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

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

املحتجون يح�شدون لرف�ض الكابينة
"وال�صدريون يناق�شون "جتمع �سيا�سي
، وكث ��ف نا�شطون.م ��ن دخ ��ول بع� ��ض امل ��دن
 للتح�شيد،حراكه ��م خالل اال�سب ��وع املا�ض ��ي
 بدعوى،اىل "مليونية" جديدة �ضد احلكومة
 فيم ��ا تزداد،انه ��ا ال متث ��ل تطلع ��ات ال�ش ��ارع
احتم ��االت ال�صدام مع ال�سلطة وان�صار زعيم
 ال ��ذي دعا،التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�صدر
."بدوره اىل "مليونية م�ؤيدة لعالوي
وا�ضط ��رت حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
 بفعل �ضغط، قبل اكرث من �شهرين،لال�ستقالة
 فيم ��ا دفعت رئي� ��س اجلمهورية،التظاه ��رات
بره ��م �صال ��ح لتكلي ��ف وزي ��ر االت�ص ��االت
 والذي يحاول،اال�سبق حممد توفيق عالوي
 بعد وعود مبحا�سبة،بدوره تهدئة املحتجني
و�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حقوق.قتل ��ة املتظاهرين
 �شخ�صا545  �أن، اال�سب ��وع املا�ضي،الإن�سان
 خالل �أعمال، �ألفا �آخري ��ن24 قتل ��وا و�أ�صيب
عنف رافقت االحتجاجات ال�شعبية منذ مطلع
.2019 ت�شرين الأول
)وقالت املفو�ضي ��ة (ر�سميا مرتبطة بالربملان
، �شخ�صا79  �إن "ع ��دد املختطف�ي�ن،يف بي ��ان
 منهم22  مت �إط�ل�اق �س ��راح، فتي ��ات4 بينه ��م
 وتابع ��ت �أن." بينه ��م فت ��اة واح ��دة،فق ��ط
800"املعتقل�ي�ن بلغ عددهم �أكرث من �ألفني و
." منهم قيد االحتجاز38  ال يزال،�شخ�ص
، م�ؤخرا،وتق ��ل هذه الأرقام عن �أخرى �أعلنها
 ومنظم ��ة العفو،رئي�س الب�ل�اد بره ��م �صالح
 متظاهر600  حيث �أ�شارت �إىل مقتل،الدولية
.على الأقل منذ بدء االحتجاجات
 وهو نا�شط،من جهته يقول مو�سى االعرجي
 ان املحتج�ي�ن ق ��رروا ال ��رد عل ��ى،يف بغ ��داد
 من خالل،"جتاهل ال�سلطات" ملطالب ال�شارع
 التي،دعوات جديدة لزيادة زخم التظاهرات
."�ستكون خم�ص�صة لرف�ض "حكومة عالوي
3 التفا�صيل �ص

عراقيل املفاو�ضات والعرف ال�سيا�سي وتغيب املنهاج متنح املعار�ضني فر�صة الت�أجيل

جمل�س النواب يقرتب من �إعالن الرتيث بوجه
حكومة عالوي ب�سبب فيتو الكتل

 المدى/ بغداد
�إجراءات عقابية ينوي متظاهرون
توجيهه ��ا اىل الن ��واب الذي ��ن
�سي�صوت ��ون عل ��ى حكوم ��ة حمم ��د ع�ل�اوي
 املتوق ��ع متريره ��ا يف جل�س ��ة تعق ��د ي ��وم) م ��ن �ضمنه ��ا منعه ��م (النواب-غ ��د االثن�ي�ن

�شعبية بدون عناوين جهوية ثم حتويلها
."�إىل اعت�صامات
2 التفا�صيل �ص

عراقية نزيهة �أو �إذا كانت الكابينة لي�ست
 فهذا،م ��ن تطلع ��ات املرجعي ��ة وال�شع ��ب
ي�ستدع ��ي اخل ��روج بتظاه ��رات مليونية

 الفتا �إىل �أنه �إذا مل،كابين ��ة حممد عالوي
تنعق ��د اجلل�سة خالل هذا الأ�سبوع �أو �إذا
انعق ��دت ومل يتم الت�صويت عل ��ى كابينة

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..)متظاهر يحمل م�صد ًا حلماية نف�سه من (ال�صجم

ال�سن ��ي والك ��ردي للتعاون معن ��ا للعبور
 م�شريا اىل �أن،"من هذا املنزل ��ق اخلطري
"ع�ل�اوي مل يكلف باتف ��اق بني �سائرون
والفتح فقط و�إمنا جاء بتوافق مع ال�سنة
وا�ض ��اف العام ��ري �أن."والك ��رد اي�ض ًا
"جميع الكت ��ل ال�سيا�سية خوّ لت عالوي
،باختيار وزرائه خارج اطار املحا�ص�صة
 مبين ًا �أننا،"عن طريق الكف ��اءة والنزاهة
جميعا ج ��ادّون باختي ��ار حكومة جديدة
.تنقذ البالد من االزمة الراهنة
 ي�ؤكد خمتار املو�سوي النائب عن،بدوره
)كتلة حتالف الفت ��ح يف ت�صريح لـ(املدى
�أن "رئي�س جمل�س الوزراء املكلف حممد
توفيق عالوي �أرج�أ اجتماعه املقرر م�ساء
�أم� ��س ال�سبت مع �أع�ض ��اء جمل�س النواب
�إىل �إ�شع ��ار �آخ ��ر الطالعه ��م عل ��ى �أ�سماء
كابينت ��ه احلكومي ��ة ومنهاج ��ه الوزاري
."قبل عقد اجلل�سة اال�ستثنائية
ويعتق ��د املو�س ��وي �أن "ت�أجي ��ل اجتم ��اع
عالوي م ��ع �أع�ض ��اء الربمل ��ان �إىل �إ�شعار
�آخ ��ر �سي� ��ؤدي حتم ��ا �إىل الرتيث يف عقد
اجلل�سة اال�ستثنائي ��ة التي دعا لها رئي�س
 م�ستبع ��دا "عر� ��ض،"احلكوم ��ة املكل ��ف
الكابين ��ة الوزاري ��ة على جمل� ��س النواب
 من املمك ��ن عقدها يف..ي ��وم غد االثن�ي�ن
."موعد �آخر
وهدد زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
يف تغريدة له عل ��ى (تويرت) باعت�صامات
 حال،مليوني ��ة ح ��ول املنطقة اخل�ض ��راء
عدم عقد جل�سة ا�ستثنائية للت�صويت على

 المدى/ بغداد
حتدث نواب من كتل برملانية خمتلفة عن
احتمالي ��ة �إلغ ��اء �أو ت�أجيل عق ��د اجلل�سة
الربملاني ��ة املقرر لها ي ��وم غد االثنني ملنح
الثق ��ة حلكوم ��ة رئي� ��س ال ��وزراء املكلف
 وقال ��وا ان هيئة.حمم ��د توفيق ع�ل�اوي
رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب غ�ي�ر متفقة على
حتدي ��د موع ��د انعقاد اجلل�س ��ة الربملانية
 باملقاب ��ل ه ��ددت كت ��ل �سني ��ة.حت ��ى الآن
ب�إعادة ط ��رح فكرة �إن�ش ��اء الإقليم ال�سني
يف ح ��ال مررت الق ��وى ال�شيعية الكابينة
،احلكومي ��ة وفقا ملبد�أ الأغلبية ال�سيا�سية
حم ��ذرة م ��ن ت�صاعد ح ��دة اخلالفات بني
الكت ��ل ال�سيا�سية وع ��دم تطويقها بالعقل
ويف اطار ذلك ك�شف وفد القوى.واحلكمة
الكرد�ستاني ��ة املتواج ��د يف العا�صم ��ة
بغ ��داد ان رئي� ��س احلكوم ��ة املكل ��ف منح
املك ��ون الك ��ردي وزارات املالي ��ة والعدل
 لكن ��ه توع ��د باتخ ��اذ قرارات،والتج ��ارة
يف حال مررت احلكومة وفق الآلية التي
.اختارها عالوي
ومل ت�سف ��ر املفاو�ضات الت ��ي جرت طوال
ال�ساع ��ات املا�ضي ��ة ب�ي�ن الوف ��د الك ��ردي
والق ��وى ال�سني ��ة وال�شيعي ��ة �إىل نتائ ��ج
ايجابي ��ة ب�ش�أن طرح احلكوم ��ة اجلديدة
يف جمل� ��س الن ��واب ومنحه ��ا الثق ��ة
بع ��د رف�ض الك ��رد وال�سن ��ة �آلي ��ة اختيار
ودع ��ا رئي� ��س حتال ��ف الفت ��ح.الوزراء
 "املكونني،ه ��ادي العام ��ري يف كلم ��ة ل ��ه

املرور تعلن �إغالق ج�سر حيوي ببغداد وتتوعد �سائقني
حما�سب ��ة م�ش ��ددة من قب ��ل مفارزنا على
كل املخالف ��ات وباخل�صو� ��ص خمالف ��ة
."قيادة املركبة بدون اجازة �سوق
يذكر ان العا�صمة بغ ��داد ت�شهد ازدحام ًا
خانق� � ًا خ�صو�ص� � ًا اوق ��ات ال ��دوام
.الر�سمي
كم ��ا ت�شه ��د العا�صمة بني ف�ت�رة واخرى
قط ��ع ط ��رق واغ�ل�اق جم�س ��رات حيوية
.لغر�ض ال�صيانة

�ستحا�سب ب�شدة ال�سائقني غري احلاملني
 وذك ��رت املديري ��ة يف.لإج ��ازة ال�س ��وق
بيان ان "مفارزنا الحظت �أثناء املحا�سبة
على املخالف ��ات املتنوعة ان هناك بع�ض
�س ��واق املركب ��ات لي�ست لديه ��م اجازات
�سوق حتى االن على الرغم من ان مواقع
ا�ص ��دار وجتديد االج ��ازات ال يوجد بها
."اي زخم من املراجعني
ولفت ��ت اىل �أن ��ه "�س ��وف تك ��ون هن ��اك

ليوث الرافدين ين�شدون
ربع نهائي ك�أ�س العرب �أمام موريتانيا

م ��ن امل�ستن�صري ��ة باجت ��اه املهند�س�ي�ن
اعتب ��ار ًا م ��ن ي ��وم الأح ��د امل�ص ��ادف
 م ��ن ال�ساع ��ة العا�ش ��رة23/2/2020
."�صباح ًا
و�أ�ضاف البي ��ان �أن القطع "�سيكون ملدة
خم�س ��ة وع�شري ��ن يوم ��ا وذل ��ك لوجود
اعم ��ال �صيان ��ة واك�س ��اء من قب ��ل امانة
."بغداد
 �أكدت املرور العامة �أنها،ويف �سياق �آخر

5

" �أ�سرة تعود لـ"باطنايا املدمرة75
"وترفع عنها ت�سمية "مدينة الأ�شباح
،بع ��د عائل ��ة فار� ��س. ليطمئ ��ن علي ��ه
�شجع ��ت عوائ ��ل اخ ��رى للق ��دوم اىل
،البلدة م ��ن بينها عائلة ن ��وح اوراها
.مع زوجته �ساندرا واوالده اخلم�سة
وكان ��وا ق ��د رجع ��وا اىل باطناي ��ا يف
 وكانت هناك.2019  ايل ��ول ع ��ام25
. عائلتان اخرى قد و�صلت اي�ضا
�صاح ��ب حم ��ل عط ��ارة �ساب ��ق يدعى
 ق ��رر ان يفت ��ح حم�ل�ا،داوود �س ��امل
وكان ��ت تل ��ك اول مب ��ادرة من ��ه م ��ع
ع ��ودة نازحني وبدء حياة طبيعية من
.جديد
 ممثل م�ؤ�س�سة جريج،اندريز هليمبا
ان نيي ��د اخلريي ��ة ملنطق ��ة ال�ش ��رق
 ق ��ال ان اخلط ��وة التي قام،االو�س ��ط
بها �صاحب املحل �سامل تعد جيدة جدا
ولكن ��ه مل يكن يتوق ��ع ان ت�أتي عوائل
 ولكن العوائل العائدة.وتت�سوق منه
جت ��د من االف�ض ��ل الت�سوق م ��ن مكان
 اكرث من،قري ��ب وعدم الذه ��اب بعيدا
 عائل ��ة و�صلت حالي ��ا للبلدة وهذا75
. ما �سيجعل البلدة تزدهر من جديد
 موقع اليتيا االخباري
االيطايل

.باطنيا تبدو كمدينة ا�شباح
ا�ستم ��ر ه ��ذا الو�ض ��ع حل ��د ال�صي ��ف
 وكانت اول.املا�ض ��ي على اقل تقدي ��ر
22 عائل ��ة قد عادت اىل البلدة بتاريخ
 كان بيته ��م يف.2019 حزي ��ران ع ��ام
 كان ما، فار�س حنا،و�ضع مزر ولك ��ن
. يزال م�صرا على العودة
وق ��ال فار� ��س "ان ��ه بيت ��ي قب ��ل كل
 وكان م�ستع�صيا عليه جدا ان."�شيء
يقنع زوجته واطفاله الثالثة بالعودة
. اىل البلدة
وم�ض ��ى فار�س بقول ��ه "مل يكن هناك
 وال ج�ي�ران،كهرب ��اء او م ��اء ا�سال ��ة
 حتى اب�س ��ط اال�شياء.ت�ست�أن� ��س بهم
وهي اخلروج ل�ش ��راء بع�ض اال�شياء
تعت�ب�ر �شيئ�أ م ��ن املجازف ��ة وذلك النه
 كم تقريبا5 يتطلب علينا قطع م�سافة
للو�ص ��ول اىل اقرب منطق ��ة جماورة
وتتخل ��ل هذه ال�سفرة املرور عرب عدة
". نقاط تفتي�ش للجي�ش
 راعي احد كنائ�س،الق� ��س �آرام راميل
باطناي ��ا كان م ��ن اك�ث�ر الذي ��ن قدموا
خدم ��ات لعائل ��ة فار� ��س من ��ذ قدوم ��ه
 ومل متر ليل ��ة دون ان يزوره،للبل ��دة

 حامد احمد: ترجمة
 بل ��دة يقطنها م�سيحيون يف،باطنايا
 كم45  تقع عل ��ى بعد،�شم ��ايل العراق
 قبل اجتياحه ��ا من قبل.عن املو�ص ��ل
 عائلة تعي�ش950 داع�ش كانت هن ��اك
.فيها
وا�ستخدم ��ت البل ��دة من قب ��ل تنظيم
داع� ��ش كقاع ��دة الطالق قذائ ��ف على
املناط ��ق املحيط ��ة به ��ا وله ��ذا ف ��ان
املنطق ��ة تعر�ض ��ت لهجم ��ات تدمريية
اثناء عمليات التحري ��ر ق�سم منها من
قبل م�سلحي داع�ش والق�سم الآخر من
. ال�ضربات اجلوية للتحالف
وا�ستن ��ادا لدرا�س ��ة اعدته ��ا م�ؤ�س�سة
 اخلريي ��ة ف ��ان م ��ن،ج�ي�رج ان نيي ��د
 بي ��ت يف البلدة مل يبق977 جمم ��وع
 بيوت فق ��ط مل ت�صب10 فيه ��ا �س ��وى
 م�ش�ي�رة اىل ان ثلثي البيوت،ب�ض ��رر
.فيه ��ا ق ��د دم ��رت متام ��ا او حرق ��ت
اي تفك�ي�ر بالع ��ودة بع ��د حتريره ��ا
 بالن�سب ��ة اله ��ايل البل ��دة2017 ع ��ام
 على.النازحني كان ��ت تبدو م�ستحيلة
م ��دى اك�ث�ر م ��ن �سنت�ي�ن كان ��ت بل ��دة

 المدى/ بغداد
 ام� ��س،�أعلن ��ت مديري ��ة امل ��رور العام ��ة
 ع ��ن قطع ج�س ��ر �ساحة بريوت،ال�سب ��ت
 يوم ًا اعتبار ًا25 ببغداد �سايد واحد ملدة
 عازي ��ة ذلك اىل وجود،م ��ن اليوم االحد
.اعمال �صيانة من قبل امانة بغداد
وقالت امل ��رور يف بيان �إن ��ه "�سوف يتم
قطع ج�سر �ساح ��ة بريوت ال�سايد القادم

القوة اجلوية يخطف
�صدارة املمتاز بثالثية
�أمين ح�سني
 المدى/ بغداد
خطف فريق القوة اجلوية �صدارة دوري الكرة املمتاز
 نقاط بعد فوزه الكبري على6 باملو�سم احلايل بر�صيد
م�ضيف ��ه فريق ال�صناعات الكهربائي ��ة بثالثية بي�ضاء
يف املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت بينهم ��ا عل ��ى ملع ��ب نادي
.ال�صناعة الريا�ضي �ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
وجنح مهاج ��م فريق القوة اجلوية لك ��رة القدم �أمين
ح�سني يف ك�سر نح�س هز االهداف الذي يواجهه منذ
توقيعه عل ��ى الك�شوفات قادما من فري ��ق ال�صفاق�سي
التون�سي لكرة القدم حيث �سجل (هاتريك) يف مرمى
)59() و42( فريق ال�صناعات الكهربائية يف الدقائق
) م ��ن املب ��اراة الت ��ي ح�ضرتها اع ��داد كبرية من66(و
االن�ص ��ار التي خرجت �سعيدة به ��ذا االنت�صار الكبري
الذي �ساهم يف تربع ال�صق ��ور على املركز االول فيما
متك ��ن فري ��ق امليناء الب�ص ��ري من هزمي ��ة فريق نفط
الو�س ��ط عل ��ى ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل به ��دف نظيف
) حيث قفز72( �سجل ��ه ح�سام مالك من ��ور يف الدقيقة
. نقاط6 اىل املركز الثاين بر�صيد
) عل ��ى3-3( وخي ��م التع ��ادل االيجاب ��ي بنتيج ��ة
املواجه ��ة املثرية الت ��ي جمعت فري ��ق ال�شرطة حامل
لقب دوري الك ��رة املمتاز باملو�سم املا�ضي مع م�ضيفه
فري ��ق الكهرباء لك ��رة القدم على ملعب ن ��ادي التاجي
الريا�ض ��ي يف العا�صمة بغداد ليح�صل كل منهما على
.نقطة واحدة يف النهاية
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جمل�س النواب يقرتب من �إعالن الرتيث بوجه
حكومة عالوي

حتدث نواب من كتل برملانية خمتلفة عن احتمالية �إلغاء �أو ت�أجيل عقد
اجلل�س��ة الربملانية املقرر لها يوم غ��د االثنني ملنح الثقة حلكومة رئي�س
ال��وزراء املكلف حمم��د توفيق ع�لاوي .وقال��وا ان هيئ��ة رئا�سة جمل�س
النواب غ�ير متفقة على حتدي��د موعد انعقاد اجلل�س��ة الربملانية حتى
االن .باملقابل هددت كتل �سنية ب�إعادة طرح فكرة �إن�شاء الإقليم ال�سني
يف ح��ال مررت القوى ال�ش��يعية الكابينة احلكومية وفق��ا ملبد�أ الأغلبية

ال�سيا�س��ية ،حم��ذرة من ت�ص��اعد ح��دة اخلالفات ب�ين الكتل ال�سيا�س��ية
وعدم تطويقها بالعقل واحلكمة.
ويف اط��ار ذلك ك�ش��ف وف��د الق��وى الكرد�س��تانية املتواجد يف العا�ص��مة
بغ��داد ان رئي���س احلكوم��ة املكلف من��ح املك��ون الك��ردي وزارات املالية
والع��دل والتجارة ،لكن��ه توعد باتخاذ قرارات يف ح��ال مررت احلكومة
وفق الآلية التي اختارها عالوي.

 بغداد  /المدى
ولم ت�سف ��ر المفاو�ضات التي جرت طوال
ال�ساع ��ات الما�ضي ��ة بي ��ن الوف ��د الكردي
والق ��وى ال�سني ��ة وال�شيعي ��ة �إل ��ى نتائج
ايجابية ب�ش�أن طرح الحكومة الجديدة في
مجل�س الن ��واب ومنحها الثقة بعد رف�ض
الكرد وال�سنة �آلية اختيار الوزراء.
ودعا رئي�س تحالف الفتح هادي العامري
في كلمة ل ��ه" ،المكونين ال�سني والكردي
للتع ��اون معنا للعب ��ور من ه ��ذا المنزلق
الخطي ��ر" ،م�شي ��را ال ��ى �أن "ع�ل�اوي ل ��م
يكل ��ف باتفاق بين �سائ ��رون والفتح فقط
و�إنم ��ا ج ��اء بتواف ��ق م ��ع ال�سن ��ة والكرد
اي�ض ًا".
وا�ض ��اف العام ��ري �أن "جمي ��ع الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة خوّ ل ��ت ع�ل�اوي باختي ��ار
وزرائ ��ه خ ��ارج اط ��ار المحا�ص�ص ��ة ،عن
طري ��ق الكف ��اءة والنزاه ��ة" ،مبين� � ًا �أننا
جميعا ج ��ادّون باختي ��ار حكومة جديدة
تنقذ البالد من االزمة الراهنة.
ب ��دوره ،ي�ؤكد مختار المو�س ��وي النائب
ع ��ن كتل ��ة تحال ��ف الفت ��ح ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) �أن "رئي� ��س مجل� ��س الوزراء
المكل ��ف محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي �أرج� ��أ
اجتماع ��ه المقرر م�ساء �أم� ��س ال�سبت مع
�أع�ضاء مجل� ��س النواب �إل ��ى �إ�شعار �آخر
الطالعهم على �أ�سم ��اء كابينته الحكومية
ومنهاج ��ه ال ��وزاري قب ��ل عق ��د الجل�س ��ة
اال�ستثنائية".
ويعتق ��د المو�س ��وي �أن "ت�أجي ��ل اجتماع
عالوي م ��ع �أع�ضاء البرلمان �إل ��ى �إ�شعار
�آخ ��ر �سي� ��ؤدي حتما �إل ��ى التريث في عقد
الجل�س ��ة اال�ستثنائية التي دعا لها رئي�س
الحكوم ��ة المكل ��ف" ،م�ستبع ��دا "عر� ��ض
الكابين ��ة الوزاري ��ة على مجل� ��س النواب
ي ��وم غد االثنين ..م ��ن الممكن عقدها في
موعد �آخر".
وهدد زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
في تغريدة له عل ��ى (تويتر) باعت�صامات
مليونية ح ��ول المنطق ��ة الخ�ضراء ،حال
عدم عقد جل�سة ا�ستثنائية للت�صويت على
كابين ��ة محمد عالوي ،الفتا �إلى �أنه �إذا لم
تنعق ��د الجل�سة خالل هذا الأ�سبوع �أو �إذا
انعقدت ول ��م يتم الت�صوي ��ت على كابينة
عراقية نزيهة �أو �إذا كانت الكابينة لي�ست
من تطلع ��ات المرجعي ��ة وال�شع ��ب ،فهذا
ي�ستدع ��ي الخ ��روج بتظاه ��رات مليونية
�شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها
�إلى اعت�صامات".
و�أعل ��ن رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف ي ��وم
الأربع ��اء الما�ض ��ي ،عن �إكم ��ال ت�شكيلته
الحكومي ��ة الت ��ي ق ��ال �إنه ��ا تت�أل ��ف م ��ن
م�ستقلي ��ن �أكف ��اء ،داعي� � ًا البرلم ��ان لعق ��د
جل�س ��ة طارئ ��ة االثني ��ن لمن ��ح الثق ��ة
لحكومته.
ورف ��ع رئي� ��س الحكومة المكل ��ف ال�سرية
ع ��ن �أ�سماء طاقمه ال ��وزاري في اجتماعه
مع الق ��وى ال�شيعية الأ�سب ��وع الما�ضي،
فيم ��ا يعتق ��د �أن ط ��رح ه ��ذه الأ�سم ��اء في
المفاو�ض ��ات �سيقو� ��ض عملي ��ة منحه ��ا
الثقة.
وف ��ي بي ��ان مقت�ضب �أل ��زم النائ ��ب الأول
لرئي� ��س مجل� ��س الن ��واب ح�س ��ن الكعبي
مجل� ��س الن ��واب ،باالنعقاد ي ��وم االثنين
المقب ��ل للت�صوي ��ت عل ��ى حكوم ��ة محمد
عالوي لمنح الثقة للحكومة المقبلة.
وبع ��د �ساع ��ات على بي ��ان الكعب ��ي ،نفى
رئي� ��س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي
تحدي ��د البرلم ��ان موع ��د ًا لعق ��د الجل�سة
اال�ستثنائية لمنح الثقة لحكومة عالوي،
م�ضيف ��ا "ال يمك ��ن تحدي ��د موعده ��ا قبل
و�ص ��ول المنه ��اج ال ��وزاري و�أ�سم ��اء
الوزراء ،ولغاية الآن لم ي�صل �إلى مجل�س
الن ��واب المنه ��اج ال ��وزاري وال �أ�سم ��اء
الكابينة الوزارية".
واو�ض ��ح �أن "ف ��ي حال و�ص ��ول المنهاج
ال ��وزاري و�أ�سم ��اء ال ��وزراء �ست�ش ��رع
الرئا�س ��ة ب�إكم ��ال الإج ��راءات لعق ��د

�صالح خالل
تكليف
عالوي

 العامري :عالوي لم يكلف باتفاق بين �س��ائرون والفتح فقط و�إنما جاء بتوافق مع ال�س��نة والكرد اي�ض�� ًا

 خ�لاف بي��ن رئي���س البرلم��ان ونائب��ه عل��ى خلفي��ة تحدي��د موع��د الجل�س��ة اال�س��تثنائية
الجل�سة" ،الفت ��ا �إلى ان "النظام الداخلي
ن� ��ص على �أنه ف ��ي حال و�ص ��ول المنهاج
يحيله الرئي�س �إل ��ى لجنة خا�صة ير�أ�سها
�أح ��د نائبيه لإعداد تقري ��ر يقدم للمجل�س
قبل الت�صويت عليه".
وح ��ذر الحلبو�س ��ي م ��ن "مغب ��ة الم�ضي
ف ��ي �أي �إج ��راءات خارجة ع ��ن الد�ستور
والنظام الداخل ��ي والقوانين التي نعمل
به ��ا وال �سيم ��ا فيما يتعل ��ق بعمل مجل�س
الن ��واب" م�ضيف ��ا �أن "الهدف من ت�شكيل
�أي حكوم ��ة ه ��و الخ ��روج م ��ن �أزمة وال
نرغ ��ب بالذه ��اب �إل ��ى حكوم ��ة ق ��د ته ��دد
ال�سل ��م المجتمع ��ي �أو تح ��دث �شرخا بين
مكونات المجتمع".
ويتابع "لن تكون هناك �إجراءات �أحادية
الجان ��ب ،و�إن رئي� ��س المجل� ��س ونائبيه
حر�صوا منذ اللحظة الأولى على التوافق
بقراراته ��م ،وهناك �صالحي ��ات للرئي�س،
ولكنن ��ي �أحر�ص على �أن يك ��ون التوافق
ر�سالة نر�سلها �إلى جميع مكونات ال�شعب
العراقي م ��ن رئا�سة مجل�س النواب تمثل
كل �أبن ��اء ال�شعب ،ولن يمر �أي �أمر خالفا

 نائب موقع
على تكليف
عالوي� :سنتفاج�أ
باختياره وزراء
لديهم والءات
لكتل و�أحزاب

لإرادة ال�شعب والقوانين النافذة".
ووفق ��ا له ��ذه التقاطع ��ات ب ��ات بح�س ��ب
مراقبي ��ن م ��ن ال�صع ��ب عق ��د الجل�س ��ة
اال�ستثنائية التي دعا لها رئي�س الحكومة
المكلف لتمرير حكومته.
وعن ه ��ذه الخالف ��ات يعلق يون ��ادم كنا،
رئي� ��س كتل ��ة الرافدي ��ن البرلماني ��ة ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)" :وف ��ق الد�ست ��ور
والنظ ��ام الداخل ��ي لمجل� ��س الن ��واب �أن
الجل�س ��ة اال�ستثنائية مازال ��ت قائمة رغم
�سف ��ر رئي�س مجل� ��س الن ��واب �إلى خارج
الع ��راق" ،الفت ��ا �إلى �أنه "في ح ��ال اتفاق
النائبين الأول والثاني على عقد الجل�سة
�ستعقد في مواعيدها المحددة".
ويو�ض ��ح �أن "عقد الجل�س ��ة اال�ستثنائية
يتطل ��ب وفقا للع ��رف ال�سيا�س ��ي موافقة
هيئ ��ة رئا�سة مجل� ��س الن ��واب (الرئي�س
ونائبي ��ه) �أي بالتوافق فيم ��ا بينهما على
�إعالن مواعيد الجل�سة �أو البت بها" ،الفتا
�إلى �أن "رئي� ��س البرلمان والنائب الثاني
كتلهما بال�ضد من عق ��د الجل�سة وبالتالي
من ال�صعب عقد الجل�سة اال�ستثنائية".
ويتاب ��ع النائ ��ب ع ��ن المك ��ون الم�سيحي
"نح ��ن ذاهبون �إلى �أزمة ب�سبب انق�سام
مجل�س الن ��واب على تمرير كابينة محمد
ع�ل�اوي" ،معتق ��دا �أن "بداي ��ات انق�س ��ام
مجل� ��س النواب تعود �إلى الت�صويت على
خروج القوات الأجنبية من العراق".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "طل ��ب عق ��د الجل�س ��ة
اال�ستثنائية �سيتم ت�سويفه داخل مجل�س
الن ��واب ب�سب ��ب الم�ش ��اكل والخالف ��ات
القائم ��ة بي ��ن الكت ��ل والمكون ��ات عل ��ى
�أ�سم ��اء الكابينة الحكومي ��ة" ،منوها �إلى
�أن "رئي� ��س ال ��وزراء المكل ��ف وقع تحت
�ضغوطات الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة مما اجبره
عل ��ى �إرج ��اء اجتماع ��ه م ��ع الن ��واب ف ��ي
الق�ص ��ر الحكوم ��ي للك�ش ��ف ع ��ن منهاجه
الوزاري وكابينته الحكومية".
ويح ��ذر النائ ��ب الموق ��ع عل ��ى تر�شي ��ح
محم ��د ع�ل�اوي "م ��ن امكاني ��ة تر�شي ��ح

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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وزراء حزبي ��ن و�سيا�سيين في الحكومة
الجديدة" ،م�ؤك ��دا "�سنتفاج� ��أ باختياره
وزراء لديه ��م والءات لكت ��ل و�أح ��زاب،
وبع� ��ض منهم ممن ف�شل ف ��ي االنتخابات
البرلمانية الما�ضية �ضمن �إحدى القوائم
االنتخابية".
ويك�شف يونادم كنا عن و�صول فد كردي
يج ��ري مفاو�ضات م ��ع رئي� ��س الحكومة
المكلف للتو�صل �إل ��ى اتفاق ب�ش�أن تمرير
الكابين ��ة الوزارية ،الفتا �إل ��ى �أن "اتفاق
الجانبي ��ن �سيمه ��د �إل ��ى عق ��د الجل�س ��ة
اال�ستثنائية خالل الأ�سبوع الجاري".
ب ��دوره ،يقول �سعدي احم ��د بيرة رئي�س
وفد حزب االتحاد الوطن ��ي الكرد�ستاني
المفاو� ��ض �أن "اجتماعاتن ��ا بي ��ن القوى
الكردي ��ة وال�شيعية وال�سني ��ة ركزت على
ت�شكي ��ل حكومة ق ��ادرة على �إع ��ادة هيبة
الدولة ،وترمي ��م الو�ضع االمني ،والعمل
عل ��ى تهيئ ��ة الأج ��واء لإج ��راء انتخابات
برلمانية مبكرة خالل �سنة واحدة".
وو�صل وفد كردي الأ�سبوع الما�ضي �إلى
بغداد ممثال لجميع الق ��وى الكرد�ستانية

 الوفد الكردي
التقى برئي�س
مجل�س الوزراء
مرتين ،ولم يتو�صل
�إلى نتائج ايجابية
ب�ش�أن المر�شحين
للحكومة
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و�أج ��رى ح ��وارات متع ��ددة مع ع ��دد من
القوى ال�سيا�سية ورئي�س مجل�س الوزراء
المكل ��ف للتو�ص ��ل �إل ��ى حل ��ول للخالفات
القائمة ب�ش�أن الكابينة الحكومية.
وي�ص ��ف بيرة �أن "عدم م�شاورة الأحزاب
والكت ��ل ف ��ي ت�شكي ��ل الحكوم ��ة ،ورف�ض
مر�شحيها من قبل رئي�س مجل�س الوزراء
المكل ��ف �أمر غري ��ب" ،م�ؤك ��دا �أن "الوفد
الكردي متواجد ف ��ي العا�صمة بغداد منذ
�أكث ��ر من �أ�سب ��وع تقريب ��ا ومتوا�صل في
لقاءات ��ه م ��ع الجهات واالط ��راف المعنية
بت�شكيل الحكومة الجديدة".
ويلف ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة القيادي ��ة لح ��زب
االتح ��اد الوطني ال ��ى �أن "الوفد الكردي
التق ��ى برئي� ��س مجل�س ال ��وزراء مرتين،
ول ��م يتو�صل �إل ��ى نتائج ايجابي ��ة ب�ش�أن
المر�شحي ��ن للحكوم ��ة" الفت ��ا �إل ��ى �أن
"عالوي ابلغ الوفد الكردي �أن لديه قائمة
من المر�شحين �سيتم اعتمادها".
وك�ش ��ف رئي� ��س مجل�س الن ��واب الأ�سبق
محمود الم�شهداني في ت�صريح لـ(المدى)
الأ�سب ��وع الما�ض ��ي ،ع ��ن تح�ضير رئي�س
ال ��وزراء المكل ��ف محمد توفي ��ق عالوي
قائم ��ة م ��ن المر�شحي ��ن لأكث ��ر م ��ن 80
مر�شح ��ا �سيقدمها للبرلم ��ان الختيار 22
منه ��ا .ويعل ��ق بي ��رة �أن "ع ��دم احت ��رام
الإرادة ال�سيا�سي ��ة للكت ��ل والأح ��زاب في
ت�شكي ��ل الحكوم ��ة الجدي ��دة يعن ��ي عدم
وج ��ود احت ��رام للعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة"،
معتقدا ان ه ��ذا "التوجه م ��ن قبل رئي�س
مجل�س الوزراء المكلف يهدف �إلى �إق�صاء
الأحزاب والكتل من العملية ال�سيا�سية".
وي�ضي ��ف ان "مفاو�ضاتنا الجارية تهدف
�إل ��ى ت�شكيل حكومة م�ستقل ��ة ذات �سيادة
غي ��ر م�سلوب ��ة الإرادة مدعوم ��ة م ��ن قبل
جمي ��ع الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة" ،م�شي ��را
�إل ��ى �أن "م ��ا ن ��راه وجود تخب ��ط وا�ضح
م ��ن بغ ��داد وع ��دم وج ��ود اجم ��اع بي ��ن
الق ��وى ال�شيعي ��ة وال�سنية عل ��ى ت�شكيل
الحكومة".

�سكرتري التحرير الفني
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ويبي ��ن "نحن الكرد في حالة ترقب لحين
ح�س ��م كل المفاو�ض ��ات م ��ن اج ��ل اتخاذ
الق ��رار المنا�س ��ب" ،راف�ض ��ا "الك�ش ��ف
ع ��ن نوع الق ��رار ال ��ذي �ستتخ ��ذه القوى
الكرد�ستانية ح ��ال ت�شكيل الحكومة وفق
مبد�أ الأغلبية البرلمانية من دون الرجوع
لل�شركاء".
وي�ستبع ��د القي ��ادي ف ��ي ح ��زب االتح ��اد
الوطن ��ي "عقد جل�س ��ة برلماني ��ة يوم غد
االثني ��ن ب�سب ��ب الخالف ��ات والتقاطعات
الحا�صل ��ة بي ��ن معظ ��م الكت ��ل والأحزاب
على �آلية ت�شكيل الحكومة" ،م�ؤكدا "عدم
وجود �إجماع على عقد هذه الجل�سة".
ويك�ش ��ف �أن "رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
المكل ��ف ح ��دد للمك ��ون الك ��ردي وزارة
المالي ��ة و�سيك ��ون المر�ش ��ح له ��ا نائ ��ب
رئي�س مجل�س ال ��وزراء ووزارتي العدل
والتج ��ارة" ،م�ضيفا �أن "لإقليم كرد�ستان
حقيبة وزاري ��ة رابعة وف ��ق ا�ستحقاقات
المكون ��ات م ��ن المفتر� ��ض الح�ص ��ول
عليها".
ومنذ تكليفه بت�شكي ��ل الحكومة الجديدة

 تفاهمات بين
اتحاد القوى
العراقية والقوى
الكردية وائتالفي
الن�صر ودولة
القانون على عدم
تمرير الحكومة في
مجل�س النواب

من قب ��ل رئي�س الجمهوري ��ة برهم �صالح
�أحاط ع�ل�اوي خيارات ��ه الوزارية ب�شيء
من الكتمان ،معتقدا �أن طرح هذه الأ�سماء
في المفاو�ض ��ات الأولية �سيقو�ض عملية
منحها الثقة في الجل�سة اال�ستثنائية.
ويتابع بيرة قائ�ل�ا ان "مفاو�ضاتنا تدور
ح ��ول ا�ستحقاق ��ات مواطن ��ي كرد�ست ��ان
كالروات ��ب ومعالجة الو�ض ��ع الأمني في
قرة تب ��ة وخورماتو وكرك ��وك وخانقين
والمو�ص ��ل ،و�إع ��ادة النازحي ��ن و�إع ��ادة
�إعمار المدن المدمرة".
وتوع ��دت الكت ��ل الراف�ض ��ة لحكوم ��ة
عالوي �إعاقة جل�س ��ة مجل�س النواب عند
عر� ��ض حكوم ��ة ع�ل�اوي ،متحجج ��ة �أن
الد�ست ��ور ال يجيز عقد جل�س ��ة ا�ستثنائية
�أثناء عطلة البرلم ��ان الت�شريعية .وقالت
الكت ��ل الراف�ضة في وقت �سابق �إن المهلة
الد�ستوري ��ة المح ��ددة لرئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء المكل ��ف �ستنته ��ي بالتزامن مع
انتهاء العطلة الت�شريعية لذلك من الممكن
تقديمها خالل الجل�سات االعتيادية.
الى ذل ��ك ه ��ددت الق ��وى ال�سني ��ة ب�إعادة
فكرة �إن�شاء الإقليم ال�سني في حال مررت
الق ��وى ال�شيعي ��ة حكومة محم ��د عالوي
بالأغلبي ��ة البرلماني ��ة ،وكان تحال ��ف
الفت ��ح و�سائ ��رون قد تحدثا ع ��ن امكانية
تمرير حكوم ��ة عالوي بالأغلبية من دون
االكتراث للقوى ال�سنية والكردية.
ويتحدث كامل الدليم ��ي ،النائب ال�سابق
والمق ��رب عل ��ى رئي� ��س البرلم ��ان ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان "هن ��اك تفاهمات
بي ��ن اتح ��اد الق ��وى العراقي ��ة والق ��وى
الكردي ��ة وائتالفي الن�صر ودولة القانون
عل ��ى ع ��دم تمري ��ر الحكومة ف ��ي مجل�س
الن ��واب" ،م�ؤك ��دا "و�ص ��ول كتابي ��ن او
طلبي ��ن م ��ن رئي�س ��ي مجل� ��س ال ��وزراء
المكلف والم�ستقيل وطلبا اخر موقعا من
�سبعين نائب ��ا لعقد الجل�س ��ة اال�ستثنائية
يوم غد االثنين".
وي�ضيف �أن "القوى ال�شيعية عامدة على
تمرير حكومة عالوي في مجل�س النواب
بالأغلبية البرلمانية" ،متوقعا ان "رئي�س
البرلم ��ان محمد الحلبو�سي �سيلقي كلمة
في الجل�سة اال�ستثنائية ويعلن ان�سحابه
في حال عقدت خارج �إرادته وارادة الكتل
البرلمانية المعار�ضة".
وي ��رى �أن "�شعل ��ة ال�ص ��راع ب ��د�أت تتق ��د
م ��ا بين الكت ��ل ال�سيا�سية وف ��ي حال عدم
تطويق ��ه م ��ن قب ��ل الجه ��ات ال�سيا�سي ��ة
بالعق ��ل والحكمة �ستكون بداي ��ة لتق�سيم
الع ��راق �إل ��ى �أقالي ��م" ،م�ؤك ��دا �أن "فكرة
االقلي ��م ب ��د�أت تع ��ود مجددا ل ��دى غالبية
النواب ال�سنة".
وي�ضي ��ف �أن "رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب
محم ��د الحلبو�س ��ي ي�شت ��رط و�ص ��ول
المنه ��اج الحكوم ��ي و�أ�سم ��اء ال ��وزراء
قبل عق ��د الجل�س ��ة اال�ستثنائي ��ة بثمانية
و�أربعي ��ن �ساعة" ،م�شيرا الى �أن "القوى
ال�سني ��ة وال�شيعي ��ة والكردي ��ة عقدت في
ال�ساعات الما�ضي �أربعة اجتماعات دون
التو�صل �إلى حلول لخالفاتها".
ويتح ��دث النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن محافظة
االنب ��ار �أن "مواق ��ف الق ��وى ال�سنية من
حكومة محمد عالوي تنق�سم �إلى ق�سمين
الأول ممث ��ل بكتلة اتحاد القوى العراقية
الت ��ي يقوده ��ا محم ��د الحلبو�س ��ي الذي
يرف�ض منح الثق ��ة ،والثاني يمثله �أ�سامة
النجيف ��ي والنائب مثن ��ى ال�سامرائي مع
مجموعة من الن ��واب الآخرين الراغبين
بمنح ��ه الثق ��ة" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "الفري ��ق
الأول ي�ض ��م قرابة خم�سين نائبا في حين
الثاني يتكون من �أربعة ع�شر نائبا".
وي�ضي ��ف �أن "الح ��زب الإ�سالم ��ي ال ��ذي
يمتل ��ك �سبعة ن ��واب والنائبي ��ن �سعدون
الدليم ��ي واحم ��د الجبوري ل ��م يح�سموا
امره ��م باالن�ضمام مع اي من الفريقين"،
وا�صفا ه�ؤالء النواب الع�شرة (لم يقرروا
ت�أيي ��د الحكومة الجدي ��دة او ال) بالرمال
المتحركة".
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سياسة

املحتجون يح�شدون رف�ض ًا لقبول عالوي وال�صدريون
يناق�شون ت�شكيل جتمع �سيا�سي

 بغداد /المدى

ل�صياغ ��ة المرحل ��ة الجدي ��دة ،ب ��دال عن
االن�شغال بمن ير�أ�س الحكومة".
ويتج ��ول الركاب ��ي ،من ��ذ اي ��ام ف ��ي
المحافظ ��ات ،ويلتق ��ي المتظاهرين في
تل ��ك الم ��دن .ويق ��ول النا�ش ��ط مو�س ��ى
االعرج ��ي ان "الركابي الي�سعى في تلك
الج ��والت الى الدعم لرئا�س ��ة الحكومة،
وانم ��ا هي زي ��ارات للتوا�ص ��ل وتوحيد
الآراء مع المحتجين في المحافظات".

�إجراءات عقابية ينوي
متظاهرون توجيهها الى
النواب الذين �سي�صوتون
على حكومة محمد عالوي -
المتوقع تمريرها في جل�سة
تعقد يوم غد االثنين -من
�ضمنها منعهم (النواب) من
دخول بع�ض المدن.
وكثف نا�شطون ،حراكهم
خالل اال�سبوع الما�ضي،
للتح�شيد الى "مليونية"
جديدة �ضد الحكومة،
بدعوى انها ال تمثل
تطلعات ال�شارع ،فيما
تزداد احتماالت ال�صدام
مع ال�سلطة وان�صار زعيم
التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر ،الذي دعا بدوره الى
"مليونية م�ؤيدة لعالوي".
وا�ضط ��رت حكومة ع ��ادل عب ��د المهدي
لال�ستقال ��ة ،قبل اكثر م ��ن �شهرين ،بفعل
�ضغط التظاه ��رات ،فيما دفع ��ت رئي�س
الجمهوري ��ة برهم �صال ��ح لتكليف وزير
االت�ص ��االت اال�سب ��ق محم ��د توفي ��ق
ع�ل�اوي ،والذي يح ��اول ب ��دوره تهدئة
المحتجي ��ن ،بعد وع ��ود بمحا�سبة قتلة
المتظاهرين.
و�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان،
اال�سب ��وع الما�ض ��ي� ،أن � 545شخ�ص ��ا
قتل ��وا و�أ�صي ��ب � 24ألف ��ا �آخرين ،خالل
�أعم ��ال عن ��ف رافق ��ت االحتجاج ��ات
ال�شعبي ��ة من ��ذ مطل ��ع ت�شري ��ن الأول
.2019
وقال ��ت المفو�ضي ��ة (ر�سمي ��ا مرتبط ��ة
بالبرلم ��ان) ف ��ي بي ��ان� ،إن "ع ��دد

متظاهرتان
حتمالن �صورة
راف�ضة لتكليف
عالوي ..عد�سة :
حممود ر�ؤوف
المختطفي ��ن � 79شخ�ص ��ا ،بينه ��م 4
فتي ��ات ،ت ��م �إط�ل�اق �س ��راح  22منه ��م
فق ��ط ،بينهم فتاة واح ��دة" .وتابعت �أن
"المعتقلي ��ن بلغ عددهم �أكثر من �ألفين
و� 800شخ� ��ص ،ال ي ��زال  38منه ��م قيد
االحتج ��از" .وتق ��ل ه ��ذه الأرق ��ام ع ��ن
�أخ ��رى �أعلنه ��ا ،م�ؤخ ��را ،رئي� ��س البالد
برهم �صال ��ح ،ومنظمة العف ��و الدولية،
حي ��ث �أ�شارت �إل ��ى مقت ��ل  600متظاهر
على الأقل منذ بدء االحتجاجات.
من جهته يق ��ول مو�سى االعرجي ،وهو
نا�ش ��ط في بغ ��داد ،ان المحتجين قرروا
الرد عل ��ى "تجاهل ال�سلط ��ات" لمطالب
ال�ش ��ارع ،م ��ن خ�ل�ال دع ��وات جدي ��دة
لزي ��ادة زخم التظاه ��رات ،التي �ستكون
مخ�ص�صة لرف�ض "حكومة عالوي".

مليونية جديدة
و�أطل ��ق متظاه ��رون ام� ��س ،دع ��وات
لمليوني ��ة � 25شب ��اط ،وذل ��ك عن طريق
ها�شت ��اغ �أطل ��ق عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي يحم ��ل ا�س ��م "راجعيلك ��م
بمليوني ��ة � 25شب ��اط" ،تفاع ��ل معه ��ا
الآالف م ��ن رواد مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي.
واكد االعرجي ،في ات�صال مع (المدى)،
ان "دعوات التظاهر اكدت على ان محمد
توفيق عالوي ،لي�س خيار ال�شعب ،وانه
مر�شح تحالفي الفتح و�سائرون".
وت�ص ��در ها�شت ��اغ المليوني ��ة الجديدة،
موق ��ع التدوينات الق�صي ��رة تويتر ،كما
ت�ص ��در موق ��ع في�سب ��وك ،وكان الأكث ��ر

م�ست�شار بو�ش :يجب ت�سليط ال�ضوء
على ا�ستهداف املتظاهرين وعدم
دعم رئي�س الوزراء املكلف
 متابعة  /المدى

ن�صح مقال ر�أي �أوردته مجلة
فورن بولي�سي االميركية،
الواليات المتحدة ب�ضرورة
االبتعاد عن دعم رئي�س الوزراء
المكلف محمد توفيق عالوي
باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى
مقربة من �إيران و�أن وجوده
لن يعطي �أي فر�صة لإحراز
تقدم في العالقات بين بغداد
ووا�شنطن بل على العك�س.
وبدال ع ��ن ذلك يدعو الكاتب الواليات المتحدة
�إلى تركيز طاقاتها عل ��ى دعم االحتجاجات من
خالل البدء بحملة من�س ��قة لإبق ��اء �أعين العالم
مفتوح ��ة عل ��ى م ��ا يجري فيه ��ا من اعت ��داءات
تقوم بها �أطراف موالية لإيران.
وقال الكات ��ب جون حنا الذي يعمل زميال �أقدم
في م�ؤ�س�سة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها
وا�ش ��نطن خ�ل�ال المق ��ال ال ��ذي حم ��ل عن ��وان
"العراق يحت ��اج لتغيير النظ ��ام مجددا"� ،إن
تر�شي ��ح محمد توفيق ع�ل�اوي لمن�صب رئي�س
ال ��وزراء يمثل طريق ��ا م�س ��دودا للعالقات بين
العراق والواليات المتحدة على حد �سواء.
وا�ض ��اف حن ��ا ،ال ��ذي �شغ ��ل من�ص ��ب نائ ��ب
م�ست�ش ��ار الأم ��ن القوم ��ي ف ��ي عه ��د الرئي� ��س
الأميرك ��ي بو� ��ش االب ��ن� ،أن ع�ل�اوي ال يمتلك
�أي فر�ص ��ة لحل الأزمتي ��ن الرئي�ستي ��ن اللتين
يعان ��ي منهم ��ا الع ��راق حالي ��ا ،والمتمثلتي ��ن
بانهي ��ار �شرعية الطبقة ال�سيا�سية التي حكمت
ف ��ي العراق بعد عام  ،2003وثانيا عدم القدرة
على انهاء نفوذ �إي ��ران والميلي�شيات الموالية
له ��ا الآخ ��ذ بالت�صاع ��د يوم ��ا بعد ي ��وم .ور�أى

كات ��ب المقال �أن ابتع ��اد الواليات المتحدة عن
دعم تر�شيح ع�ل�اوي وتركيز طاقاتها على دعم
حرك ��ة االحتجاج هو الأم ��ل الوحيد لي�س فقط
لإنقاذ الع ��راق وانما لإنق ��اذ م�ستقبل العالقات
الأميركية العراقية كذلك.
و�أقر جون حنا ب�أن دعم حركة االحتجاج ،التي
ال تمتل ��ك قي ��ادات وا�ضح ��ة ،م ��ن دون تلويثها
وتعري�ضه ��ا للخطر عن غي ��ر ق�صد يمثل تحديا
�سيا�سي ��ا �صعب ��ا حقيقي ��ا بالن�سب ��ة للوالي ��ات
المتح ��دة .لكن ��ه مع ذلك يقت ��رح جملة خطوات
عل ��ى الإدارة الأميركية اتباعها من �أجل �ضمان
ذلك ،من بينها� :أوال :القيام بحملة من�سقة لإبقاء
الأ�ضواء م�سلطة على االحتجاجات والهجمات
الت ��ي تنفذها �إيران و�أذرعها �ضد المتظاهرين.
ثاني ��ا :تبن ��ي الوالي ��ات المتح ��دة وال ��دول
المتحالفة معها قرارات وتو�صيات في مجل�س
الأم ��ن والمنظم ��ات الدولي ��ة الأخ ��رى للتعبير
ع ��ن الت�ضام ��ن واالهتم ��ام بال�شع ��ب العراقي.
ثالث ��ا� :إيج ��اد ط ��رق لم�ساع ��دة المنظمات غير
الحكومية العراقية والدولية التي تعمل بتكتم
م ��ع المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم �إلى
برنامج �سيا�سي عملي.
رابعا :م�ساع ��دة المحتجين على الو�صول �إلى
تقني ��ات االت�صاالت الآمن ��ة لمواجهة �إجراءات
الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.
خام�س ��ا :ت�سريع �إج ��راءات معاقبة الأ�شخا�ص
الذي ��ن �شاركوا في ا�ضطه ��اد المحتجين ،لي�س
فقط القادة و�إنما ت�شمل كبار ال�سيا�سيين.
وتم تكليف عالوي ( 65عاما) ،وزير االت�صاالت
الأ�سب ��ق ،بت�شكيل الحكومة الجديدة في الأول
من �شب ��اط الحال ��ي ،بمباركة من زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در وتحالف البناء الذي
يتزعمه هادي العامري.
وا�ستق ��ال رئي�س الحكوم ��ة ال�سابقة عادل عبد
المه ��دي م ��ن من�صبه عل ��ى وق ��ع االحتجاجات
الت ��ي ت�شهده ��ا بغ ��داد وم ��دن الجن ��وب ذي
الغالبية ال�شيعية منذ الأول من ت�شرين االول،
وتدعو �إلى �إج ��راء انتخابات مبكرة ومحاربة
الف�ساد.

ت ��داوال عل ��ى الموقعي ��ن .وتفاع ��ل عدد
�ضخم من الن�شطاء وال�شباب مع الدعوة
الإلكترونية ،ودعوا غيرهم �إلى النزول
والم�شارك ��ة م ��ن �أج ��ل الح�ص ��ول عل ��ى
�أهداف "الثورة العراقية".
وجاء تحديد موعد التظاهرة الجديدة،
بعد ي ��وم واحد من الجل�س ��ة المفتر�ضة
لتمري ��ر حكوم ��ة ع�ل�اوي (ي ��وم غ ��د
االثنين) ،فيما يق ��ول مو�سى االعرجي،
ان "اختيار الموعد جاء لتنفيذ اجراءات
عقابية �ضد النواب".
وين ��وي المتظاه ��رون ف ��ي الثالث ��اء
المقب ��ل ،رف ��ع �ص ��ور الن ��واب الذين قد
ي�صوت ��ون عل ��ى "كابين ��ة ع�ل�اوي".
وي�ضي ��ف االعرج ��ي" :ربم ��ا �سيتم منع
الن ��واب الم�صوتي ��ن من دخ ��ول مدنهم

اي�ض ��ا" .ويطال ��ب المحتج ��ون برحيل
ومحا�سبة كل الطبقة ال�سيا�سية المتهمة
بالف�س ��اد وه ��در �أم ��وال الدول ��ة ،والتي
تحك ��م منذ �إ�سقاط نظ ��ام �صدام ح�سين،
ع ��ام  ،2003واختي ��ار حكوم ��ة م�ستقلة
ونزيه ��ة .وقدم متظاه ��رون ،منذ لحظة
ا�ستقال ��ة عب ��د المه ��دي ،نهاي ��ة ت�شرين
الثان ��ي الما�ض ��ي ،موا�صف ��ات و�شروط
لخالفة من�صب رئي�س الحكومة.
واتف ��ق محتجون ف ��ي  7محافظات ،منذ
منت�ص ��ف �شب ��اط الحالي ،عل ��ى تر�شيح
ال�صيدالن ��ي ع�ل�اء الركاب ��ي ،بدي�ل�ا عن
عالوي.
ووج ��ه النا�ش ��ط ف ��ي ذي ق ��ار ع�ل�اء
الركاب ��ي ،حينه ��ا ،طلب ��ا ال ��ى جمي ��ع
�ساحات االحتجاج ف ��ي العراق ،باجراء

ا�ستفتاء يك�شف عن موقف المتظاهرين
م ��ن تر�شح ��ه لمهم ��ة ت�شكي ��ل الحكومة
الم�ؤقتة.
وتعه ��د الركاب ��ي ،ف ��ي ح ��ال تول ��ي
مهم ��ة ت�شكي ��ل الحكوم ��ة ب� �ـ "الحف ��اظ
عل ��ى دم ��اء ال�شه ��داء وتحقي ��ق مطالب
المتظاهرين".
وو�ص ��ف مراقب ��ون ،حرك ��ة الركاب ��ي،
بـ"ورقة �ضغ ��ط" اكثر مما ه ��ي تر�شيح
حقيق ��ي .وق ��ال النائ ��ب با�س ��م خ�ش ��ان
لـ(المدى) ،ان "تر�شيح الركابي لن يغير
في النظام ال�سيا�سي".
وا�ضاف خ�شان ،الذي يواجه اعترا�ضات
�سيا�سي ��ة عل ��ى اداء اليمي ��ن الد�ستوري
ف ��ي البرلم ��ان ،ان من االف�ض ��ل ان يقوم
المحتج ��ون "بكتاب ��ة م�ش ��روع �سيا�سي

ت�صعيد ال�صدر
وم ��ن المتوق ��ع ،ان ي�شه ��د اال�سب ��وع
الحال ��ي� ،صدام ��ا جدي ��د ًا ،م ��ع ان�ص ��ار
ال�صدر ،الذي هدد هو االخر بـ"مليونية"
في حال لم ي�صوت البرلمان على حكومة
جدي ��دة .وق ��ال ال�صدر ف ��ي تغريدة على
تويت ��ر ،ام� ��س�" ،إذا ل ��م تنعق ��د الجل�سة
خ�ل�ال هذا الأ�سب ��وع �أو �إذا انعقدت ولم
يتم الت�صويت على كابينة عراقية نزيهة
�أو �إذا كان ��ت الكابينة لي�ست مع تطلعات
المرجعي ��ة وال�شع ��ب فه ��ذا ي�ستدع ��ي
الخ ��روج لمظاه ��رة مليوني ��ة �شعبي ��ة
بدون عناوين جهوية".
وتوع ��د ال�صدر بتحوي ��ل المظاهرة �إلى
"اعت�صام ��ات ح ��ول المنطقة الخ�ضراء
لل�ضغ ��ط م ��ن �أج ��ل الو�صول ال ��ى �إنقاذ
الع ��راق م ��ن الفا�سدي ��ن والطائفيي ��ن
والعِ رقيي ��ن" .وتاب ��ع ال�ص ��در ،ال ��ذي
عاد ام� ��س الى النجف قادم ��ا من ايران،
بح�سب بع�ض الت�سريبات� ،أن �أولى مهام
الحكومة الجديدة �ستكون تحديد موعد
االنتخابات المبكرة ومحاكمة الفا�سدين
و"قتلة المتظاهرين ال�سلميين".
وف ��ي وق ��ت �سابق ،اعل ��ن ال�ص ��در ،حل
ان�صاره المعروفين با�صحاب "القبعات
الزرق" ،بعد م�صادم ��ات مع المحتجين
في بغداد ،وبع�ض المدن في الجنوب.
بالمقابل يق ��ول احمد عالء ،وهو نا�شط
اخ ��ر ،ان التي ��ار ال�ص ��دري ،تح ��ول الى
ن�ش ��اط اخ ��ر بع ��د ق ��رار ح ��ل ا�صح ��اب
القبع ��ات .واك ��د ع�ل�اء ف ��ي ات�ص ��ال مع
(الم ��دى) ان ان�صار ال�ص ��در "يناق�شون
االن ت�شكيل حزب �سيا�سي جديد مع عدد
من الم�ؤيدي ��ن لهم في ال�ساح ��ة" ،مبينا
ان الت�شكي ��ل "�سيكون بدي�ل�ا ل�سائرون
(المظلة ال�سيا�سية للتيار ال�صدري) في
االنتخابات القادمة".

يف حال رف�ض الربملان حكومة عالوي

مراقبون يتحدثون عن فقرات د�ستورية جتيز حل الربملان و�إجراء
االنتخابات املبكرة
 متابعة  /المدى
ك�شفت الأيام الأخيرة عن عمق الخالفات وال�صراع
ال�سيا�س ��ي المحت ��دم بين الكتل والأح ��زاب بعدما
ب ��د�أ م�ؤي ��دو رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف محم ��د
ع�ل�اوي ب�سح ��ب ت�أييده ��م ل ��ه ،والأخط ��ر من ذلك
ه ��و الموقف الراف�ض لحكومة ع�ل�اوي من جانب
رئي� ��س البرلمان ونائبه قبل �ساع ��ات من الجل�سة
المخ�ص�صة لمنح الثقة للحكومة.
يرى مراقبون �أن الو�ض ��ع الراهن بات يحتم على
رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح �أن ي�ستخ ��دم
�صالحيات ��ه الد�ستورية في حال ف�شل البرلمان في
منح الثقة للحكوم ��ة الجديدة ،حيث يمتلك �صالح
ووفقا للمادة  81من الد�ستور حل البرلمان ب�صفته
رئي� ��س مجل�س الوزراء بحك ��م الد�ستور عند خلو
من�صب رئي�س الحكومة وعدم النجاح في ت�شكيل
الحكومة الجديدة خالل المدة القانونية.
وتن� ��ص الم ��ادة  64م ��ن الد�ست ��ور العراقي على:
"�أوالُ :يح ��ل مجل� ��س الن ��واب بالأغلبية المطلقة
لع ��دد �أع�ضائه بناء على طل ��ب من ثلث �أع�ضائه �أو
طلب من رئي�س مجل�س الوزراء وبموافقة رئي�س
الجمهوري ��ة وال يجوز حل المجل�س في �أثناء مدة
ا�ستجواب رئي�س مجل�س الوزراء".
ثانيا :يدع ��و رئي�س الجمهورية عن ��د حل مجل�س
انتخابات عامة ف ��ي البالد خالل مدة
الن ��واب �إلى
ٍ
�أق�صاه ��ا  60يوم ��ا من تاريخ الح ��ل ويعد مجل�س
ال ��وزراء ف ��ي ه ��ذه الحال ��ة مُ�ستقي�ل�ا ويوا�ص ��ل
ت�صريف الأمور اليومية.
وبذلك يمكن للرئي�س �صالح حل البرلمان ا�ستنادا
�إلى الفق ��رة الأولى من هذه الم ��ادة وا�ستنادا �إلى
الم ��ادة الد�ستوري ��ة الأخ ��رى المرقم ��ة  81الت ��ي
تن�ص على�" :أو ًال :يق ��وم رئي�س الجمهورية مقام
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء عند خل ��و المن�صب لأي
�سب � ٍ�ب كان" .ثانيا :عند تحقق الحالة المن�صو�ص
عليه ��ا في البند �أوال من ه ��ذه المادة ،يقوم رئي�س
مر�شح �آخر بت�شكيل الوزارة
الجمهوري ��ة بتكليف
ٍ
�دة ال تزيد على خم�سة ع�ش ��ر يوما ووفقا
خ�ل�ال م � ٍ
لأحكام المادة  76من هذا الد�ستور".
وا�ستن ��ادا �إل ��ى ذل ��ك ف�أن ��ه يمك ��ن للرئي� ��س �صالح
ب�صفت ��ه رئي�سا للوزراء بح�س ��ب الفقرة االول من
المادة  81وب�صفته رئي�سا للوزارة وبموافقة منه

ب�صفت ��ه رئي�س ��ا للجمهوري ��ة بح�سب الفق ��رة �أوال
من الم ��ادة  64من الد�ستور ،ان يبد�أ خطوات حل
البرلم ��ان .ويقول �أي ��اد العناز المحل ��ل ال�سيا�سي
لـ(�سبوتني ��ك) �إن "قيادات الأح ��زاب و�إن اختلفت
مواقفه ��ا بين معار� ��ض وم�ؤيد ب�سب ��ب االختالف
حول االختيار المنا�سب لل ��وزارة الم�شكلة ،لكنها
تدرك حقيقة واقعية� ،أن عدم الت�صويت على ت�أييد
اختي ��ارات ع�ل�اوي قد تدف ��ع رئي� ��س الجمهورية
برهم �صال ��ح للذهاب ال�ستخدام الم ��ادة  81وهي
م ��ن �صالحيات رئي� ��س الدولة ،والتي ت� ��ؤدي �إلى
حل البرلمان والدعوة �إلى انتخابات مبكرة وهذا
�سيحرم العديد من الأح ��زاب من مواقعها المادية
الت ��ي تع ��ودت عليه ��ا طيل ��ة ال�سن ��وات الت ��ي تلت
االحت�ل�ال الأمريك ��ي للع ��راق عبر �ست ��ة حكومات
ت�سيدت فيها الأحزاب على �إدارة البالد".
و�أ�ض ��اف المحل ��ل ال�سيا�س ��ي" ،ي�سع ��ى رئي� ��س
ال ��وزراء المكل ��ف محم ��د توفي ��ق لإنج ��از مهمته
و�إكم ��ال وزارت ��ه ح�س ��ب المعطيات الت ��ي تحدث
عنه ��ا بابتعاده ��ا ع ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ف ��ي
العراق واعتبارها �إنج ��ازا تاريخيا و�أنها تت�صف

بالتزاماته ��ا وا�ستقاللها ،لكن ه ��ذا الأمر �أراه غير
ممكن وفق الأحداث والوقائع التي �شابت العملية
ال�سيا�سي ��ة وما رافقها م ��ن مبد�أي ��ن رئي�سين هما
التوافق ��ات ال�سيا�سي ��ة والمحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة،
ويح ��اول ع�ل�اوي تغيي ��ر ه ��ذه المالم ��ح باختيار
كلم ��ة المكونات وهي بالتال ��ي �سوف ال تبتعد عن
الت�أثيرات الحزبية ،لأن معظم الوزراء �سيكونون
قريبي ��ن من الأح ��زاب ب�شكل مبا�ش ��ر �أو غير ذلك،
ب�سب ��ب هيمنة جميع الأحزاب والكت ��ل ال�سيا�سية
على الوزارات من مكتب الوزير ووكالئه والمدراء
العامين في الوزارة المعنية �أي �أن القرار الوزاري
ي�ست�أث ��ر بطبيع ��ة وتوج ��ه الأح ��زاب الحاكم ��ة".
وتابع العناز" ،الو�ضع ال�سيا�سي في العراق الآن
مركب ،بي ��ن رف�ض �شعبي كبي ��ر ووا�سع لحكومة
قد ترى الن ��ور بالتق�سيط ال�سيا�س ��ي� ،أمام رف�ض
ت ��ام من قبل ال�شع ��ب المنتف�ض الثائ ��ر الذي �أعلن
عدم موافقته على اختي ��ار الأحزاب محمد توفيق
ع�ل�اوي منذ تكليفه ،والآن هم ي�ستعدون لتظاهرة
كبي ��رة ووا�سعة ف ��ي جميع �ساح ��ات التظاهر في
مدينة بغ ��داد والمحافظات الو�سطى والجنوبية.

الحراك ال�شعبي يت�صاع ��د مع ا�صرار وثبات على
المواقف الحقيقية والمطالب الجماهيرية ل�شعب
و�أبناء العراق الثائر".
و�أ�ش ��ار المحل ��ل ال�سيا�س ��ي� ،إل ��ى �أن الحكوم ��ة
الجدي ��دة "ق ��د تم�ض ��ي وف ��ق توافق ��ات �سيا�سي ��ة
معين ��ة ،ولكنه ��ا �ستك ��ون �شبيه ��ة بم ��ا ر�أيناه في
الموافق ��ة عل ��ى اختيار وزارة ع ��ادل عبد المهدي،
وما زالت الأحزاب تبحث عن اختيارات وبرنامج
الوزارة المقترحة ورغم المعلومات التي تحدثت
ع ��ن تحديد ي ��وم االثني ��ن الق ��ادم جل�س ��ة مجل�س
النواب ولكن لي�س هناك ت�أكيد �أ�سا�سي وثابت".
من جانبه ��ا قالت الدكت ��ورة فيان �صب ��ري رئي�سة
كتلة الحزب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني بالبرلمان
لـ(�سبوتني ��ك) �إن "محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوى رئي�س
الحكوم ��ة الجدي ��د ل ��م يكن مكلف ��ا من كاف ��ة الكتل
ال�سيا�سي ��ة ،بل كتلتين فقط هما م ��ن قاما بتكليفه
وهم ��ا الفت ��ح و�سائ ��رون ،ولم تك ��ن �أغل ��ب الكتل
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة را�ضية عن ه ��ذا التر�شيح
وكذل ��ك ال�ش ��ارع المنتف� ��ض" .و�أ�ضاف ��ت �صبري:
"يب ��دو �أن هن ��اك تر�شيحات ل ��وزراء في حكومة
عالوي م ��ن جانب بع� ��ض ال�شخو� ��ص ولي�س من
قب ��ل الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ،وق ��د تعامل ��ت الحكوم ��ة
الجدي ��دة بتهمي� ��ش م ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ومنها
الكتل الكرد�ستانية ،وكان �أحرى برئي�س الحكومة
الحدي ��ث مع الكت ��ل والحكوم ��ة الكرد�ستانية بدال
من الحديث مع �أ�شخا�ص".
و�أك ��دت رئي�س ��ة كتل ��ة الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي" ،الكت ��ل الكرد�ستاني ��ة وبالتحدي ��د
نحن في كتلة الح ��زب الديمقراطي ،ل�سنا را�ضين
عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المكلفة مع
المكونات وب�شكل خا�ص مع الكتل الكردية ،لذا لم
نقرر حتى الآن ما �إذا كنا �سوف ن�شارك في جل�سة
منح الثقة لحكومة عالوي �أم ال".
وق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف محم ��د توفي ��ق
عالوي ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفية �سابق ��ة�" ،إذا لم
تمنح الثق ��ة للحكومة فاعلم ��وا �أن هناك جهات ما
زال ��ت تعمل م ��ن �أجل ا�ستم ��رار الأزم ��ة من خالل
الإ�ص ��رار على عدم تنفي ��ذ مطالبك ��م وتعمل كذلك
على ا�ستم ��رار المحا�ص�صة والطائفية والف�ساد"،
م�ضيف ��ا�" :سنعر� ��ض ل�شعبن ��ا الكري ��م البرنام ��ج
الحكومي ب�شكل كامل بالتوقيتات المحددة".

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

جمهورية العراق
وزارة التجارة
ال�شركة العامة لتجارة احلبوب

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
الغنام من نينوى :ن�سعى لتخفي�ض �أ�سعار الوقود لتقليل كلف �إنتاج
ال�سمنت و�إن�شاء خطوط �إنتاجية كفر�صة ا�ستثمارية يف املو�صل
لت�شغيل �أكرب عدد من �أهايل املحافظة...

كش��ف مدير عام الش��ركة العامة للس��منت
العراقية احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن
املهن��دس عدن��ان الغن��ام ع��ن س��عي ال��وزارة
والش��ركة لتخفي��ض أس��عار النفط األس��ود
والغاز اجملهز ملعامل الش��ركة س��يما وأن نسبة
كل��ف الوق��ود تش��كل ( )%٣٠من كل��ف اإلنتاج
وذل��ك خالل زيارته االولى بعد توليه منصب ادارة
الش��ركة إلى محافظة نينوى وتفقده معاونية
الس��منت الش��مالية وبعض املعام��ل التابعة
لها والتي ش��ملت معمل سمنت حمام العليل

حمافظة نينوى
ق�سم العقود

العدد4355 :
التاريخ2020 / 2/18 :

ومعمل س��منت احلدباء لالط�لاع والوقوف على
سير العمل واإلنتاج في هذه املعامل.
وأش��ار مدي��ر ع��ام الش��ركة خ�لال اجتماع��ه
بالكوادر املتقدمة ملقر إدارة معاونية الس��منت
الش��مالية ومعمل��ي س��منت حم��ام العليل
واحلدب��اء إلى التحدي��ات واملعوق��ات التي حتتاج
إل��ى تضافر جهود إدارة الش��ركة ومعاملها مع
كافة العامل�ين فيها لغرض تذليله��ا وجتاوزها
وحتقيق أعلى املستويات اإلنتاجية والتسويقية
وفق برنامج س��يتم إعداده آخذين بنظر االعتبار
املقترح��ات املطروحة للنهوض بواقع الش��ركة
ومعامله��ا ،مؤكدا ً عل��ى أهمية إضافة خطوط
إنتاجي��ة جديدة ف��ي معامل الس��منت كونها
ستس��هم في زي��ادة اإلنتاج وتعظي��م اإليرادات
وتوفير ف��رص عمل كبيرة ألبناء محافظة نينوى
وتشغيل األيدي العاملة املوجودة وتقليل الترهل
الوظيف��ي ال��ذي تعان��ي منه ه��ذه املعامل .من
جانبهم أك��د العاملون في معاونية الس��منت
الش��مالية واملعام��ل التابع��ة له��ا عزمه��م
وهمتهم لالرتقاء بواقع العمل ومس��اندة اإلدارة
العليا في تنفيذ خططها وتطلعاتها للنهوض
كم��ا ونوعً ا خلدمة الصناع��ة الوطنية
باإلنت��اج ً
ودعم املواطن العراقي.

تنويه

حتية طيبة..

�إعــالن للمــرة (الأوىل)
مناق�صة رقم ()2020 /7

حتميل ونقل وتفريغ النفط اال�سود من م�صفى النجف اال�شرف �إىل معمل �سمنت الكوفة بكمية
( )36.000.000لرت

تعلن الشركة العامة للسمنت العراقية  /معاونية شؤون معامل السمنت اجلنوبية  /إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
عن إعالن املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالش��تراك في املناقصة احلضور الى مقر معاونية ش��ؤون معامل السمنت اجلنوبية /
قسم التجارية الكائن في محافظة النجف األشرف قضاء الكوفة لغرض احلصول على نسخة من الشروط الفنية والقانونية
لق��اء مبل��غ قدره ( )100.000مائة أل��ف دينار غير قابلة للرد  .وتقدمي عطاءاتهم في غالفني احدهما جتاري (الس��عر) واآلخر فني
متضمن �ا ً التأمين��ات االولي��ة البالغة ( )1.530.000مليون وخمس��مائة وثالثون ألف دينار فقط مبوج��ب صك مصدق صادر من
مصرف حكومي او خطاب ضمان قابل للتجديد صادر من احد املصارف التالية( :الرش��يد ،الزراعي التعاوني ،العقاري ،التجاري
العراقي ،االس��تثمار العراق��ي ،الرافدين ،اخلليج التج��اري ،املنصور لالس��تثمار ،التنمية  ،العراقي للتج��ارة ،الصناعي ،بغداد،
الش��رق األوسط العراقي لالستثمار ،االئتمان العراقي ،س��ومر التجاري ،املوصل للتمويل واالستثمار ،آشور الدولي لالستثمار،
عبر العراق  ،االقليم التجاري لالس��تثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى  ،مصرف النهرين اإلس�لامي  ،العراقي اإلس�لامي لالستثمار
والتنمية ،كوردس��تان الدولي لالس��تثمار والتنمية ،جيهان لالس��تثمار والتمويل اإلس�لامي ،العالم اإلس�لامي لالس��تثمار
والتمويل ،االحتاد العراقي ،املتحدة لالستثمار ،األهلي العراقي) ويقدم خطاب الضمان بكتاب رسمي صادر من املصرف يتضمن
معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها في احملافظات (بغداد ،بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،واس��ط ،ميس��ان ،ذي قار ،السماوة،
البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي العطاءات س��يكون خالل الدوام الرسمي ليوم (األحد) املصادف ( )2020/3/8الساعة
الثانية عش��ر ظهراً ،وسوف يتم عقد مؤمتر في معمل س��منت الكوفة يوم (األحد) املصادف ( )2020/3/1يتم فيه اإلجابة على
االستفسارات الفنية والتجارية وأية استفسارات أخرى من مقدمي العطاءات على ان يكون تقدمي العطاءات في مقر معاونية
ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية /قسم التجارية حصراً ،ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفسار
يكون من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )153.000.000( :مائة وثالثة وخمسون مليون دينار عراقي. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.امل�ستم�سكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة نافذة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
املدير العام
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

Ninavah Governor
Contracts Dep.
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يعل��ن ديوان محافظ��ة نينوى ع��ن مناقصة عام��ة لتنفيذ تأهيل
قنطرة خراب العرنة طريق س��نجار – بعاج م��ع تأهيل الطريق من
مفرق العدنانية الى سيطرة السايلو طريق سنجار – البعاج (ضمن
تخصيصات اخلط��ة االس��تثمارية اإلضافية لع��ام  2019حملافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 260.000.000دينار) مائتان وستون مليون
دينار عراقي ومبدة تنفيذ ( )150يوم.
عل��ى مقدمي العطاءات من الش��ركات الراغبني بدخول املناقصة
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة (خالل أوقات الدوام الرسمي
وابتداءا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرس��مي ليوم
 )2020/3/1للحصول على نس��خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
ق��دره  150.000دينار فقط (مائة وخمس��ون ألف دين��ار) غير قابلة
للرد.
تس��لم العطاءات من قب��ل صاحب العطاء أو م��ن يخوله ،بظرف
مغل��ق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس��م مقدم العطاء
وعنوان��ه ويودع في صن��دوق العطاءات املوجود في قس��م العقود
مرفقا ً معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم ()2
علما ً ان تاريخ الغلق يوم املوافق  2020/3/2الس��اعة الثانية عش��ر
ظهرا ً وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد
املوافق  2020/2/23لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور
في وثيقة العطاء.
مع التقدير
جنم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

حمافظة نينوى
ق�سم العقود
العدد4351 :
التاريخ2020 / 2/ 18 :

س��بق وان مت نش��ر مناقص��ة رق��م
 2020/1اخلاص��ة بـ(حتمي��ل وتفريغ
احلب��وب في س��ايلو الصوي��رة) في
الع��دد ( )4603املص��ادف 2020/2/4
وملقتضيات املصلحة العامة مت إلغاء
املناقصة ..لذا اقتضى التنويه..
مع التقدير.
زياد ح�سني علوان
معاون املدير العام وكالة

فقدان هوية

فقدت الهوية باس��م (غسان الشريف
كاظم) الصادرة من جامعة دجلة  /كلية
التقني��ات الصحي��ة والطبية – قس��م
تقني��ات التحلي�لات املرضي��ة املرحل��ة
الثالثة ..يرجى ممن يعثر عليها تسليمها
الى جهة اإلصدار ..مع التقدير .

فقدان هوية

فقدت الهوي��ة باس��م (محمد لطيف
كرمي) الص��ادرة من جامعة دجلة  /كلية
التقني��ات الصحي��ة والطبية – قس��م
تقني��ات التحلي�لات املرضي��ة املرحل��ة
الثالثة ..يرجى ممن يعثر عليها تسليمها
الى جهة اإلصدار ..مع التقدير .

Ninavah Governor
Contracts Dep.
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يعل��ن دي��وان محافظة نينوى ع��ن مناقصة عامة لتنفيذ انش��اء
وتأهيل قناط��ر متفرقة في ناحية بعش��يقة (ضمن تخصيصات
اخلطة االس��تثمارية اإلضافية لعام  2019حملافظة نينوى) وبكلفة
تخميني��ة ( 258.975.000دينار) مائتان وثمانية وخمس��ون مليون
وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ومبدة تنفيذ ( )120يوم.
على مقدمي العطاءات من الش��ركات الراغبني بدخول املناقصة
مراجعة قس��م العق��ود في دي��وان احملافظة (خالل أوق��ات الدوام
الرس��مي وابت��داءا ً من تاريخ نش��ر اإلع�لان ولغاية نهاي��ة الدوام
الرس��مي ليوم  )2020/3/1للحصول على نسخة من الوثائق لقاء
مبلغ مقطوع قدره  150.000دينار فقط (مائة وخمسون ألف دينار)
غير قابلة للرد.
تس��لم العطاءات م��ن قبل صاحب العطاء أو م��ن يخوله ،بظرف
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس��م مقدم العطاء
وعنوان��ه ويودع في صن��دوق العطاءات املوجود في قس��م العقود
مرفقا ً معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم ()2
علما ً ان تاريخ الغلق يوم املوافق  2020/3/2الس��اعة الثانية عش��ر
ظهرا ً وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الس��اعة العاش��رة م��ن صباح يوم
االحد املوافق  2020/2/23لإلجابة على االستفس��ارات في العنوان
املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير
جنم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى
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رياضة

ليوث الرافدين ين�شدون ربع نهائي ك�أ�س العرب �أمام موريتانيا
 م���ط���ال���ب���ة ال���ف���ي���ف���ا ب���ل���ق���اء ه����ون����غ ك����ون����غ "الم�صيري" ف����ي م���ل���ع���ب م��ح��اي��د
 بغداد  /حيدر مدلول
ين�ش ��د منتخ ��ب ال�شباب لك ��رة القدم
بطاقة الت�أهل اىل الدور ربع النهائي
م ��ن مناف�س ��ات الن�سخ ��ة ال�ساد�س ��ة
لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب ملنتخب ��ات
ال�شب ��اب حت ��ت  20عام ًا لك ��رة القدم
عندم ��ا يواج ��ه نظ�ي�ره املنتخ ��ب
املوريت ��اين لك ��رة الق ��دم يف ال�ساعة
الثالثة والن�ص ��ف ع�صر اليوم الأحد
على ملع ��ب مدينة الأم�ي�ر �سعود بن
جل ��وي الريا�ضي ��ة يف مدينة ا ُ
خلرب
ال�سعودي ��ة �ضم ��ن اجلول ��ة الثالث ��ة
والأخرية حل�ساب املجموعة الأوىل
من ال ��دور الأول يف املناف�سات التي
تق ��ام هناك لغاي ��ة اخلام�س من �شهر
�آذار املقب ��ل مب�شاركة  16منتخب ًا من
عرب �آ�سيا و�أفريقيا.
ويدخ ��ل لي ��وث الرافدي ��ن املواجهة
احلا�سمة ويف ر�صيده نقطة واحدة
م ��ن اخل�سارة �أم ��ام "ن�سور قرطاج"
بنتيج ��ة ( )2-1يف اجلول ��ة الأوىل مكان� � ًا �ضم ��ن املنتخب�ي�ن الأوملب ��ي �أول املجموعة الرابعة.
والتعادل ال�سلبي يف اجلولة الثانية والوطن ��ي خالل الفرتة املقبلة كانوا ومن جهته �أو�ضح االحتاد املوريتاين
�أم ��ام الأزرق الكويت ��ي و�ضعت ��ه يف هدف ًا لعدد من الأندية املحلية لتعزيز لكرة الق ��دم �أن م�صري امل ��ايل باي با
املرك ��ز الثال ��ث متخلف ًا بف ��ارق نقطة �صفوفها خالل لعبها يف دوري الكرة مدرب منتخب ال�شب ��اب امل�شارك يف
واح ��دة م ��ن املنتخ ��ب املوريت ��اين املمت ��از باملو�سم احل ��ايل بدليل منع بطول ��ة ك�أ�س العرب حت ��ت  20عام ًا
�صاحب مركز الو�صافة وميلك ثالث مدربي الزوراء با�سم قا�سم والطلبة �سيتحدّد من الإقالة �أو اال�ستمرار يف
نق ��اط من ف ��وزه يف اجلول ��ة الأوىل �أحم ��د خل ��ف كال م ��ن �أحم ��د ح�س ��ن من�صبه بعد معرفة نتيجة املباراة مع
على املنتخب الكويتي بهدفني مقابل مكن ��زي وكرار حممد م ��ن االن�ضمام منتخ ��ب �شباب الع ��راق يف ظل عدم
ال �ش ��يء وهزميت ��ه به ��دف نظي ��ف اىل بقي ��ة زمالئه ��م املتواجدي ��ن يف ر�ض ��ى عدد كبري م ��ن جمل�س الإدارة
يف اجلول ��ة الثاني ��ة �أم ��ام املنتخ ��ب البطول ��ة للحاجة املا�س ��ة خلدماتهم بع ��د �سل�سل ��ة م ��ن النتائ ��ج ال�سلبية
يف
الت ��ي حتقق ��ت
التون�س ��ي املت�صدّر الذي �أ�صبح �أول يف املباريات الأربع ع�شرة.
منتخ ��ب يح�صل عل ��ى تذكرة العبور و�سيلعب منتخب ال�شباب لكرة القدم امل�ش ��اركات
اىل دور الثماني ��ة م ��ن البطول ��ة يف حالة انتقاله اىل دور الثمانية من ا ل�سا بق ��ة
البطول ��ة مع بطل املجموع ��ة الثالثة يف بطول ��ة
العربية.
ويراه ��ن امل ��درب قحط ��ان جث�ي�ر التي ت�ضم منتخبات م�صر واجلزائر كو تيف
والعب ��وه عل ��ى خيار حتقي ��ق الفوز وال�سعودي ��ة وفل�سط�ي�ن يف ال�ساعة
ال ��ذي �سيك ��ون اخلي ��ار الوحي ��د ال�ساد�س ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء ي ��وم
بانتظار ما ت�سفر عنه مباراة تون�س اخلمي�س املوافق ال�سابع والع�شرين
والكويت م ��ن نتيجة من �أجل ح�صد م ��ن �شهر �شباط اجل ��اري على ملعب
بطاقة الت�أه ��ل الثانية عن املجموعة الأمري حممد بن فه ��د مبدينة الدمام
الأوىل اىل ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي ال�سعودية يف مناف�سات اليوم الأول
حي ��ث �أن التع ��ادل واخل�س ��ارة �أمام ت�سبق ��ه يف ال�ساعة الثانية والن�صف
املنتخ ��ب املوريت ��اين �ست�ضع ��ه ظه ��ر الي ��وم ذات ��ه مب ��اراة املنتخ ��ب
م ��ن �أوائ ��ل املنتخب ��ات املو ّدع ��ة من التون�س ��ي �أول املجموع ��ة الأوىل
مناف�س ��ات الدور الأول وه ��و �أمر ال م ��ع و�صي ��ف املجموع ��ة الثالثة على
ميكن �أن تتقبله اجلماهري الريا�ضية امللع ��ب ذات ��ه  ،فيم ��ا �سيك ��ون اليوم
العراقي ��ة بحك ��م �أن منتخبه ��ا حامل الت ��ايل موع ��د ًا لإج ��راء املبارات�ي�ن
لق ��ب الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن بطول ��ة املتبقيت�ي�ن حيث يواج ��ه يف الأوىل
غ ��رب �آ�سيا حتت 19عام ًا لكرة القدم املنتخ ��ب املغرب ��ي �أول املجموع ��ة
 2019و�أح ��د الف ��رق ال�ست ��ة ع�ش ��ر الثاني ��ة مع ثاين املجموع ��ة الرابعة
امل�شارك ��ة يف النهائيات القارية التي الت ��ي تت�ألف من منتخب ��ات الإمارات
ت�ضيفها العا�صمة الأوزبكية ط�شقند وال�سنغ ��ال وال�س ��ودان وليبي ��ا على
منت�صف �شهر �أيلول املقبل اىل جانب ملعب الأم�ي�ر تركي بن عب ��د العزيز
�أن ��ه ي�ضم ع ��دد ًا من جن ��وم م�ستقبل ال ��دويل بالعا�صم ��ة الريا� ��ض ،
الك ��رة العراقي ��ة الذين �سيك ��ون لهم و�سيلتقي ثاين املجموعة الثانية مع

النهائية ي ��وم اخلام�س والع�شرين
م ��ن ال�شهر ذاته للك�ش ��ف عن هوية
البط ��ل ويتواج ��ه اخلا�س ��ران يف
مواجهة ملعرف ��ة �صاحبي املركزين
الثالث والرابع.
لقاء هونغ كونغ

الدولية التي اقيمت ال�صيف املا�ضي
يف ا�سباني ��ا وبطول ��ة غ ��رب الق ��ارة
الت ��ي ج ��رت يف �شه ��ر كان ��ون الأول
املا�ض ��ي وبح ��ث ال�ش ��ارع الريا�ضي
املوريتاين عن �إجناز والبلد ت�ضيف
نهائي ��ات ك�أ� ��س �أمم �أفريقيا لل�شباب
مطلع عام .2021
و�أختار مدرب منتخب ال�شباب لكرة
الق ��دم قحط ��ان جث�ي�ر قائم ��ة نهائية
مك ��وّ ن م ��ن الالعب�ي�ن عب ��د ال ��رزاق
قا�س ��م كع ��ده وح�س ��ن ح�س�ي�ن عودة
ومنتظ ��ر عبدالأمري ه ��ادي وح�سني
جا�س ��م حمم ��د وزي ��د حت�س�ي�ن عب ��د
زي ��د وليث جنم عب ��ود ور�ضا فا�ضل
عبا� ��س وح�س�ي�ن زياد ط ��ارق وكرار
�سع ��د حم�س ��ن وح�س�ي�ن عب ��د الل ��ه
خ�ضري وعبد الله حممد عبد اجلليل
وحمم ��د ح�سن حم ��ادي وامري غامن
حمي ��د واحمد �شاكر م ��رواح وعلي
�شوق ��ي يعق ��وب وجمتب ��ى خلي ��ل
حممد وح�سني حي ��در عبد اخلالق
وم�صطف ��ى �سعدون عب ��ود حممد
منعم مو�سى وعل ��ي جا�سم لعيبي
ومنتظر م�صطفى حممد للم�شاركة
يف الن�سخ ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن بطولة
ك�أ� ��س الع ��رب حت ��ت  20عام ��ا لكرة
القدم.
غرب �آ�سيا لل�شباب

ويف �ش� ��أن �آخ ��ر  ،يحت�ض ��ن ملعب
�شرك ��ة التطوير يف مدين ��ة العقبة
الأردني ��ة خالل الفرتة م ��ن ال�سابع
ع�شر ولغاية اخلام� ��س والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �آذار املقب ��ل مناف�س ��ات
بطول ��ة احتاد غ ��رب �آ�سي ��ا الثانية
لل�شباب حت ��ت  19عام� � ًا مب�شاركة

منتخب ��ات الع ��راق حام ��ل اللق ��ب
ولبن ��ان والبحري ��ن والإم ��ارات
وفل�سطني وال�سعودية.
ومبوج ��ب اجل ��دول الزمن ��ي الذي
و�ضعته جلنة امل�سابقات يف احتاد
غ ��رب �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم �سيفتتح
منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم
م�ش ��واره �ضمن املجموع ��ة الأوىل
�أمام �شقيقه املنتخب الإماراتي يف
ال�ساعة الثامن ��ة م�ساء يوم ال�سابع
ع�ش ��ر من �شه ��ر �آذار املقب ��ل ت�سبقه
يف ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء املباراة
االفتتاحي ��ة للبطولة ب�ي�ن منتخبي
البحري ��ن وال�سعودي ��ة حل�س ��اب
املجموع ��ة الثاني ��ة  ،فيم ��ا �سي�شهد
ي ��وم التا�سع ع�شر م ��ن ال�شهر ذاته
�إجراء مباراتني الأوىل بني فل�سطني
والعراق والثانية جتمع ال�سعودية
ولبن ��ان �ضمن اجلول ��ة الثانية من
ال ��دور الأول ويج ��ري لقاءي ��ن يف
اجلول ��ة الثالث ��ة والأخ�ي�رة ي ��وم
احل ��ادي والع�شري ��ن حي ��ث يجمع
الأول لبنان م ��ع البحرين والثاين
الإمارات مع فل�سطني.
و�سيك ��ون يوم الث ��اين والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �آذار املقب ��ل �إقام ��ة ثالث
مباريات الأوىل بني ثالث املجموعة
الأوىل مع ثال ��ث املجموعة الثانية
لتحديد �صاحبي املركزين اخلام�س
وال�ساد�س ويلع ��ب بطل املجموعة
الأوىل م ��ع و�صي ��ف املجموع ��ة
الثاني ��ة يف املباراة الثانية ويلتقي
بط ��ل املجموعة الثانية مع و�صيف
املجموعة الأوىل يف املباراة الثالثة
حي ��ث �سينتق ��ل الفائ ��زان للمباراة

ل��ي��ف��ان��دوف��ي�����س��ك��ي ُي�����ش��ع��ل ال�������ص���راع ع��ل��ى ج���ائ���زة احل������ذاء ال��ذه��ب��ي
 بغداد  /املدى
�أ�شع ��ل البولن ��دي روب ��رت
ليفاندوفي�سك ��ي مهاج ��م فري ��ق
باي ��رن ميوني ��خ الأمل ��اين لك ��رة
الق ��دم دائرة ال�ص ��راع على جائزة
احل ��ذاء الذهب ��ي للمو�سم احلايل
بالدوريات الأوروبية �إثر �إحرازه
هدف�ي�ن يف مب ��اراة بادربورن يف
اجلول ��ة الثاني ��ة والع�شري ��ن م ��ن
دوري الدرجة الأملاين لكرة القدم
لريف ��ع ر�صي ��ده من الأه ��داف اىل

 25هدف� � ًا وي�ض ��ع فريق ��ه جم ��دد ًا
على
نقطة .
وب ��ات املهاج ��م ليفاندوفي�سك ��ي
الو�صيف على بعد هدف واحد من
املهاجم الإيطايل �شريو اميوبيلي
جنم فريق الت�سي ��و الذي يت�صدر
قائم ��ة ال�سباق على جائزة احلذاء
الذهب ��ي بر�صي ��د  26هدف� � ًا فيم ��ا
يتقا�س ��م الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و
رونالدو مهاج ��م فريق يوفنتو�س
االيط ��ايل مع تيم ��و فرينر مهاجم
�صدارة الرتتيب بر�صيد 49

اليبزي ��غ االمل ��اين املرك ��ز الثال ��ث
بالت�س ��اوي حيث ميل ��ك كل واحد
منه ��ا  20هدف� � ًا وم ��ن املتوق ��ع �أن
تزداد الإثارة واملناف�سة مع دخول
مهاجم�ي�ن ُج ��دد قائم ��ة ال�سب ��اق
خالل اجل ��والت املقبلة من مرحلة
الإي ��اب من الدوري ��ات الأوروبية
ويف مقدمتهم االرجنتيني ليونيل
مي�س ��ي قائ ��د فري ��ق بر�شلون ��ة
اال�سباين املتوج بلقب �آخر ن�سخة
من ه ��ذه اجلائزة الت ��ي فتحت له
الطري ��ق نح ��و نيل جائ ��زة �أف�ضل

الع ��ب يف العامل من قب ��ل االحتاد
الدويل لكرة القدم للعام املا�ضي .
ور�شح العديد من النقاد واملتابعني
ب�ش� ��ؤون ك ��رة الق ��دم االملاني ��ة
املهاج ��م روب ��رت ليفاندوفي�سكي
يف لع ��ب دور م�ؤث ��ر يف فري ��ق
باي ��رن ميونيخ حل�ص ��د �أكرب عدد
من امل�سابق ��ات املحلية والتناف�س
بق ��وة يف الو�ص ��ول اىل املب ��اراة
النهائي ��ة للن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن
دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لكرة القدم
. 2020

م ��ن جه ��ة �أخ ��رى  ،يعت ��زم مدي ��ر
�ش� ��ؤون احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أحم ��د
عبا� ��س �إبراهي ��م توجي ��ه كت ��اب
ر�سم ��ي اىل االحت ��اد ال ��دويل لكرة
الق ��دم يعلمه برغبة العراق يف نقل
مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم
وم�ضيفه منتخب هونغ كونغ التي
�ستج ��ري يف ال�ساع ��ة الثانية ظهر
ي ��وم احل ��ادي والثالثني م ��ن �شهر
�آذار املقب ��ل اىل م ��كان حماي ��د بد ًال
م ��ن ملعب العا�صمة فكتوريا �ضمن
اجلول ��ة الثامن ��ة م ��ن الت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لبطولة ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2023
بال�ص�ي�ن حفاظ� � ًا عل ��ى �سالم ��ة
الالعب�ي�ن بع ��د ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س
كورون ��ا هناك من ��ذ ث�ل�اث �أ�سابيع
ال�سيم ��ا �أن العدي ��د م ��ن االحتادات
القاري ��ة قام ��ت بت�أجي ��ل مناف�سات
العدي ��د م ��ن الألع ��اب اجلماعي ��ة
يف هون ��غ كون ��غ اىل نهاي ��ة الع ��ام
اجلاري.
وت�أت ��ي ه ��ذه املخاطب ��ة العراقي ��ة
للفيفا بن ��ا ًء على الرغب ��ة اجلاحمة
التي �أبده ��ا ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش مدرب املنتخب الوطني
لك ��رة الق ��دم للح�صول عل ��ى �أجابة
باعتب ��اره ي�ش ��رف عل ��ى ت�صفي ��ات
ك�أ� ��س الع ��امل يف جمي ��ع الق ��ارات
م ��ن �أج ��ل معرف ��ة م�ص�ي�ر ه ��ذه
املب ��اراة الت ��ي �ستك ��ون نتيجته ��ا
يف غاي ��ة الأهمي ��ة بحك ��م كونن ��ا
ت�صدرن ��ا ترتي ��ب ف ��رق املجموع ��ة
الثالثة بر�صي ��د  11نقطة يف ختام
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة لل ��دور الث ��اين
حي ��ث انت�ش ��ار فايرو� ��س كورون ��ا
يف العا�صم ��ة الفيتنامي ��ة هان ��وي
دفع ��ه اىل �إلغ ��اء املب ��اراة الدولي ��ة
الودي ��ة الت ��ي كان ��ت من املق� � ّرر �أن
جتمع الع ��راق وفيتن ��ام هناك يوم
ال�ساد� ��س والع�شرين من �شهر �آذار
املقب ��ل وتعوي�ضه ��ا بخو� ��ض لقاء
جتريبي مع املنتخب الأردين لكرة
القدم بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة
يوم اخلام� ��س والع�شرين ل�سهولة
احل�ص ��ول عل ��ى الفي ��زا و�ضم ��ان
و�ص ��ول الالعبني املحرتف�ي�ن �إليها
ب�سرعة من البلدان التي يحرتفون
فيها.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ر�أ�س االتحاد وذيول الفتنة
الن�ش� ��أة ال�صاحل ��ة يف ال�صغر تع ّلم على م ��كارم الأخالق  ،وتنبذ
ال�سل ��وك امل�شني  ،وتق ��ود الإن�سان باعتدال لي�ش � ّ�ق طريق حياته
ب�أمان مهما بلغ من �صعوبة وخماطر  ،طاملا �أنه يدرك َ ،منْ يزرع
اخل�ي�ر يح�صده ومن ي�سع ��ى لل�شر بدهاء ف�أنه يخ ��دع نف�سه ومل
باب ُك ّل
يكن �صادق ًا معها  ،وقالوا يف هذا املو�ضع "الكذبُ ي�سقي َ
�ش ٍّر كما ي�سقي املا ُء �أ�صو َل َّ
جر".
ال�ش ِ
ول ��و حمّ � �َ�ص كل منا ملفات �أزم ��ات الريا�ض ��ة العراقية مبختلف
�ضروبه ��ا الكت�شفن ��ا �أن الفاع ��ل فتن ��ة من�سوب ��ة �إىل ذي ��ول ال�ش ّر
ا�ستخدمت مل�صلحة ما ك ّر�ست كل �أدواتها غري ال�شرعية للنيل من
امل�ستهدف  ،و�سرعان ما تنتفي احلاجة للأدوات دون �أن ت�ستفيد
ب�شيء م ��ن خدمات �ش ّرها لتبقى يف الركن الأ�سود من تاريخ �أية
�أزم ��ة توثقها الأي ��ادي البي�ضاء وهي تن ّقب ع ��ن احلقائق ما بعد
زوال حُ ق ِبها.
ه ��ل ت�س ��اء َل ذيول الفتنة م ��ع �أنف�سهم  :كيف ت�س ��وّ ل لهم �أنف�سهم
الت�آم ��ر �ض ��د ر�أ� ��س االحت ��اد � ،أي احت ��اد ميثل مبعن ��اه اجلمعي
الوح ��دة ال�صغ ��رى يف كي ��ان مُنتخ ��ب � ،س ��واء ه�ضم ��ت الهيئة
العام ��ة وج ��ود رئي�سه �أو نفرت منه  ،فاجلمي ��ع احتكم اىل �إرادة
الت�صوي ��ت التي غالب ًا ما تدف ��ع ب�شخ�صيات تواجه املعار�ضة يف
قاعة االنتخاب  ،ومنهم من يتوعّد بت�سقيطها قادح ًا �شرارة حقده
كتعب�ي�ر عن رف�ضه للممار�سة الدميقراطية كونها �شكلية ومل ت�أت
مبا يتمناه!
لك ��م �أن تت�صوّ روا �أن كل ع�ضو جمعية عمومية �أو جمموعة منها
تتب� � ُع �شخ�ص ًا وتظ � ّ�ل تدافع عن ��ه يف احلق والباط ��ل  ،يف ال�سر
والعل ��ن  ،كيف يدير الرئي�س الفائز بي ��ت احتاده وهناك من يع ّد
له الفخ ��اخ والد�سائ� ��س  ،ويرمي عليه �أحج ��ار االتهامات بدافع
االنتق ��ام خل�س ��ارة مناف�سي ��ه يف االنتخاب ��ات ؟ والأده ��ى �أن كل
ه�ؤالء ينتمون للبيت نف�سه.
ِ�صدق� � ًا  ،لي� ��س كل م ��ا يُن�ش ��ر م ��ن مقاب�ل�ات يف �صفح ��ة ريا�ض ��ة
امل ��دى نتاج ترجم ��ة حرفية ملا �أدىل به �ضيوفن ��ا وخا�صة ر�ؤ�ساء
االحتادات  ،ن�ضط ُر كثري ًا برغبة منهم لالطالع ولي�س للن�شر عمّا
خبث وما ارتكبوه من
�ضمره لهم بع�ض املحيط�ي�ن ب�أعمالهم من ٍ
حماق ��ات للإطاحة بهم من خالل التن�سيق م ��ع ا�شباههم الأوفياء
يف اللي ��ل و�أول الغادري ��ن به ��م مع طلوع ال�شم� ��س ب�أقرب مكاملة
مع الرئي�س!
�أية ثق ��ة مفقودة هذه تر�سم ت�أمّالت االبط ��ال والبطالت مل�ستقبل
من�صات
ي�س ��ع حتدياته ��م ومي ّكنهم م ��ن موا�صلة تناف�سهم نح ��و ّ
التتويج وقد �أنهى �أبناء الريا�ضة �سبعة ع�شر عام ًا من ال�ضياع يف
معارك جانبية لال�ستحواذ ع ��ن مواقع ال تليق ب�أحجام غالبيتهم
بعدم ��ا �أعم ��ت ب�صائرهم عوا�ص ��ف التخوين بالذم ��ة املالية ومل
تعد قلوبهم خ�ض ��راء االنتماء لواحة الريا�ض ��ة و�سالمها الهانئ
 ،ب ��ات الكفوء عدوّ هم الغا�شم ب�سالح علميت ��ه  ،يهدّدهم باحتالل
مقاعده ��م يف االندي ��ة واالحت ��ادات والأوملبي ��ة كونه ��ا ا�صبحت
ج ��زء ًا من ممتل ��كات �شخ�صي ��ة يدافعون عن وجوده ��م فيها بكل
ق ��وة متاحة م�ستفيدين من غياب قان ��ون حتديد املدة الت�شريعية
لرئي�س واع�ضاء اللجنة التنفيذية املنتخبة وك�أن م�ش ّرع القانون
الريا�ضي القدمي واجلديد يز ّكيهم مدى احلياة.
ب ��ات التغي�ي�ر يف امل�ل�اكات العاملة �ضم ��ن امل�ؤ�س�س ��ة الريا�ضية
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �صناع ��ة البط ��ل والتخطي ��ط للإجن ��از (الن ��ادي
واالحت ��اد) ك�أولوي ��ة قب ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واللجنة
مهرب منه �إال مَن �أتخ ��ذ املوقع م�صدر ًا
الأوملبي ��ة  ،بات مطلب� � ًا ال َ
لالنتف ��اع و�سن ��د ًا لطاب ��و العالق ��ات وبن ��اء مزي ��د م ��ن م�شاريع
�شخ�صي ��ة ال عالق ��ة له ��ا بامليث ��اق الأوملبي ال ��ذي يبق ��ى يف �آخر
اهتمام ��ات اللجان التنفيذية ولن ي�ستذكره �أحد �إال عندما ت�س ّلط
الدول ��ة كامريا املراقبة لك�ش ��ف م�ستور هذه الزاوي ��ة �أو تلك من
بيوتات الريا�ضة.
الفر�ص ��ة قائمة لتوفري م�ساحة وا�سعة م ��ن ال�شفافية يف قانوين
الأندي ��ة واالحتادات قبل �صدورهما مطلع �آذار املقبل  ،وال �ضري
يف �إعادة تنقيحهما وت�ضمني �شروط محُ َكمَة تبعد ذوي النفو�س
ال�ضعيف ��ة من االق�ت�راب لأ�سوار الريا�ضة الت ��ي عانت طوي ًال من
�سلوكياته ��م املري�ضة و�أفانني وعودهم و�سطحية �أفكارهم  ،و�آن
الأوان لت�أخ ��ذ الريا�ض ��ة دوره ��ا احلقيقي لالنط�ل�اق مع ال�شباب
نح ��و قمم املج ��د والتفوق بع ��د �أن كبّل الكب ��ار �أزمانه ��ا بعُقدِ هم
البالية.
َ
ت�ساءل ذيول الفتنة مع �أنف�سهم
هل
ت�سول لهم �أنف�سهم الت�آمر �ضد
 :كيف ّ
ر�أ�س االتحاد � ،أي اتحاد يمثل بمعناه
الجمعي الوحدة ال�صغرى في كيان
ُمنتخب � ،سواء ه�ضمت الهيئة العامة
وجود رئي�سه �أو نفرت منه ،

منتخب ال�سلة يتعر�ض �إلى �أول خ�سارة في الت�صفيات الآ�سيوية
 بغداد  /املدى

تعر� ��ض املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
ال�سل ��ة اىل �أول خ�س ��ارة بت�صفيات
ك�أ�س �آ�سيا لك ��رة ال�سلة � 2021أمام
م�ضيف ��ه املنتخب اللبن ��اين بنتيجة
( ) 87-68نقط ��ة يف الكال�سيك ��و
ال�شام ��ي ال ��ذي �أحت�ضنت ��ه قاع ��ة
جمم ��ع نهاد نوف ��ل املغلق ��ة لاللعاب
الريا�ضي ��ة يف العا�صمة بريوت يف
افتت ��اح اجلولة الأوىل م ��ن النافذة
االوىل حل�س ��اب املجموع ��ة الرابعة
الت ��ي ت�ض ��م اىل جنبهم ��ا منتخب ��ا
البحرين والهند .
وكان ��ت ه ��ذه املب ��اراة الثاني ��ة التي
جتم ��ع املنتخب�ي�ن ال�شقيق�ي�ن خ�ل�ال
�أ�سب ��وع واح ��د حي ��ث جن ��ح رج ��ال
الأرز يف التغلب على �أ�سود الرافدين
بنتيج ��ة ( ) 79-97نقط ��ة على قاعة
الأم�ي�ر حم ��زة الريا�ضي ��ة يف مدينة
احل�س�ي�ن لل�شب ��اب �ضم ��ن مناف�سات
بطول ��ة ك�أ�س املل ��ك عبد الل ��ه الثاين
التا�سع ��ة لك ��رة ال�سل ��ة الت ��ي ج ��رت

بالعا�صم ��ة الأردني ��ة عم ��ان ومتكن
فيه ��ا م ��ن الظف ��ر باللقب �إث ��ر حلوله
يف املرك ��ز الأول بر�صي ��د  8نق ��اط
يف بروفة لكليهم ��ا يف التح�ضريات
النهائي ��ة قبل الدخول يف الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة اىل النهائي ��ات
القاري ��ة وال�سيم ��ا �إنهم ��ا وقع ��ا يف
املجموع ��ة الرابع ��ة اىل جان ��ب
املنتخب البحريني لكرة ال�سلة الذي
�أحت ��ل املركز اخلام� ��س والأخري يف
تل ��ك البطول ��ة بر�صيد  4نق ��اط فقط
م ��ن خ�سارته �أم ��ام منتخبات الأردن
والعراق ولبنان و�سوريا .
وف�شل العبو منتخبنا الوطني لكرة
ال�سل ��ة يف جم ��اراة نظرائهم العبو
املنتخ ��ب اللبن ��اين الذي ��ن �أحكموا
�سيطرته ��م الكامل ��ة عل ��ى جمري ��ات
الأ�ش ��واط االربع ��ة م ��ن خ�ل�ال
انتهاجه ��م اخلط ��ة الهجومي ��ة ع ��ن
طري ��ق الورقت�ي�ن الرابحت�ي�ن وائل
عرقج ��ي وكرمي ع ��ز الدي ��ن اللذين
ترجما خطة الدفاع املحكمة للمدرب
ج ��و جماع� ��ص من ��ذ البداي ��ة رغ ��م

و�ستج ��ري عل ��ى قاع ��ة ال�شع ��ب
املغلق ��ة للألع ��اب الريا�ضي ��ة يف
العا�صم ��ة بغ ��داد مواجه ��ة مثرية
جتم ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
ال�سلة ونظريه الهن ��دي يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�س ��اء ي ��وم غ ��د الأثن�ي�ن
�ضم ��ن اجلول ��ة الثانية م ��ن النافذة
الأوىل لت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة
ال�سل ��ة  2021حل�س ��اب املجموع ��ة
الرابع ��ة حي ��ث ت�سبق ��ه حي ��ث عمل
احت ��اد كرة ال�سل ��ة اىل البدء بحملة
حت�شي ��د جماهريي كب�ي�ر من خالل
ق ��راره بالدخول املج ��اين للوقوف
اىل جانب الالعبني وا�ستغالل عامل
الأر�ض حل�صد انت�صار بفارق كبري
م ��ن النق ��اد ويعطي ر�سال ��ة ب�صحة
�صواب قرار االحتاد الآ�سيوي لكرة
ال�سلة ب�إقام ��ة مباريات العراق على
�أر�ضه خالل الت�صفيات الآ�سيوية .
و �ستق ��ام الناف ��ذة الثاني ��ة م ��ن
احل�ض ��ور الفق�ي�ر جلماهريهم على يف ترتي ��ب منتخب ��ات املجموع ��ة متفوق�ي�ن بف ��ارق النق ��اط امل�سجل ��ة املنتخب الهندي بنتيجة ( ) 67-68ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة ال�سلة
مدرج ��ات قاع ��ة جمم ��ع نه ��اد نوفل الرابع ��ة بر�صيد نقطت�ي�ن يف ختام عل ��ى الأحم ��ر البحرين ��ي الو�صيف نقط ��ة يف املباراة التي جرت بينهما  2021حل�س ��اب املجموع ��ة الرابعة
خالل �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقبل
حيث �ضمن رجال الآرز املركز االول اجلول ��ة الأوىل م ��ن النافذة االوىل ال ��ذي متكن من التغل ��ب على �ضيفه بالعا�صمة البحرينية املنامة .

حي ��ث ي�ستقب ��ل منتخبن ��ا الوطن ��ي
لكرة ال�سلة يوم ال�ساد�س والع�شرين
�شقيقه املنتخب البحريني و�سيكون
ي ��وم التا�س ��ع والع�شري ��ن موع ��د ًا
للقم ��ة العربي ��ة الناري ��ة الت ��ي يحل
فيه ��ا املنتخب اللبن ��اين لكرة ال�سلة
�ضيف ًا ثقي ًال على منتخبنا و�ستجري
الناف ��ذة الثالثة حي ��ث �سي�شهد يوم
التا�سع ع�شر من �شهر �شباط 2021
مواجه ��ة �صعب ��ة ملنتخبن ��ا الوطني
�أمام م�ضيفه املنتخ ��ب الهندي لكرة
ال�سلة ويغ ��ادر بعدها اىل العا�صمة
البحريني ��ة املنام ��ة ليواج ��ه �شقيقه
الأحم ��ر البحرين ��ي ي ��وم الث ��اين
والع�شري ��ن من ال�شه ��ر نف�سه حيث
�سيت ��م التع ��رف عل ��ى �أول وث ��اين
املجموع ��ة مبا�ش ��رة اىل ك�أ�س �آ�سيا
لك ��رة ال�سل ��ة فيم ��ا يلع ��ب �صاح ��ب
املركز الثالث يف املجموعات ال�ست
مباري ��ات م ��ن مرحلة واح ��دة فقط
تت�أه ��ل يف النهاي ��ة �أربعة منتخبات
حتج ��ز �أماكنه ��ا يف النهائيات التي
�ستقام مب�شاركة  16منتخب ًا.

آراء وأفكار
رؤيـــة
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مُند�س
لأ�شه ��ر ،حتدث ��ت ق ��وى ال�سلطة ،ع�ب�ر �شخو�صه ��ا و�إعالمها ،عن
وج ��ود مند�سني يف �ساحات التظاهر ،وبع ��د كل هجمة ت�ستهدف
املتظاهري ��ن كان داعم ��و الهجمات يتحدثون ع ��ن �ضرورة �إخالء
�ساح ��ات التظاهر م ��ن املند�سني ،ورغ ��م �سقوط مئ ��ات ال�ضحايا
واعتق ��ال الآالف ف� ��إن ق ��وى ال�سلط ��ة العلني ��ة واملخفي ��ة مل تتهم
�شهي ��د ًا �أو معتق�ل ً�ا بعينه �إنه مند�س حتى �ص ��ارت كلمة "مند�س"
مثل كلم ��ة �شبح نتداوله ��ا جميع ًا و�صارت را�سخ ��ة يف قامو�سنا
لكنها كلمة بال داللة حمددة.
يف ب�ل�اد مفتوح ��ة للتدخالت اخلارجي ��ة من الطبيع ��ي �أن نتوقع
تعر� ��ض كل ممار�سة عام ��ة �أو عمل جمعي لال�ستغ�ل�ال االجنبي،
ويف ع�ص ��ر اله�شا�ش ��ة الأمنية ميكن للمجرم�ي�ن واخلارجني على
القان ��ون �أن يت�سللوا اىل �أكرث الأعمال واملمار�سات نزاهة و�شرف ًا
ب ��ل ميكنهم ادع ��اء ابتكاره ��ا وقياداتها فلن تعرت� ��ض عليهم جهة
ر�سمية وال ميكن ل�شخ�ص �أعزل م�سامل �أن يردعهم ،وهذا الو�ضع
لوح ��ده �أك�ب�ر �سب ��ب يدف ��ع املواطن�ي�ن لالحتج ��اج عل ��ى ال�سلطة
الت ��ي تعجز ع ��ن �ضبط �أمن الب�ل�اد وتريد من املواطن�ي�ن فيما لو
اعرت�ض ��وا عليها القي ��ام مبهمة الأجه ��زة اال�ستخباري ��ة ليعرفوا
املخل�ص من غ�ي�ر املخل�ص ،والوطني من العمي ��ل ،وال�سلمي من
العنف ��ي ،ث ��م يقوم املخل� ��ص الوطن ��ي امل�سامل بالت�ص ��دي للخائن
العمي ��ل العنف ��ي؟! ،هذه بب�ساط ��ة و�صفة حلرب �أهلي ��ة �أو عملية
ن�ص ��ب لدف ��ع املواطن املحتج الأع ��زل اىل التهلكة ليته ��م بعد ذلك
مبمار�سة العنف.
لنع�ت�رف �أن ه ��ذه البالد م�ستباحة للتدخ�ل�ات اخلارجية املر�ضي
عنه ��ا وغ�ي�ر املر�ضي عنه ��ا من قب ��ل ال�سلطة ،ولنع�ت�رف بوجود
�س�ل�اح منفلت مر�ض ��ي عنه وغري مر�ض ��ي عنه من قب ��ل ال�سلطة،
ولنع�ت�رف �أن ال�سلط ��ة غري معني ��ة ب�شيء وال بح ��دث ما مل يعكر
عليه ��ا بقائه ��ا ف�إذا �ص ��ار م�صريها عل ��ى املحك طالب ��ت املواطنني
ب�إجن ��از م ��ا تقاع�س ��ت هي ع ��ن �إجن ��ازه �أو ف�شلت في ��ه من �ضبط
للأم ��ن ،ولأنه ��ا �سلطة يرعبها كل قوي فهي ال جت ��ر�ؤ على ت�سمية
اال�شي ��اء ب�أ�سمائها ولذلك مت�سكت بالألف ��اظ الوهمية مثل مند�س
وجوك ��ر واعرت�ضت عل ��ى كل مايقوم به املتظاه ��رون لكنها مث ًال
ل ��ن تعتقل �شيخ ع�شرية قطع طريق ًا عام� � ًا �أو اطلق العنان ل�سالح
ع�شريت ��ه يف حمافظة ما فقتلت ونهب ��ت� ،أو على جماعة ا�ستولت
بق ��وة ال�سالح على بئ ��ر نفط �أو منفذ ح ��دودي ،مل ت�شهر ال�سلطة
بكب ��ار امل�س�ؤولني املدانني ق�ضائي ًا بالتهريب والر�شوة والقتل بل
حفظت كرامتهم و�أخف ��ت تاريخهم وعندما يقوم �أحد �أقارب كبار
امل�س�ؤول�ي�ن بعمل غري قانوين بف�ضل رعاي ��ة وحماية قريبه يقال
�إن هذا امل�س�ؤول مثل النبي نوح عنده ابن غري �صالح.
ال�سلط ��ة ال�شرعي ��ة احلقيقي ��ة ال حتت ��اج اىل كلم ��ات جذاب ��ة وال
ت�ستخ ��دم البالغ ��ة بل هي ملتزم ��ة بالتو�صيف ��ات القانونية حتى
تظه ��ر موقفه ��ا الوا�ض ��ح وال تعي� ��ش يف املنطق ��ة الرمادي ��ة التي
ت�سكنها الع�صابات وال�شخ�صي ��ات الإجرامية وجماعات الن�صب
واالحتيال.
وللتذك�ي�ر ،ف�إن م�صطلحات من �صن ��ف "مند�س" و "طرف ثالث"
ه ��ي من نت ��اج �إع�ل�ام م�ضلل تاب ��ع للنظ ��م اال�ستبدادي ��ة العربية
وقام ��ت �أجهزة �إعالمي ��ة عراقية ب�سرقتها و�إع ��ادة ت�سويقها على
�إنه ��ا منتج ��ات �أ�صلية ،مع اال�ش ��ارة اىل �أن قامو� ��س الت�ضليل مل
ينق ��ذ �أحد ًا من احلكام الع ��رب ،فلم ��اذا اذن ت�ستخدمون لغة ثبت
عدم �صالحيتها؟!!.

�أكتب هذه الر�سالة للوزير
امل�ستقبلي للتعليم العايل
والبحث العلمي ب�ضمن
الت�شكيلة التي اختارها ال�سيد
حممد توفيق عالوي والتي
و�صف �أع�ضاءها بامتالكهم
الكفاءة وامل�ؤهالت والربامج
القابلة للتطبيق "للعبور
بالبلد اىل بر الأمان".

عزي ��زي وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل والبحث
العلم ��ي ..قلب ��ي مع ��ك لأن الرتك ��ة مثقلة
بالهم ��وم وامل�ش ��اكل ،حيث تنتظ ��رك عدد
م ��ن امل�سائ ��ل الإداري ��ة واالكادميية التي
حتت ��اج اىل معاجل ��ة �سريع ��ة ،وق ��د تقف
حائر ًا �أمام مفرتق طريق فهل �ست�ضع جل
اهتمام ��ك يف حت�سني جودة التعليم حتى
ت�ستطيع اجلامعات مواكبة ركب التطور
م ��ع جامعات الع ��امل� ،أم �ستهت ��م كما فعل
الوزي ��ر ال�سابق باملنا�ص ��ب الإدارية على
قاعدة املحا�ص�ص ��ة بني القوى والأحزاب
ال�سيا�سية؟
ماذا �ستفعل بر�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء
احلالي�ي�ن وبع�ضهم ما هو مالئم لوظيفته
وي�ستحقه ��ا ويجيده ��ا ،والبع� ��ض الآخر
لي�س مبنا�سب �إال لتحقيق م�صالح حزبه؟
لرمب ��ا م ��ن حقن ��ا اعتب ��ار وظيف ��ة رئي�س
اجلامعة ووظيفة العميد من اهم وظائف
التعلي ��م الع ��ايل فق ��د اظه ��رت ال�سنني �أن
العدي ��د م ��ن االنتكا�س ��ات وامل�ش ��اكل يف
العم ��ل الأكادميي كان �سببه ��ا �سوء �إدارة
العم ��ل و�ضع ��ف �أو خط� ��أ الق ��رار املتخ ��ذ
وعدم اخلربة يف التعامل مع التدري�سيني
وهذا الأمر ال يعود اىل وجود م�شكلة يف
اجله ��از الوظيف ��ي فح�سب ،ب ��ل لأن هناك
م�شكلة يف عدم قدرة م ��ن ي�شغل الوظيفة
ويتحم ��ل م�س�ؤوليته ��ا .م ��اذا �ستفع ��ل
لتح�س�ي�ن العالق ��ة ب�ي�ن �إداري اجلامعات
والتدري�سيني ،وبينهم وبني الطلبة؟
ماذا �سيك ��ون قرارك بالن�سب ��ة للدرا�سات
التي تنت ��ج خريجني ال يرغ ��ب بهم �سوق
العم ��ل وال متنح الطلب ��ة م�ؤهالت قيادية
وا�شرافية وات�صالي ��ة واحرتافية؟ وماذا
�ستفع ��ل خلل ��ق بيئ ��ة اكادميي ��ة مف�ضي ��ة
للتعليم والتعلم؟ وكيف توفر للتدري�سيني
والطلبة احلريات االكادميية وال�شخ�صية
وحتقق للجامعات ا�ستقالليتها احلقيقية؟

ا .د .حممد الربيعي

وكي ��ف �ستح ��د م ��ن االف ��راط يف الرتكيز
على �أمن ��اط التعليم التقليدي ��ة والتو�سع
احل ��ايل يف التعليم النظ ��ري على ح�ساب
التعليم التقني والفني؟
ه ��ل �ستطلب �أم ��وال �أخرى م ��ن �صندوق
الدول ��ة ملعاجلة �ضع ��ف االمكانيات وفقر
البني ��ة التحتي ��ة واملراف ��ق االكادميي ��ة
وهزال ��ة التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة للبح ��ث
العلم ��ي؟ كي ��ف �ست�ساعد التعلي ��م العايل
يف العراق لتحقي ��ق وظائفه واهدافه يف
الوق ��ت ال ��ذي تفتقر ال ��وزارة اىل املعرفة
واخل�ب�رة العاملية وتنع ��دم احلوافز نحو
التجريب والتغيري؟
ماذا �ستعمل للنظام الإداري البريوقراطي
والهرمي الرتكيب وال ��ذي ي�ضعك كوزير
يف �سلطة مطلقة بحيث يعتمد الأكادمييني
والإداري�ي�ن يف كل �صغ�ي�ره وكبريه على
قراراتك؟ هل �ست ��زور اجلامعات وتلتقي
ب�أ�ساتذتها وطلبتها وتتعرف على حياتهم
وم�شاكلهم ب�صورة مبا�شرة؟ ماذا �ستفعل
للح ��د من التده ��ور احلا�ص ��ل يف التعليم
اجلامعي نتيجة انت�ش ��ار الكليات الأهلية
ودرا�س ��ات م ��ا بع ��د الظهر والت ��ي ت�سمى
تع�سف� � ًا بامل�سائي ��ة؟ كي ��ف تتخل� ��ص م ��ن
عقلي ��ة احل�ص ��ار الت ��ي تقف حج ��ر عرثة
ام ��ام اال�ستفادة م ��ن كف ��اءات اخلارج او
م ��ن العقول املتوفرة يف ال ��دول الغربية؟
ماذا �ستعمل لكي تعال ��ج عزلة التدري�سي
والطالب عن الع ��امل والناجتة عن �ضعف
املخاطب ��ة باللغات الأجنبي ��ة وخ�صو�ص ًا
اللغ ��ة االنكليزية؟ م ��اذا �ستعمل يف ظرف
�أ�صبح فيه النظام التعليمي م�صابا بعطب
�أ�سا�س يف هيكله البنيوي والتنظيمي؟
وم ��ا هو ق ��رارك ب�ش� ��أن م ��ا �أق ��ره املنهاج
الوزاري م ��ن �أولوي ��ات ل ��وزارة التعليم
الع ��ايل ،ومنه ��ا مت�ص ��درة الأه ��داف:
"اعتب ��ار دخول اجلامع ��ات العراقية يف

جمتمع ما بعد احلرب :طبقات عليا وطبقات �سفلى
بالرغ ��م م ��ن الأرب ��اك ال ��ذي تعي�ش ��ه المجتمع ��ات
وخ�صو�ص� � ًا الأح ��داث ال�سيا�س ��ية الت ��ي تتعل ��ق
بم�صير الدولة وو�ضعها وامكانياتها التي ت�صبح
ب�ش ��كل �أو ب�آخر �ضعيفة �إل ��ى جانب الفو�ضى التي
ترع ��ب الجميع فهي ب ��كل المقايي�س تبقى كابو�س
يراود المواطنين في �صحوهم ومنامهم ،هنا تبرز
ق�ضايا اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة وبنيوية تتمحور
ح ��ول خالف ��ات تطف ��و عل ��ى ال�سطح تك ��ون حادة
تنذر ال�شتعال �أزمة تتلوها �أزمات في الحقيقة هي
ا�ستجاب ��ة لأزم ��ات نف�سي ��ة و�سيكولوجية بحاجة
�إل ��ى فه ��م �سل ��وك وطبيع ��ة م ��زاج المجتم ��ع الذي
ي�صبح في ه ��ذه المرحلة بال ��ذات منتج لمجموعة
من الطبقات التي �ست�ؤثر فيما بعد على المنظومة
 د� .أثري ناظم اجلا�سور
ب�ش ��كل كام ��ل ،وه ��ذه الطبقات هي نت ��اج الطبيعة
المجتمعي ��ة ومخ ��رج م ��ن مخرج ��ات التوجه ��ات
واالف ��كار �سيم ��ا وانه ��ا مت�أث ��رة بموروثاته ��ا
وبانعكا�س ��ات الأو�ضاع الت ��ي تعي�شها في بلدانها
ذات الإيقاعات الم�ضطربة.
ف ��ي بداية كل عم ��ل �سيا�سي جدي ��د �سيتم الحديث غي ��ر منطق ��ي وق ��د يفتق ��ر للعقالنية ف ��ي التعامل،
ع ��ن م�ش ��روع بن ��اء الدول ��ة الجدي ��دة خ�صو�ص� � ًا ف�إل ��ى جان ��ب الطبق ��ات الت ��ي تتحكم به ��ا العاطفة
�إذا كان ��ت الح ��رب ه ��ذه �أو الح ��روب ق ��د �صاحبها وال�سلطات الروحي ��ة ( الدينية) والأفكار القومية
تغيير ب�ش ��كل النظام ال�سيا�سي وتحدي ��د ًا �إذا كان الت ��ي تغييب الهوية الوطنية هناك طبقات تتغلغل
ه ��ذا النظام مركزي� � ًا قاب�ض� � ًا على ال�سلط ��ة ب�شكل في ج�سد الدولة لتغذي �أفكارها وتوجهاتها داخل
كامل ،وق ��د حدثتنا التج ��ارب التاريخي ��ة عن تلك المجتمع ،فالطبقة ال�سيا�سية الحديثة �أو الجديدة
الأم ��م وال�شع ��وب الت ��ي تبعث ��رت وتمزق ��ت بفعل تفتقر �إل ��ى �ألف باء �إدارة الدول ��ة ب�سبب الظروف
االج ��راءات المتبع ��ة تجاهه ��ا بع ��د �أن ت ��م تبديل الفكرية والتناف�سية وال�صراعية التي عا�شتها هذه
�أنظمتها ال�سيا�سية بطريقة �سريعة وغير مدرو�سة الطبق ��ة وهي تعار�ض نظام بعينه بالنتيجة تخلق
ليت ��م تطبيق مجموعة م ��ن الم�شاري ��ع والقوانين مجامي ��ع م ��ن المتنفذي ��ن النفعيي ��ن يحاولون من
تعج ��ز بالنهاي ��ة �أية قوة على تطبيقه ��ا من غير �أن �سطوة ه ��ذه الطبقة ال�سيطرة عل ��ى كافة تفا�صيل
تع ��م الفو�ض ��ى لتكون مرحل ��ة انتقالي ��ة تحمل في الدولة ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية واالجتماعية بعد
طياتها كل ما له عالقة بالف�شل ،فبناء دولة محطمة �أن يح�صل ��وا عل ��ى ال�ض ��وء الأخ�ضر م ��ن ال�سلطة
يحتاج �إل ��ى �إرادات داخلية وخارجية تتطابق في الأعل ��ى ،واله ��م الأكب ��ر م ��ن خل ��ق هك ��ذا مجاميع
الر�ؤي ��ة والتطبيق لتتيح الفر�صة �أن يتم ا�ستغالل هو البق ��اء في ال�سلط ��ة �أكبر فترة ممكن ��ة لإ�شباع
كل نقاط ال�ضع ��ف في �سبيل معالجته ��ا واالنتقال حاجتهم الما�سة لل�سلطة التي لطالما كانوا تواقين
للمرحل ��ة التالي ��ة ،وه ��ذا يتم ف ��ي مجتمعات مرت �أن يكون ��وا �ضمن ه ��ذه المنظوم ��ة الم�سيطرة �أو
بحال ��ة م ��ن اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي التي حرم ��وا منها ل�سن ��وات ط ��وال ،بالتالي فهي
جعلها مت�صالح ��ة مع الذات تتنا�س ��ى كل المرحلة تنت ��ج كل ما هو م�شوّ ه وغي ��ر قابل �أن يبلور ر�ؤية
ال�سابق ��ة ب ��كل ما تحمله م ��ن �أوج ��اع وانك�سارات علمي ��ة وعملية لعملية البن ��اء التي في دو ًال اخرى
وتهمي�ش.
تكون هي الهدف من �أجل ال�سير نحو الم�ستقبل �أو
لكن في المجتمعات غير الم�ستقرة �أو في مجتمعات كما ي�سمونه لغد �أف�ضل ،هذه ال�سيطرة ت�أتي بفعل
ي�شعر جمي ��ع من فيها بالتهمي� ��ش والإق�صاء ف�أنها تغيي ��ر الم�شاه ��د بين الحي ��ن والآخ ��ر وتطورات
م ��ن البديه ��ي تنت ��ج مجموعة م ��ن الطبق ��ات التي الأح ��داث التي في الأغلب تك ��ون خطيرة فالطبقة
تقت ��ات الواح ��دة عل ��ى الأخ ��رى بطريق ��ة تناف�س ال�سيا�سي ��ة تعتا� ��ش على طبقة �أخ ��رى هي تخلقها

�أي�ض� � ًا طبق ��ة اقت�صادي ��ة بالم�سم ��ى ت�سيط ��ر م ��ن
خاللها على القرار االقت�صادي بعد ان يتم الحديث
عن تبدل النظام االقت�صادي المتبع في هذه الدولة
�أو تلك فالأنظمة االقت�صادية التي قد تكون مغايرة
للنظ ��ام االقت�صادي ال�سابق المتب ��ع في الدولة قد
يخل ��ق ت�ض ��ارب من خالل ��ه تبرز طبق ��ة اقت�صادية
مرتبط ��ة بالطبقة ال�سيا�سي ��ة ب�شكل �أو ب�آخر تعمل
عل ��ى تلبيه مطالبها ب�ص ��ورة تجعل منها م�سيطرة
عل ��ى مجمل الق�ضايا المالية بعد �أن تتبنى قرارات
ور�ؤى اقت�صادي ��ة ال تتنا�س ��ب م ��ع طبي ��ة وبيئ ��ة
االو�ض ��اع التي تمر بها الدول ��ة ،وهذه الطبقة هي
كم ��ا قلن ��ا نت ��اج الطبق ��ة ال�سيا�سية المتنف ��ذة لكن
ه ��ذا ال يعن ��ي �أن الدول ��ة في هذه الظ ��روف تفتقر
�إلى طبقة م ��ن رجال الأعمال القادري ��ن على �إدارة
االقت�ص ��اد ب�ش ��كل �سلي ��م �إال �أن مجم ��ل االو�ض ��اع
الداخلي ��ة فيم ��ا يخ� ��ص االرب ��اك وع ��دم الو�ضوح
ت ��دار من خل ��ف �ستار الح ��ذر والخوف م ��ن كل ما
ه ��و م�ستقل عن �سلطة الطبق ��ة ال�سيا�سية ،بالتالي
فان كل م ��ن له عالقة بالعم ��ل االقت�صادي يرى �أنه
غير مرحب به في اج ��واء خلقتها الفو�ضى ،وهذا
ينت ��ج اقامة م�ؤ�س�سات غير ق ��ادرة على اال�ضطالع
بالم�س�ؤولي ��ات الموكل ��ة اليها مما ي�سه ��م في عدم
و�ض ��وح اله ��دف ،هاتي ��ن الطبقتين بع ��د �أن تثبت
�أقدامه ��ا ف ��ي مختل ��ف التفا�صي ��ل تب ��د�أ بالتناف�س
والدفع �صوب اال�ستي�ل�اء على مراكز �صنع القرار
ال�سيا�سي.
بع ��د �أن تتم ال�سيطرة التامة عل ��ى كامل التفا�صيل
المهم ��ة ف ��ي الدول ��ة ومخرج ��ات �صن ��ع الق ��رار
ال�سيا�سي الداخلي والخارجي تبد�أ عملية التحكم
بالم�صائر وه ��ذه العملية تتطل ��ب طبقة اخرى قد
ي�سميه ��ا البع� ��ض بالأغلبي ��ة عل ��ى اعتبارها ت�ضم
�أغل ��ب المواطني ��ن الذي ت�أث ��روا بالأح ��داث ال بل
قد تك ��ون هذه االحداث �أجهزت عل ��ى �آمالهم ،هذه
الطبق ��ة هي الم�ضحى بها والم�ضحي بذات الوقت
والت ��ي تدف ��ع ثمن �س ��وء التخطي ��ط واالدارة بعد
�أن تتعا�ض ��د كل الطبقات المتنف ��ذة لت�صبح �سلطة
لها الق ��درة عل ��ى التح ��م بم�صائره ��م ،بالمح�صلة
ت�صبح ه ��ذه الطبقة في �أ�سفل القاع ��دة تفقد �شيئ ًا
ف�شيئ ًا القدرة على مجاراة االحداث بعد �أن ت�صبح
وق ��ود ًا للتناف�س وال�صراع الداخل ��ي والخارجين
وتت ��م ترجم ��ة كل المخرج ��ات ال�سيا�سي ��ة ل�صالح
تل ��ك الطبق ��ات لتنت ��ج الأح ��داث في النهاي ��ة طبقة
م�سحوقة مهم�شة تفتقر للحياة الكريمة الهانئة.

الت�صنيف ��ات العاملي ��ة كه ��دف وم�ؤ�ش ��ر
جلودة التعليم العايل يف العراق "..وقد
�أ�صب ��ح الهدف م�صدر قل ��ق م�شروع حول
ا�ستحال ��ة حتقيقه ويف ظل حقيقة انعدام
العالقة بني الت�صنيفات الدولية واجلودة،
ومن احتماالت �س ��وء ا�ستخدامه ،خا�صة
عندما ي�ستخدم فق ��ط لأغرا�ض ترويجية
او دعائي ��ة� ،أو حتى �أ�سو�أ من ذلك ،عندما
ي�صبح املحرك الرئي�س لقرارات ال�سيا�سة
العامة للحكومة واجلامعات.
�سي�سع ��دين ج ��د ًا �إذا ما اكدمت عل ��ى �إنكم
�ستعملون عل ��ى تطبيق برنامج �إ�صالحي
حقيق ��ي للتعلي ��م الع ��ايل لأج ��ل جع ��ل
اجلامع ��ات العراقية يف مقدمة اجلامعات
العربي ��ة .وقد ي�ساع ��دك ق ��راءة �أو �إعادة
ق ��راءة درا�سات ��ي ومقرتحات ��ي (والت ��ي
جتدها على مواقع التوا�صل ويف االدبيات
الرتبوي ��ة وال�صحف) عل ��ى اكت�ساب فهم
�أعمق مل�ش ��اكل التعليم العايل يف العراق،
وتقنعك ب�أن التطوير التعليمي ال يتحقق
�إال بتحقي ��ق الإ�ص�ل�اح التعليم ��ي .امتنى
�أن تقتن ��ع �أن ال بديل عن الإ�صالح يف ظل
الظروف الراهنة واالختالالت الوظيفية
يف نظ ��ام التعلي ��م الع ��ايل واملتمثل ��ة يف
�ضع ��ف م�ستوي ��ات املدخ�ل�ات ورداءة
نوعي ��ة العملي ��ات التعليمي ��ة واختالالت
الت ��وازن يف خمرج ��ات اخلريج�ي�ن
مقارن ��ة باحتياج ��ات �س ��وق العمل وعدم
كفاية جه ��ود تطويرالق ��درات التدري�سية
والبحثي ��ة لالدارة ال�سابق ��ة .و�إذا مل تكن
ق ��د اطلع ��ت �سابق� � ًا عل ��ى مق�ت�رح برنامج
الإ�ص�ل�اح ال�شامل للتعلي ��م العايل رجائي
االطالع عليه بفتح الوا�صل ادناه (*).
ولكي �أكون �أكرث و�ضوح ًا يف ت�أكيد الأزمة
التي مير بها التعلي ��م العايل واجلامعات
�سا�ضع امامكم عدد حمدود من التعليقات
الكثرية الت ��ي ا�ستلمتها م ��ن التدري�سيني

يف اجلامع ��ات العراقي ��ة ع�ب�ر ال�سني�ي�ن
املا�ضي ��ة ،وغر�ض ��ي م ��ن اختي ��ار ه ��ذه
التعليق ��ات ه ��و العطائكم �ص ��ورة حقيقة
ول ��و كانت م�ؤملة على م ��دى االحباط عند
التدري�سي�ي�ن وخيب ��ة �أمله ��م يف م�ستوى
التعلي ��م� .أحب ان الفت نظر �سيادتكم اىل
حقيقة م�ؤ�سفة يجب معاجلتها حاال وهي
انع ��دام الثقة واالن�سج ��ام والتعاون بني
الهيئة التدري�سي ��ة و�إدارة التعليم العايل
و�س ��وء العالق ��ة بينهم ��ا واالنخفا� ��ض
الكب�ي�ر يف معنوي ��ات التدري�سيني ،ويف
ك ��ون النظ ��ام الإداري مرتك ��ز حالي ًا على
اجلان ��ب العقاب ��ي ولي� ��س عل ��ى تعزي ��ز
التعليم والتعلم.
اخت�ص ��رت كث�ي�ر م ��ن ه ��ذه التعليق ��ات
وجردتها من اخل�صو�صية وال�شخ�صانية
لكيال تفقد اهميتها ومو�ضوعيتها ،وارجو
ان ُتفه ��م ه ��ذه التعليق ��ات كانتق ��ادات من
التدري�سي�ي�ن والرتبويني لنظ ��ام التعليم
الع ��ايل وللقائمني علي ��ه� .أدناه مناذج من
ال�شكاوى وباخت�صار �شديد:
 .1مم ��ا ي�صدع الر�أ� ��س ويدح�ض التفكري
ت�أتي قرارات عليا (بريوقراطية) على �أقل
ما يقال عنها ظرفية �أو حتى مزاجية.
� .2إنن ��ا نفتق ��د اىل حتدي ��د التخطي ��ط
احلقيق ��ي ب�آلي ��ات �إ�صالح التعلي ��م �إداري ًا
�أو ًال و�أدوات التنفيذ الفاعلة فعلي ًا ثاني ًا.
 .3ال�سبي ��ل الوحي ��د لرفع مكان ��ة التعليم
الع ��ايل يف الع ��راق ه ��و ا�ستقاللي ��ة
اجلامع ��ات لتتناف� ��س بينها �أم ��ا الآن فكل
جامع ��ة ترم ��ي بف�شله ��ا وت�أخره ��ا عل ��ى
الوزارة.
 .4للأ�س ��ف التعليم الع ��ايل �أ�صبح جتارة
فالكلي ��ات الأهلية تركز على التخ�ص�صات
الطبي ��ة والت ��ي �أ�صب ��ح البل ��د متخ ��م
بخريجيه ��ا .البل ��د كاي بلد اخ ��ر حمتاج
لل ��كادر الو�سط ��ي الذي يحمل ج ��زء �أكرب

من للعمل.
 .5م ��ن ي�ستطي ��ع �أن يط ��ور �آلي ��ة التعليم
يف بلدن ��ا العزيز؟ ممكن �أن يبد�أ من حيث
ي�ستطي ��ع و�ضم ��ن �إمكانيات ��ه الإداري ��ة
والأكادميي ��ة حلني توف ��ر �أ�صحاب القرار
الوطني�ي�ن الأح ��رار ،و�إال فاالنهي ��ار يف
هذه املنظومة قادم ال حمال.
 .6تكون الزي ��ادة يف الكليات �أو االق�سام
ب�ص ��ورة غ�ي�ر مدرو�س ��ة ب ��ل ويف �أغل ��ب
الأحي ��ان تنتج ع ��ن طريق اق�ت�راح يقدمه
�شخ� ��ص مق ��رب �أو يري ��د اال�ستف ��ادة من
مرك ��ز جديد وبالفعل فق ��د افتتحت كليات
بت�سمية معينة بناء على ر�أي �شخ�ص من
الأ�شخا�ص املقربني.
 .7ناق�شت مو�ضوع الدرا�سة امل�سائية مع
عمي ��د �إح ��دى الكليات وق ��ال يل (يا اخي
الطبي ��ب الأكادمي ��ي عنده عي ��ادة الع�صر
ي�شتغل بيها لي�ش �أحنا ال) .
 .8بع� ��ض الأ�سات ��ذة يداومون يومني يف
اال�سب ��وع ي�أت ��ي ال�ساع ��ة � 8.30صباح� � ًا
ويغ ��ادر ال�ساع ��ة � 10صباح ًا و�أكرث �شيء
ال�ساعة  12ظه ��ر ًا مع العلم قانون التفرغ
اجلامعي الب ��د اال�ستاذ ي ��داوم � 30ساعة
كان �سابق ��ا � 40ساعة .التعليم يف العراق
دمار وخا�صة التعليم اجلامعي.
 .9ال�صعاب والإحب ��اط يحيط مبنظومة
التعليم يف العراق.
 .10الب ��د م ��ن اتخ ��اذ املعاجل ��ات الالزمة
لكي نعدل امل�س�ي�رة باالجتاه الذي نريده
لبناء بلدنا.
 .11م�شكلة الغ�ش واملح�سوبية موجودة
يف اجلامع ��ات احلكومي ��ة� ...أحد عمداء
الكلي ��ات العلمية كان بنف�س ��ه م�شرف ًا على
دكت ��وراه الحد النواب وكان بنف�سه يقوم
بتزوير الدرجات ل�صالح النائب.
 .12البع� ��ض م ��ن طلب ��ة الدرا�س ��ات عليا
يقبلون يف اجلامعات احلكومية لدرا�سة
املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه بقب ��ول خا� ��ص
عل ��ى �أ�سا�س (لديهم قري ��ب معدوم �أو من
�ضحاي ��ا الإره ��اب) وال �أدرى م ��ا عالق ��ة
�ضحايا الإرهاب �أو املعدومني بالدرا�سات
العليا.
� .13إهم ��ال اال�سات ��ذة اجلامعي�ي�ن وعدم
�إعطائه ��م دوره ��م احلقيق ��ي �س ��واء يف
حمي ��ط عملهم �أو يف جمتمعهم� ..إبعادهم
متام ًا ع ��ن القرار ...وهن ��اك تدين خطري
يف ه ��ذا ال�ص ��دد ب�سب ��ب �أعط ��اء منا�صب
�إدارية مهمة مثل ر�ؤ�ساء جامعات وعمداء
الكلي ��ات ور�ؤ�س ��اء املجال� ��س العلمي ��ة
ا�ستن ��ادا اىل انتم ��اءات حزبي ��ة وطائفية
وحم�سوبية ومن�سوبية.
� .14أن نبد�أ ب�أ�صالح الوزارة ذاتها وجعل
�آليات عملها ح�ضارية ومتقدمة.

ا�سم العراقيات
ع�شتارُ ..
ك�أنهن قادمات من كوكب �آخر ،تده�شك
العراقيات في �ساحات التحرير ،ت�ألق
وزهو ن�ضارتهن ،وم�سيرتهن
جمالهن،
ُ
الواثقة ال�شجاعة ،وهتافاتهن �ضد
«�أعداء العراق» .وتفاجئك الفتة
تحملها متظاهرة ،مكتوب عليها
بالإنجليزية �أ�سماء «ع�شتار» ،ومنها
«�إنانا» ثم «�إنهدوانا» .وفي هذه الأ�سماء
الثالثة يتلخ�ص ،لي�س تاريخ المر�أة
العراقية فح�سب ،بل تاريخ ن�ساء
العالم .ويمكن القول تاريخ العالم،
الذي ولدته الن�ساء .وعندما ن�ستخدم
�آلة «غوغل» للبحث عن «ع�شتار» ،نعثر
على مئات الكتب والأبحاث ،بلغات
عالمية مختلفة ،و�أعمال فنية خالبة،
من لوحات ،ومنحوتات ،وم�سرحيات،
و�أوبرتات ،و�أفالم �سينمائية.

و�أح ��دث الكت ��ب عنه ��ا بالإنجليزي ��ة �أ�صدرته
دار الن�ش ��ر العلمية  Routledgeوعنوانه
«ع�شت ��ار» ،م�ؤلفت ��ه الأكاديمي ��ة الأ�سترالي ��ة
«لوي� ��س براي ��ك» التي تذك ��ر �أن ع�شت ��ار �أول
معب ��ودة ف ��ي التاري ��خ ترمز للح ��ب وللحرب
ف ��ي �آن واح ��د .و«ع�شت ��ار» ل ��دى الكلدانيي ��ن
(�أج ��داد الع ��رب) تقابله ��ا «�أنان ��ا» باللغ ��ة
ال�سومرية ،و�أول من كت ��ب عنهما «�إنهدوانا»
ابنة «�سرجون الأكدي» الذي وحّ د العراق في
�إمبراطورية كبرى ،وهي �أول كاتبة و�شاعرة
ف ��ي التاريخ بين الن�ساء والرج ��ال ،م�ؤلفاتها
موّ ثق ��ة ،و�صورته ��ا ال�شخ�صي ��ة منحوتة في
م�س ّلة حجرية ،و�سيرة حياتها �ألهمت ع�شرات
الجمعي ��ات والح ��ركات الن�سوي ��ة ف ��ي العالم
وحملت ا�سمها.
و«ع�شتار» الث ��ورة العراقية ،وم ��ن �أ�شهرهن
زينب الربيعي ،قالت عنها ال�صحيفة العراقية

 حممد عارف

الإلكتروني ��ة «نا� ��س» ،التي ت�ص ��در بالعربية
والكردي ��ة والإنجليزي ��ة� ،إنه ��ا «المتظاه ��رة
�صاحبة ال�ص ��ورة الأكثر ت ��داوال»ّ .
وان�ضمت
زينب للث ��ورة �إثر ا�ست�شه ��اد �صديقها «�صفاء
�شج ��تْ ر�أ�س ��ه قنبل ��ة غازية
ال�س ��راي» ال ��ذي ّ
�أطلقتها ق ��وة �أمنية .وتذكر زين ��ت لل�صحيفة
�أنه ��ا كانت مث ��ل باقي الفتي ��ات العراقيات ،ال
تن�شر �صورته ��ا على �صفحتها ف ��ي التوا�صل
االجتماع ��ي� ،أو تغطي وجهها ف ��ي ال�صورة،
ول ��م تك ��ن تفك ��ر بالم�شاركة ف ��ي التظاهرات.
وتق ��ول« :بع ��د تظاه ��رات ع ��ام � 2015أخ ��ذ
المجتم ��ع منح ��ى نح ��و التغيي ��ر والتخل�ص
التدريج ��ي من الع ��ادات البالي ��ة» .ثم ت�ضيف
ع ��ن الحراك و�أهدافه �إنه "رف ��ع �شعار الوطن
والحري ��ة ،وكان ح ��راك ًا متع ��دد الوجه ��ات،
للتح ��رر م ��ن الفق ��ر و�س ��وء �أو�ض ��اع الب�ل�اد،
وانع ��دام الخدم ��ات وهيمن ��ة طبق ��ة �سيا�سية
محدودة على كل �شيء تقريب ًا" .
ون�ساء الع ��راق اليوم (ع�شتار) تقر�أ �أخبارها
ف ��ي تقاري ��ر �صحفي ��ة مرفق ��ة بالفيدي ��و،
عناوينها« :بنات بغداد يهتفن �ضد التدخالت

الخارجية» ،و«فتيات الجنوب يتقدمن �شباب
التظاهرات» ،و«فتي ��ات الب�صرة يهتفن� :إحنا
م ��و ول ��د ال�سف ��ارات» ،و"بابلي ��ات ي�صنع ��ن
جم ��ال مدينته ��ن» ،و«فتيات النج ��ف يتقدمن
نحو ث ��ورة الع�شرين» ،و«عراق ��ي يقدم بناته
الأربع في تظاهرات كربالء".
وخالف� � ًا للت�ص ��ورات الفو�ضوي ��ة ،ت�ؤك ��د
«زين ��ب الربيع ��ي» �أن "الن�س ��اء ك ��نّ وما زلن
�سن ��د ًا للرجل ف ��ي كل �أمور الحي ��اة ،و�ضمنها
الم�شاركة الفعالة ف ��ي التظاهرات ،ومواجهة
القناب ��ل ف ��ي ال�صف ��وف المتقدم ��ة ،وتنظيف
�ساحات التظاهرات ،وطبخ الطعام و�إ�سعاف
الجرحى ،وتوثيق وت�صوير الأحداث بالر�سم
وال�شعر".
وزين ��ب جامعية ف ��ي ال�سن ��ة النهائي ��ة بكلية
العل ��وم ال�سيا�سية ببغ ��داد ،وتخطط لدرا�سة
الماج�ستي ��ر ف ��ي كلي ��ة االقت�ص ��اد والعل ��وم
ال�سيا�سية في لندن.
و«ع�شت ��ار الع ��زاوي» ا�س ��م عل ��ى م ُّ�سم ��ى،
مُ�صارعة عراقية معروفة عالمي ًا .وكالمعبودة
ع�شت ��ار واجهت ،وهي �صبي ��ة �أذى وخذالن ًا،
وت�صدّت للعدوان بقوة ،ح�سب و�صف م�ؤلفة
كت ��اب «ع�شت ��ار»ُ .ول ��دت «ع�شت ��ار العزاوي»
ف ��ي مو�سك ��و لوالدي ��ن عراقيي ��ن يدر�س ��ان
الدكت ��وراه .وبعد انهيار االتحاد ال�سوفييتي
انتقلت مع عائلتها للعي�ش في بريطانيا ،حيث
َتع ّر�ضت العتداء ج�سدي �أقعدها نحو عامين
في البيت ،تخ�شى مغادرته �إلى ال�شارع� .آنذاك
ق� � ّررت التدرب عل ��ى الم�صارع ��ة .و�أ�صبحت
بطلة في م�صارعة «جي ��و جي�ستو» ،وهي من
�أن ��واع م�صارع ��ة «الجودو»ُ ،تعل ��م ال�شخ�ص
كي ��ف يواج ��ه الع ��دوانّ ،
وي�ش ��ل المعت ��دي.
وتعم ��ل «ع�شتار الع ��زاوي» من ��ذ �سنوات في
�شركة ا�ستثمارات في دولة الإمارات العربية
المتح ��دة ،وتوا�ص ��ل ف ��ي الم�س ��اء تمارينه ��ا
ال�شاقة عل ��ى م�صارعة «جي ��و جي�ستو» ،وفي
لقاء م ��ع الف�ضائي ��ة الأوروبي ��ة «يورونيوز»
بالإنجليزي ��ة ،طرح ��ت ع�شت ��ار عل ��ى ب�س ��اط
الم�صارع ��ة �أو�سم ��ة البطول ��ة العالمية ،التي
ح�صلت عليها ،وقالت« :هذه للعراق» .وذكرت
�أن �أع ��ز �أمنياتها ت�أ�سي�س فرقة لتدريب فتيات
العراق عل ��ى الم�صارعة ،للت�ص ��دي للعدوان،
ولي�س للعدوان.
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دراجـــة وقبعـــة

 لطفية الدليمي

الثقافة للجميع

�إل����ى ال���راح���ل غ�����دراً ال��دك��ت��ور ع�ل�اء م�����ش��ذوب ف���ي ذك�����راه ال�سنوية
جا�سم عا�صي

(دراجة وقبعة )...عنوان
اخرتته مبا�شرة حلظة نبهني
حفيدي م�صطفى ،وهو يُ�شري
ب�إ�صبعه :

ــ �أُنظر جدو ...
ــ �إىل �أين ..؟
ــ �إىل هناك  ،حيث الزاوية !..
مل �أج ��د �س ��وى دراج ��ة هوائي ��ة وقبعة
معلقة على �أحد كف ّيها �.س�ألت نف�سي كيف
انتبه ال�صبي �إىل هذا  ،و�أنا مل تبدر م ّني
التفات ��ة ولو �سريع ��ة كما اعت ��دت �أثناء
دخ ��ول الأمكنة ،متفح�ص� � ًا حمتوياتها !
رمب ��ا �سه � ّ�وت بت�أثري ما يع ��ج به املكان
من تلوين ��ات جامعة لكل جمال الفن من
�أزياء وعرو�ض  ،وحركة دائمة ود�ؤوبة
للخارج�ي�ن والداخل�ي�ن .بواب ��ة اخل ��ان
العمالقة الت ��ي دُرزت جدرانها وطابوق
�أقوا� ��س �سقفه باجل�س النا�صع البيا�ض
 ،م ��ع �صف ��رة الطابوق التي ب ��دت جلية
ومده�ش ��ة  ،نبهتن ��ي �إىل �ش ��دة حر� ��ص
الب ّن ��اء عل ��ى �إظهار ه ��ذه الهيب ��ة للخان
ال ��ذي كان ي� ��أوي امل ��ا ّرة ع�ب�ر �صح ��راء
وا�سعة ممتدة بفي�ض وا�سع .
قال :
ــ لقد عرفتها يا جدي !..
ــ ماذا تق�صد ..؟
ـ� �ـ الدراج ��ة ؟! م ��اذا ده ��اك ؟ �أمل �أق ��ل لك
انتبه للزاوية تلك ؟!
ــ بلى قلت  ..حق ًا �إنها دراجة وقبعة !!؟
ــ لقد عرفتها .
ــ ماذا عرفت ؟
ـ� �ـ الدراج ��ة � ..أمل تك ��ن دراج ��ة �صديقك
الذي كان ي�أتي على ظهرها �إىل بيتنا؟!
ــ على ظهرها ؟
�أ�صابن ��ي ذه ��ول  ،لي� ��س م ��ن وج ��ود
الدراج ��ة ،و�إمن ��ا م ��ن انتب ��اه م�صطفى
حوله ،والنعوت التي �أ�سبغها
ال�سريع ملا ّ

عليها  .كانت كلم ��ة ظهرها قد �أثارت يف
�صور كثرية ،يف الوقت الذي بد�أ
نف�سي ّ
حد�س ��ي قلي ��ل احل�سا�سي ��ة يف ممار�سة
مراقبة الأ�شياء  .ترى هل �أدركني الكِ رَب
فحال دون �أن ُتثريين الأ�شياء ال�صغرية
ح�س ًا مني بالأ�شياء
 ،فبدا ال�صب ��ي �أكرث ّ
م ��ن حولن ��ا ؟  .كي ��ف ح ��دث مث ��ل هذا ؟
�س�ألت نف�سي  ،لكني كتمت ما كنت �أ�شعر
به ،لأنه ك�ش ��ف لف�ضيحة ال �أغفر لنف�سي
عن ارتكابها .
قلت له :
ــ نعم ها �أين �أراها .
ــ قلت لك �إنها دراجة �صديقك ذي ال�صوت
العايل وهو يتحدث  ،وهذه
قبعته � ،أال تتذكر؟
ــ كيف يحدث مثل هذا يا ولدي � ،أتذكر ،
�إنه �صديقي بدراجته ي�أتي �إىل بيتنا
وبوا�سطته ��ا يك ��ون ب�ي�ن �صف ��وف
املجتمعني يف املنتديات ..
ــ ي�أت ��ي �إىل بيتنا  .مرار ًا كان ي�أتي � .إنه
يحبك كثري ًا كما كان يبدو يل .
ــ كثري ًا  ...كثري ًا ما كان يزورنا  ،وكثرياً
ما كنت �أحبه  ..نعم يا ولدي !
ـ� �ـ ما بك يا ج ��دو � ،أراك مرتبك ًا  ،ورمبا
ن�سيت بع�ض الأ�شياء  .هل ن�أخذ
�شيئ� � ًا م ��ن الراح ��ة قبل اخل ��روج  .ثمة
مقاعد ودكات يف البناء ؟
ــ ال � ..أنا بخ�ي�ر � ،إنه �صديقي الذي كان
ي�أتينا  ...وي�أ...
ـ� �ـ وعلى ه ��ذه الدراج ��ة � ..إنه ��ا دراجته
�أعرفها ج ّيد ًا كنت �أُداعبها و�أنتما
من�شغالن باحلديث .وهذه قبعته .
ــ �أح�سنت  ،عرفتها ..يا لذكائك .
ــ كيف ال �أعرفها  ..كيف ...وهو يزورنا
كثري ًا  .هل �أن ر�أ�سه خال من ال�شعر
يحاول بالقبعة �إخفاء �صلعه ؟
ــ نعم كان كذلك  ..لكنه جميل بكليهما .
ــ �أنا �أحب ��ه كثري ًا وحزنت ل�سماعي خرب
موته !!..؟
ّ
موته ؟
ــ ّ
�أدركت م ��ا كنت قد �سه � ّ�وت عنه  ،و�سط
علي
في� ��ض من
ّ
الت�صورات  ،وكان لزام ًا ّ
�أن �أمتا�سك �أمام حفيدي الذي بدا حافظا
لكل �شيء  ،خا�صة زيارة �أ�صدقائي  ،فقد
بدا يل كم ��ا يف كل م ّرة �أنه يعرفهم بدقة
 ،خا�صة ما كان يظهر عليه وهو ميار�س
طق� ��س ال�ضيافة يف اح�ض ��ار ما تتطلب
الزي ��ارة � .إن ��ه يع ��د ال�ش ��اي والقه ��وة
مبه ��ارة� .إذ ي�أخ ��ذ البع� ��ض بالأح�ض ��ان
ويقب ّله ��م ب ��ود و�صاح ��ب الدراج ��ة من
�ضمنهم  ،ب ��ل �أنه ُيحيطه بعناية وحمبة
خا�ص ��ة لفت ��ت انتب ��اه �صديق ��ي وقته ��ا
معلق� � ًا  ،ب� ��أن ه ��ذا ال�صب ��ي �سين�ش�أ على
ذكاء وك ��رم  .وقته ��ا قل ��ت ل ��ه ؛ �إنه على
�س ��ر ج ��ده �.ضحك بفرح وه ��و ينظر يل
بعينني فاح�صت�ي�ن �ش�أن كل مرة ،كما لو
�أن ��ه ُي�شاهد َّ
يف ما مل ي ��ره على هيئتي ،
لق ��د كان كثري ال ��ذكاء يف تقدير الأ�شياء
 .رمبا عرف بذكاء متم ّيز مدى ما �أ�ضمر
ل ��ه ولغ�ي�ره م ��ن حمب ��ة وتقدي ��ر  .كنت
وق ��ت نبهني حفيدي من�شغ�ل ً�ا بال �شيء
 .مل �أج ��د م�ب�رر ًا لذلك ال�سه ��و عن �شيء

مه ��م يف حياتي  .كما �أن ��ه �شديد اجلذب
حلظ ��ة دخولن ��ا قب ��ل اخل ��روج  .ح�ي�ن
تدخ ��ل البواب ��ة تك ��ون الدراج ��ة حاملة
القبع ��ة على الي�س ��ار  ،والعك�س �صحيح
� .أنبت ح�سي ال ��ذي بد�أ ي�ضعف  ،وهذه
كارث ��ة ل�س ��ارد مثل ��ي يعتن ��ي بتفا�صيل
امل ��كان  .فق ��د رح ��ت �أردد حت ��ى ح�ي�ن
ا�ستقلن ��ا ال�سي ��ارة عائدي ��ن �إىل املدينة
 .مل �أتذك ��ر �سوى دراج ��ة منوذج حممد
خ�ضري وراكبها الذي اخرتق الأحرا�ش
وتزاح ��م قام ��ات التخي ��ل للو�ص ��ول
�إىل عم ��ق الري ��ف م ��ن �أج ��ل ت�سلي ��م
ر�سال ��ة املقات ��ل ال�شهي ��د .كان ذل ��ك يف
ال�سبعينيات والقا� ��ص كما هو معروف
ع ��ن �سرده �أنه معن ��ي بخ�صائ�ص املكان
 ،يبحث اح�سا�سه بامل ��كان عن ال�صغائر
في ��ه والتي تق ��وده �إىل ما ه ��و �أكرب يف
الداللة والت�صوير� ،أخذته حرب اكتوبر
ف�سط ��ر ن�ص� � ًا متم ّيز ًا ع ��ن م�آ�سين ��ا� .إنه
يتحلى بح�سا�سي ��ة مكانية  ،تعلمت منه
الكث�ي�ر ُ ،ي�ض ��اف �إىل ذلك �أنن ��ا من بيئة
متقاربة  .كيف �ضَ عُف �إح�سا�سي باملكان
لوثة فر�ضها
وحمتوياته ؟؟ كي ��ف ؟ �إنها ّ
علي الزم ��ن ب�شيخوخ ��ة مفرو�ضة على
ّ
وجودي .لذا �أخ ��ذت ا�ستعر�ض هفوتي
ونحن ن�ستق ��ر يف البيت  ،حيث متتعن
بق�س ��ط م ��ن الراحة بع ��د تن ��اول وجبة
الغ ��داء مع ًا كم ��ا اعتدن ��ا  .كان يراقبني
ه ��ذا احلفيد  ،ويع ��رف �سلوكي اليومي
 ،ال�س ّيم ��ا �أوق ��ات ممار�س ��ة الكتابة على
احلا�سوب  ،وف�ت�رة قراءاتي و�شعوري
بالف ��راغ الذي جت�سد كث�ي�ر ًا يف حياتي
اليومي ��ة .يب ��دو �أن ��ه وج ��د َّ
يف فت ��ور ًا
بتنفي ��ذ برناجمي  ،لكن ��ه نبهني بعينيه
الفاح�صتني  ،واللتان �أعرف مراميهما .
وقته ��ا خف�ضت نظري عن ��ه  ،وتظاهرت
برغبتي يف الن � ّ�وم وقت الظهرية .وهو
يع ��رف جي ��د ًا مبل ��غ �أهمي ��ة مث ��ل ه ��ذه
القيلول ��ة يف يوميات ��ي  .لكن ��ه مال �إىل
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موسيقى االحد

عبد اخلالق كيطان

ن�سيت �أ�شياء كثرية
ن�سيت ر�صا�صة مرت بالقرب من �أذين الي�سرى
ن�سيت كتاب ًا قر�أته على �ضوء ال�شمعة وكان عن ق�صة
حب
ن�سيت �صديق ًا كنت �أ�سكر معه بالقرب من ج�سر ال�سنك
ن�سيت م�سرحية �صاحبي الأثري
ن�سيت الأغنية التي كانت تالزمني ونحن ملت�صقان يف
�شتاء ما…
ن�سيت وجوه ن�ساء املراعي
ووجوه �أزواجهن
ن�سيت ال�صداع الن�صفي
وطيور الغب�ش
تر�ش باب املنزل فجر ًا
ن�سيت �أ ّمي وهي ّ
ن�سيت ما علّمني �إ ّياه العريف عن مزايا البندق ّية
ن�سيت در�س ًا يف املكياج على يد مدر�س ماهر
قدمي
ن�سيت بطان ّية م�صابة باجلرب تركها جندي عند ّ
ن�سيت الرحلة الطويلة بالطائرة �إىل �أق�صى البالد.
ن�سيت �أخي
و�أختي
علي �أن �أتذكره الآن.
ن�سيت وطن ًا كان ّ

املراقب ��ة وبح ��ذر م ��ن مغب ��ة �أن يح ��دث
نوع� � ًا م ��ن ردة الفع ��ل يف نف�س ��ي  .كان
ّ
ب ��ودي �أن �أقول ل ��ه  ...مل �أن�س الدراجة
اطمئ ��ن ،ومل �أغفل ع ��ن �صورتها حلظة
 ،غ�ي�ر �أين تغافلت بوحي ل ��ه ب�سبب ما
ترك ��ت يل م ��ن �أمل  ،ترك ��ز يف �صورة ال
�أرى �صاحبه ��ا وهو ميتطي ظهرها على
حد تعبريه البليغ ،تلك الفر�س الرهوان
 ،الت ��ي ال متل من حمل ��ه  ،وهو يخرتق
امل�ساف ��ة امللتوي ��ة من ط ��رف املدينة �إىل
ح ّينا  .ل ��ذا لي�س يل رغبة يف هذا �سوى
التفكري كما اعتدت �أن ابحث عن عنوان
مل ��ا �أكتب  .مل �أجد �س ��وى دراجة وقبعة.
وهما بالت�أكي ��د يعنيان �ضمن حقل عتبة
ال�س ��رد �ش ��يء كب�ي�ر �س ��وف ا�ستح�صل
مركبات ��ه اللغوي ��ة بت ��وايل حما�سي يف
الكتاب ��ة .متنيت �أن �أعك�س ل ��ه مثل هذا
الت�ص � ّ�ور  .ترى هل يفهم م ��ا �أنا �أق�صده
م ��ن كالمي قبل عن ��واين ؟ �إين �أ�شك يف
ه ��ذا  ،لذا �أرج�أت احلدي ��ث يف هذا حال
انتهائي من الكتابة  ،وم�ؤان�سته قبل �أن
�أقر�أ ما كتبت حول ما نبهني �إليه  ،حيث
تنجلي كل املالب�سات التي قد �أحدثت يف
حول �شيخوختي .
نف�سه بع�ض ال�شك ّ
قبع ��ة ودراج ��ة � ،أو لنق ��ل دراجة وقبعة
.ورمب ��ا قبع ��ة معلق ��ة يف ك ��ف دراجة ،
�أو دراج ��ة حاملة قبعة بطرفها املعقوف
 .م ��اذا يعن ��ي كل ذل ��ك ؟ ه ��ل ُيغ�ّي�رّ م ��ن
الدراج ��ة يف �أنه ��ا ت�صب ��ح �سي ��ارة �أو
طيارة تطري عل ��ى عجل وتغادر املكان ؟
�أو �أنها قبعة تطري وحتط على �أي ر�أ�س
ب�شع ��ر كثي ��ف �أو ر�أ� ��س حا�س ��ر؟ �أُجزم
�أنه ��ا �ستق ��ف على ر�أ�س حا�س ��ر ال�شعر .
وتلك �شيمتها املرتكزة يف حر�صها على
�إظه ��ار �صاحبها على وج ��ه �آخر � ،سواء
كان مقب ��و ًال �أو غري مقب ��ول  ،فهي ُتغيرّ
يتوجب تغيريه  .توليه عنايتها هذه
ما ّ
.ف ّك ��رت يف ه ��ذه العناوي ��ن  ،غ�ي�ر �أين
مت�سك ��ت يف الأول ال ��ذي ه ��و  ..دراجة

وقبع ��ة  ..ملا له من �أث ��ر يف نف�سي  ،وما
�سيرتك ��ه يف نف�س حفيدي الذي هو وال
�أحد من الق� � ّراء احلذقني الذين يهتمون
بقيم ��ة الرثي ��ا يف الن� ��ص م ��ا �س � ّ�وف
يق ّيمون ��ه .دراج ��ة وقبع ��ة .وج ��ودان
متالزم ��ان ال يتخلى �أحدهما عن الآخر .
رمبا كان هذا من و�صايا �صاحبهما � ،أو
نوع �أخالق الوفاء الذي يتحليان به
من ّ
 .فه ��و �سلوك تربيا عليه بفعل عناية من
كان ميتط ��ي الدراج ��ة  ،و ُيحي ��ل القبعة
�إىل ر�أ�س ��ه خمرتق ًا تي ��ارات الهواء دون
مب ��االة .م ��ا كان ي�سقيهم ��ا �أو يطعمهما
 ،حت ��ى �أ�ضاف ��ة الده ��ان عل ��ى �سل�سل ��ة
العجل ��ة لإح ��داث مرون ��ة يف ال�س�ي�ر
كفي القدمني عل ��ى الكفيني
نتيجة دف ��ع ّ
ال�سفلي�ي�ن املتناوبينّ �صع ��ود ًا وهبوط ًا
وف ��ق مقت�ضي ��ات حرك ��ة الكف�ّي�نّ  .لك ��ن
اح�سا�سهم ��ا بوج ��ود �صاحبهم ��ا  ،كان
يدفعهم ��ا للعناي ��ة به  .فهم ��ا ال يدريان ،
ه ��ل هما �ضي ��ف علي ��ه  ،يرتكهما حلظة
بلوغ اله ��رم على كليهما كي ي�ستبدلهما
بدراج ��ة بخاري ��ة �أو �سي ��ارة كم ��ا كان
يعم ��ل �أثن ��اء ذهاب ��ه �إىل مناط ��ق بعيدة
يتع ��ذر عليهم ��ا الو�صول �إلي ��ه  .يف هذا
الزم ��ن يركنان للراحة فيما ترفع القبعة
كفها وهي تب ��ارح املكان مع �صاحبهما .
�إذ يب ��دو احلزن على عين � ّ�ي القبعة لهذا
الفراق املباغت .رمبا تبت�سم �أو ت�ضحك
يف �سره ��ا ملداعب ��ة الدراج ��ة املرتوك ��ة
لوحدته ��ا ،لكنه ��ا تبدو كتوم ��ة على ذلك
خوف� � ًا م ��ن جتري ��ح م�شاع ��ر �صاحبها ،
فهما يه ّمان مبغادرة املكان خارج البيت
 ،حيث تبقى الدراجة خالدة مع وحدتها
بعد عناء طوي ��ل  .و�أوالده ال يعاجلون
ال�سل�سلة والقفل الذي يربط به الدراجة
�إىل انبوب املاء يف جماز البيت  .يذهب
مل�شواره وتبقى قبعته على اطمئنان تام
عل ��ى ذراع الدراج ��ة  ،فه ��ي يف احلف ��ظ
وال�ص � ّ�ون  ،و�ست�ستقبلهم ��ا على رحابة
�صدر حني يعودان م ��ن ِ�سفرهما للبعيد
،و�ستحك ��ي ع ��ن كل م ��ا ر�أت ك�صاحبها
ال�س ��ارد املك�ي�ن  ،حلظة ت ��درك جميئهما
�صحوة بع ��د �إغفاءة  ،وحت�س
فت�أخذها
ّ
متام� � ًا بوج ��ود القبعة معلق ��ة على كفها
كم ��ا اعت ��اد �صاحبهم ��ا يومي� � ًا � .إذ لي�س
م�صادف ��ة �إظه ��ار امل�شهد به ��ذه الطريقة
م ��ن العر� ��ض  .و�إن بدا كذل ��ك  ،فهو دال
عل ��ى الوجود والالوج ��ود يف �آن واحد
�.س� ��ؤال مري ��ر انت ��اب الدراج ��ة ،ورمبا
القبعة �أو ًال � ..إىل متى �سيبقى االنتظار
ل�صاحبهم ��ا ؟!! هل �سيعالج �أفراد البيت
�أمرهم ��ا ويبعدوهم ��ا ب�سب ��ب م ��ا ُيث�ي�ر
وجودهما م�شاعرهم ويكثف حزنهم...
رمب ��ا �سيك ��ون م�أواه ��م �س ��وق الهرج ،
�أو مك ��ب ال�سك ��راب...؟!! لي�س مهما كل
هذا كما تعتق ��د الدراج ��ة وقبلها القبعة
املت�آخيت ��ان �،ستخرج ��ان يف منت�ص ��ف
اللي ��ل وجتوب ��ان الأزق ��ة وال�ش ��وارع
الرئي�سي ��ة م ��ن املدينة ،وليق ��ل ما يقول
الآخ ��رون  ،وليت�ص ��ور كل م ��ن يراهم ��ا
يهم ��ان هكذا حامل�ي�ن ج�س ��د �صاحبهما
بود منقطع النظري ......

ُ
نه�ضت في ��ه لأقر أ�
كان �صباح� � ًا رائع� � ًا مب�ش ��ر ًا باخل�ي�ر ذلك ال ��ذي
 كعادت ��ي ك ّل �صب ��اح � -صحيفتن ��ا العزي ��زة (امل ��دى ) وب�ض ��ع �صحفعربي ��ة وعاملي ��ة �أخرى؛ ف�إذا بي �أرى �إ�ص ��دار ًا جديد ًا (هو لي�س بجديد
ب ��ل موا�صل� � ٌة لإ�صدار �ساب ��ق ) و ّزعت ��ه ال�صحيفة كتاب ًا جماني� � ًا معها.
غمرتن ��ي م�شاعر البهجة؛ ف�أنا يف نهاية املطاف كاتب ٌة تتو�سّ ُل بالكلمات
و�سيط� � ًا تنويري ًا يرثي العق ��ول والأرواح واحلياة ،و�سيكون �أمر ًا يف
ع ��داد البداه ��ة �أن �أ�ستب�شر ب ��ك ّل مطبوع جديد ين�ش ��ر الكلمة وبخا�صة
�إذا م ��اكان جماني� � ًا متاح ًا للجمي ��عّ � .إن مفردة (املجاين) هن ��ا �إ�ستعارة
جمازي ��ة  -كم ��ا يف الكتابة الأدبي ��ة  -؛ فلي�س ثمة �ش ��ي ٌء باملجان ،و�إذا
م ��اكان جماني� � ًا فهذا يعني �أن هن ��اك جهة تك ّفلت بتح ّم ��ل تكاليفه كام ًال
ليكون جماني ًا للق ��ارئ .يف الوقت الذي �أوقفت جملاّ ت عربية مقتدرة
مالي� � ًا �إ�صدار الكتب ال�شهرية الت ��ي كانت ت�صدر معها؛ لذا فعندما تعيد
�صحيف ٌة يومية  -ولي�س جملة �شهرية �أو ف�صلية � -إ�صدار كتاب جماين
فتل ��ك مه ّم ��ة �أق ��ربُ لأن تكون مغام ��رة �إيثارية مكلفة اليق ��وى عليها �إال
املتنوّر اجل�سور يف عامل الكلمة والن�شر .
ق ��ر� ُأت الكتاب يف جل�س ��ة مت�صلة واح ��دة .وكان العن ��وان امل�ؤثر
للكت ��اب ( الإحتجاج ��ات الت�شريني ��ة يف الع ��راق � :إحت�ض ��ا ُر الق ��دمي
ر هن ��ا �إىل
وا�ستع�ص ��اء اجلدي ��د ) �أول مايث�ي�ر انتب ��اه قارئ ��ه ،و �أ�ش�ي� ُ
العنوان الثان ��وي الذي جاء تو�صيف ًا دقيق ًا غاية يف البالغة والتكثيف
والإيجاز للثورة العراقية .
يت�ش ّك ُل هيكل الكتاب من خم�س مقاربات تناولت جانب ًا م�ؤثر ًا يف
احلي ��اة العراقية احلا�ضرة ،كتب كل مقاربة من تلك املقاربات اخلم�س
�أكادمي ��ي متم ّر�س يف مقدرت ��ه الكتابية وتخ�ص�ص ��ه� .أرى � ّأن هذه هي
املي ��زة الأك�ث�ر ث ��را ًء يف ه ��ذا الإ�ص ��دار � :أن تتناول تو�صي ��ف الو�ضع
العراقي  -الذي ت�سعى الثورة العراقية لإعادة ت�شكيله ب�صورة جذرية
 بطريق ��ة تتناغم م ��ع املتطلب ��ات الأكادميية املعروفة لكنم ��ا يف �إطارن� �ّ�ص مكت ��وب بطريقة متقنة ميكنه ��ا الإ�ستحواذ عل ��ى الذائقة العامة.
تل ��ك مهمة لي�ست بالي�سرية ،وق ��د �أوفى ال ُك ّتاب اخلم�س ��ة غاية الإيفاء
مبتطلب ��ات ه ��ذه الثنائي ��ة اخلطرية ( متطلب ��ات التن ��اول الأكادميي /
القدرة الكتابية املحببة التي تتوجّ ه لعامّة الق ّراء ) .
�أوىل املقارب ��ات ج ��اءت ر�ؤي ��ة �إقت�صادية للو�ض ��ع العراقي كتبها
الدكت ��ور ( مظه ��ر حم ّم ��د �صال ��ح ) ،ال�شخ�صي ��ة الإقت�صادي ��ة املرموقة
واملتم ّر�سة يف الإقت�صاد العراقي ،والذي مت ّت ُ
عت  -مثل كثريين �سواي
 مبقاالت ��ه الر�صين ��ة الت ��ي جتمع ع ��ادة ب�ي�ن الإقت�ص ��اد وال�سيا�ساتاحلكومي ��ة وت�أري ��خ الأف ��كار وال�سو�سيولوجي ��ا املح ّرك ��ة للن�ش ��اط
ٌ
معروف بقدرت ��ه على خماطبة الق ��ارئ بلغة رفيعة
الإقت�ص ��ادي ،وه ��و
متث ��ل وجب ��ة د�سمة تتط ّلبُ قراءة مدققة؛ لكنها ق ��ادر ٌة يف النهاية على
�إثراء القارئ بتفا�صيل ق ّلما ي�ستطيع بلوغها �إال يف الكتب التخ�ص�صية
العالي ��ةّ � .إن مقارب ��ة الدكت ��ور �صال ��ح  -عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال -لكيفي ��ة
منط
التح� �وّل من العومل ��ة الإ�ستهالكية ال�سائدة يف الع ��راق حالي ًا �إىل ٍ
من املريكانتالي ��ة ( النزعة التجارية ) ّ
املر�ش ��دة واملحكومة بر�أ�سمالية
الدول ��ة له ��ي واحد ٌة فح�سب من الر�ؤى الرثية الت ��ي نقر�أ عنها يف هذه
املقاربة .
املقارب ��ة الثانية ه ��ي مقاربة �سيا�سي ��ة تناولت بني ��ة ال�سلطة يف
الع ��راق ،كتبه ��ا الدكتور ( ح ��ارث ح�سن ) ال ��ذي لطاملا عرفن ��اه باحثا
وكاتب� � ًا ث ��ري املعرفة واملق ��درة ،وقد �سب ��ق يل �أن ترجم � ُ�ت واحدة من
مقاالته املمتازة التي ن�شرها مركز كارنيغي لدرا�سات ال�شرق الأو�سط،
ون�شرتها ( املدى ) .
املقاربات الث�ل�اث الأخرية تناولت قراءات �سايكولوجية وثقافية
و�سو�سيولوجي ��ة كتبه ��ا الأ�سات ��ذة املتم ّر�س ��ون ( فار�س كم ��ال نظمي،
عقي ��ل عبا�س ،علي طاهر احلمود ) ،وه ��ي �أي�س ُر للقراءة من املقاربتني
ال�سابقتني لكونها �أقرب �إىل امل�شهديات املرئية يف الواقع العراقي .
ّ
ت�ستحق (
كت ��اب ( الثقافة للجميع ) املجاين خط ��وة ثقافية فاعلة
املدى ) من �أجلها ك ّل التقدير والعرفان .
قر� ُأت الكتاب في جل�سة مت�صلة
واحدة .وكان العنوان الم�ؤثر للكتاب
(الإحتجاجات الت�شرينية في العراق:
إحت�ضار القديم وا�ستع�صاء الجديد)
�
ُ
أ�شير هنا
�أول مايثير انتباه قارئه ،و � ُ
�إلى العنوان الثانوي الذي جاء تو�صيف ًا
دقيق ًا غاية في البالغة والتكثيف
والإيجاز للثورة العراقية

ّ
والمنظر
رامو المو�سيقار

ثائر �صالح

�سيدين
٢٠٢٠/٢/١٤

تن ّبه ��ت م�ؤخر ًا �أنني مل �أكت ��ب عن املو�سيقار
ّ
واملنظر الفرن�سي العظيم جان – فيليب رامو
(� )1764 – 1683إال ب�ش ��كل غ�ي�ر مبا�شر
منذ ب ��د�أت كتابة ه ��ذه الكتاب ��ات الأ�سبوعية
الق�ص�ي�رة قبل ع�شر �سن ��وات .كان رامو �أحد
�أوائ ��ل م�ؤلفي ع�صر الباروك الذين ا�ستمعت
اىل �أعمالهم قبل قرابة � 45سنة ،فقد ح�صلت
عل ��ى ت�سجي ��ل �ألب ��وم ب�أ�سطوانت�ي�ن لعمل ��ه
املتميز "قط ��ع الهارب�سيكورد يف كون�سرت"
وهي خم�سة �أعم ��ال للهارب�سيكورد والكمان
(ي�ستبدل بالفلوت �أحيان ًا) والفيوال دا غامبا
(�أو الت�شيل ��و) جلبه يل �صديق عزيز معه من
خارج العراق .تعلقت بالعمل املو�سيقي هذا،
وكنت �أكرث من �سماع ��ه� .شدتني �إليه �أحلانه
الرقيقة الأثريي ��ة واحلوار اجلميل املتوازن
ب�ي�ن الأدوات الثالث .موق ��ع الهارب�سيكورد
فيه ��ا يكاد يك ��ون متميز ًا على خ�ل�اف املعتاد
يف ذلك الع�ص ��ر عندم ��ا كان دوره امل�صاحبة
ال�صوتي ��ة وتوف�ي�ر الأ�سا� ��س الهارم ��وين
للمو�سيقى.
كتب رامو هذه كانت القطع وهو على �أعتاب
ال�ست�ي�ن يف الع ��ام  ،1741وقته ��ا وجّ ��ه كل
اهتمام ��ه لكتابة الأوب ��رات مبختلف �أنواعها
(�أق�صد الهزلي ��ة والدرامية والأوبرا – باليه
ال ��خ) حيث متكن م ��ن االرتقاء بف ��ن الأوبرا

الفرن�سية اىل مراتب عالية ،و�أ�صبحت �أعماله
النموذج الذي �سارت عليه الأوبرا حتى القرن
التا�س ��ع ع�شر .وقد تعاون رامو مع فران�سوا
م ��اري فولت�ي�ر الذي كت ��ب ن�صو� ��ص العديد
م ��ن �أعماله .كتبت قب ��ل �سنتني ع ��ن "عركة"
املغن�ي�ن الهزلي�ي�ن  1754 - 1752الت ��ي
ارتبطت كذل ��ك برامو زعيم م�ؤي ��دي الأوبرا

الفرن�سي ��ة الرتاجيدي ��ة م ��ن جه ��ة وم�ؤيدي
الأوبرا الهزلية الإيطالية وبينهم الفيل�سوف
جان ج ��اك رو�سو �أحد �أبرز وجوههم .وهذه
لي�س ��ت �أول مرة يت�صادم فيه ��ا الرجالن ،فقد
اته ��م رو�س ��و رام ��و ب�سرق ��ة مو�سيق ��اه يف
 .1745احلقيق ��ة �أن رام ��و كان من ت�سرق
�أعمال ��ه ب�سب ��ب �شهرتها و�أحلانه ��ا اجلميلة.

ونع ��رف �أن مي�شي ��ل كو ّري ��ت (– 1707
 )1795ن�شر كون�شرتات اقتب�ست حركاتها
�أ�شه ��ر الأعم ��ال املو�سيقية الت ��ي �ألفها رامو،
مثل الكون�سرتات املذكورة �أو مقاطع �شهرية
من �أعماله الأوبرالية.
جاء اهتمام رامو بالأوبرا مت�أخر ًا ،فلم يتجه
نحوها �إال عند بلوغه اخلم�سني ،ف�أ�صبح �أهم
م�ؤلف اوبرا فرن�سي .بذلك يكاد يكون نقي�ض
رو�سيني الذي بد�أ ت�أليف الأوبرا وهو �صبي
لكنه قرر التقاعد وترك الت�أليف يف الأربعني
من عمره بعد �أن �أنتج عدد ًا من �أعظم الأعمال
الأوبرالية.
لك ��ن رام ��و مل يك ��ن م�ؤلف� � ًا مو�سيقي� � ًا ب ��ارز ًا
فح�س ��ب ،بل منظر ًا كبري ًا يف علم الهارموين
�أ ّث ��ر يف �أجي ��ال املو�سيقي�ي�ن الالحق ��ة ب�شكل
وا�ضح .فقد �أل ��ف درا�سة عن علم الهارموين
و�ص ��درت يف  1722تعترب �أ�سا�س النظرية
املو�سيقية الأوروبي ��ة احلديثة اليوم .كانت
ه ��ذه الدرا�س ��ة مت�أث ��رة بالفل�سف ��ة احلديث ��ة
والإجنازات العلمية احلديثة يف الريا�ضيات
والفيزياء ،لدي ��كارت ونيوتن .وله ��ذا �أُطلق
علي ��ه لق ��ب "نيوت ��ن املو�سيقى" ،ل ��ه الف�ضل
الأول يف حتوي ��ل نظري ��ة املو�سيق ��ى اىل
عل ��م .در�س الكتاب الأول العالقة بني الن�سب
املو�سيقي ��ة لل�ت�ردد والهارم ��وين ،الكت ��اب
الثاين تناول طبيعة وخ�صائ�ص الكوردات،
وهي املركبات املو�سيقية (عزف ثالث نغمات
مت�آلف ��ة �أو �أكرث يف �آن واحد) .الكتاب الثالث
حتدث ع ��ن مبادئ الت�ألي ��ف ،والكتاب الرابع
عن مبادئ امل�صاحبة املو�سيقية.
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اقــــرأ

يقر�أ عليك �أحمد اجلبوري ال�شهري
ب�أبو مازن ،القائد العام حلركة
الإ�صالح يف العراق بيانا يرف�ض
فيه ت�شكيل حكومة من دون �أخذ
م�شورته ،لأنها �ستكون حكومة
مزوّرة ،ويُريد منك ال�سيد ظافر
العاين �أن تقف معه ،وهو الذي
ظل نائما خالل �أربعة �أ�شهر قتل
فيها �أكرث من  600متظاهر،
وي�سخر منك ائتالف �سائرون
قائلني� :سنبقى يف ال�صدارة،
اجلميع عربا وكردا يحذرونك من
ت�شكيل حكومة من دون حما�ص�صة
حزبية  ،و�ست�سمع البع�ض يردّد
حمفوظات من عيّنة  :ال م�صادرة
حلق املتظاهرين  ،لكن احلكومة
يجب ان تنبثق من الربملان ،
والربملان انبثق من املحا�ص�صة
واالحزاب  ،واالحزاب " تريد "
فلو�س  ،والفلو�س يف املكاتب
االقت�صادية التي انت�شرت يف
الوزارات  ،وهذا كله يحدث ومي ّر
بنا يوميا  ،ومل يكن �أبدًا م�شرو ًعا
لبناء دولة  ،وامنا واقع تفر�ضه
االحزاب ً
فر�ضا على النا�س وبقوة
ال�سالح .
وال ين�سى البع�ض �أن يذكرك مب�آثر
عادل عبد املهدي وب�أنه "ابن
خري" واليحتاج �إىل املن�صب،
و�أن الفقراء �سيتح�سرون عليه .
بعد �أكرث من عام على جلو�س عبد
املهدي مبت�سم ًا على كر�سي رئا�سة
الوزراء ،وبعد ع�شرات اخلطب
واللقطات التلفزيونية عن الإ�صالح
واملواطنة والعدالة االجتماعية
وحماربة الف�ساد ،ن�شاهده هذه
الأيام "متجهّم الوجه" ومقربوه
ي�ؤكدون �أن العراق ال ي�صلح
معه �إال رئي�س وزراء ي�ضرب
املتظاهرين بالر�صا�ص احلي،
وي�سحلهم بال�شوارع ،وير�سل
�إليهم قوات �سوات ل�سحقهم ،لأنهم
جتاوزوا الإ�شارة احلمراء يف
طريق الدميقراطية العراقية ،مل
يطق رئي�س الوزراء �أن ي�سمع
البع�ض ي�شكك بنزاهة حكومته
فخرج يعلنها �صريحة ّ �" :إن
املتظاهرين يريدون اخلراب "
 .من املهم االنتباه �إىل �أن البع�ض
من �سا�ستنا الكرام م�صاب بنوع
من "فوبيا التظاهرات" العراقية
ح�صر ًا ،جتعلهم كلما ذكر ا�سم
�ساحة التحرير ي�ستغرقون يف
نوبة من الهر�ش ّ
وحك اجللد بعنف
حتى ت�سيل منه �شتائم و�صرخات
من العيار الثقيل.
لي�س يف تاريخ �أي �شعب� ،شيء
يدعى احزاب ت�صر على �أن ال
كرا�سي ال�سلطة  ،فالدول
تغادروا
ّ
عبارة عن �أنظمة وم�ؤ�س�سات
وا�ستقرار وقوانني ُت ّ
�سن خلري
النا�س وحماية الدولة ،ولي�س
ملنفعة نائب مل ي�ستطع احل�صول
على �ألف �صوت.
ولهذا �أمتنى عليك عزيزي املواطن
املهموم بغياب الكهرباء ،و�شحّ
املياه ،وانعدام م�ست�شفيات تليق
بالب�شر ،واخلوف من القادم
اجلديد " الكورونا " وانحدار
التعليم ،وانت�شار اخلرافة
واجلهل� ،أن ال ت�شغل نف�سك كثري ًا
باخلطب احلما�سية التي يطلقها
حممد الكربويل ،فال �أعتقد �أنك
بحاجة �إىل حكومة حتوّلت من
مهمة خدمة ال�شعب � ،إىل مكان
تغيب فيه الق�ضايا الأ�سا�سية
لتح ّل حملها جل�سات " املنفعة "
من �أجل احل�صول على االمتيازات
واملكا�سب  ،حَ
وتول العمل االداري
فيها �إىل انتهازية ومتلق  ،وتغني
بـ " منجزات " عادل عبد املهدي !!.

هتلر وال�سينما
�صدر حديثا عن دار املدى كتاب بعنوان "هتلر وال�سينما"
ت�ألي ��ف بيل نيفن ترجمة هيث ��م ملع ويناق�ش الكتاب عادات
اخلا�ص ��ة مل�شاهدة الأف�ل�ام ،والت�سا�ؤل
هتلر ف ��ى جل�ساته
ّ
�إىل �أي م ��دى و�ص ��ل ت�أث�ي�ر الأفالم فيه ،ث ��م يدر�س الآراء
املختلفة حول "فيلمه ّ
املف�ضل".
ويتن ��اول �سيا�س ��ة هتلر يف اختي ��ار الأف�ل�ام ،والأ�سباب
الت ��ي كان ��ت تدفعه �إىل حظ ��ر �أفالم مع ّين ��ة� ،أو معار�ضة
من ��ع �أخ ��رى ،ويُح ّلل الق�س ��م الثاين م ��ن الف�صل حالتني
تدخ ��ل خاللهما هتل ��ر ّ
ّ
تدخ ًال بارز ًا ،طلب ��ه �إنتاج فيلمني
اخلا�صة
وثائقي�ي�ن حول قطع تنا�سل ذوي االحتياجات
ّ
بعن ��وان "�ضحاي ��ا املا�ض ��ي" ،وح ��ول احل ��رب الأهلية
الإ�سبانية.

بي��ت ( ) ..ي�س��تذكر يحي��ى فائ��ق �أح��د �أعمدة امل�س��رح وال�س��ينما فـ��ي العراق
 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

ا�ستذكر بيت المدى في
�شارع المتنبي ال�شخ�صية
الوطنية والفنان
الم�سرحي"يحيى فائق"
�صاحب الفرقة التمثيلية
العربية الم�سرحية
التي رفدت الم�سرح
العراقي بالكثير من
االعمال النا�ضجة في
عقد الثالثينيات.ارتبط
ا�سم الرائد فائق بما
كانوا ي�سمونه (الم�سرح
الي�ساري) منذ منت�صف
الثالثينيات ،بالتعاون مع
زميله الكاتب الم�سرحي
�صفاء م�صطفى زوج
اخته ،واحد ا�ساتذة
معهد الفنون الجميلة
االوائل الحقا ،الذي
اخرج له في فرقته كل
اعماله تقريبا ،ويعتبر
اول من تناول في الكتابة
الم�سرحية في العراق
الم�شاكل االجتماعية
بواقعية ور�صانة ،ومن
زاوية طبقية وا�ضحة.

لم يكن يحيى فائق فنانا مجردا
ومحايدا عما يدور حوله في
ال�شارع ،بل كما ي�صف نف�سه
في بع�ض االوراق التي تركها،
ون�شرت نتف منها فيما بعد
في ال�صحف ،عن بداياته مع
الم�سرح الي�ساري كفعل واع
" ..كنت في مطلع االربعينيات
من ال�شباب الوطني المحب
ل�شعبه وال �� �س��اع��ي م��ن اج��ل
�سعادته ،وكنت �آن��ذاك مولعا
بالفن الم�سرحي وملأ حياتي
منذ ال�صغر ،ول��م اك��ن اعرف
ان هناك ر�سالة للفنان ،ودورا
اجتماعيا هائال ،كنت انتمي
الى عائلة مو�سرة ،لم اتخوف
من ال�سلطة بل كنت ا�ستهزئ
بها وبقيود التخلف والعادات
ال �ق��دي �م��ة ،وك �ن��ت بطبيعتي
م� ��ن ال ��راف� ��� �ض� �ي ��ن ل�ل�اغ�ل�ال

االج�ت�م��اع�ي��ة ،وع�ل��ى ث�ق��ة من
ان �شعبنا �سينطلق يوما من
�سجنه ،ويلحق بركب التقدم
وال�ح���ض��ارة ،لكني ل��م اع��رف
كيف وب�أي و�سيلة".
من م�ؤ�س�سي الدراما
الإذاعية
ادار الجل�سة ال��دك�ت��ور �سعد
عزيز عبد ال�صاحب بح�ضور
ج��م��ه��ور غ �ف �ي��ر م� ��ن ف �ن��ان��ي
الم�سرح والمثقفين .ق��ال د.
� �س �ع��د -:م� ��رت ال ��ذك ��رى 37
لرحيل ف�ن��ان ال�شعب ال��رائ��د
يحيى فائق ،ال��ذي ك��ان رجل
نه�ضة بحق .ومتعدد المواهب
والقدرات االبداعية .فهو احد
االع� �م ��دة ال �ت��ي ا��س�ه�م��ت في
ت�أ�سي�س الحركة الم�سرحية
وال�سينمائية في العراق .ولد
ف��ي ك��رب�لاء ع��ام  1913وهي
نف�س م��وال�ي��د زم�ي�ل��ه الفنان
حقي ال�شبلي .ول��د في عائلة
محافظة وثرية .كانت ترغب
ف��ي ان ي��در���س اب �ن �ه��ا ال�ط��ب
ل �ك �ن��ه در� � ��س ال �م �� �س��رح ب��دال
م��ن ذل��ك .اذ كانت ميوله الى
التمثيل واالخ���راج وال�شعر
وال �ت �� �ص��وي��ر .ب � ��د�أ ن���ش��اط��ه
ال �ف �ن��ي ع ��ام  1929ف��أ��س����س
الفرقة العربية للتمثيل 1932
وتوا�صلت عرو�ضها الى عام
 1954ك� ��ان ي �خ��رج وي�م�ث��ل
ف��ي م�سرحياته التحري�ضية
والتعبوية والثورية .لذا يعد
فائق اول من ا�س�س لم�سرح
��ش�ع�ب��ي وط �ن��ي و��س�ي��ا��س��ي.
وكانت عرو�ضه غالبا ما تهيج
الجمهور الذي كان يخرج منها
متظاهرا الى ال�شارع .من اهم
اع�م��ال��ه م�سرحيات (ال��وط��ن
والبيت ،ه��ذا مجرمكم ،حكم
قرقوز) .بعد ث��ورة  14تموز
عام  1958ا�س�س فرقة الم�سرح
ال�ج�م�ه��وري وق ��دم م�سرحية
(ال �ف �ج��ر ال �ث��ائ��ر) م��ن ت�أليفه
واخ ��راج ��ه .واخ� ��رج بعدها
م�سرحية �سقط المتاع التي
عر�ضت على قاعة ال�شعب ،ثم
ابتعد عن الم�سرح بعد انقالب
� � 8ش �ب��اط  .1963وا� �ض��اف
�سعد :لم يقت�صر ن�شاط فائق
ع �ل��ى ال �م �� �س��رح وح �� �س��ب بل
يعتبر م��ن م�ؤ�س�سي ال��درام��ا
االذاعية وقدمت فرقته روائع

عقيل مهدي

علي ح�سن حمود مع مقدم اجلل�سة � ...سعد عزيز
االدب ال�ع��ال�م��ي .ك��ان��ت ت��ذاع ال �ع��راق الحديث باال�شتراك
ا�سبوعيا وم��ن اذاع��ة بغداد .مع الفنانين عزيزعلي وكريم
كما اه�ت��م بال�سينما و��ش��ارك مجيد .وانتجت ثالثة اف�لام
ممثال في فيلم عليا وع�صام .وثائقية ملونة ع��ن النه�ضة
واخ� ��رج اول ف�ي�ل��م وث��ائ�ق��ي ال���ص�ن��اع�ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة في
عراقي روائ��ي ملون بعنوان العراق .كما اخرج للتلفزيون
العتبات المقد�سة عام ،1951ال �ع��دي��د م��ن االع �م��ال �آخ��ره��ا
لكنه م�ن��ع ال��س�ب��اب طائفية� � .س �ه��رة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ب�ع�ن��وان
واخ� ��رج ال�ك�ث�ي��ر م��ن االف�ل�ام االب� ��واب ال �م �� �س��دودة اع��ده��ا
ال�ت���س�ج�ي�ل�ي��ة وح �� �ص��ل على عن رواي��ة عبد المجيد لطفي
ع�ضوية نقابة ال�سينمائيين وم�ث��ل فيها ك��ارل��و هارتيون
البريطانيين .وا�س�س �شركة وحامد االطرقجي.
�سينمائية لالفالم با�سم افالم

 عبد اخلالق كرمي

الكات ��ب امل�سرح ��ي والدرام ��ي عر� ��ض
ل ��ه يف بغ ��داد فيلم ��ه ال�سينمائ ��ي "�إىل
بغداد" وال ��ذي ج�سد من خالله امل�آ�سي
التي م ��رت بالع ��راق من خ�ل�ال تهجري
اخل�ب�رات العلمية والطبية والفنية �إىل
اخلارج �أيام الفو�ضى التي عمت البلد،
الفيل ��م اخراج �أنور اليا�سري ومتثيل
�سامي قفطان وفاطم ��ة الربيعي و�آ�سيا
كم ��ال وكاظ ��م القري�ش ��ي و�ست ��ار �سعد

اهم رجال ال�سينما
التي ارتبطت بالوطن
وق��ال الناقد ال�سينمائي علي
حمود الح�سن-:
ا�شعر ان المدى في جل�ساتها
ل �ي��وم الجمعة وك ��أن �ه��ا �آخ��ر
معقل للمانعة من اجل هوية
عراقية .لال�سف العراق منذ
 2003ول �ح��د االن ��ص��ارت
كل رموزنا الثقافية والفنية
ف��ي مهب ال��ري��ح او طواها
الن�سيان وب�شكل مخطط
له .وتلعب المدى دورا مهما
ف��ي اع��ادة ال���ش��أن وا�ستذكار
ه��ذه ال��رم��وز المن�سية .ام��ا
ي �ح �ي��ى ف ��ائ ��ق ف �ه��و م ��ن اه��م
رج � ��ال ال �� �س �ي �ن �م��ا ال �ع��راق �ي��ة
التي ارتبطت بالوطن ب�شكل
حقيقي .ك��ان يهتم ب��ان يكون
ال �م �ن �ج��ز ف���ي ال �� �س �ي �ن �م��ا او
الم�سرح او االذاع ��ة م��ؤط��را
ب��ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ع��راق.
ك��ان��ت ام ��ه � �س��وري��ة ووال� ��ده
ع���س�ك��ري ف��ي ج�ي����ش ال��دول��ة
العثمانية فعا�ش فائق حياة

�شاكريا الأكثـر كرها
على "تويرت"

 كاظم غيالن

ال�شاع ��ر والكاتب ي�ش ��ارك يف االحتفاء
ب�شاع ��ر الع ��راق الكبري مظف ��ر النواب
والذي يقيم ��ه مركز كالوي ��ز يف مدينة
ال�سليماني ��ة ،غي�ل�ان ق ��ال للم ��دى ان
م�شاركت ��ه �ستك ��ون م ��ن خ�ل�ال بح ��ث
بعن ��وان "الثورة تراث ��ا ومعا�صرة يف
�شعر مظف ��ر النواب" ،ويذك ��ر ان مركز
كالوي ��ز يقي ��م مهرجان ��ا حت ��ت عنوان
"مظف ��ر النواب يتلألأ ب�ي�ن �ضمائرنا"
ي�ش ��ارك في ��ه ع ��دد كب�ي�ر م ��ن االدب ��اء
وال�شعراء والباحثني.

زهري البياتي

الوطنية لي�ست
بالكالم بل بالفعل
االيجابي
وق��ال الدكتورعقيل مهدي-:
حين كنا نذهب الى التلفزيون
ك�ن��ا ن�ج��د م��ا ي�سمى ب��ال��دول��ة
العميقة بالفن ويمثلها رموز
ك�ب��ار م��ن بينهم يحيى فائق
المعلم الم�سرحي وا��س�م��اء
اخ��رى .كما ان ابنه عالء كان
من دورتي بالكلية وتخرجنا
� �س��وي��ة وا��ص�ب�ح�ن��ا معيدين
ف��ي��ه��ا .وح� �ي ��ن ج � ��اء م��وع��د
ال��رات��ب ح�صلت ا�شكاليات
اداري ��ة ادت ال��ى ع��دم �صرف
راتبي فقال لي ع�لاء �صاحب
االخ�ل�اق الحميدة والتربية
ال �ف��ا� �ض �ل��ة خ ��ذ رات� �ب ��ي وان ��ا
انتظر الى حين �صرف راتبك
وه��و موقف نبيل ال يقوم به
اال ال�شخ�ص ال�م�ت��رب��ي على
النبل واالحترام .كان �صديقا
لحقي ال�شبلي الفنان الكبير و
يعمالن من اجل خلق الجمال
وال �ق �ي��م ال���س��ام�ي��ة ف��ي ال�ف��ن.
وي�ح�ي��ى ا�سميه ال�ن�ب��ل ال��ذي
يم�شي على االر���ض .وعلينا
اليوم ان نعيد ح�ساباتنا لخلق
حياة اجمل بعيدا عن �صراع
التناحر والت�سقيط والقتل.
ون�ع�م��ل ك�م��ا ك��ان يفعل جيل
ال��ري��ادة ف��ي ال�م���س��رح .وكما
يقول ر�سولنا االعظم (�ص)
"حين ت�أتيك م�شكلة ت�ؤثر على

الغير التنقلها بل اوقفها عندك
واق �ط��ع دابرها" .ام��ا اليوم
ن��رى الكثير من المتناحرين
والح�ساد يعملون على ا�سقاط
الآخ��ر بال �سبب .اخيرا اقول
ان ال��وط�ن�ي��ة لي�ست بالكالم
بل بالفعل االيجابي ال�سليم
وا�شاعة قيم الجمال.

يتلقى بع� ��ض النجوم العامليني بع�ض التعليقات ال�سلبية
م ��ن خ�ل�ال �صفحاته ��م ع�ب�ر ال� �ـ social mediaوهوم ��ا
يج ��ده البع�ض �أمراغريبا يثري بع�ض اجلدل ،فح�سب موقع
"  ،" etcanadaفقد �أجرت �شركة Bose and Currys PC
 Worldدرا�س ��ة عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ال�شهري "
 " Twitterلبع� ��ض �أهم جنوم املو�سيقى ،لك ��ي تك�شف عن قائمة
النج ��وم "الأك�ث�ر كرها" والذي ��ن يتلقون �أك�ب�ر قدر م ��ن التعليقات
ال�سلبية باملقارنة مع �أي فنان �آخر ،وما لفت الأنظار �أن القائمة ت�ضم
ع ��ددا من �أهم و�أ�شهر و�أجنح النج ��وم يف العامل كله .تت�صدر القائمة
النجمة العاملية �شاكريا ذات الـ ( 45عاما) التي نالت ن�سبة كره بن�سبة
 % 45وه ��ي ن�سب ��ة كبرية باملقارنة مع باقي النج ��وم وذلك بالرغم من
�أن �شاك�ي�را متتل ��ك تاريخا فنيا مذهال حاف�ل�ا بالنجاحات واالجنازات
يف ع ��امل املو�سيقي والغن ��اء  .بينما جاء يف املرك ��ز الثاين جنم الراب
العامل ��ي كاين وي�س ��ت حيث نال ن�سبة  ،% 38ث ��م ي�أتي يف املركز الثالث
النجم العاملي دريك بن�سبة .%37

و�سوالف جالل و�أياد الطائي ومرت�ضى
حني�ص.

 جنيب املانع

الكات ��ب واملرتج ��م العراق ��ي الراح ��ل،
�صدرت طبعة جديدة من مذكراته "عمر
اكلت ��ه احل ��روف" ع ��ن دار الرافدي ��ن،
واملانع يعد واح ��دا من ابرز املرتجمني
الع ��رب �صدرت ل ��ه العديد م ��ن االعمال
ا�شهره ��ا ترجمت ��ه لرواي ��ة غات�سب ��ي
العظي ��م ولكت ��اب بتهوف ��ن وتط ��وره
الروحي والعديد من الكتب عن الرواية
الفرن�سية.

الطقس

مرفهة وثرية ،لذلك �شارك في
الكثير من الم�شاريع الفنية.
والفن اعطاه معنى للحياة.
وح �� �ص �ل��ت ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة في
ال�سينما العراقية م��ن خالل
فيلم عليا وع�صام الذي انتجه
ا�ستوديو بغداد ال��ذي يملكه
اليهود في العراق ..وتعاقدوا
م��ع م �خ��رج ف��رن���س��ي ان��دري��ه
�شوتان وكذلك الم�صور جاك
الم��ار .وق��د تقدمت مجموعة
م��ن الفنانين ال���ش�ب��اب منهم
يحيى فائق واب��راه�ي��م جالل
وال� ��� �س� �ع ��دي ون� �ج� �ح ��وا ف��ي
االخ �ت �ب��ار .وج �ع��ل ال�م�خ��رج
م��ن ف��ائ��ق م���س��اع��دا ل��ه فتعلم
م�ن��ه ال�ك�ث�ي��ر .و ك��ان جمهور
م���س��رح�ي��ات��ه ي �خ��رج��ون ال��ى
ال��ت��ظ��اه��رات .ك��ذل��ك ال�ع�م��ل
ف��ي وح��دة االف�ل�ام ف��ي وزارة
النفط اي�ضا جعل كل العاملين
ي�صبحون روادا في ال�سينما،
وك��ان يحيى فائق واح��دا من
ه���ؤالء ،ومعه الم�صور وليم
�سايمون .وقد �صوروا لقطات
م �ه �م��ة اي� ��ام ال �ف �ي �� �ض��ان رغ��م
الخطورة التي واجهتهما .اما
فيمله ع��ن العتبات المقد�سة
ف�ك��ان جميال ولطيفا ل�شابة
و��ش��اب ت�ح��دث بينهما عالقة
ح ��ب .ل �ك��ن ال�ت���ص��وي��ر ج��رى
ف��ي ال �م��راق��د ال���ش�ي�ع�ي��ة ول��م
ي���ص��ور م�ن��ه ف��ي ال�شيخ عبد

ال�ق��ادر او اب��و حنيفة فثارت
ث��ائ��رة االخ��ري��ن ومنع الفيلم
ع��ام  .1951لكنه ��س��وق في
الباك�ستان وغيرها وح�صلت
ال�شركة المنتجة على عوائد
ك �ب �ي��رة .وع �م��ل ف��ائ��ق اي�ضا
ف��ي االف�ل�ام الوثائقية كثيرا
واخرج العديد منها.
يجب ان نخلد رموزنا
بمتاحف فنية
وقال الدكتور زهير البياتي-:
يحيى ف��ائ��ق ق��دم الكثير من
االف� �ك ��ار ال��ت��ي ع �م �ق��ت قيمة
الم�سرح لدى النا�س .وجعل
م ��ن ال �ف��ن ر� �س��ال��ة ان���س��ان�ي��ة
�سامية .ام��ا اب��رز اعماله في
ف��رق��ة ال �م �� �س��رح ال�ج�م�ه��وري
ك�ت��ب ع�ن�ه��ا ع���ادل ك��اظ��م اح��د
اع �� �ض��اء ال �ف��رق��ة وه���و عمل
فخم وذو قيمة فنية عالية.
نحن ازاء كبير مثل يحيى لم
ت�ؤر�شف حياته وفنه ار�شيفا
ينا�سب اعماله ودوره الكبير
في ال�سينما والم�سرح .وكان
يجب ان يكون لدينا متحف
فني ي�ضم كل �شيء عن الفنان
واعماله ودوره وا�شيائه .لذا
اط��ال��ب بتخليد ف��ائ��ق وغيره
م��ن ال ��رواد م��ن خ�لال العديد
من الخطوات التي ت�سهم في
حفظ تاريخهم الفني.

ترامب يهاجم الفيلم الفائز ب�أو�سكار..
وال�شركة ترد� :أنت ال تقر�أ
هاج ��م الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د
ترامب �أم ��ام جتمع انتخاب ��ي ،فيلم
"بارا�ساي ��ت" الك ��وري اجلنوب ��ي،
ال ��ذي ف ��از بجائ ��زة الأو�س ��كار يف
ن�سخته ��ا ال� �ـ .92و�أم ��ام جتم ��ع
انتخاب ��ي يف كول ��ورادو ،ق ��ال
ترام ��ب�" :أال تتفقوا معي �أن جوائز
�أكادميي ��ة فن ��ون وعل ��وم ال�سينم ��ا
الأمريكية كان ��ت �سيئة هذا العام؟".
وق ّل ��د ترام ��ب مق ��دم اجلوائ ��ز يف
الأو�س ��كار قائ�ل�ا" :الفائ ��ز فيل ��م
م ��ن كوري ��ا اجلنوبي ��ة! �إن ��ه �أم ��ر ال
ي�صدق" .و�أ�ضاف ترامب" :لدينا ما
يكف ��ي من امل�شاكل املتعلقة بالتجارة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما مع احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

م ��ع كوري ��ا اجلنوبي ��ة ،ورغ ��م ذلك
مننحه ��م جائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م لهذا
الع ��ام! لنعي ��د الأف�ل�ام الكال�سيكي ��ة
الرائع ��ة مثل ذهب مع الريح" .وردا
على ت�صريحات ترامب ،قالت �شركة
"نيون" ،موزعة فيلم "بارا�سايت"
يف �أم�ي�ركا ال�شمالي ��ة� ،إنه ��ا تتفه ��م
كالم الرئي� ��س الأمريك ��ي وذلك لأنه
"ال يق ��ر�أ" .ويعد "بارا�سايت" �أول
فيلم غ�ي�ر ناطق باللغ ��ة الإجنليزية
يف ��وز بجائزة �أف�ضل فيلم يف تاريخ
جوائز الأو�س ��كار امل�ستمرة منذ 92
عام ��ا ،وهو �أول فيلم كوري جنوبي
يفوز بالأو�سكار على الإطالق.
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