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قوى معتر�ضة على االنتخابات :الأغلبية باتت �شبه م�ستحيلة

الإطار التن�سيقي ي�سعى للتحالف

مع ال�صدريين وت�شكيل حكومة توافقية
 بغداد /فرا�س عدنان
خ ّففت قوى يف الإطار التن�سيقي من الت�صعيد
ال�سيا�س ��ي ،وحتدثت عن ح ��وارات مع التيار
ال�صدري هدفه ��ا ت�شكيل حكومة توافقية ،بعد
�أن �أق ّرت ب�صعوبة اللج ��وء �إىل الأغلبية ،فيما
و�صف ��ت ت�صريح ��ات االن�سح ��اب م ��ن العملية
ال�سيا�سية ب�أنها ت�أت ��ي لل�ضغط ب�ش�أن ال�شكوك

التي �أثريت ب�ش�أن نتائج االنتخابات.
ويق ��ول ع�ض ��و ائتالف دول ��ة القان ��ون عبا�س
املالك ��ي يف حديث �إىل (امل ��دى)� ،إن “احلديث
ال ��ذي ظهر يف و�س ��ائل الإعالم ب�ش� ��أن مغادرة
نوري املالكي الإط ��ار التن�سيقي غري �صحيح،
لع ��ل هدف ��ه الت�شوي� ��ش عل ��ى ال ��ر�أي الع ��ام
واحل�صول على مكا�سب �سيا�سية معينة”.
و�أ�ضاف املالكي� ،أن “ق ��وى الإطار متما�سكة،

وه ��ي قاعدة �سيا�سية رمب ��ا تنبثق عنها الكتلة
ال�سيا�سي ��ة الأك�ب�ر ،وجت ��ري مفاو�ض ��ات م ��ع
ق ��وى �سيا�سي ��ة مهم ��ة ،لكنن ��ا بطبيع ��ة احلال
ننتظ ��ر �أن تتم امل�صادقة عل ��ى النتائج النهائية
لالنتخابات”.
و�أ�شار� ،إىل �أن “الهدف من تلك احلوارات هو
�إن�ض ��اج ال ��ر�ؤى وت�شكيل احلكوم ��ة العراقية
املقبل ��ة” ،منبه� � ًا �إىل �أن “ن ��وري املالك ��ي ه ��و

حم ��ور �أ�سا�س ��ي يف الإط ��ار التن�سيق ��ي ،وال
توجد �أية رغبة لديه باالن�سحاب”.
وب�ي�ن املالك ��ي� ،أن “الإط ��ار �أ�صب ��ح لديه �أكرث
م ��ن  90مقع ��د ًا وه ��و ع ��دد كاف لنك ��ون �أم ��ام
�أغلبي ��ة متكننا م ��ن ت�شكيل احلكوم ��ة املقبلة،
لكننا نبح ��ث اليوم عن ترمي ��م البيت ال�شيعي
وتعزيز قوته”.
 التفا�صيل �ص2

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

الديمقراطي ي�سيطر على %70

من مقاعد دهوك و”االتحاد” يحجز
كر�سي ًا لأول مرة منذ 2018
 بغداد /تميم الح�سن
ح�صل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين على اكرث من
 %70م ��ن مقاعد ده ��وك ،لكن نتائجه كان ��ت اقل مما
حققه احلزب يف .2018
وح ��از احل ��زب عل ��ى  %68م ��ن ا�ص ��وات الناخب�ي�ن
يف ده ��وك ،فيما ابع ��د كل نوابه ال�سابق�ي�ن عن قوائم
املتناف�سني با�ستثناء نائبة واحدة.
ومل يع ��د اىل دهوك غري نائبني اثنني وهما املر�شحان
الوحي ��دان يف املحافظ ��ة الت ��ي ت�صدرت اعل ��ى ن�سبة
ت�صويت يف االنتخابات التي جرت ال�شهر املا�ضي.
وا�ستط ��اع اح ��د الن ��واب العائدين حتقي ��ق اعلى عدد
ا�صوات بني املر�شحني يف دهوك وعموم دوائر البالد
البالغة  83دائرة.

باملقاب ��ل ح�صل االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين على
مقعد الول مرة منذ عام  ،2018وجمع ا�صواتا مقاربة
اىل التي ح�صل عليها يف االنتخابات املا�ضية.
وا�ستطاع ��ت املر�شحات يف دهوك ان يتجاوزن ح�صة
الن�س ��اء يف املحافظ ��ة ،ومتكن ��ت امر�أت ��ان م ��ن الفوز
خارج “كوتا الن�ساء” واملقررة بـ 3مقاعد.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة باالنتخابات يف دهوك ،54%
حي ��ث �صوت اك�ث�ر م ��ن � 408آالف �شخ� ��ص من ا�صل
اكرث من  778الف ناخب.
و�ش ��ارك يف االنتخابات يف املدين ��ة الكرد�ستانية 30
مر�شحا �ضمن  3دوائر ،تناف�سوا على �شغل  11مقعدا
زائدا مقعد واحد للمكونات.
 التفا�صيل �ص3

د .ح�سين الهنداوي يكتب:

فا�شية التخلف – البعث العربي نموذج ًا
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“كتب قديمة” وم�سترجعة من قبل طالب العام ال�سابق و�أغلبها “ممزقة”

نق�ص المناهج الدرا�سية يثير حفيظة الطلبة
و�أولياء �أمورهم ..والتربية تطمئن� :ستوزع كاملة
 خا�ص /المدى

التجارة ت�ؤ�شر انخفا�ض ا�سعار الطحني يف اال�سواق  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

محللون :حكومة �أغلبية �ستكون الحل الوحيد
للق�ضاء على المحا�ص�صة
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شف ��ت مباحثات �سيا�سية جتري ما بني �أحزاب �شيعية يف
الع ��راق عن وجود توجه�ي�ن خمتلف�ي�ن يف التناف�س بينهم
ح ��ول من�صب رئا�س ��ة ال ��وزراء وكذلك اال�ستع ��داد للقبول
بح ��ل و�سط لتجاوز امل�أزق احلايل ال ��ذي ت�سببت به نتائج
انتخابات  10ت�شرين االول العامة.
رغ ��م ان كتلة التيار ال�ص ��دري حققت فوزا وا�ضحا وتقدما
بعدد املقاعد يف مناط ��ق �شيعية خمتلفة ،مما جعلها الكتلة
الأكرث قوة ونف ��وذا يف مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة ،ف�إنها
مل تتمك ��ن من جتميع ع ��دد كاف من املقاع ��د ي�سمح لها بان
تك ��ون الطرف املهيمن يف احلكوم ��ة القادمة .وهذا ما دفع
ب�أح ��زاب �شيعية �أخ ��رى اىل ان جتم ��ع �صفوفها كجزء من
جمموعة �أطلقت على نف�سها الإطار التن�سيقي.

وكان التي ��ار ال�صدري قد جاء بالرتتي ��ب الأول بعد اعالن
نتائ ��ج االنتخابات بح�صده  73مقع ��دا من جمموع 329
مقعدا برملاني ��ا ،ثم تاله حتالف تقدم بقيادة رئي�س جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي الذي ف ��از بـ 37مقع ��دا وجاء
بالرتتي ��ب الثال ��ث ائت�ل�اف دول ��ة القانون برئا�س ��ة رئي�س
الوزراء ال�سابق نوري املالكي الذي ح�صل على  34مقعدا،
وح�صد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين  32مقعدا.
مراقب ��ون يقول ��ون ب ��ان الو�ضع ال ��ذي افرزت ��ه انتخابات
 2021ه ��و م�شاب ��ه تقريب ��ا لو�ضعي ��ة انتخابات 2010
عندما ف ��ازت كتلتان مع فارق هام�شي بينهما بعدد املقاعد.
انتخابات ت�شرين الأول املا�ضي فاز فيها التيار ال�صدري بـ
 74مقعدا ،يف حني جمعت االن قوى “الإطار التن�سيقي”
ما يقارب من  70مقعدا.

 التفا�صيل �ص3

مدر�سة في ذي قار ت�ستقبل تالميذها بطريقة فريدة
 خا�ص /ذي قار
ابتكرت مدر�سة ال�سوق االبتدائية احلكومية يف
ق�ضاء �سوق ال�شيوخ جنوب النا�صرية ،ام�س
ال�سبت ،طريقة جديدة يف ا�ستقبال تالميذها
اجلدد.
وق��ال م�ع��اون م��دي��ر امل��در��س��ة رزاق ف��ار���س يف
حديث لـ(املدى)� ،إن “الكادر التعليمي للمدر�سة
جمع مبلغا من امل��ال فيما بينهم وب��ادر ب�شراء
قرطا�سية كاملة وحمافظ للتالميذ ،ف�ضال عن
جت�ه�ي��ز ال�ك�ت��ب امل��در� �س �ي��ة وت��زي�ين ال�صفوف
بالزينة وا�ستقبال التالميذ يف اول يوم درا�سي
لهم”.
و�أ�ضاف �أن “الهدف هو غر�س حمبة املدر�سة
والعلم والتعلم يف نفو�س التالميذ ورفع حالة
اخلوف منهم يف اول يوم درا�سي لهم”.
و�أ�شار �إىل �أن “املبادرة نالت ا�ستح�سان التالميذ
وذويهم الذين ح�ضروا معهم �إىل املدر�سة”.

م ��ع ب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د ،الذي يع ��د الأول
ح�ضوري ��ا من ��ذ ب ��دء تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا �شكا
العدي ��د م ��ن الطلب ��ة والتالمي ��ذ م ��ن ع ��دم ا�ستالمه ��م
مناهجه ��م الدرا�سي ��ة كاملة� ،إ�ضاف ��ة اىل انهم ت�سلموا
كتبا “م�ستخدمة” ،ذات طبعات قدمية.
و�أعرب اولياء االمور عن ا�ستيائهم من نق�ص املناهج
الدرا�سي ��ة ،يف املدار� ��س وتوفره ��ا يف الأ�س ��واق
واملكتبات ،فيما حددت وزارة الرتبية ال�شهر اجلاري
موعدا ال�ستكمال جميع املناهج للمراحل كافة.
عل ��ي عم ��اد ،اب لطالب�ي�ن ق ��ال لـ(امل ��دى)� ،إن “وزارة
الرتبي ��ة تعمد يف كل ع ��ام درا�س ��ي اىل توزيع الكتب

الدرا�سي ��ة ناق�ص ��ة وقدمي ��ة يف اغلب ال�سن ��وات ،مما
ي�ستدعي �شراءها من اال�سواق وهذا ي�ضيف لنا اعباء
مالي ��ة ،يف ظرف قا�س و�صع ��ب نتيجة ت�أخر الرواتب
وزيادة الأ�سعار”.
و�أ�ض ��اف عم ��اد ،ان “ع ��دم ا�ستكم ��ال توزي ��ع املناهج
ونق�صه ��ا ي�سبب �إرباكا للطالب يف ظ ��ل االعتماد على
املن�صات االلكرتونية والت ��ي تعترب حالة جديدة على
الطال ��ب لذا يك ��ون الكت ��اب مهما ج ��دا للق ��راءة وحل
الواجبات”.
ور�أى ان “ع ��دم التن�سي ��ق والتخطي ��ط قب ��ل ب ��دء
الع ��ام الدرا�سي قد ي� ��ؤدي اىل اف�ش ��ال التعليم وتدين
م�ستواه”.

 التفا�صيل �ص2
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قوى معتر�ضة على االنتخابات :الأغلبية باتت �شبه م�ستحيلة

الإطار التن�سيقي ي�سعى للتحالف مع ال�صدريين وت�شكيل حكومة توافقية
 بغداد /فرا�س عدنان

ّ
خففت قوى في الإطار
التن�سيقي من الت�صعيد
ال�سيا�سي ،وتحدثت عن
حوارات مع التيار ال�صدري
هدفها ت�شكيل حكومة
أقرت
توافقية ،بعد �أن � ّ
ب�صعوبة اللجوء �إلى الأغلبية،
فيما و�صفت ت�صريحات
االن�سحاب من العملية
ال�سيا�سية ب�أنها ت�أتي لل�ضغط
ب�ش�أن ال�شكوك التي �أثيرت
ب�ش�أن نتائج االنتخابات.

ويق ��ول ع�ض ��و ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون عبا� ��س
المالكي ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "الحديث
ال ��ذي ظه ��ر ف ��ي و�سائ ��ل الإع�ل�ام ب�ش� ��أن مغادرة
ن ��وري المالكي الإط ��ار التن�سيقي غي ��ر �صحيح،
لعل هدفه الت�شوي�ش على الر�أي العام والح�صول
على مكا�سب �سيا�سية معينة".
و�أ�ض ��اف المالك ��ي� ،أن "ق ��وى الإط ��ار متما�سكة،
وه ��ي قاع ��دة �سيا�سي ��ة ربم ��ا تنبثق عنه ��ا الكتلة
ال�سيا�سي ��ة الأكب ��ر ،وتجري مفاو�ض ��ات مع قوى
�سيا�سية مهمة ،لكننا بطبيعة الحال ننتظر �أن تتم
الم�صادقة على النتائج النهائية لالنتخابات".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "اله ��دف من تلك الح ��وارات هو
�إن�ض ��اج ال ��ر�ؤى وت�شكي ��ل الحكوم ��ة العراقي ��ة
المقبلة" ،منبه ًا �إلى �أن "نوري المالكي هو محور

�أ�سا�سي في الإطار التن�سيقي ،وال توجد �أي رغبة
لديه باالن�سحاب".
وبي ��ن المالكي� ،أن "الإطار �أ�صب ��ح لديه �أكثر من
 90مقع ��د ًا وه ��و ع ��دد كاف لنك ��ون �أم ��ام �أغلبية
تمكننا من ت�شكيل الحكومة المقبلة ،لكننا نبحث
اليوم عن ترميم البيت ال�شيعي وتعزيز قوته".
و�أردف� ،أن "التي ��ار ال�ص ��دري كان �ضم ��ن الإطار
التن�سيق ��ي ويح�ضر االجتماعات ،ورغم �أنه غادر
بعد ان�سحابه من االنتخابات لكنه بعد عدوله عن

االن�سحاب لم يعد �إلينا ال�سباب تتعلق به".
وك�ش ��ف المالك ��ي ع ��ن "م�ش ��اورات وات�ص ��االت
تجري حالي ًا لإرجاع التي ��ار ال�صدري �إلى الإطار
التن�سيق ��ي الذي يرحب به ��ذه العودة من �أجل ان
نك ��وّ ن كتلة �أكب ��ر ،ومن ثم ت�سهي ��ل عملية ت�شكيل
الحكومة".
�أو�ض ��ح� ،أن "بق ��اء الكتل ��ة ال�صدرية عل ��ى حالها،
ال يعن ��ي �أنه ��ا الكتلة الأكث ��ر عدد ًا ،ب ��ل �أن الإطار
التن�سيقي �سيك ��ون �صاحب الحق الد�ستوري في

ا�ستفحال ظاهرة تزوير ال�شهادات بغياب الردع القانوني

"كتب قديمة" وم�سترجعة من قبل طالب العام ال�سابق
و�أغلبها "ممزقة"

نق�ص المناهج الدرا�سية يثير حفيظة الطلبة
و�أولياء �أمورهم ..والتربية تطمئن� :ستوزع كاملة

 خا�ص /المدى
مع بدء العام الدرا�سي الجديد ،الذي يعد الأول ح�ضوريا
من ��ذ بدء تف�شي فايرو�س كورون ��ا �شكا العديد من الطلبة
والتالميذ من عدم ا�ستالمه ��م مناهجهم الدرا�سية كاملة،
�إ�ضافة ال ��ى انهم ت�سلموا كتبا "م�ستخدمة" ،ذات طبعات
قديم ��ة .و�أعرب اولياء االم ��ور عن ا�ستيائه ��م من نق�ص
المناه ��ج الدرا�سية ،في المدار�س وتوفرها في الأ�سواق
والمكتبات ،فيم ��ا حددت وزارة التربي ��ة ال�شهر الجاري
موعدا ال�ستكمال جميع المناهج للمراحل كافة.
عل ��ي عم ��اد ،اب لطالبي ��ن ق ��ال لـ(الم ��دى)� ،إن "وزارة
التربي ��ة تعم ��د ف ��ي كل ع ��ام درا�سي ال ��ى توزي ��ع الكتب
الدرا�سي ��ة ناق�ص ��ة وقديم ��ة ف ��ي اغل ��ب ال�سن ��وات ،مم ��ا
ي�ستدع ��ي �شراءها م ��ن اال�سواق وهذا ي�ضي ��ف لنا اعباء
مالي ��ة ،ف ��ي ظرف قا� ��س و�صع ��ب نتيجة ت�أخ ��ر الرواتب
وزي ��ادة الأ�سع ��ار" .و�أ�ضاف عم ��اد ،ان "ع ��دم ا�ستكمال
توزي ��ع المناه ��ج ونق�صها ي�سبب �إرب ��اكا للطالب في ظل
االعتم ��اد على المن�صات االلكتروني ��ة والتي تعتبر حالة
جدي ��دة على الطالب لذا يكون الكت ��اب مهما جدا للقراءة
وحل الواجبات" .ور�أى ان "ع ��دم التن�سيق والتخطيط
قب ��ل ب ��دء الع ��ام الدرا�سي قد ي� ��ؤدي الى اف�ش ��ال التعليم
وتدن ��ي م�ستواه" .ب ��دوره قال الطال ��ب� ،سجاد عالء في
حديث لـ(المدى)� ،إن "المناهج الدرا�سية التي وزعت لنا
قديمة وم�سترجعة من قبل طالب العام الدرا�سي ال�سابق
واغلبه ��ا ممزقة ،ا�ضافة الى النق�ص ف ��ي بع�ض المواد".

وتاب ��ع ع�ل�اء ،ان "النق�ص الحا�ص ��ل في المناه ��ج ي�ؤثر
على ا�ستيعابن ��ا للمادة وتح�ضير واجباتنا والتي تعطى
لنا عن طريق المن�ص ��ة االلكترونية لحاجتنا الما�سة الى
الكتاب للقراءة في ��ه وفهمه �أف�ضل من المعلومة ال�سريعة
التي تعطى لنا من خالل المن�صة".
و�أ�ض ��اف ،ان "م�شكلة المناهج لي�ست وليدة اليوم ،لكنها
لم تعالج حت ��ى اليوم" ،مت�سائال "جمي ��ع الكتب متوفرة
في �ش ��ارع المتنبي ولكاف ��ة المراحل الدرا�سي ��ة لماذا لم
تتوف ��ر في المدار� ��س؟" .من جهته ،ق ��ال المتحدث با�سم
وزارة التربية حيدر فاروق �إن "هدف وزارة التربية في
ال�شه ��ر االول من العام الدرا�سي الجديد هو تربوي اكثر
مم ��ا هو تعليمي ب�إعادة ت�أهيل الطالب بعد انقطاعه نحو
ع ��ام ون�صف" ،الفت ��ا الى ان "الوزارة ت�سع ��ى الى اعادة
الطالب كي ين�سجم مع اجواء ومقاعد الدرا�سة".
وا�ض ��اف فاروق" ،لدين ��ا نحو  11ملي ��ون تلميذ وطالب
بعناوي ��ن مختلف ��ة" ،الفت ��ا ال ��ى انه "خ�ل�ال ه ��ذا ال�شهر
�ستوزع الكتب كاملة الى جميع الطلبة".
وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ح ��ددت وزارة التربي ��ة ي ��وم 11 /1
موع ��دا لبدء ال ��دوام الح�ضوري ف ��ي المدار� ��س ،بواقع
�أربع ��ة �أي ��ام ف ��ي الأ�سبوع �ضم ��ن جدول معي ��ن ،واكدت
ال ��وزارة ان مديرياته ��ا جاه ��زة وم�ستعدة لع ��ام درا�سي
ح�ض ��وري ناجح وبكافة اال�ستعدادات بما ي�ضمن �سالمة
الط�ل�اب والتدري�سيي ��ن من خ�ل�ال التباع ��د والإجراءات
ال�صحية .واال�سب ��وع الما�ضي� ،أكدت وزارة التربية� ،أن
 %50من المدار�س في العراق بحاجة �إلى �إعادة ت�أهيل.
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فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

ت�شكي ��ل الحكومة ،وذلك وفق ًا لل�سياق الد�ستوري
ال�صحيح".
ويوا�ص ��ل المالك ��ي� ،أن "الم�ساع ��ي الحالي ��ة
م�ستم ��رة لحل الأزم ��ات والم�شكالت بي ��ن الكتلة
ال�سيا�سي ��ة والو�ص ��ول �إلى قاع ��دة وطنية �شاملة
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ته ��دئ الأو�ضاع في الب�ل�اد وعدم
الت�صعيد خ�صو�ص ًا بعد الأحداث الأمنية الأخيرة
المتمثلة بالم�صادمات مع المتظاهرين ومحاولة
اغتيال رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي".

وي ��رى ،ان "الهدف م ��ن ت�صريح ��ات بع�ض قادة
قوى الإط ��ار التن�سيقي باالن�سح ��اب من العملية
ال�سيا�سية هو لل�ضغط على مفو�ضية االنتخابات
لحل الم�شكالت الخا�صة بادائها ،و�أن تكون �أكثر
�شفافي ��ة وتعطي لكي ذي حق حق ��ه وال عالقة لها
بع ��دد مقاعد هذا الكي ��ان" ،داعي ًا �إل ��ى �أن "تكون
عملية االع�ل�ان عن النتائج النهائي ��ة لالنتخابات
مر�ضية للجميع".
ولفت المالك ��ي� ،إلى �أن "�إعادة االنتخابات عملية

�صعب ��ة ،لكنن ��ا نحترم م ��ن يطلق ه ��ذه الدعوات،
و�إن كان م ��ن الإطار التن�سيق ��ي" ،م�شدد ًا على �أن
"الع ��راق يعي�ش في �أو�ضاع غي ��ر م�ستقرة ،وال
نريد �أن نعرقل ون�صعب االمور �أكثر".
و�أف ��اد ،ب ��ان "اللج ��وء �إل ��ى �إع ��ادة االنتخابات ال
يعن ��ي التخل�ص من التزوير والتالعب ،وللم�ضي
ب� ��أي عملي ��ة انتخابية يفتر� ��ض �أن ي�سبقها و�ضع
حد لأي محاوالت �أو م�ساعي للتالعب".
وم�ض ��ى المالك ��ي� ،إل ��ى "�أهمي ��ة ان ت�شعر جميع
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة بالم�س�ؤول ��ة وح�سا�سي ��ة
المرحل ��ة ،وتم�ض ��ي �إل ��ى ت�شكي ��ل حكوم ��ة قوية
قادرة على تنفيذ برانامجها".
م ��ن جانبه ،ذكر ع�ضو تي ��ار الحكمة ح�سن فدعم،
ف ��ي ت�صريح �إل ��ى (الم ��دى) ،ان "ح�ص ��ول التيار
ال�ص ��دري عل ��ى المرك ��ز الأول ف ��ي االنتخابات ال
يعن ��ي بال�ض ��رورة �أن ��ه الكتل ��ة الأكثر ع ��دد ًا التي
ينبغي �أن تت�شكل في الجل�سة الأولى للبرلمان".
وتاب ��ع فدع ��م� ،أن "الحال ��ة التوافقية ف ��ي ت�شكيل
الحكوم ��ة ينبغ ��ي �أن تكون حا�ض ��رة ،ال�سيما مع
ال�شكوك التي تثار ب�ش�أن النتائج و�صعوبة �إعادة
االنتخابات".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الو�ض ��ع الحال ��ي وم ��ا افرزت ��ه
االنتخاب ��ات ال يعط ��ي فر�ص ��ة لت�شكي ��ل حكوم ��ة
�أغلبي ��ة �سيا�سي ��ة ،فل ��و كان ��ت النتائ ��ج حقيقي ��ة
وتعك� ��س حقيقة الخارط ��ة التي يعرفه ��ا الجميع
كان م ��ن الممك ��ن تغيي ��ر الآلي ��ات" ،وتح ��دث عن
"ترقب لعملية الم�صادقة على نتائج االنتخابات
وبعده ��ا تبد�أ الحوارات الجدي ��ة كون ما يح�صل
حالي ًا هو مجرد ا�ستطالع للآراء".
وبي ��ن فدع ��م� ،أن "الم�ؤ�ش ��رات الحالي ��ة تفيد ب�أن
الأط ��راف ال�سيا�سية المهمة جميعها التي ح�صلت
على مقاعد في البرلمان �سوف تذهب �إلى التفاهم
وت�شكيل حكومة توافقية ال تق�صي طرف ًا".
وكان ق ��ادة ف ��ي الإط ��ار التن�سيق ��ي �أبرزهم زعيم
تحال ��ف الفتح هادي العام ��ري وزعيم حركة �أهل
الح ��ق قي� ��س الخزعلي ،ق ��د لوح ��وا باالن�سحاب
م ��ن العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،معتر�ضين عل ��ى نتائج
االنتخاب ��ات ،م�ؤكدي ��ن �أن �إج ��راءات العد والفرز
المتخذة لم تعالج طعونهم.

 متابعة  /المدى
�أث ��ارت ق�ض ��ية وجود �أكثر من � 27ألف �ش ��هادة
جامعي ��ة مباع ��ة لعراقيين من قب ��ل الجامعات
اللبنانية� ،ضجة كبيرة داخل مختلف االو�ساط
ف ��ي الع ��راق ،ومنه ��ا ال�سيا�س ��ية والقانوني ��ة
واالكاديمي ��ة ،لت�ض ��يف �أزم ��ة جدي ��دة ال ��ى
الأزم ��ات العدي ��دة الت ��ي تعان ��ي منه ��ا البالد،
ال�س ��يما و�أنه ��ا ترتب ��ط بالواق ��ع التعليم ��ي،
وال ��ذي يعان ��ي بالأ�س ��ا�س م ��ن م�ش ��اكل جمة،
ف�ض�ل ً�ا عن تره ��ل كبير ف ��ي �أع ��داد الحا�صلين
عل ��ى ال�شه ��ادات العلمية م ��ن دون انتاج فعلي
وواقع ��ي على �أر� ��ض الواقع ،ا�ضاف ��ة الى عدم
ح�ص ��ول غالبيتهم على درج ��ات وظيفية للعمل
في الم�ؤ�س�سات الحكومية.
ووفق� � ًا لو�سائل اعالم لبنانية ،ف ��ان ال�شخ�ص
المت ��ورط به ��ذا الملف ه ��و �أ�ست ��اذ متعاقد في
�إح ��دى الجامع ��ات اللبنانية ،لكن ��ه يعمل على
ح�ساب ��ه الخا�ص م ��ن خالل ت�أ�سي� ��س �أكاديمية
في لبنان ،الهدف منها عقد م�ؤتمرات بالتعاون
بي ��ن جامع ��ات لبناني ��ة وعراقي ��ة و�إج ��راء
تدريب ��ات وتحولت الحق ًا �إل ��ى مكتب �سم�سرة
وت�سهيل خدم ��ات للطالب العراقيين للح�صول
على ال�شهادات الجامعية.
هذا ال�شخ�ص قام بتوظيف �شخ�صين لت�سهيل
�أم ��ور الط�ل�اب ف ��ي وزارة التربي ��ة ،لإج ��راء
المعام�ل�ات نياب ��ة ع ��ن الط�ل�اب العراقيي ��ن،
ال�سيم ��ا و�أنه ��م ال يرغب ��ون بالح�ض ��ور ال ��ذي
الزمته الجامع ��ات العراقية للطالب بن�سبة 30
في المائة ،ووفق ًا للمعلومات فان العمولة التي
يتقا�سمه ��ا ال�شخ� ��ص اللبنان ��ي م ��ع م�س�ؤولين
عراقيي ��ن ف ��ي بي ��روت ت�صل �إلى نح ��و � 5آالف
دوالر ع ��ن كل طال ��ب ماج�ستي ��ر ،و� 10آالف
دوالر عن كل طالب دكتوراه.
وزارة التعلي ��م العال ��ي والبح ��ث العلم ��ي،
�أ�ص ��درت بخ�صو�ص الدرا�س ��ة في الخارج بعد
الق�ضية التي �أثيرت ح ��ول ال�شهادات المباعة،
تعليم ��ات جدي ��دة ،منه ��ا تعلي ��ق الدرا�س ��ة في
الجامع ��ة الحديثة ل�ل��إدارة والعلوم والجامعة
الإ�سالمية وجامعة الجنان في لبنان و�إخ�ضاع
الر�سائ ��ل والأطروح ��ات للطلب ��ة العراقيي ��ن
ف ��ي الخ ��ارج لعملي ��ة اال�ست�ل�ال الإلكترون ��ي،
و�إخ�ض ��اع الدار�سي ��ن عل ��ى النفق ��ة الخا�ص ��ة
لتقييم علمي وعر�ضهم على اللجان العلمية.
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"ال�شهادات المزورة لم تكن
معروفة قبل "2003
به ��ذا ال�صدد ،يق ��ول الخبي ��ر القانوني في�صل
ري ��كان� ،إن "ظاه ��رة ا�ستخ ��دام ال�شه ��ادات
المزورة لم تكن معروف ��ة قبل عام  2003لعدة
ا�سب ��اب ،اهمه ��ا ان ع ��دد الم�ؤ�س�س ��ات العلمية
الت ��ي تمن ��ح ال�شه ��ادات العلي ��ا مح ��دود ج ��د ًا
وتقت�ص ��ر عل ��ى الجامعات الر�سمي ��ة العراقية،
كم ��ا �أن ال�سف ��ر كان ممنوع ��ا عل ��ى العراقيين،
با�ستثن ��اء عدد قليل جد ًا يح�صل على الزماالت
والبعث ��ات الدرا�سي ��ة في الخ ��ارج ،ا�ضافة الى
�صرامة االجهزة الق�ضائي ��ة با�ستخدام العقاب
�ض ��د المزوري ��ن" .وي�ضي ��ف �أن ��ه "وبعد عام
 2003انفت ��ح الع ��راق عل ��ى العال ��م الخارجي
و�أ�صب ��ح الح�صول عل ��ى ال�شهادات �أم ��ر ًا هين ًا
وق ��د يح�ص ��ل ال�شخ�ص عل ��ى �أية �شه ��ادة لقاء
مبالغ معينة دون جهد ودرا�سة ،وكذلك انت�شار
الم�ؤ�س�س ��ات الدرا�سي ��ة االهلي ��ة بعي ��د ًا عل ��ى
الر�صان ��ة والعلمي ��ة ،وال�سهولة ف ��ي ا�ستخدام
الوثائ ��ق الم ��زورة ،وعدم الت�أكد م ��ن �صحتها،
و�سهولة افالت المزورين من العقاب".
ال�سجن � 15سنة
�أم ��ا ب�ش�أن الأم ��ور الواجب اتخاذه ��ا من �أجل
الحد من ظاه ��رة ا�ستخدام ال�شهادت المزورة،
�أكد ريكان �أنه "يج ��ب تطبيق االحكام الواردة
في قان ��ون العقوبات العراق ��ي رقم  111ل�سنة
 1969المع ��دل ،وت�ص ��ل العقوب ��ة على المزور
ال ��ى � 15سن ��ة ا�ستناد ًا الى اح ��كام المادة 290
م ��ن القان ��ون المذك ��ور ،باال�ضافة ال ��ى تحديد
الم�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة الر�صين ��ة الت ��ي تعتم ��د
ال�شه ��ادات ال�ص ��ادرة عنه ��ا ،وع ��دم قب ��ول اي
�شه ��ادة اذا ل ��م تك ��ن م ��ن جامع ��ة او م�ؤ�س�س ��ة
علمي ��ة ر�صينة تعتمدها الدول ��ة العراقية وفق
القوانين والتعليمات".
ودعا ريكان ،الى "التو�سع في ت�شريع قوانين
ملزم ��ة ُتتبع للح�صول على ال�شهادة الدرا�سية،
وعدم اعتم ��اد اي �شهادة من خ ��ارج العراق ما
ل ��م تكن من جهة ر�صين ��ة يح�صل عليها الطالب
وفق اجازة درا�سية م ��ن الجهات ذات العالقة،
ومتابعة من هذه الجه ��ات لحين ح�صوله على
ال�شهادة والت�أكد من �صحتها".
"على الم�ؤ�س�س ��ات العلمية العراقية المعتمدة
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ن�شر ا�سماء الطلب ��ة الحا�صلين على ال�شهادات غي ��ر مطروق ��ة �سابق� � ًا ف ��ي جامع ��ات اخرى؟،
منه ��ا في مواق ��ع خا�صة به ��ا ،ليت�سنى للجميع وه ��ل العناوي ��ن �أ�سا�س� � ًا تنب ��ع م ��ن حاج ��ة
االط�ل�اع عليها وعدم قي ��ام المزوري ��ن بتقديم المجتمع العراقي �سيا�سي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا
�شهادات مزورة عن هذه الم�ؤ�س�سات ،وبالتالي واقت�صادي ًا؟ ،وهل دخل ��ت االطاريح الى لجان
ا�ستخدامها با�سم هذه الم�ؤ�س�سات الر�صينة" ،الر�صانة والبحوث والعقل االكاديمي العراقي
وفق ًا للخبير القانوني.
�أم انه ��ا مجام�ل�ات؟" ،مردف� � ًا �أن "الدرا�س ��ات
يذك ��ر �أن الجامعات العراقي ��ة �أ�صبحت خارج الأخي ��رة �أغلبه ��ا هي عب ��ر االونالي ��ن ،و ُتكتب
ت�صني ��ف �شنغهاي لـ 1000جامع ��ة بالعالم في ه ��ذه االطاري ��ح بطريق ��ة معين ��ة ،وم ��ن ث ��م
�سنة � ،2020إذ خال هذا الت�صنيف الذي ن�شرته يذه ��ب �صاحب ال�ش�أن لت�سل ��م �شهادته باحتفال
جامعة "جياو تنغ" في �شنغهاي من �أية جامعة ب�سيط" .الأكاديمي طالب محمد كريم ،يرى �أن
عراقية.
"هنالك خل ًال بواقعنا العراقي من حيث وجود
مكتب ��ات �أهلي ��ة خارج ��ة عن الجامع ��ات ،تعلن
نفوذ الكيانات ال�سيا�سية
ب�ش ��كل �صريح �أنه ��ا تقدم لمن يري ��د الح�صول
ب ��دوره ،يق ��ول الأكاديم ��ي ف ��ي الجامع ��ة عل ��ى اطروح ��ة �أو ر�سال ��ة ماج�ستي ��ر مقاب ��ل
الم�ستن�صري ��ة طال ��ب محم ��د كريم� ،إن ��ه "بعد مبل ��غ معي ��ن" ،م�شدد ًا على �أن ��ه "يفتر�ض بذلك
انح�ل�ال الم�ؤ�س�س ��ات ب�ش ��كل كبي ��ر بع ��د ع ��ام ان تك ��ون هنال ��ك معاقب ��ة ومحا�سب ��ة وتطبيق
ُ 2003فق ��دت المتابعة والقرار وقيمها العلمية المواد القانونية عليهم وهي تعتبر جرائم بكل
والمعرفية ،ف�أ�صبحت فر�صة �سهلة جد ًا لعملية الأح ��وال ،لكننا لم نجد هنال ��ك متابعة �صارمة
التزوي ��ر" ،م�ست ��درك ًا �أن "الم�ؤ�س�سات حاولت ت�صل ال ��ى م�ستوى التجري ��م وفر�ض عقوبات
بعد ذلك �أن ت�ؤ�س�س للدولة العراقية ،خ�صو�ص ًا �صارمة".
بع ��د ع ��ام  2005وان تعي ��د قيم ��ة ال�شه ��ادة
والوثائق ،غير ان المو�ضوع تغير ب�شكل �آخر،
"تخمة كبيرة وترف فكري"
بمعنى ان الكيانات واالحزاب ال�سيا�سية التي وي�شير الى وجود "تخمة كبيرة جد ًا من حملة
�سيط ��رت على القرار ال�سيا�س ��ي بد�أت ت�ستثمر ال�شه ��ادات و�أغلبه ��ا بعي ��دة عما ي ��دور بالعقل
نفوذه ��ا ف ��ي �سبي ��ل الح�ص ��ول على اكب ��ر قدر العراقي� ،سواء العلوم التكنولوجية �أو الطب
ممكن م ��ن المغان ��م ،وواحدة منه ��ا ال�شهادات او الدرا�س ��ات االن�ساني ��ة او العل ��وم ال�صرفة،
الجامعية".
والمغزى من ذلك هو الح�صول على لقب علمي
"يفتر� ��ض ان تك ��ون هنال ��ك �سياق ��ات خا�ص ��ة او معالج ��ة عقدة تر�ضي ذلك ال�شخ�ص الراغب
ف ��ي الح�صول عل ��ى ال�شه ��ادت م ��ن الجامعات بالح�ص ��ول عل ��ى اللقب العلم ��ي" ،مو�ضح ًا �أن
العراقية ،بم ��ا فيها الح�ضور للكور�سات ،وبما "هنال ��ك مح ��اوالت لم�ساواة االلق ��اب العلمية
ان الم�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي او اي �شخ� ��ص ف ��ي حتى ب�شكل خ ��ارج عن ال�سياق ��ات االكاديمية،
من�صب ت�شريعي او تنفيذي ال ي�سمح له الوقت بمعن ��ى �أن كل م ��ن يح�صل على �شه ��ادة معينة
بالدرا�س ��ة ل�ساعات طويلة ف ��ي اليوم او تقديم ي�ستطي ��ع معادلتها وبالتال ��ي يح�صل على لقب
بح ��وث ا�سبوعي ��ة او المتابع ��ة والنقا�ش ��ات ،علم ��ي ،وه ��ذا ما ح�ص ��ل ،ف ��ي المقاب ��ل هنالك
بالتال ��ي ب ��د�أوا باللج ��وء ال ��ى �أ�سه ��ل الحلول �شروط �صارم ��ة تواجه اال�ست ��اذ الجامعي من
وه ��ي الجامع ��ات االجنبي ��ة� ،س ��واء ف ��ي دول اجل الح�صول على لقب علمي".
الج ��وار او القريب ��ة منه ��ا مثل اي ��ران ولبنان ،وي�ؤكد على �أن "االمر برمته بحاجة الى اعادة
من قب ��ل الم�س�ؤولين �أو حتى الموظفين الذين النظر ،لأن ��ه ي�ؤ�س�س لخلل بني ��وي تعاني منه
يريدون الح�صول على �شهادة جامعية من �أجل االجي ��ال العراقية في الم�ستقب ��ل ،فال قيمة في
رفع درجتهم الوظيفي ��ة او الح�صول على لقب الح�ص ��ول على �شهادات وتعليقه ��ا في المنازل
علمي" ،وفق ًا لكريم.
�أو المكاتب ال�شخ�صية" ،منوه ًا الى ان "هنالك
م�شكل ��ة ف ��ي الدرا�سات االن�ساني ��ة التي لم يعد
"غياب العقوبات ال�صارمة"
به ��ا اب ��داع وال تحق ��ق الفائدة ،ب ��ل �أنها مجرد
ويت�س ��اءل" :ه ��ل �أن االطاري ��ح والدرا�س ��ات ترف فكري".
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المدينة الكرد�ستانية تحقق
الفائز الأول و�أعلى ن�سبة
ت�صويت في عموم العراق

الدميقراطي ي�سيطر على  %70من مقاعد دهوك
و"االحتاد" يحجز كر�سي ًا لأول مرة منذ 2018

 بغداد /متيم احل�سن

وامل� ��ر� � �ش� ��ح ال� � �ف � ��ردي االخ � � ��ر ال �ف��ائ��ز
يف ان� �ت� �خ���اب���ات ده � � � ��وك ،ه � ��و ع �م��ر
� � �ص� ��ال� ��ح وح � �� � �ص� ��ل ع � �ل� ��ى اك� �ث ��ر م��ن
 24ال� ��ف �� �ص ��وت يف دائ� � ��رة زاخ� ��و.

ح�صل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
على اكرث من  %70من مقاعد دهوك ،لكن
نتائجه كانت اقل مما حققه احل��زب يف
.2018
وح ��از احل ��زب ع�ل��ى  %68م��ن ا� �ص��وات
الناخبني يف دهوك ،فيما ابعد كل نوابه
ال�سابقني عن قوائم املتناف�سني با�ستثناء
نائبة واحدة.
ومل يعد اىل ده ��وك غ�ير نائبني اثنني
وهما املر�شحان الوحيدان يف املحافظة
التي ت�صدرت اعلى ن�سبة ت�صويت يف
االنتخابات التي جرت ال�شهر املا�ضي.
وا�ستطاع احد النواب العائدين حتقيق
اع�ل��ى ع��دد ا� �ص��وات ب�ين املر�شحني يف
ده��وك وعموم دوائ��ر البالد البالغة 83
دائرة.
ب��امل��ق��اب��ل ح �� �ص��ل االحت � � ��اد ال��وط �ن��ي
الكرد�ستاين على مقعد الول مرة منذ عام
 ،2018وجمع ا�صواتا مقاربة اىل التي
ح�صل عليها يف االنتخابات املا�ضية.
وا�ستطاعت امل��ر��ش�ح��ات يف ده ��وك ان
يتجاوزن ح�صة الن�ساء يف املحافظة،
ومتكنت امر�أتان من الفوز خارج “كوتا
الن�ساء” واملقررة بـ 3مقاعد.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة باالنتخابات يف
دهوك  ،%54حيث �صوت اكرث من 408
االف �شخ�ص من ا�صل اكرث من  778الف
ناخب.
و�� �ش ��ارك يف االن �ت �خ��اب��ات يف امل��دي�ن��ة
الكرد�ستانية  30مر�شحا �ضمن  3دوائر،
تناف�سوا على �شغل  11مقعدا زائدا مقعد
واحد للمكونات.
مقاعد الديمقراطي

احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين الذي
جمع  24مقعدا يف كرد�ستان وخارجها،
ح�صل على  8مقاعد ا�ضافية يف دهوك.
وج�م��ع احل ��زب ال ��ذي يتزعمه م�سعود
ب� � ��ارزاين ن �ح��و  280ال ��ف � �ص��وت يف
االنتخابات التي جرت يف ت�شرين االول
املا�ضي.
وظهر تراجع يف نتائج احلزب بنحو 70
الف �صوت ومقعدين عن  ،2018حيث
ح�صل حينها على اك�ثر م��ن  354الف
�صوت ،منحته  10مقاعد.
وحقق احلزب اول  3مقاعد يف دهوك يف
دائ��رة واح��دة ،وهي دائ��رة مركز دهوك

مقعد جديد

اما املقعد االخ�ير �ضمن املقاعد العامة،
فذهب اىل االحتاد الوطني الكرد�ستاين
ال� ��ذي خ��ا���ض االن �ت �خ��اب��ات حت��ت ا��س��م
“حتالف كرد�ستان” م�ؤتلفا مع حركة
تغيري.
�صاحبة املقعد هي امي��ان عبد ال��رزاق،
وال �ت��ي ح�صلت ع�ل��ى اال� �ص��وات خ��ارج
“كوتا” ال�ن���س��اء ،ب��اك�ثر م��ن  18ال��ف
�صوت يف دائرة عقرة.
وحزب االحتاد مل يح�صل على اي مقعد
يف ده���وك يف  ،2018ف�ي�م��ا ك ��ان ع��دد
ا�صواته حينها قد و�صل اىل نحو 25
الف ،وهي نف�س االرقام التي حققها يف
.2021
وامل �ق �ع��د االخ�ي��ر ه ��و امل �ق �ع��د رق� ��م 16
لالحتاد يف عموم البالد ،حيث ذهبت كل
اال��ص��وات اىل احل��زب داخ��ل التحالف،
فيما خ�سر “كوران” بكل الدوائر.
وحقق التحالف مقعدين يف نينوى ،و8
يف ال�سليمانية ،ومقعد واحد يف كل من
دياىل واربيل و�صالح الدين ،ا�ضافة اىل
مقعدين يف كركوك.
ح�صة الم�سيحيين

ناخبون يف دهوك ..ار�شيف
(دائ��رة رقم واح��د) ،والتي بلغت ن�سبة
الت�صويت فيها  %58من عموم الناخبني.
وح�صل مر�شحو احلزب خالد الريكاين
على اك�ثر م��ن  30ال ��ف ،وخليل غ��ازي
ع�ل��ى اك�ث�ر م��ن  26ال ��ف ،واف�ي�ن �سليم
عن “كوتا” الن�ساء باكرث من  19الف
�صوت.
وتقدم يف الدائرة االوىل التي خ�ص�صت
لها  4مقاعد 15 ،مر�شحا ،فيما بلغ عدد
امل�صوتني يف الدائرة اكرث من  165الف
ناخب.
يف الدائرة الثانية ،وهي دائ��رة زاخو،
ح�صل احلزب الدميقراطي على مقعدين

مناورات اختيار مر�شح رئا�سة
الوزراء ت�شق �صفوف �أحزاب
�شيعية
ترجمة  /حامد �أحمد

ك�شفت مباحثات �سيا�سية تجري ما بين
�أحزاب �شيعية في العراق عن وجود
توجهين مختلفين في التناف�س بينهم حول
من�صب رئا�سة الوزراء وكذلك اال�ستعداد
للقبول بحل و�سط لتجاوز الم�أزق الحالي
الذي ت�سببت به نتائج انتخابات  10ت�شرين
االول العامة.
رغم ان كتلة التيار ال�صدري حققت فوزا
وا�ضحا وتقدما بعدد المقاعد في مناطق
�شيعية مختلفة ،مما جعلها الكتلة الأكثر
قوة ونفوذا في مفاو�ضات ت�شكيل الحكومة،
ف�إنها لم تتمكن من تجميع عدد كاف من
المقاعد ي�سمح لها بان تكون الطرف
المهيمن في الحكومة القادمة .وهذا ما
دفع ب�أحزاب �شيعية �أخرى الى ان تجمع
�صفوفها كجزء من مجموعة �أطلقت على
نف�سها الإطار التن�سيقي.

وكان التي ��ار ال�صدري قد جاء بالرتتيب الأول بعد اعالن
نتائ ��ج االنتخابات بح�صده  73مقع ��دا من جمموع 329
مقع ��دا برملاني ��ا ،ث ��م ت�ل�اه حتال ��ف تق ��دم بقي ��ادة رئي�س
جمل�س الن ��واب حممد احللبو�سي الذي ف ��از بـ 37مقعدا
وج ��اء بالرتتي ��ب الثالث ائت�ل�اف دولة القان ��ون برئا�سة
رئي� ��س الوزراء ال�سابق نوري املالك ��ي الذي ح�صل على
 34مقع ��دا ،وح�صد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين 32
مقعدا.
مراقب ��ون يقولون بان الو�ض ��ع الذي افرزت ��ه انتخابات
 2021ه ��و م�شاب ��ه تقريب ��ا لو�ضعي ��ة انتخاب ��ات 2010
عندم ��ا ف ��ازت كتلت ��ان م ��ع ف ��ارق هام�ش ��ي بينهم ��ا بعدد

اث �ن�ين م��ن ا� �ص��ل  3م �ق��اع��د خم�ص�صة
للدائرة.
ون� � ��ال � �س �ك �ف��ان ي��و���س��ف ع���ن احل���زب
الدميقراطي اعلى ا�صوات الدائرة باكرث
من  28الف �صوت ،و زميلته يف احلزب
زوزان الهاجاين ع��ن “كوتا” الن�ساء
باكرث من  21الف �صوت.
وتراجعت ن�سبة امل�شاركة يف الدائرة
الثانية ع��ن االوىل ،حيث بلغت ،%47
وو�صل عدد امل�صوتني اىل اكرث من 109
ناخبني.
اما الدائرة الثالثة واالخرية وهي دائرة
عقرة ،ح�صل احلزب الدميقراطي على 3

مقاعد من  4خم�ص�صة للدائرة.
وح �ق��ق م��ر� �ش��ح احل� ��زب م��وف��ق �شهاب
اعلى ا�صوات الدائرة باكرث من  30الف
�صوت ،يليه زميله باحلزب جياي تيمور
بنحو  26الف �صوت.
وامل�ق�ع��د ال�ث��ال��ث يف ال��دائ��رة ذه��ب اىل
النائبة ع��ن احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي فيان
�صربي ،وهي النائبة الوحيدة التي قرر
احلزب اعادة تر�شحيها.
وح�صلت فيان التي كانت رئي�سة احلزب
يف ال�برمل��ان االخ�ي�ر ،على املقعد خ��ارج
ح�صة “كوتا” الن�ساء باكرث من  18الف
�صوت.

وا�ستبدل احل��زب كل نوابه فيما كانت
�� �ص�ب�ري ،ق ��د ح �ق �ق��ت يف االن �ت �خ��اب��ات
املا�ضية اكرث من  21الف �صوت وفازت
خارج “كوتا” الن�ساء اي�ضا.
وامل �ق �ع��د االخ�ي��ر ه ��و امل �ق �ع��د رق� ��م 32
للحزب ،بعد فوزه بـ 9مقاعد يف املو�صل،
وم�ق�ع��دي��ن يف ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة ،و 11يف
اربيل ،ومقعدين يف كركوك.
وكانت دائرة عقرة قد حققت اعلى ن�سبة
ت�صويت م��ن ب�ين دوائ ��ر ده ��وك ،حيث
بلغت  ،%58وو�صل عدد امل�صوتني فيها
اىل اكرث من  121الف ناخب.

محللون :حكومة �أغلبية �ستكون الحل
الوحيد للق�ضاء على المحا�ص�صة
املقاعد .انتخابات ت�شري ��ن الأول املا�ضي فاز فيها التيار
ال�صدري بـ  74مقعدا ،يف حني جمعت االن قوى “الإطار
التن�سيقي” ما يقارب من  70مقعدا.
حلد االن مل يتمكن رجل الدين مقتدى ال�صدر من العثور
عل ��ى حلي ��ف �شيع ��ي �ضم ��ن الإط ��ار التن�سيقي م ��ن اجل
ت�شكي ��ل الغالبي ��ة الأكرب قب ��ل البدء مبفاو�ض ��ات حتديد
حقائب احلكومة القادمة الوزارية مع ال�سنة واالكراد.
م ��ع ذل ��ك ،ف�ضم ��ن الكتل ��ة ال�صدري ��ة وجماع ��ة الإط ��ار
التن�سيق ��ي ،ظهر هناك توجهان وكذلك حل و�سط حمتمل
ح ��ول مر�ش ��ح رئا�س ��ة ال ��وزراء وتوزي ��ع حقائ ��ب الكتل
ال�شيعية الوزارية.
م�ص ��ادر مطلع ��ة عل ��ى املفاو�ض ��ات ا�ش ��ارت اىل ان ��ه من
املتوق ��ع ان ي�ؤج ��ل التيار ال�ص ��دري واالط ��ار التن�سيقي
مو�ض ��وع اختيار مر�شح رئا�سة ال ��وزراء حلني التو�صل
اىل اتفاق حول توزيع احلقائ ��ب الوزارية بني الأحزاب
املختلف ��ة �ضمن ح�صة املكون ال�شيعي ومن ثم اختيار كل
وزير.
ق ��ال م�ص ��در ملوق ��ع� ،أراب ويكل ��ي ،االخب ��اري ب ��ان هذا
ال�سيناري ��و لت�شكي ��ل احلكوم ��ة ق ��د يعن ��ي من ��ح الكتل ��ة
ال�صدري ��ة �ست ��ة حقائب وزاري ��ة يف احلكوم ��ة اجلديدة
ونف�س العدد لأحزاب االطار التن�سيقي.
امل�صادر ذكرت ان حماول ��ة �صياغة اجماع �شيعي داخلي
يف ه ��ذه املرحلة قد يعني ،على نح ��و كبري ،االتفاق على
الكاظم ��ي �أو ،على اقل تقدير ،االتفاق على اختيار رئي�س
الوزراء ال�سابق حيدر العبادي.
حملل ��ون يقولون ان مثل هك ��ذا �سيناريو يعك�س م�ؤ�شرا
لرتاجع النفوذ الإيراين ،على اعتبار ان كال من الكاظمي
والعب ��ادي هم ��ا حلف ��اء لبل ��دان عربي ��ة �إقليمي ��ة وكذل ��ك
للوالي ��ات املتح ��دة الل ��ذان لي�سا عل ��ى وفاق م ��ع اطراف
�شيعية مت�شددة.
الكات ��ب واملحل ��ل ،حمي ��د الكفائ ��ي ،ق ��ال “عل ��ى الق ��وى
الفائ ��زة ان ال تتخلى عن حقه ��ا بت�شكيل حكومة الن مثل
هكذا تن ��ازل كانت ل ��ه عواقب وخيمة ع ��ام  2010عندما
جتاهلن ��ا نتائ ��ج االنتخاب ��ات و�سمحنا لق ��وة خا�سرة ان
ت�شكل حكومة”.
و�أ�ض ��اف الكفائي قائ�ل�ا “ال�شعب العراق ��ي يريد تغيريا
ويري ��د حكومة وطني ��ة كفوءة جديدة تنت�ش ��ل البالد من
الهاوي ��ة وتعال ��ج امل�شاكل امللح ��ة التي ا�ضعف ��ت و�شتت
البالد وكذلك ح�صر ال�سالح بيد الدولة ،وحماربة الف�ساد
واالقت�صا� ��ص م ��ن قتل ��ة املتظاهري ��ن وان�ص ��اف الفقراء

واملحرومني وحت�سني اخلدمات .انه امر غري �صحيح ان
جنلب خا�سرا يف االنتخابات ليقود احلكومة”.
ه�ش ��ام الركابي ،متحدث عن دولة القانون ،قال للمونيرت
�إن “مفاو�ض ��ات ت�شكيل حكومة هي خارج م�س�ألة اهتمام
الأح ��زاب �ضم ��ن االط ��ار التن�سيق ��ي ،ان �أح ��زاب االطار
التن�سيق ��ي وم ��ا يتعل ��ق به ��ا م ��ن مو�ضوع رف� ��ض نتائج
االنتخاب ��ات ،من�شغلة حاليا ب�إيج ��اد طريقة للخروج من
االزمة اكرث من ان�شغالها مبو�ضوع ت�شكيل حكومة”.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا “احلكوم ��ة القادم ��ة ل ��ن تك ��ون حكومة
اغلبي ��ة بقدر ما ه ��ي حكومة توافقية ت�ض ��م كل الأطراف
وت�ش ��ارك جميع الأحزاب بت�شكيلها .ولن تكون هناك �أية
مباحث ��ات حول ت�شكيل احلكومة قب ��ل ان يتم حل ق�ضية
نتائج االنتخابات”.
يف ح�ي�ن ر�أى املحل ��ل ال�سيا�س ��ي والع�ض ��و ال�ساب ��ق يف
التحال ��ف العراقي املوح ��د ،احمد ال�شريف ��ي ،يف حديث
للمونيرت ،ان ��ه هناك �إمكانية ت�شكي ��ل حكومة اغلبية من
قب ��ل التيار ال�صدري رغ ��م �صعوبتها ،م�ش�ي�را اىل الدعم
ال ��ذي حتظ ��ى ب ��ه م ��ن ال�سلط ��ة الديني ��ة وكذل ��ك الت�أييد
ال�شعب ��ي والإرادة الدولي ��ة الت ��ي �ستمكنها م ��ن املناورة
وفر�ض نف�سها .اما الأطراف التي ترف�ض حكومة اغلبية
فلها خياران� ،أم ��ا االن�ضمام اىل احلكومة واملوافقة على
برناجمها �أو االن�ضمام للمعار�ضة مثل تيار احلكمة.
وم�ض ��ى ال�شريف ��ي بقول ��ه “ال ميك ��ن الق�ضاء عل ��ى مبد�أ
املحا�ص�ص ��ة والتواف ��ق عندم ��ا يتعل ��ق االم ��ر بتوزي ��ع
املنا�ص ��ب واتخ ��اذ الق ��رار اال يف حال ��ة ت�شكي ��ل حكومة
اغلبي ��ة التي تكون مو�ض ��ع حما�سب ��ة وم�ساءلة يف حال
وقوعه ��ا يف ف�شل .اعتقد ان القوى التقليدية قد ال تن�ضم
للتي ��ار ال�ص ��دري وق ��د تذهب خلي ��ارات �أخ ��رى ،وهناك
فر�ص ��ة جيدة بالن�سب ��ة للتيار ال�ص ��دري لت�شكيل حكومة
اغلبي ��ة م ��ن خ�ل�ال التحال ��ف م ��ع �أع�ض ��اء م�ستقل�ي�ن يف
الربمل ��ان ومن ممثل ��ي االحتجاج ��ات والتحالف مع قوى
�سنية وكردية”.
مدي ��ر املرك ��ز العراقي للدرا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة ،غازي
في�صل ح�س�ي�ن ،متفائل بخ�صو�ص ف ��وز التيار ال�صدري
باالنتخاب ��ات ،وق ��ال يف حدي ��ث للمونيرت “التي ��ار قادر
عل ��ى ت�شكيل حكومة ائتالف وطن ��ي مع �أحزاب من عرب
واكراد وكذلك مع �أع�ضاء م�ستقلني من �أحزاب ومكونات
�سيا�سية فازت بـ 40مقعدا يف هذه االنتخابات”.
عن �أراب ويكلي واملونيرت

الفائز الأول

املقاعد الثالثة املتبقية ذهب اثنان منها
اىل مر�شحني فرديني ،االول هو النائب
جمال كوجر ،الذي مل ي�شرتك حزبه هذه
املرة باالنتخابات.
كوجر حقق اعلى ا�صوات املر�شحني يف
دهوك وعموم دوائر البالد ،حيث ح�صل
النائب ال�سابق على نحو  57الف �صوت
�ضمن الدائرة االوىل.
وكوجر هو الفائز يف  2018عن االحتاد
اال�سالمي الكرد�ستاين ال��ذي مل يدخل
التناف�س ه��ذه امل���رة ،وح���ص��ل النائب
حينها على اكرث من  43الف �صوت.

اما مقعد “كوتا” امل�سيحيني الوحيد يف
ده��وك فذهب اىل النائبة ب�ي��داء خ�ضر
باكرث من  13الف �صوت.
وت�ن��اف����س يف ده ��وك  6مر�شحني على
املقعد املخ�ص�ص للمكونات ،ميثلون 5
تيارات �سيا�سية م�سيحية.
وخ���ض��ر ه��ي م��ر��ش�ح��ة ح��رك��ة بابليون
بزعامة القيادي يف احل�شد ال�شعبي ريان
الكلداين ،املقربة من منظمة بدر.
واملقعد االخ�ير هو املقعد ال��راب��ع الذي
ي ��ذه ��ب اىل ال� �ك� �ل ��داين � �ض �م��ن ح���ص��ة
امل�سيحيني يف ال �ع��راق وامل� �ق ��ررة ب�ـ5
مقاعد.
وح�صلت وزي��رة الهجرة �ضمن حركة
بابليون ايفان يعقوب على مقعد بغداد،
و�شقيق ري��ان النائب ا�سوان الكلداين
على مقعد نينوى املخ�ص�ص للم�سيحيني.
ا�ضافة اىل مقعد كركوك والذي ذهب اىل
دريد جميل ع�ضو حركة بابليون.

الأو�ضاع في ديالى ..ترقب �شعبي
وتحذيرات من انحدار �أمني

 املدى� /سيف عبداهلل
ت ��زداد التحذي ��رات م ��ن تراج ��ع الأو�ض ��اع االمني ��ة
واالن�ساني ��ة يف دياىل جراء ا�ستمرار الهجمات امل�سلحة
وا�سته ��داف الق ��وات االمني ��ة واملدني�ي�ن يف املحافظة،
و�س ��ط مطالب ��ات بالق�ض ��اء على بقاي ��ا اخلالي ��ا النائمة
التابعة لداع�ش.
خطط �أمنية جديدة

وق ��ال النا�شط املدين احمد العبي ��دي الذي ي�سكن ق�ضاء
املقدادي ��ة يف حمافظ ��ة دي ��اىل� ،إن “اال�ستهداف ��ات �ض ��د
املدني�ي�ن والق ��وات االمنية حت ��دث ب�ش ��كل دوري و�شبه
يومي ،دون ايجاد احللول االمنية لها”.
ويف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى)� ،أ�ش ��ار �إىل �أن “هن ��اك خالي ��ا
�إرهابي ��ة تابع ��ة لتنظي ��م داع�ش ال ت ��زال يف حالة ن�شاط
وهي تتخذ من الب�ساتني موقع ًا لها”.
و�أ�ضاف �أن “الق ��وات االمنية بحاجة �إىل خطط جديدة
من اج ��ل ال�سيطرة على االو�ض ��اع االمنية يف املحافظة
ب�صورة نهائية”.
الحلول المطروحة

ويف ه ��ذا اجلان ��ب ،قال ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة دياىل
ال�ساب ��ق ،خ�ضر م�سل ��م� ،إن “دياىل ت�شهد انفالت� � ًا امني ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن خالل انت�ش ��ار الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة وعمليات
التهريب الكبرية التي تتم عن طريق املحافظة”.
و�أ�ض ��اف م�سل ��م ،يف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى)� ،أن “املحافظة
بحاج ��ة �إىل تغيري القي ��ادات االمنية املتواج ��دة حالي ًا،
ف�ض ًال عن االعتماد على خطة �أمنية جديدة لل�سيطرة على

القرى واملناطق التي تتعر�ض �إىل هجمات م�ستمرة”.
و�أو�ض ��ح �أن “االحتق ��ان الطائف ��ي ال ي ��زال موجود ًا يف
دياىل ،وف�صائل م�سلحة عديدة متواجدة اي�ض ًا ،فاحلذر
من تكرار االقتتال الطائفي يف املحافظة”.
موقعها الجغرافي وراء الأزمة

يف املقاب ��ل ي ��رى ،الباح ��ث يف ال�ش� ��أن االمن ��ي� ،سع ��د
الزبي ��دي� ،أن “طبيع ��ة دياىل وموقعه ��ا اجلغرايف الذي
يربط العديد م ��ن املحافظات وراء تواجد تنظيم داع�ش
ب�صورة م�ستمرة هناك”.
وحتدث الزبيدي ،لـ (املدى) ،قائ ًال �إن “عدم التفاهم بني
القوات االمنية واحل�ش ��د ال�شعبي والقوات االخرى من
اال�سب ��اب التي ادت �إىل �سوء االو�ض ��اع يف املحافظة”،
مبين� � ًا �أن “داع�ش ي�ستغل الثغ ��رات االمنية املتكررة من
اجل تنفيذ عملياته”.
و�أ�ش ��ار الباحث يف ال�ش� ��أن االمن ��ي� ،إىل �أن “النزاعات
ال�سيا�سي ��ة ب�ش� ��أن ت�شكيل احلكومة اجلدي ��دة وان�شغال
اغل ��ب القادة ال�سيا�سيني بهذا املل ��ف ا�ستغلها داع�ش من
اجل �إعادة ن�شاطه ب�شكل كبري يف املحافظة”.
ويف  26م ��ن ال�شه ��ر املا�ض ��ي� ،ش ��ن عنا�صر م ��ن داع�ش
هجوم� � ًا على قرية الر�ش ��اد يف ق�ض ��اء املقدادية بدياىل،
وقتل ��وا � 11شخ�ص� � ًا ،فيم ��ا �ش ��ن م�سلح ��ون جمهول ��ون
هجوم� � ًا ا�ستهدف �سكان �أهايل قرية نهر الإمام ،ما �أ�سفر
عن �سقوط عدد من القتلى و�إحراق منازل وب�ساتني.
و�أثارت الأح ��داث التي �شهدتها دي ��اىل موجة نزوح من
�سكان ق ��رى املقدادية ،و�سط ا�ستم ��رار بع�ض الهجمات
من قبل عنا�ص ��ر داع�ش على بع�ض القرى ،ح�سب �شهود
عيان.

اعالنات
فقدان هوية

فقدت هوي��ة االحوال املدني��ة الصادرة من
دائرة احوال املقدادية  /ديالى باسم (حسني
رش��يد انغيم��ش) يرج��ى ممن يعث��ر عليها
تسليمها إلى جهة اإلصدار مع التقدير

�إعــــالن
حصل��ت موافق��ة رئي��س اجلهاز
املرك��زي للتقيي��س والس��يطرة
النوعي��ة عل��ى قب��ول النم��وذج
الصناعي املوسوم (تعبة غسول
الشعر ( شامبو ) السعة  750مل
) برقم  2021 / 48باس��م ش��ركة
نور كانون لتج��ارة مواد التجميل
احملدودة فمن لدي��ه اعتراض على
قبول النم��وذج الصناع��ي اعاله
تقدمي اعتراضه خالل ( )30يوم من
تاريخ نشره في اجلريدة.

تنويه

س��قط س��هوا ً في إعالن مزايدة خاص بـ(احتاد الصناعات
العراق��ي) الص��ادر بالع��دد ( )5061بتاري��خ 2021/11/10
الفقرة التالية:
(احمل��ل الثان��ي  /موقعه مقابل س��احة اخلالني مباش��رتا ً
مجاور احملل الس��ابق رقم احملل (  ) 33/2ومس��احته احملل (
12,50م 4,20 xم )يحتوي على س��رداب مساحته ( 12,50
4,20 xم ) مع احد الطوابق في البناية والبالغ مس��احته
(350م )2تقريبا ً ودفع تامني البالغ  13000,000ثالثة عش��ر
مليون دينار عراقي).
لذا اقت�ضى التنويه.

�إعالن املناق�صة املرقمة ( )2021-25الإعالن االول
جتهيز منظومة كامريات حرارية مع ملحقاتها

طلبية ال�شراء املرقمة 2021 /703

�ضمن تخ�صي�صات املوازنة الر�أ�سمالية ل�سنة 2021 /
تبويب امل�شروع ح113 /
تعلن شركة غاز الشمال (ش��ركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة
بتجهيز (منظوم��ة كاميرات حرارية مع ملحقاتها) وحس��ب الكميات
والش��روط واملواصفات املذكورة في اصل الطلب .فعلى الشركات التي
تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة امانة الصندوق في الشركة الكائن
على طريق كركوك  /بيجي للحصول على الشروط واملواصفات مطبوعة
على ق��رص ( )CDلقاء مبلغ قدره ( )150000فقط مائة وخمس��ون ألف
دينار عراقي غير قابل للرد .وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في
اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق
املتخلف م��ن احلضور في االعتراض بقرار اللجن��ة وتقدم العطاءات في
صندوق العطاءات واملوجود في استعالمات الشركة علما ً ان تاريخ غلق
املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (الثالثاء) املوافق 2021/11/30
وإذا صادف عطلة رس��مية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال
عليه املناقصة ودفع أجور اإلعالن علما ً ان الكلفة التخمينية تقدر مببلغ
( )175000000مائة وخمس��ة وسبعون مليون دينار عراقي وسيتم عقد
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة
العاش��رة من يوم (االربعاء) املوافق  2021/11/24وبحضور اخملتصني وذلك
في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام
مالحظة:
 -1ميكنكم االطالع على موقع شركتنا  website: www.ngc.oil.gov.iqعلى
مواقع التواصل االجتماعي.
 -2ميكنك��م اثن��اء مراجعة ش��ركتنا االطالع عل��ى املواصف��ات والتفاصيل
موقعياً.

العدد ( )5063ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد ( )14ت�شرين الثاين 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

جمهورية العراق
�شركة النفط الوطنية العراقية
�شركة احلفر العراقية
(�شركة عامة)

العدد16065 :

REPUBLIC OF IRAQ / Iraqi National
)Oil Company (INOC
)IRAQI DRILLING COMPANY (IDC
STATE Co.

�إىل /ال�سادة املجهزين و�أ�صحاب ال�شركات املخت�صة
التاريخ2021/11/10 :
م �( /إعالن املناق�صة  /28جتهيز  /2021 /ت�شغيلي  /ال�سيطرة املخزنية) معلنة للمرة الأوىل

 -1يس��ر (ش��ركة احلف��ر العراقية /ش��ركة عام��ة) دعوة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم لتجهي��ز (م��واد احتياطية حملركات
نوع  )CAT 3512 . 3406مختلفة املواصفات والقياسات والكميات واملواد واصلة الى مخازن الشركة في البصرة  /البرجسية.
 -2س��يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في النشرة
التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة).
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ (شركة احلفر العراقية  /الهيئة التجارية /قسم العقود اللوجستية)
( 8( )Logistic.cont.s@idc.gov.iqساعات يومياً) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء باللغة (العربية) بع��د تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاءات وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )100.000مائة ألف دينار.
 -5آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان االتي ( مقر شركة احلفر العراقية في البصرة  /الزبير – البرجسية – مقرر جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد
(يوم اخلميس املوافق  2021/12/2الساعة الثانية عشر ظهراً) العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان التالي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة  /الزبير  -البرجسية – مقرر جلنة فتح العطاءات) في الزمان والتاريخ (يوم اخلميس
املوافق  2021/12/2الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً) كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او س��فتجة) ومببلغ
( )5.670.000خمسة ماليني وستمائة وسبعون ألف دينار عراقي.
 -6آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم االثنني املصادف .2021/11/29
ً
 -7في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد
لغلق املناقصة.
 -8العناوين املشار إليها آنفا ً (العراق  /البصرة – البرجسية  /شركة احلفر العراقية – الهيأة التجارية).
 -9الكلفة التخمينية اإلجمالية للمناقصة ( )188.995.000مائة وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار عراقي ال غير.
 -10سيتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات ملقدمي العطاء وورقة بيانات العطاءات) .مبوجب
وثائق املناقصة ...مع التقدير
عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
مدير الهي�أة التجارية
�إيثار داود �سلمان
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ُحزمة �ضوء على الحدث الريا�ضي

مواجهة كوريا اجلنوبية مُمكنة للبقاء يف املنطقة الدافئة

 خ� ّ
���ط����ة ي���ون�������س م���ح���م���ود واق����ع���� ّي����ة �أم ه�������روب م����ن ال���م�������س����ؤول��� ّي���ة؟
 يُ�س ّلطها  /علي املعموري
بعد �أن ق�دّم منتخبنا الوطني لكرة القدم
م��ب��اراة م �ت��وازن��ة �أم� ��ام منتخب ��س��وري��ا
خ�صو�ص ًا يف �شوطها ال �ث��اين ،اخلمي�س
املا�ضي احل��ادي ع�شر من ت�شرين الثاين
 ،2021وح� ّق��ق منها نقطة واح ��دة كانت
كفيلة ب�إبقائنا يف دائ ��رة التناف�س على
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف امل�ج�م��وع��ة الآ��س�ي��وي��ة
الأوىل �ضمن ال��دور احلا�سم امل��ؤهّ ��ل اىل
ك�أ�س العامل  2022يف قطر ،يواجه بعد غد
الثالثاء منتخب كوريا اجلنوبية يف �إطار
اجلولة ال�ساد�سة من املناف�سة ،مباراة على
ال��ورق ميكن �إعتبارها مت ّثل �آخ��ر فر�صة
لأ� �س��ود ال��راف��دي��ن للبقاء كمناف�سني على
ملحق القارة يف املجموعة الأ�ضعف ،لك ّنها
يف ال��واق��ع مت ّثل لنا �أك�ثر م��ن ذل��ك بكثري
�سواء دعمت تواجدنا يف املناطق القريبة
من ال�صدارة �أم مل تدعم.
نتيجة ه��ذه امل �ب��اراة بالن�سبة للعراقيني
��س�ت�م� ّث��ل م �ق �ي��ا� �س � ًا مل��ق��دار جن ��اح امل ��درب
الهولندي ديك �أدفوكات يف خطوات �إ�صالح
م���س��ار املنتخب ب�ع��د �أن ت� ّي�ق��ن ب�صعوبة
مهمّته يف ّ
ظل وج��ود العبني غري م�ؤهّ لني
للم�شاركة يف مباريات باحلجم الكبري ومع
فرق متثل امل�ستوى الأول بالقارة الأكرب
يف العامل خ�صو�ص ًا بعد �سل�سلة التغيريات
التي �أج��راه��ا م �� ّؤخ��ر ًا وا�ستهدفت مراكز
لعب مهمّة مل�س خاللها املتابعون جانب ًا من
الفعّالية الناه�ضة يف الن�صف الثاين من
مباراة اخلمي�س �أمام �سوريا ،وا�ست�شعروا
الفارق و�إن كان لي�س مب�ستوى التط ّلعات
�إال �أنه ُع ّد خطوة جريئة على طريق حتقيق
طفرة فنية ميكن �أن ن� ّؤ�س�س عليها عملية
البناء الكروي.
م �ب��اراة ال �ث�لاث��اء ��س�ن��واج��ه فيها منتخبا
متم ّر�س ًا ملثل هكذا مناف�سة ،ويكاد يكون
ّ
ويحتل
�ضيف ًا دائم ًا على النهائيات العاملية
الت�سل�سل ال��راب��ع يف ال �ق��ا ّرة بعد �إي��ران

واليابان وا�سرتاليا وت�صنيفه يف الفيفا
 ،34فيما ت�صنيف منتخبنا الثامن قاري ًا
و 72على م�ستوى العامل ،ما يُ�ضفي �أهمية
كبرية على نتيجة اللقاء.
�صحيح �أن املنتخب الكوري اجلنوبي يف
هذه الت�صفيات وعلى الرغم من اقرتابه من
ال�صدارة� ،إال �أنه مل يقدّم نف�سه مب�ستوى
فني مقبول ما يد ُّل على �أنه مي ّر بفرتة لي�ست
باجليّدة على الرغم من امتالكه الكثري من
العنا�صر الفاعلة ،لذا لي�س من ال�صعوبة
على منتخبنا جتاوز حالته الفنية ال�سابقة

وحتقيق االنت�صار عليه وت�سجيل نقطة
متقدّمة يف تاريخ املواجهات بني الفريقني
وتعوي�ض امل�ستوى ال�سابق.

ت�صريح النائب الثاين!
عر�ض النائب الثاين لرئي�س احتاد الكرة
ي��ون����س حم �م��ود يف ت���ص��ري�ح��ات لبع�ض
و�سائل الإع�ل�ام ّ
خطته للت�أهّ ل اىل ك�أ�س
العامل حم �دِّد ًا العام  2030كموعد �أق�صى
للتواجد يف امل��ون��دي��ال ال��ذي �سيقام بعد
ت�سع �سنواتّ ،
اخلطة التي القتْ انتقادات

كثرية يف الو�سطني الريا�ضي والإعالمي
وحتى ال�شارع الريا�ضي الذي ا�شكل على
حممود كيفية و�ضع ّ
خطة طويلة الأمد من
دون تقدمي ر�ؤي��ة وا�ضحة تعتمد حتليل
ال��واق��ع وحت��دي��د املُ�شكالت فيه ث��م و�ضع
معاجلات متد ّرجة مبا ي�ساعد على حتريك
ّ
خطته وتثبيت عنا�صر نه�ضتها.
ت�صريحات حممود التي اعتربها الكثريين
جم� � � ّرد م� �ب � ّ�ررات ل�ل�ف���ش��ل وت �ن �� ّ��ص��ل عن
امل�س�ؤولية املرت ّتبة عليه افتقرت لأب�سط
م�ق��وّ م��ات ال��و� �ض��وح ،ف��ال��رج��ل مل يقل هل

لدى احتاده القابلية على العمل النموذجي
وقبل ذل��ك هل ي�ضمن بقاء احت��اده لفرتة
مت ّكنه م��ن تنفيذ ب��راجم��ه وال��و��ص��ول اىل
مرحلة الن�ضوج؟!
لكي ننجح يف عملية بناء ك��روي طويل
الأم ��د نحتاج اىل الكثري م��ن م�ستلزمات
النجاح اب �ت��دا ًء م��ن التمويل امل��ايل ال��ذي
ي�ش ّكل القاعدة الأوىل التي حتتاجها �أي
خ �ط��ط ت �ط��وي��ري��ة يف �أي جم ��ال م� ��رور ًا
بتوفري البنية التحتية امل�لائ�م��ة لتجعل
حتقيق الأه � ��داف �أك�ث�ر ي���س��را وواق�ع�ي��ة
و�إنتها ًء مبعاجلة �شاملة لكل معوّ قات العمل
الكروي يف �ش ّقيه الإداري والفني و�أوّ ل تلك
املعاجلات هي النهو�ض مبكوّ نات املنظومة
الكروية وخ�صو�ص ًا الدوري الكروي الذي
هو الآخ��ر من �أدوات الت�صحيح والتطوّ ر
املهمة والأكرث فاعلية يف امل�ساعدة بعملية
تنفيذ اخلطط �سوا �أكانت ق�صرية الأمد �أو
عقدية وفق ًا لر�ؤية الكابنت يون�س حممود.
من ال�صعب ج��د ًا على احت��اد الكرة �إدارة
م��و��س��م ك ��روي ط��وي��ل ي�ت�ك��وّ ن م��ن دوري
مم �ت��از و�آخ � ��ر ل �ل��درج��ة الأوىل و�أي �� �ض � ًا
ه�ن��اك دوري ل�ل��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ف���ض� ً
لا عن
دوري الفئات عرب جل��ان حم��دودة القدرة
والفاعلية مب�ساحة وطن ميتد اىل حوايل
 1000كيلو مرت من ال�شمال اىل اجلنوب
ع�ل�ي��ه ��س�ت�ك��ون �أوىل خ �ط��وات اال� �ص�لاح
امل�ف�تر��ض��ة م�ع��اجل��ة ال�ترهّ ��ل يف ال ��دوري
بجميع درجاته وفئاته كما هو حا�صل يف
معظم ب��ل جميع دول املنطقة ث��م معاجلة
�أو�ضاع املد ّربني واحل ّكام وو�ضع لوائح
�أك�ثر �صرامة لتنظيم التعاقدات وحتديد
�سقوف مالية لها.

ب�صريح العبارة ..
تبقى م�شكلة امل�شاكل يف واقعنا الكروي
تتم ّثل يف غياب العقل الإداري املُنتج القادر
على و�ضع الأه ��داف وم��ن ث��م العمل على
الو�صول اليها.

�أدفوكات ي�س ِّلم م�صري الإقرار
مبهمته الحتاد الكرة!

 متابعة  /املدى

بالرغم من عدم جناح مهمّته مع �أ�سود الرافدين خالل خم�س جوالت م�ضت
من ال��دور احلا�سم امل� ّؤهل اىل ك�أ�س العامل  ،2022مل يزل امل��درب الهولندي
يعب عن م�شاعر احلزن جتاه �سوء احلظ الذي الزم م�سريته مع
ديك �أدفوكات رّ
الأ�سود دون �أن يتحدّث عن �أمور فنية م�ؤثرة �أ�سهمت يف تقوي�ض الأمل للعبور
زن لعدم حتقيق الفوز �أمام منتخب �سوريا
اىل املونديال� .أدفوكات حتدّث بحُ ٍ
يف املباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف م�ساء اخلمي�س املا�ضي.
وقال يف امل�ؤمتر ال�صحفي بعد املباراة� ،أثناء ردّه على �أ�سئلة ال�صحفيني "ال
�أخفي �أنها كانت مباراة �صعبة ،و�سنحت لنا �أكرث من �أربع فر�ص للت�سجيل،
لك ّنني �أقول �إننا ك ّنا حمظوظني ب�إدراك التعادل كون هدف تقدّم �سوريا جاء
يف وقت حرج"! وعن ر�ؤيته حلظوظ الت� ّأهل اىل ك�أ�س العامل بعد هذا التعادل،
خ�صو�ص ًا � ّأن املناف�سني الأقرب للأ�سود ُهما لبنان والإمارات خ�سرا مباراتيهما
يف هذه اجلولة� ،أو�ضح �أدفوكات �":أن املناف�سة على البطاقتني الأوىل والثانية
باتت �صعبة ،و�إن منتخبات (لبنان والإم��ارات و�سوريا) �إ�ضافة اىل العراق،
هي من تت�صارع على املركز الثالث .وعن تفكريه برتك من�صبه بعد نتيجة
مواجهته مع (ن�سور قا�سيون) قال "كما حتدّثت م�ؤخر ًا ب� ّأن االحتاد العراقي
متى ما وجد مد ّرب ًا �أف�ضل م ّني فب�إمكانه اتخاذ القرار املنا�سب ،ويبقى الأهم هو
املنتخب ولي�س �أنا" .ووا�صل �أدفوكات حديثه يف امل�ؤمتر ال�صحفي ،م�ؤكد ًا،
�أنه ما زال ي�ؤمن بقدرات العبيه بالرغم من �إ�شارته يف جممل حديثه �إىل �أنه
حتى مَن كان يتواجد على د ّكة البدالء كان يُعاين من �إ�صابة ،و�أنه �أ�شرك املدافع
ريبني �سوالقا بالرغم من �إ�صابته ،لك ّنه ق ّد َم �أدا ًء طيّب ًا دعاه للثناء على قدراته.
وي��واج��ه منتخبنا الوطني كوريا اجلنوبية بعد غد الثالثاء يف العا�صمة
القطرية الدوحة �ضمن اجلولة ال�ساد�سة من الدور احلا�سم �أم ًال ب�إحراز ثالث
نقاط كفيلة ب�إحياء �أمله الكبري لنيل بطاقة امللحق �إذا ما �آلت نتائج نظرييه
اللبناين والإماراتي مبا تو�سّ ع فارق النقاط والأهداف ل�صاحله.

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ع�شاء الدوحة الأخري!
مل تعد تنفع املح ��اوالت الرتقيعية لرئي�س احتاد كرة القدم عدنان
درج ��ال ملعاجل ��ة م�أزق �أ�س ��ود الرافدي ��ن يف املجموعة الآ�س ��يوية
الأوىل التي تخو�ض ت�صفيات الدور احلا�سم امل�ؤهّ ل اىل مونديال
قط ��ر  2022من خالل مب ��ادرات (تر�ضية خواطر) عقب التعادالت
الأربع ��ة �أو اخل�سائ ��ر مبعن ��ى � ّ
أدق لنق ��اط مه ّم ��ة قتل ��ت طم ��وح
اجلماه�ي�ر ب�ضمان فر�صة الظهور الثاين ملنتخبنا يف تاريخ ك�أ�س
العامل.
مل ��اذا يتغاف ��ل رئي� ��س االحتاد ع ��ن ت�سبّبه به� � ّز كي ��ان املنتخب يف
مرحلة حرجة ا�س ��تغنى خاللها عن املدرب ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش وتعاق ��د م ��ع م ��درب ال يفقه عن كرتن ��ا �إال ا�س ��م بلدنا،
و�س ّلمه م�صري املنتخب ليعبث به يف �سل�سلة من التجارب اخلائبة
حتى �أخرجه ر�س ��مي ًا من التناف�س على البطاقتني الأوىل والثانية
يف املجموع ��ة ،يتغاف ��ل ع ��ن كل ذل ��ك ويدعو املدرب م ��ع الالعبني
عب فيه عن تفا�ؤله
�إىل م�أدبة ع�ش ��اء فتحت �ش ��هيّته حلديث مطوّ ل رّ
ب�إمكاني ��ة اجتي ��از املحن ��ة يف مواجه ��ة كوريا اجلنوبي ��ة وداعي ًا
اجلمي ��ع للرتكيز على حتقيق نتيجة �إيجابية وتنا�س ��ي ما ح�ص ��ل
�أمام �سوريا وقبلها!
م ��ا دالئل ثق ��ة رئي�س االحتاد ب�أن (ال�شم�ش ��ون) الكوري �س ��يكون
فري�س ��ة �س ��هلة للأ�س ��ود؟ وه ��ل الثقة م�س ��تمدّة م ��ن نقط ��ة اللقاح
املعن ��وي الت ��ي ح�ص ��لوا عليه ��ا يف �س ��يئول؟ �أال ي ��دري �أن غليان
الكوريني �س ��يكون يف �أعلى درجاته يف اجلولة ال�ساد�سة ملطاردة
املت�صدّر الإيراين وتعوي�ض نقطتيه ال�ضائعتني يف ملعب الأخري
بعد �أن �سمح له بالتعادل يف الدقيقة ( )76وتغيري ال�صورة الفنية
ال�سوداوية �أمام الأبي�ض الإماراتي برغم هزميته من ركلة جزاء؟!
�أم ��ا االحتفاء بعي ��د ميالد املدرب امل�س ��اعد زيليك ��و برتوفيت�ش الـ
 ،56ومبارك ��ة حار�س املرمى علي يا�س�ي�ن مبول ��وده اجلديد فهي
مبادرات �إن�س ��انية �ض ��من �إطار العالقة االجتماعية لأع�ض ��اء بعثة
املنتخ ��ب ،لك ّنها لن تكون مع وجبة الع�ش ��اء حلو ًال �س ��حريّة مثلما
ي ��ذ ُّر رئي�س االحت ��اد رماده ��ا يف عي ��ون اجلماهري ،ك�أن ��ه يتوهّ م
ب�إبع ��اد �أنظاره ��ا عن حت ّم ��ل م�س� ��ؤولية تقهقر املنتخب ُ
و�ض ��عف
ُ
م�س ��تواه وعجز مد ّرب ��ه عن ر�ؤية فرج الطري ��ق املونديايل املظلم
حتى لو رفع له ال�شعب العراقي  40مليون �شمعة!
ي ��ا رئي� ��س االحت ��اد ُ ..خذ الن�ص ��يحة وال تبال ��غ يف العِ ن ��اد ،ليكن
ع�ش ��اء �أدفوكات هو الأخري ما بعد مباراة كوريا اجلنوبية ،فهناك
�أربع مباريات �ص ��عبة يف العام  2022ث�ل�اث منها خارج الأر�ض،
�أم ��ام �إي ��ران ( 27كان ��ون الثاين) ولبن ��ان (� 1ش ��باط) والإمارات
يف قط ��ر (� 24آذار) و�س ��وريا (� 29آذار) والرجل رفع احلرج عنك
وعن �أع�ض ��اء االحت ��اد بقوله (متى م ��ا وُ َجدمت مد ّرب ًا �أف�ض ��ل م ّني
فب�إمكانكم اتخاذ القرار املنا�س ��ب) وهي ر�س ��الة لي�س ��ت م�ش� � ّفرة،
بل �ص ��ريحة ويُكابر �أن يُجاهر بحقيقته ��ا نظر ًا ملكانته االعتبارية
كمد ّرب من نخبة �أوروبا يرف�ض اال�ست�س�ل�ام طواعية ،وعليكم �أن
تفهمومها وال تهملوها.
ح�سا�س ��ية ،يقت�ضي ال�شجاعة
احلل الوطني الناجع بعيد ًا عن �أي ّ
واحلكم ��ة والقناع ��ة ب ��دور امل ��د ّرب املح ّل ��ي يف املرحل ��ة املقبل ��ة
ال�س ��تعادة احلال ��ة التنظيمي ��ة للفري ��ق وتوزي ��ع الأدوار ب�ي�ن َمن
ي�س � ّ
�تحق اللعب ك�أ�سا�س ��ي �أو احتياط �أف�ض ��ل من حالة الفو�ض ��ى
وانع ��دام ال ��وزن وفق ��ر املعلومة ع ��ن الالعبني اجلاهزي ��ن ،وهذا
يتط ّلب معاي�ش ��ة م ��د ّرب م ��ع �أغلب العنا�ص ��ر املتواج ��دة يف �آخر
مهم ��ة للمنتخب ،و�أعني اجلرنال با�س ��م قا�س ��م الذي قاد الأ�س ��ود
يف مناف�س ��ات خليج ��ي  23بالكوي ��ت للف�ت�رة ( 22كان ��ون الأول
 5 – 2017كانون الثاين  )2018ولديه �س�ت�راتيجية قيّمة ك�شفها
للإع�ل�ام يف غري منا�س ��بة ت�ؤمن بعدم �إق�ص ��اء الالع ��ب املحرتف،
والب ��د �أن يكون هو اخليار الآين لالحتاد ويق� �دّم له الدعم الكامل
مثلم ��ا فتحت احلكوم ��ة اخلزينة لأدف ��وكات مب�ش ��ورة من رئي�س
االحتاد كونه وزير ًا لل�ش ��باب والريا�ض ��ة �أي�ض ًا ،ليتكاتف اجلميع
على م�س ��اندة قا�س ��م الذي ي�ش ��اركه عدد �آخر من املدربني �ص ��واب
تر�ش ��يحهم للمهمة ،لك ��ن تواجده م ��ع عديد الالعبني ي�ض ��اف لهم
بع�ض املحرتفني يف �أوروبا وغريها �سيع ّزز من جناحه.
تر�شيح املد ّرب الوطني يرتبط بعامل مهم وهو منحه ح ّرية العمل
من دون ّ
تدخل رئي�س االحتاد الذي م�ض ��ى على �آخر عمل تدريبي
له مع فريق الوكرة القطري �سبع �سنوات �أبتعد خاللها عن ميدان
وان�ص� � َرف �إىل �ش� ��ؤون عمله التج ��اري ا ُ
حلر ثم الإداري
التدريب َ
مب�سكه حقيبتي الوزارة واالحتاد منذ عام تقريب ًا!
الحل الوطني الناجع بعيداً عن �أي
ح�سا�سية ،يقت�ضي ال�شجاعة والحكمة
ّ
المدرب المح ّلي في
والقناعة بدور
ّ
المرحلة المقبلة ال�ستعادة الحالة
التنظيمية للفريق وتوزيع الأدوار بين َمن
ّ
ي�ستحق اللعب ك�أ�سا�سي �أو احتياط �أف�ضل
من حالة الفو�ضى وانعدام الوزن وفقر
المعلومة عن الالعبين الجاهزين

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من الكلية
التقنية اإلدارية قسم احملاسبة باسم
(جناة حسن عبد الرزاق) يرجى ممن يعثر
عليها تس��ليمها إلى جهة اإلصدار..
مع التقدير

فقدان جواز �سفر

فق��د من��ي ج��واز س��فر مصري
اجلنس��ية باس��م (احم��د ناج��ي
محم��د) يرج��ى مم��ن يعث��ر عليه
تس��ليمه ألقرب مركز شرطة مع
التقدير..

�إعـــــالن

�إعـــــالن

قدم املدعي (أحمد محمد محيسن) طلبا ً يروم فيه
تبدي��ل (اللقب) م��ن (كراغول) ال��ى (اجملمعي) فمن
لديه اعت��راض على الدعوى مراجع��ة هذه املديرية
خالل مدة أقصاها (خمس��ة عش��ر يوم) وبعكسه
س��وف ينظر بالدعوى وف��ق احكام امل��ادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

قدم املدعي (جاس��م محمد محيس��ن) طلبا ً يروم
فيه تبديل (اللقب) من (كراغول) الى (اجملمعي) فمن
لديه اعت��راض على الدعوى مراجع��ة هذه املديرية
خالل مدة أقصاها (خمس��ة عش��ر يوم) وبعكسه
س��وف ينظر بالدعوى وف��ق احكام امل��ادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
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فا�شية التخلف – البعث العربي منوذج ًا

قناطر

في ا�سترداد الودائع

()1
بط�ش �أعمى وارتباطات مريبة

طالب عبد العزيز
يف متاه ��ة م ��ا هو كائ ��ن ومتغري من حولن ��ا ،وما نعاين
من ��ه ،ونن�شغ ��ل ب ��ه يومي� � ًا ،هن ��اك م ��ن �أهم ��ل ذل ��ك كله،
و�أ�ست�سل ��م نقي� � ًا طاهر ًا ،لن ��داء روحه ،بعي ��د ًا عن كل ما
يخ ّرب عليه ن�سق يومه ،فقد زهد ما تناف�سنا عليه ،وترك
احلبل على الغ ��ارب ،يف دعة وطم�أنينة ال يح�سدها عليه
�إال �أمثالُنا ،نحن امل�أخوذين بتفاهة املوجودات ،اجلادين
يف ايج ��اد خم ��رج ل � ِّ
�كل �أزم ��ة ،املت�صارع�ي�ن عل ��ى امل ��ال
واالر�ض والوجاهة ،ي ��ا لب�ؤ�سنا � ...أولئك امل�ست�سلمون
لنداء �أرواحهم هم ال ّ
أحق منا باحلياة.
ً
ً
أكتب ي�أ�س ًا ،وال �أحر ُر خطابا �صوفيا ،وال �أ�صف الدنيا
ال � ُ
أت�صفح ورق ��ة الزمن الكبرية ،ذاك
بـ� �ـ (عفظة عنز) �إمنا� ،
ُ
الكتاب ال�ضخم ،امل�سطور مباليني ال�سنوات ،ثم �أتلم�س،
وبيد اخلجل� -سنواتي ال�ستني ،فال �أقع �إال على هام�شغ�ي�ر مرئي ،حمكوك بعناي ��ة ،يف ا�سف ��ل �صفحة ،مل مي ّر
عليها �أحد ،ومل يق ��ر�أ ،فهو مما يتقادم ويهمل ،واثق ب�أنَّ
�صفحت ��ي تلك �ستطوى ،مثل ماليني ال�صفحات االخرى،
أقلب
الت ��ي طوي ��ت ،ومل ت�ث�ر اح ��د ًا� ،أق ��ول ه ��ذه ،وان ��ا � ُ
�صفح ��ات اال�ستثانئيني من املخرتع�ي�ن وامل�ؤلفني الكبار
يف الكتاب ال�ضخم امل�سطور ،ف�إذا هي بتعلقيات ب�سيطة،
�رب ومت ُّر االله ُة والق ّرا ُء بها مث ��ل مرور املاء على
مي ُّر ال � ُّ
ُ
ُ
يحدث بها �أثر ًا.
يتوقف وال
�صخرة مل�ساء كبرية ،فال
فع�ل�ام ن�ضح ��ك ونبكي ،ع�ل�ام نرك� ��ض ون�سع ��ى؟ يقول
موالنا جالل الدين :عندما كنت طفال ،كانوا يقولون يل:
مِ َ
ل انت حزين؟ هل تريد مالب�س؟ �أتري ُد ماال؟ كنت اقول":
ليتهم ياخذون حتى املالب�س التي املك ،ثم يعيدوين اىل
ذات ��ي" وكنت ا�سمع �صوتا يقول " :ال يزال غ ّرا .اتركوه
يف زاوية ،ما من الكون ،حتى يتمكن من �إحراق نف�سه!
قب ��ل موعد زفاف �أحد �أبنائي بليل ��ة� ،أخذين �أكربهم اىل
ال�س ��وق ،وكان جيب ��ه قد امت�ل��أ بالنقود ،ف�س�ألن ��ي ما �إذا
ُ
أ�ستقبل
كان ��ت يف نف�سي حاجة م ��ا� ،أو اىل بذلة جديدة� ،
املهنئ�ي�ن بها ،فقلت :ال .عندي م ��ن الثياب ما يكفي �ستني
فلح الثياب بتغييبه ،ثم،
�سن ��ة �أخرى ،ومن الأ�سى ما ال ُت ُ
م ��ا انتف ��اع ج�سد يبلى بثي ��اب جديدة ؟ ق ��د ال �أقمع رغبة
قدم � َّ�ي يف ال�س�ي�ر اىل املتن ��زه ،لكنن ��ي عاج� � ٌز ع ��ن جعل
الطري ��ق م�ستحيل ��ة اىل املق�ب�رة ،وما يف الي ��د �أكرث من
ع�ص ��ا �ستنتفي احلاج ��ة لها ذات ي ��وم ،و�سي�أت ��ي الطفل
ال�صغري املوعود باحلياة ثاني ��ة  ،مثلما كنت ،وميتطيها
ُ
�ستبدل الدروب
ح�صان ًا اىل عامل ��ه اجلديد ،هناك ،حيث ُت
ُ
ويلتحق االن�سان بجوهره الغائب.
بالدروب،
قل ��تُ لأحدهم ،وهو ي�ستعجل ال�شتيمة لآخر :ال تبد�أ بها،
عثمان اجلاحظ،
فالكلم ��ة االوىل �أنثى ،عند �شيخ ��ي �أبي
ٍ
وهي ذك� � ٌر عند من �شت ْمت ��ه ،لذا� ،س�أ�س ّره ��ا ب�ضاع ًة ،ولن
�أح� � ّد َث �أح ��د ًا بها م ��ا حيي ��ت ،يف جويف مق�ب�رة لكلمات
ال�س ��وء ،ال تناله ��ا ي� � ُد الغيث ،فه ��ي الآن ،وديع ��ة �سبخة
روح ��ي .يف اليوم الثاين ج ��اءين ،لي�سرت َّد ما�ستودعني
البارح� � َة ،ويعتذ ُر ع ّم ��ا قاله ،قلتُ  ":دعك منه ��ا ،فقد �أتت
�سباخُ الن�سيانعليها ،وماتت.

حكم حزب البعث العراق بالبط�ش الأعمى خالل
عهدين� .أ�ستم ��ر العهد االول لنحو ت�سعة �أ�شهر
وع�شرة �أيام فقط ،بدء ًا بانقالب ع�سكري دموي
ح�صل يف � 8شب ��اط  ،1963و�أدى اىل االطاحة
باحلكوم ��ة املنبثقة عن ث ��ورة  14متوز 1958
الوطنية ،وب�إع ��دام رئي�سها الزعيم عبد الكرمي
قا�سم يف مبنى الإذاعة العراقية �إ�ضافة اىل عدد
كبري من ابرز امل�س�ؤولني الع�سكريني واملدنيني،
وانته ��ى بانقالب ع�سكري �آخر قاده العقيد عبد
ال�سالم ع ��ارف يف  18ت�شرين الثاين من نف�س
الع ��ام ،و�أ�سف ��ر يف نف� ��س اليوم ع ��ن �إ�ست�سالم
مهني لكل قادة ال�سلطة البعثية واعتقال رئي�سهم
ومفكرهم ال�سوري اجلن�سية مي�شيل عفلق الذي
طرد من العراق اىل �سوريا بعد �أيام وبو�ساطة
من الرئي�س امل�صري الراحل جمال عبد النا�صر
الذي احلق ��ت تدخالته املبا�شرة وغري املبا�شرة
يف الو�ضع ال�سيا�سي العراقي ا�ضرارا ج�سيمة
با�ستقرار العراق يعرتف بح�صولها امل�صريون
اليوم.
تل ��ك ال�سلط ��ة البعثي ��ة االوىل املعروف ��ة با�سم
"�سلط ��ة احلر� ��س القوم ��ي" ا�شته ��رت ،حتى
عاملي ��ا ،ب�سع ��ة وهمجي ��ة اعم ��ال القم ��ع الت ��ي
مار�سته ��ا بحق �آالف املدنيني العزل ،كما عرفت
بانحطاط وال اخالقي ��ة ا�ساليب التحقيق التي
ا�ستخدمه ��ا قادته ��ا يف ال�سج ��ون واملعتق�ل�ات
مب ��ا فيه ��ا التعذي ��ب اجل�س ��دي واالغت�ص ��اب

اجلن�سي� ،إ�ضافة اىل �ضخامة جرائم القتل التي
ارتكبت خ�ل�ال عمر ذلك االنق�ل�اب الذي نظمته
اال�ستخبارات املركزية االمريكية والربيطانية
يف الع ��راق حتى ان عل ��ي �صالح ال�سعدي وهو
احد ق ��ادة حزب البعث ونائ ��ب رئي�س الوزراء
احلكومة االنقالبية اعرتف �صراحة بذلك مطلقا
عبارت ��ه ال�شه�ي�رة“ :جئن ��ا �إىل ال�سلطة بقطار
�أمريكي” ،حيث بات من الثابت ان�صالح مهدي
عما�ش كان عميال لوكالة ال�سي �أي �أي االمريكية
وان وليم ليكالند ،م�ساعد امللحق الع�سكري يف
ال�سفارة االمريكية ببغداد كان ي�ستقبل عما�ش
كل يوم �سب ��ت فيما كان ليكالن ��د عالقات خفية
ببع�ض قادة االنقالب من الع�سكريني واملدنيني
يف بغ ��داد ،وكان لقاءاتهما الر�سمية جتري يف
مكتبه داخل ال�سفارة االمريكية .هاين الفكيكي
من جانبه يوجه االتهام اىل طالب �شبيب اي�ضا
بن�س ��ج عالق ��ات متينة م ��ع �أجه ��زة املخابرات
امل�صري ��ة فيم ��ا كتب �سعي ��د خليل �أب ��و الري�ش
يف كتاب ��ه املعن ��ون ”�صدام ح�س�ي�ن� :سيا�سات
االنتق ��ام" ع ��ن دور املخاب ��رات االمريكي ��ة يف
انق�ل�اب � 8شب ��اط  ، 1963ب� ��أن اخلط ��ة كان ��ت
حتت ا�ش ��راف وليم ليكالند يف مقرة بال�سفارة
االمريكية ببغ ��داد  ،وان العملي ��ة عدت واحدة
من امهر العمليات ال�صعبة يف التاريخ املعا�صر
لل�شرق االو�س ��ط �ضمن خفايا احل ��رب الباردة
بني املع�سكرين اال�شرتاكي والغربي"  .كما جاء
يف مقالة مو�سعة للدكتور �سيار اجلميل.
من جانب �آخر تفيد تقارير �أخرى بان فريقا من
موظفي اال�ستخب ��ارات االمريكية ،برئا�سة �آلن
دل�س ،ال ��ذي كر�س طاقته ملناه�ض ��ة ال�شيوعية

 د .ح�سني الهنداوي
يف ف�ت�رة احل ��رب الب ��اردة كان م�ش ��اركا يف
عملي ��ة الإطاحة بنظام عبد الك ��رمي قا�سم ،وان
املخاب ��رات الأمريكي ��ة قام ��ت م ��رارا بتزوي ��د
انقالبي ��ي �شب ��اط بقوائ ��م ب�أ�سم ��اء ا�شخا� ��ص
مت ��ت ت�صفيته ��م يف �أعق ��اب االنق�ل�اب من قبل
فرق اعدام تابعة حلزب البعث ،وان و�ضع تلك
القوائ ��م مت يف مكاتبال� �ـ �س ��ي اي �آي يف بلدان
ال�شرق الأو�سط بالتعاون مع معار�ضني بعثيني
وقوميني عراقيني مقيمني فيها.
وبالفعل ،فقد �شهد االنقالب منذ �ساعاته الأوىل
ت�صفي ��ة �آالف املواطنني يف البيوت وال�شوارع
واجلامع ��ات ودوائ ��ر العم ��ل واملع�سك ��رات
كان بينه ��م الكث�ي�ر م ��ن االكادميي�ي�ن والكتاب
والفنان�ي�ن والنقابي�ي�ن والط�ل�اب ،يف جم ��ازر
جماني ��ة ال �سيما اث ��ر �صدور البي ��ان رقم ()13
ال ��ذي ت�سب ��ب ب�سف ��ك دم ��اء بريئ ��ة وم ّث ��ل �أول
حماولة لتدمري �أ�س� ��س ومظاهر النظام املدين
ال ��ذي �سعى العراقيون لبنائه خالل ن�صف قرن
من ت�أ�سي�س الدولة العراقية احلديثة.

وق ��د �ص ��در البيان بتوقي ��ع احلاك ��م الع�سكري
العام لالنقالب العقي ��د ر�شيد م�صلح التكريتي
الذي �سيعدم الحقا بتهم ��ة التج�س�س للواليات
املتح ��دة االمريكية .ومتثل البي ��ان يف الدعوة
اىل قت ��ل ال�شيوعي�ي�ن يف ال�ش ��وارع واق�ت�رن
بتزوي ��د جمرمي احلر�س القومي بقوائم معدة
�سلفا ب�أ�سماء املثقفني والنقابيني التقدميني لتتم
مطاردته ��م من ح ��ي اىل �آخر و�ش ��ارع اىل �آخر
وقت ��ل مئ ��ات اال�شخا�ص االبري ��اء ب�سبب ذلك.
وجاء يف ن�ص البيان رقم ( )13ما يلي:
(نظ ��ر ًا لقي ��ام ال�شيوعيني عمالء و�ش ��ركاء عبد
الك ��رمي قا�س ��م يف تعاون ��ه مبح ��اوالت يائ�سة
لإح ��اث البلبل ��ة ب�ي�ن �صف ��وف ال�شع ��ب وع ��دم
االن�صي ��اع للأوام ��ر والتعليم ��ات الر�سمي ��ة،
وعلي ��ه تق ��رر تخوي ��ل القطع ��ات الع�سكري ��ة
وق ��وات ال�شرطة واحلر�س القوم ��ي ب�أبادة كل
من يت�صدى للإخالل بالأمن ،و�إننا ندعو جميع
�أبناء ال�شعب املخل�ص�ي�ن بالتعاون مع ال�سلطة
الوطنية بالإر�شاد عن ه�ؤالء املجرمني والق�ضاء

عليهم ،التوقيع :ر�شيد م�صلح التكريتي).
ويع�ت�رف ح ��ازم ج ��واد �أح ��د ق ��ادة االنق�ل�اب
يف مقابل ��ة �صحفية بع ��د �أربعني عام ��ا ان عدد
املعتقل�ي�ن ال�شيوعي�ي�ن كان مرتفع ��ا ج ��دا وانه
ج ��رى زجهم يف معتقالت عدة من بينها النادي
االوملب ��ي يف االعظمي ��ة ال ��ذي ا�ستقب ��ل �آالف
ال�سجينات وال�سجناء مكبلني بالقيود وقد فارق
كثري منهم احلياة حتت التعذيب او االعدام ،كما
مت حتوي ��ل "ق�صر الرح ��اب" امللكي اىل معتقل
رهي ��ب بع ��د تغي�ي�ر �أ�سم ��ه اىل "ق�صرالنهاية"
وو�ض ��ع حتت ا�شراف مدح ��ت ابراهيم جمعة،
حيث كان بع�ض قادة االنقالب يت�سلون بتعذيب
بع�ض ال�شخ�صيات املعتقلة ب�أنف�سهم ،حتى قيل
ان معتقل �أو�شفيتز الن ��ازي يعد مبثابة "فندق
خم�س جن ��وم" مقارنة مع ب�شاع ��ة التعامل مع
ال�سجن ��اء يف "ق�ص ��ر النهاي ��ة" .وان اجلن ��اح
الع�سكري كان الأكرث ايغ ��اال يف �سفك الدماء ال
�سيم ��ا احمد ح�س ��ن البكر وعب ��د ال�سالم عارف
وحردان التكريتي وخالد الها�شمي وطه يحيى
ومن ��ذر الونداوي لكن الأك�ث�ر خ�سا�سة ودناءة
يف االجرام يف نظره كان �صالح مهدي عما�ش،
وزي ��ر الدفاع يف حكومة انق�ل�اب �شباط 1963
(الرج ��ل الذي قاد البعث العراق ��ي �إىل ال�سلطة
يف  1963يك�س ��ر عق ��ود ًا م ��ن ال�صم ��ت ويفتح
لـ"احلي ��اة" خزن ��ة �أ�سراره،مقابلة مع �صحيفة
"احلياة" يف .)2004/2/12
اما العهد البعثي الثاين يف احلكم ،وهو الأعقد،
فقد ا�ستمر لنحو  35عاما دون انقطاع بدء ًا من
االنق�ل�اب الع�سك ��ري الذي �أط ��اح بحكم العقيد
عبد الرحم ��ن عارف (�شقيق العقيد عبد ال�سالم
ع ��ارف) يف  17متوز  ،1968وانتهاء باالنهيار
املهني اي�ضا لنظام الدكتاتور �صدام ح�سني امام
الغ ��زو الأمريك ��ي للعراق يف  9ني�س ��ان 2003
ودون مقاومة تذكر .ويتمثل هذا العهد ب�سل�سلة
م ��ن ال�سيا�سات القمعية املدمرة للعراقيني التي
�أدت اىل تبدي ��د ال�ث�روات والعائ ��دات النفطية
الهائل ��ة يف م�شاري ��ع ومغام ��رات فا�شلة ،ومن
احل ��روب اخلارجي ��ة اخلا�س ��رة واحلم�ل�ات
العدواني ��ة �ضد ال�شع ��ب العراق ��ي نف�سه بلغت
ذروة همجيته ��ا بحم�ل�ات الأنف ��ال واملقاب ��ر
اجلماعي ��ة وال�سج ��ون واالعدام ��ات الرهيب ��ة
للمعار�ض�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن م ��ن كل الأح ��زاب
والتي ��ارات واالنتم ��اءات مب ��ا يف ذل ��ك بع� ��ض
البعثيني احيانا.

هذا ما يراه الم�س�ؤول العراقي
من بديهيات امل�س� ��ؤول العراقي ان ي�ضع جملة
م ��ن النقاط الت ��ي يح ��اول �أن ينطل ��ق منها يف
حتدي ��د �أهدافه �س ��واء ال�شخ�صي ��ة او احلزبية
او تل ��ك العابرة للحدود ،دون االكرتاث بالر�أي
العام ال�شعب ��ي او �أي م�سمى قد يخلق نوع من
اللغط حول �سلوكيات ��ه التي تعك�س م�ستويات
ع ��دم االهتم ��ام مب ��ا يح ��دث �س ��واء تل ��ك الت ��ي
ناجت ��ة ع ��ن توجهات ��ه الغ�ي�ر متوازن ��ة او تلك
التي تنتج عن خل ��ل املنظومة ب�أكملها ،هذا �إىل
جانب ان ه ��ذا ال�سيد امل�س�ؤول ال ي�ؤمن بق�ضية
ال�صالحي ��ات ومدياتها وال ي�ؤمن انه منذ اليوم
الأول من ت�سنمه امل�س�ؤولية بات عليه ان ي�ضع
اجلمي ��ع ن�ص ��ب عينه دون ان ميي ��ز بني ابي�ض
وا�س ��ود ،امل�شكل ��ة الت ��ي تواجه ه ��ذا امل�س�ؤول
الأوىل هي ثقافت ��ه ال�سيا�سية والدراية الكاملة

به ��ذا العم ��ل ال ��ذي يتطل ��ب من ��ه جمموعة من
امله ��ارات التي من الن ��ادر ما جن ��د ان م�س�ؤو ًال
عراقي� � ًا يتميز به ��ا جميع� � ًا ،بالإ�ضاف ��ة �إل عدم
الق ��درة عل ��ى توظي ��ف االح ��داث وا�ستثمارها
يف �سبي ��ل ان يك ��ون ل ��ه ال ��دور الأ�سا� ��س يف
حتقيق املنج ��ز ،وهذا يدفع اجلمي ��ع باالعتقاد
ان الأح ��زاب احلالي ��ة ب�أ�شخا�صه ��ا ال ت�ستطيع
ان تخل ��ق جي ��ل م ��ن الق ��ادة او حت ��ى رجاالت
ال�سيا�سية للق�ص ��ور الوا�ضح يف �أداء الوظيفة
التي حتقق هذا الطلب.
نح ��ن ال ن�ستطي ��ع املقارن ��ة بت�شرت�ش ��ل وال
ب�سم ��ارك وال مرتنيخ وال حت ��ى ب�أ�سماء قريبة
من البيئ ��ة االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة العراقية
وال ن�ستطي ��ع ان نقارن بني �أ�سم ��اء يف مراحل
�أخ ��رى م ��ن تاريخ الع ��راق ،فعند �إع ��ادة النظر

ب ��كل االزم ��ات الت ��ي اجتاح ��ت الع ��راق ال جند
�أي م�ب�رر ي�سم ��ح حلدوثه ��ا �س ��وى الق�ص ��ور
الفك ��ري والثقايف واملهني للم�س� ��ؤول العراقي
وعل ��ى خمتلف امل�ستوي ��ات ،فب�ي�ن املحا�ص�صة
واملح�سوبي ��ة وال�صدفة تتفاق ��م �أزمات العراق
االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة واالجتماعية وتكرب
كك ��رة الثل ��ج م ��ع ك�ب�ر حج ��م التحدي ��ات التي
نواجهه ��ا ب�ي�ن احل�ي�ن والأخ ��ر ،لغاي ��ة الي ��وم
وم ��ن يت�ص ��دى للم�س�ؤولية ال ي ��درك مكانه هذا
البل ��د اجلغرافي ��ة عل ��ى اق ��ل تقدي ��ر وال ي ��زال
يعج ��ز عن توظيف الق ��درات الب�شري ��ة ليخرج
بنتائ ��ج �إيجابي ��ة يحاول من خالله ��ا ان يحقق
امل�صلح ��ة الت ��ي بكل الأح ��وال �ست ��در عليه هو
ذاته بالفائ ��دة ،وال�س�ؤال هنا ما مهمة امل�س�ؤول
العراق ��ي يف عملية �إدارة وتنظي ��م الدولة؟ ،ان

الأ�سب ��اب الت ��ي جتع ��ل ال ��وان املجتم ��ع تقب ��ل
بنتاجات ��ه الغ�ي�ر منطقي ��ة والغ�ي�ر متوازن ��ة،
وعملي ��ة التعاط ��ي م ��ع خمرجاته اي�ض� � ًا بذات
ال�سلبية بع ��د ان يتم رمي الأخطاء على �شماعة
امل�ؤامرة والأخر املرتب�ص بنا وبه.
لكنن ��ا ال نري ��د ان نع�ت�رف ان ه ��ذا امل�س� ��ؤول
بحزب ��ه وكيان ��ه وتي ��اره هو م ��ن �صن ��ع �أيدينا
ونحن من جنعله يف مكانه الغري منا�سب ،فهو
من ي�ضعن ��ا يف مواقفنا احلالية وهو من يحدد
 د� .أثري ناظم اجلا�سور طريق ��ة احلياة التي ال ب ��د ان نعي�شها رغم ًا عن
ارادتن ��ا لأن ��ه بالنتيجة من �صن ��ع �أيدينا ،وهو
يعرف الطريقة الت ��ي من خاللها يجعلنا وقود ًا
عملي ��ة اختي ��اره مغلوط ��ة فه ��ي تتم بن ��اء على ل�صراعاته امل�ستم ��رة وكيف يجعل منا ا�صوات ًا
الطائف ��ة والديان ��ة او القومي ��ة واالبتع ��اد عن جتعل منه ما�سك ًا بزمام الأمور ،فهو دائم ًا يرى
الكف ��اءة واخل�ب�رة والتجربة وه ��ذا واحد من انه يعلم ما ال نعلم.

حم��������اول��������ة اغ������ت������ي������ال ال����ك����اظ����م����ي
حت�������ل�������ي�������ل �������س������ي������ك������وب������ول������ت������ك
الواقعة

يف فج ��ر الأح ��د ( 7ت�ش ��رن الث ��اين /
نوفم�ب�ر � )2021أ�سته ��دف من ��زل رئي�س
ال ��وزراء العراق ��ي ال�سي ��د م�صطف ��ى
الكاظم ��ي بثالث طائ ��رات م�سرية متكنت
قوات االمن من ا�سق ��اط اثنتني منها قرب
املنطق ��ة اخل�ضراء،فيم ��ا متكن ��ت الثالث ��ة
من �إ�سته ��داف املنزل ب�صاروخني احدهما
�أنفج ��ر بداخل ��ه والثاين وق ��ع فوق �سطح
املن ��زل ومل ينفجر،وفق ��ا ملتح ��دث با�س ��م
وزارة الداخلية.
وق ��ال الكاظم ��ي يف كلمت ��ه املوجه ��ة
للعراقي�ي�ن � ":إىل �أهل ��ي و�شعب ��ي يف كل
م ��كان يف العراق العظي ��م .تعر�ض منزيل
�إىل ع ��دوان جبان،ان ��ا وم ��ن يعم ��ل معي
ب�أل ��ف خري"،.و�أ�ض ��اف  ":ان ال�صواريخ
اجلبان ��ة والطائ ��رات امل�س�ي�رة اجلبانة ال
تبن ��ي �أوطان ��ا وال تبن ��ي م�ستقبال ونحن
نعم ��ل عل ��ى بن ��اء وطنن ��ا ع�ب�ر اح�ت�رام
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها وت�أ�سي� ��س م�ستقبل
�أف�ضل ل ��كل العراقيني" .ودعا اجلميع �إىل
احل ��وار الهادف والبناء م ��ن �أجل العراق
وم�ستقبل.
وت�أت ��ي حماول ��ة االغتي ��ال ه ��ذه بع ��د
يوم�ي�ن م ��ن احتجاجات ق ��ام به ��ا م�ؤيدو
الكت ��ل اخلا�س ��رة املعرت�ضة عل ��ى النتائج
االولي ��ة النتخاب ��ات( 10ت�شرين/اكتوبر
 )2021وا�سفرت عن مقتل اثنني وا�صابة
الع�شرات من املتظاهرين.

التحليل

برغم ان حماول ��ة االغتيال قوبلت برف�ض
جمي ��ع االح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
العراقي ��ة مب ��ا فيه ��ا املتهم ��ة ب�أنها(د ّب ��رت
احلادث بليل)،ف�ضال ع ��ن الرف�ض العربي
وال ��دويل وا�ستن ��كار وادان ��ة الع�ش ��رات
من ق ��ادة وم�س� ��ؤويل ال ��دول والعديد من
املنظم ��ات الدولي ��ة له ��ذه املحاولة،ف ��ان
اجلمي ��ع يتف ��ق عل ��ى ان ه ��ذا احل ��ادث
�سي�شهد تداعي ��ات كبرية..عراقيا وعربيا
ودوليا،يتع ��دى ه ��دف ن�ش ��ر الفو�ض ��ى
وزعزع ��ة ا�ستقرار الع ��راق ،و�أن عراق ما
بع ��د حماولة الأغتيال لي�س كما قبلها..يف
ر�أي كثريين.
ولأن م ��ن عادتنا ا�ستط�ل�اع الر�أي يف مثل
هك ��ذا احداث،فق ��د توجهنا بال�س� ��ؤال عن
فوائ ��د و�أ�ض ��رار �إ�سته ��داف من ��زل ال�سيد
م�صطف ��ى الكاظم ��ي فكان ��ت االجاب ��ات
كاالتي:
الفوائد

 ح�ص ��ول الكاظم ��ي عل ��ى تايي ��د �شعب ��يودع ��م عرب ��ي ودويل (امريكا،بريط ��اين
ا،فرن�سا،املانيا،احت ��اد �أورب ��ي) واالمم
املتح ��دة ،تزي ��د م ��ن فر�ص ��ة ح�صوله على
والية ثانية.
 توفري حج ��ة للحكومة بن ��زول اجلي�شمبدرعاته و�آلياته اىل ال�شوارع لأ�ستعادة
هيبة الدولة.
 -زي ��ادة التذم ��ر ال�شعب ��ي �ض ��د الف�صائل

 د.قا�سم ح�سني �صالح

امل�سلح ��ة وتدخ�ل�ات اي ��ران يف ال�ش� ��أن
العراقي.
 ح�ص ��ول ف ��رز يف الق ��وى ال�سيا�سي ��ةال�شيعية بني من ه ��ي موالية لأيران ومن
وال�ؤها للعراق.
 حماول ��ة االغتي ��ال ك�شف ��ت حقيق ��ة انالدميقراطي ��ة يف الع ��راق لي�س ��ت �س ��وى
كذبة كبرية.
 ت�شكل حماولة اغتيال الكاظمي منعطفاايجابي ��ا يف م�سار العملي ��ة ال�سيا�سة بعد
� 18سنة من املحا�ص�صة.
 دع ��ت احلكوم ��ة اىل فت ��ح عيونه ��ا على�ض ��رورة و�ض ��ع خط ��ة علمي ��ة ممنهج ��ة
حل�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة،ومتنحه ��ا
اف�ضل فر�صة للق�ضاء على ال�سالح املنفلت
.
 ك�شف ��ت ان العراقيني ما عادوا ي�صدّقونبال�شع ��ارات واملظاه ��ر الطائفي ��ة املقد�سة

الكاذبة.
 ك�شف ��ت ان الط ��رف الثال ��ث ال ��ذي كانيقتل ويخطف املتظاهرين هو ميلي�شيات
االحزاب.
 اكدت للعراقيني ان الكرا�سي واملكا�سباهم عند ال�سيا�سيني من املقد�سات.
 اه ��م الفوائ ��د انن ��ا عرفن ��ا انال�سيناريوه ��ات الفا�شل ��ة ال تنت ��ج درام ��ا
حقيقية!
اال�ضرار

 ارباك امل�شهد ال�سيا�سي تهديد ال�سلم االهلي واملجتمعي زي ��ادة االحتق ��ان ال�سيا�س ��ي وخ�شي ��ةالنا� ��س من قيام القوى ال�شيعية اخلا�سرة
يف االنتخاب ��ات بح�ص ��ول اعم ��ال عن ��ف
واحرتاب
 -خلق بيئة غري �آمنة للأ�ستثمار

 فقدان الثق ��ة بالعملي ��ة ال�سيا�سية دوليا جن ��وا من كارثة فيها م ��ن الفواجع ما هوواقليميا
�أوجع.
 ن�شر الذعر بني النا�سالكاظمي..يتحرك �سيكولوجيا
 �أي فائ ��دة! تبق ��ى هك ��ذا ام ��ور لأ�شغ ��الاملواط ��ن ع ��ن هدف ��ه الرئي�س..وت�ضيي ��ع بع ��د اربع ��ة �أي ��ام م ��ن حماول ��ة اغتيال ��ه
،وحتدي ��دا يف (  )11/11ق ��ام الكاظم ��ي
وقت لأعادة بناء الوطن.
بزي ��ارة اىل مدين ��ة ال�ص ��در..ويف ه ��ذا
ماذا لو؟
دالالت ��ان �سيكولوجيت ��ان ،الأوىل ان هذه
لنب ��د�أ بهذا الت�سا�ؤل :م ��اذا لو ان املحاولة املدين ��ة بناها الراح ��ل عبد الك ��رمي قا�سم
جنحت واغتيل م�صطفى الكاظمي؟
(با�سم الثورة) ل�ساكني ال�صرائف مبنطقة
ال�سيناري ��و الأرج ��ح�،أن دور احلكوم ��ة ال�شاكرية ،فاحتل قل ��وب الفقراء وراحوا
�سيتعطل ،و�سيكون اجلي�ش وال�شرطة بال ين�سجون عنه اال�ساطري بعد قتله مبا فيها
قائ ��د عام للقوات امل�سلح ��ة ،فتكون الكلمة انه ��م ر�أوا �صورته يف القم ��ر!.وكان ذكاء
ملن توعدوا الكاظمي ب�أن (اجلرمية لن متر م ��ن الكاظم ��ي انه فعله ��ا كي يح ��ي لديهم
دون عقاب)،وملن هم مدفعون �سيكولوجيا هذا ال�شع ��ور .والثاني ��ة ان معظم ماليني
بداف ��ع اخ ��ذ احلي ��ف ورد الأعتب ��ار ..مدينة ال�ص ��در هم من اتب ��اع الفائز الأول
و�سيتطور امل�شهد يف �ساعات اىل �أحرتاب يف االنتخاب ��ات ،ويف هذا ر�سالة معنوية
(�شيع ��ي �شيعي)ب�ي�ن الق ��وى اخلا�س ��رة للخا�سرين يف االنتخابات.
والفائ ��زة يف االنتخابات،و�ست�شه ��د وبنف� ��س الي ��وم وبنف� ��س الداف ��ع ،ق ��ام
املحافظ ��ات الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة الكاظمي بزي ��ارة اىل دار العط ��اء لرعاية
ال�سنة والكرد امل�سن�ي�ن وو�ض ��ع حج ��ر اال�سا� ��س ملبن ��اه
مواجهات دامية،يكون فيها ّ
والرتكم ��ان متفرجني..و�سيبلغ الت�صعيد اجلديد..ليحق ��ق يف الزيارت�ي�ن �شحن ��ا
ذروت ��ه بتدخ ��ل اي ��راين يتبع ��ه باملبا�ش ��ر �سيكولوجي ��ا جلمه ��ور الفق ��راء ور�سال ��ة
تدخ ��ل امريك ��ي ي�ضط ��ر جمل� ��س الأم ��ن مل ��ن ما زالوا يتوعدون بت�صفيته،ومتهيدا
ال ��دويل اىل التدخل..وعنده ��ا تتحق ��ق ورهانا غري معلن لوالية ثانية!
مقول ��ة ان اغتي ��ال الكاظم ��ي ت�سته ��دف
حكمة ام خ�شية؟
اغتيال العراق.
ه ��ذا يعن ��ي ان العراقيني..اعن ��ي العام ��ة متتاز �شخ�صي ��ة الكاظمي بثالث �صفات:
�شعروا بارتياح نف�سي� ،سواء املتعاطفني لي� ��س عدواني ��ا ،يعتم ��د عل ��ى الق�ضاء يف
م ��ع الكاظم ��ي او غ�ي�ر املتعاطف�ي�ن لأنه ��م ح�س ��م الق�ضاي ��ا اجلرمي ��ة ،و�أن ��ه ميي ��ل

اىل ان يك ��ون التغي�ي�ر �سلميا..ف�ضال عن
ن�شاط ��ه وتوا�ضع ��ه وحتمّل م ��ا يقال عن
�ضعف ��ه وم ��ا يع� �دّه كث�ي�رون م�آخ ��ذ عليه
،ابرزه ��ا مواجه ��ة اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة عن
ا�ستهداف ��ه ،واالف�صاح عنه ��ا بكل و�ضوح
بعد ان ت�ساه ��ل معها كثريا ،لكنه مل يفعل
م ��ع انه �ص ��رح قائال� (:سنالح ��ق مرتكبي
اجلرمي ��ة ،نح ��ن نعرفهم جي ��دا و�سنحدد
هويته ��م) ،فيم ��ا دع ��ى اىل احل ��وار حتى
م ��ع اجله ��ات الت ��ي توعدت ��ه علنا.ويرى
كث�ي�رون ان موقفه هذا دليل �ضعف ،وانه
ا�ضاع فر�صة انهاء وجود ف�صائل م�سلحة
يعيد فيه ��ا هيبة الدولة و�سي ��ادة القانون
وا�شاع ��ة الأمن النف�سي ب�ي�ن النا�س،فيما
ي ��رى �آخ ��رون ان موقفه ه ��ذا دليل حكمة
وادراك حلج ��م كارث ��ة حت ��ل بالعراقيني،
وان ��ه حري� ��ص على ال ��دم العراق ��ي ،وان
الرج ��ل م�ؤم ��ن ب� ��أن التغي�ي�ر الأيجاب ��ي
ل ��ن يتحق ��ق اال يف حال ��ة ال�سل ��م الأهل ��ي
واملجتمعي.
ويبق ��ى الهاج� ��س ال�سيكولوج ��ي
الأخطر،ان ما ح�ص ��ل يدعو لرتقب املزيد
من التط ��ورات ،لي�س فق ��ط يف امل�شهدين
االمني وال�سيا�سي بل يف انعقاد الربملان
اجلديد وا�شكالية ت�شكيل حكومة يريدها
التي ��ار ال�ص ��دري حكومة �أغلبي ��ة وطنية
ال توافقي ��ة ،مرهونة باملوافق ��ة الر�سمية
عل ��ى النتائ ��ج النهائي ��ة للأنتخابات،وما
�سيح�ص ��ل بع ��د انته ��اء ف�ت�رة الهدن ��ة
ال�سيكولوجية يف ال�شارع ال�شيعي!
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 لطفية الدليمي

كتاب :يوميات الأمل والغ�ضب ..كامرا جوالة
توثق للتاريخ والأحا�سي�س
علي فائز

َ
لعل من �أ�صعب المهام التي
تواجه الكاتب هي عملية نقل
االحا�سي�س والم�شاعر التي
عا�شها النا�س الذين وثق لهم،
وينقلها �إلى القراء لي�صبحوا
جزءا من الم�شهد ،تطوف
ً
ارواحهم في ال�ساحات والأزقة
في لحظة تتجاوز الزمان
والمكان ،وربما هذه المهمة
ت�ستع�صي على من يكتب في
ال�سياق الأكاديمي الذي له
�شروطه وقوانينه التي تقيد
الكاتب وتقولبه بال�شكل الذي
تبدو فيه كتابته ،جافة
ً
حاجزا بين الن�ص وبين
ت�ضرب
االحا�سي�س الجوانية للقارئ.

وم ��ع كت ��اب (يومي ��ات الأمل والغ�ض ��ب)
للكات ��ب والروائ ��ي زه�ي�ر اجلزائ ��ري
وال�ص ��ادر ع ��ن دار امل ��دى  ،2020ف�إنن ��ا
نك ��ون �أم ��ام �ش ��كل الكتاب ��ة ذات النف� ��س
ال�شخ�ص ��ي املتحررة م ��ن كل القيود؛ مبا
مينحها عم ًرا �أطول و�أث ًرا �أكرب ،حيث يعد
كتابه مذكرات يومي ��ة كتبها منذ ا�شرتاكه
يف تظاه ��رات  2011فيما ي�سمى (املوجة
الأوىل) اىل تظاه ��رات ت�شرين� /أكتوبر/
.2019
تق ��ول ال�س�ي�رة ال�صحفي ��ة للجزائ ��ري،
�إن ��ه م ��ع �صع ��ود الث ��ورات الطالبي ��ة
�أواخ ��ر ال�ستين ��ات ،ان�ض ��م �إىل املقاوم ��ة
الفل�سطيني ��ة وزار مقاره ��ا يف دم�ش ��ق
وب�ي�روت وعمان ب�صفته �صحفيًا ،كما �إنه
غادر العراق ع ��ام � 1979إىل لبنان وعمل
يف �إع�ل�ام املقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة �إىل �أن
جاء االجتياح الإ�سرائيل ��ي ،وا�ضطر �إىل
ترك ب�ي�روت باجتاه ال�ش ��ام ،و�صولاً �إىل
ا�ستقراره يف العا�صمة الربيطانية لندن.
ه ��ذه ال�سرية اململ ��وءة بالتحديات جعلت
اجلزائ ��ري خب�ي ً�را يف توثي ��ق الث ��ورات
يق ��ول يف حديث ��ه الل�ت�را �ص ��وت� " :إنَّ
ال�صحاف ��ة معاي�ش ��ة ،لذل ��ك �أف�ض ��ل عي�ش

احلدث بالأحا�سي� ��س وامل�شاعر ونقله اىل
النا�س� ،أحب �أن �أح�ضر يف احلدث و�أكتب
عن ��ه" وي�ؤك ��د اجلزائ ��ري " �إن الو�ص ��ف
العيني للم�شهد �أكرث ت�أثريًا
فان ��ا �أكت ��ب وك�أن ��ك ت ��را وت�شع ��ر وه ��ذا
�أق ��رب للق ��ارئ؛ لذل ��ك ال �أح ��ب الدرا�سات
االكادميي ��ة ،وف�ضل ��ت كتاب ��ة اليومي ��ات
وه ��ذا كان م�شروع ��ي �أذه ��ب �إىل �ساح ��ة
االحتج ��اج حت ��ى �أفت ��ح حوا�س ��ي ال �أريد
ان �أرى بعي ��وين �أريد �أن �أعي�ش الأحداث
مب�شاعري ،والتم�س نق ��اط الوجع؛ حتى
يعي�شه ��ا الق ��ارئ مع ��ي ويفتح ل ��ه الن�ص
�ستارة الفجيعة وامل�أ�ساة".
يفتت ��ح اجلزائ ��ري يوميات ��ه بعن ��وان
"دخ ��ول ال�ساحة" ُكنت م ��ع املتظاهرين،
ب�ي�ن الأك�ب�ر �س ًنا و�س � َ�ط �سي � ٍ�ل حيوي من
ال�شباب �أم�شي الهُوينا على �إيقاع املا�ضي
و�أراه ��م حويل يرك�ضون نحو القادم وقد
بدت لهم الأهداف قريبة".
وير�صد اجلزائري الفرق بني التظاهرات
التقليدي ��ة الت ��ي عا�شه ��ا الع ��راق ورمب ��ا
الع ��امل العرب ��ي فيم ��ا م�ضى وكي ��ف ك�سر
املتظاه ��رون ه ��ذا ال�ش ��كل ال ��ذي تنظم ��ه
وتق ��وده الأح ��زاب وحت ��دد توقيته ��ا
وم�ساره ��ا امل ��كاين ،يق ��ول اجلزائري" :
يف اخلام�س والع�شرين ك�سر املتظاهرون
ال�ش ��ك َل التقليدي للتظاه ��رة ،ك�سروه يف
العم ��ر ال�سائ ��د و�أ�سلوب االت�ص ��ال ،تعدد
الأهداف ،ويف مبد�أ القي ��ادة واالن�ضباط
ك�س ��روه يف هند�س ��ة التظاه ��رة ...كل
ذلك ل�سب ��ب �أ�سا�سي ،ه ��و �أن التظاهرة مل
تك ��ن ح�صيلة ق ��رارات ح ��زب �أو �أحزاب،
�إمنا ح�صيل ��ة جدل بني �شب ��ان ال يعرفون
بع�ضه ��م ،حتاوروا كما كل حركات الربيع
العربي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
وكانت التظاهرة نتاجً ا لهذا اجلدل".
تحنيط الزمن!

هذه الغاي ��ة التي ينطلق منها معظم كتاب
املذك ��رات ،كتح ��دٍ �أم ��ام �سيولتهاجلارفة،
وت�أخذ هذه الغاية �أهميتها الكربى حينما
تتعل ��ق بالكتاب ��ة ع ��ن م�صري وط ��ن يُقتل
ابن ��اءه يف ال�ساح ��ات وب�شت ��ى الط ��رق،
يق ��ول �صاحب "حافة القيام ��ة" :ال�صورة
هن ��ا حلظ ٌة َ
مقتطعة م ��ن حكاية مميزة يف
�سي ��اق تاري ��خ� .صاح ��ب ال�ص ��ورة يري ��د
�أن يُثب ��ت �أن ��ه كان و�س ��ط اجلم ��ع ال ��ذي
�صن ��ع ه ��ذا التاري ��خ ،ال�ص ��ورة �ستعطي

حكايت ��ه م�صداقي ��ة
ال�شاه ��د ،وتخ ��رج
ال�شاه ��د م ��ن الهام� ��ش
�إىل قل ��ب احل ��دث
والب� ��ؤرة الرمزي ��ة...
ه ��ذا احل ��دث الراهن
عل ��ى
�سيد ّلن ��ا
امل�ستقب ��ل� ،سنذهب
�إلي ��ه ونح ��ن ن�أخ ��ذ
ال�ص ��ورة هن ��ا،
ن ��درك بح� ��س
عمي ��ق ب� ��أن زما ًنا
�آخ ��ر �سي�أت ��ي � ّ
أقل
ا�ضطرابًا ،تخرج
ه ��ذه ال�ص ��ورة
ونن�شره ��ا �أم ��ام
ام ��ر�أة �سنحبها
�أو اب ��ن �سنلده
لنق ��ول �إنن ��ا
كن ��ا هن ��اك؛
فم ��ا ح ��دث
لي� ��س خيالاً .
فم ��ا ح ��دث
كان واق ًع ��ا
وال�ص ��ورة
�شاهد ٌة على �أن �صاحب ال�صورة
يف قل ��ب الفع ��ل ال ��ذي غ�ي�ر التاريخ ويف
امل ��كان الرمزي ال ��ذي جرى في ��ه احلدث،
ال�صورة حتل حمل الكلمات وت�سندها.
النظر بعين القاتل

ويف طريقة لإظهار ب�شاعة القتل وتفاهته
يح ��اول �صاح ��ب كت ��اب "امل�ستب ��د" � ّأن
يتقم� ��ص دور القات ��ل والنظ ��ر بعيني ��ه
طرف
"�أراق ��ب املعرك ��ة وحيويته ��ا م ��ن ٍ
متخف وراء
واحد وال �أرى اخل�صم؛ فهو
ٍ
�سل�سلة م ��ن الإ�سمنتية� ،صديقي يح ّذرين
م ��ن �أنْ �أم َّد ر�أ�سي وراء اجل ��دار� .أري ُد �أن
�أنظ� � َر للم�شه ��د بع�ي�ن القات ��ل لأرى قتيلي
القادم ،و�أنا �أ�س� � َدّد �إليه من وراء الفر�ضة
وال�شع�ي�رة ،ويت�ساءل اجلزائ ��ري ب�شكل
م ��وارب حم ��اولاً ق ��رع �أجرا� ��س ال�ضمري
يف نفو� ��س القتلة من خ�ل�ال الأ�سئلة التي
يطرحها "هل �أتردَّد؟ هل تخذلني حرفتي؟
م ��اذا �س�أق ��ول لأوالدي ح�ي�ن �أع ��ود م ��ن
نوبتي .هل �أ�ستطيع �أن �أنظر يف عيونهم
وهم بعمر القتيل؟

الأ�شجار تتوا�صل
والب�شر يتقاتلون
ويف و�ص ��ف حال ��ة
املخطوف�ي�ن بع ��د �أط�ل�اق
�سراحه ��م يق ��ول اجلزائري:
"يغيب ��ون ع ��ن �أي جت ّم ��ع
ويتم�سك ��ون ب�صم ��ت ال يليق
ّ
به ��م لأنه ��م ُه� � َدّدوا بعوائله ��م
وب�أقرب النا�س �إليهم .يعودون
�إىل ال�ساحة مع �أنهم لن يعودوا
كم ��ا هم ،فالكوابي� ��س ت�ضاعفت
يف خميلته ��م؛ لأن اجل�ل�اد كان
مق َّنعًا موجو ٌد حولهم يف احلياة
العادي ��ة ويزوره ��م يف كوابي�س
النوم .برغم انت�صاره يف النهاية
عل ��ى �ضحيته خ�سر اجل�ل�اد �شي ًئا
فيه ..هن ��اك ذاتٌ �أخرى تنتزعُ منه
�آخ َر م ��ا تبقى من الإن�س ��ان ال�سوي
فيه".
�أيقونة الثورة

م�شهد االغتيال واالختطاف

يعي�ش اجلزائ ��ري كواحد من افراد �ساحة
االحتج ��اج الو�سوا� ��س املعذب م ��ن عملية
االغتي ��ال �أو االختط ��اف ذل ��ك اخل ��وف
ال�سائ ��ل ال ��ذي و�صف ��ه باومان ب�أن ��ه ي�أتي
يف �أفظ ��ع �ص ��وره عندم ��ا يك ��ون متفر ًق ��ا
ً
وغام�ضا م�شت ًتا ومتقلبًا وعائمًا
ومنت�ش ًرا
كنتُ
�أغادر فيه ال�ساحة و�أ�سمع
"كل يوم
فيه ��ا خط ��وات رج ��ل خلفي ،حت ��ى قررت
ذات ي ��وم �أين قتي ��ل و�أن ه ��ذه الر�صا�صة
موج ��ودة �أ�ص�ًل اً يف م�ؤخ ��رة ر�أ�سي ،بني
التذكر والتوقع.
ويف و�ص ��ف االختط ��اف يق ��ول �صاح ��ب
كت ��اب "ح ��رب العاج ��ز"" :ه ��ذا اجل�س ��د
ال ��ذي حتمل ��ه وحتمي ��ه بالفطن ��ة مر�صو ٌد
دائ ًم ��ا تن�س ��اه و�س ��ط ح�ش ��د ال�ساحة حني
تك ��ون واحدًا من كل� .سي ��زول هذا اخلدر
وت�ستيق ��ظ خالي ��ا اجل�س ��د حلم ��ا تغ ��ادر
ال�ساح ��ة في�ص�ي�رُ ف�ضيحتك لأن ��ه منك�شف
حت ��ت ال�ض ��وء وحم � ٌ
�اط بزواي ��ا مظلم ��ة،
ه ��دف اخلاطف�ي�ن ه ��و انته � ُ
�اك �سالمة هذا
اجل�سد وهو يتحرك بني ال�ساحة والبيت.

يف ن�ص اجلزائ ��ري يتداخل اخليايل
والواقع ��ي بال�ش ��كل ال ��ذي يب ��دو من
املتع�س ��ر الف�صل بينهما ،واحيا ًنا يبدو
الن� ��ص ك�أن ��ه ق�صي ��دة حديث ��ة تلتق ��ط
اللمح ��ة املتفجرة باملعنى والتي يق�شعر
له ��ا بدن القارئ ما �أن ي�صل �إىل النهاية،
وب ��روح احل� � ّكاء ال ��ذي يح ��اول ال�سف ��ر
بالقائ عرب الن�ص ي�سرد اجلزائري �سرية
�صفاء ال�سراي والتي جاء فيها" :يف �شتاء
ع ��ام  2018وج ��دت ال�شرط ��ة �شا ًب ��ا نائمًا
حتت الن�صب وقد التحف بالعلم العراقي.
ظن َّت ��ه م�ش ��ردًا .رفع ��وا العل ��م ع ��ن وجهه:
ه ��ذا �صفاء ال�سراي املتظاه ��ر الأبدي .دعا
لالعت�ص ��ام فلم ي� ِأت �أح ��د فاعت�صم لوحده.
�صارت التظاه ��رة حرفته� ،أن يكون و�سط
اجلم ��ع من �أبن ��اء جيله ،متم�س� � ًكا بفرديته
خارج الأط ��ر احلزبية ،وعار ًف ��ا ما يريده،
حاملً ��ا بالثورة والراية يف ي ��ده �إىل ف�ضاء
احلري ��ة �أو �إىل ال�شه ��ادة ...فج ��ر يوم 28
تقدم ع�سكريٌّ َّ
بقناع
تغط ��ى وجهُه وا�سم ُه ٍ
�أ�سود ،تق� �دَّم من ال�صف الثاين �إىل ال�صف
الأول و�س� � َّد َد الفر�ض ��ة وال�شع�ي�رة بدق ��ة
نح ��و هذا ال�شاب بوقفت ��ه املتحدّية و�أطلق
القذيف ��ة ،فع�ب�رت ال�ص ��ف الأول واحلاجز
الإ�سمنت ��ي ث ��م ع�ب�رت الف ��راغ الفا�ص ��ل
بينهم وبني املتظاهري ��ن واخرتقت العظم
وا�ستق ��رت و�س ��ط اجلمجمة متا ًم ��ا فتمدَّد
�صفاء على الأر�ض والدخان يتد َّفق من كل
فتحات ر�أ�سه" .

الفيل�سوف وعَ مَال الكتابة
�إبراهيم �أبو عواد

ال َف ْيل�س � ُ
الكائن الوحي ُد ال ��ذي َي ُ
ُ
كون ُع ُم ُره
�وف هُ ��وَ
َح َي ��وَ ٍ
ات متك ��ررة مُنبثقة مِ ن �أحزان ��ه املتكررة  ،وهُ وَ
الراف�ض
ِ
َ�ضم�ي ُ�ر الثورةِ احل � ُّ�ي � ،إ َّن ��ه َ�صرخ ُة ال َع� �المَ ِ
للتدج�ي�ن  .مِ هْنت ��ه هِ َي َ�صع � ُ�ق النا� ��س لتحريرهم مِ ن
�أنف�سهم  ،وانت�شاله ��م من النظام اال�ستهالكي اخلانق
 ،والأخذ ب�أيديه ��م �إىل حقيقة املعنى  ،و�إ ْر�شادهم �إىل
َّ
ال�ض� �وْءِ يف نهاية ال َّنف ��ق  ،و�إنقاذهم من اخلوف لكي
ُ
َينطلق ��وا �إىل الأم ��ام  .و�أف�ض� �ل طريق ��ةٍ للتخل�ص من
قلب اخلوف
اخلوف هِ َي اقتحامُه  .ا ْر ِم َن ْف َ�س َك يف ِ
فج� � َر اخل � َ
�وف مِ ��ن دَاخل ��ه ،و َت�شع� � َر
لك ��ي ُت ِّ

موسيقى االحد
ثائر �صالح
زادت �أهمية قاع ��ات املو�سيقى يف القرن
التا�س ��ع ع�شر لتلحق ب ��دور الأوبرا التي
�سبقته ��ا ب�سب ��ب �شعبي ��ة ه ��ذا الف ��ن ،فقد
انت�شرت يف املدن الأوروبية منذ القرنني
ال�ساب ��ع والثامن ع�ش ��ر .قدمت احلفالت
املو�سيقي ��ة يف املقاه ��ي الت ��ي يرتاده ��ا
الأفراد من الطبقة املتو�سطة يف البداية،
لكن مع منو االقت�صاد وال�صناعة ازدادت
احلاج ��ة لبن ��اء قاع ��ات ت�سع لع ��دد كبري
م ��ن الفئ ��ات الو�سط ��ى والأثري ��اء ،من ��ذ
نهاي ��ة الق ��رن الثامن وعل ��ى اخل�صو�ص
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر .تراف ��ق هذا مع
تعاظ ��م �شعبية �أ�ش ��كال مو�سيقية جديدة
تقدمه ��ا فرق كبرية لعدد كبري من النا�س،
مث ��ل ال�سيمفوني ��ة والكون�شرتو .ترافق
ذلك مع ظهور الفرق املو�سيقية املحرتفة

الروحي واله ��دوءِ امل ��اديِّ  .وال َف ْل َ�سف ُة ُتزي ُل
بالأم ��ان
ِّ
االكتئاب  ،و ُت�شعِ ُر الإن�سانَ ِب َجدوى احلياةِ  ،و�أهميةِ
َ
ِّ
�سار الوُجودِ.
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نقيب ع ��ن ال ��ذات وتطهريُها.
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والفل�سف� � ُة هِ � َ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
والو�سيل� � ُة الوَحي ��دة ِلتخلي ��دِ الفل�سف ��ةِ هِ � َ�ي ِبنا�ؤه ��ا
وامل�شاعر الإن�ساني ��ةِ  .وَ ِ�سوَ ى ذلك
عل ��ى َرمزيةِ اللغ ��ةِ
ِ
َ�س ْو َف َتزو ُل ال َفل�سف� � ُة  .والفل�سف ُة هِ َي َ�ض ْو ُء ال�شمعة،
وخارط ُة ال�ض ��وءِ ُ ،
وخط ٌة واقعية لك ��ي يُ�صبح ال َّذك ُر
ال�شخ�ص
َرجُ �ًل�اً  ،وت�صب ��ح الأنثى ام ��ر�أ ًة  ،ويُ�صب ��ح
ُ
�إن�سا ًن ��ا  .وال َف ْيل�س � ُ
�وف َيح � ُ
�رق ال�شوائ � َ�ب يف ال ُّروح
الإن�ساني ��ة لك ��ي يمَ نح اخلال� �َ�ص والطه ��ار َة للإن�سان
� .إنَّ �إزال� � َة ال�شوائ ��ب م ��ن ال� � ُّروح الإن�ساني ��ة تجَ ْ ع ��ل
وح طاه ��ر ًة ومُط ِّه ��ر ًة للأن�س ��اق االجتماعية  .وال
ال� � ُّر َ
هب
َيخف ��ى �أن �إزال َة ال�شوائب من ال َّذه � ِ�ب َترتقي بال َّذ ِ
�إىل درج� � ٍة �أعل ��ى  .وال َم ��كان للربي � ِ�ق يف ظِ � ِّ�ل وُجو ِد

َّ
�وف َح َي� �وَاتٌ متكررة لأنه
ال�شوائ ��ب  .و ُع ُم� � ُر ال َف ْيل�س � ِ
َيعي� ��ش يف �أماكن كثرية دون �أن يُغادِر مكانه  ،ويُو َلد
َ
يف �أزمن ��ة كثرية م ��ع �أنَّ
تاريخ مي�ل�اده_يف �شهادة
امليالد ال َّر�سمي ��ة_ واح ٌد ال يتكرر .وه ��ذه ا َ
حليَوَ اتُ
املحرتق� � ُة َتنبعث من �أحزان ��ه  ،لأنه موجو ٌد
احلارق� � ُة
ِ
يف جمتم � ٍ�ع ال يعرف قيم َة الفل�سفة � .إ َّنه ميوت يف كلُ
حلظ ��ة لأ َّنه َيدْفع �ضريبة التاريخ مِ ��ن ِج ْلده  ،ويُ�سدِّد
يل�سوف ٌ
نزيف
دُيونَ احل�ضارةِ من �أع�صابه  .حيا ُة ال َف
ِ
مُتوا�صل بال انقطاع .
الكتاب� � ُة َتعب�ي ٌ�ر ع ��ن الأن ��ا الأُخ ��رى الكامن ��ةِ فِينا ،
وعملي� � ُة تط ُّه � ٍ�ر م�ستم ��ر ٌة  .والأ�شخا� � ُ�ص يمُ ِار�س ��ون
ِفع� � َل الكتابة م َ
ُنطلِقني مِ ن حُ ب عني ��ف �أو حُ زن عنيف
ُ
رب من قدرة
 .وهات ��ان الطاقتان ( احل ��ب  /احلزن ) �أك ُ
الإن�س ��ان عل ��ى ال َّتحم ��ل ،فيت� � ُّم اللج ��وء �إىل الكتاب ��ةِ
ال�ضغط
للتخل� ��ص م ��ن ه ��ذا احلِ ْم ��ل الزائ ��د  ،وه ��ذا
ِ

اله�ست�ي�ري  ،ممِ َّ ��ا ُي� ��ؤدي �إىل حتقي � ِ�ق الت ��وازن يف
ال َّن ْف� � ِ�س الب�شري ��ةِ � .إ َّنن ��ا يف َ�سفين ��ةٍ مُهرتئ ��ةٍ يف قلب
التخل�ص من الأحمال الزائدة
البح � ِ�ر الثائر  ،و َينبغي
ُ
لكي َت�ستعي� � َد ال�سفين� � ُ
َ
البحار ُة
د
�
�
ي
�ستع
ي
و
ها،
ن
تواز
ة
َ
َ
َّ
�شاطئ الأمان  .و َرغ َمْ
ثِقته ��م ب�أنف�سهم  ،و َي�صل ��وا �إىل
ِ
احلقيقي هُ � � َو الذي َيعترب
الكاتب
ُك ِّل �ش ��يء �َ ،س َيظ� � ُّل
ُ
ُّ
َ
الكتاب� � َة موق ًف ��ا م ��ن الوج ��ود ِب� ْأ�سره  ،ال حلظ� �ة حُ ب
زائل ��ة � ،أو �شع ��و ًرا حزي ًن ��ا عاب� � ًرا � .إنَّ الكتاب� � َة هِ � َ�ي
الواقعي واخلي � يِ ِّ
�ال  ،و َل ْي َ�ستْ هِ َواي ًة
َفل�سف� � ُة الوجو ِد
ِّ
لمِ َ� � ْلءِ وَ ْق ِت ال َف ��راغ � ،أو وَ جاه� � ًة اجتماعية  .و�أبجدي ُة
ا ُ
�ذاب املتوا�ص ُل الذي َيهْدِ ُف
حل ْل � ِ�م يف الكتابةِ هِ َي الع � ُ
َ
تحَ
�نَ
أن�ساق
ل
ا
رير
و
،
العذاب
�
املجتمع
خلي�ص
ت
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�
ِ مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
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نَ
وتر�سيخ املعاين الثورية يف
احلياتية مِ الفو�ضى ،
ِ
امل�شاعر الإن�سانية .
�أق�صى
ِ
* كاتب من الأردن

�أبحث بني حني و�آخ ��ر يف بع�ض املواقع العلمية العاملية املعنية
بحياة النباتات عن معلومات م�س ��تجدة تتعلق ب�سلوك الأ�شجار
.
ً
ق ��ر�أت م�ؤخ ��را مقال ��ة للكات ��ب العلم ��ي " �ش ��ون رادكليف " يف
�صفحته ال�شخ�صية  -باب البيولوجي – بعنوان ( اللغة ال�سرية
للأ�شج ��ار ) ،ولع � ّ�ل الروائ ��ي الت�شيلي �أليخان ��درو �سومربا قد
ت�أثر يف روايت ��ه "احلياة ال�سرية للأ�شج ��ار" بكتابات رادكليف
ورمب ��ا ق ��ر�أ كتاب ع ��امل النب ��ات االملاين بي�ت�ر فولب�ي�ن ( احلياة
اخلفية للأ�شجار) ؛ الأمر الذي ي�شري �إىل �إمكانية ا�ستفادة الفن
الروائ ��ي من العل ��وم املختلفة  -وحياة الأ�شج ��ار بخا�صة  -يف
�إثراء الإجتاهات الروائية املعا�صرة .
يتح ��دث ع ��امل النبات فولب�ي�ن يف حما�ضرة له ح ��ول توا�صل
الأ�شجار م ��ع بع�ضها وت�ضامنها �إزاء اخلطر وعنايتها بال�صغري
منها و" ك�أنها تدرك ب�أن �أي خطر تتعر�ض له �شجرة ما �سيف�ضي
�إىل انقرا� ��ض الغاب ��ة "  .قد ت�صدم هذه احلقيقة كثري ًا من الب�شر
الذي ��ن الي�ؤمنون بالت�ضامن والتع ��اون والتكافل الب�شري لأنهم
اعت ��ادوا الدفاع عن فرديته ��م وو�ضع حواجز وم�ص ��دات بينهم
وب�ي�ن الآخرين ؛ ب ��ل �أن غالبي ��ة �أمناط ال�سل ��وك الب�شري اليوم
متجد اقتنا�ص الفر�ص والتناف�س ال�شر�س حد �إباحة القتل .
َ
ر�سخ ��تْ ط ��وال  180عام ًا يف عقول الب�شر الفك ��رة الداروينية
القائل ��ة ب� ��أن ( البق ��اء للأ�صلح ) مم ��ا يربر كل تناف� ��س و�صراع
ليف ��وز الأق ��وى ويتق ��دم عل ��ى ح�س ��اب م�صائ ��ر الآخري ��ن  ،وقد
ان�سحب ��ت ه ��ذه الفك ��رة على جمي ��ع الكائنات احلي ��ة والنباتات
و�أك ��دت عل ��ى �أن الأ�شجار تكاف ��ح لفر�ض �سطوته ��ا على الأمكنة
والت�س ّيد عل ��ى النباتات الأقل �ش�أن ًا ووهن� � ًا كما يح�صل يف عامل
الب�شر واحليوان ؛ لكن اكت�شافات جديدة دح�ضت فكرة ال�صراع
ب�ي�ن الأ�شج ��ار و�أثبتت وج ��ود عالقات معقدة ومن ��ط غريب من
التوا�ص ��ل وم�شاركة امل ��وارد بني الأ�شجار الكب�ي�رة وال�صغرية
 ،ولك ��ي حتمي بع�ضها تتع ��اون جذورها مع اخلي ��وط الفطرية
لتول ��د ماي�شب ��ه ا�ش ��ارات كهربائي ��ة لإن ��ذار الأ�شج ��ار الأخ ��رى
باخلطرالو�شيك .
تنفي هذه الإكت�شافات نظرية االنف�صال وال�صراع على م�صادر
الغ ��ذاء بني الأ�شج ��ار ؛ بل �أن هن ��اك روابط خفي ��ة ت�شبه احلب
وارتب ��اط امل�ص�ي�ر ب�ي�ن �شجرتني حت ��ى �إذا ماتت واح ��دة منهما
�سرعان ماتلحق بها الأخرى بعد فرتة ي�سرية .
يق ��ول ع ��امل النب ��ات الأمل ��اين فولب�ي�ن �أن لغ ��ة اال�شج ��ار الت ��ي
تتخاط ��ب بها عرب �شب ��كات من اخليوط الفطري ��ة واجلذور هي
و�سيلتها اخلفية التي تتوا�ص ��ل بها مع بع�ضها وتغ ّذيها ب�سخاء
و�إيث ��ار قد اليعرفه بن ��و الب�شر الذين حولتهم النظ ��م ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة وطرائ ��ق العي� ��ش املديني ��ة القا�سي ��ة �إىل كائنات
عاجزة عن التوا�صل .
العجي ��ب يف الأ�شج ��ار �أنه ��ا حتم ��ي البيئة بطرائ ��ق متعددة ؛
فف� ً
ضال عن دورها يف احلفاظ على ن�سب االوك�سجني ال�ضرورية
للحي ��اة احليوانية ف�إنها تت�شارك الغ ��ذاء وتتبادله مع الفطريات
اخليطية ؛ فتعطي ال�سكر للأ�شجار ال�ضعيفة كما تقدمه للفطريات
كغذاء يدميها بينما تهبها الفطريات عن�صر الكاربون  ،فال �صراع
يف البيئة اخلفية بل حياة ت�شاركية حقيقية حتافظ على التوازن
البيئ ��ي  ،ويناق�ض هذا ال�سلوك مايفعله ج�شع الب�شر من تخريب
ونهب ملواردها و�إخالل بتوازنها .
لبيئة الأر�ض ٍ
يخربن ��ا علم ��اء النبات �أن ج ��ذور الأ�شجار ( تع ��رف ) �إىل �أين
تر�سل املعونة ومتيز الأ�شج ��ار املحتاجة بخا�صة وقت اجلفاف
 ،كم ��ا �أنها تر�سل �أ�صوات ًا الي�سعن ��ا �سماعها لتنذر �أ�شجار الغابة
الأخ ��رى باخلطر القادم ( كهج ��وم احل�شرات واقرتاب احلرائق
)  ،وتق ��وم الأ�شج ��ار املعم ��رة التي تعت�ب�ر( �أم الغاب ��ة ) بحماية
الأ�شجار الفتية وم�ساعدتها  ،ف�إذا ماقطعت ال�شجرة الأم ت�أثرت
الغابة بكاملها .
ه ��ا نح ��ن يف الألفية الثالثة نرى معظم الب�ش ��ر يفقدون القدرة
عل ��ى التوا�صل والتفاهم ويوغل ��ون يف ال�سلوك املتوح�ش الذي
يغذي ��ه اجل�ش ��ع واالختالفات العرقي ��ة والطائفي ��ة والت�شدد حد
�إباح ��ة القت ��ل  ،وك�أنهم ما�ض ��ون �إىل مرحلة انقرا� ��ض و�شيكة ؛
فمن يات ��رى �سيكتب الرواية الأخرية عن فن ��اء الب�شر م�ستعري ًا
حبكة حياة ال�شجر ؟
تنفي هذه الإكت�شافات نظرية
االنف�صال وال�صراع على م�صادر الغذاء
بين الأ�شجار ؛ بل �أن هناك روابط
خفية ت�شبه الحب وارتباط الم�صير
بين �شجرتين حتى �إذا ماتت واحدة
منهما �سرعان ماتلحق بها الأخرى بعد
فترة ي�سيرة .

ق������اع������ة ال����م����و�����س����ي����ق����ى
بالطب ��ع ،منه ��ا فرق ��ة جيفاندهاو� ��س
(امل ��دى  12مت ��وز  ،)2019وجنوم قادة
الأورك�سرتا مثل مندل�سون.
تراف ��ق هذا مع تطور كب�ي�ر يف بناء دور
الأوبرا ،فق ��د ازادت �شعبيته ��ا يف القرن
التا�س ��ع ع�شر ب�شكل كب�ي�ر ،ف�أخذت املدن
الأوروبي ��ة وم ��دن الأمريكت�ي�ن تتب ��ارى
يف بن ��اء �أجمل و�أك�ب�ر دور الأوبرا ،ومل
تتخل ��ف م ��دن �أخرى يف ذل ��ك مثلما نرى
يف مث ��ال اخلديوي �إ�سماعي ��ل وبناء دار
الأوبرا امل�صري ��ة يف القاهرة وافتتاحها
ب�أوب ��را عاي ��دة الت ��ي �ألفها ف�ي�ردي �سنة
 1869خ�صي�ص ًا الفتتاح قناة ال�سوي�س،
وكانت من ال ��دور اجلميلة حلني دمارها
يف حريق هائل �سنة .1971
حتولت قاعات املو�سيق ��ى ودور الأوبرا
الآن �إىل مع ��امل مهم ��ة م ��ن مع ��امل امل ��دن
يبذل يف بنائها الكثري دخلت يف �إن�شائها
�أحدث التقنيات.
هن ��اك �ش ��ركات ان�شائي ��ة متخ�ص�ص ��ة

يف بن ��اء القاع ��ات تعن ��ي بالتفا�صي ��ل
الدقيق ��ة للبن ��اء م ��ن نا�صي ��ة ال�صوتيات
(�أكو�ستي ��كا) واحلماي ��ة م ��ن احلرائ ��ق
واختيار مواد البن ��اء املنا�سبة لل�سقوف
واجل ��دران والأر�ضي ��ات والقواط ��ع
والإن ��ارة واملداخ ��ل والكرا�س ��ي ونح ��و

ذلك .وقد ازدادت �أهمية العناية بو�سائل
احلماي ��ة من احلريق وت�صمي ��م القاعات
الآمن ��ة يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر خا�صة
بعد احلريق امل�أ�س ��اوي مل�سرح الرنغ يف
فيينا �سنة  1881حيث بلغ عدد ال�ضحايا
الر�سم ��ي ( 384وهن ��اك تقدي ��رات للعدد

الكل ��ي قد ت�ص ��ل حد  1000م ��ن جمموع
 1700مقعد وه ��و الع ��دد اال�ستيعابي).
له ��ذا ال�سبب ج ��رى تعدي ��ل ت�صاميم دار
االوب ��را ال�شه�ي�رة يف بوداب�ست وكانت
يف طور البناء ،وادخل ��ت �أحدث و�سائل
احلماية يف �أوروبا وقتها ،مثل ا�ستعمال

�ست ��ارة احلريق وان�ش ��اء �أحوا�ض مليئة
بامل ��اء جاه ��زة لتزوي ��د نظ ��ام الإطف ��اء
بامل ��اء للر� ��ش م ��ن ال�سقف .وق ��د امتحن
هذا النظام بنج ��اح يف ال�سنوات الأوىل
بع ��د تد�ش�ي�ن ال ��دار �سن ��ة  ،1884وكان
غو�ستاف مالر م ��ن �أوائل املدراء الفنيني

( )1891 – 1888وبقيادته عا�شت الدار
ع�صرها الذهبي الأول.
�أقدم ت�صامي ��م القاعات ح ��دوة احل�صان
وهو م�سرح م�شاب ��ه للم�سرح الروماين،
وجن ��د الكث�ي�ر م ��ن دور الأوب ��را به ��ذا
الت�صمي ��م .وهن ��اك ت�صمي ��م "علب ��ة
الأحذي ��ة" ،ت�شبيه� � ًا بالعلب ،م ��ن �أمثلته
اجلميل ��ة قاع ��ة �أكادميية فران� ��س لي�ست
للمو�سيق ��ى يف بوداب�س ��ت (،)1907
وه ��ي حتفة فني ��ة بنيت على ط ��راز الفن
احلديث باذخ ��ة يف زخرفته ��ا .و�أحدثها
ت�صميم ب�ستان العنب حيث حتيط مقاعد
امل�شاهدين بامل�س ��رح يف طبقات متفاوتة
االرتف ��اع مثلم ��ا ه ��و معت ��اد يف م ��زارع
العنب عل ��ى التالل ،من �أمثلت ��ه ال�شهرية
قاعة برل�ي�ن الفيلهارمونية (افتتحت يف
 )1963والألبفيلهارم ��وين يف هامبورغ
(افتتح ��ت يف  )2017وه ��و الت�صمي ��م
الذي �أخذ يغلب عل ��ى الت�صاميم الأخرى
ملزاياه ال�صوتية املميزة.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر

العمود
الثامن

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

 علي ح�سني

General Political daily
14 November 2021

حارة
"غوار الطو�شي"

www.almadapaper.net
Emaili:nfo@almadapaper.net

اقــــرأ
موريف

�ص ��درت حديث� � ًا ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة م ��وريف للكات ��ب �صمويل
بيكيت ،ترجمة ح�سني عجة .و�صف رواية "موريف" يعني و�صف
حم ��اوالت بطله ��ا موريف لتف ��ادى ح ��دوث �أي �ش ��يء ،وحماوالت
الأط ��راف الأخ ��رى يف حدوث �شيء له ،لت ��دور الأحداث بني لندن
ودبلن.
ويعي�ش م ��وريف على مبد�أ �أقل ما ميكن م ��ن امل�شاركة يف �أحداث
الع ��امل اخلارجي ،فطموح ��ه الأكرب يتمحور ح ��ول جلو�سه على
كر�سي ��ه اخلي ��زران اله ��زاز ،والت�أرجح حتى ي�ص ��ل �إىل حالة من
الت�أم ��ل يتحرر فيها العقل من �أ�سر اجل�سد ،ليحلق بخياله بعيدا.
وعلى الرغم من غرابة طباعه و�شخ�صيته الرمادية ،كان حمبوبا
من قبل الن�ساء.

بيت

ي�ؤبن �أحد رموز العمارة العراقية

ق��ح��ط��ان امل��دف��ع��ي ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ـ��ي ت��اري��خ ال��ث��ق��اف��ة العراقية
�ض��من فعالياته اال�س��بوعية اق��ام بيت املدى للثقاف��ة والفنون �ص��باح اجلمعة  12ت�ش��رين الثاين،
جل�سة لت�أبني املهند�س املعماري العراقي الكبري قحطان املدفعي ،الذي فارق احلياة اجلمعة املا�ضية
عن عمر ناهز  95عاما يف العا�ص��مة اليونانية �أثينا .وا�س��تذكر احلا�ضرون يف اجلل�سة الت�أبينية دور
املدفعي الريادي يف فن العمارة وكيف ا�ستطاع الراحل ان يقدم ا�شكاال هند�سية فريدة.
 بغداد /ب�سام عبد الرزاق  ...ت�صوير :حممود ر�ؤوف

�شذى العامري

موفق الطائي

معتز عناد
وحت ��دث يف اجلل�س ��ة الت ��ي ادارها
الباح ��ث الرتاثي رفعت عبدالرزاق،
اال�س ��اتذة املهند� ��س واالكادميي د.
موف ��ق الطائي ود� .ش ��ذى العامري
ود .معت ��ز عن ��اد غ ��زوان ود .جواد
الزي ��دي .املهند� ��س واالكادمي ��ي د.
موف ��ق الطائ ��ي حت ��دث ع ��ن ال ��دور
اال�سا�س ��ي ال ��ذي ق ��ام ب ��ه املدفع ��ي
يف الع ��راق بو�صف ��ه مبدع ��ا ولي�س
بن ��اءً ،مبين ��ا ان "جترب ��ة قحط ��ان
املدفع ��ي تتلخ� ��ص بكلم ��ة واح ��دة،
فه ��و يختلف ع ��ن كل املعماريني يف
العراق وال�ش ��رق االو�سط من حيث
الف ��رادة ،واالخرون ي�أت ��ون ب�شيء
لك ��ن �ضم ��ن قواع ��د ،وبالن�سبة لهم
العم ��ارة (�صن ��دوق) ي�ض ��اف ل ��ه
ويقط ��ع اركانه ،لكن ال يغري تكوينه
الهند�س ��ي وال حتويل ��ه مثلم ��ا فع ��ل
قحطان".
ويرى الطائ ��ي ان "قحطان ال يبني
�صندوق ��ا لذل ��ك تنطلق علي ��ه مفردة

جواد الزيدي
االبداع ،وه ��و ي�أتي ب�ش ��يء مل ي�أت
به غ�ي�ره ،من حيث تغي�ي�ر التكوين
الهند�سي" ،الفتا اىل ان "اي ان�سان
ه ��و نت ��اج التمري ��ن الذهن ��ي ال ��ذي
م ��ر علي ��ه" .وي�ضي ��ف الطائ ��ي ان
"املدفعي بد�أ منذ طفولته يف ر�ضاعة
فن العم ��ارة ،كونه ت�أثر بوالدته كما
اعتق ��د ،الن وال ��ده كان مدير �شرطة
وف ��ارق احلي ��اة بوقت مبك ��ر ،وامه
حتمل ��ت وزر خم�س ��ة اوالد مع فتاة،
وهذه االم العظيم ��ة خرجت خم�سة
عباق ��رة كل يف جمال ��ه ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
ك ��ون اخوه ��ا كان عب ��د الل ��ه ال�شيخ
ن ��وري وهو م ��ن م�ؤ�س�س ��ي جمعية
الطلبة العراقيني وهي عائلة ثورية
تقدمية بامتياز".
ويذك ��ر ان "التمري ��ن الذهن ��ي الذي
م ��ر علي ��ه ،بع ��د ذهاب ��ه اىل انكلرتا،
حيث تتميز هناك االق�سام املعمارية
بع ��دم الت�شاب ��ه ،وكل منوذج خا�ص
وتعتم ��ده جامع ��ة ،وكان ��ت كلي ��ة

رفعت عبد الرزاق
قحط ��ان رائ ��دة م ��ن ب�ي�ن اجلمي ��ع،
وتعتم ��د عل ��ى ا�شكال مرن ��ة ال تتبع
ا�ش ��كال ال�صن ��دوق يف املعم ��ار"،
مبين ��ا ان "قحطان متيز ع ��ن جيلنا
يف املعم ��ار ،وحت ��ى يف الري ��ادة
كان خمتلف ��ا عن اجلمي ��ع ،من خالل
ت�صمي ��م جامع (ال�ست نفي�سة) الذي
كان ت�صميما غريبا وغري م�ألوف".
ويذك ��ر اي�ض ��ا انه "وااله ��م من هذا
كان مغاي ��را رغ ��م اعتم ��اده عل ��ى
م ��ا يجمعن ��ا ،ف ��كان ت�صمي ��م القب ��ة
يف جام ��ع (�آل بني ��ة) يف منطق ��ة
الع�ل�اوي ،حي ��ث ان القب ��ة ا�شب ��ه
ب�شجرة تدعو االله� ،صحيح ام خط�أ
فه ��و كان له هذا االمتياز ،وكذلك يف
تكوينات اخرى اعتمد على مركزية
فري ��دة م ��ن نوعه ��ا ،وكان ��ت افكاره

عالي ��ة وبعيدة عن االنتقائية ،وكانه
يعي�ش يف عامل �آخر".
ويكم ��ل ان "املدفع ��ي دف ��ع اىل ان
تدخل العم ��ارة يف ال�سيا�سة وجنح
يف ه ��ذا االم ��ر ،ال�سيم ��ا بعد جميء
ثورة مت ��وز  ،1958ب ��دءا بالبيوت
التي ا�شتغل عليها ،وكانت البنايات
عب ��ارة ع ��ن اخرتاع ��ات وتكوينات
جديدة" ،الفتا اىل ان "الدميقراطية
عك�س ��ت روحه ��ا على ن ��وع املباين،
من مالع ��ب االطف ��ال اىل املتنزهات
والكازينوه ��ات وه ��ي متث ��ل
دميقراطية يف العمل وكانت للخدمة
العامة ولي�ست لطبقة خا�صة".
ويذك ��ر الطائ ��ي ان "املدفع ��ي دخ ��ل
يف مناف�س ��ة م ��ع اكرب فن ��اين العامل
يف دم�ش ��ق يف اح ��د املعار� ��ض،
وكان اجلن ��اح العراق ��ي م ��ن اف�ضل
االجنح ��ة" ،مبين ��ا ان ��ه "ندع ��ي
كمعماري�ي�ن بفخ ��ر ان لدين ��ا بناي ��ة
تو�ضع م ��ع اعمال ما بع ��د احلداثة،
وه ��ي البناي ��ة املتموج ��ة يف مدخل
�شارع الر�شيد وهي ت�سجل لقحطان،
ف�ضال عن كونه �شاعرا حديثا منذ ان
كان طالبا يف انكلرتا".
وينه ��ي الطائ ��ي حديث ��ه بالقول ان
"املدفع ��ي ف ��اق يف مبنيني املتوقع،
وكان احدهم ��ا ا�سطوري ��ا وكن ��ت
وقته ��ا م�ست�ش ��ارا الم�ي�ن العا�صمة،

اكملن ��ا الت�صامي ��م وه ��ي االخ�ي�رة
قب ��ل وفاته ،وكنت خم ��وال بالتعاقد
مع ��ه ،ومت التعام ��ل مع ��ه بطريق ��ة
الكوم�شن ��ات وانتهى بتحوله ملدينة
الع ��اب ،واملبن ��ى االخ ��ر اي�ض ��ا مت
اهماله ،ومل يتحقق اجنازه".
م ��ن جهته ��ا قالت د� .ش ��ذى العامري
ان ��ه "ن�ستذك ��ر الي ��وم رم ��زا م ��ن
رم ��وز الهوي ��ة املعماري ��ة العراقي ��ة
والبغدادية حتديدا ،ونحن يف ق�سم
الهند�سة املعماري ��ة حني ن�ستعر�ض
رواد احلداث ��ة ،ن�ض ��ع كل توج ��ه
خا� ��ص ح ��ول اح�ت�رام ال�سياق ��ات
املوروثة ومن اجت ��ه نحو الت�شكيل
ومن وظف ��وا احلداث ��ة ،وحني نقف
عن ��د املدفع ��ي ن ��رى الق ��رار املتفرد
واالبداع وكيف نتعامل مع املوروث
ومع الفكر املعا�صر باظهار ا�شكال ال
عالقة لها �شكليا باملا�ضي".
وت ��رى العام ��ري ان "املدفع ��ي كان
منطقي ��ا يف حلول ��ه للعم ��ارة م ��ن
حي ��ث التنفي ��ذ االن�شائ ��ي ،وتبن ��ى
اف ��كار احلداث ��ة ومابعده ��ا قب ��ل ان
تظه ��ر من حي ��ث الف�ض ��اء املن�ساب،
وق ��ام بك�سره ��ا وق ��ام بتطبيقها يف
بناي ��ة (�سه�ي�ر زك ��ي) يف الع ��راق،
وا�ض ��اف تف�س�ي�رات ذاتي ��ة عل ��ى
انتاج اال�شكال ،وقام بربط العمارة
باللغ ��ة ،فالعم ��ارة لدي ��ه لغ ��ة ناطقة

وتركي ��ب زمكاين ،وتتغ�ي�ر قراراته
ولي�س لدي ��ه قوالب يف تغري الزمان
وامل ��كان" .وت�ضيف ان ��ه "ا�شار اىل
فك ��رة الدوام ��ة واحلدث الت ��ي تبد�أ
وتنطل ��ق وتزده ��ر وت�ص ��ل للذروة،
حي ��ث كان يتعامل مع املعمار كحدث
ينبع ��ث وطب ��ق فك ��ره يف مبن ��ى
وزارة املالي ��ة واملتح ��ف الطبيع ��ي
ومبنى الطاق ��ة الذري ��ة" ،مبينة انه
"ح�س ��ب نظري ��ة اين�شتاين يرى ان
الع ��امل يك ��ون ب�ش ��كل منحن ��ي لهذا
مل ي�ؤم ��ن باخلط ��وط امل�ستوي ��ة
ورف�ض الزواي ��ة القائمة وال�سطوح
املتعام ��دة" .وتكم ��ل ان "جام ��ع
�آل بني ��ة كان متمي ��زا لي� ��س فق ��ط
يف قبت ��ه ب ��ل بالت�ص ��رف اجل ��ريء
واالختيارات املختلفة و�شكل املئذنة
الر�شي ��ق وال ��رواق وغريه ��ا ،وكل
ا�شكاله ��ا مبتكرة وله ��ا خ�صو�صية،
حيث يعتقد املدفعي ب�ضرورة خرق
امل�أل ��وف والت ��ي خلف ��ت تر�سب ��ات
�شكلي ��ة ،وكان يتطل ��ب اخلروج من
هذه ال�سياقات جر�أة" .د .معتز عناد
غزوان حتدث ع ��ن الراحل وطريقة
متابعت ��ه لعملي ��ة الكي ��ان املعماري،
وكان يف كتابه عن �شعر ابي نوا�س
يخت ��ار ن ��وع ورق ��ه ويح ��ب اختيار
حت ��ى ل ��ون ال ��ورق وي�صم ��م اغلفته
ويكت ��ب العناوي ��ن ،ولدي ��ه دي ��وان
بعنوان "فلول" وكان ي�سميه ال�شعر

رفع و�صاية عمرها  13عام ًا
عن بريتني �سبريز

 عواطف نعيم
الفنان ��ة الم�سرحي ��ة ت ��م تكريمه ��ا في
�أي ��ام قرط ��اج الم�سرحية ف ��ي دورتها
الـ ،22حي ��ث توجت الفنان ��ة القديرة
ع ��ن مُجم ��ل م�سيرته ��ا االبداعي ��ة
الثر ّي ��ة ،والذي يعد تكريم� � ًا للم�سرح
العراقي ولجميع الفنانين العراقيين،
عواط ��ف نعيم تعد م ��ن ابرز الكاتبات
الم�سرحيات ،كما انها خا�ضت تجارب
متميزة في االخراج الم�سرحي.

التوثيقية الهامة في هذا المجال.

 عبد الر�ضا عو�ض
االكاديم ��ي والباح ��ث نع ��اه اتح ��اد
االدب ��اء والكت ��اب في الع ��راق والذي
توف ��ي اثر ازمة قلبي ��ة ،والراحل يعد
م ��ن اب ��رز المدوني ��ن لتاري ��خ مدينته
الحل ��ة االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي
والثقاف ��ي حيث ق ��دم الراحل خدمات
ثقافية للمجتم ��ع البابلي في مقدمتها
م�ؤتمر تم�صي ��ر الحلة وندوات علمية
تتعل ��ق بت ��راث الحليي ��ن ودوره ��م
الح�ض ��اري و�أ�ص ��در عددا م ��ن الكتب

 ن�صير �شمة
المو�سيق ��ي وع ��ازف الع ��ود يقيم في
بغ ��داد ف ��ي ال�ساد�س ع�شر م ��ن ال�شهر
الج ��اري حف�ل�ا مو�سيقي ��ا خ�ص�ص ��ه
ال�ست ��ذكار المعماري ��ة الراحل ��ة زه ��ا
حدي ��د وقال �شم ��ة ان ا�ست ��ذكار زها
حديد ف ��ي وطنها واج ��ب علينا وهي
ت�ستح ��ق الكثي ��ر م ��ن االهتم ��ام ،فقد
ترك ��ت �أث ��را كبي ��را لي�س ف ��ي العراق
وح�سب ،و�إنما ف ��ي �أغلب دول العالم
وهي فخر لنا جميعا.

بع ��د م�سار ق�ضائ ��ي ا�ستمر �أ�شه ��ر ًا طويل ��ة و�شهد تطورات مث�ي�رة ،قررت
حمكم ��ة يف لو�س �أجنلو�س ،فجر ال�سبت� ،أن تعيد للمغنية بريتني �سبريز
�صالحي ��ة اتخاذ القرارات يف �ش�أن حياتها ،عرب رف ��ع الو�صاية التي كانت
معط ��اة لوالدها عليها طوال  13عام ًا .وقال ��ت القا�ضية بريندا بيني ،التي
تول ��ت النظ ��ر يف الق�ضي ��ةّ � ،إن "الو�صاي ��ة عل ��ى �شخ�ص بريتن ��ي �سبريز
وممتلكاته ��ا تتوق ��ف هذا هو قرار املحكمة" .وكتب ��ت النجمة على ح�سابها
يف "�إن�ستغ ��رام" مع ّلق ��ة على الق ��رار�" :أعتقد �أنن ��ي �س�أم�ضي بقي ��ة النهار
و�أن ��ا �أبكي!!! �إنه �أف�ضل يوم يف حيات ��ي ...احلمد لله" �شاكر ًة حمبّيها على
دعمه ��م .ومل حت�ض ��ر �سبريز اجلل�سة ع�ب�ر الإنرتنت كما فعل ��ت مرتني خالل
ال�صي ��ف .وق ��ال وكيله ��ا املحام ��ي ماثيو روزنغ ��ارت لدى خروج ��ه من ق�صر
الع ��دل" :ما ينتظ ��ر بريتني ،وهي املرة الأوىل التي ميكنن ��ا فيها �أن نقول ذلك
من ��ذ عقد من الزمن ،ال يتوقف �إال على �شخ�ص واحد هو بريتني نف�سها" وفق ًا ملا
نقلته وكالة "فران�س بر�س".

الطقس

ت�شييع الراحل قحطان املدفعي يف بغداد
الكونكريت ��ي ،ا�ضاف ��ة اىل هذا طبع
الدي ��وان ووزع وكان م ��ن اروع م ��ا
يكون.
وا�ش ��ار غ ��زوان اىل ان "املدفع ��ي
قد كت ��ب كتاب ��ا بعن ��وان (االهتدام)
وكان ح ��وارا فل�سفي ��ا ا�ش�ت�رك في ��ه
الراح ��ل ح�س ��ام االلو�س ��ي ،وي ��رى
من خ�ل�ال هذه الفل�سف ��ة ان العمارة
تفكك وال ته ��دم" ،مبينا انه "يتمنى
عل ��ى م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى تبن ��ي طباعة
ه ��ذا الكتاب وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة �سباقة
باحت�ض ��ان نتاج ��ات مهم ��ة ملبدع ��ي
الع ��راق ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ان لدي ��ه كتابا
�آخر ع ��ن عم ��ارة املن ��اخ و�س�أحاول
بج ��د طباعته من اج ��ل احلفاظ على
ارث ��ه املعم ��اري" .ب ��دوره ق ��ال د.
ج ��واد الزي ��دي ان "قحطان املدفعي
واح ��د م ��ن العالم ��ات الفارق ��ة يف
ت�أريخ الع ��راق" ،مبينا انه "�سنعمل
على االحتف ��اء بكت ��اب االهتدام يف
جمعي ��ة الت�شكيلي�ي�ن العراقيني من
خالل تبني طباعته".
وا�ض ��اف ان "اف ��كار املدفع ��ي
با�شتغال ��ه عل ��ى عم ��ارة خمتلف ��ة ال
ميك ��ن ت�صنيفه ��ا �ضم ��ن جتني� ��س
مع�ي�ن ،عالقت ��ه بالزم ��ن وال�شع ��ر
والفكر من خالل ا�شتغاله يف املعمار
واي�ض ��ا كر�س ��ام ،اذ ق ��ام بتوظ ��ف
الزمن من خالل تع ��دد الر�ؤو�س يف
واحد من اعماله الفنية".

كتب �صديق عزيز ،ينبهني �إىل
ان�شغايل الأيام املا�ضية بالكتابة
يف جمال الفل�سفة والرواية،
و�أ�ضاف مبحبة وطنية �أن القارئ
بحاجة �إىل من يك�شف له زيف
ما يجري داخل �أروقة ال�سيا�سة
العراقية وف�ضح الذين يتحكمون
مب�صائر البالد والعباد ،فهذا
�أف�ضل و�أبقى من كتابات عن
دو�ستويف�سكي �أو متجهم الوجه
�شوبنهاور� .أنا �آ�سف يا�سيدي
العزيز ،ف�أنا و�أنت نعرف �أن
ما نكتبه ونقوله يعي�شه النا�س
كل يوم ،ي�شعرون به ويت�أملون
منه ،ورمبا لو �أُتيحت لهم فر�صة
التعبري لقالوا �أكرث مما نقوله
ونكتبه .
رمبا يقول البع�ض :ان ال�سيا�سة
يف العراق مادة د�سمة للكتابة،
ولكن يا�سادة ياكرام� ،سوف يظل
الفارق كبري ًا يف احلجم بني ما
نكتبه ،وبني �سخرية ال�سيد �أياد
عالوي من الدميقراطية العراقية
التي ظل ي�صرخ فيها بوجوهنا
ليل نهار .فال�سيد عالوي اكت�شف
�أن االنتخابات غري جمدية ،و�أن
الأموال التي �صرفت عليها والنا�س
التي خرجت لتنتخب كانت جمرد
بروفة لإعادة عر�ض فيلم "الربملان
العراقي"  ،ولهذا اوجد لنا ال�سيد
عالوي ح ًال مل�شكلة الدميقراطية
العراقية ب�أن توزع كرا�سي الربملان
بني جميع الأطراف ،و�أن ن�ؤمن
ب�أن يف الدميقراطية العراقية ال
توجد قوى �سيا�سية فائزة و�أخرى
خا�سرة ،فالكل يجب �أن يتمتع
بـ"الكعكة العراقية".
و�أنا �أ�ستمع لت�صريح �أياد عالوي
�س�ألت نف�سي :من هو �أياد عالوي؟،
وما هو التيار ال�سيا�سي الذي
ميثله؟ ،فنحن يف حرية هل هو
رئي�س حلزب ليربايل �أم هو قائد
للر�أ�سمالية الوطنية �أم �أنه ميثل
الفقراء� ،أم لعله قائد ي�ساري؟
و�أغلب الظن �أن عالوي ي�ستمتع
بدور " ّ
املنظر" بد ًال من دور
"امل�شارك" يف �صنع الأحداث..
�أعرف حجم الأزمة التي مير بها
ال�سيد �أياد عالوي بعد �أن خ�سرت
قائمته ومل ت�ستطع احلفاظ على
مقاعدها التي ح�صلت عليها يف
الدورة ال�سابقة ،ولكني كمواطن
كنت �أمتنى ،رغم �أن التمني ب�ضاعة
املفل�سن من �أمثايل ،ب�أن يكون
ال�سيد عالوي �أكرث �صراحة وي�ضع
النقاط على احلروف ويعلن
للنا�س :ملاذا خ�سرت كتلته يف
االنتخابات؟ ،لأن النا�س تع�شق
ثقافة ال�صراحة والو�ضوح،
وتكره ال�سا�سة الذين ميار�سون
ثقافة اخلديعة .بالت�أكيد �أنا ال
�أ�ستطيع �إجباره على اتخاذ املوقف
ال�صحيح ولي�س �أمامي �سوى �أن
�أرفع يدي بالدعاء على �أمريكا التي
�ألغت مفهوم املعار�ضة من قوامي�س
االنتخابات العراقية.
كان املفكر الراحل ،علي �شريعتي،
يقول "�إن الكاتب الذي يتج ّرد من
جمتمعه ،هو اخلطر الأكرب على
هذا املجتمع ،حتى �إ ْن �صعد على
عر�ش املفكرين بالعامل ،ليبقى
جمتمعه على االنحطاط نف�سه ،ولو
جاء �أبو ذر الغفاري بد ًال من �آالف
من �أمثال الك ّتاب الذين ال لزوم لهم،
لتخ ّل�صت جمتمعاتنا من التخلف
و�أنظمتها الدكتاتورىة احلاكمة".
�أمتنى �ألاّ �أكون يف خانة ه�ؤالء
الك ّتاب ،رغم انني م�ص ٌّر على �أن
�أوا�صل العي�ش يف حارة " كل مني
�إيدو �إلو! " مع االعتذار للقدير
دريد حلام

 % 64من الربيطانيني يعتقدون �أن
الف�ضائيني قد هبطوا على الأر�ض
�أك���د ا�ستط�ل�اع �أجرت���ه �صحيف���ة "ديل���ي
�ست���ار" الربيطاني���ة� ،أن  %64م���ن
الربيطاني�ي�ن يعتق���دون �أن الكائن���ات
الف�ضائية قد هبطت على الأر�ض بالفعل.
وق���ال �أك�ث�ر م���ن ثلث���ي الربيطاني�ي�ن
امل�شارك�ي�ن يف اال�ستط�ل�اع �إن الف�ضائيني
موج���ودون بالفع���ل عل���ى الأر����ض ،و�أكد
معظمه���م �أنه���م يعتق���دون �أن الف�ضائي�ي�ن
ي�شبهوننا متاما.
تعتق���د �أول رائدة ف�ضاء بريطانية ،هيلني
�شارم���ان� ،أن الف�ضائيني ميكن �أن يكونوا
بب�ساطة على الأر����ض يف الوقت احلايل،
ويدر�سونن���ا دون ن نتمك���ن م���ن ر�ؤيتهم،

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم (الأحد)
�أن درج ��ات احل ��رارة تنخف� ��ض عن معدالتها لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو �سيكون
غائم ًا يف بع�ض مناطق البالد.

بح�سب ال�صحيفة.
ويوافق امل�س����ؤول ال�سابق يف البنتاغون
الأمريك���ي لوي�س �إليزون���دو ،الآراء التي
ت�ؤك���د �أن الف�ضائي�ي�ن موج���ودون بالفعل
بينن���ا ،ويف حدي���ث ل�صحيف���ة نيويورك
تامي���ز ق���ال�" :إن �سفين���ة الف�ض���اء الت���ي
�شاهدها الأفراد الع�سكريون الأمريكيون
منذ �سن���وات كانت �أكرث تقدم���ا بكثري من
�أية تقنية ب�شرية معروفة".
وق���ال" :هذه ال�سفين���ة تعر�ض خ�صائ�ص
لي�س���ت موج���ودة حالي���ا يف املخ���زون
الأمريك���ي وال يف �أي خم���زون �أجنب���ي
نعرفه".
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