من نفط وغاز مع توافر معادن وم�ص ��ادر �أخرى
للطاقة احليوية البد من توفر �سرتاجتية جديدة
متوازن ��ة ووازن ��ة حتدث نه�ض ��ة ونقل ��ة نوعية
لالقت�ص ��اد وللتنمية االن�س ��انية امل�س ��تدامة� .إن
التنوع يف ا�ستثمار امل�صادر الطبيعية وم�صادر
الطاق ��ة �س ��يفي �أو يلب ��ي �إحتياج ��ات الع ��راق
الراهنة و امل�ستقبلية دون حاجة للح�صول على
طاقة مكلفة ت�ستورد من دول اجلوار.
ه ��ذا وم ��ن املنا�س ��ب �أي�ض� � ًا توجي ��ه االنظ ��ار
للقطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص باجت ��اه بل ��ورة
وتفعيل دور التقنية احلديثة يف ع�صر االقت�صاد
الرقمي كي تنتج لنا �إبداعات تتنا�س ��ب وتتكيف
م ��ع ع�ص ��ر يتمي ��ز بال�س ��رعة وب�إمكاني ��ة �إيجاد
حلول عملية او واقعية لإزمات مهمة قد تعد يف
الت�ص ��ور العامل م�ستع�ص ��ية او �ص ��عبة االجناز
ولكن مع العزم والتخطيط واالرادة ال�سيا�سية
ال�ش ��يء م�س ��تحيل التحقق .علم ��ا �أنه ويف ذات
الوقت ال ��ذي ميكن للمنتج ��ات التقنية احلديثة
�أن تقل� ��ص العمال ��ة التقليدي ��ة ميكنه ��ا �أن توفر
وظائ ��ف جدي ��دة يف قطاعات االقت�ص ��اد البيئي
االخ�ضر .مايعني �إمكانية تقل�ص ن�سبة البطالة
يف القطاع ��ات التقليدية والتي و�ص ��لت ن�س ��بة
عالية مايقارب  50%خا�ص ��ة بني ال�شباب.ما
يحتاج ��ه العراق تنمية طاقات �ش ��بابية �إبداعية
هدفه ��ا جمابه ��ة خمتل ��ف حتدي ��ات منت�ص ��ف
الق ��رن احل ��ادي والع�ش ��رين م ��ع كل التداعيات
غري املتيق ��ن منها ومنه ��ا النظر جدي ًا مل�س ��تقبل
�أطفال العراق الذين يعدون اجليل القادم للقرن
القادم.
�إال �أنه ويف حالة ا�ستمرار االعتماد الكبري جد ًا
على ماتوفره دول العامل من منتجات �إ�ستهالكية
دون خط ��ة �إنتاجي ��ة منتج ��ة �س�ن�رى ا�س ��تمرار
ق�ص�ص الف�شل يف بناء وتعزيز القطاع ب�صورة
ال تعطيه �إمكانية كبرية لإ�ستيعاب �أعداد كبرية
م ��ن خريج ��ي الدول ��ة مع كل م ��ا ينتج م ��ن �آثار
غري مواتي ��ة ال حتقق �أهداف التنمية الب�ش ��رية
امل�ستدامة.

حممد توفيق عالوي ..م�ؤ�شرات �سيكولوجية "كورونا" و"بريك�ست" و"�صفقة القرن" واله�شا�شة
في �أحداث درامية م�صحوبة بفجائع
تراجيدية،تم تكليف الدكتور
ّ
المهند�س محمد توفيق عالوي
برئا�سة مجل�س وزراء الحكومة
االنتقالية من قبل رئي�س الجمهورية
الدكتور برهم �صالح.
ولأن من عادتي تقديم تحليل
�سيكولوجي لر�ؤ�ساء الوزراء العراقيين
(العبادي وعبد المهدي )..ف�إنني
بد�أت بمتابعة ال�سيد عالوي من
لحظة �إعالنه عبر و�سائل التوا�صل
االجتماعي بالتكليف..والتقطنا
م�ؤ�شرات �سيكولوجية �أولية نوجزها
بالآتي:
 كانت �أول �آلية �س ��يكولوجية ا�ستخدمهاه ��و �إن ��ه حت ��دث للنا� ��س بلهج ��ة �ش ��عبية
ليك�س ��ب حمبتهم وليعتربه العراقيون �إنه
(واحد منهم) .
 ظهر مبظه ��ر �أنيق يف خطابه الر�س ��ميليو ّل ��د الأنطب ��اع ب�أن ��ه �ش ��خ�ص مه� � ّذب،
وارت ��دى بدلة بالل ��ون الأزرق الذي يعرب
عن االنفع ��االت ال�س ��اكنة والهادئة .ولهذا
الل ��ون دالل ��ة عل ��ى العل ��و والرفع ��ة يف
منظورن ��ا ال�س ��يكولوجي ،فيم ��ا ي�ش�ي�ر
بالتف�س�ي�ر الدين ��ي �إىل (النف� ��س الأم ��ارة
بال�س ��وء،و�إنه �سمة من �س ��مات املجرمني
املو�ص ��وفني بجملة �صفات منها :البخل..
بجم ��ع املال وع ��دم �إنف ��اق ن�س ��بة منه يف
�سبيل الله)..بح�سب ال�شيخ الكيالين.
 بال ��غ يف ال ��زام نف�س ��ه ب�أح ��د ع�ش ��رتعهدا،خم�س ��ة منه ��ا ميك ��ن �أن ينجزه ��ا
يف �أ�س ��بوعني،و�أخرى م�س ��تحيلة..
تع ّر�ض ��ه،كالهما،اىل �أن يخ ��ذل نف�س ��ه
ويخذل من وعدهم..ويخ�سر امل�صداقية..
ف�ض�ل ً�ا عن �أن تعهده ب�ص ��يغة املطلق تثري
ال�ش ��ك عند العراقي�ي�ن ..وال�س ��خرية عند
�آخري ��ن م ��ن قبي ��ل (�ش ��نو دي�س ��تغفلنه لو
يعتربنه �أغبياء) .
 يعي� ��ش يف داخل ��ه حمن ��ة التوفي ��ق بنيجماعتني مت�ضادتني :جماعة تريد(ت�ستعيد
وطن) وجماعه تريد(:ت�س ��تفرد بالوطن)
.
�صراع الأ�ضداد

يواج ��ه ال�س ��يد حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي
حمن ��ة مل يواجهها ر�ؤ�س ��اء الوزراء الذين
�س ��بقوه،لأن ال�ص ��راع يف ال�س ��ابق كان

�ص ��راع �إرادات ب�ي�ن مكون ��ات ال�س ��لطة
حتديد ًا،فيم ��ا ه ��و الآن �ص ��راع �إرادت�ي�ن
ب�ي�ن مكونات ال�س ��لطة (ال�ش ��يعة حتديد ًا)
وال�ش ��عب ب�ش ��كل عام ممث�ل�ا مبتظاهرين
ح�ص ��دت ال�س ��لطة وامللي�ش ��يات �أرواح
�س ��بعمائة �ش ��هيد و�أكرث من ع�ش ��رين �ألف
جري ��ح..ويف �س ��ابقة ما ح�ص ��لت بتاريخ
العراق ال�سيا�س ��ي لتجعل م ��ن يوم واحد
ت�شرين/اكتوبر  2019حدا فا�ص ًال بني ما
قبله وما بعده.
ولل�ص ��راع ،من منظورنا ال�سيكولوجي،
�أربع ��ة �أن ��واع مير به ��ا من يعي� ��ش حالة
ال�سيد عالوي:
* �ص ��راع الإق ��دام -الإق ��دام :ين�ش� ��أ ب�ي�ن
هدفني �إيجابيني غري متفقني مع بع�ض ��هما
وعلى الفرد �أن يخت ��ار �أحدهما ،ويعد من
�أ�سهل �أنواع ال�صراع.
*�صراع الإقدام – الإحجام:ين�ش�أ بوجود
م�ش ��كلة فيه ��ا جوان ��ب �س ��لبية وجوان ��ب
�إيجابية،يتطل ��ب حله ��ا ق ��درة القائد على
حتم ��ل اجلوان ��ب ال�س ��لبية..ويعد م ��ن
�أ�ش ��د �أنواع ال�ص ��راع �إرهاقا ل�صاحبه لأن
اجلوانب ال�سلبية والإيجابية مرتابطة..
مت�ش ��ابكة ،و�إذا ا�س ��تمر مل ��دة طويلة دون
حل ف�إنه يقود اىل القلق والتوتر.
*�ص ��راع الإحج ��ام -الإحجام:ين�ش� ��أ بني
هدف�ي�ن متناق�ض�ي�ن،مقيمني �س ��لبي ًا وال
مف ��ر من اختيار �أحدهم ��ا ،ينتهي باختيار
املوق ��ف الأق ��ل �إزعاج ��ا�،أو اعتم ��اد �آلي ��ة
الت�أجيل واملماطلة.
* �ص ��راع الإق ��دام – الإحج ��ام
املزدوج:وي�س ��مى �أي�ض� � ًا �ص ��راع املي ��ول

د.قا�سم ح�سني �صالح

املتناق�ض ��ة امل�ض ��اعف..يجمع بني �أ�شكال
ال�ص ��راع الثالث ��ة ب�إ�ض ��افة ق ��وة اىل �أحد
جانبي ال�ص ��راع تعزز من �إمكانية الإقدام
على �أحدهما وتقلل من الإحجام عن الآخر
�أو العك�س.
�إن واقع حال الأزمة يف العراق ومطالب
املتظاهري ��ن وتوجيه ��ات املرجعي ��ة م ��ن
جهة،واملافي ��ات ال�سيا�س ��ية والو�ض ��ع
الأمن ��ي من جه ��ة ثانية،والواقع الأقليمي
وال ��دويل م ��ن جه ��ة ثالثة..تفر� ��ض عل ��ى
ال�س ��يد ع�ل�اوي �أن يعي� ��ش حال ��ة تناق�ض
اال�ضداد يف حل ال�صراعات�..أ�شدها عليه
ه ��و �ص ��راع الإق ��دام – الإحجام..يكف ��ي
منه ��ا واحدة تع ��د �أخط ��ر و�أقب ��ح ظاهرة
ما ح�ص ��لت يف تاريخ الع ��راق واملنطقة..
الف�س ��اد،ويكفي تذكريه ب�أن �س ��لفه ال�سيد
ع ��ادل عب ��د امله ��دي �أف ��اد ب� ��أن موازن ��ات
الع ��راق منذ عام  2003بلغ ��ت  850مليار
دوالر�،إذا حولته ��ا بالدين ��ار العراق ��ي
تكون ح�ص ��ة الف ��رد منها خم�س�ي�ن مليون
دينار،والفائ� ��ض يكف ��ي لإن�ش ��اء م�ص ��انع
توظف عاطلني من خريجي اجلامعات!..
و�إنها ت�ض ��عه يف اختبار م�صداقية تعهده
�أمام املتظاهرين بان يعتمد فعل (الأقدام)
فيما تفر�ض عليه قوة الفا�سدين �أن يعتمد
(الأحجام(
والت�سا�ؤل الآن عند معظم العراقيني:
هل �س ��يفي ال�س ��يد ع�ل�اوي بتعهدات ��ه �أم
�س ��يكون ك�س ��لفه ال�س ��يد العب ��ادي ال ��ذي
تعهد ب�ض ��رب الف�س ��اد بيد م ��ن حديد وما
�ضرب؟!..وهل �سيكون هاوي ًا على �صعيد
القول ون�ص ناوي على �صعيد الفعل؟

ثالث ��ة �أحداث كربى �سرق � ِ�ت الأ�ضواء،
أحجام خمتلفة،
و�إنْ بن�س � ٍ�ب متفاوتة و� ٍ
يف الأ�سب ��وع املن�صرم :تفاقم القلق من
انت�ش ��ار فريو�س «كورون ��ا» ،ومغادرة
بريطاني ��ا االحت ��اد الأوروبي ر�س ��مي ًا،
و�إعالن الرئي�س دونالد ترمب «�ص ��فقة
القرن» .بدا وا�ضح ًا �أنَّ احلدث ال�صيني
هلع على م�ستوى
حتول م�صد َر ٍ
قلق �أو ٍ
الع ��امل كل ��ه ،و�أنَّ احل ��دث الربيط ��اين
رب منعطف ًا حا�س ��م ًا على ال�صعيدين
اعت َ
الربيطاين والأوروبي ،مع انعكا�ساته
الدولي ��ة ،و�أنَّ ال�ص ��فقة الت ��ي �أعلن ��ت
اعتربت �أي�ض ًا حمطة غري عادية� ،سواء
جلهة البحث عن ال�س�ل�ام بني �إ�سرائيل
والفل�س ��طينيني� ،أو بالن�سبة �إىل الدور
الأمريك ��ي يف عملي ��ة البح ��ث ه ��ذه.
ال �ش ��يء يرب ��ط ب�ي�ن الأح ��داث الثالثة
�سوى ما ك�شفه تزامنها من ه�شا�شة يف
�ص ��ورة الدول �أو التجمع ��ات الإقليمية
�أو املرجعيات الدولية.
حني نتك َّلم عن ال�ص�ي�ن ،ال ن�س ��تطيع �إال
�أن نتذك ��ر حجمها و�ص ��عودها :الدولة
الأوىل يف ع ��دد ال�س ��كان يف الع ��امل،
و�صاحبة االقت�ص ��اد الثاين فيه ،ف�ض ًال
ع ��ن اجلي�ش الأك�ب�ر املنهمك بع�ص ��رنة
تر�س ��انته .الدولة الت ��ي �أيقظت «طريق
احلري ��ر» ،وتتق� �دَّم هن ��ا وهن ��اك بعدما
�أخرجت مئ ��ات املاليني م ��ن املواطنني
م ��ن الفقر ،وحقق ��ت قف ��زة تكنولوجية
الفت ��ة .وله ��ذا ك َّن ��ا نق ��ر�أ قب ��ل �أ�س ��ابيع
فقط ما يكتب من �س ��نوات عن «اقرتاب
الع�ص ��ر ال�ص ��يني» و«�ص ��عود ال�صني»
وانتق ��ال مرك ��ز الثق ��ل يف الع ��امل �إىل
ال�شق الآ�سيوي منه.
فج� ��أة ،وب�س ��بب فريو� ��س «كورون ��ا»،
�ص ��رنا نقر�أ عن فريو�س يعزل ال�ص�ي�ن
�أو يحا�ص ��رها :دول جُت ِل ��ي رعاياه ��ا،
وتن�ص ��ح مواطنيه ��ا بع ��دم التوج ��ه
�إىل ال�ص�ي�ن؛ �ش ��ركات ط�ي�ران تلغ ��ي
رحالته ��ا ،وحديث متزاي ��د عن الأثمان
الباهظة لظه ��ور الوباء ،وانعكا�س ��اته
عل ��ى االقت�ص ��اد ال�ص ��يني و�أ�س ��عار

غ�سان �شربل

الطاقة والتبادل التجاري .يف غ�ض ��ون
�أ�س ��ابيع فقط ،اهت ��زت ال�ص ��ورة التي
�أنفق ��ت ال�ص�ي�ن عق ��ود ًا يف بنائه ��ا �أو
ا�ستحقاقها.
تب ��دو ال ��دول قوي ��ة م�س ��لحة حت ��ى
الأ�سنان ،تبدو �شبيهة بالقالع ،ثم ي�أتي
ع ��د ٌو غري متوقع فيك�ش ��ف ه�شا�ش� � َتها،
فت�ضطر �إىل ر�صد مبالغ هائلة الحتواء
الوباء وك�شف �أ�س ��راره ،والتغلب على
ذيول ��ه ،وتن�ش ��يط قطاعه ��ا ال�ص ��حي
وحتديثه وت�سليحه �ضد املفاج�آت.
ح ��دث مثري �آخ ��ر .يف الي ��وم الأول من
ال�ش ��هر احلايل ،ا�س ��تيقظ الأوروبيون
ليكت�ش ��فوا �أن ال�س ��فينة الربيطاني ��ة
�بح
غ ��ادرت لي�ل ً�ا ،واخت ��ارت �أنْ ت�س � َ
منف ��ردة م�س ��تعيدة هُ وي َتها ب�ل�ا �أقنعة،
باحث ��ة ع ��ن ازدهاره ��ا م ��ن خ ��ارج
تعقي ��دات بروك�س ��ل .بعد �إقام ��ة دامت
�س ��بعة و�أربع�ي�ن عام� � ًا حت ��ت ال�س ��قف
الأوروب ��ي ،ترجمت بريطاني ��ا رغب َتها
يف الط�ل�اق �إىل واق ��ع ملمو�س .ما كان
الأمر لريتدي مثل هذه الأبعاد لو تعلق
الأمر بدولة �ص ��غرية �ألقت بنف�س ��ها يف
احل�ض ��ن الأوروب ��ي بفع ��ل االنفج ��ار
اليوغو�ساليف �أو االنهيار ال�سوفياتي؛
�إننا نتحدث ع ��ن اململكة املتحدة وريثة
الإمرباطوري ��ة الت ��ي مل تكن ال�ش ��م�س
تغيب عن �أرا�ضيها.
وكم ��ا يح ��دث حني تخ�س ��ر عائل ��ة �أحد
�أفراده ��ا ،تذك ��ر الأوروبي ��ون يف يوم
الط�ل�اق حجم خ�س ��ارتهم :الدولة التي
قدمت ا�ستقالتها من «احللم الأوروبي»
هي �صاحبة خام�س اقت�صاد يف العامل،
و�صاحبة امليزانية الدفاعية الثانية يف
�أوروبا ،وهي مركز مايل بالغ الأهمية.

ه ��ذا م ��ن دون �أن نن�س ��ى الع�ض ��وية
الدائم ��ة يف جمل� ��س الأم ��ن ،واملوق ��ع
الطبيع ��ي يف ن ��ادي الكب ��ار ،واخلربة
الدبلوما�س ��ية املرتاكمة يف �أنحاء عدة
من العامل.
الط�ل�اق بعد زواج دام �أك�ث�ر من �أربعة
عقود لي�س قرار ًا ب�س ��يط ًا .يحتاج الأمر
�إىل مفاو�ضات �ش ��اقة لتوزيع �إرث هذا
الت�س ��اكن الطوي ��ل حتت �س ��قف واحد.
ميك ��ن الق ��ول �إنَّ بوري� ��س جون�س ��ون
نفذ م ��ا وع ��د الربيطانيني به مت�س ��لح ًا
بالتفوي�ض القاطع الذي �أعطوه حلزبه
يف االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة .وعلى عادة
الق ��رارات الكربى ،ف� ��إنَّ امتحان اليوم
الت ��ايل ه ��و الأه ��م .ه ��ل �سي�س ��تطيع
جون�س ��ون �إب ��رام «�ص ��فقة الق ��رن» مع
�ص ��ديقه دونال ��د ترم ��ب؟ وه ��ل �أمريكا
م�ستعدة لتقدمي هذا النوع من الهدايا؟
وا�ض ��ح �أن �أوروب ��ا �أم ��ام خي ��ارات
�ص ��عبة :ال�س ��خاء يف العالقة اجلديدة
م ��ع بريطاني ��ا ق ��د ي�ش ��جع دو ًال �أخرى
على القفز من ال�سفينة التي يقودها 27
قبطان ًا؛ الت�ش ��دد م ��ع بريطانيا املغادرة
قد ي�ش ��كل خ�س ��ارة لأوروبا ،خ�صو�ص ًا
�إذا جنحت لندن يف ال�س ��باحة منفردة.
طبع ًا مع االلتفات �إىل امل�شقات الداخلية
التي �س ��يواجهها جون�س ��ون مع احللم
اال�سكوتلندي الذي يكمن ثم ي�ستيقظ.
وغ ��داة مغ ��ادرة بريطاني ��ا ،كان هن ��اك
من يتح ��دث عن ه�شا�ش ��ة ه ��ذا القرار،
ودور و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
يف �ص ��ناعة ال ��ر�أي الع ��ام والنزع ��ات
ال�ش ��عبوية و�أزم ��ات الهوي ��ة واخلوف
م ��ن املهاجري ��ن .وحت ��دث �آخ ��رون عن
ه�شا�ش ��ة البنيان الأوروبي الذي �ضاع

ب�ي�ن التقلب ��ات الأمريكي ��ة و�ص ��عود
فالدميري بوتني.
حدث ثالث �س ��رق الأ�ض ��واء يف منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط .بعد انتظار طويل،
�أعلن الرئي�س الأمريكي «�صفقة القرن».
�إنه ��ا مقارب ��ة جدي ��دة لإنه ��اء الن ��زاع
الفل�س ��طيني  -الإ�س ��رائيلي ،ا�س ��تندت
يف الأ�س ��ا�س �إىل القبول بالأمر الواقع
الذي جنحت �إ�س ��رائيل يف فر�ض ��ه يف
الأرا�ض ��ي الت ��ي احتلته ��ا .وهكذا َّ
متت
مقاربة موا�ض ��يع �ش ��ديدة احل�سا�سية،
مث ��ل الدول ��ة الفل�س ��طينية وحدوده ��ا،
وم�س ��تقبل القد� ��س ،وح ��ق الع ��ودة،
من خ ��ارج املرجعي ��ات الت ��ي كانت يف
ال�س ��ابق ت�ش ��كل �أ�سا�س� � ًا للتفاو�ض بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
مل يك ��ن بو�س ��ع �أي متاب ��ع للمو�ض ��وع
الفل�س ��طيني �إال تذك ��ر حج ��م الف ��ارق
ب�ي�ن �ص ��ورة التوقي ��ع عل ��ى «اتف ��اق
�أو�س ��لو» يف البي ��ت الأبي�ض يف 1993
وال�صورة احلالية .ففي الأوىل� ،صافح
�إ�س ��حق راب�ي�ن يا�س ��ر عرف ��ات ،وحمل
االتفاق توقي ��ع اجلانبني الإ�س ��رائيلي
والفل�س ��طيني .يف ال�ص ��ورة اجلديدة،
كان الفل�س ��طيني غائب� � ًا .ولع ��ل �أول
حج ��ة ي�س ��وقها م ��ن ي�ش ��ددون عل ��ى
ه�شا�ش ��ة الإع�ل�ان اجلدي ��د ه ��و افتقار
ال�ص ��فقة �إىل �ش ��ريك فل�س ��طيني ،يف
ح�ي�ن حملت ال�ص ��ورة القدمي ��ة توقيع
زعي ��م مكتم ��ل ال�ش ��رعية ا�س ��مه يا�س ��ر
عرف ��ات .ولهذا ال�س ��بب كان متوقع ًا �أن
ي�ص ��در ع ��ن وزراء اخلارجي ��ة الع ��رب
يف �أعق ��اب اجتماعه ��م بالقاهرة موقف
راف� ��ض لل�ص ��فقة ،ودعوة �إىل التم�س ��ك
بال�س�ل�ام العادل واملرجعيات الدولية.
�ص ��حيح �أن تط ��ورات كث�ي�رة حدث ��ت
يف العقدي ��ن املا�ض ��يني زادت ه�شا�ش ��ة
املوقف العربي ،لك ��ن املقاربة اجلديدة
للنزاع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي تذكر
�أي�ض ًا به�شا�ش ��ة دور ال�شرعية الدولية،
وعجزها املزمن عن تنفيذ قراراتها.
عن ال�شرق االو�سط
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وم ّ
ُ
ب�ش��ر ٌة بع�صي��ان الو�صايا
حفي��دة �ساللة مائي��ةُ ..
الكاتبة والروائية والمترجمة لطفية الدليمي ،ولدت في بعقوبة في محافظة ديالى و�أكملت درا�ستها في مدار�س بغداد ،وح�صلت على �شهادة بكالوريو�س
�آداب في اللغة العربية .وعملت في مجال التدري�س في اللغة العربية قبل �أن تنتقل لل�صحافة حيث عملت محررة للق�صة في مجلة الطليعة الأدبية
العراقية ،ثم مديرة تحرير مجلة الثقافة الأجنبية العراقية� .أ�س�ست �سنة  1992مع عدد من المثقفات العراقيات منتدى المر�أة الثقافي في بغداد ،ع�ضو
رجمت ق�ص�صها �إلى اللغات المختلفة ،عملت
م�ؤ�س�س في المنبر الثقافي العراقي .و ُت ِ
رئي�سة تحرير مجلة هال الثقافية ال�شهرية التي �صدرت في بغداد عام 2005
كتبت و�ألفت العديد من الروايات الق�ص�ص والم�ؤلفات منها :ممر �إلى �أحزان الرجال (ق�ص�ص) ،الب�شارة ،التمثال ،عالم الن�ساء الوحيدات ،من يرث الفردو�س،
مو�سيقى �صوفية (ق�ص�ص)  ،حديقة حياة( -رواية) ،يوميات المدن� ،سيدات زحل ،عُ ّ�شاق وفونوغراف و�أزمنة ...وغيرها.
ومن الأعمال المترجمة عن الإنكليزية :بالد الثلوج (رواية) ،يا�سونارى كواباتا� ،ضوء نهار م�شرق (رواية) ،من يوميات �أنايي�س نن ،فيزياء الرواية
ومو�سيقى الفل�سفة ،الثقافة  ،لتيري �إيغلتون ،وغيرها
كما كتبت عدداً من الم�سرحيات ،بالإ�ضافة الى �إ�سهامها في �إعداد الندوات الثقافية ومن الندوات التي �أ�سهمت ب�أعدادها و�أ�شرفت عليها و�شاركت في �أعمالها
من � 2003إلى  2006منها ندوة عن تدمير و�سرقة المواقع الثقافية والآثار –لمركز �شبعاد  ،-2004ندوة و�سيمينار عن عالم االجتماع علي الوردي – المنبر
الثقافي العراقي  .2005 ،وندوة عن المنجز الثقافي للمر�أة العراقية في القرن الع�شرين  -مركز �شبعاد لدرا�سات حرية المر�أة � -سنة .2004

لـطـفـيـة الـدلـيـمــي:

حاورها :عالء المفرجي

الرواية تعيد كتابة الت�أريخ بعد ّ
�ضخ عنا�صرمن الت�شويق واملتعة فيه

أنك من
 تقولين في
كتابك (ع�ص��يان الو�ص��ايا) � ِ
ِ
�ساللة مائية .اّ
حدثتنا عن هذه ال�ساللة؟
هل
ِ

 ثمة عن�صري ��ن �ساهما يف �إمناء �شعوري  -الذي�إ�ستح ��ال قناع ��ة را�سخ ��ة الحق� � ًا  -بك ��وين �إن�سانة
حت� �دّرت من �سالل� � ٍة مائي ��ة .العن�ص ��ر الأوّ ل ح�سّ ي
مرئ ��ي على الأر�ض تلبّ�سني ب�سب ��ب ن�ش�أتي الأوىل
يف (به ��رز) ذات الب�سات�ي�ن اجلميل ��ة الت ��ي ميك ��ن
و�صفه ��ا ب�أنها م�ستوطن ٌة مائية لك ّل الأحياء الرائعة
م ��ن فرا�شات و�أزاه�ي�ر ونخل وطي ��ور� ،،إلخ؛ �إذن
�سيك ��ون �أم ��ر ًا طبيعي� � ًا �أن يتم ّلكن ��ي حن�ي�ن �أزيل ِلـ
(م�ستوطنة املاء واخل�ضرة واجلمال) البهرزية ح ّد
�أن �أمنح ذاتي ع�ضوية �ساللة مائية كونية الإنتماء.
ل�سكن جديد هو �أن �أحيط
�أو ّل ما�أفعله عند �إنتقايل ٍ
نف�س ��ي مبجموعة منتخبة م ��ن الأزاهري والنباتات
يف �إ�ش ��ارة رمزي ��ة ت�ؤ ّك ��د توق ��ي النف�س ��ي لتثبي ��ت
كينونتي املائية.
�أما العن�صر الثاين فهو فكري خال�ص �أرى مبوجبه
� ّأن الع ��راق ت�شكي ��ل ح�ضاري ي�ستم� � ُّد دوافع البقاء
واملطاولة من جذوره الرافدينيةُ ،
وكنت �أتط ّل ُع منذ
البداي ��ات �إىل تر�سيخ فك ��رة (الرافدينية العراقية)
لك ��ي تكون الرافع ��ة احل�ضارية الت ��ي ميكن عربها
�إع ��ادة ت�شكيل العراق بعيد ًا عن الطائفيات ال�ضيقة
والعن�صري ��ات القاتل ��ة والع�صبوي ��ات املافيوي ��ة،
وم ��ن الطبيع ��ي � ّأن م ��ن تت ��وق ل�صياغ ��ة ع ��راق
رافدين ��ي  -هوي ��ة وثقافة  -الب� � ّد �أن ترى يف ذاتها
�سليل ��ة ح�ضارة مائية� .ألي�س امل ��اء قرين احل�ضارة
الرافدينية ،و�س ّر قوّ ته ��ا ومبتدعاتها الرثية؟ �ضاع
احللم الرافديني وتب� �دّد يف زحمة دخان م�ؤامرات
الع�سك ��ر وم�آ�س ��ي احل ��روب وج�ش ��ع الع�صاب ��ات
املافيوية التي تناهبت العراق؛ ّ
لكن جذوري املائية
الرافدينية باقية تقاوم الفناء.

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف :اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺴﺎن ﻓﻴﻀﻲ

ُ
جعلت��ك تختاري��ن
�س��عة قراءات��ك وثقافت��ك

ِ
أ�س��ماء لأدب��اء عالميي��ن (ه�سّ ��ه ،كازنتراك��ي،
�
ً
ماركيز) ف��ي كتاب��ك (مملكة الروائيي��ن العظام)
لت�ش��اركي الق��ارئ متع��ة الإح�س��ا�س بالجمال من
خ�لال الق��راءة المنتج��ة له���ؤالء .لم��اذا ه���ؤالء
ُ
اب دون غيرهم؟
الك ّت ُ

�اب عديدي ��ن من خمتلف
 كتب � ُ�ت الكث�ي�ر حول ُك ّت � ٍاجلغرافي ��ات الب�شري ��ة واللغوي ��ة؛ لك ��ن كتاب ��ي
(مملك ��ة ال ّك ّتاب العظام) يتف� � ّرد ب�أ ّنه الكتاب الكامل
خ�ص�صت ُه لعظماء الأ�سات ��ذة وكبار املع ّلمني.
ال ��ذي ّ
أ�ضالع يف
�
�ة
�
ث
ثال
هم
�ز
�
ي
مارك
�ي،
�
ك
كازانتزا
ه�سّ ��ه،
ٍ
مث ّلث م ��ن الغوروهات (على ن�س ��ق مع ّلمي احلكمة
امل�شرقيني يف البوذية) ،وحتفل كتاباتهم بكوكتيل
مع ّتق م ��ن الفل�سفة واخل�ب�رات الب�شري ��ة والر�ؤى
املتف� � ّردة ،و�أرى �أنه ��م �سيبق ��ون معلم�ي�ن كب ��ار ًا
للأجيال القادمة.
ّ 
وثق��ت (�سي��دات زح��ل) الفو�ض��ى المدم��رة،
ً
والخراب ،وكيف �أوقظت كراهية دفينة هي ك�شف
م�ؤ�س�س لتداعيات حروب ثالثة .ماذا تقولين؟

منح��ت النماذج
روايت��ك (�س ّي��دات زحل)
 ف��ي
ِ
ِ
الن�سائي��ة مكان��ة ت�ستحقها .ن�شير في ه��ذا ال�ش�أن

�إلى حياة البابلي .من هي حياة البابلي؟

 حي ��اة البابلي ،باخت�صار ،ه ��ي كناية �إ�ستعاريةع ��ن امل ��ر�أة العراقي ��ة .لي�س م ��ن �إم ��ر�أة عراقية �إال
وفيه ��ا �شيء من حي ��اة البابلي :امل ��ر�أة التي �أدامت
حي ��اة الأ�س ��رة عندم ��ا غ ��اب الرجل واختطفت ��ه �آلة
احلرب اجلائعة ،واملر�أة التي حتمّلت مااليطاق من
املعان ��اة وامل�صاب ��رة وهي حتلم برجله ��ا امل�شتهى،
واملر�أة التي حافظت على م�صدر دخلها الوحيد رغم
تع ّر�ضه ��ا مل�ضايقات ربّ العم ��ل الذي يحمل �سطوة
حزبي ��ة �أو وظيفية جعلته قيّم ًا عل ��ى �أرزاق النا�س
ومعا�شاته ��م .حي ��اة البابل ��ي ه ��ي امل ��ر�أة العراقية
البطلة� ،سليلة املجد احلقيقي ال الفلكلوري ،البطلة
�صانع ��ة البطول ��ة ومورثة جين ��ات البطول ��ة التي
تعان ُد ك ّل املعيقات املح ِبطة.
( عُ ّ�ش��اق وفونوغ��راف و�أزمن��ة) ه��ل ن�صنفه��ا
كرواية ت�أريخية ،ذلك �أنه��ا تتناول ت�أريخ العراق
من بدايات القرن الع�شرين وحتى الوقت الحا�ضر؟
هل كان للوثيقة دور بارز في كتابة الرواية ،وماذا
تقولين عن ا�ستخدام الوثيقة في الرواية؟

 ه ��ذا �س�ؤال ينطوي على عن�ص ��ر مميز �صار �أحداملو�ضوع ��ات الأثرية يف نظرية الرواية يف العقود
الأخرية ،و�أعن ��ي بذلك (الرواي ��ة الت�أريخية) التي
تر�سّ خ ��ت قواعدها ومفاهيمها من ��ذ �أن ن�شر املُ ّ
نظر
الأدب ��ي والثقايف (ج ��ورج لوكات� ��ش) كتابه امله َم -
و�إن جاء مثق ًال باحلموالت الآيديولوجية الي�سارية
 يف الرواي ��ة الت�أريخي ��ة وامللحم ��ةّ � .إن الإجت ��اهال�سائد الآن ّ
يع�ض ُد �شك ًال من الكتابة الروائية ميكن
تو�صيفه ب�أنه رواية (تخييل ت�أريخي Historical
 -( Imaginationتلك الرواية التي التعيد كتابة
الت�أريخ بعد ّ
�ضخ عنا�صر من الت�شويق واملتعة فيه
فح�سب بل تعيد ت�شكي ��ل الت�أريخ وت�ضمّنه عنا�صر
جماوزة للواق ��ع الب�شري (�سحري ��ة �أو �أ�سطورية)
بق�ص ��د فهم �أك�ب�ر للحال ��ة الب�شرية .ق ��د تبلغ رواية
(التخيي ��ل الت�أريخ ��ي) مبل ��غ �إع ��ادة م�ساءل ��ة

امل�س ��رودات الت�أريخي ��ة عن طريق ط ��رح م�سارات
ت�أريخي ��ة مغايرة للحقائ ��ق الت�أريخي ��ة ،والغر�ض
م ��ن هذا اجله ��د الروائي وا�ضحٌ � :إمت�ل�اك فهم �أكرب
حلقيقة الواقع الب�شري على ك ّل الأ�صعدة.
روايتي ّ
(ع�ش ٌ
اق وفونوغراف و�أزمنة) هي رواية
تخيي ��ل ت�أريخ ��ي ،وق ��د �أردته ��ا �أن تك ��ون خمترباً
تخليقي� � ًا �أدخل � ُ�ت في ��ه عنا�صر م ��ن العل ��م والتقنية
والت�أري ��خ والأ�سط ��ورة والفيزي ��اء والريا�ضي ��ات
واملالح ��م وال�سايكولوجي ��ا الب�شري ��ة والغ ��زوات
الع�سكري ��ة وال�سيا�س ��ات الثقافي ��ة وم�شهدي ��ات
منتخبة من احلياة العراقية� ،،،إلخ ،وك ّل ذلك بق�صد
ُنتج واحد من هذا املخت�ب�ر ال�سردي :فه ٌم
�إبت ��داع م ٍ
راك� � ٌز ودقي ��ق ومن�ضب ��ط للحالة العراقي ��ة الراهنة
بعيد ًا عن التنظريات ال�شعبوية والر�ؤى ال�سيا�سية
�أو احلزبية ال�ضيقة.
�أم ��ا ب�ش� ��أن الوثيق ��ة يف الرواي ��ة فق ��د �إعتمدته ��ا
يف روايت ��ي هذه ،وميك ��ن �أن تلع ��ب الوثيقة دور ًا
مزدوج� � ًا عظيم الأهمية يف ال�س ��رد الروائي؛ فهي
م ��ن جان ��ب تتيحُ للروائ ��ي التن ّقل احل ّر غ�ي�ر املقيّد
يف الزم ��ن الروائي ،وتقدّم يف الوق ��ت ذاته خلفية
مرجعي ��ة ميك ��ن م ��ن خالله ��ا مقارن ��ة عنا�ص ��ر من
احلا�ض ��ر مع مع نظائرها يف �أزم ��ان �سابقة ،وهذه
املقارن ��ة ق ��د يلج� ��أ لها الروائ ��ي يف �أحي ��ان خا�صة
ولأغرا�ض خا�صة هي الأخرى.
الوثيق ��ة بالت�أكي ��د م�صدر روائي ث ��ري يف الكتابة
الروائية متى ماوظفت بطريقة منا�سبة.
� إ�صدارات��ك ف��ي الت�ألي��ف والترجم��ة تجاوزت
الخم�سين م� ً
ؤلفا .لماذا هذا الإ�صرار على الترجمة
ُ
ّ
أنك من كتاب ال�سرد؟ وهل
رغم �أن ما عُ ِرف عن��ك � ِ
ّ
المتعددة ه��ي �أقنع��ة متعددة
ه��ذه الإهتمام��ات
ل�شخ�صيتك؟ وهل هذا الع��دد الوافر من الم�ؤلفات
قلت
ه��و (ر ٌّد �إبداعي عل��ى الإقتالع والنف��ي) كما ِ
مرة؟

 -العق ��ل الب�ش ��ري اخل�ل�اق م�صه ٌر لف ��روع معرفية

يمك��ن �أن تلع��ب الوثيق��ة دوراً مزدوج�� ًا
عظيم الأهمية في ال�سرد الروائي


        
  
 
          
 




 




 


 






 رواي ��ة (�سيّدات زحل) ه ��ي الرواية الأوىل التيكتب ُته ��ا بعد غزو الع ��راق ع ��ام  ،2003وقد جعلتها
ملعب� � ًا مار�س � ُ�ت في ��ه حريت ��ي الكامل ��ة يف تطبي ��ق
ر�ؤيت ��ي اجلديدة ب�ش�أن ك ��ون الرواية ك�شف ًا معرفي ًا
مق ّدم� � ًا يف �إط ��ار م�س ��رودة حكائي ��ة تنط ��وي على
ماينبغي م ��ن عنا�صر الإمتاع القادرة على الإم�ساك
بانتباهة القارئ وجعل ��ه غوّ ا�ص ًا يت�شارك الروائي
يف م�ساءل ��ة موروث ��ات الت�أري ��خ ووقائ ��ع احلي ��اة
احلا�ضرة.
� ُ
أردت م ��ن رواية (�سيدات زح ��ل) �أن تكون م�ساءلة
ّ
ع�س�ي�رة لت�أريخ العراق ب ��كل �إ�شكاليات ��ه امل�سكوت
عنه ��ا والتي ق ��ادت �إىل خراب الع ��راق الذي �شهدنا
ذروته بع ��د الإحتالل الأمريكي للعراق عام .2003
العراق كتلة حرجة (باملعنى الإ�ستعاري امل�ستخدم
يف الفيزي ��اء النووية)؛ فهو بق ��در ماي�ض ّم عنا�صر
ح�ضاري ��ة ميك ��ن �أن جتعل من ��ه يابان� � ًا يف ال�شرق
الأو�سط (كما ُ
كتبت يف �إحدى مقاالتي املن�شورة يف
املدى) لكنه يف الوق ��ت ذاته ميكن �أن يتم ّزق كرداء
�ال �إذا ماارتكن �أبن ��ا�ؤه �إىل املروي ��ات الت�أريخية
ب� ٍ
القاتل ��ة التي تعلي �ش�أن اخلرافة الطائفية وت�ضعها
مقام �أرفع من اخل�صي�صة العراقية الرافدينية.
يف ٍ
ك�شفت (�سيدات زحل) ،ومن خالل �شواهد �إن�سانية
حم� �دّدة ،ع ��ن امل�سكوت عن ��ه يف ت�أريخن ��ا العراقي
القري ��ب والبعي ��د ،وميكن لتل ��ك ال�شواهد �أن تكون
نقط ��ة �شروع يف بناء ح�ض ��اري جديد للعراق متى
ماخل�ص ��ت النواي ��ا وطرح ��ت ال�سردي ��ات الفرعية
التي ت�سع ��ى جلعل العراق ح�ص ��ة ح�صرية لبع�ض
مكوناته الب�شرية.

ُعاب على الجوائز الأدبية �أنها �أ�شاعت نمط ًا من
ي ُ
الإ�ست�سهال والميوعة في الكتابة الروائية.






 ه ��ذا �صحي ��ح .در�س � ُ�ت املو�سيق ��ى يف املرحل ��ةالثانوي ��ة منت�صف خم�سينيات الق ��رن املا�ضي على
يد الأ�ست ��اذة املبدعة (بياتري�س �أوهاني�سيان) التي
كان ��ت تده�شن ��ا مبحا�ضرت�ي�ن ممتعت�ي�ن �أ�سبوعي ًا،
و�أذك ��ر كي ��ف دعتن ��ا حل�ض ��ور عر�ضه ��ا املو�سيق ��ي
املبه ��ر على قاعة (به ��و الأمانة) الت ��ي �صارت قاعة
ال�شع ��ب فيم ��ا بعد .ت�ألق ��ت �أوهان�سي ��ان يف عزفها
وهي ترتدي ف�ستان ًا بالغ االناقة بال �أكمام ،وراحت
تالعبُ مفاتيح البيانو �أمامها مثلما يفعل �أي عازف
عاملي عبقري .هكذا كان حال العراق يف تلك الأيام:
ع ��راق الأح�ل�ام النازع بثقة جتاه الغ ��د مثلما كانت
(تايتانك) �سفينة الأحالم املوعودة.
ح�ص ��ل ذات ال�شيء مع م ��ادة الر�سم؛ فقد �إعتادت
الفنانة الراحلة (نزيهة �سليم) على تدري�سنا ح�صتني
فراغ
�أ�سبوعي ًا .مل تكن الدرو�س تقلد ًا روتيني ًا ل�س ّد ٍ

ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺯﺣﻞ



در�س��ت المو�س��يقى والر�س��م عل��ى ي��د �أ�س��اتذة

ِ
إخت��رت الكتابة ،وهل �أ�س��همت هذه
�أكف��اء .لماذا �
ِ
الأجنا�س في ّ
ت�شكل مالمح الكتابة عندك؟

ﻟﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺯﺣﻞ

 ت�ش� � ّكلت ن�ش� ��أتي الأوىل بفع ��ل م�ؤث ��رات البيئ ��ةوالتعليم والق ��راءة الذاتية املتح� � ّررة من الكوابح
الثقيلة؛ لكني �أزع ُم � ّأن الدافع الذاتي يف ا�ستك�شاف
الع ��امل والت�أث�ي�ر يف ت�ش ّكل ��ه يبقى العن�ص ��ر الأكرث
ت�أث�ي�ر ًا م ��ن �س ��واه .قد ميي� � ُل البع�ض لإع�ل�اء �ش�أن
م�ؤث ��ر م ��ا �أو �أنا� � ٍ�س ما يف مقط � ٍ�ع زمن ��ي مب ّكر من
حياته؛ لكن ��ي �أرى � ّأن اجلهد الذاتي املقرتن بر�ؤية
و�شغ ��ف ومثاب ��رة التف�ت�ر �أو تخم ��د جذوته ��ا م ��ع
ال�سن ��وات �أو املعيقات هي العنا�ص ��ر الأكرث فعالية
يف ت�شكيل �صورة الإن�سان امل�ستقبلية ،و�أراين يف
ه ��ذا ال�ش�أن متماهية مع �أح ��د املو�سيقيني (�أذكر �أن
�إ�سمه هو خودروف�سكي) الذين عزفوا الكمان �أمام
ملكة بلجيكا ،وعندما �إنتهى من عزفه الالمع تقدّمت
منه امللكة وقالت� " :أنت عبقري �سيّد خودروف�سكي
"؛ ف�أجابه ��ا املو�سيق ��ي� " :سيّدت ��ي امللك ��ة ،كن � ُ�ت
كادح ًا قب ��ل �أن �أ�صري عبقري ًا !! " .هذه هي خال�صة
�دع� :أن تكون كادح ًا
احلكاي ��ة الب�شرية ل ��ك ّل فر ٍد مب � ٍ
وم�ضحّ ي� � ًا يف ال�سعي وراء املعرف ��ة وتوظيفها يف
�إعادة ت�شكيل �ص ��ورة العامل و�صناعته ليكون �أكرث
جما ًال ونزاهة وعدالة ورحمة.

ﻟﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

كتب��ت �ش��هادة ع��ن الم�ؤث��رات الأدبي��ة و�أول

ِ
فيك في كتابك (ع�صيان الو�صايا)
الكتب الم�ؤثرة ِ
ً
حديث��ا  .كي��ف �صيغ��ت الن�ش���أة الأولى
المن�ش��ور
و�أ�س��همت ف��ي نم��و الموهب��ة الت��ي طرق��ت �آفاق��اً
جدي��دة لكثرة الروافد المعرفي��ة من التراث الى
الحداثة؟

�أو رف ��ع العت ��ب؛ بل كان در�س� � ًا ثقافي� � ًا يتغلغل فيه
تفا�صيل �صغرية
وي�سائل
»ﺳــﻴﺪات��ا
الر�سم �إىل ثنايارواﻳــﺔعقولن
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ »ﻟﻄﻔ ﹼﻴــﺔ
زﺣــﻞ« ﻟﻠﺮواﺋﻴــﺔ
اﻟﺪﻟﻴﻤــﻲ« ﻋﻤــﻞ ﺳــﺮدي ﻣﻤﻴــﺰ ﺑــﻜﻞ ﻣــﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺔ ﻣــﻦ
ً
حياتنا
يف
اليومية.ﻣﺜﻴﻠﻬــﺎ ،وﺑﻠﻐــﺔ
ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﺑﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧــﺪر
ـﻰ ،ﻓﻬــﻲ
م�سكوتا عنها ﻣﻌﻨـ
رﻓﻴﻌــﺔ اﻟﺸــﺄن ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﻐﻒ ﺣﺰﻳــﻦ ﺑﺄﺣــﻮال اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﻟﻠﻌﺮاقو�أ�ساتذته
أ�ستاذاــﺔت ��ه
�راق:ــﺖكباﻟﻮﺣـ ُرـﺔ �
هك ��ذا كان حالاﻟﻌﺮاﻗالـع
اﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒ
ـﻲ �ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﺿ
ﻓــﻲ ﺣﻘﺒﺘــﻲ اﻻﺳــﺘﺒﺪاد واﻻﺣﺘــﻼل وﺗﻤﻴــﺰت ﺑﺎﻧﺘﻘــﺎء
عراق ًا ّ
يب�شر
كان
!!.
الثانوية
مدار�سه
يد ّر�س ��ون يف
اﻟﻤﺸــﺎﻫﺪ اﻟﺴــﺮدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺮؤﻳــﺔ اﻻﻧﺜﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ .
وﺟــﺪت ﻓــﻲ رواﻳــﺔ ﺳــﻴﺪات زﺣــﻞ
اﻓﻀــﻞلكنها تنبئ
�صغرية
كانت
إن
�
و
ليربالية
بتجربة
ﻣﺪوﻧــﺔ ﺳــﺮدﻳﺔ ﻋــﻦ اﺣــﻮال ﺑﻼدﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــﻮد اﻻﺧﻴــﺮة وﻧــﺪر ان ﻇﻬــﺮت
عليهﻋﻠــﻰ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا
البناءاﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ
اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ
مب�ستقبلﻓــﻲ
رواﻳــﺔ ﻋﺮاﻗﻴــﺔ
اﻟﻤﺴــﺘﻮ امل�ستقبل
يف
وتطويره
ميكن
ﻣــﻦ اﻟﺠــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺤﺒــﻚ واﻟﺒﺮاﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼــﻮغ اﻟﺴــﺮدي ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﺿــﺖ
ــﺎ ﺣــﺪث ﻟﻬــﺎ
ﻋﻤ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ،رﺑﺮؤﻳــﺔ أﻧﺜﻮﻳــﺔ،
الو�ضع ال ﹶ
ﺗﺠــﺎرب ﻣﺬﻫﻠــﺔ ﹼ
والبنية التحتية
إقت�صادي
بح�سب
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ تطوّ
وﻷﺳــﺮﺗﻬﺎ ،وﻟﻌــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬــﺎ إﺑــﺎن اﻻﺣﺘــﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻟﻠﻌــﺮاق،
ـﻲ
ـ
ﻓ
ـﺪاد
ـ
ﺑﻐ
ـﻦ
ـ
ﻣ
ـﺔ
ـ
ﻛﺎﻣﻠ
ـﺎء
ـ
أﺣﻴ
ـﻰ
ـ
ﻋﻠ
ـﻠﺤﺔ
ـ
اﻟﻤﺴ
ـﺎت
ـ
اﻟﺠﻤﺎﻋ
ـﻴﻄﺮة
ـ
وﺧــﻼل ﺳ
والرت�سيم ��ة الثقافي ��ة بعام ��ة .كان ثم ��ة �أخط ��اء
ﻇــﺮوف اﻟﺤــﺮب ﺷــﺒﻪ اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻣــﺮت ﺑﻬــﺎ اﻟﺒــﻼد ﻗﺒــﻞ ﺑﻀــﻊ ﺳــﻨﻮات
ّ
املتوات ��ر كان
احل�ﻣضـ �
�د؛ـﻚلﻣـك �ـﻦ�نﺣﻜــﻢالتﻣﺴـطـﺘﺒﺪﹼ� أﻓ�وّـ ر
بالتـ�ـﺎأكﺳـي �
�ارياﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ـﻦ ﻗﻴﻤــﻪ
ـﺮغ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ـﺒﻖ ذﻟـ
 ،وﻣ
ـﺮﻳﺔ ارﺗﺴــﻤﺖ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻛﺮاﺳــﺎت ﺳـ ﹼ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ،ﻓﺘﻘــﻮم ﺗﻠــﻚ اﻟﺴــﻴﺪة ﺑﻨﺸــﺮ ﹼ
كفﺣـي�ل�ـﺎﻻت ً
ﺟﻤﻴﻌــﻼـﺎال�سيا�سي
امل�ستوى
على
أخطاءـ-
بت�صغريﺷـال
ـﺮ اﻟﺘﻨﻜﻴــﻞ ﺑﻬــﻦ ﺑـ
ـﻦ ،أو ﺟـ
ـﺮدن ،أو اﻏﺘﺼﺒ
اﻟﻨﺴــﺎء ﻗﺘﻠــﻦ ،أو
رﺣﻤــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﻋﻨــﻒ ﻣﺘﻨــﺎم ﻣﺎرﺳــﻪ رﺟــﺎل ﻗﺴــﺎة  ،وﺗﺘﻮاﺷـ
وتتو�سّـﻚـﺞ ��ع منافذ
العـقـﻬﺎ��ول
ـﺪاث�ﻣـ�ةـﻊ -وﻗﺎﺋـبـﻊع �ﺗﺨـ�دـﺺ�أنﺗﺎرﻳـتـﺦك�
بخا�ص
وﺗﺤﻮﻻﺗﻬــﺎ وﺗﻤﺘﻠـ
�روﺗﺄﺳﻴﺴ
ﺑﻐبــﺪاد
اﻷﺣـ
اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻤﺜﻴــﻞ أﺣــﻮال اﻟﻨﺴــﺎء ﻋﺎﻣــﺔ ،وﻷﻧﻬــﺎ
اﻟﺮواﻳــﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ
ّ
اﻟﺤﺪﻳﺚ�.شيء حتت
اﻟﻌﺮاﻗـّدـﻲكل
إن�سانية.ـﺦتبد
ل
ا
عات
ل
والتط
ؤى
�
ال ��ر
اﻟﻤﺪوﻧــﺔ اﻟﺴــﺮدﻳﺔ اﻟﻜﺎﺷــﻔﺔ ﻷﺣــﺪ أﻫــﻢ ﺣﻘــﺐ اﻟﺘﺎرﻳـ
ﹼ
وق ��ع جزم ��ات الع�سكرتاري ��ا واملناكف ��ات احلزبية
البائ�س ��ة الت ��ي �أ�ضاع ��ت الع ��راق وق�صف ��ت �أعم ��ار
اجلميع  -متح ّزبني �أم مل يتح ّزبوا على ال�سواء .-
مل ��اذا �إخ�ت ُ
�رت الكتاب ��ة عو�ض� � ًا ع ��ن املو�سيق ��ى �أو
ُ
ُ
الر�س ��م؟ اجل ��واب ب�سي ��ط :لأنن ��ي �إن�سان� �ة خ ِلق ��ت
لتك ��ون كاتب ��ة بح�س ��ب م�ؤ�ش ��رات الن�ش� ��أة الأوىل
امللزم ��ة :لطفية ،كوين
الت ��ي �أملت عل � ّ�ي �أوامره ��ا ِ
كاتبة ،فكن � ُ�ت كاتب ��ة!!ّ � .
أوظ ُف املو�سيق ��ى بخا�صة
يف �سرديات ��ي الروائي ��ة ،وق ��د ُ
كتبت الكث�ي�ر ب�ش�أن
دور املو�سيق ��ى يف ت�شكي ��ل جملت ��ي الروائي ��ة� .أنا
مو�سيقي ��ة وت�شكيلي ��ة طبيعية متق ّنع ��ة يف �صورة
الروائية التي يعرفها النا�س.

متع ��ددة بق�ص ��د �إع ��ادة تخليقه ��ا يف هي� ��أة مر ّك ��ب
عقل ي�سع ��ى ليكون خالق ًا
ع�ض ��وي واحد .لي� ��س ِم ْن ٍ
ً
ً
يف �أي حق ��ل معريف �إال ويُبدي نفورا طبيعيا من �أية
حماولة للفرز والع ��زل والتقييد والتنميط والر�ؤية
املح ��دودة؛ بل يت ��وق �إىل ا�ستك�شاف تل ��ك الروابط
اخلفية  Hidden Linksالتي تربط ك ّل الإجتهادات
املعرفية الب�شرية.
تخ�ص�ص ��ت يف درا�ستي اجلامعية باللغ ��ة العربية؛
لك ��ن ع�شقي للغ ��ة العربي ��ة  -الت ��ي ال�أزال �أراها لغة
�ساحرة مفعمة ب�أفانني القول وطرائق ال�سرد وطيّب
الك ِل ��م  -مل يقف حاجز ًا �أمام ��ي يف �إتقان الإنكليزية
وت�ش� � ّرب ثقافته ��ا و�آدابها بع ��د �أن �أتيحت يل فر�ص ٌة
درا�سية ق�صرية لتع ّلم الإنكليزية يف �إحدى اجلامعات
الربيطاني ��ة عام  ،1978ومنذ ذلك احلني و�أنا منكبّة
على قراءة منتخب ��ات من الإ�صدارات الإنكليزية يف
�شت ��ى �ض ��روب املعرفة ،وق ��د تط ّورت لغت ��ي الثانية
تط ��ور ًا كبري ًا بالقراءة املتوا�صل ��ة والكدح اليومي.
م ��ن الطبيع ��ي �أن يلج�أ القارئ ال�شغ ��وف للإنكليزية
 �إذا ماانط ��وت ب�صمته ال�سايكولوجية على خ�صلةمن كرم الروح وحبّ اخلري وال�سعي لإ�شاعة املعرفة
اجلميل ��ة � -إىل الرتجم ��ة ليت�ش ��ارك م ��ع الآخري ��ن
اجلم ��ال واملعرف ��ة وع�ش ��ق العقل الب�ش ��ري اخلالق
وال ��روح املتط ّلع ��ة للحاف ��ات الطليعي ��ة يف الفه ��م
الب�شري للإن�سان والكون.
ق ��د ي ��رى بع� ��ض الق� � ّراء يف �أعم ��ايل ال�سردي ��ة
والرتجمية توليف ��ة م�شتبكة من املعارف والأهواء
واملُ�ص ّنفات التجني�سية .هذه هي �أنا� :أحبُ الفل�سفة
والفيزي ��اء وال�س ��رد الروائي وت�أري ��خ احل�ضارات
والأف ��كار وال�سو�سيولوجي ��ا والأنرثوبولوجي ��ا،
وال�أطيق املكوث يف نطاق معريف واحد.
فيم ��ا يخت� �ّ�ص باملنف ��ى وت�أث�ي�ره ّ
يف� ،أق ��ول :نعم،
�ساه ��م املنف ��ى م�ساهم ��ة ك�ب�رى يف �إع ��ادة ت�شكيل
ر�ؤيتي لعراقيت ��ي وعملي الإبداعي ،وجعلني �أعيد
التف ّك ��ر يف الكث�ي�ر من املوا�ضع ��ات الثقافي ��ة� .أه ّم
م ��ايف جتربة املنفى هو �أن ��ه يجعلنا نزدري �صورة
املواطن ��ة الفلكلوري ��ة ال�سائ ��دة ،ويعي� � ُد �صياغ ��ة
مفاهيمن ��ا للفرداني ��ة والإبداع و�ض ��رورة الإم�ساك
بنا�صي ��ة الزم ��ن وع ��دم ترك ��ه يتف ّل � ُ�ت م ��ن �أيدينا.
(الإب ��دا ُع يف املنف ��ى وط � ٌ�ن) :هك ��ذا �أرى كينون ��ة
التجرب ��ة اخلالق ��ة يف املنفى .هي وط � ٌ�ن �إفرتا�ضي
م�ؤ ّقت بدي ٌل عن الوطن احلقيقي.
 ه��ل �أ�سه��م المنف��ى بو�صفه تجرب��ة كبيرة في
م�ؤثراته عل��ى طبيعة ما تبدعين� ،أو بمعنى �آخر:
ما الذي �أفادك به المنفى؟

 املنف ��ى جتربة حقيقية يخت�ب�ر فيها املرء العوملةب�صورة عيانية بعيد ًا عن التنظريات ال�سيا�سية �أو
الإقت�صادية ،ويت�ش ��ارك املنفى مع ال�سفر يف قدرته
على ّ
احل�س الب�صري واملحاكمة العقلية لأمناط
حث ّ
عي� ��ش الآخرين ور�ؤاهم ،وته�شيم الفكرة الرا�سخة
(الأ�صحّ �أن نقول �أريد لها �أن تكون را�سخة) يف كون
الب�شر جزر ًا معزولة تعي�ش حتت رحمة من يقودها
م ��ن ح� � ّك ٍام لطامل ��ا كان ��وا  -ل�س ��وء ح � ّ�ظ م�ستحكم،
وبخا�ص ��ة يف الع ��راق  -ق�س ��ا ًة ذوي غلظ ��ة ب�شعة.
احلرية روح احلياة ،والدافع املح ّرك احلقيقي لك ّل
�إبداع خلاّ ق ،والف ��رق بني املنفى وال�سفر � ّأن املنفى
بدافع ق�سري يف الأغلب ،وهنا تكمن فرادة
يح�صل ٍ
جتربة املنفى واخت�ل�اف التحديات� :أنت تغاد ُر من
الالحرية �إىل احلرية الكاملة .لي�س املنفى -بالطبع
نعيم ًا و�شه ��د ًا؛ فاحلرية الكاملة قرينة امل�س�ؤوليةالكامل ��ة التي قد تبلغ بك تخوم� � ًا �شاقة على النف�س
وبخا�ص ��ة � ّأن هذا التدريب على عي�ش هذه الثنائية
الإ�شكالية (حري ��ة كاملة  /م�س�ؤولية كاملة) مل يكن
متاح ًا لنا منذ ن�ش�أتنا الأوىل.
املنفى جترب ��ة �شاقة وقا�سية لكنها مطلوبة لتعزيز
قدراتنا يف مواجهة التحديات الكبرية وهي جتربة
مهمة لكل مبدع اختار الإبداع نهجا للحياة.
 يلحظ القارئ لترجماتك الأخيرة تركيزاً على
ً
ف�ض�لا عن المفهومات
الأعم��ال العلمية والتقنية
المرتبط��ة بالفك��ر العلم��ي الحدي��ث وال�سيا�سات
الثقافية ال�سائدة (مثل مفه��وم الثقافة الثالثة).
كيف تع ّلقين على هذه المو�ضوعة؟

�وات االخ�ي�رة ،وبف�ضل
 �إنتبه � ُ�ت يف الع�ش ��ر �سن � ٍقراءاتي املتعددة� ،إىل حقيقة � ّأن العلم والتقنية لدينا
منتج فوقي مل يتغلغل يف ثنايا ثقافتنا
لي�س ��ا �سوى ٍ
ف�ض�ل� ًا عن �سيا�ساتن ��ا الثقافية الراك ��دة؛ �إذ الزالت

الثقاف ��ة عندما هي ��اكل تقليدي ��ة �أدمن ��ت الإعتيا�ش
يف م�ستوطن ��ة تبدو غريبة ع ��ن روح الع�صر  -تلك
الروح التي ميثل العل ��م والتقنية عنا�صر جوهرية
فاعل ��ة يف ت�شكيل �صورة الع�ص ��ر الذي نعي�ش فيه،
وماع ��ادت هذه احلقيقة مو�ض ��ع م�ساءلة �أو رغبات
�شخ�صية ل�صانع القرار ال�سيا�سي �أو املواطن مع ًا.
غادرن ��ا من ��ذ زم ��ن لي� ��س بالق�صري من ��وذج املثقف
الكال�سيكي الذي لطاملا ُع ّد النموذج الأعلى للمثقف
املو�سوع ��ي ،ومل َي ُع� � ْد �صاحل� � ًا ليك ��ون النم ��وذج
املرجتى يف ع�صر الث ��ورات العلمية والتقنية ،ومل
تعُد الثقافة متتلك دالالتها املرجعية مبقدار التم ّر�س
يف الدرا�س ��ات الإغريقي ��ة والالتيني ��ة وال�سرديات
املحلي ��ة ال�شامل ��ة ،وكذلك مل تع ��د الثقافة داللة على
الإنعطاف ��ات الثقافي ��ة املبتك ��رة حت ��ى ل ��و تلبّ�س ��ت
مب�س ��وح الثوري ��ة املتطرف ��ة الت ��ي �شهدن ��ا �آثاره ��ا
يف ح ��ركات احلداث ��ة ومابع ��د احلداث ��ة �إىل جانب
احلركات الفرعية التي تف ّرعت منها �أو اعتا�شت على
ن�سغها مث ��ل :البنيوية والل�سانيات وال�سيميوطيقا
وحتلي ��ل اخلط ��اب ،،،ال ��خ م ��ن مف ��ردات ال�سل�سلة
الطويل ��ة؛ ب ��ل �ص ��ار العل ��م وعنا�ص ��ره امل�ؤثرة يف
ت�شكيل احلياة الب�شرية وغري الب�شرية هو العن�صر
احلا�س ��م يف الثقاف ��ة الإن�سانية بع ��د �أن غادر العلم
مملك ��ة الأفكار والر�ؤى الفردي ��ة والآيديولوجيات
و�صار قوة مرئية على الأر�ض بفعل مُ�ص ّنعاته التي
و�صلت � ّ
أدق تفا�صيل احلياة الب�شرية.
مل يعُد من اعتبار يذكر للرطانات اللغوية والفكرية
املتعجرفة التي تدّعي ال�سعي وراء الأفكار الكبرية؛
ب ��ل �صار املقيا�س احلا�سم هو الت�أثري الإجرائي يف
طبيع ��ة احلياة املعا�شة ،ويف الوق ��ت ذاته الينبغي
�أن نتو ّق ��ع �سهولة الدخول يف ع�صر الثقافة الثالثة
فلع�صرنا الراهن مري ��دوه املنافحون عن �سطوتهم
الفكري ��ة ومكانتهم الإعتبارية فيه ،وه�ؤالء عنا�صر
�إرتكا�سية �شر�سة ت�ستطيب القتال بد ًال من التحاور
ّ
املتح�ضر.
الثقايف
� ّإن �أقط ��اب الثقاف ��ة العاملي ��ة (الثقاف ��ة الثالث ��ة)
امل�ؤثري ��ن يف ت�شكي ��ل �ص ��ورة الع ��امل ه ��م علم ��اء
م�شتغل ��ون يف حقول الذكاء الإ�صطناعي �أو الوعي
الب�ش ��ري �أو تقنية امل�صغ ��رات (النانوتكنولوجي)
�أو الروبوتي ��ات �أو الفيزي ��اء الكمومي ��ة �أو
الكو�سمولوجي ��ا �أو اجلين ��وم الب�ش ��ري �أو النظ ��م
اخلب�ي�رة �أو الأوت ��ار الفائق ��ة �أو ريا�ضي ��ات النظم
الفو�ضوي ��ة �أو الف�ض ��اء املعلومات ��ي ال�سايب�ي�ري؛
وعلي ��ه فق ��د �شرع � ُ�ت يف ق ��راءة وترجم ��ة البع� ��ض
املنتخب من نتاجات هذه الثقافة.
�أمي ُل  -ب�شكل عام � -إىل �صورة الروائي املتج�سّ دة
يف ك ّل م ��ن :مارغري ��ت �آت ��وود� ،إي ��ان ماكي ��وان،
ديفي ��د ميت�شل ،كازو �إي�شيغ ��ورو و�أجدهم ممثلني
معياريني ملفهوم الثقافة الثالثة.
قل��ت م��رة �أن الجوائ��ز الروائي��ة ه��ي تكري�س

ِ
للثقاف��ة الروائي��ة ،وتنط��وي على مقا�ص��د نبيلة
ف��ي جوهره��ا رغ��م ّ
كل الم�آخذ .كي��ف ترين هذا
الأمر؟

 جوابي ب�سيط وخمت�ص ٌر� :إذا كان ثمة العديد مناجلوائز (املليونية) للمطرب�ي�ن واملطربات؛ فلماذا
اليك ��ون �ش ��يء من تلك اجلوائ ��ز ل ُك ّت ��اب الرواية -
خم�ضرم�ي�ن ومبتدئ�ي�ن -؟ �أنا م ��ن جانب ��ي ال�أعوّ ُل
عل ��ى جائزة روائية م ��ا ،و�أعرف اخلفاي ��ا املخجلة
واملعيب ��ة التي حت�ص ��ل يف الدهاليز املظلمة ووراء
الأب ��واب املغلقة؛ لك ��ن �إذا كانت اجلائ ��زة النوبلية
ل�ل��أدب مل ت�سلم م ��ن الأالعيب الت ��ي ن�سفت �سمعتها
أو�ساط عربية ت�شيع
فهل نتو ّق ُع النبالة الكاملة يف � ٍ
فيه ��ا املح�سوبي ��ات الع�شائرية والثقاف ��ة املناطقية
واملحليات النا�شزة؟
ً
ُيع ��ابُ عل ��ى اجلوائز الأدبي ��ة �أي�ضا انه ��ا �أ�شاعت
منط� � ًا م ��ن الإ�ست�سه ��ال وامليوع ��ة يف الكتاب ��ة
الروائي ��ة و�أطلق ��ت تفاع�ل� ًا ت�سل�سلي ًا ك ّد� ��س ركام ًا
م ��ن املن�شورات الروائية التي جعلت الثمني ي�ضيع
ب�ي�ن �أكوام املحاوالت البدائية الفجّ ة وبخا�صة بعد
�أن �س ��اد وه ٌم جائ ��ح ب�إمكانية ولوج ع ��امل الكتابة
�دادات م�سبقة ،وق ��د ع ّزز هذا
الروائي ��ة من غري �إع � ٍ
بع�ض ّ
الوهم ُ
املب�شرين بالف�صاحة اجلديدة و�أمناط
م�ستحدثة م ��ن ال�سرديات الدي�ستوبي ��ة .لكن برغم
ك ّل املثال ��ب تبقى اجلوائز الأدبية عن�ص ��ر ًا دافع ًا -
ولو يف عوامل اخليال فح�س ��ب -ملن ميتلك املوهبة
احلقيقية واملثابرة اجلدي ��ة يف التجريب الروائي
املغاير لل�سرديات ال�سائدة.
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اقــــرأ
الو�صمة الب�شرية

�ص ��درت عن دار امل ��دى ترجمة رواية "الو�ص ��مة الب�ش ��رية"
للكات ��ب الأمريكي فيليب روث التي ح�ص ��ل عنها على جائزة
فوك�ن�ر وه ��ي �أه ��م اجلوائ ��ز الأدبي ��ة الأمريكي ��ة ،وقام ��ت
برتجمته ��ا فاطم ��ة ناع ��وت .ت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة حول
بروفي�س ��ور كال�س ��يكيات �إغريقي ��ة وعميد �إح ��دى جامعات
�أمريكا ،يف احلادية وال�سبعني من عمره ،م�شهود له بالكفاءة
العلمي ��ة والإداري ��ة ،يقيم عالقة مع ام ��ر�أة غري متعلمة يف
منت�ص ��ف الثالثينيات ،ت ��ورط يف ق�ضي ��ة عن�صرية ،وهي
تهم ��ة خطرية يف �أمريكا ،رفعها �ض ��ده طالبان من ال�سود،
فا�ستق ��ال عل ��ى �إثرها من عمل ��ه باجلامع ��ة .والغريب �أنه
ينتم ��ي �إىل الزنوج الأمري ��كان ،لكنه يخف ��ي ذلك حمتميا
بلونه الأبي�ض ،هرب ًا من "و�صمة" �أن يكون زجن ّي ًا.

مشاهد من ساحات االحتجاج
ت�سجيل �صوتي يك�شف عن �ضرب �أمرب هريد جلوين ديب

�شاكريا وجينيفر لوبيز..
خ�صر
�سيا�سة وهز
ٍ

بع ��د زعمه ��ا م ��رار ًا �أنها كان ��ت �ضحي ��ة لـ"العنف املن ��زيل" ،ك�شف
ت�سجي ��ل �صوت ��ي ن�شرت ��ه �صحيفة "ديل ��ي مي ��ل" الربيطانية ،عن
�أن املمثل ��ة �أم�ب�ر هريد كان ��ت تعتدي عل ��ى زوجها ال�ساب ��ق النجم
الأمريك ��ي جوين دي ��ب بال�ضرب ب ��الأواين واملزهري ��ات واملقايل
�أثناء زواجهما.
وخ�ل�ال الت�سجي ��ل ،الذي ح�صل ��ت عليه ال�صحيف ��ة من �أحد
امل�ص ��ادر اخلا�ص ��ة ،كان دي ��ب ( 56عام� � ًا) يتح ��دث مع
هريد (� 33سنة) عن م�شاجرة متت بينهما يف الليلة
ال�سابق ��ة ،حي ��ث �أخربها �أن ��ه كان خائف� � ًا للغاية
و�شع ��ر ب�أنه يف �ساحة ح ��رب بعد �أن لكمته يف

ت�ألق ��ت الفنانتان الالتينيت ��ان �شاكريا وجينيفر لوبي ��ز ،خالل حفل ما
بني �شوطي املباراة النهائية يف دوري كرة القدم الأمريكية "�سوبر
بول" يف ميامي ،و�أبهرتا اجلمهور من خالل عر�ض متنوع �شمل
� 20أغنية خالل  12دقيقة فقط .و�أثبتت الفنانتان بالفعل �أنهما
بارعت ��ان يف جذب اجلمهور بطرق خمتلف ��ة ،من بينها الغناء
و�أداء عرو� ��ض الرق�ص ال�شرقي وحتى قرع الطبول ،بعد �أن
كتبت �شاك�ي�را لزميلتها على "تويرت" ،قبل وقت ق�صري من
بداية العر�ض بني ال�شوطني" :دعينا نظهر للعامل ما الذي
ميكن ل�شابتني التينيتني فعل ��ه" .وافتتحت الكولومبية
�شاك�ي�را العر� ��ض ،ب�أغنية من فيلم "�ش ��ي ولف" ،قبل �أن
ت�ؤدي �أغنية "�إمباير" وهي ترتاق�ص وتعزف على غيتار �أ�سود
تن�س �شاكريا االحتفاء ب�ت�راث والدها اللبناين ،حيث
الل ��ون ،ومل َ
اقرتبت من الكامريا يف �إحدى اللقطات ،و�أطلقت الزغرودة ال�شهرية
يف البل ��دان العربية �أثناء االحتفاالت ،كما متايل ��ت على �أنغام "الإيقاع
والزم ��ر" ال�شرق ��ي ،مقدم ��ة �سل�سل ��ة من احل ��ركات الر�شيق ��ة يف عر�ض
رق� ��ص �شرق ��ي ال ي ُن�س ��ى .وظهرت بعده ��ا لوبيز ،واقف ��ة على منوذج
طبق الأ�صل من مبنى "�إمباير �ستيت" ال�شهري ،مرتدية حلة جلدية
مر�صع ��ة باللون الف�ضي ،وغنت "جيني ف ��روم ذا بلوك" ،كما
�أدت العدي ��د من احلركات الر�شيق ��ة ال�صعبة التي تعلمتها
�أثناء �أدائه ��ا دور "رامونا" ،يف فيلم "ها�سلرز" العام
املا�ض.

جمعية النا�شرين والكتبيني تطالب
اجلهات الأمنية بالك�شف عن م�صري
الإعالمي مازن لطيف
نا�شدت جمعي ��ة النا�شري ��ن وال ُكتبيني
يف العراق اجلهات الأمنية واحلكومية
للك�شف عن م�ص�ي�ر النا�شر وال�صحفي
م ��ازن لطي ��ف ،الذي اختفى من� � ُذ ع�صر
اجلمعة املا�ضية يف بغداد.
ولطي ��ف كات ��ب �ص ��درت ل ��ه م�ؤلف ��ات
يف التاري ��خ واملجتم ��ع ،وميل ��ك دار
ن�ش ��ر "ميزوبوتاميا" وه ��و ع�ضو يف
احتاد الأدب ��اء ،ويف جمعية النا�شرين
والكتبيني يف العراق .وقد اختفى منذ
ي ��وم اجلمع ��ة ،فيم ��ا مل يع ��رف ذووه
ا�سب ��اب اختفائ ��ه او اختطاف ��ه لغاي ��ة
االن ،بع ��د جول ��ة وا�سع ��ة يف مراك ��ز
ال�شرطة وامل�ست�شفيات للبحث عنه.
ويذكر �أن "مازن مهتم برتاث الديانات،
ونا�ش ��د الع�شرات من املثقفني والكتاب
والن�شط ��اء اجله ��ات االمني ��ة بالبحث
ع ��ن االعالمي مازن لطي ��ف واكدوا يف

من�شورات لهم على �صفحات التوا�صل
االجتماعي ان م�س�ؤولية الدولة حماية
املثقف العراقي؟ ،ولهذا هي مطالبة
بالتدخ ��ل العاجل والبح ��ث عنه ملعرفة
م�صريه بعد خم�سة ايام على غيابه".

وجهه ،ل�ت�رد عليه هريد قائلة" :مل �ألكمك يف وجهك ،كنت �أ�ضربك،
ولكنن ��ي مل �ألكم ��ك� .أنا �آ�سف ��ة لأنني مل �أ�صفعك عل ��ى وجهك �صفعة
منا�سب ��ة" .وتابعت ه�ي�رد�" :أنت بخ�ي�ر .مل �أُوذِك ،ومل �ألكمك ،لقد
كن ��ت �أ�ضرب ��ك� .أن ��ت تتح ��دث ك�أن ��ك مل ت�ش ��ارك يف امل�شاجرة ومل
ت�ضربني" ،لريد عليها ديب قائ ًال" :لقد دفعتك فقط .مل �أ�ضربك".
و�سخرت هريد من هروب ديب من امل�شاجرة ،وا�صفة �إياه بـ"الطفل
ال�صغري" ،ليخربها ديب ب�أنه ي�ضطر �إىل مغادرة املكان حني يراها
غا�ضبة ،م�شري ًا �إىل �أنها قامت برمي الأواين عليه ،لرتد عليه قائلة
�إن رميها الأواين والقدور واملقايل واملزهريات ال يعطيه العذر يف
املغادرة وعدم الذهاب �إليها بعد ذلك مل�صاحلتها.

" "1917يح�صد جائزة بافتا ك�أف�ضل فيلم
ح�ص ��د فيل ��م املخ ��رج �س ��ام
منديز" "1917ن�صيب الأ�سد
يف حفل توزيع جوائز الأكادميية
الربيطانية لفنون ال�سينما والتلفزيون
(بافت ��ا)� ،إذ نال  7جوائ ��ز من بينها �أف�ضل فيلم
و�أف�ض ��ل خم ��رج .وه ��ذه �أول م ��رة يف ��وز فيها
منديز بجائ ��زة الأكادميي ��ة الربيطانية ،وذلك
خ�ل�ال حفل �أقيم م�س ��اء الأحد .كما ف ��از الفيلم
الدرام ��ي بجائ ��زة الفيل ��م الربيط ��اين الأب ��رز
وجائزة �أف�ضل �صوت و�أف�ضل ت�صميم �إنتاجي

تقريــــر...

حممد جا�سم

جل�سة احتاد االذاعيني والتلفزيونيني
التي ا�ست�ضافوا فيها الفنان في�صل
ال�ي��ا��س��ري ،ك��ان��ت م��ن اجن��ح واف�ضل
اجلل�سات الفنية ال�ت��ي اق�ي�م��ت .وقد
غ�صت ال�ق��اع��ة ومم��رات �ه��ا والف�سحة
اخل��ارج �ي��ة ب��ال�ف�ن��ان�ين واالع�لام �ي�ين.
وح� ��اور ال�ي��ا��س��ري ال�ك��ات��ب وال�ف�ن��ان
ح��اف��ظ ال� �ع ��اديل .ال ��ذي ق ��ال :نحتار
بتو�صيف الفنان اال�ستثنائي والكبري
وامل �ت �ع��دد امل ��واه ��ب .ف�ه��و خم ��رج من
ط��راز خ��ا���ص وك��ات��ب �سيناريو مهم،
وعقلية اداري ��ة ق�ي��ادي��ة ق��ادت الكثري
م��ن امل��ؤ��س���س��ات كالتلفزيون ومدير
الف�ضائية العراقية ومدير قناة الديار
وق �ن��اة ح�ك��وات��ي وغ�يره��ا .و�صاحب

الطقس

و�أف�ض ��ل ت�صوي ��ر �سنيمائ ��ي ،كما ف ��از بفئات
امل�ؤث ��رات الب�صري ��ة اخلا�ص ��ة .وف ��از املمث ��ل
يواكني فينك�س بجائزة �أف�ضل ممثل عن دوره
يف فيلم "اجلوكر" ،والذي ج�سد فيه �شخ�صية
�ش ��اب انطوائي يتح ��ول �إىل جم ��رم واثق يف
نف�س ��ه ،وفاز الفيلم بث�ل�اث جوائز يف املجمل.
وخ ��رج فيل ��م "الأيرلن ��دي" (ذي �أير� ��ش مان)
للمخرج مارتن �سكور�سي ��زي من �إنتاج �شركة
نتفليك� ��س ،ال ��ذي مت تر�شيح ��ه للف ��وز بع�ش ��ر
جوائز خاوي الوفا�ض.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ت�أميم جواد �سليم
احلرب �ضد �شباب االحتجاجات
ت�أخذ هذه الأيام �أ�شكاال و�ألوانا
جديدة ،رمبا تتجاوز يف الأيام
املقبلة تلك الأ�ساليب التى اتبعتها
حكومة عام  2011التي كان
لها الف�ضل يف اخرتاع نظرية
"البا�صات" التي كانت تنقل
متظاهري احلكومة الذين كانت
مهمتهم حما�صرة املتظاهرين
ال�شباب ومتزيق �أج�سادهم
بال�سكاكني وال�شفرات وت�أليب
املجتمع �ضدهم .
يثري كل هذا العنف والكره
ل�شباب �ساحات االحتجاج
�س�ؤاال مهما :ملاذا يخافون من
�شباب التظاهرات؟ ومن ه�ؤالء
اخلائفون �إىل حد ت�شغيل ماكينة
التخوين وال�شتائم �ضدهم بكل
طاقتها ،فعندما ي�شكك م�س�ؤولون
كبار بوطنية املتظاهرين ،وعندما
تن�شر �صفحات ممولة �صورا
مفربكة عن خمور وزنا ،فهذا
حتري�ض وطعن يف �شعارات
احتجاجية مل تدع للطائفية
وال لل�سرقة التي مور�ست خالل
ال�سبعة ع�شر عاما املا�ضية ،ومل
حتر�ض �ضد الوطن ،و�إمنا كان
هدفها وغايتها ك�شف الفا�سدين
وحما�سبة املف�سدين ،ولهذا فمن
امل�ضحك جدا �أن تن�شر �صفحات
ممولة �صورا و�أخبار عن وجود
�أطفال ر�ضع تركهم املتظاهرون
يف املطعم الرتكي ،لأن كاتب
اخلرب و�صل به الغباء حد انه ال
يعرف �أن احلمل مدته ت�سعة �أ�شهر
ولي�س ثالثة �أ�شهر!.
فيما �آخرون كانوا ينظرون بريبة
�ساخرة لدعوة ال�شباب للتظاهر
ويعتربونها واحدة من تلك
التقاليع الغربية التي �ست�ؤثر على
قد�سية جمتمعنا الإ�سالمي ،ح�سب
ما �أخربنا به ذات يوم ال�سيد فالح
الفيا�ض مت�سائال" :من يقف خلف
هذه الأ�صوات التي تهاجم القوى
ال�سيا�سية التي حافظت على
العراق ؟ �إن وجود �أ�صوات كهذه
ال ميكن تواجدها ب�شكل طبيعي
يف العراق �إال بفعل دعم �أجنبي
وجي�ش �إعالمي فا�سد".
�آخرون كانوا يتحدثون
باعتبارهم �آباء التغيري  ،ولهذا
�أخذوا ينهالون نقدا و�سخرية
من �شباب �صنع معجزة طالبني
منهم �ساحة التحرير لهم واالكتفاء
بهذا القدر من التظاهر ،ليف�سحوا
املجال حلكمة "ال�سا�سة".
ونتيجة لكل هذا �شاهدنا يف
الأيام الأخرية حماوالت لف�ض
االعت�صام بالقوة وبـ"التواثي"
و�إطالق تهديدات ملتظاهرين
يف �ساحة التحرير واحلبوبي
و�ساحات االحتجاج االخرى ،
فيما ا�صر البع�ض ممن �سُ مح له
ب�أن يحتل ن�صب جواد �سليم �أن
يهدد كل من يلتقط �صورة داخل
�ساحة التحرير.
�إن املفارقة ال�صادمة هنا �أن الذين
هتفوا بحياة �أحزاب ال�سلطة
و�شتموا �شباب االحتجاجات
مل يقولوا لنا ماذا قدمت هذه
الأحزاب للمواطن العراقي خالل
ال�سنوات املا�ضية؟
مبدئيا من حق �أي قوة �سيا�سية
موجودة على ال�ساحة �أن تعرب
عن نف�سها ،تلك هي �أ�صول
الدميقراطية ،وغني عن القول
�إن احلرية مقيدة بالقواعد التي
ي�ضعها ال�شعب ،ويف ظرف
كهذا الذي نعي�شه ،ويف وقت
قدم العراقيون ت�ضحيات كي
يتخل�صوا من النظم اال�ستبدادية،
ال يجوز لأحد �أن ي�سعى الختطاف
�ساحة التحرير ،وت�أميم ن�صب
جواد �سليم مل�صلحته ،مطالبا
الآخرين بالبحث عن �ساحات
للتظاهر خارج العراق.

في�صل اليا�سري ..يك�شف �أ�سرار افتح يا�سم�سم
برنامج امللف ال�شهري يف الت�سعينيات
م��ن تلفزيون ال �ع��راق .و�صاحب اهم
برنامج للطفولة يف ال��وط��ن العربي
وه ��و اف �ت��ح يا�سم�سم ال���ذي ام�ضى
ف�ي��ه  12ع��ام��ا ،ا��ض��اف��ة اىل اخ��راج��ه
مايربو على  24فيلما روائيا ووثائقيا
وت�سجيليا اىل جانب ع�شرات املئات
من امل�سل�سالت التلفزيونية الراقية
والعربية.
كما حتدث عن افتح يا�سم�سم فقال-:
ان �ت��ج يف ع ��ام  1977وت ��وق ��ف بعد
دخول العراق للكويت ولال�سف �سرقت
حمتويات اال�ستوديو ور�أي��ت بع�ضها
يباع هنا يف بغداد .وهو اقتبا�س من
ال�برن��ام��ج االم��ري�ك��ي �سم�سم وتبناه
ال�صندوق العربي للتنمية وال�ق��وى
الب�شرية .ور�صد له  21مليون دوالر

يف ذل��ك ال��وق��ت .ت�ضمن  573حلقة.
وا�� �ش ��رك ��ت ف �ي��ه ع�����ش��رات ال �ف �ن��ان�ين
م ��ن خم��رج�ي�ن واداري� �ي ��ن ومم �ث �ل�ين،
منهم امل�خ��رج الكبري ف��اروق القي�سي

واال�ستاذ �ضياء البياتي ،وكنت مدير
املخرجني واملنتجني .و�سر جناحه ان
وا�ضعي الفكرة واالن�ت��اج مل يكونوا
فنيني بل قوى تهتم بالتنمية الب�شرية.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احلرارة �سرتتفع قليال عن معدالته ��ا لاليام املا�ضية،
وان اجلو �سيكون غائما مع �ضباب يف بع�ض املناطق.

واخرتت انا الكادرالفني للعمل وبدون
اي تدخل من اجلهة املنتجة وهذا �سر
�آخر للنجاح .وواجهنا م�شاكل عر�ض
ال��دي��ن وال�ق��وم�ي��ة الن�ه��ا مت�شابكة يف
الوطن العربي لكننا حللناها بطريقة
علمية .ور�صدوا مبلغا رهيبا النتاجه..
كما تناول فيلم بغداد حلم وردي وقال:
ان ال��دول��ة ح��ارب��ت الفيلم م��ن خ�لال
ا�شخا�ص يف دائرة ال�سينما وامل�سرح.
وم��ن��ع��وه م ��ن ال��ع��ر���ض ب�ل�ا ��س�ب��ب.
واعتمدوا على �شخ�ص يف الدامنارك
اخ��ذ معلومة م��ن اح��د املمثلني .وق��ال
الحد امل�س�ؤولني ان الفيلم ميجد �صدام
وهي فرية ،ومل يتعبوا انف�سهم مل�شاهدة
الفيلم حتى ي�ع��رف��وا احلقيقة ورغ��م
ان ال�سيناريو ك��ان��وا ق��د وافقواعليه
م�سبقا وال يوجد فيه اي مدح ال ل�صدام

والغريه .وا�ضاف :لال�سف انتجوا 22
فيلما ومل يعر�ضوها للنا�س بل تركوها
ل�ل�تراب وال ��دود يف امل �خ��ازن .وا��ش��ار
اىل انه �صرف على الفيلم معظم املبلغ
ال��ذي اعطي النتاجه ومل يبق �سوى
 75مليون ل��ه .ودفعنا ام��واال مل تكن
يف امليزانية مثل االج�ه��زة وامل�ع��دات
فدفعت  130مليون ،وكان يجب ان ال
ادفعها .حتى يف نهاية العمل طلبوا
ن�سخة �سيللوز للفيلم رغم عدم حاجتهم
لها وكلفتنا بحدود  12مليون دينار.
وفر�ضوا علي ت�شغيل  100عن�صر لي�س
لهم اي دور يف الفيلم ودفعت اجورهم
من امليزانية .واق�ترح الدكتور �صالح
ال�صحن ان نطلق ت�سمية (املعلم االول)
على الفنان اليا�سري تثمينا جلهوده
الفنية.
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