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جريدة �سيا�سية يومية
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العدد ( )5187ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد (� )22أيار 2022

مرا�سيم حزينة بح�ضور ر�سمي و�شعبي كبيرين

 بغداد /المدى

ت�صوير :محمود ر�ؤوف

�شه ��دت بغ ��داد� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،ت�شييع� � ًا مهيب� � ًا جلنازة
ال�شاع ��ر العراق ��ي الكبري مظف ��ر الن ��وّ اب ،بح�ضور على
�أعل ��ى امل�ستويات تقدمه رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي.
وت ��ويف النوّ اب �أم�س الأول بعد �صراع طويل مع املر�ض
عن عمر يناهز ( )88عام ًا عا�ش �أغلبه يف اخلارج مناه�ض ًا
للأنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي حكم ��ت الع ��راق ،فيم ��ا �أوعز
الكاظم ��ي بنقل ��ه عرب طائ ��رة رئا�سية �إىل �أر� ��ض الوطن.

وعلى �أنغ ��ام املو�سيقى احلزينة و�صلت الطائرة �صباح
�أم� ��س �إىل مط ��ار بغ ��داد ،وكان يف ا�ستقب ��ال اجلن ��ازة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ورئي�س
م�ؤ�س�س ��ة املدى للإعالم والثقاف ��ة والفنون فخري كرمي
وعدد من امل�س�ؤولني و�أفراد عائلة الفقيد.
وج ��رى الت�شيي ��ع املرك ��زي يف مبن ��ى احت ��اد الأدب ��اء
والكت ��اب العراقي�ي�ن و�سط بغداد ،بح�ض ��ور جمع كبري
من املحبني واملعزين.
وحم ��ل حر�س ال�ش ��رف نع�ش الن ��وّ اب مكل�ل ً�ا بالورود،
و�أمامه �ص ��ورة للفقي ��د بالأ�سود والأبي� ��ض تعبري ًا عن
احلزن برحيل �أيقونة �شعرية و�أدبية للعراقيني والعرب.

�أكثر من  320دعوى
ال�ستعادة الآثار المنهوبة
 ترجمة :حامد احمد
�أفاد تقرير ،ب�أن العراق رفع �أكرث من  320ق�ضية �أمام املحاكم الدولية
ال�سرتج ��اع �آثاره املنهوبة ،منوه� � ًا �إىل �أن هذه املعرك ��ة القانونية قد
ي�ستغ ��رق ح�سمه ��ا �سن ��وات بالرغ ��م من التق ��دم احلا�ص ��ل يف الوقت
احلايل.
وذك ��ر تقري ��ر ن�ش ��ره موق ��ع (ذي نا�شنال ني ��وز) ،االخب ��اري ترجمته
(امل ��دى) ،ان "�آث ��ار ح�ض ��ارات قدمي ��ة يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
و�شم ��ايل افريقي ��ا تعر�ض ��ت ع�ب�ر التاري ��خ اىل عملي ��ات �سرقة ونهب
وتهريب".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "ذلك ح�صل يف جتارة غري �شرعية تفاقمت خالل
مراح ��ل ح ��روب و�صراعات وع ��دم ا�ستق ��رار �أمني عا�شته ��ا دول مثل
العراق و�سوريا واليمن وم�صر".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مبيعات القطع الفنية والأثرية على امل�ستوى العاملي
خالل العام  2020و�صلت اىل �أكرث من  50مليار دوالر".
و�أورد التقري ��ر� ،أن "خرباء قدروا كمية املبالغ املتح�صلة من التجارة
غ�ي�ر ال�شرعية يف الآثار بحدود  10ملي ��ارات دوالر �سنوي ًا ،وهو رقم
تقول عن ��ه �شرطة االنرتبول الدولية �إنه ارتف ��ع خالل الع�شر �سنوات
الأخرية".
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عوا�صف ترابية �شديدة
تجتاح البالد ليومين
 بغداد /المدى
توقع ��ت هيئة الأن ��واء اجلوية ت�أث ��ر العراق بعوا�ص ��ف ترابية م�ساء
يوم االثنني ،متوقع ��ة ا�ستمرارها وا�شتدادها حتى الغد مع انخفا�ض
احل ��رارة مبعدل  5درج ��ات ،داعية �إىل عدم التهوي ��ل الإعالمي ،كون
ه ��ذه العا�صف ��ة وبح�سب م ��ا ت�ؤك ��ده الهيئ ��ة ال تختلف عن تل ��ك التي
اجتاحت البالد قبل �أيام.
وق ��ال مدير الإعالم يف الهيئة عام ��ر اجلابري ،يف ت�صريح تلفزيوين
تابعته (املدى)� ،إن "العراق ت�أثر خالل هذه الأ�شهر بعدد من املرتفعات
واملنخف�ضات اجلوية".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن "مرتفع� � ًا جوي ًا �سوف يت�أثر ب ��ه العراق قادم ًا
من �شرق البحر املتو�سط ،وتبد�أ فاعليته م�ساء اليوم الأحد ،ويت�سبب
بت�صاعد يف الغبار وبع�ض العوا�صف الرتابية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املرتف ��ع يبد�أ م ��ن املناطق الغربي ��ة ،و�سوف ي�ساعد
يف انخفا� ��ض درجات احلرارة" ،مبين ًا �أن "ا�شتداد هذا املرتفع �سوف
يكون غد ًا االثنني لكي ي�ؤثر يف جميع املحافظات".
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وبعده ��ا جاب موكب اجلنازة �ش ��وارع العا�صمة ،عائد ًا
�إىل مط ��ار بغ ��داد ال ��دويل لينق ��ل بطائ ��رة خا�ص ��ة �إىل
النج ��ف ،وهناك ح�ص ��ل ت�شييع �آخر ،ر�سم ��ي و�شعبي،
�شارك في ��ه ممثل رئي� ��س ال ��وزراء والإدارة املحلية يف
املحافظ ��ة وعدد كبري من املحبني ،قبل �أن يوارى الرثى
يف مقربة وادي ال�سالم.
وا�ش ُتهر النوّ اب ،الذي ولد يف بغداد يف الأول من كانون
الثاين عام  ،1934وتخ ّرج من كليّة الآداب يف جامعتها،
بق�صائ ��ده الثوري ��ة بعد �سن ��وات يف ال�سج ��ن والغربة
�أم�ضاه ��ا �صاحب ق�صيدتي "القد� ��س عرو�س عروبتكم"
و"قم ��م" الالذعت�ي�ن� .أ ّم ��ا �أوّ ل ق�صيدة �أبرزت ��ه يف عامل

 فخري كرمي

�إف����ت����ت����اح����ي����ة

العـراقيـون يحمـلـون نعـ�ش �أيقـونة ال�شعـر
والن�ضال مـظـ ّفـر النـ ّواب في ت�شييع مهيب

مظفر ..مات!

ال�شع ��ر فه ��ي "ق ��راءة يف دف�ت�ر املطر" يف ع ��ام .1969
�أول طبع ��ة كامل ��ة باللغ ��ة العربي ��ة لأعمال ��ه �صدرت يف
الع ��ام  1996عن دار قنرب يف لندن .و�أبرز دواوينه يف
ال�شع ��ر ال�شعبي "للريل وحم ��د" ،يف حني كان �آخر بيت
"متعب مني وال �أقوى على
�شعري له على فرا�ش املر�ض
ٌ
حملي".
وعل ��ى الرغ ��م من �أ ّن ��ه من جي ��ل �ساب ��ق ،لك ��ن ق�صائده
انت�شرت على نحو كبري خ�ل�ال االنتفا�ضة ال�شعبية غري
امل�سبوقة التي ه ّزت الع ��راق يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2019وتناقله ��ا ال�شب ��اب تعب�ي�ر ًا عن رف�ضه ��م للواقع
ال�سيا�سي و�أملهم يف التغيري.

ك�سر التوافقية �أهم من رئا�سة الحكومة عند "ال�صدر"
 بغداد /تميم الح�سن
ال يُتوق ��ع �أن يق ��دم ال�صدري ��ون حت ��ى منت�ص ��ف
حزي ��ران املقب ��ل �أي ��ة مقرتح ��ات جدي ��دة ب�ش� ��أن
الأزم ��ة ال�سيا�سية ،كذلك "االطاريون" ينتظرون
تعرث خ�صومهم �أو تدخل �إيران.
الأم ��ل املتبق ��ي ه ��و انتظ ��ار خ ��روج "الدخ ��ان
الأبي� ��ض" من لق ��اءات غري معلنة حت ��ى الآن ،قد
جتم ��ع احلزبني الكرديني الرئي�سني ،يتوقع منها
�أن تنهي عقدة رئي�س اجلمهورية.

و�صارت خي ��وط امل�شكلة ال�سيا�سي ��ة تتعقد كلما
ط ��ال الوق ��ت ،وكانت ق ��د ب ��د�أت باعرتا�ض على
نتائ ��ج االنتخاب ��ات لت�ص ��ل �إىل خ�صوم ��ة م ��ع
الق�ضاء.
وحذر الأخري يف بيان هو الثاين يف غ�ضون �أقل
من �شهر ،من �إقحام ا�سم "الق�ضاء" يف اخلالفات
ال�سيا�سية.
وقال بي ��ان عن جمل� ��س الق�ض ��اء� ،إن "الد�ستور
ي�ؤكد على ا�ستقالل الق�ضاء ،و�إن جمل�س الق�ضاء
الأعل ��ى يحر�ص دوما على ا�ستقالليته وحياديته

الأولمبي يخو�ض وديتين �أمام نظيره
الإيراني في بغداد
 بغداد /المدى
�أكملت وزارة ال�شباب والريا�ضة اال�ستعدادات
ال�ست�ضاف ��ة ملعب املدينة يف بغ ��داد مباراتني
وديتني جتمعان املنتخب الأوملبي �ضد نظريه
الإيراين نهاية ال�شهر احلايل.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة �ش� ��ؤون الأقالي ��م
واملحافظ ��ات يف ال ��وزارة طال ��ب املو�س ��وي،
يف ت�صري ��ح �إذاع ��ي تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن
"ملع ��ب املدين ��ة ال ��دويل يف بغ ��داد �أ�صب ��ح

جاه ��زا ال�ست�ضاف ��ة املباري ��ات املقبل ��ة".
و�أ�ض ��اف املو�س ��وي� ،أن "�أهمه ��ا املبارات�ي�ن
الوديت�ي�ن للمنتخ ��ب الأوملب ��ي العراق ��ي م ��ع
نظ�ي�ره الإي ��راين ،يف  24و 27م ��ن ال�شه ��ر
اجلاري� ،ضم ��ن ا�ستعداداتهما لنهائيات ك�أ�س
�آ�سيا حتت  23عاما.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مالكات الدائرة نظمت حملة
تنظيف مللعب املدينة الدويل ،مب�شاركة فاعلة
من مالكات امللعب ،لإظه ��اره ب�أجمل حلة رغم
الظروف اجلوية ال�صعبة املرتبة".

وه ��و لي� ��س طرف ��ا يف اخلالف ��ات ال�سيا�سية ،بل
�إن قرارات ��ه هي نتاج حيثي ��ات كل ق�ضية والأدلة
املتوفرة فيها".
ودع ��ا املجل� ��س "جمي ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة �إىل
عدم �إدخ ��ال الق�ضاء يف خالفاتهم وعدم الت�سبب
بامل�سا� ��س مبكانة الق�ض ��اء يف املجتمع" ،م�شريا
�إىل �أن ��ه "�إذا كان ��ت هن ��اك اعرتا�ض ��ات لط ��رف
�سيا�س ��ي عل ��ى قرار م ��ن القرارات فيج ��ب اتباع
ال�سياقات القانونية يف معاجلتها".
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مبوت ��ه يوق ��ظ يف وجداننا ج ��ذوة ما� ٍ��ض كاد �أن ينطفئ
بفع ��ل ق�سوة احلا�ضر وجترده من كل قيمة ُتعلي من �ش�أن
الإن�سان ،بل تتفنن يف احلط من بارقة �أمل يف عبور دن�س
الرثاثة و�سقوط املعنى وانزياح الظالمية امل�ستبدة!
مات مظفر..
عيب انتب ��ذه يف �سريته و�إبداعه
كل
عن
منزها
لكن ��ه بقي
ٍ
وح�سه بالعدالة..
مل يفق ��د ،رغم ق�س ��وة ترحال ��ه يف �أزمان ومقام ��ات كانت
مو�ض ��ع حفاوة به ،ظل مت�شبث ًا بحنني مولده �إىل الوطن.
لكنه مل يكن �أي وطن .بل ف�ضا ًء يت�سع بالأمل يف املرجتى
بعامل الف�ضائ ��ل و�أحالم ال�سع ��ادة ،دون �أن يثنيه عن ذلك
القه ��ر واال�ستب ��داد والعه ��ر ال�سيا�س ��ي و�أ�شب ��اه الرجال
وف�ضالت اجلهال ��ة والغباء ومتعه ��دي اال�ستباحات التي
ي�أنف عنها العيب نف�سه.
مات مظفر..
لكن ��ه م ��وت االنبع ��اث للتب�ش�ي�ر با�ستحال ��ة دوام ال�ضيم،
وا�ستم ��رار �أ�س ��ر الوط ��ن ،وا�سرتق ��اق �إرادة العراقي�ي�ن،
وهيمن ��ة ل�صو� ��ص املقابر امللثم�ي�ن بجبنه ��م و�إح�سا�سهم
بالهزمي ��ة التي ال مفر منها ،مهم ��ا تطاولوا ،وب�أية و�سيلة
ت�شبثوا ،وب�أي �سالح تفرعنوا..
من ��ذ عقدين ،بقي مظفر زائر ًا مقيم� � ًا يف امل�شايف ،يتو�سد
�آالم ��ه ب�صمت .وبني رحلة ا�ست�شف ��اء وترجل ،بقي مقيم ًا
عل ��ى �إرادة رف�ض "هبات رخي�صة" لأ�شباه رجاالت دولة،
كم ��ا لو �أن ��ه لي� ��س مظف ��ر ًا .ويف كل م ��رة كان يرف�ض مبا
ي�شبه طرد حامل "الربيد".
كان يق ��ول :يا للوقاحة ،وهو ي ��رد مظروف �أحد ل�صو�ص
املال العام ،يريد �أن �أزكي و�ساخة �ضمريه!...
ويك ��رر القول م ��ع كل موفد يحمل عار رئي� ��س وزراء� ،أو
وزير ملوثٍ …
ٍ
وزير �أو
�ال
�
ب
ا�ستق
�ن
�
ع
أنف
�
ي
�سماحته،
�م
�
غ
ظ ��ل مظف ��ر ،ر
ٍ
وزاري ،خ�شية من �شبهة تنال من براءته..
موف ٍد
ٍ
عا� ��ش مظف ��ر متجنب� � ًا ،على ق ��در ح�سا�سي ��ة اللحظة التي
يواجه فيها م�صريه ،كل ما ميكن �أن يثلم ما �أراد �أن ي�شكل
هويته الإن�سانية ،دون �أن ينكر �أو يتنكر ل�ضعفه الإن�ساين
وهو يواج ��ه �صروف احلياة وتقلباته ��ا وم�ساراتها التي
قل مثيلها من الع�سف واال�ستالب..
م ��ات مظف ��ر دون �أن يخ ّلف ولد ًا �أو متاع� � ًا �أو عهدة تكون
�زاع �أو ترب� ٍ��ص .فق ��د وزع كل م ��ا كان ميلك من
مو�ض ��ع ن � ٍ
�ال قب ��ل عقدين من رحيل ��ه على من ا�صطفاه ��م من �أهله
م� ٍ
املقرب�ي�ن ،دون �أن يفك ��ر ب�أن ��ه �أوىل مبا ميل ��ك وهو يعاند
املر�ض وامل�صري املجهول..
لكنه ترك �أخ ًا و�صديق ًا ورفيق ًا قلما يوجد له مثيل بالوفاء،
والإيثار ،والرعاية ،واحلب .ترك له حازم الذي مل يفارقه
حلظ ��ة واح ��دة مالزم ًا �سري ��ره دون انقطاع ط ��وال ثالثة
عقود .حازم الذي كان له �أم ًا واب ًا و�أخ ًا و�أخت ًا..
مل �أع ��رف يف حيات ��ي "ف�ضيل ��ة" مداحي املل ��وك والأمراء
وذوي اجل ��اه! ..لكن ��ي �س�أفع ��ل ه ��ذا الآن ،منزه� � ًا من كل
م�صلح ��ة ،دون �أن �ألتق ��ي �أو �أح ��ادث من �أوج ��ه له التحية
والتقدي ��ر ،وخال�ص العزاء �أي�ض ًا ،لأنه ظل يحت�ضن مظفر
ب�صمت� ..أحيي دون ترد ٍد و�أي ًا
طوال مر�ضه مكرم ًا معزز ًا
ٍ
كان وراء كرمه واحت�ضانه ال�شيخ �سلطان القا�سمي.
م ��ات مظف ��ر ويف خاطره بع ��د �أن فقد التعب�ي�ر :يا �سعود
احنه عيب انهاب يا بريغ ال�شرجية..
�سالم ًا مظفر ..و�إىل امللتقى!..

 3اختالفات بين م�سودتي الحكومة والبرلمان
لقانون الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت املالية يف جمل�س الن ��واب وجود
ثالث ��ة اختالف ��ات ب�ي�ن مق�ت�رح قان ��ون
الدع ��م الطارئ للأمن الغذائ ��ي والتنمية
وامل�ش ��روع احلكوم ��ي ال ��ذي رف�ضت ��ه
املحكمة االحتادية العليا يف وقت �سابق،
مبينة �أن الكتل �أمامها وقت كاف لإن�ضاج
امل�س ��ودة ،لكنه ��ا توقعت ح�ص ��ول بع�ض

الطع ��ون عل ��ى القان ��ون بع ��د اق ��راره ال
ميكن توقع نتائجها يف الوقت الراهن.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة جم ��ال كوج ��ر� ،إن
"الربمل ��ان �أنهى الق ��راءة الأوىل ملقرتح
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يوم
اخلمي�س املا�ضي".
وتاب ��ع كوج ��ر� ،أن "الف ��رق الأول ب�ي�ن
املقرتح وامل�شروع الذي رف�ضته املحكمة
االحتادي ��ة العليا ،ه ��و �أن املقرتح �أعدته

اللجن ��ة املالي ��ة ،يف ح�ي�ن �أن امل�ش ��روع
ار�سلته حكومة ت�صريف املهام اليومية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الف ��رق الث ��اين ج ��اء
يف املبال ��غ ،حي ��ث خ�ص� ��ص امل�ش ��روع
احلكوم ��ي م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  35تريليون
دين ��ار ،يف ح�ي�ن و�ضع املق�ت�رح النيابي
�سقف ��ا �أعل ��ى ب� ��أن ال يتج ��اوز املبل ��غ 25
تريليون دينار".
 التفا�صيل �ص3

�إح�صائية ق�ضائية مقلقة عن حاالت االبتزاز الإلكتروني
 بغداد /ح�سين حاتم
ك�شف ��ت �إح�صائي ��ة ق�ضائي ��ة ع ��ن �أع ��داد مقلق ��ة جلرائ ��م
االبتزاز االلكرتوين يف العراق خالل ثالثة �أ�شهر فقط.
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ة �ص ��ادرة ع ��ن رابط ��ة القا�ضي ��ات
العراقي ��ات اطلعت عليها (املدى) ف�أن "عدد حاالت جرائم
االبت ��زاز االلكرتوين يف العراق بلغت  2452حالة للمدة
من � 2022-1-2إىل ." 2022-3-31
م ��ن جانبه ،ق ��ال مدير ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة العميد غالب
عطية يف حديث لـ(املدى)� ،إن "مفارز ال�شرطة املجتمعية
تعامل ��ت مع العديد م ��ن احلاالت احل�سا�س ��ة التي تخ�ص
االبت ��زاز االلك�ت�روين وخ�صو�ص ��ا للفتي ��ات ب�إج ��راءات
معينة تغنيهن عن اخلروج ومراجعة املحاكم والدوائر".
و�أَ�ضاف عطي ��ة� ،أن "الكثري من تهم االبتزاز االلكرتوين

تك ��ون كيدي ��ة وا�ستباقي ��ة وتت ��م من قب ��ل الن�س ��اء وبعد
التحق ��ق يت�ض ��ح �أن املو�ض ��وع معكو� ��س" ،مبين ��ا �أن
"ال�شرط ��ة املجتمعية تقوم بتدقيق احلاالت ب�شكل كبري
قبل اتخاذ اي اجراء".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "ع ��دم اق ��رار قان ��ون مكافح ��ة اجلرائ ��م
االلكرتوني ��ة م ��ن الأ�سباب الت ��ي �سمح ��ت بزيادتها ويف
ح ��ال اق ��راره �سيح ��د ب�شكل كبري م ��ن تلك احل ��االت لأنه
�سيك ��ون رادع ��ا كبريا للمبت ��ز" ،الفت� � ًا اىل �أن "خمرجات
االبتزاز االلكرتوين ت�سبب ��ت بالعديد من حاالت الطالق
والقتل وغ�سل العار واالنتحار".
وم�ض ��ى عطي ��ة� ،إىل �أن "ال ��دور البناء واملهن ��ي لل�شرطة
املجتمعي ��ة �أ�سف ��ر عن اع ��ادة  128فتاة هارب ��ة من ذويها
ب�سبب االبتزاز ف�ضال عن منع  37حالة انتحار ومعاجلة
 1950حالة ابتزاز الكرتوين خالل العام املا�ضي".

بدورها ،تق ��ول ع�ضو املفو�ضية العلي ��ا حلقوق الإن�سان
فات ��ن احللف ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "االنفت ��اح على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي �س ��ار ب�ص ��ورة �سلبية يف
اغلب االحيان على رواده".
و�أ�ضاف ��ت احللف ��ي� ،أن" ،تط ��ور جم ��ال التقني ��ات
الإلكرتوني ��ة ،ادى اىل ظه ��ور اجلرمي ��ة االلكرتوني ��ة
وابت ��زاز املواطن�ي�ن م ��ن كال اجلن�س�ي�ن ،بو�سائ ��ل ع ��دة
للتحايل على ال�ضحايا".
و�أ�ش ��ارت اىل ان "امل�ست ��وى الثقايف والفك ��ري لل�ضحية
وم ��دى معرفته ��ا بكيفي ��ة اال�ستخ ��دام الآم ��ن للأجه ��زة
االلكرتوني ��ة وو�سائ ��ل التوا�صل االجتماع ��ي واحلفاظ
عل ��ى �سري ��ة البيان ��ات �أو ح ��دود التعام ��ل م ��ع الغري يف
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أو عندم ��ا تق ��وم امل ��ر�أة
با�ستب ��دال جهاز الهاتف �أو عند ت�سليمه ملحالت ال�صيانة

لغر� ��ض �إ�صالح ��ه ،جميعه ��ا عوام ��ل جتع ��ل م ��ن امل ��ر�أة
فري�سة لالبت ��زاز االلكرتوين ،ف�ض ًال عن �أن معظم الفئات
امل�ستهدفة ه ��ي من �صغريات ال�سن م ��ن الفتيات اللواتي
اليتواف ��ر لديه ��ن الإدراك الت ��ام خلط ��ورة التعام ��ل م ��ع
الغرباء".
ودعت احللفي ،اجلهات املعنية اىل "تكثيف جهودها من
اجل حماية احلريات واحلقوق من اي انتهاك".
من جهته ،يقول اخلبري القانوين علي التميمي يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن "م�ش ��روع قان ��ون اجلرائ ��م الإلكرتوني ��ة
يتك ��ون م ��ن  ٣١م ��ادة ،ترك ��ز على �أن ��واع ه ��ذه اجلرائم
وطريقة الو�صول لها وكيفية معاجلتها والعقوبات".
و�أ�ض ��اف التميم ��ي ،ان "ق�سم� � ًا من العقوب ��ات ي�صل �إىل
امل�ؤب ��د والإع ��دام" ،مبين ��ا �أن "اجلرائ ��م م�ستوح ��اة من
قانون العقوبات وقوانني �أخرى وغ�سيل الأموال".
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معركة ا�سترجاع التراث الوطني ت�ستمر ل�سنوات

�أكثر من  320ق�ضية �أمام المحاكم الدولية ال�ستعادة �آثار العراق المنهوبة
 ترجمة /حامد احمد

�أفاد تقرير ،ب�أن العراق رفع
�أكثر من  320ق�ضية �أمام
المحاكم الدولية ال�سترجاع
�آثاره المنهوبة ،منوه ًا �إلى
�أن هذه المعركة القانونية
قد ي�ستغرق ح�سمها �سنوات
بالرغم من التقدم الحا�صل
في الوقت الحالي.
وذكر تقرير ن�شره موقع
(ذي نا�شنال نيوز)،
االخباري ترجمته
(المدى) ،ان "�آثار ح�ضارات
قديمة في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمالي افريقيا
تعر�ضت عبر التاريخ
الى عمليات �سرقة ونهب
وتهريب".

و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ذل ��ك ح�صل في
تج ��ارة غي ��ر �شرعي ��ة تفاقم ��ت خ�ل�ال
مراح ��ل ح ��روب و�صراع ��ات وع ��دم
ا�ستقرار �أمني عا�شتها دول مثل العراق
و�سوريا واليمن وم�صر".
و�أ�شار� ،إلى �أن "مبيع ��ات القطع الفنية
والأثري ��ة على الم�ستوى العالمي خالل
الع ��ام  2020و�صل ��ت ال ��ى �أكثر من 50
مليار دوالر".
و�أورد التقري ��ر� ،أن "خب ��راء ق ��دروا
كمي ��ة المبال ��غ المتح�صلة م ��ن التجارة
غي ��ر ال�شرعي ��ة ف ��ي الآثار بح ��دود 10
ملي ��ارات دوالر �سنوي ًا ،وهو رقم تقول

عنه �شرطة االنتربول الدولية �إنه ارتفع
خالل الع�شر �سنوات الأخيرة".
ولفت� ،إل ��ى �أن "�آالفا من القطع االثرية
قد تم تهريبها من العراق او تم تدميرها
من قب ��ل تنظيم داع� ��ش الإرهابي خالل
فت ��رة �سيطرته على ثل ��ث م�ساحة البالد
من عام  2014الى ."2017
ونوه التقرير� ،إل ��ى �أن "عمليات النهب
الوا�سعة للآثار في العراق قد بد�أت قبل
ه ��ذا التاريخ ب�أكث ��ر من ع�ش ��ر �سنوات
من ��ذ مرحل ��ة االجتي ��اح الأميرك ��ي عام
."2003
و�أفاد ،ب� ��أن "العراق يعمل حالي ًا ،ف�ضال

عن بلدان عربية �أخ ��رى ،على ا�ستعادة
قطع ��ه االثري ��ة الثمين ��ة الت ��ي تمث ��ل
تاريخ ��ه وذل ��ك بتتب ��ع ط ��رق وم�سال ��ك
تهريب الآثار عبر العالم لغر�ض اعادتها
الى مواقعها اال�صلية".
وتح ��دث التقرير ،ع ��ن "اتفاقي ��ات يتم
توقيعه ��ا االن بي ��ن بل ��دان لت�سهي ��ل
عملي ��ات ا�ستعادته ��ا وت�صحيح اخطاء
تاريخية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "م�صطف ��ى خال ��د� ،أح ��د
منت�سبي ق�سم ا�سترجاع الآثار في هيئة
الآث ��ار والتراث ،يدقق في حزمة وثائق
يحملها بيده".

الأنواء الجوية تتحدث عن عودة الطق�س الطبيعي الثالثاء المقبل

عوا�صف ترابية تجتاح البالد ليومين
وت�سهم بخف�ض درجات الحرارة

 بغداد /المدى

توقعت هيئة الأنواء الجوية ت�أثر
العراق بعوا�صف ترابية م�ساء يوم
االثنين ،متوقعة ا�ستمرارها وا�شتدادها
حتى الغد مع انخفا�ض الحرارة بمعدل
 5درجات ،داعية �إلى عدم التهويل
الإعالمي ،كون هذه العا�صفة وبح�سب
ما ت�ؤكده الهيئة ال تختلف عن تلك
التي اجتاحت البالد قبل �أيام.
وقال مدير الإعالم في الهيئة عامر
الجابري ،في ت�صريح تلفزيوني
تابعته (المدى)� ،إن "العراق ت�أثر
خالل هذه الأ�شهر بعدد من المرتفعات
والمنخف�ضات الجوية".
و�أ�ض ��اف الجابري� ،أن "مرتفع ًا جوي� � ًا �سوف يت�أثر به
العراق قادم ًا من �شرق البحر المتو�سط ،وتبد�أ فاعليته
م�س ��اء الي ��وم الأح ��د ،ويت�سب ��ب بت�صاع ��د ف ��ي الغبار
وبع�ض العوا�صف الترابية".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "المرتف ��ع يبد�أ من المناط ��ق الغربية،
و�سوف ي�ساعد ف ��ي انخفا�ض درجات الحرارة" ،مبين ًا
�أن "ا�شت ��داد ه ��ذا المرتف ��ع �س ��وف يكون غ ��د ًا االثنين
لك ��ي ي�ؤثر ف ��ي جمي ��ع المحافظات" .وبي ��ن الجابري،
�أن "�أكث ��ر المناط ��ق الت ��ي �س ��وف تت�أثر به ��ذا المرتفع
ه ��ي المناطق الو�سط ��ى والجنوبية وت�ص ��ل �آثاره �إلى
�إقلي ��م كرد�ست ��ان خ�صو�ص� � ًا ال�سليماني ��ة واربي ��ل لكن
بمع ��دالت اقل مقارنة ببقي ��ة المحافظات" ،الفت ًا �إلى ان

"االنخفا�ض في الحرارة �سوف ي�ستمر االثنين اي�ض َا
بنحو  5درجات".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "العا�صف ��ة الترابي ��ة لي ��وم االثني ��ن
�ستكون �شديدة ،ب�سبب �سرعة الرياح التي �سوف ت�صل
الي ��وم �إلى  50كم ف ��ي ال�ساعة" ،منبه ًا �إل ��ى �أن "�سرعة
الرياح االعتيادية هي بين � 30إلى  40كم في ال�ساعة".
ودع ��ا الجاب ��ري� ،إل ��ى "ع ��دم التهوي ��ل الإعالم ��ي ،لأن
ه ��ذه العا�صفة ال تختلف ع ��ن �سابقاتها منذ مطلع العام
الحال ��ي" ،منوه� � ًا �إل ��ى �أن "العراق تعر� ��ض خالل تلك
المدة �إلى �أكثر من ع�شر عوا�صف".
ويتوق ��ع� ،أن "تك ��ون عا�صف ��ة الي ��وم �شبيه ��ة بتل ��ك
الت ��ي ح�صلت قب ��ل �أيام ،م ��ع وجود �سرعة ف ��ي الرياح
وت�ستم ��ر االثني ��ن ليع ��اود الطق� ��س حالت ��ه الطبيعي ��ة
�صب ��اح الثالث ��اء" .ويوا�ص ��ل الجاب ��ري ،ان "�شه ��ري
ني�سان واي ��ار يتميزان بتقلب الطق� ��س وعدم ا�ستقرار
الحالة الجوي ��ة وتت�أثر البالد بالمنخف�ضات المو�سمية
والمرتفعات الجوية التي طالما تمر علينا".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "الع ��راق لي� ��س البل ��د الوحيد ال ��ذي ت�أثر
بالعوا�ص ��ف الترابية ،بل هن ��اك �سوريا ودول الخليج،
ولك ��ن ه ��ذه ال ��دول عملت مبك ��ر ًا عل ��ى اال�ستع ��دادات
للتحذي ��رات الت ��ي ت�صدر عن الأر�ص ��اد الجوية ال�سيما
مو�ضوع الحزام الأخ�ضر والغطاء النباتي والم�صدات
والبحيرات اال�صطناعية".
و�أردف الجاب ��ري� ،أن "ق�سم ًا من البلدان العربية بد�أت
ت�ستغل ال�صحراء كم�صدر اقت�صادي ،وعلينا �أن نقتفي
�أثر هذه التجارب من �أجل انجاز م�شاريع لها مردودات
كبي ��رة عل ��ى الو�ض ��ع االقت�صادي ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أهميتها
البيئي ��ة" .وانتقد "الإهمال ال ��ذي تعر�ضت �إليه العديد
من الغابات المنت�شرة في المحافظات ،وقطع اخ�شابها
وجرفها بما ي�ؤثر �سلب ًا على الواقع البيئي".
وم�ض ��ى الجاب ��ري� ،إل ��ى �أن "القيام بم�ش ��روع الحزام
الأخ�ض ��ر ينبغي مع ��ه �أن تك ��ون ا�ستدام ��ة وا�ستمرارا
لمن ��ع ت�ضرره في الم�ستقبل" .وتم ت�صنيف العراق من
�أكثر خم�س دول ت�أثر ًا بالتغيرات المناخية مع توقعات
با�ستمرار العوا�صف الترابية طيلة المو�سم ال�صيفي.
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جهود عراقية كبرية النهاء ملف تهريب االثار وا�ستعادة امل�سروقات
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "كل واحدة من ال�سترجاعه ��ا ق ��د ت�ستغ ��رق �سن ��وات،
تلك الوثائق تحوي قوائم لعدة دعاوى ولكننا تمكنا من تحقيق بع�ض التقدم".
قانوني ��ة رفعته ��ا الحكوم ��ة العراقي ��ة و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "�آالف م ��ن هذه
ف ��ي المحاك ��م الدولية ح ��ول العالم في القطع ق ��د انتهى بها المط ��اف عند دور
محاول ��ة ال�سترج ��اع قطع اثري ��ة نهبت عالمي ��ة للم ��زاد ومتاح ��ف ف ��ي بل ��دان
وهرب ��ت ب�ش ��كل غي ��ر �شرع ��ي خ ��ارج مختلف ��ة ب�ضمنه ��ا المملك ��ة المتح ��دة
البالد".
و�ألمانيا وا�سبانيا والواليات المتحدة
وقال خال ��د� ،إن "�آثارن ��ا التي نهبت من ودول كثي ��رة �أخ ��رى ،ولح ��د االن رفع
مواقعن ��ا التاريخي ��ة ت ��م تهريبه ��ا ال ��ى العراق �أكثر من  320ق�ضية في محاولة
مناطق مختلفة حول العالم".
ال�سترجاعها".
وتابع خال ��د� ،أن "عملية تتبع م�سار كل وزاد� ،أن "جهود الحكومة �أثمرت العام
قطعة من هذه الآثار وتع ّرف اين ذهبت الما�ض ��ي عن دعم من المجتمع الدولي،
�صعب ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "المعركة القانونية م ��ن اج ��ل ا�سترج ��اع �أكثر م ��ن � 17ألف

قطعة اثرية من الواليات المتحدة تمت
�سرقته ��ا وتهريبه ��ا واعادته ��ا للعراق،
ب�ضمنه ��ا ل ��وح طين ��ي يبلغ عم ��ره �أكثر
من  3500عام يحم ��ل جزءا من ملحمة
كلكام�ش".
وع ��د التقري ��ر� ،أن "ه ��ذه النجاح ��ات
تجل ��ب الأم ��ل لبلد �شه ��د عملي ��ة تدمير
وتخري ��ب لإرث ��ه الح�ضاري �أث ��ر عقود
من حروب وغياب للأم ��ن و�سوء �إدارة
وف�ساد".
وذك ��ر� ،أن "�سل ��ب ونه ��ب المواق ��ع
االثرية ف ��ي العراق رغم �أنها هي لي�ست
بظاهرة جدي ��دة ،ولكنه ��ا تفاقمت �أكثر
بع ��د حرب الخلي ��ج الثانية ع ��ام 1991
عندم ��ا تراجعت �سلط ��ة النظام ال�سابق
خ�صو�ص ��ا ف ��ي مناط ��ق نائي ��ة ريفي ��ة
جنوبي البالد".
ويج ��د التقري ��ر� ،أن "ال�ضرب ��ة الكبرى
الت ��ي تعر�ضت لها �آث ��ار العراق هي بعد
االجتي ��اح الأميرك ��ي و�سق ��وط النظام
ودخول القوات الأميركية بغداد".
"�س ّراق ��ا اقتحموا عندها
ونب ��ه� ،إلى �أن ُ
المتح ��ف العراقي ونهب ��وا �أكثر من 15
�ألف قطعة اثري ��ة ال تقدر بثمن ،تاركين
وراءه ��م �شظاي ��ا م ��ن اوان ��ي فخاري ��ة
متناثرة على �أر�ضية قاعة المتحف".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "الق ��وات
الأميركية ا�ستخدمت ق�سم ًا من المواقع
الأثرية في بابل واور كقواعد ع�سكرية
لها".
وبي ��ن� ،أن "تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي
وخ�ل�ال �سيطرت ��ه عل ��ى ع ��دد م ��ن
المحافظات منت�صف عام  2014ولغاية
طرده في  ،2017قام بتحطيم وتجريف
مواقع اثرية وتهريب الكثير من القطع
االثري ��ة وبيعها ف ��ي ال�س ��وق ال�سوداء
لتمويل عملياته الإرهابية".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "الع ��راق ب ��ذل
خ�ل�ال ال�سن ��وات الأخي ��رة جه ��ودا
حثيث ��ة ال�سترجاع ممتلكات ��ه من الآثار
الم�سروق ��ة .ووقع اتفاقي ��ات مع بلدان
مختلفة".

ون ��وه� ،إل ��ى �أن "مجل� ��س الأم ��ن وف ��ي
الع ��ام  2015تبن ��ى ق ��رارا يمن ��ع في ��ه
االتج ��ار بالآثار الم�سروق ��ة من العراق
و�سوري ��ا ،ودعى البل ��دان الأع�ضاء في
الأمم المتحدة الى التعاون؛ لو�ضع حد
لذلك".
ويعود خالد ليق ��ول� ،إن "معلومات في
بع� ��ض الأحي ��ان نتلقاها م ��ن ا�شخا�ص
ف ��ي الخ ��ارج او حكوم ��ات اجنبية عبر
�سفارات العراق عن قطع اثرية م�شكوك
بعائدتيه ��ا للبل ��د" ،ور�أى �أن "التحدي
الأكب ��ر ه ��و العث ��ور عل ��ى قط ��ع اثري ��ة
بحوزة مقتني القطع الفنية واالثرية".
و�أك ��د التقرير� ،أنه ف ��ي "العام الما�ضي
�أجب ��رت ال�سلط ��ات الأميركي ��ة تاج ��ر
الآثار ،مايكل �ستينهاردت ،على التخلي
عن �آثار اقتناها بقيمة  70مليون دوالر
ُ�سرق ��ت م ��ن لبن ��ان والع ��راق وتركي ��ا
وبل ��دان �أخرى ،وجميعها ت ��م تمريرها
عبر �سما�سرة ومهربي �آثار".
وم�ضى� ،إل ��ى �أن "مئات من قطع �أخرى
تمت اعادتها للعراق م ��ن بلدان �أخرى،
ب�ضمنها  337قطعة اثرية كانت بحوزة
متحف خا�ص في بيروت يدعى متحف،
نابو ميوزيوم".
وق ��ال رئي� ��س الهيئ ��ة العام ��ة للآث ��ار
والتراث ليث مجيد ح�سين� ،إن "غالبية
ه ��ذه القط ��ع االثري ��ة �أتت م ��ن عمليات
حف ��ر غي ��ر �شرعي ��ة لمواق ��ع تاريخي ��ة،
ولح ��د االن تمكن العراق م ��ن ا�ستعادة
ثلث واح ��د فقط من مقتني ��ات المتحف
الوطني".
و�أ�ض ��اف ح�سي ��ن� ،أن "المزي ��د م ��ن
عنا�ص ��ر االم ��ن ت ��م ن�شره ��م م ��ع بن ��اء
ا�سيجة حول المواقع االثرية" ،م�شير ًا
�إل ��ى �أن "عمليات النهب رغ ��م تناق�صها
خ�ل�ال ال�سن ��وات الأخي ��رة� ،إال �أنه ��ا ما
تزال تعتبر م�شكلة".
وانته ��ى ح�سين� ،إل ��ى �أن "العراق ي�ضم
� 20أل ��ف موقع �أثري ،لك ��ن من المتعذر
تخ�صي�ص حرا�س لكل موقع".
عن :موقع ذي نا�شنال الإخباري

"قنا�صات الليل" تفاقم معدل ال�ضحايا بن�سبة  % 40في ديالى
 خا�ص /المدى
من ��ذ �أ�شه ��ر وهجم ��ات القنا�ص ��ة
الليلي ��ة م ��ن قب ��ل تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ت�سج ��ل ح�ض ��ور ًا الفت� � ًا
في م�شه ��د ديالى ب�شكل �أث ��ار القلق
خا�ص ��ة م ��ع �سق ��وط الع�ش ��رات من
ال�ضحاي ��ا بينه ��م عنا�ص ��ر امني ��ة
ب�سبب �شدة اال�صابة ودقتها خا�صة
و�أنه ��ا ت�ستخ ��دم نواظي ��ر تعط ��ي
مرونة عالية في �ضرب االهداف من
خ�ل�ال م�سافات بعيدة م ��ع ت�أكيدات
بو�صول قنا�صات حديثة جدا.
م�ص ��در �أمن ��ي رفيع �أكد ف ��ي حديث
لـ(الم ��دى) ،ان "مل ��ف قنا�ص ��ات
اللي ��ل ط ��رح ف ��ي اجتماع ��ات عل ��ى
اعلى الم�ستويات االمنية في ديالى
وبغداد عل ��ى حد �س ��واء خا�صة مع
زي ��ادة مع ��دالت ال�ضحاي ��ا بن�سب ��ة
 %40وبات ��ت �سالحا لنحو  %75من
الخروقات التي �ضربت قواطع عدة
في ديالى خالل اال�شهر الأخيرة".
وا�ض ��اف الم�ص ��در ،ان "هن ��اك
ت�أكي ��دات بان داع� ��ش ح�صل بالفعل
عل ��ى قنا�ص ��ات حديث ��ة ف ��ي الآونة
االخي ��رة وه ��و م ��ا يف�س ��ر تنام ��ي
هجمات ��ه ف ��ي ع ��دة قواط ��ع �س ��واء
ف ��ي ديال ��ى او �صالح الدي ��ن وحتى
كرك ��وك" ،مبني ��ا ان "و�ص ��ول
القنا�ص ��ات ربما م ��ن جهات متعددة
خا�ص ��ة وان التنظي ��م ه ��و بمثاب ��ة
ورق ��ة لتحقي ��ق اه ��داف لبع� ��ض
الجه ��ات الت ��ي ال تري ��د اال�ستق ��رار
للبالد".
و�أ�ش ��ار ،الى "وج ��ود تحقيق �سري
تقوده ف ��رق مخت�صة لبح ��ث خفايا
ملف و�ص ��ول قنا�ص ��ات حديثة الى
اي ��دي داع�ش وم ��ن ي�ؤم ��ن لها هذه
اال�سلح ��ة الت ��ي ب ��د�أت ت�ؤث ��ر فعلي ًا
ف ��ي �أم ��ن بع� ��ض المناط ��ق ب�سب ��ب
تكرارها".
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ب ��دوره ،ق ��ال القي ��ادي ف ��ي تحالف
الفت ��ح ع ��دي الخ ��دران ان "داع� ��ش
ورق ��ة �ضغ ��ط ت�ستخ ��دم لتحقي ��ق
اه ��داف جيو�سيا�سي ��ة" ،م�ؤك ��دا
ان ��ه "ال ي�ستغ ��رب ت ��ورط امري ��كا
او غيره ��ا ف ��ي اي�ص ��ال القنا�ص ��ات
الحديث ��ة ال ��ى داع� ��ش خا�ص ��ة وان
الدع ��م لخالياها النائم ��ة لم يتوقف
ف ��ي ظ ��ل وج ��ود ع�ش ��رات االدل ��ة
الموثقة".
وا�ض ��اف الخ ��دران ،ان "ح ��رب
القنا�ص ��ات �سيناري ��و جدي ��د
ال�ستهداف االمن في العراق واعادة
حالة عدم اال�ستق ��رار" ،م�ؤكدا على
"�ض ��رورة اع ��ادة النظر ف ��ي ملف
ادارة ام ��ن المناط ��ق وزي ��ادة زخم
الجه ��د اال�ستخب ��اري لك�شف خاليا
القنا�ص ��ات وانه ��اء وجوده ��ا ف ��ي

الم�شهد الأمني".
من جهته� ،أك ��د ع�ضو مجل�س ديالى
ال�سابق تركي جدع ��ان ان "�أ�سلوب
القن� ��ص بالفع ��ل ب ��رز ب�ش ��كل الفت
ف ��ي اال�شه ��ر االخي ��رة بعدم ��ا ب ��ات
ي�ستحوذ على اغلب هجمات داع�ش
�س ��واء ف ��ي ديال ��ى او غيره ��ا م ��ن
المحافظات الن التنظيم ال يريد اية
خ�سائ ��ر ب�شري ��ة في اي ��ة مواجهات
ل ��ذا يعتم ��د بالأ�سا�س ا�سل ��وب الكر
والفر م ��ن اجل �ض ��رب االهداف ثم
االختباء".
وا�ض ��اف ،ان "و�ص ��ول القنا�ص ��ات
الحديثة ربما يجري بطرق مختلفة
�أبرزها وجود اي ��ادي خارجية ذات
دوائر مخابراتي ��ة وهذا االمر لي�س
م�ستغرب ��ا الن داع� ��ش عب ��ارة ع ��ن
اجندة دولية تحاول تحقيق اهداف

جيو�سيا�سي ��ة في ال�ش ��رق االو�سط
بالإ�ضافة الى امكانية ان تنتقل عبر
تج ��ار اال�سلحة وهي مافيات دولية
تعمل كل �شيء من اجل المال".
�أم ��ا ع�ض ��و لجن ��ة االم ��ن النيابي ��ة
ال�ساب ��ق ايوب الربيع ��ي ،فقد ا�شار
ال ��ى ان "تحقيق ��ا ُفت ��ح بالفع ��ل في
ملف القنا�صات مع ورود معلومات
ب ��ان هن ��اك حديث ��ة منه ��ا و�صل ��ت
الى اي ��دي داع� ��ش االرهاب ��ي وبد�أ
با�ستهداف عدة مواقع".
وا�ض ��اف الربيع ��ي ،ان "الدع ��م
الخارج ��ي هو م ��ن ي�ؤم ��ن االعتدة
واال�سلحة لداع�ش ومن خالل طرق
مختلف ��ة" ،مبينا ان "امتالك داع�ش
للتمويل ي�ساعده في الح�صول على
انواع كثيرة م ��ن اال�سلحة وهذا ما
يجب االنتباه له".

علي العبيدي ،خبي ��ر �أمني� ،أكد ان
"ا�سلوب القن� ��ص يدل على وجود
تغير مح ��وري في هجم ��ات داع�ش
م ��ن خ�ل�ال اعتماد �س�ل�اح محدد في
�أكثر من  %75من هجماته".
و�أ�ض ��اف العبي ��دي ،ان" ت ��ورط
تج ��ار ا�سلح ��ة بت�أمي ��ن احتياجات
داع� ��ش من خ�ل�ال �سما�سرة هو امر
مطروح خا�صة و�أنها تجارة �سرية
فيها الكثير م ��ن الخفايا وتعمل بها
مافي ��ات دولي ��ة لديه ��ا ادوات ف ��ي
الداخل العراقي".
و�أ�ش ��ار ،ال ��ى ان "الم�شكل ��ة لي�ست
ف ��ي القنا�ص ��ات ب ��ل ف ��ي ايق ��اف
تدف ��ق الدوالرات عل ��ى جيوب قادة
داع� ��ش لأنه ��ا اال�سا� ��س ف ��ي ادام ��ة
تعزي ��ز قدرات ��ه بالأ�سلح ��ة ومنه ��ا
القنا�صات".
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الق�ضاء يحذر ال�سيا�سيين للمرة الثانية في غ�ضون �شهر� :أبعدونا عن خالفاتكم

ك�سر التوافقية �أهم من رئا�سة الحكومة عند "ال�صدر"
وترقب "دخان �أبي�ض" قد يخرج من كرد�ستان
 بغداد /تميم الح�سن

ال يتوقع �أن يقدم ال�صدريون
حتى منت�صف حزيران المقبل
�أية مقترحات جديدة ب�ش�أن
الأزمة ال�سيا�سية ،كذلك
"االطاريون" ينتظرون تعثر
خ�صومهم �أو تدخل �إيران.
الأمل المتبقي هو انتظار
خروج "الدخان الأبي�ض" من
لقاءات غير معلنة حتى الآن،
قد تجمع الحزبين الكرديين
الرئي�سين ،يتوقع منها �أن تنهي
عقدة رئي�س الجمهورية.

و�صارت خيوط امل�شكلة ال�سيا�سية
تتعق ��د كلم ��ا ط ��ال الوق ��ت ،وكان ��ت
ق ��د ب ��د�أت باعرتا� ��ض عل ��ى نتائ ��ج
االنتخابات لت�ص ��ل �إىل خ�صومة مع
الق�ضاء.
وحذر الأخري يف بي ��ان هو الثاين
يف غ�ضون �أقل م ��ن �شهر ،من �إقحام
ا�س ��م "الق�ض ��اء" يف اخلالف ��ات
ال�سيا�سية.
وق ��ال بي ��ان ع ��ن جمل� ��س الق�ضاء،
�إن "الد�ست ��ور ي�ؤك ��د عل ��ى ا�ستقالل
الق�ضاء ،و�إن جمل�س الق�ضاء الأعلى
يحر� ��ص دوم ��ا عل ��ى ا�ستقالليت ��ه
وحياديت ��ه وه ��و لي� ��س طرف ��ا يف
اخلالف ��ات ال�سيا�سية ،بل �إن قراراته
هي نتاج حيثي ��ات كل ق�ضية والأدلة
املتوفرة فيها".
ودع ��ا املجل� ��س "جمي ��ع الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة �إىل ع ��دم �إدخ ��ال الق�ضاء
يف خالفاته ��م وع ��دم الت�سب ��ب
بامل�سا� ��س مبكان ��ة الق�ض ��اء يف
املجتمع" ،م�ش�ي�را �إىل �أنه "�إذا كانت
هن ��اك اعرتا�ض ��ات لط ��رف �سيا�س ��ي
على قرار م ��ن القرارات فيجب اتباع
ال�سياقات القانونية يف معاجلتها".
وج ��اء البيان عقب دع ��وات لنواب
�إىل �إعادة النظر يف قانون "املحكمة
االحتادي ��ة" ب�سب ��ب رف� ��ض الأخ�ي�ر
قان ��ون الأم ��ن الغذائي ال ��ذي �أر�سل
من احلكوم ��ة ،والذي اعت�ب�ر رف�ضه
جتاه�ل�ا لـ"�أعل ��ى �سلط ��ة يف البالد"
وه ��و الربمل ��ان ،بح�س ��ب النائب ��ة
ال�صدرية مها الدوري.
وكان الق�ض ��اء ق ��د ن�ش ��ر بيان ��ا

التحالف الثالثي ما زال م�صر ًا على ت�شكيل حكومة اغلبية �سيا�سية
حتذيري ��ا م�شابها للق ��وى ال�سيا�سية
يف  24ني�س ��ان املا�ض ��ي ،على خلفية
رواج �أنب ��اء ع ��ن ت�سوي ��ة الق�ضاي ��ا
املرفوع ��ة �ض ��د وزير املالي ��ة الأ�سبق
راف ��ع العي�س ��اوي وال�شخ�صي ��ة
الع�شائري ��ة عل ��ي ح ��امت ال�سليم ��ان،
اللذي ��ن ع ��ادا اىل الع ��راق ب�ش ��كل
مفاجئ.
وق ��ال الق�ض ��اء حينها ب�أن ��ه "ينظر
�إىل كل ق�ضية واملتهم فيها وفق الأدلة
القانوني ��ة املتح�صل ��ة فيه ��ا والثابتة
يف الأوراق التحقيقي ��ة �أو �إ�ضب ��ارة
الدعوى ،ب�صرف النظر عن �شخ�صية
ذل ��ك املته ��م وموقع ��ه ال�سيا�س ��ي �أو
الوظيفي �أو االجتماعي".
و�أك ��د املجل�س وقت ��ذاك� ،أن "�آليات
عم ��ل الق�ض ��اء ال تخ�ض ��ع لأي ت�أث�ي�ر
�سيا�س ��ي �س ��واء كان ل�صال ��ح �أو �ضد
متهم ما".
وكان زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در هاج ��م يف خطاب ��ه املتلف ��ز
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،الق�ض ��اء عل ��ى
خلفية قان ��ون الأم ��ن الغذائي ،وقال
�إن ��ه يتعجب م ��ن "م�ساي ��رة الق�ضاء
�أفعال الثلث املعطل امل�شينة من حيث

خطر �أمني يهدد المجتمع عبر مواقع التوا�صل االجتماعي

�أوامر م�شددة بتعقب "�أ�سلحة الفي�س":
بع�ضها يت�سرب �إلى داع�ش
 خا�ص /المدى
ك�ش ��ف م�ص ��در �أمن ��ي رفي ��ع ،ع ��ن
�ص ��دور تعليم ��ات م�ش ��ددة للغاي ��ة
بتعقب ما �أ�سماها بـ"�أ�سلحة الفي�س".
وق ��ال امل�ص ��در يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "ب ��روز تروي ��ج بي ��ع
الأ�سلح ��ة الناري ��ة ع�ب�ر من�ص ��ات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ومنه ��ا
الفي�سب ��وك �أمر غ�ي�ر قانوين خا�صة،
و�أن بع�ضه ��ا �أ�سلحة متو�سطة يحظر
اقتنا�ؤه ��ا م ��ن قب ��ل املواطن�ي�ن ،كم ��ا
�أن الأ�سلح ��ة ال يع ��رف م ��ا �إذا كان ��ت
ممنوحة وفق الإطار الر�سمي �أم ال".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در� ،أن "تعليم ��ات
م�ش ��ددة �ص ��درت بتعق ��ب مروج ��ي
الأ�سلح ��ة ع�ب�ر الفي�س وبقي ��ة مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كونها ظاهرة
�سلبي ��ة له ��ا تداعي ��ات خط�ي�رة يف
امل�شه ��د الأمني؛ لأن ��ه ال ميكن معرفة
هوي ��ة الأ�شخا� ��ص �أو اجله ��ات التي
ت�ش�ت�ري� ،أو تبيع الأ�سلح ��ة خا�صة،
و�أنه ��ا تعتم ��د عل ��ى مواق ��ع و�أ�سماء
وهمية".
م ��ن جانبه �أق ��ر ع�ضو جلن ��ة الأمن
النيابي ��ة ال�ساب ��ق �أي ��وب الربيع ��ي
بخط ��ورة تروي ��ج بي ��ع الأ�سلح ��ة
ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي،
م�ؤكدا عل ��ى "�ض ��رورة االنتباه لهذه
اخلطوات واعتماد الأط ��ر القانونية
يف تعقب مروجيها".
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي� ،أن "اقتن ��اء
الأ�سلحة النارية حمدد وفق تعليمات

معروف ��ة م ��ن قب ��ل وزارة الداخلي ��ة
ول�شرائ ��ح متع ��ددة وبخالف ��ه يكون
الرتوي ��ج خارج ًا عن الأطر القانونية
خا�صة �إذا كانت الأ�سلحة متو�سطة".
�أم ��ا غ ��امن الع ��زاوي وه ��و خب�ي�ر
�أمن ��ي ،فق ��د �أ�ش ��ار �إىل �أن "�أ�سلح ��ة
الفي� ��س مثار قلق �أمن ��ي خا�صة ،و�أن
م ��ن ي ��روج لبي ��ع تل ��ك الأ�سلحة غري
معروف ورمبا تكون بدايات ملافيات
بيع الأ�سلح ��ة" ،م�ؤكدا �أنه "ال يعرف
هوي ��ة امل�ش�ت�ري ،وقد تك ��ون داع�ش
عرب �سما�سرة وهذا ما يجب الوقوف
عنده".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�ضب ��ط �آلي ��ات بيع
الأ�سلح ��ة �ض ��رورة للأم ��ن الداخلي؛
لأنه ��ا رمبا تق ��ع يف الأي ��ادي اخلط�أ،
وهذا م ��ا �سي�ؤدي �إىل �ض ��رر �أمني ال
ينح�ص ��ر مداه يف جغرافي ��ة مكانية،
بل ميتد �ضرره لبقية املناطق".
وتاب ��ع� ،أن "�أك�ث�ر م ��ا يقل ��ق ه ��و
فو�ض ��ى ال�س�ل�اح يف الع ��راق؛ لأن ��ه
�سبب مبا�ش ��ر لكثري م ��ن الإ�شكاليات
�سواء املتعلقة بالإرهاب �أو النزاعات
الع�شائري ��ة؛ لأن الر�صا� ��ص ي�أت ��ي
مل ��ن يدفع امل ��ال �س ��واء كان �أبي�ض �أو
�أ�س ��ود" ،م�ؤك ��دا �أن "ت�س ��رب بع� ��ض
الأ�سلح ��ة �إىل داع�ش �أم ��ر وارد جدا؛
لأننا �أمام �سوق �إلكرتوين غام�ض".
وي�ؤك ��د مراقب ��ون نا�شط ��ون ع�ب�ر
مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ارتفاع ًا
ملحوظ� � ًا يف ال�صفح ��ات الت ��ي
تبي ��ع الأ�سلح ��ة ،داع�ي�ن �إىل اغالقها
وحما�سبة امل�س�ؤولني عنها.

يعلم �أوال يعلم".
واعت�ب�ر ال�ص ��در مواق ��ف
"التن�سيق ��ي" ب�أنه ��ا ته ��دف �إىل
"جتوي ��ع" و"تركي ��ع العراقي�ي�ن"،
معت�ب�را �أن تعطي ��ل القوان�ي�ن الت ��ي
تنفع ال�شعب "وقاحة".
وانطلقت منذ ذلك احلني تظاهرات
يف ع ��دة مناطق يف بغ ��داد ومدن يف
الو�س ��ط واجلن ��وب ت�أيي ��دا لزعي ��م
التي ��ار ،ال ��ذي كان يف منت�صف �أيار
احلايل ق ��د �أعلن حتوله "م�ؤقت ًا" �إىل
املعار�ضة.
وانخ ��رط ن ��وري املالك ��ي ،زعي ��م
ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون يف ال�سجال
ح ��ول الق�ض ��اء ،ودع ��ا جمي ��ع الكتل
ال�سيا�سي ��ة �إىل الر�ض ��ى بق ��رارات
املحكمة االحتادية.
وق ��ال املالك ��ي يف بي ��ان �صحف ��ي
�ص ��ادر ع ��ن مكتب ��ه �إنه "م ��ن �أجل �أن
يك ��ون الق�ضاء هو احلك ��م العدل وله
الق ��ول الف�ص ��ل يف جمي ��ع الق�ضاي ��ا
وال�ش ��كاوى التي ترف ��ع �أمامه ،يجب
احرتام ال�سلط ��ة الق�ضائية والإقرار
بحياديتها".
املالك ��ي دع ��ا �إىل الإق ��رار بحيادية

ق ��رارات املحكمة االحتادي ��ة "�سواء
�ص ��درت ل�صالح هذا الط ��رف �أم ذاك،
�أو خال ��ف رغبة هذا الط ��رف �أم ذاك،
وان ال يت ��م التعام ��ل باالنتقائي ��ة
م ��ع ق ��رارات املحكم ��ة االحتادي ��ة
والق�ضاء".
وحتول ��ت �صراع ��ات الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة نحو الق�ض ��اء ،بعد ف�شل
�أكرث م ��ن  10مبادرات حل ��ل الأزمة،
كم ��ا �س ��اد ج ��دال ح ��ول تف�س�ي�رات
قانونية للم�ؤ�س�سة الق�ضائية الأعلى
يف البالد اعتربت ب�أنها وراء تعطيل
ت�شكيل احلكومة ،مثل ق�ضية ن�صاب
رئي�س اجلمهورية.
وبح�سب �أو�س ��اط ال�صدريني ،ف�إن
زعي ��م التي ��ار ال�صدري "غ�ي�ر مهتم"
باحل�ص ��ول عل ��ى احلكوم ��ة بق ��در
اهتمامه مبنع "التوافقية".
وتق ��ول م�ص ��ادر مقربة م ��ن التيار
ل� �ـ (املدى) �إن الأخ�ي�ر "جرب ت�شكيل
احلكوم ��ة ومل ينج ��ح ث ��م انتقل �إىل
اجل ��زء الث ��اين م ��ن تعه ��ده وه ��و
التح ��ول �إىل معار�ض ��ة وه ��و بذل ��ك
اغل ��ق الب ��اب متاما �أم ��ام �أي حكومة
توافقية".

ومن ��ح "ال�ص ��در" خ�صوم ��ه يف
مهلته الأخرية ،فر�صة ثانية لت�شكيل
احلكومة ،فيما قد يذهب زعيم التيار
بع ��د ذل ��ك �إىل "ح ��ل الربمل ��ان" �إذا
ا�ستمر االن�سداد ال�سيا�سي.
وبح�سب م ��ا يت�سرب من معلومات
ف ��ان الإط ��ار التن�سيق ��ي "ا�ستنف ��د
تقريب ��ا كل احلل ��ول وينتظ ��ر حترك
الآخرين حلل الأزمة".
ويعتق ��د "االطاري ��ون" وف ��ق م ��ا
�أفاد ب ��ه مقرب ��ون م ��ن "التن�سيقي"،
بان ��ه لن يبق ��ى �أمامه �س ��وى التدخل
الإي ��راين حل ��ل الأزم ��ة� ،أو انتظ ��ار
تفكك التحالف الثالثي.
وبح�س ��ب م ��ا نقل ��ه املقرب ��ون م ��ن
الإط ��ار ل� �ـ (امل ��دى) �أن "التدخ ��ل
الإي ��راين الآن يف الأزم ��ة العراقي ��ة
مت�أرج ��ح ويتعل ��ق ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
باملفاو�ض ��ات م ��ع الوالي ��ات املتحدة
ب�ش�أن امللف النووي".
كم ��ا تق ��ر�أ بع� ��ض مكون ��ات
"التن�سيق ��ي" احل ��راك ال ��ذي يت ��م
تداول ��ه ب�ش ��كل حمدود ع ��ن اقرتاب
و�شي ��ك ب�ي�ن احلزب�ي�ن الكردي�ي�ن
الكبريين ب�أنه �سي�صب مل�صلحتها.

حي ��ث ي�ش�ي�ر املقرب ��ون م ��ن
"االطاري�ي�ن" اىل ان اتف ��اق احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين مع االحتاد
الوطن ��ي �سيك ��ون باجت ��اه الإط ��ار
التن�سيقي ولي�س العك�س.
لكن حتى هذه اللحظة مل ت�صدر من
"الدميقراطي" �أي ��ة م�ؤ�شرات حول
تخلي ��ه عن "التحال ��ف الثالثي" ،كما
�أن �أغل ��ب بياناته ت�ؤيد بق ��اءه داخل
حتالف "�إنقاذ وطن".
كذلك اعتربت الت�صريحات امل�ؤيدة
لبع�ض قي ��ادات "التن�سيقي" للهجوم
الإي ��راين قب ��ل �شهري ��ن عل ��ى �أربيل
بحج ��ة ق�صف مواق ��ع �إ�سرائيلية يف
�أربيل ،وهو اته ��ام مت نفيه من جلنة
برملاني ��ة �شكل ��ت به ��ا اخل�صو� ��ص،
ق ��د �أنه ��ت �أي ��ة فر�ص ��ة تق ��ارب ل� �ـ
"الدميقراطي" مع "االطاريني".
باملقابل ف�إن املعلومات عن التقارب
بني "الدميقراطي" و"االحتاد" قليلة
جدا ،با�ستثناء ما يت�سرب عن لقاءات
و�شيك ��ة لوفود رفيعة م ��ن الطرفني،
واحتم ��ال ط ��رح مب ��ادرة ل�سح ��ب
مر�شح ��ي احلزب�ي�ن ملن�ص ��ب رئي� ��س
اجلمهورية لإنهاء اخل�صومة.

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

كوميديا الالحلول
�سن�ضحك ،ن�ضح ��ك ،ومن�ضي بال�ضح ��ك حتى البكاء،
وذل ��ك ح�ي�ن يفاجئنا ا�صح ��اب "االن�س ��داد" ان احلل،
والعبور ،واجللو�س معا ،وت�شكيل احلكومة ،الكاملة
ال�شاملة التوافقية احلكيمة �صاحبة املفاتيح والب�شائر
قريب جدا.
والرخاءٌ ،
ومل نع ��رف ،ال منهم وال من غريه ��م ،خلفيات وا�سرار
هذه التطمينات ،الت ��ي حتولت من املتحدثني با�سمهم
على بع�ض واجهات ال�شا�شات امللونة اىل ن�شيد ملول،
او اىل التعويذة اليائ�سة "�إ�شتدي ازمة تنفرجي" وقد
قاله ��ا ب�صراح ��ة وباحل ��رف الواحد من ��ذ يومني نائب
�سابق ،قيادي يف دولة القانون ،وهي معارة من الزمة
ق�صيدةٍ ان�شدها ال�شاع ��ر العبا�سي مليك احلموي يوم
جاءه الفرج ،واعيد له ما �صودر منه ..بقوله:
ملّا �ضاقتْ ووهتْ حُ جبي ...فظننتُ ب�أين غري جَني
و�صبحي ْمل يع ْـج� ...إ�شتدي �أزم ًة تنفرجي
ناديتُ ُ
وط ��وال ثالث ��ة ا�شه ��ر ،ومن ��ذ م ��ا بع ��د اع�ل�ان نتائ ��ج
االنتخاب ��ات كان "الن�شي ��د الر�سم ��ي" مل�س� ��ؤويل
واعالمي ��ي حتالف املحا�ص�صة ،احل ��امل باعادة �سلطة
الق ��رار اىل بيت الطاع ��ة ،هو ان االتفاق ق ��اد ٌم لإعادة
املي ��اه اىل جماريه ��ا وان ��ه ال ينبغ ��ي �أخ ��ذ اخلالف ��ات
يف "البي ��ت" م�أخ ��ذ اجل ��د ،فه ��ي ،ح�سبه ��م ،متايزات
ح�ضاري ��ة ومن بع� ��ض �آيات الدميقراطي ��ة و�شفافيات
احل ��وار واجته ��اد الق ��راءة للم�ستقب ��ل ،وان ت�ضخيم
االن�س ��داد واال�ستع�صاء واحلديث ع ��ن خطر االقتتال
الداخل ��ي ،والغليان املالييني امل�ش ��رف على االنفجار
ه ��ي ٌ
بع�ض من احالم الأعداء ،وق ��د ك�شفنا (واحلديث
لأ�صح ��اب االن�سداد اي�ضا) م�ؤام ��رة امريكية �إماراتية
�سعودي ��ة غربي ��ة بال�سخارتي ��ة ،ومت ��ورط به ��ا اثنان
من االطراف املحلية هدفه ��ا نزع حق "املكون االكرب"
يف ادارة احلك ��م وا�ستئ�ص ��ال ا�ستحقاق ��ه يف اختيار
و"�ضبط" رئي�س الوزراء ،ومنها (والعبارة التالية مل
يُف�ص ��ح عنه ��ا علنا يف هذا الن�شي ��د) ان ال يفتح رئي�س
ال ��وزراء الق ��ادم ملف ��ات نائم ��ة ومغلق ��ة �ض ��د �سا�س ��ة
وم�س�ؤول�ي�ن �سابقني تالحقهم ظن ��ة الف�ساد والتهريب
واعمال القتل واالختطاف ،و ..ان ال يقرتب من �سالح
الدولة املوازية.
واحل ��ق ان ن�شي ��د ا�صح ��اب التوافقي ��ة املحا�ص�صية،
عن قرب االتفاق ال�شام ��ل و"عودة ال�شيخ اىل �صباه"
وانفراج االم ��ور وانت�صار احلكمة والعقل وامل�صلحة
العلي ��ا ابتعد �شوطا بعيدا ع ��ن احلقائق على االر�ض،
و�إمالءاته ��ا اليومي ��ة ،فيم ��ا انقط ��ع "الب ��ث املبا�شر"
م ��ع جمه ��ور ا�صحاب ه ��ذه القوان ��ة ،وفق ��د اجلاذبية
واالغ ��واء وامل�صداقي ��ة وحت ��ى احلما� ��س ال�شكل ��ي
املُ�صمم ،وب ��دا انهم رمبا يحلمون و�سط �ضيق املعابر
اىل احلل املن�ش ��ود ،وا�ستحالة العب ��ور باجتاه اعادة
عق ��ارب ال�ساعة اىل الوراء ،وبق ��ي حال ا�صحابه مثل
ح ��ال فري ��د االطر� ��ش يف فيلم ��ه القدمي "�أحب ��ك انت"
حيث كان يغني "احلياه حلوة" وهو يبكي.
�إ�ستدراك:
"اذا �شعرت انك قليل االدب فانت م�ؤدب ،لأن قليلي
االدب ال ي�شعرون".
مارك توين
طوال ثالثة ا�شهر ،ومنذ ما بعد
اعالن نتائج االنتخابات كان
"الن�شيد الر�سمي" لم�س�ؤولي
واعالميي تحالف المحا�ص�صة،
الحالم باعادة �سلطة القرار الى
بيت الطاعة ،هو ان االتفاق قادمٌ
لإعادة المياه الى مجاريها وانه ال
ينبغي �أخذ الخالفات في "البيت"
م�أخذ الجد

المالية النيابية تتوقع ح�صول طعون �أمام المحكمة االتحادية بعد �إقراره

 3اختالفات بين الم�شروع الحكومي والمقترح النيابي لقانون الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت املالية يف جمل� ��س النواب وجود
ثالث ��ة اختالف ��ات ب�ي�ن مق�ت�رح قان ��ون
الدعم الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمية
وامل�شروع احلكومي الذي رف�ضته املحكمة
االحتادية العليا يف وقت �سابق ،مبينة �أن
الكت ��ل �أمامها وقت كاف لإن�ضاج امل�سودة،
لكنه ��ا توقعت ح�صول بع�ض الطعون على
القانون بعد اقراره ال ميكن توقع نتائجها
يف الوقت الراهن.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة جمال كوج ��ر� ،إن
"الربمل ��ان �أنه ��ى الق ��راءة الأوىل ملق�ت�رح
قان ��ون الدعم الطارئ للأم ��ن الغذائي يوم
اخلمي�س املا�ضي".
وتاب ��ع كوج ��ر� ،أن "الف ��رق الأول ب�ي�ن

املق�ت�رح وامل�شروع ال ��ذي رف�ضته املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا ،ه ��و �أن املق�ت�رح �أعدته
اللجن ��ة املالي ��ة ،يف ح�ي�ن �أن امل�ش ��روع
ار�سلته حكومة ت�صريف املهام اليومية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الف ��رق الثاين جاء يف
املبال ��غ ،حيث خ�ص�ص امل�شروع احلكومي
ما ال يق ��ل عن  35تريليون دينار ،يف حني
و�ضع املق�ت�رح النيابي �سقف ��ا �أعلى ب�أن ال
يتجاوز املبلغ  25تريليون دينار".
ولفت كوجر� ،إىل �أن "الفرق الثالث يكمن
بالتفا�صي ��ل ،فامل�ش ��روع احلكوم ��ي ن� ��ص
عل ��ى �آلية �ص ��رف املبالغ بالن�سب ��ة املئوية
وكانت وا�ضحة ،بخ�ل�اف املقرتح النيابي
ف�أن الن�سب ما زالت غري وا�ضحة".
وب�ي�ن� ،أن "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة والنواب
واللجنة املالي ��ة �أمامها مدة كافية لإن�ضاج

القان ��ون و�إخراج ��ه بطريق ��ة متكنن ��ا من
جت ��اوز جمي ��ع املالحظ ��ات ل ��دى الن ��واب
ب�ش�أن املقرتح".
ولف ��ت كوج ��ر� ،إىل �أن "امل�ؤ�ش ��رات تدل
عل ��ى متري ��ر املق�ت�رح اجلدي ��د يف جمل�س
الن ��واب لأن هن ��اك كت ��ل رئي�س ��ة م�ؤي ��دة
و�أعدادها كافية للت�صويت عليه".
و�أو�ضح� ،أن "الع�ب�رة �ستكون �إذا ما مت
الطع ��ن بالقان ��ون يف املحكم ��ة االحتادية
العلي ��ا بعد ذلك" ،منوه� � ًا �إىل �أن "القانون
مير بثالث مراح ��ل �أولها الت�صويت داخل
جمل� ��س النواب وم ��ن ثم م�صادق ��ة رئي�س
اجلمهوري ��ة و�أخ�ي� ً
را الن�ش ��ر يف اجلريدة
الر�سمي ��ة ،وبعده ��ا �سننتظ ��ر نتيج ��ة
الطع ��ون التي �ستكون عل ��ى القانون �أمام
الق�ضاء".

اللجنة المالية ت�ستعجل مناق�شات مقترح قانون الأمن الغذائي

و�أف ��اد كوج ��ر ،ب� ��أن "نتيج ��ة الطع ��ون
املتوقع ��ة عل ��ى القان ��ون �أم ��ام املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا بع ��د �إق ��راره ميك ��ن
اعتبارها �أمرا �سابقا لأوانه".
وذك ��ر� ،أن "املبل ��غ ال ��ذي مت و�ضع ��ه يف
املق�ت�رح غ�ي�ر نهائي و�س ��وف يتذبذب بني
�آراء النواب ،لكنن ��ا �أمام �سقف �أعلى وهو
 25تريلي ��ون دين ��ار قد يت ��م تخفي�ضه �إىل
دون ذل ��ك� ،أو حت ��ى رفع ��ه باتف ��اق الكت ��ل
ال�سيا�سية".
وع ��ن �سب ��ب تخفي�ض املبل ��غ مقارنة مبا
ج ��اء يف امل�شروع احلكومي� ،أجاب كوجر
�أن "جمل� ��س الن ��واب ع ��ادة م ��ا يعمل على
تقلي ��ل الأم ��وال ال ��واردة يف امل�شروع ��ات
املر�سل ��ة م ��ن ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة �أو حتى
التي يقرتحه ��ا بدي ًال عن تل ��ك امل�شروعات
ملراع ��اة الأو�ضاع املالي ��ة يف الدولة ومنع
�إنفاق �أية مبالغ غري مربرة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "�سيا�س ��ة جمل�س النواب
يف تخفي� ��ض االنف ��اق الع ��ام ا�ستخدمه ��ا
يف قان ��ون املوازن ��ة للعام املا�ض ��ي عندما
كان امل�ش ��روع احلكوم ��ي يت�ضم ��ن 164
تريليون دين ��ار ،لكنا �صوتنا على القانون
مببلغ  130تريليون دينار".
و�أردف كوج ��ر� ،أن "بع� ��ض املعرت�ضني
يرون عدم احلاجة �إىل القانون ،ويذهبون
�إىل �أن قان ��ون الإدارة املالي ��ة االحتادي ��ة
رق ��م  6ل�سنة  2019املع ��دل يكفي لتمويل
متطلبات املرحلة الراهنة".
وزاد� ،أن "ه ��ذا الر�أي �صحيح يف جانب
معني ،وه ��و �أن قانون الإدارة املالية يوفر
التخ�صي� ��ص امل ��ايل ال�شه ��ري بع ��د انتهاء
ال�سنة املالي ��ة للموازنة ال�سابقة ،لكنه غري

قادر عل ��ى توفري �أمن غذائ ��ي �سرتاتيجي
وه ��و م ��ا ت�سع ��ى �إلي ��ه ال ��دول يف الوقت
الراهن بالتزامن مع الأزمة".
وم�ضى كوجر� ،إىل "�ضرورة توفري �أمن
�سرتاتيجي للغذاء ملدة م ��ا بني �ستة �أ�شهر
�إىل �سنة".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة الآخر
النائ ��ب �ستار العتابي ،ان "امل�ؤ�شرات تدل
عل ��ى �أن القانون �سوف مي ��ر ب�أ�سرع وقت
ممكن".
وتاب ��ع العتابي� ،أن "اللجنة تلقت بع�ض
املالحظ ��ات �أغلبها بطابع فن ��ي �سوف يتم
تدار�سه ��ا وت�ضم�ي�ن املقرتح ��ات م ��ن �أجل
رفع القانون للقراءة الثانية".
ولفت� ،إىل �أن "القانون ت�ضمن عدد ًا من
النق ��اط املهم ��ة� ،أبرزها توف�ي�ر املتطلبات
الغذائي ��ة للبطاق ��ة التمويني ��ة ودف ��ع
م�ستحق ��ات الفالحني والدي ��ون الإيرانية
ع ��ن الغ ��از امل ��ورد امل�شغ ��ل ملنظوم ��ات
الكهرباء".
وانته ��ى العتاب ��ي� ،إىل �أن "�أهمي ��ة
الإ�س ��راع يف �إق ��رار القان ��ون ال�سيما بعد
الأزمة الغذائية احلالية واجتاه الدول �إىل
اتخاذ الإج ��راءات الكفيلة بتوفري اخلزين
ال�سرتاتيجي املنا�سب لها".
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ق ��د
ق�ض ��ت بع ��دم د�ستوري ��ة قي ��ام حكوم ��ة
ت�صري ��ف الأعم ��ال ب�إر�س ��ال م�شروع ��ات
القوانني �إىل جمل�س النواب ،وهو ما �أدى
�إىل االجه ��از عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون الدعم
الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمية والذي
ا�ستبدلت ��ه اللجن ��ة املالي ��ة مبق�ت�رح تت ��م
مناق�شته يف الوقت احلايل.
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ا�ستكمال �إجراءات عالج  26جريح ًا خارج العراق

ذي ق��ار :نقل دع��اوى املتظاهري��ن من "الإره��اب" �إلـى "ال�ش��رطة املحلية"
 ذي قار /ح�سني العامل
اعلن ��ت االدارة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ع ��ن
ا�ستح�ص ��ال موافق ��ة جمل� ��س الق�ض ��اء
االعل ��ى على حتويل مل ��ف الدعاوى التي
تالحق املتظاهري ��ن من مكافحة االرهاب
اىل اق�س ��ام ال�شرط ��ة املحلي ��ة ،م�ؤك ��دة
ا�ستكمال اج ��راءات عالج  26جريحا من
املتظاهرين خارج البالد.
ي�أت ��ي ذلك بع ��د �أكرث من ع ��ام على اعالن
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة ع ��ن  1200دع ��وى
ق�ضائي ��ة مقامة �ض ��د املتظاهرين يف ذي
ق ��ار ،والك�شف م ��ن قب ��ل املتظاهرين عن
�أكثـ ��ر م ��ن  700دع ��وى ق�ضائي ��ة مقابلة
�أقامتها �أ�سر �شهداء التظاهرات و�ضحايا
قم ��ع املتظاهري ��ن ومل حُت�س ��م م ��ن قب ��ل
حماك ��م ذي ق ��ار رغم م ��رور عام�ي�ن على
ان ��دالع التظاه ��رات وارت ��كاب �أعم ��ال
العنف �ضد املتظاهرين.
وق ��ال حمافظ ذي قار حممد هادي الغزي
يف بي ��ان �صحفي �صدر عقب لقائه رئي�س
جمل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى يف العا�صم ��ة
بغ ��داد ،تابعت ��ه (امل ��دى) ،ان "م�ساع ��ي
احلكوم ��ة املحلي ��ة تكلل ��ت بالنج ��اح يف
انه ��اء مل ��ف الدع ��اوى الق�ضائي ��ة الت ��ي
تخ� ��ص التظاه ��رات" ،م�ؤك ��دا "موافق ��ة
رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى فائ ��ق
زي ��دان عل ��ى حتوي ��ل مل ��ف الدع ��اوى
اخلا�ص ��ة باملتظاهرين م ��ن ق�سم مكافحة
االرهاب اىل اق�سام ال�شرطة املحلية".
وتطرق الغزي اىل جانب من االجراءات
التي �سار فيها مل ��ف التظاهرات ،بالقول

"بع ��د املخاطب ��ات االخ�ي�رة وموافق ��ة
رئي�س جمل�س الوزراء على حتويل امللف
اىل جمل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى ومبتابع ��ة
�شخ�صي ��ة ،مت ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ة على
نق ��ل مل ��ف الدع ��اوى اىل ق�س ��م ال�شرطة
املحلية وفق االطر وال�سياقات الق�ضائية
والقانونية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "بذل ق�ص ��ارى جهدنا ومنذ
ف�ت�رة لي�س ��ت بالق�ص�ي�رة للتخفي ��ف م ��ن

معان ��اة املتظاهرين وامل�ساهمة يف و�ضع
احللول املمكنة".
و�أكد الغ ��زي� ،أن "اجله ��ود واملخاطبات
الر�سمي ��ة املتوا�صل ��ة تكلل ��ت بالنج ��اح
لتحقي ��ق الغاية وانه ��اء امللف العالق منذ
�سنوات".
وك�شف ��ت احلكومة املحلية يف ذي قار يف
ال�ساد� ��س م ��ن ايار احلايل ع ��ن حتركات
حل�س ��م ثالث ��ة ملف ��ات تخ� ��ص دع ��اوى

نا�شطون يف ذي قار ي�ستذكرون �شهداء انتفا�ضة ت�شرين
ق�ضائي ��ة تالح ��ق املتظاهري ��ن وجرح ��ى ال�صح ��ة حت ��دث الغزي ع ��ن خطوة متهد
ت�شري ��ن ومعاجل ��ة م�شكل ��ة ال�شب ��اب لإنه ��اء معاناة جرحى التظاهرات يف ذي
العاطلني ع ��ن العمل ،وفيم ��ا ا�شارت اىل ق ��ار خالل فرتة ق�ص�ي�رة م�ؤك ��دا "ت�سليم
اعتماد خارطة طريق للنهو�ض العمراين ج ��وازات اجلرح ��ى البال ��غ عدده ��م 26
وتلبية مطالب املواطنني ،اكدت ان حركة جريح� � ًا ،واكمال االمر ال ��وزاري لغر�ض
االعم ��ار ال تنج ��ح دون اعادة بن ��اء الثقة عالجه ��م" ،مبين� � ًا ان "ت�سفريهم �سيكون
بني املواطن وحكومته.
خالل ا�سبوعني ،وذلك بع ��د اكمال الفيزا
ويف بي ��ان الحق �صدر عقب لقاء املحافظ ومتطلبات ال�سفر االخرى".
م ��ع مدي ��ر االخ�ل�اء الطب ��ي يف وزارة ولف ��ت الغ ��زي بح�س ��ب البي ��ان� ،إىل

"ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ات الر�سمي ��ة على
ار�س ��ال وجب ��ة اخ ��رى لأي جري ��ح مل
ي�ستط ��ع ان يقابل اللجن ��ة الطبية االوىل
و�ستت ��م مقابلته ��م بع ��د اكم ��ال اجراءات
�سفر هذه الوجبة".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان "مل ��ف جرح ��ى
التظاه ��رات ق ��د ت�سبب بتداعي ��ات كادت
ان ت� ��ؤدي اىل ان ��زالق االو�ض ��اع يف
املحافظة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "االدارة املحلي ��ة بذلت
جهود ًا كب�ي�رة يف حلحلة امللف والتدخل
لإنق ��اذ احل ��االت احلرج ��ة ع�ب�ر خماطبة
اجله ��ات املخت�ص ��ة يف وزارة ال�صح ��ة
والتعاق ��د م ��ع ع ��دد م ��ن امل�ست�شفي ��ات
ال�ستقب ��ال اجلرح ��ى وت�سف�ي�ر احل ��االت
التي حتت ��اج اىل ال�سفر لتلقي العالج يف
اخل ��ارج" .وكان النا�ش ��ط امل ��دين ه�شام
ال�سومري قد ذكر يف حديث �إىل (املدى)،
منت�صف العام املا�ض ��ي� ،إن "�أ�سر �شهداء
التظاه ��رات واجلرح ��ى وامل�صاب�ي�ن من
�ضحايا قمع التظاه ��رات رفعوا �أكرث من
 700دع ��وى ق�ضائية �أمام حماكم ذي قار
�ض ��د عنا�صر و�ضباط من القوات الأمنية
وعنا�صر ميلي�شاوية تتبع الأحزاب".
و�أ�ض ��اف ال�سوم ��ري� ،أن "�أغل ��ب تل ��ك
الق�ضاي ��ا مل حُت�س ��م رغم م ��رور �أكرث من
عامني على اندالع التظاهرات وقمعها".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الق�ضاي ��ا املتعلقة بالعنف
�ض ��د املتظاهرين والبالغة  703ق�ضايا مل
يُ�ست ��دعَ للتحقيق فيه ��ا �إال �سبعة متهمني
م ��ن �صغار ال�ضب ��اط واملنت�سب�ي�ن فيما ال
ي ��زال ع�ش ��رات ال�ضب ��اط الكب ��ار والقادة

الأمني�ي�ن وم ��دراء ال�شرط ��ة و�أم ��راء
الأفواج مبن�أى عن امل�ساءلة القانونية".
وانتهى ال�سومري� ،إىل �أن "�أ�سر ال�شهداء
و�ضحاي ��ا القمع قدموا الكث�ي�ر من الأدلة
التي تدين املتهمني بتلك الق�ضايا".
و�شه ��دت تظاهرات حمافظة ذي قار التي
توا�صل ��ت على م ��دى عام ون�ص ��ف العام
�سق ��وط � 134شهي ��د ًا و�أك�ث�ر م ��ن خم�سة
�آالف م�ص ��اب ج ��راء ا�ستخ ��دام العن ��ف
املف ��رط والقناب ��ل الدخاني ��ة والر�صا�ص
احلي ناهيك ع ��ن الهجمات امل�سلحة التي
تقوم بها امللي�شي ��ات والف�صائل امل�سلحة
الت ��ي ت�سته ��دف جتمع ��ات وميادي ��ن
اعت�صام املتظاهرين يف �ساحة احلبوبي
وغريه ��ا .وج ��ددت امه ��ات �ضحاي ��ا قمع
التظاه ��رات ونا�شط ��ون يف �شه ��ر �شباط
املا�ض ��ي املطالبة بفت ��ح حتقيق دويل يف
مل ��ف جم ��زرة ج�س ��ر الزيت ��ون وحمالت
القمع التي طالت امل�شاركني يف تظاهرات
ت�شرين ،م�شددات خالل تظاهرة انطلقت
يف مي ��دان احلبوب ��ي على ع ��دم االفالت
م ��ن العقاب والق�صا�ص م ��ن جميع القتلة
وعدم االكتف ��اء باحتجاز املقدم عمر نزار
�أحد املتهمني مبجزرة ج�سر الزيتون.
واعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة ،يف وق ��ت
�سابق ع ��ن احتجاز املقدم عمر نزار� ،أحد
املتهمني بارت ��كاب جمزرة ج�سر الزيتون
يف النا�صري ��ة ،م�ؤك ��دة ت�شكي ��ل جلن ��ة
قانوني ��ة للتحقي ��ق مع ��ه و�أنه ��ا �ستتخ ��ذ
الإج ��راءات القانوني ��ة بحق ��ه ،يف ح ��ال
ثب ��وت تورط ��ه يف االتهام ��ات املن�سوبة
�إليه.

ا�ستمرار عمليات حتديث اخلطط الأمنية

�ش��ركة املوان��ئ ت�ؤكد ال�س��يطرة على املي��اه الإقليمية واملعاب��ر البحرية
 الب�صرة /املدى
�أك ��دت املديري ��ة العام ��ة ل�شرك ��ة موان ��ئ الع ��راق
التابع ��ة ل ��وزارة النق ��ل ،ال�سيط ��رة عل ��ى املي ��اه
الإقليمي ��ة واملعاب ��ر البحري ��ة للب�ل�اد ،م�ؤك ��دة
ا�ستمرار عمليات حتديث اخلطط الأمنية.
وق ��ال مدي ��ر ال�شرك ��ة فرح ��ان الفرطو�س ��ي يف
ت�صريح ��ات لو�سائل اع�ل�ام تابعتها (امل ��دى)� ،إن
"ال�شرك ��ة العامة ملوانئ العراق لها اخت�صا�صات
تتعل ��ق بتق ��دمي اخلدم ��ات البحرية �س ��واء كانت
املينائي ��ة �أو عملي ��ات االر�ساء واالق�ل�اع للبواخر
وعمليات حفر القنوات املالحية وت�أثيثها وتقدمي
الإنقاذ واالخالء وكل التفا�صيل التي ن�صت عليها
االتفاقي ��ات الدولي ��ة" .و�أ�ض ��اف الفرطو�سي� ،أن
"ال�شرك ��ة لها ا�سطول من ال�ساحبات واحلفارات
وكوادره ��ا منت�ش ��رة م ��ن املوان ��ئ التجاري ��ة
والنفطي ��ة املوج ��ودة يف الياب�سة باجت ��اه البحر

واملي ��اه الإقليمية وميناء الب�صرة النفطي وميناء
العميق" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اخلدمات التي نقدمها
ت�أتي ال�ستم ��رار ودميومة العمل البحري" ،مبين ًا
�أن "الع ��رف ال ��دويل ت�ضمن �أن املوان ��ئ ب�صورة
عامة ت�ؤمن من اجلهات الأمنية".
و�أو�ض ��ح الفرطو�سي� ،أن "هن ��اك �ضوابط و�آلية
لكيفي ��ة التحكم وال�سيطرة عل ��ى الأمن املينائي"،
وحت ��دث ع ��ن "وج ��ود ق�س ��م املدون ��ة يف ال�شركة
العام ��ة ملوان ��ئ الع ��راق" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "هذا
الق�س ��م ي�سيط ��ر بالكامل عل ��ى املوان ��ئ التجارية
وميناء خور الزب�ي�ر النفطي" .و�أورد� ،أن "�إدارة
املوان ��ئ النفطي ��ة تخ�ض ��ع �إىل وزارة النف ��ط،
با�ستثن ��اء �إدارة العملي ��ات البحري ��ة يف املوان ��ئ
فهي من اخت�صا�ص �شركتنا".
ولف ��ت� ،إىل �أن "ب�س ��ط �سلط ��ة الدولة عل ��ى املياه
الإقليمي ��ة واملوان ��ئ كافة هي اخت�صا� ��ص للهيئة
البحري ��ة العراقي ��ة بع ��د �أن كان م ��ن اخت�صا� ��ص

ال�شركة العامة ملوانئ العراق".
و�أك ��د الفرطو�س ��ي� ،أن "ال�شرك ��ة لديه ��ا تن�سي ��ق
ع ��ايل امل�ست ��وى ب�ي�ن كل اجله ��ات �س ��واء الهيئة
البحري ��ة وقي ��ادة الق ��وة البحرية م ��ن �أجل اعداد
خط ��ط متوا�صل ��ة وحتديثها لب�سط هيب ��ة الدولة
و�سلطة القانون عل ��ى كل املرافق املينائية واملياه
الإقليمي ��ة" .ون ��وه� ،إىل �أن "اجلهات املخت�صة مل
تواجه خماط ��ر �أمنية لغاية الوق ��ت احلايل ،ولو
ح�ص ��ل �ش ��يء �سنك ��ون متواجدي ��ن باحل ��دث يف
حلظات؛ لأن قطعنا البحرية منت�شرة يف كل مكان
�إ�ضافة �إىل التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة".
وم�ض ��ى الفرطو�س ��ي� ،إىل �أن "م�ل�اكات ال�شرك ��ة
جاه ��زة لتنفي ��ذ �أي ��ة عملي ��ة يوجبها حف ��ظ الأمن
للبحر الإقليم ��ي واملوانئ النفطية والتجارية يف
الب�ص ��رة" .وكانت ال�شركة العام ��ة ملوانئ العراق
ق ��د �أعلن ��ت الأ�سبوع املا�ض ��ي عن تهيئته ��ا �ساحة
خا�صة خلزن (احلاويات اخلطرة) خارج املوانئ

وجتهيزها مب�ستلزمات احلماية واخلزن.
وق ��ال الفرطو�س ��ي ،يف بي ��ان تلقته (امل ��دى)� ،إن
"ال�ساح ��ة �أن�شئت خلزن احلاوي ��ات التي حتمل
م ��واد كيمياوي ��ة واملعر�ض ��ة للخط ��ر يف منطق ��ة
الهدام ��ة خ ��ارج املين ��اء ،وذل ��ك لإبعاده ��ا وجعل
�ساح ��ات اخل ��زن يف املوان ��ئ خا�ص ��ة للب�ضائ ��ع
واملناولة" .و�أ�ضاف� ،أن "التي تبلغ م�ساحتها 25
�ألف مرت مربع ،جمهزة بكرفانات ل�سكن احلمايات
االمني ��ة وم ��زودة مبول ��دات كهرب ��اء وانابي ��ب
للمياه ،وق ��د ا�ستقبلت نحو  152حاوية (خطرة)
كان ��ت يف موان ��ئ ام ق�ص ��ر ال�شم ��ايل واجلنوبي
واملعق ��ل واملط ��ار" .ويوا�ص ��ل الع ��راق جه ��وده
لإن�شاء ميناء الفاو الكبري خالل ال�سنوات القليلة
املقبلة ،الذي يعتربه مراقبون ب�أنه نقلة مهمة على
�صعيد الو�ضع االقت�صادي ،و�أنه يوفر فر�ص عمل
كب�ي�رة للعاطلني وينع�ش حرك ��ة التجارة ويجعل
البالد ممر ًا مهم ًا لل�سلع بني دول العامل.

�إع����ل���ان��������ات

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

تهنئة

فقدان م�ستم�سكات

مبارك ألخي العزيز مصطفى عامر إس��ماعيل
حصوله على بكالوريوس في هندسة احلاسبات
 /كلي��ة الرافدي��ن وبتقدير عالي (من العش��رة
األوائل) ...متمنيا ً له دوام املوفقية والنجاح ..
�إعــــالن

قدم املدعي (ثامر محمود صالح) طلبا ً
يروم فيه تبديل (تبديل لقبه) من (عيناوي)
الى (عيثاوي) فمن لديه اعتراض على
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة
أقصاها (خمسة عشرة يوماً) وبعكسه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

فقدت من��ي املستمس��كات التالية (ب��اج صادر من
مؤسسة املدى لإلعالم  +باج قناة  INEWSالفضائية
 +ب��اج قناة  + W T.Vماس��تر كارد ص��ادر من مصرف
املنصور) يرجى على من يعثر عليهما تسليمهما الى
جهات اإلصدار ...مع التقدير

وزارة الداخلية العراقية  /مديرية �شرطة حمافظة االنبار
مديرية �ش�ؤون �أفواج الطوارئ  /فوج طوارئ االنبار الثالث
(الدائرة القانونية)
العدد91 :

التاريخ2021/1/13 :

�إىل  /كافة �أع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي
املو�ضوع  /مذكرة قب�ض وحتري

اس��تنادا ً للصالحيات اخملولة لنا مبوجب احكام قانون أصول احملاكمات لقوى االمن الداخلي
رقم ( )14لسنة  2008املادة ( )5و( )34منه انكم مأذونون بالقبض والتحري عن املتهم.
 -1ش.م
 -2االسم الكامل واللقب /مزاحم ناجح حنشل فاضل العيساوي
 -3اسم االم/
 -4اوصافه/
 -5محل اقامته  /االنبار  /قضاء العامرية
 -6اقرب نقطة دالة /
 -7مهنته  /شرطي هارب
 -8نوع اجلرمية  /هروب من اخلدمة وبذمته سالح مفقود
 -9نوع املادة القانونية  5( /و  )34من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم  14لسنة 2008
واحض��اره امامنا في احلال كونه متهما ً في اجمللس التحقيقي املقام ضده في هذه الدائرة
مديرية شؤون أفواج طوارئ االنبار  /فوج طوارئ االنبار الثالث.

الرائد حممد رحيم ريحان
ر.م.ت

جمهورية العراق /جمل�س الق�ضاء الأعلى
حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة الأحوال ال�شخ�صية يف الدورة
العدد2074 :
2022/5/12
التاريخ:
�إعـــــالن

حتية طيبة .
ملقتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة
قدمت املس��تدعية (س��لمى خضير عب��اس) طلبا ً الى هذه
احملكمة والذي تروم نصبه قيمة على (ابنها) (ياس��ر نش��أت
مهدي) (املفقود) بتاري��خ  2013/12/17فمن لديه معلومات
ع��ن املفقود املذكور أعاله مراجعة ه��ذه احملكمة خالل مدة
(( )15يوم إذا كان داخل العراق و( )30يوم إذا كان خارج العراق)
من تاريخ النشر وبعكسه ستتخذ اإلجراءات القانونية وفق
األصول.

القا�ضي احمد عبد جرب الكعبي

تن�سيق بني اجلهات ذات العالقة لت�أمني املياه االقليمية واملوانئ

رياضة

العدد ( )5187ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد (� )22أيار 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

يطرح ر�ؤيته ب�ش�أن ا�ستثمار المغتربين في الريا�ضة

الربيع��ي :جن��وب ال�س��ويد امل�ش��روع الأف�ض��ل جلم��ع الريا�ض��يني العراقي�ين


�ض��رورة تفعي��ل التع��اون م��ع اتح��اد الك��رة النرويج��ي بعلمي��ة و�س��تراتيجية

 بغداد  /املدى
�أك ��د اخل �ب�ير ال��ري��ا� �ض��ي د.ح���س�ين
الربيعي� ،أن اال�ستعانة بالريا�ضيني
ال �ع��راق �ي�ين امل �غ�ترب�ين يف جميع
دول ال �ع��امل يف امل �ج��ال الريا�ضي
حالة �صحية الب��د م��ن ا�ستثمارها
ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �� �س �ل �ي��م وامل �ت��اب �ع��ة
املنتجة ،فريا�ضتنا �أبعد ما تكون
عن حافة التناف�س العاملي لأ�سباب
كثرية ،وان تواجد املغرتبني معها
قد يقلل الفجوة مع الآخرين وي�سهم
ب��دف��ع ك ��ل امل �ن �ظ��وم��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة
بتعجيل �أ� �س��رع للتطوّ ر وحتقيق
االجناز.
وق��ال الربيعي يف حديث خ�ص به
"املدى �:إن تواجد جلنة املغرتبني
يف احت�� ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم وج �م �ي��ع
االحت � � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ��س�ي��وف��ر
امكانيات ب�شرية هائلة متناثرة
يف م �� �ش��ارق الأر� � ��ض وم�غ��ارب�ه��ا،
نتيجة رحيل العراقيني يف موجات
متعاقبة م��ن ال �ن��زوح نتيجة قمع
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات ل �ه��م واحل� ��روب
امل�ت�ك� ّررة و(ال��ث��ورات) واحل�صار
واالحتالل والعُنف ,وكل ذلك نتيجة
النعكا�س االحداث ال�سيا�سية التي
م ّر بها البلد عرب تاريخه احلديث.
و�أ� �ض��اف :لأجتماعيّتهم املُفرطة,
�أ� ّ��س����س ال�ع��راق�ي��ون جتمّعاتهم يف
ال��دول واملُ��دن التي �أ�ستوطنوها،
ل� �ي� �م ��ار�� �س ��وا ح��ي��ات��ه��م ب�ن�م�ط�ين
م �ت��وازي�ين ،من��ط احل �ي��اة العملية
واالنخراط يف تفا�صيلها من خالل
م� ّؤ�س�سات العمل والتعليم وال�صحة
وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وغ�يره��ا,
متفاعلني مع ال�سكان الأ�صليني يف
ان�سجام تنق�ص ُه دائ �م � ًا هواج�س
(الهوية) ،ويحاول العراقيون �إزالة
هذه الهواج�س والتغ ّلب عليها من
خ�ل�ال ال�ن�م��ط الآخ ��ر م��ن حياتهم،
فيما بينهم �ضمن جتمّعات وروابط
وج �م �ع �ي��ات اج �ت �م��اع �ي��ة ودي �ن �ي��ة
وث �ق��اف �ي��ة وري��ا� �ض �ي��ة ,لإ� �س �ت��دام��ة
التوا�صل مع �أبناء جلدتهم و�ضمان
انتقال عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم
لأطفالهم".

جميع جوانب كرة القدم يف جميع
ان �ح��اء ال��ع��راق ,ه��و �ضمن �سل�سة
م�شاريع (�أكت�شفي كرة القدم) الذي
مت��وّ ل��ه م�ؤ�س�سة ال �ت �ع��اون ال��دويل
الأمل � � ��اين ,ب�ت�ك�ل�ي��ف م ��ن احل �ك��وم��ة
الأملانية االحتادية لتطوير كرة القدم
وخ�ص�صت
الن�سائية يف ال �ع��امل،
ّ
فعّالياته للعام امل��ا��ض��ي ب�ين برلني
وبغداد".

اللغز املحي
وت ��اب ��ع "�أما اجل �ي��ل ال� �ث ��اين من
ال �ع��راق �ي�ين امل �غ�ترب�ين �أو ال��ذي��ن
ول ��دوا ُغ��رب��اء يف وط��ن يعتقدون
�أن ��ه وط�ن�ه��م ،ف�لا م��ن ع��ا��ش��وا بني
ظ �ه��ران �ي �ه��م مي �ن �ح��وه��م ال���ص�ف��ة
املعنوية للمواطنة ,وال النا�س يف
ال �ع��راق على ا�ستعداد ت��ام لقبول
مواطنتهم ،فبات مفهوم الهوية �أو
املواطنة بالن�سبة لهم لغز ًا حميرّ ًا،
�أه��و �صفة مكت�سبة �أو ممنوحة,
�أم �أن ال �غ��ري��ب (اجل� �ي ��ل ال �ث��اين
للمغرتبني) �سيكافح طيلة حياته
وراء � �س��راب ال �ه��وي��ة وامل��واط �ن��ة
امل� �ف� �ق ��ودة؟ وال� �ت ��ي ك �ل �م��ا اق�ت�رب
منها� ,أبتعدت هي عنه ج� ّراء وعي
الأغلبية املُ ّ
�سطح ب�أحا�سي�س هذا
(املواطن الغريب)".

وطني ال�سلة يع�سكر في ع ّمان
ا�ستعداد ًا لت�صفيات �آ�سيا

 بغداد  /املدى
يوا�ص ��ل منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة تدريبات ��ه يف اململكة الأردنية الها�شمية
التي و�صلتها بعثته م�ساء �أول من �أم�س اجلمعة ،ا�ستعداد ًا لال�ستحقاق القاري
القري ��ب .وقال د.خال ��د جنم مدير املنتخ ��ب الوطني لكرة ال�سل ��ة �:أن املع�سكر
التدريب ��ي يتخ ّلل ��ه مباريات ودّية م ��ع املنتخب الأردين قب ��ل التوجّ ه اىل دولة
فل�سطني خلو�ض غمار بطولة الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا .2025
و�أ�ض ��اف �:سيخو� ��ض منتخبن ��ا الوطن ��ي مبارات�ي�ن يف الت�صفي ��ات القاري ��ة،
جتمع ��ه الأوىل مع املنتخب الكويت ��ي يوم اخلمي�س الثاين م ��ن �شهر حزيران
املقب ��ل ،فيما يواجه يف املب ��اراة الثانية املنتخب الفل�سطين ��ي �صاحب الأر�ض
واجلمه ��ور يوم ال�سبت الرابع من ��ه .و�أ�شار اىل �أن قائمة بعثة املنتخب �ضمّت
حمم ��د النجار م ��درب املنتخب ،وعقيل جنم املدرب امل�ساع ��د ،وتونكاي مدرب
اللياق ��ة ،واملعال ��ج نب ��ي كرفان ،وجن ��م عبدالل ��ه �إداري املنتخ ��ب ،وا�صطحب
النجار نخبة من الالعبني املتميّزين ُهم علي م�ؤيد و�إيهاب ح�سن وكرار جا�سم
وعبدالل ��ه جمي ��د وفريد رعدي وح�سان علي وحمم ��د �صالح وحممد �أمني عبد
اخلالق ومراد علي ونور�س �ضرار وجا�سم حممد ودي ماريو مايفيلد.
وب�ّي�نّ جن ��م "�أن لقاءات املنتخ ��ب الوطني مع نظ�ي�ره الأردين دائم ًا ما ترتبط
بتاري ��خ اللعبة يف البلدين اللذي ��ن قدّما ع�شرات النجوم الكبار عرب م�سريتهما
الطويلة ،وبالتايل �سيكون م�ستوى االحتكاك بينهما م� ّؤطر ًا باملناف�سة املثرية
المتالكهم ��ا عنا�ص ��ر قوية قادرة على تغي�ي�ر النتيجة يف �أي ��ة ثانية ،واحتادنا
واملالك الفني يدرك �أهمية ّ
املحطة الأردنية قبيل التوجّ ه اىل فل�سطني.
وتاب ��ع :امنياتنا ملمثل العراق التوفيق يف م�شاركته اخلارجية لرفع ا�سمه يف
املحاف ��ل الدولية وا�ستعادة ال�ص ��ورة الزاهية التي تركه ��ا يف �أكرث من بطولة
�سابقة ،قبل ان يتع ّر�ض اىل ظروف فنية قاهرة يف طريق املونديال.
واختتم د.جنم :هذه فر�صة لتثمني جهود املالك التدريبي بقيادة حممد النجار
ومع ��ه عنا�صر املنتخ ��ب ال�ساعني للنج ��اح يف ت�صفيات �آ�سي ��ا املرتقبة ،كونها
بواب ��ة �أم ��ل كرة ال�سل ��ة العراقية للدخ ��ول يف املعرتك الق ��اري بثبات وعزمية
جتدّد العطاء والتفا�ؤل لعودة املنتخب ب�صورة مغايرة.

املجتمع االفرتا�ضي
و�أو��ض��ح "طبيعي �أن الأم��ر ي��زداد
تعقيد ًا �إذا كان �أحد الأبوين من بلد
ث��ال��ث ،ف ��أن ه ��ؤالء (ال�غ��رب��اء) ومن
كل االجنا�س ويف كل ال��دول باتوا
ي�ش ّكلون اليوم جمتمع ًا �أفرتا�ضي ًا
وي� ��دع� ��ون ب �ـ��امل��واط �ن��ة ال��دول �ي��ة
 ,World Citizenshipلأن
ه ��ذا ال �غ��ري��ب (ال�لام�ن�ت�م��ي) ال��ذي
يرف�ضه �أب�ن��اء ب�ل��ده ,و�أب �ن��اء البلد
ال��ذي ول��د وعا�ش فيه ,ب��ات ي�شعر
باالنتماء لالر�ض -الكوكب ,بعدما
رف�ضته ك��ل الأوط� ��ان .فلنحت�ضن
�أبنائنا الغرباء".
وذك � ��ر ال��رب �ي �ع��ي "جتربتنا مع
ال�ع��راق�ي�ين امل�غ�ترب�ين ب�ك��رة ال�ق��دم
كانت ناجحة وممتازة بالرغم من
امل���ش��اك��ل ال�ت��ي راف�ق�ت�ه��ا وال��رف����ض
الوا�ضح الذي واجهوه ،نحن اليوم
أم�س احلاجة لأ�ستيعاب املغرتبني
ب� ّ

امل �ت �م � ّي��زي��ن ل��رف��د ك��ل منتخباتنا
الوطنية بطاقات لعبت وت��د ّرب��ت
وخربَت احلا ّفات العليا للتناف�س".
منتخبات متكاملة
وا�� �س� �ت ��درك "�إن ك��ان��ت ح��اج�ت�ن��ا
لبع�ض املُبدعني من الرجال لتطعيم
أم�س
منتخباتنا ,ف�أنا �أعتقد �أننا ب� ّ
احل��اج��ة ملنتخبات متكاملة لفئات
الن�ساء من املغرتبات وبكرة القدم
حت��دي��د ًا ,مع منح الفر�صة لبع�ض
املتميّزات من داخ��ل العراق ،ومن
�أج� ��ل ذل ��ك ع �ل��ى احت� ��اد ال��ك��رة �أن
ي�ه�ت� ّم ب�ف�ك��رة امل �غ�ترب�ين ،ويختار
بعناية من يديرها من العراق ومن
الإداريني والفنيني املغرتبني �أي�ض ًا،
ليتم ت�أ�سي�س (موطئ قدم) حيوي
ل�ه��ذه التجربة ,وال �أظ��ن �سيكون
هنالك �أف�ضل م��ن جنوب ال�سويد
م �ك��ان � ًا ت�ت��وف��ر ف�ي��ه ك��ل االم �ك��ان��ات

وال� ��� �ش ��روط امل �ط �ل��وب��ة ل�ل���ش��روع
ب �ت ��أ� �س �ي ����س ه���ذا امل �ع �ق��ل ال �ك��روي
العراقي يف اخل��ارج ,ليكون ب�ؤرة
ل�ت�ج�م��ع ال��ط��اق��ات ال �ع��راق �ي��ة من
خمتلف دول الأغرتاب.
خطوة غري م�ألوفة
ولفت �إىل �أن��ه "من املهم� ،أن يُدعم
هذا اجلهد بربوتوكاالت تعاون بني
وزارة ال�شباب واحت��اد ك��رة القدم
م��ن ج�ه��ة ,والأن��دي��ة وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية واجلمعيات العراقية يف
ال�سويد من جهة �أخرى ،و�سيقطف
اجل�م�ي��ع �أف � ��راد ًا وج �م��اع��ات ثمار
ه��ذه التجربة� ,إن ّ
مت العناية بها،
فالنجاح �سيكون مرهون ًا ب��الإرادة
وال �� �ش �ج��اع��ة يف ات��خ��اذ خ �ط��وات
غ�ير م�سبوقة وغ�ير م��أل��وف��ة ،هذا
النجاح �سيُمهّد الطريق لتجارب يف
ريا�ضات �أخ��رى كال�سلة والطائرة

واليد والألعاب الفردية".
حمطات تدريبية
وق� � ��ال ال ��رب� �ي� �ع ��ي "على امل� ��دى
املتو�سط� ،ستوفر املعاقل �أو املراكز
الريا�ضية العراقية خ��ارج العراق
حم � ّ�ط ��ات ت��دري �ب �ي��ة مل�ن�ت�خ�ب��ات�ن��ا,
ون� �ق ��اط ت�ل�اق��ي ودّي وجت��ري �ب��ي
م��ع م�ن�ت�خ�ب��ات ال� ��دول احل��ا��ض�ن��ة
وامل �ج��اورة ل�ه��ا ،كما �أن التعاون
بني �أكرث من احتاد ريا�ضي �سيزيد
من كفاءة هذه املراكز ويق ّلل ُكلفها
ويو�سع مدياتها كمراكز �أوملبية،
ّ
و�سيلفت لها النظر من املعنيني يف
الدول احلا�ضنة ,و�ستجلب الفخر
كل الفخر للعراقيني يف اخل��ارج،
وبذلك ن� ّؤ�س�س �أوطان ًا يف الغربة
�إن جاز التعبري ,والبداية من كرة
القدم".

اتحاد كرة اليد يح�سم موعد �إجراء االنتخابات

التعاون مع الرنويج
وب�ّي�نّ �أن "االحتاد الرنويجي لكرة
القدم� ،أب��دى رغبته يف وقت �سابق
ب��ال �ت �ع��اون م��ع احت� ��اد ك ��رة ال �ق��دم،
فتفعيل ه ��ذه ال��رغ �ب��ة والتخطيط
بعلمية و�سرتاتيجية لهذا التعاون,
مع �أ�ستثمار عوامل �أخرى كالتبادل
الثقايف مث ًال الجناح هذه التجربة،
يتم ذلك بجمع فريق من فئة معيّنة
م��ن ال��رج��ال �أو ال�ن���س��اء املغرتبني
واملح ّليني لالقامة هناك يف جممّع
لعام درا�سي كامل ب�أ�سلوب التبادل
الثقايف يوفر جزء ًا كبري ًا من تكاليف
امل�ع�ي���ش��ة وال ��درا�� �س ��ة ،لتبقى فقط
تكاليف الريا�ضة التي �سيتحمّلها
االحت��ادي��ن ال�ع��راق��ي وال�نروي�ج��ي,
ع �ل��ى �أن ي �� �ش��ارك ه ��ذا ال �ف��ري��ق يف
م �� �س��اب �ق��ات ف��ئ��ت�� ِه ال��ر� �س �م �ي��ة يف
الرنويج".
وا��س�تر��س��ل "هنالك ب��رام��ج دول�ي��ة
�أخ� � ��رى ي �ط �ل �ق �ه��ا ال �ف �ي �ف��ا وال � ��دول
وامل �ن �ظ �م��ات ل �ت �ط��وي��ر ك� ��رة ال �ق��دم
الن�سوية ،الب��د م��ن مراقبتها بغية
االن�خ��راط يف فعّاليتها ,لي�س فقط
م��ن �أج� ��ل ال �ل �ع��ب وال �ت �ن��اف ����س ،بل
لتنمية وت �ط��وي��ر ق� ��درات ال�ن���س��اء
القيادية والإدارية والفنية يف جمال
الريا�ضة ،وخ�صو�ص ًا ك��رة القدم،
ف�م�ث� ًلا م���ش��روع مت�ك�ين ال�ن���س��اء يف

حتفيز االحتادات
واخ �ت �ت��م ال��رب�ي�ع��ي ح��دي�ث��ه "�أدعو
ك ��ل م ��ن ل ��ه �� �ش� ��أن يف ت �ط��وي��ر ك��رة
ال�ق��دم وال��ري��ا��ض��ة ع��ام��ة ،ال�ستقراء
ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة وحت�ف�ي��ز االحت� ��ادات
الريا�ضية الأخرى للتفكري بجدواها,
وخ�صو�ص ًا الأل �ع��اب ال�ف��ردي��ة التي
�سيكون تنفيذها �أ��س�ه��ل وف �ق � ًا لكل
املعطيات ,وحت��ت �شتى ال�ظ��روف،
ولال�شارة ف�إن عدد الالعبني الأجانب
ال��ذي��ن يلعبون ب��ال��دوري املحلي،
وكذلك عدد الالعبني الذين يلعبون
يف دوري��ات خ��ارج بلدهم ،من �أهم
معايري الفيفا يف تطوّ ر كرة القدم يف
ذلك البلد".

كارلو �أن�شيلوتي ينهي رحلته مع الملكي الأف�ضل

 بغداد  /املدى

 متابعة  /املدى

�أعل ��ن احتاد كرة اليد ،ع ��ن موافقة الهيئة
العام ��ة ،عل ��ى �إج ��راء موع ��د االنتخابات
اجلديدة ُقبيل نهاية ت�شرين الأول املقبل.
وق ��ال ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ،املن�سّ ��ق
الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة الي ��د ،لـ"امل ��دى"
�:أن احت ��اد اللعب ��ة عقد اجتماع� � ًا �أوّ ل من
�أم� ��س اجلمع ��ة برئا�سة حمم ��د الأعرجي
رئي� ��س االحتاد مع �أع�ض ��اء الهيئة العامة
للتداول يف �ش�ؤون االنتخابات اجلديدة،
واتخ ��اذ الق ��رار الناجع ال ��ذي ي�صبّ يف
م�صلح ��ة اللعب ��ة .و�أ�ض ��اف :كان حم ��ور
االنتخاب ��ات وت�شكي ��ل اللج ��ان �أب ��رز م ��ا
ت�ضمّنه �أجتماع االحتاد مع هيئته العامة
التي �أبدت تفاع ًال كب�ي�ر ًا حيال طروحات
رئي� ��س االحتاد وبقي ��ة الأع�ضاء من �أجل
التو�ص ��ل اىل �آلية محُ َكم ��ة و�ش ّفافة حتدّد
ّ
�أطر االنتخابات و�شروطها ولوائحها كي
يجري تنظيمها بان�سيابية.
نّ
وبي "مت فتح ب ��اب املناق�شة والت�صويت
عل ��ى حتدي ��د موع ��د انتخاب ��ات احت ��اد
ك ��رة اليد ،وح�ص ��ل االتفاق عل ��ى �إقامتها

�أعط ��ى الإيط ��ايل كارل ��و �أن�شيلوت ��ي ،م ��درب
ريال مدري ��د ،فريقه "درجة عالي ��ة للغاية" لدى
تقييم �أدائ ��ه يف نهاية ال ��دوري الإ�سباين الذي
ح�س ��م لقبه قبل �أربع جوالت م ��ن النهاية ،و�أكد
�أنهم ب ��د�أوا "املو�سم ب�شكل جي ��د" وانتهوا منه
"ب�شكل �أف�ضل" .وقال �أن�شيلوتي ":تقييم �أداء
"امللكي" يف الدوري مرتفع للغاية ،يف بع�ض
الأحي ��ان لعبنا ب�شكل جيد للغاي ��ة ،و�أحيان ًا �أق ّل
م ��ن ذل ��ك ،لك ��ن كان لدينا الت ��زام دائم� � ًا .يروق
يل العم ��ل اجلماعي ،لكن �أي�ض� � ًا ينبغي ت�سليط
ال�ض ��وء عل ��ى الأداء الف ��ردي لكورت ��وا ،وكرمي
وفيني�سيو� ��س" .وق ��ال امل ��درب الإيط ��ايل "�أنا
� ّ
أف�ضل العمل اجلماع ��ي ،وكانت الأجواء رائعة
بني الالعب�ي�ن� .أ�شكر الالعب�ي�ن الذين احرتموا
دائم ًا قراراتي".
ومل يع ّل ��ق �أن�شيلوت ��ي ع ��ن احتم ��ال رحي ��ل
الربازيل ��ي مار�سيلو ،يف انتظ ��ار �إعالن ر�سمي
حول جتديد عقده مع الريال من عدمه.
ويف ه ��ذا ال�صدد ،قال الإيط ��ايل "مل يقل وداع ًا
بع ��د لأن ��ه ال ي ��زال قائدن ��ا ،و�سيك ��ون كذلك يف
النهائ ��ي املرتق ��ب ( �أم ��ام فري ��ق ليفرب ��ول يف

خ�ل�ال �شهر ت�شري ��ن الأول للع ��ام احلايل فيمثله ��ا رام ��ي حبي ��ب رئي�س� � ًا ولطي ��ف
� ،2022شريط ��ة �أ ّال تتج ��اوز ه ��ذه املدّة ،جل ��وب نائب� � ًا و�أف ��راح جا�س ��م مق� � ّرر ًا
ومت اختي ��ار املوعد مبوافق ��ة العمومية ،وعبدالهادي �إ�سماعيل وهبة كاظم
و�س ُتع َّم ��م كل التفا�صي ��ل واملق� � ّررات على واختتم ح�س ��ام قائ ًال "خ ��رج املجتمعون
الأندية بعد اجتماع االحتاد القادم.
بتوافقه ��م عل ��ى م ��ا ج ��رى يف املناق�شات
وك�ش ��ف ح�س ��ام �:أما بخ�صو� ��ص ت�شكيل م ��ن دون �أي اعرتا� ��ض ،وذل ��ك ان�سجام ًا
اللجان ،فق ��د مت اختيار رئي� ��س و�أع�ضاء م ��ع الأج ��واء الدميقراطي ��ة الت ��ي �سادت
جلن ��ة اال�ستئن ��اف والطعون وه ��م خالد االجتم ��اع ال ��ذي ا�ستم ��ع خالل ��ه رئي� ��س
عبد الأمري رئي�س� � ًا وخليل م�صطفى نائب ًا و�أع�ض ��اء االحت ��اد �إىل �آراء بع�ض ممثلي
مم ��ن ق� �دّم مقرتح ��ات وجيهة
و�إ�سماعي ��ل ح�س�ي�ن مق� � ّرر ًا وح�سني علي العمومي ��ة ّ
و�سم�ي�ر ب�ل�ادي� ،أم ��ا جلن ��ة االخالقيات و�صائبة نالت قبول اجلميع.

الدعم الأملاين
وت� ��� �س ��اءل ال��رب �ي �ع��ي "ملاذا ت��دع��م
احل �ك��وم��ة الأمل ��ان� �ي ��ة وم���ن �أم� ��وال
ال�شعب الأمل��اين (دافعي ال�ضرائب)
منذ ح ��وايل �� 10س�ن��وات ,لتطوير
ك� ��رة ال� �ق ��دم يف دول خم�ت�ل�ف��ة من
العامل كالهند ,و�شرق وغ��رب �آ�سيا,
و�أفريقيا؟ رمب��ا تعوي�ض ًا عن حُ قبة
� �س��وداء يف تاريخها ال �ن��ازي ال��ذي
منع الن�ساء من ممار�سة كرة القدم
يف �أملانيا الغربية ,وا�ستم ّر هذا املنع
حتى عام  1970عندما �سمح االحتاد
االملاين (الغربي) لكرة القدم ,للن�ساء
مبمار�سة ه��ذه اللعبة خوف ًا من �أن
خا�ص ًا لكرة القدم
ي�ؤ�سّ �سن احت��اد ًا ّ
الن�سوية! فعندما �شعروا بالندم,
�أع�ترف��وا باخلط�أ ويحاولون اليوم
تعوي�ضه ,حتى ي�ساحمهم� ,أو على
الأق��ل ال يدينهم التاريخ� ،أي �أب��داع
هذا؟ �أنه �أبداع يف الندم ،و�أبداع يف
العطاء ،وبا�سم وب�أموال ال�شعب"!

دوري الأبط ��ال ي ��وم � 28أي ��ار) �إذا ق ��ال وداع ًا،
ف�إنه �سيفعل ذلك كونه �أحد عظماء كرة القدم يف
الع ��امل" .و�أو�ض ��ح �أن مرحلة �إي�سك ��و �أالركون
انته ��ت يف �صف ��وف "املريينغ ��ي" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن ��ه "�أنهى م�سرية رائعة مع ريال مدريد .وكان
جزء ًا مهما من الفريق يف ك ّل ما حققه".
وزاد "كان م ��ن املمك ��ن �أن يكون �أك�ث�ر بالطبع،
لكن ��ه كان قطع ��ة مهم ��ة له ��ذا الفري ��ق خ�ل�ال
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة .لقد لع ��ب مباري ��ات مهمة
ونهائي ��ات ،لق ��د تناف� ��س دائم ًا و�أظه ��ر كفاءته.
�أمتن ��ى ل ��ه الأف�ضل" .وت ��رك �أن�شيلوت ��ي الباب
مفتوح� � ًا ل ��وداع غاري ��ث بي ��ل بعدما �أ�ش ��ار �إىل
احتمالي ��ة م�شاركت ��ه لدقائ ��ق يف باري�س خالل
خو�ض نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعد �أن ب ّرر
غيابه على مقاعد البدالء.
و�أردف" :مل يك ��ن عل ��ى مقاع ��د الب ��دالء لأن ��ه ال
يتم ّك ��ن م ��ن ذل ��ك .كان يري ��د �أن يلع ��ب لي ��ودّع
امللع ��ب واجلماه�ي�ر ،لكن لدي ��ه فر�ص ��ة �أخرية
لأنني �أعتقد �أن بيل �سي�شارك يف النهائي".
كم ��ا �أكد �أن ديفيد �أالبا �سيكون يف حالة ممتازة
للع ��ب �ض ��د ليفرب ��ول ،ومل يك�شف عم ��ا �إذا كان
رودريغو �سيك ��ون العب ًا �أ�سا�سي� � ًا� ،أم بدي ًال يف
املواجهة املرتقبة بالعا�صمة الفرن�سية.

منتخبا ال�صاالت للرجال وال�سيدات جاهزان للكويت وجدة
 بغداد  /املدى
يوا�ص ��ل منتخب ��ا ك ��رة ال�ص ��االت للرج ��ال
وال�سي ��دات ا�ستعداداته ��ا اليومي ��ة يف
العا�صم ��ة بغداد قبيل الدخ ��ول يف بطولتي
غرب �آ�سيا الكويت وجدة على التوايل.
ويتطل ��ع حمم ��د ناظ ��م ال�شريع ��ة ،م ��درب
املنتخ ��ب الوطن ��ي لل�ص ��االت� ،إىل رف ��ع
معدّل اللياق ��ة البدنية لالعب�ي�ن ،وجتهيزهم
بال�ص ��ورة املثالي ��ة ليكون ��وا خ�ي�ر ممثل�ي�ن
للعراق يف بطولة غرب �آ�سيا التي حتت�ضنها
دول ��ة الكوي ��ت يف الرابع من �شه ��ر حزيران
املقبل
وق ��ال ال�شريع ��ة �:إن التدريب ��ات متوا�صل ��ة
�ضم ��ن مع�سك ��ر املنتخ ��ب املق ��ام حالي� � ًا يف
العا�صمة بغ ��داد ،بواقع وحدتني تدريبيتني
�صباحية وم�سائي ��ة بتواجد جميع الالعبني

الذي ��ن و�ضعن ��ا ثقتنا به ��م ،مبين� � ًا �أن املالك
الفن ��ي �سيخت ��ار الأ�سماء املنا�سب ��ة للبطولة
بعد االنتهاء من التح�ضريات.
و�أ�ض ��اف� :إن ف�ت�رة التدريب ��ات تع� � ُّد فر�صة

جي ��دة لالعبني لإثب ��ات �أحقيته ��م يف متثيل
املنتخ ��ب بعد التقييم ال ��ذي يح�صل عليه كل
الع ��ب يف نهاية مع�سكري بغ ��داد والب�صرة،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن اجلميع لديهم الرغبة يف نيل

�شرف متثيل املنتخب الوطني.
واختت ��م م ��درب منتخ ��ب ال�ص ��االت ،حديثه
بالقول �:إن التدريبات قائمة على قدم و�ساق
من �أج ��ل رفع وترية اال�ستعداد قبل الدخول
يف غم ��ار بطولة غ ��رب �آ�سي ��ا ،و�إن املنتخب
الوطن ��ي ع ��ازم عل ��ى تق ��دمي م�ست ��وى جيّد
واخلروج بنتائج طيبة يف هذا املحفل املهم
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أ ّ
مت احت ��اد ك ��رة القدم،
وب�شكل ر�سمي ،التعاقد مع املدربة الإيرانية
�شاهناز ياري لقيادة املنتخب الن�سوي لكرة
ال�ص ��االت ،ي�ساعده ��ا عل ��ى مهمته ��ا الطاق ��م
الإي ��راين امل�ساعد الذي ي�ض ��م �شيما كرميي
مدرب ��ة للحرا�س ومرمي ف ��اين مدربة للياقة
البدنية.
وتع� � ُّد �شاهن ��از واح ��دة من �أف�ض ��ل مدربات
كرة ال�صاالت الن�سوية يف القارة الآ�سيوية،
ولديه ��ا �سج ��ل تدريب ��ي مم ّي ��ز ،و�سب ��ق لها

قي ��ادة املنتخب الإيراين لل�سي ��دات والعديد
من املحطات التدريبية الناجحة.
واخت ��ار املنتخ ��ب الوطن ��ي الن�س ��وي لكرة
ال�ص ��االت �إج ��راء تدريبات ��ه يف املع�سك ��ر
الداخلي يف قاع ��ة نادي الأعظمية الريا�ضي
ا�ستع ��داد ًا لبطول ��ة ك�أ� ��س غ ��رب �آ�سي ��ا التي
�ستق ��ام يف مدينة ج ��دة ال�سعوديّة منت�صف
�شهر حزيران املقبل.
وبا�شرت �شاهناز قيادة الوحدات التدريبية
للمنتخ ��ب الوطني بع ��د �إكم ��ال االختبارات
الت ��ي �أ�شرفت عليه ��ا ،ووق ��ع اختيارها على
 18العب ��ة ،و�أقيم للمنتخب مع�سكر ًا داخلي ًا،
يعقبه مع�سكر خارجي ا�ستعداد ًا للبطولة.
وعبرّ ت �شاهناز ع ��ن تفا�ؤلها بتحقيق نتائج
ج ّي ��دة للك ��رة الن�سوي ��ة العراقي ��ة ،وكذل ��ك
العم ��ل عل ��ى تطوير قاع ��دة الك ��رة الن�سوية
و�صو ًال �إىل مدّيات �أعلى حملي ًا وخارجي ًا.
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مظفر النواب ..ال�شاعر والثائر يودع العراق
مظفر النواب… �شاعر ال�صور المده�شة
هك ��ذا يرحل املبدع الكب�ي�ر مظفر الن ��وّ اب ،ويذهب معه جزء
وال�شخ�صي ،ومن فتوّ ة الكثريين من
حميم من �شبابي ال�شعريّ
ّ
�أبناء جيلي� .شاعر خلق رمزيته الن�ضالية اخلا�صة ،وجمالياته
ال�شعرية التي ال ت�ضاهى ،والتي �شاعت ،بني العراقيني� ،شيوع
الأ�سط ��ورة .ومل يكن النوّ اب ،ملن ال يعرف ��ه جيّدا ،جم ّرد �شاعر
مع ��روف يكتب الق�صيدة بالف�صحى ،فه ��ذا ما يعرفه الكثريون،
ب ��ل كان جم ��ددا ذا ت�أثري كا�س � ٍ�ح يف ف�ضاء �شع ��ريّ �آخر .كنا يف
بداياتن ��ا ال�شعرية ،حني ا�ستيقظت بغ ��داد كلها ،ذات يوم ،على
ه ��ذا املجدد اجل ��ريء اجلميل ،ال ��ذي �صارت ق�صيدت ��ه العامية
املده�شة «للريـل وحمـد» ترتدد على �شـفاه الكثريين.
م ��ا كان يفعله مظف ��ر النواب هو م ��ا فعله بدر �شاك ��ر ال�سياب
متام ��ا ،لكن على ال�ضفة الأخرى من اللغ ��ة :يف ف�ضاء الق�صيدة
العامية العراقية ،بع ��د �أن بلغت �شيخوختها احلتمية �أو كادت،
ووج ��دت نف�سه ��ا يف عن ��ق زجاجة خانق ��ة .فلم يع ��د يف مقدور
�شعرائه ��ا �أن يطل ��وا على �أف ��ق �أرحب من تل ��ك املطحنة احلافلة
بالتكرار و�ضجيج القوايف التي �أر�ساها �شعرا�ؤها التقليديون

مو حزن الجن حزين !!

الكب ��ار .كانت تدور عل ��ى ذاتها دون طائل جمايل �أو داليل كبري �شي ��وع ق�صيدت ��ه وعمقت �أثره ��ا يف نفو�س جمه ��وره الوا�سع.
تقريب ��ا .فلم يكن لها ،مثال� ،شيء من ت ��رف الأغنية اللبنانية �أو لق ��د حرر مظفر الن ��واب الكتابة بالعامية م ��ن اقرتانها بعامة
�شغفه ��ا الطف ��و ّ
يل بالطبيعة �أو انفعالها اللذي ��ذ باحلياة ،ولي�س النا�س ،من حمدودي الثقافة� ،أو معدوميها �أحيانا ،وارتفع بها
له ��ا من غنج الأغنية امل�صري ��ة وخفتها� ،أو معانيه ��ا املبتكرة ما �إىل م�ستوي ��ات �إبداعية رفيعة مل ي�سبقه �إليها �أحد �إال يف القليل
الن ��ادر .جدد بنيتها الإيقاعية و�أخرجها من ذلك املجرى الرتيب
ميكنها التباهي به.
لق ��د ظهر مظفر النواب ،يف تلك ال�ب�راري ال�شعرية املتفحمة ،ال�ضيق� ،إىل متوج �إيقاعي بال ��غ الرثاء والنفا�سة ،وجدد لغتها
ظه ��ور املب�شر باخلال�ص .فل ��م يكن من�سوب املي ��اه ،قبله ،كافيا ال�شعري ��ة ف�أدخله ��ا يف �صميم الوجع الإن�س ��اين والوطني دون
لإنعا� ��ش املخيل ��ة العامية .كان ��ت املخيلة العامي ��ة مو�شكة على مبا�ش ��رة �أو ت�سطي ��ح �أو مبالغ ��ات .وكان للن ��واب دور ري ��ادي
اله�ل�اك :حيث ال�ص ��ور اجلاه ��زة والإيقاع الرتي ��ب واملبالغات خط�ي�ر يف حترير الق�صيدة العامية م ��ن ذكورية طاغية هيمنت
العاطفي ��ة ،واللغة املتخ�شب ��ة ،هي القدر املهيم ��ن على معظم ما عليه ��ا زمن ��ا طوي�ل�ا ،حتى �ص ��ار �شاع ��ر العامية ال يج ��د حرجا
تنتج ��ه .وللمرة الأوىل ي�أت ��ي �أر�ض الق�صي ��دة العامية الوعرة يف خماطب ��ة �أنث ��اه ب�ضمري املذك ��ر ،وي�أنف من خماطب ��ة املر�أة
�شاع ��ر مثق ��ف ،مقب�ل�ا م ��ن حا�ضن ��ة جمالي ��ة عالي ��ة :الق�صيدة ب�ضمريه ��ا املخ�صو� ��ص ،ويتع� ��إىل عل ��ى م�شاعره ��ا ورغباتها
الف�صح ��ى ،الوع ��ي الفن ��ي واملوق ��ف االجتماع ��ي وال�ت�رف الإن�ساني ��ة املكبوت ��ة ،جاء مظف ��ر النواب ليكت ��ب ق�صائده بلغة
اللغ ��وي .وال نن�س ��ى هن ��ا م ��ا يتمتع ب ��ه الن ��واب م ��ن كاريزما الأنث ��ى املتيم ��ة ،واملهج ��ورة ،والعاتب ��ة ،واملنتمي ��ة �إىل �أحالم
م�ؤث ��رة� ،إذ كان ��ت �شخ�صيته اجلذاب ��ة و�إلق ��ا�ؤه ال�شبيه بنواح النا�س.
 علي جعفر العالق
الذئ ��اب اجلريح ��ة ،م ��ن العوام ��ل الك�ب�رى الت ��ي �أ�سهم ��ت يف

م�سكون بنك�سات �أمته
حتذر يا �شهم يا �سعود
حكام املدن دفله»
فتح مظفر النواب عيني على الريف الذي كنت �آكل منه و�أنكره .مل يكن الريف
يل قبل «للريل وحمد» �إال املنظر الذي �أر�س ��مه يف در�س الر�س ��م :النهر والنخلة
وال�ش ��م�س فوقه وعلى النهر كوخ مل �أدخله �أبد ًا ،و�أمام الكوخ فالح ال ا�س ��م وال
مالمح له .الفالح كان يف خميلة �صبي املدينة مكم ًال لـ «املنظر الطبيعي» .مظفر
ال ��ذي كان ي�سكن جن ��ب بيت خايل يف �ش ��ارع الن ��واب يف الكاظمية ،من جيل
املثقف�ي�ن املدينيني الذين كان الفالح مو�ضوعهم ،مع ف ��ارق �أ�سا�سي ،هو �أنه مل
ي�أخ ��ذ دور املعلم الريف ��ي العارف بب�ؤ� ��س الفالح� ،إمنا تلب� ��س الفالح وحتدث
ميجد جهل الفالح
بلغته وكيّف الثورة لوعي هذا الفالح ،بل يبدو �أحيان ًا ك�أنه ّ
وفق ��ره .لك ��ن مظفر من ذل ��ك النوع من الث ��وار الذين �آمنوا ب� ��أن �صفاء الثورة
تكم ��ن يف تلقائية الف�ل�اح يف فهمه لظلم الإقطاع وج ��ور احلكومات .ال�صورة
يف �شعر مظفر دقيقة وحادّة مثل الكحل فوق الدم ،و«بريغ ال�شرجية» ،وف�ضة
العر� ��س .يتلب� ��س مظفر مكان امل ��ر�أة التي تنتظ ��ر الريل ال ��ذي يحمل احلبيب
ال ��ذي هجره ��ا� ،أو تعد االبن القتيل (�صويحب) بالث� ��أر له من قاتله الإقطاعي.
املر�أة تتحمل العبء الأكرب من الظلم م�ضاعف ًا .مظفر من نوع املنا�ضلني الذين
مل تك ��ن الث ��ورة لهم حملية ،فقد تنوّ ع ��ت جتربته من �أهوار الع ��راق �إىل جبال
ظف ��ار ،وحتى خميمات وقواع ��د الفل�سطينيني .عا� ��ش ور�أى انك�سار الثورات
ونذال ��ة احل ��كام والبريوقراطيني وامن�سحت روحه باحل ��زن والغ�ضب معرب ًا
عن م�شاعر النا�س حد ال�شتيمة ،مظفر �شاعر ترك ب�صماته على ال�شعر ال�شعبي
العراق ��ي وعلى احلداث ��ة الثقافية ،وه ��و منا�ضل متعدّد ال�ساح ��ات ،وقبل ذلك
�إن�سان م�شحون بنك�سات �أمته.
 زهير الجزائري

�صوت الكري�ستال المت�ساقط
قب ��ل ع�ش ��رة �أي ��ام ع ّن ��تْ يف ر�أ�سي
ق�صيدة « �أبيتن ��ه ونلعب بي» لل�شاعر
الكب�ي�ر مظفر الن ��واب ،فذهبت باحث ًا
عنه ��ا ك�أغنية ،فلم �أع�ث�ر على الن�سخة
الأ�صلي ��ة املغ ّن ��اة ،لكنن ��ي وجدته ��ا
بكلمات �أخ ��رى ،ت�ؤدّى م ��ن قبل ٍّ
مغن
من ه ��ذه الأيام ،تالعب بكلمات مظفر
الن ��واب ،و�أبق ��ى على اللح ��ن املميز،
وهو مللحن عراقي .
فو�سعت من دائرة
ح ��رت يف �أمريّ ،
البحث ،حتى ع�ث�رت على الكنز ،لكنه
ب�صيغ ��ة �أهم و�أكرب� ،أن ��ه مظفر يغني
الأغنية ،الق�صيدة ،ب�صوته املبحوح،
واملتك�س ��ر مث ��ل �شظاي ��ا
واملج ��روح
ّ
الكري�ستال املت�ساقط مع نثري ل�شالل.
كان مظف ��ر قد �أدّى ه ��ذه الأغنية يف
ت�سجي ��ل خا�ص ع ��ام  ،1970ب�صوت
متف� � ّرد ،ثمة حزن عمي ��ق تخلل م�سار
الأغني ��ة ،واعرتاه ��ا ج ��رح �شاع ��ري
م�ستن ��ي كلماتها
مره ��ف ،يف احل ��ال ّ
كما ال�ب�رق ،وجعلتني �أجه�ش بالبكاء
� »:أبيتن ��ه ونلعب بي �شله غر�ض بينه
النا� ��س ،ال بين ��ه الغم ��ازة وال بين ��ه
اللمازة ،وال بين ��ه لتحب املكتب َم ْيلن
غ ��اد ع ��ن دربن ��ا» .وهناك مقط ��ع �آخر
يقول فيه بحرقة ور ّنة مثالية ال مثيل
لها « �صيحويل �شيرَ ْ دون �أهل امل َِج ْر».
هن ��ا الأغني ��ة الت ��ي �أداه ��ا مظفر على
طريقة رق� ��ص �أهل اجلنوب العراقي،
دوّ تْ يف داخل ��ي ّ
وخ�ضته ،و�صعقني
�ص ��وت مظف ��ر� ،إذ كل ذل ��ك مت �أدا�ؤه
م ��ع اله ��زة اجل�سدي ��ة ،ذات الدالل ��ة
املعنوي ��ة ،وبحرق ��ة بائن ��ة ودامع ��ة،
وذات ت�أثري فعال ملن ي�سمعها ب�صوت
مظفر الن ��واب .طبع ًا كلم ��ات الأغنية
�سيك ��ون م ��ن ال�صع ��ب فهمه ��ا كله ��ا،
بالن�سب ��ة للم�ستم ��ع العرب ��ي ،فمظفر
بكلمات ��ه املحكي ��ة يراكم كمي ��ة هائلة
م ��ن ال ��دالالت ،واملع ��اين وال�ص ��ور
اجلميلة الآ�سرة ،لك ��ن بر�ؤيته الفنية
وال�شعري ��ة ه ��و ،وعلى طريق ��ة كالم
�أه ��ل الأه ��وار .ف�صاح ��ب دي ��وان «
للريل وحمد» ديوانه الفذ الذي يعترب
فتح� � ًا يف �شع ��ر املحكي ��ة العراقي ��ة،
ق ��د �أ ّثر يف جي ��ل طويل ومتع� �دّد ،من
�شعراء املحكي ��ة العراقية� ،أو «ال�شعر
ال�شعب ��ي» كم ��ا ي�س ّم ��ى يف الع ��راق،
وامت ��د ت�أث�ي�ره حت ��ى عل ��ى �شع ��راء

الف�صحى العراقيني والعرب.
ال�شاعر مظفر النواب الذي غاب عنا
جنمه هذا اليوم ،كان ال�شاعر العربي
الوحيد ال ��ذي تغلق الطرق ��ات وت�س ّد
حني يقر�أ ال�شعر يف مكان ما ،وت�شهد
على ذل ��ك �أم�سيات ��ه اجلماهريية ،يف
كل م ��ن ب�ي�روت ودم�ش ��ق ،وعوا�صم
الع ��امل العرب ��ي والأوروب ��ي الت ��ي،
ا�ستقبل ��ت �صوت ��ه امل�ت مّ
�رن ،واملُدي ��ن
للخ�ض ��وع واالبت ��زاز واملم ��الأة بكل
�أ�شكاله ��ا ،وحيثما كانت ،مل ��ن يد ّقون
الي ��وم طب ��ول التطبي ��ع .لق ��د �ص ��رخ
مظفر بكلم ��ة «ال» ملء فم ��ه ،ومبهابة
فائقة وفريدة قل نظريها.
لقد خ�سر ال�شعر العراقي والعربي،
بغي ��اب ال�شاعر مظف ��ر النواب اليوم،
�صوت ًا �شعري� � ًا خا�ص ًا وملهم ًا والذع ًا،
مل ي�ألفه ال�شع ��ر العربي من قبل .فهو
�شاع ��ر ور�س ��ام ومغ ��ن ،وق ��د تع ّر�ض
لال�ضطهاد من قبل ال�سلطات ال�سابقة،
و�سجن يف « نقرة ال�سلمان «،
فحوكم ُ
م ��ع كوكبة المعة ون ��ادرة من املثقفني
العراقي�ي�ن� ،إ ّب ��ان ف�ت�رة ال�ستيني ��ات
ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة الالهب ��ة ،م ��ن
الق ��رن املن�ص ��رم .وقد تع ّر� ��ض كذلك
للتعذي ��ب والته ّك ��م واالبت ��زاز ،ث ��م
لله ��روب والغياب عن ب�ل�اده لفرتات
طويل ��ةّ ،
ق�ضاه ��ا مت�ش ��رد ًا ،م ��ا ب�ي�ن
ب�ي�روت وليبي ��ا ودم�ش ��ق و�أخ�ي� ً
را
اخلليج العربي.
كان ��ت ق�صائد الراح ��ل الكبري مظفر
النواب غ ��ذاء للمنا�ضلني والوطنيني
و�سجناء ال ��ر�أي ال�سيا�سي�ي�ن ،وقوت ًا
لأجي ��ال م ��ن العراقي�ي�ن واملنفي�ي�ن
واملهاجرين الع ��رب ،ق�صائد يحفظها
القل ��ب قبل الع�ي�ن ،وتردّده ��ا الدموع
والأغني ��ات والهاله ��ل ،كونها ق�صائد
مغ ّن ��اة ،عذب ��ة ون ��ادرة ،وحتمل قيمة
فني ��ة عالية .ومن هن ��ا تلقفها النا�س،
و�أدته ��ا �أ�ص ��وات كث�ي�رة� ،أبرزه ��ا
�ص ��وت املط ��رب اليا� ��س خ�ض ��ر الذي
غ ّن ��ى حتفته «مرينه بيكم حمد واحنه
بغط ��ار اللي ��ل وا�سمعن ��ه دك كه ��وه
�صيح
و�شمين ��ا ريح ��ة هي ��ل ،يا ري ��ل ْ
بقه ْر �صيحة ْ
ع�شك يا ري ْل ».
 ها�شم �شفيق

متعب م ّني وال �أقوى على حملي..
مثل �صندوق العر�س ..ينباع ُخردة ِع ِ�شق ِمن تم�ضي ال�سنين !
�أق ��ر�أ ق�صائد مظفر الن ��واب ال�شعبية التي حتولت
اىل �أيقونات وجدانية ل ��دى جيلنا واجليل الالحق،
ف�أنت�ش ��ي طرب ��ا لبالغ ��ة التعب�ي�ر و�شعري ��ة ال�صورة
وغناه ��ا احل�س ��ي والوج ��داين ،و�أبعاده ��ا الرمزية
املتوا�شجة م ��ع ذاكراتنا اجلمعي ��ة ،و�أتذكر دوما ما
قاله مظفر :
�أن ��ه  ( :يف الف�صح ��ى ينح ��ت يف ال�صخ ��ر ،ويف
العامي ��ة ي�شتغل على الط�ي�ن) .الله ما ابلغ الت�شبيه
وما �أدق االعرتاف ،وكم هو الفارق بني املادتني!!
وي ��ا لروعة الط�ي�ن الناعم الط ��ري  ،الطني احلري
الأحم ��ر ال�شه ��ي  ،ي ��ا لبدائيت ��ه وعراقت ��ه وتوا�صله
احلمي ��م م ��ع اجل�س ��د الب�ش ��ري املجب ��ول م ��ن تراب
وم ��اء ،واندغام ��ه مع ال ��روح املن�سوجة م ��ن �أهواء
ور�ؤى و�صب ��وات  ،ت�شبي ��ه رائ ��ع ودقي ��ق لن�ضارة
ال�شعر العامي و�سخونته ،مث ��ل ِجبلة الطني احلارة
التي تت�شكل منه ��ا ال�صور ،وهو اعرتاف جريء من
�صـانع بارع لل�شعر العامي ،ت�سمو ق�صائده العـامية
ال�ساحرة �إىل ذرى املنجز ال�شعري ال�شعبي ،بقدرتها
على ا�ستيعاب احل ��االت الإن�سانية التي يت�صدى لها
�شاعر مرهف ومبتكر �صور فاتنة مثل النواب .يرى
مظفر الن ��واب (�أن العامية مطواع ��ة وحتتمل حرية
�أو�س ��ع يف اال�شتق ��اق) ،وق ��د يف�س ��ر ه ��ذا جانب ًا من
حتقق �شعريت ��ه احلقيقية يف �أعماله العامية ،ولي�س
�أجمل من ق�صيدته (الريل وحمد ) التي غدت �أن�شودة
يتداولها املولع ��ون بال�شعر ال�شعبي عراقيا وعربيا،
وتتجلى براعة النواب يف تعاطيه مع العامية يف كل
اعماله وبخا�صة يف ق�صيدت ��ه التي اعدها جوهرته
الثمينة ( مو حزن ..لكن حزين).
ق�صي ��دة عن لوع ��ة التخلي والنكو� ��ص واخلذالن
والوح�ش ��ة الوجودي ��ة يف ع ��امل جاح ��د ،ال ميكن �إال
لبالغ ��ة العامية املطواعة الت ��ي ميتلك مظفر مفاتيح
�أ�سراره ��ا� -أن متنحن ��ا ه ��ذا الإح�سا� ��س ال�ص ��ادم
باخلذالن واجلرح املكابر وخيبة الأمل..
(م ��و ح ��زن لك ��ن حزين /مث ��ل �صن ��دوق العر�س/
ينباع خردة ْ عِ ِ�ش ْق من مت�ضي ال�سننيْ/
مو ح ��زن لكن حزي ��ن /مثل بلب ��ل كِ َعد مت�أخ ��ر ِلكـا
الب�ستان كلها باليا تني)..

اىل �أن يقول:
(م ��ا بكيت ��ك /فا َرقِت �أن ��ت ال�سفينة/و�أن ��ا جايبلك
بحر!..
جبتلك طوفان احللم/حلم منذور بغياب ال�شم�س/
فارقت حلم النا�س و َم ّليت ال�سفينة وال�سفر؟
ما بكيتك انا بكتني ال�سفينة!
منني ما َط ّ�ش الرذاذ  ..تريد تبحر!
ِت ��دري نوب ��ات ال�سف ��ن لو �ض ��اق خاطِ ره ��ا بجنب
قبطانها ت�سافر وحدها!
�أنا ما بكيتك� ،أنا بكتني ال�سفينة!)
�أه م ��ن ج�ب�ن القبط ��ان والقباطنة جميع ��ا  ،جبنهم
الذي ي�سبب انك�سار القلب وانهيار الرجاء .
لي�س غري مظفر من يبتكر �شحنات ال�شجن ،ويعرب
ع ��ن ت�شظي الروح ،برثاء عاميت ��ه و�صوره املبتكرة،
فهذا الت�شبي ��ه البليغ للتخلي (مث ��ل �صندوق العر�س
ينباع خردة عِ ِ�شق من مت�ضي ال�سنني) ،يوجز تاريخا
م ��ن االرتب ��اط الفك ��ري والروح ��ي املخ ��ذول ونربة
احلي ��ف املوجع الذي قال ��ه مظفر ببالغته ال�ساحرة،
وي�ؤكد ما قاله الناق ��د امل�صري الراحل لوي�س عو�ض
ع ��ن بيت م ��ن ال�شع ��ر العامي امل�ص ��ري ( ورم�ش عني
اجلمي ��ل يطرح على فدان) وو�صفه ب�أنه ي�ساوي الف
ديوان من ال�شعر الف�صيح متو�سط القيمة،
ل�س ��ت من دع ��اة العامي ��ة يف الأدب ،بل �أن ��ا الأ�شد
�شغف ��ا بجمالي ��ات اللغ ��ة الف�صح ��ى ،وا�شتغ ��اال يف
مديات �سحره ��ا ،وبيانها ،غ�ي�ر �أين �أحتفي بالطاقة
التعبريي ��ة الهائل ��ة الكامن ��ة يف املف ��ردة العامي ��ة،
و�أحي ��ي طواعيتها لل�صانع املاه ��ر مظفر الذي ادرك
انه ��ا ت�سم ��و بنم ��ط حم ��دد م ��ن الوظائ ��ف كال�شع ��ر
ال�شعب ��ي والأغ ��اين والتوا�صل اليوم ��ي وت�صريف
�أمور احلياة..
لك البقاء واخللود يف قلوب حمبيك ايها ال�صانع
املاه ��ر لل�شع ��ر ال�شعب ��ي  ،وانت الذي قل ��ت من فرط
الأ�سى  ( :متعب م ّني وال �أقوى على حملي  ) ،واالن
حلق ��ت ب ��ك الروح حت ��ى االقا�ص ��ي لتحمل ��ك برهافة
ق�صي ��دة ورقته ��ا وتنجي ��ك م ��ن �أوجاع ��ك االر�ضي ��ة
وانخذال الروح ووهن اجل�سد .
 لطفية الدليمي

�شعر ع�صي على الموت
مظف ��ر الن ��واب ،كم هو ع ��ذب ه ��ذا ال�شجن
املغن ��ى بال�شع ��ر ،ك ��م هو غن ��ي ه ��ذا الفقدان
امل�صحوب باحل�ضور الدائم ،ال�شاعر الوحيد
الذي وح ��د ال�شع ��ر حياته وموت ��ه ،لن تكون
الكتاب ��ة ع ��ن حياة م�ل��أ �صاحبه ��ا دنيانا  ،يف
الغرب ��ة والهج ��رة مبث ��ل م ��ا ملأه ��ا ب�صوت ��ه
وح�ض ��وره يف م ��دن الع ��راق و�سجون ��ه
واه ��واره ونوادية واجتماعات ��ه .مفيدة لنا.
ف�أن ��ت �سجل ومدونة مل تغل ��ق �صفحاتها .يف
ال�شام حيث اتيح يل الألتقاء به مرات عديدة،

م ��ع �صحب ��ة عراقي ��ة مهاج ��رة ،كان الغن ��اء
والق�صي ��دة والذكري ��ات ت�ؤل ��ف �ص ��وره عنا
نح ��ن املهاجرين ،وعن �أولئك املنا�ضلني،وعن
من هم �أحي ��اء او �شهداء،يعجز احدنا الكتابة
عنك الن ��ك في�ض من فيو�ض احلي ��اة اليومية
ودليلن ��ا ان �شع ��رك يتغنى به حت ��ى اعداءك،
وي�صبح امثوالت حل�س ��م مواقف مت�أرجحة.
ك ��م كن ��ت قريبا م ��ن ال�شعب ي ��ا �أبا ع ��ادل ،كم
كن ��ت يف �صلب معانات ��ه وم�شاغل ��ه؟ كم كنت
عراقي ��ا حمل ج�سدك تراب ال�سجون واملنايف

والغرب ��ة واملق�ب�رة� .آه ي ��ا اب ��ا ع ��ادل ال تكفي
ب�ضع دمع ��ات لتغ�سيل ��ك ،فلقد جف ��ت دموعنا
كما جفت
�أنهارن ��ا� ،سنحتفظ بذكرياتنا عنك �شفاهيا
ونردده ��ا كاغانيك عل ��ى اب ��واب �أزمنتنا وال
نكتبه ��ا لتم ��وت يف االكلم ��ات ،فمهم ��ا نقول،
ومهما نكتب فانت ال�شاعر الذي جعل انتماءه
احلزب ��ي انتم ��اء مل ��ن يتغن ��ى ب�شعري ��ة وطن
ع�صي على املوت
 يا�سين الن�صير

�آخر قرامطة الع�صر الحديث
ه ��ل يحتاج مظ ّف ��ر الن ��واب �إىل تقدمي؟
ح�سن� � ًا لنرتك ذلك لكم ل ّأن مظفر املتعدّد ال
ميكن ح�صره يف موقع واحد ،فهو �شاعر
وفن ��ان ومنا�ض ��ل ومنف � ّ�ي من ��ذ �أكرث من
�أربعني عام ًا ،ج ��اب العامل طو ًال وعر�ض ًا.
هذا القرمطي ال�شيوعي ال�شيعي �صاحب
عل ��ي ب ��ن �أب ��ي طال ��ب و�أب ��ي ذر الغفاري
خا�ص ��ة ال ميكن
يرتب ��ط بالنا� ��س بعالقة ّ
تف�سريه ��ا بب�ساط ��ة .جمه ��وره ال ي�أت ��ي
�أم�سيات ��ه لكي ي�ستم ��ع فقط ولك ّن ��ه ي�أتي
لك ��ي ينفج ��ر ويت� ��ألمّ وي�ص ��رخ وي�س � ّ�ب
ويبك ��ي .جمه ��ور مظ ّف ��ر ال يجل�س ب�شكل
طبيعي على الكرا�سي لأ ّنه قلق وتراه مرة
يق ��ف �أو ينحن ��ي �أو ين�ضغ ��ط لأ ّنه يعرف
�أن م ��ا �سي�سمع ��ه ي�س ّب ��ب �ضغط ال ��دم �أو
الذبح ��ة ال�صدرية �أو �ضيق� � ًا يف التنف�س.
يف املقاب ��ل ،ف�إن مظ ّف ��ر ال يبد�أ �أم�سيته �إال
بق ��ارورة مليئة بالفودكا �أو اجلن ي�ضعها
�أمام ��ه على الطاولة لك ��ي يخ ّفف من فرط

توت ��ره وهو يقر�أ ،لأنه عندما يقر�أ ال يقر�أ
ّ
يت�شظى.
فح�سب بل
ميك ��ن ت�شبي ��ه �شع ��ر مظف ��ر الن ��واب
بالط�ي�ن ...لي� ��س لأ ّنه قريب م ��ن الطبيعة
والنا� ��س فح�س ��ب ،لك ��ن عل ��ى �صعي ��د
البن ��اء والتقني ��ة �أي�ض� � ًا .فالط�ي�ن طبقات
فيه ��ا اخل�شن وفيه ��ا الناع ��م ،وميكننا �أن
نق ��ول � ّإن اخلطاب ال�سيا�س ��ي يف �شعريّة
مظ ّف ��ر ينتم ��ي �إىل طبقة الط�ي�ن اخل�شنة،
خ�صو�ص ًا يف ن�صو�صه باللغة الف�صحى.
�أ ّم ��ا ن�صو�ص احل ��ب املكتوب ��ة بالعامية،
فيمكن اعتبارها من طبق ��ة الطني الناعم،
ذل ��ك الن ��وع امل�س ّم ��ى «كل ��ي ل ��وم» ي�ش ّب ��ه
نعومته ��ا خ�ب�راء الرتب ��ة بنعوم ��ة حلمة
نهد امل ��ر�أة .يف الطبقة اخل�شنة ،ي�ستخدم
مظف ��ر اللغ ��ة البذيئة والألف ��اظ اجلارحة
م ��ن دون �أن يك ��ون بذيئ ًا بالطب ��ع ،ولكن
ك ��ي يك ��ون اخلط ��اب مب�ست ��وى احلدث.
والأمثل ��ة �أكرث من �أن تع� �دّ .لكن ال يفوتنا

� ّأن ه ��ذه التجربة ال�شعري ��ة ال�صادقة تن ّم
ع ��ن ان�سجام م ��ع الذات والت ��زام �أخالقي
فري ��د ال ميك ��ن التعب�ي�ر عن ��ه �إال بطريقة
مظ ّف ��ر اخلا�ص ��ة .يف الطبق ��ة الناعم ��ة –
وهن ��ا تكم ��ن عبقري ��ة مظ ّف ��ر – يتح ��وّ ل
اخلط ��اب ال�شعري �إىل م ��ا ي�شبه ال�سحر.
ال لي� ��س ال�سح ��ر ولك ّنه �ش ��يء �آخر حتت
اجلل ��د ي�شبه الرع�شة �أو الإغماء �أو �أحالم
اليقظ ��ة لأ ّنه غري م�سب ��وق ويحدث للم ّرة
الأوىل .ال�ص ��ورة ال�شعري ��ة عن ��د مظف ��ر
باللغ ��ة العامية ينطبق عليها كل �شيء وال
�شيء� .إذ �إ ّنه ��ا �سريالية ورمزية وواقعية
وحلمية وحداثية وكال�سيكية.
م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أ ّننا ال ن�ستطي ��ع �أن نورد
�أمثلة ل�شعره يف العامية هنا خل�صو�صية
اللهج ��ة العراقي ��ة التي ال يفهمه ��ا القارئ
العرب ��ي ،وه ��ي خ�س ��ارة حقيقي ��ة ل ّأن
�شع ��ر مظف ��ر العام ��ي مذه ��ل ون ��ادر يف
خ�صو�صيته وح�سا�سيّته وجدّته .حت�ضر
يف ن�صو� ��ص مظف ��ر العامي ��ة �أك�ث�ر م ��ن
�شخ�صية ،ف�إ�ضافة �إىل �شخ�صية ال�شاعر،
هن ��اك �شخ�صي ��ة املو�سيق ��ي والر�س ��ام
واملنا�ض ��ل .ومن ه ��ذه املكوّ ن ��ات النادرة
تنبج� ��س ق�صائ ��ده الت ��ي حتف ��ل بالرموز
التاريخية والأ�سطورية عميقة ووا�ضحة
ومتجان�سة ،بالرغم من �أن مظفر مل يعِ �ش
يف بيئ ��ة الأه ��وار يف اجلن ��وب العراقي
�س ��وى �أق ��ل من �سن ��ة �إلاّ �أنه امت� �ّ�ص (كما
الإ�سفنجة) لهج ��ة �أهل الهور وكدّ�سها يف
خميّلت ��ه اخلارق ��ة ،وه ��ذه الق�ضي ��ة مثار
جدل مل ينتهِ حتى الآن ،حيث مظ ّفر نف�سه
ال يجد جواب ًا حقيقي ًا لها.
يعتم ��د مظف ��ر يف كتاب ��ة ق�صيدت ��ه على
الدرام ��ا .والدراما هنا «درامتان» ،الأوىل
باملعن ��ى ال�شك�سبريي الكارث ��ي ،والثانية
باملعنى الأر�سطي التقني (بداية� ،صراع،

نهاي ��ة) .و�أف�ض ��ل مثال لتو�ضي ��ح مفهوم
الدرام ��ا يف �شع ��ر مظف ��ر ب�ش ّقيه ��ا ه ��ي
ق�صيدة «وتريات ليلية»« :يف تلك ال�ساعة
م ��ن �شه ��وات اللي ��ل /وع�صاف�ي�ر ال�شوك
الذهبي ��ة /ت�ستجلي �أجماد مل ��وك العرب
القدم ��اء /و�شج�ي�رات الرب تف ��وح بدفء
مراهق ��ة بدوي ��ة /يكت � ّ�ظ حلي ��ب الل ��وز/
ويقطر م ��ن نهديها يف اللي ��ل /و�أنا حتت
النهدي ��ن� ،إن ��اء /يف تل ��ك ال�ساع ��ة حي ��ث
تك ��ون الأ�شياء /بكا ًء مطل ��ق /،كنت على
الناقة مغمور ًا بنجوم الليل الأبدية».
كانت ملظف ��ر النواب طاول ��ة خا�صة يف
«مقه ��ى الهافان ��ا» ،عندم ��ا يك ��ون من�شغ ًال
بالق�صي ��دة ال يقربه �أح ��د وال ح ّتى ليلقي
علي ��ه التحي ��ة .يُ�ش�ي�ر بر�أ�س ��ه لأ�صدقائه
وحم ّبي ��ه ،فيجل�س ��ون بعي ��د ًا عن ��ه حت ��ى
ينته ��ي م ��ن الكتاب ��ة .ي�ستخ ��دم �أوراق� � ًا
�صغ�ي�رة حجمه ��ا ال يزي ��د ع ��ن ع�ش ��رة
�سنتم�ت�رات مع قلم بحرب �أ�س ��ود و�أحيان ًا
ي�ستخ ��دم قلم الر�صا�ص ويكتب الق�صيدة
بكلم ��ات �صغرية للغاي ��ة بخط جميل جد ًا
وال يك�ث�ر م ��ن ال�شطب �أو يب� �دّل الكلمات،
فك�أن الق�صيدة عنده وحي ت�أتي كاملة يف
�أغلب الأحيان.
ُ�سج ��ن مظف ��ر النواب �أكرث م ��ن مرة مع
رفاق ��ه ال�شيوعي�ي�ن ويف �سج ��ن احلل ��ة
املركزي ّ
خط ��ط مع ه� ��ؤالء الرفاق للهرب
م ��ن ال�سج ��ن عن طري ��ق نف ��ق �سيقومون
بحفره باملالع ��ق وال�سكاك�ي�ن ال�صغرية.
كان ط ��ول النف ��ق  25م�ت� ً
را وعر�ض ��ه
وارتفاع ��ه � 75سنتم�ت� ً
را .ومل يك ��ن
م�ستقيم ًا بل متعرج� � ًا يف الزوايا ل�سالمة
�سطح ��ه وجدرانه م ��ن االنهيار .وكان من
امل�ؤ ّم ��ل وامل ّتف ��ق علي ��ه �أن ّ
حت�ضر هويات
مزوّ رة ومالب�س مدني ��ة للذين �سيهربون
و�أن ته ّي� ��أ �سي ��ارات لنقله ��م� ،إ�ضاف ��ة �إىل

اح�ت�رازات �أخ ��رى مثل معاجل ��ة حار�س
امل ��ر�أب وغريه ��ا م ��ن التفا�صي ��ل التي قد
ت�ستجد.
يعتم ��د على نوع�ي�ن من الدرام ��ا ،الأوّ ل
باملعن ��ى ال�شك�سب�ي�ري الكارث ��ي والثاين
باملعنى الأر�سطي التقني
ب ��د�أ ال�سجن ��اء باخل ��روج م ��ن النف ��ق
ومظف ��ر واحد من ه� ��ؤالء ال�سجناء الذين
بل ��غ عددهم ثالثة و�أربع�ي�ن .الطريف يف
الأمر هو حار�س املر�أب الذي كان يجل�س
عل ��ى كر�سي يف الباب وي ��ر ّد التحية على
ّ
كل م ��ن يخ ��رج منه ��م ببدالته ��م اجلديدة
وه ��م ينف�ض ��ون عنه ��ا ال�ت�راب� .شع ��ر �أن
�شيئ� � ًا غريب ًا يح ��دث� ،إذ مل تدخ ��ل املر�أب
�أي �سي ��ارة وال �أي �شخ� ��ص .فم ��ن �أي ��ن
جاء ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص الذي ��ن يخرجون
م ��ن الب ��اب �أو يتقاف ��زون ف ��وق ال�سي ��اج
ث ��م يهرول ��ون �ص ��وب الب�ست ��ان املقاب ��ل؟
مل يج ��ر�ؤ احلار� ��س عل ��ى دخ ��ول املر�أب
والتحق ��ق بنف�س ��ه ،وحت ��ت ت�أث�ي�ر ه ��ذا
الذه ��ول واال�ستغراب والف�ض ��ول ملعرفة
ال�سب ��ب ،ذه ��ب �إىل �شرط ��ي امل ��رور يف
الكابينة املقابلة و�س�أله:
ـ «مل تدخ ��ل �أي �سيارة ومل �أ َر �أحد ًا دخل
امل ��ر�أب منذ الظهر وحت ��ى الآن ولكن �أرى
�أن �أنا�س� � ًا كثريين يخرجون منه فمن �أين
جا�ؤوا؟ الله وحده يعلم بذلك...
انتبه ال�شرط ��ي ور�أى بعينيه �أ�شخا�ص ًا
يرتاك�ض ��ون ويتقاف ��زون ف ��وق �سي ��اج
املدر�س ��ة القريبة �أو يهرولون يف ال�شارع
ال�سجان املوجود فوق �سطح
فنادى عل ��ى ّ
ال�سج ��ن �أن يالح ��ظ م ��اذا يح ��دث؟ لك ��ن
ال�سج ��ان �أ�صي ��ب بالذه ��ول عندم ��ا ر�أى
ّ
�أنا�س� � ًا يخرج ��ون م ��ن حفرة خل ��ف جدار
ال�سجن.
� صالح ح�سن
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مظفر النواب ..ال�شاعر والثائر يودع العراق
مظفر النواب وبو�شكينية الق�صيدة ال�شعبية
�إن واح ��دة م ��ن موجه ��ات تلق ��ي ال�شع ��ر
العرب ��ي الي ��وم تق ��وم على نقط ��ة مف�صلية
وتاريخي ��ة مفاده ��ا �أن ال�شع ��ر اق�ت�رب من
النرث ،وكلما تخل ��ى ال�شاعر عن النظر �إىل
نف�سه �سي ��د التجرب ��ة ،ا�ستط ��اع التخل�ص
م ��ن عبوديت ��ه للق�صي ��دة ف�ل�ا ير�ض ��خ له ��ا
فرتاه �صغ�ي�را ،وال يرتكه ��ا تتعملق �أمامه
فتبدو كبرية� .أما اولئك املتم�سكون بذائقة
�شائخة عفا عليه ��ا الزمن فما زالوا يظنون
�أن ال�شع ��ر تراجع ومعه تراجع ��ت الذائقة
�أمام مد ال�سرد ب�أنواعه املختلفة ،معتقدين
�أن ال�شع ��ر يف �أزمة و�أن ما يقدم منه اليوم
ه ��و تهري ��ج ،وم ��ا �أ�شب ��ه ه� ��ؤالء ب�أولئ ��ك
املطبل�ي�ن ملقول ��ة �إن الرواي ��ة يف �أزمة و�أن
م�سمارا يدق الآن يف نع�شها.
�إن ت�س ��ا�ؤالت مهم ��ة ينبغ ��ي �أن يوجهه ��ا
ه� ��ؤالء املتم�سك ��ون بالذائق ��ة املحافظ ��ة
لأنف�سهم من قبيل :ملن نكتب ال�شعر؟ �ألي�س
ال�شعر ذاك الذي �سم ��اه اوفيد هبة الآلهة ؟
وهل التوه ��م �سبب من �أ�سب ��اب الت�أزم يف
التذوق ؟
مبدئي ��ا يق ��ود الق ��ول بوج ��ود �أزم ��ة يف
التلق ��ي ال�شع ��ري �إىل االعتق ��اد بتحج ��ر
ال�شع ��ر يف قوالب قدمية ،ول ��و كان التلقي
يعني التحجر ملا وجد ناقد مثل عبد اجلبار
عبا�س� ،أن( �أهم ما حققه رواد ال�شعر احلر
اال�ستجاب ��ة حل�سا�سي ��ة الع�ص ��ر ولكن يف
نطاق التقاليد املوروثة)
وم ��ا ن ��راه �صحي ��ا لل�شعر ه ��و �أن ��ه كلما
كان التلقي حرا؛ نف ��رت الذات من الرا�سخ
وا�ستجاب ��ت للمتغ�ي�ر ،فتفاعل ��ت االذواق
كم ��ا ح�ص ��ل م ��ع �سع ��دي يو�س ��ف ور�ؤياه
و�شع ��ر �أحم ��د مط ��ر والفتات ��ه وتدويرات
ح�س ��ب ال�شي ��خ ونرثيات فا�ض ��ل العزاوي
و�سرك ��ون بول� ��ص وتناف ��ذ ا�ش ��كال كاظ ��م
احلج ��اج وا�سطوري ��ات زاه ��ر اجلي ��زاين
وهو� ��س ح�س�ي�ن م ��ردان ويومي ��ات كاظم
نعم ��ة التميم ��ي وتعتيم ��ات عل ��ي جعف ��ر
الع�ل�اق وب�ساط ��ة ح�س�ي�ن عب ��د اللطي ��ف.
ولق ��د رح ��ب متلق ��و �شع ��ر مظف ��ر الن ��واب
بابتداعات ��ه ،ومل ينتقدوه الن نبوءاته هي
التي ارتقت بوعيهم �إزاء �سل�سلة متغريات
املجتم ��ع الوا�سع ��ة التي فيه ��ا الإن�سان هو
الكيان الكلي ،ال الكيان املت�ضع�ضع امل�صاب
بالتف�س ��خ وال�سبات واخلن ��وع ،بل نظروا
اىل �شع ��ره نظرة اعجاب ومتثل ،والنواب
نف�سه تعامل مع ال�شع ��ر كهواية ت�صويرية
ت�ص ��ل باال�سل ��وب املحكي �إىل لغ ��ة �شعرية
موحي ��ة ،م�ؤك ��دا ق ��ول الناقد باون ��د �(»:إن

على ال�شعراء �أن ينالوا نعم النرث).
�إذن من ميزات التلقي ال�شعري �أنه عفوي
وطبيع ��ي ال يع ��رف التطب ��ع وال التطبي ��ع
وم ��ن ثم ال ينظ ��ر املتلقي بتع ��ال وترفع �إن
هو وج ��د يف الق�صيدة حتديثا غري م�ألوف
كما ال فرق عنده بني ال�شعراء يف �أعمارهم
وطبقاتهم ومواقعهم �أن هم بلغوا النبوءة
بنظرهم املتطلع �إىل امل�ستقبل.
ولق ��د متث ��ل مظف ��ر الن ��واب الفع ��ل
البو�شكين ��ي ال ��ذي نق ��ل ال�شع ��ر الغنائ ��ي
�إىل م�ست ��وى الرواي ��ة ال�شعري ��ة ،و�ص ��ار
الن�ث�ر بن ��اء طليقا م ��ن الناحي ��ة االيقاعية
وال�صوتية بالن�سبة للكالم الأدبي.
هك ��ذا غ ��دت الق�صي ��دة ال�شعبي ��ة الت ��ي
يكتبه ��ا مظفر الن ��واب ذات ت ��ذوق ب�صري
اكرث ا�ستقرارا ور�سوخا و�أوثق ا�ستمكانا
وثبو ًتا م ��ن التذوق ال�سماع ��ي .والنتيجة
� ّأن التلق ��ي ال�سماع ��ي وقت ��ي غ�ي�ر متمهل،
بينما الذائقة القرائية مداومة ومتئدة.
ولي� ��س ممكن ��ا بالطب ��ع جتاه ��ل م�ساحة
ال�شعر ال�شعبي بو�صفه طرفا تابعا ال يف�سد

تذوق ال�شع ��ر او يخربه ان هو قرئ قراءة
او �سماعا ،وقد فطن مظفر النواب �إىل هذا
االم ��ر يف كتاب ��ة ال�شع ��ر ال�شعب ��ي فارتقى
بالتلقي من م�ست ��واه ال�شفاهي املعتاد اىل
م�ستوى قرائي  ،مقل�ل�ا الفروق يف التلقي
ب�ي�ن ال�شع ��ر ال�شعب ��ي وال�شع ��ر الف�صي ��ح،
�سابق ��ا بذلك التوجه ��ات ما بع ��د احلداثية
بوعيه الثقايف الع ��ايل و�إح�سا�سه الأ�صيل
ب�أن ال�شعر ال طبق ��ات فيه وال حمروميات.
و�أن جماله �إن�ساين ال يخ�ص جماعة هنا �أو
لغ ��ة هناك .ولهذا كانت نه�ض ��ة ال�شعر على
يدي ��ه كبرية و�أث� � ّرت يف الذائق ��ة ال�شعرية
العامة .ومن ا�شعاره الت ��ي كان فيها رائدا
وه ��و ين�ش ��ر �شع ��ره ال�شعب ��ي يف جمالت
معني ��ة ا�ص�ل�ا بال�شع ��ر الف�صي ��ح ق�صيدة(
فوك التربزل) املن�ش ��ورة يف جملة االديب
العراق ��ي العدد االول عام  1961ومما قاله
فيها:
ودي ��ت جف ��ن الكح ��ل  ،م�شح ��وف ن ��اكل
ح�سن،
ناكل حنني الع�شك� ،شهكات ليل وحزن،

�شعرية التحليق

ال وجه ليل بو�صل ،ال طيف ،كلك دفن،
واميتك لذتي ،وفوك التربزل طعم،
ا�شه ��كك ل ��ون اح�ضن ��ت خ�ص ��ري بذب ��ح
منجلك
ويدور حز الع�شك داير مداري فلك
....
فوج بحنني ال�صدر ،طوفان دك ور�صع
لي�ش انه وانته بعط�ش؟ مو�ش احنه نبعه
ونبع
واميتك لذتي وفوك التربزل طعم
لق ��د كان لتجربة مظفر الن ��واب ال�شعرية
�أثره ��ا امله ��م يف تثوي ��ر التلق ��ي ال�شع ��ري
للق�صي ��دة املكتوب ��ة بالعامي ��ة العراقي ��ة،
وذوّ ب �ص�ل�ادة هذه اللهجة ولني خ�شونتها
وحقنها بجم ��ل �شعرية جدي ��دة ،ركبها من
مف ��ردات م�ألوف ��ة ليجعلها �أك�ث�ر �ألفة وهو
ال ��ذي �أدخل الرمزي ��ة �إىل ال�شع ��ر ال�شعبي
م�صع ��دا الن�س ��غ الدرام ��ي يف الق�صي ��دة
ال�شعبية بع ��د �أن كان جمرد التماعات لدى
غريه( احلاج زاير مثال).
فكيف بعد ذلك نل ��وم ال�شعبية �أو نتعاىل
عليها �أو نتجاهل فعل ال�سيا�سة واالقت�صاد
�أو نتمرك ��ز يف �إبراج عاجية ونرى ال�شعر
وح ��ده يف ال�ساح ��ة يط ��ور نف�س ��ه بنف�سه
متجردا من كل ما حوله ؟!.
و�صحي ��ح ان احلداث ��ة ال�شعري ��ة كان ��ت
على اوجه ��ا يف خم�سينيات القرن املا�ضي
و�ستينيات ��ه و�سبعينيات ��ه موجه ��ة التلقي
ال�شع ��ري باجت ��اه حداثي اي�ض ��ا لكن هذا
التلق ��ي يف ثمانيني ��ات القرن ع ��اد ومركز
ال�شعر الكال�سيكي ،ليكون طوع الأغرا�ض
الإعالمية والتعبوية ،حت ��ى كاد �أن ي�سدل
ال�ست ��ار على �شعر الرواد وم ��ا بعد الرواد
ف�سادت مطوالت عبد ال ��رزاق عبد الواحد
ومعه ل� ��ؤي حق ��ي ورعد بن ��در وغريهما.
وكان م ��ن نتائج ذلك كل ��ه �أن �صمت بع�ض
ال�شع ��راء احلداثيني وهجر بع�ضهم االخر
حداثته ��م مث ��ل مظف ��ر النواب ال ��ذي هجر
الق�صي ��دة ال�شعبية واجت ��ه �صوب ق�صيدة
العمود ذات اجلر� ��س القعقاعي حمققا بها
رواج ��ا ر�سميا و�شعبيا كم ��ا يف ق�صيدته(
القد�س عرو�س عروبتكم)
ومل يختل ��ف احل ��ال كث�ي�را يف
الت�سعيني ��ات الت ��ي و�إن �شه ��دت بع� ��ض
احل ��ركات التجريبي ��ة يف كتاب ��ة ق�صي ��دة
الن�ث�ر والتما�ش ��ي م ��ع نظري ��ات ال�شعرية
احلداثي ��ة .وهذا احلال ينطبق على بع�ض
البل ��دان العربي ��ة �أي�ض ��ا ،فلم يك ��ن امل�شهد
ال�شع ��ري العربي يف البلدان التي حكمتها

�أنظمة �شمولية ،خمتلف ��ا كثريا عن امل�شهد
ال�شعري يف العراق.
وم ��ع ب ��زوغ التغي�ي�ر ال ��ذي ب ��ه �سقطت
بع�ض االنظم ��ة الدكتاتورية مطلع االلفية
الثالث ��ة ،والتغي�ي�ر اجل ��ذري ال ��ذي �شهده
الع ��راق يف العق ��د االول من ه ��ذه االلفية،
ب ��د�أت بع� ��ض ب ��وادر التغ�ي�ر يف التلق ��ي
ال�شعري تل ��وح يف الأفق .وب ��د�أت مالمح
جين ��وم �شع ��ري جديد يط ��ر�أ عل ��ى البيئة
الثقافي ��ة العربي ��ة �ضم ��ن مرحل ��ة الربي ��ع
العربي� ،أهم �سماته ��ا �أنها متا�شي النزوع
م ��ا بع ��د احلداث ��ي لالنفت ��اح واالندم ��اج
والتعدد.
وم ��ا ع ��اد املتلق ��ي يبح ��ث ع ��ن ق�صي ��دة
مرتفع ��ة وعتي ��دة ب ��ل يبحث ع ��ن ق�صيدة
مرقق ��ة �أي مائل ��ة نح ��و الرق ��ة والنعوم ��ة
م�أنو�سة بايقاع ��ات هادئة يف تدفق �شفاف
وم�ؤن ��ث ،وه ��و م ��ا يتما�ش ��ى م ��ع ثقاف ��ة
الع�صر ال�سائلة ونزعته الناعمة يف تغليب
الأطراف على املراكز.
والي ��وم ال ننظ ��ر لل�شعر بو�صف ��ه �أجياال
وفئ ��ات ،و�أوزان ��ا وال �أوزان ،و�إمن ��ا
بو�صف ��ه ق ��وة خفية حتط ��م ال�سك ��ون كي
حت ��ل حمل ��ه نظام ��ا هارموني ��ا .وااله ��م
م ��ن ذل ��ك �أن �ص ��ارت الق�صي ��دة ال�شعبي ��ة
كالف�صيح ��ة يف تلقيه ��ا ومن ث ��م ينبغي �أال
ن�سم ��ح لنزعة ذاتي ��ة معين ��ة �أن ت�ؤثر على
�أحكامن ��ا ،ف�ل�ا ن�شخ� ��ص الظواه ��ر لأج ��ل
معرف ��ة �أ�سباب اخل ��راب وامنا اي�ضا لأجل
البح ��ث ع ��ن ممكن ��ات االرتق ��اء بالتلق ��ي
ال�شع ��ري للف�صي ��ح وال�شعب ��ي .وهذه هي
مهم ��ة النق ��اد ولي� ��س ال�شع ��راء .والنق ��د
م�س�ؤولي ��ة يثق ��ل حمله ��ا ،وعليه ��ا تتوقف
ذائقة املجموع .وكلما امتلك ممار�س النقد
امل�ؤهالت الكافية� ،أدّاها خري �أداء ومن تلك
امل�ؤه�ل�ات الوع ��ي التاريخ ��ي الذي يجنب
الناق ��د التخب ��ط يف الظ�ل�ام وي�سعف ��ه من
الوق ��وع يف اجلزافية واال�ستالب .ومتيل
اغلب التوجهات الثقافي ��ة ملرحلتنا ما بعد
احلداثية اىل تاكيد دور املتلقي واهمية �أن
يتوجه نحو التعدد واالندماج واالنفتاح،
اعالء من �ش�أن الهوام�ش وت�أكيدا ل�ضرورة
امل�ساواة بني املراك ��ز واالطراف .وعندها
تتحق ��ق �إ�ضافة ثقافية م ��ن �إ�ضافات الفعل
التذوق ��ي لل�شع ��ر �شعبي ��ا كان ه ��ذا ال�شعر
�أو نخبوي ��ا ليوج ��ه يف �صال ��ح ال�شعري ��ة
بعمومي ��ة جمالياته ��ا املبنية عل ��ى معايري
كتابية �شكلية وم�ضمونية.
 د .نادية هناوي

مظفر النواب تاريخ مي�شي على وجع ،وذاكرة تت�شظى عند زمن وطني
مفجوع ،ق�صيدته هي حلمه ،وهي جرحه وقلقه ،وهي طائره الذي مل
ي�شا الهبوط ،واح�سب ان �شعرية التحليق ظلت هي �سفره ،وغوايته ،اذ
فتحت له ولنا افقا ال منتهى له ،مثلما ظلت ت�ستفزنا جميعا لكي نراجع
تاريخ اجلرح الغائر فينا ،جرح اخليبات والهزائم واالنك�سارات الوطنية
والثورية.
موت النواب ال يحتاج اىل مزايدات واىل �أوهام وال اتهامات ،فالراحل
ظل يكره احلكومات ،وال عالقة له بالثوار الكتبة ،لذا عا�ش بعيدا ،وغريبا،
النه يعرف
متاما ان الل�صو�ص كثريون ،فهم ي�سرقون البيت والق�صيدة والثورة
واحللم .اكتفى النواب مبوته البعيد ومل يقاي�ض احدا بج�سده ،لكنه كان
منتميا باحلب اىل االخرين واىل االمكنة التي يع�شقها ،فهو القائل يف
زيارته االخرية اىل االحتاد العام لالدباء والكتاب عام  ٢٠١١ومن على
من�صة االحتاد بانه يقف على اطهر بقعة يف االر�ض.
على اجلميع ان يدركوا عراقية النواب وتاريخية النواب وعالقته
العميقة باالمكنة ،وان يعودوا به اىل مدينته التي هاجرها على الكراهة
كما يقول اجلواهري لي�شيع من احتاده..بقعته الطاهرة .للك اخللود يف
احلب واالثر وال�سمو.
 علي الفواز

رحل ال�شاعر لكنه لم يمت

«�أ�صابح الليل م�صلوب ًا على �أمل
�أن ال �أموت غريب ًا ميت َة ال�شبح».
ببيت �شعر واحد اخت�صر مظ ّفر النواب م�أ�ساة كل �شاعر عربي حر اليوم .
ككل �شعراء العراق ،رحل مظفر النواب غريبا عن زمنه  ،مغرتب ًا عن
وطنه .انطف�أ قنديل ال�شعر العراقي و�سكت ذلك ال�صوت املجلجل حزنا
و غ�ضبا.
لن ي�شتمكم بعد اليوم ،لكن احذروا ال�شعراء حتى يف قبورهم ،ف�شتائمهم
خالدة !
�سادتي� . .سيّداتي
غنيات التي يمُ كِ ُن
انتهتْ �آخ ُر الأُ ِ
الآنَ �إن�شادُها»..
رحل ال�شاعر لكنه مل ميت حقا .
يح�ضرين قول ال�شاعر الفرن�سي جان كوكتو يف فيلم �صوّ ر فيه م�سبقا
جنازته يتوجّ ه فيه لأ�صدقائه بالقول “ ال تبكوا هكذا  ،تظاهروا فقط
بالبكاء  .فال�شعراء ال ميوتون � ،إنهم يتظاهرون باملوت فقط»
لنتظاهر ببكاء مظفر النواب املتظاهر بالرحيل .
� أحالم م�ستغانمي

ج�سارة الكلمة التي لم ت�سقط يوم ًا

ي ��كاد مظ ّف ��ر الن ��وّ اب ،الذي غ ��ادر عاملنا الي ��وم اجلمعة،
يك ��ون �آخر �شعراء ال�سرديات الك�ب�رى العرب .غادر معظم
ال�شع ��راء الق�ضي َة الكربى ،وانح ��ازوا �إىل اله ّم ال�شخ�صي
املوغل يف الفردانية بكل خ�ساراتها وهزائمها وطموحاتها،
يف حني ظ ّل� ،إىل جانب ق ّلة ،متم�سّ ك ًا بج�سارة الكلمة التي
مل ت�سق ��ط يوم ًا من ح�سابات الثورة والقدرة على التغيري،
وه ��ي الكلمة ذاتها ،التي ذهبت به �إىل قلب دائرة التو ُّرط؛
منف ّي� � ًا ومهدَّد ًا بالإعدام وممنوعة كتب ��ه من التداوُل ،لي�س
على �صعيد ال ُقطر العراقي فح�سب ،بل يف �أكرث من بل ٍد يف
املنطقة العربية.
�سيذه ��ب الن ��وّ اب (بغ ��داد  - 1934ال�شارقة  )2022يف
منف ��اه الق�سري الطويل ،عرب نفق حمف ��ور ب�س ّكني مطبخ.
جن ��ح ال�شاع ��ر العراق ��ي ،ذات ليلة ب ��اردة من لي ��ايل �شتاء
 1967يف مغادرة �سج ��ن “احل ّلة” ببابل ،هرب ًا منه ومن
الإع ��دام �شنق ًا؛ لي�شرع يف تلك الرحل ��ة الطويلة من ال�شعر
والأمل واخل�س ��ارة ال�شخ�صية ،م�سكون� � ًا بهواج�س الوطن
البعي ��د بنخيله ومقاهيه وبالفرات ودجلة ،قارئ ًا على �آذان
النا�س بعدها:
ولك ّنها بالدي
ال �أبكي من القلب
وال �أ�ضحك من القلب
وال �أموت من القلب �إلاّ فيها.
مل يك ��ن �صاحبُ “وتري ��ات ليلية” من�شغ�ل� ًا ،على طريقة
ال�سيا�س ّي�ي�ن املد َّرب�ي�ن ،بر�س ��م جداريات اخلطاب ��ة الالئقة
الت ��ي ال ُتزع ��ج �أح ��د ًا ،بل كان حمم ��و ًال على قل ��ب ال�شاعر،
�شدي ��د اله�شا�ش ��ة واالنفع ��ال ،ي�شت ��م هنا ،وي�سخ ��ر هناك،
ويبكي:
�أفل الليل
وكربق يف الأفق ال�شرقي يوازي ال�سعف
يوازي هم�سات ال�سعف.
احلال ��ة �إياه ��ا ،الت ��ي جعلته يف ليل ��ة و�ضحاه ��ا� ،شاعر ًا
مبوق ��ف �إ�شكا ّ
يل عندما رحّ ب ب�سقوط نظام �صدّام ح�سني،
مُدلي� � ًا ب�صوت ��ه يف �أوّ ل انتخاب ��ات جت ��ري يف “الع ��راق
اجلديد” ،ثم راف�ض ًا �أن ي�ستق ّر يف عراق ما بعد االحتالل.
مع َل ��م �شع ��ري �شاه ��د عل ��ى ق�س ��وة التب� �دّالت ال�سيا�سية
واالجتماعية يف املنطقة العربية
�ش ّكل ��ت لغ ُته املتف ّردة ،ب ��ك ّل ما حتتويه من الالم�ألوف يف
اللغ ��ة ال�شعرية ومفردات الرف� ��ض والغ�ضب والتحري�ض،
مي ��ز ًة الفت ��ة لتجربت ��ه الطويل ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا يف ال�شع ��ر
ال�سيا�س ��ي والعا ّم ��ي؛ مي ��ز ٌة �أث ��ارت العديد م ��ن عوا�صف
النقا� ��ش ب�ي�ن جماه�ي�ر امل�شتغل�ي�ن بالنق ��د والأدب ح ��ول
املالءمة والأ�صالة يف �شعره .لك ّنها ،يف ذات الوقت ،جعلت

جماهري وا�سعة ُت�صغي �إىل ما يقوله ،قبل �أن ي�صبح عالمة
ثوري ًة فارقة جليل ال�س ��بعينيات والثمانينيات يُ�ش ��ار �إليه
باعتب ��اره ّ
منظر ًا وحم ّر�ض ًا �ض ّد �أنظم ��ة القمع يف املنطقة.
يقول يف �إحدى ق�صائده:
احرتق اخلن�صر
�أعطى �ضوء ًا عرب ّي ًا
لي�س لإ�صبعي الو�سطى يف الليل �أمان
و�أدير على هذي الإ�صبع ح ّكام الردّة قاطب ًة
�سوف �أُحدّثكم يف الف�صل الثالث عن �أحكام الهمزة
يف الف�صل الرابع عن ح ّكام الردّةِ
�أمّا الآن فحانات العامل فاترة
مل ٌل ي�شبه علكة بغي ل�صقته الأيام بقلبي.
مل يتو ّق ��ف مظ ّف ��ر النوّ اب عن ��د هذه احل ��دود ،بل حاول
و�صوَرها .يقول:
الت�أ�صي ��ل �أي�ض� � ًا جلمالية اللغة العا ّمي ��ة ُ
“ال ��كالم �ض� � ّد العامية ي�سود يف لغة التنظ�ي�ر� ،أمّا يف لغة
احلقيقة فهي �أُخ ��رى ،بدليل � ّأن الذين يهاجمونها يطربون
حينم ��ا تغ ّن ��ي �أم كلثوم وف�ي�روز بها .يطرب ��ون ل�صورها،
ولكنهم حني يتحدّثون عن العامية يتحدّثون بلغة الإدانة،
وهذه ازدواجية عجيبة».
رحّ ب ب�سقوط نظام �صدّام ح�سني ،ورف�ض �أن ي�ستق ّر يف
عراق ما بعد االحتالل
كم ��ا مل ين�شغ ��ل �صاحبُ « ُق ��ل ه ��ي البندقية �أن ��ت» �أي�ض ًا
قالب �شعريّ حم� �دَّد يف �إطار انزياح ال�شعراء �إىل
باقرتاح ٍ
منذج ��ة جتاربهم ال�شعري ��ة� ،سيذهب بعي ��د ًا يف ك ّل املمكن
من �أدواته؛ قارئ ًا للواقع« :و�إذاعات العرب الأ�شراف تبول
على النار» ،ومتنبّئ ًا مبا �سي�أتي ،مبا متليه اللحظة الراهنة
وبك ّل ما تفعله بقلب ال�شاعر امل�سكون بالإن�سان وق�ضاياه:
�سيكون خراب ًا
هذي الأمّة ال ب ّد لها �أن ت�أخذ در�س ًا يف التخريب.
وحم ّر�ض ًا:
�أ�س ِند كوعك للكوّ ة
�أ�سند كوعك للكوّ ة يا عبد الله
م ّد ّ
الر�شا�شة يف الفجر ال�شاحب.
�س�ن�رى مظ َّفر النوّ اب ،يف م ��ا بعدُ ،كه ًال �ضعيف� � ًا ،يُعينه
رجا ٌل حوله على احلركة ،عرب ُ�صوَر قليلة ونادرة تتناقلها
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ،ت�ستد ّر ب ��كل اقتدار م�شاعر
التعاط ��ف مع الرجل ال ��ذي �ش ّكل ،وحتى وقتن ��ا احلا�ضر،
�أيقون ��ة يف ال�شعر العربي احلديث ،ومَع َلم ًا �شعري ًا �شاهد ًا
على ق�س ��وة التبدّالت ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية يف املنطقة
العربية ك ّلها.
� أمير داود
كاتب من فل�سطني

ً
وداعا ال تكفي
كيف يودع العراق �ضوءا
�ساطعا ونبعا �صافيا ابتكر لنا
كل هذا اجلمال وامدنا باحلياة
ولن يرحل النه القائم يف
ال�ضمري الذي ينتف�ض وي�ستمر
بانتفا�ضته.
كيف تن�سى الذاكرة العراقية
(للريل وحمد) كيف ين�سى
ذلك االن�شاد املرتع بكل ما يف
املحبة واجلمال؟.
كيف �سي�شيع مظفر النواب
وكل ار�ض طاهرة ت�شتهيه وهو
الذي �سكت ج�سدا و�ضمريه
ي�شتهي احلرية وحقوق
االن�سان.
من اين �سن�أتي مبظفر اخر غري
مظفر النواب؟.
 كاظم غيالن

ّ
يوحد العراقيين
مظفر ال َّنواب ِّ

�سيغيب ال�شاع ُر طوي ًال ،ففي الأر�ض مت�سع
جل�سد �أنهكته الغربات .ونحن نواري مظفر
الن ��واب ،ال�شاع ��ر ،يف وادي ال�س�ل�ام نتذك ُر
ما قال ��ه ال�شاعر خوان خيلم ��ان يف مرا�سيم
دف ��ن الروائ ��ي الربتغ ��ايل ()2010-1922
�صاح ��ب نوب ��ل خو�سيه �ساراماغ ��و  »:كيف
بو�سعن ��ا �أنْ من�ل��أ بك احلفرة الت ��ي ال نهاية
له ��ا» .من ��ذ خم�سين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي كان
ال�شاعر مظفر قد الرتاب العراقي اىل درجة
القدا�سة ،ففي (الريل وحمد) كتابه ال�شعري
االه ��م كت ��ب يق ��ول »:ما �أظ ��نُّ �أر�ض� � ًا رويت
بالدم ك�أر�ض بالدي».
عربي حدي � ٌ�ث ا�سطورته
مل يخل ��ق �شاع ��ر ٌّ
مثلم ��ا خل ��ق مظفر الن ��واب ا�سطورت ��ه ،فقد
ت�سل ��ل ،وبعبقري ��ة ال نظري لها م ��ن عراقيته
ال�شيوعي ��ة اىل عربيته القومية ،حتى لتبدو
�صورة املهراجا الهندي ،التي تل�صق بن�سبه
باهت ��ة ،ال قيمة لها ،ومل تفلح مزاعم ال�سلطة
البعثي ��ة يف جتريده من جن�سيت ��ه العراقية

ب�شيء ،فظلت ب�ل�ا معنى �أي�ض ًا .ولعل �أغرب فه ��و الذي جت� � ّرع الغرب ��ة لأكرث م ��ن ن�صف
م ��ا ميكنن ��ا تقفي ��ه يف �سريت ��ه �أن ��ه ال�شاعر ق ��رن ،ومل ي َر بالده �إال مبروره حممو ًال على
الوحي ��د ال ��ذي و�ص ��ل اىل ق ��راء العربي ��ة اكتاف م�شيعيه ،و�أنَّ احل ��كام الذين تقربوا
ع�ب�ر ق�صائ ��ده ال�شعبي ��ة ،ذات اخل�صو�صية منه �إمنا كانوا يتقونه قبل كل �شيء� ،أو �أنهم
املعروفة ،وبعبقرية فريدة متكن من ت�سويق يلمعون �صورهم بالتقرب هذا ،وهو يعي�ش
احلي ��اة والأحا�سي�س وال�شع ��ر العراقي اىل غريبا متغرب ًا يف بلدانهم ،و�أيُّ طرد له يعني
القارئ العربي ،عرب خيط �شفيف ،ن�سج منه �إعادت ��ه اىل ب�ل�اده الت ��ي حكم ��ت حماكمه ��ا
ب�ساط ًا لغوي ًا ،ومعجم� � ًا غري م�سبوق ،جمع باالعدام عليه.
فيه فطرة االن�سان واحلب الت�ضحية واملر�أة �إذا كان ��ت �شه ��رة مظف ��ر الن ��واب مت�أتي� � ًة
م ��ن ق�صائ ��ده ال�سيا�سي ��ة ،التي هاج ��م فيها
اىل جانب املوقف الوطني ال�شريف.
ق ��ر�أتُ عن ��د بع� ��ض العرب ،ممن م ��ا زالت احل ��كام الع ��رب م ��ن املحي ��ط اىل اخللي ��ج،
�أهوا�ؤهم مع نظام �صدام ح�سني� ،أو حتايثه ورددها ماليني العرب يف عقدي ال�سبعينات
ب�شع ��ور قوم � ّ�ي ميت ،م ��ا معناه ب� ��أنَّ مظفر والثماني ��ات ،فقد فعل ديوان ��ه للريل وحمد
النواب مل يرف�ض �إحتالل بغداد ،و�أنه عا�ش م ��ا مل تفعله ق�صائده تلك يف ذات العراقيني،
متنعم� � ًا يف كن ��ف بع�ض احل ��كام العرب� ،أو فهو كتاب روح النف�س العراقية ،حتى لتبدو
�أن ��ه بح�س طائفي �شيع ��ي ..ويف هذه وتلك حداثة ال�شع ��ر العراقي(ف�صيحها وعاميتها)
جنايات وا�ضحة على �سريت ��ه �شاعر ًا كبري ًا مدين ��ة ل ��ه ،وه ��و تعوي ��ذة ثقافي ��ة ،ومثابة
ومثقف� � ًا نوعي ًا ،غري مدركني ب�أنه ان�سان قبل ي�سع ��ى له ��ا كل مثقف .ولعل ال�س� ��ؤال الأهم
العامي ،املكتوب
كل �ش ��يء ،و�أنَّ م ��ا عانى من ��ه مل يكن �سه ًال ،هنا هو كيف متك ��ن ال�شعر
ّ

بلغ ��ة �أهل اجلن ��وب واالهوار م ��ن روح كل
مب ا�ستطاع ال�شاع� � ُر ت�سويقه اىل
عراق ��ي ،و َ
عام ��ة العراقي�ي�ن ،عل ��ى اخت�ل�اف لهجاته ��م
وانتماءاتهم وميولهم.؟
�إذا كان ال�شيوعي ��ون ق ��د قدم ��وا الن ��واب
بو�صف ��ه العالم ��ة الفارق ��ة يف ن�ضاله ��م
وثقافتهم فل ��م يتمكن القوميون والبعثيون
و�سواهم من العراقيني من كراهيته �أو جعله
خارج عنايته ��م ،فهو ال�شاع ��ر الوحيد الذي
يح � ُّ�ب �شعره ومواقف ��ه االغني ��اء والفقراء،
ال�شيع ��ة وال�سنة واالكراد وغريه ��م  ..و�إذا
كان الت�شريني ��ون ق ��د رددوا مقاط ��ع م ��ن
ق�صائده يف ي ��وم ت�شييعه فاجلالدون اليوم
يحفظ ��ون ق�صائده اي�ض ًا .يف اخلتام نقول:
مل يجتم ��ع العراقيون على �أح ��دٍ كاجتماعهم
يوم ت�شييعه .فه ��و ال�شاعر الذي يحتفظ كل
بيت عراقي بن�سخة من كتابهللريل وحمد.
 طالب عبد العزيز
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اقــــرأ
دانتي يف حب

�ص ��در عن دار املدى كت ��اب "دانتي يف ح ��ب" ت�أليف جوزيبه
كونت ��ه وترجم ��ة نبي ��ل املهاين ��ي  ..الكتاب ي�أخذن ��ا يف رحلة
لليل ��ة واحدة م ��ع دانتي حيث ين ��زل من الفردو� ��س ليتجول
يف فلورن�سا ،ي�شاهد م�شه ��د الن�ساء املارة .يف الليلة الثامنة
ع�شرة� ،أعطته غري�س ،وه ��ي طالبة �أجنبية �شابة ،لأول مرة
انطباع ��ا ب�أنها ت�شعر بوجودها .لذلك كان يتبعها يف �سل�سلة
مبهج ��ة من اللق ��اءات ويخربها ،كم ��ا ل ��و كان ي�سمعها ،عن
حب ��ه لبياتري�س وجتربته ال�سري ��ة كم�ؤمن للحب .ثم دعاها
للذهاب يف رحلة حب معا على منت ال�سفينة ال�سحرية التي
�أر�سلها ال�ساحر مريلني.

بيت

ي�ستذكر القا�ص العراقي حممود جنداري

كتب الواقعية ال�سحرية بـ"الفطرة" مبوهبته اخلال�صة وقدراته ال�سردية العالية
 ب�سام عبد الرزاق

اقام بيت املدى يف �شارع
املتنبي� ،أم�س االول
اجلمعة ،جل�سة ا�ستذكار
للقا�ص واالديب العراقي
حممود جنداري� ،ساهم
فيها نقاد واكادمييون من
خالل �شهادات واوراق
نقدية حول كتابات
جنداري ف�ضال عن العوامل
التي احاطت به �آنذاك.
يف بدء اجلل�سة التي
قدمها الدكتور احمد
الظفريي ،قال انه "يف
هذه اال�صبوحة ن�سلط
ال�ضوء على ا�سم مهم وقامة
�سردية عراقية كبرية،
لرمبا مل ت�أخذ احليز
الكايف لها يف الدرا�سات ويف
املتابعة والبحث ،اال وهو
القا�ص العراقي حممود
جنداري".

وذك ��ر ان "جن ��داري املول ��ود ع ��ام
 1944يف ق�ض ��اء ال�شرق ��اط ،ه ��ذه
املنطق ��ة الت ��ي تعج ��ن احلكاي ��ات
باال�ساطري واللغة ،منها ن�ش�أ حممود
جن ��داري ليب ��د�أ م�س�ي�رة �سردي ��ة
وكتابي ��ة منذ ع ��ام  1969اذ �صدرت
ل ��ه جمموع ��ة "اع ��وام ال�ضم� ��أ" ث ��م
�صدر ل ��ه يف ع ��ام " 1978احل�صار"
ث ��م جمموعة "ح ��االت" ع ��ام 1984
ث ��م رواي ��ة "احلاف ��ات" ع ��ام 1989
واخريا ا�ص ��در جمموعته "م�صاطب
االله ��ة" ،ويف ع ��ام � 2018ص ��درت
اعماله الكاملة".
وا�ض ��اف ،ان "جن ��داري �سج ��ن
لعامني ون�صف بعد ان حُ كم بامل�ؤبد،
والقارئ جلن ��داري �سيعرف ان هذا
ال�شخ� ��ص مل يك ��ن �سل�س ��ا وهينا بل
كان م�شاك�سا يف ما يكتب ،وما مييزه
م ��ن الناحية الفكري ��ة انه كان ميازج
بني اله ��م االجتماعي وامليتافيزيقي،
قارئ جنداري �سيتلم�س تلك الهموم

 طه ح�سن الها�شمي
االكاديمي والمخرج ال�سينمائي
عر� ��ض ل ��ه ن ��ادي ال�سينم ��ا ف ��ي
�صالة نقابة الفناني ��ن العراقيين
فيل ��م "هامل ��ت بغ ��داد ك ��وم"
�سيناري ��و ب ��ان جب ��ار ،وبطول ��ة
هيث ��م عب ��د ال ��رزاق ،و�أحم ��د
ريا�ض ،و�سهير �صالح ،بح�ضور
نخبة م ��ن الفنانين والمخت�صين
بال�ش� ��أن ال�سينمائي والإعالمي.
وتح ��دث المخ ��رج الها�شمي عن
فيلمه قائ�ل�ا :حر�صنا على �إحياء
"هامل ��ت" وفر�ضه عل ��ى الواقع
العراق ��ي م ��ن منطل ��ق كلمت ��ه
ال�شهي ��رة "�أك ��ون �أو ال �أك ��ون"
لتك ��ون ر�سال ��ة محلي ��ة و�أي�ض� � ًا
عالمية ل ��كل ما يعاني ��ه المجتمع
العراقي.
 عمر ال�سراي
الناط ��ق با�س ��م اتح ��اد االدب ��اء
والكت ��اب ف ��ي الع ��راق ،اعل ��ن عن
اقام ��ة االتح ��اد مجل� ��س ع ��زاء
لل�شاعر القدي ��ر والمنا�ضل الكبير
مظف ��ر الن ��واب ،ف ��ي ح�سيني ��ة �آل
ال�صدر /الكاظمي ��ة  -باب المراد،

يف بناء حبكت ��ه ال�سردية ،من ناحية
اال�سل ��وب هناك ع ��امل م ��ن الواقعية
ال�سحري ��ة الت ��ي يب ��دو ان جن ��داري
ا�ستلهمه ��ا من حكاي ��ات اجلدات يف
االري ��اف م�ضاف له ��ا ثقافته املنوعة
م ��ا بني االدبي واالثاري ،فهو يلتقط
اال�ساطري م ��ن قريته ويعيد ت�شكيلها
يف واقع �سحري جديد".
واو�ض ��ح ان ��ه "مل تكن لغت ��ه �سل�سة
وتقريرية كما حاول كتاب الق�صة ان
يكونوا ،بل كانت لغة مركبة بحاجة
اىل م�ساح ��ة م ��ن الت�أوي ��ل والتفكر،
جن ��داري رك ��ن م ��ن اركان ال�س ��رد
العراق ��ي يف ال�شمال كما هو حممود
خ�ضري يف الب�صرة".
الناق ��دة نادي ��ة هن ��اوي قال ��ت ان
"احلدي ��ث ع ��ن حمم ��ود جن ��داري
يقت�ض ��ي ان نتح ��دث ع ��ن اه ��م �سمة
امت ��ازت به ��ا �سردياته وبه ��ا ت�أكدت
عبقريت ��ه الفني ��ة واجلمالي ��ة،
اال وه ��ي الت�أري ��خ ،املع ��روف ان
التاري ��خ كان �سردي ��ة ك�ب�رى لكنه ��ا
تف ّتت و�ص ��ارت �صغ ��رى ،لكن هناك
مفردة اخ ��رى ت�ضاهيها يف االهمية
ه ��ي الت�أري ��خ ،وقلم ��ا ننتب ��ه اىل
الف ��ارق امله ��م والكب�ي�ر عل ��ى االق ��ل
فني ��ا م ��ا ب�ي�ن "التاري ��خ والت�أريخ"
يف االنكليزي ��ة ي�ستخدم ��ون مف ��ردة
التاري ��خ " "historyللدالل ��ة على
ال�سريورة الزمانية التي تت�ضح فيها
االزمنة الثالث ��ة (املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقب ��ل) ولكنه ��ا عل ��ى �صعي ��د
ال�سرد تتجاوز هذه االبعاد الزمانية
وت�صبح عملية الربط ما بني املا�ضي
واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل متداخلة مع
بع�ضه ��ا االخ ��ر ،وه ��ذا التداخل هو
ال ��ذي مينح كات ��ب الرواية والقا�ص
م�ساحة كبرية الن يوظف خميلته يف
ا�ستح�ضار التاري ��خ وقلبه والبحث
عن م�ضمراته وم�سكوتاته".
وتابع ��ت" ،ام ��ا الت�أري ��خ – ونح ��ن
منيزه ��ا بالهم ��زة  -ي�ستخدم ��ون

للدالل ��ة علي ��ه "history
 "Graphicوتعن ��ي الكتاب ��ة
الت�أريخية وه ��ذه مرتبطة باالر�شفة
واحلف ��ظ وال ت�سم ��ح للكات ��ب ان
يتج ��ول بحري ��ة داخ ��ل املنطق ��ة
الت�أريخية".
واكملت ان ��ه "على م�ست ��وى الق�صة
الق�ص�ي�رة كان جن ��داري ذا خ ��ط
جتريب ��ي خا� ��ص من ��ذ منت�ص ��ف
ال�ستيني ��ات ،باللع ��ب عل ��ى منطق ��ة

التاري ��خ وحماول ��ة تثوي ��ر م ��ا في ��ه
والك�شف عن م�سكوتاته ،وتو�ضحت
ه ��ذه يف جمموعته "اعوام ال�ضم�أ"،
ونح ��ن يف الع ��راق مل نك ��ن نع ��رف
الواقعية ال�سحرية ،وعرفها حممود
جنداري بالفطرة مبوهبته اخلال�صة
وقدراته ال�سردية العالية".
القا� ��ص والروائ ��ي حن ��ون جمي ��د،
ذكر ان "احلدي ��ث عن القا�ص الكبري
حممود جنداري ي�أخذ ابعادا وا�سعة

واهمي ��ة كب�ي�رة نظ ��را مل ��ا ي�شكل ��ه
م ��ن قيم ��ة ادبي ��ة عالية ،قدم ��ت على
م ��دى حياته الق�ص�ي�رة اعماال جليلة
وا�ضاف ��ات فنية ال تن�س ��ى ،ولعل من
الطري ��ف ان يق ��ال� ،إنه م ��ا ان يظهر
ا�سم حممود جنداري يف هذا املجال
او ذاك اال وت ��رادف معه يف الظهور
ا�س ��م حمم ��د خ�ض�ي�ر وبالعك� ��س،
وباملنا�سبة انهم ��ا �صديقان حميمان
جمعهما االدب املتف ��رد وان اختلفت
وتباعدت بينهما امل�سافات".
وب�ي�ن ان "م ��ن املو�ضوعي ��ة القول،
انهم ��ا ان اختلف ��ا اختالف ��ا كبريا يف
الق ��درة الفني ��ة العم ��ال كل منهم ��ا
االوىل وحج ��م احل�ض ��ور االدب ��ي
�إ ّذاك ،ف�إذ بد�أ حممد خ�ضري ح�ضورا
الفت ��ا ومده�ش ��ا ودافع ��ا اىل الت�أم ��ل
ومراجع ��ة ال ��ذات كم ��ا يف ق�صتي ��ه
"البط ��ات الربي ��ة" و"االرجوح ��ة"
وم ��ن بعدهم ��ا جمموعت ��ه "اململك ��ة
ال�س ��وداء" الت ��ي حفل ��ت بالكثري من
االهتمام والنقد".
وا�ض ��اف ان "جن ��داري ب ��د�أ بداي ��ة

متوا�ضع ��ة كم ��ا يف جمموعت ��ه
"اع ��وام ال�ضم� ��أ" ،ولق ��د جت�س ��دت
ق ��درة جن ��داري الفني ��ة العالي ��ة يف
جمموعت ��ه "احل�ص ��ار" الت ��ي مل
تت�ضم ��ن ق�صة له به ��ذا اال�سم ،ويجد
قارئ جنداري ان هناك ميال وا�ضحا
يف ه ��ذه املجموع ��ة اىل كتاب ��ة ق�صة
طويلة ق ��د تقرتب وتتجاوز الثالثني
�صفح ��ة كم ��ا يف "ح ��دث يف اع ��وام
الفي ��ل" و"الدغ ��ل" وال�شاحن ��ة"
و"التاري ��خ ال�س ��ري" وهك ��ذا ،ول ��و
ق�سم ��ت �صفح ��ات املجموع ��ة عل ��ى
ع ��دد الق�ص� ��ص فيها لوج ��دت ان كل
ق�صة منه ��ا ا�ستغرقت �ستة وع�شرين
�صفح ��ة من كت ��اب متو�س ��ط احلجم
ولي�س �صغريا".
واو�ض ��ح ان "الغمو� ��ض يتف�ش ��ى
يف ه ��ذه الق�ص�ص وتتعب ��ك مالحقة
دالالته ��ا وامن ��ا ق ��د تق ��ودك اىل
احتم ��االت خمتلف ��ة �شت ��ى ،ذل ��ك انك
كلم ��ا توغل ��ت يف �س�ب�ر اغواره ��ا
اكت�شفت امكاني ��ة القا�ص العالية يف
تركيب �سياقات فنه املتداخلة".
القا�ص عب ��د ال�ست ��ار البي�ضاين قال
انه "تعرفت على جنداري كقارئ يف
منت�صف ال�سبعينيات ولفت انتباهي
ثالث ��ة ق�صا�ص�ي�ن هم جلي ��ل القي�سي
وحممود جن ��داري ،وال اعرف ملاذا،
رمب ��ا كان هن ��اك ح� ��س ي�س ��اري يف
املو�ض ��وع ،وكنت اعتقد ان جنداري
كاتب �شيوعي ،اىل ان جاءت احلرب
وهو من اوائل م ��ن كتب عن احلرب
ق�صة اثارت نقدا واهتماما كبريا".
واو�ض ��ح ان "حمم ��ود جن ��داري
�شخ�صي ��ة هادئ ��ة ولك ��ن يف داخله ��ا
عن ��ف كب�ي�ر ،حت ��ى يف كتابات ��ه كان
يق ��ول ان الق�ص ��ة مطرق ��ة اه�شم بها
الواق ��ع دائما ،وهو م�شاك�س وعك�س
املوجة" .اال�ستاذ �شكيب كاظم حتدث
ع ��ن مقال ��ة ن�شره ��ا القا� ��ص حممود
جن ��داري يف جري ��دة القاد�سي ��ة عام
 1987وت ��كاد تك�ش ��ف ع ��ن الكث�ي�ر

م ��ن املخب ��وء ،ويف الكث�ي�ر منها تنز
ع ��ن تناف�س وح�سد م ��ع القا�ص حمد
�صالح اب ��ن قريته و�صديقه الذي بد�أ
ي�ش ��ق دربه يف دني ��ا الكتابة ،والذي
كان يوغ ��ر �ص ��در حمم ��ود جنداري
بهذا الت�ألق و�أخذ طريقه نحو جرائد
العا�صم ��ة وجمالتها وليوا�صل حمد
�صالح ت�ألقه ويكتب يف جملة االقالم
ث ��م ين�ش ��ر رواي ��ة عنوانه ��ا "خراب
العا�ش ��ق" ن�ش ��رت ع ��ام  ،1986ويف
ه ��ذا املقال املكتوب قب ��ل ثالثني عاما
نق ��ف عن ��د ر�أي حمم ��ود جن ��داري
ال ��ذي مهم ��ا ح ��اول اال�س ��ى عل ��ى
الرحي ��ل ال�سريع ل�صديق ��ه ،وبعد ان
افا� ��ض يف احلدي ��ث ع ��ن ر�ؤى حمد
�صال ��ح ال�سوداوية التي تفي�ض على
التقن�ي�ن ،وان رحلة �إبداع ��ه ابتد�أت
يف النفور من املدر�س ��ة ثم مغادرتها
اىل االب ��د بع ��د انه ��اء ال�ساد� ��س
االبتدائي ،اذن هو ال يفقه �شيئا".
الناقد علي الفواز او�ضح ان "جتربة
جن ��داري تختل ��ف ع ��ن جترب ��ة حمد
�صالح على م�ست ��وى الفارق الزمني
ب�ي�ن عمريهما وتقان ��ات الكتابة التي
ا�شتغل عليها جنداري ،الن حمد كان
اكرث انفع ��اال و�شعرية ،لكن جنداري
كان يكت ��ب بلغ ��ة ر�صين ��ة فيه ��ا م ��ن
التقانة ال�شيء الكثري".
وا�ض ��اف ان "حمم ��ود جن ��داري
ميزت ��ه هي ه ��ذا الن ��زوع التجريبي
والتجدي ��د بقط ��ع النظ ��ر ع ��ن ان
جن ��داري كان م�ؤدجل ��ا وميل ��ك هما
�سيا�سي ��ا واجتماعي ��ا ،جعل ��ه يكت ��ب
وه ��و يعي� ��ش قلق ��ا وجودي ��ا رمب ��ا
ه ��و مر� ��ض كل جي ��ل ال�ستيني ��ات
بحك ��م التح ��والت ال�سيا�سي ��ة يف
بيئ ��ة ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة ،بو�صفها
خطاب ��ات انعك�س ��ت عل ��ى الكتاب ��ة
الق�ص�صية".
د .عقي ��ل مهدي حت ��دث عن جمموعة
جن ��داري "م�صاط ��ب االله ��ة" وكيف
فتح ��ت له طريقا يف امل�سرح العراقي
مل يط ��رق من قبل ،مبين ��ا انه "اتذكر
انن ��ا قدمناه ��ا بامور خ ��ارج منطقة
املح ��اكاة املتكامل ��ة ،حي ��ث ال توج ��د
ا�ضاءة وديكورات �ضخمة وال ازياء
وال مو�سيقى".
وذكر ان ��ه "حتى القا� ��ص والروائي
حمم ��د خ�ضري ح�ي�ن ق ��دم املجموعة
"م�صاط ��ب االله ��ة" وك�أن ��ه يتماهى
معه يف نف�س املنط ��ق ،اي�ضا املقدمة
ك�أنها ق�صة من ق�ص�ص جنداري فيها
ه ��ذا االنف�ل�ات والعدمي ��ة واخلوف
وك�أن هناك رقيبا يريد ان مي�سكه".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عودة مظفر النواب
ماذا �سنكتب من مراثي عن �شاعر
ومنا�ضل بحجم مظفر النواب؟،
ماذا نكتب عن رحلة حياة تنقل
فيها من منفى �إىل منفى ،وكان مثل
ابن بالده ال�سياب الذي متنى �أن
ميوت على �سرير يف م�ست�شفى
عراقي ،فمات غريب ًا يف �إحدى
م�ست�شفيات الكويت ،ومثلها انتهت
رحلة مظفر النواب على �سرير يف
�أحد م�ست�شفيات الإمارات ..ولأننا
حمبون لل�سياب وللنواب ،فبد ًال
من �أن نبني م�ست�شفيات ومدار�س
ومدن للم�ستقبل ،اتهمنا اجلميع
بالت�آمر علينا.
النواب ،الذي عاد �إىل بغداد بعد
غربة خم�سة عقود ،بذل روحه
برمتها يف �سبيل وطن ظل مطبق ًا
عليه يف الأحداق ويف القلب،
�شاعر علمنا كيف يكون الإن�سان
منت�صر ًا على ذاته ،والأهم ميلك
حق ال�شجاعة الذي يرافقه طوال
حياته.
�أت�أمل جتربة مظفر النواب
مع احلياة وال�سيا�سة وال�شعر
الكت�شف �أن النواب كتب يف
كل �شيء ،و �أ�س�أل نف�سي ما هي
الق�ضية الوطنية التي مل ميخر
النواب عبابها؟ ،و�أي �سنة مرت
قبل ان يداهمه املر�ض  ،مل نقر�أ
فيها �صرخة جديدة للنواب؟.
ال �أعرف �أحد ًا يف ال�شعر ا�ستطاع
حتويل الوطن �إىل حبيبة جميلة
يغازلها يف كل زمان مثل مظفر
النواب� ،شاعر حول غربته �إىل
ق�صائد ينتظرها العراقيون كل
يوم حتى �صار النواب بذاته
عراق ًا كام ًال مفرت� ًشا العامل خمرتق ًا
احلدود موا�ص ًال الن�شيد:
يا طري الربق القادم من جنات
النخل ب�أحالمي
يا حامل وحي الغ�سق الغام�ض
يف ال�شرق
على ظلمة �أيامي
�إحمل لبالدي
حني ينام النا�س �سالمي
هكذا هو النواب الذي ظل قاطن ًا
ال�شعر ،طافح ًا بالوطن ،مل يتلوّن،
ومل جترفه �أالعيب ال�سيا�سة ،ال
يقبل من�صب ًا وال يرت�ضي وظيفة
�سوى ال�شعر وحب العراق،
�أعطى نف�سه لق�ضيتني �أ�سا�سيتني،
الوطن وال�شعر ،ومن ال�صعب
�أن يحافظ الإن�سان يف ظروف
الق�سوة والغربة على خ�صو�صيته
والتزامه ،لكن النواب واحد من
قلة �صمدوا حيال كل ما هو خارج
عن قناعاتهم .يكفي �أنه كتب ليكون
مظفر النواب فح�سب ،ف�شعره ال
يحتاج �إىل براهني دائمة ،متجددة،
فربهان واحد يكفي لأنه �شاعر
التهمه العراق وق�ضاياه  ،والتهمته
هموم النا�س  ،فحولها اىل كلمات
نا�صعة و�صادقة .
ظل النواب يقهر الغربة وا�ضع ًا
�شعره يف كل زاوية مثل طائرال
يي�أ�س ،وال يفقد الأمل ب�أن اللقاء
مع احلبيب العراق �آت ال حمالة،
ولي�ؤكد لنا �أن الأوطان �أبقى من
كل الطغاة� ،أيها النواب القادم من
�سني الغربة والن�ضال..
مل يكن مظفر النواب يُدرك �أنه
�سيوحد العراقيني يف �أغنيته
"البنف�سج" و�أن عيونهم �ستدمع
كلما ي�سمعون يا�س خ�ضر يقول:
علي غربه گبل
" چانن ثيابي َ
جيتك ..وم�ستاح�ش من عيوين".
�سال ٌم عليك يوم ولدت ..ويوم
تغربت ..ويوم عدت حممو ًال على
اكتاف حمبيك مزهو ًا باملجد �إىل
بغداد.

رحيل الفنان امل�صري �سمري �صربي �صاحب املواهب املتعددة
 متابعة املدى

ليوم ��ي الأح ��د واالثنين ٢٣ - ٢٢
�أيّار .٢٠٢٢

 ل�ؤي خزعل جبر
المترج ��م وا�ست ��اذ عل ��م النف� ��س
االجتماع ��ي ،الق ��ى محا�ض ��رة
بعن ��وان (محمد دروي� ��ش ،ن�صف
ق ��رن م ��ن الإب ��داع الترجم ��ي
العراق ��ي) و�س ّل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
الجان ��ب الإن�سان ��ي ف ��ي �شخ�صية
المترج ��م الكبي ��ر محم ��د دروي�ش
ال ��ذي و�صف ��ه براه ��ب الترجم ��ة
الذي كان يعال ��ج �أزمة الثقافة كما
يعالج �أزمة الإن�سان.

ت ��ويف ي ��وم ام� ��س االول اجلمع ��ة
الفن ��ان امل�ص ��ري �سم�ي�ر �صربي عن
 85عام� � ًا بع ��د �ص ��راع م ��ع مر� ��ض
ال�سرط ��ان ،علم� � ًا �أنه يتلق ��ى العالج
الكيميائي من ��ذ �أكرث من عام ،ما �أثر
�سلب ًا على �صحته ،خ�صو�صا قلبه.
خم�سون عام ًا ق�ضاها �سمري �صربي
م�شغو ًال بالفن ،ف ��كان ممث ًال ومغني ًا
وراق�ص� � ًا ،ولديه فرقة ا�ستعرا�ضية،
ومقدم برامج .كان �أ�شبه مبو�سوعة
فني ��ة ت�ض ��م يف �أروقته ��ا ذكري ��ات
كثرية �سعيدة وحزينة مع �أهل الفن
يف حقب خمتلفة.
ول ��د حمم ��د �سم�ي�ر ج�ل�ال �ص�ب�ري
يف  27دي�سمرب/كان ��ون الأول ع ��ام

 ،1936يف مدين ��ة الإ�سكندري ��ة
ال�ساحلي ��ة ،ثم انتق ��ل �إىل العا�صمة
القاه ��رة للعي� ��ش م ��ع وال ��ده عن ��د
انف�ص ��ال والديه ،و�سك ��ن يف املبنى
نف�سه ال ��ذي كان يقطنه املطرب عبد
احللي ��م حاف ��ظ ()1977 - 1929
حيث التقيا هناك لأول مرة .ا�شرتك
يف برنامج "ركن الطفل" مع الفنانة
لبن ��ى عبد العزي ��ز ،و�ساعدته �إجادة
اللغات الأجنبية على تقدمي برنامج
"الن ��ادي ال ��دويل" ال ��ذي انتق ��ل
جناحه من الإذاعة �إىل التلفزيون.
يف �أر�شيف ��ه ال�سينمائ ��ي �أك�ث�ر م ��ن
 130فيلم� � ًا ،ا�ستطاع م ��ن خاللها �أن
يقدم توليفة فنية ما بني الرتاجيديا
والكوميدي ��ا ،وتخلل ��ت بع�ضه ��ا
�أغني ��ات مبهج ��ة مث ��ل "�سك ��ر حلوة

الطقس

الدني ��ا �سك ��ر" ،و"حمت ��ار �أن ��ا و ّي ��ا
البنات" ،وغريهما.
م ��ن �أ�شه ��ر �أفالمه "ح ��ب وكربياء"
(� )1972أم ��ام جن�ل�اء فتح ��ي

وحمم ��ود يا�س�ي�ن ،و"البح ��ث ع ��ن
ف�ضيح ��ة" ( )1973م ��ع ع ��ادل �إمام
ومريف ��ت �أم�ي�ن ،و"جحي ��م حت ��ت
امل ��اء" ( )1989م ��ع ع ��ادل �أده ��م،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة ترتفع ع ��ن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

و"بالوالدي ��ن �إح�سان ًا" ( )1976مع
فريد �شوقي.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن حب ��ه لل�سينم ��ا
والغن ��اء وتق ��دمي الربام ��ج
التلفزيوني ��ة ،ف� ��إن عمل ��ه يف بدايته
الفني ��ة كان وراء ميكروفون الإذاعة
الذي كان الأقرب �إىل قلبه .كان دائم ًا
يق ��ول �إن ��ه بين ��ه وب�ي�ن امليكروفون
الإذاعي ع�شق كب�ي�ر ال ينتهي ،حتى
�إنه قبل رحيله بوقت قليل كان يقدم
برناجم� � ًا �إذاعي� � ًا �أ�سبوعي� � ًا عنوانه
"ذكرياتي" ،و�سجل �آخر حلقاته مع
املمثلة ليلى علوي من امل�ست�شفى.
وق ��دم �أي�ض� � ًا برام ��ج "الن ��ادي
ال ��دويل" و"هذا امل�س ��اء" .قدم نحو
 50م�سل�س�ل ً�ا� ،أبرزه ��ا "�أم كلث ��وم"
و"قل ��ب الدني ��ا" و"ح�ض ��رة املته ��م

�أب ��ي" و"ق�ضي ��ة ر�أي ع ��ام" و"حق
م�ش ��روع" ،حي ��اة �سم�ي�ر �ص�ب�ري
ال�شخ�صي ��ة كانت مليئة باملغامرات،
�إذ ارتب ��ط عاطفي ًا ببع� ��ض زميالته،
وبينه ��ن املمثل ��ة جن�ل�اء فتح ��ي،
ونيلل ��ي الت ��ي مل تبادل ��ه امل�شاع ��ر
نف�سه ��ا .لكن ��ه ت ��زوج م ��رة واح ��دة
فقط ،وزوجت ��ه ال تعمل يف الو�سط
نف�س ��ه .حني ت ��زوج �سم�ي�ر �صربي
كان يف الع�شري ��ن من عم ��ره ،وذلك
مبا�ش ��رة بع ��د تخرج ��ه م ��ن كلي ��ة
الآداب ،م ��ن ام ��ر�أة �إنكليزي ��ة تعمل
مدر�س ��ة .ال ��زواج كان م ��ن دون علم
�أهله ،وا�ستمر الزواج فرتة ق�صرية
لأنه ��ا مل حت ��ب �أو تت�أقلم م ��ع حياته
كفنان ،حت ��ى �إنها �سافرت �إىل لندن،
و�أجنبت هناك.
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