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املحتجون يبحثون عن "مطعم تركي" بجانب الكرخ

 35نائبًا �أعلنوا الت�شكيل وخاطبوا ً
قوى خمتلفة

الن�سخة اجلديدة من االحتجاجات تغادر التحرير
وتطالب بحل الربملان و�إقالة رئي�س الق�ضاء

 بغداد /متيم احل�سن

يف وق ��ت مبك ��ر من �ص ��باح
الي ��وم� ،س ��تبد�أ املوج ��ة
اجلديدة من تظاه ��رات بغداد ،والتي
�ست�س�ي�ر باجتاه�ي�ن :اقال ��ة رئي� ��س
جمل�س الق�ضاء ،وحل الربملان.
وي�ؤك ��د حمتج ��ون التزامه ��م ال�ش ��ديد
بـ"ال�س ��لمية" ،وبانهم غري م�س� ��ؤولني
عن دعوات "اقتحام اخل�ضراء" ،التي
�صدرت خالل الأيام املا�ضية.
ويق ��ول احمد عام ��ر ،احد النا�ش ��طني
يف بغ ��داد لـ(امل ��دى) ان "اتفا ًقا جديدًا
جرى ابرامه يوم اجلمعة يف النجف،
وحد كل اجنحة املتظاهرين ،بالتجمع
االح ��د (الي ��وم) مبنطق ��ة الع�ل�اوي
ال�ساعة � 9صباحً ا".
التجم ��ع اجلدي ��د يف بغ ��داد وال ��ذي
�سي�س ��تقبل كل متظاه ��ري املحافظات
�س ��يكون هذه املرة يف جان ��ب الكرخ،
بالقرب من معر�ض بغ ��داد الدويل� ،إذ
�س ��يكون قريبًا من االه ��داف اجلديدة
للتظاهرات .وي�ض ��يف عامر�" :س ��احة
التحري ��ر ت�س ��يطر عليه ��ا �أح ��زاب
وجماع ��ات م�س ��لحة ،حت ��ت �أ�س ��ماء
وهوي ��ات خمتلف ��ة" ،مبين ��ا �أن تغيري
م ��كان التظاه ��رات "�س ��يزيد من تدفق
املتظاهرين".
ويطم ��ح املتظاه ��رون لل�س ��يطرة على
بناية قيد االن�شاء امام متنزه الزوراء
وحتويله اىل ن�سخة جديدة من املطعم
الرتك ��ي يف �س ��احة التحري ��ر ،ال ��ذي
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كتلة �سنية جديدة تريد
الإطاحة باحللبو�سي تواجه
ً
رف�ضا �شيع ًيا

 بغداد /املدى

من ��ذ �أق ��ل م ��ن �ش ��هر تقريب ��ا ب ��د�أ
نواب و�سيا�س ��يون من كتل �سنية
خمتلفة التح�ضري للإعالن عن كتلة برملانية
جديدة با�س ��م "اجلبهة العراقية" م�ؤلفة من
( )35نائبا ،هدفها الإطاحة برئي�س الربملان
حممد احللبو�س ��ي وا�س ��تبداله ب�شخ�ص ��ية
�أخرى.
وك�شفت الكتلة اجلديدة (اجلبهة العراقية)
�أنه ��ا دخل ��ت يف مفاو�ض ��ات وتفاهم ��ات مع
كت ��ل وجه ��ات �سيا�س ��ية خمتلف ��ة وطرح ��ت
موا�ض ��يع متعددة يف مقدمته ��ا �إقالة رئي�س
جمل�س النواب ،لكنها �أ�شارت �إىل �أن عملية
التغيري ال تتم �إال عن طريقة موافقة ال�شركاء
الآخرين.
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�أهوار ذي قار ت�ستقبل الطيور
النادرة ..وال�صيد اجلائر يرتب�ص

ها�شم �صالح :ر�سالة الأديان
واحدة �إذا ما فهمناها جيداً

فعاليات احتجاجية �أمام اخل�ضراء قبل يوم �أم�س ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف
حتول اىل ايقونة للتظاهرات.
وكان ع ��دد م ��ن املتظاهرين ،وخا�ص ��ة
الن�س ��اء ،ق ��د ت ��رددن يف الذك ��رى

ال�سنوية االوىل الحتجاجات ت�شرين،
بالذهاب اىل �س ��احة التحرير ،ب�س ��بب
وج ��ود بع� ��ض العنا�ص ��ر ال�س ��يئة،

بح�س ��ب نا�ش ��طني .لكن ه ��ذا ال مينع،
بح�س ��ب نا�شطني ،ان ي�ش ��ارك عدد من
"غري املتحزبني" يف �ساحة التحرير،
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وقد تنقل التظاه ��رات مرة اخرى اىل
ال�ساحة بح�سب التطورات.
 التفا�صيل �ص3

جمل�س النواب يُ�صوت على الدوائر
االنتخابية فـي  16حمافظة
 بغداد /املدى
�ص ��وت جمل�س النواب �أم�س على الدوائر االنتخابية
يف  16حمافظ ��ة فيم ��ا ارج� ��أت اخلالفات الت�ص ��ويت
عل ��ى الدوائ ��ر يف حمافظت ��ي كركوك ونين ��وى� .إىل
ذل ��ك انه ��ى جمل� ��س الن ��واب ،ام� ��س ال�س ��بت ،القراءة
االوىل مل�ش ��روع قانون متويل العجز املايل ،بح�س ��ب

ريال مدريد يخطف ً
فوزا ً
ثمينا
من بر�شلونة يف كال�سيكو ال�صمت

م�صدر نيابي حتدث لـ(املدى) .و�سبق ان �أكدت اللجنة
املالية النيابية� ،أنها �ستبحث الأ�سبوع املقبل مع وزير
املالية ك�شوفات القر�ض ال�سابق واحلايل .وقال مقرر
اللجن ��ة �أحمد ال�ص ��فار �إن ��ه "لي�س هن ��اك توجها لدى
اللجن ��ة بعدم مترير قان ��ون العجز امل ��ايل" ،الف ًتا �إىل
�أن "�آراء �أع�ض ��اء اللجن ��ة خمتلفة ،وهن ��اك من هو مع
مترير القانون ،وهناك من يقف �ضد متريره".

�أ�سو�شيتدبر�س :ثالثة �أرباع نفقات احلكومة
تذهب للرواتب
 ترجمة /حامد احمد
منذ فرتة طويلة واملوظف احلكومي ق�ص ��ي
عب ��د ،ينتاب ��ه الرع ��ب عندم ��ا يت�أخ ��ر مرتبه
ال�ش ��هري وانتظ ��اره لأي ��ام حتول ��ت اىل ا�س ��ابيع،
ويت�أخر بذلك موعد ت�س ��ديده لب ��دل االيجار وفواتري
�أخرى اي�ضا .اعتاد عبد الذي يعمل موظفا يف وزارة
ال�ص ��حة ان يقتطع ن�ص ��ف راتبه تقريبا لت�س ��ديد بدل
االيجار البالغ  450,000دينار �ش ��هريا ويخ�ش ��ى انه
اذا ت�أخر بت�س ��ديد االيجار ملرتني ان يطلب مالك الدار

ويقول َميزر حمادي �سلطان يو�سف ،النائب
ع ��ن كتلة اجلبهة العراقية النيابية لـ(املدى)
�أن "ت�ش ��كيل كتلة �س ��نية جدي ��دة م�ؤلفة من
( )35نائبا جاء لت�صحيح الأخطاء ،وو�ضع
حد للتهمي�ش والتفرد بالقرارات التي تتخذ
م ��ن قبل رئي� ��س الربمل ��ان دون الرجوع �إىل
�شركائه من املكون ،ف�ضال عن اال�ستعدادات
لإجراء االنتخابات املبكرة".
ويلف ��ت النائب يو�س ��ف اىل �أن "هناك جهة
�سيا�س ��ية معروف ��ة واح ��دة تتف ��رد بالق ��رار
ال�س ��ني" ،م�ؤك ��دا �أن "اغل ��ب �أع�ض ��اء كتل ��ة
حتال ��ف الق ��وى العراقي ��ة م�س ��تا�ؤون م ��ن
القرارات االنفرادية التي تتخذ ،ف�ض�ل�ا عن
االمالءات التي تفر�ض عليها بحيث و�صلت
�إىل مراحل (نفذ ثم ناق�ش)".
 التفا�صيل �ص2

اخ�ل�اء البيت .وقال عبد "ه ��ذه الت�أخريات ت�ؤثر على
امكانيت ��ي يف اال�س ��تمرار عل ��ى قيد احلي ��اة" .تكافح
احلكوم ��ة م ��ن اج ��ل ت�س ��ديد روات ��ب الع ��دد الهائ ��ل
ملوظفي القطاع العام و�س ��ط ازمة �س ��يولة مالية غرب
م�س ��بوقة ناجت ��ة عن هبوط ا�س ��عار النف ��ط  .رواتب
�ش ��هر �أيلول ت�أخ ��رت لفرتة �أ�س ��ابيع ،ورواتب �ش ��هر
ت�ش ��رين االول احل ��ايل مل ٌت�س� �دّد بع ��د حي ��ث حتاول
احلكوم ��ة االقرتا�ض مرة اخرى من احتياطي العملة
العراقية .االزمة زادت من خماوف عدم اال�ستقرار.
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /املدى
ن ��ال فريق ريال مدريد ال�ص ��دارة امل�ؤقتة ل ��دوري الدرجة
االوىل اال�س ��باين لكرة القدم بر�ص ��يد 13نقط ��ة اثر خطفه
فوزا ثمينا من غرميه التقليدي فريق بر�ش ��لونة بنتيجة ( )1-3يف
مباراة كال�س ��يكو ال�ص ��مت التي جرت على ملعب الكامب نو �أم�س
ال�سبت �ضمن مناف�سات اجلولة ال�سابعة من مرحلة الذهاب للمو�سم
احلايل وفق اجراءات احرتازية �صحية ووقائية مت اتخاذها ح�سب
الربوتوك ��ول الطبي ال�ش ��امل الذي مت االتفاق ب�ش� ��أنه بني الرابطة
اال�سبانية مع اجلهات احلكومية يف اطار جمابهة فايرو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد  .)19-بكر فريق ريال مدريد بت�سجيل هدف ال�سبق
عن طريق �صانع االلعاب فيديريكو فالفريدي يف الدقيقة اخلام�سة
م ��ن املب ��اراة وجنح املهاجم �أن�س ��و فات ��ي يف احراز ه ��دف التعادل
لفريق بر�ش ��لونة يف الدقيقة الثامنة لينتهي ال�شوط االول بالتعادل
االيجابي بنتيجة ( )1-1وخطف القائد �س�ي�ريجيو رامو�س الهدف
الثاين عن طريق ركلة جزاء يف الدقيقة الثالثة وال�ستني ،وا�ستمرت
النتيجة على حالها حتى الدقيقة االخرية من الوقت اال�ص ��لي متكن
فيه ��ا الالعب ل ��وكا مودريت�ش م ��ن �إ�ض ��افة الهدف الثال ��ث للملكي
منهيا كال�س ��يكو ال�صمت مل�صلحته بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد
للرب�شا متكن فيها من رفع ر�صيد نقاطه اىل  13و�ضعته يف �صدارة
الليغ ��ا م�ؤقتا بانتظار نتيجة مباراتي (قادي� ��ش وفياريال ) و(ريال
�سوي�س ��ييداد وهوي�سكا) اللتني �س ��تقامان م�ساء اليوم االحد �ضمن
اجلولة ال�سابعة.

تخفيف القيود على "�إ�سعاف التحرير" بالتزامن مع ذكرى االحتجاجات
 بغداد /ح�سني حامت

قبل ا�س ��ابيع م ��ن الآن ،كان حمودي
�ص ��احب "التك تك" احلم ��راء واقفا
يف �س ��احة التحري ��ر ي�ص ��يح "التك ت ��ك علم"
ويق ��ول "�ش ��وكت (مت ��ى) م ��ا يرجع ال�ض ��رب
بالتحرير يرجع التك تك علم".
ومع بدء التح�ش ��يد النطالق فعاليات الذكرى
االوىل الحتجاجات ت�ش ��رين ،ع ��ادت الأنظار
اىل عرب ��ة "الت ��ك ت ��ك" العرب ��ة ذات االطارات
الثالثة والتي حتولت اىل ا�س ��عاف يف موجة
االحتجاج االوىل.
وم ��ع بدء ق ��وات جمهول ��ة بق�ص ��ف املحتجني
تق ��دم ا�ص ��حاب العرب ��ة "الت ��ي عرفت �س ��ابقا
بـ"تك�سي الفقراء" اىل �ساحة التحرير وعملت
طوال ذروة االحتجاجات على نقل امل�ص ��ابني

وال�ش ��هداء اىل امل�ست�شفيات ونقل الطعام اىل
ال�ساحات.
يف اح ��داث ت�ش ��رين كان �س ��ائقو الـ"ت ��ك تك"
ي�سريون و�سط املحتجني رغم الدخان والغاز
امل�س ��يل للدم ��وع والقم ��ع امل�س ��تمر .حتول ��وا
لعربات ا�س ��عاف ل�ص ��عوبة و�ص ��ول �س ��يارة
اال�سعاف الر�سمية.
قبل ان ��دالع تظاهرات ت�ش ��رين كان ا�ص ��حاب
"الت ��ك تك" حمل �س ��خرية ب�س ��بب خمالفتهم
لقانون املرور ومزاحمتهم ال�س ��يارات كما هو
معروف عنهم ولكن بعد ثورة ت�شرين تغريت
هذه ال�صورة ،و�سرعان ما عادت مثل ال�سابق
اذ مينع رج ��ال املرور عبورهم مناطق �ش ��رق
القناة.
وكان ��ت مديري ��ة امل ��رور العام ��ة قد اك ��دت ان
املركب ��ات ال�ص ��غرية ومن �ض ��منها "التك تك"

تعامل معامل ��ة املركبات االخرى وا�ص ��حابها
يخ�ض ��عون ل�ض ��وابط املرور الت ��ي ت�ؤكد على
�ض ��رورة ت�س ��جيل تل ��ك املركب ��ات وح�ص ��ول
ا�ص ��حابها عل ��ى اج ��ازة �س ��وق ،م�ش�ي�رة اىل
انها قامت خالل امل ��دة االخرية بتحديد اماكن
حتركها �ضمن مناطق معينة.
وق ��ال مدي ��ر العالق ��ات واالع�ل�ام يف املديرية
التابع ��ة ل ��وزارة الداخلية العمي ��د عمار وليد
اخلي ��اط �إن "دراج ��ات التكت ��ك م�ش ��مولة
بالقوان�ي�ن املروري ��ة �ش� ��أنها �ش� ��أن املركب ��ات
االخرى فاذا كانت م�س ��جلة ب�ص ��ورة ا�صولية
ونظامي ��ة وت�س�ي�ر وف ��ق القان ��ون ال ا�ش ��كال
عليها".
اغلب �س ��ائقي الت ��ك تك مل ي�س ��جلوا مركباتهم
يف مديري ��ة امل ��رور كم ��ا ال ميلك ��ون اج ��ازات
�سوق معتمدة.

لكن مع ع ��ودة موجة االحتجاج ��ات تراجعت
مديري ��ة امل ��رور قائل ��ة" :نود ان نن ��وه بان ال
�ص ��حة للأخبار املتداولة يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي حول قيام مديري ��ة املرور العامة
با�ص ��دار اوام ��ر بحج ��ز الدراج ��ات الناري ��ة
(التك تك) وامنا يت ��م تغرمي املخالفني لقواعد
وقوانني املرور فقط".
وا�ض ��اف" :نرجو م ��ن اجلميع �أخ ��ذ االخبار
م ��ن م�ص ��درها املوث ��وق حي ��ث هن ��اك بع� ��ض
ال�ص ��فحات املغر�ض ��ة الت ��ي حت ��اول ان تب ��ث
االخبار املزيفة والتي ال �صحة لها".
ال�س ��ائق حم ��ودي الذي جنح بالو�ص ��ول اىل
�س ��احة التحرير معتمدا على تراخي الت�شديد
االمني على مركبته خالل االحتجاجات يقول
"ال �سلطة للدولة على ابو التك تك من ت�صري
بالدخانيات .يرجع ابو التك تك علم".

سياسة
 35نائ ًبا �أعلنوا
الت�شكيل وخاطبوا
اً
كتل مختلفة
 بغداد /المدى
من ��ذ �أق ��ل م ��ن �شه ��ر تقريب ��ا ب ��د�أ ن ��واب
و�سيا�سي ��ون م ��ن كت ��ل �سني ��ة مختلف ��ة
التح�ضي ��ر للإع�ل�ان ع ��ن كتل ��ة برلماني ��ة
جدي ��دة با�سم "الجبه ��ة العراقية" م�ؤلفة
م ��ن ( )35نائبا ،هدفه ��ا الإطاحة برئي�س
البرلمان محم ��د الحلبو�س ��ي وا�ستبداله
ب�شخ�صية �أخرى.
وك�شف ��ت الكتل ��ة الجدي ��دة (الجبه ��ة
العراقي ��ة) �أنه ��ا دخل ��ت ف ��ي مفاو�ض ��ات
وتفاهم ��ات م ��ع كت ��ل وجه ��ات �سيا�سي ��ة
مختلف ��ة وطرح ��ت موا�ضي ��ع متعددة في
مقدمته ��ا �إقال ��ة رئي� ��س مجل� ��س النواب،
لكنها �أ�شارت �إلى �أن عملية التغيير ال تتم
�إال عن طريقة موافقة ال�شركاء الآخرين.
ويق ��ول َمي ��زر حم ��ادي �سلط ��ان يو�سف،
النائب عن كتلة الجبهة العراقية النيابية
لـ(الم ��دى) �أن "ت�شكيل كتلة �سنية جديدة
م�ؤلف ��ة م ��ن ( )35نائب ��ا ج ��اء لت�صحيح
الأخط ��اء ،وو�ضع حدا للتهمي�ش والتفرد
بالق ��رارات الت ��ي تتخ ��ذ من قب ��ل رئي�س
البرلم ��ان دون الرجوع �إل ��ى �شركائه من
المكون ،ف�ضال ع ��ن اال�ستعدادات لإجراء
االنتخابات المبكرة".
وكان �أ�سام ��ة النجيف ��ي رئي� ��س جبه ��ة
الإنق ��اذ والتنمي ��ة ،ق ��د �أعلن ع ��ن ت�شكيل
جبه ��ة برلمانية من  35نائب ��ا ممثل فيها
مختل ��ف الجه ��ات والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة"،
مبينا �أن "ت�شكيل جبهة برلمانية ي�أتي من
اجل درا�س ��ة تطورات الأو�ضاع الراهنة،
وحل الم�ش ��اكل الحقيقية والأزمات التي
تع�ص ��ف بالمحافظ ��ات المح ��ررة وم ��ا
يعانيه مواطنوها من �إجراءات تع�سفية،
و�إنكار للحقوق الم�شروعة".
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كتلة �سنية جديدة تريد الإطاحة بالحلبو�سي
تواجه ً
رف�ضا �شيع ًيا

ويلفت النائب يو�سف الى �أن "هناك جهة
�سيا�سي ��ة معروفة واحدة تتف ��رد بالقرار
ال�سن ��ي" ،م�ؤكدا �أن "اغل ��ب �أع�ضاء كتلة
تحال ��ف الق ��وى العراقية م�ست ��ا�ؤون من
الق ��رارات االنفرادية الت ��ي تتخذ ،ف�ضال
عن االمالءات الت ��ي تفر�ض عليها بحيث
و�صلت �إلى مراحل (نفذ ثم ناق�ش)".
ويتوقع رئي�س لجنة الم�صالحة والع�شائر
وال�ش�ؤون الدينية �أن ع ��دد اع�ضاء كتلته
البرلمانية الجدي ��دة "�سيرتفع �إلى قرابة
الأربعي ��ن ( )40نائب ��ا ك ��ون �أن هن ��اك
مفاو�ضات جارية بي ��ن خم�سة �إلى �أربعة
ن ��واب م ��ن �أع�ض ��اء كتل ��ة اتح ��اد القوى
العراقية اب ��دوا رغبته ��م باالن�ضمام �إلى
الجبهة العراقية خالل الأيام المقبلة".
وكان محم ��د الحلبو�س ��ي رئي�س مجل�س
الن ��واب ق ��د اعل ��ن ت�شكي ��ل كتل ��ة جديدة
ف ��ي ايار م ��ن العام  2019بع ��د ان�شقاقه
من تحال ��ف المحور ال ��ذي كان يعد اكبر
كتل ��ة ُ�سنية في البرلمان والذي كان ي�ضم
تحالفي ��ن هم ��ا كل م ��ن "تحال ��ف القوى
العراقي ��ة" وتحالف "المح ��ور الوطني"
بزعام ��ة خمي� ��س الخنج ��ر� ،إث ��ر خالفات
امل�ؤمتر اخلا�ص
داخلية.
باعالن التحالف
وكان ��ت (المدى) ق ��د ك�شفت ف ��ي �أيار من
اجلديد
الع ��ام  2019ع ��ن وجود ح ��راك تقوده
مجموع ��ة م ��ن ن ��واب المك ��وّ ن ال�س ّن ��ي والحكم ��ة والح ��زب الديمقراط ��ي الفت ��ا �إل ��ى �أن "عملي ��ة التغيي ��ر ال تتم �إال لهذا الإع�ل�ان قبل اقل من �شه ��ر تقريبا"،
بالتفاه ��م مع تحالف ��ي المح ��ور والقرار الكرد�ستاني والف�ضيلة واالتحاد الوطني بموافقة ال�شركاء الآخرين".
م�ضيف ��ا �أن "جمي ��ع الزعام ��ات ال�سني ��ة
لت�شكي ��ل كتل ��ة �س ّني ��ة جدي ��دة ته ��دف الكرد�ستان ��ي ،و�صادقون ودولة القانون وي�ؤك ��د �أن "جمي ��ع الكت ��ل تتح ��دث ع ��ن داعمة وم�ؤيدة لهذه الجبهة الجديدة بما
للإطاح ��ة بالحلبو�سي من خالل الت�شاور م ��ن اج ��ل بع ��ث ر�سائ ��ل اطمئن ��ان حول الأخط ��اء الحا�صل ��ة وعن ح ��االت التفرد فيها �صال ��ح المطلك" .م ��ن جانبها ،قللت
مع بقية الكتل البرلمانية.
هذه الكتل ��ة" .وب�ش�أن �إقال ��ة �أو ا�ستبدال ف ��ي القرار" .ويلفت �إل ��ى �أن "الكتل التي كتلة اتحاد القوى العراقية التي يتزعمها
وينوه النائب عن محافظة نينوى الى �أن رئي� ��س مجل�س النواب ب�شخ�صية جديدة �شكل ��ت الجبه ��ة العراقي ��ة ه ��ي (الح ��زب محمد الحلبو�سي من �أهمية الكتلة.
"كتلة الجبهة العراقية كانت لها خطوات يو�ضح النائب يو�س ��ف �أن "هذا الحديث الإ�سالم ��ي) ،وعم ��ل ،وجبه ��ة الإنق ��اذ وي�ؤكد زياد الجناب ��ي ،ع�ضو كتلة اتحاد
عملي ��ة قب ��ل الإع�ل�ان حيث توجه ��ت �إلى �سابق لأوانه لكن هن ��اك احتمالية بطرح (مقعدين) ،الجماهير ( 13مقعدا) وكتلة القوى العراقية في ت�صريح لـ(المدى) �أن
جميع الكتل ال�سيا�سية كالفتح و�سائرون مو�ض ��وع الإقالة في المرحل ��ة القادمة" ،الم ��دن المح ��ررة ( 8مقاع ��د) ّ
ح�ض ��رت عدد كتلت ��ه "مازال مكونا م ��ن  43نائبا،

بعد رحلة نزوح موجعة� :سكان املناطق املحررة
بال عمل وال منازل

م�ست�شارو الكاظمي يخ�شون من غياب الإرادة ال�سيا�سية للإ�صالح

�أ�سو�شيتدبر�س :ثالثة �أرباع نفقات
الحكومة تذهب للرواتب
 ترجمة /حامد احمد
منذ فت ��رة طويلة والموظ ��ف الحكومي ق�صي عب ��د ،ينتابه الرعب
عندم ��ا يت�أخر مرتبه ال�شهري وانتظاره لأيام تحولت الى ا�سابيع،
ويت�أخ ��ر بذلك موعد ت�سديده لب ��دل االيجار وفواتير �أخرى اي�ضا.
اعت ��اد عب ��د الذي يعمل موظفا ف ��ي وزارة ال�صحة ان يقتطع ن�صف
راتب ��ه تقريبا لت�سديد بدل االيجار البالغ  450,000دينار �شهريا
ويخ�شى انه اذا ت�أخر بت�سديد االيجار لمرتين ان يطلب مالك الدار
اخ�ل�اء البيت .وقال عبد "هذه الت�أخي ��رات ت�ؤثر على امكانيتي في
ال�ستمرار على قيد الحياة".
تكاف ��ح الحكوم ��ة من اج ��ل ت�سديد روات ��ب العدد الهائ ��ل لموظفي
القط ��اع العام و�س ��ط ازمة �سيولة مالي ��ة غبر م�سبوق ��ة ناتجة عن
هب ��وط ا�سعار النف ��ط  .رواتب �شهر �أيلول ت�أخ ��رت لفترة �أ�سابيع،
وروات ��ب �شهر ت�شري ��ن االول الحال ��ي لم ٌت�سدّد بع ��د حيث تحاول
الحكوم ��ة االقترا� ��ض مرة اخرى م ��ن احتياطي العمل ��ة العراقية.
االزم ��ة زادت من مخاوف عدم اال�ستق ��رار .الحكومة بينت ر�ؤيتها
لتنفي ��ذ اجراءات قا�سية لتح�سي ��ن اقت�صاد العراق من خالل "ورقة
بي�ض ��اء" عُر�ض ��ت اال�سب ��وع الما�ض ��ي الع�ض ��اء برلم ��ان واحزاب
�سيا�سي ��ة ،وبينم ��ا تل ��وح االنتخاب ��ات المبك ��رة ف ��ي االف ��ق ،ف ��ان
م�ست�ش ��اري رئي� ��س ال ��وزراء يخ�شون م ��ن انه لي�ست هن ��اك ارادة
�سيا�سي ��ة بتنفي ��ذ ه ��ذه الورق ��ة ب�شكل كام ��ل� .سجاد جي ��اد ،باحث
عراق ��ي ،يقول "نحن نطلب م ��ن نف�س النا�س الذي ��ن نحتج �ضدهم
وننتقده ��م لك ��ي ي�صلح ��وا النظ ��ام" .دع ��وة الورقة البي�ض ��اء الى
اج ��راء ا�ستقطاع ��ات بروات ��ب الموظفين وا�ص�ل�اح تمويل الدولة
م ��ن �ش�أنه ��ا ان تقو�ض نظ ��ام المح�سوبية ال ��ذي ت�ستخدمه النخب
ال�سيا�سية لتعزيز نفوذها.
الج ��زء االكبر من نظ ��ام المح�سوبية هو ان ت�سل ��م من�صبا وظيفيا
ف ��ي الدولة مقابل دعم ،ت�سبب هذا النه ��ج بم�ضاعفة اعداد موظفي
الدول ��ة ثالثة ا�ضعاف اع ��داد الموظفين لع ��ام  ،2004والحكومة
ت�س ��دد الآن رواتب بن�سب ��ة � 400%أعلى مما كانت ت�سدد قبل 15
عام ��ا ،ما يقارب من ثالثة ارباع نفق ��ات الدولة لعام  2020تذهب
ال ��ى تغطية اجور القطاع العام ،وهذا يعتبر تجفيفا هائال ل�سيولة
نقدي ��ة مت�ضائلة .ويقول محمد الدراجي ،ع�ضو اللجنة المالية في
البرلم ��ان" ،الو�ضع االن خطر جدا" .احد الم�س�ؤولين الحكوميين
ق ��ال ان االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة تنك ��ر فك ��رة �ض ��رورة اج ��راء تغيير
وا�صالح ،معتقدين ب ��ان ا�سعار النفط �سترتفع ويقولون "و�ضعنا
�سيتح�س ��ن مرة اخ ��رى" .وقال الم�س�ؤول ال ��ذي رف�ض الك�شف عن
ا�سم ��ه "لن يتح�سن و�ضعن ��ا والنظام غير م�ست ��دام وانه عاجال ام
�آج�ل�ا �سينفج ��ر" .وكان نا�شط ��ون عراقي ��ون قد دع ��وا لتظاهرات
بع ��د م ��رور عام من ��ذ انط�ل�اق احتجاج ��ات وا�سعة �ض ��د الحكومة
ن ��زل فيه ��ا �آالف النا� ��س لل�ش ��وارع مطالبي ��ن با�صالح ��ات وو�ضع
ح ��د للطبق ��ة ال�سيا�سية الفا�س ��دة .كمال جبار� ،أح ��د اع�ضاء حركة
ت�شري ��ن الديمقراطي ��ة والت ��ي ت�شكلت خ�ل�ال االحتجاج ��ات العام

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

 بغداد /ح�سني حامت

الما�ض ��ي ،يق ��ول "بقدر ما يتعل ��ق االمر بمطالبنا ،فان ��ه لم يح�صل
هن ��اك �أي تغيي ��ر بالن�سبة لن ��ا ..الورقة البي�ضاء ه ��ي مزحة" .ابو
عل ��ي ،تاجر في �س ��وق ال�شورجة و�سط بغ ��داد ،يخ�شى ما تدخره
اال�شهر القادمة من اح ��داث .الدولة هي الم�صدر الرئي�س لتوظيف
العراقيي ��ن ،والموظفون هم من يحركون �سوق التجار واال�سواق
بم�شترياتهم.
يق ��ول ابو علي "الت�أخير بت�سديد الروات ��ب اثر على حركة ال�سوق
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر واذا ا�ستمرت هذه الت�أخيرات ف ��ان عملنا التجاري
وو�ضعنا االقت�صادي �سينهار" .بالن�سبة لوزير المالية وما يدعون
ل ��ه بالورقة البي�ض ��اء فان القطاع العام المتره ��ل هو اول ما مدرج
�ضمن خط اال�صالح .وقال وزير المالية علي عالوي في لقاء اجري
م�ؤخ ��را م ��ع اال�سو�شييتدبر�س" :نح ��ن ن�أمل من موظف ��ي القطاع
العام والجانب البيروقراطي ان يقرون بالحاجة الى التغيير".
ويلف ��ت عالوي الى ان "االنتاجي ��ة المتدنية لموظفي القطاع العام
ه ��ي ا�سا�س الم�شكلة" ،م�ؤكدا بقوله "لقد انتهينا بانتاجية واطئة،
وقط ��اع ع ��ام مكلف جدا الي�ستحق ما يدفع ل ��ه .ب�شكل �أو ب�آخر فان
ه ��ذه الم�شكلة ال بد وان يتم حله ��ا �إما بتخفي�ض االعداد ،وهذا امر
�صعب �سيا�سيا ،او تخفي�ض الرواتب ،او زيادة معدل االنتاجية".
لتلبي ��ة التزام ��ات ت�سديد رواتب �شهرا ب�شه ��ر كان من المحتم على
الحكوم ��ة ان تقتر�ض داخليا م ��ن احتياطياتها من العملة ال�صعبة.
و�أث ��ار طلب �آخر �أُر�سل للبرلمان لقر�ض ثان بقيمة  35مليار دوالر
انتق ��ادا م ��ن برلمانيين .هيث ��م الجب ��وري ،رئي�س اللجن ��ة المالية
البرلماني ��ة ،ق ��ال في حدي ��ث متلفز ان ��ه "اذا كانت خط ��ة الحكومة
الوحي ��دة لحل الم�شكل ��ة هي باالقترا� ��ض ،فانه م�ستع ��د ان يجلب
�صاحب محل من منطقة الباب ال�شرقي ليقوم بواجب وزير المالية
 .موافق ��ة البرلم ��ان عل ��ى االقترا�ض وا�صالحات الورق ��ة البي�ضاء
هم ��ا �أم ��ران حيويان بالن�سب ��ة للحكوم ��ة لتجنب ازم ��ة اقت�صادية
عل ��ى نطاق وا�سع .ولكن هذه الخط ��وة �ستثبت �صعوبتها مع قرب
انتخاب ��ات مبكرة من المزمع اقامتها ف ��ي حزيران القادم ،حيث ان
احزابا تريد توزيع وظائف للحفاظ على ا�صوات الناخبين.
وق ��ال الباحث جي ��اد "�أيهم يقرر الم�ضي قدم ��ا ويدعم اال�صالحات
�سيخ�س ��ر �أوال ،و�سي�ضط ��رون اي�ض ��ا القن ��اع العبي ��ن �سيا�سيي ��ن
�آخري ��ن الذين �سيخ�س ��رون بدورهم .من ال�صع ��ب اقناع االطراف
بهذه اال�صالحات".
م�ست�ش ��ارون للكاظم ��ي اقروا عل ��ى نحو �شخ�ص ��ي بالتحديات من
خ�ل�ال وجود هذا النظ ��ام الذي انتج مثل هكذا �س ��وء ادارة وف�ساد
ليكونوا هم المنقذين انف�سهم� .أح ��د الم�س�ؤولين ا�ستذكر مالحظة
قاله ��ا وزي ��ر المالي ��ة عند لق ��اء كب ��ار اع�ض ��اء اللجن ��ة الموكلة لها
متابع ��ة ه ��ذه االزمة :نظر وزي ��ر المالية الى الغرف ��ة حيث يجتمع
الم�س�ؤول ��ون المعنيون بايقاف �سقوط البالد نحو هاوية االفال�س
وق ��ال لهم "ال يمكنني ان ا�صدق ان هذا ال�شيء قد ح�صل على مدى
ع�ش ��ر �سنوات ول ��م يقم اي احد منك ��م ب�أي اج ��راء اليقافه" .وكان
هناك �صمت ولم ينطق احد بكلمة.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ول ��م ين�ش ��ق �أو يخ ��رج �أي نائ ��ب عنهم"،
الفتا �إلى �أن "كتلة الجماهير التي يقودها
احمد الجب ��وري والمكنى �أب ��و مازن هم
من خ ��رج من تحالفن ��ا بعدما كن ��ا ن�شكل
معهم عددا ي�صل �إلى  59نائبا".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "�أ�سب ��اب ان�سح ��اب كتلة
الجماهي ��ر والتحاقه ��ا بالكتل ��ة الجديدة
تع ��ود �إلى االختالف في وجهات النظر"،
معتق ��دا �أن "ت�شكيل تحالف ��ات في الوقت

الراهن �أمر غير مجد".
وي�شي ��ر النائ ��ب الجنابي ال ��ى �أن "�إقالة
الحلبو�س ��ي بعيدة كل البع ��د عن الواقع،
�إ�ضافة �إلى ان الكتلة الجديدة لم تعلن �أو
تتحدث عن ه ��ذا المو�ضوع في م�ؤتمرها
ال�صحفي الأخير" ،م�ؤكدا ان تحالفه لديه
"تفاهمات وم�شاورات مع كتل برلمانية
اخ ��رى" .م ��ن جهته ��ا ،اعتب ��رت كتل ��ة
�صادق ��ون البرلمانية �أن "الدع ��وة لإقالة
رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي
هي احدى مخرجات التناحر على زعامة
المكون ال�سني" ،م�شي ��را �إلى �أن "عملية
�إقالت ��ه �صعبة ج ��دا وانه �سيكم ��ل دورته
االنتخابية الحالية كرئي�س للبرلمان".
وذكر النائب عن الكتل ��ة محمد البلداوي
ف ��ي بيان ل ��ه اطلع ��ت علي ��ه (الم ��دى) �أن
"الدع ��وات ب�ش�أن اقال ��ة رئي�س البرلمان
محم ��د الحلبو�س ��ي م ��ن بع� ��ض الق ��وى
ال�سني ��ة تمث ��ل اح ��د مخرج ��ات ال�صراع
ال�سن ��ي ال�سن ��ي ال ��ذي يتعل ��ق بزعام ��ة
المكون �سيا�سيا".
و�أ�ض ��اف ان "اقالة رئي� ��س البرلمان غير
ممكن ��ة في الوق ��ت الحا�ض ��ر الن اختيار
البديل �سيكون �صعبا كما هو الحال عليه
في من�صب رئي�س الوزراء" ،مو�ضحا ان
"عملية اقال ��ة الحلبو�سي �سوف لن تتم
و�سي�ستمر الى نهاي ��ة الدورة االنتخابية
الحالية".
ولفت ع�ضو لجنة التخطيط ال�ستراتيجي
في مجل�س النواب ان "القوى ال�سيا�سية
ال�شيعية لن تذهب مع �أي جهة �سنية بهذا
االتج ��اه او م ��ا يخالفه لكونه ��ا حري�صة
ج ��دا في الحف ��اظ عل ��ى الت ��وازن ولي�س
لها �أي رغب ��ة بالدخول على خط ال�صراع
ال�سني ال�سني".

"الرجوع �إىل املكان الذي
ن�ش�أت فيه �سعادة غامرة"
عب �أ ّيوب عن
هكذا رّ
فرحته عند العودة �إىل
مدينته بعد حتريرها من
ع�صابات داع�ش .ي�سكن
ايوب مناطق غربي االنبار
وهي احدى املناطق التي
مازال بع�ض �سكانها يف
ُّ
خميمات النزوح فيما توقف
الن�شاط التجاري يخنق
العائدين.
وتق ��ول م�ص ��ادر مطلع ��ة ان العدي ��د من
ال�سكان هناك نزحوا جمددا ب�سبب غياب
العم ��ل حي ��ث اال�سواق مغلق ��ة وال توجد
م�شاريع ت�ش ّغل ال�سكان هناك.
وتغري ح ��ال االنبار نهاية ع ��ام � 2013إذ
ب ��د�أت فيه ��ا االحتجاجات عل ��ى الطريق
ال�سري ��ع تعب�ي ً�را ع ��ن ا�ستي ��اء املحتجني
م ��ن التهمي� ��ش ث ��م حتول ��ت العت�ص ��ام
مفت ��وح ا�ستم ��ر اك�ث�ر من �سن ��ة ،ومن ثم
دخول تنظي ��م داع�ش .يقول �أيّوب �سعد
لـ(املدى)" :يف ذل ��ك الوقت توقف العمل
وتده ��ور الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي وكذل ��ك
الو�ض ��ع الأمني وهيمن الرعب واخلوف
عل ��ى العائل ��ة" .بع ��د رفع راي ��ات تنظيم
داع� ��ش يف �ساح ��ات االحتج ��اج ق ��ررت
احلكوم ��ة ار�س ��ال قطع ��ات م ��ن اجلي�ش
النه ��اء االعت�صام ��ات وقطع ��ت �شب ��كات
الهاتف املحم ��ول واالنرتنت حينها ،كما
ار�سلت �آليات ع�سكري ��ة ثقيلة �إىل مدينة
الرم ��ادي (مركز املحافظ ��ة) .يف ظل هذا
الو�ض ��ع املت�شن ��ج ق ��رر اي ��وب وعائلت ��ه
الن ��زوح واجتهوا �ص ��وب العا�صمة عرب
ج�س ��ر بزيبز ،وهو قرار اتخذه عدد كبري
من االنباريني .ويقول ايوب ذو اخلم�سة
وع�ش ��رون عام ��ا لـ(امل ��دى) �إن "الطريق
نح ��و (ج�سر بزيبز) ومن ��ه اىل العا�صمة

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

وعر جدًا ..كما منع ��ت ال�سلطات دخولنا
العا�صم ��ة .كان �إهان ��ة بالن�سب ��ة لن ��ا ك ّنا
ُنط ��رد من بيتن ��ا ومدينتن ��ا ون�سري نحو
املجه ��ول" .وقال ��ت مفو�ضي ��ة الالجئني
يف بيان حينها :ي�ستمر حرمان الكثريين
م ��ن الفارين من الأنبار م ��ن الدخول �إىل
حمافظ ��ة بغ ��داد ب�سب ��ب القي ��ود الأمنية
الت ��ي فر�ضتها ال�سلط ��ات ،والتي تتطلب
م ��ن املقيم�ي�ن يف الأنبار �أن يك ��ون لديهم
�أقارب �أو �أي �شخ�ص �آخر يعترب "كفيل"
يف بغ ��داد .وي�ضي ��ف اي ��وب "حت ��ى مع
و�صولنا بغ ��داد كان ال�سكان ينظرون لنا
بريب ��ة ،كان ��وا خائفني من �أنن ��ا دواع�ش
�أو بع�ضن ��ا متع ��اون معه ��م وه ��و االم ��ر
ال ��ذي ا�ضط ��ر العائلة اىل مغ ��ادرة بغداد
والتوجه اىل كرد�ست ��ان بعد �شهر" .بعد
معاناة و�صلت العائلة اىل خميم للنازحني
على اطراف ال�سليمانية� ،إذ ال ي�سمح لهم
بالدخ ��ول الن وثائقه ��م ت�ش�ي�ر اىل انه ��م
قادمون م ��ن حمافظة االنب ��ار ،املحافظة
الت ��ي �سيطر على اغلبه ��ا م�سلحو داع�ش
و�سق ��ط بعده ��ا املرك ��ز �أي�ض ��ا .ويتاب ��ع
ايوب "و�صلن ��ا اىل �سيطرة دخول مركز

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مدينة ال�سليمانية قبل الغروب ،قالوا لنا
الآن تذهبون �إىل خميم (عربت)" .ناحية
عربت مدينة �صغ�ي�رة تقع جنوب مدينة
ال�سليماني ��ة ا�ستقبل ��ت �أكرث من ()3000
عائلة من النازحني من خمتلف القوميات
والأديان واملذاه ��ب .ويتذكر �أيّوب كيف
كان املخي ��م مكتظ ��ا بالنازح�ي�ن ..مل يكن
مبق ��دور العائل ��ة البقاء في ��ه يومًا .ويف
اللي ��ل جنح ��ت العائلة بالت�سل ��ل ودخول
والدته.
مر�ض
ال�سليمانية
ِ
ِ
بحجة ِ
ويقول �أ ّي ��وب" :كان اعتمادنا على راتب
وال ��دي لأنه موظ ��ف يف وزارة ال�صناعة
واملعادن ،رغم �أنهم اقتطعوا منه �شهرين،
�إذ كان واقع احلياة �صعبًا وحزي ًنا .عملنا
يف البن ��اء ويف معام ��ل �إنت ��اج خمتلف ��ة،
�إىل �أن مت ترخي� ��ص لن ��ا هويات تعريفية
خا�صة بالنازحني للإقامة الدائمة".
اليوم� ،أيوب وعائلته متكنوا من العودة
اىل منزله ��م وجنح ��وا اي�ض ��ا بافتت ��اح
حمله ��م ال�ساب ��ق� ،إال انه ��م اغلق ��وه بع ��د
�شهر الن عددا كبريا من ال�سكان ما زالوا
نازحني �أما العائدون فهم يف حكم من هم
دون خط الفقر نتيجة غياب الدعم.

املدير الفني

خالد خ�ضري

منازل مدمرة بعد عمليات التحرير ..ار�شيف
وق ��ال نازحون لـ(امل ��دى) ان الدمار الذي
حلق مبنازلهم ه ��و ال�سبب الرئي�س لعدم
عودتهم ،وان غياب العمل هو �سبب �آخر
يعطل العودة.
وق ��ال م�س� ��ؤول �إن جمم ��وع م ��ن مت
تعوي�ضه ��م ،يف املناط ��ق املح ��ررة ،حتى
الآن ال يتعدى  3يف املائة فقط من �سكان
مدن �شمايل وغربي البالد.
و�أك ��د امل�س�ؤول ،الذي رف� ��ض ذكر ا�سمه،
�أن �ضعف حركة الإعمار والت�أهيل وعدم
تعوي�ض املت�ضرري ��ن �أو منحهم قرو�ض
�أو �أي م�ساعدات حكومية للبدء بحياتهم
جم ��ددا ،رفعا ن�سب ��ة الفق ��ر والبطالة يف
تل ��ك املناط ��ق .وتابع :هناك م ��دن ن�سبة
الفق ��ر فيه ��ا �ستتج ��اوز اخلم�س�ي�ن يف
املائ ��ة مث ��ل الفلوج ��ة والكرم ��ة وتلعف ��ر
واحلويجة وال�ساح ��ل الأمين للمو�صل،
وال�سبب يرج ��ع �إىل عدم وجود م�شاريع
لت�شغيل اليد العاملة وال احلكومة منحت
تعوي�ضات لأ�صح ��اب امل�صانع والور�ش
واملعام ��ل املدم ��رة حت ��ى يتمكن ��وا م ��ن
�إعادته ��ا وت�شغيله ��ا وال هي خلقت فر�ص
عمل جديدة لهم.
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سياسة

الن�سخة اجلديدة من االحتجاجات تغادر التحرير
وتطالب بحل الربملان و�إقالة رئي�س الق�ضاء

 بغداد /تميم الح�سن
ف ��ي وقت مبكر من �صب ��اح اليوم� ،ستبد�أ
الموج ��ة الجديدة من تظاه ��رات بغداد،
والتي �ست�سير باتجاهي ��ن :اقالة رئي�س
مجل�س الق�ضاء ،وحل البرلمان.
وكان م ��ن المفتر� ��ض ان تب ��د�أ مطالبات
�إ�ص�ل�اح الق�ض ��اء قب ��ل ا�سب ��وع م ��ن 25
ت�شري ��ن الأول الحال ��ي (موع ��د انطالق
التظاه ��رات الجدي ��دة) ،لكنه ��ا ت�أجل ��ت
لخالفات بين منظمي االحتجاج.
و�ستنتقل التظاهرات ف ��ي العا�صمة الى
الك ��رخ  -الجان ��ب القريب م ��ن المنطقة
الخ�ض ��راء -بع ��د �سيط ��رت جماع ��ات
م�سلح ��ة و�أحزاب على �ساح ��ة التحرير،
وفق ما يقوله محتجون.
بالمقاب ��ل �أك ��دت وزارة الداخلية وجود
ات�ص ��االت وتفاهم ��ات مع ق ��ادة الحراك
والنا�شطين في التظاهرات ،فيما �أ�شارت
�إلى و�ضع خطط �أمنية لحماية المن�ش�آت
والممتلكات العامة.
وكان رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
ق ��د دع ��ا ف ��ي �أكثر م ��ن منا�سب ��ة ،القوات
االمنية الى حماي ��ة المتظاهرين ،ووعد
بمحا�سبة المعتدين على المحتجين.
وق ��ال الناط ��ق با�س ��م وزارة الداخلي ��ة
الل ��واء خال ��د المحن ��ا للوكال ��ة الر�سمية
ان "ما يميز ه ��ذه التظاهرات هو وجود
تفاهم ��ات وات�ص ��االت مع ق ��ادة الحراك
وق ��ادة التظاه ��رات والنا�شطي ��ن ،و�أن
هناك اجماعً ا من كل ه�ؤالء على �أن تكون
التظاهرات �سلمية وح�ضارية ومدنية".
ولفت المحنا �إلى �أن "هناك ً
خططا �أمنية
اتبعته ��ا قي ��ادة العملي ��ات ،البع�ض منها
ت�ضم ��ن قطوع ��ات اله ��دف منه ��ا حماية
المتظاهرين".
ومن ��ذ م�س ��اء الجمع ��ة ،ب ��د�أت الق ��وات
االمني ��ة ف ��ي بغ ��داد باتخ ��اذ �إج ��راءات
م�شددة وقطع عدد من الطرق القريبة من
المنطقة الخ�ض ��راء ،التي ت�ضم ال�سفارة
الأميركية ودوائر حكومية ح�سا�سة.
وي�ؤك ��د محتج ��ون التزامه ��م ال�شدي ��د
بـ"ال�سلمي ��ة" ،وبانه ��م غي ��ر م�س�ؤولي ��ن
عن دع ��وات "اقتحام الخ�ض ��راء" ،التي
�صدرت خالل الأيام الما�ضية.
ويق ��ول احمد عامر ،اح ��د النا�شطين في
بغ ��داد لـ(المدى) ان "اتفا ًقا جديدًا جرى
ابرامه يوم الجمعة في النجف ،وحد كل
اجنح ��ة المتظاهري ��ن ،بالتجم ��ع االحد
(الي ��وم) بمنطق ��ة الع�ل�اوي ال�ساع ��ة 9
�صباحً ا" .وكانت خالفات بين متظاهري
بغ ��داد والنجف ،قد عطل ��ت احتجاجات
يفتر�ض �أنها تبد�أ قبل ا�سبوع من اليوم،
باتجاه مجل�س الق�ض ��اء ،لإجبار رئي�سه

حت�شيدات �أمنية
قرب اماكن التظاهر
�أم�س  ..عد�سة :
حممود ر�ؤوف
فائق زيدان على التنحي.
وجرى في النجف االتفاق على ان يكون
�ضرغ ��ام ماجد ،احد اب ��رز المتظاهرين،
المن�س ��ق العام والمتح ��دث با�سم جميع
اجنحة المتظاهرين.
مطعم تركي بالكرخ !
التجم ��ع الجدي ��د ف ��ي بغ ��داد وال ��ذي
�سي�ستقب ��ل كل متظاه ��ري المحافظ ��ات
�سيك ��ون ه ��ذه الم ��رة في جان ��ب الكرخ،
بالق ��رب م ��ن معر�ض بغ ��داد الدول ��ي� ،إذ
�سيك ��ون قريب ��ا م ��ن االه ��داف الجديدة
للتظاهرات.
وي�ضيف عامر�" :ساحة التحرير ت�سيطر
عليه ��ا �أحزاب وجماع ��ات م�سلحة ،تحت
�أ�سم ��اء وهوي ��ات مختلف ��ة" ،مبين ��ا �أن
تغيي ��ر م ��كان التظاه ��رات "�سيزي ��د من
تدفق المتظاهرين".
ويطم ��ح المتظاه ��رون بال�سيط ��رة على

بناية قي ��د االن�شاء امام متن ��زه الزوراء
وتحويل ��ه الى ن�سخة جديدة من المطعم
الترك ��ي في �ساحة التحرير ،الذي تحول
الى ايقونة للتظاهرات.
وكان ع ��دد م ��ن المتظاهري ��ن ،وخا�ص ��ة
الن�ساء ،قد ترددن ف ��ي الذكرى ال�سنوية
االول ��ى الحتجاجات ت�شري ��ن ،بالذهاب
الى �ساحة التحرير ،ب�سبب وجود بع�ض
العنا�صر ال�سيئة ،بح�سب نا�شطين.
لكن ه ��ذا ال يمنع ،بح�س ��ب نا�شطين ،ان
ي�ش ��ارك عدد م ��ن "غي ��ر المتحزبين" في
�ساح ��ة التحرير ،وقد تنق ��ل التظاهرات
م ��رة اخ ��رى ال ��ى ال�ساح ��ة بح�س ��ب
التطورات.
�إ�صالح الق�ضاء
ويتاب ��ع عام ��ر�" :ستك ��ون التظاه ��رات
الجدي ��دة باتجاهي ��ن :ح ��ل البرلم ��ان
و�إقال ��ة رئي� ��س مجل� ��س الق�ض ��اء فائ ��ق

زيدان ،والموقعين ف ��ي منطقة الكرخ"،
مبين ��ا ان المحتجي ��ن "�سيعت�صم ��ون 3
�أي ��ام �أمام بناي ��ة ال�ساعة الت ��ي يقع فيها
مجل�س الق�ضاء".
ويحمل المتظاهرون الق�ضاء ،م�س�ؤولية
التغطية عل ��ى قتل ��ة المتظاهرين ،وعدم
ا�ص ��دار اوام ��ر اعتق ��ال بح ��ق ع ��دد من
الم�س�ؤولي ��ن ع ��ن �أعمال العن ��ف باتجاه
االحتجاجات .ووف ��ق نا�شطين تحدثوا
لـ(المدى) �شريطة عدم ذكر ا�سمائهم ،ان
فائق زي ��دان رئي�س مجل�س الق�ضاء ،اكد
لهم قبل �أكثر �شه ��ر بانه "يرف�ض �إ�صدار
اوام ��ر اعتق ��ال �ض ��د رئي� ��س الحكوم ��ة
ال�ساب ��ق ع ��ادل عب ��د المه ��دي وع ��دد من
وزرائه و 3من ابرز قادة الف�صائل".
ويتهم النا�شطون تل ��ك الجهات ب�إ�صدار
اوام ��ر لقت ��ل المتظاهري ��ن ،لك ��ن زيدان
ي ��رى ،وفق م ��ا دار في النقا� ��ش ،ان تلك
الجه ��ات "غي ��ر م�س�ؤول ��ة" ،واقت ��رح

عل ��ى النا�شطي ��ن "محا�سب ��ة �ضباط بدال
عنهم" .وبح�س ��ب ما نقله النا�شطون من
اللق ��اء ،ان ال�ضب ��اط الذي ��ن وع ��د زيدان
بمحا�سبتهم رتبهم �صغيرة ،و�أعلى رتبة
هو عقيد .ووف ��ق اح�صائيات الحكومة،
ف� ��إن العنف الذي تعر� ��ض له المحتجون
قبل عام ،قد ا�سقط نحو  560قتيلاً .
حل البرلمان
ويحتم ��ل �أن يب ��د�أ الخ ��ط الثان ��ي م ��ن
االحتجاج ��ات (اذا كان عدد المتظاهرين
كثي ��را) بالعم ��ل بالت ��وازي م ��ع الفريق
المطالب ب�إقالة زيدان.
وي�أم ��ل نا�شط ��ون اال تط ��ول اي ��ام
االحتجاج ��ات النه ��ا �ستك ��ون مرهق ��ة
وي�صع ��ب ت�أمينه ��ا وادامته ��ا ،ل ��ذا ق ��د
يبد�أون فورا في الهدف الثاني وهو حل
البرلم ��ان ،الجبار القوى ال�سيا�سية على
�إجراء انتخابات مبكرة.

جمل�س النواب يقر�أ قانون العجز ..واللجنة املالية تتحدث
عن ا�ست�ضافة الوزير
 بغداد /المدى

انهى مجل�س النواب ،ام�س
ال�سبت ،القراءة االولى
لم�شروع قانون تمويل العجز
المالي ،بح�سب م�صدر نيابي
تحدث لـ(المدى).
و�سبق ان �أكدت اللجنة المالية
النيابية� ،أنها �ستبحث الأ�سبوع
المقبل مع وزير المالية
ك�شوفات القر�ض ال�سابق
والحالي .وقال مقرر اللجنة
�أحمد ال�صفار �إنه "لي�س هناك
توجها لدى اللجنة بعدم
تمرير قانون العجز المالي"،
الف ًتا �إلى �أن "�آراء �أع�ضاء
اللجنة مختلفة ،وهناك من هو
مع تمرير القانون ،وهناك من
يقف �ضد تمريره".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "اللجن ��ة �ستجتمع الأ�سبوع
المقب ��ل بوزي ��ر المالي ��ة عل ��ي عب ��د االمي ��ر
ع�ل�اوي حت ��ى َّ
تطل ��ع عل ��ى حقيق ��ة المبل ��غ
المطل ��وب ،وكيفي ��ة ا�ستخدام ��ه ،ومجاالت
االنف ��اق ،وم ��ن ث ��م تق ��رر ب�ش� ��أن القانون"،
مبي ًنا �أن "اللجن ��ة يجب �أن تطلع على واقع
الم�ش ��روع ،وت�ستفهم من وزير المالية ومن
ثم نقرر بعد ذلك ،لأن البلد في �ضائقة مالية،
وهن ��اك م ��ن ينتظر ت�سل ��م راتب ��ه وتقاعده،

وهن ��اك رعاي ��ة اجتماعي ��ة ،و�أم ��ور كثي ��رة
متوقف ��ة على ه ��ذا القان ��ون ،وبالتالي ال بد
من ايجاد حل لهذا المو�ضوع".
وبي ��ن ال�صف ��ار �أن "وزارة المالي ��ة لم تقدم
حت ��ى الآن الك�شوف ��ات ،و�سنطالبه ��ا خ�ل�ال
االجتم ��اع م ��ع الوزي ��ر بالك�شوف ��ات ح ��ول
كيفي ��ة ا�ستخ ��دام القر� ��ض الأول ،وكذل ��ك
�آليات ال�صرف بالن�سبة للم�شروع الحالي".
وفي �سياق مت�صل �أ�ص ��درت اللجنة المالية
النيابي ��ة ،اي�ضاحً ��ا بخ�صو� ��ص م�ش ��روع
قانون تمويل العجز المالي.
وقال ��ت اللجن ��ة ف ��ي اي�ضاحه ��ا ان ��ه "ت ��م
ادراج ��ه �ضمن ج ��دول اعمال جل�س ��ة اليوم
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر م ��ن قب ��ل رئا�س ��ة البرلمان،
وبخ�صو� ��ص ه ��ذا القان ��ون ن ��ود ان نبين،
خالفا لقانون االدارة المالية االتحادية رقم
( )6ل�سنة  ،2019لم تر�سل الحكومة قانون

الموازن ��ة العام ��ة االتحادية ل�سن ��ة ،2020
وكان ال ب ��د من ت�ضمين خطة االقترا�ض في
م�شروع الموازن ��ة وال ي�ستعا�ض عن تقديم
م�ش ��روع قانون الموازنة بقوانين اقترا�ض
ف�صلية" .و�أ�ضاف �أن "مبد�أ االقترا�ض الذي
يعتمد على (قانون تموي ��ل العجز المالي)،
وقبله قان ��ون االقترا�ض لي� ��س من م�صلحة
البلد وال�شعب وي�ؤدي الى انهيار اقت�صادي
واغ ��راق البل ��د بالدي ��ون وان م�س�ؤولي ��ة
الحكوم ��ة ه ��ي ال�سيط ��رة عل ��ى االنف ��اق
وتوجيهه ب�شكل �صحيح".
وقب ��ل يومي ��ن �أك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة المالية
النيابي ��ة �شيروان مي ��رزا� ،أن قانون تمويل
العجز المالي (قانون االقترا�ض) �سيقر في
مجل�س النواب بعد اجراء  3تعديالت.
وق ��ال مي ��رزا ان "الع ��راق يعاني م ��ن ازمة
مالية حقيقية ويجب ان تتعاون كل االطراف

حكومي ��ة نيابي ��ة ومجل� ��س وزراء للخروج
منه ��ا" .و�أك ��د ان "قان ��ون تموي ��ل العج ��ز
المال ��ي علي ��ه مالحظ ��ات ع ��دة ابرزها طلب
تموي ��ل حجم العج ��ز المال ��ي الكبير والذي
ي�صل ال ��ى  41تريليون باال�ضافة الى حجم
النفق ��ات ال�ضخم لكن باعتق ��ادي م�ضطرون
للت�صوي ��ت عليه بعد اج ��راء تعديالت هامة
منه ��ا خف� ��ض العج ��ز وتقليل النفق ��ات اكثر
وتعظيم االيردات غير النفطية".
وا�ضاف ميرزا ،ان "القراءة االولى لقانون
تموي ��ل العجز المال ��ي �ستطرح ف ��ي جدول
اعم ��ال جل�س ��ة ال�سب ��ت المقب ��ل" ،الفتا الى
ان "مل ��ف توزي ��ع الروات ��ب وتحديد موعد
�صرفها م�س�ؤولية الحكومة ولي�س البرلمان
لك ��ن بالمح�صل ��ة ان قان ��ون تموي ��ل العجز
المال ��ي يج ��ب تعديل ��ه وخف� ��ض النفق ��ات
والعجز المالي".

احد منافذ �صرف الرواتب ...ار�شيف

ويعتق ��د المتظاه ��رون ،ان اغل ��ب
االحزاب تحاول المماطلة و�إبعاد موعد
االنتخاب ��ات المفتر� ��ض ف ��ي حزي ��ران
 ،2021لك�سب المزيد من الوقت.
لكن با�سم خ�ش ��ان وهو قيادي �سابق في
التظاهرات يحذر عبر الـ(المدى) ،من ان
ح ��ل البرلمان دون ايج ��اد "حل" لق�ضية
المحكم ��ة االتحادية قد يوق ��ع البالد في
ازم ��ة د�ستورية .ويتطلب م ��ن البرلمان
ان ي�ش ��رع قانون ��ا جدي� �دًا للمحكم ��ة
االتحادي ��ة المعني ��ة بالم�صادق ��ة عل ��ى
نتائج االنتخابات (دونه تعد باطلة) بعد
خلل حدث في ن�صاب المحكمة.
وي�ؤك ��د خ�ش ��ان  -وهو نائب ل ��م يتمكن
حت ��ى االن م ��ن �أداء اليمي ��ن الد�ستورية
ب�سبب خالف ��ات �سيا�سي ��ة" :المهمة تقع
عل ��ى مجل� ��س الن ��واب نف�س ��ه ،واغل ��ب
المتظاهري ��ن يري ��دون نتائ ��ج وق ��د ال
يدركون خطورة هذا االمر".

�سلمية االحتجاجات
ويعتقد خ�شان بالمقاب ��ل ان التظاهرات
�ستك ��ون "�سلمي ��ة" ،محم�ًل اً�ا الحكوم ��ة
اي عن ��ف يوج ��ه �ض ��د المتظاهرين النه
"�سيك ��ون خارج ��ا م ��ن جه ��ات تعج ��ز
الحكومة عن ردعهم".
وكان �صال ��ح العراقي ،المقرب من زعيم
التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر ،قد حذر
م�ؤخرا م ��ن "العنف" الذي قد يحدث في
موجة االحتجاجات الجديدة.
وقال العراقي ف ��ي تدوينة يوم الجمعة،
ل�سنا �ضد التظاه ��رات فنحن من �أحياها
وم ��ا زلن ��ا نحييه ��ا ،و�إنم ��ا نح ��ن �ض ��د
(العنف) وف�ساد المتظاهرين.
وبدى المقرب من ال�ص ��در ،وك�أنه يدعو
ان�ص ��اره للحاق بالمتظاهرين .وي�ضيف
ف ��ي تدوينته" :الي ��وم كل ال�شعب ينادي
بال�سلمي ��ة ليك ��ون الجميع ف ��ي �ساحات
االحتجاج بما ير�ضي الله وال�شعب."..
ويعتق ��د نا�شط ��ون ،ان زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در ،يخ�شى فقدان
�شعبيت ��ه ف ��ي االحتجاج ��ات ،خ�صو�صا
بع ��د تجربة �سابقة ،ا�ضط ��ر فيها الأخير
ال ��ى �سحب ان�صاره العام الما�ضي ،فيما
ا�ستمرت االحتجاجات.
وكان ال�ص ��در ،ق ��د ن�ش ��ر ع ��دة تو�صيات
واعل ��ن ع ��ن نيت ��ه تقدي ��م م ��ا �أ�سم ��اه
"مواثي ��ق ال�س�ل�ام" يتعل ��ق ج ��زء منها
ب�ضب ��ط �إيق ��اع االحتجاج ��ات ،عب ��ر زج
الع�شائر بالتظاهرات.
بالمقاب ��ل ي�ؤكد النا�ش ��ط احمد عامر ،ان
التظاه ��رات �ستك ��ون "من�ضبطة الى حد
كبير" ،و�سيك ��ون هناك اف ��راد ينظمون
طريقة االحتجاج ،رغ ��م الأعداد الكبيرة
التي يتوقع ان ت�صل الى بغداد.
وجه ��زت المحافظ ��ات بتبرع ��ات م ��ن
م�ؤيدي ��ن لالحتجاجات بي ��ن  10الى 15
من�ش�أة (با�ص كبير) �ستحمل متظاهرين
الى بغ ��داد ،حي ��ث و�صل الج ��زء الكبير
منهم م�ساء الجمعة.
وبح�س ��ب نا�شطين ،ان بغ ��داد بد�أت من
ي ��وم ام� ��س ال�سب ��ت (�أم� ��س) بالت�ضييق
ومن ��ع دخول المتظاهري ��ن القادمين من
المحافظات.
وب�ش ��كل مبدئي �ستكون التظاهرات يوم
غ ��د (الي ��وم االح ��د) ف ��ي بغ ��داد ح�ص ًرا،
ولك ��ن ال يمن ��ع ان تخرج تظاه ��رات في
بع�ض المحافظات ،بح�سب نا�شطين.
وي�ش ��دد عام ��ر ،ب�أنه ��م غي ��ر م�س�ؤولي ��ن
ع ��ن دعوات "اقتحام الخ�ض ��راء" ،مبينا
ان االقت ��راب م ��ن المنطق ��ة الحكومي ��ة
الح�سا�سة �سيك ��ون "من جهات ال تنتمي
�إلينا".

الناتو يعلن العمل بـ"كامل قدرته" ويحذر
من ان�سحاب الواليات املتحدة
 بغداد /المدى
وافق حلف ��اء الوالي ��ات المتحدة ،عل ��ى تعزيز مهمة
حلف �شمال الأطل�سي "الناتو" في العراق ،محذرين
وا�شنطن خالل اجتماع لوزراء دفاعهم في بروك�سل
من االن�سحاب �أحاديا من هذا البلد.
وق ��ال الأمي ��ن العام للحل ��ف ،ين� ��س �ستولتنبرغ� ،إن
"الو�ض ��ع الأمن ��ي في الع ��راق يبقى مثي ��را للقلق،
لكن حل ��ف �شم ��ال الأطل�س ��ي م�ستعد لتعزي ��ز مهمته
وتو�سيعها ،وتدريب القوات العراقية".
ويوجد حاليا في الع ��راق  500عن�صر من الأطل�سي
في �إطار مهمته ،وقد �أبدى الحلف ا�ستعداده "لزيادة
الع ��دد وتو�سي ��ع مهماته ��م بالت�شاور م ��ع ال�سلطات
العراقي ��ة والتحال ��ف الدول ��ي لمحارب ��ة تنظي ��م
داع�ش".
و�أ�ض ��اف �ستولتنب ��رغ "ال يمكنن ��ي الق ��ول حاليا كم
�سيكون الع ��دد� .سينطلق التخطيط ،و�ستتم مناق�شة
الأمر في االجتم ��اع المقبل لوزراء الدفاع في �شباط
."2021
وعق ��ب اغتي ��ال الجن ��رال الإيراني قا�س ��م �سليماني
ف ��ي �ضربة �شنتها طائ ��رة �أميركية م�سي ��رة ،ببغداد،
ف ��ي كان ��ون الثاني� ،صع ��دت ف�صائل موالي ��ة لإيران
هجماتها �ض ��د م�صالح الواليات المتح ��دة ،ما قادها
�إل ��ى تعلي ��ق عملياتها ف ��ي �صل ��ب التحال ��ف الدولي
وال�سعي �إلى تقلي�ص ح�ضورها في البلد.
وطل ��ب الأميركي ��ون �أن يتول ��ى النات ��و بع�ض ��ا م ��ن
�أن�شط ��ة تدري ��ب الق ��وات العراقي ��ة ،التي يق ��وم بها
التحالف الدولي.
و�أجب ��رت جائح ��ة كورون ��ا التحال ��ف عل ��ى خف� ��ض
عدي ��ده بداية العام ،لكن �ستولتنب ��رغ �أكد �أن المهمة
عادت �إلى العمل بـ"كامل قدراتها".
ويعتزم الناتو تدريب القوات العراقية لقتال تنظيم
داع� ��ش ومن ��ع ع ��ودة تجم ��ع مقاتلي ��ه ف ��ي العراق.
و�سيحاف ��ظ الأميركي ��ون عل ��ى وج ��ود ف ��ي الب�ل�اد
لمكافحة التنظيم.

وتراجع ��ت الهجم ��ات �ض ��د الم�صال ��ح االميركية في
العراق م�ؤخرا� ،إال انها لم تنته ب�شكل كامل.
و�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي ف ��ي محافظ ��ة الب�ص ��رة� ،أم�س
ال�سب ��ت ،ب ��ان عب ��وة نا�سف ��ة ا�ستهدف ��ت رت�ًل اً للدعم
اللوج�ستي للتحالف الدولي في المحافظة.
وق ��ال الم�صدر �إن عبوة نا�سف ��ة مزروعة على جانب
الطري ��ق ،ا�ستهدف ��ت رت�ًل اً�ا للدع ��م اللوج�ست ��ي تابع
للتحالف الدولي في محافظة الب�صرة.
و�أ�ض ��اف �أن انفج ��ار العبوة لم ي�سف ��ر عن وقوع �أية
�إ�صابات ب�شرية.
وف ��ي وق ��ت �سابق �أعلنت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمني� ،أن
عبوة نا�سف ��ة ا�ستهدفت رتال للدعم اللوج�ستي تابعا
للتحالف الدولي في محافظة �صالح الدين.
وذكرت الخلية في بيان لها �أن عبوة نا�سفة انفجرت
عل ��ى رتل لإحدى ال�ش ��ركات العراقي ��ة المتعاقدة مع
قوات التحالف الدول ��ي ،في قرية الريا�ش بمحافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن ،الأم ��ر ال ��ذى �أدى �إلى ت�ض ��رر �إحدى
العجالت و�إ�صابة �أحد المواطنين الذي يعمل �سائقا
مع ال�شركة.
الى ذلك ،ناق�شت اللجنة الخا�صة ب�أمن العراق� ،أم�س
ال�سبت ،حماية مقار البعثات الأجنبية في العراق.
وذك ��ر بي ��ان لمكت ��ب م�ست�ش ��ار الأمن القوم ��ي قا�سم
الأعرجي تلق ��ت (المدى) ن�سخة من ��ه� ،أن "م�ست�شار
الأم ��ن القومي تر�أ�س اجتماعً ��ا للجنة الخا�صة ب�أمن
العراق".
و�أ�ضاف �أن "�أع�ضاء اللجنة ا�ستعر�ضوا ما تو�صلت
اليه من معلوم ��ات ونتائج مهمة ،فيما يخ�ص عملها،
عل ��ى �ضوء توجيهات القائد الع ��ام للقوات الم�سلحة
م�صطف ��ى الكاظمي" ،مبي ًن ��ا �أن "الأعرجي ناق�ش مع
�أع�ض ��اء اللجنة ،ال�سب ��ل الكفيلة بالحف ��اظ على �أمن
م�ؤ�س�سات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".
و�أك ��د الأع�ضاء بح�س ��ب البيان ،عل ��ى "ت�أدية المهمة
الموكل ��ة اليه ��م ب ��كل مهنية وحي ��اد ،بما يع ��زز �أمن
الع ��راق ،و�ستق� �دّم اللجن ��ة تقريره ��ا �ضم ��ن الم ��دة
المحددة لها".
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ملعب نادي المو�صل ..من راعي مونديال المك�سيك �إلى مخزن �أ�سلحة ومن�صات �صواريخ!
 بغداد /ا ف ب

وال ت ��زال الندوب �شاخ�ص ��ة يف امللعب الذي
كان يحت�ضن مباريات كرة القدم قبل اجتياح
داع�ش للمدينة ع ��ام  ،2014وعمقتها املعارك
ال�شر�س ��ة خالل عمليات حتري ��ر املدينة حتى
ط ��رد التنظي ��م املتط ��رف منه ��ا يف اواخ ��ر
.2017
وي�أمل فتحي الذي يدرب فريق نادي املو�صل
منذ  15عام ًا �أن متتد يد العمران لتعيد احلياة
�إىل ه ��ذا امللعب ،لكنه يقول "للأ�سف مل تدرك
احلكوم ��ة املركزي ��ة �أن ك ��رة القدم ه ��ي التي
تعيد احلي ��اة �إىل امل ��دن والنا� ��س وال�شباب،
فبقي احلال هكذا".
وتبل ��غ �سعة ملعب ن ��ادي املو�صل لكرة القدم
� 20أل ��ف متف ��رج ،وهو �أكرب املالع ��ب الثالثة
يف املدينة بعد ملع ��ب اجلامعة ب�سعة ثمانية
�آالف متف ��رج ويخ�ض ��ع حالي ��ا لل�صيان ��ة،
وملعب الدوا�سة و�سعته �ألف �شخ�ص وحاليا
خارج اخلدمة.

ملع ��ب ن ��ادي املو�صل يف ال ��ذي حوله تنظيم
داع� ��ش �إىل كتل ��ة م ��ن الدم ��ار يع ��ود لينف�ض
الغبار عنه بعد ثالث �سنوات من حكم داع�ش
باحلدي ��د والن ��ار ،بح�س ��ب وكال ��ة (فران� ��س
بر�س).
وق ��ال حمم ��د فتح ��ي ،وه ��و م ��درب الفري ��ق
املحل ��ي ملدينة املو�صل �إن ��ه مل يعد قادرا على
التع ��رف على امللع ��ب بعد تدم�ي�ره ،ومل يبق
يف املدينة �أي ملع ��ب �آخر ملزاولة كرة القدم،
و�آث ��ار الدمار التي حتيط باملكان تتحدث عن
كل �شيء.
ويع ��د فريق نادي املو�صل م ��ن �أ�شهر الأندية
امل�شارك ��ة يف م�سابقة ال ��دوري العراقي قبل
�سقوط ��ه يف مو�س ��م  ،2011-2010وي�ستعد
الآن للم�شاركة يف ت�صفيات ت�أهيلية من �أجل
العودة �إىل م�صاف الدوري املمتاز.
ت�أ�س� ��س ن ��ادي املو�صل ع ��ام  ،1947و�شارك
فريق ��ه الكروي يف ال ��دوري العراق ��ي للمرة
الأوىل يف مو�س ��م  ،1983-1982وتواج ��د
يف امل�سابق ��ة يف  18مو�سم ��ا ،وكان يع ��رف
ملعبه بـ"املرعب" لأنه كان يهزم غالبية الفرق
والأندية الأخرى �أمامه.

ويعاقب ��ون �أي فريق يقدم عل ��ى �إقامة بطولة
وتوزيع ميداليات.
ويقول املو�صلي" :كن ��ت �أتابع مباريات كرة
القدم ب�ي�ن الالعبني ال�شب ��اب يف هذا امللعب،
وب�ش ��كل مفاجئ كانت حت�ضر عربات عنا�صر
داع� ��ش رباعية الدفع م ��ع �أ�سلحتهم يف منظر

خمزن �أ�سلحة
وبقي ��ت ت�سمية امللع ��ب ذاتها خ�ل�ال �سيطرة
داع�ش عل ��ى املدينة� ،إذ ي�ش�ي�ر عمر املو�صلي
�إىل �أن عنا�ص ��ر التنظي ��م كان ��وا ي�سمح ��ون
مبمار�س ��ة كرة الق ��دم مقابل دف ��ع مبالغ لهم،

خميف فكنت �أن�سحب بهدوء".
وي�ضي ��ف "حتول ��ت الأماكن حت ��ت مدرجات
امللع ��ب �أثن ��اء احت�ل�ال املدين ��ة �إىل خم ��زن
�أ�سلحة لعنا�صر التنظيم ،الذين قاموا بن�صب
من�صات �إطالق قذائف �أثناء عمليات التحرير
داخل امللعب".

�إ�صابات كورونا ت�صل لـ 3204والب�صرة تدق "�إنذار الفقر"
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ،ت�سجي ��ل
� 3204إ�صابات جدي ��دة بفايرو�س كورونا
يف الب�ل�اد ،ف�ض�ل ً�ا عن  55حال ��ة وفاة ،خالل
الـ� 24ساعة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
منه� ،أن ��ه مت ت�سجي ��ل � 3204إ�صابة جديدة
بفايرو� ��س كورون ��ا ،لريتف ��ع ع ��دد امل�صابني
الكل ��ي يف العراق منذ انت�شار الفايرو�س �إىل
.449153
�أم ��ا عدد ح ��االت ال�شفاء اجلدي ��دة فقد بلغت
 3021حالة ،لي�صبح العدد الكلي ملن تعافوا
من الفايرو�س  378209حالة.
يف حني بلغ عدد الوفيات اجلديدة  55حالة،
لي�صب ��ح املجموع الكلي حلاالت الوفاة جراء
اجلائحة  10568حالة وفاة.
وت�سبب فايرو�س كورونا بتزايد اعداد الذين
هم حت ��ت خط الفقر يف جمي ��ع بلدان العامل،
ب�سبب فقدان عدد كبري من النا�س اعمالهم.

وطال ��ب مكتب مفو�ضية حق ��وق الإن�سان يف
الب�صرة ،احلكومة بو�ضع حلول عاجلة للفقر
يف البالد.
وذكر مكتب املفو�ضية يف بيان تلقته (املدى)
�أن الأو�ض ��اع املعي�شية ال�صعبة لن�سبة كبرية
ج ��د ًا من �أبناء حمافظة الب�ص ��رة ملن هم دون
خط الفقر �أو الفقر م ��ن �أفواج العاطلني دون
و�ض ��ع معاجل ��ات حقيقية لها وم ��ا حلقها من
تزاي ��د م�ستم ��ر يف ن�سبته ��م بع ��د الت�أخ�ي�ر
احلا�ص ��ل �شهري� � ًا يف �صرف روات ��ب الطبقة
العامل ��ة "يف انتهاك وا�ض ��ح للحق يف العمل
واحل ��ق يف �أج ��ور مكافئ ��ة ل ��ه دون النظ ��ر
بجدي ��ة للتداعي ��ات اخلط�ي�رة لذل ��ك مقارن ��ة
بارتفاع كبري لل�سلع الأ�سا�سية و�أجور العالج
اخليالي ��ة واجور اخلدمات الأخرى وطارئها
من تداعيات جائحة كورونا".
وطال ��ب حكوم ��ة رئي�س ال ��وزراء بـ"�ضرورة
النظ ��ر اىل �أف ��راد املجتم ��ع وو�ض ��ع احللول
العاجلة لوقف افقارهم".
كما �شدد املكتب على �ضرورة "و�ضع احللول

ال�صادقة وعلى ر�أ�سه ��ا جتفيف منابع الف�ساد
و�إع ��ادة الأم ��وال املنهوب ��ة ال ع�ب�ر التوج ��ه
اخلط�ي�ر بتخفي�ض وت�أخ�ي�ر رواتب العاملني
واملتقاعدي ��ن الي�صالهم �إىل واق ��ع من الر�ضا
بتخفي� ��ض مرتباته ��م ،وابعاد ه ��ذه ال�شرائح
عن الإ�صالحات القادمة".
وكان اخلب�ي�ر االقت�صادي نا�ص ��ر الكناين قد
ق ��ال يف وق ��ت �ساب ��ق �إن الفق ��ر "متجذر" يف
الع ��راق منذ �سن ��وات طويلة ،ومن ث ��م ازداد
بالتزام ��ن م ��ع ارتفاع ع ��دد �سكان الب�ل�اد �إىل
نحو  40مليون ن�سمة ،مبقابل توقف امل�صانع
واملزارع ،الناجت عن "�سوء الإدارة" وانت�شار
الف�ساد يف دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة.
و�أ�ض ��اف الكن ��اين �أن �أرقام ن�س ��ب الفقر يف
الع ��راق ت�ش�ي�ر �إىل  ،% 42وف ��ق م�ص ��ادر
متخ�ص�ص ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ال ��دول العاملي ��ة
حت ��دث �ضجة كب�ي�رة يف حال و�ص ��ول ن�سب
الفق ��ر فيها �إىل  ،% 10بينما العراق مل ي�ضع
احللول ال�شافية رغم و�صول ن�سب الفقر �إىل
�أرقام كبرية.

خالل فرتة احلكم الظالمية ،كان االرهابيون
يج�ب�رون الالعب�ي�ن عل ��ى ارت ��داء �سراوي ��ل
طويلة تغطي الركبة ،ومينعونهم من ارتداء
قم�ص ��ان حتم ��ل �أ�سم ��اء و�شع ��ارات �أندي ��ة
�أجنبي ��ة ،ويلزمونه ��م ب�إيق ��اف املب ��اراة م ��ع
الآذان ،لإقامة ال�صالة.

موا�صلة التدريبات
لك ��ن رغم اخل ��راب والدم ��ار ،يوا�ص ��ل فريق
كرة القدم لن ��ادي املو�صل تدريباته لأكرث من
ح�صة �أ�سبوعي ��ا ،على �أر�ضية ترابية حماطة
مبدرجات متل�ؤها �آثار القذائف والر�صا�ص.
ويقول فتحي "ن�ضطر لإجراء تدريباتنا هنا،
لأن الفري ��ق يلع ��ب الآن يف الدرج ��ة الأوىل،
بعدما ودع الدوري املمتاز منذ ع�شرة �أعوام،
ويتحم ��ل رئي� ��س الن ��ادي وبع� ��ض �أع�ض ��اء
الإدارة �أعباء ت�أمني م�ستلزمات الفريق".
فلي�س التدمري الذي طال ملعب نادي املو�صل

ه ��و ال ��ذي ح ��رم الالعبني م ��ن ممار�س ��ة كرة
الق ��دم في ��ه فق ��ط ،ب ��ل للف�س ��اد دور كبري يف
هذا احلرمان ،وفق م ��ا يقول الإعالمي طالل
العامري.
ويلف ��ت العامري املقي ��م يف املو�ص ��ل �إىل �أن
ملع ��ب النادي يعود اىل منت ��دى �شبابي تابع
ملديري ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ،وق ��د �أخ ��ذت
�إحدى املنظم ��ات الدولية عل ��ى عاتقها �إعادة
�إعم ��اره ،لكن �أح ��د امل�ستثمري ��ن �سيطر عليه
مبوافقة وزارة ال�شباب والريا�ضة قبل عامني
ال�ستثماره ،و�أوقف �أعمال التطوير فيه.
مونديال املك�سيك
و�أ�ضاف العامري �أنه بعد اعرتا�ض اال�ستثمار
ب�سبب �شبه ��ات الف�ساد ،وجه وزي ��ر ال�شباب
والريا�ضة احلايل عدنان درجال ب�إيقاف تلك
الإجراءات بانتظار ح�سم الأمر.
ومل ��ع جن ��م �أكرث م ��ن الع ��ب م ��ن املو�صل يف
�سماء الك ��رة العراقية� ،أبرزهم العب الو�سط
الهجوم ��ي ملنتخ ��ب الع ��راق يف موندي ��ال
املك�سيك  1986حار�س حممد ،ف�ضال عن هوار
مال حممد الذي �ساه ��م بح�صول العراق على
ك�أ�س �آ�سيا � ،2007إ�ضافة �إىل مدافع منتخب
�أ�سود الرافدين احلايل �أحمد �إبراهيم.
و�شه ��د ملع ��ب ن ��ادي املو�ص ��ل �آخ ��ر مب ��اراة
ك ��رة ق ��دم عل ��ى �أر�ض ��ه قب ��ل احت�ل�ال املدينة
ع ��ام  ،2014جمع ��ت فري ��ق املو�ص ��ل بفريق
البي�شمركة من حمافظة ال�سليمانية يف �إقليم
كرد�ست ��ان الع ��راق� ،ضم ��ن مباري ��ات دوري
الدرجة الأوىل.

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  -مديرية تنفيذ الدورة
�إعـــــالن

العدد2019 / 549 :
التاريخ 2020/10/21 :

تبيع مديرية تنفيذ الدورة عن طريق املزايدة العلنية السيارة املرقمة (  8823أ ) ديالى خصوص نوع شيفروليت افيو
موديل  2009رصاصي اللون العائدة للمدين علي سعد احمد لقاء طلب الدائنة زينة علي محمد .فعلى الراغب
بالشراء احلضور الى معرض علي الغباشي لتجارة السيارات احلديثة في منطقة الدورة في متام الساعة الثانية
والنصف ظهرا ً من اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر مستصحبا ً معه شهادة اجلنسية العراقية والتأمينات
القانونية البالغة  %10عشرة من املائة من القيمة املقدرة للسيارة .
املواصفات:
 -1الهيكل العام للسيارة بحالة وسط.
 -2داخل السيارة بحالة وسط مع وجود شاشة.
 -3الزجاج بحالة جيدة عدا الزجاجة االمامية موجود فيها فطور.
 -4اإلطارات األربعة بحالة دون الوسط مع االطار االحتياطي.
 -5احملرك تعذر تشغيله لوجود عطل فيه.
 -6الكير عادي وليس اومتاتيك كذلك زجاج السيارة عادي وليس اومتاتيك .
 -7رقم الشاصي مطابق لسنوية السيارة .
.
دينار
ألف
وخمسمائة
ماليني
 -8القيمة املقدرة  5.500.000خمسة
منفذ العدل
ح�سان فا�ضل ح�سني

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kim.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.kim.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي ( ) 1000000مليون دينار للمناق�صات ذات قيمة مليون دوالر �أو �أقل و ( )2000000مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العرو�ض �سوف تهمل
ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان
نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة
الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية
(كفالة ح�سن الأداء) البالغة  %5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع
ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الثالثاء .2020/ 12 /1
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kim.iq) & the Ministry of Health website (www.kim.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount of (1000000 ID) for the tenders value million dollar or less, and (2000000 ID) for value more than two million
dollar otherwise offers will be neglected. the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers, a
documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless
by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom
will the tender will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified
Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be
haled 1 / 12 /2020 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.
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محليات

ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

ي�شغل م�ساحة  100دونم وي�ضم  4بنايات �إ�صالحية متكاملة وبمدة �إنجاز تبلغ �أربع �سنوات

 تطهير جزيرة كنعو�ص بالكامل

�أعلن ��ت قي ��ادة حمافظ ��ة عمليات نين ��وى� ،أم�س ال�سب ��ت ،حترير
جزيرة كنعو�ص بالكامل من عنا�صر تنظيم داع�ش.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته (املدى)� ،أن "قائد عمليات نينوى،
اللواء الركن �إ�سماعيل املحالوي �أعلن انتهاء عملية زور كنعو�ص
بالكامل بعده تطهريها من بقايا فلول داع�ش بالكامل".
و�ش ��ارك بعمليات حترير اجلزيرة� ،أ�صن ��اف خمتلفة من القوات
الأمني ��ة� ،إ�ضافة �إىل �إ�سناد ط�ي�ران اجلي�ش العراقي ،وقتله عدد ًا
م ��ن عنا�صر تنظيم داع�ش يف اجلزيرة ،و�آخر عملية جوية كانت
ال�سب ��ت املا�ض ��ي ،بع ��د تنفيذ �أرب ��ع طلعات جوي ��ة ،بح�سب بيان
خللية الإعالم الأمني.



ر�س��الة �إل��ى الق��وات الأمني��ة ف��ي

الب�صرة

وج ��ه قائد عمليات حمافظ ��ة الب�صرة ،اللواء الرك ��ن �أكرم �صدام
مدن ��ف� ،أم�س ،ر�سال ��ة �إىل جميع الأجهزة الأمني ��ة العاملة �ضمن
قاط ��ع عملي ��ات املحافظة ،ملنا�سب ��ة ذكرى تظاه ��رات  25ت�شرين
الأول.
وق ��ال مدن ��ف يف ر�سال ��ة وجهها للق ��وات الأمني ��ة باملحافظة� ،إن
"املواطن له حرية التظاهر ،وتعد �أجلى �صور التعبري عن الر�أي
وممار�س ��ة حرية الفك ��ر وال�ضمري على �أر� ��ض الواقع ،وهو حق
كفل ��ة الد�ست ��ور ا�ستناد ًا لأح ��كام املادة  38عل ��ى �أال يخل بالنظام
العام والآداب".
و�ش ��دد على �أن "تك ��ون التظاهرة �سلمية ،وال متي ��ل �إىل العنف،
والعب ��ث بامل�ؤ�س�س ��ات واملن�ش� ��آت والدوائر احلكومي ��ة ،والبنى
التحتي ��ة ،وع ��دم عرقل ��ة احلي ��اة اليومي ��ة للمواطن�ي�ن ودوائ ��ر
الدولة".
و�أ�ضاف� ،أن "واجبنا كقطع ��ات �أمنية� ،أو�صيكم بت�أمني احلماية
للمتظاهري ��ن ،وعدم االحت ��كاك بهم ،ومينع منع ًا بات� � ًا ا�ستخدام
الأ�سلحة النارية حتت �أي ذريعة كانت".
ودع ��ا مدن ��ف الق ��وات الأمني ��ة �إىل "التحل ��ي بال�ص�ب�ر والتحمل
ورباط ��ة اجل�أ�ش ،وه ��دوء النف�س ،وال�سيطرة عل ��ى ت�صرفاتكم،
لأنكم تتعاملون مع �أهلكم (�آبائكم و�إخوانكم وابنائكم و�أخواتكم
وبناتكم)".

قا�ض من محاولة �إغتيال
 نجاة
ٍ

قا�ض من
�أف ��اد م�ص ��در يف ال�شرط ��ة العراقية ي ��وم �أم�س بنج ��اة ٍ
إغتيال يف مدينة العمارة مركز حمافظة مي�سان جنوبي
حماولة � ٍ
العراق.
و�أبل ��غ امل�ص ��در ،ب� ��أن من ��زل القا�ضي �أحم ��د في�ص ��ل تعر�ض اىل
ا�سته ��داف بعب ��وة نا�سفة يف ح ��ي املعلمني اجلدي ��د مركز مدينة
العمارة.
وا�ضاف امل�صدر �أن احلادث مل ي�سفر عن خ�سائر بالأرواح �سوى
�أ�ضرار مادية فقط.
و�أنت�شرت يف الآونة الأخرية ،حاالت االغتيال يف مدينة العمارة
واملحافظ ��ات اجلنوبي ��ة عموم ًا ،ومل تتمكن اجله ��ات الأمنية من
الك�شف عن اجلناة.

 رفع "�سيطرة الكيلو "35

�أعل ��ن قائ ��د عمليات حمافظ ��ة االنبار نا�ص ��ر الغن ��ام� ،أم�س ،رفع
�سيطرة الكيلو  35وحتويلها �إىل نقطة مرابطة.
وقال الغنام يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه�" ،أ�صدرنا الأوامر
برف ��ع �سيطرة الكيل ��و  35وحتويلها �إىل نقط ��ة مرابطة ح�صينة
على جانب الطري ��ق لت�سهيل حركة املواطنني والأرتال التجارية
القادمة من عمان و�سوريا واملتجهه �إىل بغداد".
و�أ�ض ��اف�" ،سنعم ��ل عل ��ى �إزال ��ة كل القي ��ود الت ��ي تعي ��ق حركة
املواطن�ي�ن ونزي ��د م ��ن جهودن ��ا ملط ��ارد فل ��ول داع� ��ش بعم ��ق
ال�صحراء".
و�أك ��د الغنام عل ��ى �أن "جي�ش الع ��راق �سيبقى درع� � ًا و�سور ًا لكل
العراقيني".

العدل ت�ضع حجر الأ�سا�س لـ "�سجن ال�سوادة" في الكوت
و�سط انتقادات �شعبية وتهكم في�سبوكي


نا�شطون يطالبون ب�إكمال الم�شاريع الخدمية المتلكئة وتوزيع االر�ض المخ�ص�صة لل�سجن بين العاطلين لإقامة م�شاريع زراعية

 وا�سط  /جبار بجاي
يف خطوة جاءت يف ظل انكما�ش الو�ضع
االقت�ص ��ادي وتراجع م�ستوى اخلدمات
ووج ��ود م�شاري ��ع خدمي ��ة معطل ��ة منذ
�سن ��وات ،و�ضع ��ت وزارة الع ��دل حج ��ر
اال�سا�س مل�شروع "�سج ��ن ال�سوادة" يف
حمافظ ��ة وا�س ��ط ال ��ذي ي�شغ ��ل م�ساحة
مائ ��ة دومن وينف ��ذ مبو�صفات منوذجية
خالل مدة �أربع �سنوات.
و�أث ��ارت هذه اخلط ��وة لغط� � ًا كبري ًا يف
ال�شارع الوا�سطي الذي يتهي�أ لتظاهرات
حا�ش ��دة يف اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن
ت�شري ��ن الأول اجل ��اري بالتزام ��ن م ��ع
الذك ��رى ال�سنوي ��ة االوىل النط�ل�اق
احتجاج ��ات ت�شري ��ن  ،م ��ا دف ��ع مدونني
ونا�شط�ي�ن ي�سخرون من بن ��اء ال�سجن ،
معتربي ��ن �أن حكومة القنا�ص�ي�ن مُ�صرة
على نهجه ��ا يف مطاردتهم وايداعهم يف
ال�سجون ملجرد �أنهم يطالبون بحقوقهم
امل�شروعة.
"احلم� � ُد لل ��ه بع ��د �أب ��وي و�أم ��وي م ��ا
يتعبون م ��ن يرحون ي ��زوروين ب�سجن
احللة لو �سجن العم ��ارة� ..صار ال�سجن
قري ��ب بال�س ��وادة" ،يق ��ول النا�ش ��ط
امل ��دين حمم ��د هيث ��م االم ��ارة م�ضيف� � ًا:
�أن ��ه "من غري املعق ��ول �أن تهتم احلكومة
ببن ��اء ال�سجون وتخ�ص� ��ص لها االموال
وتع ��د الت�صامي ��م النموذجي ��ة له ��ا يف
وق ��ت �أ�صبح ��ت عاج ��زة ع ��ن النهو� ��ض
باخلدمات".
وي ��رى �أن "�إكمال امل�شاري ��ع املتلكئة يف
حمافظة وا�سط واملُعطل ��ة منذ �سنوات،
مثل م�شروع م ��اء الكوت الكبري ومدخل
مدين ��ة الك ��وت وامل�ست�شف ��ى الرتك ��ي
واملئات من املدار�س غري املكتملة وكذلك
�إعادة ت�أهيل امل�صانع �أف�ضل و�أهم بكثري
من بناء �سجن".
ويق ��ول الأم ��ارة احلا�ص ��ل عل ��ى �شهادة
البكالوريو�س يف الإعالم ق�سم ال�صحافة
م ��ن كلي ��ة الإم ��ام الكاظم يف الك ��وت �إنه
"بع ��د تظاهرات  25ت�شرين التي نح�شد
له ��ا كث�ي�ر ًا والت ��ي �ستك ��ون مدوي ��ة يف
ذكراه ��ا ال�سنوي ��ة االوىل� ،س ��وف �أقدم
�أوراقي لل�سج ��ن الذي �سينجز بعد �أربع
�سنوات ع�سى �أن ح�صل على وظيفة فيه
تنا�سب تخ�ص�صي الإعالمي".
�أم ��ا النا�شط عبد الرزاق جا�سم الطوفان
فيقول "�إذا كان ��ت احلكومة مهتمة ببناء
ال�سجون وتنفق لها االموال الطائلة يف
ظل تراج ��ع الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي فماذا
نتوق ��ع منها بعد الآن� ،أكي ��د ال �أمل معها
وال خ�ي�ر فيها و�سنظ ��ل نتظاه ��ر �سلمي ًا
�ض ��د الواقع املرير حلني حتقيق مطالبنا

حجر اال�سا�س ل�سجن ال�سوادة يف وا�سط
و�أهمها �أن ن ��رى الفا�سدين و�سراق املال
يقبعون يف ال�سجون".
وا�ستدرك " عند ذلك الوقت نرحب ببناء
ال�سجون ،بل قد نتط ��وع للعمل فيها كي
تنجز �سريع ًا لهم".
و�أ�ض ��اف الطوفان "هل ت ��درك احلكومة
حج ��م الرتاج ��ع اخلط�ي�ر يف القط ��اع
الرتب ��وي ونق� ��ص االبني ��ة املدر�س ��ة..
املدار� ��س مكتظة ولي�س ال�سج ��ون� ،أين
حكومتن ��ا م ��ن مقول ��ة (م ��ن يفت ��ح ب ��اب
مدر�سة يغلق باب �سجن).
و�ضج ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
ب�سيل من االنتقادات وال�سخرية والتهكم
من م�شروع �سجن وا�سط اجلديد والذي
�سمي �سج ��ن ال�سوادة ،ن�سبة اىل منطقة
ال�س ��وادة الت ��ي يق ��ع فيها عن ��د اجلانب
ال�شرقي ملدينة الكوت.
وكت ��ب الدكت ��ور رحي ��م ج ��ودي ،وه ��و
�أ�ست ��اذ جامعي عل ��ى �صفحته يف الفي�س
ب ��وك يق ��ول "ب ��رج خليف ��ة ه ��و االطول
عاملي� � ًا و�سج ��ن الكوت هو االك�ب�ر عاملي ًا
 ..نب ��ارك لأهلنا يف الك ��وت هذا ال�صرح
الكبري ".
فيما كتب الإعالمي علي الطائي ها�شتاك:
(�سجن الك ��وت� ..شر البلية ما ي�ضحك).
وق ��ال "�ألف �أل ��ف مبارك لأه ��ايل وا�سط
به ��ذا الإجن ��از الكب�ي�ر ..برعاي ��ة ال�سيد
وزي ��ر العدل �ساالر عبد ال�ستار مت و�ضع
حج ��ر الأ�سا� ��س لإن�ش ��اء �سج ��ن وا�سط
املركزي لتنزه العوائ ��ل وترفيهها� ..شر
البلية ما ي�ضحك".
�أم ��ا النا�ش ��ط وامل ��دون عل ��ي ح�س�ي�ن
القري�ش ��ي فق ��د كتب يف �صفح ��ة100" :
دومن وال ��دومن  2500م�ت�ر يعن ��ي رب ��ع

ملي ��ون م�ت�ر ..م ��ا ت�سوونه ��ا م�ش ��روع
انتاج ��ي وتخلون �سالف ��ة ال�سجن تويل
ت ��ره زحم ��ة م ��ن ال ��وادم والعبا� ��س ابو
فا�ضل ،اي م�شروع انتاجي يفيد ال�شباب
وي�شغل هواي منهم ما يكلف الدولة ن�ص
اللي راح ينلفط مبقاولة ال�سجن".
"عمي �سوولهم بيوت زجاجيه يزرعون
بيه ��ه خم�ض ��ر وخل ��وا عل ��ه كل بي ��ت
مهند� ��س زراعي م�ش ��رف ووياه فد اربع
عم ��ال وح�صلولكم رحمة والدين واحنه
ن ��اكل خم�ض ��رات انت ��اج وطن ��ي وم ��ال
واليه  ..ب�س �شلون تعوفون النقطة ".
وب ��ذات النمطي ��ة والتكه ��م كت ��ب عام ��ر
اجل ��وراين  :و�أر�سى معايل وزير العدل
القا�ض ��ي �س ��االر عب ��د ال�ست ��ار حمم ��د ،
اخلمي� ��س املا�ضي حج ��ر الأ�سا�س لبناء
�سجن وا�سط املركزي  ،بح�ضور حمافظ
وا�س ��ط حمم ��د جمي ��ل املياح ��ي وقائ ��د
�شرط ��ة املحافظ ��ة الل ��واء احم ��د �صالح
حم ��ود ومدي ��ر ع ��ام دائ ��رة التخطي ��ط
العديل يف وزارة العدل ال�ست منى متي
بيثون .
وقال وزير العدل يف كلمة له خالل �إر�ساء
احلجر الأ�سا�س �إن "هذه اخلطوة ت�أتي
م ��ن �أجل الق�ضاء عل ��ى ظاهرة االكتظاظ
يف ال�سج ��ون والتقليل من �أعداد النزالء
فيها ".
م�ؤك ��د ًا �أن "�سج ��ن ال�س ��وادة مبدين ��ة
الك ��وت  ،مرك ��ز حمافظة وا�س ��ط يهدف
اىل تخفي ��ف ال�ضغ ��ط ع ��ن �سجن ��ي
مي�س ��ان واحلل ��ة و�سوف يك ��ون مطابقا
للموا�صف ��ات النموذجي ��ة م ��ع ق ��درة
ا�ستيعابي ��ة منا�سب ��ة متت فيه ��ا مراعاة
مبادى حقوق االن�سان الدولية  ،واملبنى

اجلدي ��د �ستكون فيه ع ��دة قاعات للنزالء
وكذلك قاعات و�أماكن لت�أهيلهم ويحتوي
على منظوم ��ة �إنذار و�سيط ��رة وحماية
�أمني ��ة حمكم ��ة بالإ�ضاف ��ة اىل جن ��اح
االدارة وباقي امللحقات اخلدمية ".
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ال ��وزارة م�ستم ��رة يف
ت�أهي ��ل و�إ�ص�ل�اح الن ��زالء يف جمي ��ع
ال�سج ��ون التابع ��ة له ��ا م ��ن �أج ��ل �إعادة
دجمه ��م يف املجتمع ليكون ��وا مواطنني
�صاحلني بع ��د انق�ضاء مدد حمكومياتهم
".
وعلى هام� ��ش زيارت ��ه للمحافظة افتتح
وزي ��ر العدل املجم ��ع الع ��ديل يف ق�ضاء
النعماني ��ة لتقدمي اخلدم ��ات للمواطنني
والتقليل من م�شقة مراجعة دوائر العدل
يف مركز املحافظة.
و�أك ��د الوزي ��ر " ا�ستم ��رار ال ��وزارة يف
تنفي ��ذ خططه ��ا من اجلبن ��اء املجمعات
العدلي ��ة يف كاف ��ة املحافظ ��ات خدم ��ة
للفرد العراق ��ي وتوفري بيئة مالئمة عند
مراجعت ��ه لتلك الدوائر لإجناز معامالته
املختلفة بالطرق ال�سهلة والي�سرية".
كم ��ا زار وزي ��ر الع ��دل رئا�س ��ة حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف وا�س ��ط  ،والتق ��ى رئي� ��س
اال�ستئن ��اف القا�ضي غال ��ب عامر �شنني
الغريب ��اوي الذي �أب ��دى �شكره وتقديره
للجهود املبذولة لل�سيد الوزير بافتتاحه
جممع ع ��ديل يفالنعمانية مل ��ا له اهمية
بالغ ��ه يف خدم ��ة املواط ��ن لت�سهي ��ل
اج ��راءات العمل وتخفي ��ف العبء عنهم
".
مطالب� � ًا يف الوقت ذاته ب� �ـ " بناء جممع
عديل اخ ��ر يفمركز املحافظ ��ة للق�ضاء
عل ��ى الزخ ��م احلا�ص ��ل نتيج ��ة النم ��و

ال�سكاين فيها ."
وكان مكت ��ب املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق
الإن�س ��ان قد �أبدى ي ��وم الثالثاء املوافق
 16حزيران  ، 2019قلقه �إزاء االكتظاظ
ال�شديد داخل بع� ��ض مواقف االحتجاز
يف حمافظة وا�سط.
وقال ��ت املفو�ضي ��ة حينه ��ا يف بي ��ان لها
ن�شع ��ر بالقل ��ق �إزاء االكتظ ��اظ ال�شدي ��د
داخ ��ل بع� ��ض مواق ��ف االحتج ��از يف
حمافظ ��ة وا�س ��ط ومنها �شعب ��ة املوقف
والت�سف�ي�رات حي ��ث تبل ��غ طاقت ��ه
اال�ستيعابي ��ة (� ) 200شخ� ��ص ام ��ا
املوج ��ود الفعل ��ي ( ) 320ب�ي�ن موقوف
وحمكوم.
وتخل ��و حمافظ ��ة وا�س ��ط م ��ن وج ��ود
�سجون كب�ي�رة �سوى �أماك ��ن االحتجاز
ال�صغرية يف مديريات و�أق�سام ومراكز
ال�شرط ��ة وه ��ي مواق ��ف احتياطي ��ة
تابع ��ة �إىل وزارة الداخلي ��ة م ��ا يعق ��د
�صعوب ��ة تطبي ��ق ال�ضمان ��ات القانونية
للم�سجونني فيها التي ن�ص عليها قانون
�إ�ص�ل�اح الن ��زالء واملودع�ي�ن رق ��م ()14
ل�سنة . 2018
لكنه يف �أربعيني ��ات القرن املا�ضي كان
يف املدين ��ة �سج ��ن كب�ي�ر ذائ ��ع ال�صيت
يع ��رف بـ "�سجن مــدين ��ة الكوت " وكان
يع ��رف عنه كونه جتمع ًا لأحرار العراق
من ��ذ �سن ��ة  1948وكان امل�سجون ��ون
فـــي ��ه هم مـــن اقط ��اب احلزب ال�شيوعي
واحل ��ركات الوطني ��ة يف الع ��راق التي
تطال ��ب با�ستقالل الــــعراق ورفاه �شعبه
.
و�شه ��د �سج ��ن الك ��وت حادث ��ة �شه�ي�رة
مماثلة حلادثـة �سجن بغداد التي وقعت
يف حزيران  ، 1953ففي ليلة الثالث من
�أيلول �سن ��ة  1953م حدثة ا�ضــطرابات
بــني �سجناء �سجــ ��ن الكوت و�سجانيهم
راح �ضحيته ��ا ع ��دد مــــ ��ن القــتل ��ى
واجلرحى قدرته امل�ص ��ادر الر�سمية بـ (
� ) 102سج�ي�ن من ا�ص ��ل (  ) 121كانوا
م�سجونني فيه .
يذك ��ر �أن �سج ��ن الــــكوت ذائ ��ع ال�صيت
�أغل ��ق بـــــع ��د قي ��ام ث ��ورة الراب ��ع ع�شر
م ��ن مت ��وز �سن ��ة  1958م و�أن البناي ��ة
العائ ��دة لل�سج ��ن ا�ستعمل ��ت مـــ ��ن قب ��ل
مديري ��ة الإعا�شة ثم ا�ستخدمتها مديرية
اال�س ��واق املركزي ��ة وبع ��د ذل ��ك هدم ��ت
و�أ�صبـــح ��ت �أر�ضه ��ا �ساح ��ة لوق ��وف
ال�سي ��ارات  ،ويف زم ��ن املحاف ��ظ طاهر
جلي ��ل احلبو�ش حمافظ وا�ســــط للفرتة
من  1993 / 8 / 30م لغاية 1995/2/5
م �أعطيت �أر�ض ال�سجن م�ساطحة الـــــى
�أحد اال�شخا�ص ليقيم عليها �سوق ًا قائم ًا
اىل الآن.

مخاوف من الإخالل بالتنوع الإحيائي

�أهوار ذي قار ت�ستقبل الطيور النادرة ..وال�صيد اجلائر يرتب�ص
 متابعة  /املدى
ب ��د�أت الأه ��وار يف حمافظة ذي قار منذ
�أي ��ام ت�ستقبل �أنواع ًا ن ��ادرة من الطيور
املهاج ��رة الت ��ي ت�أت ��ي م ��ن خمتلف دول
الع ��امل مع ق ��دوم مو�سم ال�شت ��اء ،حيث
جتد يف ه ��ذه البقعة من الأرا�ضي مالذ ًا
�أمن ًا لها تق�ضي فيها فرتة ال�شتاء ،الأ �أن
ذل ��ك مل يخ ُل من خماط ��ر ال�صيد اجلائر
الذي ب ��د�أ ي ��زداد ب�ش ��كل وا�ض ��ح خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وع ��ادة م ��ا يك ��ون �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
والثاين من كل ع ��ام ،هو الوقت املثايل
لتوافد الطيور املهاجرة ملناطق الأهوار
والت ��ي تك ��ون دافئ ��ة مقارن ��ة بالأماكن
الب ��اردة والقطبي ��ة الت ��ي تنتقل عربها،
لكن رحلة الطيور املحفوفة باملخاطر مل
تنت ��هِ يف الأهوار ،حي ��ث تواجه ال�صيد
اجلائ ��ر ال ��ذي يه ��دد التن ��وع الإحيائي
بح�سب خمت�صني يف جمال البيئة.
ويف هذا املو�سم �أي�ض ًا ،يحزم ال�صيادون
�أمتعته ��م ويذهب ��ون اىل �أماك ��ن عميقة
يف الأه ��وار بحث� � ًا ع ��ن الطي ��ور املهمة
والن ��ادرة وامله ��ددة بالإنقرا� ��ض والتي
يك ��ون عليه ��ا الطل ��ب عالي ًا وله ��ا �سوق
رائج ��ة يف بع� ��ض املناط ��ق ،ال�سيما ما
بني اجلباي�ش وحمافظة مي�سان.
يقول النا�ش ��ط البيئ ��ي ورئي�س منظمة
اجلباي�ش لل�سياحة البيئية رعد الأ�سدي
� ،إن ��ه "مع مو�سم ال�شتاء وقدوم الطيور
املهاجرة من مناطق �شرقي �آ�سيا والدول

اال�سكندنافي ��ة اىل مناط ��ق الأه ��وار
والتي تعتربه ��ا حمطة ا�سرتاحة ،لدينا
خم ��اوف كب�ي�رة ب�ش� ��أن ال�صي ��د اجلائر
ونخ�ش ��ى �أن تتك ��رر م�ش ��اكل ال�سنوات
ال�سابقة بحق هذه الطيور".
ويتاب ��ع الأ�س ��دي" ،يج ��ب تفعيل الدور
الرقاب ��ي وتفعي ��ل حماي ��ة البيئ ��ة م ��ن
�أج ��ل الق�ضاء عل ��ى هذه الظاه ��رة التي
تعت�ب�ر من الآف ��ات اخلط�ي�رة التي تهدد
التن ��وع الإحيائ ��ي مبناط ��ق الأه ��وار
كونها يف الئحة ال�ت�راث العاملي ،وهذه
تعت�ب�ر خمالف ��ة لل�شروط الت ��ي و�ضعت
عل ��ى الأه ��وار بع ��د �إن�ضمامه ��ا لالئحة
الرتاث".
وي�ضيف الأ�سدي" ،واجب على اجلهات
احلكومي ��ة �أن تنظ ��م ور�ش� � ًا �أو دورات
خا�ص ��ة للمواطنني وال�س ��كان القاطنني
يف الأه ��وار للتوعية م ��ن �أجل احلفاظ
على احلياة املائية ،وكذلك �إنزال �أق�صى
العقوب ��ات القانوني ��ة بح ��ق املخالف�ي�ن
ممن ميار�سون ال�صي ��د اجلائر ،ال�سيما
لإن ��ه قب ��ل �أي ��ام لوح ��ظ �أن ال�صيادي ��ن
ي�ستعدون ل�صيد الطيور التي تهبط يف
الأهوار".
بعد حظ ��ر التج ��وال والأي ��ام الع�صيبة
الت ��ي م ��رت يف الب�ل�اد ب�ش ��كل ع ��ام من
تظاه ��رات وتف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا،
والإج ��راءات الوقائي ��ة ،كم ��ا يق ��ول
الأ�س ��دي ،الآن توقعاتن ��ا خ�ل�ال ه ��ذا
املو�س ��م ب�أن ��ه �سيك ��ون �أك�ب�ر املوا�س ��م
ال�سياحي ��ة يف الأه ��وار وتواف ��د �أعداد

كبري من ال�سي ��اح ،ال�سيما و�أنه منذ �أيام
ت�شه ��د الأه ��وار توافد �أع ��داد الب�أ�س بها
من ال�سائحني".
وعل ��ى الرغم من دخ ��ول الأهوار الئحة
ال�ت�راث العامل ��ي ع ��ام  ،2016و�إع�ل�ان
احلكوم ��ة املركزي ��ة واملحلية عن خطط
وم�شاري ��ع تتعل ��ق بالأه ��وار ،وك�ش ��ف
م�س�ؤول ��ون يف �أكرث م ��ن مرة عن قائمة
طويلة م ��ن امل�شاريع الت ��ي ب�شروا فيها
�سكان مناطق الأهوار باخلري وحت�سني

و�ضعه ��م االقت�ص ��ادي وتوف�ي�ر فر� ��ص
عمل لل�سكان ،لكن كل ذلك مبرور الأيام
كان جمرد ت�صريحات ال �أكرث.
وب�سب ��ب كورون ��ا وحظ ��ر التج ��وال
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضية يعي� ��ش ال�سكان
الي ��وم حي ��اة ب�سيط ��ة ،تراجع ��ت فيه ��ا
احلرك ��ة الإقت�صادي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م من
ع ��ودة منا�سي ��ب الأه ��وار اىل االرتفاع
مقارن ��ة ب�سن ��وات  2015و 2016التي
�شه ��دت موج ��ة جف ��اف قا�سي ��ة ،نفق ��ت

الأ�سم ��اك واجلامو�س وغادرت الطيور
و�أ�صبح ��ت �أماك ��ن كبرية م ��ن الأهوار
جافة ومقفرة.
و�إزاء ذل ��ك ،وبح�س ��ب مهتم�ي�ن يف
�ش�ؤون الأه ��وار ،ف� ��أن ال�صيادين بد�أوا
ي�ستخدمون طرق ًا حديثة ل�صيد الطيور،
وه ��ذه الطرق تتمثل ب�أجه ��زة ا�ست�شعار
ونغم ��ات ت�ستقطب الطي ��ور على بعد 5
كيلوم�ت�رات يف اجلو ،وه ��ي متواجدة
لدى حم ��ال جتارية خا�صة بال�صيد ،ومل

تتحرك �أي جهات حكومية ملحا�سبة بيع
تلك الأجهزة حتى الآن.
يقول حي ��در ال�صاحلي وه ��و من �سكان
الأه ��وار� ،إن "االه ��وار كان ��ت زاخ ��رة
ب�أنواع من الطيور منها احلذاف والبط
واخل�ضريي و�أنواع كثرية ،ولكن خالل
ال�سن ��وات الث�ل�اث املا�ضية فق ��ط ،كانت
الطي ��ور الت ��ي ت�ص ��ل ه ��ي دج ��اج املاء،
حيث يت�سارع ال�صيادون لن�صب الفخاخ
للإيقاع ب�أكرب عدد من تلك الطيور".
ويو�ض ��ح ال�صاحل ��ي ،ب�أن "هن ��اك بيعاً
منت�ش ��ر ًا لطي ��ور دج ��اج امل ��اء ،خا�ص ��ة
عل ��ى الطري ��ق الرئي� ��س الراب ��ط ب�ي�ن
النا�صرية واجلباي� ��ش ،والأمر طبيعي
يجري ب ��دون رقاب ��ة �أو متابعة حلماية
الطي ��ور الت ��ي تعط ��ي جم ��ا ًال للأهوار
وتنوع� � ًا �إحيائي ًا ال مثيل له ،وما يحدث
هو �أن امل�ؤ�س�سات املعنية مفقود دورها
بالأه ��وار حلماي ��ة الطي ��ور وحماي ��ة
التنوع الإحيائ ��ي ،والذي �شهد تراجع ًا
كبري ًا خالل تلك ال�سنوات املا�ضية".
ويك�ش ��ف م�ص ��در �أمن ��ي ،ب� ��أن "�شرطة
البيئ ��ة التي تقع عل ��ى عاتقها متابعة ما
يح�صل يف الأهوار ومراقبة املخالفني،
مل حت ��رك �ساكن ًا ،كما �أنه ��ا غري مكرتثة
مل ��ا يح�ص ��ل ب�سب ��ب التغي�ي�رات الت ��ي
ج ��رت يف �إدارة بع� ��ض الأق�سام بداخل
�شرط ��ة ذي ق ��ار وم ��ن �ضمنه ��ا �شرط ��ة
البيئ ��ة و�إختيار �أ�شخا� ��ص ال عالقة لهم
به ��ذا املجال وال ��ذي ت�سب ��ب يف �إزدياد
املخالفني لل�صيد يف مناطق وا�سعة من

املحافظة".
ولع ��ل �أبرز الطيور امل�ستوطنة يف بيئة
الأهوار ه ��ي �صياد ال�سم ��ك والغوا�ص
والربه ��ان والرخي ��وي والبيو� ��ض
والنك ��ود وال�صيوم ��ي ،وت�ت�راوح
�أ�سعارها بني ثالثة �إىل خم�سة دوالرات
لكل زوجني من الطيور.
وفيم ��ا يخ� ��ص الطي ��ور املهاج ��رة فهي
هازج ق�صب الب�ص ��رة والزقزاق �أبي�ض
الذيل والنور�س الأرميني وغراب بحر
الق ��رم والرثث ��ار العراق ��ي والغطا� ��س
العراق ��ي واحلذاف الرخام ��ي والوردة
الأفريقي ��ة والبج ��ع الأبي� ��ض الكب�ي�ر
وخط ��اف امل�ستنقعات امللتح ��ي والأوز
الأغر ال�صغري والبلبل الأبي�ض اخلدين
والكو�ش ��ر والزركي و�أب ��و زلة وامل�صو
والل�ي�روي والفالمنك ��و ودج ��اج امل ��اء
واخل�ضريي.
ويف ذي ق ��ار يوج ��د �أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة
�آالف �صي ��اد� ،أغلبه ��م غ�ي�ر جمازي ��ن،
وال يلتزم ��ون بالقوان�ي�ن الت ��ي متن ��ع
ا�ستخدام امل ��واد ال�سمية �أو ال�شباك يف
ال�صي ��د� ،أو ا�ستخدام الط ��رق احلديثة
ل�صيد الطيور.
وت�ش ��كل م�ساحة الأه ��وار نحو % 17
م ��ن م�ساح ��ة الع ��راق ،وتغط ��ي املي ��اه
حوايل  3.8ملي ��ون دومن من الأرا�ضي
العراقية ،منها  2.3مليون دومن مغطاة
مبياه الأهوار ،بح�سب تقارير حكومية،
وت�شكل هذه البيئة تنوع ًا �أحيائي ًا نادر ًا
وبيئة مواتية لعبور الطيور املهاجرة.
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ك�شفت منظمة  AOAVالدولية
المعنية بالحد من العنف الم�سلح
حول العالم في تقرير جديد لها
بان القرن الحادي والع�شرين كان
بمثابة م�أ�ساة بالن�سبة لأطفال
العراق .م�شيرة الى ان جيال باكمله
من فتيات واوالد قد عانوا من عنف
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 ترجمة :املدى
بدع ��م من برنام ��ج التنمية التابع ل�ل�امم املتحدة �أطلقت
منظم ��ة  Un Ponte Per UPPااليطالي ��ة
للم�ساعدات االن�سانية م�شروع ثقايف ميتد ل�سنتني حمل
ا�س ��م� ،سومريون ،يه ��دف اىل تعزيز النم ��و االقت�صادي
ملنطق ��ة االهوار يف حمافظة ذي قار واحلفاظ على ارثها
الثق ��ايف ،وذل ��ك باال�شرتاك م ��ع منظمات غ�ي�ر حكومية
اخ ��رى وباالخ� ��ص منظمة حم ��اة دجلة ومنظم ��ة كارلو
ليوباردي �ستوديو االوروبية.
االهوار ه ��ي جتمع مل�ستنقعات مائية تنت�شر يف جنوبي
الع ��راق ومق�سم ��ة اىل ثالث اج ��زاء رئي�س ��ة وهي حور
احلويزة وهور ا َ
حل َمار واالهوار الو�سطى والتي تتغري
م�سطحاته ��ا املائية بني �سنة واخ ��رى وذلك اعتمادا على
كمية املي ��اه القادمة من نهري دجلة والفرات .وعلى مدة
� 5000آالف ع ��ام اعتمد �س ��كان االهوار يف معي�شتهم
هن ��اك على �صيد اال�سم ��اك والطيور والبط وعلى زراعة
الرز وتربية اجلامو�س واملوا�شي .
مدي ��ر بعثة االحتاد االوروبي يف الع ��راق ،مارتن هاث،
قال يف ت�صريح له على امل�شروع بتاريخ � 26آب "اطالق
م�شروع �سومريون ميثل انفتاح االحتاد االوروبي لدعم
العراق بدمج م ��ا بني اقت�صاد م�ستدام وتنمية اجتماعية
مع احلفاظ على البيئة ".
يف  17مت ��وز عام  2016وافقت جلن ��ة الرتاث العاملي
التابع ��ة ملنظم ��ة اليون�سك ��و عل ��ى ادراج اه ��وار العراق
�ضم ��ن الئح ��ة ال�ت�راث العاملي كمحمي ��ة طبيعي ��ة عاملية
�شريط ��ة ازال ��ة م ��ا مت احلاقه بااله ��وار وت�سهي ��ل عودة
�سكانه ��ا اال�صلي�ي�ن وحتقي ��ق التنمي ��ة ال�سياحي ��ة فيها.
رغ ��م ذلك فان ه ��ذه ال�شروط مل تتم تلبيته ��ا بعد و�سكان
االه ��وار ما يزال ��ون يعانون م ��ن الفقر وانع ��دام فر�ص
العم ��ل ،حيث اجربه ��م الو�ضع على بيع م ��ا ميلكوه من
جامو� ��س با�سعار بخ�سة وعدم متكنهم من بيع احلليب.
تربي ��ة هذه املوا�ش ��ي ا�صبحت اكرث �صعوب ��ة مع تف�شي
وباء كورونا .
معان ��اة �سكان االهوار تع ��ود حلقب ��ة الت�سعينات عندما
قام النظام ال�ساب ��ق بتجفيف االهوار ،وحتى بعد عودة
املي ��اه اليها ما يزال ال�سكان يعان ��ون من م�شاكل عديدة.
يف � 17آذار  2019ك�ش ��ف مل ��ف اللجن ��ة التنفيذي ��ة
العلي ��ا لالهوار والآث ��ار يف ذي قار عن اختفاء  44قرية
وع�ش ��رات املدار� ��س وامل�ستو�صف ��ات ال�صحي ��ة من على
خارطة االهوار الو�سطى .
وا�ستن ��ادا اىل ،رائ ��د ميخائي ��ل ،مدي ��ر مكت ��ب املنظم ��ة
االيطالي ��ة يف الع ��راق فق ��د ذك ��ر لوق ��ع املوني�ت�ر من ان

م�ش ��روع �سومري ��ون "�سي�ساهم بتخفي ��ف معاناة �سكان
االه ��وار .وان الهدف االول هو بتعزي ��ز قدرات ال�شباب
والن�ساء بالعمل واخلربة ".
وا�ض ��اف ميخائي ��ل بقوله "يه ��دف امل�ش ��روع اىل اعادة
ت�أهي ��ل املنطق ��ة كواجه ��ة �سياحية وذل ��ك بتطوير البنى
التحتي ��ة وتوف�ي�ر دورات تدريبي ��ة لل�س ��كان يف جم ��ال
ال�سياح ��ة واحلف ��اظ على البيئ ��ة وكذلك لتوف�ي�ر فر�ص
عم ��ل لهم .التجمعات ال�سكانية املحلية من ن�ساء و�شباب
ومنظمات جمتمع مدين و�سلطات حملية وقطاع خا�ص
�سي�ساهم ��ون ب ��ادارة تنمية م�ستدام ��ة وتطوير مهارات
�س ��كان حملي�ي�ن بان�شاء م�شاري ��ع تعاوني ��ة مهنية تنمي
التطوير ال�شخ�صي وتركز على امللكية املحلية ".
وقال ممثل منظمة  UPPااليطالية يف العراق "�أنا �آمل
ان يوفر ه ��ذا امل�شروع البنى التحتية واملن�شات للجانب
ال�سياحي الذي �سي�ساعد بجذب الزوار وال�سواح والذي
�سيول ��د مورد م ��ايل لل�سكان املحلي�ي�ن وبالتايل ميكنهم
يف امل�ستقبل للعم ��ل ب�شكل م�ستقل دون احلاجة النتظار
م�ساعدة خارجية ".
ع�ض ��وة الربملان� ،سميع ��ة الغالب ،رئي�س ��ة جلنة الثقافة
وال�سياح ��ة والآث ��ار ،قال ��ت "اللجن ��ة تدع ��م اي م�شروع
ي�ساع ��د يف تطوي ��ر املنطق ��ة وتعزز فر�ص ابق ��اء منطقة
االه ��وار عل ��ى الئح ��ة ال�ت�راث العامل ��ي .وعل ��ى الهيئات
التنفيذي ��ة الي م�ش ��روع ان تلب ��ي �ش ��روط ومتطلب ��ات
منظم ��ة اليون�سك ��و وان تكون قادرة عل ��ى تعزيز تنقية
مي ��اه نهري دجلة والفرات النهما النهران اللذان يغذيان
االهوار".
وقال ��ت الغ�ل�اب "الع ��راق ما ي ��زال يعاين م ��ن نق�ص يف
امل ��وارد التي يوفرها القط ��اع ال�سياحي والتي ال تتالءم
م ��ع حج ��م املع ��دات وامل�ؤه�ل�ات املختلفة الت ��ي يجب ان
يقدمها العراق ".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال ع�ضو جلن ��ة الزراع ��ة وامل ��وارد املائية
وااله ��وار عل ��ي البديري ان هن ��اك م�شروع ��ا �آخر مواز
مل�ش ��روع �سومري ��ون قي ��د التطوي ��ر يف ه ��ور الدمل ��ج
وق ��د و�ص ��ل اىل مراح ��ل متقدم ��ة .م�ش�ي�را اىل ان دم ��ج
امل�شروع�ي�ن �سيحي ��ي االه ��وار يف الديواني ��ة ووا�س ��ط
والنا�صرية والعمارة والب�صرة .
وبينم ��ا تتعر� ��ض االنه ��ر للجف ��اف وال�س ��كان املحلي�ي�ن
للهج ��رة كنتيج ��ة لظ ��روف املعي�ش ��ة ال�صعب ��ة وغي ��اب
فر� ��ص العمل والظ ��روف االجتماعية ال�صعب ��ة وانعدام
البن ��ى التحتي ��ة ،فان االهوار تواجه خط ��ر االندثار مما
ت�ستدع ��ي تعاونا دوليا ،ولي�س حملي ��ا فقط ،النقاذ هذه
البيئة املائية النادرة يف منطقة ال�شرق االو�سط .

عن املونيرت

وقال ��ت املنظم ��ة ان حرب الع ��راق التي دامت 17
عام ��ا بد�أت بالغزو االمريكي للبلد عام  2003مع

م ��ا تخللها من حرب طائفية و مواجهات ع�سكرية
مكثف ��ة ب�ي�ن تنظي ��م داع� ��ش والق ��وات امل�سلح ��ة
العراقي ��ة امتدت م ��ا بني عام ��ي  2015و 2017
 .الي ��وم الع ��راق وحلفا�ؤه من�شغل�ي�ن بحرب على
نط ��اق �ضيق �ضد ما تبقى من خاليا داع�ش .وعرب
التط ��ورات اجليوبوليتيكية للح ��رب املزمنة يف
العراق فان ا�ستخ ��دام عنف التفجريات والقنابل
ما ي ��زال م�ستمرا .كان لت�أثري ه ��ذه اال�سلحة على
االطفال عواقب مدمرة م�أ�ساوية بعيدة املدى .
وبينت املنظم ��ة يف تقريرها معلومات ودرا�سات
بحثي ��ة ح ��ول ت�أث�ي�رات عن ��ف اال�سلح ��ة واملواد
املتفج ��رة على اطف ��ال العراق ،مرك ��زة على مدى
ت�أث�ي�ر العملي ��ات الع�سكرية واملع ��ارك واحلروب
عل ��ى اطفال الع ��راق التي �شهده ��ا البلد يف حربه
عل ��ى االرهاب ،وكذلك ت�أث�ي�ر العمليات االرهابية
التي كان ينفذها تنظيم داع�ش .
وا�ستن ��ادا للمعلوم ��ات الت ��ي جمعته ��ا منظم ��ة
 AOAVفان ��ه كان هن ��اك  4,424ح ��ادث عنف
تفجري م�سجل يف العراق للفرتة ما بني  2011و
 . 2019وكح�صيل ��ة كلية �سقط خاللها 72,438
�شخ�ص ما بني قتيل وجريح % 77 .من هذا العدد
وهو ما يقارب ( )55,999هم من قتلى او جرحى
مدنيني .وبينت املنظمة انه من بني هذا العدد قتل
وج ��رح حوايل  693طفل جراء عنف التفجريات
يف العراق وذلك للفرتة ما بني  2011و . 2019
وت�شري املنظمة اىل ان هذه املعلومات قد ا�ستقتها
من معلومات من�شورة يف تقارير و�سائل االعالم
الناطق ��ة باالنكليزي ��ة فق ��ط ،مما يعن ��ي ان العدد
احلقيقي قد يكون اعلى بكثري .
وج ��اء يف بح ��ث اجرت ��ه منظم ��ة ( Save the
� Childrenأو انق ��ذوا االطف ��ال) ان ع ��دد
اال�صاب ��ات بني االطف ��ال يف الع ��راق خالل حرب
ع ��ام  2017فق ��ط و�ص ��ل اىل  717ا�صاب ��ة،
ون�سب ��ة  % 78منهم او ما يع ��ادل  562طفل كان
ج ��راء انفج ��ارات .وذك ��رت املنظم ��ة ان تاثريات
تل ��ك االنفج ��ارات عل ��ى االطفال كان ��ت ذات ابعاد
طويلة ومتو�سطة االج ��ل ،م�شرية اىل ان جروح
االنفجارات مثل ج ��روح جذعية او حروق تكون

كيف كانت الحياة في العراق قبل �أكثر من مئة عام
مع بدء احلرب العاملية الأوىل عام
 1914عملت بريطانيا على احتالل
العراق الذي كان العثمانيون
ي�سيطرون عليه ،و�أنزلت بريطانيا
ما �سمي بـ"جي�ش الليفي" يف منطقة
ر�أ�س اخلليج العربي ،بني الكويت
والب�صرة ،وحدثت معارك كبرية يف
تلك املنطقة� ،إىل �أن متكنت قوات
االحتالل الربيطاين من ال�سيطرة
على الب�صرة ومن ثم العراق
باملطلق.
وعا�ش العراق يف تلك الفرتة حتت
وط�أة االحتالل ،و�شهد حتوّ الت
كبرية� ،إىل �أن حدثت ثورة
الع�شرين ،والتي اندلعت يف �آيار/
مايو �ضد االحتالل الربيطاين،
و�سيا�سة "تهنيد" العراق ،متهيدًا
ل�ضمه �إىل بريطانيا .وخالل فرتة
االحتالل دخل الكثري من امل�صورين
الربيطانيني وغريهم للعراق،
ووثقوا مدنه وطريقة عي�ش النا�س
�آنذاك.
هذه ال�صور النادرة موجودة يف
�أر�شيف املحفوظات العاملية عن
العراق وتفا�صيل احلياة فيه �أيام
االحتالل الربيطاين:

تاثريها عل ��ى االطفال اكرث خط ��ورة من تاثريها
عل ��ى البالغ�ي�ن ويكون ��ون اكرث عر�ض ��ة خلطورة
املوت جرائها من البالغني .
و�صنفت املنظمة الدولية املعنية باحلد من العنف
امل�سلح تل ��ك اال�صابات بانها ناجم ��ة عن �ضربات
جوي ��ة او عب ��وات نا�سفة �أو خملف ��ات حربية من
متفجرات والغ ��ام .وقال ��ت ان ال�ضربات اجلوية
خ�ل�ال احلرب على داع�ش يف املو�صل عام 2017
ت�سبب ��ت بقت ��ل وجرح ع ��دد من املدني�ي�ن .وبينت
اح�صائيات جمعتها املنظمة للفرتة مابني 2003
اىل  2011اال ان ال�ضرب ��ات والغ ��ارات اجلوي ��ة
كان لها ت�أثري اكرث وط�أة اىل الن�ساء واالطفال من
بقية اال�سلحة االخرى .

ام ��ا العب ��وات النا�سف ��ة فكان ��ت ثاين اك�ب�ر �سبب
الحل ��اق اال�صاب ��ات باال�شخا�ص وذل ��ك للفرتة ما
بني  2014و  . 2019وكانت ح�صيلة ذلك ا�صابة
 713طفل جراء عبوات نا�سفة  .خالل عام 2016
وعلى مدى  6ا�شهر تعر�ضت العا�صمة بغداد فقط
اىل  800هج ��وم بعبوات نا�سفة جميعها ت�سببت
با�صابات بني االطفال .
�أما ما يتعلق باملخلفات احلربية من مواد متفجرة
والغ ��ام فقد ورد يف تقري ��ر اعدته منظمة املعاقني
الدولي ��ة  Handicap Internationalب ��ان
مع ��دل تلوث الع ��راق بامل ��واد املتفج ��رة وااللغام
يعد مع ��دل مل ي�سبق له مثي ��ل ،م�شرية اىل وجود
خملف ��ات متفج ��رة والغ ��ام مرتوك ��ة يف بي ��وت

وحق ��ول ويف بع� ��ض االحي ��ان داخ ��ل جث ��ث او
مزروع ��ة خل ��ف ب ��اب ثالج ��ة .ووج ��دت االمم
املتحدة انه خالل الفرتة ما بني  2018ومنت�صف
ع ��ام  2019كانت ن�صف اال�صاب ��ات تقريبا جراء
املتفج ��رات وااللغام التي تركها تنظيم داع�ش هم
من االطف ��ال .وادت تلك االنفج ��ارات اىل احداث
ج ��روح بليغة بني االطفال وقط ��ع اطراف واعاقة
ف�ضال عن ت�سببها بقتل الكثري .
باال�ضاف ��ة اىل ت�أثريات تلك اال�سلحة البدنية على
االطف ��ال فان له ��ا ت�أث�ي�رات على ال�صح ��ة العقلية
والذهنية وم�ش ��اكل ذلك على االطفال يف العراق.
 % 90م ��ن االطفال عربوا عن جت ��ارب ما�ساوية
مروا بها جراء فقدان احد و  % 45منهم ت�شاركو
بق�ص� ��ص احدات موت عنيفة القرباء لهم مما ترك
ذلك �آثار نف�سية عليهم .
وم ��ن الآثار االخ ��رى عليهم هي حرم ��ان االطفال
م ��ن التعلي ��م .وذك ��رت منظم ��ة اليوني�سي ��ف انه
اعتب ��ارا م ��ن ت�شرين الث ��اين ع ��ام  2018فان ما
يق ��ارب من  2,6مليون طف ��ل يف العراق مل يذهب
اىل املدر�س ��ة .وقال ��ت اليوني�سي ��ف ان  % 10من
املت�ضرري ��ن عند �س ��ن املرحل ��ة االبتدائية هم من
البنات مقابل  % 7من االوالد .
و�سجل ��ت منظم ��ة اليوني�سي ��ف وقوع م ��ا ال يقل
ع ��ن  138هج ��وم على مدار� ��س وذل ��ك للفرتة ما
بني كان ��ون الثاين  2014اىل �أي ��ار عام ، 2017
وان ن�ص ��ف مدار�س العراق بحاجة اىل ترميمات
عاجلة .
عرب ال�سنوات االخرية �سجلت منظمة AOAV
ح ��دوث تناق� ��ص يف اح ��داث عن ��ف التفج�ي�رات
يف الع ��راق وذل ��ك بعد حدوث تط ��ور باال�ستقرار
االمن ��ي يف البل ��د ،ولكن مع ذلك ف ��ان املدى الكلي
لت�أث�ي�ر تلك املتفجرات ع�ب�ر العقدين املا�ضيني قد
ب ��د�أ يظه ��ر االن .وي�ت�راوح ذلك ب�ي�ن اذى نف�سي
وتهجري وفقر ،وت�شري اليوني�سيف اىل ان ن�صف
اع ��داد الذين هم بحاج ��ة مل�ساع ��دات ان�سانية يف
العراق والبالغ عدده ��م  4,1مليون ن�سمة هم من
االطفال .
عن منظمةAOAV
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دوري فوق التكليف

بغداد  /حيدر مدلول
تلق ��ت مناف�س ��ات دوري الك ��رة املمت ��از
للمو�س ��م � 2021-2020صدم ��ة متوقع ��ة
بظه ��ور �أربع �إ�صاب ��ات بفايرو�س كورونا
(كوفي ��د )-19قبيل انطالق اجلولة الأوىل
من مرحل ��ة الذه ��اب اليوم الأح ��د املوافق
اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الأول اجل ��اري مب�شارك ��ة ف ��رق النف ��ط
والق ��وة اجلوي ��ة ونفط الو�س ��ط والنجف
وال ��زوراء والطلب ��ة واملين ��اء واحل ��دود
و�أربيل وال�صناعات الكهربائية وال�شرطة
ونف ��ط الب�ص ��رة و�أمانة بغ ��داد والكهرباء
ونفط مي�س ��ان والديوانية وزاخو والكرخ
وال�سماوة والقا�سم .
وتع ّر�ض املدرب امل�ساعد لفريق ال�صناعات
الكهربائي ��ة لك ��رة الق ��دم علي عب ��د اجلبار
وحار� ��س مرم ��ى فري ��ق �أربيل لك ��رة القدم
ريب ��از عب ��د الل ��ه وزميل ��ه وري ��ا كام�ي�ران
و�صان ��ع �ألع ��اب فريق نف ��ط مي�س ��ان لكرة
الق ��دم م�صطف ��ى الأم�ي�ن اىل الإ�صاب ��ة
بفايرو�س كورونا بعد الفحو�صات الطبية
الت ��ي خ�ضع ��وا له ��ا يف �أح ��د م�ست�شفي ��ات
العا�صمة بغ ��داد وحمافظة �أربيل يف �إقليم
كرد�ست ��ان وحمافظ ��ة مي�س ��ان يف ثب ��وت
ع ّين ��ات �إيجابي ��ة لديه ��م ممّا حت ّت ��م عليهم
االبتعاد عن فريقهم واخل�ضوع اىل احلجر
املن ��زيل من �أج ��ل تلقي الع�ل�اج الالزم ملدة
 14يوم� � ًا لأج ��ل اكت�سابه ��م ال�شف ��اء الت ��ام
ح�سب التعليم ��ات والتو�صي ��ات ال�صادرة
من قبل وزارة ال�صحة باالتفاق مع منظمة
ال�صحة العاملية .
ت�شكيل اللجنة الطبية

وا�ضط ��رت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
ك ��رة القدم برئا�سة �إياد بنيان بعد ت�صاعد
الدعوات يف ال�ش ��ارع الريا�ضي ب�ضرورة
ت�شكي ��ل جلنة طبي ��ة عاملة فيه ��ا من �أجل
تطبي ��ق الربوتوك ��ول ال�صح ��ي ال�شام ��ل
الذي �أو�صى به االحتاد الدويل لكرة القدم
االحت ��ادات القاري ��ة ال�ست ��ة واالحت ��ادات
الوطني ��ة الأع�ض ��اء  211املن�ضوية حتت
لوائه قبيل انطالق امل�سابقات املحلية فيها
للحف ��اظ على �سالمة اجلمي ��ع حيث قامت
بت�شكيل جلنة طبي ��ة برئا�سة د.مظفر عبد
الل ��ه �شفيق وع�ضوية غالب عبا�س مو�سى
وب ��دران عبد ال ��رزاق عل ��ي و�سعد ح�سني
عبا� ��س ورن ��ا م�ؤي ��د م ��ن �أج ��ل اال�شراف
املبا�شر على تطبي ��ق الربوتوكول الطبي
ل ��دوري الك ��رة املمت ��از حي ��ث �ستت ��وىل
االط�ل�اع املبا�شر على نتائ ��ج الفحو�صات
الطبي ��ة التي جتريها الف ��رق امل�شاركة يف
املو�س ��م اجلدي ��د بخ�صو� ��ص فايرو� ��س
كورون ��ا قبل �إقامة املباري ��ات بيوم واحد
م ��ن الت�أكد من �سالم ��ة الالعبني واملالكات
التدريبي ��ة والإدارية قبيل �إعطاء الإ�شارة
اىل م�شريف املباري ��ات من �أجل انطالقها،
وهذا م ��ا معمول به يف جمي ��ع الدوريات
العربي ��ة والآ�سيوي ��ة والعاملي ��ة يف �إطار
احلملة التي يقوم به ��ا الفيفا ملحاربة هذا
املر�ض اخلط�ي�ر الذي مت ت�صنيفه من قبل
منظمة ال�صح ��ة العاملية ب�أن ��ه وباء عاملي

ديربي بغدادي ملتهب بني ال�شرطة والزوراء
من ��ذ انتقاله يف �شه ��ر �شب ��اط املا�ضي من
مدين ��ة ووه ��ان ال�صيني ��ة اىل ع ��دد كبري
م ��ن الدول يف جميع الق ��ارات حيث بلغت
ع ��دد الإ�صاب ��ات  41657003وو�صل ��ت
الوفي ��ات اىل � 1138743شخ�ص� � ًا ح�سب
�آخر �إح�صائية .
ور�شة عمل الأطباء

ولعبت الت�سمي ��ة املت� ّأخ ��رة للجنة الطبية
من قب ��ل الهيئة التطبيعي ��ة يف احتاد كرة
الق ��دم دور ًا م�ؤثر ًا يف ع ��دم عقدها ور�شة
عمل لأطب ��اء ومعاجل ��ي الف ��رق امل�شاركة
يف دوري الك ��رة املمت ��از ،كما ه ��و احلال
ال ��ذي قام ��ت ب ��ه االحت ��ادات الوطني ��ة
املنتمي ��ة اىل الفيف ��ا ال�ستعرا� ��ض جمي ��ع
التفا�صي ��ل املتع ّلق ��ة ب�إج ��راءات ال�سالمة
العامة املو�ضوعة يف الربوتوكول الطبي
ال�شام ��ل الت ��ي يتوجّ ��ب اتباعه ��ا خ�ل�ال
املباري ��ات قب ��ل انط�ل�اق املو�س ��م اجلديد
�ضم ��ن �إط ��ار احلر�ص على �سالم ��ة اللعبة
واحلد من الإ�صاب ��ات التي حتدث ب�سبب
فايرو� ��س كوفيد -19الذي دفع اىل توقف
الن�شاط ��ات الكروي ��ة مل ��دة �سبع ��ة �أ�شه ��ر
و�إلغ ��اء مناف�سات املو�س ��م 2019-2020
قب ��ل �أن ت�سمح اللجن ��ة العليا لل�صحة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل� ��س
ال ��وزراء بع ��ودة التجمع ��ات
الريا�ضي ��ة ومنه ��ا ك ��رة القدم
اعتبار ًا من ي ��وم الثاين ع�شر
من �شهر �أيل ��ول املا�ضي التي
قام ��ت الف ��رق عل ��ى �ضوئه ��ا
بالعودة اىل �إجراء التدريبات
اجلماعي ��ة على مالعبها وفق
�ش ��روط �صحي ��ة �صارمة يف
�إط ��ار حت�ضرياته ��ا النهائية
للم�شارك ��ة يف املو�سم املقبل
وجلوء جلن ��ة امل�سابقات اىل
�إجراء قرعة املناف�سات الر�سمية
يف الأول م ��ن ت�شرين الأول اجلاري
ك�شف ��ت ع ��ن ج ��دول مباري ��ات مرحلة
الذه ��اب التي �ستفتتح بقم ��ة بغدادية
ب�ي�ن فريق ��ي ال�شرط ��ة وال ��زوراء يف

ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر الي ��وم الأحد على
ملعب ال�شعب الدويل .
تغيير موعد االفتتاح

ومل تفل ��ح �أغل ��ب �إدارات الأندي ��ة البغدادية
واملحافظاتي ��ة يف �إجبار الهيئ ��ة التطبيعية
على االن�صياع للطلبات التي قدّمتها بتغيري
موع ��د االفتتاح ال ��ذي �سيكون الي ��وم الأحد
املواف ��ق اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
ت�شري ��ن الأول اجل ��اري اىل ي ��وم الأول من
�شهر ت�شري ��ن الثاين املقبل نظر ًا لعدم كافية
م ��دة حت�ض�ي�رات فرقه ��ا مبوج ��ب الربامج
الفنية التي و�ضعها مدربيها التي حتتاج اىل
�شهري ��ن عل ��ى الأقل من �أجل �أن يكون جميع
يف اجلاهزية
الالعب�ي�ن
املطلوبة

واكتم ��ال مع ��دل اللياق ��ة البدني ��ة والفني ��ة
خلو� ��ض املباري ��ات �ضم ��ن اجل ��والت
االفتتاحية من املو�س ��م اجلديد حيث ب ّررت
جلنة امل�سابقات برئا�سة د.حيدر عويف �أنها
و�ضعت م ��دة زمنية ل ��دوري الك ��رة املمتاز
ينته ��ي يف خت ��ام �شه ��ر �أي ��ار � 2021أ�سوة
بالدوري ��ات العاملي ��ة مراعي ��ة ا�ستحقاق ��ات
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بت�صفيات
ك�أ� ��س العامل لكرة الق ��دم  2022وكذلك فرق
ال�شرط ��ة وال ��زوراء والق ��وة اجلوي ��ة يف
الن�سخ ��ة املقبلة من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة
القدم الت ��ي �سينطلق دوره ��ا التمهيدي يف
�شهر كانون الثاين املقبل .
خم�سة تبديالت

وق� � ّررت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد الكرة �إج ��راء خم�سة
تبدي�ل�ات كح ��د �أق�ص ��ى عل ��ى ثالث ��ة فرتات
�أثن ��اء �سري املب ��اراة الواحدة لكل فريق ،مع
الأخ ��ذ يف االعتبار ب�أن فرتة ما بني �شوطي
املب ��اراة ال حتت�س ��ب �ضمن ف�ت�رات التوقف
تنفيذ ًا للتعليم ��ات ال�صادرة من قبل جمل�س
االحتاد الدويل لك ��رة القدم بخ�صو�ص هذا
الق ��رار ال ��ذي ج� �دّده للمو�س ��م الث ��اين على
الت ��وايل ور�أى ب�أن ��ه �سيع ��ود بالفائدة على
جميع الفرق يف الدوريات العاملية من �أجل
جتنيب الالعبني الإرهاق خالل الفرتة التي
�أعقب ��ت الفايرو�س نظر ًا ل�ضغ ��ط املباريات
و�إقام ��ة ج ��والت مرحلتي الذه ��اب والإياب
خالل فرتة ق�ص�ي�رة و�إ�ضافة خم�سة العبني
جُ دد من فري ��ق ال�شباب م ��ن بينهم حار�س
مرم ��ى اىل الك�شوف ��ات الر�سمي ��ة للف ��رق
امل�شارك ��ة يف دوري الك ��رة املمت ��از التي
تت�أل ��ف م ��ن  35العب� � ًا م ��ن بينه ��م �أربعة
حمرتفني �أجانب .
قمة الجولة 1

وحتظ ��ى القم ��ة الكال�سيكي ��ة الت ��ي جتم ��ع
فري ��ق ال�شرط ��ة حام ��ل اللق ��ب وغرمي ��ه
التقلي ��دي فري ��ق ال ��زوراء بط ��ل م�سابق ��ة
ك�أ� ��س الع ��راق يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر
الي ��وم الأح ��د على ملع ��ب ال�شع ��ب الدويل
ب ��دون جمه ��ور يف افتتاح اجلول ��ة الأوىل

من مرحلة الذه ��اب ،مبتابعة كبرية من قبل
الكثري م ��ن ال�شخ�صيات الريا�ضية العراقية
يقف يف مقدمته ��م وزير ال�شباب والريا�ضة
عدنان درجال اىل جانب تواجد ال�سلوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش ومالكه امل�ساعد الذي
و�ص ��ل �أم� ��س ال�سب ��ت اىل العا�صم ��ة بغداد
قادم ًا من حمافظة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان
التي عاد اليه ��ا �أول �أم�س اجلمعة بعد فرتة
غي ��اب ا�ضطراري ا�ستمرت مل ��دة �ستة �أ�شهر
م ��ن �أج ��ل مراقب ��ة العبي ��ه والوق ��وف على
م�ستوياته ��م احلقيقي ��ة بحك ��م �أن الفريقني
ي�ض ّم ��ان يف �صفوفهم ��ا معظم قائم ��ة �أ�سود
الرافدي ��ن م ��ن املحلي�ي�ن الت ��ي �ستواج ��ه
منتخبي الأردن و�أوزبك�ستان يومي الثاين
ع�ش ��ر وال�ساب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين املقب ��ل يف مدين ��ة دب ��ي الإماراتي ��ة
يف �إط ��ار التح�ضريات خلو� ��ض املواجهات
الث�ل�اث امل�صريي ��ة �أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ
كون ��غ وكمبودي ��ا و�إيران �ضم ��ن اجلوالت
الث�ل�اث الأخرية حل�س ��اب املجموعة الثالثة
بالت�صفيات امل�شرتكة لنهائيات ك�أ�س العامل
لك ��رة القدم  2022بقطر وك�أ� ��س �آ�سيا لكرة
القدم  2023بال�صني .
بقية مباريات اليوم

ويحت�ضن ملعب الإدارة املحلية يف حمافظة
القاد�سية يف التوقيت ذاته (ديربي) الفرات
الو�س ��ط امللتهب بني فريق النجف وم�ضيفه
فري ��ق الديواني ��ة ،فيم ��ا �ستك ��ون ال�ساع ��ة
ال�ساد�س ��ة م�ساء اليوم الأحد موعد ًا لإجراء
لقاءي ��ن عل ��ى مالع ��ب املحافظ ��ات ،حي ��ث
ي�ستقب ��ل فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط عل ��ى ملعب
كرب�ل�اء ال ��دويل مبحافظة كرب�ل�اء املقد�سة
فري ��ق ال�سم ��اوة ،فيما يحل فري ��ق احلدود
�ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا عل ��ى م�ضيف ��ه فري ��ق املين ��اء
على ملع ��ب الفيحاء باملدين ��ة الريا�ضية يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،ويلتق ��ي فري ��ق الق ��وة
اجلوي ��ة و�صيف حام ��ل اللق ��ب يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�سا ًء على ملع ��ب ال�شعب الدويل
فريق الكهرباء العنيد يف ختام اليوم الأول
من اجلول ��ة االفتتاحي ��ة للمو�س ��م -2021
.2020

مطن�ش ينتقد الإقالة ال�سريعة لمدرب الديوانية!
 بغداد  /املدى
�أك ��د م ��درب املنتخ ��ب الأوملب ��ي الأ�سب ��ق
ه ��ادي مطن� ��ش �أن ق ��رار رئي� ��س جمل�س
�إدارة ن ��ادي الديواني ��ة الريا�ضي ح�سني
عل ��ي ك ��رمي العنكو�ش ��ي ب�إقال ��ة م ��درب
الفري ��ق الأول لك ��رة القدم ح ��ازم �صالح
تعد ظاه ��رة غريبة من نوعها يف ال�شارع
الك ��روي العراق ��ي تزامن ��ت قب ��ل �أي ��ام
معدودة من انط�ل�اق دوري الكرة املمتاز
باملو�سم اجلديد .

من�ص ��ة التوا�ص ��ل
وذك ��ر مطن� ��ش عل ��ى ّ
االجتماع ��ي �:إن ه ��ذا الق ��رار بالن�سب ��ة
يل �شخ�صي� � ًا كان متوقع� � ًا لأن الإع�ل�ام
الريا�ض ��ي �أفق ��د ت ��وازن الرج ��ل و�أق ��ال
امل ��درب قبل خو� ��ض الأخ�ي�ر �أول مباراة
�أم ��ام فري ��ق النج ��ف الي ��وم الأح ��د على
ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف الديواني ��ة
�ضمن اجلول ��ة الأوىل من مرحلة الذهاب
بالدوري املمتاز .
وتاب ��ع كالم ��ه :كيف تتط ��وّ ر ك ��رة القدم
�أزاء هك ��ذا ق ��رارات عاطفي ��ة م�ستعجلة؟

ون�صيحت ��ي ل ��كل املدرب�ي�ن �أن نتكات ��ف
ون�ش� � ّكل رابطة قوية تداف ��ع عن حقوقنا
وال نقب ��ل �أن نك ��ون احللق ��ة الأ�ضع ��ف
باملثلث الذهبي.
وخت ��م مدرب منتخ ��ب الأوملب ��ي الأ�سبق
�:أن ��ا مت�أك ��د �أن العنكو�ش ��ي �سي�ص ��در
قرارات عجيبة وغريبة يف الأيام القليلة
القادمة ما دام �إعالمنا مت�س ّرع يف احلكم
عل ��ى الآخري ��ن  ..حتياتي ل ��كل املدربني
ول ��كل زم�ل�اء مهن ��ة املتاع ��ب وال ع ��زاء
للجهلة والأميني والظاملني .

� إياد ال�صاحلي

تعك ��ف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم عل ��ى االنتهاء من
حت�ضرياتها النط�ل�اق �أ�صعب م�سابقة لدوري الكرة املمتاز ع�صر
اليوم الأحد يف ظل الأجواء املحيطة بالعمل التنظيمي للهيئة من
م�س�ؤوليات ثالث فر�ضها االحتاد الدويل لكرة القدم �ضمن ر�سالته
يف � 10شب ��اط  2020اىل تهديدات فايرو�س كورونا (كوفيد)19
مرت�صدي
اىل االنتق ��ادات غ�ي�ر املو�ضوعي ��ة يف بع�ضها من قب ��ل
ّ
يثن رئي�س و�أع�ضاء الهيئة
الأخط ��اء لغايات �شخ�صية ،كل ذلك مل ِ
واللج ��ان العاملة من موا�صلة التحدّي لإجناز ا�ستحقاق الدوري
ال ��ذي يحتاج اىل احتاد م�ستقر بهيكليته �أ�سوة باحتادات املنطقة
ولي�س هيئة مك ّلفة بواجبات حمدّدة م�ؤقتة!
كل الإجراءات ال�سابقة التي مهدّت الفتتاح امل�سابقة مبباراة القمّة
بني ال�شرط ��ة والزوراء ّ
ع�ضدته ��ا تفاهمات الأندي ��ة امل�شاركة مع
توجّ ه ��ات جلنة امل�سابقات يف الهيئ ��ة التطبيعية �آخذة باحل�سبان
كل االحتياط ��ات الوقائية الوجوبية �س ��واء ال�صادرة عن االحتاد
ال ��دويل للعبة �أم ع ��ن اللجنة العلي ��ا لل�صحة وال�سالم ��ة الوطنية
يف جمل� ��س الوزراء حلفظ �سالمة امل�شاركني من العبني ومدربني
و�إداريني وحكام من الفايرو�س اخلطري ،ف� ً
ضال عن مراعاة ت�أمني
املالع ��ب لإقامة املباري ��ات من دون م�شاكل ال�سيم ��ا �أن دوري هذا
املو�س ��م ي�شهد للم ��رة الأوىل غي ��اب اجلماهري ع ��ن متابعته فوق
املد ّرجات تنفيذ ًا للتعليم ��ات ال�سائدة� ،أم ًال �أن يتم ال�سماح لن�سبة
معين ��ة من ��ه متى ما خ ّف ��تْ وط� ��أة الإ�صابات بكورون ��ا بني عموم
�أفراد املجتمع.
ثمّة �أمر ربمّ ا يكون عائق ًا على توا�صل بع�ض الأندية يف املناف�سة
يتوجّ ��ب تذليله بالتعاون امل�شرتك مع الهيئ ��ة التطبيعية ووزارة
ال�شب ��اب والريا�ضة يتم ّث ��ل بال�ضائقة املادية لع ��د ٍد لي�س قلي ًال من
�إدارات �أندي ��ة ظ ّل ��ت موا�س ��م طويلة تع ��اين الإفال� ��س و�صعوبة
االلتزام بامل�سابقة ،وكان ��ت تدبّر �أمورها عرب القر�ض والت�سليف
حتى غرق ��تْ يف الديون مببالغ كبرية �أث ��رتْ على م�صداقيتها مع
املتعاقدين ،واجلميع يعلم الظرف االقت�صادي القاهر الذي مي ّر به
بلدنا ،ما ي�ؤدّي اىل ت�ضييق م�ساحات التفا�ؤل بتحمّل تلك الأندية
�ضغوط ��ات خ ��واء ميزانياتها ،وقد ي�صل احل ��ال بها لالعتذار عن
موا�صل ��ة امل�شارك ��ة ،وهو ما نلفت عناي ��ة التطبيعية والوزارة له
لتوفري الدعم املنا�سب وفق ًا لطبيعة ظرف النادي يف حينه.
وح�سن� � ًا فعل ��ت جلن ��ة احل� � ّكام ب�إناطة مهم ��ة �إدارة مب ��اراة القمة
للحكم ال ��دويل علي �صباح برفقة حيدرعبداحل�س ��ن م�ساعد ًا �أول
و�أمري داود م�ساعد ًا ثاني ًا و�أحمد نعيم حكم ًا رابع ًا وحازم ح�سني
مق ّيم� � ًا ،وذلك بعد النج ��اح الباهر ل�صب ��اح يف دوري �أبطال �آ�سيا
 2020ال ��ذي �ض ّيف ��ت مناف�ساته العا�صم ��ة القطرية الدوحة خالل
الفرتة من � 14أيلول �إىل  3ت�شرين الأول اجلاري ،وكان ح�ضوره
وا�ستحق َ
َّ
�شرف
مُبه ��ر ًا وتوّ َج ال�ص ّفارة العراقية بالتقييم العايل،
�إطالقها �إيذان ًا بافتتاح دوري الكرة املمتاز.
وال يُخف ��ى على جلنة احل ّكام مدى ت�أثري �أداء النخبة اخليرّ ة ممّن
�سيُك ّلف ��ون ب� ��إدارة املباريات يف كل جول ��ة ،وحر�صها على تفادي
�أخط ��اء البع�ض غري املق�ص ��ودة من خالل التوجيه ��ات ،وتكثيف
االجتماع ��ات الأ�سبوعية �أو ن�ص ��ف ال�شهري ��ة ،وم�شاهدة مقاطع
الفيديو لأب ��رز احلاالت الإيجابي ��ة وال�سلبية وحتليله ��ا ،و�إبداء
الآراء الفني ��ة حوله ��ا مب�شارك ��ة احل ��كام �أنف�سه ��م لزي ��ادة الثق ��ة
واخلربة.
ودعم� � ًا للمواه ��ب وجنوم ال ��دوري ،نرى �ض ��رورة قي ��ام الهيئة
التطبيعي ��ة بتخ�صي�ص جائ ��زة قيّمة لأف�ضل الع ��ب متميّز يف كل
جول ��ة يتم اختياره من خ�ل�ال متابعة اللجنة الفني ��ة ومنح نقاط
مفا�ضل ��ة ب�ي�ن ثالث ��ة مر�شحني تعل ��ن ع ��ن ا�سمائهم وفق� � ًا ملعايري
حمدّدة للجائزة ،ويتم تكرمي الفائز بها ُقبيل بدء مباراته التالية،
ما مينحه دافع ًا �أكرب لبذل جمهودات م�ضاعفة تنعك�س على القيمة
الفنية لفريقه وم�ستوى املباراة ب�صورة عامة.
نع ��م مهمّة التطبيعي ��ة يف ا�ستم ��رار دوري  2020-2021لي�ست
�سهل ��ة ،والتحدّيات القادم ��ة �أ�صعب ممّا تت�ص ��وّ ره ،لكن م�ساندة
الأندية كما �أ�سلفنا والدعم اللوج�ستي واملادي يف جوانب معيّنة
ُلحة ،وهكذا بالن�سبة ل ��دور الإعالم يف التوازن ما بني
�ستك ��ون م ّ
انتق ��اد امل�سابق ��ة مب�ؤ�شرات نزيه ��ة تبتعد ع ��ن ال�شخ�صنة ،وبني
املن�صات املجتمعية يف
املحافظ ��ة على حدود املهنة وع ��دم ت�أجيج ّ
م�شجع ��ي الأندية ،يُ�سهم
مواق ��ع التوا�صل ذات العالق ��ة بروابط ّ
ب ��كل ت�أكي ��د يف �إجناح البطول ��ة واملفاخ ��رة بها �أمام الع ��امل فني ًا
وتنظيمي� � ًا ،و�سرتفد املنتخبات الوطني ��ة ب�أبرز الالعبني ،وترفع
�ش� ��أن املد ّربني الوطنيني من خ�ل�ال النتائج وال�سل ��وك وااللتزام
برغ ��م �آالم واقع الوط ��ن ال�سيا�سي وحماج ��ر كورونا ومطالبات
املتظاهرين امل�شروعة بتحقيق الأمن والعدالة وت�أمني احلقوق.
ثمة �أمر ربّما يكون عائق ًا على توا�صل
ّ
يتوجب تذليله
بع�ض الأندية في المناف�سة
ّ
بالتعاون الم�شترك مع الهيئة التطبيعية
ووزارة ال�شباب والريا�ضة يتم ّثل بال�ضائقة
ً
قليال من �إدارات �أندية
لعدد لي�س
المادية
ٍ
ظ ّلت موا�سم طويلة تعاني الإفال�س و�صعوبة
االلتزام بالم�سابقة،

املدرب هادي مطن�ش

انتخابات الأولمبية التكميلية تفتقد �شروط ال�شهادة واللغة والخبرة
 بغداد  /املدى

توا�صل االخطاء يف االنتخابات الأوملبية

�أك ��د ممت ��از توما� ��س ،الأكادمي ��ي
وامل ��درب املح�ت�رف يف �أم�ي�ركا� ،أن
الرت�شي ��ح لقي ��ادة اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة ل ��ن يكتم ��ل �إال
بفر� ��ض �ش ��روط ال�شه ��ادة العلمي ��ة
واللغ ��ة والإدارة واخل�ب�رة ،وهذه مل
تك ��ن متوفرة يف �أغلب �أع�ضاء اللجنة
الأوملبي ��ة ال�سابق�ي�ن ،وم ��ن �أف ��رزت
عنه ��م االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة ل�ض ّمهم
اىل اجلمعي ��ة العام ��ة قبي ��ل �إج ��راء
انتخاب ��ات املكت ��ب التنفي ��ذي اجلديد
يف الراب ��ع ع�ش ��ر من ت�شري ��ن الثاين
املقبل.
و�أ�ضاف توما� ��س يف ت�صريح للمدى
�":إن غي ��اب �شروط الرت�شي ��ح لت�س ّلم

مواق ��ع قيادية يف الأوملبي ��ة الوطنية
�ستبق ��ى ع ّل ��ة كب�ي�رة ،نتمن ��ى �أن ال
تك ّر�سه ��ا الأخط ��اء ذاته ��ا ،وي�ستم ��ر
البع�ض بتدمري ريا�ضتنا املُنهكة بفعل
التقاطعات والتقاتل على املنا�صب".
وتاب ��ع ":الدول ��ة ووزارة ال�شب ��اب
مطالبت ��ان بت�شكي ��ل جلن ��ة منبثق ��ة
ع ��ن الأمانة العام ��ة ملجل� ��س الوزراء
للتن�سي ��ق والتمهيد النتخابات �ش ّفافة
منت�ص ��ف ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل،
ت�سم ��ح للكف ��اءات بقي ��ادة امل�ؤ�س�س ��ة
الأوىل امل�س�ؤول ��ة عن تطوير ورعاية
الألع ��اب الريا�ضية احليوية كي تغيرّ
مع ��امل ريا�ضتن ��ا البائ�س ��ة وتقوده ��ا
وفق� � ًا خلارط ��ة طري ��ق �صحيحة نحو
منج ��زات حقيقي ��ة يف البط ��والت
العربية والقارية والدولية".

ولف ��ت توما� ��س �إىل �أن ":الأوملبي ��ة
ال�سابق ��ة مل تكن موفقة يف عملها كونها
غ�ي�ر كف ��وءة ،وال متل ��ك �أي ��ة توجّ هات
فكرية ،وال حتى �أجن ��دات علمية ت�سيرّ
ريا�ضتن ��ا ب�ش ��كل م�ستق ��ر يخل ��و م ��ن
امل�شكالت".
وطالب توما�س رئي�س اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة ب� �ـ �":إظه ��ار ر�سال ��ة اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الدولي ��ة امل�ؤرخة يف  7متوز
 2020عل ��ى امل�ل��أ ،لك ��ي ّ
يطل ��ع عليه ��ا
اجلمي ��ع ،فمن حق الإع�ل�ام واجلمهور
مطابق ��ة فح ��وى الر�سالة مع م ��ا تدّعيه
الأوملبي ��ة الوطنية وم ��ا ين�شره مكتبها
الإعالم ��ي بخ�صو� ��ص بع� ��ض الفقرات
الأ�سا�سي ��ة م ��ن الر�سال ��ة لنفه ��م �آلي ��ة
تنفيذها حرفي ًا".
و�شدّد ":كفانا جتريب ًا لأ�شخا�ص كانت

خال�ص ��ة اعماله ��م الف�ش ��ل واخل ��ذالن
واالحتف ��اظ بالكرا�س ��ي اللعين ��ة
واملنا�ص ��ب ومزاياه ��ا بعدم ��ا انتهجوا
�سيا�سة املجامالت والأفكار والتوجّ هات
الهدّامة التي عفى عليها الزمن".
ونا�ش ��د اجلمعي ��ة العام ��ة للجن ��ة
الأوملبي ��ة ":حان وقت العمل الوطني
واختي ��ار ّ
املر�ش ��ح الأف�ضل ،وعلى كل
مق�ص ��ر ومد ّم ��ر لريا�ضتن ��ا االبتع ��اد
ّ
وحفظ ماء وجه ��ه ،فالتاريخ ال يرحم
كل م ��ن ا�ستغ � ّ�ل ريا�ضتن ��ا لأه ��داف
جتاري ��ة ومادي ��ة و�سيا�سية وم�صالح
�شخ�صي ��ة بحت ��ة ،و�أق ��ول جلمي ��ع
املُج َّربني �سابق ًا هل �أنتم را�ضون ع ّما
�أ�ص ��اب �أبطالنا وبطالتن ��ا وريا�ضتنا
م ��ن �إهم ��ال وتخل ��ف فن ��ي؟ �أف�سحوا
املج ��ال لأ�صح ��اب اخل�ب�رة والكفاءة

العلمي ��ة والإدارية مل�سك ملف �صناعة
البط ��ل".
واختت ��م ممت ��از توما� ��س ت�صريح ��ه
":من خ�ل�ال متابعتنا مل ��ا يجري الآن
يف �أروق ��ة الأوملبي ��ة� ،أعتق ��د هن ��اك
�سيناري ��و �شبي ��ه ل ��دورة ع ��ام 2018
املُبطل ��ة ق�ضائي� � ًا ي ّ
ُح�ض ��ر لعملي ��ة
االنتخاب ��ات القادم ��ة ،ويج ��ب �أن
ت�ض ��ع احلكوم ��ة يده ��ا ثاني ��ة عل ��ى
مل ��ف الأوملبية منع� � ًا لتك ��رار �إدعائها
بوج ��ود ُ�شبه ��ات ف�ساد وه ��در �أموال
وع�شوائية يف العمل وت�ضييع الوقت
وغياب النتائج واالجنازات و�إق�صاء
الكوادر العلمية والأكادميية وغريها
م ��ن احلقائق الت ��ي ت�س ّبب ��ت ب�إ�صدار
الق ��رار  140وجتمي ��د عم ��ل الأوملبية
ال�سابقة".
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يعد فا�ضل ثامر (� ) 1938أحد �أبرز النقاد العراقيين وقد ظل �أمين ًا على ر�سالته
النقدية و�ساهراً في مختبره النقدي طوال خم�سة عقود
ح�صل على البكالوريو�س ف��ي اللغة الإنكليزية من جامعة بغداد، 1961دبلوم
الدرا�سات العليا في اللغة الإنكليزية من ليبيا .2001
ن�ش��ر �أول��ى مقاالته عام 1965ف��ي مجل��ة الآداب البيروتية وبعده��ا في مجلة
الكلمة العراقية ووا�صل الن�شر في عديد ال�صحف العراقية والعربية .
ل��ه م�ؤلف��ات عدي��دة ف��ي مج��ال النق��د منه��ا" :معال��م جدي��دة ف��ي �أدبن��ا
المعا�ص��ر" ،بغ��داد " .1975م��دارات نقدية":ف��ي "�إ�شكالي��ة الحداث��ة والنق��د
والإبداع"،بغداد"-.1987ال�ص��وت الأخر"":الجوه��ر الح��واري للخط��اب
الأدبي"،بغ��داد� ، 1992شع��ر الحداثة مم��ن بنية التما�سك ال��ى ف�ضاء الت�شظي
دار الم��دى دم�شق  ،2012ا�شكالي��ة العالقة بين الثقاف��ي وال�سيا�سي ،دار ارا�س
،العراق ،اربيل " .2012،المبن��ى الميتا�سردي في الرواية العربية" ,من�شورات
دار المدى ،حاورته المدى عن تجربته النقدية:

وه ��ذا مث ��ال عملي � ،أف ��دت منه �شخ�صي� � ًا كدليل
عمل طيلة حيات ��ي الثقافية والنقدي ��ة واملهنية.
فق ��د كن ��ت �أعتم ��د دائما عل ��ى نف�س ��ي يف اتخاذ
الق ��رارات  ،وال �أ�شع ��ر بحاج ��ة �إىل اال�ستئنا�س
ب ��راي قيادة احلزب التي كانت يف الغالب تنظر
بارتي ��اح و�إعج ��اب لن�شاط ��ي املهن ��ي والنقابي
والثق ��ايف يف احت ��اد االدب ��اء � ،أو يف املنتديات
وامل�ؤمت ��رات الثقافية واملدنية املحلية والعربية
 ،وهو ت�أكيد عملي �آخر على �سيا�سة الف�صل بني
العم ��ل الدميقراطي واملهني والنقابي من جهة ،
والعمل احلزبي من جهة اخرى .
- ٥ما هي �أه��م مالمح منهجك النقدي واملراحل
مر بها؟
التي ّ

حوار /عالء املفرجي
 كي��ف تعاملت مع املارك�سية بو�صفها مرجعيةفكرية لتجربتك النقدية والثقافية؟

-٤م ��ع �أن مرجعيت ��ي الفكري ��ة تظ ��ل تتمثل يف
ا�ستلهام الفكر املارك�سي �أ�سا�س ًا والفكر الإن�ساين
عموم� � ًا � ،إال �أين كن ��ت �أحتف ��ظ عل ��ى بع� ��ض
املق ��والت الن�صي ��ة  ،املح�سوبة عل ��ى املارك�سية
،مث ��ل مقولة " حزبية الأدب " وبع�ض منطلقات
الواقعي ��ة اال�شرتاكي ��ة وخا�ص ��ة يف املوقف من
مفهوم االنعكا�س ومبد�أ االلتزام وبع�ض ق�ضايا
الف ��ن والأدب وحرية الإبداع والتفكري  .وكثري ًا
ما طرحت �أمام نف�سي �س�ؤا ًال �إ�شكالي ًا :هل يتعني
علين ��ا �أن ن�شطب على مفهوم االيديولوجيا كلي ًا
لك ��ي منتلك حرية �أك�ب�ر يف التفك�ي�ر والإبداع .
ولكني  ،وبعد معاينة طويلة  ،اكت�شفت ا�ستحالة
ذل ��ك  ،لأن الأيديولوجيا تطل علينا يف كل مكان
�شئن ��ا �أم �أبين ��ا .ومن خالل ق ��راءة كتابات عدد
م ��ن املفكري ��ن املارك�سيني ح ��ول الأيديووجليا،
ومنه ��م ت�ي�ري ايغل�ت�ن والتو�س�ي�ر وفردري ��ك
جيم�سن �شعرت باحلاجة �إىل تقدمي ت�صور مرن
ملفه ��وم الأيديولوجي ��ا عندم ��ا ن�ستخدم ��ه نحن
النق ��اد واملفكري ��ن املارك�سي�ي�ن دومن ��ا �صنمي ��ة
�أو قولي ��ة ن�صي ��ة  ،ولكنن ��ا بالت�أكي ��د ال ميكن �أن
نت�ساه ��ل �إزاء حتلي ��ل مظاه ��ر الأيديولوجي ��ة
الرجعية والفا�شية والدينية املتط ّرفة التي تربر
العن ��ف والكراهي ��ة والإرهاب والقت ��ل وت�سعى
لفر� ��ض الهيمن ��ة – مبفه ��وم غرام�ش ��ي – عل ��ى
املجتمع و�ضمان �سيطرة قوى طبقية و�سيا�سية
واجتماعي ��ة معين ��ة  .وب�ش ��كل ع ��ام � ،أ�شعر �أننا
بحاجة �إىل مراجع ��ة املفاهيم النقدية املارك�سية
املختلف ��ة ب�ي�ن �آون� � ٍة و�أخ ��رى ،ومنه ��ا مفه ��وم
الأيديولوجي ��ة واملوقف م ��ن اجتاهات احلداثة
ومابع ��د احلداثة.ولذا مل تك ��ن كتاباتي النقدية
تق ��ع حت ��ت الفت ��ة الواقعي ��ة اال�شرتاكي ��ة عل ��ى
الرغ ��م م ��ن ت�أثري بر�ؤي ��ة منفتح ��ة للمارك�سية.
وق ��د �أ�ش ��رت يف بع� ��ض م�ساجالت ��ي ال�صحفية
يف جري ��دة "طري ��ق ال�شعب" وجمل ��ة "الثقافة
اجلدي ��دة" منذ مطلع �سبعيني ��ات القرن املا�ضي
اىل �أن ثقافتنا بعيدة عن الواقعية اال�شرتاكية،
وهي �أق ��رب اىل الواقعية احلديثة� ،أو الواقعية
الثوري ��ة ،م ��ع مالم ��ح ا�شرتاكي ��ة واجتماعي ��ة
و�إن�ساني ��ة عام ��ة .وخ�ل�ال عملي الثق ��ايف كنت
�أمار� ��س حريتي،بو�صف ��ي م�ستق�ل ً�ا وخ ��ارج
امل�ؤ�س�سة احلزبي ��ة ،يف االعرتا�ض واالختالف
عما ه ��و �سائ ��د وثاب ��ت  ،و�أوم ��ئ �إىل م�سارات
�أكرث مرون ��ة وواقعية تت�ل�اءم وواقعنا الثقايف
.لكن ��ي اع�ت�رف ب� ��أن بع� ��ض كتابات ��ي النقدي ��ة
يف ال�ستيني ��ات كان ��ت مت�أث ��رة ،اىل ح ��دٍ كب�ي�ر،
بالتحلي ��ل ال�سو�سيولوج ��ي والأيديولوج ��ي
ب�سب ��ب ع ��دم تبل ��ور مفه ��وم املنه ��ج النق ��دي
ب�إط ��ره احلديثة لديّ عن ��د ذاك ،وهي حالة عامة
�أثرت،بدرجات متفاوتة ،على مواقف الكثري من
النق ��اد والكتاب املارك�سيني �آنذاك .فعند �صعود
جي ��ل ال�ستيني ��ات احلداث ��ي يف الع ��راق ظهرت
اجته ��ادات و�آراء خمتلفة حول هذا اجليل الذي
كان ق ��د ظه ��ر يف ظ ��روف �سيا�سي ��ة وتاريخي ��ة
معق ��دة ات�سم ��ت ب�ض ��رب احلرك ��ة الدميقراطية
والي�سارية ،بعد انقالب الثامن من �شباط 1963
الفا�ش ��ي  ،مما جعل احلرك ��ة الثقافية والأدبية ،
بعي ��دة ع ��ن املراقب ��ة احلزبي ��ة والأيديولوجية
 ،فمار� ��س �أدب ��اء ال�ستيني ��ات حقه ��م وحريته ��م
ومترده ��م الذاتي �ضد القي ��م ال�سائدة اجتماعي ًا
و�سيا�سي� � ًا وفني� � ًا  ،ول ��ذا جاء مترد ه ��ذا اجليل
لي�ض ��م خليط� � ًا م ��ن مواق ��ف ثوري ��ة وفو�ضوية
وعبثي ��ة ووجودية وتروت�سكي ��ة �أحيان ًا  ،لكنها
ب�ش ��كل عام تتطلع �إىل حتقيق جتديد جذري يف
بنية الكتابة والتعبري الفني .
وكان ظهور" البي ��ان ال�شعري " الذي وقع عليه
�أربع ��ة من �شعراء جيل ال�ستيني ��ات وهم فا�ضل
الع ��زاوي وفوزي ك ��رمي و�سامي مه ��دي وخالد
عل ��ي م�صطف ��ى ،وال ��ذي ن�شر يف جمل ��ة " �شعر

 "69يف ماي� ��س  1969مثار تعليقات وت�أويالت
خمتلفة من قب ��ل الأو�ساط الأدبية والثقافية يف
الع ��راق  .وق ��د كانت بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سية
تتحف ��ظ عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن خمرج ��ات التجرب ��ة
ال�ستيني ��ة  ،ويف مقدمته ��ا بع� ��ض �أع�ضاء �أ�سرة
جمل ��ة " الثقاف ��ة اجلدي ��دة " الت ��ي كان ير�أ� ��س
حتريرها �آن ��ذاك الدكتور �صالح خال�ص  ،حيث
ن�ش ��رت املجل ��ة بع�ض املق ��االت املتحفظ ��ة التي
اتهمت اجلي ��ل ال�ستين ��ي بالوقوع حت ��ت ت�أثري
بع�ض الجتاهات العبثية والوجودية والرجعية
غري امللتزمة .
وقد عقد الق�سم الثقايف يف املجلة �آنذاك اجتماعاً
خا�ص� � ًا ملناق�ش ��ة املوق ��ف م ��ن اجلي ��ل ال�ستيني
ح�ض ��ره الأ�ستاذ عبد ال ��رزاق ال�صايف والأ�ستاذ
�شم ��ران اليا�س ��ري ( اب ��و كاط ��ع ) � ،إ�ضاف ��ة �إىل
الدكت ��ور �صالح خال�ص والدكتورة �سعاد حممد
خ�ضر وال�شاعر �ألفري ��د �سمعان وال�شاعر ها�شم
الطع ��ان وال�صديق الناق ��د يا�سني الن�صري  .وقد
انق�س ��م املتناف�س ��ون �إىل فريق�ي�ن  :فريق يقوده
الدكتور �ص�ل�اح خال�ص ،ي�ض ��م الدكتورة �سعاد
حممد خ�ضر وال�شاعرين الفريد �سمعان وها�شم
الطع ��ان  ،وفري ��ق معار�ض ي�ضمن ��ي مع الزميل
الناق ��د يا�س�ي�ن الن�صري  .ويف حينه ��ا – كنت ما
زلت يف فورة ال�شباب – فخ�ضت �صراع ًا �صعب ًا
وعنيف� � ًا �ضد الذي ��ن يتهمون االجت ��اه ال�ستيني
بالرجعي ��ة والعبثي ��ة  ،ودافعت ع ��ن هذا اجليل
وظروف الإحب ��اط التي خلقته  ،وقدمت حتلي ًال
مطو ًال ومدعوم ًا بال�شواهد واال�سماء �أ�شرت فيه
اىل �أن ه ��ذا اجلي ��ل كان م�ضطر ُا لتق ��دمي ر�ؤيته
ال�شخ�صية للعامل والواقع يف غياب امل�ؤ�س�سات
احلزبي ��ة والدميقراطي ��ة  ،و�إن �سلوك ��ه كان
مبثاب ��ة احتجاج �ض ��د العن ��ف واال�ستبداد وزج
املنا�ضل�ي�ن بال�سجون  ،ومل يكن غريب ًا �أن معظم
كتاب ال�ستينيات كان ��وا �سجناء �أو معتقلني يف
�سج ��ون الدكتاتوريات ومنه ��م فا�ضل العزاوي
وجمع ��ة الالم ��ي ،وب ��د�أوا كتاباته ��م التجريبية
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داخل الزنزان ��ات ،ويف مقدمتهم ال�شاعر فا�ضل
الع ��زاوي و القا�ص جمع ��ة الالمي .وعربت عن
ثقت ��ي ب�أن هذا اجلي ��ل �سوف يتج ��ه الحً قا نحو
مواق ��ف �أك�ث�ر اعت ��دا ًال والتزام ًا ،و�إن ��ه �سيغني
التجربة الإبداعي ��ة احلداثية العراقية وي�ضعها
عل ��ى م�سار جدي ��د  .ويف خ�ضم تل ��ك احلوارات
الت ��ي الت ��ي كان فيه ��ا لل�صديق يا�س�ي�ن الن�صري
مواق ��ف م�شهودة  ,اقرتح الأ�ست ��اذ عبد الرزاق
�ان ال�ستكمال احلوار ,
ال�صايف  ،عقد اجتماع ث � ٍ
وفع ًال عقد االجتم ��اع الثاين و�أ�شار فيه اال�ستاذ
ال�ص ��ايف  ،و�س ��ط ترحيب وابت�سام ��ات الأ�ستاذ
�شم ��ران اليا�سري � ،إىل �أن قيادة احلزب ناق�شت
الأم ��ر وقررت �إعادة النظ ��ر يف املوقف من جيل
ال�ستينيات ،والتعاطف مع املوقف الذي طرحته
�أنا وال�صدي ��ق يا�سني الن�ص�ي�ر  ،وكلفت ب�إعداد
كلم ��ة با�س ��م الق�س ��م الثق ��ايف للمجل ��ة تعر� ��ض
اخلط ��وط العامة له ��ذا التوجه اجلدي ��د  .وفع ًال
قم ��ت بكتابة تل ��ك املقدمة التي جت ��اوزت الع�شر
�صفحات،ون�ش ��رت يف املجل ��ة ،وا�ستقبل ��ت
بالرتحاب م ��ن قبل الأو�س ��اط الثقافية العراقية
ومنها جملة "�شعر ،" ٦٩ون�شرت با�سم " الثقافة
اجلديدة " ولي�س با�سم ��ي �شخ�صي ًا  .وف�ؤجئت
يف منا�سبة ثانية بو�ضع �إ�شارة و�ضعها الأ�ستاذ
�شم ��ران اليا�سري " يعرب املق ��ال عن وجهة نظر
الثقاف ��ة اجلدي ��دة " �أم ��ام درا�س ��ة ن�شرته ��ا عن
الفنان حمم ��ود �صربي عند زيارت ��ه للعراق يف
مطل ��ع ال�سبعيني ��ات للتعري ��ف بنظريت ��ه ع ��ن "
واقعية الكم " وهو ت�شريف �أ�سعدين .
وخ�ضت على �صفح ��ات جريدة " طريق ال�شعب
" الت ��ي كن ��ت حمرر ًا يف ق�سمه ��ا الثقايف الذي
كان ي�ض ��م �أدب ��اء معروف�ي�ن �آنذاك �أمث ��ال غامن
الدب ��اغ ونبي ��ل يا�س�ي�ن ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�ش ��اركات
حمرري ��ن و�أدباء �آخرين �أمث ��ال يو�سف ال�صائغ
وم�صطف ��ى عبد الله وخمل�ص خليل وفالح عبد
اجلبار و�سعدي يو�سف و�سامي حممد ور�شدي
العام ��ل وزهري اجلزائري و�سلوى زكو و�سعاد
اجلزائ ��ري ويا�س�ي�ن الن�صري وفاطم ��ة املح�سن
وعب ��د الك ��رمي كا�ص ��د والفريد �سمع ��ان وها�شم
الطع ��ان وغريهم  .وكان الزمي ��ل ال�شاعر حميد
اخلاقاين ير�أ�س الق�سم الثقايف ،مقدم ًا �إمنوذج ًا
ديقراطي� � ًا ومنفتح� � ًا يف �إدارة العم ��ل ال�صحفي
الثقايف  ،لكني كنت �أكتب �أغلب كلمات ال�صفحة
الثقافية االفتتاحية التي حتمل توقيع " ثقافة "
كم ��ا ابتكرت تقليد قراءة ق�صائد وق�ص�ص العدد
املا�ضي الت ��ي كانت تن�شرها اجلري ��دة .واتذكر
�أن ات�ص ��ا ًال ر�سمي ًا جرى باجلري ��دة لال�ستف�سار
ع ��ن دالل ��ة �إح ��دى تل ��ك االفتتاحي ��ات فناولني
الزميل حميد اخلاقاين التليفون  ،وكان املت�صل
ه ��و اال�ست ��اذ �أجم ��د توفي ��ق ال ��ذي كان ي�شغ ��ل
م�س�ؤولي ��ات ثقافي ��ة ر�سمب ��ة ح�سا�س ��ة �آن ��ذاك .
فمازحن ��ي بالقول  :لقد عرفنا الآن من هو كاتب
افتتاحي ��ات "ثقاف ��ة " ومل يكن ذل ��ك بالن�سبة يل
ذلك �سر ًا  ،ف�شرحت له داللة املقال .
ومرة ن�ش ��ر الزميل ال�شاعر �ألفريد �سمعان مقالة
يف " طري ��ق ال�شعب " حتت عنوان " نحو �أدب
بروليت ��اري " فت�صدي ��ت له ��ا و�أ�ش ��رت اىل هذا
ال�شع ��ار متيا�س ��ر وال يتفق وحاجاتن ��ا الثقافية
وطبيع ��ة املرحلة التي كنا من ��ر بها ،وبينت �إىل
�أنن ��ا بحاج ��ة �إىل ثقاف ��ة وطني ��ة و�أدب واقع ��ي
حدي ��ث ينفت ��ح على القي ��م اال�شرتاكي ��ة دون �أن
ينتمي بال�ض ��رورة للواقعية اال�شرتاكية �أو اىل
مفهوم الأدب الربوليتاري .
علي
وقد توا�صل ال�سجال حول املو�ضوع  ،ورد َّ
اال�ست ��اذ عبد املطلب �صال ��ح ( الباحث واملرتجم
املع ��روف وه ��و باملنا�سب ��ة �شقي ��ق زوجت ��ي)،
مدافع� � ًا عن ر�أي الأ�ست ��اذ �ألفري ��د �سمعان  ،لكن
احل ��وار انته ��ى ب�إ�شارات م ��ن رئا�س ��ة التحرير
بالتعاط ��ف مع وجه ��ة نظري  ،واعتب ��ار �أن ذلك
ال�شعار متيا�سر ومتط� � ّرف  .كما اعرت�ضت على
دعوة �أطلقها ال�شاعر يو�سف ال�صائغ يف املقدمة
الت ��ي كتبه ��ا ملخت ��ارات �شعرية ن�شرته ��ا جريدة

فا�ضل ثامر
"طري ��ق ال�شع ��ب" لكتاب ��ة ق�صي ��دة �شيوعية ،
ونفي ��ت �إمكانية وج ��ود ق�صي ��دة �شيوعية  ،لأن
ال�شعر ه ��و ف�ضاء �أن�ساين رحب ،على الرغم من
طراز الأف ��كار �،أو امل�ضام�ي�ن� ،أو االجتاهات �أو
الفل�سفات التي ي�ضمرها �أو يك�شف عنها .
وخ�ل�ال عمل ��ي يف " طري ��ق ال�شع ��ب " خ�ل�ال
ال�سبعيني ��ات كن ��ت �أحاف ��ظ عل ��ى ا�ستق�ل�ايل
الفك ��ري على الرغم من عملي يف �صحف احلزب
وجمالت ��ه  .ويف حينه ��ا ورد �إلين ��ا ت�أكي ��د باننا
ميكن �أن نن�شر املو�ضوعات على وفق قناعاتنا،
مهم ��ا كان مرك ��ز كتابه ��ا احلزب ��ي  .ويف �إحدى
امل ّرات و�ضعت �أمام موقف حمرج للغاية  ،عندما
طل ��ب مني رئي�س التحري ��ر اال�ستاذ عبد الرزاق
ال�صايف  ،فح�ص مقالة �أدبية عن الرتاث العربي
 ،وبي ��ان م ��دى �صالحيتها للن�ش ��ر  ،ف�أ�ستف�سرت
عن ا�س ��م الكاتب لكن ��ه اعتذر وطل ��ب مني بيان
ال ��ر�أي بعي ��د ًا ع ��ن معرفة ا�س ��م الكات ��ب  .وبعد
االط�ل�اع على املقال ��ة �أ�ش ��رت �إىل �أنه ��ا حماولة
لتحدي ��د موقف حزبي من تراثنا العربي االدبي
الكال�سيك ��ي  ،لكنه ��ا م�شبع ��ة مبواق ��ف مت�صلبة
وغري واعي ��ة  ،ورمبا ي�ؤدي ن�شره ��ا �إىل تقدمي
�ص ��ورة م�شوّ هة ومت�صلبة ع ��ن موقنا احلقيقي
من ال�ت�راث .و�سرعان م ��ا �ص ��رف اال�ستاذ عبد
ال ��رزاق ال�ص ��ايف ،رئي� ��س التحري ��ر ،النظر عن
ن�ش ��ر ه ��ذا املقال .ث ��م طلبت من ��ه �أن يك�شف يل
�أ�سم كاتبه ففاج� ��أين و�صدمني بالقول �إن كاتبه
ه ��و الرفي ��ق زكي خ�ي�ري  ،ف�أح�س�س ��ت باحلرج
الكب�ي�ر  ،لكن ��ي �أك�ب�رت يف اجلري ��دة احرتامها
ملح ��رر ثق ��ايف ب�سي ��ط وم�ستق ��ل ،وحق ��ه يف �أن
يرف� ��ض ن�ش ��ر مقال ��ة لواح ��د م ��ن ق ��ادة احلزب
التاريخي�ي�ن  ,وهو دليل عل ��ى احلرية املمنوحة
لالدب ��اء واملثقف�ي�ن املارك�سي�ي�ن يف �أن يختاروا
ب�أنف�سه ��م م ��ا يرون ��ه �صاحل� � ًا ومالئم� � ًا ،بعي ��د ًا
ع ��ن �أية �إم�ل�اءات �أو ا�شرتاط ��ات �أو " م�ساطر "
�أيديولوجية م�سبقة .
وكم ��ا �أتذكر ف ��ان اال�ستاذ عبد ال ��رزاق ال�صايف
رئي� ��س التحري ��ر مل ي�ت�رك الأمر عن ��د هذا احلد
 ،ب ��ل ت�س ��اءل ع ��ن �إمكاني ��ة تق ��دمي ط ��رح بديل
عل ��ى �صفح ��ات اجلري ��دة  ،فاقرتح ��ت �أن نطرح
ا�ستبيان� � ًا وا�ستكتاب� � ًا من خ�ل�ال ديباجة مركزة
تث�ي�ر جمموع ��ة م ��ن اال�سئل ��ة ع ��ن موقفن ��ا من
الرتاث  ،ي�شارك فيه ع ��دد من الكتاب واملفكرين
واملخت�ص�ي�ن  ،وفع�ل ً�ا جن ��ح اال�ستبي ��ان ال ��ذي
�أ�ستمر �أكرث م ��ن �شهر ون�شرت خالله م�ساهمات
مهمة �أتذكر منها م�ساهمة اال�ستاذ ها�شم الطعان
التي كانت �شاملة ومتميزة .
ويف اجتم ��اع خا� ��ص لأ�س ��رة حتري ��ر "الثقافة
اجلدي ��دة"  ،وح�ض ��ره ع ��دد من �أع�ض ��اء املكتب
ال�سيا�س ��ي للح ��زب يف مطل ��ع ال�سبعينيات كان
مكر�س� � ًا للرتحي ��ب بع ��ودة ال�شاع ��ر الكبري عبد
الوه ��اب البيات ��ي �إىل الوط ��ن  ،حي ��ث ح ��اول
البعثي ��ون �إث ��ارة خ�ل�اف م�صطنع ب�ي�ن البياتي
و�شاع ��ر العرب الأكرب حمم ��د مهدي اجلواهري
م ��ن خ�ل�ال ا�ست ��دراج البيات ��ي لإ�ص ��دار بع�ض
الت�صريح ��ات �ض ��د اجلواه ��ري  ،ولكنن ��ا خالل
االجتماع ال ��ذي كنا قد �أعددنا ل ��ه �أنا وال�صديق
يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر وبدع ��م مبا�ش ��ر م ��ن الأ�ست ��اذ
�شمران اليا�سري  ،ا�ستطعنا �أن ن�سوي اخلالف
ب�ي�ن ال�شاعرين الكبريين  ،وب�ي�ن البياتي نف�سه
وبع� ��ض ق ��ادة احلزب الذي ��ن �أختل ��ف معهم يف
بع�ض ق�ضاي ��ا العمل الدميقراطي وهيئة الدفاع
عن ال�شع ��ب العراقي  .وق ��د اقرتحت يف حينها
عل ��ى قادة احل ��زب احلا�ضري ��ن �أن ي�شاركوا يف
ر�سم الإطار العام للحي ��اة الأدبية والثقافية من
خ�ل�ال كتاباتهم ودرا�ساتهم  ،ف ��كان رد �أحد قادة
احلزب ،و�أظنه اال�ستاذ نوري عبدالرزاق ح�سني
� :إنكم �أجدر منا  ،بفهم الإ�شكاليات الثقافية التي
تواجهه ��ا الثقاف ��ة العراقية ،ونح ��ن ال نرغب �أن
نتدخل يف هذا الأمر ،ونرتك لكم احلرية لفح�ص
الواقع الثقايف وحتديد ال�سيا�سة الثقافية التي
تعرب بال�ضرورة عن وجه ��ة نظر احلزب �أي�ض ًا.

 -٥ح��اول��ت يف امل�ق��دم��ة اال�ستهاللية لكتابي
ال�ن�ق��دي امل��و��س��وم "ال�صوت الآخ��ر:اجل��وه��ر
احلواري للخطاب الأدبي" ،ال�صادر يف بغداد
عام، ١٩٩٢ان ابلور مالمح منهجي النقدي حتت
عنوان " نحو ر�ؤي��ا نقدية �سو�سيو_�شعرية
جديدة" حاولت فيها املزاوجة بني منظورين
ن�ق��دي�ين م�ت�ع��ار��ض�ين ،ه�م��ا امل �ن �ظ��ور الن�صي
الداخلي ،مبا فيه من توجهات جمالية ول�سانية،
و�شكالنية �أحيان ًا ،واملنظور ال�سياقي اخلارجي
مب��ا ينطوي عليه م��ن ج��ذور �سو�سيولوجية
وايديولوجية وتاريخية .وبالت�أكيد كنت قد
�أف��دت من تعريف على االجت��اه��ات احلداثية،
وم��ا ب�ع��د احل��داث �ي��ة ،وم�ن�ه��ا اجت��اه��ات النقد
الثقايف وال�سيميائي وال�ق��رائ��ي والت�أويلي
ودرا� �س��ات مابعد الكولونيالية والن�سوية ،
لإع��ادة ت�شكيل منهجي النقدي و�سط حتديات
االنبهار ب��االجت��اه��ات اجل��دي��دة واخل�شية من
�ضياع ال�ه��وي��ة النقدية ،وا�ستن�ساخ جتربة
الآخ��ر بطريقة ع�شوائية او انتقائية ملفقة.
وبالت�أكيد مل �أكن الناقد العربي الوحيد الذي
وجد نف�سه ا�سري دوار املناهج وامل�صطلحات
النقدية واملعرفية املتدفقة بال توقف .وبالن�سبة
يل قررت ان �أتعامل معها بر�ؤية نقدية واعية.
ف�لا اف��راط وال تفريط .فاملنهجيات اجلديدة
امدتني ب��ادوات للتحليل والتفكيك والت�أويل
وال �ق��راءة،ال ميكن يل جتاهلها �أو جت��اوزه��ا،
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ال ميكن يل االن�غ�م��ا���س يف
متاهتها كلي ًا .ومن اجلانب الآخر ،ال ميكن �أن
اتنا�سى م�س�ؤوليتي بو�صفي �إن�سان ًا ومثقف ًا
ع�ضوي ًا يتحمل م�س�ؤوليات تاريخية واجتماعية
واخالقية جتاه الآخر واملجتمع ،وال ميكن يل �أن
�أجتاهل اجلوهر االجتماعي للظواهر والأعمال
بنى
الأدبية التي ال ميكن لها �أن تكون جمرد ً
ل�سانية �أو القبول مبقولة جاك ديريدا الذى
ي��رى �أن��ه " ال�شئ خ��ارج الن�ص" .و�شخ�صي ًا
�أع ّد تلك املقدمة التي مبثابة "مانفي�ستو" نقدي
�شخ�صي ،ولكنه غ�ير نهائي لأن��ه ك��ان يبلور
ر�ؤيتي النقدية حتى مطلع الت�سعينيات،حيث
��ش�ه��دت ال���س�ن��وات ايل �أع�ق�ب��ت ذل��ك ال�ت��اري��خ
تعديالت وتنقيحات مهمة على ر�ؤيتي النقدية
ت �ل��ك .وق��د �أ� �ش��رت يف ذل��ك املانيف�ستو اىل
�أن مقاربة الن�ص ه��ذه التي ميار�سها الناقد

ومن هنا ت�سعى هذه الر�ؤيا
النقدية اجلديدة اىل
ت�أ�سي�س حداثتها النقدية
من هذا التالحم اجلديل بني
الأجتماعي والأيديولوجي
واملعريف والواقعي من
جهة ،والرمزي واجلمايل
والتخييلي وال�شعري �أو
الأدبي من جهة �أخرى.

ال�ع��راق��ي،يف منحاه اجل��دي��د�،إمن��ا ت�سهم بهذا
املعنى قي �إنتاج معرفة �إجتماعية حم��ددة�،إال
�أن �ه��ا معرفة م��ن ن��وع خ��ا���ص متج�سدة داخ��ل
ُ
�صوغ
الن�ص .كما �أ�شرت اىل �أن اخلطاب الأدبي
جمايل ال ي�شري اىل �صوت قائلة �،أو وجهة نظره
فقط،بل ي�شري اىل �صوت الآخر بو�صفه حوار ًا
بني طرفني،وبذا فاخلطاب النقدي هو حمطة
اللتقاء الأ�صوات و ال��ر�ؤى يف ف�ضاء م�شرتك
،وهي ر�ؤى و�أ�صوات تتعاي�ش وتتقاطع يف �آن
واحد،ولكل منها،كما يذهب اىل ذلك ميخائيل
باختني حياته اخلا�صة التي تك�سب اخلطاب
الأدب� ��ي ه��ذه ال�ن��زع��ة ال�ت�ع��ددي��ة الدميقراطية
اخل�صبة ال�ت��ي يت�سم ب�ه��ا ك��ل خ�ط��اب خ�لاق.
و�أ�شرت اىل �أن الناقد عندما يبد�أ �إ�شتغاله من
الن�ص للك�شف عن �شعريته �أو �أدبيته �أو �أن�ساقه
و�شفراته وحموالته املعرفية،فهو من جانب
�آخر اليقف امام هذا الن�ص بو�صفه وثن ًا قائم ًا
بذاته  ،كما تفعل بع�ض املقاربات ال�شكالنية
و الن�صية املحاثية ،بل بو�صفه نتاج ًا معرفي ًا
و اجتماعيا ً مكتنز ًا له القدرة لتحقيق املتعة
اجلمالية واحلفر عميقا ً يف الواقع االجتماعي
ويف الوعي الإن�ساين يف � ٍآن واحد .وكنت بهذا
�أرف�ض النظرة املحاثية للن�ص ،التي نلم�سها
عند بع�ض ال�شكالنيني والبنيويني ،وال�ت��ي
تكتفي بك�شف امل�ستويات الل�سانية واالدبية
�أو ال�شعرية وال�سيميولوجية للن�ص ،بل كنت
�أ�سعى لأ�ستكناه اخليوط ال�سرية التي ت�شد
الن�ص اىل �سياقه اخلارجي ومتيط اللثام عن
الأن�ساق الأجتماعية و�أاليديولوجية الثانوية
يف الن�ص.
وم ��ن هنا ت�سعى ه ��ذه الر�ؤي ��ا النقدية اجلديدة
اىل ت�أ�سي� ��س حداثتها النقدية م ��ن هذا التالحم
اجل ��ديل ب�ي�ن الأجتماع ��ي والأيديولوج ��ي
واملع ��ريف والواقع ��ي م ��ن جه ��ة ،والرم ��زي
واجلمايل والتخييل ��ي وال�شعري �أو الأدبي من
جه ��ة �أخ ��رى .ونفيت يف تل ��ك الورق ��ة �أن ميثل
اجتاه ��ي النق ��دي اجلدي ��د قطيعة م ��ع اجتاهي
النق ��دي املبك ��ر ،ب ��ل ميك ��ن الق ��ول �إن ر�ؤي ��اي
النقدي ��ة اجلدي ��دة ت�ش ��كل تطوي ��ر ًا و �أغن ��ا ًء
لر�ؤيت ��ي ال�سابق ��ة.اذ ال ميكن للناق ��د �أن يتجمد
ر�ؤيوي� � ًا ومنهجي ًا عند �صي ��غ وقناعات وقوالب
ثابت ��ة ونهائية  .ولذا فقد �شع ��رت باحلاجة اىل
�إعادة ت�شكيل ر�ؤيتي النقدية يف �ضوء ك�شوفات
الع�صر ومتغريات ��ه،ودون �أن �أفارق بال�ضرورة
مواقع ��ي النقدي ��ة ال�سابق ��ة �أو �أقط ��ع اجل ��ذور
الت ��ي ت�صلني بالأر� ��ض التي كنت �أق ��ف عليها ،
وت�شربت بن�سغ احلياة من �أدميها.
لق ��د حاول ��ت يف كتابات ��ي النقدية اجلدي ��دة �أن
ا�سع ��ى للك�ش ��ف عن"�أدبية"الن� ��ص �أو �شعريته
،ويف الوق ��ت ذات ��ه ع ��ن عوامل ��ه التكويني ��ة
ومرجعيته وحموالت ��ه املعرفية ور�ؤيته للعامل.
ول ��ذا فق ��د دع ��وت اىل �ض ��رورة الدم ��ج الفع ��ال
،وغ�ي�ر اال�صطناع ��ي ،ب�ي�ن الأدوات الإجرائي ��ة
واملنهجي ��ة للمناه ��ج واملقارب ��ات احلداثي ��ة ،
مب ��ا فيها م ��ن و�صف وحتليل وتف�س�ي�ر وت�أويل
وفك ل�شف ��رات الن�ص و�أن�ساق ��ه املغيبة من جهة
،وب�ي�ن منظومة القي ��م الإن�ساني ��ة واالجتماعية
التي تزخ ��ر بها التجرب ��ة الإن�ساني ��ة وتلتقطها
فني� � ًا التجرب ��ة الإبداعي ��ة ،و�ص ��و ًال للك�شف عن
"ر�ؤيا العامل " يف الن�ص الأدبي على حد تعبري
الناق ��د الفرن�س ��ي البني ��وي التكوين ��ي لو�سيان
غولدمان.
وعل ��ي �أن �أعرتف بالدين الكبري الذي �أ�سدته يل
املنهجيات واملقارب ��ات احلداثية وب�شكل خا�ص
يف جمال ال�سردية احلديثة Narratology
الت ��ي قدمت منهج� � ًا متكام�ل ً�ا لتحلي ��ل وفح�ص
الن�صو� ��ص الق�ص�صي ��ة واحلكاي ��ات واملرويات
الرتاثي ��ة والفولكلورية وامليثولوجية.ومازلت
حتى هذه اللحظة�،أُعدل يف ر�ؤيتي النقدية على
وفق ال�ض ��رورات املنهجية و الإبداعية،وب�شكل
خا� ��ص يف �إع ��ادة ت�ش ��كالت الأجنا� ��س الأدبي ��ة
املختلف ��ة ،ومنه ��ا مث�ل ً�ا ظه ��ور رواي ��ات البنية
امليتا �سردية ،يف �سبعيني ��ات القرن املا�ضي يف
الوالي ��ات املتح ��دة و�أوروبا والت ��ي وجدت لها
�صدىً كب�ي�ر ًا يف ال�سرد العرب ��ي خالل العقدين
الأخريين،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إع ��ادة فح� ��ص العالق ��ة
ب�ي�ن الت�أريخ ��ي وال�سردي التي ب�ش ��ر بها الناقد
وامل� ��ؤرخ الأمريك ��ي هايدن واي ��ت والفيل�سوف
الفرن�سي بول ريكور وغريهما.
و�أن ��ا �أذ ا�ستقب ��ل كل ه ��ذه الإ�ش ��ارات اخلالق ��ة
،ال ميك ��ن يل طبع� � ًا  ،كما �أكدت م ��رار ًا ،التخلي
ع ��ن ثوابت ��ي النقدية،الأجتماعي ��ة والأن�ساني ��ة
�أ�سا�س ًا،والت ��ي ت�ؤم ��ن بالإن�س ��ان وامل�ستقب ��ل
،وبالعقل الذي يحاول البع�ض حتطيمه �أو �شله
لأط�ل�اق �سل�سلة م ��ن النظري ��ات الال�أدرية التي
ت�شكك بجدوى الفعل الإن�س ��اين لأ�شاعة نظرية
الفو�ض ��ى اخلالق ��ة والعم ��اء متهي ��د ًا لأ�ست�ل�اب
الوع ��ي الإن�س ��اين وتروي�ض ��ه وحتويل ��ه اىل
بي ��دق بي ��د اجلوان ��ب الأ�ستالبي ��ة يف املنظ ��ور
العوملي،املظل ��ة الأيديولوجي ��ة للر�أ�سمالي ��ة
املتوح�شة يف �أب�شع �صورها وجتلياتها.
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التابوهات وغياب �أدب املذكرات وال�سريمن �أدبياتنا
ناجح املعموري

�أعتقد ب�أن لحظة التنوير الأولى
التي ابتدعها رفاعة الطهطاوي
هي التاريخ الذي فتح نافذة على
المغايرة وتكري�س االختالف
التعرف على العالقات
عبر
ّ
التي �أنتجتها الحداثة.ولحظة
ً
قبوال
رفاعة فارقة �صاغت
بالآخر و�أن�ش�أت �آفاق الحوار معه.
ً
نمطا من
هذا الفاعل اقترح
العالقة بين المجتمع /المثقف/
ال�سلطة.

وما يهمنا جمال ال�سلطة واهتمام الفل�سفة
املعا�صرة مبكوناتها ابتداء بغرام�شي/
ف��وك��و/ادوارد �سعيد.وح�ضور ال�سلطة
ب��و� �ص �ف �ه��ا ث �ق��اف��ة � �ص �ي��ان �ي��ة ل�ل��أع ��راف
احلا�ضرة وال�سائدة ،ودائم ًا ما تكون هذه
من التابوهات �أو املحرمات مثل اجلن�س
وال�سيا�سة واملقد�س .وحل�ظ��ة التنوير
خد�شت امل�ق��د���س ومتظهر ه��ذا اخلد�ش
بتجربة ط��ه ح�سني وال���ش�ع��ر اجلاهلي
،وع�ل��ي عبد ال ��رازق والإ� �س�لام و�أ��ص��ول
الفكر ،وا�ستمرت�أثري احلداثة قوي ًا ومتثل
ب��امل �ج��ال ال���س�ي��ا��س��ي واجل� ��دل ال�ث�ق��ايف
الذي عرفته البلدان العربية.واخت�صارا
لل�سلطة باعتبارها ثقافة حددت الف�ضاء
املحرم و�أعني به املقد�س امل�صان والذي

كارل مارك�س
اليجوز خد�شه،حتى و�أن كانت ن�صو�صه
م�ت��آك�ل��ة �أو م��دف��ون��ة ،وح �م��اي��ة املقد�س
�أح��دى الو�سائل التي تلوح بها ال�سلطة
وتعزز ثقافتها ال�صيانية بقوانني جديدة
وم�ب�ت�ك��رة ،ت �ك��ر���س امل �ح��رم��ات وه ��ي –
ال�سلطة –وحدها ت �ل��وح ��ض��د ح��رك��ات
التنويرلأنها ذات وظيفة �إ�صالحية �أو
تدمريية ح�سب مقولة مارك�س.
والرتاكم الثقايف وتتايل التعاطي معها
با�ستمرار يحولها اىل ق��وة م��ادي��ة لها
�إم�ك��ان��ات التغيري.وا�ستح�ضار املا�ضي
بتجاربه يو�ضح لنا العالقة مع ال�سلطة
وامل�ؤ�س�سة الدينية امللوحة بع�صا املقد�س
وتبدّى هذا -على �سبيل املثال – بالعالقة
م��ع جنيب حم�ف��وظ وال���دور ال��ذي ق��اده

طه ح�سني
امل�ق��د���س ع�بر ج�م��اع��ات القتلة ،و�أي �� �ض � ًا
م�لاح �ظ��ات ال �ق��وة وال��ر��س�م�ي��ة وخ�ط��اب
التابو م��ع ال��روائ��ي حيدر حيدر ،وب��رز
مثل هذا ال�سياق بوقت مبكر يف العراق
مع ال�شاعر ح�سني مردان وديوانه ق�صائد
عارية.
عندما ت�صمت �أ�صوات املحرم املتنوعة
اليفارقه الدور التجرميي والأتهامي ،لأنه
يبقى موجود ًا باملكان والزمان وي�ستوطن
ذاك��رة املبدع .ومالحظتي ح��ول املثقف
ال��ذي تنتجه وت�شكله اجلماعات وال��ذي
ينفرد مبالحقة ال�سلطة التي �أعني بها
امل�ؤ�س�سات الر�سمية و�أي���ض� ًا –املعرفة
التي ت�صعد قوية بقدرة املثقف املمار�س
لها،وكلما ازدادت ال�سلطة جربوت ًا ،متيز

دور املثقف الع�ضوي املنتمي جلماعته
وامل �ع�بر ع��ن اح�لام�ه��ا .و�أن���ا �أع�ت�ق��د ب ��أن
بالنعرفة كقوة اجتماعية ذات �سريورة
يفعلها املثقف على الرغم من ا�شتداد هيمنة
التابوهات ال�ضاغطة على ف�ضاء املبدع
امل�ألوف /التداويل عرب اليومي ومثلما
قال فوكو :ال�سلطة واملعرفة ت�ستلزمان
مبا�شرة بع�ضها بع�ضا وانه التوجد عالقة
�سلطوية دون تكوين متالزم حلقل معريف
،والتوجد معرفة الت�ستلزم وال تكون يف
الوقت نف�سه عالقات �سلطوية .وبح�سب
فوكو �أي�ض ًا فلي�س ن�شاط فاعل املعرفة
هو ال��ذي ينتج معرفة،معيقة مقيدة �أو
لل�سلطة ،بل ال�سلطة /املعرفة وال�سياقات
وال�صراعات التي تفرت�ضها والتي تتكون
هي منها،هي التي حتدد �أ�شكال املعرفة
وميادينها املمكنة/نق ًال عن �سعد حممد
رحيم �أنطقة املحرم/وللمثقف الع�ضوي
–ح�سب م �ف �ه��وم غ ��رام� ��� �ش ��ي-ودوره
البارز /الفاعل واملعني ب�صوت وا�ضح
و�صريح اختالفه مع ال�سلطة واملقد�س
،لأثبات املا�ضي ومتركزه انحدار خطري
باملجتمعات وثباتها حول ما هو منطي
وتقليدي ،والأدوار التي نه�ض بها املثقف
الذي قاد فع ًال ثقافي ًا جتاوب ًا مع احلداثة
والعلمانية التي وفدت مع رفاعة ات�سعت
م�ساحتها لكنها باملقابل �ضيّعت املجال
احل �ي��وي /احل��ري��ة ال �ف��ردي��ة واجلمعية
وغابت الك�شوف ال�سردية /امل��ذك��رات /
ال�سري الذاتية حتى ك��ادت تختفي ،لأنها
الطاقة اجلبارة الطاردة للمقد�س املهيمن
ب�أكاذيبه .وال بد من انتباه ال�سارد لهذا
املجال الفني اجل��وه��ري،لأن��ه ق��ادر على
مواجهة ال�سلطة ومروياتها ومالحقتها.
ولل�سرد الكا�شف ع��ن تفا�صيل احلياة
اليومية –مبا فيها عالقته املت�صادمة
م��ع ال�سلطة وثقافة املقد�س –ت�أثريات
كربى على الأفراد واجلماعات خ�صو�ص ًا

قناديل

 لطفية الدليمي

ال�ن�م��اذج الأدب �ي��ة ال �ب��ارزة وال�ت��ي تتمتع
ب �ح �� �ض��ور وا���س��ع وع �م �ي��ق ،و�أج� � ��د من
ال�ضروري التذكري بهزال الالهوت وثقافة
الكهنوت ال�ت��ي �أرعبها مار�سيل خليفة
وهو يغني ق�صيدة حممود دروي�ش عن
يو�سف،ال�س�ؤال فيه طاقة تت�سع ،وتنفتح
لأن ��ه م�ق�ترن ب��ال���س��رد/احل�ك��ي واحل�ي��اة
ال�ع��ام��ة للنا�س ه��ي م��روي��ات/ال��ذاك��رة.
واملذكرات ال�شخ�صية تتحول بالتدريج
اىل ج��زء حي من الأر�شيف الأجتماعي
والوطني،وميثل هذا بعد ًا ذاتي ًا ومكون ًا
للهوية الذاتية والكائن بال�ضرورة ي�شكل
ذات ًا وال�سري واملذكرات مر�آة عاك�سة عن
جدل اجتما � -سيا�سي من اخلريف العربي
ازداد تخلف ًا و�ضغط على تو�سيع منافذ
امل�ضادات /الكراهيات ومطاردة املغاير
وتدمريه و�أعتقد ب�أن الأ�صولية الأ�سالمية
كر�ست مهيمنات ال�سلطة ،مع ذلك خ�ضعت
العالقات املتبادلة بني اجلماعات امل�ضادة
اىل مت�ظ�ه��رات عالية التجوهر وق��ادت
انتفا�ضات جبارة،هذه املرويات حتتاج
�أر��ش�ف��ة م��ن خ�لال امل��ذك��رات و��س��ردي��ات
معربة عن ال��ذات الفردية �أو اجلماعية.
وعلينا �أن ننتبه اىل �أهمية ه��ذا النمط
ال�سريي –املذكرات -امل��روي��ات-وال��ذي
�سيلعب دور ًا كا�شف ًا عن ح�ضور مركزي
،يوفر للهوية طاقة متنح حيوية للج�سد
املقاوم لل�سلطة،
املرويات عنا�صر فاعلة و�أنا اعتقد ب�أن ما
ح�صل يف ال�سنوات الأخرية يف م�صر /
اجل��زائ��ر/ال���س��ودان/ت��ون����س/ال�ع��راق/
�إيران/لبنان،هي خزانات كربى لذاكرات
تغذي بع�ضها البع�ض ومتنحها �صالحية
احلداثة ،وت�ضع العنف ال�سائد مك�شوف ًا
ووا�ضح ًا من �أجل التحرك للأمام.
امل��ذك��رات �سرديات عن التاريخ وذاك��رة
امل��ا� �ض��ي ال ��ذي ام �ت � ّد ح��ا� �ض��ر ًا وم�ك��ون� ًا
جوهري ًا يف الهوية.

ح��م��ى ال��ب��ح��ث ع��ن ه��اروك��ي م��وراك��ام��ي
كتاب��ة  /بي�تر بوبه��ام
ترجم��ة � /أحمد فا�ضل
ع ��ادت حم ��ى هاري بوتر مرة �أخ ��رى هذا الأ�سبوع
 ،حي ��ث ظل ��ت املكتب ��ة ال�شه�ي�رة فويل ��ز يف �إنكل�ت�را
مفتوحة طوال الليل لبيع �آخر مغامراته  ،كما توقعت
املكتب ��ات يف جميع �أنحاء البالد اندفاع ًا �شبيه ًا برواية
الكاتب الياب ��اين هاروكي موراكامي " عدمي اللون "
 ،حي ��ث �سجلت مبيعاتها ارتفاع� � ًا كبري ًا بلغت �أكرث من
ملي ��ون ن�سخة يف �أ�سبوع واحد  ،لكن املقارنات تبقى
م�ضللة  ،موراكامي ال ي�شبه جي كي رولينغ � ،إنه كبري
مثل دان براون وال يخفي جمهوره حبهم له .
يف روايت ��ه اجلديدة جن ��د بطل موراكام ��ي ي�شبه �إىل
حد كب�ي�ر كل �أبطال رواياته ال�سابقة  ،كتب يف الف�صل
الأول منها :
" كان الأم ��ر كم ��ا لو كان ي�س�ي�ر نائم ًا خالل حياته ،
�أو كم ��ا لو كان ق ��د مات بالفعل ولكن ��ه مل يالحظ ذلك
بع ��د  ،عندم ��ا ت�ش ��رق ال�شم�س  ،كان ت�سوك ��ورو كذلك
يغ�س ��ل �أ�سنان ��ه  ،ويرتدي �أي ًا م ��ن مالب�سه املوجودة
حت ��ت متناول ي ��ده  ...يتحدث فق ��ط �إىل النا�س عند
ال�ض ��رورة  ،وبع ��د املدر�س ��ة كان يع ��ود �إىل �شقت ��ه
املنف ��ردة  ،ويجل� ��س عل ��ى الأر� ��ض  ،وي�ستلق ��ي على
ظه ��ره مقاب ��ل احلائ ��ط  ،يت�أمل امل ��وت وف�شل حياته
" ...
�سردي ��ة الرواي ��ة تب ��دو رمادي ��ة مث ��ل بطله ��ا  ،ثم
حت ��دث الأ�شي ��اء � ،أ�شي ��اء مروع ��ة  ،تهاجم ��ه الطيور
مبناق�ي�ر ح ��ادة حتى ي�صبح حلم ��ه ممزق ًا بطريقة ال
يفهمه ��ا  ،مل ي�ستطع قبوله ��ا �أو رف�ضها  ،ظل كما هو ،
بن�ب�رة�صوت ��هاحلزي ��نمث ��ل�ص ��وتكاف ��كا".

موسيقى االحد
ثائر �صالح

ق�صة اليوم عن واحد من المو�سيقيين الذين
عزفوا على �أداة فيوال دا غامبا� ،أي فيوال
ال�ساقين لأنها تم�سك مثلما يم�سك الت�شيلو
المعا�صر لكن من دون �شوكة ت�ستند على
الأر�ض ،وهي واحدة من �أفراد عائلة الفيول
الكبيرة التي تطورت عنها كل الوتريات
العا�صرة .الكابتن توبيا�س هيوم (ولد بين
 1579 / 1569وتوفي �سنة  )1645هو مو�سيقي
وجندي محترف �سكتلندي �شارك في حرب
الثالثين عام ًا.

ُو ِل ��د هاروك ��ي موراكام ��ي يف كيوتو ع ��ام ، 1949
وال ��ده اب ��ن كاهن بوذي  ،وكان ��ت والدته ابنة تاجر
م ��ن �أو�س ��اكا  ،ق ��ام كال الوالدي ��ن بتدري� ��س الأدب
الياب ��اين  ،انتق ��ل �إىل طوكي ��و لدرا�س ��ة الدرام ��ا يف
وا�سي ��دا � ،إحدى �أف�ض ��ل اجلامعات يف اليابان  ،لكنه
ق ��ال يف �سج�ل�ات القبول �إن ��ه يقر�أ الرواي ��ات الغربية
فق ��ط  ،لقد رف� ��ض تراثه الأدب ��ي  ،وق ��د ردت امل�ؤ�س�سة
الأدبي ��ة الأكادميية اليابانية على �أقواله هذه دون �أن
تتخذ قرار ًا ب�إبعاده.
ك�ش ��اب  ،كان انغما� ��س موراكام ��ي يف ثقافة ال�شباب
ال�شعبية يذكرنا بالكاتب وال�شاعر الغنائي الإجنليزي
ني ��ك هورنبي  ،بع ��د اجلامعة كان ��ت وظيفته الأوىل
العم ��ل يف حم ��ل ت�سجيالت م ��ع زوجت ��ه يوكو التي
التقى بها يف وا�سيدا  ،افتتح بعد ذلك بار ًا ملو�سيقى
اجلاز والقه ��وة يديرانه مع ًا لعدة �سنوات  ،ثم بد�أ يف
الكتاب ��ة  ،كانت روايات ��ه ناجحة منذ البداية  ،ومع
روايت ��ه الثالث ��ة " مط ��اردة الأغن ��ام الربي ��ة ن�ش ��رت
لأول م ��رة يف الياب ��ان ع ��ام  " 1982وترجم ��ت �إىل
الإجنليزي ��ة ع ��ام  1989والت ��ي ا�ستح ��وذت عل ��ى
�إعج ��اب الق ��راء  ،كان يتح ��دث فيه ��ا عن �ش ��اب حزين
يعي� ��ش يف الياب ��ان املعا�ص ��رة الت ��ي ال حتتوي على
�أي �شيء ياباين حولها  ،حيث يواجه ظروف ًا غريبة .
يعك�س غيابه عن اليابان و�سفره �إىل الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة بداي ��ة ل�صفحة انت�شاره � ،سع ��ى �إليها بقوة
بدعوة من نا�شري كتبه  ،تغري هذا فج�أة بعد ال�صدمات
املزدوجة لزلزال كوبي عام  1995والهجمات املميتة
بغاز ال�سارين على مرتو �أنفاق طوكيو من قبل طائفة
�أوم �شيرنيكي ��و  ،فعاد موروكام ��ي �إىل وطنه م�سرع ًا ،
وللمرة الأوىل كتب كتب ًا تتعلق ب�شكل ملمو�س ب�أحداث
حقيقي ��ة  ،عم ��ل غري خي ��ايل يتكون م ��ن مقابالت مع

ناجني من هجمات الغاز  ،وكتاب ق�ص�ص عن امل�شاعر
اجلماعي ��ة الناجتة ع ��ن الزلزال  ،ولك ��ن �إذا كانت هذه
الأعم ��ال ت�ش�ي�ر �إىل �أن موراكام ��ي كان ينتق ��ل �إىل
رواي ��ات " اجتماعية " �أكرث �شيوع ًا  ،فقد عاد منذ ذلك
احل�ي�ن �إىل املجاالت الغام�ضة وال�سريالية التي تعترب
منطقت ��ه املف�ضل ��ة  ،وا�ستم ��رت �شهرت ��ه يف الت�صاع ��د
حي ��ث �1أ�ص ��در روايت ��ه  1Q84والت ��ي ت�ألفت من
ثالث ��ة جملدات ع ��ام  2009وميكن �إرج ��اع �إنتاجية
موراكام ��ي املت�صاعدة �إىل نهجه املن�ضبط واملنهجي
 ،فه ��و يعم ��ل كل �صب ��اح وي�سع ��ى �إىل الن ��وم بحلول
ال�ساع ��ة  9م�س ��ا ًء كل ليل ��ة  ،والذي خ�ص� ��ص �أيام ًا
حمددة كل عام لكتابة �أعماله اجلديدة .
لك ��ن ما �سر جناح ��ه العامل ��ي ؟ يقول مرتجم ��ه الأول ،
�ألفريد برينباوم ،
امل�س�ؤول عن ن�سخ كتبه الإنكليزية :
" �إن جزء ًا من �شعبيته تعود لرواياته التي ابتعد فيها
ع ��ن اليابان "  ،لكن �آخرين يجدون �شيئ ًا ياباني ًا م�ؤمل ًا

يف غياب �أي ثقافة يابانية علنية يف عمله  ،مما يعك�س
حقيق ��ة �أن انت�ص ��ار الثقافة الغربية ق ��د اكتمل الآن يف
الياب ��ان املعا�صرة  ،لكن موراكامي يعرف �أن الثقافة
الياباني ��ة الآن ال ميك ��ن �إنقاذه ��ا  ،لكنه يعل ��م �أي�ض ًا �أن
�شيئ� � ًام ��اق ��دفق ��د،حي ��ثق ��اليفع ��ام:1990
" �ش ��يء م ��ا ق ��د تال�شى يف ه ��ذه ال�سنوات اخلم�س
والع�شري ��ن  ،نوع من املثالي ��ة  ،لقد اختفى والنتيجة
ه ��و هذا الفراغ ال ��ذي يتقا�سمه جمي ��ع �أبطاله  ،وكما
ق ��ال الناقد �سيلي�س ��ت لوغمان " :ال املادية نف�سها وال
تف�ضيل الثقافة ال�شعبية الغربية هما امل�شكلة  ،امل�شكلة
يف الف ��راغ ال ��ذي �أ�شار ل ��ه موراكامي  ،ه ��و هذا كل ما
يف الأم ��ر " .
ه ��ذه هي الر�ؤى التي تلم ��ع من خالل ن�صو�صه والتي
تف�س ��ر �سبب عدم كونها حمبط ��ة نهائية  ،ولكنها على
العك�س مبهجة ويابانية ب�شكل مكثف .
عن � /صحيفة الإندبندنت الربيطانية

هاروكي موراكامي

الرواية ال�صحفية
�أع � ُ
�رف �أنّ احلديث والتف ّكر يف �ش�أن الرواية الأجدر بالقراءة
من �سواه ��ا لي�س بالأم ��ر الي�سري �أو حتى املُج ��دي؛ فالقارئ
�سريتكن �إىل ذائقته ال�شخ�صية �أو ًال و�آخر ًا ،وكما يعلم �أكرثنا
�أن معظ ��م الق� � ّراء يبح � ُ�ث عن منط خا� ��ص من الن�ش ��وة التي
�اب ّ
م�شخ�ص ��ون بذواتهم ( �أو
تتكف ��ل بها كتاب ��ات معينة و ُك ّت � ٌ
كاتب ��اتٌ �أي�ض ًا )؛ لكني �أرى �أهمية انتباه قارئ الرواية اجلاد
�إىل �ضرورة تنمية ح�س نق ��دي لديه مييز العمل الر�صني عن
�سواه ،فال ينخ ��دع باملو�ضات الروائية ال�صاخبة التي تروج
لها الإعالنات مدفوعة الثمن .
ثم ��ة ت�س ��ا�ؤل الب ��د من ��ه  :مل ��اذا يتف ��وق عم ��ل روائ ��ي عل ��ى
�شاكل ��ة ( �شف ��رة دافن�ش ��ي ) �أو ( الأ�ص ��ل ) للروائ ��ي ( دان
ب ��راون ) ،ومبعاي�ي�ر النجاح التج ��اري  ،على �أعم ��ال ( �إيان
ماكي ��وان ) الذي تن ��اول يف عمله ماقبل الأخ�ي�ر ( �آالت مثلي
 ) Machines Like Meمو�ضوع ��ة تغ ��وّ ل تطبيقات
الذكاء الإ�صطناعي ؟
يت ��وق الق ��ارئ يف �أيامنا هذا �إىل ق ��راءة ي�سرية متدّه باملتعة
اللحظوي ��ة الت ��ي تتيح له عي� � ُ�ش حلم يقظة ممت ��د ًا يبعد ُه عن
من ّغ�ص ��ات معي�ش ��ه اليوم ��ي ،ولي� ��س �أي�س ��ر م ��ن حتقيق هذا
الأم ��ر باالعتماد على لغة �سهلة جذابة بعيدة عن م�شقة التف ّكر
والتعمق يف املع�ضالت احلياتية الوجودية الدائمة املتداولة
�أو امل�ستجدة .
انت�ش ��ر يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ن ��وع م ��ن التب�ش�ي�ر املحموم
بنم ��ط م ��ن الكتاب ��ة الروائي ��ة الأق ��رب �إىل الكتابةال�صحفية
بخ�صائ�صه ��ا املعروف ��ة :اللغة الب�سيطة و العب ��ارات الق�صار
املتالحقة التي ت�صور حكاية مب�شهديات ب�صرية من جزئيات
وقائ ��ع املعي�ش اليومي ،وق ��د تع ّزز هذا النم ��ط وا ّت�سع عقب
ح�ص ��ول الرو�سي ��ة ( �سفيتالن ��ا �أليك�سييفت� ��ش) عل ��ى جائزة
التوج ��ه لدينا عندما راحت
نوب ��ل ع ��ام  . 2015تعاظم هذا
ّ
الرواي ��ات ( ال�صحفية) ترتى ب�شكل حمموم طمعا يف جوائز
الرواي ��ة العربية الت ��ي تكاثرت و�صارت عام�ل� ًا لتكري�س هذا
اللون من الكتابة الروائية.
لق ��د تزاوجت بع�ض املوج ��ات الروائية ما بع ��د احلداثية مع
من ��ط الرواي ��ة ال�صحفية ،وه ��ي يف عمومه ��ا موجات راحت
ت�ص � ُ
�ف نف�سها �أو ي�صفها بع�ض النقاد ِبـ ( الف�صاحة اجلديدة)
– تل ��ك الف�صاح ��ة التي ت�سعى لإعتماد لغ ��ة ال�سرد الروائي
ن�ص م�ستل م ��ن قاع املجتمعات الب�شري ��ة ولغتها الفجة
عل ��ى ّ
وتعابريه ��ا ال�سوقي ��ة م�سن ��ود ًا بر�ؤي ��ة دي�ستوبي ��ة حالك ��ة
ُ
وتوظ ��ف ه ��ذه الن�صو� ��ص يف الع ��ادة لغ ��ة خ�شنة
القتام ��ة،
جتري على �أل�سن ��ة ال�شخ�صيات املهموم ��ة مبتطلبات احلياة
البيولوجي ��ة والغرائزي ��ة يف �أدنى �أ�شكاله ��ا ،وغالب ًا مايعمد
الكات ��ب �إىل ا�ستخ ��دام لغ ��ة م�ستهزئ ��ة � -أو غ�ي�ر عابئ ��ة يف
�أح�سن الأحوال  -بالرتاكمات الثقافية والفل�سفية واعتبارها
�إن�شغ ��االت متعالي ��ة على اله� � ّم الف ��ردي اليوم ��ي ومُفارقةٍ له
بال�ضرورة ،ويتج�سد هذا امل�سعى يف توظيف مفردات القبح
والبذاءة وكل ماي�شيع يف قاع املجتمع ودهاليزه املعتمة .
الو�صف ��ة ال�سائدة لكتابة رواي ��ة �صحفية يف يومنا هذا �سهلة
ي�س�ي�رة و�أقرب �إىل و�صفة حت�ضري طع ��ام ما � :إنتخب واقعة
(�أو جمموعة وقائع ) من الت�أريخ ،ثم �ش ّكلها يف �سياق حمكية
مي�سرة قادرة على اجتذاب الق ّراء
حوارية تعتمد لغة �صحفية ّ
املتعجلني �أوالذين يعي�شون نو�ستاجليا لقراءات �أيام �شبابهم
الب�سيط ��ة ،والب�أ�س �أن تطعمها بالكثري م ��ن املفردات العامية
ق ��در ما ت�ستطي ��ع ،واحر�ص على ت�ضمينه ��ا بع�ض املفردات (
�ستتوجك الكرثة الكاثرة من
اخل�شن ��ة �أو البذيئة !!) ،حينه ��ا
ُ
الق� � ّراء – ومنهم �أكادمييون ونقاد -روائي ًا مقتدر ًا وم�ستحق ًا
للتمجي ��د والتقدير باجلوائز الكبرية ،وي�ساهم �أع�ضاء جلان
املو َّجه
حتكي ��م اجلوائ ��ز يف تروي ��ج ه ��ذا النم ��ط الروائ ��ي َ
و�إحاطت ��ه بال�شه ��رة واالعتب ��ارات املادي ��ة واملعنوي ��ة وهي
الأهداف الأ�سا�سية لك ّتاب الروايات ال�صحفية املتعجلة.
الرواي ��ة و�سي ��ط �ساح� � ٌر لتمري ��ر الأفكار الرفيع ��ة واملعرفة
ماتو�سلت
وم�ستجدات احلياة ؛ لكنها �ستكون عم ًال بائ�س ًا �إذا
ّ
لغة و�أفكار ًا �سطحية �أقرب �إىل الأالعيب اخلادعة .
يتوق القارئ في �أيامنا هذا �إلى قراءة ي�سيرة
تمدّ ه بالمتعة اللحظوية التي تتيح له
ُ
عي�ش حلم يقظة ممتداً يبعد ُه عن ّ
منغ�صات
معي�شه اليومي ،ولي�س �أي�سر من تحقيق هذا
الأمر باالعتماد على لغة �سهلة جذابة بعيدة
ّ
التفكر والتعمق في المع�ضالت
عن م�شقة
الحياتية الوجودية الدائمة المتداولة �أو
الم�ستجدة .

م��غ��ام��رات ال��ك��اب�تن ه��ي��وم
فق ��د خ ��دم ث�ل�اث �سن ��وات يف اجلي� ��ش
ال�سوي ��دي ( )1600 – 1598يف زم ��ن
كارل التا�سع ،و�سن ��وات غري معلوم عددها
يف اجلي� ��ش الرو�س ��ي (�أنه ��ى اخلدم ��ة يف
 .)1629ويب ��دو �أن ��ه تواج ��د ب�ي�ن هذين
التاريخ�ي�ن يف الدمن ��ارك بع ��د 1600
وكذل ��ك يف ب�ل�اط كارل التا�س ��ع كمو�سيقي
كذل ��ك ب�سب ��ب وج ��ود �إ�ش ��ارات اىل تورطه
يف "عركة" ب�ي�ن املو�سيقيني الإنكليز هناك
كتبها مو�سيقي انكليزي.
لكنه كجندي حمرتف ،مرتزق ،وكمو�سيقي
عل ��ى ح ��د �س ��واء مل ينج ��ح يف ك�س ��ب م ��ا
يكف ��ي لعي� ��ش حي ��اة طبيعي ��ة ،فا�ضطر بعد
�إنه ��اء عقده الرو�سي �سن ��ة  1629لدخول
ت�شارترهاو� ��س (م�أوى خ�ي�ري للفقراء من
امل�ساجني واجلنود وخدم البالط ال�سابقني
ومدر�سة �أ�س�ست يف � ،1611أ�صبح اليوم
�أح ��د �أرق ��ى مدار� ��س النخب ��ة يف لن ��دن)،
وف�شل ��ت م�ساعي ��ه يف احل�ص ��ول عل ��ى دعم
م ��ن امللك والربملان .كل هذا ح�صل يف فرتة

ذهبية من تاريخ �إنكل�ت�را عا�ش و�أبدع فيها
معا�ص ��روه وجمايل ��وه ويلي ��ام �شيك�سبري
وفران�سي� ��س دري ��ك يف الأدب وه�ن�ري
بر�سي ��ل وجون دوالن ��د وويلي ��ام بريد يف
املو�سيقى.
ن�ش ��ر هي ��وم جمموعت�ي�ن للفي ��ول ،الأوىل
"فكاهات مو�سيقية" �سنة  1605والثانية
"مو�سيق ��ى كاب�ت�ن هي ��وم ال�شعري ��ة" �سنة
 .1607لعل يف عنوان املجموعة الأوىل
ن ��وع من التالع ��ب بالكلم ��ات ،فكلمة فكاهة
بالإنكليزي ��ة  Humorت�شب ��ه ا�سم ��ه
 ،Humeوهي تت�أل ��ف من  117قطعة،
 104منه ��ا مكتوب ��ة لأداة في ��وال دا غامبا
الت ��ي ا�ستعمله ��ا الكاب�ت�ن ،وغ ��دت الي ��وم
واحدة من الأعمال املف�ضلة لعازيف الفيول
املبتدئ�ي�ن ،لأنه ��ا �سهلة ن�سبي� � ًا لكنها جميلة
حتت ��وي الكثري من االبت ��كارات .لديه كذلك
�أعم ��ال من�ش ��ورة �أخ ��رى غنائي ��ة �أو لفرقة
مو�سيقية .ا�ستعمل هيوم طريقة تابوالتورا
( )tabulaturaلتدوي ��ن �أعمال ��ه ،وه ��ي

طريقة تعتم ��د على تدوين موق ��ع الأ�صابع
عل ��ى رقب ��ة الأدوات املو�سيقي ��ة (الزن ��د)
خا�صة تل ��ك التي حتتوي عل ��ى عتبات مثل
الل ��وت والغيت ��ار والفيول ب ��دال من تدوين
درج ��ة النغمة وزمنها وديناميكيتها كما هو
مع ��رف يف التدوي ��ن املو�سيق ��ي التقليدي.
وهذا �أحد �أ�سباب عدم انت�شار عزف الأعمال
املكتوبة بهذه الطريقة.
ال نع ��رف �إال القلي ��ل ع ��ن حيات ��ه كجن ��دي
وكمو�سيقي ،و�أهمل ذكره معا�صروه .لكننا
ن�ستدل م ��ن اهتمام م�ؤلف كب�ي�ر مثل جون
دوالن ��د ( )1626 – 1563مبجموع ��ة
هي ��وم الأوىل وحماولت ��ه دح� ��ض �أف ��كاره
�أن ��ه كان �شخ�صي ��ة يح�س ��ب له ��ا يف وقت ��ه.
فقد كت ��ب هيوم املجموع ��ة ب�أ�سلوب يعرف
بالفي ��ول الغنائ ��ي ،وفي ��ه يع ��زف الع ��ازف
اللحن لكن ي�صاحب نف�سه بنف�سه عن طريق
�إ�ضاف ��ة كوردات و�أربيجي ��وات (امل�صاحبة
الهارموني ��ة) .وتنعك� ��س حياة اجلندي يف
�أعمال ��ه عل ��ى ال ��دوام ،وجن ��د كذل ��ك بع�ض

الأعمال الطريفة مثل قطعة لعازيف فيوال دا
غامبا على �أداة واحدة� ،أي �أنهما �سيجل�سان
على كر�سي واحد.
پـافان
تبغ

https://www.youtube.com/
watch?v=3zI5Dd2mbC8
https://www.youtube.com/
watch?v=JImuzBxef3I

عزمية اجلندي

https://www.youtube.com/
watch?v=1p0Srzkxg5g

وله املو�سيقى

https://www.youtube.com/
watch?v=QIKSk7mE8oY

م ��ن "قف�ش ��ات" هي ��وم :عمل لعازف�ي�ن على
فيول واحد

https://www.youtube.com/
watch?v=POnaGO7Hcdg

آراء وأفكار

العدد ( )4796ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الأحد ( )25ت�شرين الأول 2020

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ب��ع��د ع����ام ع��ل��ى ث�����ورة ت�����ش��ري��ن

زمننا االجتماع��ي ُمح َتجَ ز ًا بين الما�ضي والم�ستقبل!



فار�س كمال نظمي

يحت�ض��ر دون �أن
من��ذ لحظ��ة  ،2003والما�ض��ي العراقي
ُ
يبلغ الموت ،ثم ازداد احت�ضاراً بتراكم االعتالالت التي
�أتت بها الأ�سلمة ال�سيا�سية الفا�سدة ،فيما ّ
ظل الم�ستقبل
م�ستع�صي ًا على الوالدة (باال�ستعارة من غرام�شي).
لك��ن ه��ذا اال�ستع�ص��اء �أخ��ذ يتج��ه تدريجي�� ًا نح��و
الح�س��م ،بالتزام��ن م��ع ت�صاع��د الوع��ي االحتجاج��ي
وحركاته المتتالية تبع ًا لب��زوغ هيمنة ثقافية م�ضادة
اليديولوجي��ا ال�سلط��ة ،و�صو ً
ال �إلى ال��ذروة في ت�شرين
 2019في بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأو�سط،
حينم��ا بان��ت مالم��ح الم�ستقب��ل الم�ضببة �أكث��ر من �أي
وقت م�ضى ،دون �أن تنجلي �صورته الم�ؤكدة بعد.

فقد تفاعلت العاطفة الوطنية (نريد وطن)
مع الوعي الطبقي (نازل �آخذ حقي) على
نحو �شدي ��د الو�ض ��وح وال�صرامة يفوق
�سابقات ��ه ،لإنت ��اج معادلة ثوري ��ة �سلمية
تريد ا�سرتداد الزمن االجتماعي بو�صفه
حا�ضن ��ة مزه ��رة للمواطن ��ة املت�ساوي ��ة
والعدالة االجتماعي ��ة والكرامة الفردية،
ال تابوت� � ًا لتحني ��ط الف�س ��اد واحلرم ��ان
والطائفية.
خ�ل�ال ع ��ام كام ��ل م�ض ��ى ،ات�ضح ��ت
تط ��ورات �شدي ��دة الكثاف ��ة والداللة على
م�سرح الأح ��داث دون �أن تطال بت�أثريها
بني ��ة النظام ال�سيا�س ��ي ووظيفته ب�شكل
جذري .فق ��د ظل املد الث ��وري الت�شريني
ناق�ص� � ًا بحك ��م افتق ��اره لوح ��دة الر�ؤي ��ة
وف�ضيل ��ة التنظي ��م ،فيم ��ا تط ��ورت
وازده ��رت �أ�سالي ��ب الث ��ورة امل�ض ��ادة
ب�شقيه ��ا الرتهيب ��ي والرتغيب ��ي ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن انطواء جمتمعي عل ��ى الذات بت�أثري
الوب ��اء الك ��وروين ونزع ��ة العدمي ��ة
ال�سيا�سية التي ت�ؤ ّثم ال�ضحية وال تبايل
باجلالد.
ه ��ذا الع ��ام �شه ��د ا�ستمات ��ة املنظوم ��ة
ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة لالحتف ��اظ املغل ��ق
واملطلق بكل غنائمه ��ا وبناها ووظائفها
دومن ��ا تق ��دمي �أي تن ��ازل باحل ��د الأدنى
للجمه ��ور ال�شباب ��ي املنتف� ��ض .و�إذا كان
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة احلالي ��ة يف � 6أي ��ار/
ماي� ��س �( 2020أي بع ��د ح ��وايل �ست ��ة
�شه ��ور م ��ن ا�ستقال ��ة احلكوم ��ة ال�سابقة
حت ��ت �ضغط الث ��ورة) ،ق ��د ُفه ��م منه يف
البداي ��ة عل ��ى �أن ��ه "تن ��ازل" جزئ ��ي من
املنظوم ��ة �أو رغب ��ة م�ؤقت ��ة منه ��ا عل ��ى
الأق ��ل بعق ��د "�صفق ��ة" مع ق ��وى التغيري
املعت�صمة يف امليادي ��ن العامة ،والبع�ض

ذه ��ب �إىل ت�سميته ��ا رغبوي� � ًا بـ"حكوم ��ة
ت�شري ��ن" ،ف�إن مرور ب�ضع ��ة �أ�سابيع من
عمر ه ��ذا احلكومة �أو�ضح بدرجة معينة
(ازدادات و�ضوح� � ًا مع تق ��دم الوقت) �أن
الأمر لي�س كذلك.
فخي ��ار "املواجه ��ة" م ��ع مافي ��ات الف�ساد
وجماع ��ات م ��ا دون الدول ��ة ،ال ��ذي كان
منتظ ��ر ًا م ��ن حكوم ��ة ت�شكل ��ت بت�أث�ي�ر
احلدث الت�شريني الهائل ،بو�صفه خيار ًا
عقالني ًا مباغت� � ًا بالرغم مما كان �سريافقه
م ��ن خماطر� ،سرعان م ��ا مت العزوف عنه
من ��ذ الأي ��ام الأوىل ،وا�ستبداله ب�سيا�سة
االحت ��واء الفا�شلة بت�أث�ي�ر افتتان �صانع
القرار احلكوم ��ي بعدة �أوه ��ام �سيا�سية
�أ�سا�سي ��ة منها :وهم التحك ��م بالأحداث،
ووهم الفه ��م والب�ص�ي�رة ،ووهم امتالك
احلكم ��ة ،وميكان ��زم �إح�ل�ال الوع ��ود
اللفظية املجانية حم ��ل الأفعال امللمو�سة
املكلف ��ة .وه ��ذا كان �سيق ��ود بال�ض ��رورة
�إىل فق ��دان املب ��ادرة بوج ��ه منظوم ��ة
ال�سلطة الت ��ي جنحت باحتواء احلكومة
و�إخراجه ��ا م ��ن معادل ��ة ت�شري ��ن 2019
و�إدخالها يف معادلة جديدة وهمية حتمل
عنوان ت�شرين فقط دون جوهره.
�إن كل ه ��ذا يعن ��ي �ضمن� � ًا �أن احلكوم ��ة
(دون �أن تخل ��و من ح�سن نوايا ومقا�صد
طيب ��ة) ،باتت جزء ًا من الث ��ورة امل�ضادة
من خالل م�ساعيه ��ا احلثيثة �إىل احتواء
احلراك ال�شبابي عرب جذب بع�ض رموزه
ليكونوا جزء ًا وظيفي ًا �ضمن �أروقتها ،ما
�أدى �إىل تفكيك ت�شرين –بدرجة معينة-
وحتويل ��ه �إىل ت�شرين ��ات م�شتت ��ة قابل ��ة
للم�ساوم ��ة واالبت ��زاز والبي ��ع يف املزاد
ال�سيا�س ��ي .وكل ذل ��ك يت ��م ت�سويقه عرب
الرتويج لـ"�ضرورة" االنتخابات املبكرة،

الت ��ي يعرف �أي خمت�ص ب�سو�سيولوجيا
االنتخاب ��ات �أن يف �أو�ض ��اع االنتق ��ال
الث ��وري غ�ي�ر املح�سوم ��ة �أو املُجهَ�ض ��ة
بح ��راب الث ��ورة امل�ض ��ادة ،تبق ��ى لقوى
النظ ��ام الق ��دمي الأرجحي ��ة يف ا�ستثمار
االنتخاب ��ات -مهم ��ا كان ��ت قوانينه ��ا
وبيئته ��ا -لإع ��ادة �إنت ��اج "�شرعي ��ة"
�سيا�سية ه�شة تدمي بها �سلطتها ل�سنوات
�أخرى غري حمددة.
ي�ضاف �إىل كل ذلك ما �شهدناه من ت�ضامن
غ�ي�ر م�سب ��وق ب�ي�ن النخ ��ب ال�سيا�سي ��ة
احلاكم ��ة خ�ل�ال ع ��ام كام ��ل ،الخ�ت�راق
احل ��راك ال�شباب ��ي واحتوائ ��ه وتفتيته،
عرب االغتي ��ال واخلطف والرتويع تارة،
وع�ب�ر الإغ ��راءات والتموي ��ه الجتذاب ��ه
�إىل تنظيم ��ات �سيا�سي ��ة "م�ستج ��دة"
م�ستن�سل ��ة م ��ن رح ��م تل ��ك النخ ��ب تارة
�أخ ��رى .وكل ذل ��ك كان يج ��ري �أي�ض� � ًا
حت ��ت عن ��وان االنتخابات املبك ��رة التي
�أ�صبح ��ت الو�سيل ��ة الأك�ث�ر "�ضمان� � ًا"
لالحتفاظ الكام ��ل باحلكم وال�سلطة دون
�أي تنازالت ،رغم �أنه ��ا (�أي االنتخابات)
كانت مطلب ًا ت�شريني ًا – ولي�س �سلطوي ًا-
يف الأ�ص ��ل ،يف حلظ ��ة ثوري ��ة "مثالية"
انتقالي ��ة ب�ي�ن الق ��دمي واجلدي ��د ،مل يكن
لـ"اجلدي ��د" فيه ��ا ج�س ��م �سيا�س ��ي منظم
بعد مبواجه ��ة تر�سانة "القدمي" املتخمة
ب�أ�سلحة االحتفاظ بال�سلطة.
وهك ��ذا يب ��دو الو�ضع العراق ��ي احلايل،
وبتب�سي ��ط �شدي ��د ،منق�سم� � ًا ب�ي�ن ثالث ��ة
توجهات رئي�س ��ة قابلة للتفرع والت�شعب
عند التحليل:
 -1التوج ��ه املا�ض ��وي� :أي املنظوم ��ة
احلاكم ��ة املت�ضامن ��ة ب ��كل �أدواته ��ا
ال�سلطوية :الر�سمية واملوازية ،امل�ستعدة

ملمار�سة العنف ال�سيا�سي والإغراء املايل
لالحتفاظ اال�ستئثاري التام بكل مفا�صل
احلك ��م دون �أي تقا�س ��م ول ��و حمدود مع
قوى التغيري .وه ��ذا التوجه يبدو غارق ًا
عجز عمي ��ق� ،إدراكي ًا �أو �سلوكي ًا ،عن
يف ٍ
مقاربة االنتقال ال�سيا�سي اجلذري الذي
ت�سري نحوه الأحداث.
 -2التوج ��ه الآين� :أي م�ساعي احلكومة
احلالي ��ة للتح ��ول �إىل قط ��ب �سيا�س ��ي-
انتخاب ��ي ع�ب�ر مفاو�ضاته ��ا للح�ص ��ول
عل ��ى دعم ج ��زء م ��ن ال�ش ��ارع الت�شريني
دون تق ��دمي �أي مكا�س ��ب حقيقية للقاعدة
االجتماعية الت�شريني ��ة العري�ضة .وهي
بذل ��ك كم ��ن يح ��رث يف املاء متوهم� � ًا �أنه
يقف على �أر�ض �صلبة.
 -3التوج ��ه امل�ستقبلي� :أي قوى التغيري
التي امتلكت الوعي لذاتها ،for itself
مبعن ��ى �أنه ��ا الق ��وى التي بلغ ��ت مرحلة
القطيعة النف�سية والأخالقية مع املا�ضي
وتوجهات ��ه ال�سلطوي ��ة واحلكومي ��ة،
و�ص ��ارت جت ��د يف ال�سلط ��ة كينون ��ة
مناوئ ��ة ت�ستح ��ق املواجه ��ة .وي�ش ��كل
ال�شباب الت�شريني جزء ًا �أ�سا�سي ًا من هذا
التوجه ،بل هو عماده وقاعدته الب�شرية
الأ�سا�سي ��ة املهيئ ��ة للت�ضحي ��ة م ��ن �أج ��ل
ا�ستعادة امل�ستقبل املخطوف.
�إن التح�شي ��د االحتجاج ��ي ال ��ذي يجري
الإعداد له ليوم  25ت�شرين الأول القادم،
ال ميك ��ن معرف ��ة بُنيت ��ه التكويني ��ة �أو
التنب�ؤ بزخمه وم�آالت ��ه بدقة يف اللحظة
احلالي ��ة ،حتى مل ��ن �سي�شارك ب ��ه� ،أو ملن
ق ��د يقمعه� ،أو ملن يراقبه .فبعد مرور عام
كامل م ��ن التنازع على مِ لكية ت�شرين بني
ال�شب ��اب الثوري �أنف�سه ��م ،ومن توظيف
كل �أ�سالي ��ب الثورة امل�ضادة ل ��و�أد املثال
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من ��ذ ت�سل ��م ال�سيد الكاظمي مه ��ام رئا�سة
ال ��وزراء ولغاي ��ة الي ��وم ن ��راه يخاط ��ب
اجلمه ��ور بلغ ��ة العاطف ��ة الت ��ي ال جدوى
منه ��ا يف خ�ض ��م ه ��ذه التط ��ورات الت ��ي
بات ��ت خط ��ر ًا كب�ي�ر ًا عل ��ى الدول ��ة� ،إىل
جانب حماولته م�سك الع�صى من الو�سط
وه ��ذا ال ميك ��ن �إدراكه يف ع ��امل ال�سيا�سة
والقي ��ادة خ�صو�ص� � ًا يف و�ض ��ع الع ��راق
احل ��ايل ،ي�سري �أم ��ام خيارين الأول خيار
املواجه ��ة وحت ��دي كل ال�صع ��اب وال�سري
باجت ��اه فتح امللفات الت ��ي ي�شري �إليها يف
كل منا�سبة ،واخليار الثاين هو الأ�ضعف
على اعتباره يعالج كل الق�ضايا احل�سا�سة
بالوع ��ود لغ�ي�ر املجدي ��ة والإ�ص ��رار على
الذه ��اب النتخاب ��ات لعله ��ا تغ�ي�ر احل ��ال
وهنا تكمن الكارثة بعد �أن �صوت جمل�س
النواب على قانون انتخابات يتنا�سب مع
و�ضع الأح ��زاب والكتل املتنفذة ،اجلميع
يعل ��م �أن ما نعي�ش ��ه من �أح ��داث وم�شاكل
هي تراكم ��ات ال�سنوات ال�سابق ��ة بعد �أن
عجزت كل احلكوم ��ات من ر�سم �سيا�سات
مالي ��ة واقت�صادي ��ة وخط ��ط �سرتاتيجية
ملواجهة الأزم ��ات �أو�صلت اجلميع لنقطة
الالعودة بالرغم من خطورتها.
مب ��ا �أن املقدم ��ات كان ��ت تع ��اين م ��ن
عل ��ل وم�ش ��اكل املحا�ص�ص ��ة والف�س ��اد

من الم�ؤكد �أن �صانع القرار العراقي يعي�ش لحظات
حرجة خارج �سياقات الم�ألوف في �إدارة الدولة وتفكيك
م�شاكلها التي ال تنتهي وهو يواجه �أخطاءه وم�شاكله
وتحديات الداخل والخارج  ،فهي لحظات حرجة وهو
يواجه جملة من التحديات وال�صعاب في حال �إهمالها �أو
التهاون معها ال يهدد مكانته ومركزه ال�سيا�سي بل يهدد
م�ضمون الدولة بكل تفا�صيلها الذي ت�أخذه بال�ضرورة �إلى
انهيارات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية

واملح�سوبي ��ة ف ��ان النتائ ��ج كان ��ت عبارة
عن خمرجات م�شوّ هة ال ترتقي ملخرجات
نظ ��ام �سيا�س ��ي ثابت حتى �أنه ��ا ال ترتقي
باحلدي ��ث ع ��ن نظ ��ام �سيا�سي قائ ��م بهذا
ال�ش ��كل  ،وب�سب ��ب ال�سيا�س ��ات املتع�ث�رة
وال�ضعيفة فقد �صانع القرار خ�صو�صيته
يف �صن ��ع ق ��راره طيل ��ة ه ��ذه ال�سن ��وات
 ،ت ��ارة التدخ�ل�ات احلزبي ��ة الت ��ي تعم ��ل
عل ��ى تعزي ��ز مكا�سبه ��ا وت ��ارة التدخالت
اخلارجي ��ة الت ��ي عمل ��ت وم ��ا زال ��ت على
خلق منوذج �ضعيف ال يرتقي �إىل م�صاف
ال ��دول �أو ًال وال ي�ستطيع حتديد بو�صلته
يف عملي ��ة التفاع ��ل والت�ش ��ارك خوف ًا من
ا�ستقراره وا�ستقالليت ��ه التي بال�ضرورة
�ست�ؤثر عل ��ى توجهات الداخ ��ل واخلارج
ثاني ًا ،فبني �أحزاب حتوّ لت �إىل م�ؤ�س�سات
ربحي ��ة همه ��ا الأول جمع �أك�ب�ر املكا�سب
لها وبني دول جم ��اورة و�إقليمية وعاملية
حت ��اول �أن تك ��ون امل�سيط ��رة و�صاحب ��ة
النف ��وذ  ،ب ��ات �صانع القرار ي ��زاول عمله
عل ��ى �أ�سا�س التبعي ��ة والتنفيذ ،وهنا كان
ال ب ��د �أن يتعرف كل م ��ن يف ال�سلطة على
�أن �إدارة �ش�ؤون الدولة باتت بيد جماميع
الأح ��زاب الت ��ي �أ�صبح ��ت بفع ��ل �سيا�سة
الكعكة �أمر ًا واقع ًا.
من ال�ضروري �أن ي ��درك �صانع القرار �أن

االعتم ��اد على �أط ��راف دون �أخرى �سواء
داخلية �أم خارجية يجعل من عمل الدولة
مقي ��د باملح�صل ��ة يجره ��ا �إىل �ساح ��ات
ال تتنا�س ��ب و�سيا�س ��ة امل�صلح ��ة العام ��ة،
مبعن ��ى �أن ال�ص ��راع الدائ ��ر الي ��وم يف
الع ��راق املعلن �إي ��راين – �أمريكي ووفق
�أدبيات و�سرتاتيجيات الدولتني ال ت�سمح
�أن يك ��ون الع ��راق �ضمن مع�سك ��ر واحدة
دون �أخ ��رى فه ��م بالظاه ��ر ال ي�ستطيعان
التع ��اون والتفاع ��ل فيما بينهم ��ا � ،أما يف
قن ��وات ال�سيا�س ��ة اخلفي ��ة هن ��اك تخادم
غ�ي�ر مبا�ش ��ر وا�ض ��ح يعلم ��ه ويح�سه كل
م ��ن يعم ��ل يف ال�سيا�سي ��ة وي ��درك ما بني
الأ�سط ��ر ،وهذا ما قد يحدد او بال�ضرورة
�سوف يحدد عم ��ل الدولة وتوجهها ويعد
ذلك خ ��ارج املنطق والعق ��ل لأن ال�سيا�سة
تتطل ��ب انفت ��اح يف العالق ��ة ل�ض ��رورات
امنية و�سيا�سية واقت�صادية الخ ،امل�س�ألة
الأخرى قد تتحدث عن خيارات متعددة ال
بد �أن ميتلكها �صان ��ع القرار �أهمها ق�ضية
احللي ��ف وال�ضام ��ن خ�صو�ص� � ًا والعراق
يع ��اين م ��ن مراح ��ل �ضع ��ف وه ��وان مل
مي ��ر به ��ا يف تاريخه احلدي ��ث ،فاحلليف
الإي ��راين والأمريك ��ي بات ��ا يُنظ ��ر اليهما
بنظرة ال�ش ��ك �سواء من جمموع الأحزاب
�أو املواط ��ن الع ��ادي الب�سي ��ط وقد تكون

الت�شرين ��ي ،وم ��ن �إخفاق ��ات دولتي ��ة
ك�ب�رى مرتاكمة يف الو�ض ��ع االقت�صادي
وال�صحي واخلدمات ��ي وال�سيادي ،ومن
تدخ�ل�ات خارجي ��ة فظ ��ة يف تناق�ضاته ��ا
وعواقبها ،تبدو عوامل ال�صراع المتالك
ال�شرعي ��ة ال�سيا�سي ��ة وم ��لء الف ��راغ
ال�سيا�س ��ي املتزايد ،قد بلغت �أ�شدَّها دون
�أن يعني ذلك و�ضوحها �أو �إمكانية التنب�ؤ
مب�ساراتها يف املدى الق�صري.
�إال �أنه ميكن القول �إن هذا ال�صراع �سيتخذ
م�ضامني ح ��ادة م�ضاعفة يف �ضوء غياب
ح ��د �أدنى من �إمكاني ��ة التوا�صل النف�سي
واالجتماع ��ي وال�سيا�سي بني التوجهني
املا�ضوي وامل�ستقبلي� ،إذ جتل�س ال�سلطة
مرتبعة عل ��ى جبل مت�ص ��دع من اخلراب
والرثاث ��ة والك ��وارث ،متار� ��س الإن ��كار
نحو حقيقة �أن عقارب الزمن االجتماعي
له ��ذه البالد ق ��د حترك ��ت �إىل الأمام دون
رجع ��ة ،و�أن توقيتاته ��ا ال�سكوني ��ة ق ��د
اختلف ��ت ب�شدة و�إىل الأب ��د عن توقيتات
املجتمع املتحركة.
وه ��ذا يعن ��ي �أنن ��ا ذاهب ��ون م ��ن جدي ��د
–قريب� � ًا �أو الحق ًا� -إىل جتديد املواجهة
بني املا�ضي املحت�ضر وامل�ستقبل املتع�سر
ال ��والدة .وكل جتدي ��د له ��ذه املواجه ��ة،
بفع ��ل انغ�ل�اق املنظوم ��ة ال�سيا�سية على
الإ�ص�ل�اح ،واحتكامه ��ا �إىل و�سيلته ��ا
الأخ�ي�رة املتبقي ��ة �أي العن ��ف الدم ��وي،
بالتزام ��ن م ��ع ن�ض ��وب الري ��ع املنهوب،
يعن ��ي �أن خيارات راديكالي ��ة قد تت�صدر
امل�شهد القادم.
فـ"اجلدي ��د" امل�ستع�ص ��ي لن مي ��وت� ،إال
�أن والدت ��ه تزداد ع�سر ًا و�أمل� � ًا وعنف ًا كلما
ا�ستمات "القدمي" يف االمتناع عن ت�سليم
جثته –ولو ب�أجزاء -ملتحف التاريخ.

�أدواتهم ��ا يف العراق غ�ي�ر ذات جدوى �أو
غ�ي�ر خمل�صة ،بالتايل عل ��ى �صانع القرار
العراق ��ي االنفت ��اح وب�ش ��كل وا�ض ��ح على
�أط ��راف دولية ال يُ�ش ��كك يف نواياها �أو ًال
ومناف� ��س دويل ي�ستطي ��ع ال�ضغ ��ط يف
وامل�ساعدة يف جوانب مهمة ثاني ًا.
قد يق ��ر�أ البع�ض ه ��ذه اجلولة م ��ن �أوجه
خمتلف ��ة  ،الأول جولة للدع ��م االقت�صادي
كي يتم انت�شال العراق من خطر الإفال�س
واالنهي ��ار االقت�صادي ال ��ذي يهدد بدوره
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أ�س�س ��ت له ��ا
الوالي ��ات املتح ��دة ب�أدواته ��ا الذين كانوا
يف املنفى والوجه الثاين من هذه اجلولة
ن ��وع من جم ��ع الت�أيي ��د لغر� ��ض امل�ساندة
ل�سيا�س ��ات وتوجهات الأي ��ام القادمة وما
تخبئه م ��ن قرارات خ�صو�ص ًا والتحديات
الداخلية كما يراها رئي�س الوزراء تتطلب
دعم ًا دولي ًا كبري ًا ،والثالث يتحدث عن �أن
�صان ��ع الق ��رار العراقي يح ��اول �أن يكون
�أك�ث�ر عقالنية يف تعامالت ��ه الدولية التي
ت�ص ��ب يف م�صلح ��ة الداخ ��ل العراق ��ي،
فالأوروبيون �أو دول جولة الكاظمي �أكرث
مقبولي ��ة فيما �إذا تعاون معهم يف الداخل
وعندم ��ا نق�صد الداخل نح ��ن نتحدث عن
�أحزاب وف�صائل �أعلن ��ت بو�ضوح عدائها
للوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة ،كذل ��ك هم
�أك�ث�ر مقبولي ��ة بالن�سب ��ة ل ��دول اجل ��وار
�إي ��ران حتدي ��د ًا وتركيا �إذا م ��ا توقعنا �أن
الأط ��راف الأوروبي ��ة ت�ستطي ��ع ال�ضغط
يف جوانب متع ��ددة �أما دول اخلليج فهي
باملح�صل ��ة تقبل كل احللول التي تهد�أ من
ح ��دة ال�صراع يف املنطق ��ة خ�صو�ص ًا بعد
ق�ضية التطبي ��ع التي من املمكن �أن ت�شعل
الداخ ��ل اخلليجي ،ومن املمك ��ن �أي�ض ًا �أن
نتحدث عن ال ��دور الأوروبي التي ترغب
ه ��ذه الدول للعب ��ه يف الع ��راق خ�صو�ص ًا
وه ��ي تعم ��ل عل ��ى �أن تك ��ون م�ستقلة يف
�سيا�ساتها ع ��ن التوجه ��ات االمريكية يف
املنطقة قدر امل�ستط ��اع� ،إىل جانب ق�ضايا
�أخ ��رى تتعل ��ق بالدي ��ون واال�ستثم ��ار
و�أخ ��رى خفية ال يعلمها �إال م ��ن قام بهذه
اجلول ��ة وتفا�صيله ��ا ،باملح�صل ��ة عل ��ى
ال�سيد الكاظمي �أن يك ��ون �أكرث اتزان ًا يف
تعامالته م ��ع الق�ضايا الإقليمية والدولية
وكيفي ��ة توظيفه ��ا على الداخ ��ل املت�شنج،
و�أن يح ��دد توجهات الدول ��ة ويكون على
ق ��در عالٍ م ��ن امل�س�ؤولية وجع ��ل م�صلحة
الدول ��ة و�سيادته ��ا الأ�سا� ��س يف جوالت ��ه
و�سيا�سته.

ومن اجلنون
حب الأوطان �أي�ض ًا
ِّ
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ي ��ا لك من جمن ��ون ،ها قد انفق ��ت �ستني عام� � ًا ونيّف من
عم ��رك ،يف البالد الت ��ي ُ�شغلت بر�ؤيتها �أجم ��ل .ابتدات
بال�شعر ،يف ٍّ
ظن منك بان ��ه �سيكون خال�صك اىل اجلمال
والع ��امل الرح ��ب ،ومل تنته مقارعا النظ ��ام البعثي ،يوم
انتظم ��ت يف حزب �سيا�سي ي�ساري ،ذاك ،الذي قادك اىل
املط ��اردة والت�ضييق يف العي�ش ،والهروب ،واملبيت يف
بيوت الأ�صدقاء ،وها قد انفقت ال�سنوات قهر ًا وا�ضطرابا
�شاب ببندقية
وتزعيج ًا للعائلة ،ماذا جنيت من ذلك كله؟ ٌّ
�صدئة ،ال يتجاوز عمره ربع عمرك ،يرتدي ثياب ًا �سوداً،
وبلحي ��ة متطرفة يج ��و ُر عليك ،ويق ��ذف باملرحا�ض بكل
ما�ضيك ،ي�ستبي ��ح ِ�شعرك وكتبك ،وما قر�أت ،وما كتبت،
وم ��ا جنيت من الأوج ��اع ،يذهب بكل ما ب�ي�ن يديك ،مما
ت�سمي ��ه ن�ض ��ا ًال وثقاف ��ة اىل حظ�ي�رة �أف ��كاره ،فيخرتقك
بر�صا�صة ،تعرب حاجز بيتك ،وت�ستقر يف الزاوية املثلى
حيث كن ��ت جتل�س ،لكانك ما قارعت دكتاتور ًا ،ومل تقبع
يف �سجن مظلم ذات يوم ،ومل ت�ستفردك زنزانة يف دائرة
للأم ��ن العام ،بل ،ومل تقف مرعوب� � ًا قبالة �ضابط يتحكم
مب�ص�ي�رك يف ال�شعبة اخلام�سة ،ع ��ن �أي هراء تتحدث؟
عن �أي خيبة يتحدث ه�ؤالء؟
وهِ � ْ�ب �إن ��ك كن ��ت نادم� � ًا على انتم ��اء قدمي ،فق ��د ذهبت
الأ�شي ��اء اىل مهاويها ،وما �أنت مم ��ن ي�سره ما هو كائن
اليوم ،ولن تكون بط ًال يف ظن البع�ض ،فالبطولة حماقة
يف بع� ��ض ما ت�ضم ��ر ُه التفا�سري.ابحث ع ��ن ر�أيٍّ يقنعك
ب ��انَّ ما يحدث يف البالد اليوم لي� ��س بخيال �أبد ًا ،قل يل
ب�أنَّ خلف الأجمة ما ال تب�صره يف ال�شا�شات .لن احتدث
ع ��ن االقت�ص ��اد وما حدث ،ول ��ن احت ��دث يف الثقافة وما
�صارت �إليه ،وعن النا�س وقد تغوّ ل ُ
بع�ضهم على بع�ض،
وما �أن ��ا ب�صاحب م�صرف خا�سر ،كي القي بالالئمة على
م ��ا يحدث يف �سوق العمالت ،وبي ��ع الدوالر ،لكني� ،إبن
قري ��ة كانت وادع ��ة ذات ي ��وم ،فخ ّربتها احلكوم ��ة ،لذا،
ف�أن ��ا �أبح � ُ�ث ع َّم ��ن يعيد يل النخ ��ل والظ�ل�ال واالنهار ال
ُ
ابحث ع ّمن يعيد ت�سمية القرى يل ،فيقول ميتان،
�أك�ث�ر،
ال�سراج ��ي ،عوي�سي ��ان ،كوت ال�ضاحي ،ك ��وت ال�شايف،
الرختوان ،عب ��د الليان ،حمولة الزه�ي�ر ،فيّة �إبن نعمة،

قنط ��رة ح ��رب ،طري ��ق الچلب ��ي ،مهيج ��ران ،الرومي ��ة،
يو�سف ��ان ،حم ��دان ،واذا اثقلتك ��م ال ��واواتُ والنون ��ات
�ساتوق ��ف عند باب �سليمان .اعي ��دوا يل املجد الذي كان
يوما (�أبو اخل�صيب) �أعيدوا الرثاء الذي كان يوما �شط
العرب.
يحاول م�ص ��ورو الف�ضائيات مللمة حلقة تلفزيونية عن
احلياة يف القرية هنا ،حيث ال حياة مبعناها الوقائعي،
فقد انتفى وجود ،وا�ستحدث الغرباء مكان ًا �آخ َر ،ال �شجر
وال ظالل وال �أنهار فيه ،لكنهم(امل�صورين) وقد ع َّز عليهم
معاين ��ة الواق ��ع الذي كان ماث ًال ،ا�ستعان ��وا بك لتحدثهم
ع ��ن املا�ضي ،فرتوح ،تعيد ترتي ��ب امل�شهد ،تغر�س نخلة
افرتا�ضي ��ة هن ��ا ،وجتري نه ��ر ًا ،وتبتك ��ر ظ�ل�ا ًال� ...أيُّ
وج ��ع هذا؟ مل ��اذا �شهدتَ الفردو� ��س واحتفظت ب�صوره؟
كان علي ��ك �أن ال ت�شه ��د ذل ��ك ،كان علي ��ك �أن تهجره وهو
يف ذروة قيامت ��ه ،و�أن تغي ��ب عن ��ه اىل الأبد يف �أو�صال
و�أ�شالء الدنيا.
يف ممار�س ��ة قبيحة جد ًاُ ،
تغلق �شرط� � ُة خمافر احلدود
الط � َ
�رق الرتابية ،التي بقرى الف ��او وال�سيبة و�سيحان،
فتمن ��ع ال�صيادي ��ن (احلداكة)م ��ن الو�ص ��ول اىل �ش ��ط
الع ��رب .تق ��ول ب�أنها متل ��ك الأ�سباب يف ذل ��ك ،واحلداك
غ ��رام الب�صري�ي�ن ،وه ��و ف�سح ��ة للرتوي ��ح عنده ��م،
والتخل� ��ص من �ضي ��ق املدينة ،لك ��نَّ ال�شرط ��ة تطاردهم
هناك ،ومثلما ت�ضيّق البلدية والع�شوائيات على �أقرانهم
يف �أبي اخل�صيب والتنومة وال�صاحلية وكردالن راحت
ت�ضيق عليهم املممرات الرتابية فتقطعها.
تتف�ن�ن حكوم ��ات الع ��امل املتم ��دن يف �إن�ش ��اء م ��ا يدخل
ال�سرور على انف�س مواطنيها� ،إال يف الب�صرة واجلنوب
العراقي املبتلى ب�أحزاب الدين الإ�سالمي ،فكلهم يعملون
على جعل احلياة نكد ًا .هل يكون املحافظ �أ�سعد العيداين
بحاج ��ة اىل التنبيه؟ �أيرى يف ت�سوي ��ة �ساحل على �شط
العرب ،وتعميق م�سلك ��ه ليكون ل�صيادي ال�سمك ن�صيب
م ��ن ال�س ��رور يف مدينته ��م اخلربة ه ��ذه؟ ث ��م� ،أيلقى ما
تكتب ��ه يا طالب عب ��د العزي ��ز �أذان ًا �صاغية م ��ن حمافظ،
ومن حكومة ال يعنيها من �أمر مواطنيها �شيئ ًا ؟
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كتب

ر�سالة الأديان واحدة �إذا ما فهمناها جيد ًا
�إذا ما فهمنا جوهرها العميق
ها�شم �صالح

والآن ب��داي��ة ا�سمحوا يل بخ�صو�ص مفهوم
الت�سامح �أنْ �أقول ما يلي :علينا �أنْ نذهب اليوم
�إىل �أبعد ممّا ذهبت �إليه فل�سفة الأن��وار يف هذا
املجال� ،إذ ال ينبغي علينا فقط �أنْ «ن�سمح» �أو
«نت�سامح» مع �أتباع الدّين املُختلف �أو املذهب
املُختلف ،هذا مل يعد يكفي ،ومل يعد يكفينا فقط
�أنْ نتح َّمل وجود االختالف الديني االعتقادي يف
املجتمع كما كان يفعل فال�سفة الأن��وار �سابق ًا،
ولهم ال�شكر اجلزيل بطبيعة احلال ،ال ريب يف
� ّأن موقفهم كان تقدّم ّي ًا ج ّد ًا ورائع ًا بالن�سبة �إىل
ذلك الزمان قبل مائ َتي �سنة؛ ولك ّنه مل يعُد كافي ًا
بالن�سبة �إلينا اليوم .علينا اليوم �أنْ نعرتف ب� ّأن
هناك حقيق ًة ما خارج نِطاق عقيدتنا �أو ديننا �أو
اخلا�ص،
مَذهبنا .ينبغي �أنْ نعرتف ب�� ّأن ديننا
ّ
�أو مذهبنا ،ال ميتلك وحده ّ
كل احلقيقة الإلهيّة
ً
للدّين  .وهذا �شيء ي�صعب علينا ج ّدا �أنْ نق ّر به،
علي �أنْ �أعرتف ب� ّأن
ولكن ينبغي �أنْ نتع َّود عليه َّ .
بجانب �آخر من احلقيقة غري
الآخرين لهم عالقة
ٍ
الذي �أعرفه �أنا  .ينبغي �أنْ �أعرتف ب� ّأن رمزانيّتي
ال��دي�ن� ّي��ة ال ت�ستنفد ك� ّ�ل �أب �ع��اد ترميز املقدَّ�س
الأعلى الأ�سا�سي ،مبعنى �آخر :ف� ّإن ديني ،على
عظمته ،ال ي�ستنفد ّ
كل �أبعاد املُط َلق الإلهي ،على
ً
عك�س ما �أت��وهَّ ��م .الآخ��رون �أي�ضا ُي�ع�ّب رّ ون عن
جوانب �أخ��رى من هذا املُط َلق الإلهي �أو الرمز
الأ�سا�سي غري تلك التي �أعرفها .من هنا غنى
الأديان وتنوعها �أو قل غناها من خالل تعدديتها
وتنوعها .ال ينبغي �أنْ نخ�شى م��ن االختالف
والتنوع .اختالف �أمتي رحمة!
على هذا الأ�سا�س تتكامل الأدي��ان وال تتعا َر�ض
جانب
�أو تت�صارع ،ك� ّ�ل واح��د منها ي�ع� رِِّّبرِ ع��ن
ٍ
من جوانب احلقيقة الإلهيّة املُط َلقة .على هذه
الأر�ضيّة يتكامل الإ�سالم مع امل�سيحيّة .يُ�ضاف
�إىل ذلك � ّأن جميع الأدي��ان الكربى تتالقى على
ن��واة �أخالقيّة مُ�ش َ
رتكة :ال تقتل ،ال ت�سرق ،ال
تكذب� ...إلخ .وبالتايل ،فعلى ال ّرغم من اختالف
دين
الطقو�س وال�شعائر ،بل وح ّتى العقائد ،من ٍ
َكارم الأخالق
�إىل �آخر ،ف�إنها جميع ًا تدعو �إىل م ِ
 .وهذا ال ينطبق على �أديان التوحيد كامل�سيحيّة
وال �ي �ه��ود ّي��ة والإ�� �س�ل�ام ف �ق��ط ،و� مّإن � ��ا ينطبق
�أي���ض� ًا على �أدي���ان ال���ش��رق الأق���ص��ى كالبوذيّة
والهندو�سيّة� ...إل��خ .ال يوجد دينٌ واحد يدعو
�إىل ال��رذي �ل��ة وال �ف��اح �� �ش��ة وال� �ع ��دوان وال�ق�ت��ل
وال�سرقة وال�ك��ذب� ...إل��خ .م�ستحيل! وبالتايل
ف��الأدي��ان يمُ كن �أنْ تتالقى على ه��ذه الأر�ضيّة،
وينبغي �أنْ تتالقى و� اّإل فاحلرب العالمَ يّة املُدمِّرة!
طرح العامل اللاّ هوتي ال�سوي�سري
ولهذا ال�سبب َ
ال�شهري ه��ان��ز ك��ون��غ ��ش�ع��اره ال��رائ��ع :ال �سالم
يف ال �ع �المَ م��ن دون ��س�لام ب�ين الأدي� ��ان .ولكن
ال �سالم بني الأدي��ان � اّإل بعد �أنْ يعرتف ّ
كل دين
مب�شروعيّة الأدي��ان الأخ��رى يف الوجود .وهذا
ما فعلته الكني�سة امل�سيحيّة �إ ّب��ان انعقاد جممع
الفاتيكان الثاين يف العام  1965كما ذكرنا �آنف ًا.
فقد تخ َّلت لأوّ ل م ّرة عن الهوت التكفري وتب َّنت
الهوت التنوير ،يف املا�ضي ،وعلى مدار �أكرث من
�ألف �سنة ،كانت الكني�سة تردِّد الفتوى التالية:
«خارج الكني�سة الكاثوليكيّة البابويّة الرومانيّة
املقدَّ�سة ال مر�ضاة عند الله وال جناة يف الدار
الآخ� ��رة» ،وه��ذا يعني تكفري ًا لي�س للمُ�سلمني
واليهود و�سواهم من باقي الأدي��ان فقط ،و� مّإنا
يعني �أي�ض ًا تكفري ًا للمَذاهب امل�سيحيّة الأخرى،
وبخا�صة الربوت�ستانتيني.
ّ
ن�سي التحريريّ الكبري،
�أمّا بعد ذلك املجمع ال َك ّ
فقد اعرتفت الكني�سة الكاثوليكيّة ب�إميان جميع
الأديان ،بل وح ّتى ب�إميان املُ�سلمني ،العدو ال ّلدود
على َم��دار التاريخ! وكانت تلك ث��ورة الهوتيّة
العلم
ال تقدَّر بثمن ،على �سبيل املُقا َرنة ،ينبغي ِ
ب� ّأن الإ�سالم يحتوي �أي�ض ًا على مقوالت ممُ ا ِثلة
ملقولة الكني�سة الكاثوليكيةّ �« :إن الذين �آمنوا
والذين ه��ادوا والن�صارى وال�صابئني مَن �آمن
بالله واليوم الآخ��ر وعمل �صالحِ ًا فلهم �أجرهم
عند ر ّب�ه��م وال خ��وف عليهم وال ُه��م يحزنون»
(ال�ب�ق��رة .)62 ،ال��ذي��ن �آم �ن��وا :يعني امل�سلمني،
والذين ه��ادوا اليهود ،والن�صارى امل�سيحيّني،
وال�صابئة عبدة الكواكب ..ك ّلهم تعرتف الآية
بهم وب�إميانهم ب�شرط �أنْ يعملوا �صالحِ ًا .يمُ كن
للتنويريّني العرب �أنْ يعتمدوا على هذه الآية
مُ�ستقب ًال ملواجهة الظالميني ثم لتحقيق املُ�صالحَ ة
التاريخيّة بني الإ�سالم واحلداثة .كما ويمُ كنهم
االعتماد عليها ،وعلى �سواها ،من �أجل اخلروج
من الهوت التكفري الذي يو�شك �أنْ يُدمِّر العرب
حروب �أهليّة
واملُ�سلمني حال ّي ًا بعد �إدخالهم يف
ٍ

ظاهري�� ًا الأدي��ان خمتلف��ة اختالف ًا كب�يراً بل ومتناق�ض��ة ومت�صارع��ة .فهذا ي�صل��ي �إىل ال�شرق
وذاك �إىل الغ��رب .هذا يركع وي�سجد وذاك يظل واقف ًا يف كني�سته ال يركع وال ي�سجد ،هذا ي�ؤمن
بعقائد الهوتية تختلف كلي ًا عن عقائد الأديان الأخرى الخ ..كل هذا �صحيح  .ولكن هناك نواة
�أخالقية م�شرتكة جتمع بني خمتلف الأديان الكربى ،وهو ما �سنو�ضحه �أكثـر الحق ًا.

� ّأما بعد ذلك املجمع
َ
التحريري الكبري،
ن�سي
ّ
الك ّ
فقد اعرتفت الكني�سة
الكاثوليك ّية ب�إميان جميع
الأديان ،بل وح ّتى ب�إميان
املُ�سلمني ،العدو ال ّلدود على
َمدار التاريخ! وكانت تلك
ثورة الهوت ّية ال تقدَّ ر
بثمن

طاحنة ال ُتبقي وال تذر.
يف ع�صر احل��داث��ة :لأول م��رة ت��دخ��ل احلقيقة
الدينية يف �أزمة مع ذاتها .وهذا ما مل يعرفه عامل
الإ�سالم بعد .ولكنه �سيعرفه عما قريب..
التع�صب
ميكن ال�ق��ول ب�شكل م��ن الأ��ش�ك��ال �إن
ُّ
ال��دي�ن��ي ظ � َّل ��س��ائ��د ًا يف ال �غ��رب طيلة الع�صور
الو�سطى وح ّتى مَ�شارف الع�صور احلديثة .ومل
يبتدئ بالرتاجُ ع � اّإل بعدما دخلت �أوروب��ا فيما
يدعوه العُلماء ب�أزمة احلقيقة الدينيّة مع ذاتها.
ففي حلظ ٍة من ال ّلحظات ،راح بع�ضهم يت�ساءل :يا
دين �آخر� ،أما كنتُ �س�أحبّه
ترى لو �أنيّ وُلدت يف ٍ
أحب ديني الآن و�أتع ّلق به؟ لو
و�أتع ّلق به مثلما � ُّ
�أنيّ ُولدتُ يف مذهب �آخر� ،أما كنتُ �س�أعتقد �أ ّنه
هو وحده ال�صحّ املُط َلق واملذهب الآخ��ر �ضال ٌل
يف �ضالل؟ �أما كنت �س�أحقد على �أتباعه؟ على هذا
النحو راح الفكر الأوروبي ي�ضع مفهوم احلقيقة
راجعة النقديّة القا�سية.
الدينيّة على حم� ّ�ك املُ َ
ِّ
فنحن نعتقد � ّأن ديننا �أو مَذهبنا ميثل وحده
احلقيقة الإلهيّة املُط َلقة� .إ ّن��ه ي�ستنفدها كل ّي ًا.
ون�ستغرب كيف ميكن �أنْ يوجد دين �آخر �أو مذهب
َذهب
�آخر؟ ولكنْ لو �أ ّننا وُلدنا يف ٍ
دين �آخر �أو م ٍ
�آخر العتقدنا ال�شيء نف�سه .على هذا النحو راح
فال�سفة التنوير ي�ستنتجون � ّأن مفهوم احلقيقة
ن�سبي ولي�س مُطلق ًا .ولهذا ال�سبب يقول مي�شيل
ّ
�أونفري على ل�سان مونتيني « :كالمه يعني �أ ّنه
(�أي مونتيني) لو ُو ِلد يف فار�س ما قبل الإ�سالم
لكان زراد�شت ّي ًا .ولو �أ ّنه ُو ِلد يف اجلزيرة العربيّة
لكان مُ�سلم ًا» .ون�ضيف :ولو �أ ّنه ُو ِلد يف الهند،
لكان هندو�س ّي ًا �أو بوذ ّي ًا ،ويف ال�صني طاو ّي ًا �أو
كونفو�شيو�س ّي ًا� ...إل��خ .ولك ّنه ُو ِل��د يف فرن�سا،
وب��ال�ت��ايل فهو م�سيحي كاثوليكي لأن �أغلبية
الق�صة ب�ك� ّ�ل ب�ساطة.
ال�شعب ه�ك��ذا .ه��ذه ه��ي ّ
وبعده قال مونت�سكيو هذه العبارة ال�شهرية�« :أنا
�إن�سان بال�ضرورة ول�ستُ فرن�س ّي ًا � اّإل باملُ�صادَفة».
مبعنى �أ ّنه لو ُو ِلد يف اليابان لكان يابان ّي ًا ،ولو
ُو ِلد يف ا�سطنبول لكان ترك ّي ًا� ...إلخ .وبالتايل
ف� ْل� ُن�خ� ِّف��ف م��ن عنجهيّتنا ال�ق��وم� ّي��ة وغ�ل��وائ�ن��ا.
ولْ ُنخ ِّفف �أي�ض ًا من عنجهيّتنا الطائفيّة وتع�صبنا!
وعلى هذا النحو ن�ستخل�ص � ّأن املَجازر الطائفيّة
التي ح�صلت بني الكاثوليك والربوت�ستانت يف
ناتة عن توهُّم ّ
كل َط َرف بامتالك
�أوروبا كانت جِ
احلقيقة الإلهيّة املُط َلقة للم�سيحيّة ،و� ّأن الآخر
وخارج على امل�سيحيّة
فا�سق ،وكافِر ،وزنديق،
ِ
ِ
احلقة .ولهذا ال�سبب �شنَّ فال�سف ُة الأن��وار حمل ًة
التع�صب ال��دي�ن��ي ،وع�ل��ى فتاوى
�شعواء على
ّ
التكفري اللاّ هوتيّة الكهنوتيّة التي ت�ؤدّي مُبا�شر ًة
�إىل القتل والذبح واملجازر .وكان يف طليعتهم
فولتري بطبيعة احل��ال .وراح فال�سفة التنوير
يطرحون �أ�سئلة م��ن ال�ن��وع ال �ت��ايل :ب� ��أيّ ٍّ
حق
�أُك ِّفر �شخ�ص ًا �آخر ملج ّرد �أ ّنه ال ينتمي �إىل ديني
�أو مذهبي؟ �إذا كان هذا ال�شخ�ص طيّب ًا وخ� رِِّّيًا ًا
يفيد الآخرين ويخل�ص يف ت�أدية واجبه وخدمة
املجتمع� ،ألي�س هو �أف�ضل من �شخ�ص �آخر ينتمي
�إىل ديني ومذهبي ولك ّنه رديء و�ش ّرير؟ �ألي�س
الدّين هو املُعامَلة يف نهاية املَطاف كما يقول
�سبينوزا؟ على ه��ذا النحو راح ��وا يخرجون
تدريج ّي ًا م��ن غياهب ال�ق��رون الو�سطى ،حيث
�سادت الفتاوى التكفرييّة والتمييز بني النا�س
على �أ�سا�س الدّين واملَ��ذه��ب .وعلى هذا النحو
راح��ت �أوروب� ��ا تتجاوز انق�ساماتها املذهبيّة

وتع�صبها الديني وت�سري على طريق اال�ستنارة
والتقدُّم.
ال ميكن �أنْ ينبثق الإن�سان العربي احلديث
�إال على �أن�ق��ا���ض الإن���س��ان الأ� �ص��ويل الطائفي
القدمي
نق�صد ب��ذل��ك م��ا ي �ل��ي :التفكيك �أو ًال وب�ع��دئ��ذ
ال�ترك �ي��ب .ق��د ت �ب��دو ه��ذه ال �ع �ب��ارة ق��ا��س�ي��ة ،بل
ومُرعبة بع�ض ال�شيء ،لكنْ ثمّة ُم�ب ّ�ررات لها.
لن َّتفق على الأم ��ور منذ ال�ب��داي��ة :نحن جميع ًا
مدعوّ ون لال�شتغال على �أنف�سنا ،لتغيري �أنف�سنا
بقوم ح ّتى يغيرّ وا ما
ب�أنف�سنا« .ال يغيرّ الله ما ٍ
�ان معيّنة �أو حتىّ
ب�أنف�سهم» .ك ّلنا وُلدنا يف �أدي� ٍ
يف َم��ذاه��ب حم �دَّدة داخ��ل ه��ذه الأدي���ان .وكلناّ
حب ديننا ومَذهبنا
ت�ش َّربنا مع حليب الطفولة ّ
وطائفتنا .وربمّ ��ا ت�شربّنا �أي�ض ًا كره الطوائف
الأخ��رى �أو احلذر منها على الأق� ّ�ل �أو عدم الثقة
بها .وهذا ما يُ�سبِّب املُ�شكالت واحلروب الأهلية
املُدمّرة ،ويعرقل بالتايل الوحدة الوطنية للبالد.
وبالتايل ما احل� ّ�ل؟ هل هو يف �أنْ نبقى على ما
نحن عليه �أم يف البدء بتغيري �أفكارنا �أو تعديلها
على ال ّ
أقل؟ �أ�صعب �شيء هو ا�شتغال ال ّذات على
ذاتها لتغيري ذاتها من الداخل� .أ�صعب �شيء هو
ُراجعة طفوالتنا وع�صبيّاتنا الدفينة .ذلك � ّأن
م َ
العلم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر .وهذا يعني
ِ
�أ ّننا �سوف ن�شتبك مع �أنف�سنا يف معركة �ضارية
ال تبقي والتذر .وهي �أ�صعب مَعركة� :إ ّنها املعركة
احلا�سمة ل�ل� ّذات �ض ّد ال� � ّذات! ولكنْ ينتج عنها
ِ
اخلري العميم ،وبنا ًء على نتيجتها� ،سوف ينبثق
وع � �ق � �ل � � ّي� ��ة
�إن� ��� �س ��انٌ ع ��رب � ّ�ي ج��دي��د
ك � ّل��ه؟ �إ ّن��ه
جديدة ،م��اذا يعني ذلك

يعني � ّأن الإن�سان العربي اجلديد �سوف ينه�ض
على �أنقا�ض ذاته بعد خما�ض ع�سري ،لتو�ضيح
ه��ذه ال�ف�ك��رة �أك�ث�ر ��س��وف �أ�ست�شهد مب�ؤ�سِّ �س
الفل�سفة احلديثة رينيه دي�ك��ارت ،ك��ان ديكارت
يقول حرف ّي ًا" :منذ بع�ض الوقت رحتُ �أ�شعر ب�أنيّ
كنتُ قد تل ّقيتُ يف �سنوات عمري الأوىل جملة
من الأف�ك��ار والآراء اخلاطئة على �أ�سا�س �أ ّنها
�صحيحة ،ولذلك ق ّررتُ التخلُّ�ص من هذه الأفكار
وبدء ّ
كل �شيء من جديد� ،أي من الأ�سا�س (نحن
نقول الآن :من نقطة ال�صفر) .ولك ّنني مل �أجت َّر�أ
على تنفيذ هذا امل�شروع فور ًا ،نظر ًا �إىل �ضخامته
وخطورته؛ فقد انتظرتُ ح ّتى كربت ون�ضجت،
وما عدتُ �أحلم ْ
بن�ض ٍج �آخر �أكرب لتنفيذه .ولهذا
بكل حريّة وطم�أنينة �أنْ �أد ِّم� َر كلّ
ال�سبب ق ّررتُ ّ
�أفكاري ال�سابقة".
الحِ ظوا هذه الكلمة اخلطرية التي يَ�ستخدمها:
ت��دم�ير! نحن َن�ستخدِ م كلمة �أق � ّ�ل وط� ��أة منها
(ت�ف�ك�ي��ك) ،وم��ع ذل��ك نخ�شى �أنْ ُن� َّت�ه��م بتدمري
ال�ت�راث! على �أيّ ح��ال م��اذا َن�ستنتج م��ن كالم
دي�ك��ارت اجل��وه��ريّ ه��ذا؟ ن�ستنتج م��ا يليّ � :أن
الإن�سان العربي اجلديد لن يو َلد � اّإل بعد التخلُّ�ص
م��ن �أف �ك��اره الطائفيّة واملذهبيّة ال�سابقة التي
تربّى عليها ور�ضعها مع حليب الطفولة� ،سواء
يف البيت �أم املدر�سة �أم الكني�سة �أم اجلامع...
العربي
�إل ��خ .ول�ه��ذا ال�سبب قلتُ � ّإن الإن���س��ان
ّ
أنقا�ض الإن�سان العربي
اجلديد �سوف يو َلد على � ِ
القدمي.
��ش��روط ان ��دالع ال �ث��ورة التنويرية ال�ك�برى يف
العامل العربي
لتو�ضيح الفكرة �أك�ثر ف�أكرث� ،سوف �أ�ضيف ما

�آن الأوان لالنتقال من عقلية القرون الو�سطى املتع�صبة طائفي ًا
ومذهبي ًا �إىل عقلية الع�صور احلديثة املت�ساحمة التي ال تفرق بني
النا�س على �أ�سا�س الطائفة �أو املذهب .الأوىل خا�ضعة لل�شريعة
القدمية بكل فقهها وفتاواها

ميكن القول ب�شكل من
التع�صب
الأ�شكال �إن
ُّ
الديني َّ
ً
ظل �سائدا يف الغرب
طيلة الع�صور الو�سطى
وح ّتى َم�شارف الع�صور
احلديثة .ومل يبتدئ
بالرتاجع � اّإل بعدما دخلت
ُ
العلماء
�أوروبا فيما يدعوه ُ
ب�أزمة احلقيقة الدين ّية مع
ذاتها.

العربي اجل��دي��د ل��ن ينبثق ولن
يلي :الإن���س��ان
ّ
يو َلد قبل �أن ينتقل العالمَ العربي والإ�سالمي
ك ّله من الباراديغم اللاّ هوتي للع�صور الو�سطى
�إىل الباراديغم اللاّ هوتي للع�صور احلديثة .لن
تتغيرَّ الأم��ور فع ًال يف �سوريا والعراق ولبنان
واملَ�غ��رب واملَ���ش��رق � اّإلع�ن��دم��ا ينت�صر الت�أويل
العقالين احلديث للدّين الإ�سالمي على الت�أويل
القدمي املوروث منذ مئات ال�سنني .وهو ت�أويل
را�سخ يف العقليّات اجلماعيّة ر�سوخ اجلبال،
ِ
من هنا �صعوبة التغيري يف العالمَ العربي حال ّي ًا،
وهو على �أيّ حال لن يتم � اّإل على مَراحل مُتتالية
و�سوف يَ�ستغرق �أجيا ًال عدّة ،وبالتايل فجيلنا
نحن لي�س � اّإل وقود ًا يَحرتق ،نحن حطب التاريخ
�شتعل ،نحن ج�سر االنتقال �أو العبور
العربي املُ ِ
من ع�صر �إىل ع�صر ،ومن كون �إىل كون .وعلى
العربي اجلديد.
�أنقا�ضنا �سوف يو َلد الإن�سان
ّ
انظروا امل�آ�سي والفواجع احلا�صلة حال ّي ًا يف كلّ
�أنحاء العالمَ العربي والإ�سالمي� ،أجيال ب�أ�سرها
حَترتق و�شباب يف عمر الورود يت�ساقطون..
كنتُ قد ذكرتُ �آنف ًا ا�سم عالمِ اللاّ هوت ال�سوي�سري
هانز كونغ ،و�أو ّد هنا الإ�شادة مب�ؤ ّلفاته ال�ضخمة
التي ا�ستفدتُ منها كثري ًا وعا�شرتها طوي ًال على
َم��دار الع�شرين �سنة املا�ضية .ومعلوم �أ ّن��ه جدَّد
ب�شكل رائع ومُدهِ �ش .بل وطبَّق
اللاّ هوت امل�سيحي ٍ
اخلا�صة
عليه نظريّة العالمِ الأمريكي توما�س كهن
ّ
العلميّة �أو القطيعات الإب�ستمولوجيّة
بالثورات ِ
يف تاريخ العلوم الفيزيائيّة والطبيعيّة .وهذا
�شيء مُده�ش ج� ّد ًا ،ل ّأن عُلماء الدّين ال َّ
يطلعون
ع��اد ًة على النظريّات الإب�ستمولوجيّة� ،أو على
ما ندعوه بفل�سفة العلوم� .إ ّنهم �أبعد ما يكونون
عنها وال ي�ك��ادون يفقهون فيها �شيئ ًا �أو ح ّتى
�شا�سع
يهتمّون بها جم� ّرد اهتمام ،فهناك ب��ونٌ ِ
بني جمال ِعلم اللاّ هوت ،ومجَ ��ال فل�سفة العلوم
�أو ما يُدعى بال ّلغات الأجنبيّة بالإب�ستمولوجيا،
ول�ك� ّ�ن هانز ك��ون��غ ،كما قلنا ،يفتح عي َنيه على
ك� ّ�ل �شيء ،على ك� ّ�ل جم��االت املَعرفة� ،إ ّن��ه َّ
يطلع
على العلوم والفل�سفات كلها ولي�س على العلوم
الدينيّة فح�سب ،وليتنا منتلك عالمِ ًا واحد ًا مثله
يف اجلهة الإ��س�لام� ّي��ة ،هيهات! يف ال��واق��ع هو
نِتاج التاريخ الأوروبي الذي ما ّ
ُقارع بني
انفك ي ِ
العلم والإميان �أو بني الدّين والفل�سفة منذ �أربعة
ِ
نتج عن هذه املُقا َرعة
قرون وح ّتى اليوم ،وقد َ
اخلري الكثري بالن�سبة �إىل العلوم الدينيّة ،فقد
ا��س�ت�ن��ارت وانفتحت وتع َّمقت �إىل ح � ٍّد كبري،
تو�صلوا �إىل ِع�ل� ٍ�م ج��دي��د ه��و :فل�سفة
وعندئذ َّ
الدّين ،لقد �أَجربت هذه املُقا َرع ُة اجلدليّة اخل�صبة
رجا َل الدّين امل�سيحيّني يف �أوروبا على تو�سيع
�آفاقهم العقليّة ومنظوراتهم الفكريّة وجتديد
َفهْمهم للن�صو�ص الدينيّة الت�أ�سي�سيّة ،وهذا ما
مل يح�صل ح ّتى الآن يف اجلهة الإ�سالميّة ،عربيّة
كانت �أم غري عربيّة ،وحدها امل�سيحيّة الأوروبيّة
ا�ستفادَت ح ّتى الآن من االكت�شافات املُذهلة للعِ لم
احلديث وكذلك الفتوحات الكربى للفل�سفة .فقد
�أجربها تقدُّم العِ لم على اخل��روج من قوقعتها
الهوت حت ّرري تنويري
(�أي �أ�صوليّتها) وتوليد
ٍ
يتنا�سب مع روح الع�صور احلديثة .وعلى هذا
َ
النحو تخ َّلت تدريج ّي ًا عن العقليّة التكفرييّة
الظالميّة للقرون الو�سطى ،وتب َّنت الت�أويل
العقالين وال��روح��اين العظيم جلوهر الر�سالة
ال��دي �ن � ّي��ة .ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و مت� َّك�ن��ت م��ن �إق��ام��ة

املُ�صالحَ ة التاريخيّة بني امل�سيحيّة واحلداثة
خ�صام وعراك.
بعد طول
ٍ
كيفية االنتقال من النموذج الديني القرو�سطي
�إىل النموذج الديني احلديث (�أو الباراديغم
الأعظم يف اللغات الأوروبية)
نق�صد بذلك �أن��ه �آن الأوان لالنتقال من عقلية
القرون الو�سطى املتع�صبة طائفي ًا ومذهبي ًا �إىل
عقلية الع�صور احلديثة املت�ساحمة التي ال تفرق
بني النا�س على �أ�سا�س الطائفة �أو املذهب .الأوىل
خا�ضعة لل�شريعة القدمية بكل فقهها وفتاواها،
والثانية خا�ضعة للفل�سفة ال�سيا�سية التنويرية
احلديثة� :أي ل�شريعة حقوق الإن�سان واملواطن.
و�شتان ما بينهما! �إن بحر ال��دم اجل��اري حالي ًا
يف امل�شرق العربي ناجت يف ق�سم كبري منه عن
�صعوبة عملية االنتقال هذه وخما�ضها الع�سري.
هناك ف��رق كبري ب�ين تدين الع�صور الو�سطى
وت��دي��ن الع�صور احلديثة �أو ال تدينها ،هناك
ف��رق بني العبودية واحل��ري��ة! وال يعرف معنى
احلرية �إال من ك�سر القوقعة وخرج من الأقفا�ص
الطائفية واملذهبية الإخوجنية  -الداع�شية التي
ت�سيل الآن �أنهار ًا من الدم يف �سوريا والعراق
وامل�شرق العربي عموم ًا.
ً
على �أي حال كنا قد قلنا �آنفا �إن هانز كونغ طبَّق
نظريّة العالمِ الأمريكي توما�س كهن على تاريخ
اللاّ هوت امل�سيحي .لكنْ ما هي هذه النظريّة؟
باخت�صار �شديد م��ا يلي� :إ ّن �ه��ا تتمحور
لن ُق ْل
ٍ
م�صطلح واح��د ُي��دع��ى ال�ن�م��وذج العِ لمي
�ول
ح�
ٍ
الأعلى ال�سائد يف حقب ٍة ما من ح َقب التاريخ،
عرفة �إبّان تلك احلقبة قبل
واملُ�سيطِ ر على كليّة املَ ِ
ّ
�أن ينهار الحق ًا يف فرتة �أخ��رى لكي يحل حمله
َعرفة ،وهكذا دواليك..
من� ٌ
�وذج �أعلى جديد للم ِ
وهذا ما يُدعى يف ال ّلغات الأجنبيّة بالباراديغم.
فالنظريّة الأر�سطوطالي�سيّة  -البطليمو�سيّة
مث ًال� ،سيط َرت على الب�شريّة طيلة �أل� َف��ي �سنة
َعرفة .لقد
ب�صفتها النموذج العِ لمي الأعلى للم ِ
كانت تمُ ِّثل النظريّة املُط َلقة عن الكون .وكانت
تعتقد � ّأن الأر�ض هي مَركز ال َكون ،و� ّأن ال�شم�س
هي التي تدور حولها ..ولي�س العك�س .وبعدئذ
انهارت هذه النظريّة اجلبّارة ،التي كانت ُت�ش ِّكل
احلقيقة املُطل َقة بالن�سبة �إىل الع�صور الو�سطى
امل�سيحيّة ،كما الإ�سالميّة .وح َّلت حم ّلها النظريّة
العِ لميّة احلديثة التي � َّأ�س�سها كوبرنيكو�س
وغاليليو وديكارت ونيوتن .وعندئذ انتقلنا من
مركزية الأر�ض �إىل مركزية ال�شم�س.
وهكذا ح َّلت نظريّة جديدة ّ
حمل نظريّة قدمية،
ّ
�أو ق� � ْل ح� � َّل ب��ارادي �غ � ٌم ج��دي��د حم ��ل ب��ارادي �غ��م
ق���دمي .وع �ل��ى غ���رار ذل���كُ ،ي�ق�� ّ��س��م ه��ان��ز كونغ
تاريخ اللاّ هوت امل�سيحي �إىل �أربعة �أق�سام �أو
باراديغمات :فهناك �أوّ ًال الباراديغم اللاّ هوتي
للقرون الو�سطى  ،ث ّم تاله يف القرن ال�ساد�س
ع�شر ال�ب��ارادي�غ��م ال�ّلااّ ه��وت��ي للوثر والإ��ص�لاح
الديني ،ث ّم تاله يف القر َنني ال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر الهوت التنوير على يد �سبينوزا وفولتري
ورو��ّ�س��و وك��ان��ط� ...إل��خ؛ ث � ّم ت�لاه يف القر َنني
ال�ت��ا��س��ع ع�شر وال�ع���ش��ري��ن اله ��وت امل�سيحيّة
ال ّليرباليّة التنويريّة �أي�ض ًا .وعموم ًا ،يُ�ش ِّكل ذلك
ك ّله الهوت احلداثة .والآن ينبثق الهوتٌ جديد
�أمام �أعيننا هو الهوت ما بعد احلداثة .هذا يف
غارق ًا يف الهوت
حني � ّأن العالمَ الإ�سالمي ال يزال ِ
القرون الو�سطى! هكذا نلم�س ملْ
حجم
اليد
�س
ْ
لمَ
الهوّ ة ال�سحيقة التي تف�صل بني العا الأوروبي
وال�ع�المَ العربي .فنحن ل�سنا مُتخ ّلفني عِ لم ّي ًا
وتكنولوج ّي ًا فقط ،و� مّإنا دين ّي ًا والهوت ّي ًا �أي�ض ًا!
�أعرف �أ ّنني �سوف �أ�صدم الكثريين بهذا الكالم،
ولك ّنها احلقيقة.
يقول هذا العالمَ الف ّذ والكاهن امل�ؤمِ ن الكبري ما
معناه� :أُفق عِ لم اللاّ هوت ينبغي �أنْ يكون العالمَ
احل� ّ�ي املعا�ش لأن��ا���س ال�ي��وم� .إ ّن��ه ع �المَ
ٌ
حديث
م�ك� َّون م��ن العلوم والتكنولوجيا وم��ن العقل
النقدي املُ�ستنري �أي�ض ًا .ولك ّنه �أي�ض ًا عالمَ ما بعد
احلداثة� ،أي العالمَ الذي نق َد احلداثة وجتاوَزها
ك�شف عن َخيباتها َ
بعدما َ
وف�شلها من دون �أنْ يهمل
�إجنازاتها الكربى .ففال�سفة احلداثة من �أمثال
فويرباخ ونيت�شه ومارك�س وف��روي��د اعتقدوا
�أ ّنهم ق�ضوا على الدّين ق�ضا ًء مُربم ًا و�أح ّلوا حم ّله
الإحلاد املادّي املُط َلق؛ ف�إذا بعالمَ ما بعد احلداثة
يُعيد للدين اعتباره ويك�شف عن َخيبة الإحلاد
وخوائه وعدميّته وق�صر نظره .وهذا يعني �أ ّننا
و�صلنا الآن �إىل تخوم مرحلة متقدّمة ج ّد ًا� :إ ّنها
مرحلة الفهْم اجلديد كل ّي ًا للدّين� :أي فهْم ما بعد
التنوير وما بعد احلداثة.
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اقــــرأ
هم�س الدم

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "هم� ��س ال ��دم" ت�ألي ��ف �إيريك
دزرت�شميد وترجمة احمد الزبيدي والكتاب يتناول احدا ًثا
غريت م�س ��ار التاري ��خ ،ومثل ��ت نقطة حتول مهم ��ة .زالزل
ثوري ��ة ه ��زت الع ��امل .حي ��ث ي�أخذن ��ا يف رحلة م ��ع الثورة
الفرن�س ��ية وينتق ��ل اىل م ��ا ج ��رى يف املك�س ��يك يف الق ��رن
ال�س ��اد�س ع�شر ،ثم ف�صل عن ثورة البال�شفة يف رو�سيا وما
جرى يف احلرب العاملية الثانية واجلمهورية النازية التي
اعلنه ��ا هتلر ،واحلرب التي خا�ض ��تها اليابان �ض ��د امريكا
والتي انته ��ت باحتالل طوكيو والث ��ورة الكوبية وينتهي
عن ��د الثورة اال�س�ل�امية يف اي ��ران ع ��ام  ،1979اننا امام
كتاب يقدم تاريخ ال�ش ��عوب من خالل الثورات التي �سالت
فيها دماء كثرية.

�إح�سان الفرج ..ترك مهنة الذهب ليكون ر�سامًا كاريكاترييًا وير�سم لتظاهرات ذي قار
منتظر اخلر�سان
ب�ألوان خ�شبية وورقة بي�ضاء ترك
"�إح�سان الفرج املندائي" مهنة �آبائه
و�أجداده يف �صياغة الذهب والف�ضة
لينتهج منهج الر�سم الكاريكاتريي
ويكون ل�سانا �صامتا ولوحة ناطقة
يف تظاهرات ذي قار.
الرجل ال�ستيني ب��د�أ هوايته وهو
يف العا�شرة من عمره عندما كان
يجمع م���ص��روف��ه ال�ي��وم��ي ل�شراء
جملة (املتفرج) الأ�سبوعية بقيمة
 45فل�سً ا والتي تتناول موا�ضيع
ع��ام��ة وم�ن�ه��ا ر� �س��وم الكاريكاتري
لفنانني معروفني كحمودي عذاب
وف ��ؤاد ح�سون حتى �أ�صبح زميلاً
لهم يف الفن.
ح

ول العا

لم

ك���ت���اب

ا� �س �ت �م��ر ب��ه��واي��ت��ه ل �ت �ن �� �ض��ج يف
ثمانينيات القرن املا�ضي وتن�شر يف
بع�ض املجاالت التي ت�صدر �آنذاك
كمجلة (امل��وع��د) اال ان��ه اح�ترف
الكاريكاتري بعد عام التغيري 2003
.
"الفرج" وجد يف فن الكاريكاتري
�� �ص ��ورة ج ��دي ��دة مل �ح��اك��اة الآخ� ��ر
ب �� �ص��ورة م �غ��اي��رة و� �س��اخ��رة من
الظواهر اخلاطئة داخل املجتمع.
مل ي �ك �ت��ف ع �ن��د ه� ��ذا احل� ��د ح�ت��ى
ا��ش�ترك يف ت�ظ��اه��رات ع��ام 2015
التي خرجت مطالبة بالق�ضاء على
الف�ساد و�إ�صالح الواقع ال�سيا�سي
فهنا كان هو ل�سانا لهموم املواطن
وم�شاكله عرب لوحاته.
�أ��ص�ب��ح "�إح�سان الفرج" م��ؤخ��را
�أ�شبه ما ي�سمى بر�سام التظاهرات
ف�ف��ي ك��ل جمعة ك��ان ُي�ظ�ه��ر لوحة

×؟

يف ه ��ذه ال ��زاوي ��ة ال�ق���ص�يرة
��س�ن�ل�ت�ق��ي ب��ع��دد م ��ن ال �ك �ت��اب
لنتحاور معهم ح��ول الكتب..
لقاء اليوم مع املرتجم حت�سني
رزاق عزيز حيث طرحنا عليه
هذه اال�سئلة:
�أحب كتاب قر�أته؟
االع� �م ��ال ال �ك��ام �ل��ة ل�ل���س�ي��اب،
وخا�صة "املوم�س العمياء".
كتاب ترك ب�صمة عليك؟
"الثابت واملتحول" لأدوني�س.
كتاب تتمنى قراءته؟
"ر�أ�س املال" ملارك�س.
كتاب وددت كتابته؟
"اخل�صائ�ص" البن جني.
اول كتاب قر�أته؟
رواي� ��ة "ا�ستبداد املماليك"
جُ رجي زيدان.

جديدة حتكي ب�صمتها م�شكلة وطن
امتدت ل�سنوات ،يبد�أ يف كل �أ�سبوع
ب��ر��س��م خ �ط��وط يف ذه �ن��ه ليم�سك
بعدها ورق��ة بي�ضاء وا�ضعا �إياها

على من�ضدته الب�سيطة يف مر�سمه
داخل املنزل ناثرا ع�شرات الألوان
م��ن الأق�ل�ام اخل�شبية والبا�ستيل
وم �� �س �ط��رة م�ع��دن�ي��ة ي�ستعني بها

ل �ي �ق��وم خ �ط��وط ل��وح �ت��ه وي��رت��دي
نظارته الطبية ويبد�أ الغو�ص يف
عامله اخلا�ص لتكتمل بعد �ساعات
لوحة متكاملة من جميع جوانبها

وي�سمها يف احدى زواياها با�سمه
"�إح�سان الفرج".
لوحاته التي اخت�ص بها التظاهرات
ا�سماها بلوحات الـ"جُ مع" بلغت
حتى االن  250لوحة �آخرها كتب
عليها ع �ن��وان "يف ال �ع��راق يرمى
االطفال يف االنهار" لتحكي حادثة
االم التي رمت �أطفالها االثنني يف
نهر دجلة ببغداد.
"�إح�سان" � �س �ل��ك ن��ه��ج �آب ��ائ ��ه
و�أج� ��داده يف حمل هموم مدينته
وبلده اذ جت��ده م�شاركا يف جميع
ال�ت�ظ��اه��رات ف�ه��و يتو�سط �ساحة
احلبوبي مبت�سما للجميع رافعا
لوحته على �صدره لتحكي مت�سائلة
متى �سيتم �إ�صالح هذا الواقع.
التقطت ل��وح��ات��ه �أزم� ��ات ال �ع��راق
العديدة ،وهو يقف امامها وي�شري
اىل عناوين كل واحدة منها كـ(�سوء

ت��وزي��ع ال �ث�روات ب�ين امل���س��ؤول�ين
واملواطن) واخرى م�شكلة الكهرباء
ب�ع�ن��وان (ف�ق��ط يف ب�ل�ادي ال�ظ�لام
دام�س) و�شهداء �سبايكر وكر�سي
امل�س�ؤول الذي ا�صبح وك�أنه ثروة
و(ان �ت �� �ص��ار ال��ع��راق ع�ل��ى تنظيم
داع�ش).
"�إح�سان" ال��ذي تخرج من معهد
تكنولوجيا الب�صرة ميكانيك عام
 1975وع�م��ل يف �إح ��دى من�ش�آت
وزارة ال�صناعة وامل �ع��ادن اال انه
مل ي��رغ��ب ب��ام �ت �ه��ان م�ه�ن��ة الآب� ��اء
والأج� � ��داد ح �ت��ى �أع� � ��ادوه مرغما
قبل �سنوات قليلة ليعمل ل�سنتني
م�ت�ت��ال�ي�ت�ين ل �ك �ن��ه مل ي �ن �ج��ح فيها
ويقول اين "ف�شلت مبهنة �صياغة
الذهب ف�شال ذريعا" ليرتكها ويبدع
بفن ال�ك��اري�ك��ات�ير ويكتفي بعمله
الوظيفي.

ط��ف��ل ي����ؤل���ف ك���ت���ا ًب���ا ل��ل��م�����س��اع��دة يف حم���ارب���ة ك���ورون���ا
�أل��ف طفل يبلغ من العمر � 5سنوات من
والي��ة جورجيا الأم�يرك�ي��ة كتابًا لإلهام
الأطفال وت�شجيعهم على البقاء �إيجابيني
خ�ل�ال ح��ال��ة ال�ق�ل��ق وع ��دم ال�ي�ق�ين التي
يعي�شها معظم ال�ن��ا���س ب�سبب جائحة
فايرو�س كوروناً ،
وفقا ل�شبكة (�سي �إن
�إن) .وعندما ب��د�أ فايرو�س ك��ورون��ا يف
االنت�شار ،كان لدى الطفل ويد ويليامز
الكثري من الأ�سئلة .لكن ال�س�ؤال الأكرب
كان دائمًا يدور حول الطرق التي ميكنه
تقدمي امل�ساعدة عربها .وق��ال جو�شوا،
والد ويد "بد�أ الأم��ر كله بقوله �إنه يريد
ً
حقا م�ساعدة النا�س".

اول كتاب و�صلك اهداء؟
رواي � � � ��ة "البعث" ل �ل �ي��ف
تول�ستوي.
�آخر كتاب قر�أته؟
"ب�صقة يف وج ��ه احلياة"
لف�ؤاد التكريل.
اول كتاب ا�صدرته؟
ت��رج�م��ة ك�ت��اب "حوارات يف
النرث الرو�سي املعا�صر".
كتاب تعكف على �إ�صداره؟
ت��رج �م��ة رواي� � ��ة "اجلنازة
املرحة" للودميال �أوليت�سكايا.
كتاب ينتظر ان تقر�أه؟
رواي � ��ة "ذهبُ الع�صيان"
�أليك�سي �أيفانوف.
ه ��ل ال �ك �ت��ب مي �ك��ن ان تغري
العامل؟
ميكن للكتب �أن ت�ؤثر يف العامل
وق��د تغيرّ ه يف الغرب ولي�س
ع �ن��دن��ا ،يف ع��امل �ن��ا ال �ع��رب��ي
ال�ت��أث�ير والتغيري كله ل�شيخ
القبيلة ولرجل الدين.
ه��ل ال ��رواي ��ة ت�شكل وج ��دان
النا�س؟
ال���رواي���ة ان �ع �ك��ا���س لتفكري
النا�س .وال��رواي��ة اليوم هي
اجلن�س الأدب��ي الوحيد الذي
يهيمن ع�ل��ى ال �ن��ا���س وي ��ؤث��ر
فيهم.

جنيفر �أني�ستون تدعم جو بايدن
حثت املمثلة الأمريكية جنيفر �أني�ستون جمهورها ومعجبيها
على دع��م امل��ر��ش��ح ال��دمي�ق��راط��ي ج��و ب��اي��دن يف االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية لعام  ،2020حيث �شارك متابعوها �صورا
لها خالل م�شاركتها يف االنتخابات عرب خدمة الربيد يوم
اجلمعة .ووجهت جنيفر �أني�ستون ر�سالة �إىل الأمريكيني
�أثناء م�شاركتها �صو ًرا لها وه��ي ت�ضع بطاقة االق�تراع
ب��ال�بري��د ،حيث كتبت" :هذا الأم ��ر برمته ال يتعلق
مبر�شح واحد �أو ق�ضية واحدة� ،إنه يتعلق مب�ستقبل
ه��ذا البلد وال �ع��امل� ..صوتوا م��ن �أج��ل حقوق الإن�سان
املت�ساوية واحلب والأخالق" .املمثلة الأمريكية البالغة
من العمر  52عاما� ،أكدت دعمها جلو بايدن ونائبته كاماال
هاري�س ،حيث م�ضت تقول" :لقد تركت ورقة االقرتاع
اخلا�صة بي ،وقد فعلت ذلك يف وقت مبكر ..لقد
�صوت لهم لأن هذا البلد الآن �أكرث انق�سامًا من �أي
وقت م�ضى" .وتابعت" :مالحظة :لي�س من امل�ضحك
الت�صويت ل�صالح كاين .ال �أعرف كيف �أقول ذلك من
ف�ضلك كن م�س�ؤوال ...يف الوقت احلايل ،يقرر عدد قليل
من الرجال يف ال�سلطة ما ميكن وما ال ت�ستطيع الن�ساء فعله
ب�أج�سادهن".

ومب�ساعدة والده ،ن�شر ويد كتابًا للأطفال
ب�ع�ن��وان (وي ��د خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا)
لت�شجيع زمالئه على احلفاظ على عقلية
�إي�ج��اب�ي��ة على ال��رغ��م م��ن ت ��أث�ير ال��وب��اء
على حياتهم .وي��روي الكتاب فرتات من
اللحظات اجلميلة و�أخ��رى احلزينة يف
حياة وي��د �أثناء ال��وب��اء ،من ع��دم قدرته
على ال��ذه��اب �إىل املدر�سة �أو اللعب مع
الأ� �ص��دق��اء ،و�إ� �ص��اب��ة ج��دت��ه ب��أع��را���ض
خطرية من فايرو�س كورونا� ،إىل والدة
�أخته الر�ضيعة .وقال جو�شوا والد ويد
"كان هذا هو هدفنا الوحيد من ت�أليف
الكتاب� ...إعالم الأطفال الآخرين �أن كلنا

متنبهون لفكرة �أن هذا الوقت الذي منر
به ع�صيب" .و�أ�ضاف "نحن ال نقول �إن
كل �شيء على ما يرام .كل �شيء لي�س على
ما ي��رام ،ولكن �سنكون بخري" .و�أ�شار
جو�شوا �إىل �أن ت�أليف الكتاب كان مبثابة
و�سيلة لويد ملعاجلة التغيريات الكبرية
يف حياته عقليًا وعاطفيًا ب�سبب الوباء
مع م�شاركة ق�صته � ً
أي�ضا بهدف خلق الأمل
للآخرين.
و ُن���ش��ر ال�ك�ت��اب يف � 2أك�ت��وب��ر (ت�شرين
الأول) وهو مدرج حاليًا يف قائمة �أف�ضل
 100ك�ت��اب ج��دي��د ل�ل�أط �ف��ال ع�ل��ى موقع
(�أمازون).

مادونا ت�سخر
من االنتخابات
الأمريكية :
"يت�أتئ ومعتل
اجتماعيا"
�أب��دت املطربة الأمريكية ،م��ادون��ا ،عدم
�إعجابها بالرئي�س الأم��ري �ك��ي ،دون��ال��د
ترامب ،وكذلك مناف�سه يف االنتخابات
الرئا�سية ،جو بايدن ،ولكنها اختارت
يف النهاية �أحدهما ملنح �صوتها له.
و�شاركت عرب ح�سابها مقطعا م�صورا من
مناظرة الإثنني ،اخلمي�س ،والذي تطرق
ترامب فيه �إىل الأطفال الذين يف�صلون
عن �آبائهم املك�سيكيني بعد �إلقاء القب�ض
عليهم م��ن ج��ان��ب ال�سلطات الأمريكية
�أثناء ت�سللهم �إىل �أمريكا ،وق��ال عنهم:

"يتم �إح�ضار ه ��ؤالء الأط�ف��ال �إىل هنا
عن طريق املهربني والكثري من الأ�شرار
وع�صابات امل �خ��درات ،وي�ستخدموهم
للو�صول �إىل بلدنا" .وع�برت مادونا
( 62عاما) عن ا�ستنكارها ل��ر�أي ترامب
ال�سابق ،قائلة�" :أخرجوا ه��ذا املعتل
اجتماعيا من البيت الأبي�ض".
ورغم عدم اقتناع مادونا بجو بايدن �إال
�أنها تراه �أف�ضل من ترامب ،وقالت" :على
الرغم من �أن بايدن يت�أتئ يف حديثه �إال
�أنه على الأقل لديه بو�صلة �أخالقية".

اندلعت املناق�شات هذه الأيام مع
اقرتاب موعد االحتجاجات..
وكان ال�س�ؤال :هل �ستحقق
�أهدافها هذه املرة بالق�صا�ص من
الذين �أف�سدوا يف البالد وحر�ضوا
على قتل �شباب التظاهرات ؟ .
يف الأول من ت�شرين الأول من
العام املا�ضي ،فاج�أ العراقيون
العامل بتظاهرات �سلمية رفعت
�شعار "�أريد وطن" .
ومع اقرتاب موعد اخلام�س
والع�شرين من ت�شرين الأول
�شمّر �سا�ستنا "الأفا�ضل" عن
�سواعدهم ،مرة يقدمون الن�صائح
للمحتجني ،ومرة يحذرون من
االتفاقية التي عقدها ترامب مع
"اجلوكرية" لتخريب البالد التي
�شهدت خالل ال�سنوات املا�ضية
نه�ضة عمرانية واقت�صادية
وثقافية وفنية وتنموية ..وكان
�أول املغردين ال�سيد نوري املالكي
الذي ان�ضم �إىل �صفوف املحتجني
مطالبًا مبحا�سبة الفا�سدين
و�سراق املال العام والق�صا�ص من
الذين ن�شروا اخلراب يف البلد،
ومل يكن الأمر كذبة ني�سان ،لأننا
يف ت�شرين الأول.
�أ�ضاف ال�سيد نوري املالكي
تعبريين �سيا�سيني ع�شنا
معهما �أيامًا �سعيدة "الفقاعات"
و"�سحقنا العلمانيني" ،واحلمد
لله بعد �ست �سنوات على ترك
نوري املالكي لكر�سي رئا�سة
الوزرء �أ�ضفنا اليوم �إىل قامو�س
ال�سيا�سة "الرق�ص مع الثعابني".
هل انتهت الكوميديا؟ ،بالت�أكيد
هناك ف�صول �أخرى �أكرث ت�شوي ًقا،
فها هو "النهر الثالث" �أحمد
اجلبوري "�أبو مازن" يغري
جمراه من قناة حممد احللبو�سي
�إىل �شط �أ�سامة النجيفي ،فالرجل
بعد �أن باع وا�شرتى و�سط قاعة
الربملان ،اكت�شف �أن طموحه �أكرب،
و�أن �أ�سامة النجيفي ميكن �أن
يجعل منه رئي�سً ا للإقليم ال�سني،
و�ست�س�أل مثل جنابي هل �سينجح
حتالف النجيفي ب�إزاحة حممد
احللبو�سي من كر�سي الربملان؟
وقبل �أن ت�ضرب عزيزي القارئ
�أخما�سً ا ب�أ�سدا�س جاء اجلواب
من النائب عبد الله اخلربيط
الذي �أخربنا �أن حممد احللبو�سي
ال يجل�س على كر�سي رئا�سة
الربملان و�إمنا يجل�س على كر�سي
داخل قلوب العراقيني� ،سيقول
البع�ض وماذا بعد يارجل؟ ملاذا ال
تتطرق �إىل مايجري يف اجلارة
"جمهورية الف�ضيلية" ال�شقيقة
من معارك بني التوت�سي والهوتو،
�إعذروين لأن نظرية جالل الدين
ال�صغري يف "الن�ستلة" ال تزال
حتري ال�شعب العراقي ،مثلما حري
�صاحب نظرية الن�سبية العامل
ب�شعره املنكو�ش وقدميه اللتني
تنتعالن حذاء دون جوارب،
وغليونه وحلظة ال�شرود التي
التفارق وجهه� .أم�ضيت �أيامًا
بلياليها �أُحاول ح ّل لغز "ن�ستلة"
جالل الدين ال�صغري التي يخرجها
من جيبه كلما وجد �أن النا�س تريد
حما�سبة الفا�سدين واملف�سدين،
فقد عاد جالل الدين ال�صغري �أم�س
ليذكرنا بن�صيحته الثمينة والتي
واجهناها للأ�سف بال�سخرية لأننا
�شعب جاحد ومل نتعلم الدر�س بعد
�أن ُنهبت ميزانيات  17عامًا كان
فيها ال�صغري يطالبنا ب�أن نتق�شف
و�ضرب بالن�ستلة مثلاً  ..لكنه فاته
�أن ي�ضرب مثلاً بالرواتب الفلكية
التي يتقا�ضاها باعتباره نائبًا
متقاعدًا.
�إن احلقيقة امل�ؤكدة يف ذلك كله
�أن اجلميع يعلمون �أنهم بانتظار
انتفا�ضة �شعبية ترفع �شعار" نريد
احلقيقة
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المو�س ��يقي وع�ض ��و مجل� ��س نقاب ��ة
الفنانين اعلن ان "الموافقات الر�سمية
ح�ص ��لت عل ��ى �إن�ش ��اء معه ��د للفن ��ون
الجميلة ،في المثنى" م�ؤكدا" :ي�س ��تهل
المعهد القبول بدءا من هذا العام 2020
  2021للمتخرجي ��ن ف ��ي الدرا�س ��ةالمتو�س ��طة� ،ض ��من ق�سمي"الم�س ��رح"
و"الت�ش ��كيل" كلبنتي ��ن �أوليتي ��ن ،على
�أمل التو�س ��ع في العام المقبل ،لي�ش ��مل
ميادين الفن كافة ،المو�س ��يقى والغناء
وال�س ��ينما والتلفزي ��ون واالذاع ��ة
والفوتوغراف".
 محمد كريم ال�ساعدي
ا�س ��تاذ فل�سفة الجمال �ص ��در له م�ؤخرا
كت ��اب بعن ��وان "التاري ��خ والهوي ��ة
الجمالي ��ة" ويت�أل ��ف الكت ��اب من �س ��تة
ف�ص ��ول تناول ��ت" ،مفه ��وم ثنائي ��ة
الم� ��ؤرخ والفن ��ان ف ��ي تدوي ��ن النظرة
�إلى الأنا والآخر على وفق النقد ما بعد
الكولونيال ��ي ،م ��ع فكرة تدخ ��ل الهوية
ب�ص ��ورة عامة ف ��ي الدرا�س ��ات الثقافية

حكايتي ...

�سافرة جميل حافظ :الإن�سان ر�سم وعيه يف جدران الكهوف
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بو�صفها هي التي تحدد طبيعة النظرة
ال ��ى الأط ��ر اال�ش ��تغالية ف ��ي مج ��االت
الآداب والفن ��ون والثقاف ��ة ومدياته ��ا
الجمالية وفق تمظهرها المعرفي".

� صباح المو�سوي
االكاديم ��ي يدي ��ر ن ��دوة يقيمه ��ا اتحاد
االذاعيي ��ن والتلفزيونيي ��ن في جل�س ��ة
يتحدث فيها ال�سيناري�س ��ت والء مانع،
عن "تحدي ��ات الكتابة لالفالم الروائية
الق�ص ��يرة" تعر� ��ض خ�ل�ال الجل�س ��ة
�أفالم "�ش ��يخ نوئي ��ل" و"بي ��ر علوان"
و"الناف ��ذة الحم ��راء" م ��ن ت�أليف والء
مانع.

ما�س القي�سي
ا�س� � ُتبعدت من درا�س ��تها يف �س ��نتها اجلامعية
االوىل نتيجة ن�ش ��رها لإحدى املقاالت ،فكانت
تل ��ك احلادثة مبثاب ��ة مطب تعر�ض ��ت له اثناء
م�س�ي�رتها الأدبية ،يف حياة مل تكن ج�س ��ورها
�س ��هلة وف ��ق تعبريه ��ا ،القا�ص ��ة والروائي ��ة
�س ��افرة جمي ��ل حاف ��ظ حل ��ت �ض ��يفة لدينا يف
(املدى) لتحدثنا عن حكايتها مع االدب.
 .1كيف بد�أت حكايتك؟
والدت ��ي (رحمها الله) الت ��ي كانت تفتح الباب
علينا وتقول لنا اقر�أوا ...والله لو كنت �أعرف
�أقر�أ لقر�أت جميع الكتب يف مكتبات بغداد.
 .2من هو ملهمك؟
الق ��راءة اخللدوني ��ة وتعلم ��ي كتاب ��ة دار دور
الت ��ي جنح ��ت فيه ��ا م ��ن ال�ص ��ف االول �أ اىل
ال�ص ��ف االول ب وحينما بكت �صديقتي وهي
تق ��ول لي� ��س لدين ��ا دار! وبكين ��ا معه ��ا ونحن

الطقس

�أطفال.
 .3متى ولد اول م�ؤلف بكلماتك؟
يف ال�ص ��ف الثاين متو�س ��ط مل يك ��ن م�ؤلفا بل
ق�صة يف اجلريدة.
 .4كيف دربتك احلياة؟
خالل حوادثها اجلميلة �أحيا ًنا وامل�أ�ساوية يف
�أغلب الأحيان.
 .5دور املطبات يف جناحك؟
علمتن ��ي املنتدي ��ات الثقافي ��ة للذي ��ن �أتعام ��ل
معه ��م ،و�إح ��دى املطبات ن�ش ��رتها امل ��دى مرة
وه ��ي حادث ��ة ابع ��ادي م ��ن الكلي ��ة ملدة �ش ��هر
نتيجة �إحدى املقاالت يف �أول �س ��نة �أ�ضع فيها
قدمي يف الكلية.
 .6ما الفرق بني الهواية واملوهبة؟
الهواي ��ة ممار�س ��ة ت�س ��تهوي االن�س ��ان ،بينما
املوهبة تولد معه بفطرته.
 .7هل العمل الأدبي احرتاف ام موهبة؟

االحرتاف ي�ؤدي اىل املوهبة.
 .8اول عمل ن�سجته حروفك؟
يف ال�صف ال�ساد�س ابتدائي.
 .9عمل ترك بروحك �أثرا؟
كتابة روايتي (هم ونحن والقادمون).

 .10م�شهد عالق يف ذهنك مل تعربي عنه ادبيا
بعد؟
ال عدد لها امل�شاهد.
 .11كي ��ف ت�ص ��فني الطري ��ق ب�ي�ن اول و�آخ ��ر
عمل؟
بالن�س ��بة يل كلها مت�ش ��ابهة فاحلياة كلها جهد
وتق�صي واجل�سور التي بينها لي�ست �سهلة.
 .12يق ��ال خري جلي�س يف الزم ��ان كتاب ماذا
تقولني انت؟
ه ��ذا اجللي�س الذي ال ت�س ��تطيع ان ت�س ��تغني
عن ��ه ،رغم كل املنجزات العلمية .هذا اجللي�س
هو مفتاح الوعي الإن�ساين.
 .13من تذهلك اعماله؟
�أحرتمهم جميعًا.
 .14كيف تعرفني الأديب؟
جوهرة احلياة.
 .15هل ندمت يوما عل ��ى ت�أليف عمل ،ما هو،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة �س ��تنخف�ض قليال عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

وملاذا؟
�أندم لأين مُق�صرة يف العمل.
 .16ما هو دور الأدب يف الوعي االن�ساين؟
من ��ذ بد�أ الإن�س ��ان يع�ب�ر عن ذات ��ه يف جدران
الكهوف ر�سم وعيه باحلقيقة.
 .17هل م�ؤلفاتك متتلك جواز �سفر؟
دماغي املتجول هو جواز �سفري.
 .18الهواة ال�صغار ماذا تقولني لهم؟
اقر�أوا ((دار دور)).
 .19هل جتدين لطريقك نهاية؟
النهاية بعيدة.
 .20لو مل تكوين اديبة .ماذا �ستكونني؟
�أنا �أ�ص�ل ً�ا متجولة باحثة عن �أ�س ��مى ما جتود
به احلياة.
وتخت ��م حديثها بدعوة القراء قائلة ":مكتبتي
الكائن ��ة يف منزيل (�ش ��م�س االموم ��ة) ترحب
بكم".
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