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العراق ي�سعى لتطوير �أ�سلحة الجو
بعد انتهاء المهام القتالية للتحالف

 بغداد /فرا�س عدنان
اجلي� ��ش والقوة اجلوي ��ة والدفاع اجلوي
الت ��ي ي�ؤ�ش ��ر عليها �ضعف وا�ض ��ح ال�سيما
يبحث العراق عن تطوير ت�شكيالت �سالح عل ��ى �صعي ��د مواجه ��ة اخل ��روق الرتكي ��ة
اجل ��و بعد انته ��اء مه ��ام الق ��وات القتالية امل�ستمرة.
للتحالف الدويل ،وي�شمل ذلك دعم طريان وبالرغ ��م من غلق ملف القوات القتالية يف
الع ��راق ،لك ��ن مراقبني حتدث ��وا عن تباين
يف الت�صريح ��ات الر�سمي ��ة ب�ش� ��أن ع ��دد
امل�ست�شاري ��ن االجان ��ب ،فاجلانب العراقي
يق ��ول �إنه ��م بنح ��و  ،50يف ح�ي�ن يذه ��ب
اجلان ��ب الأمريكي �إىل �أنهم بنحو 4500
م ��درب وم�ست�ش ��ار ،كم ��ا ت�أت ��ي الدع ��وات
لو�ضع قاعدة معلومات عن مهامهم و�أماكن
تواجدهم ودورهم يف املرحلة املقبلة.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
امل�شرتكة حت�سني اخلفاجي� ،إن "التحالف
ال ��دويل واحلكوم ��ة العراقي ��ة وجمي ��ع
اجله ��ات ذات العالق ��ة لديها الثق ��ة العالية
بالق ��وات الأمنية الت ��ي �أدت �أدوار ًا كبرية
يف مواجهة العدو ،ال�سيما بعد �أن ت�سلمت
املقار الع�سكرية منذ عام ون�صف العام".
وا�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "اال�سن ��اد ال ��ذي
حت�ص ��ل عليه الع ��راق طيلة امل ��دة املا�ضية
ّ
اقت�ص ��ر عل ��ى ال�ضرب ��ات اجلوي ��ة وتبادل
املعلومات والتدريب والت�أهيل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "عملي ��ات التحري ��ر الت ��ي
ج ��رت خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة كان ��ت
بقوات عراقية ،ومل ي�شرتك معها التحالف
ال ��دويل عل ��ى �صعي ��د املع ��ارك والقت ��ال
املبا�شر" ،منوه� � ًا �إىل �أن "القوات القتالية
االجنبي ��ة كان دوره ��ا حماي ��ة ال ��دروع
واملدفعي ��ة اخلا�ص ��ة به ��ا وم�ست�ش ��اري
العراقيون ي�ستقبلون عام  2022باحتفاالت مليونية  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف التحالف الدويل".
ٍ
 التفا�صيل �ص2

خف��ف م��ن الت�صعي��د و�سح��ب معت�صم��ي اخل�ض��راء ملغازل��ة زعي��م التي��ار

 بغداد /تميم الح�سن
ت�ضغ ��ط دولة ج ��ارة على الق ��وى ال�شيعية املعروف ��ة بـ"االط ��ار التن�سيقي"
لرتتي ��ب اوراقها مع زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در� -صاحب اعلى
املقاعد -حتى وان تطلب االمر الت�ضحية باحد قادة "التن�سيقي".
وكان ��ت قوى الإطار ق ��د زارت ال�صدر ،اال�سبوع املا�ض ��ي ،يف النجف و�سط
غياب لعدة اطراف ،ما دفع االخري اىل ا�صدار بيان بان اللقاء كان مع حتالف
الفتح -وهو احد اطراف التن�سيقي -الذي يقوده هادي العامري.
وام ��ام القوى ال�سيا�سية الفائزة يف االنتخابات اقل من ا�سبوع النعقاد اول
جل�س ��ة للربملان يف دورته اخلام�سة ،وحتى االن ال يبدو هناك اتفاق وا�ضح
م ��ن هي الكتلة االكرب الت ��ي �ست�سمي رئي�س ال ��وزراء ،وال ا�سماء الرئا�سات
الثالثة.
ويعتق ��د ان اليوم�ي�ن القادم�ي�ن �سي�شه ��دان اندم ��اج اح ��د االط ��راف ال�سنية
الكب�ي�رة مع ال�صدر ،وقد يعلن ذلك يف النجف حيث مقر اقامة االخري او يف
بغداد ،فيما يبقى امر القوى الكردية غري حم�سوم حتى االن.
وتذه ��ب بع� ��ض الآراء اىل ان اخلالف ��ات بني الق ��وى ال�سيا�سية لن حتل يف
ا�سب ��وع واحد وقد تعقد اجلل�سة االوىل للربملان التي �سري�أ�سها احد قيادات
حتالف عزم ،وترتك "مفتوحة" يف "�سيناريو" تكرر يف دورات �سابقة.
ووق ��ع رئي� ��س اجلمهورية بره ��م �صالح عل ��ى املر�سوم اجلمه ��وري لدعوة
جمل�س النواب اجلديد لالنعقاد يوم  9من �شهر كانون الثاين احلايل.
وق ��ال الرئي� ��س �إن "الآم ��ال معق ��ودة لتلبية اال�ستحق ��اق الوطن ��ي بت�شكيل
حكومة مُقتدرة فاعلة حتمي م�صالح البلد و ُتعزز ال�سيادة".
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذا "ي�ستوجب التكاتف م ��ن �أجل حتقيق الإ�ص�ل�اح املطلوب
لعراق م�ستقر ومزدهر".
و�أ�ش ��ار املر�س ��وم ال ��ذي ن�شرت الوكال ��ة الر�سمية �ص ��ورة من ��ه �إىل �أن �أكرب
الأع�ضاء املنتخبني �سنا يف املجل�س اجلديد �سيرت�أ�س اجلل�سة.
 التفا�صيل �ص3

من ّ
معنفات �إلى نا�شطات:
عراقيات يكافحن العنف
لم�ساعدة �أخريات
 متابعة /المدى
تدخ ��ل �أزهار م�سرع ًة �إىل مكتبها يف
�إح ��دى الإدارات العام ��ة يف بغ ��داد
قبي ��ل انتهاء الدوام .تلملم �أغرا�ضها
قب ��ل �أن تتوجه لبدء �إعط ��اء دورات
قانونية لن�ساء معنفات م�ستفيدة من
جتربتها املريرة يف انت�شال عائلتها
م ��ن �أيدي رج ��ل "كادت متوت" على
يده.
ل�سنوات ،واجهت عائلتها والأعراف
االجتماعي ��ة وقانون� � ًا ال يعط ��ي
�أولوي ��ة لق�ضاي ��ا الن�س ��اء ،قب ��ل �أن
تنج ��ح يف �أن حت�ص ��ل عل ��ى الطالق
م ��ن رج ��ل عني ��ف تزوجت ��ه ب�ضغط
عائلي بعدما ترمّلت ّ
ب�سن �صغرية.
وت ��روي �أزه ��ار ( 56عام� � ًا) الت ��ي
بات ��ت الآن نا�شط ��ة حقوقي ��ة

منخرطة يف منظم ��ة (�شبكة الن�ساء
العراقيات)�" ،شع ��رت �أنني �ضعيفة
�أم ��ام القانون ،لذلك ق ��ررت درا�سة"
احلق ��وق .وت�ضي ��ف �أنه ��ا بعدم ��ا
ح�صل ��ت عل ��ى �شهادته ��ا اجلامعي ��ة
يف القان ��ون ،بات ��ت ت�ساع ��د "ن�ساء
�أخري ��ات من معرفت ��ي وجتربتي...
لك ��ي يعرف ��ن حقوقه ��ن ويتمكن من
الدف ��اع ع ��ن �أنف�سه ��ن� ...أي ام ��ر�أة
معنف ��ة �أو حتتاج م�ساع ��دة ق�ضائية
�أٌدعمها" .يف جمتمع �أبوي وحمافظ
�إىل ح ��د كب�ي�ر ،تق ��ود املنظمات غري
احلكومي ��ة والنا�شط ��ات الن�سويات
املعركة للدفاع ع ��ن حقوق املر�أة يف
مواجه ��ة العن ��ف ،من ��ددة بتقاع� ��س
ال�سلط ��ات يف مواجهة هذه احلاالت
وقوانني ال تن�صف الن�ساء.
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ذي قار ت�ستقبل العام الجديد
بمهرجان لل�سالم وبازار تطوعي
 ذي قار /ح�سين العامل
ا�ستقب ��ل �شب ��اب حمافظة ذي قار العام اجلديد بجملة م ��ن املبادرات التطوعية
ابرزه ��ا تنظيم مهرج ��ان ذي قار لل�سالم وبازار تطوعي �شارك فيه � 120شابا
و�شاب ��ة ب�أعم ��ال يدوية ومه ��ن حرفية ومعار� ��ض للكتب وفعالي ��ات فنية ،فيما
اق ��ام متظاه ��رو ت�شرين �شجرة عيد ميالد يف �ساح ��ة احلبوبي زينوها ب�صور
�شهداء انتفا�ضة ت�شرين .وقال النا�شط املدين اجمد ح�سني لـ(املدى) ان "مركز
مدينة النا�صرية �شهد عدة فعاليات فنية ومبادرات �شبابية اذ نظم فريق يقوده
النا�ش ��ط ه�شام ال�شمري مهرجان ذي قار ال�س�ل�ام يف �ساحة نقابات العمال يف
�ص ��وب ال�شامية" ،مبين ��ا ان "فعاليات املهرجان ت�ضمنت الق ��اء ق�صائد �شعرية
و�س ��ط اج ��واء احتفالية واط�ل�اق باقة من االغ ��اين واملعزوف ��ات املو�سيقية".
وا�ش ��ار ح�س�ي�ن اىل ان "املهرج ��ان توا�ص ��ل رغ ��م قط ��ع التي ��ار الكهربائي عن
االحتفالي ��ة" ،الذي يراه "فعال مق�ص ��ود ًا لتعطيل االجواء االحتفالية" .وا�شار
الزه�ي�ري اىل ان "فعاليات الب ��ازار ا�شتملت على معرو�ضات للأعمال احلرفية
وامل�شغوالت اليدوية ومعار�ض للكتب واالعمال الفنية والفوتوغرافية".
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ً
معزيا �أ�سرة جابر ع�صفور :فقدنا �شعلة الحداثة
الكاظمي
تلق ��ت �أ�س ��رة الكات ��ب واملفك ��ر امل�صري
الدكت ��ور جاب ��ر ع�صف ��ور ،برقي ��ة عزاء
م ��ن رئي� ��س وزراء الع ��راق م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،أع ��رب فيها ب�إ�سم ��ه وعائلته
وب�إ�سم العراق عن ال�شعور ببالغ احلزن
والأ�سى لرحيل الدكتور جابر ع�صفور،
الذي وافت ��ه املنية يوم اجلمعة عن عمر
ناه ��ز ال�سابع ��ة وال�سبع�ي�ن .وو�ص ��ف
الكاظم ��ي الدكت ��ور جابر ع�صف ��ور ب�أنه
"ال�صدي ��ق والأخ رائد التنوير الفكري
و�شعلة احلداثة يف الثقافة العربية"..
وق ��ال�" :إنن ��ي �إذ �أنع ��ي ه ��ذه القام ��ة
الفكري ��ة الب ��ارزة ف ��ك�أن اللغ ��ة العربية
تنعي ��ه واملنه ��ج النق ��دي ال ��ذي �أ�س�س ��ه

يفتق ��د ح�ض ��وره وك�أمن ��ا �أ�ستعيد وهو
يف رحلته الأبدي ��ة ذاكرة �شبابنا ونحن
ننتق ��ل ب�ي�ن �صفح ��ات كتب ��ه ومقاالت ��ه
التنويري ��ة" .و�أ�ض ��اف" :ه ��ذا الفقدان
لرمز ثقافتنا التنويرية �سيرتك م�ساحة
ي�صع ��ب �أن ي�شغله ��ا غريه وه ��و وريث
كر�سي طه ح�سني".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن جاب ��ر ع�صف ��ور رح ��ل
وثقافتن ��ا التي كان ال بد لها من �أن تنتج
�أجياال نقدية فذة ت�ؤ�صل معاين احلداثة
وتنح ��ت مفاهيمها وت�ص ��وغ مفاتيحها،
ال ت ��زال تواج ��ه �آف ��ات اجتماعية تتمثل
�أحيانا يف ارتدادات تكلف �أمتنا ر�صيدا
مثق�ل�ا بالأعب ��اء والت�ضحي ��ات تنعك�س

يف الن ��زوع نح ��و التكف�ي�ر والظالمي ��ة
الثقافية وخوارج الع�ص ��ر والعن�صرية
القومي ��ة والطائفي ��ة واملناطقي ��ة ،على
ح�س ��اب املع ��اين الإن�ساني ��ة والفكري ��ة
العالي ��ة الت ��ي �أف ��رد لها الفقي ��د ومن هم
م ��ن مدر�سته التنويري ��ة ع�صارة فكرهم
ومنه ��م م ��ن �أفن ��ى حيات ��ه يف �سبي ��ل
تر�سيخها.
وتاب ��ع�" :أعلن الأ�س ��ى على فقدان جابر
ع�صف ��ور ،و�أنعي رحيله ب�إ�سمي وبا�سم
عائلتي وبا�س ��م العراق� ،أج ��د ال�سلوان
يف مرياثه الفك ��ري والنقدي التنويري
ويف الأ�سئل ��ة العميق ��ة الت ��ي طرحه ��ا
والتي متثل زادا للأجيال القادمة".

لطفية الدليمي تكتب:

جابر ع�صفور ..الم�شتغل الد�ؤوب في حقل ال�سيا�سات الثقافية
والتنوير العربي
ناجح املعموري يكتب:

ع��ل��ي ال�����وردي خ����زان ع��ل��م االج��ت��م��اع ال��ع��راق��ي
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فخري كريم يكتب
في وداع جابر ع�صفور
وداع� � ًا جابر ع�صفور وقد جعلت من الفراق فقدان� � ًا �أبدي ًا .وداع ًا جابر
مع �أنك خذلتني واخلفت وعدك بلقاء قريب ًا يتحقق..
علي ف�ض ��اء القاهرة وجعلتن ��ي غريب الدار
وداع� � ًا جابر لأن ��ك �ضيقت ّ
فيه ��ا وي َّتمتني من تو�أم روحي .وداع� � ًا جابر يامن حولت القاهرة اىل
بيت اليف للمثقفني واملبدعني واعدت �ألقها و�أزحت عنها َمكر ال�سيا�سة
ٍ
وجردته ��ا من �سلطته ��ا لتفر�ض هيبة الثقافة بدي�ل ً�ا .وداع ًا جابر وانت
ترح ��ل حمم ��و ًال عل ��ى ن�سيج م ��ا �أبدي ��ت ،وما تف ��ردت ب ��ه يف مواجهة
اجلهالة وانت ُت�شرع ابواب التنوير واحلداثة والعقالنية يف مواجهة
التكف�ي�ر واالنغ�ل�اق واملا�ضوي ��ة املجردة م ��ن قيم اجلم ��ال والت�سامح
واال�ستنها�ض اخلالق.
ُ�سامح ان ��ت رغم انك عمق ��ت وحدتي وتركتن ��ي اتلفتُ
وداع� � ًا جاب ��ر ،م ٌ
بحث� � ًا عن ��ك يف مدينت ��ك الت ��ي �ص ��رت اع�شقه ��ا بع ��د ان وجدت ��ك فيها،
فات�سع ��ت �صحبتي ،مب ��ن كانوا معك وحولك وحتى عل ��ى م�سافة منك.
ا�ستئذان كما
ومنه ��م من اختار ع�صي ��ان �صداقتنا فرحل متعج�ل ً�ا دون
ٍ
مزارات كانوا مفاتيحها ،ف�ضاقت مديات املدينة
فعلت انت ،فحُ رمت من
ٍ
التي احببت وهي امل�ضيئة ال�ساهرة .لقد ابعدت ما تبقى يل فيها وانت
ترحل.
وداع� � ًا جابر رغم انك خذلتني وحرمتني مما كن ��ت اتو�سد ُه يف متاهة
عاملن ��ا الذي �صرنا نبحث فيه ع ��ن بارقة �أمل و�سراب مرجتى ..عزيزي
جابر وداع ًا واىل امللتقى"....
فخري كريم

�صرفت على الطاقة مل ُت�ستثمر ب�صورة �صحيحة
خرباء :املبالغ التي ُ

انخفا�ض في تجهيز الكهرباء والوزارة "تتحجج" بانح�سار �إطالقات الغاز الإيراني
 بغداد /ح�سين حاتم
بالرغ ��م م ��ن تعاق ��ب  6وزراء للكهرب ��اء
و�إنفاق ع�شرات املليارات من الدوالرات
من ��ذ العام  2003وحت ��ى الآن ،ما زالت
االزم ��ة م�ستع�صي ��ة ،ومرفق ��ة بوع ��ود
حكومية متمثل ��ة بتح�سني الطاقة تنتهي
بع ��دم اجلدي ��ة ،علم� � ًا �أن حاج ��ة الب�ل�اد
الفعلية من الكهرباء تقدر بنحو � 30ألف
ميغاواط.
و�شهدت اغل ��ب مناط ��ق العا�صمة بغداد
واملحافظ ��ات الأخ ��رى انقطاع ��ا �شب ��ه
م�ستمر بالطاق ��ة الكهربائية خالل الأيام

االخرية ،حي ��ث بلغت �ساع ��ات التجهيز
�أدنى م�ستوى لها.
وع ��ادة م ��ا حت ��دث ه ��ذه االنقطاعات مع
و�ص ��ول درج ��ات احل ��رارة وال�ب�رودة
اىل ال ��ذروة ،ب�سب ��ب اال�سته�ل�اك الكبري
للطاق ��ة ،نتيجة لت�شغي ��ل �أجهزة التربيد
والتدفئ ��ة ب�سبب االرتفاع �أو االنخفا�ض
الكبري بدرجات احلرارة بح�سب ف�صول
ال�سنة.
املتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء �أحم ��د
العب ��ادي� ،أ�ش ��ار اىل �أن "انح�س ��ار
اطالقات الغاز الإي ��راين املورد ملحطات
االنت ��اج ،ودخ ��ول الوح ��دات التوليدية

قي ��د ال�صيان ��ة اال�ضطراري ��ة والدوري ��ة
لال�ستع ��داد لل�صي ��ف املقب ��ل� ،أث ��ر ب�شكل
كبري على جتديد احمال املنظومة و�أدى
اىل فق ��دان م ��ا يق ��ارب � 8آالف ميغاواط
بني انح�سارات الغ ��از و�صيانات دورية
وا�ضطراري ��ة" ،الفت ��ا اىل �أن "ه ��ذا
ال�سب ��ب �أدى اىل تراج ��ع �ساعات جتهيز
الكهرباء".
و�أ�ضاف العبادي� ،أن وزارته "تتفاو�ض
ب�ش ��كل م�ستم ��ر م ��ع اجلان ��ب االيراين،
وتن�سق ب�شكل عايل امل�ستوى مع وزارة
النفط لتعوي�ض خطة الوقود البديل".
 التفا�صيل �ص2
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العراق ي�سعى لتطوير �أ�سلحة اجلو بعد انتهاء املهام
القتالية للتحالف

يبحث العراق عن تطوير ت�شكيالت �سالح اجلو بعد انتهاء
مهام القوات القتالية للتحالف الدويل ،وي�شمل ذلك دعم
طريان اجلي�ش والقوة اجلوية والدفاع اجلوي التي ي�ؤ�شر
عليها �ضعف وا�ضح ال�سيما على �صعيد مواجهة اخلروق
الرتكية امل�ستمرة .وبالرغم من غلق ملف القوات القتالية
يف العراق ،لكن مراقبني حتدثوا عن تباين يف الت�صريحات
الر�سمية ب�ش�أن عدد امل�ست�شارين االجانب ،فاجلانب
العراقي يقول �إنهم بنحو  ،50يف حني يذهب اجلانب
الأمريكي �إىل �أنهم بنحو  4500مدرب وم�ست�شار ،كما
ت�أتي الدعوات لو�ضع قاعدة معلومات عن مهامهم و�أماكن
تواجدهم ودورهم يف املرحلة املقبلة.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة تح�سي ��ن الخفاج ��ي� ،إن
"التحال ��ف الدول ��ي والحكوم ��ة العراقية
وجمي ��ع الجه ��ات ذات العالق ��ة لديها الثقة
العالي ��ة بالقوات الأمنية الت ��ي �أدت �أدوار ًا
كبي ��رة في مواجهة الع ��دو ،ال�سيما بعد �أن
ت�سلم ��ت المقار الع�سكرية منذ عام ون�صف
العام".
وا�ض ��اف الخفاج ��ي� ،أن "اال�سن ��اد ال ��ذي
تح�صل عليه الع ��راق طيلة المدة الما�ضية
ّ
اقت�ص ��ر عل ��ى ال�ضرب ��ات الجوي ��ة وتبادل
المعلومات والتدريب والت�أهيل".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "عملي ��ات التحري ��ر التي
ج ��رت خ�ل�ال ال�سن ��وات الما�ضي ��ة كان ��ت
بقوات عراقية ،ولم ي�شترك معها التحالف
الدول ��ي عل ��ى �صعي ��د المع ��ارك والقت ��ال
المبا�شر" ،منوه ًا �إلى �أن "القوات القتالية
االجنبي ��ة كان دوره ��ا حماي ��ة ال ��دروع
والمدفعي ��ة الخا�ص ��ة به ��ا وم�ست�ش ��اري
التحالف الدولي".
ور�أى الخفاجي� ،أن "الحاجة �إلى التدريب
والت�سلي ��ح �أم ��ر طبيعي تحتاج ��ه كل دول
العال ��م ،فرف ��ع الق ��درات ه ��و �أم ��ر لي� ��س
باال�ستثنائ ��ي وال يدع ��و �إل ��ى ال�شك ��وك �أو
اال�ستغ ��راب" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "الق ��وات
القتالي ��ة ق ��د خرج ��ت بنح ��و ت ��ام تطبيق� � ًا
لالتفاق الذي ح�ص ��ل مع التحالف الدولي،
وق ��د ج ��اء ذلك بن ��اء عل ��ى بيان ��ات ر�سمية
�صدرت ع ��ن الطرفين ب� ��أن المهمة تحولت

بنحو تام �إلى ا�ست�شارية".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "الع ��راق يمتلك حالي� � ًا �سالح
ج ��و جي ��د ،وفي ح ��ال الحاج ��ة �إل ��ى دعم،
ف� ��أن ذلك يك ��ون بتقدي ��م طلب ر�سم ��ي �إلى
التحال ��ف الدول ��ي تت ��م اال�ستجاب ��ة ل ��ه"،
م�ستدرك ًا �أن "اللجوء �إلى الطلب يكون �إذا
واجهنا تحدي ًا على م�ستويات كبيرة تفوق
قدراتنا".
ون ��وه الخفاج ��ي� ،إلى �أن "الق ��وة الجوية
ورغ ��م امكانياته ��ا الحالي ��ة ف�أنه ��ا تحت ��اج
�إل ��ى تطوير ومع ��دات وتدري ��ب والجانب
الفن ��ي" ،وتحدث ع ��ن "اهتم ��ام كبير جد ًا
بالق ��وة الجوية وطي ��ران الجي�ش والدفاع
الج ��وي وال�سب ��ب في ذلك؛ كونه ��ا ا�سلحة
مهمة في �إكمال اال�ستعدادات القتالية".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الغاي ��ة من الدع ��م الدولي
عل ��ى �صعي ��د اال�ست�ش ��ارة والتدري ��ب ه ��و
الإبقاء عل ��ى اال�ستعدادات القتالية لقواتنا
بم�ستويات عالية".
وم�ض ��ى الخفاجي� ،إل ��ى �أن "�إدامة القوات
الع�سكري ��ة بمختل ��ف ت�شكيالتها ال تقت�صر
عل ��ى زم ��ن واحد معي ��ن ،بل ه ��ي م�ستمرة
ومتوا�صل ��ة ال�سيم ��ا م ��ع ا�ستم ��رار وجود
خط ��ر االره ��اب عل ��ى الرغ ��م م ��ن تراج ��ع
ت�أثيره".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر الأمن ��ي عدنان
الكنان ��ي� ،أن "االتفاقي ��ة الأمني ��ة م ��ع
الوالي ��ات المتح ��دة تن� ��ص في الم ��ادة 28
منه ��ا عل ��ى �أن ال�سي ��ادة العراقي ��ة في حال
تعر�ض ��ت �إل ��ى تهدي ��د خارج ��ي �أو داخلي
تقوم الإدارة الأميركية بالتدخل بطلب من

الحكومة العراقية بغية الحفاظ على االمن
واال�ستقرار".
و�أ�ض ��اف الكنان ��ي� ،أن "التواجد الأجنبي
كان بناء على تلك المادة عندما احتل تنظيم
داع� ��ش االرهاب ��ي بع� ��ض المحافظات في
عام  ،2014وجاء الطلب العراقي مت�ضمن ًا
الح�صول على اال�سناد الأميركي".
ولفت� ،إل ��ى �أن "القتال �ض ��د تنظيم داع�ش
االرهابي انتهى ويفتر�ض معه �أن تن�سحب
قوات التحال ��ف الدولي من العراق ،وبهذا
ت ��م االعالن ع ��ن غلق ملف المهم ��ة القتالية
لهذه القوات".
ولف ��ت الكنان ��ي� ،إل ��ى "وج ��ود �ضعف في
الدف ��اع الج ��وي ،والدلي ��ل عل ��ى ذل ��ك �أن
الخروق التركية لل�سماء العراقية م�ستمرة
وبنح ��و يوم ��ي م ��ن دون ان تعتر�ضه ��ا
ال�صواريخ".

جمزرة جبلة تفتح مطالبات بـ(تنظيف)
الداخلية واجتثاث مفتقري املهنية

ور�أى� ،أن "ان�سح ��اب الق ��وات القتالي ��ة
م ��ن الع ��راق يع ��د خط ��وة �إيجابي ��ة ،لك ��ن
هن ��اك ت�ضاربا ب�ش� ��أن ع ��دد الم�ست�شارين،
فالم�س�ؤول ��ون العراقي ��ون ي�ؤك ��دون �أن
عدده ��م ال يتج ��اوز  50م�ست�ش ��ارا� ،أم ��ا
الجانب الأميرك ��ي يذهب �إلى �أبعد من ذلك
بالق ��ول �إن عدده ��م ي�صل �إل ��ى  2400بين
مدرب وم�ست�شار".
وت�ؤك ��د القي ��ادة الع�سكري ��ة العراقي ��ة �أن
المتبقي ��ن ال يتج ��اوز عدده ��م نح ��و 20
م�ست�ش ��ار ًا ومدرب� � ًا في كل م ��ن قاعدة عين
الأ�سد في االنبار وقاعدة حرير في اربيل.
ودع ��ا الكناني� ،إلى "ايج ��اد قاعدة بيانات
تت�ضم ��ن مه ��ام المدربي ��ن والم�ست�شارين
و�أماكن تواجده ��م وعددهم ونوع الخدمة
التي �سيتم تقديمها �إلى القوات العراقية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "االتف ��اق الوا�ض ��ح يعن ��ي

خبراء :المبالغ التي �صرفت على الطاقة لم ت�ستثمر ب�صورة �صحيحة

انخفا�ض يف جتهيز الكهرباء والوزارة "تتحجج" بانح�سار �إطالقات الغاز الإيراين
 بغداد /ح�سين حاتم

 بغداد/المدى
ارتفعت اال�صوات والمطالبات العراقية الم�شددة
على �ضرورة اع ��ادة النظر بهيكلي ��ة قوات وزارة
الداخلي ��ة وم ��ا ت�ضم ��ه م ��ن منت�سبي ��ن و�ضب ��اط
بع ��د ت�صاع ��د الجرائ ��م والف�ضائح الت ��ي يرتكبها
منت�سبون و�ضباط في الوزارة ،وذلك بعد مجزرة
جبلة التي اثارت الر�أي العام.
وخالل تجم ��ع لأق ��ارب وع�شائر �ضحاي ��ا مجزرة
جبلة ،تح ��دث عدد م ��ن المتواجدين ال ��ى و�سائل
االعالم م�ؤكدين على �ض ��رورة "اجتثاث ال�ضباط
الحزبيي ��ن" .وطال ��ب �شخ�ص م ��ن ذوي ال�ضحايا
"بالتحقي ��ق العادل ،واعادة النظر بالأجهزة غير
المهني ��ة من ا�صحاب المعلوم ��ات اال�ستخباراتية
والقوات القتالي ��ة والوقوف على ا�سباب الحادثة
والم�سببي ��ن له ��ا" .واعلن �شيخ ع�شي ��رة متواجد
بالقرب من منزل ال�ضحايا ،عن رف�ضه "للظلم الذي
ح�ص ��ل على المنطقة" ،مطالبا باجتثاث "ال�ضباط
الدم ��ج الم�س�ؤولي ��ن ع ��ن ه ��ذه االم ��ور ،والذي ��ن
ج ��ا�ؤوا م ��ن خ�ل�ال االح ��زاب" ،ح�س ��ب تعبي ��ره.
وق ��ال ان هذه المج ��زرة لم تكن االول ��ى "م�صيبة

عائل ��ة كامل ��ة بالحمي ��ري و� 11شخ�ص ��ا بقري ��ة
االمام اللهم يجعلها خاتم ��ة م�صائب العراقيين".
وتحدث �شي ��خ ع�شيرة �آخر عن المج ��زرة بالقول
"نطالب القائد العام للقوات الم�سلحة بان ي�ضع
ح ��دا للجرائم الب�شع ��ة ،ومعاقب ��ة الم�سببين لهذه
المج ��زرة" .وي ��روي اح ��د ذوي ال�ضحاي ��ا بع�ضا
م ��ن تفا�صي ��ل المج ��زرة بالق ��ول" :ج ��اءت ق ��وة
امني ��ة وداهمت الموقع واطلقت الر�صا�ص ب�شكل
كبي ��ر" .وتقدم بالعتب على "االع�ل�ام الذي �صرح
بان المتهم هو تاجر مخدرات" ،م�ؤكدا �أن "القرية
ال تعرف المخ ��درات ،وهذه الجريم ��ة الى االن ال
ن�ستوعبه ��ا ،ه ��ل الق ��وات االمني ��ة تحم ��ي النا�س
ام تقتله ��م؟" .وا�ستنك ��ر ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حقوق
االن�سان علي البياتي جريمة جبلة بالقول "يجب
ان تقل ��ل م�ؤ�س�سات الدولة ا�ص ��دار مذكرات القاء
القب� ��ض وتك ��ون ح ��ذرة ف ��ي تنفيذه ��ا با�ستخدام
القوة وان تك ��ون هنالك بدائل اخرى اكثر حفاظا
لحقوق االن�سان وال�ضمانات القانونية" .واعتبر
�أن "المتهم ب ��ريء حتى تثبت ادانت ��ه" م�ؤكدا انه
ف ��ي العراق "كل عملية اعتق ��ال باالمكان ان تكون
جبلة اخرى".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

�أنن ��ا �سنك ��ون �أمام �إع�ل�ان �شف ��اف ويطلع
علي ��ه العراقي ��ون والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
والمراقبون".
وانتهى الكناني� ،إل ��ى �أن "المخاوف ت�أتي
من وجود مجامالت على ح�ساب الم�صالح
العراقية ،وع ��دم و�ضوح في مو�ضوع هذا
االن�سحاب وت�أثيره في ال�سيادة الوطنية".
وكان رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
ق ��د �أعل ��ن في تغري ��دة عل ��ى موق ��ع تويتر
ع ��ن انتهاء مهام الق ��وات القتالية للتحالف
الدول ��ي التي بد�أت منت�ص ��ف العام 2014
وتحولها �إلى ا�ست�شارية.
م ��ن جانبه ،ق ��ال قائد الدف ��اع الجوي معن
ال�سع ��دي� ،أم� ��س� ،إن منظوم ��ات معالج ��ة
الطائ ��رات الم�سي ��رة �ستدخ ��ل الخدم ��ة،
نافي� � ًا ت�سجيل �أي ��ة خروقات ف ��ي الأجواء
العراقية .و�أ�ض ��اف ال�سعدي في ت�صريح

لوكال ��ة االنب ��اء الر�سمي ��ة (واع) �أن
"الأج ��واء العراقية م�ؤمنة بالكامل �ضمن
الق ��درات المتي�س ��رة م ��ن منظوم ��ة ك�شف
راداري ،وحت ��ى الآن لم ت�سج ��ل خروقات
�أو تهديد جوي ي�ستهدف �سماء العراق".
و�أك ��د� ،أن "�أي ��ة حرك ��ة لأي ��ة طائ ��رة ف ��ي
الأج ��واء العراقي ��ة ال تت ��م �إ ّال بموافق ��ة
ال�سلط ��ات العراقية وح�س ��ب ال�صالحيات
المخ ��ول بها م ��ن قبل القائد الع ��ام للقوات
الم�سلح ��ة ووزي ��ر الدف ��اع وقائ ��د الدف ��اع
الج ��وي" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أنه "حت ��ى طيران
التحال ��ف الج ��وي ال يت ��م �إال بموافق ��ة
�أ�صولية".
وتاب ��ع" :لدينا منظومات anti drone
لمعالج ��ة الطائ ��رات الم�سي ��رة ال�صغي ��رة
لكنه ��ا مح ��دودة وقليل ��ة ،لذل ��ك ت�سع ��ى
الحكوم ��ة وعل ��ى ر�أ�سه ��ا رئي�س ال ��وزراء

ووزير الدف ��اع �إلى الح�ص ��ول على نوعية
�أف�ض ��ل لتل ��ك المنظوم ��ات لمعالج ��ة كل
التهدي ��دات الت ��ي تط ��ال الم�س�ؤولي ��ن
والأماك ��ن الحيوي ��ة في الع ��راق في بغداد
والمحافظات".
ولفت �إلى �أن "الدف ��اع الجوي و�ضع خطة
وطلب بناء ق ��درات ،والخطة عر�ضت على
مجل�س الدف ��اع وتم ا�ستح�ص ��ال الموافقة
والت�صوي ��ت عليه ��ا وهن ��اك عرو� ��ض م ��ن
�شركات عالمية وتمت الم�صادقة عليها بعد
�إجراء زي ��ارات وتج ��ارب ميدانية في تلك
ال ��دول ونجاح تل ��ك التج ��ارب" ،مبين ًا �أنه
"بع ��د ا�ستكمال الموافق ��ات �سيتم التعاقد
عليها".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "الدف ��اع الجوي عبارة عن
�سل�سلة تبد�أ من منظومة الك�شف الراداري
وتنتهي بمنظومة االت�صاالت والت�شوي�ش
الإلكترون ��ي ،كما �أن هناك منظومات ت�ص ٍد
ومعالج ��ة �صواري ��خ بعي ��دة ومتو�سط ��ة
الم ��دى ومنظوم ��ة مدفعية ،ونح ��ن نمتلك
ج ��زء ًا ولكنن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى الأكث ��ر لذل ��ك
و�ضع ��ت خطة وت ��م تقديمه ��ا �إ�ضاف ��ة �إلى
الدع ��م ال ��ذي ق ��دم لن ��ا م ��ن وزي ��ر الدف ��اع
ورئي�س �أركان الجي�ش".
و�أو�ض ��ح� ،أن ��ه "م ��ن خ�ل�ال الخط ��ة الت ��ي
و�ضع ��ت بع ��د الم�صادق ��ة عليه ��ا وت�أمي ��ن
المبال ��غ المطلوب ��ة �سيت ��م التعاق ��د عل ��ى
جلب منظومات حديث ��ة لإكمال الحلقة في
العراق".
وب�ش� ��أن مل ��ف الت�سلي ��ح ،ق ��ال ال�سع ��دي:
"ت�سليحن ��ا لي�س من دولة واحدة بل عدة
دول وف ��ق م ��ا موج ��ود ووف ��ق الق ��درات
المتي�س ��رة والت ��ي نطم ��ح لتطويره ��ا"،
م�ضيف ًا �أن "�أية منظومة نفكر با�ستيرادها
يج ��ب �أن تك ��ون مواكب ��ة لأج ��واء العراق
وهناك منظوم ��ات ذات �أجواء عالية لكنها
ال تعم ��ل ف ��ي اجوائن ��ا الح ��ارة وه ��ذا كله
يح�سب �أثناء التفكير باال�ستيراد".
وب�ش�أن مه ��ام الدفاع الج ��وي� ،أكد" :نحن
مخت�صون بحماية ال�سماء ولي�س الأر�ض،
ومن واجبنا �أن ن�ؤم ��ن القطعات الأر�ضية
من التهدي ��دات الجوي ��ة ،و�أدواتنا تنطلق
م ��ن الأر�ض مع وجود �أ�س ��راب ت�ص ٍد وهي
الطائ ��رات المت�صدية بامرة قي ��ادة الدفاع
الجوي التي من عملها قتال الطائرات جو ًا
وهي المرحلة الأولى في عملية الت�صدي".

بالرغ ��م م ��ن تعاق ��ب  6وزراء
للكهرب ��اء و�إنف ��اق ع�ش ��رات
الملي ��ارات م ��ن ال ��دوالرات من ��ذ
العام  2003وحت ��ى الآن ،ما زالت
االزمة م�ستع�صية ،ومرفقة بوعود
حكومي ��ة متمثل ��ة بتح�سين الطاقة
تنته ��ي بع ��دم الجدي ��ة ،علم� � ًا �أن
حاجة البالد الفعلي ��ة من الكهرباء
تقدر بنحو � 30ألف ميغاواط.
و�شه ��دت اغل ��ب مناط ��ق العا�صمة
بغ ��داد والمحافظ ��ات الأخ ��رى
انقطاع ��ا �شب ��ه م�ستم ��ر بالطاق ��ة
الكهربائي ��ة خالل الأي ��ام االخيرة،
حيث بلغت �ساع ��ات التجهيز �أدنى
م�ستوى لها.
وع ��ادة ما يحدث هذه االنقطاع مع
و�صول درجات الحرارة والبرودة
ال ��ى ال ��ذروة ،ب�سب ��ب اال�سته�ل�اك
الكبي ��ر للطاق ��ة ،نتيج ��ة لت�شغي ��ل
�أجه ��زة التبري ��د والتدفئ ��ة ب�سبب
االرتف ��اع �أو االنخفا� ��ض الكبي ��ر
بدرجات الح ��رارة بح�سب ف�صول
ال�سن ��ة .المتح ��دث با�س ��م وزارة
الكهرب ��اء �أحم ��د العب ��ادي� ،أ�ش ��ار
ال ��ى �أن "انح�س ��ار اطالق ��ات الغاز
الإيراني المورد لمحطات االنتاج،
ودخ ��ول الوح ��دات التوليدية قيد
ال�صيان ��ة اال�ضطراري ��ة والدورية
لال�ستع ��داد لل�صي ��ف المقب ��ل� ،أثر
ب�ش ��كل كبي ��ر عل ��ى تجدي ��د احمال
المنظوم ��ة و�أدى ال ��ى فق ��دان م ��ا
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بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

يق ��ارب � 8آالف ميغ ��اواط بي ��ن
انح�سارات الغاز و�صيانات دورية
وا�ضطراري ��ة" ،الفت ��ا الى �أن "هذا
ال�سب ��ب �أدى ال ��ى تراج ��ع �ساعات
تجهيز الكهرباء".
و�أ�ض ��اف العب ��ادي� ،أن وزارت ��ه
"تتفاو� ��ض ب�ش ��كل م�ستم ��ر م ��ع
الجانب االيران ��ي ،وتن�سق ب�شكل
عال ��ي الم�ستوى م ��ع وزارة النفط
لتعوي�ض خطة الوقود البديل".
وتاب ��ع �أن "توقف ًا ح�ص ��ل قبل �أيام
لم�صف ��ى غ ��از ال�شم ��ال �أث ��ر ب�شكل
كبير عل ��ى المنظومة حيث توقفت
قراب ��ة  5محط ��ات م ��ن ال�شم ��ال"،
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مبين ��ا �أن "الم�صف ��ى ع ��اد �إل ��ى
العم ��ل" .وطالب المتح ��دث با�سم
الوزارة ،بـ"�ص ��رف التخ�صي�صات
المالي ��ة ل�صال ��ح وزارة الكهرب ��اء
لمواكبة الطل ��ب و�إكمال الم�شاريع
ال�ستراتيجية".
وم�ض ��ى العب ��ادي بالق ��ول ،ان
"ك ��وادر ال ��وزارة ب ��د�أت بن�ص ��ب
محطات متنقلة ف ��ي مدينة ال�صدر
و�ش ��رق القن ��اة ومناط ��ق الحم ��ل
للتخفي ��ف ع ��ن االحم ��ال بال�شبك ��ة
مات�سبب بتراجع �ساعات التجهيز
لمناطق �شرقي العا�صمة" ،م�ضيفا
ان "تلك الأعمال م�ستمرة وبع�ضها

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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انتهى والبع�ض الآخر قيد االكمال
والغاية التخفي ��ف من االختناقات
الحا�صلة ببع�ض مناطق العا�صمة
ويجري العمل على اكمالها".
ومنذ حوال ��ي �أ�سبوع� ،أكد ال�سفير
االيران ��ي ف ��ي الع ��راق ،اي ��رج
م�سج ��دي خ�ل�ال لقائ ��ه بالمكل ��ف
بمه ��ام وزير الكهرب ��اء عادل كريم،
ان حكومة ب�ل�اده مهتمة بالتعاون
م ��ع الع ��راق ،م�شي ��را ال ��ى ان
لديه ��ا طاقة مح ��ددة م ��ن الكهرباء
لتمريرها الى الع ��راق على ا�سا�س
تجاري ولي�س لديها فائ�ض كبير.
وذك ��ر بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن وزارة

الكهرباء حينه ��ا� ،أنه "جرت خالل
لق ��اء كري ��م وم�سج ��دي مناق�ش ��ة
ام ��دادات الغ ��از م ��ن الجان ��ب
االيران ��ي الدام ��ة زخ ��م العم ��ل
بمحط ��ات االنت ��اج ،و�صيان ��ة
المح ��والت المعطل ��ة ،وان
هنال ��ك جمل ��ة مو�ضوع ��ات ُبحثت
تتعل ��ق بمع ��دالت الغ ��از ،االول ��ى
امكاني ��ة تخفي� ��ض اال�سع ��ار،
والثاني ��ة مو�ض ��وع الغرام ��ات"،
مبين ��ا ان "هنال ��ك عق ��دا موقع ��ا
بي ��ن الطرفي ��ن يق�ض ��ي ب�ض ��رورة
االلت ��زام ببنوده" .ب ��دوره ،يقول
الخبير النفط ��ي حمزة الجواهري
لـ(الم ��دى)� ،إن "المبال ��غ الت ��ي
�صرفت عل ��ى الكهرباء في العراق،
ذهب ��ت للفا�سدي ��ن ول ��م ت�ستثم ��ر
ب�صورة �صحيحة".
وا�ضاف الجواهري� ،أن "الم�س�ألة
الأه ��م ،تكم ��ن ف ��ي �أن الع ��راق �إذا
بقي خا�ضعا للغ ��از الإيراني ،فانه
ل ��ن ينتج يوم ��ا الغاز ول ��ن ت�ستقر
الكهرب ��اء في ��ه" .و�أ�ش ��ار ال ��ى� ،أن
"هناك �سوءا كبيرا في التخطيط
وفي الإدارة ،و�أذرع تتحكم بمجال
الطاقة في البلد".
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني
ف ��ي ت�شغي ��ل محط ��ات الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ،حي ��ث يح�ص ��ل عل ��ى
ا�ستثن ��اءات دوري ��ة م ��ن وا�شنطن
ال�ستي ��راد الغ ��از الإيران ��ي ،نظرا
للعقوب ��ات االقت�صادية المفرو�ضة
عليها.
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 7ايام للح�سم ..ال�سباق لإعالن
الكتلة الأكبر والجل�سة الأولى
حول �إلى "مفتوحة"
قد ُت ّ

سياسة

الإطار التن�سيقي مع "حكومة ال�صدر"
ولو كلف الأمر عزل املالكي

 خف��ف م��ن الت�صعي��د و�سح��ب معت�صم��ي الخ�ض��راء لمغازل��ة زعي��م التي��ار
واحللبو�س ��ي  42بع ��د ان�ضم ��ام  4مر�شح�ي�ن
منفردين اىل التحالف.

 بغداد /متيم احل�سن
ت�ضغ ��ط دول ��ة ج ��ارة عل ��ى الق ��وى ال�شيعي ��ة
املعروف ��ة بـ"االطار التن�سيقي" لرتتيب اوراقها
م ��ع زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در-
�صاح ��ب اعلى املقاع ��د -حت ��ى وان تطلب االمر
الت�ضحية باحد قادة "التن�سيقي".
وكانت قوى الإطار ق ��د زارت ال�صدر ،اال�سبوع
املا�ضي ،يف النج ��ف و�سط غياب لعدة اطراف،
م ��ا دفع االخري اىل ا�صدار بي ��ان بان اللقاء كان
مع حتالف الفتح -وهو احد اطراف التن�سيقي-
الذي يقوده هادي العامري.
وامام القوى ال�سيا�سية الفائزة يف االنتخابات
اق ��ل م ��ن ا�سب ��وع النعق ��اد اول جل�س ��ة للربملان
يف دورت ��ه اخلام�س ��ة ،وحت ��ى االن ال يب ��دو
هن ��اك اتفاق وا�ضح من ه ��ي الكتلة االكرب التي
�ست�سمي رئي�س ال ��وزراء ،وال ا�سماء الرئا�سات
الثالثة.
ويعتقد ان اليومني القادمني �سي�شهدان اندماج
اح ��د االطراف ال�سنية الكب�ي�رة مع ال�صدر ،وقد
يعل ��ن ذلك يف النجف حيث مقر اقامة االخري او
يف بغ ��داد ،فيم ��ا يبقى امر الق ��وى الكردية غري
حم�سوم حتى االن.
وتذه ��ب بع� ��ض الآراء اىل ان اخلالف ��ات ب�ي�ن
القوى ال�سيا�سية لن حتل يف ا�سبوع واحد وقد
تعق ��د اجلل�س ��ة االوىل للربملان الت ��ي �سري�أ�سها
احد قيادات حتالف عزم ،وترتك "مفتوحة" يف
"�سيناريو" تكرر يف دورات �سابقة.
ووق ��ع رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح على
املر�س ��وم اجلمه ��وري لدع ��وة جمل� ��س النواب
اجلدي ��د لالنعقاد يوم  9م ��ن �شهر كانون الثاين
احلايل.
وق ��ال الرئي� ��س �إن "الآم ��ال معق ��ودة لتلبي ��ة
اال�ستحق ��اق الوطن ��ي بت�شكيل حكوم ��ة مُقتدرة
فاعلة حتمي م�صالح البلد و ُتعزز ال�سيادة".
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذا "ي�ستوج ��ب التكات ��ف م ��ن
�أجل حتقي ��ق الإ�ص�ل�اح املطلوب لع ��راق م�ستقر
ومزدهر".
و�أ�ش ��ار املر�س ��وم الذي ن�شرت الوكال ��ة الر�سمية
�صورة من ��ه �إىل �أن �أكرب الأع�ضاء املنتخبني �سنا
يف املجل�س اجلديد �سيرت�أ�س اجلل�سة.

رئا�سة البرلمان

ويج ��ري تناف�س حمموم ب�ي�ن "تقدم" وحتالف
"ع ��زم" الذي يقوده خمي�س اخلنجر الذي زاد
مقاع ��ده اىل  32بع ��د ان�ضمام  4ق ��وى �سيا�سية
و 6فائزين منفردين ،على رئا�سة الربملان.
وامل�صادف ��ة ان "ع ��زم" �ستق ��ود الربمل ��ان اول
انعق ��اده ،حيث ا�شار كتاب �ص ��ادر من مفو�ضية
االنتخاب ��ات اىل ان اك�ب�ر الفائزي ��ن �سن ��ا ه ��و
حمم ��ود امل�شه ��داين ،القي ��ادي يف حتال ��ف
اخلنج ��ر ،واي�ضا احد اب ��رز املر�شحني بدال عن
احللبو�س ��ي اىل جانب ثاب ��ت العبا�سي ،وخالد
العبيدي ،وهم جميعا �ضمن حتالف عزم.
ويتوق ��ع رحي ��م العب ��ودي ،القي ��ادي يف تي ��ار
احلكمة ،ان امل�شه ��داين �سيرتك اجلل�سة االوىل
– وهي جل�سة بروتوكولية" -مفتوحة" حلني
ح�سم اخلالفات.
وينتخ ��ب الن ��واب رئي�س� � ًا للربمل ��ان ونائبني له
بالأغلبية املطلقة يف اجلل�سة الأوىل ،ثم ينتخب
الربمل ��ان رئي�س� � ًا جدي ��د ًا ب�أغلبية ثلث ��ي النواب
خالل  30يوم ًا من انعقاد اجلل�سة الأوىل.
ويق ��وم االخ�ي�ر بتكلي ��ف مر�شح الكتل ��ة الأكرب
يف الربمل ��ان بت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،ويك ��ون امام
رئي� ��س الوزراء املكل ��ف  30يوم ًا اي�ضا لت�شكيل
احلكوم ��ة وعر�ضه ��ا عل ��ى الربمل ��ان للموافق ��ة
عليها.
لعبة الم�ستقلين

واحلنان ��ة ،ال ��ذي جرى قب ��ل ايام من نهاي ��ة ،2021
يف ثني ال�ص ��در عن موقفه بت�شكي ��ل حكومة اغلبية
�سيا�سية.
وتق ��ول امل�ص ��ادر املقرب ��ة من ال�ص ��در لـ(امل ��دى) ان
"الوف ��د ال ��ذي زار ال�ص ��در اعاد اليه فك ��رة ت�شكيل
حكوم ��ة تواف ��ق" ،مبين ��ة ان اي ��ران "ت�ضغ ��ط على
االطار لال�شرتاك مع ال�صدر باية طريقة".
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر ان "طه ��ران غا�ضب ��ة م ��ن خ�سارة
الق ��وى ال�شيعية القريبة منه ��ا ،وميكن ان تقبل باية
تر�ضي ��ة حت ��ى ل ��و كان ��ت على ح�س ��اب ع ��زل نوري
املالكي".
وتب ��دو اجراءات تخف�ض الت�صعي ��د بعد قرار رف�ض
دور طهران
االحتادي ��ة طع ��ون العام ��ري بالنتائ ��ج ،وان�سحاب
وت�ش�ي�ر م�صادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة اىل ان التيار املتظاهري ��ن م ��ن امام اخل�ض ��راء بع ��د �شهرين ،هي
ال�صدري م ��ازال الكتل ��ة االكرب ع ��ددا ،لكن قوى مغازلة او مبادرة "ح�سن نوايا" للتقرب من ال�صدر.
االط ��ار التن�سيق ��ي حت ��اول باي ��ة طريق ��ة اقناع
الغائبون عن لقاء الحنانة
االخري باالندماج معها.
وف�ش ��ل "التن�سيق ��ي" يف اجتماع ��ي بغ ��داد وزار الوف ��د النجف برئا�سة ه ��ادي العامري ،و�سط

غياب املالكي رئي�س الوزراء ال�سابق وهو عراب
"االط ��ار التن�سيقي" ،ح�ي�ن كان ال�صدريون قد
�صرحوا يف اح ��د املنا�سبات ،بان ه ��ذا الت�شكيل
"وهمي".
كما غاب عن الوفد ممثل زعيم تيار احلكمة عمار
احلكيم الذي اعلن ان ��ه لن ي�شرتك يف احلكومة،
ورئي�س احلكومة ال�سابق حيدر العبادي.
وعن االخ�ي�ر تو�ضح امل�صادر الت ��ي كانت قريبة
م ��ن اللق ��اء ،ان "العب ��ادي كان قد اتف ��ق يف لقاء
بغ ��داد الذي جرى ال�شه ��ر املا�ضي ،على انه يريد
اال�شرتاك يف احلكومة ويرغب بوزارة واحدة".
وح�ص ��ل تيار ق ��وى الدولة ال ��ذي تزعمه احلكيم
والعب ��ادي عل ��ى  4مقاعد 3 ،منه ��ا للعبادي ،فيما
كان حتال ��ف الفت ��ح ق ��د خ�س ��ر اك�ث�ر م ��ن ن�صف
مقاع ��ده التي حققه ��ا يف انتخاب ��ات  2018التي
�شه ��دت عملي ��ات تزوير وا�سع ��ة باعرتاف االمم
املتحدة واحلكومة انذاك.
�أك ��د رئي� ��س حتال ��ف الفت ��ح ،ه ��ادي العام ��ري،

االربع ��اء املا�ض ��ي �أن اجتماعه ��م م ��ع زعي ��م
التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�ص ��در ،كان "�إيجابي ًا
وم�س� ��ؤو ًال" ،م�شري ًا �إىل �أن ��ه "�ستكون لنا عودة
مرة �أخرى للنجف".
وبح�س ��ب بيان املكتب الإعالم ��ي لرئي�س حتالف
الفت ��ح� ،أ�ش ��ار في ��ه �إىل �أن "اللق ��اء كان ايجابي� � ًا
وم�س� ��ؤو ًال ومنطلق� � ًا من تغلي ��ب م�صلحة الدولة
القوية والنجاح يف املرحلة القادمة".
و�أ�ض ��اف�" :سيت ��م ا�ستكم ��ال بح ��ث �ضمان ��ات
النج ��اح يف بن ��اء الدول ��ة ،ويف الأي ��ام القريب ��ة
املقبلة �ستكون لنا عودة مرة �أخرى للنجف" .
وعق ��ب اجتم ��اع احلنانة علق ال�ص ��در على �شكل
احلكومة املقبلة قائ ًال" :حكومة �أغلبية وطنية".
وج ��اء يف بي ��ان ع ��ن مكت ��ب ال�ص ��در �أن االخ�ي�ر
ا�ستقبل "وف ��د ًا من حتالف الفت ��ح ورئي�س هيئة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي الي ��وم الأربع ��اء باحلنانة يف
النجف".
وميتل ��ك االط ��ار التن�سيقي اكرث م ��ن  61مقعدا،

لك ��ن االخري يزعم ان ��ه ميلك اكرث م ��ن  90مقعدا
بع ��د اندماج عدد م ��ن االطراف الذي ��ن مل يك�شف
عن ا�سمائهم او هوياتهم ب�شكل وا�ضح.
�إعالن الكتلة الأكبر

وت�شري امل�صادر املقربة من زعيم التيار ال�صدري،
اىل ان االخري "يق�ت�رب" من اعالن الكتلة االكرب
بعد اعالن مرتق ��ب باالندماج مع حتالف "تقدم"
ال ��ذي يق ��وده رئي� ��س الربمل ��ان ال�ساب ��ق حمم ��د
احللبو�سي ،الذي يطمح بوالية جديدة.
وترجح ه ��ذه امل�ص ��ادر ان "احللبو�سي قد يزور
ال�ص ��در يف مق ��ر اقامت ��ه يف احلنان ��ة مبدين ��ة
النج ��ف خ�ل�ال اليوم�ي�ن القادم�ي�ن لالع�ل�ان عن
التحالف او العك�س".
وبذل ��ك �سيكون التحالف ه ��و االكرب حتى االن،
حي ��ث �ست�ص ��ل مقاع ��ده اىل  116مقع ��دا ،حيث
ميتل ��ك ال�ص ��در  74مع اعالن الفائ ��ز الوحيد عن
جتم ��ع اه ��ايل وا�س ��ط االن�ضم ��ام اىل االخ�ي�ر،

ويق ��ول العب ��ودي ان "اال�سب ��وع املتبقي حلني
انعق ��اد اجلل�س ��ة االوىل �سيك ��ون حماول ��ة كل
القوى ال�سيا�سية جتاوز م�ساحة االخرى العالن
الكتلة االكرب وت�سمية الرئا�سات الثالثة".
ويتوق ��ع القي ��ادي يف احلكم ��ة ان "امل�ستقل�ي�ن
هم بي�ضة القب ��ان الذين �سيح�سم ��ون امر الكتلة
االكرب هذه املرة".
وف ��از  42مر�شحا يف االنتخابات االخرية خارج
نطاق االحزاب والقوى ال�سيا�سية ،وبعد �شهرين
فق ��ط على نهاية االنتخابات حترك اكرث من %12
من املر�شحني الفائزين باجتاه القوى ال�سيا�سية
املعروفة او ت�شكيل كتل جديدة.
ويتاب ��ع العبودي" :يف اجلل�س ��ة االوىل �ستظهر
مالم ��ح م ��ن ه ��ي الكتل ��ة االك�ب�ر" ،م�ش�ي�را اىل
وج ��ود �سيناريوه�ي�ن اثنني "االول ه ��و اندماج
التي ��ار ال�صدري مع تقدم واحل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين ،واالخ ��ر ه ��و اندم ��اج االط ��ار
التن�سيق ��ي م ��ع حتال ��ف ع ��زم وح ��زب االحت ��اد
الوطني الكرد�ستاين".

من مع ّنفات �إلى نا�شطات :عراقيات يكافحن العنف لم�ساعدة �أخريات
 متابعة /املدى

ً
م�سرعة �إلى مكتبها في
تدخل �أزهار
�إحدى الإدارات العامة في بغداد قبيل
انتهاء الدوام .تلملم �أغرا�ضها قبل �أن
تتوجه لبدء �إعطاء دورات قانونية
لن�ساء معنفات م�ستفيدة من تجربتها
المريرة في انت�شال عائلتها من �أيدي
رجل "كادت تموت" على يده.
ل�سنوات ،واجهت عائلتها والأعراف
االجتماعية وقانون ًا ال يعطي �أولوية
لق�ضايا الن�ساء ،قبل �أن تنجح في �أن
تح�صل على الطالق من رجل عنيف
ترملت
تزوجته ب�ضغط عائلي بعدما ّ
ّ
ب�سن �صغيرة.

وتروي �أزه ��ار ( 56عام ًا) التي باتت الآن نا�شطة
حقوقي ��ة منخرط ��ة يف منظم ��ة (�شبك ��ة الن�س ��اء
العراقي ��ات)�" ،شعرت �أنني �ضعيفة �أمام القانون،
لذلك قررت درا�سة" احلقوق.
وت�ضي ��ف �أنه ��ا بعدم ��ا ح�صل ��ت عل ��ى �شهادته ��ا
اجلامعي ��ة يف القان ��ون ،بات ��ت ت�ساع ��د "ن�س ��اء
�أخريات م ��ن معرفت ��ي وجتربتي ...لك ��ي يعرفن
حقوقه ��ن ويتمكن م ��ن الدفاع ع ��ن �أنف�سهن� ...أي
امر�أة معنفة �أو حتتاج م�ساعدة ق�ضائية �أٌدعمها".
يف جمتم ��ع �أب ��وي وحمافظ �إىل حد كب�ي�ر ،تقود
املنظمات غري احلكومي ��ة والنا�شطات الن�سويات

املعرك ��ة للدف ��اع ع ��ن حق ��وق امل ��ر�أة يف مواجه ��ة
العن ��ف ،من ��ددة بتقاع� ��س ال�سلط ��ات يف مواجهة
هذه احلاالت وقوانني ال تن�صف الن�ساء.
م ��ن حقيبة يدها املليئ ��ة بالأوراق ،تخ ��رج �أزهار
�ضرب م�ب�رح تعر�ضت له على
�ص ��ور ًا تو ّث ��ق �آثار ٍ
يد زوجها .وتقول "اعتقدت �أنني كدت �أموت".
وت�ضيف وعلى وجهها الذي ل ّفته بو�شاح قرمزي،
عالمات حت ��د" ،كان ذلك يف الع ��ام  ،2010حينها
قررت �أن �أك�سر الطوق و�أقمت دعوى تفريق ،لكن
على ح�ساب ال�ضحية
القا�ضي كان يعرف زوجي ،وقام بر ّد الدعوى".
وت�ستط ��رد قائل� � ًة "ق ّدم ��ت للقا�ضي ثالث ��ة تقارير و�أح�ص ��ت وح ��دة حماي ��ة الأ�س ��رة يف وزارة

طبي ��ة توث ��ق ال�ض ��رر اجل�س ��دي ال ��ذي �أ�صابني.
جواب ��ه كان( :لن �أفرق عائلة عل ��ى �أ�سا�س تقارير
طبية ،وماذا لو �ضرب رجل زوجته؟)".
بع ��د ع�شر �سن ��وات ،ح�صلت �أزه ��ار على الطالق.
خالل تل ��ك الف�ت�رة ،ا�ست�أج ��رت منز ًال خا�ص� � ًا بها
م ��ع �أوالده ��ا الثمانية ،وعملت يف ث�ل�اث وظائف
لتعيلهم ،بينها �إعط ��اء درو�س خ�صو�صية وقيادة
�سيارة �أجرة.

الداخلية "� 17ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة وت�شرح عليوي �أنه ّ
"لعل �أه ّم ما يت�ضمنه م�شروع
خالل العام  ،"2021وفق ما يقول مدير العالقات القانون هو �إن�شاء م�آوي للن�ساء املعنفات".
والإع�ل�ام يف ال ��وزارة الل ��واء �سعد مع ��ن لوكالة
فران� ��س بر�س .ويتلق ��ى ّ
"خارجة من �سجن"
اخلط ال�ساخ ��ن للوحدة
نحو مئة ات�صال يومي ًا يف بغداد فقط للإبالغ عن وحترك ��ت ال�سلط ��ات �أخ�ي�را بعدما �أث ��ارت ق�ضية
تعنيف غ�ضبا عارما يف الر�أي العام.
عنف �ضد ن�ساء.
و�أظه ��ر �إح�ص ��اء ل ��وزارة التخطي ��ط العراقي ��ة فق ��د تع ّر�ضت م ��رمي ( 16عام ًا) للت�شوي ��ه بالأ�سيد
ارتفاع� � ًا بن�سب ��ة زواج القا�ص ��رات خ�ل�ال ع�ش ��ر من رج ��ل رف�ضت ال ��زواج منه ،كم ��ا روت عائلتها
�سن ��وات .فقد تزوج ��ت " %25,5م ��ن الن�ساء قبل لقن ��وات تلفزيوني ��ة حملي ��ة .عندم ��ا خرج ��ت
بلوغهن � 18سنة و %10,5قبل بلوغهن � 15سنة" ،الق�ضي ��ة للإع�ل�ام املحل ��ي بع ��د �سبع ��ة �أ�شه ��ر من
بينما بلغت الن�سبتان يف عام  2011على التوايل اجلرمية ،ا�ستقبلها م�س�ؤولون من �ضمنهم رئي�س
اجلمهوري ��ة ،و�أب ��دوا ا�ستعداده ��م مل�ساعدتها يف
 %21,7و."%4,9
ويق ��ول مدي ��ر وح ��دة حماي ��ة الأ�س ��رة يف وزارة العالج.
الداخلي ��ة علي حمم ��د �إن معظم الق�ضاي ��ا تنتهي ،كما �أ�ص ��در قا�ضي التحقي ��ق املخت�ص يف ق�ضيتها
بيان� � ًا �أ ّكد فيه �أن امل�شتب ��ه فيهما موقوفان ويجري
حتى بعد حتويلها �إىل الق�ضاء ،بامل�صاحلة.
لك ��ن النا�شط ��ة هن ��اء �إدوار ت ��رى �أن "امل�صاحل ��ة التحقيق معهما.
دائم� � ًا ما تكون عل ��ى ح�ساب ال�ضحي ��ة" .وتر�أ�س وت ��رى علي ��وي �أن "ق�ضي ��ة م ��رمي ل ��وال ال�ضغ ��ط
هناء �إدوار منظمة "الأمل" العراقية التي �أح�صت الإعالمي ،لكان النظر بها �سي�أخذ �أكرث من عامني".
�أكرث م ��ن  1800حالة عنف �أ�سري �ضمن مراكزها يف كركوك ،كانت منظمة "الأمل" طوق جناة للينا
زوج
ال�ست ��ة يف كركوك هذا الع ��ام .وللمنظمة مركزان (ا�س ��م وهمي) بعدما عانت م ��ن التعنيف من ٍ
�أرغمت عل ��ى االرتباط به حني كانت تبلغ  13عام ًا
�آخران يف النجف والب�صرة.
وت�ضيف النا�شطة الن�سوية منذ �أكرث من  50عام ًا فقط.
"نالحظ �أن ح�سا�سية الق�ضاء يف ما يخ�ص النوع وتق ��ول لفران�س بر� ��س عرب الهات ��ف "كان عمري
االجتماع ��ي ،يف م ��ا يخ�ص امل ��ر�أة� ،أ�ضعف بكثري  25عام� � ًا حني قلت كف ��ى� .ضربني زوجي بطريقة
ال تو�ص ��ف .مل يلمه �أحد .ث ّم �أر�سلني هو ووالدي
من الذكورية املتلب�سة بها عقول الق�ضاة".
وت�شاركه ��ا الر�أي املحامية م ��روة عليوي ،رئي�سة �إىل طبي ��ب نف�س ��ي ليق ��ول �إنن ��ي �أع ��اين من خلل
منظم ��ة "لأجله ��ا" الت ��ي تق� �دّم خدم ��ات قانوني ��ة نف�سي خ�شية م ��ن �أن �أف�ضح �أمره .الطبيب الحظ
للن�س ��اء .وتق ��ول "ال تنظ ��ر املحاك ��م وجمل� ��س �آثار ال�ضرب على ج�سدي وو�صلني باجلمعية".
الق�ض ��اء الأعلى لق�ضايا الن�ساء عل ��ى �أنها �أولوية وت ��روي ال�شابة البالغة من العمر  29عام ًا "كانت
يل ثق ��ة باجلمعية �أك�ث�ر من ال�شرط ��ة" .وت�ضيف
بل تتعامل معها على �أنها ق�ضايا عادية".
ويطب ��ق قان ��ون العقوب ��ات العائ ��د للع ��ام " 1969يوم �أخذت ورقة طالقي وخرجت من املحكمة،
على ق�ضاي ��ا تعنيف الن�ساء �أو يت ��م التعامل معها كنت كما اخلارجة من �سجن".
يف معظ ��م الأحيان على �أنها جنح عادية .ويُ�سقط وتطم ��ح الآن لأن تكمل درا�س ��ة علم النف�س ،وهي
هذا القان ��ون العقاب عن املغت�ص ��ب �إذا تزوّ ج من تعمل نا�شطة يف اجلمعية نف�سها التي �أنقذتها.
�ضحيت ��ه ،وه ��ذه م ��ن �أب ��رز امل ��واد الت ��ي تطالب وظيفته ��ا زي ��ارة البي ��وت و�إعط ��اء حما�ض ��رات
للن�ساء عن حقوقهن .هكذا ،تر�صد حاالت حمتملة
اجلمعيات الن�سوية ب�إلغائها.
وال ي ��زال م�ش ��روع قان ��ون العنف الأ�س ��ري الذي لعنف �أ�سري وت�سع ��ى برفقة باحثات اجتماعيات
تعمل له منظمات حملي ��ة عدة ،يف �أدراج الربملان اىل م�ساعدة الن�ساء.
عن فران�س بر�س
منذ  ،2010بعد عرقلة �أحزاب �إ�سالمية متريره.

محليات
�أمانة بغداد غا�ضبة من عملية
تخريب لن�صب المتنبي
 بغداد /املدى
ا�ستنكرت امانة بغداد� ،أم�س االحد ،التخريب الذي طال ن�صب املتنبي والعبث
بكلماته املنحوتة بقاعدة الن�صب وازالتها.
وذكر بيان لالمانة تلقته (امل��دى)� ،أن "افتتاح زقاق املتنبي بعد اعادة ت�أهيله
وبحلة جديدة جعلته قبلة لآالف الزائرين ال �سيما احل�شود الكبرية التي ارتادته
خالل اليومني املا�ضيني مبنا�سبة اعياد ر�أ�س ال�سنة امليالدية".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "هذه احل�شود كان اغلبها من املثقفني وا�صحاب الوعي
العايل بامل�س�ؤولية والذوق الرفيع اال ان هناك مع اال�سف نفر �ضال قام بالعبث
بن�صب املتنبي وازالة احدى كلمات بيته ال�شعري التي نحتت يف قاعدته (انا
الذي نظر االعمى اىل ادبي وا�سمعت كلماتي من به �صمم) وتخريب جزء منها".
و�أ�شار البيان� ،إىل �أن "االمانة تتعاون مع الفنان �سعد الربيعي الخذ القيا�سات
ومعاينة الن�صب العادة �صيانته من جديد".
ودع��ت ام��ان��ة ب�غ��داد ،بح�سب ال�ب�ي��ان ،جميع امل��واط�ن�ين �إىل "التعاون معها
واحلفاظ على املوروث الرتاثي والن�صب النحتية التي تعد قبلة ال�سياح ومعامل
املدينة التي ت�شكل هويتها وعدم ال�سماح ملن ت�سول له نف�سه بالعبث بها وابالغ
القوات االمنية القريبة يف حال حماولة اي �شخ�ص احداث اعمال تخريب".

بابل 800 ..دعوى ق�ضائية ب�ش�أن
مياه الزراعة
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تتحدث عن  450م�شروع ًا خدمي ًا وتطمح لحلحلة الم�شاريع الوزارية

وا�سط تد�شن العام اجلديد بالهجوم على "فا�شلني وخا�سرين"
يريدون �إثارة الفو�ضى
 وا�سط /جبار بچاي

هاجمت حكومة وا�سط
المحلية من ا�سمتهم بـ" فا�شلين
وخا�سرين" يريدون �إثارة
الفو�ضى و�إيقاف الم�شاريع
التي يجري تنفيذها بعموم
مدن المحافظة ،ودعت
�أبناء الم�شايخ والوجهاء
والمثقفين والأكاديميين
والأهالي كافة الى الوقوف
بوجه ه�ؤالء كونهم يمار�سون
عملية ال�ضغط واالبتزاز على
المحافظ والدوائر الخدمية
بغية تعطيل االعمال
الخدمية التي ت�صب في
م�صلحة النا�س.

 املدى /خا�ص
با�شرت مديرية امل��وارد املائية يف بابل ب�إقامة دع��اوى ق�ضائية بحق
املتجاوزين على نهر احللة ،م�ؤكدة �أن التجاوزات حرمت مئات املزارعني
من احل�صول على ح�ص�صهم املائية.
وقال مدير امل��وارد املائية يف بابل فالح ال�سعدي ،لـ(املدى)� ،إن "دائرته
با�شرت ب ��إزال��ة ق��راب��ة ال� �ـ 700جت��اوز لل�سقي غ�ير ال�ق��ان��وين بوا�سطة
م�ضخات مبا�شرة" ،م�شري ًا �إىل "رفع  800دعوى ق�ضائية بحق عدد من
املتجاوزين على م�سار النهر �ضمن حدود حمافظة بابل".
و�أ�ضاف �أن "هذا التجاوز ت�سبب بحرمان املزارعني من احل�صول على
الكميات املحددة لهم من املياه ،ا�ضافة �إىل الت�سبب بجفاف العديد من
االنهر الفرعية يف املحافظة".
و�أ�شار ال�سعدي� ،إىل "رفع اكرث من  200م�ستعمرة لرتبية اال�سماك غري
املجازة بهدف ت�أمني ح�ص�ص املزارعني من املياه".
من جانبه اكد اخلبري يف �ش�ؤون املياه عدنان احل�سيني ،لـ(املدى) ،انه
"على مديرية املوارد املائية متابعة ملف التجاوزات على املياه ب�شكل
ج��دي ل�ضمان ا�ستمرار زراع ��ة االرا� �ض��ي باملحا�صيل ال��زراع�ي��ة وفق
موا�سمها املحددة".
وتابع حديثه بان "على املزارعني اعتماد طرق الري احلديثة يف �سقي
املزروعات والتي من �ش�أنها ان تقلل من هدر املياه و�ضمان كفايتها جلميع
املزارعني وبخالفه �سيكون الو�ضع �صعبا للغاية".
وتقدر ن�سبة االطالقات املائية يف بابل بواقع 120م ٣يف الثانية وهي
االقل قيا�سا بال�سنوات ال�سابقة بعد تقليل ح�صة املحافظة اىل اقل من
الن�صف تقريب ًا االمر الذي ت�سبب بخف�ض ن�سبة زراعة املو�سم ال�شتوي
اىل .%50
�إىل ذلك ،قال املزارع منذر ال�سلطاين� ،إن "�شح املياه دفعه اىل ترك الزراعة
يف ار�ضه التي تبلغ م�ساحتها  120دومن��ا واال�ضطرار �إىل البحث عن
عمل �آخر يف جماالت البناء لت�أمني قوت عائلته خا�صة وان م�ستحقات
املحا�صيل الزراعية للمو�سم ال�سابق مل يت�سلمها الفالحون حتى اليوم".
و�أ�ضاف �أن "االجراءات التع�سفية للدوائر املعنية تدفع املزارع اىل اتخاذ
ا�ساليب ملتوية لت�أمني زراعة ار�ضه".

ي�أت ��ي ذل ��ك بالتزام ��ن م ��ع مطل ��ع الع ��ام
اجلدي ��د و�سط ت�أكيدات م ��ن الأهايل ب�أن
املحافظ ��ة ت�شهد حاليا حملة بناء و�إعمار
غ�ي�ر م�سبوقة وه ��ذه احلمل ��ة مل تقت�صر
على مدين ��ة واحدة �أو عل ��ى مراكز املدن
دون الق ��رى واالرياف ،ب ��ل ت�شمل جميع
الأق�ضي ��ة والنواحي وللأري ��اف ن�صيب
منه ��ا يف ت�أهي ��ل الطرق وبن ��اء املدار�س
واملراك ��ز ال�صحي ��ة وجممع ��ات مي ��اه
ال�ش ��رب �إ�ضاف ��ة اىل حتدي ��ث �شب ��كات
الكهرب ��اء واالهتم ��ام بقن ��وات ال ��ري
والزراعة عموم ًا.
ويق ��ول حماف ��ظ وا�س ��ط حمم ��د جمي ��ل
املياح ��ي �إن "احلكوم ��ة املحلية واجهت
الع ��ام املا�ضي م�شاكل كث�ي�رة وحتديات
�أمني ��ة و�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة ومالي ��ة
و�أخ ��رى اجتماعي ��ة لكنه ��ا يف املح�صلة
جنحت مبواجه ��ة تلك التحدي ��ات و�آثار
تل ��ك النجاحات موج ��ودة عل ��ى الأر�ض
ولي�ست يف اخليال".
و�أ�ضاف �أن "التحديات التي ت�صدينا لها
هي وجود �أ�شخا� ��ص فا�شلني وخا�سرين
ال يريدون اال�ستق ��رار للمحافظة وكانوا
ميار�س ��ون عملي ��ة االبت ��زاز العلن ��ي
للمحاف ��ظ وللدوائ ��ر يف حماولة لإيقاف
العمل و�إث ��ارة الفو�ضى بني عامة النا�س
وبالت ��ايل هم يريدون ك�سب النا�س معهم
لكنه ��م ف�شلوا واملجتمع الوا�سطي �ساهم
ب�إف�شالهم بعد معرفة نواياهم".

مو�ضح ��ا �أن "عملي ��ات االبت ��زاز كان ��ت
كبرية ونتائجه ��ا باملقابل �إنن ��ا كحكومة
حملي ��ة وم�س�ؤول�ي�ن تنفيذي�ي�ن حتملن ��ا
الكثري و�صربنا لكنن ��ا رف�ضنا يل االذرع
ل�سبب واحد �أنن ��ا نهدف اىل خدمة �أبناء
املحافظ ��ة جميع ��ا وه ��م يري ��دون عك�س
ذلك".
وق ��ال املحاف ��ظ �إن "النا�س ملت و�سئمت
امل�شاكل والتقاطع ��ات واخلالفات �سواء
�أكان ��ت موج ��ودة يف الواق ��ع �أم ناجت ��ة
عن حتري� ��ض و�ضغائن و�أ�صبح اجلميع
يري ��د اال�ستق ��رار لأن ��ه يق ��ود اىل البناء
واالعم ��ار والعمل اجل ��اد وتوفري فر�ص
العم ��ل للعاطلني خا�ص ��ة ال�شباب وحملة
ال�شه ��ادات �إ�ضاف ��ة اىل توف�ي�ر ال�سك ��ن
املالئ ��م واملريح وهو م ��ا عملنا عليه فعال
من خ�ل�ال توزي ��ع اكرث من ع�ش ��رة �آالف
قطع ��ة �أر� ��ض �سكني ��ة �شمل ��ت خمتل ��ف
ال�شرائ ��ح وكان للموظف�ي�ن بجمي ��ع
الدوائر والوزارات ن�صيب كبري منها".
م�ضيفا �أن "خط ��ة احلكومة املحلية بهذا
ال�صدد ت�س�ي�ر وفق ما خمطط لها وهناك
وجبات الحقة من االرا�ضي �ستوزع هذا
العام لت�شمل �أكرب عدد من م�ستحقيها".
وكانت حكومة وا�سط املحلية قد �صادقت
م�ؤخر ًا عل ��ى حتدي ��ث الت�صاميم لبع�ض
امل ��دن منه ��ا ج�ص ��ان واالح ��رار لت�شم ��ل
الت�صامي ��م اجلدي ��دة �إ�ضاف ��ات مل�ساحات
م ��ن االرا�ض ��ي ال�شاغ ��رة اىل البلدي ��ات

ال�ستغاله ��ا يف توزي ��ع القط ��ع ال�سكني ��ة
�أو �إن�شاء الدوائ ��ر وامل�شيدات احلكومية
االخرى ،يف وقت هناك �إجراءات مماثلة
لتحدي ��ث الت�صامي ��م مل ��دن �أخ ��رى وفق ��ا
للمتطلبات احلياتية اجلديدة.
م�ؤك ��د ًا "وج ��ود  450م�شروع ��ا للبن ��اء
واالعم ��ار قائمة حالي ��ا يف عموم مناطق
حمافظة وا�س ��ط ،ق�سم منه ��ا يف مراحل
�إجن ��از جيدة والق�سم الآخ ��ر يف املراحل
االخرية للإحالة لت�شمل جميع القطاعات
اخلدمي ��ة كالبلدي ��ات وامل ��اء واملج ��اري
والكهرب ��اء وال�صحة والرتبي ��ة والطرق
والتخطي ��ط العم ��راين وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن
اجلوان ��ب اخلدمي ��ة املتعلق ��ة بحي ��اة
النا�س".
م�شري ًا اىل �أن "التخ�صي�صات املالية لتلك
امل�شاريع متوف ��رة يف ح�سابات املحافظة
و�ست�صرف لل�شركات املنفذة تبع ًا ملعايري
ال�صرف املعتمدة والخوف من ذلك �أبد ًا".
وق ��ال حماف ��ظ وا�سط "نطم ��ح �أن يكون
الع ��ام احل ��ايل عام ��ا للإعم ��ار احلقيق ��ي
يف حمافظ ��ة وا�سط ،فهن ��اك خطة كبرية
وطموحة لتنفي ��ذ م�شاريع خمتلفة �سيتم
�إطالقها تباع ًا ع ��ن �إقرار املوازنة ور�صد
التخ�صي�صات املالية لتلك امل�شاريع التي
ج ��رى توزيعها ح�س ��ب الكثافة ال�سكانية
لكل ق�ضاء وناحية".
وب�ش� ��أن امل�شاري ��ع الوزاري ��ة املتلكئ ��ة
يقول "هذه ق�ص ��ة طويلة لكنها لن تطول

و�شجرة ميالد مزينة ب�صور ال�شهداء

ذي قار ت�ستقبل العام الجديد بمهرجان لل�سالم وبازار ًا تطوعي ًا

 ذي قار /ح�سني العامل
ا�س ��تقبل �ش ��باب حمافظة ذي قار العام
اجلديد بجملة من املبادرات التطوعية
ابرزها تنظيم مهرجان ذي قار لل�سالم
وبازار تطوعي �ش ��ارك فيه � 120ش ��ابا
و�ش ��ابة ب�أعم ��ال يدوية ومه ��ن حرفية
ومعار� ��ض للكتب وفعاليات فنية ،فيما
اق ��ام متظاه ��رو ت�شري ��ن �شج ��رة عيد

مي�ل�اد يف �ساح ��ة احلبوب ��ي زينوه ��ا
ب�صور �شهداء انتفا�ضة ت�شرين.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين اجم ��د ح�س�ي�ن
لـ(امل ��دى) ان "مركز مدين ��ة النا�صرية
�شه ��د ع ��دة فعالي ��ات فني ��ة ومب ��ادرات
�شبابي ��ة اذ نظم فريق يق ��وده النا�شط
ه�ش ��ام ال�شم ��ري مهرج ��ان ذي ق ��ار
ال�س�ل�ام يف �ساح ��ة نقاب ��ات العمال يف
�ص ��وب ال�شامية" ،مبين ��ا ان "فعاليات

املهرجان ت�ضمنت القاء ق�صائد �شعرية
و�سط اج ��واء احتفالية واط�ل�اق باقة
من االغاين واملعزوفات املو�سيقية".
وا�ش ��ار ح�س�ي�ن اىل ان "املهرج ��ان
توا�صل رغم قطع التيار الكهربائي عن
االحتفالية" ،الذي يراه "فعال مق�صود ًا
لتعطيل االجواء االحتفالية".
وم ��ن جانبه ق ��ال االعالمي رع ��د �سامل
الزه�ي�ري لـ(امل ��دى) ان "فعالي ��ات

االحتف ��ال بر�أ� ��س ال�سن ��ة مل تقت�ص ��ر
على �ساح ��ة العمال ومهرج ��ان ال�سالم
وامن ��ا �شملت �ساح ��ة التظاه ��رات يف
مي ��دان احلبوب ��ي اذ ا�ستذكرت جموع
من ا�س ��ر ال�شهداء واملتظاهرين �شهداء
التظاهرات من خالل ن�صب �شجرة عيد
املي�ل�اد يف �ساحة احلبوب ��ي وتزيينها
ب�ص ��ور �ضحاي ��ا قم ��ع التظاه ��رات
املطلبي ��ة" ،وا�ضاف "فيم ��ا نظم فريق
ع�شت ��ار التطوع ��ي ب ��ازار النا�صري ��ة
العائل ��ي عل ��ى حدائ ��ق متن ��زه مدين ��ة
النا�صرية مب�شاركة  120متطوعا".
وا�ش ��ار الزه�ي�ري اىل ان "فعالي ��ات
الب ��ازار ا�شتمل ��ت عل ��ى معرو�ض ��ات
للأعمال احلرفية وامل�شغوالت اليدوية
ومعار� ��ض للكت ��ب واالعم ��ال الفني ��ة
والفوتوغرافية".
وبدوره قال ع�ضو فريق ع�شتار عبا�س
املريزا �إن "البازار ي�أتي لدعم الطاقات
ال�شبابي ��ة اذ ت�ضمن عر� ��ض العديد من
الأعمال اليدوية كاحلياكة وال�صناعات
الغذائي ��ة والإك�س�س ��وارات ومعار�ض
الكت ��ب والر�س ��وم والأعم ��ال الرتاثية
والهداي ��ا وغريه ��ا" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"عر� ��ض ه ��ذه الأعم ��ال يدخ ��ل �ضمن
اط ��ار ت�شجي ��ع وتروي ��ج ال�صناع ��ات
احلرفي ��ة واملهارات اليدوية عرب اقامة
بازار �شعب ��ي وا�سع جلمي ��ع الراغبني

بامل�شارك ��ة مم ��ن ميتلك ��ون املواه ��ب
واملهارات".
الفت ��ا اىل �شم ��ول ب�ضاع ��ة الب ��ازار
برتويج جماين عرب جمموعات خا�صة
عل ��ى �شب ��كات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
لأغرا� ��ض الت�س ��وق ودع ��م املواه ��ب
والطاقات الإبداعية.
وكان ��ت ادارة مهرجان (ذي قار ال�سالم
الوطني) ق ��د اعلنت عن ا�ستقبال العام
اجلدي ��د بالن�شي ��د الوطن ��ي واالغ ��اين
الوطني ��ة وا�ستعرا�ض االلعاب النارية
ومنط ��اد كب�ي�ر يحم ��ل العل ��م العراقي
م�ؤك ��دة م�شارك ��ة ع ��دد م ��ن ال�شع ��راء
والفنانني يف احياء فعاليات املهرجان
من بينهم الفنان ي�شار املن�سي وكل من
ال�شع ��راء اياد عب ��د الله وكاظ ��م �شاكر
وا�شجع اخلفاجي.
يذك ��ر ان جتم ��ع ابن ��اء اور اق ��ام يف
(منت�ص ��ف ت�شري ��ن الث ��اين )2021
وبالتن�سي ��ق م ��ع مفت�شية �آث ��ار ذي قار
كرنف ��ال (ب ��ذرة �سومرية) عل ��ى ار�ض
مدين ��ة اور االثري ��ة ( 18ك ��م جن ��وب
غرب النا�صرية) وذلك �ضمن املبادرات
ال�شعبية والفعالي ��ات الفنية والثقافية
الهادف ��ة لدع ��م احلرك ��ة ال�سياحي ��ة يف
املحافظة التي ابتكر فيها ال�سومريون
اول قيث ��ارة يف الع ��امل قب ��ل اك�ث�ر من
�ستة �آالف عام.

�أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك ،فنح ��ن عازم ��ون عل ��ى
انه ��اء املتعلقات اخلا�ص ��ة بتلك امل�شاريع
وه ��ي كثرية وت�شمل خمتل ��ف القطاعات
اخلدمي ��ة م ��ن خ�ل�ال مفاحت ��ة االمان ��ة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء �أو ال ��وزارات
املعني ��ة لتحوي ��ل عائدي ��ة تل ��ك امل�شاريع
للمحافظ ��ة مب ��ا يف ذل ��ك تخ�صي�صاته ��ا
املالي ��ة وعملية اال�ش ��راف عليها وعندها
�سنكون م�س�ؤول�ي�ن مبا�شرة عن �أي تلك�ؤ
يح�صل فيه ��ا ،بينما ال دور لنا يف الوقت
احلا�ض ��ر غ�ي�ر خماطبة اجله ��ات املعنية
حول التلك� ��ؤ وا�سبابه واملطالبة بامل�ضي
يف تنفيذها".
يف غ�ضون ذلك ر�أى مواطنون �أن الواقع
احلايل ملحافظة وا�س ��ط اف�ضل بكثري من
ال�ساب ��ق نتيجة متابع ��ة احلكومة املحلية
وحر�صه ��ا عل ��ى تنفي ��ذ م�شاري ��ع خدمية
حم�سوب ��ة بدق ��ة و�ص ��ورة �صحيحة وفقا
للحاجة الفعلية.
ويق ��ول احل ��اج موف ��ق جميد م ��ن مدينة
الك ��وت �إن "واق ��ع الإعم ��ار يف مدين ��ة
الكوت خمتلف ع ��ن ال�سابق متاما ،فهناك
حركة بناء و�إعمار تقوم بها بلدية الكوت
خا�ص ��ة ملركز املدين ��ة ومنطق ��ة اال�سواق
واالحي ��اء القريب ��ة منها الت ��ي مل ي�شملها
االعمار منذ �سنوات طويلة".
و�أ�ض ��اف "ل ��وال ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة
املوجودة وحماولة تعطيل دور احلكومة
املحلي ��ة ب�شت ��ى الطرق ل ��كان واقع احلال

�أف�ض ��ل بكث�ي�ر لأن العمل توق ��ف وتلك�أت
امل�شاريع عدة �شهور �سواء ب�سبب جائحة
كورون ��ا �أو للأ�سب ��اب الت ��ي مت ذكره ��ا
م�سبق َا".
لك ��ن العراق ��ي ي ��رى �أي�ض ��ا �أن "بع� ��ض
االعم ��ال املنفذة حتت ��اج اىل دقة �أكرث يف
التنفيذ ومراع ��اة املوا�صفات الفنية التي
ل ��و اختل ��ت ل�سب ��ب ه ��ذا اخللل ه ��درا يف
الأموال" ،مطالبا بــ"دقة التنفيذ ومراعاة
متطلبات العمل خا�صة يف �أعمال االك�ساء
وتنفيذ �شبكات املجاري".
ومن ق�ضاء النعمانية يقول املواطن حيدر
عمران �إن "وج ��ه املدينة تبدل كليا وظهر
ب�ش ��كل خمتلف عم ��ا كان عليه يف ال�سابق
نتيج ��ة تنفي ��ذ اعم ��ال وم�شاري ��ع خدمية
تتعل ��ق بت�أهيل ال�ش ��وارع الرئي�سة وق�سم
كبري من االحياء ال�سكنية يف املدينة".
م�ضيف ��ا �أن "بع� ��ض ال�ش ��وارع كانت يف
ال�ساب ��ق متث ��ل م�شكل ��ة كب�ي�رة خا�ص ��ة
يف ف�ص ��ل ال�شت ��اء لأنه ��ا ت�صب ��ح ب ��ركا
وم�ستنقع ��ات وي�ستحي ��ل امل ��رور فيه ��ا
بينم ��ا جندها الي ��وم مرتبة بع ��د مرحلة
عمل و�إعمار كبرية قامت بها البلدية".
داعي ��ا املواطن�ي�ن اىل "املحافظ ��ة عل ��ى
امل�شاري ��ع املنج ��زة ال�سيم ��ا �شب ��كات
املج ��اري وال�ش ��وارع املبلط ��ة وع ��دم
رم ��ي املخلف ��ات فيه ��ا ما ق ��د ي� ��ؤدي اىل
تلفه ��ا و�إعادتها اىل و�ضعه ��ا البائ�س يف
ال�سابق".

�أربيل ..نحو � 13ألف جريمة
خالل  2021حُ �سم  %91منها
 بغداد/املدى
�أعلن ��ت قي ��ادة �شرطة اربيل ع ��ن ت�سجيل
اك�ث�ر م ��ن � 12أل ��ف جرمي ��ة ،اىل جان ��ب
ه ��دم واغ�ل�اق حم�ل�ات و�أماك ��ن خمالفة
للتعليمات خالل العام املا�ضي  ،2021مت
ح�سم  %91منها.
وقال املتحدث با�س ��م �شرطة اربيل املقدم
هوك ��ر عزيز ،يف م�ؤمت ��ر �صحفي تابعته
(امل ��دى)�" ،سجلنا يف الع ��ام املا�ضي 12
الف� � ًا و 645جرمية متنوعة ،ومت الك�شف
ع ��ن  11الف� � ًا و 504م ��ن ه ��ذه اجلرائ ��م
واعتقال مرتكبيه ��ا ومت حتويل املتهمني
اىل الق�ض ��اء ،ومت ح�س ��م  %91م ��ن ه ��ذه
اجلرائم يف املحاكم".
وا�ضاف "مت اعتقال  5146متهم ًا بجرائم
القتل وال�سرقة واملخدرات واطالق النار
وقطع الطريق ،كما نفذت  79جرمية قتل
يف اربيل مت الك�شف عن ثمانية منها ،اىل
جان ��ب  28حالة اطالق ن ��ار ومت الك�شف
ع ��ن  24حال ��ة م ��ع اعتق ��ال � 43شخ�ص� � ًا
بتهم ��ة قط ��ع الطري ��ق ،والقب� ��ض عل ��ى
 1053مت�سو ًال يف اربيل".
وتاب ��ع عزي ��ز "مت اال�ست�ل�اء عل ��ى 417
نركيل ��ة و 35طن� � ًا م ��ن االدوي ��ة منتهي ��ة

ال�صالحي ��ة ،وكذل ��ك ه ��دم  1071مكان� � ًا
متج ��اوز ًا عل ��ى ام�ل�اك احلكوم ��ة،
واال�ستي�ل�اء عل ��ى � 328سي ��ارة ارتكبت
خمالفات مرورية".
وا�شار اىل "اعتقال  218متهما يف اربيل
ومت ت�سليمه ��م اىل ال�شرط ��ة العراقي ��ة
الرتكابه ��م جرائ ��م يف حمافظاته ��م
وحماولة التخف ��ي يف اربيل ،ا�ضافة اىل
معاقب ��ة � 728شخ�ص ًا قانوني� � ًا الرتكابهم
خمالفات قانونية".
وب�ي�ن ان ��ه "مت اغالق  592مكان� � ًا ب�سبب
عدم التزام ا�صحابها بال�شروط القانونية
او عدم ا�ست�صدار االجازة الر�سمية ،اىل
جان ��ب اال�ستي�ل�اء على  13جه ��از ًا حلفر
االب ��ار غري القانوني ��ة ،وغلق  37م�صفى
غ�ي�ر مرخ�ص ،و 318مذخ ��ر ادوية لعدم
التزامهم بال�شروط ال�صحية".
وخت ��م عزيز بالق ��ول "مت اال�ستيالء على
 162م�سد�س ًا غري مرخ�ص ،و� 148سالح
كال�شينكوف ،و� 12سالح �صيد ،و2002
ر�صا�صة ،و 103خمازن �سالح ،مع 336
من املواد املمنوع ��ة ،وكذلك مت احل�صول
عل ��ى موافق ��ة البلدي ��ة الفتت ��اح خم�س ��ة
مراك ��ز جدي ��دة لل�شرطة يف مرك ��ز مدينة
اربيل".
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ودعا املو�س ��وي �إىل "ت�ص ��حيح العمل الأوملبي
بداي ��ة الع ��ام اجلدي ��د وال �ض�ي�ر يف �إع ��ادة
انتخاب ��ات اللجن ��ة الأوملبي ��ة بعدم ��ا �ش ��ابتها
ا�ش ��كاالت كث�ي�رة يف �إبعاد بع�ض ال�شخ�ص� �يّات
واالحت ��ادات ،و�أن يك ��ون لدينا مكت ��ب تنفيذي
�أك�ث�ر ر�ص ��انة م ��ع تقدي ��ري جلميع الأع�ض ��اء،
�سيما �أن حجم ت�أثري الأوملبية ا�ضمح ّل واقت�صر
با�ش ��رافها على الدورات التجمعيّة مثل الأ�سياد
والأوملبياد وغريهما".
وطال ��ب ب�إ�ص ��دار قان ��ون الأندي ��ة ومعاجلة �أي
خل ��ل وارد في ��ه ،لوج ��ود تقاطع ��ات كث�ي�رة يف
خا�ص ��ة �أن قانون الأوملبية
الو�س ��ط الريا�ضيّ ،
نف�س ��ه يخلو من �أي ذكر للأندية ال يف التعاريف
وال يف م�ضامني موادّه ،وكذلك �إقامة انتخابات
االحت ��ادات هذا العام وفق ًا لقانونها اجلديد بعد
�أن �أكملت �أغلبها دوراتها ال�شرعية".

بغداد � /إياد ال�صاحلي
كاملعت ��اد ،ظ ّلت �آخ ��ر كلمات الريا�ضي�ي�ن بعد �أن
و ّدع ��وا عامه ��م مث ��ل بقي ��ة الأع ��وام املُن�صرمة،
�أن ي�ش ��هد العام اجلدي ��د �أيام ًا �أكرث تف ��ا�ؤ ًال ممّا
م�ض ��ىُ ،
وخطط� � ًا ناجع ��ة ته ��دف اىل انت�ش ��ال
الواق ��ع املري ��ر الذي مل يزل ي�ض� �يّق م�س ��احات
الأمل يف �أفق �أي م�ش ��روع حي ��وي يبتغون منه
حت�سني امل�س ��تويات الفنية ،والإرتقاء باالرقام
التناف�س� �يّة ،والتخ ّل� ��ص من كل �س ��لبيّات العمل
املتك ّررة ،لي�ص ��لوا اىل �أهدافه ��م بواقعيّة و�أمل
كب�ي�ر الجن ��ازات ت� ّأخ ��ر حتقيقه ��ا كث�ي�ر ًا برغم
ا�س ��تنزاف االحتادات امليزانية العامة مليارات
الدنان�ي�ر يف دورات كربى ع ��ادوا منها خائبني
مثل كل م ّرة!
وبعد وداعهم العام  2021وما حملت روزنامته
م ��ن ق�ض ��ايا خمتلف ��ة ح َّمل ��تْ قلوبه ��م بع� ��ض
وقع �ص ��دماتها
همومه ��ا ،و�أخرى �ص�ب�رت على ِ
وانعكا�س ��ها عل ��ى ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي ،توجّ هت
(امل ��دى) اىل �ص ��فوة الريا�ض ��يني والإعالمي�ي�ن
�أ�ص ��حاب التج ��ارب العميق ��ة واملع ��روف ع ��ن
توازنهم يف الطرح والتقييم ،مُ�ستطلعة ر�ؤاهم
ب�ش� ��أن م ��ا حفل ب ��ه العام م ��ن �أحداث ريا�ض� �يّة
وق ��رارات ُمث�ي�رة للج ��دل� ،إن كان ��ت ق ��د غيرّ ت
انطباعاته ��م مل ��ا تركت ُه ال�س ��نوات ال�س ��ابقة من
قناعات متباينة �أم ر�سّ ��ختها دون �أيّة �إ�ضافات،
وم ��ا �أه ��م �إج ��راء قان ��وين وعمل ��ي يتوجّ ب �أن
مت�ض ��ي به القي ��ادة الريا�ض ��ية يف العام 2022
للبدء بتحقيق نه�ضة �شاملة يف العمل الريا�ضي
و�أدواته؟

�أ�سو�أ �أعوام الريا�ضة!
�أعرب ح�س�ي�ن �س ��عيد ،ع�ض ��و املكت ��ب التنفيذي
الحت ��اد غرب �آ�س ��يا لكرة القدم ،عن عدم ر�ض ��اه
مل ��ا �ش ��هدته الريا�ض ��ة العراقي ��ة وك ��رة الق ��دم
حتدي ��د ًا م ��ن نتائج وم�س ��تويات حُمبط ��ة دل ّلت
عل ��ى الرتاجع اخلطري الذي مُيكن و�ص ��فه ب�أنه
من �أ�سو�أ �أعوام الريا�ضة.
و�أ�ض ��اف "كان ��ت نتائ ��ج منتخباتن ��ا �س� �يّئة يف
جمي ��ع املحافل التي �ش ��اركت فيه ��ا ،برغم تط ّلع
الالعبني واملد ّرب�ي�ن لإحداث فارق يف الأداء مع
منتخبات مل تكن ت�ش� � ّكل حاجز ًا �أمامنا يف زمن
م ��ا ،وكذل ��ك مل يتغيرّ �ش ��يء يف م�س� ��ألة احلظر
الدويل املفرو�ض على مالعبنا ،ثم �أن �أزدواجيّة
املنا�ص ��ب ظ ّل ��ت م ��ن دون ح� � ّل برغ ��م �ص ��راحة
القانون يف عدم قبول ا�ستمرار ال�شخ�ص ي�ؤدّي
مهمّتني تتعار�ضان مع م�صلحة العمل".
وب�ّي�نّ رئي� ��س احت ��اد الك ��رة الأ�س ��بق (-2003
� )2010أن �":أي �أمني ��ات نح ��و �إنقاذ الريا�ض ��ة
العراقية من ركودها وو�ض ��عها البا ِئ�س مرهون
ب�إج ��راءات احلكوم ��ة املقبل ��ة امل�ؤمّل ت�ش ��كيلها
خ�ل�ال الرب ��ع الأول م ��ن الع ��ام احل ��ايل ،وم ��ن
�س ��يقود جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الربملان ّي ��ة
كونه ��ا اجلهة امل�س� ��ؤولة عن رقابة امل�ؤ�سّ �س ��ات
الريا�ض� �يّة ،م ��ع تكري� ��س جهده ��ا يف االهتمام
بالظواه ��ر ال�س ��لبيّة املتف�ش ��ية يف الو�س ��ط
ال�ش ��بابي ،وليكن �شعار جميع امل�ؤ�سّ �سات للعام
اجلديد كيفية �ص ��ناعة ال�شاب البطل القوي �إىل
جانب البطل الأوملبي"؟
ولف ��ت اىل "�أهم ّي ��ة تدعيم بع�ض ال�شخ�ص� �يّات
الريا�ض ��ية بالتواج ��د يف مراك ��ز قو ّي ��ة يف

االحت ��ادات الدولي ��ة والقار ّي ��ة ،مبا ي�ص � ُّ�ب يف
م�ص ��لحة ريا�ض ��تنا ،ع�ب�ر دع ��م الدول ��ة لبع�ض
الكفوئ�ي�ن ك ��ي يتم ّكنوا م ��ن الدفاع ع ��ن حقوق
البل ��د يف مل ّف ��ات كث�ي�رة ،وتلك م ��ن الأولويات
الت ��ي ينبغ ��ي مراعاته ��ا يف ال�س ��نني القادمة".
و�ش� �دّد �س ��عيد على "�ض ��رورة �إجناز املن�ش� ��آت
الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ات ع� �دّة مثل القاد�س� �يّة
و�ص�ل�اح الدين وذي ق ��ار ونينوى وغريها ،من
مالع ��ب وقاعات ،لتتم ّكن م ��ن رعاية املوهوبني
وتطوير الألعاب.

ُ�ضعف الإدارة والإجناز
فيم ��ا �أك ��دت د�.إمي ��ان �ص ��بيح ،خب�ي�رة العم ��ل
الأوملبي الوطن ��ي� ،أن �أنطباعها عن �أحداث عام
 ٢٠٢١الريا�ضية كان �سيّئ ًا ،وغيرّ اهتمامها يف التغي�ي�ر الإيجابي يف �ص ��ناعة البطل والبحث �أن �أثبت العراق جاهزيّته الحت�ض ��ان البطوالت
متابعة �ش�ؤونها ،وذلك للم�ستوى ال�ضعيف على عن القاعدة و�إثراء �صفوف منتخباتنا الوطنية الدولي ��ة املختلف ��ة" .وخت ��م �إ�س ��ماعيل بالق ��ول
�ص ��عيد الإدارة والإجناز ،وكذلك ُكرثة امل�شاكل يف الألعاب الفرديّة والفرقيّة باملواهب".
"�إن الب ��دء بتحقي ��ق نه�ض ��ة ريا�ض� �يّة يتط ّلب
و�إبرازها للعامّة.
وذك ��ر "مل يغ�ّي�رّ ع ��ام  2021م ��ن ر�ؤيتي جتاه �إنهاء �أي و�ض ��ع مُرتبك يف احلركة الريا�ض� �يّة،
وقال ��ت "�أمت ّن ��ى �أن يُعي ��دين ع ��ام  ٢٠٢٢اىل الكرة العراقية على وجه التحديد ،لأن الكل كان و�إيجاد م�ش ��هد �أوملبي م�س ��تق ّر وملتزم بامليثاق
الأج ��واء الت ��ي تث�ي�ر اهتمام ��ي ،والت ��ي تخدم ينظر ملنتخبنا بعني الأمل والثقة لي�ش � ّ�ق طريقه الأوملبي ،ك ��ي تتم ّكن االحتادات الريا�ض ��ي من
الريا�ض ��ة العراقية بتخطيط وا�ضح املعامل من اىل ث ��اين عبور تاريخي نح ��و ك�أ�س العامل بعد �أداء دورها".
خالل دخول ا�ص ��حاب االخت�ص ��ا�ص وو�ضعهم موندي ��ال مك�س ��يكو الذي �أقيم قب ��ل ثالثة عقود
الأوملبية م ّيتة!
�أح ��دث الربام ��ج التكنولوجي ��ة بر�ؤية �ش ��املة ون�ص ��ف ،بد ًال من البحث عن اخليارات ال�شا ّقة
للم�ستوى الريا�ض ��ي العراقي ،ور�سم �سيا�سات الت ��ي ا�ض ��طررنا اليها ب�س ��بب الق ��رار اخلاطئ وعزا �س ��مري املو�س ��وي ،رئي�س احتاد اجلودو،
خا�ص ��ة بكل الألع ��اب كي تنه�ض به ��ا بعيد ًا عن ب�إقالة املد ّرب ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش انحدار امل�ستوى الفني للريا�ضة يف عام 2021
ّ
ب�شكل عام ،اىل الفو�ضى التي تعاين منها ،بدء ًا
املتناف�سني على املنا�صب".
وتوقيته وتداعياته"
وا�ض ��افت "�آم ��ل م ��ن اجلمي ��ع تنفي ��ذ ومتابعة وبينّ �أن "البدء بتحقيق نه�ضة �شاملة يف العمل من انتخابات اللجنة الأوملبية الوطنية وعملية
ا ُ
خلط ��ط بدع ��م كب�ي�ر م ��ن الدول ��ة لتوف�ي�ر كل الريا�ض ��ي ،يحت ��اج اىل �أدوات فاعل ��ة وج ��ادّة اختيار �أع�ض ��اء املكتب التنفي ��ذي و�إدارة العمل
م ��ا يحتاج ��ه القائمون عليه ��ا ،فالع ��راق ميتلك ب�ش ��قيها الت�ش ��ريعي والعمل ��ي ،و�أه ��م ما يجب الأوملبي .و�أف ��اد "ولدت اللجن ��ة الأوملبية ميّتة
كل االمكان ��ات م ��ن الكف ��اءات الت ��ي ت�س ��تطيع �أن نعم ��ل من �أجل ��ه هو تكري�س ملف اال�ص�ل�اح يف �آذار  ،2021وبع ��د م�ض ��ي كل تل ��ك الأ�ش ��هر
النهو�ض بالريا�ض ��ة العراقية �إذا ما تو ّفرت لها عمل ّي ًا ،و�إع ��ادة احلياة اىل فرق الفئات العمريّة ت�أ ّكد موتها �سريري ًا يف �أواخر العام ،ووجودها
يف الأندية كي مت ّد منتخباتنا مب�شاريع النجوم غري فاعل �أبد ًا".
امل�ستلزمات الأ�سا�سيّة".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "م�ش ��اركتنا يف دورة الألع ��اب
واملواهب".
ا�ستمرار التخ ّبط
وا�سرت�س ��ل "يتوجّ ��ب �أن ت�س ��عى القي ��ادة الأوملبي ��ة طوكي ��و  2020ج ��رت ع ��ن طري ��ق
وب ��دوره ق ��ال ال�ص ��حفي الريا�ض ��ي �أحم ��د الريا�ض ��ية ع ��ام  ،2022ب�إع ��ادة النظ ��ر ببع�ض البطاق ��ات املجان ّي ��ة الت ��ي ك ّنا نرف�ض ��ها رف�ض� � ًا
ا�س ��ماعيل �أنه مل يجد ما ميك ��ن �أن يغيرّ النظرة القوانني وحتديثها وتفعيل الإجراءات الرامية قاطع ًا ،وبالتايل ذهبنا �إىل الدورة بثالث �ألعاب
الت�شا�ؤميّة لريا�ض ��تنا يف العام اجلديد ،ب�سبب �إىل �إعادة ريا�ض ��تنا اىل الواجهة الأوىل عرب ّي ًا ،غري م�س ��تعدّة فن ّي ًا وعادت بخيب ��ة �أمل كبرية".
غياب الإجناز وا�ستمرار حالة التخبّط وغريها واللح ��اق بالقف ��زات الوا�س ��عة الت ��ي ح ّققته ��ا وك�ش ��ف عن �أن "نقطة ال�ضوء الوحيدة يف عام
حم�صلة ريا�ض ��تنا �ضعيفة يف ال�شكل البل ��دان ال�ش ��قيقة وال�ص ��ديقة يف ريا�ض ��ات  2021هي �إق ��رار قانون االحتادات الريا�ض ��ية
ممّا جعل ّ
وامل�ضمون مقارنة مبا �شهدته من قبل .و�أ�ضاف الإجن ��از الف ��ردي ،ويف مقدّمتها �ألع ��اب القوى يف �ش ��هرها الأول وال ��ذي منحه ��ا ال�شخ�ص� �يّة
"كن ��ت �أمت ّنى �أن يكون �أوملبياد طوكيو  2020والأثقال ،ف�ض ًال عن رفع احليف عمّا �أ�صاب بلدنا املعنو ّي ��ة امل�س ��تق ّلة ب� ��إدارة عمله ��ا ،برغ ��م �أن
الذي �أقيم �صيف العام  2021مبقدّمة م� ّؤ�شرات ج ّراء ا�ستمرار احلظر عن مالعبنا الكروية بعد القانون مل يُطبّق بحذافريه"!

جل�سة م�صيرية بين
ديمبيلي و�إدارة بر�شلونة
 متابعة  /املدى
ك�شفت تقارير �صحفيّة �إ�سبانيّة ،عن جل�سة �أخرية اليوم
الإثنني جتمع بني �إدارة نادي بر�شلونة ووكالء الالعب
الفرن�سي عثمان دميبيلي ،لو�ضح اللم�سات الأخ�يرة
على و�ضع الأخري معها.
وو�ضع الالعب �شروط ًا تراها �إدارة البار�سا بعيدة كل
البُعد عن الواقع الذي يعي�شه النادي اقت�صادي ًا ،من
�أجل التجديد للفريق خالل الفرتة املقبلة.
وط��ال��ب النجم الفرن�سي ب��رات��ب �سنوي  30مليون
ي��ورو ،بالإ�ضافة ملثلها كمكاف�أة لتجديد تعاقده مع
البار�سا ،م�ضيف ًا  15مليون ي��ورو لوكيله من �أجل
التجديد للفريق خالل الفرتة املقبلة.
التو�صل �إىل ات�ف��اق مع
وحت��اول �إدارة بر�شلونة
ّ
دميبيلي من �أج��ل تقلي�ص املتط ّلبات التي يريدها
مهاجم الفريق ،بالنظر �إىل الو�ضع االقت�صادي للنادي
الذي ال ي�سمح مبنح عقود كبرية يف الفرتة احلالية.
و�أ�شار تقرير ن�شرته �صحيفة "�سبورت" الكتالونية،
�إىل �أن بر�شلونة قد يقوم بعد اجتماع اليوم الإثنني
ب�إنهاء عالقته مع الالعب التي متتد �إىل  30حزيران
املقبل� ،إذا مل يقم الأخري بتقلي�ص متط ّلباته .ويحاول
النادي تقلي�ص متط ّلبات دميبيلي ا�ستناد ًا للو�ضع
االقت�صادي للنادي ،بالإ�ضافة �إىل م�ستواه و ُك�ثرة
الإ�صابات التي تع ّر�ض لها منذ قدومه �إىل بر�شلونة،
فيما يعترب دميبيلي ،بالن�سبة �إىل ت�شايف ،جزء ًا وثيق ال�صلة
مب�شروع الريا�ضة اجلديد.

ال�ضارة
قلع اجلذور
ّ
وقال ��ت �أ.د.منى طالب البدري ،التدري�س� �يّة يف
كلي ��ة الرتبية البدنية وعلوم الريا�ض ��ة للبنات،
�أن "ع ��ام  ٢٠٢١كغ�ي�ره م ��ن الأع ��وام ،مل يغيرّ
�أي �ش ��يء من واقع الريا�ض ��ة العراقية ،بل (زاد
الطني ب ّلة) كما يقال يف كل جوانبها ،وللأ�س ��ف
�أ�ص ��بحت الريا�ض ��ة يف خ�ب�ر كان ،وبتن ��ا على
يق�ي�ن بان التغي�ي�ر ال�س ��طحي لن يج ��دي نفع ًا،
و�أرى ك�ضرورة حتميّة هو قلع اجلذور ال�ضا ّرة
وزراعة البذور ال�ص ��احلة واملُثمرة �إذا ما �أردنا
التغيري احلقيقي يف العام اجلديد".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "البن ��اء الأ�س ��ا�س للريا�ض ��ة
العراقية يتط ّلب ّ
ر�ش املبيدات و�أدوية الأَ َر َ�ض� � ُة
قب ��ل املبا�ش ��رة ب�إ�ص�ل�اح الريا�ض ��ة كي ن�ض � ِ�من
ع ��دم ظهوره ��ا ثاني ��ة لتنخ ��ر البن ��اء ،فمعان ��اة
الريا�ضيني كبرية ومل يجدوا النهاية املُط ْم ِئنة،
و�س ��بق �أن �أك� �دّتُ للمدى على م�س� ��ألة مهمّة الب ّد
م ��ن مُراعاتها ،فف ��ي جمتمعنا يتواجد ال�ص ��الح
والطالح ،وهكذا بالن�س ��بة للريا�ضة ال تخلو من
ال�س� �يّئني الفا�ش ��لني يف تطوير �أنف�س ��هم ،مثلما
الأخي ��ار لهم الي ��د الطوىل يف �ص ��ناعة التاريخ
بفعل قدراتهم الكبرية وحتدّياتهم الذاتية".
م�شاركة �أوملبية خُمجلة!
و�أدىل احلك ��م ال ��دويل علي �ص ��باح بر�أيه قائالً
"مل يكن عام  2021يختلف عن الأعوام ال�سابقة
ب�ش ��يء ،بل يف بع�ض الفعّاليات الريا�ض ��ية كان
الأ�س ��و�أ وخ�صو�ص� � ًا امل�ش ��اركة يف �أوملبي ��اد
طوكي ��و املُخجلة ،ب�س ��بب عدم وج ��ود تخطيط
�صحيح ولو ملدة �أربع �سنوات ل�صناعة بطل �أو
على الأقل ريا�ضي يناف�س الأبطال".
و�أ�ض ��اف واق ��ع الريا�ض ��ة يرتاج ��ع كل ع ��ام،
وعل ��ى م�س� ��ؤوليها و�ض ��ع ا ُ
خلطط امل�س ��تقبليّة
لتطوير الريا�ض ��ة ب�ص ��ورة عامة ودعم الأبطال
واملوهوب�ي�ن منه ��م ،وم ��ن �أه ��م الإج ��راءات
العملية و�ضع جميع االحتادات حتت املحا�سبة
وامل�س� ��ؤولية يف كيفي ��ة الت�ص� � ّرف بالأم ��وال
و�أب ��واب االنف ��اق يف تطوي ��ر الريا�ض ��يني م ��ن
خ�ل�ال املع�س ��كرات املُثم ��رة ولي�س ��ت الرتفي ��ة،
عال ،واالهتمام
وت�س ��مية مد ّربني على م�ستوى ٍ
بالفئ ��ات العمر ّي ��ة ل�ص ��ناعة قاعدة ر�ص ��ينة يف
جميع الفعّاليّات الريا�ضية،
ومت ّنى �صباح �أن يكون عام  2022عام ت�صحيح
امل�س ��ار الريا�ض ��ي ،وو�ض ��ع خطط تتنا�سب مع
واقعنا ،واال�ستفادة من جتارب الدول املتطوّ رة
وكيفية �صناعة الأبطال.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

الأ�سود يف ُ�سبات!
منذ تاريخ انتهاء بطولة ك�أ�س العرب واملنتخبات العربية وخا�صة من
عرب �آ�س ��يا التي �أخفقت يف الو�ص ��ول اىل املباراة النهائية ،ت�س ��ابقت
نحو غ ��رف التحلي ��ل واملراجعة الفنيّة مل�س�ي�رة منتخباته ��ا ،بحث ًا عن
مواطن االخفاق و�أ�س ��بابها ،ور�ص ��د �أدق التفا�ص ��يل الت ��ي حالت دون
حتقيق الأداء العايل ،و�ص ��و ًال اىل حلول جذريّة ت�سابق الزمن لإعداد
فرقه ��ا لال�س ��تحقاقات القادمة واال�س ��تفادة م ��ن الأخط ��اء التي رافقت
مبارياتها يف البطولة.
فمع ��روف �أن املنتخب�ي�ن اجلزائ ��ري والتون�س ��ي تك ّفال مبهمة ا�س ��دال
ال�س ��تار عل ��ى �أكرب م�ش ��هد ك ��روي عربي يف يوم ��ه الأخ�ي�ر 18كانون
الأول 2021با�س ��تعرا�ض ف ّني وبدين على �أعلى م�س ��توى� ،أكدا مبا ال
يقبل ال�ش � ّ�ك ب�أن االجناز ال ي�أتي بالأمنيات وال الدعوات اال�ستعطافية
وال ب�ض ��ربات احلظ ،و�إمنا بالت�ص ��ميم والتخطيط املُمنهج واالختيار
الدقي ��ق لنوعيّة الالعبني والك ��وادر التدريبيّة فا�س ��تح ّقا �إعتالء القمّة
العربية وطارا م ��ن الدوحة لبلدانهم وجماهريه ��م مبيداليّات التفوّق
بعد �أن ح�صدا لقب البطل والو�صيف توالي ًا.
م ��ا ذهبتْ اليه املنتخبات العربية يدفعنا اىل طرح العديد من الأ�س ��ئلة
امله ّم ��ة وخا�ص ��ة �أن هناك ا�س ��تحقاق يف غاية الأهمية ينتظر الأ�س ��ود
ويحدّد م�ص�ي�رهم بالبقاء يف املناف�سة على �أمل احل�صول على البطاقة
الثالث ��ة ملجموعتهم يف الت�ص ��فيات النهائية امل�ؤهل ��ة لك�أ�س العامل قطر
 ،2022ف�أي ��ن احت ��اد الك ��رة م ��ن درا�س ��ة م�ش ��اركة منتخبن ��ا الوطني
الأخرية يف ك�أ�س العرب وما تقييمه لأداء الالعبني والكادر الفني؟
ه ��ل كان ق ��رار امل�ش ��اركة العربي ��ة بعنا�ص ��ر �ش ��بابية ال متتلك اخلربة
�ص ��ائب ًا �أم هو تخبّط غري مُ�س ��يطر عليه تق ّره الت�س ��ريبات التي تخرج
من هنا وهناك ،بنيّة العودة اىل بع�ض اال�س ��ماء ال�س ��ابقة ،حت�ض�ي�ر ًا
للمرحلة القادمة؟
مل يزل عمل االحتاد �ضبابي ومل يُكا�شف اجلماهري والإعالم الريا�ضي
ب�ش ��فافيّة وو�ض ��وح عن كل اخلطوات والإجراءات املتخذه لت�صحيح
م�س�ي�رة املنتخب ور�ؤيته امل�ستقبلية لال�س ��تحقاقات القادمة با�ستثناء
بع� ��ض اللقاءات اخلا�ص ��ة والت�ص ��ريحات املقت�ض ��بة التي ت�ص ��در من
رئي� ��س االحتاد �أو نائبه التي ال ميكن �أن تكون قاعدة معلومات ميكن
االعتم ��اد عليها ر�س ��مي ًا يف تقرير وتقيي ��م املرحلة القادمة مع مت�سّ ��ك
االحت ��اد مبوقف ��ه يف جت ّنب عقد م�ؤمتر �ص ��حفي مو�سّ ��ع ال ي�س ��تثني
�أحد ًا.
كم ��ا �أن الدور احلقيقي للمكتب الإعالمي الحتاد الكرة الذي مت جتديد
الثقة به من دون �أن ّ
تو�ض ��ح �أ�س ���س النجاح املهني الذي ح ّققه �س ��ابق ًا
بالعمل مع الهيئة التطبيعيّة ،و�ساهمت يف جتديد الثقة به ،لك ّننا برغم
ذلك ا�ستب�شرنا خري ًا بخطوة ان�ضمام نخبة من ال�صحفيني الريا�ضيني
ممّن ميتلكون م� ّؤهل مهني ميكن �أن ي�سهموا يف االرتقاء بعمله �إال �أن
احلقيق ��ة ت�ؤ ّكد �أن املكتب الإعالمي �أ�ص ��بح �أق ��رب اىل (ناقل) باحلرف
والتوجيه لكل م ��ا ميلي عليه االحتاد من دون �أن ميار�س دوره املهني
يف تو�ض ��يح احلقائق والت�ص� �دّي لالتهامات املُغر�ض ��ة ورفد القنوات
وال�ص ��حف الريا�ض� �يّة ب ��كل االن�ش ��طة والق ��رارات بحياد ّي ��ة وتف ّرد ال
تف�ض ��حه ت�س ��ريبات مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي وبع� ��ض القنوات
الف�ض ��ائيّة الت ��ي تب ��دو �أنه ��ا �أك�ث�ر قرب� � ًا من االحت ��اد وت�س ��بق املكتب
الإعالم ��ي يف الإع�ل�ان ع ��ن �أي خرب وهي �س ��ابقة غريبة ت�ؤ ّكد ُ�ض ��عف
الإدارة وتل ّم ��ح اىل وج ��ود قي ��ود وخرق كبري يف منظومة و�س ��ياقات
العمل الذي البد �أن يكون �أقرب اىل املهنة من الوظيفة يف االحتاد!
حني يغيب دور االحتاد ومن بعده املكتب الإعالمي يف تو�ضيح حقيقة
الإعداد للمرحلة القادمة والأهداف املر�س ��ومة� ،س ��يبقى كل ما نتداوله
ال يتج ��اوز التحليل وا�س�ت�راق اخلرب م ��ن هنا وهناك ،م ��ن دون دليل
ر�سمي �صريح!
الأ�س ��ود يف �سُ بات ال ُتعرف نهايته ،و�شكل الكادر التدريبي وم�ساعده
�أي�ض� � ًا �س ��يبقى يف دوّامة التو ّقع ،ومل يبق �أمامنا �إال توجيه الن�صيحة
والتحذي ��ر ب� ��أن �أمامنا ح ��وايل  25يوم ًا فق ��ط قبل مواجه ��ة املنتخب
الإيراين يف مباراة م�ص�ي�رية ،وم ��ن يراهن على نظرية الإعداد قبل 7
العن ��اد واملجازفة
�أي ��ام من تلك املواجهة �سي�س ��قط م� � ّرة �أخرى يف فخ ِ
غري املح�سوبة!
اطلقوا �شارة اال�ستعداد والتجمّع بدء ًا من  10كانون الثاين اجلاري،
و�أوقفوا الدوري وح ّققوا االن�س ��جام بني الالعبني وا�ستنه�ضوا ال ِهمم
يف مد ّربين ��ا من ذوي اخل�ب�رة ليعينوا برتوفيت� ��ش و�إن كانت ِكعابهم
الفن ّي ��ة �أعلى ،لكن ن ��داء الوطن �أغلى ،و�س ��تجدوهم جميع ًا ملبّني و�إال
ف� ��إن ال�ش ��جاعة تق�ض ��ي �أن تعلنوا ب�ص ��راحة �أن لعبة الو�ص ��ول لك�أ�س
العامل � ..إنتهت!
هل كان قرار الم�شاركة العربية بعنا�صر
�شبابية ال تمتلك الخبرة �صائب ًا �أم
تقره
هو تخ ّبط غير مُ �سيطر عليه ّ
الت�سريبات التي تخرج من هنا وهناك،
بن ّية العودة الى بع�ض اال�سماء ال�سابقة،
تح�ضيراً للمرحلة القادمة؟

و ّديتان لمنتخبنا بكرة اليد �أمام قطر ا�ستعداد ًا للآ�سيوية
 بغداد  /املدى
غ��ادرت �ن��ا ف�ج��ر ال �ي��وم الإث �ن�ي�ن ،بعثة
منتخبنا الوطني ل�ك��رة ال�ي��د �إىل
ال�ع��ا��ص�م��ة ال �ق �ط��ري��ة ال��دوح��ة،
ل�ل��دخ��ول يف مع�سكر تدريبي
ي���س�ت�م��ر ح �ت��ى ال �ت��ا� �س��ع من
ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين اجل � ��اري،
يخو�ض خالله مباراتني مع
املنتخب القطري ا�ستعداد ًا
ملناف�سات بطولة �آ�سيا.
وقال ح�سام عبدالر�ضا،
امل��ن����ّ�س��ق الإع�ل�ام���ي
الحت� � ��اد ك � ��رة ال �ي��د
ل � � �ـ(امل� � ��دى) "�أن
ق ��ائ� �م ��ة ب �ع �ث��ة
امل � �ن � �ت � �خ� ��ب
ال � ��وط� � �ن � ��ي
ت�ض ّم ع�ضو
االحت��اد هيثم
عبد ال�ستار رئي�س ًا
وظافر عبدال�صاحب م��د ّرب� ًا وحيدر
غ��ازي مد ّرب ًا م�ساعد ًا وكاظم نا�صر
م��د ّرب � ًا حل��را���س امل��رم��ى ومهند فته
علي معاجل ًا� ،إ�ضافة اىل  16العب ًا ُهم
ح�سني علي حمزة وحممد �صاحب
وم�صطفى حممد وج��ا��س��م غ�صاب

وماجد عبد الر�ضا وعلي طارق و�أحمد
طارق وميثم عودة وبدرالدين حمودي
ن��ا��ص��ر ووائ� ��ل ح��اف��ظ والأم �ي��ر علي
جا�سم وعلي عبد الر�ضا وحممد علي
وم�صطفى بكري و�أحمد مكي ومنتظر
قا�سم (حار�سا مرمى)".
و�أ�ضاف �":سيلعب منتخبنا مع نظريه
القطري مباراتني ودّيتني يومي  5و7
ك��ان��ون ال �ث��اين احل ��ايل ،وم��ن امل ��ؤ ّم��ل

�أن جت ��ري م� �ب ��اراة ث��ال �ث��ة بينهما مل
يُح�سم موعدها بعد ،ثم تعود بعدها
البعثة اىل بغداد للدخول يف مع�سكر
داخلي �آخر قبل �أن تتوجه �إىل مدينة
ال ��د ّم ��ام ال �� �س �ع��ود ّي��ة ي ��وم 13ال���ش�ه��ر
نف�سه للم�شاركة يف البطولة القا ّرية
الع�شرين" .و�أو� �ض��ح :ك��ان منتخبنا
قد �أنهى مع�سكره التدريبي الداخلي
يف العا�صمة ب�غ��داد مب�ع�دّل وحدتني

تدريبيّتني �صباحيّة وم���س��ائ� ّي��ة ،يف
قاعة ن��ادي ال�ك��رخ الريا�ضي ،بقيادة
املد ّرب امل�صري الكابنت �شريف م�ؤمن
ومالكه التدريبي امل�ساعد امل�ؤ ّلف من
حيدرغازي وحممود �صبحي وكاظم
نا�صر (م��د ّرب حرا�س امل��رم��ى) الذين
� �س �ي �ق��ودون امل �ن �ت �خ��ب يف ال�ب�ط��ول��ة
الآ�سيوية" .ولفت �إىل �أن "املنتخب
ال��وط�ن��ي ك� ّث��ف ا��س�ت�ع��دادات��ه للبطولة

الآ�سيوية بربنامج متكامل ا�شرف عليه
املد ّرب امل�صري وبرعاية رئي�س االحتاد
حم�م��د ه��ا��ش��م الأع��رج��ي ،ال ��ذي �سبق
�أن �أجتمع مع امل�لاك التدريبي لتذليل
جميع ال�صعوبات التي تواجهه".
وذك� ��ر �أن "منتخبنا ال��وط �ن��ي ع��اد
قبل �أي ��ام م��ن مع�سكره يف العا�صمة
الإيرانية طهران ،حيث لعب هناك ثالث
م�ب��اري��ات و ّدي ��ة ،ف��از يف �أثنتني منها
على نادي زاكر�س كرمن�شاه الإي��راين
بنتيجة ( )22-34ثم ك ّرر التفوّ ق عليه
بنتيجة ( )23-43قبل �أن يخ�سر �أمام
املنتخب الإي��راين الأول بفارق هدف
واحد ( )28-27وا�ستفاد من الأخطاء
ال�ت��ي �أرت�ك�ب�ه��ا ،وع� � ّزز ق ��درات العبيه
ب�ت�ج��رب��ة اح �ت �ك��اك ج �ي��دة ق�ب��ل املهمة
القا ّرية".
اجلدير بالذكر �أن قرعة بطولة �آ�سيا
بكرة اليد �أوقعت منتخبنا الوطني يف
املجموعة الثالثة �إىل جانب منتخبات
قطر والإم� ��ارات و ُع �م��ان ،و�سيواجه
ن�ظ�يره الإم ��ارات ��ي ي��وم ال �ث�لاث��اء 18
كانون الثاين ،بال�ساعة  4ع�صر ًا ،ثم
يلتقي قطر ي��وم اخلمي�س  20ال�شهر
ذات��ه ال�ساعة  2ظهر ًا ،و�أخ�ير ًا يواجه
عُمان ي��وم ال�سبت  22منه بالتوقيت
نف�سه.

آراء وأفكار
( ُ
حبل الأدب)
في وفاة جابر ع�صفور
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جابر ع�صفور ..الم�شتغل الد�ؤوب في حقل ال�سيا�سات
الثقافية والتنوير العربي

 حممد خ�ضري
ك ّل حب � ٍ�ل ينقط ��ع �إال حب� � َل الأدب� ،إذ مهما �شددناه ع ��اد اىل االرتخاء؛
ح�سه اخلطوب وت�شغله
حلبل مَن ت�شت ُّد به الظن ��ون وتو ِّتر َّ
وال رخ ��ا َء ِ
َ
وعرب َ
نظ ِره ،وخلفه.
م�شكالتُ اخلطاب ،من بني يديهِ ،
كي ��ف ال ،والأدبُ ممار�س� � ُة حياة ،و�سبي ُل َ�س َف ��ر ،من الداخل للخارج،
وم ��ن اخلارج للداخل؛ وكان هذا احلب� � ُل دلي ًال يف متاهة “ديدالو�س”
�ات التائهني حول
بي ��دِ “ثي�سيو� ��س”_ لك ّن ��ه يف ع�صرنا هو حب ُل مئ � ِ
الع ��امل االفرتا�ض ��ي ومتاهات ��ه ال�شبكي ��ة� .إ ّن ��ه ع�ص ��ر امل�شدودين �إىل
حقيق ��ة �ضائع ��ة ،متب ِّدل ��ة با�ستم ��رار .لي� ��س للحقيقة م ��كان ،واحلب ُل
�أن�شوط ٌة ت�ضيق ب ُت�ؤَدة و�إحكام حول �أعناق امل�شدودين.
َ
�أف ّك ُر الآن بـ «التائهني» يف رواية �أمني معلوف ،و�أ�ش ُّد حبل الرواية من
موقعنا ،موقع املتاه ��ة الداخلية ،حيث احلب ُل ين�ش ُّد بيدي_ وب�أيدي
روائي�ي�ن �آخرين تهمُّهم ق�ضية املبادلة ال�سردية ح�سب قانون اخلطاب
االن�ش ��داد لـ «هوية» ميالن كوندي ��را املتح ّققة من موقع متباعد ،ببطء
وتع ّقل �شديدين .وعلى طرف �آخر تتحوّ ل عقد ُة ال�ش ّد نحو الطاهر بن
ج ّلون  ،الآخذ بحبل املتاهة العربية نحو العامل املر�صود بلغة هجينة.
وحدات
ال�س ��رد املحبوكة من
ٍ
مت ��ى َتهُن ال ُع َق� � ُد وتتف ّرق تندحر فر�ضي ُة َّ
ُ
ّ
َ
أممي /الأن�سايل /املن َّ�ص�ص من
ووظائ ��ف م�شرتكة بني �أدباء احلبل ال ّ
ُع َق ٍد متف ّرعة يف الكالم ال�سردي.
َ
الهوية ،ال َّن�سل ،التن�صي�ص ،التوا ُرث ،التبادُل_ ُعق ٌد �أوّ لية يف حبل
الأدب .الي� �دُ_ الل�س ��ان حمو ُر ه ��ذه التماثالت الك�ب�رى ،حتى ت�صغر
�االت فرعية ،نظري ��ة وعمليّة� ،أق ��رب �إىل �أيدينا_
وتتواط� ��أ مع امتث � ٍ
�أل�سن ِتنا .تلوح يف �أفق احلب ��ل امل�شدود �أخيل ٌة واثبة و�أخرى �سائحة،
وغريها زاحف ٌة مت�س ّللة من جدران املتاهة ال�سردية_ املن�سوخة مئات
امل� � ّرات على من ��اذج بالغي ��ة_ ا�ستيطانية .وهذه حقيق ��ة تقودنا اىل
فر�ضية “زمن الرواية” املدوّ ر من فر�ضية “ال�شعر ديوان العرب”_
حبلنا املمدود بال ارتخاء.
ا�ستجاب جابر ع�صفور لزمني ٍة عربية للرواية ،حني ان�ش َّد حبلُها وكاد
يلت � ّ�ف على ع ُن ��ق ال�شعر فيخن َق ��ه ،يف موقع دث َر ْته احل ��روبُ �أكرث من
مرة ،وتوالت عليه �أقدا ُم الت�س ّلط واجلربوت .متى ابتد�أ ُ
زمن الرواية
العربي ��ة وملّا يت�صل بتقليد قدمي ،من جهة ما؟ بل مل ين�ش�أ على تبدالت
واقع مد ّ
ين ،م�شدو ٍد ل�ضرورة تاريخية_ بل �صنعته متاهاتُ احلبال
ٍ
امل�ش ��دودة على قيا�سها؟ خرج ��ت الرواية الأوربية م ��ن متاهة احلبال
ال�صناعية الفوالذية_ ال�سيطرة على العامل_ فا�ستجابت لفر�ضيتها
متاه ُة احلبال املفتول ��ة من روح االمتثال والتحدّي .هنا ن�ش�أت ق�ضي ُة
الت�س ��ارع ال�شرق ��ي_ التعاطف ��ي �إزاء طبيعة “الب ��طء” امليتافيزيقي
الأوربي ،واحل�سّ التجريبي العق�ل�اين .من عُمق االنهيارات العربية
�ال �أكرث ِق�صر ًا ،بينم ��ا مدّده جابر
املتوالي ��ة ،ن�ش� ��أ ال�ش ُّد الروائي بحب � ٍ
افرتا�ضات راهية.
ع�صفور و�أ�س�سّ ه على
ٍ
� َ
أكان عل ��ى النق ��د العربي �إنقاذ م� َّؤ�س�س ِت ��ه وتن�شيطها ابتداء من عقدة
الرتجمة واملقاب�سة الوا�سعة من متاهة “الآخر” املتق ّل�صة؟ �أ�صبح ذلك
م�شروع� � ًا لذوي احل�سّ النقدي امل�شدود حلبال ��ه ال�شعرية ،على جه َتي
الروائي العربي قد
البح ��ر املتو�سط واخلليج العربي .ف�إذا كان الزمن
ّ
ال�شعر_ فه ��ذا ل ّأن احلبل ال�شع ��ريّ كاد ينقطع
ب ��د�أ حق ًا_ م ��ن حبل ِ
الروائي و�شدَّه من جديد_ وهذا �سببُ
�أكرث من مرة ،فع َقدَه اخلطابُ
ُّ
ن�سق و�ش ّد
م ��ا نلحظه من �إ�سراف �شعريّ يف كتابة الرواية .وعلى �أيّ ٍ
ملخرج
لغ ��ويّ  ،بات ��ت والد ُة ٍ
عقدة قوية الزم� � ًة للم�شدودي ��ن ،تقودُهم ٍ
َ
افرت�ض جابر
متاح من متاهتهم .ويف مقدمة ه�ؤالء الن ّقاد املعا�صرين
ع�صفور ِخ َ
كحبال ت�ش ُّد اىل خارج املتاهة العربية..
ططه املتوترة
ٍ
ّ
ُ
الروائي العربي لكتاب م�صر وكاتباتها (ول�ست ب�صدد
يت�سع الزمان
ّ
�إح�صائهم وترتيبهم حول احلبل امل�شدود منذ �أول مقاب�سة روائية لهم
آخره ��ا ،بقدر زجّ هم يف ريادة املتاه ��ات واخلروج منها) حت ّفهم
حتى � ِ
�شخ�صي ��ات الزم ��ن “املحفوظ � ّ�ي” املتوّ ج ��ة ب�شم ��وخ التقلي ��د وروح
موكب جنائزيّ
التجدي ��د ،وي�شدّهم حب ُل امل�سري خل ��ف ما نح�سبه �آخر ٍ
يغ ��ادر املتاهة احلادي ��ة والع�شرين بع ��د الألفني ..موك ��ب يختلط فيه
الأحياء والأموات ،ومتت ّد ُع َقدُه يف هذا الزمان وما بعد هذا الزمان..

 لطفية الدليمي
غاب �إذن جابر ع�صفور � .أعلن غيا ُب ُه رحيل الأ�صولية الدينية وعم�ل�ا مع ًا على حتجيم
ّ
ال�ص ّناع املَ َه َرة  ،وقبل كل �شيء الأكرث
كل ت ��راث املدر�س ��ة التنويري ��ة امل�صري ��ة
�أح ��د ُ
د�أب� � ًا  ،يف ر�س ��م م�شه ��د الثقاف ��ة العربي ��ة ع�ب�ر ممار�س ��ات م�صنوع ��ة بحرفن ��ة عقول
املعا�ص ��رة الت ��ي ب ��ات �صانعوه ��ا ا ُ
�ص متم ّر�س ��ة يف تطويع الف�ض ��اء العام ل�صالح
خل ّل ُ
يحف ��رون ال�صخ ��ر يف مواجه ��ة الهجم ��ة توجهاتها الآيديولوجية  ،وكان �أداء وفعل
الإرتكا�سي ��ة التي ت�سعى لتدم�ي�ر ّ
كل تراث الراح ��ل ع�صف ��ور ذا قيم ��ة ا�ستثنائية على
العقلن ��ة والتنوي ��ر يف ف�ضائن ��ا العرب ��ي– �صعي ��د قيم ��ة املنج ��ز التنوي ��ري و�شجاعة
ذل ��ك الف�ض ��اء امللتب�س واملتخ ��م ب�إ�شكاليات املواجهة الثقافية .
مد ّم ��رة قد تدفع �أ�ش ّد امل�ؤمنني بقيم التنوير مل يح�صل �أن التقيتُ الراحل لقاء مبا�شراً
�إىل النكو� ��ص واملك ��وث يف مر ّب ��ع العج ��ز  .كان لقائ ��ي ب ��ه عرب كتبه املن�ش ��ورة ت�أليف ًا
والالفعل .
وترجم ��ة  ،و�أذك� � ُر � ّأن �أوّ ل كت ��اب قر�أت ��ه له
الراح ��ل جاب ��ر ع�صفور ميك ��ن �أن يو�صف ه ��و ( ع�ص ��ر البنيوية من ليف ��ي �شرتاو�س
عن ّ
حق ب�أنه �أح ��د التالميذ النجباء ملدر�سة �إىل فوك ��و ) ال ��ذي �صدر يف بغ ��داد عن دار
التنوي ��ر امل�صري ��ة الت ��ي قادها ط ��ه ح�سني �آف ��اق عربي ��ة ع ��ام  ، 1985ث� � ّم �أعقبه كتاب
 ،والت ��ي تت�ص ��ادى طروحاته ��ا م ��ع ت ��راث ( املارك�سي ��ة والنق ��د الأدب ��ي ) ال�ص ��ادر
املدر�س ��ة املعتزلية والفل�سفة ال ُر ْ�شدية ؛ فقد ع ��ام  ، 1986ث� � ّم كتاب ��ه ( النظري ��ة الأدبية
�إجتهد منذ بواكريه الأوىل على �إدامة زخم املعا�ص ��رة ) لرام ��ان �سل ��دن  ،ال�ص ��ادر عام
هذه املدر�سة واحلف ��اظ على �شعلتها احلية  1991والذي لقي مقروئية عالية بني �أو�سع
وبخا�صة بعد الهجمة العاتية التي تع ّر�ضت حلقات امل�شتغلني بالأدب والنقد والنظرية
لها يف �سبعينات القرن الع�شرين ومابعدها الأدبي ��ة بعامة  .كان ��ت قراءاتي هذه له يف
عندم ��ا تعا�ض ��دت ال�سلفي ��ة الالهوتي ��ة مع احلق ��ل الرتجم ��ي ح�صري� � ًا  ،ث� � ّم اعتزم ��تُ

قراءة مايتاحُ يل م ��ن م�ؤلفاته  ،فقر�أتُ �أو ًال
كتابه املهم ( زمن الرواية ) ال�صادر عن دار
امل ��دى عام  ، 1999ث ّم كت ��اب ( النقد الأدبي
والهوي ��ة الثقافية ) ال�ص ��ادر عن جملة دبي
الثقافية ع ��ام  . 2009لن �أن�س ��ى كتبه التي
تناول ��ت حمن ��ة ال�ساع�ي�ن لإ�شاع ��ة التنوير
وال ��روح الدينامي ��ة يف ثقافتن ��ا العربي ��ة ،
ولع � ّ�ل كتا َب ْيه ( حمنة التنوير ) ال�صادر عن
الهيئ ��ة امل�صرية العامة للكتاب عام ، 1993
و ( دفاع� � ًا عن التنوي ��ر ) ال�صادر عن الهيئة
العام ��ة للثقاف ��ة ع ��ام 1993ميث�ل�ان عالمة
مميزة يف م�شروعه التنويري .
ل ��و ُط ِل ��ب �إ ّ
يل حتدي ��د املع ��امل املمي ��زة
ل�شخ�صي ��ة الراحل ع�صف ��ور وجهده را�سخ
الب�صمات ف�س�أجمِ لُها يف املعامل التالية :
�أو ًال  :هو �شخ�صية عظيمة الرثاء والتنوّ ع
واخل�صوب ��ة الثقافي ��ة  .يكت ��بُ يف التنوير
والنظري ��ة الأدبي ��ة والنقدي ��ة وال�سيا�سات
يكتف �أو يركن �إىل دعة احلياة
الثقافية  .مل ِ
اجلامعي ��ة التقليدي ��ة بل �أع� � ّد نف�سه ليكون
عن�صر ًا فاع ًال يف م�شروع كبري .

ّ
التنفك تذ ّكرنا
ثاني ًا  :هو �شخ�صية دينامية
ب�أعاظ ��م الفاعل�ي�ن الثقافيني عل ��ى م�ستوى
العامل  ،ولطاملا ذ ّكرتن ��ي ديناميته العجيبة
مبثقف�ي�ن رفيعني من ط ��راز �سارتر �أو كامو
 .ي�ؤل ��ف الكت ��ب  ،ويرتجم بع�ضه ��ا الآخر ،
ويعم ُل م�ست�ش ��ار ًا ثقافي� � ًا يف قائمة طويلة
م ��ن املج�ل�ات الثقافي ��ة العربية  ،ث� � ّم يعم ُل
�أ�ستاذ ًا زائر ًا يف �أكابر اجلامعات الأمريكية
والأوربي ��ة ( هارف ��رد � ،ستوكه ��ومل . ) ،،،،
مهمات كب�ي�رة ي�صع ��ب ت�ص ��و ُر �أن ت�سعها
حيا ُة فرد واحد .
ثالث� � ًا  :هو �صانع عظي ��م املهارة يف ت�شكيل
ال�سيا�سات الثقافي ��ة والهياكل امل�ؤ�س�ساتية
الداعم ��ة للثقاف ��ة  .لي� ��س �أم ��ر ًا ي�س�ي�ر ًا يف
بيئتن ��ا العربي ��ة �أن تك ��ون وزي ��ر ًا للثقاف ��ة
؛ �إذ �ست� ��أكل ال�سيا�س ��ة من ج ��رف الثقافة .
�أكا ُد �أق ��و ُل � ّأن الراح ��ل ع�صف ��ور يف ف�ت�رة
توزي ��ره كان منوذج ًا فري ��د ًا للمثقف الذي
اليجعل ال ��وزارة عبئ ًا على جه ��ده الثقايف
بق ��در مايجعله ��ا و�سيل ��ة خلدم ��ة م�شروعه
التنوي ��ري  .الثقاف ��ة عن ��د ع�صف ��ور ت�أت ��ي

يف املرتب ��ة الأوىل والميك ��ن �أن تنكفئ �إىل
ال ��وراء برغ ��م ّ
كل �أالعي ��ب الدهاليز اخلفية
يف مطاب ��خ ال�سيا�سة  .الأم ��ر ذاته ين�سحبُ
على حق ��ل الثقاف ��ة امل�ؤ�س�ساتية ؛ فقد جنح
ع�صف ��ور يف ت�أ�سي�س ��ه وا�شراف ��ه و�إدارت ��ه
مل�ؤ�س�س ��ة ( امل�ش ��روع القوم ��ي للرتجم ��ة )
الت ��ي ت�أ�س�ست ع ��ام  2007جناح� � ًا هائ ًال .
�أقو ُل بثقة ّ � :إن امل�ش ��روع القومي للرتجمة
ه ��و الب�صم ��ة املمي ��زة يف �إرث ع�صف ��ور
 ،والت ��ي �ستخ ّل ��د ذك ��ره �إىل �آم ��اد بعي ��دة .
ن�صيحتي ّ
لكل قارئ �شغوف � :إذا ماوجدت
ً
كتاب� � ًا مدموغ� �ا بعالم ��ة ( م ق ت ) – املركز
راق يف
القومي للرتجمة  ،فتلك عالمة جهد ٍ
قيمته الثقافية .
جاب ��ر ع�صف ��ور نقط ��ة �ض ��وء تنويري ��ة
يف ثقافتن ��ا العربي ��ة  ،منحه ��ا الراح ��ل
دفق� � ًا الين�ض ��ب م ��ن م ��داد روح ��ه وعقل ��ه ،
وال�أح�سبه ��ا �إال �ستتعاظ ��م يف قدراته ��ا
على يد حمب ��ي الراحل وتالمذت ��ه ّ
وع�شاق
التنوي ��ر ال ��ذي ال�أمتنى �أن ينخ ��ذل برحيل
جابر ع�صفور .

التنوير والفكر احلر
رح ��ل الي ��وم واحد م ��ن حمل ��ة ل ��واء النقد
والتفك�ي�ر والرتجم ��ة يف عاملن ��ا العرب ��ي
املح ��اط باحل ��دود والأ�س ��وار وحرا� ��س
العقي ��دة والأخالق الكذب ��ة .جابر ع�صفور
املفك ��ر التنويري والناق ��د ال�شجاع لعامل ال
ي ��زال يرزح حت ��ت �سلطة املا�ض ��ي املتخلف
والتقالي ��د البالية والظالمي ��ة املكلكلة على
عاملنا احلزين.
جاب ��ر ع�صف ��ور هو �سلي ��ل مدر�س ��ة العميد
الب�ص�ي�ر ط ��ه ح�س�ي�ن ،م�ؤ�س� ��س العق ��ل
النق ��دي يف املجتم ��ع امل�ص ��ري والعرب ��ي
املعا�ص ��ر ،و�صاح ��ب م�ش ��روع ال�ش ��ك يف
امل�سلم ��ات اجلاهزة واملعلب ��ة والتي م�ضى
عل ��ى �صالحي ��ة �إ�ستخدامه ��ا ق ��رون ع ��دة.
فمن ��ذ ردة ال�سادات وب ��روز املوجة الدينية
الأكرث تطرف ًا و�ض ��راوة ،واجه املتنورون
الع ��رب يف م�ص ��ر وغريه ��ا م ��ن بل ��دان
ال�ش ��رق التعي�س ��ة هجمة غ�ي�ر م�سبوقة من
العن ��ف الدم ��وي  ،راح �ضحيتها العديد من
ا�صح ��اب العقول احل ��رة والداعية لتجديد
اخلطاب الفكري والفني والديني يف عاملنا
هذا .ف ��كان ال ��رد ه ��و الإغتي ��ال والت�صفية
اجل�سدي ��ة والقم ��ع املنظ ��م� ،ساهم ��ت في ��ه
دول وحكومات واح ��زاب ت�سربلت بالدين
والعقيدة الدينية و�إدع ��اء الطهارة والنقاء
الفكري الإ�سالم ��وي .امامنا حت�ضر ا�سماء
�شه ��داء العقل  ،ابطال الت�صدي للخزعبالت
وال�شع ��وذة والتخل ��ف ،مثل ح�س�ي�ن مروة
ومهدي عامل وفودة وكامل �شياع وغريهم.

 في�صل لعيبي �صاحي

كان ��ت مهم ��ة املفك ��ر والناق ��د والكات ��ب
واملرتج ��م د .جاب ��ر ع�صف ��ور غ�ي�ر �سهل ��ة
ولي�ست بنت يومها ،فهو �أمام ركام هائل من
التقهق ��ر والإنحطاط والتقالي ��د الإ�سمنتية
الثقيل ��ة .لكن ��ه  ،وهو م�ستن ��د ًا اىل روادها
�أمثال �سه�ي�ر القلماوي و�شكري عياد وعبد
العزي ��ز الأه ��واين وغريهم  ،ه� ��ؤالء الذين
تتلم ��ذوا على يد الب�ص�ي�ر طه ح�سني خريج
ال�سورب ��ون وحامل لواء ال�ش ��ك الديكارتي
يف حرم اجلامعة امل�صرية .فكانت امل�ساءلة
والت�س ��اءل وط ��رح امل�سلم ��ات عل ��ى ب�ساط

البح ��ث من �أب ��رز مه ��ام فقيدن ��ا الراحل د.
جاب ��ر ع�صف ��ور ،فقدم لنا ع�ش ��رات املقاالت
والأبح ��اث والكت ��ب الت ��ي تعال ��ج ه ��ذه
امل�سلمات والثواب ��ت  .كان حتديه منهجي ًا
ونظري� � ًا ل ��كل خملف ��ات املا�ض ��ي وقي ��وده
امل�ستحكم ��ة بالعقل العربي املعا�صر ،ولهذا
كان ��ت �أعماله ت�ص ��ب عموم� � ًا يف �إ�شكاليات
احلا�ض ��ر وهيمن ��ة املا�ضي علي ��ه .فقدم لنا
كتب ًا متميزة ونوعية تالم�س هذه الق�ضايا
وتقدم لها بع�ض احللول املمكنة .مثل :
 - 1ال�ص ��ورة الفني ��ة يف ال�ت�راث النق ��دي

والبالغ ��ي  - 2زم ��ن الرواي ��ة � – 3أن ��وار
العق ��ل  – 4درا�س ��ة يف ال�ت�راث النقدي 5
– مفه ��وم ال�شعر  – 6م�ستقبل الثقافة 7
– دفاع� � ًا عن العقالني ��ة وع�شرات املقاالت
والأبح ��اث وماملحا�ض ��رات والن ��دوات
الت ��ي �ساهم فيها يف م�ص ��ر والعامل العربي
والعامل.
كان جاب ��ر ع�صف ��ور مقتنع� � ًابعدم وج ��ود حكومة عربية ت�ؤم ��ن بالعقل
والتنوير  ،وكانت �إ�شكاليته �أو م�أ�ساته ،هي
كيفي ��ة موائمة م ��ا ي�ؤمن به م ��ع املهام التي
ت�س ّنمها خا�صة عندما ا�صبح وزير ًا للثقافة
مرت�ي�ن ودون ان يحق ��ق م ��ا كان يطم ��ح ان
يحققه ،وهو هنا عك�س ما قام به العميد طه
ح�سني يف جم ��ال الرتبي ��ة والتعليم والتي
كانت ت�سم ��ى وزارة املع ��ارف عند توزيره
لها وقته ��ا ،حني كان ام ��ام د .طه ح�سني ان
يغ�ّي�رّ كامل املنه ��ج الرتبوي ال ��ذي ال�سائد
م ��ن �أيام ما قبل احلرب العاملية الأوىل � ،أي
التقاليد الت ��ي كان الأزهر مي�سك مبقودها.
فخا�ض معركة التحدي ��ث واملدنية ب�صالبة
وكان ��ت وظيفت ��ه كوزيرعام�ل ً�ا مهم ��ا يف
تر�سيخها وكذلك وجود �شيء من اللربالية
وقته ��ا  ،ام ��ا فقيدنا د .جاب ��ر ع�صفور  ،فقد
�إ�ست ��وزر يف زم ��ن كانت الق ��وى التقليدية
واملجموع ��ات التكفريي ��ة قد �إ�شت ��د عودها
بعد جمي ��ئ ال�س ��ادات و�إط�ل�اق العنان لها
وت�سميت ��ه بالرئي� ��س امل�ؤمن.فكان ��ت املهمة
ا�صع ��ب من وزارة ثقاف ��ة �ضعيفة �شحيحة

امليزاني ��ة وغ�ي�ر ق ��ادرة على مواجه ��ة هذا
الطغي ��ان والهيمن ��ة على ال�ش ��ارع امل�صري
والذي كان قد ارعب حتى الطبقة الو�سطى
واملثقف�ي�ن منه ��م بال ��ذات .فح ��اول ان ميد
اجل�سور بينه وبني وزارة الإعالم ووزارة
الرتبي ��ة والتعلي ��م ووزارة الأوق ��اف التي
كان ��ت متلك اك�ث�ر من ن�صف ملي ��ون واعظ
 ،يف �شتى مناط ��ق م�صر املختلفة .لكن هذا
مل يج ��دي نفعا كما يبدو،فعندما طرح فكرة
التنوير والعقالنية عل ��ى املجتمع امل�صري
م ��ن خالل م ��ا كتب ��ه و�ألقاه م ��ن حما�ضرات
وندوات وترجمات لأه ��م املدار�س النقدية
الغربي ��ة و الإ�ستف ��ادة منه ��ا دون تقليده ��ا
�أو �إ�ستن�س ��اخ م ��ا قدمت ��ه للب�شري ��ة م ��ن
مقرتحات نافعة .كان ��ت الطرق غري م�ؤدية
وغ�ي�ر �صاحل ��ة لل�سريفيه ��ا وتب�ي�ن ل ��ه �أن
ف�ضيح ��ة ف�ش ��ل الأزه ��ر ،امل�ؤ�س�س ��ة الأك�ب�ر
يف الع ��امل الإ�سالم ��ي والعرب ��ي يف جتديد
اخلط ��اب الدين ��ي يعترب ف�ضيح ��ة ال تقارن
ب ��كل ما ج ��رى حول ه ��ذا الأمر ،ف ��ادرك ان
تعاون الإ�ستبداد ال�سيا�س ��ي مع الإ�ستبداد
الدين ��ي كان �أهم معوقات التق ��دم والتمدن
والتحدي ��ث يف عاملنا العرب ��ي الراهن وقد
ت ��وج نتاج ��ه الفك ��ري التنوي ��ري يف كتابه
اله ��ام  :دفاع ًا ع ��ن العقالنية والذي اكد فيه
على الدول ��ة املدني ��ة الدميقراطي ��ة وف�صل
الدي ��ن عن الدولة وجعل العق ��ل هو املر�شد
والقائد يف عملية التحديث هذه .
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جابر ع�صفور وجور الق�ضاء الم�صري
واك ��ب جاب ��ر ع�صف ��ور ق�ضي ��ة زميل ��ه
ن�ص ��ر حامد ابو زيد منذ حلظة تقدميه
طل ��ب الرتقي ��ة اىل اللجن ��ة الدائم ��ة
لرتقي ��ة اال�سات ��ذة يف اجلامع ��ات
امل�صرية لغر�ض ني ��ل درجة اال�ستاذية
�سنة  1992فالرجل م�شهود له بغزارة
ور�صانة منج ��زه الفكري حينئذ  ،كان
جاب ��ر ع�صفورحينئ ��ذ ي�شغ ��ل رئا�س ��ة
ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة يف كلي ��ة االداب
بجامع ��ة القاه ��رة .وبن ��اء عل ��ى ذل ��ك
ت�شكل ��ت جلن ��ة املناق�ش ��ة م ��ن �شوق ��ي
�ضيف وعبد ال�صب ��ور �شاهني وعوين
عبد ال ��ر�ؤوف .امتع�ض جابر ع�صفور
م ��ن وج ��ود عب ��د ال�صب ��ور �شاهني يف
هذه اللجنة لكون االخري �سبق وانتقد
كت ��اب ( نق ��د اخلطاب الدين ��ي ) لن�صر
حام ��د اب ��و زي ��د الذي ب�ي�ن في ��ه ر�ؤاه
ع ��ن الت�أ�سلم الديني ه ��ذا اوال  ،وكون
�شاه�ي�ن يعم ��ل م�ست�ش ��ارا ل�ش ��ركات
توظي ��ف االم ��وال املت�أ�سلم ��ة وعالقته
ب� �ـ ( �شركات الريان ) وه ��ذا ثانيا  ،اما
ثالثا فان �شاه�ي�ن فانه خطيب اجلمعة
يف جام ��ع عم ��رو ب ��ن العا� ��ص  .اال ان
م ��ا خفف م ��ن وط� ��أة االمتعا� ��ض لديه
وجودالع ��امل اجلليل �شوقي �ضيف يف

ه ��ذه اللجن ��ة والقام ��ة البا�سقة عوين
عب ��د ال ��ر�ؤوف  .اال ان االمتعا�ض عاد
ثانية بخروج �شوقي �ضيف من اللجنة
مبا�ش ��رة اىل منزله وم ��ن دون ان يكلم
اح ��د لي�ت�رك اللجن ��ة من دون ع ��ودة .
ويح ��ل حمل ��ه عل ��ي مك ��ي حي ��ث كتب
تقري ��ره تقريره الذي يو�صي بالرتقية
لين�سجم مع تقريرعوين عبد الر�ؤوف
النتيجة ذاتها .
خ ��رج عب ��د ال�صب ��ور �شاه�ي�ن بتقرير
م�ستق ��ل يكفر فيه ن�ص ��ر حامد ابو زيد
مدعي ��ا ان االخ�ي�ر يت�ص ��دى للعقي ��دة
وثوابتها واخلروج ع ��ن الدين مطلقا
تعابري التجريح والتدلي�س والت�شويه
املتعمد ويق ��ول ان ماكتبه ابو زيد عن
ال�شافعي هو تنديد بالتاريخ اال�سالمي
والدع ��وة اىل الع ��زوف ع ��ن الق ��ر�آن
وال�سن ��ة النبوية وخل� ��ص تقريره اىل
ان املنت ��ج الفك ��ري لن�ص ��ر حام ��د اب ��و
زي ��د مرفو� ��ض ق ��در تعلق االم ��ر ب�أهل
االخت�صا� ��ص خا�ص ��ة والق ��راء عام ��ة
ل ��ذا ف ��ان االراء املنحرفة ال ��واردة يف
منتج ��ه الفكري ال ترق ��ى اىل امل�ستوى
ال ��ذي ي�ؤهله حليازة درج ��ة اال�ستاذية
ويو�ص ��ي بع ��دم الرتقي ��ة  .ه ��ذه

االح ��داث وقع ��ت بعد وق ��ت قريب من
حادث ��ة اغتيال فرج ف ��ودة يف حزيران
 1992اذ تركت اثره ��ا على عميد كلية
االداب ورئي�س اجلامعة ونائبهمولدة
هاج� ��س االبتع ��اد عن امل�ش ��اكل واللوذ
بال�صمت بغي ��ة ادراك ال�سالمة خا�صة
وان عبد ال�صبور �شاهني كان يلوح يف
اجلامع ��ة مبن�صبه الر�سم ��ي باعتباره
م�س� ��ؤول ال�ش� ��ؤون الديني ��ة باحل ��زب
الوطن ��ي كل ذل ��ك وا�سب ��اب اخ ��رى
اف�ض ��ت اىل التخل�ص من ترقية الرجل
خالف ��ا للمعايري العلمي ��ة واالجراءات
االكادميي ��ة لينته ��ي االم ��ر اىل ق ��رار
جمل�س جامع ��ة القاهرة امل� ��ؤرخ \ 18
اذار \  1993برف� ��ض الرتقي ��ة وم ��ن
ه ��ذا املوقف متكن اال�س�ل�ام ال�سيا�سي
ان ي�ؤ�س� ��س املوقف التكفريي ويلب�سه
لن�ص ��ر حام ��د ابو زي ��د .خا� ��ض جابر
ع�صف ��ور ن�ضاال نبي�ل�ا لن�ص ��رة زميله
ن�صرحام ��د اب ��و زيد من خ�ل�ال وطيلة
فرتة النزاع حول مو�ضوعالرتقية من
خ�ل�ال االنحي ��از اىل املعلي�ي�ر العلمية
واملب ��اديء االكادميي ��ة ولك ��ن �سط ��وة
التا�سل ��م م ��ن القوة بحي ��ث متكنت من
و�أد كل املحاوالت النازعة نحو العودة

اىل التقالي ��د اجلامعية الر�صينة ولكن
من دون جدوى .
متكن ��ت ق ��وى الت�أ�سل ��م ال�سيا�س ��ي
ومبعون ��ة التي ��ارات املحافظ ��ة ان
تنح ��رف مبو�ض ��وع الرتقي ��ة اىل
مو�ض ��وع التكف�ي�ر م ��ن خ�ل�ال الطلب
من حمكم ��ة اجليزة االبتدائية \ دائرة
االحوال ال�شخ�صية املت�ضمن التفريق
بني ن�صر حام ��د ابو زيد وزوجته النه
مرتد ع ��ن الدي ��ن اال�سالم ��ي وزوجته
م�سلم ��ة و�سجل ��ت تلك الدع ��وى حتت
رق ��م  59ل�سن ��ة � 1993آمل�ي�ن �سح ��ب
الق�ض ��اء اىل �ساحته ��م ومقا�صده ��م
التكفريي ��ة  ،اذ يرى جاب ��ر ع�صفور ان
ه ��ذه الدع ��وى املق�صود منه ��ا اجلانب
العقالين او الفك ��ر االعتزايل باملفهوم
الفقه ��ي او التيار امل ��دين يف الكتابات
املعا�صرة حيث ينت�سب ابو زيد  ،وهو
ال ي�ستغرب ان تك ��ون هذه الدعوى قد
خرج ��ت من « كلي ��ة دار العل ��وم « ذات
ال�سمات املت�أ�سلمة املمتدة جذورها اىل
ح�سن البنا و�سيد قطب ،اال ان املحكمة
االبتدائي ��ة بدال م ��ن حتكم ح�سب طلب
املدع�ي�ن ق ��ررت حف ��ظ الدع ��وى االمر
الذي دفعهماىلالطعن يف حكم املحكمة

 هادي عزيز علي
االبتدائي ��ة  ،وبعداج ��راءات ق�ضائي ��ة
معقدة ا�صدرت حمكمة النق�ض حكمها
بتاري ��خ � \ 5آب \  1996املت�ضم ��ن
ادانة ن�صر حامد ابوزيد لكونه مرتدا .
ي ��رى جاب ��ر ع�صف ��ور ان املجتم ��ع
امل�ص ��ري كاف ��ح مبثابرة م�شه ��ودة من
اجل تا�سي�س املجتمع املدين وتا�صيله
اذ ن� ��ص د�ستور  1923عل ��ى ان حرية
االعتق ��اد مطلقة ومكفولة وه ��ذا املبد�أ
الد�ستوري هو الذي اتاح للنائب العام
حمم ��د ن ��ور فرح ��ات حف ��ظ ال�شك ��وى
وا�سقاطه ��ا املقام ��ة به ��دف تكف�ي�ر طه

ح�س�ي�ن وكان ��ت تل ��ك عالم ��ة م�ضيئ ��ة
للق�ض ��اء امل�ص ��ري يف �سن ��ي الدول ��ة
امل�صري ��ة املبكرة  ،ولكن ��ه �شعر بخيبة
االم ��ل وه ��و يراج ��ع �سط ��ور احلك ��م
الق�ضائ ��ي املف�ض ��ي اىل تكفرين�ص ��ر
حام ��د اب ��و زي ��د لكون ��ه اعتم ��د العقل
التقلي ��دي الن ��ازع نح ��و اه ��دار ال ��دم
وته ��دمي اال�س ��رة وو�ض ��ع التي ��ارات
العقالني ��ة لل�ت�راث اال�سالم ��ي مو�ضع
الريبة واالنحراف واالدانة واالنحياز
اىل التي ��ار املت�أ�سل ��م ال ��ذي ال ي�ؤم ��ن
بالتعددية ويق�صي من يخالفه املتم�سك

بالبعد الواحد للحقيقة �صاحب الفرقة
الناجي ��ة  ،و�أن االعتمادعل ��ى مذه ��ب
فقه ��ي بعين ��ه يف ا�صدار احلك ��م دون
املذاه ��ب االخرى ال يجعل من القا�ضي
مطبق ��ا للقانون بل م�شرعا له وهو هنا
ي�ست�شه ��د بقول ابن قي ��م اجلوزية يف
اع�ل�ام املوقع�ي�ن  (:لو ا�ش�ت�رط االمام
عل ��ى احلاكم ان يحكم مبذهب معني مل
ي�صح �شرطه وال توليته ) .
والح ��ظ ان احلكم ال يع ��د املرتد �ش�أنا
فردي ��ا بالعتربه �ش�أن ��ا جماعيا مي�س
املجتمع والدول ��ة تبيح حكم التفريق
للزوج ��ة وف�صل ��ه م ��ن عمل ��ه و�سلب ��ه
م ��ا ميلك ف�ض�ل�ا ع ��ن اه ��دار  .معلوم
هذا التوج ��ه الذي اعتمدت ��ه املحكمة
يتناق�ض مع مبد�أ ت�شريعي تتفق عليه
كل دول الع ��امل ومبباركة من ال�شرعة
الدولية حلقوق االن�سان ومن�صو�ص
علي ��ه يف قان ��ون العقوب ��ات امل�صري
القائ ��ل ب ��ان  ( :العقوب ��ة �شخ�صي ��ة )
اي ان العقوبة تلك خا�صة بال�شخ�ص
نف�سه وال ميتد اثرها اىل الغري  ،وقد
ح�ص ��ر توجي ��ه العقوب ��ة وتنفيذه ��ا
بالدول ��ة  ،اال ان احلك ��م بالردة يعني
اهدار دمه ملن ي�شاء اي تنفيذ العقوبة

خ ��ارج اخت�صا�ص الدول ��ة احل�صري
والع ��ودة اىل مب ��د�أ االنتق ��ام ال ��ذي
اعتمدته الب�شري ��ة عندما كانت قريبة
من عقلي ��ة الزواحف وهذا هو احلكم
اجلائ ��ر ح�سبما ي�صفه جابر ع�صفور
بعين ��ه ال ��ذي اعتمدت ��ه املحكم ��ة بعد
اناغلق ��ت اذانها عن �سم ��اع ما ينق�ض
ه ��ذا التوجه خا�ص ��ة �صحيفة الطعن
املقدمة من فري ��ق الدفاع امل�شهود لهم
بالعل ��م واالط�ل�اع الوا�س ��ع باح ��كام
الفق ��ه املب�سوطة على ث�ل�اث و�سبعني
�صفح ��ة والتي كانت على درجة عالية
م ��ن التوثي ��ق واحلاجج ��ة القانونية
املو�ضوعي ��ة والتي ت�صل ��ح ان تكون
درو�س ��ا يف املعاه ��د الق�ضائية للدول
العربي ��ة  ،اذ خرج ��ت الئح ��ة الطع ��ن
تل ��ك بقناع ��ة مفاده ��ا  :ع ��دم ج ��واز
الذه ��اب اىل اح ��كام احل�سب ��ة اال من
خ�ل�ال وج ��ود تنظي ��م ق�ضائ ��ي يق ��ر
بوجوده ��ا  ،ومل ��ا كان ��ت احلكم ��ة ق ��د
ق�ض ��ت بخالف ذلك ف ��ان حكمها �شابه
عيب ب نّ
�ّي� كونه �صدر خالف ��ا للقانون
واالحكام الد�ستورية جعلت منه فعال
خم�ل�ا بتاري ��خ امل�ؤ�س�س ��ة الق�ضائي ��ة
امل�صرية .
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علي الوردي خزان علم االجتماع العراقي
ناجح المعموري

د .الهاي عالمة اجتماع بارزة
ولها ح�ضور ثقافي واجتماعي
 .لها �آراء معروفة في الو�سط
متميزة بعقالنيتها ومو�ضوعيتها
 ،بعيدة عن الحما�س المبالغ
به  ،مثلما �شاع في ال�ضد من
قراءة منجز الوردي  .وبالإمكان
االهتداء لعالم االجتماع الوردي
 ،ومعرفة مكانته من الر�أي الذي
قاله د� .إبراهيم الحيدري (علي
الوردي معلم من معالم علم
االجتماع) .

ر�أي مرك ��ز ودقي ��ق اخت�ص ��ر كلي� � ًا املوقف
الفك ��ري والثقايف عن ال ��وردي الذي ابتد�أ
مبكر ًا بالكتابة وا�صدار عدد من الدرا�سات
 ،در�س فيها اال�سهامات النظرية واملنهجية
و�س ��جل ال ��وردي بجه ��وده العلمية حلظة

االع�ل�ان ع ��ن ظه ��ور عل ��م االجتم ��اع يف
بداية اخلم�س ��ينيات م ��ن القرن املا�ض ��ي ،
وق ��دم تعريف ًا ال ميكن جت ��اوزه وجتاهله ،
بع ��د ظهور عل ��م االجتماع عاملي� � ًا  .ابتد�أت
�آراء كث�ي�رة منتق ��دة ايجابي� � ًا وم�ض ��اد ًا ،
مبعن ��ى كان الوردي عام ًال فاع ًال يف تقدمي
حما�ضراته ودرا�ساته امل�شحونة باالنتقاد
للظواه ��ر االجتماعي ��ة املعروف ��ة  ،والت ��ي
م ��ا زال ��ت ذاك ��رة ح ّي ��ة للفك ��ر االجتماع ��ي
العراقي وه ��ي معروفة بقوتها وق�س ��وتها
حتى هذه اللحظة  ،مما ا�س ��تدعت املواقف
امل�ض ��ادة  ،لذا وجدت د .الهاي مثلما قالت

من امل�س�ؤولية الأدبية واالخالقية للأ�ستاذ
ال ��ذي ع ّرفن ��ا بعل ��م االجتم ��اع و�ش ��جعنا
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة وغ�ي�ر مبا�ش ��رة عل ��ى
التخ�ص�ص فيه �أن ا�سجل موقفي منه لي�س
على م�س ��توى التعبري عن موقف �سيا�س ��ي
يبد�أ وينته ��ي  ،يحكم عليه كونه تقدمي �أو
رجع ��ي  ،دميقراطي حت ��رري � ،أو حترري
رادي ��كايل  ،وامن ��ا بالتو�ض ��يح علمي� � ًا
وتوثيقي ًا مل�س ��اهمته العلمي ��ة التي ال تزال
حتظ ��ى باالهتمام حت ��ى الوقت احلا�ض ��ر
بغية و�ضع حد لهذا اجلدل.
اه ��م م ��ا متي ��ز ب ��ه د .عل ��ي ال ��وردي ه ��و

باليت

� ستار كاوو�ش

ا�س ��تمرار اهتم ��ام الأف ��راد واجلماع ��ات
العراقيني به  ،منذ اللحظة الأوىل التي قدم
منها كتابه املهم " �شخ�ص ��ية الفرد العراقي
" وال ��ذي مازال يطب ��ع ويعاد طبعه حتى
الآن  ،وه ��ذا دلي ��ل وا�ض ��ح على م ��ا يتمتع
ب ��ه من مكانة مرموقة  .وتعدد كتبه املثرية
للج ��دل  ،حت ��ى حتول ��ت اىل فاع ��ل ثق ��ايف
ق ��وي لإثارة اجلدل وال�ص ��راع بني الأدباء
واملثقف�ي�ن  ،ومما كر�س هذا احل�ض ��ور  ،ما
عُرف به الوردي بلغته الب�س ��يطة وال�سهلة
املتوف ��رة عل ��ى املعلوم ��ات القريب ��ة م ��ن
القارئ  .وكان ات�ساع م�ساحته يف الو�سط
الثقايف واالجتماعي مثار العديد من التهم
 .لأنه ذهب ب�شجاعته املعروفة يف مالحقة
امل�ؤ�س�س ��ات واملكونات االجتماعية  ،وهو
الأكرث �ش ��جاعة بتعامله مع مفا�صل الدولة
و�أعوانه ��م  ،ل ��ذا اطل ��ق عليه ��م "ج�ل�اوزة
ال�سلطة " .
ال يق ��وى الق ��ارئ واملثقف عل ��ى انكار دور
عل ��ي الوردي  ،وما عرف به من �ش ��جاعة ،
لأن ع ��امل االجتماع ال ي�س ��تطيع الو�ص ��ول
للحقائ ��ق االجتماعية و�أبرز ما تتكون منه
املجتمعات من عنا�ص ��ر ذات ح�ض ��ور قوي
وت�ش ��كل طاق ��ة اخلط ��اب وب ��روز �س ��لطته
وهيمنة القوة  ،م ��ن هنا حاز علي الوردي
�ش ��عبية وا�س ��عة وحمب ��ة بالغ ��ة م ��ن قب ��ل
جمهور عري�ض من القرار  ،وبخا�ص ��ة يف
العراق  .لأنه متكن من ت�ش ��خي�ص وحتليل
املر�ضيات التي ا�صابت املجتمع  .ويف�ضي
ه ��ذا ال ��ر�أي اىل �أن ال ��وردي جن ��ح يف
ا�س ��تقطاب اجلماعات العدي ��دة واملتنوعة
و�أ�ش ��ارت د .الهاي بذكاء مل�صطلح الوردي
"الفر�ض ��يات الثالث " ازدواج ال�شخ�ص ��ية
و�ص ��راع احل�ض ��ارة والب ��داوة والتنا�ش ��ر
االجتماع ��ي  .مب ��ا جعل ��ه حكيم� � ًا وذكي� � ًا
للغاي ��ة ملواجه ��ة النقاد وال�س ��اخرين منه ،
�إال متكن من اي�ض ��اح الفر�ض ��يات الثالث .
وذهب ب�ش ��جاعة اىل م�ص ��طلح الفر�ضيات

الثالث  ،مل تكن من عندياته  ،بل ا�ستعارها
من روب ��رت ماكفري وابن خل ��دون ووليام
�أوك�ي�رن عل ��ى الت ��وايل  .ه ��ذا م ��ا �س ��جله
ال ��وردي يف اجل ��زء االول م ��ن كتابه املهم
للغاي ��ة " ملح ��ات اجتماعي ��ة م ��ن تاري ��خ
العراق احلديث اجلزء االول" .
�أ�ش ��ارت د .اله ��اي اىل �أن الوردي تو�ص ��ل
ناق ًال م�صطلح �ص ��راع احل�ضارة والبداوة
بو�ص ��فها ظاه ��رة تاريخي ��ة له ��ا �أ�ص ��ول
لف�ت�رة �آدم �أب ��و الب�ش ��رية وله ��ا عالق ��ة
بجغرافي ��ة الوط ��ن العرب ��ي ولل�ص ��حراء
الوا�س ��عة للغاي ��ة �أثر ودور ب ��ارز مع توفر
الأرا�ض ��ي اخل�ص ��بة ووف ��رة املي ��اه ل ��ذا
ت�أهل ��ت وح ��ازت العنا�ص ��ر اجلوهرية كي
تتخل ��ق وطن� � ًا �شر�س� � ًا م ��ن بادي ��ة و�أغرق
ح�ض ��ارة وقد غلب ��ت على الع ��راق البداوة
 ،منذ انهي ��ار الدولة العبا�س ��ية وهنا تربز
حلظ ��ة اجتماعي ��ة جدي ��دة اطل ��ق عليه ��ا "
ا�س ��تفحال امل ��د الب ��دوي " الالع ��ب القوي
يف انهي ��ار الدول ��ة العبا�س ��ية وخلخل ��ة
الأمن  ،وانهيار اخلدمات و�ص ��عود هيمنة
النظام الع�شائري ومتركز الع�صبية " على
م�س ��توى املنطقة والطائفة واملذهب  .هذا
اىل جانب قيم الغزو والأخذ بالث�أر وغ�سل
العار واملغالبة وما اليها � // .ص. 11
قال ��ت د .من ��ى العين ��ة ج ��ي  :افرت�ض علي
ال ��وردي بنا ًء عراقي ًا جديد ًا مل يربهن على
�ص ��حبته ومل يجعله حتم� � ًا منهجي ًا وكتبت
�أي�ض� � ًا " من منطق العق ��ل والواقع والفكر
املنظ ��م ظه ��رت فج ��وات يف االفرتا� ��ض
ال ��وردي وب ��د�أت �ص ��راعات املحافظ�ي�ن
التقليدي�ي�ن واملعار�ض�ي�ن واملحدث�ي�ن ومن
م�س ��هم فك ��ره اىل عملية تربي ��ر ايجاد �أدلة
وبراهني  ،مل ت�س ��تطع �أن حتوّ ل املرفو�ض
اىل نظري ��ة  ،ومل تخ�ض ��ع نوامي�س ��ه
احلياتي ��ة للتحق ��ق  .ب ��ل رف�ض ��ت ورف�ض
معه ��ا بال �أ�س ���س علمية كما مل يكن فر�ص ��ة
علمي ًا .

طيران فوق ع�ش الوقواق رواية عن نقد الطب النف�سي
عالء المفرجي

طيران فوق ع�ش الوقواق
الرواية ال�صادرة عن المدى
التي كتبها كين كي�سي والواقعة
�أحداثها في م�ست�شفى �أوريغون
للأمرا�ض النف�سية .تزودنا
حبكة الرواية بدرا�سة لل�سلوك
الم�ؤ�س�ساتي ،والعقل الب�شري،
ونقد الطب النف�سي،وتحية
المبادئ الفردية .تحولت
الرواية �إلى عر�ض م�سرحي على
برودواي من قبل دايل وا�سيرمان
عام  .1963وتعد الرواية من قبل
الكثيرين �إحدى �أعظم الروايات
على الإطالق.

ي ��روي "الزعيم» برومدي ��ن الكتاب ،وهو
مري� ��ض م ��ن الأمريكي�ي�ن الأ�صلي�ي�ن يف
امل�ست�ش ��فى ،مطيع للأوامر على الرغم من
�ضخامته .يتظاهر ب�أنه �أ�صم و�أبكم .تركز
حكاي ��ة برومدي ��ن عل ��ى النزع ��ة الثورية
لراندل باتريك ماكمريف ،املزيف �إ�ص ��ابته
باجلن ��ون ليخ ��دم عقوبته يف م�ست�ش ��فى
الأمرا�ض النف�س ��ية ً
عو�ض ��ا عن ال�س ��جن.
حتك ��م املمر�ض ��ة امل�س� ��ؤولة رات�ش ��يد
اجلناح ب�سلطة كاملة ورقابة طبية قليلة،
وي�س ��اعدها عل ��ى ذل ��ك ثالث ��ة ممر�ض�ي�ن
م�س� ��ؤولني عن النوبة ال�صباحية ،و�أطباء
وممر�ضات م�ساعدات.
يغ�ض ��ب م ��وريف املمر�ض ��ة رات�ش ��يد
با�س ��تمرار ،ويخ ��رب روتني اجلن ��اح .ما
يقود �إىل �ص ��راع للح�صول على ال�سيطرة
بني املر�ض ��ى واملمر�ض ��ة .يدي ��ر ماكمريف
طاولة للعب الورق ،وي�صبح قائدًا لفريق
ك ��رة ال�س ��لة ،ويعلق على مظهر املمر�ض ��ة
رات�ش ��يد ،ويح ��ث بقي ��ة ال�س ��جناء عل ��ى
�إجراء ت�صويت مل�شاهدة بطولة العامل يف
البي�سبول على التلفاز ،وينظم رحلة �صيد
�س ��مك ،يف حني "ت�ش ��رف» بائع ��ات هوى
على املر�ض ��ى .بعد ادعائه وف�شله الالحق
بقدرت ��ه على رف ��ع لوحة حتك ��م ثقيلة يف
غرفة الع�ل�اج الفيزيائي امللغي ��ة املعروفة
"بغرفة احلو�ض» ،يحفز جوابه "ولكني
حاول ��ت عل ��ى الأق ��ل» بقي ��ة الن ��زالء على
مواجهة �أوامر املمر�ض ��ة رات�ش ��يد ً
عو�ضا
عن �س ��ماحهم لها بال�س ��يطرة عل ��ى جميع
جوان ��ب حياتهم .ينفتح الزعي ��م ،ويتكلم

مع م ��وريف ب�ص ��دق ،ويك�ش ��ف
يف �إح ��دى اللي ��ايل قدرته على
ال�س ��مع والتح ��دث .ي� ��ؤدي
ا�ض ��طراب عني ��ف بع ��د رحل ��ة
ال�ص ��يد �إىل معاقب ��ة ماكمريف
والزعي ��م بجل�س ��ات معاجل ��ة
باالخت�ل�اج الكهربائي .ولكن
ال تعالج هذه العقوبة �سلوك
ماكمريف الهائج.
يف �إح ��دى اللي ��ايل ،يدخ ��ل
ماكم ��ريف بائعت ��ي ه ��وى
وكح ��ول �إىل اجلن ��اح بعد
ر�ش ��وة احلار� ��س الليل ��ي،
ويقتح ��م ال�ص ��يدلية
للح�ص ��ول عل ��ى �ش ��راب
كودي ��ن لل�س ��عال وبع�ض
النف�س ��ية
الأدوي ��ة
الأخ ��رى .بع ��د مالحظة
ماكم�ي�ريف �إعج ��اب
الفتى املتلعثم اخلجول
قليل اخلربة مع الن�ساء
بيل ��ي بيبي ��ت يف �أثن ��اء رحل ��ة ال�ص ��يد
ببائعة هوى تدعى كاندي .يكون ال�س ��بب
الرئي�سي وراء �إح�ضارهم هو ليفقد بيلي
عذريته ،و� ً
أي�ض ��ا (ولكن عل ��ى نحو �أقل)،
لي�س ��تمتع ماكم ��ريف والن ��زالء الآخ ��رون
ب�إقامة حفل ��ة غري م�س ��موحة .على الرغم
م ��ن موافق ��ة ماكمريف على خط ��ة لهروبه
قب ��ل بدء النوب ��ة ال�ص ��باحية ،ولكنه ينام
م ��ع بقية املر�ض ��ى ً
عو�ض ��ا عن ذل ��ك ،دون
تنظيف الفو�ض ��ى املت�س ��ببة من �سلوكهم.

ليجدهم
طاق ��م النوب ��ة ال�ص ��باحية ويروا
اجلناح يف فو�ضى عارمة .تعرث املمر�ضة
عار جزئيًا حمت�ض ��نا
رات�ش ��يد على بيل ��ي ٍ
بائع ��ة هوى ،فتح ��ذره .يدافع بيلي للمرة
الأوىل عن نف�سه عندما يرد على املمر�ضة
رات�ش ��يد دون �أن يتلعث ��م .تهدد املمر�ض ��ة
رات�ش ��يد بيل ��ي به ��دوء ب�أنه ��ا �ستت�ص ��ل
بوالدت ��ه لتخربه ��ا مب ��ا ح�ص ��ل .يع ��اين
بيلي م ��ن انهيار عاطفي يرجعه مبا�ش ��رة

�إىل طبع ��ه الطف ��ويل الق ��دمي .وعن ��د
ترك ��ه وحده يف مكت ��ب الطبيب ،يقتل
نف�س ��ه عن طريق قطع حنجرته .تلوم
املمر�ضة رات�ش ��يد ماكمريف على موت
بيلي ،وهو الثائر غ�ض� �بًا على ما فعلته
ببيل ��ي ،فيهاجمه ��ا م ��ن طري ��ق متزيق
قمي�ص ��ها وحماولة خنقه ��ا حتى املوت.
يُقي ��د ماكم ��ريف ،وي�ؤخ ��ذ �إىل جن ��اح
امل�ضطربني عقليًا.
و�إ�ضافة اىل امل�سرح عاجلت ال�سينما هذه
الرواي ��ة يف فيلم درامي �أمريكي �أنتج يف
العام  ،1975من �إخراج ميلو�ش فورمان،
وكان الفيل ��م من بطولة جاك نيكل�س ��ون،
لويز فليت�ش ��ر ووي ��ل �سامب�س ��ون .يُعترب
الفل ��م ه ��و الثاين م ��ن نوعه ال ��ذي يحوز
على جوائ ��ز الأكادميية اخلم�س (�أف�ض ��ل
فيلم �،أف�ض ��ل ممثل� ،أف�ض ��ل ممثلة� ،أف�ضل
�إخ ��راج� ،أف�ض ��ل �س ��يناريو) ي�س ��بقه فيلم
حدث ذات ليلة ويليه فلم �صمت احلمالن.
� ُأخت�ي�ر الفل ��م ليك ��ون �أحد �أف�ض ��ل الأفالم
ال� �ـ 100يف التاري ��خ الأمريك ��ي م ��ن ِق َب ��ل
معه ��د الفيلم الأمريكي .وقد ُ�ص ��ور الفيلم
يف م�ش ��فى Oregon State Hospital
يف مدين ��ة �س ��ايلم يف والي ��ة �أوريغ ��ون
الأمريكية.
واختارته ��ا جمل ��ة ت ��امي� ،ض ��من الئحتها
"�أف�ض ��ل  100رواي ��ة �إنكليزي ��ة ب�ي�ن عام
 1923و .»2005و�أدرج ��ت الرواي ��ة عام
 2003يف ا�س ��تطالع القراءة الكربى لبي
بي �س ��ي بو�ص ��فها �إحدى �أك�ث�ر الروايات
املحبوبة يف بريطانيا.

�صانع ال�سعادة
يف كل لق ��اء يل م ��ع �ص ��ديقي زيدان حتدث �أ�ش ��ياء غريبة وتفا�ص ��يل غري متوقعة
ت�ش ��به اخليال .لذا �أنتظ ُر لقاء ُه دائم ًا ،لنم�ض ��ي مع� � ًا يف دروب احلياة واملفارقات
ُ
تعرفت على زيدان بامل�ص ��ادفة قب َل �أكرث من ع�شرين �سنة،
اجلميلة التي ال تنتهي.
ح�ي�ن جاء م ��ن جمهورية الت�ش ��يك لزيارة �أح ��د مهرجانات مدينة الهاي ،لنق�ض ��ي
ب�ض ��عة �أيام نتنق� � ُل بني الهاي ورتردام .وقبل �أن يغادر عائ ��د ًا اىل مدينتهَ � ،
إلتفت
نحوي ب�أُلفة ،قائ ًال (�شكلك مميز ،هل �س�ألك الهولنديون �أن تقدم �إعالنات �أو �شيء
ُ
ومازلت �أتذكر مالحمه وهو يطلق هذه الكلمات ،قب َل
ما ي�س ��تثمرون فيه وجهك؟)
�أن ن�ض ��حك كثري ًا و�أنا �أودعه .لتتجدد لقاءاتنا املتباعدة هنا هناك و�سط مفارقات
ال تريد �أن تنتهي .فمرة �ألقاه م�ص ��ادفة يف الطائرة وهو يجل�س على بعد ب�ض ��عة
كرا�س ��ي مني ،ونظل نتبادل الأ�ش ��ارات من بعيد و�سط �ضحك امل�سافرين ،و�أخرى
يخطف امامي كالربق يف هذا املهرجان �أو ذاك ،واخرى نلتقي ونكت�ش ��ف ب�أننا قد
ق�ص�ص ��نا �شعرنا الطويل مع ًا وجعلناه ق�صري ًا دون �إتفاق م�سبق .هكذا هو زيدان
حم�س ��ن� ،ص ��انع الأ�ص ��دقاء وجالب املتع و�س ��احر اللحظة ،هذا ال�ش ��يوعي الذي
ب�إمكانه تبديد امللل وهو يجوب ممالك �أ�ص ��دقاءه ،تارك ًا خلفه م�س ��رات وحكايات
وف�صول من املحبة.
يف امل ��رة الأخرية الت ��ي � ُ
إلتقيت فيه ��ا بزيدان ،حدث ��ت مفارقات ،كان م ��ن املُ َت َو َّقع
له ��ا �أن حت ��دث كالع ��ادة .فبع ��د �إن حمل � ُ�ت حقيبت ��ي وركب ��ت القط ��ار الذاهب اىل
مهرج ��ان الرافدين يف برلني للم�ش ��اركة بحف ��ل توقيع الكتاب الذي َ�ض� � َّم لوحاتي
(�س ��تار كاوو�ش وعامله ال�س ��حري)ُ ،
كنت يف �أول يوم يل هناك من�ش ��غ ًال باحلديث
م ��ع بع�ض الأ�ص ��دقاء ،وفج� ��أة �إنبثق زيدان �أمام ��ي على طريقة زورب ��ا .وقبل �أن
�أ�س ��توعب املفاجئة� ،س ��حبني من ذراع ��ي بحركة �أفهمها جيد ًا ،لأم�ض ��ي معه حتى
�ص ��رنا مبحاذاة �س ��يارة كانت باجلوار ،ليقرتب زيدان من ال�س ��يارة حماو ًال فتح
بابها اخللفي ،وحني الحظ ده�ش ��تي و�إعرتا�ض ��ي قال يل (ال تخف� ،إنها �سيارتي)
وبع ��د �أن رف� � َع الب ��اب اخللفي اىل �أعل ��ى ،م َّد يده و�أخ ��رجَ قنينة نبي ��ذ قائ ًال ( كان
ُ
وعربت احلدود
لديَّ �ش ��عور ب�أنك �س ��تكون يف هذا املهرجان ،لهذا ركبت �سيارتي
لنلتقي .فلنحتفي يا�صديقي بلقائنا العجيب الذي يتكرر دون موعد) ثم َ
اردف بعد
�أن جنحَ يف فتح القنينة و�س ��ط ال�ش ��ارع (وهذه �ستكون مظلتنا)م�شري ًا اىل الباب
اخللفي املرفوع اىل �أعلى.
كان الفندق الذي ن�س ��كنه مع باقي امل�ش ��اركني يف املهرجان يقع و�سط برلني ،ويف
الي ��وم الت ��ايل� ،إتفقن ��ا على الذه ��اب اىل فعالية ثقافي ��ة تبعد عن الفندق ع�ش ��رين
دقيق ��ة .وقتها �أ�ش ��ار زي ��دان ل�س ��يارته ف�إمتلأت �س ��ريع ًا مبجموعة من الأ�ص ��دقاء
امل�ش ��اركني والقادم�ي�ن من بلدان خمتلف ��ة .ف� َ
إنطلق زيدان بال�س ��يارة التي جاء بها
م ��ن الت�ش ��يك ،ونحن عيوننا �شاخ�ص ��ة بحث ًا ع ��ن العنوان ال�ص ��حيح .كان اجلهاز
ال ��ذي يح ��دد الأماكن داخل ال�س ��يارة يتحدث الت�ش ��يكية ،ونحن نتح ��دث العربية
و�أ�س ��م ال�ش ��ارع الذي نبحث عنه مكتوب بالأملاين واملكان الذي نريد الذهاب اليه
يقدم عر�ض� � ًا م�سرحي ًا ل�س ��نا مت�أكدين من لغته!! وكي يكتمل امل�شهد كانت احلقيبة
اخللفي ��ة ل�س ��يارة زيدان مليئ ��ة بقناين النبيذ الفرن�س ��ي .وهكذا حتولت �س ��يارة
زي ��دان اىل ع ��امل م�ص ��غر جمع كل جه ��ات العامل تقريب� � ًا .وبعد ح�ض ��ور العر�ض،
حملتنا ال�سيارة العجيبة يف وقت مت�أخر من الليل نحو الفندق.
يف اليوم التايل ،كنت اتهي�أ لتقدمي حما�ضرتي وتوقيع كتابي ،ومل يتبق على بدء
ذلك �سوى �ساعة واحدة تقريب ًا ،وقد �إن�شغل الفنان من�صور البكري بتهيئة �أوراقه
التي �س ��يقدمني من خاللها للجمهور ،بينما جل�س قرب ��ي الفنان جرب علوان الذي
�س ��يتحدث �أي�ض� � ًا عن جتربته الفنية .وفج�أة �إقرتب زيدان مني قائ ًال (هل �ستوقع
كتاب ��ك بدون تعمي ��د؟) ف�أجبته متعجب� � ًا (ماذا تق�ص ��د بالتعميد؟) ف�إبت�س� � َم و�أطلق
ري ا َّ
يل بوجهه ويده كالعادة ونخرج بعدها
كلمتني فقط (النبيذ يا �ص ��ديقي) .لي�ش َ
ً
بحث� � ًا عن م ��كان لبيع النبيذ ،وهو يردد �ض ��احكا (احلمولة الت ��ي جلبتها معي من
الت�ش ��يك َن ِفدَتْ البارحة �أثناء العر�ض امل�سرحي) .قطعنا بع�ض ال�شوارع القريبة،
حت ��ى ب ��ا َن �أمامنا متجر كب�ي�ر ،فدلفنا للداخ ��ل و�إخرتنا قنينتني م ��ن نوع مريلو،
ثم �س� ��أَلْنا �أحد الباعة عن حاجتنا ل�ش ��راء ك�أ�س�ي�ن ،ف�أعربَ عن �أ�سفه لعدم وجودها
يف املتجر� .س ��حبنا خطانا قبل بداية الأم�س ��ية بدقائق ،ونحن نفكر بحل م�ش ��كلة
الأق ��داح ،وهنا مل يرتدد زيدان بالدخول لأح ��د املحالت ،حتى دون �أن يعرف نوع
املحل ،لت�س ��تقبله �إمر�أة برلينية جميلة وتعر�ض م�س ��اعدتها ،ف�إقرتب منها ب�إناقته
املعروفة ،قائ ًال ب�ص ��وت منخف�ض�( ،س ��يدتيُ � ،
أعرف � َّإن طلبي �سيكون غريب ًا ،لكن
�ص ��ديقي الفنان �سيوقع كتابه بعد قليل يف البناية املجاورة لكم ،وقد �أح�ضرت له
النبيذ لنحتفل ،لكن لي�س لدينا اقداح لل�ش ��رب ،فهل ميكنني �إ�ستعارة قدحني منك،
ثم �أعيدهما لك مع ال�شكر ،بعد انتهاء الأم�سية؟) ،ومل �أفهم وقتها ،من �أين �أخرجت
املر�أة ك�أ�سني رائعني� ،أخذهما وهو يرمقها �شاكر ًا بطرف عينه.
يف الأم�س ��ية ،حتدث � ُ�ت عن �أعمايل ث ��م بد�أت بتوقي ��ع الكتاب ،و�أمام احلا�ض ��رين
�إق�ت�رب زي ��دان من ��ي وطل ��ب �أن �أوقع له على ن�س ��خته م ��ن الكتاب� ،أم�س � ُ
�كت القلم
و�أو�ش � ُ
�كت عل ��ى الكتابة ل�ص ��ديقي ،ف�إذا به يُظه ��ر القنينة الت ��ي كان يخفيها خلف
ظه ��ره ،وير�ش قطرات من النبيذ على ال�ص ��فحة الأوىل للكت ��اب ،قائ ًال (هل َ
عرفت
الآن معنى التعميد؟) ليملأ القدحني و�س ��ط ا�س ��تغراب و�ض ��حك وت�ص ��فيق بع�ض
الأ�ص ��دقاء ونرف ��ع نخ ��ب ال�ص ��داقة� .أُ َف ِّك� � ُر دائم ًا ب�ص ��ديقي زيدان ،محُ ِ ��بَ احلياة
وعا�شق ال�سعادة ،و�أ�شتاق ملفارقاته اجلمالية ،و�أنا مت�أكد من لقاء قادم �سيجمعنا
يف مدينة مل تخطر على بال �أحد.
ان الفندق الذي ن�سكنه مع باقي الم�شاركين
في المهرجان يقع و�سط برلين ،وفي اليوم
التالي� ،إتفقنا على الذهاب الى فعالية
ثقافية تبعد عن الفندق ع�شرين دقيقة.
وقتها �أ�شار زيدان ل�سيارته ف�إمتلأت �سريع ًا
بمجموعة من الأ�صدقاء الم�شاركين
والقادمين من بلدان مختلفة.

م�س�ألة ال�شكل وما يتعلق بها من توازنات ب�صرية في �أعمال الفنان ديفيد تي�شاوت
�ضحى عبدالر�ؤوف المل

ُي ��درك الفن ��ان الأمريكي"ديفي ��د تي�ش ��اوت"
( )David Teachoutالقي ��م الفنية بف�ض ��ول
مع ��ريف كبري ،وبارجت ��ال �إدراكي ذي ات�س ��اع
وعمق جمايل يت�صف بتجريد تعبريي عفوي.
ورثه من ر�ؤية حياتية تقرتن مب�س� ��ألة ال�شكل،
وما يتعلق بها من توازنات ب�صرية �ضمن �أكرث
الأ�ش ��كال التجريدية  ،القابلة للخ�ضوع ملعايري
جمالية تن�س ��جم مع ما ه ��و مثايل من اجلاذبية
امللفت ��ة للنظ ��ر ،يف لوح ��ات تتنا�س ��ب فيه ��ا
الب�ص ��مات الفنية اخلا�ض ��عة لنم ��اذج يبتكرها.
لتكون مبثابة اختبارات ب�ص ��رية ح�سا�س ��ة من
حي ��ث التناغ ��م والت�ض ��اد ،والهارموني ��ة ب�ي�ن
اركان اللوح ��ة بكاملها  ،مبا يف ذلك االنغما�س
العمي ��ق يف التجاذب ��ات اللونية ما ب�ي�ن البارد
واحلار او اال�سا�س ��ي واملرك ��ب .ليفتح جدلية
ت�ش ��كيلية ب�ي�ن ت�ش ��وهات ال�ش ��كل واكتمال ��ه ،

ومبعاجل ��ات تتح ��اور معه ��ا النظري ��ات الت ��ي
ي�ش ��حنها بهند�س ��يات ذات متطلب ��ات حتت ��اج
لق ��وى الل ��ون ،ومغناطي�س ��ته او جتاذبات ��ه
حي ��ث ت�س ��تمر احلرك ��ة ب�ص ��ريا ،وك�أنه يبحث
ع ��ن الفراغ ��ات بني التكاث ��ر او الك ��م والفراغ ،
وبتب�سيط بني لأحجام ال�س ��ابحة يف ف�ضاءات
لوح ��ة تهت ��م لتمثي ��ل االمتي ��ازات اجلمالي ��ة،
و�ض ��من ت�س ��طيح الأ�ش ��كال املندجمة مع اللون
او املادة ال�ض ��وئية التي تتغلغل وتتتحول اىل
غمو�ض ذي عمق ت�صويري ً
بعيدا عن التجريد
املبا�ش ��ر او الإيح ��اء اخلف ��ي ذات الطبيع ��ة
الت�ش ��كيلية املظللة بتعقيدات تعطي ر�ؤية للون
الذي يُ�ش ��كل ج�سيمات تتمدد ومتتلك م�ساحات
فنية  .فهل اجل�س ��يمات ال�ساكنة واملتحركة يف
لوح ��ات الفن ��ان” ديفي ��د تي�ش ��اوت “ هي نوع
م ��ن االح�س ��ا�س الفني الت�ش ��كيلي بهند�س ��يات
الك ��ون والبحث ع ��ن االختالف ��ات في ��ه ؟ �أم �أن
جتربت ��ه التجريدية ت�ش ��مل الكثري من احلداثة
الت ��ي يطورها مبا يخ�ص املناظر الطبيعية وما
ت�شكله ذراتها من توازنات حركية يحتويها كل
�شكل ؟

يق ��وم الفنان” ديفيد تي�ش ��اوت” بربط تقنياته
مبفه ��وم الأوزان الب�ص ��رية ،وميزان االحجام
والأ�ش ��كال ،والق ��درة على تو�ض ��يح جماليات
ذات متغ�ي�رات ه ��ي �أنظم ��ة قيا�س ��ية تنت ��ج عن
التوازن املعتمد على الكم والفراغ ،وامل�س ��تقر
واملتح ��رك ،وب�ي�ن الت ��وازن الثاب ��ت واحلركة
امل�س ��تقيمة ذات ال�ص ��لة بالأنظم ��ة الكوني ��ة
املح�ي�رة يف وجودياته ��ا ،و�ض ��من العديد من
النظري ��ات الت ��ي تب ��د�أ من ف ��وق لتح ��ت �أو من
الف�ض ��اء اىل الأر� ��ض ،واملعتمد عل ��ى نظريات
الطريان والهبوط .وتغريات الأ�شكال بينهما،
فال�ش ��بكيات الب�ص ��رية هي برجميات ب�ص ��رية
ت�ش ��كيلية ميك ��ن حتديثها متى �ش ��اء ،و�ض ��من
فكرة م�س� ��ألة ال�ش ��كل وتوازناته بني اجلاذبية
وال�س ��كون ،وبني احلرك ��ة وامل ��ادة او اجلماد
او حتى خلق تناق�ضات على الأ�سطح .ليوحي
بالعمق او ليجعل الب�صر ي�شعر بالعمق والثقل
امل ��ادي ،وبالت ��ايل ه ��و يح ��اول البح ��ث ع ��ن
ف�ض ��اءات خمتلفة عل ��ى الأر�ض نف�س ��ها بحيث
يجعله ��ا مفتوح ��ة عل ��ى ر�ؤى جمالية ال ي�ش ��عر
به ��ا اال من ا�س ��تطاع خرق املخيل ��ة او اخلروج

م ��ن امل ��كان امل ��ادي اىل الأث�ي�ري ،وب�أ�س ��لوب
هند�س ��ي هو جتريد ملمو� ��س لطبيعة تعبريية
ت�ض ��من خل ��ق العديد م ��ن الأ�ش ��كال بوا�س ��طة
الواقع احلقيق ��ي لفيزئيات الألوان �أو الطبيعة
الوجودي ��ة املتكون ��ة م ��ن امل ��ادة ،والأخ ��رى
الأثريية التي تت�ش ��كل �ض ��من الفراغ ��ات  .فهل

املقايي� ��س الإبداعية يف لوحاته هي معادلة بني
الب�س ��اطة والتعقيد او بني امل�ستوى االبتكاري
وقيمة الأ�شياء احل�سية ؟
ال ميك ��ن اال �أن نتعم ��ق بتجرب ��ة الفن ��ان
الأمريك ��ي” دايفي ��د تي�ش ��اوت” التجريدي ��ة،
وبعم ��ق ب�ص ��ري ي� ��ؤدي اىل مزي ��د م ��ن

الإكت�ش ��افات ذات الإجتاه ��ات الفني ��ة املختلفة
“ ،فه ��ذا الفن ��ان ال ��ذي �أنهى خدمت ��ه كطيار يف
اجلي� ��ش الأمريك ��ي �س ��نة  1950وال ��ذي كانت
�أهم مهامه التدريبية �إتقان �إلقاء القنابل الذرية
م ��ن الطائ ��رات احلربية ,ع ��اد اىل وطن ��ه الأم,
حتدي � ً
�دا اىل كاروالينا ال�ش ��مالية  ،وذلك لينهي
درا�س ��ته التي نال فيها �ش ��هادة الباكالوريو�س
يف هند�س ��ة املناظر الطبيعية ،والتي �إكت�ش ��ف
من خالله ��ا حبه و�إدراكه لل�ش ��غف الفني النائم
منذ �أيام الطفولة .و�إثر هذا الإكت�ش ��اف وخالل
مزاولت ��ه مهنة التدري�س قرر تي�ش ��اوت التخلي
عن عمله ومهنته يف هند�س ��ة الديكور للإنتقال
اىل م�س ��قط ر�أ�س ��ه يف كاليفورنيا للتفرغ للفن
والفن فقط “ .فلوحاته ناجتة عن عمليات فنية
ت�ش ��كيلية عقالنية رغم ت�أجيجه لعاطفة اللون .
اال �أنها تت�ص ��ف بالإبداعية  .اذ يتالعب بحدود
ال�شكل وت�س ��لل الألوان ،وب�س ��مة هند�سية يف
ابعاده ��ا التي تتط ��ور تبعا للحركة ولفل�س ��فته
النابع ��ة م ��ن �أهمي ��ة اخل ��ط ،واالنفع ��االت
املرتبط ��ة ب ��ه خ�صو�ص ��ا العوام ��ل اجلمالي ��ة
املتعلق ��ة بواق ��ع النظ ��ر �إىل الأ�ش ��ياء ع ��ن بعد

وفق ت�أمالت خا�ص ��ة جتعلنا ن�ؤم ��ن �أن جمالية
اخلطوط تت�ض ��ح من خالل الأل ��وان ومعانيها،
�ض ��من الطبقات الرقيق ��ة وال�ش ��فافة والأخرى
املتناق�ض ��ة م ��ع ال�س ��طوح والتولي ��ف املتع ��دد
النظريات من التجريد الهند�س ��ي و�ص ��وال اىل
التعبريي ،و�ض ��من ما هو م�س ��تقيم �س ��ابح يف
دائريات مل�س ��ها وتركها �ض ��من مفه ��وم النهائي
ميي ��ل اىل التكاثر او اعادة اخلل ��ق او الأحرى
التحدي ��ث او التجدي ��د عن ��د الكائن ��ات كاف ��ة .
احلا�ض ��رة والغائبة ،وبالت ��ايل هو يبحث عن
معن ��ى احلي ��اة وامل ��وت م ��ن خ�ل�ال ما ير�س ��مه
ويرتكه �ض ��من نظريات الوج ��ود احلركي لكل
م ��ا هو م ��ادي ملمو�س او ح�س ��ي اث�ي�ري .فهل
ميك ��ن حت ��دث نهج الفن ��ان ديفيد تي�ش ��اوت من
خ�ل�ال امل�س ��احات املرتبطة مبفه ��وم اجلاذبية
عل ��ى الأر� ��ض؟ �أو �أن ��ه يفتح الوعي الت�ش ��كيلي
نحو م�س� ��ألة نظرية الكم والف ��راغ بني الألوان
واال�شكال وال�ش ��عور باليقظة عند املوت؟ وهو
م ��ن رقي ن�س ��بي بني الدق ��ة التقاط االح�س ��ا�س
باال�ش ��ياء وب�ي�ن ترجمتها ت�ش ��كيليا على ار�ض
اللوحة ؟
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الهروب من اجلنة
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "لي ��ف تول�س ��توي ..اله ��روب
م ��ن اجلن ��ة" ،للكاتب الرو�س ��ي باف ��ل با�سين�س ��كي ترجمة
ن ��زار عيون ال�سود وال ��ذي ت�ضمن وثائق كث�ي�رة عن حياة
تول�س ��توي ،حي ��ث ي�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف اىل ان فك ��رة اله ��روب
تنعك� ��س حت ��ى يف روايات ��ه وكانت فكرة اله ��روب هاج�س
الكث�ي�ر من ابطاله ��ا .كتب تول�س ��توي يف يومياته عبارات
تعك� ��س فل�س ��فته "الهروبي ��ة" .فقد ج ��اء فيه ��ا .." :كما ان
الهن ��ود يتوجه ��ون يف �س ��ن  60عام ��ا اىل الغاب ��ات ي ��ود
االن�سان العجوز واملتدين ان يكر�س االعوام االخرية من
حيات ��ه اىل الرب ،وك ��ذا حايل وانا يف �س ��ن  70عاما اود
من كل اعماق روحي هذا الهدوء واخللوة مع الذات".

م���دن ال���ع���راق ت��رت��دي ث���وب "الفرح" اح��ت��ف��ا ًال ب��ق��دوم 2022
 عامر م�ؤيد
عا�ش ��ت حمافظ ��ات الع ��راق واحدة م ��ن اجمل
لياليه ��ا بع ��د االحتف ��االت امل�س ��تمرة مبنا�س ��بة
حل ��ول ر�أ� ��س ال�س ��نة امليالدي ��ة ،حي ��ث غ�ص ��ت
ال�ش ��وارع بالعوائ ��ل املختلف ��ة وه ��م يفرحون
به ��ذه املنا�س ��بة .يف االحتفاالت الكب�ي�رة التي
�ش ��هدتها خمتلف املناط ��ق ،دالل ��ة ت�أكيدية على
ا�س ��تمرار احلياة ومت�سك املواطنني باالمل من
اجل عي�ش حي ��اة تليق بهم يف هذا الوطن رغم
املعاناة امل�ستمرة.
واجم ��ل ما ميك ��ن مالحظت ��ه ،ه ��و االحتفاالت
الكب�ي�رة للمحافظ ��ات التي كانت قبل �س ��نوات
حت ��ت �س ��يطرة ق ��وى الظ�ل�ام والتخري ��ب

ح

ول العا

لم

"داع�ش" ولكن االن ارتدت ثوب الفرح واملحبة
وال�سالم.
وت�أت ��ي ه ��ذه االحتف ��االت املتك ��ررة ،بت�أكي ��د
مه ��م عل ��ى ان الق ��وى الظالمي ��ة والت ��ي تري ��د
فر� ��ض لبا� ��س التزم ��ت والتط ��رف عل ��ى البالد
لن ت�س ��تطيع خا�ص ��ة بع ��د الدع ��وات واالفعال
الكثرية اللغاء احلفالت الفنية وغريها.
العا�ص ��مة بغ ��داد الت ��ي تع ��د يف كل ع ��ام مركز
االحتفاالت بعموم حمافظ ��ات العراق ،تعددت
اماك ��ن كثافة املواطنني فيه ��ا ،ولكن الالفت يف
ه ��ذا العام هو دخول �ش ��ارع املتنب ��ي على خط
االماكن التي ق�صدها النا�س.
وم ��ع االفتت ��اح اجلدي ��د ل�ش ��ارع املتنب ��ي
ون�ص ��ب �ش ��جرة العي ��اد املي�ل�اد ،ف ��ان نه ��ر
دجل ��ة احت�ض ��ن القادم�ي�ن اىل ه ��ذا ال�ش ��ارع
حي ��ث بق ��وا حت ��ى �س ��اعات اللي ��ل املت�أخ ��رة
حمتفل�ي�ن بقدوم الع ��ام اجلدي ��د .وال ميكن ان
اال
يت ��م ح ��دث م ��دين او احتجاج ��ي

جنمات هوليوود
يحتفلن ب�أعياد امليالد
انته ��ى ع ��ام  ،2021وب ��د�أ ع ��ام جدي ��د يحمل لدى
اجلمي ��ع الكثري م ��ن الأحالم والأم ��اين لتحقيقها،
واحتفل النجوم ب�ش ��كل خا�ص بليلة ر�أ�س ال�سنة،
وا�س ��تقبلوا ع ��ام  2022بلقط ��ات و�ص ��ور مرحة.
املغني ��ة الأمريكية تايلور �س ��ويفت ا�س ��تقبلت
ع ��ام  2022بطريقته ��ا املمي ��زة،
حي ��ث �ش ��اركت جمهوره ��ا
بفيدي ��و تظه ��ر خالل ��ه �أثن ��اء
غن ��اء مقط ��ع م ��ن �أغنيته ��ا
" ،"22م ��ن �ألب ��وم "طري ��ق"
ال ��ذي �ص ��در ع ��ام ،2012
و�أع ��ادت طرح ��ه م�ؤخرا ،يف
حني ن�شرت املذيعة ال�شهرية
�أوبرا وينف ��ري فيديو مرحا
مع عائلتها وهم ي�س ��تقبلون
الع ��ام اجلديد بجمل ��ة "عام
�س ��عيد" ،وحر�ص ��ت �أوب ��را
عل ��ى النظ ��ر ب�إيجابي ��ة للع ��ام
املقب ��ل ،وب ��ث الأم ��ل والتف ��ا�ؤل
يف قل ��وب املتابع�ي�ن ،وكتب ��ت يف
التعليق عل ��ى الفيديو" :رمب ��ا يجلب عام
 2022لكم ول ��كل �أحبابكم بركات كثرية"،
بينم ��ا �ش ��اركت املمثل ��ة الأ�س�ت�رالية ريبيل
ويل�سون متابعيها على �إن�ستغرام بلقطة
م ��ن احتف ��االت العام اجلدي ��د ،وكانت
جتل� ��س عل ��ى م�ت�ن ق ��ارب يف مين ��اء
�س ��يدين ،وكتب ��ت يف تعليقه ��ا على
اللقط ��ة الت ��ي قامت مب�ش ��اركتها:
"�إنه عام ."2022

وان تكون �س ��احة التحري ��ر جزءا ال يتجز�أ منه
فكان هن ��اك عدد م ��ن املواطنني ال ��ذي احتفلوا
هناك واي�ضا التقطوا ال�صور التذكارية مع هذا

الن�ص ��ب الذي يحت ��ل مكانة مهمة يف نفو�س ��هم
ال �س ��يما وان الكثريي ��ن منه ��م تواج ��د اثن ��اء
االحتجاجات ال�ش ��عبية التي كان ن�ص ��ب جواد

�سليم ا�سا�س ��يا فيها .وعلى االكرث ،فان اجلميع
اتف ��ق عل ��ى ان حمافظ ��ة نين ��وى وباالخ� ��ص
مدين ��ة املو�ص ��ل ،كان ��ت االحتفاالت فيها �ش ��يئا
ممي ��زا وخمتلفا ويدل عل ��ى عودتها اىل احلياة
بعد �س ��نوات من اخلراب عا�ش ��تها .ويف فيديو
انت�ش ��ر على مواقع التوا�صل االجتماعي كانت
اع ��داد املواطنني كبرية ،وعلم العراق� ،ش ��اخما
ومرتفع ��ا وحتت ��ه يق ��ف اجلمي ��ع م ��ع ت�ص ��اعد
االلعاب النارية بانتظار ان يقف عقرب ال�ساعة
عل ��ى الرق ��م  12لالعالن عن �س ��نة جديدة وامل
جديد للجميع من دون ا�ستثناء.
حمافظة االنب ��ار هي االخرى التي كانت تعاين
من �شبح التطرف ،اقيم فيها حفل فني مب�شاركة
ع ��دد م ��ن الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن منه ��م عب ��د فلك
وتي�س�ي�ر ال�س ��فري ،واي�ضا �ش ��ملت االحتفاالت
مدن االنبار االخرى كهيت والفلوجة.
يف حمافظ ��ات الف ��رات االو�س ��ط واجلن ��وب
حدث ��ت االحتف ��االت اي�ض ��ا ون�ش ��ر ابنا�ؤه ��ا

فيديوه ��ات لتجم ��ع مئ ��ات املواطن�ي�ن الذي ��ن
يطلق ��ون االلع ��اب الناري ��ة يف ال�س ��ماء ،اذ ان
نق ��اط التجم ��ع يف ه ��ذه املحافظ ��ات كانت يف
املراك ��ز الرئي�س ��ة املعروف ��ة به ��ا وما ن�ش ��ر كان
مميزا وجميال �س ��واء يف كربالء او النجف او
وا�سط واي�ضا الب�صرة وبابل.
وبالت�أكي ��د ف ��ان حمافظ ��ات الع ��راق يف اقلي ��م
كرد�س ��تان كان االحتف ��ال فيها بهذه املنا�س ��بات
منذ امد بعيد ويف كل عام يتجدد ذلك مع تنظيم
الفن ��ادق الفاخرة حلفالت مميزة ت�ض ��م فنانني
له ��م ا�س ��م كبري عل ��ى ال�س ��احة ،وبالفع ��ل كانت
هن ��اك ام�س ��ية غنائي ��ة بهذه املنا�س ��بة حل�س ��ام
الر�سام وحممد عبد اجلبار.
ولكثريي ��ن من ابن ��اء هذه املحافظ ��ات "اربيل،
ال�س ��ليمانية وده ��وك" فعاليات ا�س ��تمرت حتى
�س ��اعات ال�ص ��باح االوىل م ��ن خ�ل�ال االلع ��اب
الناري ��ة او تنظي ��م احلف�ل�ات املو�س ��يقية
ال�صغرية.

�إ�صابة ليونيل مي�سي بفايرو�س كورونا
�أعلن ن��ادي باري�س �سان جريمان �إ�صابة
جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي بفايرو�س
كورونا امل�ستجد .وتعد هذه املرة الأوىل
ال�ت��ي ي���ص��اب فيها مي�سي ب �ك��ورون��ا منذ
تف�شي الوباء يف مار�س� /آذار من العام
 .2020وعاد باري�س �سان جريمان �إىل
التدريبات ،م�ساء ال�سبت بعد �إجازة
ا�ستمرت � 9أي ��ام ،يف غ�ي��اب العبيه
م��ن �أم��ري�ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،لأن لديهم

يوم �إجازة �إ�ضافيا .وال يعد مي�سي الوحيد
ال��ذي مت الإع�ل�ان ع��ن �إ�صابته ب�ك��ورون��ا،
حيث ان�ضم له ثالثي الفريق خوان برينات
و� �س�يرج �ي��و ري �ك��و ون ��ات ��ان ب �ي �ت��وم��ازاال.
و�سيغيب مي�سي عن باري�س �سان جريمان،
الذي يعود �إىل املناف�سة يوم الإثنني املقبل،
عندما ي��واج��ه ف��ان ،ال��ذي يلعب يف الفئة
الرابعة� ،ضمن مناف�سات دور  32لك�أ�س
فرن�سا.

ذهب ل�شراء احلليب فتحول �إىل مليونري
كان دين�س ويلوباي ذاهبا يف رحلة عادية
ل�ش ��راء حلي ��ب ال�ش ��وكوالتة لأطفاله ،من
متج ��ر "�س ��يفن �إليف ��ن" بوالي ��ة فرجينيا
الأمريكي ��ة ،قب ��ل �أن يق ��رر �ش ��راء بطاق ��ة
يان�صيب عندما كان يهم بدفع قيمة احلليب.
وتفاج�أ ويلوباي الحقا عندم ��ا �أعلنوا �أنه الفائز

اجلديد بيان�صيب الوالية ،وقيمته مليون دوالر،
وهو �أمر مذهل خا�ص ��ة و�أن احتمالية الفوز هي
 1م ��ن �أ�ص ��ل  1.63مليون ،وفقا ملوقع "�س ��ي �إن
�إن".
وعر�ض ��ت امل�س ��ابقة عل ��ى الأب الأمريك ��ي خيار
احل�ص ��ول على دفعات �سنوية للمبلغ ت�ستمر ملدة

 30عاما� ،أو احل�صول على مبلغ � 640ألف دوالر
كامال دفعة واحدة ،وهو مبلغ خم�ص ��وم ب�س ��بب
ال�ضرائب ،ليختار اخليار الأول.
و�أ�ش ��ار الرج ��ل الأمريكي �إىل �أنه مل يقرر �ش ��راء
تذكرة اليان�ص ��يب من قبل الذهاب ،لكنه ت�ش ��جع
عندما ر�آها خالل �شرائه حليب ال�شوكوالتة.

وفاة املمثلة الأمريكية بيتي وايت قبل احتفالها بعيد ميالدها الـ""100
توفي ��ت املمثل ��ة الكوميدي ��ة الأمريكي ��ة بيت ��ي
واي ��ت ،التي امت ��د عطا�ؤها الفن ��ي �أكرث من 80
عام� � ًا ،قبل بلوغها املئة ب�أقل من ثالثة �أ�س ��ابيع،
بح�سب ما ذكر وكيل �أعمالها.
و�ص ��ارت بيتي وايت حمبوبة �أمريكا العجوز،
بعدم ��ا نال ��ت جائ ��زة "�إمي ��ي" وق ��ال وكي ��ل
�أعمالها و�ص ��ديقها املقرب جيف ويتغا�س ملجلة
"بيبول"" :رغم �أن بيتي قاربت على �أن تكمل
املئة عام� ،أعتقد �أنها �ستعي�ش �إىل الأبد".
ويف �ص ��ناعة ترفيه قائمة على ال�شباب وتغرب
فيها �ش ��م�س املمثلة عندما تتجاوز الأربعني من

العم ��ر ،كان ��ت واي ��ت املتقدم ��ة يف ال�س ��ن حالة
خا�ص ��ة ،وكانت جنمة يف ال�س ��تينيات وظاهرة
يف ثقافة البوب يف الثمانينيات والت�س ��عينيات
م ��ن العمر .وق ��د نعاها ع ��دد كبري م ��ن النجوم
وال�سيا�س ��يني ،بينه ��م الرئي� ��س الأمريك ��ي جو
بايدن.
وبالرغم م ��ن رحيلها �سي�س ��تمر االحتفال بيوم
ميالدها ال� �ـ 100من خالل عر� ��ض فيلم وثائقي
كان م ��ن املق ��رر عر�ض ��ه لليل ��ة واح ��دة فقط يف
دور ال�سينما مبنا�س ��بة يوم ميالدها  17كانون
الثاين.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

خدعوك فقالوا:
حماية املواطن !!
�أ�صبح القتل �سه ًال ،وعادي ًا جد ًا،
وميكن لأي ع�سكري يحمل �سالحاً
�أن ي�صدر حكم ًا بقتل �أي مواطن،
مطمئن ًا من �أنه يحمل تراخي�ص
ر�سمية بالقتل.
يف كل جرمية ترتكب �ضد مواطن ،
تخرج القوات الأمنية ب�سل�سلة من
البيانات املتناق�ضة ،واحد يقول
�إننا طاردنا تاجر ًا للمخدرات ،و�آخر
يكت�شف �أن تاجر املخدرات حتول
�إىل �إرهابي ،وثالث ي�شكو من
جربوت هذا "املتهم" الذي قرر �أن
يقتل عائلته ومل ي�ستثن منهم ر�ضيع ًا
يبلغ عمره �سبعة �أيام ،اجلميع ينظر
�إىل ال�شعب باعتباره خارج ًا على
القانون وجتب تربيته و�إعادته �إىل
احلظرية ،ينبغي �ضربهم وقتلهم من
�أجل �أن اليتطاولوا على �أ�سيادهم،
هذا هو املنهج الذي ت�سري عليه قوات
الأمن التي �شاهدنا كيف كانت با�سلة
وهمامة وهي تت�صدى للمتظاهرين،
فيما نراها منكم�شة وخائفة يف
مواجهة ع�صابات اجلرمية املنظمة
وال�سراق.
�أي ًا كان من يقف خلف "جمزرة
جبلة" ،ف�إن العقاب يجب �أن يكون
�سريع ًا وحا�سم ًا� .سن�سمع الكثري من
التربيرات ،و�سيجد البع�ض ق�ص�ص ًا
م�شوقة ي�سلي بها اجلمهور ،بل رمبا
يذهب اخليال ببع�ض امل�س�ؤولني �إىل
اتهام جهات �أجنبية بتدبري حادث
القتل� ،إال �أن اجلميع يجب �أن يدرك
ب�أن ما جرى �إمنا هو ا�ستهداف
لدولة املواطنة وامل�ؤ�س�سات التي
�صدعوا ر�ؤو�سنا بها.
�أراد اجلناة �أن يقولوا لكل عراقي
�إنه يف مرمى نريانهم ،و�إن ب�إمكانهم
النيل منه متى �شا�ؤوا� ،أرادوا �أن
ي�ستخ ّفوا مبا تردده �أجهزة الدولة
عن حمايتها للمواطنني ،وليثبتوا
بالدليل القاطع �أن هناك قوى
لديها �سلطة ونفوذ �أكرب من �سلطة
القانون والدولة.
ماجرى يف بابل عالمة تنذرنا
ب�سقوط دولة القانون ،اجلميع
دا�سوا القانون ب�أقدامهم  ،لقد
جرى كل �شيء مبعزل عن القانون،
و�إذا كان جتر�ؤ مواطن على �سلطة
القانون �أمر ًا خطري ًا ،ف�إن الأكرث
خطورة �أن �أجهزة �أمنية قررت �أن
ُتغيب القانون وت�ستح�ضر روح
القطيع.
ماحدث من جمزرة يجب �أن ينبهنا
�إىل عدة �أمور خطرية� ،أهمها �أن
القوات الأمنية حتولت من جهة
مهمتها حماية املواطنني وال�سهر
على �أمنهم� ..إىل جهة ت�سعى لتنفيذ
خمطط مر�سوم بدقة وعناية
للدفاع ولو بال�سالح عن كل م�صالح
�شخ�صية ونزعات ع�شائرية .
ولهذا �ستظل املجزرة التي جرت
يف �أحداث بابل  ،نقطة �سوداء يف
ثوب الدولة العراقية ،و�ستبقى
و�صمة عار تالحق كل من يتواط�أ
بال�صمت ويتلوث بتقدمي املربرات
وامل�سوغات ملرتكبيها.
ما مل تقم احلكومة ومعها الق�ضاء
برد اعتبار الذين قتلوا ،ف�إنهم
�سيظلون �أقرب �إىل دولة اال�ستبداد،
منهم �إىل دولة العدالة االجتماعية
واحلرية كما حلم بها العراقيون.
�ستنتهي ال�سطور التي تكتب عما
جرى يف احللة ..لكن �سيبقى �س�ؤال
واحد :كيف تن�سى ل�ضابط يف
الأجهزة الأمنية �أن ي�صدر �أوامر
ب�إبادة عائلة ب�أكملها؟
�أعتقد �أن العراق كله يجب �أن يبحث
عن الإجابة ال�صحيحة.

ماما نويل� ..شابة عراقية تن�شر البهجة يف خميم للنازحني
الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(االثنني) �أن درج ��ات احلرارة تنخف�ض
ع ��ن معدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�س ��يكون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف العديد من
مناطق البالد.
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عندم ��ا كان ��ت العراقية �ش ��يماء
العبا�س ��ي طفل ��ة� ،أجربته ��ا
احلرب على النزوح مع �أ�سرتها
والإقام ��ة يف خمي ��م للنازحني،
حيث ا�ضطرت �إىل ترك الدرا�سة
والزواج يف �سن مبكرة.
ولإح�سا�س ��ها ب� ��أن طفولته ��ا
ُ�س ��رقت منه ��ا ،حت ��اول �ش ��يماء
حاليا �إدخال ال�س ��عادة والبهجة
عل ��ى الأطفال الذي ��ن يواجهون
ظروفا �صعبة ،واالحتفال معهم
مبنا�س ��بة عي ��د املي�ل�اد ور�أ� ��س
ال�سنة امليالدية اجلديدة.
وقال ��ت �ش ��يماء ( 24عام ��ا)
�إنه ��ا ت�أت ��ي �إىل املخي ��م عل ��ى
د ّراجته ��ا �ص ��باحا وتبق ��ى حتى
امل�س ��اء لتق ��دمي التوعي ��ة� ،أو
بع� ��ض الفق ��رات �أو الفعالي ��ات
الرتفيهي ��ة� ،أو الدعم النف�س ��ي،

"لأن الأطفال عانوا جدا ب�سبب
النزوح ،وفقد بع�ض ��هم �آباءهم،
ومروا بظروف �صعبة �سبق يل
�أن مررت بها".
و�أ�ض ��افت �أنه ��ا عا�ش ��ت طفول ��ة
قا�سية ،وحتملت تربية �إخوتها
ال�ص ��غار ب�س ��بب مر� ��ض �أمه ��ا،
وا�ض ��طرت �إىل ت ��رك الدرا�س ��ة
وال ��زواج ،وحتم ��ل م�ش ��اكل
وظروف عانتها بعد النزوح.
وحت�ض ��ر �ش ��يماء �إىل املخي ��م
عل ��ى د ّراجته ��ا مرتدي ��ة زي
"مام ��ا نويل" ،كما يطلق عليها
الأطفال ،وتغ ّني معهم ،وتلعب،
وتنظم لهم م�س ��ابقات ،ثم توزع
عليه ��م هداي ��ا ،وتذكره ��م ب� ��أن
يجته ��دوا لتحقي ��ق �أحالمه ��م
على الرغ ��م من امل�ص ��اعب التي
يتعر�ضون لها جراء النزوح.

وقال عل ��ي �س ��لمان ،وهو عامل
لديه � 4أطفال� ،إن املبادرة جميلة
وت�س ��عد الأطفال رغ ��م ظروفهم
ال�ص ��عبة ،وطالب بتوفري مكان
نظيف وبيئة نظيفة لهم.
وب ��د�أت �ش ��يماء مبادرته ��ا هذه
عام  ،2015وكان ��ت يف البداية
تعتم ��ر قبع ��ة باب ��ا نوي ��ل فقط.
وبحل ��ول  2017ب ��د�أت ترت ��دي
مالب� ��س مام ��ا نوي ��ل بالكام ��ل،
ونقلت تلك الأج ��واء االحتفالية
العام املا�ضي �إىل املو�صل.
وقال ��ت �إنه ��ا حاول ��ت �أن تنق ��ل
ولو جزءا ب�س ��يطا مما ت�ستطيع
فعل ��ه يف وق ��ت ق�ص�ي�ر للرتفيه
عن الأطف ��ال ،وت�ش ��جيعهم على
طموحهم ،و�أي�ضا توزيع بع�ض
الهداي ��ا عليهم بتنظيم م�س ��ابقة
لهم.

