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نوّاب ينتقدون �إجراءات عبد املهدي :ال ي�صلح ملن�صب رئي�س الوزراء

َ
ركن الق�ضايا الآن ّية يف برناجمه وبا�شر العمل بفعاليات املُدد املتو�سطة!
 بغداد /وائل نعمة
املا�ض ��ي ،احت ��وى على ثالث مدد :ق�ص�ي�رة
م ��ن � 6 -3أ�ش ��هر ،ومتو�س ��طة م ��ن  7اىل
اق�ت�رب ع ��ادل عب ��د امله ��دي م ��ن � 18ش ��هر ًا ،وطويل ��ة من  19اىل � 48ش ��هر ًا
احل ��دود الغربية مع الأردن لكنه و�أكرث.
مل يغ ��ادر الب�ل�اد ،وهو التعه ��د الأبرز الذي الالف ��ت �أن م ��ا حتقق حت ��ى الآن هو افتتاح
الت ��زم ب ��ه رئي� ��س ال ��وزراء حت ��ى �آخر  48بع�ض ال�شوارع وجزء من املنطقة اخل�ضراء
�ساعة من �أول  100يوم من عمر حكومته .الذي كان مدرج ًا �ضمن املدة الثانية بح�سب
وو�ض ��ع عبد املهدي يف برناجمه احلكومي املنهاج (بني  7اىل � 18شهرا).
املط ��وّ ل (� 121ص ��فحة) �أو"منه ��اج وترف� ��ض ث ��ورة احللف ��ي ،وهي ع�ض ��و يف
الوزارة"كم ��ا �أ�س ��ماه 48 ،فق ��رة حت ��ت جلن ��ة متابعة برنامج احلكومة يف الربملان
بند"�س ��ريع"� ،أي ينف ��د يف مدة �أق�ص ��اها  6اعتبار ذلك احلدث"�إجناز ًا" .وت�ض ��يف يف
�أ�شهر.
ت�ص ��ريح لـ(املدى)":الإجناز هو اخلدمات،
وكان املنه ��اج الذي قدمه يف ت�ش ��رين الأول ماء وكهرباء وتعليم وخدمات طبية".
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�أكثـر من  1800عقار حكومي بيد الأحزاب يف بغداد فقط

فتح املنطقة اخل�ضراء ورفع الكتل الكونكريتية �أبرز
�إجنازات عبد املهدي خالل  100يوم
وتقول النائبة عن حتالف �سائرون املدعوم
م ��ن مقت ��دى ال�ص ��در":لدينا  4وزارات
خارج املحا�س ��بة ،العدل ،الداخلية ،الدفاع،
والرتبية ،و�أول  14وزارة مت اختيارها يف
احلكوم ��ة مل تبد�أ العمل الفعلي �س ��وى منذ
 50يوم ًا فقط ،و�أخريات من  30يوم ًا".
وكان مقتدى ال�صدر قد �أمهل رئي�س الوزراء
العراق ��ي عام ًا"لإثب ��ات جناح ��ه"يف �إدارة
احلكوم ��ة و�إال ف�إن ��ه �س ��يتحول �إىل جبه ��ة
معار�ض ��ة حلكومته.ج ��اء ذلك ب�س ��بب �أزمة
�إكم ��ال احلكوم ��ة وتر�ش ��يح فال ��ح الفيا�ض
لوزارة الداخلية.
ً
وق ��ال ال�ص ��در يف ر�س ��الته خماطب� �ا عب ��د

�أثري ناظم اجلا�سور
يكتب :دميقراطية
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املهدي يف كانون االول املا�ضي�"،أنت ملزم
بعدم االن�ص ��ياع ملا يجري خلف الكوالي�س
من تقا�سم املنا�صب".
وح � ّ�ث ال�ص ��در عب ��د امله ��دي وقت ��ذاك على
اتخ ��اذ قرارات ��ه مبع ��زل ع ��ن التدخ�ل�ات
اخلارجي ��ة للحف ��اظ عل ��ى �س ��يادة العراق،
حم ��ذر ًا �إي ��اه بالقول�"،أنت تعل ��م �أن �إثبات
فر�ص ��تك للنجاح قد حددت ب�ستة �أ�شهر �إىل
�س ��نة فقط ،ولن يك ��ون النج ��اح حليفك �إذا
كان ��ت حكومت ��ك ووزرا�ؤك متحزب�ي�ن على
وفق تر�ضيات طائفية مقيتة".
 التفا�صيل �ص3

الدفاع ّ
تت�صدر قائمة الوزارات يف منح
�سياراتها للأحزاب وال�شخ�صيّات ال�سيا�سيّة
 بغداد  /محمد �صباح
د�أبت وزارة الدفاع طوال
ال�س ��نوات املا�ض ��ية عل ��ى
من ��ح الكثري م ��ن �س ��ياراتها اىل عدد
كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات والقي ��ادات
ال�سيا�س ��ية والأح ��زاب ،وباتت هذه
العج�ل�ات غالية الثمن وامل�س ��توردة
من منا�شئ عاملية ت�ستخدم لأغرا�ض
�شخ�صية وحزبية.
ومل تكت � ِ�ف الدفاع عن ��د هذا احلد بل
تكفلت �أي�ض ��ا ب�إدامة هذه ال�سيارات
الت ��ي ي�ش ��غلها ه� ��ؤالء الزعم ��اء
و�أحزابهم ب�ش ��كل م�س ��تمر ف�ض ًال عن
قيامه ��ا بتخ�ص ��ي�ص كميات �ش ��هرية
م ��ن الزي ��وت والوق ��ود ل�س ��ياراتها
امل�ستغلة من قبل الأحزاب.
ومازال الكثري من �أع�ض ��اء اجلمعية

الوطني ��ة و�أع�ض ��اء م ��ن ال ��دورة
الربملاني ��ة الأوىل والثاني ��ة وبع�ض
من وكالء الوزارات واملدراء العامني
الذي ��ن متت �إحالتهم �إىل التقاعد منذ
فرتات طويلة مل ي�س ��لموا ما بذمتهم
من �سيارات وعقارات.
ويف خط ��وة متزامن ��ة م ��ع ق ��رار
جمل� ��س ال ��وزراء القا�ض ��ي ت�س ��ليم
ه ��ذه ال�س ��يارات م ��ن قب ��ل الأحزاب
�إىل احلكومة ،تك�ش ��ف اللجنة املالية
يف جمل� ��س النواب عن ا�س ��تعدادها
لت�ش ��كيل جلن ��ة م�ص ��غرة ملتابع ��ة
ا�س ��تحواذ الأحزاب وال�شخ�ص ��يات
ال�سيا�س ��ية على �س ��يارات وعقارات
الدولة.
وتق ��در خ�س ��ائر الع ��راق خ�ل�ال
ال�س ��نوات املا�ض ��ية مبلي ��ارات
الدوالرات نتيجة الف�ساد امل�ست�شري

يف �أغلب م�ؤ�س�سات الدولة العراقية،
حيث تت�ص ��در وزارة الدفاع بح�سب
اجلهات الرقابي ��ة املرتبة الأوىل يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأكرث ف�سادا.
ويق ��ول النائ ��ب ال�س ��ابق رحي ��م
الدراج ��ي لـ(امل ��دى) �إن"الأح ��زاب
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية هيمن ��ت
عل ��ى م ��وارد وممتل ��كات الدولة منذ
�أي ��ام اجلمعية الوطنية ع ��ام 2005
الت ��ي قام ��ت بتحوي ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومي ��ة �إىل �إقطاعي ��ات موزع ��ة
يف م ��ا بينه ��ا" ،م�ض ��يفا �إن"عملي ��ة
ا�س ��تيالئها مل تقت�ص ��ر وتتوق ��ف
عل ��ى �س ��يارات ال ��وزارات والدوائر
بل امت ��دت لت�ش ��مل حت ��ى العقارات
التابعة لهذه امل�ؤ�س�سات".
 التفا�صيل �ص2

عمان ُتعيد  1300قطعة �أثر ّية �إىل بغداد كانت بحوزتها
ّ

�إعادة افتتاح منفذ طريبيل بح�ضور
رئي�سي وزراء العراق والأردن
 بغداد /المدى
التق ��ى رئي�س ال ��وزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي،
�أم�س ال�س ��بت ،م ��ع نظريه الأردين
عم ��ر الرزاز عند احل ��دود العراقية
الأردني ��ة معلن�ي ِ�ن �إع ��ادة افتت ��اح
منف ��ذ طريبيل احل ��دودي .وخالل
االفتتاح ت�س ��لم عب ��د املهدي ١٣٠٠
قطع ��ة �أثرية عراقي ��ة كانت بحوزة
الأردن.
و�أعلن مكتب رئي�س الوزراء عادل
عب ��د امله ��دي� ،أم� ��س ال�س ��بت ،عن
تفا�ص ��يل االتف ��اق بني عب ��د املهدي
ونظريه الأردين عمر الرزاز.
وق ��ال مكت ��ب رئا�س ��ة ال ��وزراء يف
بي ��ان �إنه"كثمرة للجه ��ود املبذولة
م ��ن كال اجلانب�ي�نّ ،
مت التواف ��ق
عل ��ى م ��ا ي�أت ��ي :يف قط ��اع النق ��ل،
ق� � ّررت احلكوم ��ة الأردني ��ة �إعف ��اء
الب�ض ��ائع العراقية امل�س ��توردة عن
طري ��ق مين ��اء العقب ��ة م ��ن ()%75
م ��ن الر�س ��وم الت ��ي تتقا�ض ��اها
�س ��لطة منطقة العقبة االقت�ص ��ادية
اخلا�صة ،بحيث ي�صبح املبلغ الذي
يدفعه امل�ستورد العراقي هو ن�سبة
( )%25من ر�سوم املناولة".
وتاب ��ع املكت ��ب� ،أنه"تق ��رر الب ��دء
بالعم ��ل ب�آلي ��ة النق ��ل Door
 to Doorلل�س ��لع والب�ض ��ائع
واملنتج ��ات النفطي ��ة ب�ي�ن
البلدي ��ن ب ��دء ًا م ��ن الي ��وم املوافق
 ،2019/2/2بحيث ي ّتم الت�س ��هيل
والتجار ورجال
على ال�ص ��ناعيني
ّ
الأعمال يف كال البلدين نقل �سلعهم
وب�ض ��ائعهم من العراق �إىل الأردن
والعك� ��س بكل � ٍ�ف �أقل وم ��د ٍد زمنية

�ستار كاوو�ش
يكتب� :ضوء
احلب والر�سم
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�أق�ص ��ر لت�س ��هيل عملي ��ة التب ��ادل
التج ��اريّ  ،وذل ��ك بح�س ��ب الآليات
التي ّ
مت التوافق عليها بني وزارتي
النقل االردنية والعراقية".
ولفت املكتب"�أما يف القطاع املايل
فقد ّ
مت التوافق على املبادئ العامة
لت�س ��وية الق�ض ��ايا العالقة واملبالغ
املاليّة املطلوبة من ّ
طرف للآخر،
كل ٍ
وت�ش ��كيل جلن ��ة فنيّة تق ��دم حلوال
توافقي ��ة نهائية مقرتح ��ة للملفات
املالية العالقة بني البلدين".
و�أ�ش ��ار اىل انه"�أ ّم ��ا يف قط ��اع
الطاق ��ة ،ونظ ��ر ًا حلاج ��ة اجلان ��ب
العراق ��ي للطاق ��ة الكهربائي ��ة ،فقد
ّ
مت التوافق عل ��ى �أن يقوم اجلانب
العراقي
الأردين بتزويد اجلان ��ب
ّ
بالكهرب ��اء م ��ن خ�ل�ال الرب ��ط
الكهربائ � ّ�ي .كم ��ا اتف ��ق الطرف ��ان
على �أن تتم املبا�شرة يف الدرا�سات
الفني ��ة وت�أم�ي�ن التموي ��ل ال�ل�ازم
ليب ��د�أ تنفيذ امل�ش ��روع خالل ثالثة
�أ�شهر ،ومن املتوقع �أن يبد�أ االردن
بت�ص ��دير الكهرب ��اء اىل الع ��راق
خالل �أقل من عامني".
وب�ّي�نّ املكتب�"،أ ّم ��ا بخ�ص ��و�ص
م�ش ��روع �أنبوب النف ��ط العراقي-
الأردين؛ ف ّت ��م التوافق على �أن ي ّتم
البدء بالدرا�س ��ات الالزمة لإن�ش ��اء
�أنبوب النفط بحي ��ث مي ّتد �أنبوب
النفط العراقي من الب�صرة مرور ًا
مبنطقة حديث ��ة ومن ثم �إىل ميناء
العقب ��ة ،وذلك لتمك�ي�ن العراق من
تنوع منافذ ت�صدير النفط لديه".
و�أو�ضح مكتب رئا�سة الوزراء"�أمّا
يف م ��ا يتعلق بتزويد النفط اخلام
العراق ��ي ل�ل��أردن؛ فق ��د تواف ��ق
اجلانب ��ان عل ��ى �أن

نيمار
ينتظر �سان
جريمان يف
ربع نهائي
الأبطال
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يق ��وم اجلان ��ب العراق ��ي بتزوي ��د
اجلان ��ب الأردين ب� �ـ(� )10آالف
برمي ��ل يومي� � ًا م ��ن نف ��ط كرك ��وك
�آخذي ��ن بع�ي�ن االعتب ��ار كل ��ف
النق ��ل واخت�ل�اف املوا�ص ��فات يف
احت�س ��اب �س ��عر النف ��ط ،الأم ��ر
الذي �س ��يفتح باب ت�ص ��دير النفط
العراق ��ي اىل االردن وي�س ��اهم يف
زي ��ادة حرك ��ة النقل وال�ش ��احنات
لدى اجلانبني".
و�أ�ش ��ار املكت ��ب"،ويف القط ��اع
االقت�صاديّ  ،توافق اجلانبان على
ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء العراق � ّ�ي
امل ّتخذ عام  2017القا�ض ��ي ب�إعفاء
قائمة ال�س ��لع الأردنية من الر�سوم
الكمركي ��ة ،وذل ��ك بعد مفاو�ض ��ات
ا�س ��تهدفت حتدي ��د قائم ��ة ال�س ��لع
التي ال ت�س ��بب �ض ��رر ًا بال�ص ��ناعة
والزراع ��ة املحلي ��ة العراقية ،كون
ال�س ��لع املعفاة ال ُت ْن َت ��ج يف العراق
إنتاجه ��ا ال يغط ��ي حاج ��ة
�أو �أنّ � َ
ال�سوق العراقية".

اخل�ضراوات والفواكه امل�ستوردة تغ ّيب املنتج املحلي  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 13ر�صا�صة �أنهت م�سرية عالء م�شذوب "الكاتب امل�شاك�س"
 متابعة  /المدى
اغتال م�س ��لحون يف حمافظة كربالء،
م�ساء �أم�س ال�سبت ،الكاتب والروائي
العراق ��ي ع�ل�اء م�ش ��ذوب �أم ��ام داره ،فيم ��ا تفيد
املعلوم ��ات الأولي ��ة ب� ��أن  13ر�صا�ص ��ة اخرتقت
ج�سد م�شذوب �أدت �إىل وفاته على الفور.
وفيم ��ا مل تعل ��ق الق ��وات الأمنية حت ��ى الآن على
احلادث ��ة ،يروي ن�ش ��طاء و�أدباء رافق ��وا الأديب
قبل مقتله تفا�صيل �ساعاته االخرية،
ويق ��ول �أح ��د الكت ��اب� ،إن ��ه"كان برفقة م�ش ��ذوب
قبل فرتة ق�ص�ي�رة م ��ن الإعالن ع ��ن مقتله ،حيث
اجتمع مع جمموعة من الكتاب وال�ص ��حفيني كما
هي العادة يف �أحد امللتقيات ،حتى قرر م�ش ��ذوب
املغ ��ادرة �إىل منزله ال ��ذي يقع بالق ��رب من مركز
املدينة القدمية"
وي�ض ��يف الكات ��ب" ،كان الراح ��ل كاتب� � ًا جريئ� �اً
و�ش ��جاع ًا وا�س ��م ًا عراقي ًا قبل �أن يكون كربالئي ًا،
وقد ا�ش ��تهر ب�أحاديثه اجلريئ ��ة� ،إال �أننا ال نعرف
حتى الآن ماهي مالب�سات مقتله ،لقد انتقلنا فور

�سماعنا اخلرب �إىل الطب العديل ،وهناك �أبلغونا
�أن  13ر�صا�ص ��ة اخرتق ��ت ج�س ��د الروائ ��ي م ��ن
م�سافة قريبة ،يف وقت مبكر من امل�ساء".
وق ��د نع ��ى وزي ��ر الثقاف ��ة وال�س ��ياحة والآث ��ار
الدكتور عبد الأم�ي�ر احلمداين الروائي الدكتور
عالء م�شذوب وجاء يف بيان النعي

“ببال ��غ احلزن والأ�س ��ى تلقينا نب�أ وفاة الكاتب
والروائ ��ي الدكت ��ور ع�ل�اء م�ش ��ذوب مت�أث ��ر ًا
ب�إطالقات نارية م�ساء ال�سبت .٢٠١٩/٢/٢
وبرحيل ��ه فق ��د الو�س ��ط الثق ��ايف �أح ��د مبدعي ��ه
وكتابه املتميزين.فيما �أ�صدر احتاد �أدباء كربالء
بيان ًا نعى فيه الكاتب والأكادميي الراحل وطالب
اجلهات االمنية بالك�شف عن القتلة.
والراحل من مواليد  .1968تخرج عالء م�شذوب
م ��ن كلي ��ة الفنون اجلميل ��ة بجامعة بغ ��داد عام
 ،1993-1992وه ��و حا�ص ��ل عل ��ى ماج�س ��تري
فنون جميلة عام  ،2009 -2008وعلى دكتوراه
فنون جميلة ع ��ام  .2014 -2013ع�ض ��و نقابة
الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ،،وع�ض ��و االحت ��اد الع ��ام
للأدباء والك ّتاب يف العراق ،وع�ض ��و يف جمعية
ال�سلم والت�ض ��امن .مار�س الكتابة منذ �سنوات،
حيث ن�شر العديد من املقاالت يف �صحيفة املدى
وكان م ��ن ك ّت ��اب جري ��دة تاتو التي ت�ص ��در عن
م�ؤ�س�س ��ة املدى ،كما ن�ش ��ر يف �ص ��حف ال�صباح
وال�ص ��باح اجلديد وبع�ض املجالت وال�ص ��حف
العربية.

م�س�ؤولون :البغدادي
يتن ّقل بني �صالح الدين
واحل�سكة ال�سوريّة
 ترجمة  /حامد �أحمد
انت�ش ��رت �إ�ش ��اعة على نطاق وا�س ��ع الأ�س ��بوع املا�ضي،
ابتدا ًء من �س ��وريا على �أن زعيم تنظيم داع�ش الإرهابي
�أبو بكر البغدادي ،رمبا يكون قد وقع �أ�سري ًا بيد القوات الدميقراطية
ال�س ��ورية املدعومة من الواليات املتحدة �أثن ��اء املواجهات الدموية
مع �آخر جيوب التنظيم يف االرا�ضي ال�سورية.
ولكن ما لبثت الأخبار �إال �أن تظهر ب�أنها غري �صحيحة .وقال املتحدث
با�س ��م الق ��وات الدميقراطية ال�س ��ورية اجلرنال كين ��ون جابرييل،
من املجل�س الع�س ��كري ال�س ��رياين يف لقاء مع حمط ��ة فوك�س نيوز
االمريكية �إن"التقارير ال �أ�س ��ا�س لها من ال�صحة ،ولي�س هناك دليل.
مل يتم �إلقاء القب�ض على البغدادي".
حمل ��ل �أمريك ��ي من جلنة مكافح ��ة الإرهاب قال �إن �إلق ��اء القب�ض قد
ح�صل ولكنه كان ل�شخ�ص"يحمل نف�س اللقب الأخري".
ا�س ��م البغ ��دادي احلقيقي ه ��و �إبراهيم عواد الب ��دري ،وهو ما يزال
الأك�ث�ر مطلوب� � ًا يف العامل مع ا�س ��تمرار الواليات املتحدة بعر�ض ��ها
ملكاف�أة قدرها  25مليون دوالر ملن يديل مبعلومات عن مكانه.
 التفا�صيل �ص3
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شناشيل
 عدنان ح�سني

احللبو�سي لندن ّي ًا! ..
ال �أظ ��نّ � ّأن �أح ��د ًا م ��ن نخب ��ة اجلالي ��ة العراقي ��ة
الت ��ي ح�ض ��رت اللق ��اء م ��ع رئي�س جمل� ��س النواب
االربع ��اء املا�ض ��ي ،ق ��د �أخ ��ذ عل ��ى حمم ��ل اجلد ما
قال ��ه احللبو�س ��ي ،وبخا�ص ��ة على �ص ��عيد "�أهمية
ا�س ��تقطاب الكفاءات والعق ��ول العراقية" املهاجرة
�أو املنفي ��ة ،فهذه دعوة مك ّررة ع�ش ��رات املرات ومل
يعم ��ل �أحد م ��ن مطلقيها على حتقيقه ��ا ولو جزئي ًا
عند عودته اىل بغداد.
والأه ��م �أن التجربة العملية مل تكن م�ش ��جعة لأحد
لأن يع ��ود ،فالكفاءات والعق ��ول العلمية والثقافية
العائدة كان ��ت دائم ًا ُتعامل على نحو مهني ،ذلك �أن
العديد م ��ن املوظفني البريوقراطي�ي�ن يف وزارات
التعليم العايل والرتبية و�سواهما كانوا يتعاملون

�أكثـر من  1800عقار
حكومي بيد الأحزاب يف
بغداد فقط

�شحاذون
مع �أ�صحاب الكفاءت العائدين كما لو �أنهم ّ
�أو فائ�ضون عن احلاجة ،ما حمل الكثري منهم على
العودة اىل بلدان املهجر واملنفى.
كنتُ �أمت ّنى لو � ّأن احللبو�س ��ي قد �أُتيحت له متابعة
وقائع جل�س ��ة جمل�س العموم (النواب) الربيطاين
الت ��ي انعقدت يف الليلة التي �س ��بقت ليلة اجتماعه
بالكف ��اءات العراقي ��ة يف لن ��دن ل�ي�رى ويتع ّلم هو
ومرافقوه من الربملانيني.
كان ��ت جل�س ��ة جمل� ��س العم ��وم الطويل ��ة مك ّر�س ��ة
ملناق�ش ��ة التعديالت املقرتحة على �ص ��فقة اخلروج
من االحت ��اد الأوروبي "بريكزي ��ت" .والتعديالت
قدّمته ��ا االحزاب الرئي�س ��ة الثالثة مب ��ا فيها حزب
املحافظني احلاكم وحزب العمال املعار�ض.

يف كل م ��رة كان يختل ��ي الن ��واب للت�ص ��ويت على
كل تعدي ��ل مق�ت�رح ،ث ��م يع ��ود املجل� ��س لالجتماع
لإع�ل�ان نتيج ��ة الت�ص ��ويت الت ��ي كان يحملها اىل
رئي�س الربملان ثالثة موظفني معتمدين لهذه املهمة
ح�صر ًا ..يتقدّم الثالثة اىل رئي�س الربملان بالورقة
التي حتم ��ل النتائج ( عدد املوافقني ،املعرت�ض�ي�ن،
وع ��دد الفرق بينهم ��ا ملعرف ��ة الأغلبي ��ة املوافقة �أو
املعرت�ض ��ة) ،ورئي� ��س الربمل ��ان ال ��ذي ي�س ��مونه
"املتحدث" �أو الناط ��ق" ( )speakerال ّ
يتدخل
يف �ش ��يء ،فلي�س عليه غري �إع ��ادة النطق بالنتيجة
التي �أعلنها الفريق الثالثي).
ه ��ذا التقلي ��د ال يخت� �ّ�ص ب ��ه الربمل ��ان الربيط ��اين
وح ��ده ..حت ��ى جمل� ��س نوابن ��ا ال ��ذي يرت�أ�س ��ه

احللبو�س ��ي ين� �ّ�ص نظام ��ه الداخل ��ي عل ��ى وجود
�شخ�ص�ي�ن معتمدين لإعالن نتائج الت�ص ��ويت ،لكنّ
رئي� ��س جمل� ��س النواب ال�س ��ابق �س ��ليم اجلبوري
جت ��اوز عل ��ى �أح ��كام النظ ��ام الداخل ��ي يف ه ��ذا
اخل�صو�ص و�أعطى لنف�سه احلق يف �إعالن النتيجة
بحجة � ّأن �أجهزة
التي يريدها هو وتخدم م�صاحله ّ
الع� � ّد الإلك�ت�روين " خربانة" منذ عدة �س ��نوات!..
احللبو�س ��ي م�ش ��ى يف �إث ��ر اجلب ��وري يف ه ��ذا
اخل�ص ��و�ص  ،ليحوّ ل ،كما �سلفه ،عملية الت�صويت
يف الربملان اىل ما ي�شبه "لعب الزعاطيط".
كنتُ �أمتنى لو � ّأن احللبو�س ��ي  -بد ًال من �أن يذهب
اىل اجتم ��اع الكف ��اءات الذي و�ص ��له مت�أخ ��ر ًا جد ًا
ومل يعت ��ذر مكتفي ًا بالقول �إن ��ه كان نائم ًا!!! ويقول

كالم ًا ال نفع فيه  -قد تابع وقائع تلك اجلل�سة لريى
بعينيه �أن �إدارة الربملان هي مهمة رجال ون�ساء من
الطراز الرفيع ولي�ست "لعب زعاطيط" ،وهذا �أمر
مهم على �ص ��عيد �إقناع الكف ��اءات والعقول العلمية
والثقافية بالعودة اىل الوطن ،فه�ؤالء ال ير�ض ��يهم
�أن يغ ��ادروا بل ��د ًا يقدّر الإن�س ��ان ويحرتم ��ه لذاته
�أو ًال �أكرث من تقديره ل�ش ��هادته الدرا�س ��ية وموقعه
الوظيف ��ي ،وميتث ��ل ّ
كل امل�س� ��ؤولني في ��ه و�أوله ��م
كبارهم بالنظام والقانون وباملواعيد.
يوم يك � ّ�ف رئي�س الربملان عندنا ،و�س ��ائر ر�ؤ�س ��اء
و�أع�ض ��اء �س ��لطات الدول ��ة عن "لع ��ب الزعاطيط"
�ستعود الكفاءات والعقول من تلقاء نف�سها من دون
احلاجة اىل دعوات ال معنى وال م�ضمون لها.

ّ
تت�صدر قائمة الوزارات يف منح �سياراتها للأحزاب
الدفاع
وال�شخ�ص ّيات ال�سيا�س ّية

امل��ج��ان�� ّي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ت��ي ّ
 ت���ق� ّ
مت���ت �إع��ارت��ه��ا
��دم ال���وق���ود والإدام�������ة ّ
 بغداد  /حممد �صباح
د�أب ��ت وزارة الدف ��اع طوال ال�س ��نوات
املا�ض ��ية على منح الكثري من �سياراتها
اىل ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات
والقي ��ادات ال�سيا�س ��ية والأح ��زاب،
وبات ��ت ه ��ذه العج�ل�ات غالي ��ة الثم ��ن
وامل�ستوردة من منا�سئ عاملية ت�ستخدم
لأغرا�ض �شخ�صية وحزبية.
ومل تكت � ِ�ف الدف ��اع عن ��د ه ��ذا احلد بل
تكفل ��ت �أي�ض ��ا ب�إدام ��ة هذه ال�س ��يارات
التي ي�شغلها ه�ؤالء الزعماء و�أحزابهم
ب�ش ��كل م�س ��تمر ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قيامه ��ا
بتخ�ص ��ي�ص كميات �شهرية من الزيوت
والوقود ل�س ��ياراتها امل�س ��تغلة من قبل
الأحزاب.
وم ��ازال الكث�ي�ر م ��ن �أع�ض ��اء اجلمعية
الوطنية و�أع�ضاء من الدورة الربملانية
الأوىل والثاني ��ة وبع� ��ض م ��ن وكالء
ال ��وزارات واملدراء العامني الذين متت
�إحالته ��م �إىل التقاعد منذ فرتات طويلة
مل ي�س ��لموا م ��ا بذمته ��م م ��ن �س ��يارات
وعقارات.
ويف خط ��وة متزامنة م ��ع قرار جمل�س
الوزراء القا�ضي ت�سليم هذه ال�سيارات
م ��ن قب ��ل الأح ��زاب �إىل احلكوم ��ة،
تك�ش ��ف اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
النواب عن ا�س ��تعدادها لت�ش ��كيل جلنة
م�ص ��غرة ملتابع ��ة ا�س ��تحواذ الأح ��زاب
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية على �سيارات
وعقارات الدولة.
وتقدر خ�س ��ائر العراق خالل ال�سنوات
املا�ض ��ية مبلي ��ارات ال ��دوالرات نتيجة
الف�ساد امل�ست�شري يف �أغلب م�ؤ�س�سات
الدول ��ة العراقية ،حيث تت�ص ��در وزارة
الدفاع بح�سب اجلهات الرقابية املرتبة
الأوىل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية الأكرث
ف�سادا.
ويقول النائب ال�س ��ابق رحيم الدراجي
لـ(امل ��دى) �إن "الأحزاب وال�شخ�ص ��يات
ال�سيا�س ��ية هيمن ��ت عل ��ى م ��وارد
وممتل ��كات الدول ��ة منذ �أي ��ام اجلمعية
الوطنية عام  2005التي قامت بتحويل
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة �إىل �إقطاعيات
موزع ��ة يف م ��ا بينه ��ا" ،م�ض ��يفا �إن
"عملية ا�ستيالئها مل تقت�صر وتتوقف
على �س ��يارات ال ��وزارات والدوائر بل
امتدت لت�ش ��مل حتى العق ��ارات التابعة
لهذه امل�ؤ�س�سات".
وهيمن ��ت الأحزاب الدينية منذ قدومها
�إىل العا�ص ��مة بغ ��داد بع ��د  2003على
مئات من ممتلكات الدولة وحولتها �إىل
ملكيتها ،حيث تتنوع هذه املمتلكات ما
أرا�ض
ب�ي�ن عق ��ارات و�أبنية جتاري ��ة و� ٍ
زراعية .
ويتط ��رق الدراج ��ي �إىل �أنواع عمليات
اال�س ��تحواذ التي نفذتها هذه الأحزاب
وال�شخ�ص ��يات طيلة ال�سنوات املا�ضية
م ��ن �ض ��منها قيامه ��ا بتفري ��غ املوظفني
املقرب�ي�ن له ��ا يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
املختلفة للعمل يف �صحفها وف�ضائياتها
ك�ص ��حفيني و�إعالميني" ،منوه ًا �إىل �أن
"ه�ؤالء املفرغني يت�سلمون رواتبهم من

دوائرهم احلكومية".
و�س ��ارعت الأحزاب الدينية بعد دخول
الق ��وات الأمريكي ��ة للول ��وج �إىل عامل
ال�ص ��حافة والإع�ل�ام ع�ب�ر ت�أ�سي�س ��ها
ف�ضائيات و�ص ��حف ًا ومواقع �إلكرتونية
ووكاالت �أخبار موالية لها.
وبح�س ��ب ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة يف
الربمل ��ان ال�س ��ابق رحي ��م الدراجي ف�إن
"ه ��ذه الكيان ��ات والأحزاب مل تتوقف
عند ه ��ذا احلد بل وا�ص ��لت �س ��يطرتها
على الكثري من عق ��ارات الدولة متخذة
�إياها كمقا ّر حزبية لها من دون االلتزام
�أو حت ��ى دف ��ع ب ��دالت �إيج ��ار للجه ��ات
احلكومية".
وت�ش ��غل هذه الأحزاب وال�شخ�ص ��يات
�أك�ث�ر م ��ن ( )1800عق ��ار تاب ��ع للدولة
يف بغ ��داد وحده ��ا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن مئ ��ات
البناي ��ات والق�ص ��ور يف املحافظ ��ات
العراقي ��ة ،بح�س ��ب معلوم ��ات وردت
لـ(امل ��دى) .كما طالت عملي ��ات التزوير
نق ��ل ملكي ��ة الكثري من عق ��ارات الدولة
�إىل �شخ�صيات �سيا�سية و�أحزاب.
ويع ��رب النائ ��ب ال�س ��ابق ع ��ن ا�س ��فه
ال�ش ��ديد م ��ن مت ��ادي ه ��ذه الأح ��زاب
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�سية ،ويقول �إنهم
"ك ّر�سوا بع�ض ًا من مواد قانون املوازنة
االحتادي ��ة ل�ص ��احلهم ،مم ��ا جعله ��م
ميتلك ��ون �إمكان ��ات مادي ��ة ق ��د تف ��وق
حتى �إمكانية الدولة نف�س ��ها" ،مت�سائال
"م ��اذا يعن ��ي لنا خ ��روج رئي�س حزب
�أو �شخ�ص ��ية �سيا�س ��ية من مق ��ر �إقامته
مبوك ��ب كبري ت�ص ��ل �أعداد ال�س ��يارات

فيه �إىل الع�شرات؟".
ويو�ض ��ح الدراج ��ي �أن "كل ح ��زب
يح�ص ��ل على وزارة �أو هيئ ��ة �أو موقع
تنفيذي يقوم با�س ��تخدام كل ممتلكاتها
من �سيارات و�أموال وعقارات وق�ضايا
�أخرى ل�ص ��احله" ،منوها �إىل �أن "هذه
العج�ل�ات التابعة �إىل ه ��ذه الدائرة �أو
امل�ؤ�س�س ��ة احلكومية �ستدار وت�ستخدم
م ��ن قب ��ل احلزب و�أع�ض ��ائه حت ��ى بعد
انتهاء الدورة من دون ت�سليمها للإدارة
اجلديدة".
ودمرت املحا�ص�صة احلزبية والطائفية
عم ��ل كل ال ��وزارات ودوائ ��ر الدول ��ة
املختلفة وجعلتها ب�ؤرة للف�ساد .ويعلل
النائب ال�س ��ابق �أ�س ��باب "فو�ضى هذه
الأح ��زاب وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
التي ا�ستولت على كل �شيء يف الدولة
العراقي ��ة �إىل غياب الأنظمة والقوانني
الت ��ي تق ��وم وت�س ��اعد يف بن ��اء الدولة
وحتا�س ��ب املق�ص ��رين الذين ا�س ��تولوا
على �أمالكها".
ويك�ش ��ف �أن "وزارة الدف ��اع ت�ص ��درت
م�ؤ�س�سات الدولة والوزارات االحتادية
يف منحها �س ��ياراتها التي ت�س ��توردها
م ��ن منا�ش ��ئ عاملي ��ة مببالغ كب�ي�رة �إىل
�أحزاب و�شخ�ص ��يات �سيا�سية" ،م�ؤكدا
�أن "الدف ��اع منح ��ت عج�ل�ات �إىل كل
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحلزبية".
وتعتمد هذه ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
واحلزبي ��ة على ا�س ��تخدام ال�س ��يارات
احلديث ��ة يف مواكبه ��ا الت ��ي غالب ��ا م ��ا
تكون من �أنواع ،املونيكا ،جي ام �س ��ي
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فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
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�س ��وبربان ،و�س ��يارات البات ��رول ،يف
حني يتم ا�س ��ترياد �س ��يارات م�ص ��فحة
على �ش ��كل طلبية خا�صة تتوىل الدولة
�أي�ضا دفع كلفها.
ويعت�ب�ر النائ ��ب ال�س ��ابق �أن "عملي ��ة
من ��ح ه ��ذه ال�س ��يارات احلكومي ��ة
غالي ��ة الثم ��ن تن ��درج �ض ��من العالقات
ال�شخ�ص ��ية واملجاملة بني امل�س� ��ؤولني
يف دوائر وم�ؤ�س�س ��ات الدولة املختلفة
والأحزاب" ،م�ؤكدا �أن "هناك موظفني
حزبيني يعمل ��ون يف هذه امل�ؤ�س�س ��ات
هم م ��ن يقوموا مبن ��ح ال�س ��يارات �إىل
�أقرانهم احلزبيني".
ويتاب ��ع �أن "ه ��ذه الأح ��زاب مل تقتن ��ع
باال�س ��تيالء على ال�س ��يارات احلكومية
فح�سب ،بل ح�صل بع�ضها على دراجات
نارية من مديرية املرور العامة من اجل
فت ��ح الطرق ملواكبه ��ا �أثن ��اء تنقلها من
مكان �إىل �آخر".
وي�ض ��يف �أن "كل وزارة تق ��وم بدف ��ع
�أجور الوق ��ود و�إدامة هذه ال�س ��يارات
امل�س ��تخدمة من قبل هذه ال�شخ�ص ��يات
والأحزاب على ح�سابها اخلا�ص".
ويب�ي�ن �أن "وزارة الدف ��اع متنح ه�ؤالء
الزعم ��اء ال�سيا�س ��يني �أم ��وا ًال �ش ��هرية
للوق ��ود والإدام ��ة �إىل ال�س ��يارات
احلكومي ��ة الت ��ي ي�س ��تخدمونها"،
مو�ض ��حا �أن "كمي ��ات الوقود ت�ص ��رف
بح�سب عدد ال�سيارات املخ�ص�صة".
ويطال ��ب النائ ��ب ال�س ��ابق اجله ��ات
وال�شخ�ص ��يات التي تدعو �إىل حماربة
الف�ساد بـ"تبني ت�شريع قانون (من �أين
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لك ه ��ذا؟) يف جمل�س النواب ملحا�س ��بة
ه�ؤالء املق�ص ��رين" ،معتربا �أن قرارات
جمل�س ال ��وزراء الأخ�ي�رة الداعية �إىل
ت�س ��ليم ه ��ذه ال�س ��يارات بـ"ق ��رارات
هوائي ��ة" �س ��تطبق عل ��ى ال�شخ�ص ��يات
والأحزاب غري املتنفذة فقط.
وقرر جمل� ��س الوزراء خالل جل�س ��اته
ال�س ��ابقة �إع ��ادة ال�س ��يارات احلكومية
املخ�ص�ص ��ة لال�س ��تخدام امل�ؤق ��ت
للأح ��زاب وال�شخ�ص ��يات �إىل اجله ��ات
الر�س ��مية املالكة خالل مدة ال تزيد على
ثالثة �أ�ش ��هر وبخالفه تتخذ الإجراءات
القانونية بحق املخالف�ي�ن ،مع �إمكانية
بيعها �إىل اجلهات امل�ستعرية على وفق
القانون .
ويبني �أن "�أع�ضاء اجلمعية الوطنية مل
ي�س ��لموا ما بذمتهم من �س ��يارات التي
تعود عائديها �إىل الوزارات" ،م�ض ��يفا
�أن "ق�س ��ما كب�ي�را م ��ن �أع�ض ��اء الدورة
الربملانية الأوىل خ�ص�ص ��ت لهم �سيارة
�أو �س ��يارتان لكل ع�ضو نتيجة لظروف
الع ��راق الأمنية �آنذاك لكنهم مل يقوموا
بت�سليمها حتى هذه اللحظة".
وع ��ن الآلي ��ة الت ��ي مكنت ه ��ذه القوى
وال�شخ�ص ��يات م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى
هذه ال�س ��يارات من الدول ��ة قال النائب
ال�س ��ابق �إن "الآلي ��ة املعتم ��دة يف منح
هذه ال�شخ�صيات �سيارات الدولة تقوم
م ��ن خالل قيام رئي� ��س جمل�س الوزراء
بتخ�ص ��ي�ص �س ��يارة �أو �س ��يارتني م ��ن
وزارت�ي�ن خمتلفت�ي�ن �إىل �شخ�ص ��ية �أو
حزب معني".
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وي�صف ان "هذه العطايا تخ�ضع لنوع
العالقة القائمة بني هذه جهة ال�سيا�سية
املنتم ��ي له ��ا النائ ��ب �أو امل�س� ��ؤول �أو
ال�سيا�س ��ي م ��ع رئي� ��س احلكومة وهي
الت ��ي حت ��دد ع ��دد املركب ��ات ونوعه ��ا
وغالب ��ا ما تكون م ��ن دون حتديد فرتة
زمنية ل�شغل هذه املركبة و�إرجاعها".
يف ه ��ذا الإط ��ار يعترب وزي ��ر الداخلية
ال�س ��ابق جواد الب ��والين ،قرار جمل�س
ال ��وزراء الأخ�ي�ر القا�ض ��ي ب�إع ��ادة
ال�س ��يارات ذات اال�س ��تخدام امل�ؤق ��ت
من قب ��ل الأح ��زاب وال�شخ�ص ��يات �إىل
اجلهات الر�س ��مية املالكة ،ق ��رار ًا جيد ًا
لتقليل امل�صروفات والإنفاق احلكومي
على هذه ال�سيارات".
وي�ضيف البوالين يف ت�صريح لـ(املدى)
�أم� ��س� ،أن "�إدام ��ة ه ��ذه ال�س ��يارات
امل�س ��تخدمة م ��ن قب ��ل ه ��ذه اجله ��ات
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية تكل ��ف
خزين ��ة الدول ��ة �أم ��واال طائل ��ة" ،داعيا
"ال�شخ�صيات احلزبية وال�سيا�سية �إىل
رفع يدها عن هذه ال�س ��يارات و�إعادتها
�إىل جهته ��ا الر�س ��مية ا�س ��تناد ًا لق ��رار
جمل�س الوزراء الأخري".
وي�ش ��دد النائب ال�سابق على �أن "عملية
تطبي ��ق هذا الق ��رار تبد�أ م ��ن الأحزاب
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية م ��ن خ�ل�ال
تقدميها ك�ش ��ف ًا عما بذمتها من �سيارات
�إىل ه ��ذه ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية" ،مطالب ًا ب�أن "يكون ت�س ��ليم
ال�س ��يارات م ��ن الأق�ض ��ية وجمال� ��س
املحافظات �صعودا �إىل وزارات الدولة
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املختلفة".
وي�ض ��يف ع�ض ��و اللجن ��ة االقت�ص ��ادية
يف الربمل ��ان ال�س ��ابق �أن "كل وزارة
لديها ك�ش ��ف خا�ص عن ال�سيارات ذات
اال�س ��تخدام امل�ؤق ��ت من قب ��ل الأحزاب
وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية وفق� � ًا
ملخاطبات ر�سمية مثبتة يف كل الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية".
وتعتمد ه ��ذه الأحزاب وال�شخ�ص ��يات
ال�سيا�س ��ية عل ��ى و�ض ��ع �أرق ��ام وهمية
لهذه ل�سيارات امل�ستخدمة من قبلهم �أو
رفع االرقام �أ�ص�ل�ا يف بع� ��ض الأحيان
م ��ن �أج ��ل �إبع ��اد �أنظ ��ار ال ��ر�أي الع ��ام
واملواطنني.
يف هذه الأثناء تك�ش ��ف اللجن ��ة املالية
يف جمل� ��س الن ��واب ع ��ن ا�س ��تعدادها
لت�شكيل جلنة م�صغرة ملتابعة ا�ستحواذ
الأحزاب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية على
�س ��يارات وعق ��ارات الدول ��ة" ،م�ؤك ��دة
�أن "هن ��اك موظف�ي�ن مت ��ت �إحالتهم �إىل
التقاع ��د مازال ��وا ي�ش ��غلون عق ��ارات
الدولة و�سياراتها".
وبينّ رئي�س ال�سن للجنة �أحمد ال�صفار
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �أن "مهم ��ة هذه
اللجن ��ة امل�ص ��غرة متابع ��ة التجاوزات
الت ��ي ح�ص ��لت على املال الع ��ام من قبل
ال�سيا�س ��يني والأحزاب" ،مو�ض ��ح ًا �أن
"ت�شكيل هذه اللجنة �ستكون يف بداية
الف�صل الت�شريعي الثاين".
م ��ن جانب ��ه ي�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة الأمن
والدف ��اع يف الربمل ��ان ال�س ��ابق عب ��د
العزي ��ز ح�س ��ن ح�س�ي�ن �أن "ع ��دد
ال�س ��يارات امل�س ��تخدمة م ��ن قب ��ل
الأح ��زاب وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
كث�ي�رة ج ��دا لذل ��ك يج ��ب �إعادته ��ا �إىل
احلكوم ��ة" ،منوه ��ا �إىل ان "ع ��دد م ��ن
وزراء احلكومات ال�س ��ابقة مل ي�سلموا
العقارات وال�سيارات التي بذمتهم".
وي�ض ��يف ح�س ��ن ح�س�ي�ن لـ(امل ��دى) �أن
"هن ��اك وكالء وزراء وم ��دراء عام�ي�ن
ي�ستخدمون �س ��يارات وعقارات الدولة
رغم �إحالتهم �إىل التقاعد" ،م�ؤكدا "عدم
امتالك جلنته ال�سابقة �إح�صائيات دقيقة
عن عدد هذه ال�سيارات والعقارات ".
وي�ش�ي�ر �إىل ان "هن ��اك تعم ��د ًا من قبل
م�ؤ�س�س ��ات الدولة بعدم �إعالم اجلهات
املعني ��ة بالرقاب ��ة ع ��ن �أع ��داد ه ��ذه
ال�س ��يارات والعق ��ارات الت ��ي متتلكها
هذه ال�شخ�ص ��يات" ،م�ؤك ��د ًا �أن "�أغلب
مكاتب املفت�ش�ي�ن العموميني متواطئني
بالف�س ��اد ويف تغطي ��ة الكث�ي�ر م ��ن
الأمور".
وي�ؤك ��د �أن "وزارة الدف ��اع م ��ن �أك�ث�ر
امل�ؤ�س�س ��ات يف من ��ح امل�س� ��ؤولني
وال�سيا�س ��يني �س ��يارات ،مل ��ا تتمت ��ع به
من �إمكانات كبرية مقارنة بامل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى".
يذك ��ر�أنّ ن�س ��بة الإنفاق الع�س ��كري يف
م�ش ��روع قان ��ون موازن ��ة ع ��ام 2019
التي �صوت عليها جمل�س النواب خالل
الفرتة املا�ضية بلغت  25ترليون دينار
وه ��و م ��ا يع ��ادل  %19.6م ��ن �إجم ��ايل
النفقات العامة.
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سياسة

فتح املنطقة اخل�ضراء ورفع الكتل الكونكريتية �أبرز
�إجنازات عبد املهدي خالل  100يوم

َ
رك����ن ال��ق�����ض��اي��ا الآن���� ّي����ة يف ب��رن��اجم��ه وب��ا���ش��ر ال��ع��م��ل ب��ف��ع��ال��ي��ات املُ�����دد امل��ت��و���س��ط��ة!

����رر م�������ض���اع���ف���ة م� ّ
�������دة ال��ت��ق��ي��ي��م
 جل���ن���ة م���ت���اب���ع���ة ال��ب�رن����ام����ج احل����ك����وم����ي ت�����ق� ِّ
 بغداد /وائل نعمة
اقرتب ع ��ادل عبد املهدي م ��ن احلدود
الغربي ��ة م ��ع الأردن لكن ��ه مل يغ ��ادر
الب�ل�اد ،وهو التعهد الأبرز الذي التزم
به رئي�س الوزراء حتى �آخر � 48ساعة
من �أول  100يوم من عمر حكومته.
وو�ض ��ع عب ��د امله ��دي يف برناجم ��ه
املطول (� 121ص ��فحة) �أو
احلكوم ��ي
ّ
"منهاج الوزارة" كما �أ�سماه 48 ،فقرة
حتت بن ��د "�س ��ريع"� ،أي ينفد يف مدة
�أق�صاها � 6أ�شهر.
وكان املنه ��اج ال ��ذي قدمه يف ت�ش ��رين
الأول املا�ضي ،احتوى على ثالث مدد:
ق�ص�ي�رة من � 6 -3أ�ش ��هر ،ومتو�س ��طة
م ��ن  7اىل � 18ش ��هر ًا ،وطويلة من 19
اىل � 48شهر ًا و�أكرث.
الالف ��ت �أن م ��ا حتق ��ق حت ��ى الآن ه ��و
افتت ��اح بع� ��ض ال�ش ��وارع وج ��زء من
املنطق ��ة اخل�ض ��راء ال ��ذي كان مدرج ًا
�ض ��من امل ��دة الثاني ��ة بح�س ��ب املنهاج
(بني  7اىل � 18شهرا).
وترف�ض ثورة احللفي ،وهي ع�ض ��وة
يف جلنة متابعة برنامج احلكومة يف
الربملان اعتبار ذلك احلدث "�إجناز ًا".
وت�ض ��يف يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى):
"الإجناز هو اخلدمات ،ماء وكهرباء
وتعليم وخدمات طبية".
وتق ��ول النائب ��ة عن حتالف �س ��ائرون
املدعوم م ��ن مقت ��دى ال�ص ��در" :لدينا
 4وزارات خ ��ارج املحا�س ��بة ،الع ��دل،
الداخلية ،الدفاع ،والرتبية ،و�أول 14
وزارة مت اختياره ��ا يف احلكوم ��ة مل
تبد�أ العمل الفعلي �سوى منذ  50يوم ًا
فقط ،و�أخريات من  30يوم ًا".
وكان مقتدى ال�ص ��در ق ��د �أمهل رئي�س
ال ��وزراء العراق ��ي عام� � ًا "لإثب ��ات
جناح ��ه" يف �إدارة احلكوم ��ة و�إال
ف�إن ��ه �س ��يتحول �إىل جبه ��ة معار�ض ��ة
حلكومته .جاء ذلك ب�سبب �أزمة �إكمال
احلكوم ��ة وتر�ش ��يح فال ��ح الفيا� ��ض
لوزارة الداخلية.
وقال ال�ص ��در يف ر�سالته خماطب ًا عبد
املهدي يف كانون االول املا�ضي�" ،أنت
مل ��زم بعدم االن�ص ��ياع ملا يجري خلف
الكوالي�س من تقا�سم املنا�صب".
وح � ّ�ث ال�ص ��در عب ��د امله ��دي وقت ��ذاك
عل ��ى اتخ ��اذ قرارات ��ه مبع ��زل ع ��ن
التدخ�ل�ات اخلارجي ��ة للحف ��اظ عل ��ى
�س ��يادة العراق ،حمذر ًا �إي ��اه بالقول،
"�أنت تعلم �أن �إثبات فر�صتك للنجاح
قد حددت ب�س ��تة �أ�ش ��هر �إىل �سنة فقط،
ول ��ن يكون النج ��اح حليف ��ك �إذا كانت

وعد بتقدميه بعد �أول  100يوم.
وه ��ددت احللف ��ي خ�ل�ال ال� �ـ 100يوم
القادمة ب�أن التقييم �سيكون "�صارما"
ورمبا �ست�ص ��ل العقوبات به اىل �إقالة
وزراء بعد ا�ستجوابهم يف الربملان.
وكان الربنام ��ج ق ��د ن� ��ص حت ��ت بن ��د
"املدة ال�سريعة" اىل انه �سي�سعى اىل
"�إنهاء فو�ضى الت�شريعات" ،وت�شجيع
ال�شباب على "التدريب التطوعي" يف
اجلي� ��ش ،مقابل امتي ��ازات وتخفي�ض
�أج ��ور النق ��ل ،وق ��ال عبد امله ��دي انه
�س ��يعيد هيكل ��ة بع� ��ض الت�ش ��كيالت
الع�سكرية مثل "ال�شرطة االحتادية".
كم ��ا تعهد الأخري ب�إعط ��اء �أولوية �إىل
املناطق املح ��ررة يف جمال اخلدمات،
و�إيجاد حل للم�ش ��اكل مع كرد�س ��تان.
كذلك ت�ضمن الربنامج درا�سة البطاقة
التموينية ،وا�ستثمار امل�صانع املعطلة
وامل�س ��ارح ،والكهرباء و�إيجاد موارد
بديلة عن النفط يف املوازنة.

عبد املهدي
ونظريه
االردين
خالل �إعادة
افتتاح منفذ
طريبيل
ام�س.
حكومت ��ك ووزرا�ؤك متحزب�ي�ن عل ��ى
وفق تر�ضيات طائفية مقيتة".
ماذا �أجنز عبد املهدي؟
مل يك ��ن يف بال عبد املهدي وهو يلتزم
�أمام الربمل ��ان بـ"املحا�س ��بة" بعد �أول
 100يوم من عمل حكومته� ،أن تتعرث
خطوات ت�ش ��كيل احلكومة حتى الآن،
رغ ��م �أن بق ��اء ال ��وزارات �ش ��اغرة هي
عادة �س ��ار عليه ��ا املالكي حت ��ى نهاية
واليت ��ه الثاني ��ة ع�ب�ر �إدارة الوزارات
الأمني ��ة بالوكال ��ة ،والعب ��ادي م ��ن
بع ��ده بـ 3وزارات �ش ��اغرة حتى نهاية
احلكومة.
لكن ما يح�سب للعبادي ،انه قدم �إجناز ًا
وا�ض ��ح ًا خ�ل�ال ال� �ـ 100ي ��وم االوىل،
مثل الو�ص ��ول مع كرد�ستان اىل اتفاق
نفط ��ي (قب ��ل �أن ينهار بع ��د ذلك بوقت
ق�ص�ي�ر) ،حي ��ث كان ��ت االتفاقي ��ة م ��ن
تنفيذ عبد املهدي نف�سه حني كان وزيرا
للنفط قبل ان ي�س ��تقيل يف  ،2016اىل

ا�شتباه بالأ�سماء ّ
يبث
�شائعة اعتقاله من قبل
قوة �سور ّية
ّ

جان ��ب جناح ��ه باعتماد نظ ��ام داخلي
لعم ��ل جمل�س ال ��وزراء ،وح ��ل مكتب
القائ ��د العام للقوات امل�س ��لحة ،و�إقالة
ع ��دد من القادة الع�س ��كريني ،فما الذي
�صنعه عبد املهدي؟
ويقول ح�س ��ام احل�س ��ني القيادي يف
احلكم ��ة لـ(امل ��دى) �إن "الـ 100يوم لن
تعطي تقييم ًا مو�ضوعي ًا لأن احلكومة
غري مكتملة ،لكن هناك م�ؤ�ش ��رات على
�أن عب ��د امله ��دي ي�س�ي�ر يف الطري ��ق
ال�صحيح".
وي�ضيفاحل�سنيقائال":نحنرا�ضون
عل ��ى �إدارت ��ه لل�سيا�س ��ة اخلارجية يف
التزام احلياد الإيجابي ،وبحث فر�ص
اال�س ��تثمار مع دول خمتلفة يف املجال
االقت�صادي ،وامل�س ��توى اجليد للأمن
يف املدن العراقية".
وكان عبد املهدي قد �أنهى �آخر يوم من
ال� �ـ  100يوم على ال�ش ��ريط احلدودي
حي ��ث التق ��ى نظ�ي�ره الأردين عم ��ر
الرزاز لو�ض ��ع اتفاق التعاون وتبادل

ولك ��ن م ��ا لبث ��ت الأخب ��ار �إال �أن تظه ��ر ب�أنها
غري �ص ��حيحة .وقال املتحدث با�س ��م القوات
الدميقراطي ��ة ال�س ��ورية اجل�ن�رال كين ��ون
جابرييل ،من املجل�س الع�س ��كري ال�س ��رياين
يف لق ��اء مع حمط ��ة فوك�س ني ��وز االمريكية
�إن "التقاري ��ر ال �أ�س ��ا�س له ��ا م ��ن ال�ص ��حة،
ولي� ��س هناك دليل .مل يت ��م �إلقاء القب�ض على
البغدادي".
حملل �أمريكي من جلنة مكافحة الإرهاب قال

جلنة التقييم
تل ��ك التعه ��دات وغريه ��ا لن حتا�س ��ب
عليها حكومة عبد املهدي ب�شكل �صارم
الآن م ��ن الربمل ��ان ب�س ��بب الظ ��روف
اال�ستثنائية التي مرت بها.
وتق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ
الربنام ��ج ث ��ورة احللف ��ي �إن اللجن ��ة
"ق ��ررت �إعطاء مهل ��ة ثانية  100يوم
�أخرى حلكومة عبد املهدي ب�سبب عدم
اكتمال الت�شكيلة الوزارية".
وتنتظ ��ر اللجن ��ة �إجراء اللق ��اء الأول
مع رئي�س الوزراء اليوم الأحد ،حيث
م ��ن املفرت� ��ض �أن ي�س ��لم عب ��د املهدي
الربنام ��ح احلكومي التف�ص ��يلي الذي

م�س�ؤولون ع�سكريّون :البغدادي يتن ّقل بني �صالح الدين
واحل�سكة ال�سوريّة

 ترجمة  /حامد �أحمد
�إن �إلقاء القب�ض قد ح�صل ولكنه كان ل�شخ�ص
"يحمل نف�س اللقب الأخري ".
ا�س ��م البغ ��دادي احلقيقي ه ��و �إبراهيم عواد
�إبراهي ��م الب ��دري ،وهو م ��ا يزال ال�ش ��خ�ص
انت�شرت �إ�شاعة على نطاق الأك�ث�ر مطلوب� � ًا يف الع ��امل م ��ع ا�س ��تمرار
الواليات املتحدة بعر�ض ��ها ملكاف�أة قدرها 25
وا�سع الأ�سبوع املا�ضي،
ً
ابتداء ملي ��ون دوالر ملن يديل مبعلومات عن مكانه.

من �سوريا على �أن زعيم
تنظيم داع�ش الإرهابي �أبو
بكر البغدادي ،رمبا يكون
قد وقع �أ�سرياً بيد القوات
الدميقراطية ال�سورية
املدعومة من الواليات املتحدة
اثناء املواجهات الدموية
مع �آخر جيوب التنظيم يف
االرا�ضي ال�سورية .

امل�ص ��الح ب�ي�ن البلدي ��ن ح ّي ��ز التنفي ��ذ
وافتتاح املنطقة ال�صناعية امل�شرتكة.
وكان عب ��د املهدي قد ق ��ال �أثناء قراءة
برناجم ��ه احلكوم ��ي �أم ��ام الربمل ��ان
قب ��ل �أكرث م ��ن � 3أ�ش ��هر�" :إنن ��ا ننوي
عدم ال�س ��فر خ ��ارج البالد قب ��ل الت�أكد
م ��ن �إجن ��از املراح ��ل الأوىل للمه ��ام
ال�س ��ريعة للمنه ��اج عل ��ى الأق ��ل ،كم ��ا
نن ��وي احل�ض ��ور يف ميادي ��ن العم ��ل
واملحافظ ��ات املختلفة لن�ش ��ارك �أبناء
�شعبنا �أفراحهم".
وي�ؤخ ��ذ عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء ب�أن ��ه
"بط ��يء" يف �إجراءات ��ه كم ��ا ي�ص ��فه
مراقب ��ون و�سيا�س ��يون ،مث ��ل اعتماد
نظ ��ام "التق�س ��يط" يف الت�ش ��كيلة
احلكومية وباقي الق�ضايا.
ويعتقد ح�س ��ام احل�س ��ني ال ��ذي يقول
ب�أنه يعرف عبد املهدي �شخ�ص ��ي ًا ،ب�أن
الأخ�ي�ر "مت� ��أنٍّ " يف خطواته ويبحث
ع ��ن ال�س ��رعة ولي�س الت�س ��رع حتى ال
يقع يف الأخطاء.

ويرى تيار احلكمة �أن �إيقاع احلكومة
�سيت�صاعد بعد اكتمال ت�شكيلة الوزارة
ودخول املوازنة حيز التنفيذ.
وي�ض ��يف احل�س ��ني" :ل ��و ا�س ��تكملت
احلكوم ��ة وجن ��ح املجل� ��س االعل ��ى
للف�س ��اد ،و�ش ��كل جمل� ��س الإعم ��ار
وانته ��ت املنا�ص ��ب بالوكال ��ة ف� ��إن
هن ��اك نقلة نوعي ��ة �س ��تحدث يف هذه
احلكومة".
وكان عب ��د امله ��دي ق ��د تعه ��د ب�إنه ��اء
املنا�ص ��ب بالوكالة يف مدة �أق�صاها 6
�أ�ش ��هر ،فيما م ��ر الآن �أكرث من ن�ص ��ف
امل ��دة ومل يتم تغيري �أي من�ص ��ب حتى
الآن.
وخ�ل�ال امل ��دد الق�ص�ي�رة يف الربنامج
احلكوم ��ي كان عبد املهدي ق ��د �أكد انه
�س�ي�راجع النظ ��ام الداخل ��ي للمجل�س
خ�ل�ال � 3أ�ش ��هر ،وكتاب ��ة قان ��ون
الوزارات.
وتعه ��د �أي�ض� � ًا خ�ل�ال تل ��ك الف�ت�رة
بـ"تر�ش ��يق احلكومة" و"�إعادة هيكلة

جمل� ��س ال ��وزراء" ،و�إنه ��اء فو�ض ��ى
"انت�شار ال�س�ل�اح" ومنع "التدخالت
م ��ن جه ��ات خمتلف ��ة مدني ��ة و�ش ��به
ع�س ��كرية وع�ش ��ائرية وخارجية ليع ّم
النظام والأمن ،"...ومنع �أي ت�ش ��كيل
ع�سكري خارج �إطار الدولة.

ورطت عبد املهدي
املوازنة ّ
وتنتق ��د احللف ��ي موازن ��ة 2019
وتقول" :عن نف�س ��ي لي�س ��ت را�ض ��ية
عنه ��ا ،فه ��ي ا�س ��تهالكية ولي�س ��ت له ��ا
عالقة بالربنامج احلكومي".
و�أ�ضافت�" :سرتكز اللجنة يف املرحلة
املقبل ��ة عل ��ى حم ��اور حم ��ددة ملتابعة
احلكومة� ،أبرزها :البطالة ،اخلدمات،
ومواءمة املوازنة للربنامج".
ً
و�شكلت موازنة  2019ارتفاعا بن�سبة
 %45ع ��ن الع ��ام املا�ض ��ي وتعترب بني
�أكرب امليزانيات يف تاريخ العراق.
وت�ش ��كل �ص ��ادرات النفط ن�سبة ت�صل
اىل  89باملئة من عائدات هذه املوازنة
الت ��ي بلغت ن�س ��بة العجز فيه ��ا 23,1
مليار دوالر ،ويع ُّد �ضعف العجز الذي
�سجل يف موازنة عام .2018
ويتفق عبد الهادي ال�س ��عداوي ،وهو
ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة والنائ ��ب ع ��ن
حتال ��ف البن ��اء يف �أن املوازن ��ة الت ��ي
قدمه ��ا عبد املهدي "ال ت�ش ��به ب�أي حال
من الأحوال �سيا�س ��ته التي جاءت يف
الربنامج احلكومي".
و�أ�ضاف لـ(املدى) �إن "التوقيتات التي
�ألزم عبد املهدي نف�س ��ه به ��ا مل تطبق،
ومل ن� � َر �أي منج ��ز حقيق ��ي حتى الآن،
و�إن �إدارت ��ه ت�ش ��به اىل حد كبري �إدارة
وفرتة العبادي".
وتاب ��ع قائ�ل�ا �إن "عب ��د امله ��دي ال
ي�ص ��لح لأن يك ��ون �أك�ث�ر م ��ن وزي ��ر،
و�إن ال�س ��نوات الأربع املقبلة �س ��تكون
�شبيهة باملئة يوم املا�ضية"!

هناك توقع �سائد بانه ما يزال على قيد احلياة
وما ت ��زال الق ��وات االمني ��ة واال�س ��تخبارية
العراقية واالمريكية وال�سورية ت�ضعه ن�صب
�أعينها .
�أب ��و عل ��ي الب�ص ��ري ،مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة
اال�س ��تخبارات يف وزارة الداخلي ��ة العراقية
ق ��ال يف لق ��اء م ��ع فوك� ��س ني ��وز الإخبارية:

"اال�س ��تخبارات العراقية تالح ��ق البغدادي
ونح ��ن نعتق ��د ب�أن ��ه ال يبقى يف م ��كان واحد
لأك�ث�ر من يوم .لدينا معلوم ��ات بانه ما يزال
يتنق ��ل من مدن يف �س ��وريا ويدخ ��ل احلدود
العراقي ��ة ع�ب�ر حمافظ ��ة االنبار م ��ع حتركه
مبحاذاة حمافظة �صالح الدين ".
و�أ�ضاف الب�ص ��ري �إن �أحدث التقديرات لهذا

العام �أفادت ب�أن البغدادي ظل مرابطا ب�ش ��كل
خا� ��ص يف م ��دن وق ��رى احل ��دود ال�ش ��رقية
ل�س ��وريا و�أغلب حتركاته جتري بني مناطق
مدينة هجني ال�سورية واحل�سكة ،م�شري ًا اىل
�أنّ هن ��اك اعتقاد ًا ب�أن الزعيم اخلفي يلج�أ اىل
التنكر ب�أزياء خمتلف ��ة اعتيادية غري تقليدية
لكي ال يبقى حتت مراقبة دائمية .
م�ص ��ادر خمتلف ��ة ذك ��رت لفوك�س ني ��وز ب�أنه
ين ��اور يف حتركات ��ه ب ��دون مواك ��ب وال �أي
�إج ��راءات �أمني ��ة جت ��ذب الأنظ ��ار وانه بدال
م ��ن ذلك يتنقل برفقة �شخ�ص�ي�ن م ��ن املوالني
املوثوق�ي�ن ،وال يحمل معه �أي هاتف حممول
وال م ��ن يرافقه �أي�ض ��ا لتاليف التقاط �إ�ش ��ارة
ت�ؤدي للمالحقة .
فا�ض ��ل �أب ��و رغي ��ف ،خب�ي�ر �أمني و�سيا�س ��ي
عراق ��ي يق ��ول" :نحن نعتق ��د ب� ��أن البغدادي
طليق يتحرك يف ال�ص ��حراء ال�سورية .حيث
يرت ��دي مالب�س �أزياء حديثة وال يحمل جهاز
موبايل ،م�س ��تعين ًا ب�سيارة ب�س ��يطة و�سائق
فقط .وكل الأ�ش ��خا�ص حوله يرت ��دون �أزياء
حديثة ".
يق ��ول الب�ص ��ري �إن �آخ ��ر �شخ�ص�ي�ن التقي ��ا
به ه ��م كل من �إ�س ��ماعيل العي�س ��اوي ع�ض ��و
اللجن ��ة الرتبوية يف تنظي ��م داع�ش ،وجمال
امل�ش ��هداين وهو قي ��ادي بتنظي ��م داع�ش يف
كركوك .
اللق ��اء املزع ��وم ح�ص ��ل يف ت�ش ��رين الث ��اين
ق ��رب مدينة احل�س ��كة ال�س ��ورية الت ��ي كانت
حتت �سيطرة داع�ش �س ��ابقا .بعد ع�شرة �أيام
م ��ن ذلك اللقاء مت �إلق ��اء القب�ض على القيادي

امل�ش ��هداين م ��ن قب ��ل جه ��از اال�س ��تخبارات
الوطنية العراقي.
ه�شام الها�ش ��مي ،اخلبري وامل�ست�شار االمني
العراقي يف �ش� ��ؤون املجاميع امل�سلحة ،يتفق
مع الآراء ال�س ��ابقة ب�أن البغدادي �ض ��ليع يف
عملية التنكر والتمويه.
ويعتقد الها�ش ��مي ب�أن زعيم التنظيم املراوغ
يتواج ��د يف معق ��ل التنظي ��م الباق ��ي يف
�س ��وريا ،ولكن ��ه يقول ب�أن ��ه لي�س لدي ��ه دليل
عل ��ى �أن البغ ��دادي عرب احل ��دود اىل العراق
منذ �ص ��يف ع ��ام  2017عندما ُط ��رد التنظيم
من هناك .وقد قل�ص ��ت حجم االرا�ض ��ي التي
يحتله ��ا التنظيم اىل قريتني �ص ��غريتني فقط
يف املنطقة احلدودية من �سوريا مع العراق،
م ��ع تقديرات مل�س� ��ؤولني �أمريكان م ��ن �أن كل
املناطق �سيتم �إخال�ؤها من داع�ش يف غ�ضون
�أ�سبوعني  .متحدث عن التحالف الدويل �ضد
داع� ��ش ،ذكر لفوك�س ني ��وز بانه "لي�س لديهم
م�ؤ�ش ��رات ع ��ن البغ ��دادي �أو م ��كان تواجده
يف هذا الوقت  ".و�أ�ض ��اف الها�ش ��مي بقوله
"هناك ثالثة �سيناريوهات ملا يحدث لتنظيم
داع� ��ش بعد البغدادي .ال�س ��يناريو االول هو
ان التنظيم قد ينه ��ار ،الثاين هو ان التنظيم
يعيد ترتيب �ص ��فوفه مرة اخ ��رى واختياره
لزعي ��م جدي ��د ،وال�س ��يناريو الثال ��ث �إنه ��م
يرجع ��ون لالن�ض ��مام مرة �أخ ��رى اىل تنظيم
القاعدة" ،م�شريا اىل �أنه رغم ذلك ف�إن داع�ش
ما يزال يعترب تنظيم ًا خطر ًا .
عن :حمطة فوك�س نيوز
الأمريكية
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حرمت ثالثة �أرباع الوحدات الإدارية يف ذي قار من امل�شاريع اخلدمية

قناطر

 طالب عبد العزيز

بالد عاقر ال تلد ال�شرفاء
من خالل معرفتي ال�شخ�ص ��ية ببع�ض النواب ،عن الب�ص ��رة ،وجدت
�أنَّ غالبيتهم ،فتحوا مكاتب لهم يف املدينة ،ي�ستقبلون فيها املواطنني،
ث ��م �أنن ��ي وج ��دت �أنَّ ن�س ��بة كبرية ج ��د ًا م ��ن املطالب ه ��ذه� ،إمنا هي
�شخ�ص ��ية بحت .وبدا يل �أن النواب ه� ��ؤالء ،يكتفون بهذه وتلك ،من
خالل وجودهم يف الب�ص ��رة� ،أثناء عطلة الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي ،وهنا،
ميكنني �أن �أقول بان النائب ،واىل اليوم ال يعرف حدود م�س� ��ؤوليته
يف الربمل ��ان ،مثلم ��ا ال يعرف املواطن جوهر م ��ا يتوجب على النائب
�أن يحقق ��ه له ،ه ��ذا ،الذي انتخب ��ه ،يف بالد كل ما فيه ��ا بات حمدود ًا
و�شخ�صي ًا.
قلت لأحدهم :ملاذا ال ي�ش ّكل نواب الب�صرة فريق �ضغط (لوبي) داخل
جمل� ��س النواب ،م ��ن �أجل حتقي ��ق طموحات وغايات �س ��كان املدينة
الكث�ي�رة ،التي تعاين من الف�س ��اد و�س ��وء االدارة واالهمال والنق�ص
يف املوازنة وفر�ص العمل وتلك�ؤ امل�شاريع ..الخ ف�أجابني با�ستحالة
حتقي ��ق ذلك ،ل�س ��بب ب�س ��يط ه ��و �أنَّ الن ��واب �إمن ��ا يعملون ل�ص ��الح
�أحزابهم ،وال ي�ش ��قون ع�ص ��ا الطاعة على ر�ؤو�س ��اء كتلهم ،مهما كان،
ب ��ل وذه ��ب اىل �أبعد من ذلك بقوله :هناك ،من يعرقل �أي م�ش ��روع قد
تتقدم به كتلة ما� ،إذا مل ين�سجم مع �أهواء وطموحات الكتلة تلك.
لي�س يف الق�ضية ما �أ�ستغربه ،فقد د�أبت العملية ال�سيا�سية يف عراق
ما بعد  2003واىل اليوم على هذه ،لكنني� ،أقف عند ت�ش ��كيل رئا�س ��ة
الوزراء ملا ي�س� �مّى باملجل�س االعلى ملحاربة الف�س ��اد ،وما هي �أهميته
�إذا كان الربملان ،وهو �أعلى �س ��لطة ت�شريعية ،يعمل بال�ضد من الآلية
التي و�ضعت للمجل�س هذا؟ وماذا يعني مراكمة الدولة لعديد اللجان،
الت ��ي مل تق ��م عل ��ى حقيقة وجوده ��ا �س ��اعة ،يف البالد الت ��ي تخرتق
االرادات ال�سيا�سية فيها �أدق مفا�صلها ،مبا فيها الق�ضاء .ي�س�ألني �أحد
االيرانيني –االهوازيني عن ال�س ��بل التي ميكن ��ه القيام بها ،للإفراج
عن �أحد �أقربائه املودعني قيد التحقيق ،يف ق�ضية حيازة ن�صف كيلو
غرام من احل�ش ��ي�ش؟ فاجيبه :ب�س ��يطة ،يف العراق ي�ستطيع املحامي
(الفاه ��م) وبالتع ��اون مع القا�ض ��ي املُ ْه ��دد من احلزب الناف ��ذ ،مناقلة
احلكم من املتاجرة اىل احليازة او التعاطي وبذلك �سيفرج عنه.
يف االزم ��ات الت ��ي ع�ص ��فت ببع� ��ض امل ��دن العراقية ،غالب� � ًا ما يدور
احلديث عن ابدال املحافظ مبحافظ جديد� ،أو رئي�س املجل�س برئي�س
�آخ ��ر ،من �أجل اخلروج م ��ن االزمة هذه ،لكن ،وبعد �س ��نة �أو �أقل من
التبدي ��ل تعاود االزم ��ة ذاتها ،وهذا م ��ا �ألفناه يف الب�ص ��رة والنجف
وكربالء والرمادي وبغداد وغريها ،دومنا �أن يتنبه الربملان ملعاجلة
ق�ض ��ية مث ��ل هذه ،دومن ��ا �أن تلتفت الدول ��ة ،وهكذا ظ ��ل االمر يتكرر
عق ��ب كل عا�ص ��فة جماهريية ،تزهق فيه ��ا االرواح ويتبدد فيها املال.
�ألي� ��س من واج ��ب الربملان التوقف عنده هذه الق�ض ��ية �أو البحث يف
معاجلتها؟
قلت للنائب :وماذا عن �أزمة الب�صرة يف املاء امليناء وال�سد وامل�شاريع
وال�س ��كن ،فيجيبني هي بيد الكتل .ترى ،وبعد جبل االزمات وتراكم
امل�ش ��اكل وتراج ��ع البالد ...نق ��ول� :أمل يئن الأوان لوالدة �شخ�ص ��ية
عراقية وطنية و�ش ��ريفة ،عفيفة و�ص ��ادقة ،خمل�صة وقوية و�شجاعة
ووو ت�أخذ على عاتقها م�س� ��ؤولية انت�شال العراق مما فيه؟ هذه البالد
الت ��ي اجنب ��ت الفحول من ال�ش ��رفاء والوطنيني ،مل ��اذا باتت عاقر ًا ال
تلد ال�شرفاء؟
لي�س يف الق�ضية ما �أ�ستغربه ،فقد د�أبت العملية
ال�سيا�سية يف عراق ما بعد  2003واىل اليوم على
هذه ،لكنني� ،أقف عند ت�شكيل رئا�سة الوزراء ملا
ي�سمى باملجل�س االعلى ملحاربة الف�ساد
ّ

النا�صرية تتذمر و�سكان الأهوار يحملون ممثليهم يف الربملان
م�س�ؤولية حرمان مناطقهم من تخ�صي�صات املوازنة
يف الوقت الذي تظاهر فيه �أهايل ق�ضاء الرفاعي (  80كم �شمال النا�صرية ) احتجاجا على حرمان
مناطقهم من م�شاريع املوازنة االحتادية  ،حمل �سكان الأهوار و�أهايل �سوق ال�شيوخ ممثلي املحافظة
بالربملان م�س�ؤولية تخ�صي�ص امل�شاريع اخلدمية اىل مناطق دون �أخرى رغم احلرمان الذي تعي�شه
مناطق �أهوار النا�صرية.
 ذي قار/ح�سني العامل
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة الفني ��ة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة ذي قار املهند�س ح�س ��ن
الأ�س ��دي للمدى �إن " تخ�صي�صات موازنة
حمافظة ذي قار م ��ن املوازنة العامة كانت
خميب ��ة للآم ��ال كونه ��ا مل تل ��ب متطلب ��ات
املحافظة من امل�ش ��اريع اخلدمية ومل ت�أخذ
مبا طرحه املخت�صني وطالبت به احلكومة
املحلي ��ة م ��ن م�ش ��اريع " ،و�أ�ض ��اف " ف�ل�ا
احلكوم ��ة املركزية وال ممثلو حمافظة ذي
ق ��ار يف جمل�س النواب اطلعوا على حاجة
املحافظة من امل�شاريع اخلدمية وال التفتوا
اىل ما طالبت به املحافظة من قبل ".
و�أ�ضاف الأ�سدي الذي ي�شغل �أي�ض ًا من�صب
نائب رئي�س اللجن ��ة التنفيذية العليا مللف
الأه ��وار والآث ��ار �إن " �أه ��ايل املحافظ ��ة
اليوم يحملون النواب واحلكومة املحلية
و�أع�ض ��اء جمل� ��س املحافظ ��ة م�س� ��ؤولية
نق�ص اخلدم ��ات واحلرمان الذي تعي�ش ��ه
املحافظ ��ة"  ،منوه ًا اىل " غياب التن�س ��يق
ب�ي�ن ممثلي حمافظ ��ة ذي ق ��ار يف الربملان
وحكومته ��ا املحلي ��ة ب�ش� ��أن ح�ص ��تها م ��ن
املوازن ��ة االحتادية وحاج ��ة املحافظة من
امل�ش ��اريع اخلدمية" .و�أعرب الأ�سدي عن
عتب ��ه عل ��ى ممثل ��ي املحافظ ��ة يف جمل�س
النواب كونهم مل ين�س ��قوا مواقفهم ب�ش� ��أن
ح�صة املحافظة من املوازنة االحتادية".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س اللجن ��ة الفني ��ة اىل �أن
"موازن ��ة املحافظة املعلنة ر�س ��ميا بلغت
 116ملي ��ار دين ��ار �ض ��من خط ��ة تنمي ��ة
الأقالي ��م و  36مليار دينار �ض ��من برنامج
الب�ت�رو دوالر وه ��ذه التخ�صي�ص ��ات ال
تغط ��ي ول ��و اجل ��زء الي�س�ي�ر م ��ن حاج ��ة
املحافظة من امل�ش ��اريع اخلدمية" ،و�أردف
�إن " موازن ��ة املحافظ ��ة لع ��ام  2019على
�س ��بيل املث ��ال تخل ��و م ��ن �أي تخ�ص ��ي�ص
مايل ملناطق الأهوار التي تتوزع على 10
وحدات ادارية من �أ�صل  20وحدة ت�ضمها
حمافظة ذي قار " ،منوه ًا اىل �أن " مناطق
االه ��وار ال زالت تعاين من �أثار م�أ�س ��اوية

بعد تعر�ضها للجفاف يف ال�صيف املن�صرم
وه ��ي اىل الآن مل توف ��ر البن ��ى التحتي ��ة
املطل ��وب ت�أمينه ��ا وفق ��ا ل�ش ��روط �إدراج
االهوار �ضمن الئحة الرتاث العاملي".
و�أعرب اال�س ��دي عن ا�ستغرابه من حرمان
االهوار م ��ن موازنة العام احل ��ايل و�إغاء
تخ�صي�ص ��ات الع ��ام املن�ص ��رم الت ��ي كانت
خم�ص�صة لالهوار.
و�أو�ض ��ح اال�س ��دي �إن" مناط ��ق الأه ��وار
مل تذك ��ر ب�ص ��ورة نهائي ��ة يف موازنة عام
 2019كم ��ا �أن تخ�صي�ص ��ات الأه ��وار
يف الع ��ام املن�ص ��رم هي الأخ ��رى ال تعدو
كونه ��ا ت�ص ��ريحات و�أخب ��ار تداولته ��ا
و�س ��ائل الإعالم  ،فمناطق الأهوار مل تتلق
اي ��ة �أم ��وا ًال النعا�ش ��ها وتلبي ��ة متطلباتها

اال�سا�س ��ية خ�ل�ال ع ��ام  ،" 2018الفتا اىل
�أن" ح�صة مناطق الأهوار من موازنة عام
 2018والتي كان ��ت تبلغ  83مليار دينار
مل يت ��م اطالقه ��ا نهائي� � ًا ب�س ��بب اعرتا�ض
احلكوم ��ة املركزي ��ة عليها كونها ا�ض ��يفت
للموازنة م ��ن قبل جما�س الن ��واب ولي�س
من قبل احلكومة االحتادية".
و�أ�ضاف " حتى الوزارات املت�صارعة على
ملف الأهوار واملتمثلة بوزارتي ال�ص ��حة
والبيئ ��ة مل تخ�ص ���ص الأم ��وال ومل تدعم
ملف االهوار بال�صورة املطلوبة".
ويف ال�س ��ياق ذات ��هتظاهر الع�ش ��رات من
�أهايل ق�ض ��اء الرفاعي �شمايل حمافظة ذي
ق ��ار احتجاج ًا عل ��ى حرم ��ان مناطقهم من
امل�شاريع اخلدمية التي من املقرر تنفيذها

�ضمن موازنة العام احلايل .
وق ��ال حي ��در ج�ب�ر وه ��و �أح ��د منظم ��ي
التظاه ��رة يف ت�ص ��ريحات �ص ��حفية �إن "
�أهايل الرفاعي يحتجون اليوم على الغنب
الذي حلق مبدينته ��م بعد حرمانها من اية
تخ�صي�ص ��ات مالية لتنفيذ امل�شاريع �ضمن
موازنة املحافظة للعام احلايل " ،و�أ�ضاف
�إن " احلكوم ��ة االحتادية جتاهلت ق�ض ��اء
الرفاع ��ي رغم م ��ا يعانيه �س ��كان الق�ض ��اء
م ��ن نق� ��ص اخلدم ��ات وتوق ��ف امل�ش ��اريع
اخلدمي ��ة" .الفتا اىل �أن " ق�ض ��اء الرفاعي
ينت ��ج النفط م ��ن حقل الغ ��راف ويتعر�ض
اىل �أ�ض ��رار من عمليات ا�س ��تخراج النفط
وبالت ��ايل يح ��رم م ��ن م�ش ��اريع اخلدمات
اال�سا�س ��ية " .و�أ�ش ��ار ج�ب�ر اىل �أن "

املتظاهري ��ن يطاب ��ون احلكومتني املحلية
واالحتادي ��ة وجمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
بت ��دارك الأم ��ر و�إع ��ادة النظ ��ر يف �آلي ��ة
تخ�ص ��ي�ص الأم ��وال للمناط ��ق املحروم ��ة
من اخلدمات" .وبدوره �أعرب ابو ح�سني
وه ��و مواطن من ق�ض ��اء �س ��وق ال�ش ��يوخ
جنوبي النا�ص ��رية عن ا�ستغرابه من �آلية
توزيع م�شاريع موازنة عام  ، 2019منوه ًا
اىل �أن " ق�ض ��اء �س ��وق ال�ش ��يوخ مل يح ��ظ
باالهتم ��ام املطلوب النقاذه م ��ن احلرمان
ومل تخ�ص ���ص ل ��ه الأموال لتعوي�ض ��ه عن
نق� ��ص اخلدم ��ات" ،داعي ًا جمل� ��س النواب
واحلكوم ��ة االحتادية اىل اعتم ��اد الكثافة
ال�س ��كانية ودرج ��ة املحرومي ��ة يف توزيع
�أموال املوازنة العامة .

الب�ص��رة ت�برم اتفاق�� ًا حلف��ر  40بئ��ر ًا فـ��ي حق��ل جمن��ون النفط��ي
ت�ستقر
� أكرب تراجع لإنتاج "�أوبك" فـي عامني ...و�أ�سعار النفط
ّ
بغداد  /املدى  -رويرتز
�أبرمت �شركتا نفط الب�صرة واحلفر العراقية
اململوكت ��ان للدولة ،اتفاق� � ًا اخلمي�س ،حتفر
مبوجب ��ه الأخرية  40بئر ًا يف حقل جمنون
النفط ��ي مبحافظة الب�ص ��رة جنوبي البالد.
وت�سعى بغداد من خالل هذا االتفاق لزيادة
�إنتاج احلقل �إىل � 450ألف برميل يومي ًا من
� 240ألف ��ا من ��ذ  .2012وجرى �إب ��رام العقد
يف مق ��ر وزارة النف ��ط بالعا�ص ��مة بغ ��داد
بح�ض ��ور وزير النفط ثامر الغ�ضبان ،وفق
بي ��ان ر�س ��مي .ونقل البي ��ان عن الغ�ض ��بان
قول ��ه �إن" :العق ��د �س ��يتيح ل ��وزارة النف ��ط
تطوير احلقل وزي ��ادة عمليات الإنتاج فيه
ب�أوقات قيا�س ��ية ،وكلف خمف�ضة ،وبجهود

املالكات الوطنية يف �ش ��ركتي نفط الب�صرة
واحلف ��ر" .وكان ��ت �ش ��ركة نف ��ط الب�ص ��رة،
ق ��د وقع ��ت يف  19دي�س ��مرب/كانون الأول
املا�ض ��ي اتفاق ًا مماث ًال مع �شركة �شلمربغري
الأمريكي ��ة ،حلف ��ر  40بئر ًا �أخ ��رى يف حقل
جمن ��ون .وتدي ��ر احلكوم ��ة العراقي ��ة حقل
جمنون منذ ان�س ��حاب �ش ��ركة رويال دات�ش
�ش ��ل م ��ن تطوي ��ره يف يونيو/حزي ��ران
املا�ض ��ي .والع ��راق ثاين �أك�ب�ر منتج للنفط
يف "�أوب ��ك" بع ��د ال�س ��عودية ،وينت ��ج يف
املجم ��ل نح ��و  4.5مالي�ي�ن برمي ��ل يومي ًا.
كذلك� ،أعلنت وزارة النفط� ،أنها وقعت عقد ًا
مع �ش ��ركة النفط البحري الوطنية ال�صينية
(�سنوك) لإجراء م�سح �سيزمي يف منطقتي
ا�ستك�ش ��اف نفطيتني .و�أ�ضافت الوزارة يف

بيان �أنه مبوجب ال�ص ��فقة� ،سي�ش ��مل امل�سح
ال�سيزمي منطقة بحرية يف اخلليج و�أخرى
بالق ��رب من احل ��دود م ��ع �إي ��ران .املتحدث
با�س ��م الوزارة ،عا�ص ��م جهاد ،قال �إن امل�سح
البحري �س ��يكون الأول يف املي ��اه العراقية
يف اخللي ��ج .كانت املنطقة الربي ��ة الواقعة
بالق ��رب م ��ن احل ��دود م ��ع �إي ��ران واملنطقة
البحري ��ة من بني  6مناطق ف�ش ��لت يف جذب
عرو�ض من �ش ��ركات طاقة يف عطاء تر�سية
تراخي� ��ص �أُج ��رى الع ��ام املا�ض ��ي .وعقدت
وزارة النفط عطاء ل�شركات الطاقة العاملية
�ش ��مل  11منطق ��ة بالق ��رب م ��ن حدوده ��ا
م ��ع �إي ��ران والكوي ��ت ويف مي ��اه اخللي ��ج.
وع ��زز الع ��راق الإنتاج بوترية �س ��ريعة يف
ال�سنوات الأخرية مب�ساعدة �شركات النفط

الأجنبية ،علم ًا �أن البلد هو ثاين �أكرب منتج الثاين  .2017ويف جديد ال�س ��وق العاملية،
يف "�أوبك" بعد ال�س ��عودي م ��ن جانب اخر ا�س ��تقرت �أ�س ��عار النف ��ط  ،بعدم ��ا حقق ��ت
�ش ��هدت "منظمة الدول امل�ص ��درة للبرتول" مكا�س ��ب على مدى يومني ،فيما تعززت ثقة
(�أوب ��ك) �أك�ب�ر انخفا� ��ض خ�ل�ال عا َم�ي�ن امل�س ��تثمرين بف�ض ��ل زيادة خمزون الوقود
ملعرو�ض ��ها م ��ن النف ��ط يف كان ��ون الثاين ،الأمريك ��ي ب�أق ��ل م ��ن املتوق ��ع ،والعقوبات
نتيجة تخطي ال�س ��عودية ح�صتها يف اتفاق التي فر�ضتها وا�شنطن على �إنتاج فنزويال،
خف� ��ض الإنت ��اج �إىل جان ��ب التخفي�ض ��ات لك ��ن التوت ��رات التجاري ��ة الأمريكي ��ة -
غ�ي�ر الطوعي ��ة لإي ��ران وليبي ��ا وفنزوي�ل�ا ،ال�ص ��ينية �أ ّثرت �سلب ًا يف املعنويات .بيانات
فيما اجتهت الأ�س ��عار �إىل اال�ستقرار اليوم �إدارة معلومات الطاق ��ة الأمريكية �أظهرت ،
اخلمي�س.
ارتفاع خمزون ��ات النفط اخل ��ام الأمريكية
فقد �أظهر م�سح �أجرته "رويرتز" �أن املنظمة بوترية �أقل من التوقعات الأ�سبوع املا�ضي
املكوّ ن ��ة م ��ن  14ع�ض ��و ًا �ض � ّ�خت  30.98ب�س ��بب تراج ��ع ال ��واردات ،وال �س ��يما م ��ع
مليون برميل يومي ًا هذا ال�ش ��هر ،بانخفا�ض انخفا�ض �إمدادات النفط ال�سعودية .وكتب
� 890أل ��ف برمي ��ل ع ��ن كان ��ون الأول ،ويف حملل ��و م�ص ��رف "�إي ��ه�.إن.زد" يف مذك ��رة،
�أكرب تراجع عن ال�ش ��هر ال�س ��ابق منذ كانون �أن "�أ�س ��عار النف ��ط اخل ��ام �ص ��ارت �أق ��وى

بع ��د ظهور م�ؤ�ش ��رات عل ��ى �أن تخفي�ض ��ات
�أوبك ب ��د�أت ت�ؤثر على التجارة" .وت�س ��بب
العقوبات الأمريكية املفرو�ض ��ة على �شركة
النفط احلكومية "برتوليو�س دي فنزويال"
(بي.دي.يف�.إ�س�.إيه) ،هذا الأ�سبوع بع�ض
اال�ض ��طرابات يف الإم ��دادات .وب ��د�أت
خمزون ��ات النف ��ط يف االرتف ��اع يف املرافئ
الفنزويلي ��ة ،حي ��ث جت ��د "ب ��ي.دي.يف.
�إ�س�.إي ��ه" نف�س ��ها غ�ي�ر قادرة على ت�ص ��دير
النفط باملعدالت املعتادة ،ب�س ��بب العقوبات
الأمريكية املفرو�ض ��ة عليها هذا الأ�سبوع..
وكانت "�أوبك" �أعلنت يف  18يناير /كانون
الثاين ،قائمة بامل�ستويات اجلديدة خلف�ض
�إنت ��اج النف ��ط م ��ن قب ��ل �أع�ض ��ائها وكب ��ار
املنتجني الآخرين ل�ستة �أ�شهر حتى يونيو/

حزي ��ران ،يف �إط ��ار االتف ��اق ال ��ذي �أبرمته
املنظمة يف الآونة الأخرية خلف�ض الإنتاج.
وتفيد الأرقام ب�أنه خالل الن�ص ��ف الأول من
عام � ،2019س� � ُتخف�ض "�أوب ��ك" ومنتجون
�آخ ��رون كبار� ،إنتاج النف ��ط مبقدار 1.195
ملي ��ون برمي ��ل يومي ًا ،لي�ص ��ل الإنت ��اج �إىل
 43.874مليون برميل يومي ًا.
ويُ�س ��تفاد من اجلدول الذي ن�شرته "�أوبك"
عل ��ى موقعها الإلك�ت�روين� ،أن خف�ض �إنتاج
دول "�أوب ��ك" وحده ��ا �س ��يبلغ � 812أل ��ف
برمي ��ل� ،أي �إن �إنت ��اج دول �أوب ��ك جمتمع ��ة
�سي�ص ��بح  25مليون� � ًا و� 937أل ��ف برمي ��ل
يومي� � ًا ،مقابل خف� ��ض � 383ألف� � ًا من الدول
املنتجة الأخرى ،التي يبلغ �إنتاجها جمتمعة
 17مليون ًا و� 937ألف برميل يومي ًا.

بالتعاون مع �شركة م�صايف اجلنوب

"امل�شاريع النفطية" تعتزم اجناز م�شروع لإنتاج � 11ألف برميل يومي ًا من البنزين عايل النقاوة

 الب�صرة  /اح�سان ناجي
تعتزم �ش ��ركة امل�ش ��اريع النفطية اجناز م�ش ��روع
وح ��دة الأزمرة يف م�ص ��فاة الب�ص ��رة م�س ��تهدفة
انت ��اج � 11أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا م ��ن البنزي ��ن
«الكازولني» عايل النقاوة للحد من ا�س ��ترياد هذه
املادة التي تع ّد من املواد الوقودية وتكلف الدولة
مبالغ طائلة.
وق ��ال مع ��اون مدير ع ��ام ال�ش ��ركة املهند�س كرمي
وحي ��د وادي ان «امل�ش ��روع ال ��ذي خمط ��ط له �أن
ينت ��ج نح ��و  11ال ��ف برمي ��ل يومي ًا م ��ن البنزين
ع ��ايل النقاوة ميث ��ل وحدة ت�س ��اعد على معاجلة
املنتج ��ات التي حتت ��وي على املخلف ��ات النفطية
والت ��ي ت�ص ��در ع ��ن وح ��دة حت�س�ي�ن البنزين يف
م�صفاة الب�صرة».
و�أ�ض ��اف« :بلغت ن�س ��بة االجناز يف امل�شروع ما
يق ��ارب الـ  % 90ومن امل�ؤمل ت�ش ��غيل الوحدة يف
اقل من �ستة �أ�شهر».
و�أو�ض ��ح وحي ��د �أن «امل�ش ��روع الذي ه ��و وحدة
معق ��دة بجمي ��ع التف�ص ��يالت فيما يخ� ��ص البناء

والت�ش ��غيل والتكري ��ر يع ��د اجنازا وطني ��ا مهما
ج ��دا مل ي�س ��بق ل�ش ��ركة وطني ��ة يف قط ��اع النفط
�أن �أجنزت مثله» ،م�ؤكد ًا م�ض ��ي �ش ��ركة امل�شاريع
النفطية الجناز �أي م�شروع على م�ستوى القطاع
ب�شقيه النفطي والغازي.
اىل ذل ��ك ،قال املهند�س كامل �ص ��الح مدير املوقع:
«تقوم �ش ��ركة امل�ش ��اريع النفطية متمثلة بذراعها
هيئ ��ة م�ش ��اريع اجلن ��وب باعم ��ال تنفي ��ذ وحدة
الأزم ��رة يف م�ص ��فاة الب�ص ��رة ل�ص ��الح �ش ��ركة
م�ص ��ايف اجلنوب النتاج البنزي ��ن بعدد اوكتاين
 88وبطاقة � 11ألف برميل يومي ًا».
و�أكد ان «امل�شروع من امل�شاريع املهمة التي تقوم
عل ��ى تنفيذه ��ا ال�ش ��ركة الول مرة م ��ن نوعها يف
م�صفاة الب�صرة».
فني ًا ،ا�س ��تدرك �ص ��الح« :ا�س ��تخدم يف امل�ش ��روع
تقني ��ة وطريق ��ة مفاع�ل�ات خا�ص ��ة م ��ن �ص ��احبة عن م ��ادة النفث ��ا اخلفيف ��ة املغذية له ��ذه الوحدة
الرخ�ص ��ة �ش ��ركة ( )UOPاالمريكية� ،إذ يجري والفائ�ض ��ة واملُنتج ��ة م ��ن الوح ��دات ومنه ��ا
اعتماد م ��ادة العام ��ل امل�س ��اعد ( )PLUS-8-Iاملف�صولة واملُنتجة يف وحدة الف�صل يف م�شروع
والت ��ي حتت ��وي عل ��ى م ��ادة البالتيني ��وم ومادة وحدة حت�سني البنزين يف امل�صفاة ذاتها».
كلوري ��د االموني ��ا يف ه ��ذه املفاع�ل�ات ف�ض�ل ً�ا وا�ض ��اف �ص ��الح ،ان العم ��ل «�ش ��مل تنفيذ جميع

االعم ��ال امليكانيكي ��ة والكهربائي ��ة وال�س ��يطرة
والآالت الدقيق ��ة ومنظوم ��ات اطف ��اء احلرائ ��ق
واالبني ��ة علم� � ًا ان الت�ص ��ميم والتجهي ��ز يج ��ري
من قبل �ش ��ركة هيدروكاربون االردنية وا�شراف
�ش ��ركة امل�ش ��اريع النفطية يف حني يج ��ري تنفيذ

اعمال الت�ش ��ييد ب�ش ��كل مبا�ش ��ر من قب ��ل مالكات
�ش ��ركتنا» .و�أ�شار اىل ان «العمل بد�أ يف امل�شروع
عام  2012وبالرغم املعوقات والتي �سببها ت�أخر
جتهيز بع�ض املواد �إ ّال �أن ن�س ��بة االجناز و�صلت
حالي ًا اىل مراحل متقدمة �ش ��ملت اعمال الت�ش ��ييد
والفعاليات امليكانيكية التي بلغت ن�سبة االجناز
فيها نحو  .»%95وم�ضى اىل القول� ،أن «اخلطوة
القادم ��ة بعد اكتم ��ال جتهيز املواد متث ��ل التهيئة
للت�ش ��غيل االويل للم�ش ��روع ال ��ذي م ��ن امل�ؤم ��ل
اجنازه بالكامل يف الأ�ش ��هر القليل ��ة املقبلة» .من
جانبه ،قال املهند�س ح�س�ي�ن علي عبيد م�س� ��ؤول
فعالي ��ة امليكاني ��ك� ،أن «اعمالن ��ا تت�ض ��من ن�ص ��ب
جميع املعدات وامل�ض ��خات واملب ��ادالت احلرارية
ا�ضافة اىل اعمال اللحام على وفق حجم الفعالية
ونوعها» ،م�ضيف ًا« :لأول مرة يف �شركة امل�شاريع
النفطي ��ة يجري ا�س ��تخدام حلام مع ��دن (الآلوي
�ستيل) والذي يعتمد على عملية الت�سخني االولية
واملعاجل ��ة احلراري ��ة للمف�ص ��ل بعد اللح ��ام� ..إذ
مت ��ت جميع هذه االعم ��ال من قبل م�ل�اكات هيئة
م�ش ��اريـع اجلنـوب التابعـة ل�ش ��ركـة امل�ش ��اريـع».

وبدوره ،قال املهند�س احمد عبد الغفار م�س� ��ؤول
فعالي ��ة ال�س�ل�امة يف امل�ش ��روع ،ان «واجبن ��ا
يرتك ��ز يف توف�ي�ر اج ��واء عم ��ل �آمن ��ة للعامل�ي�ن
عالوة على توفري معدات ال�س�ل�امة اخلا�ص ��ة لكل
فعالي ��ة الجناز االعمال م ��ن دون اي ا�ض ��رار� ،إذ
و�ص ��ل العم ��ل اىل ارتفاعات عالية ت�ص ��ل اىل 74
مرت ،وبف�ض ��ل ار�ش ��ادات التوعية واملحا�ض ��رات
امل�س ��تمرة للعامل�ي�ن يف امل�ش ��روع بخ�ص ��و�ص
تطبيق اجراءات ال�س�ل�امة الدولي ��ة ( )HSEمل
ت�س ��جل اي حادث ��ة بامل�ش ��روع الأمر ال ��ذي يعود
لتعاطي العاملني مع �شروط ال�سالمة».
�أما املهند�س عماد غركان كا�ص ��د م�س� ��ؤول فعالية
الآالت الدقيقة فتحدث قائال :ان «اعمالنا تتلخ�ص
يف ارب ��ع حماور وهي اعمال ال�س ��يطرة بن�ص ��ب
االجهزة احلقلية يف موقع العمل ونقل اال�شارات
اىل منظومت ��ي ( )DCSو( )PLCا�ض ��افة اىل
اعم ��ال ( )Fire Fetingاخلا�ص ��ة مبوق ��ع العمل
والبنايات واعمال متح�س ���س الغازات (الكاز دي
دكرت) ولي�س انتها ًء باالعمال اخلا�ص ��ة مبنظومة
االت�صـاالت وبنايـات ال�سيطـرة».
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ترجمة

منظمة دولية �سوي�سرية ت�ساعد عوائل عراقية مت�ضررة يف �إعادة بناء حياتها
يف �أغلب �ساعات النهار يف املو�صل جتد  ،يون�س غامن  ،وهو يرتدي �صدريته ال�صفراء اخلا�صة بالعمل مع قفازات مطاطية
ومغرفة يقوم برفع القمامة وتنظيف ال�شوارع � .إنها مهمة �صغري ة �ضمن حملة �أو�سع لإعادة �إعمار مدينته التي بقت ثالث
�سنوات حتت حكم تنظيم �إرهابي قبل ان يتم حتريرها من قبل القوات العراقية يف  . 2017ولكن وظيفته هذه هي التي �ستحدد
مدى حيوية املدينة وم�ستقبلها .
 ترجمة حامد �أحمد
قال غامن الذي كان قبل جميء داع�ش
يح�صل على قوته من بيع مالب�س من
على عربة يدفعها بني ال�شوارع " �أريد
�أن تكون مدينتي و احلي الذي �أ�سكن
نظيف ًا وجمي ًال كما كان يف ال�سابق ".
الآن يتقا�ض ��ى غ ��امن �أجر ًا ق ��دره 25
�أل ��ف دين ��ار مقاب ��ل رفع ��ه للنفاي ��ات
�ض ��من م�ش ��روع � ،أج ��ر مقاب ��ل عمل ،
ترع ��اه منظمة �أي �س ��ي ت ��ي �أاليان�س
 ACT Allianceال�سوي�س ��رية
� .إنه ينفق مع�ض ��م مايك�س ��به من �أجر
عل ��ى �إطع ��ام عائلته الكبرية و�ش ��راء
عالج داء ال�سكري لوالدته  .بيتهم يف
اجلانب الغربي من املو�ص ��ل تعر�ض
للنهب ب�ش ��كل كامل خالل احلرب و�إن
جدرانه مت�ص ��دعة ب�س ��بب ال�ضربات
اجلوية .
و�أ�ض ��اف غ ��امن قائ�ل ً�ا " �أكرب م�ش ��كلة
نواجهه ��ا الآن ه ��و العث ��ور على عمل
 .بقي ��ت �أبحث و�أبح ��ث اىل �أن عرثت
عل ��ى ه ��ذه الوظيف ��ة  ،ا�ش ��عر بالفخر
الآن النني �أ�ستطيع ك�سب مال و�أجلب
م�شرتيات لبيتي ".
م�ش ��روع رف ��ع النفاي ��ات ه ��و ج ��زء
م ��ن برنام ��ج �أك�ب�ر يخ� ��ص جان ��ب
الرعاي ��ة ال�ص ��حية والنظاف ��ة تدي ��ره
منظم ��ة الت�أهي ��ل والتعليم وال�ص ��حة
املجتمعي ��ة  ،ريت� ��ش، REACH
وهي م�ؤ�س�س ��ة عراقي ��ة غري حكومية
مدعومة م ��ن قبل منظم ��ة انرتجريج
�أيد الهنغارية للم�س ��اعدات االن�سانية
ومنظمة �أيكو كوربوري�شن التعاونية
وكالهما ع�ضوان يف منظمة ACT
ال�سوي�سرية .
ب ��اروة عب ��د الرحم ��ن  ،مدي ��ر منظمة
ريت�ش بالوكالة يقول " �أهايل املو�صل
يكابدون م ��ن �أجل العي� ��ش وغالب ًا ما
يكونوا لي�س لديهم مت�س ��ع من الوقت
لتنظيف ال�شوارع وال�ساحات العامة
 .النفاي ��ات يف كل م ��كان  .نحن نعمل
لزيادة حجم ا�ستيعاب الدائرة البلدية
وم�س ��اعدة االه ��ايل لتوعيته ��م عل ��ى
اهمي ��ة احلف ��اظ على نظاف ��ة االماكن
العامة ".
منظم ��ة ريت� ��ش ت�س ��اعد البلدي ��ة
يف ت�ص ��ليح �آلي ��ات و�ش ��احنات
رف ��ع النفاي ��ات م ��ع توف�ي�ر حاوي ��ات
وم�س ��تلزمات جمع النفايات  ،وتقوم

�أي�ض� � ًا بتقييم ��ات عل ��ى االحتياج ��ات
وجم ��ع معلوم ��ات وم�ش ��اركتها �أياها
مع م�س�ؤويل املدينة .
يقول  ،عبد الرحمن � ،إن �أهمية عن�صر
الأج ��ر مقاب ��ل العم ��ل م ��ن الربنام ��ج
ي ��وازي يف �أهميته �أهمية الت�ش ��جيع

على �إ�شاعة اجلانب ال�صحي .
وم�ض ��ى بقول ��ه " �أغل ��ب النا� ��س م ��ا
يزال ��ون بدون عمل �أو نق ��ود  .عندما
نذه ��ب م ��ن بي ��ت اىل بي ��ت للتوعي ��ة
على �أهمي ��ة رف ��ع النفايات ي�س� ��ألونا
بدوره ��م عن فر�ص عمل  .يقولون �إن

امل�ساعدات التي يح�صلون عليها تنفد
بالنهاي ��ة ولك ��ن �إذا يح�ص ��لون عل ��ى
وظيفة �س ��تكون دائمية �أكرث بالن�سبة
ملعي�شة عوائلهم ".
رانف ��دو RNVDOم�ؤ�س�س ��ة
عراقي ��ة غري حكومية اخ ��رى ترعاها

منظم ��ة  ACTال�سوي�س ��رية  ،حيث
تق ��وم مب�س ��اعدة الن�س ��اء العراقيات
على تطوير مهارات اخلياطة لديهن .
�إخال� ��ص حمم ��د  ،ه ��ي �إح ��دى تل ��ك
الن�س ��اء حيث عاي�ش ��ت ه ��ي وعائلتها
�س ��نوات العن ��اء الثالث ��ة حت ��ت حكم

داع� ��ش وغالب� � ًا ما كان ��وا يعانون من
اجلوع � .أحد ابنائها كان يبيع �سكائر
للح�ص ��ول عل ��ى م ��ال ولكن م�س ��لحي
داع� ��ش قب�ض ��وا علي ��ه و�ض ��ربوه
.واثناء املراح ��ل النهائية من احلرب
هربوا من املدينة وعا�ش ��وا يف خميم

للنازح�ي�ن عل ��ى م ��دى �س ��تة ا�ش ��هر .
عندم ��ا ع ��ادت اىل البي ��ت كان البي ��ت
فارغ� � ًا �س ��وى ماكن ��ة خياط ��ة عاطل ��ة
كانت مرتوكة هناك .
قال ��ت حمم ��د " �س ��معت م ��ن جارت ��ي
ع ��ن دورات تدري ��ب خياط ��ة  ،ذهبت
والتحق ��ت بكل حما� ��س  .كنت �أعرف
مب ��ادئ ب�س ��يطة ع ��ن اخلياط ��ة ولكن
خ�ل�ال ال ��دورة تعلم ��ت كي ��ف اخي ��ط
مالب� ��س وقم�ص ��ان و�س ��راويل ،
وب ��دات �أتلق ��ى عرو� ��ض م ��ن جريان
خلياط ��ة مايريدونه و�أتقا�ض ��ى مبلغ
� 3آالف دين ��ار عن كل حاج ��ة �أخيطها
� .أنا اطلب مبلغ �صغري لكي ا�ستقطب
زبائن اكرث  .ما �أح�صل عليه من نقود
تنفق ل�ش ��راء طع ��ام وتعلي ��م �أوالدي
 .ال �أري ��د م ��ن �أوالدي �أن يعمل ��وا يف
ال�شارع ولكن �أن يتفرغوا للدرا�سة".
وظيفتها اجلديدة �ساعدت يف ك�سبها
اح�ت�رام لنف�س ��ها  .م�ؤك ��دة بقوله ��ا "
�أح ��ب �أن �أعم ��ل و�أ�ش ��عر بفخ ��ر يف
�أدائي لهذا العمل  .الرجال يحرتمونا
�أك�ث�ر عندم ��ا ن�س ��اعد يف ك�س ��ب م ��ال
للعائلة و�أنا �أريد الآن �أن �أو�سع عملي
�أكرث".
ً
ا�س ��تنادا اىل م�س ��اعد مدير م�ش ��روع
رانف ��دو لتطوير مه ��ارات اخلياطة ،
عمر �أمري  ،فان هذا امل�ش ��روع ي�ساعد
الن�س ��اء على ك�س ��ب دخل وهي تعترب
خط ��وة مهم ��ة يف ا�س�ت�رجاع احلركة
االقت�صادية للمو�صل .
وق ��ال �أم�ي�ر " يف اجلان ��ب الغرب ��ي
م ��ن املو�ص ��ل كان الرج ��ال فق ��ط م ��ن
يعمل ��ون يف وق ��ت احت�ل�ال داع�ش ،
قلي ��ل من الن�س ��اء من لديه ��ن وظائف
� .أم ��ا الآن فان الن�س ��اء لديهن فر�ص ��ة
جدي ��دة  .نحن فقط نوف ��ر لهن فر�ص
عم ��ل وعليه ��ن املب ��ادرة للعم ��ل � ،إنها
م�س� ��ألة فخ ��ر  .لي� ��س هن ��اك �ش ��يئ ًا
م�س ��تحي ًال بالن�س ��بة له ��ن  .لقد ادركن
الن�س ��اء ب�أنه ��ن يتمتع ��ن بق ��درة على
العم ��ل وجني �أموال  ،با�س ��تطاعتهن
فت ��ح ور� ��ش عم ��ل وي�س ��تطعن العمل
بجان ��ب الرج ��ل  .كث�ي�ر من الن�س ��وة
فق ��دن �أزواجه ��ن و�أوالده ��ن اثن ��اء
احلرب � ،أما الآن في�س ��تطعن االعتماد
على انف�س ��هن يف ك�س ��ب الرزق بدون
خوف ".
عن منظمة ACT
ال�سوي�سرية
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وقعت بغداد اال�سبوع
املا�ضي قانون لأحد اكرب
رزمها االنفاقية على
االطالق بعد �أ�شهر من
املعوقات  .مبعدل انفاق
ي�صل اىل  111.8مليار دوالر
فان ميزانية عام 2019
�سجلت زيادة بن�سبة %45
تقريبا عن ميزانية العام
املا�ضي  ،م�شكلة بذلك �أعلى
ن�سبة عجز وثاين �أكرب
معدل انفاقي يف تاريخ
العراق منذ العام 2003
ولكن على الرغم من احلاجة امللحة لتخ�صي�صات
مالية لإعادة الأعمار بعد حرب تدمريية ا�ستمرت
لثالث �س ��نوات �ض ��د داع�ش وم ��ع قطاع جتاري
مع ��وق يعرتي ��ه ف�س ��اد حكوم ��ي  ،ف ��ان خ�ب�راء
عراقي ��ون يقولون �إن اخلط ��ة االنفاقية ماتزال
غري قادرة على �إيجاد حلول لأكرث م�شاكل البالد
�إحلاح ًا .
عبا� ��س كاظم  ،مدي ��ر املجل�س االطل�س ��ي ملبادرة
الع ��راق  ،قال يف حديث ملوقع �س ��ي ان بي �س ��ي
االمريك ��ي لالخب ��ار االقت�ص ��ادية " كمي ��ة الهدر
والتخ�صي�ص ��ات اخلاطئ ��ة لالم ��وال �أمر �ش ��نيع
جد ًا  .رغم كونها خطة انفاقية �ض ��خمة جد ًا فان

ميزاني ��ة الع ��راق اجلديدة م ��ا ت ��زال تعاين من
نف�س امل�ش ��اكل  .ن�س ��ب كبرية جد ًا م ��ن امليزانية
تذه ��ب �إىل الروات ��ب  ،يف ح�ي�ن املج ��االت التي
تتطل ��ب تخ�صي�ص ��ات مالي ��ة �ض ��رورية لإع ��ادة
�إعم ��ار البن ��ى التحتية يف املناط ��ق التي حتتاج
�إعادة �إعمار ف�إنها غري كافية".
ن�ص ��ف امليزاني ��ة تقريب ًا  ,م ��ا يق ��ارب  52مليار
دوالر � ،س ��تذهب لرواتب موظف ��ي القطاع العام
واملتقاعدي ��ن وال�ض ��مان االجتماع ��ي ملوظف ��ي
احلكوم ��ة وهي ت�ش ��كل زي ��ادة بن�س ��بة  %15عن
ميزانية  . 2018اال�س ��تثمارات �ستخ�ص ���ص لها

 27,8ملي ��ار دوالر و�س ��تبلغ ن�س ��بة العجز اكرث
من �ضعف لت�صل اىل  23,1مليار دوالر.
ممثل ��ي املناط ��ق الت ��ي تعر�ض ��ت لدم ��ار احلرب
�ض ��د داع�ش يف الربملان يتهمون احلكومة بعدم
تخ�ص ��ي�ص متويل كايف مل�ش ��اريع اع ��ادة اعمار
مناطقهم � .صندوق النقد الدويل قدر بان العراق
يحتاج اىل اكرث من  88مليار دوالر العادة اعمار
تل ��ك املناطق  ،ولكن تعهدات دولية مل ترقى حلد
االن اىل تلبية اقل من ن�صف هذا الهدف .املحلل
االقت�ص ��ادي العراق ��ي  ،حمزة ح ��داد  ،كتب على
موقعه يف تويرت قائ ًال " من خالل نظرة �سريعة

عل ��ى ميزاني ��ة  2019الفدرالي ��ة بامكانك القول
�إن هذه احلكومة لي�ست هنا لتفعيل قرارات غري
�ش ��عبية مثل اال�س ��تمرار ب�إ�ص�ل�احات اقت�صادية
تولتها احلكومة ال�سابقة خالل انخفا�ض ا�سعار
النفط  .فه ��ي ال تتمتع بنظرة اقت�ص ��ادية بعيدة
االم ��د ولك ��ن فقط لك�س ��ب ر�ض ��ا ال�ش ��عب لفرتة
ق�ص�ي�رة .عوائ ��د النفط ت�ش ��كل ن�س ��بة  %90من
حجم ميزاني ��ة العراق  .احت�س ��بت ميزانية هذا
الع ��ام على معدل ت�ص ��دير نفط ��ي بحدود 3,88
مليون برميل باليوم وهو اعلى من املعدل الذي
احت�س ��ب مليزانية عام  2018والذي كان بحدود

 3,8مليون برميل باليوم  .وا�س ��تناد ًا على �سعر
 56دوالر ًا للربمي ��ل مقارن ��ة ب�س ��عر  46دوالر ًا
للربميل احت�سب مليزانية العام املا�ضي.
بالن�سبة للخبري االقت�صادي  ،كاظم  ،ف�إن اعتماد
مع ��دل ت�ص ��دير النف ��ط و�س ��عر الربميل ك�ش ��يء
�أ�سا�س ��ي يف ح�س ��اب امليزاني ��ة ه ��و �أم ��ر ال ينم
ع ��ن م�س� ��ؤولية  .م�ؤك ��دا بقول ��ه " �أي من هذين
العامل�ي�ن ه ��و لي� ��س بي ��د احلكوم ��ة العراقي ��ة
 ،بالن�س ��بة ملع ��دل الت�ص ��دير ف ��ان بامكان ��ه ان
يتعرقل بعدة م�ش ��اكل � ،أما ال�سعر فانه قد يهبط
ب�ش ��كل ح ��اد دون �س ��عر  56دوالر ًا الت ��ي بني ��ت
على ا�سا�س ��ه امليزانية ".م ��ن جانب �آخر تعك�س
امليزانية �أي�ض ًا ال�ضغوطات ال�سيا�سية وتناف�س
االولويات يف حكومة العراق اله�شة التي يفتقر
رئي� ��س وزرائها  ،عادل عبد امله ��دي  ،اىل قاعدة
�صلبة من الدعم والذي بقت كابينة وزارته غري
مكتملة حلد الآن منذ �أكرث من ثمانية �أ�ش ��هر على
االنتخابات .عمر النداوي  ،حملل عراقي ومدير
مكت ��ب الع ��راق مل�ؤ�س�س ��ة غرايف ��ون بارترن� ��س
لال�ست�ش ��ارات  ،ق ��ال " النتيج ��ة �أبع ��د م ��ا تكون
عن الكفاءة � .إنه ��ا ميزانية كبرية بحجم انفاقها
وكبرية بعجزها ولكنها �ص ��غرية بتخ�صي�صاتها
اال�س ��تثمارية  .ولي� ��س فيه ��ا �أية وع ��ود تخ�ص
احتياج ��ات الإ�ص�ل�احات االقت�ص ��ادية للبل ��د .
االنفاق ��ات الت�ش ��غيلية الت ��ي تخ� ��ص الروات ��ب
�س ��ت�أكل اجلزء الأكرب من امليزانية بحدود %75
من حجمها مقابل ن�سبة  %25فقط لال�ستثمار".
�أحد اال�ص�ل�احات االقت�صادية ال�ضرورية تكمن
يف تق ��دمي دع ��م �أكرب مل�ش ��اريع القط ��اع اخلا�ص
غ�ي�ر النفطية وذلك من �أجل تنويع م�ص ��ادر قوة
االقت�صاد  ،مع �ضرورة وجود اجراءات جتارية
�ش ��فافة لت�سهيل اال�س ��تثمار  ،والأهم من ذلك كله
هو تكري�س اجلهود ملحاربة الف�س ��اد امل�ست�شري
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وحما�س ��بة املتورط�ي�ن .
منظم ��ة ال�ش ��فافية الدولي ��ة �أدرج ��ت العراق يف
م�ؤ�شرها ال�س ��نوي لعام  2018بالت�سل�سل 168
متذي�ل ً�ا قائمة �أكرث البلدان ف�س ��اد ًا يف العامل من

جمموع  180بلد ًا.
م ��ن جانب �آخ ��ر قال  ،الن ��داوي  ،ب ��ان امليزانية
اخت ��ارت جماالت قليل ��ة يكون االنف ��اق فيها ذو
م ��ردود فعال جت ��اه حتفي ��ز النمو االقت�ص ��ادي
م�ستقب ًال  ،م�شري ًا اىل تخ�صي�صات كبرية لقطاع
الكهرباء وتخ�ص ��ي�ص ما يقارب من  340مليون
دوالر مل�شروع ميناء كبري يف الب�صرة.
مدين ��ة الب�ص ��رة الت ��ي ابتلي ��ت بالفق ��ر ونق�ص
اخلدم ��ات العامة الأ�سا�س ��ية ب�ض ��منها الكهرباء
واملي ��اه النظيف ��ة  ،اندلع ��ت فيه ��ا احتجاج ��ات
عنيفة ال�صيف املا�ضي تخللتها هجمات على عدد
م ��ن االبنية احلكومي ��ة والقن�ص ��ليات االجنبية
ب�ضمنها القن�صلية االمريكية والإيرانية.
�أحم ��د طبقجل ��ي  ،م�س ��تثمر وزمي ��ل غ�ي�ر مقيم
ل ��دى اجلامع ��ة االمريكي ��ة يف ال�س ��ليمانية  ،من
�أه ��ايل بغ ��داد كت ��ب ع ��ن امليزاني ��ة يف تقرير له
اال�س ��بوع املا�ض ��ي قائال " االفتق ��ار اىل االنفاق
يف جمال اال�س ��تثمار وخ�صو�ص� � ًا يف م�ش ��اريع
البن ��ى التحتي ��ة غري النفطية هو �أم ��ر مقلق حق ًا
 .عل ��ى الرغم من الوع ��ود التي قطعته ��ا النخبة
ال�سيا�س ��ية عل ��ى نف�س ��ها لإعادة �إعمار املو�ص ��ل
وبنائها مع بقية املدن واملناطق املت�ض ��ررة  ،فان
الأرق ��ام املخ�ص�ص ��ة يف امليزانية له ��ذا الغر�ض
ت�ش�ي�ر عك�س ذلك متام ًا  ".الدميقراطية اله�ش ��ة
للبل ��د ت�س ��تمر مبواجهتها تهدي ��دات من جيوب
ن�شطة مازالت باقية من م�سلحي داع�ش  ،وكذلك
فان اخلدمات الأ�سا�س ��ية يف �أح�س ��ن احوالها ال
يعتم ��د عليها يف مناطق وا�س ��عة م ��ن البالد مع
بق ��اء املهجري ��ن داخليا بحدود اك�ث�ر من مليون
�ش ��خ�ص مل يعودا اىل مناطقهم الأ�صلية  .بدون
�إ�ص�ل�احات مكر�س ��ة وا�س ��تثمار يف جمال تنوع
امل�ص ��ادر االقت�ص ��ادية  ،ف� ��إن خ�ب�راء حملي ��ون
يخ�ش ��ون من �أن تعر�ض العراق الهائل ل�صدمات
نفطية �سي�ستمر برتكه عر�ضة حلالة جديدة من
عدم ا�ستقرار وا�ضطراب اجتماعي.
عن موقع �سي ان بي �سي
االقت�صادي الأمريكي

رياضة

العدد ( )4363ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة -
الأحد (� )3شباط 2019

ّ
وه��داف فري��د
العناب��ي زعيم�� ًا لآ�س��يا ب�أرق��ام ا�س��تثنائ ّية

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

"الأدعم" الأكتم ِ�س ّر البطولة!
وعادت ك�أ�س �آ�سيا للح�ضن العربي بعد غياب  12عام ًا بفعل ال�صمود
والتحدي اللذين �أبداهما فر�سان العنابي يف ملحمة القمة التاريخية
الت ��ي منحت قطر امتياز دخ ��ول الئحة االبطال بج ��دارة عرب تاريخ
البطولة املمتد منذ عام  1956حتى الآن.
ف ��وز وال �أروع فجّ ��ر االف ��راح يف �ش ��وارع الدوح ��ة وبغ ��داد وعمّان
وم�س ��قط والكوي ��ت وغريه ��ا ابتهاج ًا بن�ص ��ر عرب ��ي و�إرادة قطرية
توجّ ��ت جه ��ود احت ��اد ك ��فء وجه ��از �إداري خمل�ص وم ��درب حظي
بثق ��ة اجلمي ��ع والعب�ي�ن كانوا على ق ��در املهم ��ة يف امل ��كان والزمان
ومل يخذل ��وا اجلمي ��ع برغم ق ��وة املنتخب الياب ��اين الطامح للهروب
ب�ص ��دارة املتوّ ج�ي�ن بلق ��ب خام� ��س ا�ستع�ص ��ى عليه نتيج ��ة الطوق
الدفاعي واحل�ص ��ار الهجومي الذي ن ّفذه "الأدعم" طوال ال�ش ��وطني
بلياقة بدنية عالية ّ
قل نظريها يف مثل هكذا لقاءات حا�سمة.
خا�ض املنتخب القطري �س ��بع مباريات �شر�س ��ة و�س ��جل ت�سعة ع�شر
هدف ًا وهو نف�س رقم فانيلة هدافه ال�ساحر املعز علي �صاحب االهداف
ق�صية املُبهرة يف مرمى اليابان ف�ض ًال عن حمافظة
الت�سعة و�أبرزها املَ ّ
حار�س املرمى �س ��عد ال�شيب على هدوء �ش ��باكه �إال من كرة "تاكومي
مينامين ��و" ه ّزتها بخجل معلنة الهدف ال�ش ��ريف لل�س ��اموراي الذي
مل يك ��ن بالقوة والقيمة املع ��روف بهما يف املباري ��ات الكبرية وظهر
م�ست�سلم ًا لزعيم البطولة ما بعد هدف ال�ساحر عند الدقيقة .12
واحد من �أ�س ��رار تفوق العنابي يف م�س�ي�رته يف البطولة �أن البعثة
كله ��ا من احت ��اد ومدرب�ي�ن والعبني وبقي ��ة الطواق ��م امللحقة خلدمة
جن ��اح املهم ��ة عمل ��وا واجباتهم بـ"الكتمان" مل ي�س ��مع لهم ت�ص ��ريح
ناري ،وال �شو�ش ��رة فنية ،وال فتنة �إعالمية وال مال�س ��نة حول ق�ضية
غ�ي�ر كروية ،الكل خدم الكل ،وكان تالحم القيادة وال�ش ��عب يف دولة
قط ��ر م ��ع �أبنائهم مبثابة العبني �أ�سا�س ��يني �ض ��من الفري ��ق بدعمهما
املعن ��وي الهائل للتخفيف من ال�ض ��غوط التي واجه ��ت املنتخب منذ
�أن و�صل �أر�ض الإمارات وما ت�ش ّكله الأزمة ال�سيا�سية اخلليجية من
ارها�ص ��ات نف�سية رمبا بانت ت�أثرياتها يف �أكرث من موقف و�صورة،
لكن ح�ص ��انة البعثة جعلتها تت�ص ّرف بوعي وحر�ص بالغني حمافظة
على �أ�ص ��الة العالقات مع "�أبناء زايد" طوال مدة الإقامة حتى حلظة
املغادرة مع الك�أ�س عرب حدود �سلطنة عُمان.
�أجمل ما يف بطولة �آ�س ��يا  17النجاح الالفت الذي انتزعت �ش ��هادته
اللجن ��ة املحلية املنظمة بالتع ��اون مع االحتاد الآ�س ��يوي للعبة ،فقد
�أثبت ��ت احرتافي ��ة اللجان و�آلي ��ات التن�س ��يق ال�سل�س ��ة والدقيقة مع
�إعالمي ��ة البطول ��ة وف ��رق املتطوع�ي�ن املنت�ش ��رة يف �أرج ��اء املالعب
الثماني ��ة يف ابوظبي ودب ��ي والعني وال�ش ��ارقة �أن الإمارات جاهزة
متام� � ًا لت�ض ��ييف بع� ��ض مباري ��ات موندي ��ال  2022بح�س ��ب مقرتح
االحت ��اد ال ��دويل لكرة القدم �إذا ما تع ّذر على القطريني �إقامة ن�س ��خة
ك�أ� ��س الع ��امل  -لوحده ��م  -مب�ش ��اركة ( )48منتخب� � ًا لأول م ��رة يف
تاريخها.
حق� � ًا ،ت�س ��تحق التجرب ��ة القطري ��ة يف ك�أ� ��س �آ�س ��يا � 2019أن تكون
�أمثول ��ة للمنتخب ��ات يف الق ��ارة وخا�ص ��ة الك ��رة العربي ��ة التي تقف
محُ رجة �أمام ا�س ��تحقاق عاملي جديد (ت�ص ��فيات مونديال  )2022مع
مالكات فنية متباينة القدرة وال�شجاعة والنباهة التكتيكية يف مدى
منحه ��ا الثقة �أو ا�س ��تبدالها مب�ل�اكات �أخرىّ ،
ولعل �أ�س ��ود الرافدين
ه ��م الأكرث حراج ��ة بني اجلميع بوجود مدرب ال يُح�س ��ن الت�ص� � ّرف
يف االوقات احلا�س ��مة مثلما ق�ض ��ى دقائق الوقت اال�ضايف �أمام قطر
�س ��رحان ًا م ��ع مواطن ��ه املدرب امل�س ��اعد العج ��وز (بالدو) ف�ض�ل ً�ا عن
مزاجي ��ة تعامله مع الالعبني اال�سا�س ��يني و�س ��وء اختيار ت�ش ��كيالته
ّ
وحتفظه يف �أكرث من مباراة ب�أ�س ��لوب دفاعي غري مربّر وال يتنا�سب
مع حيازته عنا�ص ��ر �ش ��بابية متحمّ�س ��ة اعتادت مع مدربني وطنيني
على التوازن بني مهماته ��ا الدفاعية والهجومية يف حمور العمليات
وغريه ��ا من النقاط ّ
امل�شخ�ص ��ة �ض ��ده التي ال ت�ش ��جّ ع املراهنة على
�إمكاناته للخال�ص من �إخفاقات الأ�سود املتكررة.
وحت ��ى عام  2023موعد �إقامة البطولة  18من املونديال الآ�س ��يوي،
نتمن ��ى للك ��رة القطري ��ة مزي ��د ًا م ��ن النجاح ��ات واال�س ��تقرار يف
اال�س ��تحقاقات املقبلة وللكرة العراقية التوفي ��ق والنجاح مع مدرب
كفء مب�س ��توى التح ��دي واملتغريات الطارئة عل ��ى منتخبات القارة
(قريغيز�س ��تان وفيتنام والهند �أُمنوذج ًا) وتلوّ ن املدار�س التدريبية
العاملة معها ،فاالجيال الكروية ال ُت�ص ��نع بيُ�س ��ر و�س ��رعان ما تندثر
�إذا م ��ا ا�س ��تدامت حيويته ��ا مبنج ��زات كب�ي�رة ودُعم ��ت باالم ��وال
واملع�سكرات والوديات الدولية النوعية ،وهكذا بالن�سبة للمنتخبات
العربي ��ة الت�س ��ع التي رافقت قط ��ر والعراق يف الإم ��ارات نتمنى لها
مراجعة الدر�س ومعاجلة الإخفاق بحلول وقرارات مرتوية.
�أجمل ما في بطولة �آ�سيا  17النجاح الالفت
الذي انتزعت �شهادته اللجنة المحلية
المنظمة بالتعاون مع االتحاد الآ�سيوي
للعبة ،فقد �أثبتت احترافية اللجان
و�آليات التن�سيق ال�سل�سة والدقيقة مع
�إعالمية البطولة وفرق المتطوعين
المنت�شرة في �أرجاء المالعب الثمانية
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وبع ��د بداي ��ة هادئ ��ة ا�س ��تم ّرت مل ��دة  11دقيقة،
خط ��ف منتخب قط ��ر ه ��دف التق� �دّم يف الدقيقة
 12عندما انطلق �ص ��انع الألعاب �أكرم عفيف يف
اجلهة الي�س ��رى وم� � ّرر �إىل املعز عل ��ي الذي ه ّي�أ
الكرة لنف�س ��ه عل ��ى دفعتني وظه ��ره للمرمى قبل
مق�ص ��ية جميلة بعيد ًا عن متناول
�أن ي�س ��دد كرة ّ
احلار�س �سويت�شي غوندا.
وكاد العناب ��ي ي�ض ��يف اله ��دف الثاين مبا�ش ��رة
عندم ��ا انطل ��ق �أك ��رم عفي ��ف يف هجمة �س ��ريعة
ومرر الكرة �إىل زميله املهاجم املعز يف مواجهة
املرمى لي�س ��دد ك ��رة ارتطمت باحلار� ��س غوندا
وحتولت �إىل ركلة ركنية يف الدقيقة .13
وحاول منتخب الياب ��ان االنطالق نحو الهجوم
م ��ن �أج ��ل التعدي ��ل ،ولك ��ن دون �أن ينج ��ح يف
اخ�ت�راق الدفاع القطري املنظم ،حيث مل ي�س ��دد
العب ��و املنتخ ��ب �أي حماول ��ة عل ��ى املرم ��ى يف
الن�ص ��ف الأول م ��ن ال�ش ��وط الأول ث ��م �أ�ض ��اف
منتخ ��ب قطر الهدف الث ��اين يف الدقيقة  27بعد
�سل�س ��لة من التمريرات يف و�سط امللعب قبل �أن
مي ��رر �أك ��رم عفي ��ف الك ��رة �إىل عبدالعزيز حامت
لي�س ��دد من م�س ��افة بعيدة كرة متقن ��ة بعيد ًا عن
متناول احلار�س غوندا.
وا�س ��تمرت خطورة الهجمات القطرية ،ليتدخل
القائ ��م الياباين ويحرم القائد ح�س ��ن الهيدو�س
من الت�س ��جيل يف الدقيقة � 35إثر متريرة بيدرو
كوريا العر�ض ��ية لينته ��ي ال�ش ��وط االول بتقدم
قطري (.)0-2
وتوا�ص ��ل ذات ال�س ��يناريو مع انطالق ال�ش ��وط
الثاين ،من خالل حم ��اوالت يابانية غري جمدية
لتعدي ��ل النتيج ��ة ،وهجم ��ات مرت ��دة خط�ي�رة
ملنتخ ��ب قطر ومن �إحدى هذه املحاوالت انطلق
�أك ��رم عفي ��ف يف هجم ��ة مرتدة �س ��ريعة باجلهة
الي�سرى قبل �أن يهيئ الكرة �أمام املعز علي الذي
�سدد دون تركيز فوق العار�ضة يف الدقيقة .56
وكانت �أبرز فر�ص منتخب اليابان �إثر ركلة ركنية
من اجلهة اليمنى ارتقى لها البديل يو�ش ��ينوري
موتو ولعب كرة ر�أ�س ��ية مرت بعيدة فوق مرمى

احلار� ��س القط ��ري �س ��عد ال�ش ��يب ولكن ��ه جنح
�أخري ًا يف الت�س ��جيل بعد �سل�سلة من التمريرات
ب�ي�ن ت�سوكا�س ��ا �ش ��يوتاين ويويا �أو�س ��اكو قبل
�أن ت�ص ��ل الك ��رة �إىل تاكوم ��ي مينامين ��و ليتقدم
يف مواجه ��ة املرمى وي�س ��دد من ف ��وق احلار�س
�سعد ال�ش ��يب يف الدقيقة  66ليقل�ص الفارق بني
املنتخبني اىل هدف واحد.
وو�س ��ط املحاوالت اليابانية انطلق �أكرم عفيف
يف هجم ��ة مرتدة وهي� ��أ الكرة �أم ��ام عبدالعزيز
حامت لي�سدد من حافة منطقة اجلزاء كرة ارتطمت
بالدف ��اع الياباين وحتول ��ت �إىل ركلة ركنية يف
الدقيقة  79وجنح املنتخب القطري يف ت�سجيل
اله ��دف الثال ��ث من ركلة ج ��زاء احت�س ��بت عقب
الرج ��وع �إىل تقنية الفيديو امل�س ��اعد ،حيث مل�س
مايا يو�ش ��يدا الكرة بيده داخ ��ل منطقة اجلزاء،
ونفذه ��ا �أكرم عفيف بنجاح يف اجلهة املعاك�س ��ة
للحار�س غوندا يف الدقيقة . 83
وحاف ��ظ املنتخب القط ��ري يف الدقائق املتبقية
على تقدمه حتى النهاية ليطلق احلكم الأوزبكي
راف�ش ��ان ايراماتوف �صافرته بفوز منتخب قطر
عل ��ى نظ�ي�ره الياب ��اين بنتيج ��ة ( )1-3ليحتفل
الالعب ��ون بع ��د ذلك بتحقي ��ق منتخبه ��م �إجناز ًا
تاريخي ًا من خالل اللقب القاري الأول ويح�ص ��ل
عل ��ى جائزة مالي ��ة قدرها  5مالي�ي�ن دوالر التي
مت تخ�صي�ص ��ها من قبل االحتاد اال�س ��يوي لكرة
الق ��دم للمنتخ ��ب البط ��ل فيم ��ا ح�ص ��ل و�ص ��يفه
املنتخ ��ب الياب ��اين على جائ ��زة مالي ��ة قدرها 3
ماليني دوالر.
�أ�سلوب �سان�شيز
وخالل �سبع مباريات يف البطولة� ،سجل منتخب
قطر  19هدف ًا مقابل هدف واحد فقط يف مرماه،
دخل املب ��اراة النهائية ب�ش ��باك نظيفة يف الدور
الأول املجموعة اخلام�س ��ة وحقق  9نقاط كاملة
م ��ن ثالث مباريات ،ف ��از على لبن ��ان  0-2وعلى
كوريا ال�ش ��مالية  0-6وعلى ال�سعودية  ،0-2ثم
فاز يف دور ثمن النهائي على العراق  ،0-1وفاز
يف رب ��ع النهائ ��ي عل ��ى كوريا اجلنوبي ��ة ،0-1

جوائز البطولة
و�ش ��هدت هذه البطولة �سيطرة املنتخب القطري
باجلمل ��ة على جوائ ��ز بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا 2019
حي ��ث نال مهاجمه (الهداف من طراز فريد) املعز
عل ��ي عبد الله لقب �أف�ض ��ل العب يف البطولة بعد
تقدمي ��ه م ��ردود ًا رائع ًا من ��ذ انطالق املناف�س ��ات
ودوره الكب�ي�ر يف احتالل منتخبه مركز الزعامة
لأول مرة يف تاريخ م�شاركاته التي انطلقت عام
 1956يف فيتنام اىل جانب تتويجه بلقب الهداف
بعد ت�س ��جيله � 9أهداف يف �سبع مباريات ليحطم
الرقم القيا�سي لعدد االهداف امل�سجلة يف ن�سخة
واح ��دة م ��ن النهائيات القارية وامل�س ��جل با�س ��م
الإي ��راين عل ��ي دائي من ��ذ ع ��ام  1996حيث رفع

� 6أه ��داف وح�ص ��ل املنتخ ��ب الكوري ال�ش ��مايل
عل ��ى املرك ��ز الأول يف دخ ��ول االه ��داف �ش ��باكه
حيث بلغت  14هدف� � ًا مقابل هدف واحد له ،فيما
مل يتمكن منتخب فل�س ��طني من ت�سجيل �أي هدف
يف املباري ��ات الثالث التي لعبه ��ا �أمام منتخبات
�سوريا و�أ�س�ت�راليا والأردن مقابل ثالثة �أهداف
�أهت� � ّزت بها �ش ��باكه من قبل املنتخب اال�س�ت�رايل
وكذلك احلال مع �شقيقه املنتخب اليمني الذي مل
يحرز العبوه �أي ه ��دف مقابل � 10أهداف دخلت
يف مرماه خ�ل�ال املباريات الثالث التي خا�ض ��ها
�أمام �إيران والعراق وفيتنام.

املع ��ز علي عبد الل ��ه اىل � 9أهداف مقابل  8لدائي
عندما افتتح الت�س ��جيل يف املب ��اراة النهائية من
كرة �إكروباتية جميلة يف الدقيقة  12بعد متريرة
جميلة من �صانع الألعاب �أكرم عفيف وكان املعز
ق ��د �س ��جل �أول �أهداف ��ه يف مرمى منتخ ��ب لبنان
و�أعقب ��ه برباعية �ض ��د كوريا ال�ش ��مالية وثنائية
�ضد ال�س ��عودية يف دور املجموعات ولكنه �صام
ع ��ن الت�س ��جيل يف الدورين ثم ��ن النهائي وربع
النهائ ��ي �ض ��د العراق وكوري ��ا اجلنوبية قبل �أن
يع ��ود اىل هز ال�ش ��باك به ��دف يف الدور ن�ص ��ف
النهائي �ض ��د الإمارات وح�ص ��ل عل ��ى مبلغ مايل
قدره  30الف دوالر قيمة اجلائزة املخ�ص�ص ��ة له
من قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
وف ��از حار� ��س املرم ��ى القط ��ري �س ��عد ال�ش ��يب
بجائ ��زة �أف�ض ��ل حار� ��س مرمى بعدما ا�س ��هم يف
تتويج بالده باللقب حمافظ ًا على نظافة �ش ��باكه
يف  6مباريات متتالية قبل املباراة النهائية حيث
مل تتل ��ق �أي هدف ط ��وال  609دقائق قبل دخول
اله ��دف الوحيد ع ��ن طري ��ق تاكوم ��ي مينامينو

متابعة /رعد العراقي

قضية األسبوع

احل�ص ��ول على فتات االجنازات مل تكن
�إال بجه ��ود ذاتي ��ة للالعب�ي�ن �أو اخط ��اء
املناف�سني وظروف املباريات.
تل ��ك احلقيقة الب ��د �أن نع�ت�رف بها دون
�أن نتع ّكز على التاري ��خ وي�أخذنا العناد

اىل حمط ��ات الف�ش ��ل والرتاجع وننظر
ب�ش ��يء من العقالنية نحو دول ال ميكن
�أن تقارن بامكانية العراق اقت�ص ��ادي ًا �أو
�إرث ًا ح�ض ��اري ًا لكنها حققت وحتقق الآن
اجنازات وطفرات مذهلة يف امل�س ��توى

الفني والذهني �أكرث مم ��ا حققناه طيلة
ال�س ��نوات املا�ض ��ية برغ ��م �أن �س ��جل
التاريخ ي�شهد بعراقة الريا�ضة العراقية
قيا�س ًا بتلك الدول.
البد �أن ال ت�ستغرب اجلماهري الريا�ضية

لآخ ��ر اخفاق ح�ص ��ل ملنتخبن ��ا الوطني
يف نهائي ��ات ك�أ�س �آ�س ��يا  2019فنحن
بالفع ��ل منتل ��ك املواه ��ب الف ��ذة �إال اننا
نفتق ��د احلا�ض ��نة ال�ص ��حية الت ��ي تعمل
عل ��ى ا�س ��تقطابهم وتطويره ��م وتغذية
وزجهم
افكارهم بحداثة العلوم الكروية ّ
تدريجي� � ًا يف البط ��والت والأه ��م ه ��و
الإعداد النف�سي الطويل الأمد ،وهذا ما
عمل ��ت عليه قطر ودول �أخرى ف�أن�ش� ��أت
�أك�ب�ر اكادميي ��ة كروي ��ة عل ��ى م�س ��توى
العامل ت�ض ��م من�ش�آت ومدار�س وم�شايف
ومالع ��ب متع ��ددة وكل الو�س ��ائل التي
ت�سهم يف �إعداد اجيال متعاقبة بخربات
اجنبي ��ة عاملي ��ة لتك ��ون مهي� ��أة لتمثي ��ل
املنتخب ��ات الوطنية فا�س ��تحقت الرتبّع
علي عر�ش �آ�س ��يا وح�ص ��دت ثمار اجلهد
واملثابرة ولن تتوقف عند تلك احلدود،
بل �ستم�ضي اىل �أكرث من هذا االجناز.
�أال ي�ستحق العراق �أن ينتف�ض ا�صحاب
ال�ش� ��أن لتغي�ي�ر النم ��ط الروتين ��ي يف
التخطي ��ط والعم ��ل ب ��دء ًا م ��ن وزارة

و�أ�صبح احلار�س �سعد ال�شيب �أول حار�س مرمى
يف تاريخ ك�أ�س �آ�س ��يا طيلة  63عام ًا الذي �شباكه
نظيفة وح�صل على جائزة مالية قدرها � 10آالف
دوالر ،فيم ��ا ن ��ال املنتخ ��ب الياباين لك ��رة القدم
جائزة اللعب النظيف وت�سلمها قائده يو�شيدا.
130هدف ًا يف  51مباراة
وبل ��غ ع ��دد االه ��داف امل�س ��جلة يف البطول ��ة
130هدف� � ًا خ�ل�ال  51مباراة بواق ��ع  2.30هدف
يف املب ��اراة الواح ��دة حي ��ث �س ��جل  36هدف ًا يف
اجلول ��ة الأوىل م ��ن دور املجموع ��ات و 30هدف ًا
يف اجلولت�ي�ن الثانية والثالثة و17هدف ًا يف دور
ثمن النهائي و 6يف دور ربع النهائي و 7يف دور
ن�ص ��ف النهائي و 4يف النهائ ��ي واحتل املنتخب
القطري املركز الأول يف ت�سجيل الأهداف بواقع
 19هدف ًا وعليه هدف واحد يليه يف املركز الثاين
املنتخب الإي ��راين الذي احرز العب ��وه  12هدف ًا
وعلي ��ه � 3أهداف يليه يف املرك ��ز الثالث املنتخب
الياباين الذي ميلك  12هدف ًا و�س ��جلت يف �شبكه

ميمي املتـ�أ ّلق
ك�سب منتخبنا الوطني لكرة القدم فائدة وحيدة
من النهائيات القاري ��ة برغم خروجه املبكر من
الدور ثمن النهائي ت�ألق املهاجم مهند علي كاظم
�إثر م�س ��اهمته يف الت�أهل م ��ن دور املجموعات
بالهدف�ي�ن اللذين �أحرزهما يف مرمى املنتخبني
الفيتنام ��ي واليمن ��ي حي ��ث �أ�ص ��بح الالع ��ب
الوحيد الذي ترغب يف التعاقد معه خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية �أندية يوفنتو�س االيطايل
وغلط ��ة �س ��راي الرتك ��ي وغال�س ��كو رينج ��رز
اال�س ��كتلندي وفريدر برمين الأمل ��اين وبنفيكا
الربتغايل وجينك البلجيكي والعني الإماراتي
والدحي ��ل القط ��ري حي ��ث قدم ��ت عرو�ض ��ها
الر�س ��مية اىل �إدارة نادي ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي
ال ��ذي ميل ��ك البطاق ��ة الدولي ��ة مليم ��ي واعترب
م ��ن �أول الظواه ��ر الكروي ��ة يف الق ��ارة ال ��ذي
�سيكون م�ش ��روع جنم عراقي �ساطع له القدرة
عل ��ى خالفة جن ��وم الك ��رة العراقية ال�س ��ابقني
(ح�سني �سعيد و�أحمد را�ضي ويون�س حممود)
و�أث ��ار ميمي انق�س ��ام ًا يف ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي
بخ�ص ��و�ص الن ��ادي ال ��ذي �س ��يو ّقع ل ��ه ولكنه
ا�صطدم ب�أقفال �أبواب االحرتاف اخلارجي من
قب ��ل �إدارة نادي ��ه حتى انتهاء املو�س ��م الكروي
احل ��ايل لرغبتها يف �أن يكون الالعب م�س ��اهم ًا
يف حتقي ��ق حلم جماهريها ب�إحراز لقب دوري
الكرة املمتاز.

نيمار ينتظر �سان جيرمان في ربع نهائي الأبطال
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجنة الأوملبية
والذه ��اب نحو �إن�ش ��اء �ص ��رح ريا�ض ��ي
عراقي مياث ��ل ويناف�س (�إ�س ��باير قطر)
وتقدميه كم�ش ��روع متكامل �أمام انظار
احلكوم ��ة ل�ض ��مان الدع ��م وامل�س ��اندة
وتوظي ��ف الأم ��وال امله ��دورة عل ��ى
ربر
امل�شاركات الرمزية والإنفاق غري امل ّ
الحت ��ادات غ�ي�ر منتجة باجت ��اه متويل
هذا ال�صرح مع توحيد املدار�س التابعة
للوزارة لتكون جزء ًا منه.
اخلط ��وة ال متث ��ل �ض ��رب ًا م ��ن اخلي ��ال
�أو امل�س ��تحيل ،ب ��ل امل�س ��تحيل �أن ال
حتظ ��ى كرتن ��ا به ��ذا القدر الي�س�ي�ر من
اال�س ��تحقاق وه ��ي تعي� ��ش يف كل مرة
الإخف ��اق عل ��ى انغ ��ام الوت ��ر احلزي ��ن
والن�ش ��از مل ��ن ال يجيد اللح ��ن والعزف
ال�ص ��حيح ويجه ��ل قيم ��ة تر ّبع ��ه على
مناجم املواهب الكروية التي باتت بني
�أمرين� ،إما الإهمال وال�ضياع �أو البحث
عن فر�ص ��ة خارج �أ�سوار وطن ال يعرف
كيف يحافظ عليها!

بغداد  /املدى
�أث ��ار قائد املنتخ ��ب الربازيلي لكرة
القدم نيمار دا �س ��يلفا ،مهاجم فريق
باري� ��س �س ��ان جريم ��ان الفرن�س ��ي
 ،التف ��ا�ؤل يف �ص ��فوف الفري ��ق
الباري�س ��ي بخ�صو�ص موعد عودته
من الإ�صابة.
وذك ��ر موق ��ع ""le10sport
الفرن�س ��ي� ،أن الع ��د التنازيل لعودة
نيم ��ار ،ق ��د ب ��د�أ ،بع ��د �أن رج ��ع من
بر�ش ��لونة ،حي ��ث تتح�س ��ن حالت ��ه،
خا�ص ��ة بع ��د �أن مت الت�أك ��د �أن ��ه ال
يعاين من ك�س ��ر يف "م�شط القدم"،
وه ��ي الإ�ص ��ابة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا
املو�سم املا�ضي.
و�أو�ض ��ح املوق ��ع الفرن�س ��ي �أن
نيم ��ار �س ��يعود يف �أف�ض ��ل ح ��ال،
خ�ل�ال مباري ��ات ربع نهائ ��ي دوري
الأبط ��ال ،يف حال ��ة ت�أه ��ل باري� ��س
�سان جريمان.

وكان نيمار ح�صل على حقن بالزما
يف مدين ��ة بر�ش ��لونة اال�س ��بانية
للتع ��ايف ،ما قلل من حدة الأمل الذي
كان ي�شعر به الالعب..
و�ش ��هدت حلظ ��ات و�ص ��ول النج ��م

كلمة صدق
 حممد حمدي

ف�شل رباعي املنتخبات!

بغداد  /املدى

بعد رحلة ماراثونية ا�ستمرت لأكرث
من  27يوم ًا فر�ض منتخب قطر لكرة
القدم �سطوته على كرة القارة بعد
ً
بطال لك�أ�س �آ�سيا  2019للمرة
تتويجه
الأوىل يف تاريخ م�شاركاته �إثر فوزه على
نظريه منتخب الياباين بنتيجة ()3-1
يف املباراة النهائية التي �أقيمت على
ملعب مدينة زايد الريا�ضية يف العا�صمة
الإماراتية �أبو ظبي بح�ضور عدد كبري
من ال�شخ�صيات احلكومية يتو�سطها
رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم
ال�سوي�سري جياين انفانتينو ورئي�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم البحريني
�سلمان بن �إبراهيم.

�أن����ق����ذوا ال���م���واه���ب م���ن ال�����ض��ي��اع ف���ي (�إ���س��ب��اي��ر ال���ع���راق)
يوم ًا بعد يوم تتواىل الأدلة والرباهني
�أمام �أنظار وم�س ��امع �أ�ص ��حاب ال�ش� ��أن
وامل�س� ��ؤولني عل ��ي الريا�ض ��ة العراقية
وخا�ص ��ة بعد نهاية كل بطولة �أو ملتقى
ريا�ضي على امل�ستوى القاري �أو العاملي
حني تنت�ص ��ر �إرادة التخطي ��ط والبناء
ال�س ��ليم وميزة احلر�ص والتحدي على
توظي ��ف كل خطواتهم نحو الو�ص ��ول
اىل اله ��دف بدق ��ة وعلمية بينم ��ا تنهار
جت ��ارب م ��ن ُيراه ��ن عل ��ى الع�ش ��وائية
واالجتهاد ال�شخ�ص ��ي و�ضربات احلظ
وامنيات املنجمني.
الريا�ض ��ة العراقي ��ة وخ�صو�ص� � ًا ك ��رة
الق ��دم يف كل م�ش ��اركاتها اخلارجية مل
تك ��ن يوم� � ًا حتمل ر�ؤي ��ة وا�ض ��حة عن
كيفية حتقيق النجاح وما هية الأ�س ���س
الت ��ي ا�س ��تندت اليها يف ر�س ��م خارطة
الطري ��ق التي ميكن �أن ت�ص ��ل بها نحو
مناط ��ق املناف�س ��ة والت�أث�ي�ر و�أجزم ان

ت���ن���ف���ي���ذ

�صراع رباعي مثري على �صدارة كرة املمتاز

بغداد  /حيدر مدلول

ويف ن�صف النهائي هزم الإمارات  ،0-4و�ساهم
املدرب الإ�س ��باين فليك�س �سان�شيز يف �أن يكون
منتخب ��ه م ��ن �أكرث املنتخب ��ات  24امل�ش ��اركة يف
الن�س ��خة ال�سابعة ع�ش ��رة من بطولة ك�أ�س الأمم
الآ�سيوية تكام ًال على امل�ستوى الفني واملحافظة
عل ��ى الأ�س ��لوب الذي جل� ��أ اليه خ�ل�ال املباريات
ال�س ��بع الت ��ي خا�ض ��ها �ض ��من دور املجموع ��ات
ودور ال�س ��تة ع�شر ودور الثمانية ودور الأربعة
والدور النهائي ال ��ذي يرتكز على الدفاع املحكم
والهجم ��ات املرت ��دة ال�س ��ريعة بفع ��ل تواج ��د
جمموع ��ة م ��ن الالعب�ي�ن الذي ��ن ي�ش ��كلون حالي ًا
�أعمدة رئي�س ��ة يف العدي ��د من الأندي ��ة القطرية
الكربى حيث حافظ على �أن يكون منتخبه بدون
هزميه ومتكن م ��ن �إزاحة منتخبات ال�س ��عودية
والع ��راق وكوري ��ا اجلنوبي ��ة والإم ��ارات م ��ن
طريق ��ه الت ��ي تعت�ب�ر م ��ن دائ ��رة الكب ��ار و�أنهى
طم ��وح حمارب ��ي ال�س ��اموراي ب�إح ��راز اللق ��ب
القاري اخلام� ��س الذي كان عل ��ى الأبواب بفعل
الأداء الرفي ��ع والنتائ ��ج الرائع ��ة الت ��ي حققه ��ا
يف ه ��ذه البطول ��ة حي ��ث مت اعتب ��اره م ��ن قب ��ل
النق ��اد واملتابعني ب�أنه القادم لإ�ض ��افة املزيد من
ال�ض ��حايا للمنتخبات املناف�سة له ال�سيما بعد �أن
�أطاح بنظريه الإيراين بثالثية نظيفة يف الدور
ن�صف النهائي.
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الربازيل ��ي نيمار دا �س ��يلفا ،مهاجم
باري� ��س �س ��ان جريمان الفرن�س ��ي،
م�س ��اء ي ��وم اخلمي�س املا�ض ��ي �إىل
مطار بر�ش ��لونة حلظات غ�ضب من
الالعب جتاه بع�ض ال�صحفيني.
وذكرت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية
�أن �أحد ال�ص ��حفيني �س� ��أل نيمار عن
�إمكانية ارتدائه لقمي�ص بر�ش ��لونة
جم ��ددا يف امل�س ��تقبل ،لينفج ��ر
الالعب غ�ض ��با جتاه هذا ال�صحفي،
ويطالبه باالبتعاد عنه ،وقال له" :ال
تلم�سني".
وتعر�ض نيمار لإ�ص ��ابة يف الكاحل
�أم ��ام �سرتا�س ��بورغ يف ال ��دوري
الفرن�س ��ي مطلع الأ�س ��بوع املا�ض ��ي
�ستبعده عن املالعب ملدة � 10أ�سابيع،
حيث �سيفقده النادي الباري�سي ملدة
 14مباراة� ،أبرزها �أمام مان�ش�س�ت�ر
يونايتد يف ال ��دور ثمن النهائي من
دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا ،يوم ��ي 12
�شباط اجلاري و� 6آذار املقبل .

مازالت دائرة ال�ص ��راع على �صدارة دوري الكرة
املمتاز يف املو�سم احلايل ت�شهد �إثارة وندية بني
فرق ال�ش ��رطة مت�ص ��در الرتتيب بر�صيد  33نقطة
ومطاردي ��ه فري ��ق ال ��زوراء حامل لقب الن�س ��خة
املا�ض ��ية �ص ��احب مرك ��ز الو�ص ��افة بر�ص ��يد 31
نقط ��ة وفري ��ق القوة اجلوية بط ��ل ك�أ�س االحتاد
اال�س ��يوي لكرة الق ��دم  2018ال ��ذي يحتل املركز
الثال ��ث بر�ص ��يد  30نقط ��ة وفريق الك ��رخ الرابع
بر�ص ��يد  30نقطة بع ��د ان متكنت تل ��ك الفرق من
حتقي ��ق الف ��وز يف اجلول ��ة الرابع ��ة ع�ش ��رة م ��ن
مرحلة الذهاب التي �ش ��هدت عودة عدد من العبي
منتخبن ��ا الوطن ��ي اىل �ص ��فوفها م ��ن جدي ��د �أثر
انته ��اء م�ش ��واره يف بطول ��ة ك�أ� ��س ا�س ��يا 2019
االمارات بعد خ�س ��ارته �أمام نظ�ي�ره القطري يف
دور ثم ��ن النهائي بنتيجة ()1-0وكذلك م�ش ��اركة
العبيها املحليني واملحرتفني الذين تعاقدت معهم
خالل فرتة االنتقاالت ال�ش ��توية �إداراتها يف اطار
�س ��عيها للظف ��ر باللق ��ب م ��ن اج ��ل حتقي ��ق �أحالم
�أن�ص ��ارها الت ��ي تواكبه ��ا خ�ل�ال املباري ��ات التي
تلعبها على مالعب العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات
اجلنوبية والو�سطى و�إقليم كرد�ستان .
وعاد فريق نفط مي�س ��ان بنقط ��ة ثمينة اىل مدينة
العم ��ارة بع ��د تعادل ��ه �س ��لب ًا مع غرمي ��ه التقليدي
فريق نفط الو�س ��ط يف املباراة التي جرت بينهما
على ملع ��ب النجف االوملبي ليحاف ��ظ على املركز
اخلام� ��س بر�ص ��يد  24نقطة متفوق ��ا بفارق نقطة
واح ��دة على فريق النفط ال ��ذي انتزع ثالث نقاط
ثمينة من م�ض ��يفه فري ��ق ال�ص ��ناعات الكهربائية
به ��دف حمل توقيع املهاج ��م حممد داود وتعر�ض
فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب اىل خ�س ��ارة جدي ��دة �أمام
فري ��ق الطلب ��ة بنتيج ��ة ( )4-1يف املب ��اراة التي
جمعتهم ��ا عل ��ى ملعب نادي ال�ص ��ناعة الريا�ض ��ي
ليظ ��ل يف املرك ��ز الثالث ع�ش ��ر بر�ص ��يد  13نقطة
فيما ارتفع ر�ص ��يد الأني ��ق اىل النقطة  22باملركز
ال�س ��ابع يف الرتتيب وتراجع فري ��ق اربيل ثالثة
مراكز لي�س ��تقر يف املركز احلادي ع�ش ��ر بر�ص ��يد
 16نقط ��ة �إث ��ر تعر�ض ��ه اىل هزمي ��ة �أم ��ام فري ��ق
النج ��ف بثالثي ��ة انتق ��ل فيه ��ا اىل املركز التا�س ��ع
بر�ص ��يد  17نقط ��ة متخلفا بفارق ث�ل�اث نقاط عن

فريق احلدود �ص ��احب املركز الثامن الذي وا�صل
م�سل�سل نتائجه االيجابية بعد انت�صاره ال�صعب
على فريق �أمانة بغداد بنتيجة ()1-2فيما �س ��قط
فري ��ق املين ��اء يف فخ التعادل ال�س ��لبي �أمام فريق
الديوانية يف املباراة التي �ش ��هدها ملعب الفيحاء
باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة حيث
ارتق ��ى االخري اىل املركز التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�ص ��يد
 10نقاط بدال من املركز االخري الذي كان عليه يف
اجلولة الثالثة ع�ش ��رة من مرحلة الذهاب وحافظ
الأول على مركزه الثاين ع�ش ��ر بر�ص ��يد  14نقطة
.
و�س ��يواجه فري ��ق احل�س�ي�ن عل ��ى ملع ��ب التاجي
�ض ��يفه فريق البحري القادم من حمافظة الب�صرة
يف ال�س ��اعة  2:30ظه ��ر غ ��د الإثن�ي�ن مناف�س ��ات
اجلولة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة من مرحلة الذهاب فيما
�س ��تقام يف الي ��وم التايل  5مباري ��ات على مالعب
العا�ص ��مة بغداد واملحافظات حيث ي�ضيف فريق

انتهى املولد الآ�س ��يوي ر�س ��مي ًا بتتوي ��ج العناب ��ي القطري بفخر
وا�ستحقاق ك�أف�ضل فريق �آ�س ��يوي متكامل �أطاح بكبار املر�شحني
بالتتابع و�س ��جل �أف�ض ��ل النتائج القيا�س ��ية� ،أف�ض ��ل فريق �أف�ضل
ه ��داف والعب �أف�ض ��ل حار�س مرمى �أف�ض ��ل م ��درب ،والأكيد وما
ال خ�ل�اف عليه �أن املنظومة املتكامل ��ة للعنابي قد عملت على �أكمل
وجه ب�ش ��هادة جمي ��ع خرباء وحمللي املنتخبات الآ�س ��يوية الذين
اجمعوا على ا�ستحقاق ال�ش ��قيقة قطر للك�أ�س الآ�سيوي الذي جاء
نتيجة عمل متقن على �أعلى امل�ستويات.
والأكيد �أن ما بعد هذا الدر�س الآ�س ��يوي ال�شيق �سيكون التناف�س
يف اخلف ��اء والعل ��ن حمموم� � ًا عل ��ى ت�ص ��حيح الأخط ��اء جلمي ��ع
املنتخب ��ات الت ��ي اخفق ��ت يف البطول ��ة وحماول ��ة اللح ��اق بركب
قطر وغريها من الدول التي اف�ص ��حت عن نف�س ��ها ،وبالقدر الذي
ت�أمل ��ت في ��ه جماهرين ��ا الريا�ض ��ة وجت ّرع ��ت �آالم اخل�س ��ارة لأننا
م ��ن ب�ي�ن ال ��دول التي اخفقت اي�ض� � ًا م ��ن اول اختب ��ار حقيقي يف
البطولة بدورها ال�س ��اد�س ع�شر طاملا كانت الفائدة من امل�شاركات
حا�ضرة.
م ��ا �أك ��ده احت ��اد الك ��رة عن عزم ��ه حتلي ��ل اال�س ��باب وامل�س� �بّبات
والوق ��وف عليها بعناية فائقة لنك ��ون قادرين على ّ
تخطي البلدان
الآ�س ��يوية يف اال�س ��تحقاقات املقبلة ،نود هنا التذكري �أن االخفاق
كان رباعي� � ًا بامتي ��از ملنتخب ��ات النا�ش ��ئني وال�ش ��باب والأوملب ��ي
والوطن ��ي بفرتة ال متتد �أكرث من �أربعة ا�ش ��هر وه ��ي م�ؤثرة جد ًا
وت ��دق ناقو�س اخلط ��ر ب�أننا ال نعاين الف�ش ��ل بتجربة واحدة ،بل
انهيار املنظومة الكروية كاملة ،فقد اخفق النا�ش ��ئون يف ماليزيا
م ��ن ال ��دور الأول لبطول ��ة �آ�س ��يا تبعه ��م ال�ش ��باب ب�أي ��ام معدودة
ومت ّزقت �شباكهم كفريق ه�ش يف بطولة �آ�سيا لل�شباب باندوني�سيا
و�أث ��ر مدرب املنتخب الأوملبي عبدالغني �ش ��هد �أن يلغي امل�ش ��اركة
الآ�س ��يوية من الأ�صل لعدم جدواها ،ومن ثم ح�ضرت بطولة �آ�سيا
يف الإم ��ارات بجمي ��ع تفا�ص ��يلها املثرية م ��ع املدرب ال�س ��لوفيني
كاتانيت� ��ش وما زال حبل تداعياتها وما ح�ص ��ل يف الأيام الأخرية
يت�ضح �ساعة بعد اخرى.
م ��ن كل ذلك ن�س ��تنتج مبا ال يقبل ال�ش ��ك �أن املنتخبات التي متثلنا
تعاين �أن ��واع العلل وال تقوى على امل�ش ��اركات الآ�س ��يوية ورمبا
الإقليمي ��ة �أي�ض� � ًا ،فهل هناك �أن�ص ��ع من هذا الدليل الوا�ض ��ح ومل
نتحدث بع ��د عن دوري الكرة ال�ض ��عيف املهزوز بتفا�ص ��يلة وهو
اال�س ��ا�س الأول لبناء املنتخبات ،ف�إذا كان اال�س ��ا�س رخو ًا مري�ض ًا
كيف لنا �أن نرتجّ ى البناء املتني ال�صلب؟
�أعتقد �أن االحتاد ال ميلك �إزاء هذه املعادلة �شيئ ًا يذكر �سوى �إفراغ
ال�شحنات ال�ص ��اعقة التي يجب تفريغها والتنفي�س عن اجلماهري
ب�شيء يذكر ،ورمبا دفع ثمن ذلك �أحدهم ممن ال ي�ؤثر وال ي�ست�أثر
ب�شيء كيما يقال �أن احتادنا الكروي بد�أ بخطوات جادة للنهو�ض
بواقع املنتخب الوطني واحلقيقة هي غري ذلك بالت�أكيد فال املدرب
وال الالعب املحرتف وال التح�ض�ي�ر ب�شهر و�شهرين كانا �سيعينان
الأ�س ��ود اجلريحة على تكملة امل�ش ��وار لأن ال�س ��بب اعمق وا�شمل
من هذه الطروحات.
�إن امل�ش ��كلة التي تتج ّلى اليوم يف كرة القدم هي بحقيقتها �صورة
متكامل ��ة جلمي ��ع الألع ��اب الريا�ض ��ية ب�ل�ا ا�س ��تثناء و�إن احللول
املرج ��وّ ة له ��ذه االمرا�ض ال ميك ��ن �أن تتحقق من احت ��اد الكرة �أو
اللجنة الأوملبية العراقية بانفراد ،بل يتعدى الأمر اىل امل�ؤ�س�سات
االخرى التي يالم�س عملها الريا�ض ��ة ب�صورة �أو باخرى �إن كانت
ت�ش ��ريعية �أو تنفيذية ،و�إن االح�سا�س ب�أهمية الريا�ضة و�شحذها
للهم ��م الوطنية واالرتق ��اء باملواطنة وهو �أمر مف ��روغ منه والبد
�أن يكون انعا�ش ��ها من �أعلى امل�ستويات يف الدولة كق�ضية وطنية
عاجلة تتوجّ ب التطوير والت�ش ��ذيب واملحا�سبة و�إبعاد املف�سدين
واملفا�ص ��ل الزائدة عن ج�سد الريا�ض ��ة ال�سليم كي تتعافى وتعمل
كمنظومة متكاملة ب�صورة �صحيحة.
خالف ذلك ف�إننا �س ��نطوي �سجل الف�شل ونر�ض ��ى مبهدّئات العلل
االحتادي ��ة التي يجري حت�ض�ي�رها الي ��وم مبخترباتهم البائ�س ��ة
لال�س ��تهالك الإعالم ��ي فقط وعلين ��ا �أن ننتظر موج ��ات �أخرى من
الف�ش ��ل الفني والإداري ونودّع ريا�ض ��ة الإجناز اىل الأبد والكرة
�أولها.

�أربيل على ملعب فران�س ��و حري ��ري فريق امليناء
ويلتق ��ي فري ��ق الكرخ على ملع ��ب االدارة املحلية
يف الديوانية مع م�ضيفه فريق الديوانية وتنتظر
فريق ال�شرطة مباراة �صعبة مع فريق �أمانة بغداد
ويلع ��ب فريق احل ��دود على ملع ��ب التاجي فريق
النجف ويحت�ض ��ن ملعب ال�ش ��عب الدويل مباراة
فريقي القوة اجلوية ونفط الو�سط .
و�سي�ش ��هد ي ��وم االربعاء ختام اجلولة اخلام�س ��ة
ع�ش ��رة من مرحلة الذه ��اب ب�إج ��راء  4مواجهات
 ،االوىل �س ��تكون عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي ال�ص ��ناعة
الريا�ض ��ي بني فريقي النف ��ط والكهرباء والثانية
�س ��تجمع فري ��ق نفط اجلن ��وب وجاره ال�س ��ماوة
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف
حمافظة الب�صرة ويلتقي يف الثالثة فريق الطلبة
مع م�ضيفه فريق ال�صناعات الكهربائية ،واملباراة
االخرية �سيحل فيها فريق نفط مي�سان �ضيفا ثقيال
على فريق الزوراء على ملعب ال�شعب الدويل .

تق�صان �شريط الجولة ال�ساد�سة
�س ّلة الكرخ ونفط الجنوب ّ
بغداد  /املدى
ح ��دد احت ��اد ال�س ��لة ي ��وم اخلمي�س
املقب ��ل موع ��دا النط�ل�اق اجلول ��ة
ال�ساد�س ��ة من مرحلة االياب لدوري
ال�س ��لة املمت ��از ال ��ذي ي�ش ��ارك في ��ه
 11فريق ��ا م ��ن العا�ص ��مة بغ ��داد
واملحافظات .
ويلع ��ب فري ��ق الك ��رخ مت�ص ��در
الرتتي ��ب بر�ص ��يد  29نقط ��ة يف
ال�س ��اعة الرابعة ع�صر اخلمي�س مع
�ضيفه فريق نفط اجلنوب الب�صري
الرابع بر�ص ��يد  23نقطة يف افتتاح
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن مرحل ��ة
الذهاب يف مهمة ت�س ��عى فيها كتيبة
امل ��درب حمم ��د النج ��ار اىل معاودة
االنت�ص ��ارات من جديد �إثر تعر�ضه
اىل �أول خ�سارة �أمام فريق ال�شرطة
يف اجلول ��ة اخلام�س ��ة بف ��ارق 6
نقاط واالطمئنان يف و�ض ��ع قدم له
يف دوري امل�س ��د�س الذهب ��ي ال ��ذي
�س ��يتم حتديده من قبل احتاد ال�سلة
يف موع ��د الح ��ق م ��ن �ش ��هر �ش ��باط
اجلاري يف �إطار رحلته يف املو�سم
احل ��ايل خلط ��ف اللقب رغ ��م وجود
مناف�س ��ة �شر�س ��ة من بقية خ�صومه

م ��ن الف ��رق اجلماهريي ��ة البغدادية
واملحافظاتية .
ويخو� ��ض فري ��ق ال�ش ��رطة الثال ��ث
بر�ص ��يد  28نقط ��ة اختبار ًا �ص ��عب ًا
م ��ع م�ض ��يفه فري ��ق احلل ��ة الثام ��ن
بر�ص ��يد  18نقطة يف املب ��اراة التي
�ست�ض ��يفها قاع ��ة ال�ش ��هيد حم ��زة

ن ��وري يف ال�س ��اعة الرابع ��ة ع�ص ��ر
يوم ال�سبت املقبل فيما حتت�ضن يف
التوقي ��ت ذاته قاعة ال�ش ��عب املغلقة
لاللع ��اب الريا�ض ��ية يف العا�ص ��مة
بغ ��داد لق ��ا ًء متكافئ� � ًا يجم ��ع فري ��ق
االعظمي ��ة �ص ��احب املرك ��ز االخ�ي�ر
بر�ص ��يد  16نقطة وفريق اخلطوط

 3ذهب ّيات لقب�ضات االت�صاالت
في البقعة الدول ّية

بغداد /املدى
متك ��ن ن ��ادي االت�ص ��االت ممث ��ل املالكم ��ة
العراقية من حتقي ��ق نتائج كبرية يف بطولة
البقع ��ة الدولي ��ة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة للمالكمة
التي اختتمت م�س ��اء �أم�س االول اجلمعة يف
العا�ص ��مة الأردنية عمّان مب�شاركة �سبع دول
و�ستة ع�شر ناديا.
وب�ّي�نّ مدرب نادي االت�ص ��االت الكابنت طارق
حل ��و لـ(امل ��دى)� :أن العبين ��ا االبط ��ال وه ��م
اربع ��ة العبني فقط ا�س ��تحوذوا على االنظار
والنتائ ��ج مع� � ًا نظر ًا للم�س ��توى املتق ��دم لهم
ونتائجه ��م املبهرة ب�ش ��هادة و�س ��ائل الإعالم
وخرباء اللعبة يف البطولة.

وا�ض ��اف بالق ��ول� ،ش ��ارك نادي االت�ص ��االت
يف بطول ��ة البقعة الدولية اخلام�س ��ة ع�ش ��رة
للمالكمة بفعالية و�سط العبي م�صر والأردن
وفل�سطني واليمن والإمارات ولبنان ومتكن
العب ��و ن ��ادي االت�ص ��االت الأربع ��ة مرت�ض ��ى
كوب ��ي وك ��رار كاظ ��م وجا�س ��م كاظ ��م وعقيل
م�أمون من ال�صعود �إىل النهائي جميعهم بعد
الفوز يف الت�صفيات و�شبه النهائي وبالتايل
ح�صد ثالث ميداليات ذهبية وواحدة ف�ضية.
وحق ��ق مالكمون ��ا امليدالي ��ات الذهبي ��ة ع ��ن
طري ��ق :مرت�ض ��ى كوبي وزن٥٢كغ ��م وكرار
كاظ ��م �س ��هم وزن ٦٩كغم وعقي ��ل جبار وزن
٩١كغ ��م فيما نال جا�س ��م كاظ ��م وزن  ٨١كغم
ميداليته الف�ضية الوحيدة.

اجلوية العا�ش ��ر بر�صيد  16نقطة ،
ويلتقي فريق زاخو التا�سع بر�صيد
 17نقطة على قاعته وبني جماهريه
مع �ض ��يفه فريق الت�ض ��امن ال�سابع
بر�صيد  20نقطة القادم من حمافظة
النج ��ف يف ال�س ��اعة الرابعة ع�ص ��ر
يوم احلادي ع�ش ��ر من �ش ��هر �شباط
اجلاري .
ويواج ��ه فري ��ق النف ��ط �ص ��احب
املركز الو�ص ��يف بر�ص ��يد  28نقطة
عل ��ى قاعة ال�ش ��عب املغلق ��ة لاللعاب
الريا�ضية يف العا�صمة بغداد فريق
الكهرباء يف ال�س ��اعة الرابعة ع�صر
يوم الثالث ع�ش ��ر من �ش ��هر �ش ��باط
اجلاري فيما �سيح�صل فريق امليناء
على راحة يف اجلولة ال�ساد�س ��ة من
مرحلة االياب لدوري ال�س ��لة املمتاز
.
وكان ��ت مباريات اجلولة اخلام�س ��ة
م ��ن مرحلة االي ��اب قد �أ�س ��فرت عن
فوز ال�ش ��رطة عل ��ى الك ��رخ بنتيجة
( ) 76-81نقط ��ة والت�ض ��امن عل ��ى
احلل ��ة ( ) 60-66والنف ��ط عل ��ى
اخلطوط اجلوي ��ة ()72-92ونفط
اجلن ��وب على االعظمي ��ة ()72-91
نقطة .

نامق :ا�ستجابة الوزير لـ (
بغداد /املدى
�أ�ش ��اد م ��درب �ألع ��اب الق ��وى يف
كرك ��وك رع ��د نام ��ق با�س ��تجابة
وزي ��ر ال�ش ��باب والريا�ض ��ة �أحمد
ريا� ��ض العبي ��دي لنداء �ص ��حيفة
(امل ��دى) يف عددها ال�ص ��ادر يوم
 23كان ��ون الأول  2018اخلا�ص
تخ�ص�ص ��ية
ب�إن�ش ��اء مدر�س ��ة
ّ
حتت�ض ��ن املوهوب�ي�ن م ��ن جميع
الفئ ��ات لدع ��م اللعب ��ة يف الأندية

ما �أكده اتحاد الكرة عن عزمه
تحليل اال�سباب والم�س ّببات
والوقوف عليها بعناية فائقة
ّ
تخطي البلدان
لنكون قادرين على
الآ�سيوية في اال�ستحقاقات
المقبلة

) انطالقة ل�صناعة الأبطال

واملنتخبات وذلك بلقائه �شخ�صي ًا
يف مق ��ر الوزارة ي ��وم  17كانون
الثاين املا�ضي.
وقال نامق لـ(املدى) :وجّ ه الوزير
العبي ��دي املالكات امل�س� ��ؤولة يف
وزارة ال�شباب والريا�ضة ب�إعداد
درا�س ��ة متكامل ��ة ع ��ن م�ش ��روع
التخ�ص�ص ��ية للموهب ��ة
املدر�س ��ة
ّ
يف مدين ��ة كرك ��وك بعدم ��ا قدّمتُ
ل ��ه �ش ��رح ًا تف�ص ��يلي ًا ع ��ن معاناة
نتو�سم
الريا�ض ��يني ال�صغار ممن ّ

فيه ��م الأم ��ل الكب�ي�ر لتحقي ��ق
االجنازات لوطننا.
الوزي ��ر
وا�ضاف،ا�س ��تثم ّر
العبي ��دي تواج ��د وكي ��ل الوزي ��ر
ل�ش�ؤون الريا�ضة ع�صام الديوان
للمتابع ��ة والتنفي ��ذ بخ�ص ��و�ص
م ��ا مت االتف ��اق عليه خ�ل�ال اللقاء
ومنها �إجناز خمططات املدر�س ��ة
وم ��ا حتتاج ��ه من كل ��ف تخمينية
لغر�ض رفعه ��ا اىل اجلهات العليا
ال�ستح�ص ��ال املوافق ��ات الالزم ��ة
و�إطالق ت�س ��مية (ابطال كركوك)
على املدر�س ��ة ،مع اعتمادي �ضمن
عق ��ود الوزارة ك ��وين خدمت يف
خمتل ��ف االندي ��ة العراقي ��ة مل ��دة
ثالث �س ��نوات بال مقابل و�ضحّ ت
عائلت ��ي ب�أخ ��ي ال�ش ��هيد البط ��ل
�س ��عد نامق ،ا�ضافة اىل �أن الروح
الوطني ��ة واالخال� ��ص يف العمل
يدفعنا لت�ض ��حيات �أك�ب�ر من �أجل
�إع�ل�اء �س ��معة الع ��راق يف �ألعاب
القوى.
و�أو�ض ��ح رع ��د �أن تفاع ��ل الوزير
العبيدي مع ما ين�شر يف ال�صحافة
وم ��ا ُيب ��ث يف الربام ��ج التلفازية

العي ��ون الرا�ص ��دة لالخط ��اء
والدالة على مرتك ��زات النهو�ض
بواق ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ية
دليل وا�ضح على رغبته يف تذليل
جمي ��ع املعوّ ق ��ات التي ي�ص ��طدم
بها الريا�ض ��يون ال�سيما ا�صحاب
االجناز ،و�أ�ش ُد على يده ومن معه
م ��ن طاقم فن ��ي و�إداري و�إعالمي
ا�ست�ش ��اري لقيادة ريا�ض ��تنا اىل
من�صات التتويج.
واختت ��م ت�ص ��ريحه� :أدعو جميع
الريا�ض ��يني يف مدين ��ة كرك ��وك
اىل التكات ��ف م ��ن �أج ��ل خدم ��ة
املوهوبني �أبناء الريا�ض ��ة الذين
نفتخ ��ر بوجوده ��م ونثن ��ي عل ��ى
متابعة �أ�سرهم وثقتهم مبا نقدمه
له ��م م ��ن جه ��ود وخ�ب�رات ،و�إن
�ش ��اء الله تتمكن وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة م ��ن �إجن ��از م�ش ��روع
املدر�س ��ة هذا الع ��ام بالتعاون مع
اجله ��ات املعني ��ة يف املحافظ ��ة
لت�س ��توعب امل�ل�اكات التدريبي ��ة
والإداري ��ة وننطل ��ق ب�ص ��ناعة
االبطال املناف�سني على امليداليات
يف البطوالت املحلية والدولية.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

مرت الأيام وحرا�س ريمبرانت لم يغادروا
َّ
مخيلتي ،وال�ضوء الذي يهبط عليهم ب�شكل
جليل ومقد�س �أمام �إحدى بوابات المدينة
ظل ي�شغلني ،حيث تمتد يد الكابتن كوك
لتقترب من عين الم�شاهد ،وهو ي�ستطلع
دوريته في �أحد م�ساءات �أم�ستردام
الخالدة.

Email: info@almadapaper.net
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ثنائية ال�ضوء والعتمة في (ما �أراد �أن يقوله الحجر) لـ يا�سين طه حافظ

�ضوء الحب والر�سم
كي ��ف تتغ�ي�ر حياتن ��ا؟ وماه ��ي الأ�ش ��ياء الإ�س ��تثنائية التي
ت�ص ��ادفنا وتب ��دل طريقن ��ا اىل الأب ��د؟ �أ�ش ��ياء ت�س ��حبنا من
حياتن ��ا الت ��ي نعرفها وت�ض ��عنا عل ��ى عتبة حي ��اة جديدة مل
نتوقعها؟ هذا ما فكرت به و�أنا �أ�ستح�ض ��ر لوحة (احلرا�س ��ة
الليلي ��ة) الت ��ي �أعتربه ��ا واحدة من اال�ش ��ياء التي �س ��اهمت
يف تغيري حياتي ،منذ تعرفت عليها بامل�ص ��ادفة يف �ص ��باي،
و�أنا �أقف متهجي ًا �إ�س ��م رميربان ��ت على غالف الكتاب امللون
الذي �إ�ش�ت�ريته ،والذي ي�ض ��م �أعماله .عندها �شعرت وك�أين
قد عرثت على ال�ص ��ندوق ال�سحري للر�سم .والآن �أ�ستعيدها
هنا لأنها منحني القدرة على امل�ض ��ي يف هذا الطريق امللون
واجلميل وال�صعب ،و�صار رميربانت مثل َطيف ملهم يظهر
يل يف كل مرحل ��ة م ��ن حياتي ،ليقف حلظات بجانبي ،ي�ش ��د
على يدي ثم يغادر عائد ًا اىل ع�صر الباروك الذهبي.
هن ��اك بني ط ّيات ذلك الكت ��اب البعيدُ ،ط ِبعَتْ على �ص ��فحتني
متقابلتني لوحة (احلرا�س ��ة الليلي ��ة) ،يالها من لوحة ،وياله
م ��ن �ض ��وء .ياجلم ��ال التك ��ون الذي �ص ��نعه ه ��ذا العبقري،
ويالقوة الر�س ��م حني يك ��ون بهذا الكمال .يالل�ض ��وء الودود
الذي يحت�ض ��ن مقدمة اللوح ��ة ،ويالروعة الظل الذي يخفي
بغمو�ض ومتعة �س ��ر ال�شخ�ص ��يات يف اخللفية .كنت �أتتبع
حركات الأ�ش ��خا�ص وك�أنهم يف عر�ض م�س ��رحي مهيب ،وقد
�ش ��غلتني هذه اللوح ��ة كثري ًا وبتُ �أعرف �شخ�ص ��ياتها جيد ًا
ب ��كل �إمياءاتهم ونظراته ��م وخطواتهم التي ت�س ��بق الظالم
نحو ال�ض ��وء .ذلك الكتاب غيرَّ َ حياتي كلها َو َح َّو َل خطواتي
من ممار�س ��ة الكرة التي كنت �أع�ش ��قها ،و� جَّ َ
إت َه بي نحو عامل
الر�سم ،وتلك اللوحة كانت حمفزي الكبري للتعلق �أكرث بالفن
والذه ��اب فيما بع ��د اىل �أكادميية الفن ��ون اجلميلة .وخالل
ال�س ��نوات التي تلت ذلك الكتاب كانت احلرا�س ��ة الليلية هي
املثال ال�س ��اطع بالن�س ��بة يل على قدرة الإن�س ��ان ذي املوهبة
اال�س ��تثنائية عل ��ى �إبتكار �أ�ش ��ياء عظيم ��ة� ،أ�ش ��ياء ال تتكرر
وتكون م�صدر ًا ثابت ًا للإلهام.
م� � َّرت الأي ��ام وحرا� ��س رميربان ��ت مل يغ ��ادروا خميلت ��ي،
وال�ضوء الذي يهبط عليهم ب�شكل جليل ومقد�س �أمام �إحدى
بواب ��ات املدينة ظ ��ل ي�ش ��غلني ،حيث متتد ي ��د الكابنت كوك
لتق�ت�رب من عني امل�ش ��اهد ،وهو ي�س ��تطلع دوريت ��ه يف �أحد
م�ساءات �أم�سرتدام اخلالدة.
تنقل ��تُ بني بل ��دان ومدن عدي ��دة ،حتى حطط ��تُ رحايل يف
هولن ��دا الت ��ي حلم ��تُ به ��ا طوي�ل� ًا ،لأج ��د نف�س ��ي على حني
غ ��رة يف متحف رايك� ��س ميوزيام ب�أم�س�ت�ردام ،واقف ًا وجه ًا
لوجه �أمام لوحتي املف�ض ��لة ،يا�إله ��ي ،ال يبعدين عن اللوحة
الأ�صلية �سوى ن�صف مرت� ،أي ذات امل�سافة التي كانت بينها
وبني رميربانت حني كان من�شغ ًال بر�سمها قبل ب�ضعة قرون!
متلكن ��ي نوع م ��ن الرهبة املمزوج ��ة بفرح كب�ي�ر وانا اقول
لنف�س ��ي ،ماذا فعلتُ يف حياتي كي �أ�ستحق مثل هذه اللحظة
العظيم ��ة؟ قبل ذلك كنت �أُ َم ّني نف�س ��ي يف بغداد باحل�ص ��ول
على كتاب بطبعة �أكرث جودة مما لدي ،كي �أرى هذه اللوحة
ب�شكل �أ�شد و�ضوح ًا ،وها �أنا �أقف بكل ب�ساطة �أمام حقيقتها
الكاملة� .ش ��عرت ب�أن جز ًء كبري ًا منها يخ�صني لأن يل تاريخ
�شخ�صي معها .ما �أروع احلياة التي منحتني هذه الفر�صة.
ومل يتوق ��ف الأم ��ر عن ��د ه ��ذا احلد ،فق ��د دع ��اين التلفزيون
الهولن ��دي بع ��د �س ��نوات لأ�ش�ت�رك يف برنام ��ج تلفزي ��وين
�إ�س ��مه (جنوم على الكانفا�س) وقد ُ�ص � ِ�و َر اجلزء الأخري من
الربنام ��ج يف متحف رايك� ��س ميوزيام ذات ��ه ،لأجد لوحتي
التي ر�س ��متها للربنامج معلقة ق ��رب لوحات رميربانت ويف
القاعة التي تطل على احلرا�س ��ة الليلية (�س ��اعة واحدة فقط
لت�صوير الربنامج) ،وقفت �أمام لوحتي ومددتُ ر�أ�سي نحو
احلرا� ��س الواقف ��ون يف اللوح ��ة العظيمة قائ ًال� ،أن ��ا هنا يا
�أ�ص ��دقائي القدامى ،لقد جئتكم من مكان بعيد ،لكني �أعرفكم
جيد ًا منذ كنت �صبي ًا يف بغداد.
حني �أهدتني هولندا يف �ص ��باي لوحة احلرا�س ��ة الليلية يف
ذلك الكتاب ،كانت قد ملأت قلبي ب�ض ��وء الر�سم ،لكنها عادت
بعدها ب�س ��نوات و�أهدتني �ألي�س الت ��ي �أحببتها وتزوجتها،
ليملأ �ضوء هولندا حياتي كلها.
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د� .سمري اخلليل

ال�شعر فن قائم في الأ�سا�س على
المقابلة بين ال�شيء ونقي�ضه ،بين
الواقع والالواقع ،فهو بطبيعته
التكوينية والبنائية �سياق لغوي
يغادر ما عهد من الكالم ،فال يمكن
�أن نطلق على الكالم لفظة ال�شعر
�إال في حال ات�سامه بتلك الأبعاد
الجمالية التي تحاول �أن ت�ستفز
المعتاد وتن�سف التقاليد المتوا�ضع
عليها في اللغة المعيارية التي
ي�ستعملها النا�س لأغرا�ض التداول،
وت�شكل الثنائيات ال�ضدية جزءاً
مهم ًا من عمل تلك المفارقات
(الليل /النهار ،الأبي�ض /اال�سود،
ال�ضوء /العتمة ،الخير /ال�شر،
الحياة /الموت ،الخ )...فكل داللة
تتحرك في خط م�ستقيم لتقابل
نقي�ضتها ،وهذا يعك�س الطبيعة
التي ينبني عليها الأدب ب�شكل
عام عندما يتخذ من مادة ال�صراع
والنزاع حالة مثالية للتعبير عما
يفكر االن�سان به.

ي�س ��تثمر ال�شاعر يا�س�ي�ن طه حافظ يف
ديوانه (ما �أراد �أن يقوله احلجر) عدد ًا كبري ًا
م ��ن الثنائيات داخ ��ل منظومته ال�ش ��عرية،
�إذ غالب� � ًا ما تت�ض ��ح لديه فكرة ال�ص ��راع بني
(احل ��ق والباط ��ل) �أو (اخل�ي�ر وال�ش ��ر) �أو
(النور والظالم) �أو (الف�ضيلة والرذيلة) �أو
(الإ�صالح والف�ساد) �أو (البيا�ض وال�سواد)
وهي كلها ثنائيات تقابلية ت�ش�ي�ر ن�صو�ص
ال�ش ��اعر �إىل �أنه يعمل يف كثري من الأحيان
على توظيفها يف ثنائية (ال�ض ��وء والعتمة)
�إذ �إن ��ه ي�ؤمن �أن ال�ض ��وء هو احلق واخلري
والن ��ور والف�ض ��يلة واال�ص�ل�اح والبيا�ض،
و�أن العتم ��ة متثل الباطل وال�ش ��ر والظالم
والرذيل ��ة والف�س ��اد وال�س ��واد ،فه ��و يع�ب�ر
عن هذه التفا�ص ��يل كلها عندما يوظف هذه
الثنائية ،يحدث ذلك عندما يحاول ال�ش ��اعر

�أن ي ��زاوج ب�ي�ن البع ��د الفيزيائي احل�س ��ي
والبع ��د املدل ��ويل املج ��رد لثنائية (ال�ض ��وء
والعتمة) .وقد حاولنا اجراء حتليلنا ل�شعر
يا�س�ي�ن طه حافظ عرب الك�شف عن عنا�صره
الداللي ��ة يف �ض ��وء املحايث ��ة بني ال�ش ��اعر
وهذه الثنائية التي ي�ضمها ن�صه ال�شعري
لذا تركزت تلك الك�ش ��وفات ب�ش ��كل مكثف
عل ��ى ذل ��ك التحايث ومل يك ��ن دور الداللة
م�ستق ًال فيها.
يق ��ف ال�ش ��اعر يف ق�ص ��يدته الت ��ي
بعن ��وان ((احل ��ب ا�ش ��تعلت ن ��اره يف
الربي ��ة)) ليج�س ��د فاعلي ��ة العتم ��ة يف
ن�سقه الت�ش ��ا�ؤمي الو�صفي ،فالق�صيدة
حتاول �أن ت�ستثري االحالم والهمم مع ًا
من خالل العر�ض الوثائقي ال�ش ��عري
ملا هو م�ؤمل ومر ،ليتم توظيف العتمة
يف معنى احلزن ،يقول ال�شاعر:
عاملكم تت�شقق ق�شرته /كل جمال
للقب ��ح /وكل م�ص ��ابيح الل ��ه �إىل
الظلم ��ة /انت ل ��ك الر�ؤية كي تفهم/
ول ��ذاك االعج ��ف لذات ��ي /يتلم� ��س حلم ��ي
ويقلب ثديي ومي�ض ��ي /لقرنفلة الفخذين/
ك ��ذاك حيات ��ي /م�ص ��باح اخ ��ر يُطف� ��أ /م ��ن
يقت�سم املوت معي.
ين�س ��ج ال�ش ��اعر معنى العتم ��ة والظالم
م ��ن خي ��وط الظلم ��ة ،التي جت�س ��د انطباع ًا
�س ��لبي ًا خال�ص� � ًا ،فالظالم هنا يعني العتمة،
ويبق ��ى الطاب ��ع الرتاجي ��دي امل�أ�س ��اوي
الغالب على الق�صيدة عالمة وا�ضحة عندما
يدرج ال�شاعر نف�س ��ه �ضمن كلية هذا العتمة
وي�ض ��عها بكفة احلزن ،م ��ع ذلك ويبقى ظلم
احلب كافي ًا لي�شمل النا�س جميع ًا ،ويحجب
عنه ��م الن ��ور وحقيق ��ة احلي ��اة .فال�ش ��اعر
جعلنا ن�ست�ش ��عر حالة فق ��دان احلب حينما
جعله ��ا مقرتنة بانطفاء امل�ص ��باح مما جعل
الن� ��ص ينفت ��ح عل ��ى تداخ ��ل امل�س ��تويات
الفكري ��ة والوجداني ��ة ب�ش ��كل جع ��ل الذات
مندغم ��ة يف الأن ��ا فهنالك ا�ست�ش ��عار لالخر
من خالل الذات وهذا الأ�س ��لوب الناجت من
ن�سيج الثنائيات ال�ض ��دية (النور /العتمة)
�أو غريها يجعل املتلقي يتفاعل مع ال�صورة
التي متثل نظام ًا �إ�ش ��اري ًا رمزي ًا كونها تقدم
�ص ��ياغة خمتلف ��ة العالق ��ات من معن ��ى �إىل
�آخ ��ر �إذ �إن العالقة الرمزية تكمن يف اجلمع
الثابت لكيانني من الطبيعة نف�سها ،وقد كان
م ��ن املمك ��ن �أن يتواجدا م�س ��تقلني �أحدهما
عن الآخر ( ).
كم ��ا يعمد ال�ش ��اعر يف منا�س ��بة جديدة
�إىل توظي ��ف النور ليج�س ��د حالة ال�ض ��ياء،
ففي ق�صيدة ((يوميات يف غياب احلبيبة))
الت ��ي تندرج �ض ��من الن�س ��ق الداليل نف�س ��ه

ال نع ��رف ب�ي�ن مو�س ��يقيي روماني ��ا �س ��وى
جورج ��ي �إن�س ��كو ( )1955 – 1881الذي
كتب ��ت ع ��ن راب�س ��وديته الرومانية ال�ش ��هرية
يف امل ��دى ع ��دد � 11ش ��باط  ،2012ولرمب ��ا
�س ��معنا ع ��ن م�ؤلفني �آخري ��ن بال�ص ��دفة وهو
�ش ��يء غ�ي�ر م�ب�رر وال مفه ��وم .فروماني ��ا
متتلك ارث ًا مو�س ��يقي ًا مهم ًا خا�ص ��ة يف جمال
املو�س ��يقى ال�ش ��عبية ،ومتي ��زت مب�ؤ�س�س ��ات
تعليمي ��ة مو�س ��يقية حمرتم ��ة �س ��واء يف
بوخار�ست �أو يف مدينة كلوج-نابوكا املركز
الإداري والثقايف لرتان�س ��لفانيا .وقد احلقت
تران�س ��لفانيا برومانيا بعد معاهدات فر�ساي

ي�س ��عى ال�ش ��اعر هن ��ا �إىل ا�س ��تخال�ص
ق�ض ��ية ذات �أبعاد �سيا�س ��ية راف�ض ��ة للظلم،
ويف�س ��ر حقيقة امل ��ال والنهاية لي�ص ��ف ذلك
بحق ��ل النور ،لأن النور الذي يراه ال�ش ��اعر

ت�����������ش��ب��ري�����ان ب����وروم����ب���������س����ك����و

موسيقى األحد
ثائر �صالح

ال ��ذي ت�س�ي�ر عليه
الق�ص ��ائد الأخ ��رى للمجموع ��ة نف�س ��ها،
جند ال�ش ��اعر عندم ��ا يحاول �أن ي�ض ��ع بني
اجل�ل�اد وال�ض ��حية �أو القات ��ل واملقت ��ول
جملة من املداليل التي تف�س ��ر طبيعة الفعل
الدرام ��ي� ،إذ ي�س ��تمر �ص ��وت االمتعا� ��ض
ون�شيد الرف�ض على امتداد �أ�سطر الق�صيدة
�إىل �أن ت�أتي خامتة الق�ص ��يدة لت�شهد حتوال
يف عملية ال�س ��رد ويكون هو املحور ،وهو
املخ�ص ��و�ص بهالة ال�ض ��ياء ،والبهاء ،يقول
ال�شاعر:
ال نقدر �أن نبقي اللهب يف املوقد
فالوقود ي�شح يوم ًا بعد يوم �ساعة بعد �ساعة
فتنطفئ تنطفئ �أنت الذي كنت وقادا
و�أنا اتو�سل اللغة تخلع مالب�سها القدمية
وا�س�ألها �أن تعيد يف املنا�سبات
لب�س حليها القدمية النادره
ا�ستدعيت فج�أة فرح حبيبتي
وقد توهجت فينا الرغبة
و�ضعت يدي على كتفيها فاختفينا معا
حلظات فيها اللذة حتكم العامل
وحتى انفتحت �أعيننا
حبيبتي ال مثيل لفرحك
انحني ملجدك الأنثوي
وامتيازك العظيم حيث تكونني
�أمامك ،بكل الر�ضا� ،أترك اجلربوت

الي ��وم اجم ��ل م ��ن الظ�ل�ام الذي
خن ��ق �ص ��دره باالم� ��س  ،وه ��ذا
احلق ��ل هو بطبيعة احل ��ال وامل�آل
املخرج االمثل لكل من يقف بوجه
الطغي ��ان والظل ��م واال�س ��تبداد،
وتبدو احلياة يف واقع الأمر ب�ؤرة
مظلم ��ة معتم ��ة ،لكنه ��ا ت�ست�ض ��يء
بنور ال�صدق واملحبة.
وح�ي�ن نح ��اول حتدي ��د ب� ��ؤرة
ال�ص ��راع الذي ي�ش ��تغل علي ��ه الن�ص
جن ��د �أن ثنائي ��ة الن ��ور والعتمة هي
املو�ض ��وعة الت ��ي يتمح ��ور حوله ��ا
الن� ��ص من خالل مدلول �س ��ياقي خفي
يقوم على �إ�ص ��رار الذات على مواجهة
مكبوتاتها ،وبذل ��ك تكون هذه الثنائية
((النور والعتمة)) ايقونة حتاول بيان
التعار�ض الداخلي ،وتقدميه على �شكل
ح ��دث ولغة مع� � ًا .فالتجاذب ب�ي�ن البنى
يف�ض ��ي �إىل جتاذب داليل يف �أفق التلقي
بفع ��ل الق ��راءة وال�ص ��راع ب�ي�ن ال ��دوال
على امل�س ��توى اللغوي ،ي�س ��تبطنه توغل
يف الدالل ��ة� ،إذ جن ��د �إن ال�ش ��اعر يا�س�ي�ن
ط ��ه حافظ كان واعي� � ًا به ��ذه الثنائية النور
والعتم ��ة فكانت لدي ��ه �س�ت�راتيجية مميزة
يف تعامل ��ه مع ه ��ذه الثنائي ��ة كموجود من
موجودات الطبيعة فتج�سدت هذه الثنائية
ب�شكل وا�ضح و�أخذت حيز ًا مميز ًا يف ن�صه
ال�ش ��عري ،فالن ��ور والعتمة كانا م�ؤ�ش ��رين
دالليني مهمني يف بناء ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية
بعدهم ��ا عالمات داللية تف�ص ��ح عن مواقف
خمتلفة ترد يف �سياق منظوماته ال�شعرية.
ويف ق�صيدته ((تهجئة جديدة ال�سمي/
ق�صيدة الأنثى)) يتخذ ال�شاعر �سبي ًال جديد ًا
يف تقدمي ��ه له ��ذه الثنائي ��ة لت�ص ��وير املر�أة
ب�ص ��دق و�إح�س ��ا�س عال ،ليبقى امل ��ر�أة على
امتداد الق�ص ��يدة هي املحور الرئي�س لدالة
الو�ص ��ف والك�ش ��ف ،لأن يف ال�ش ��عر جما ًال
ي�ض ��اهي جم ��ال و�س ��حر الإن�س ��ان املهم�ش
((املر�أة)) وين�س ��حب الكالم نف�س ��ه يف هذا
ال�س ��ياق �إىل ثنائي ��ة ال�ض ��وء والعتم ��ة ،فال
جمال للظ�ل�ام وال جمال للعتمة يف و�ص ��ف
املر�أة ،فال�ش ��اعر ي�ص ��ر على �أن يجعل املر�أة
هنا م�صدر ًا للنور م�صدر ًا للحرية:
ف�أنا يل ليلي
ليل الأنثى
ومدينتها ال�سرية
�أت�سلل ادخلها و�أ�ضيء ثريات مطف�أة فيها
ف�أرى روحي
و�أرى ج�سدي وعجائبه
لكني حني اعود لكم وعيونكم جاحظة
يتهاوى ج�سدي بني يديه

و�أرى ثانية يف ال�شم�س خرائبه
حمنتي الكربى
�أين
بينكم �أحيا
ف�أنا بني اثنني:
�أن �أعلن حبي وادو�س قمامتكم
�أو �أبقي عمري كله يف املنفى
هذي خامتة لـ(بيان) االنثى املحظور:
�أنا زارعة الفو�ضى
ليجيء �صفاء تنفتح فيه الروح املحتجبه
وليبزغ فجر الله الباهر يف الربية ( )
يف الن�ص جعلنا ال�شاعر بازاء ا�ستهالل
الف ��ت ي�س ��تدرج الت�ص ��ور �إىل م ��ا يدور يف
الواق ��ع من �ص ��راع ،وهو �ص ��راع وجودي
تاريخ ��ي ازيل� ،ص ��راع بني ال ��ذات املعتدى
عليها يف بعدها اجلمعي ((املر�أة)) والآخر
املعت ��دي ((الرج ��ل))  .مم ��ا جع ��ل ال�ش ��اعر
يك�ش ��ف عن م�ؤثرات هذه املر�أة مبا تكتنزه
ذاكرت ��ه برموزها ،ف�س ��ارت هذه الق�ص ��يدة
على وف ��ق برنام ��ج وجداين يقدم ال�ش ��اعر
فيه املر�أة يف لغة �س ��ردية يف�ضي من خاللها
ه ��ذا امل�ش ��هد اىل تق ��دمي �ص ��ورة م�ش ��هدية
ت�ؤتى ثمارها عند املتلقي فاختار لها ان�سب
االلف ��اظ و�أدق الأ�س ��اليب تنا�س ��ب امل ��ر�أة
بابعادها املو�ض ��وعية ،وتتحول لغة الن�ص
م ��ن معياريته ��ا �إىل لغ ��ة انزياحي ��ة تتج ��ه
�صوب االحلاح على دالالت النور كردة فعل
ل�س ��يطرة العتمة التي تعني تهمي�ش املر�أة،
فتمكن ال�ش ��اعر ومن خالل ن�ص ��ه �أن يجعل
املتلقي ي�ست�ش ��عر هذه الثنائية مبحموالتها
النف�س ��ية م ��ن خ�ل�ال ارتباطه ��ا بالدواف ��ع
الغريزية املكبوتة يف عامل الغياب ،في�ستمد
م ��ن الن ��ور دالالت ت�ؤجج ال�ص ��راع بطريقة
رف� ��ض ه ��ذه احلي ��اة الت ��ي ملأته ��ا ظلمات
الواق ��ع املر الذي تتجرعه ،فتج�س ��دت حالة
ال�ض ��وء يف ه ��ذه الق�ص ��يدة ع�ب�ر ن�س ��قها
ال�ض ��دي ،فهذه الثنائية ه ��ي الأداة البنائية
املهيمنة لتك�شف عن احلدث ال�شعري.
به ��ذا االجت ��اه ت�س�ي�ر ه ��ذه الثنائي ��ة
عندم ��ا تختب ��ئ خلفه ��ا ثنائي ��ات مت�ض ��ادة
كث�ي�رة كاخل�ي�ر وال�ش ��ر واحل ��ق والباط ��ل
والن ��ور والظ�ل�ام ،وظفها ال�ش ��اعر يف هذه
املجموع ��ة ال�ش ��عرية ((م ��ا اراد �أن يقول ��ه
احلج ��ر)) فدائ ��رة ال�ص ��راع تبق ��ى ت ��دور
يف �إط ��ار احل ��ق املخلوع املقط ��وع الذي ما
انفك ال�ش ��اعر يبحث عنه يف الق�ص ��ائد كلها
وك�أن املجموعة ال�ش ��عرية ق�ص ��يدة واحدة،
ت�س ��تثمر حركة ال�ض ��وء والعتمة وتوظفها
للتدليل بطابعه االن�س ��اين الذي يرتكز على
ر�ؤي ��ة حق ��ة و�آيديولوجيا فكرية �سيا�س ��ية
واعية.

وتريان ��ون الت ��ي �أع ��ادت تق�س ��يم �أوروب ��ا
(والعامل) بعد احلرب االوىل ،وكانت مقاطعة
ذات �إدارة ذاتي ��ة لفرتة طويلة قبل �أن حتتلها
امرباطورية هاب�س ��بورغ �سنة � 1683سوية
م ��ع املج ��ر� .أح ��د مراك ��ز روماني ��ا التعليمية
املهمة هو �أكادميية املو�سيقى يف بوخار�ست،
والتي ا�س ��ميت با�سم مو�س ��يقي روماين لعله
الأ�ش ��هر بعد جورجي ان�س ��كو ،هو ت�شربيان
بورومب�سكو (.)1883 - 1853
ول ��د بورومب�س ��كو يف �سوت�ش ��يافا م ��ن مدن
دوقية بوكوفينا وهي منطقة عا�ش ��ت ت�أريخ ًا
عا�صف ًا ،كانت وقت والدته تابعة للنم�سا .فقد
تبعت مولدافيا ،وكانت �ضمن ب�سارابيا كذلك،
اقتط ��ع جزء منها ب�ض ��منه مدينة �سوت�ش ��يافا
م ��ن روماني ��ا وفق� � ًا ملعاه ��دة مولوت ��وف –
ريبتن�ت�روب ( )1938واحل ��ق ب�أوكراين ��ا.
در�س بورومب�سكو املو�سيقى يف بلدته ثم يف

كون�س ��رفاتوار فيينا ب�ي�ن 1881 – 1879
وكان انت ��ون بروك�ن�ر ()1896 - 1824
واحد ًا من �أ�ساتذته .برز كعازف بيانو وكمان
وم�ؤلف وقائد اورك�س�ت�را وعمل يف فيينا ثم
يف مدينة برا�ش ��وف ،برز كذلك بكتابة ال�شعر
والن�ث�ر الأدبي واملقاالت ال�ص ��حفية يف فرتة

متيزت باحلما�س القومي و�أ�سهم يف احلركة
الثقافي ��ة القومي ��ة الرومانية ال�ص ��اعدة وقد
اعتقلت ��ه ال�ش ��رطة النم�س ��اوية له ��ذا ال�س ��بب
لف�ت�رة قب ��ل �أن يطلق �س ��راحه .ت ��ويف مبكر ًا
وهو يف التا�سعة والع�شرين من عمره.
�أل ��ف بورومب�س ��كو ح ��وايل  250عم�ل�ا يف
حياته الق�صرية ،من �أ�شهر �أعماله الراب�سوديا
الرومانية وباالدا (ان�شودة) للكمان والبيانو،
لك ��ن �أعم ��ال الك ��ورال والأوبري ��ت ت�ش ��كل
اجل ��زء الأعظم م ��ن م�ؤلفاته .فقد ت�أثر ب�ش ��كل
الأوبريت الذي طوره الفرن�سي الأملاين جاك
اوفنباك ثم انت�ش ��ر بني امل�ؤلفني النم�س ��اويني
مث ��ل ري�ش ��ارد �ش�ت�راو�س (االب ��ن) وفران�س
فون �سوبيه (من داملا�شيا) .لكن بورومب�سكو
ابتع ��د ع ��ن اجل ��و الكومي ��دي ال�س ��اخر الذي
ميز �ش ��كل الأوبريت واجته ب ��ه نحو توظيفه
خلدم ��ة �أف ��كاره وعك� ��س امل ��زاج اجلماهريي

املت�أث ��ر بالقومي ��ة فاقتب�س الأحلان ال�ش ��عبية
وروحية الرتاث الغنائي ال�ش ��عبي مما �ساعد
على انت�ش ��ار �أعماله ب�شكل كبري و�سط �أجواء
النهو�ض القومي بني جتمع ��ات الرومانيني.
يف احلقيق ��ة �س ��ارت �أغ ��اين الأوبريت ��ات
الناجح ��ة يف اجت ��اه معاك�س ،فقد �أ�ص ��بحت
تع ��د بني الأغ ��اين ال�ش ��عبية اذ حفظها النا�س
خا�صة يف املدن الكبرية ورددوها با�ستمرار،
لكنها �أغاين �شعبية من منط جديد .هذا وذاك
يذكراين مب ��ا قام به فنانونا حميد الب�ص ��ري
وف�ؤاد �س ��امل و�شوقية يف اوبريت بيادر خري
يف ال�سبعينات.
ت ��ويف بورومب�س ��كو يف بلدة �س ��توبكا التي
اطلق عليها الحق ًا ا�س ��م املو�س ��يقي الروماين
الأ�ش ��هر يف وقت ��ه .وي�س ��كن بلدة ت�ش ��يربيان
بورومب�س ��كو نح ��و � 15ألف �ش ��خ�ص اليوم
وقد حول بيته اىل متحف �سنة .1953

رحيل ال�شاعرة الأمريكية ماري �أوليفر ..عا�شقة الطبيعة واحلياة الربية
ترجمة � /أحمد فا�ضل

بعد حياة هادئة غادرتنا �إىل
الدار الآخرة قبل �أيام ال�شاعرة
الأمريكية احلائزة على جائزة
بوليتزر ماري �أوليفر عن عمر
يناهز  83عام ًا يف منزلها يف
هوبي �ساوند بوالية فلوريدا
نتيجة لإ�صابتها ب�سرطان الغدد
الليمفاوية  ،وهي التي عرفت
بحبها للطبيعة واحلياة الربية ،
هذا ما �صرحت به بيل ري�شبلوم
النا�شرة احل�صرية لأعمال �أوليفر .

كتب ��ت �أوليف ��ر �أكرث م ��ن  15جمموعة
�ش ��عرية ومقال ��ة وكتب ��ت قطع� � ًا
ق�ص�ي�رة تغنت من خالله ��ا بالطبيعة
وهوائه ��ا الطل ��ق وباحلي ��اة الربي ��ة

املزدحمة ب�ش ��تى �أن ��واع احليوانات ،
وكذلك ازدرائها للج�ش ��ع امل�سيطر على
الإن�س ��ان وا�ستنكار اجلرائم العديدة
الت ��ي يواجهه ��ا الب�ش ��ر  ،كان ��ت تل ��ك

الف�ض ��ائل �أح ��د �أكرث �ص ��فاتها املثالية
الت ��ي عُرفت به ��ا والتي كانت تف�ض ��لها
ون�ش ��رتها على النا�س م ��ن خالل عديد
ق�ص ��ائدها  ،ف�ل�ا غراب ��ة �أن جن ��د مثل

البوم والفرا�ش ��ات وال�ضفادع والإوز
وتغريات الف�صول وال�شم�س والنجوم
ا�س ��ماء ًا ب�ي�ن ثناي ��ا �ش ��عرها  ،تق ��ول
�أوليف ��ر يف " لونغ الي ��ف " وهو كتاب
مقاالت ن�شر عام : 2004
" �إنن ��ي ال �أزال �أخ ��ط يف دفات ��ري
حروف ًا توم�ض
مثل الزينة " .
حمل ��ت كتبه ��ا ال�ش ��عرية ا�س ��ما ًء
كال�ص ��نوبر الأبي�ض والري ��اح الغربية
�أن�س ��نتها وراحت تكلمه ��ا ونتيجة لكل
م ��ا قدمت ��ه فقد توج ��ت ذل ��ك بفوزها
بجائزة بوليتزر عام  1984و الكتاب
الوطن ��ي يف عام  1992عن "ق�ص ��ائد
جدي ��دة وخمت ��ارة " يف ع ��ام ، 1998
وكذلك ح�ص ��لت على جائ ��زة   La n
 nan Lliteraryع ��ن �إجنازاته ��ا
مدى احلياة  ،كتب �ستيفن دوبينز عنها
يف �صحيفة نيويورك تاميز :
"عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن ع ��دد ًا قليال
م ��ن ال�ش ��عراء تناولوا يف ق�ص ��ائدهم
الطبيع ��ة � ،إال �أن م ��اري �أوليفر تفردت
بذل ��ك وم�ض ��ت مت ��دح وتغ ��ازل فه ��ي

م ��ن موالي ��د �إحدى ه�ض ��اب �ض ��واحي
كليفالن ��د عا�ش ��ت م ��ع عائلته ��ا حي ��اة
ال�ب�راري وبن ��اء الأك ��واخ بالع�ص ��ي
والع�ش ��ب يف الغاب ��ة املج ��اورة ،
در�س ��ت �أوليف ��ار يف جامع ��ة والي ��ة
�أوهاي ��و وكلي ��ة فا�س ��ار  ،لكنه ��ا مل
تتخ ��رج منه ��ا  ،وا�س ��تهز�أت بع ��د ذلك
بالكث�ي�ر م ��ن تعليمها  ،ثم در�س ��ت يف
جامعة كي�س وي�س�ت�رن ريزيرف وكلية
بنينجتون وعلى الرغم من �أن الكثري
م ��ن �أعماله ��ا اعتم ��دت عل ��ى طفولته ��ا
واملناظر الطبيعية يف بروفين�س ��تاون
فكثري ًا ما كانت تقول :
" ل�س ��ت متفائلة ب�ش� ��أن بق ��اء الأر�ض
كم ��ا كان ��ت عندم ��ا كن ��ت طفل ��ة  ،لق ��د
تغ�ي�رت بالفع ��ل �إىل حد كب�ي�ر ،لكنني
�أعتق ��د �أن ��ه عندم ��ا نفق ��د العالقة مع
الع ��امل الطبيع ��ي مني ��ل �إىل ن�س ��يان
�أننا ب�شر "  ،من هنا كان الفناء يق�ض
م�ض ��جعها  ،فف ��ي ق�ص ��يدة " املوت "
وهي �إحدى ق�صائدها املعروفة تقول :
عندما ي�أتي املوت
مثل الدب اجلائع يف اخلريف ،

عندم ��ا ي�أت ��ي امل ��وت وي�أخ ��ذين م ��ع
العمالت املعدنية الالمعة يف حمفظتي
عنده ��ا ال ميكنن ��ي �ش ��راء �أي �ش ��يئ
�أحبه .
وبالتايل �أنا انظر �إىل كل �شيء
�س�أفقده ،
�أنظر �إىل الوقت على �إنه لي�س �أكرث من
فكرة
و�أعترب اخللود �إحتما ًال �آخر
و�أنا �أفكر يف كل احلياة كزهرة ،
عندما ينتهي الأمر � ،أريد �أن �أقول :
� ُآخ ُذ العامل بني ذراعي ،
وعندم ��ا ينته ��ي الأم ��ر  ،ال �أري ��د �أن
ات�سائل
�إذا كن ��ت ق ��د جعل ��ت من حياتي �ش ��يء
معني و حقيقي
�أن ��ا ال �أري ��د �أن �أج ��د نف�س ��ي �أتنه ��د
وخائفة
�أو مليئة باجلدال ،
ال �أريد �أن ينتهي بي الأمر بكل ب�س ��اطة
بزيارة عَا ٍمل غري هذا العامل .
عن � /صحيفة الغارديان الربيطانية
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ثقافة

م�شكلة المناهج ومحاوالت �إ�شراك المثقفين واالكاديميين
لو�ضع مناهج اللغة العربية

غرام الربيعي :

علوان ال�سلمان :

م��ن اخلط�أ التغيري املباغت وامل�س��تمر واملنعطفات
غري املدرو�سة يف املناهج الدرا�سية

زينب امل�شاط

فك��رة الكت��اب املنهجي املوح��د يف اللغ��ة العربية
�سيفوق ا�ستيعاب الطالب

وق ��ادين الت�س ��ا�ؤل هُ نا م ��ا اذا ُكن ��ا نعاين
م ��ن م�ش ��كلة يف املناه ��ج الدرا�س ��ية ،التي
تفوق ا�س ��تيعاب الطلبة� ،أم اننا ُنعاين من
�أ�س ��اتذة مهملني لعمله ��م ،ومهامهم ،وغري
مُدرك�ي�ن لأهمي ��ة ما يق ��ع عل ��ى عاتقهم من
م�س�ؤولية...
مو�ض ��وع املناه ��ج الدرا�س ��ية �أخ ��ذ حي ��ز ًا
كبري ًا من ر�أي ال�ش ��ارع العراقي� ،إال انه مل
يوّ ىل ذل ��ك االهتمام من قبل ال�شخ�ص ��يات
امل�س� ��ؤولة حت ��ى يف مع تظاهر وا�ض ��راب
الطالب عن الدرا�س ��ة منذ �أ�ش ��هر� ،إ�ض ��افة
اىل تعر�ض ه� ��ؤالء الطلبة اىل التهديد يف
بع�ض املدار�س...
�س ��عاد �أحمد �أم لطالبة يف مدر�س ��ة الرتاث
العرب ��ي� ،أك ��دت لن ��ا �إن " �إدارة املدر�س ��ة
هددت الطالب يف حال اعت�ص ��موا �سيقود
ذلك �إىل ت�صفري درجاتهم يف االمتحان".
ال �أعل ��م يف �أي زم ��ن نح ��ن ال ��ذي يك ��ون
في ��ه "املعلم ،الرتب ��وي ،و�ص ��احب اخللق
الرفي ��ع ،حام ��ل ر�س ��الة م ��ن �ش� ��أنها تربية
�أجي ��ال ب�أكمله ��ا يق ��وم ب�أفع ��ال كالتهدي ��د
والوعيد ،ماذا �سنفقد �أكرث من ذلك ،يف بلدٍ
مل نفقد به املعرفة فقط بل الرتبية كذلك".
وا�ض ��عو املناهج والتدري�سيون يتحدثون
بهذا ال�ش� ��أن ،بعد خربة دامت ثالثني عام ًا
تتحدث لنا التدري�سية غرام الربيعي قائلة
"يف �س ��لك التدري� ��س من اخلط� ��أ التغيري
امل�ستمر واملباغت يف املناهج واملنعطفات
غري املدرو�سة يف التعليم ،ذلك �إنها ت�سبب
�ض ��رر ًا للطال ��ب واملدر� ��س ،والن عملي ��ة
اي�ص ��ال املعلوم ��ة للطالب يج ��ب �أن تكون
مت�سل�س ��لة مرحلة بعد اخ ��رى ،كما يحتاج
املدر� ��س اىل دورات لي�س ��توعب خالله ��ا

قدمت "لمي�س" ورقة امتحانها
في قواعد اللغة العربية لي،
وقد كنت �أُتابع معها مدى
ٌ
طالبة في
�صحة �إجابتها ،وهي
المرحلة الثانية من الدرا�سة
المتو�سطة ،كان للمي�س
إجابات �صحيحة و�ضعت عليها
�
ٍ
جانب
اال�ستاذة ا�شارة ( ، )xمن
ٍ
�آخر كانت مادة االمتحان
والقواعد ذات م�ستوى �أعلى
من �أن ُتعطى لطالب في هذه
المرحلة ،ف�إ�ضطررت لمقارنة
مادة القواعد هذه بتلك التي
در�ستها منذ ما يقارب الـ16
عام ًا ...

التطوير احلا�ص ��ل باملناه ��ج ويتماهى مع
املنهج اجلدي ��د ،ال �أن ي�ض ��ع املدر�س خطة
ويُفاج� ��أ بع ��د كم �ش ��هر ببدء خط ��ة جديدة
للمناهج وبهذا ي�ض ��يع الوقت على املدر�س
والطالب".
وت�ش�ي�ر الربيع ��ي قائلة "�أج ��د �إن املناهج
غري مدرو�س ��ة ب�شكل �ص ��حيح مبا ينا�سب
الطال ��ب وقابليت ��ه اال�س ��يتعابية� ،أن ��ا مع
التطوي ��ر متام ًا ولكن لي� ��س بهذه الطريقة
الع�ش ��وائية وغ�ي�ر م�س� ��ؤولة ".وتق ��ول
الربيع ��ي " �إن امل�س� ��ؤولني اليوم عن واقع
التعليم يف العراق يقدمون مناهج جديدة
للطالب ولكن دون توفري دورات تعليمية،
كم ��ا �إن ك�ث�رة طب ��ع املناهج تكل ��ف الدولة
اقت�صادي ًا فهذا الأمر م�ضر بكل تفا�صيله".
�أخطاء كثرية تق ��ع يف �إطار تغيري املناهج
بهذا ال�شكل الع�ش ��وائي وامل�ستمر ،وتذكر
الربيع ��ي �إن "واحدة من هذه االخطاء هو
الأ�س ��لوب يف ط ��رح املعلوم ��ة ال يتنا�س ��ب
وواقع التطبيق الذي التتوفر له �إمكانيات
التطبيق �أي�ض ًا".
ً
وجتد الربيعي ولأنها �شاعرة �أي�ضا وعلى
متا�س مبا�ش ��ر بالو�س ��ط الثقايف العراقي
�إن" من االف�ض ��ل ان يكون هنالك جلان من
االكادمييني واملثقفني لو�ضع مناهج اللغة
العربية بكافة فروعها ".
مراح ��ل تغ�ي�ر املناه ��ج عدي ��دة �أوله ��ا كان
بع ��د تغيري النظام عام  ،2003وقد تغريت
املناهج وا�س ��تبدلت للخال�ص م ��ن الأفكار
الت ��ي زرعه ��ا النظام ال�س ��ابق ،بينما كانت
املرحلة الثانية ه ��ي بتغيري جميع املناهج
قب ��ل �أق ��ل م ��ن � 10س ��نوات ،وق ��د تغ�ي�رت
املواد ب�ش ��كل عام ،لت�أت ��ي املرحلة الأخرية

قناديل

 لطفية الدليمي

الموقف �أم الأدب الجيد ؟

د �صبحي نا�صر :

اال�س��اتذة ال يطورون ذاتهم وال ي�س��عون الي�صال
املعلومة للطالب

الت ��ي قامت وزارة الرتبي ��ة والتعليم فيها
بتغي�ي�ر املناهج فيما يخ�ص اللغة العربية
على وجه اخل�ص ��و�ص وو�ض ��ع كل "�أدب،
ن�صو�ص ،قواعد ،ان�ش ��اء امالء" يف كتاب
واحد ،وهو الكتاب املوحد للغة العربية".
ولأن الناق ��د عل ��وان ال�س ��لمان م�ؤم ��ن
ب�ض ��رورة �إ�ش ��راك املثق ��ف باالكادميي يف
ح ��ال تقدمي مناهج خا�ص ��ة باللغة العربية
ذكر قائال" �أطلعت نوعية املواد واال�س ��ماء
الت ��ي �أدخلناه ��ا يف املنه ��ج ك ��وين �أح ��د
اال�ساتذة الذين يكتبون مناهج التعليم يف
العراق اخلا�ص ��ة باللغة العربية،اطلعناها
عل ��ى االحت ��اد الع ��ام لالدب ��اء والكتاب يف
العراق و�أخربونا �إنها مو�ضوعات نوعية
وممت ��ازة وح ��ازت على ن�س ��بة  98%من
القبول".
و�أكد �سلمان " �إن الرتبية والتعليم ترتكز
عل ��ى ثالث ��ة �أركان وه ��ي املعل ��م واملنه ��ج
واملدر�س ��ة ،وهذه الثالث ��ة اركان يجب �أن
تغذي الطالب متام ًا ففي حال ح�ص ��ول �أي
تق�صري يف �إحداها �ست�ؤثر على الأخرى".
وت ��رك ال�س ��لمان ت�س ��ا�ؤله قائ�ل ً�ا "مل ��اذا
اللجوء للكتاب املوح ��د للغة العربية؟ �أجد
�إن هذا الأمر �صعب جد ًا وغري مقبول وهو
يت�س ��بب برتاجع كبري يف م�ستوى اي�صال
املعلوم ��ة للطال ��ب ،كان عل ��ى مديري ��ات
الرتبي ��ة �أن ت�س ��تبني م ��ن اال�س ��اتذة ما اذا
كان ��ت لهم ق ��درة على اي�ص ��ال املعلومة من
خالل كتاب �ضخم كهذا ،.وامتنى �أن يُفعى
كل م ��ن طلب ��ة الثال ��ث متو�س ��ط والراب ��ع
واخلام�س وال�س ��اد�س االع ��دادي من فقرة
الكت ��اب املنهجي املوحد للغ ��ة العربية ذلك
انه �سيت�س ��بب ب�ض ��غط كبري عل ��ى الطالب

وعلى كيفية ا�ستيعابه للمعلومة".
وي�ش�ي�ر ال�س ��لمان �إن "الرتبي ��ة والتعلي ��م
يف الع ��راق تتعر�ض اليوم �إىل اكرب حمنة
وازم ��ة يف التاري ��خ ذلك �إنه مل ي�س ��بق لنا
�أن ن ��رى متظاهري ��ن ومعت�ص ��مني �ض ��د
التعلي ��م يف الع ��راق �إال اننا اليوم �ش ��هدنا
ذلك ب�صورة طبيعية للأ�سف وهذا يح�صل
لأول م ��رة يف تاريخ الع ��راق على االطفال
وهو بادرة غري جيدة ".
�أ.د� .ص ��بحي نا�ص ��ر �أحد اال�س ��اتذة الذين
ي�ض ��عون املناهج الدرا�سية ،كما انه ا�ستاذ
جامعي يقول " املناهج الدرا�س ��ية القدمية
والتي كانت حتوي مو�ض ��وعات متجيدية
للنظام ال�س ��ابق �ش ��كلنا جلن ��ة لتغيري هذه
املناه ��ج وق ��د اجتمعن ��ا لتقدمي �أف�ض ��ل ما
ميك ��ن للطال ��ب ،وق ��د اخذن ��ا االف�ض ��ل من
ال�ش ��عراء ،وحاولن ��ا ت�س ��هيل املنه ��ج على
الطالب على ان نقدم �شروحات للن�صو�ص
والق�ص ��ائد ،ذل ��ك �إننا كا�س ��اتذة كنا نلم�س
م�س ��توى الهب ��وط ال ��ذي بات يح�ص ��ل يف
الآونة االخرية �س ��واء للطالب واملدر�سني
وه ��ذا م ��ا دفعن ��ا لتق ��دمي م ��ا يالئ ��م كل
االطراف".
كم ��ا �أ�ش ��ار نا�ص ��ر قائ�ل ً�ا "بعد م ��رور عام
تقريب� � ًا من تغي�ي�ر املناهج وقد و�ض ��حت
م ��ا ُقمنا بو�ض ��عه ،ويف ب ��ادئ االمر واجه
اال�س ��اتذة بع� ��ض ال�ص ��عوبات يف الأم ��ر
ذلك �إن اال�س ��تاذ يف الع ��راق ال يطور ذاته،
ونادر ًا ما جند �أ�س ��تاذا يعم ��ل على تطوير
امكانات ��ه اخلا�ص ��ة� ،إال انن ��ا وجدن ��ا �إن ��ه
بع ��د ع ��ام �إن هنال ��ك تقبل وا�ض ��ح للمنهج
اجلديد و�س ��هولة بالتعامل مع ��ه وذلك لأن
اال�س ��تاذ وج ��د �ش ��رح ًا مب�س ��ط ًا للق�ص ��ائد
واملواد وتعليقات نقدية و�شروح للكلمات
ال�ص ��عبة وح�صل ر�ض ��ا تام عن املنهج من
قبل اال�ساتذة ،وبهذا �سي�سهل عليه اي�صال
املنهج للطالب".
ما �شدد نا�صر على ذكره هو �إن "يف مرحلة
ال�س ��اد�س علم ��ي يوج ��د واحد وع�ش ��رين
نوع ًا من "م ��ا و�أما" ".وت�س ��اءل "�أريد �أن
�أع ��رف م ��اذا �س ��يفعل الطال ��ب بـ م ��ا و�أما،
يف ه ��ذه املرحل ��ة؟ و�إذا ذهب اىل كلية غري
خمت�صة باللغة العربية ماذا �سي�ستفيد من
هذا خا�ص ��ة و�إن طالب التخ�ص�ص العربي
�أحيان� � ًا ي�ص ��عب عليه ��م ا�س ��تيعاب ه ��ذه
الأمور ".م�ؤكد ًا �أنه "يف تقديري يف اللغة
العربية هناك م�ش ��كلتني �أو ًال قواعد اللغة
غري مب�س ��طة وهذا بات ي�س ��بب �إ�ش ��كالية
يف فهم الطالب مع وجود تدري�س ��يني غري
مبالني ،واملو�ض ��وع الثاين ،هو مو�ضوع
�إهمال در�س الإن�شاء و�أحيان ًا بن�سبة 100
 %وهذا �أمر غري �ص ��حيح  ،وهنا اللوم
ال يق ��ع عل ��ى نوع املنه ��ج بل عل ��ى املدر�س
و�أ�سلوبه يف �إعطاء املواد".

�أن يكون لكاتب ما موقف �سيا�سي معني ،ال مينحه احلق
يف كتاب ��ة �أدب رديء  ،وغالب� � ًا مايح ��دث ه ��ذا م ��ع كتاب
ينتمون لأحزاب �أو م�ؤ�س�س ��ات بعينها �أو نظام �سيا�سي
م ��ا وتتبناهم جهات من داخل البالد �أو خارجها ،و مُ َ
ت َرر
الرداءة الأدبية ب�س ��لطة احلزب وامل ��ال �أو بنفوذ جماعة
�أو تنظي ��م ما �أو طبق ��ة اجتماعية ذات ح�ض ��ور مهيمن؛
فتكر�س الأعمال الرديئة املتهافتة على �أنها النوع الأدبي
الأعظم ومتنح لها الهبات واجلوائز ،وتن�س ��اق اجلموع
املحكوم ��ة ب�س ��لطة و�س ��ائل الإعالم وراء ه ��ذا الرتويج
املربمج للرداءة .
يخ�ش ��ى كث�ي�ر م ��ن املثقف�ي�ن �إع�ل�ان مواقفه ��م لأنه ��م
م�س ��كونون باخلوف من �س ��لطة متع�س ��فة قد تنفيهم عن
احلياة؛ في�ؤثرون ال�س�ل�امة على املجاهرة مبوقف ،غري
�أن الكلم ��ة ق ��د تفعل فعله ��ا يف النا�س مهم ��ا كانت ومهما
كان ��ت قوتها �أو خفوت �ص ��وتها ،و�إذن الب ��د للكاتب من
موق ��ف؛ ف�ص ��ناعة الإبداع التي ت�ش ��يع اجلم ��ال والقيم
ال�س ��امية ت�ش ��كل �ض ��د القب ��ح والظل ��م والكراهي ��ة ،لكن
املواق ��ف املعلنة �إزاء ق�ض ��ية ما هي الت ��ي متنح االبداع
اجليد قيمته و�أهميته التاريخية.
تتقاطع �آراء املبدعني حول موقف الروائي ودور الأدب،
فه ��ذه توين موري�س ��ون  -حائزة نوبل للأدب  -ت�ص ��رح
ب�ص ��وتها الواث ��ق ( :الأدب هواخليمي ��اء الت ��ي حت � ّ�ول
احلقيقة �إىل كلمات) ،ويعلن الفرن�سي لوكليزيو  -حائز
نوبل � - 2008إن وظيفة الأدب الأ�سا�س ��ية اليوم تكمن
يف مالحقته لل�صدى الذي تخلفه الفو�ضى الراهنة وهي
تق�ص ��ف حقبتنا امل�ض ��طربة بفي�ض من ال�صور والأفكار
كل ي ��وم  ،يختل ��ف معهم ��ا الروائي املك�س ��يكي كارلو�س
فوينت�س الذي ي�صر على (�أن جودة الأدب هي م�س�ؤولية
الكاتب االجتماعية الأوىل  ،ثم ت�أتي بقية الأ�شياء الحق ًا)
من جانب �آخ ��ر خمتلف متاما نقر�أ �أن كافافي�س �أ ّك َد يف
كت ��اب ( الت�أمالت) عل ��ى �أهمية الكلمات بخا�ص ��ة عندما
يجد املرء نف�س ��ه حماطا ب�آراء تتعار�ض مع موقفه فيلزم
عدد من املثقفني ال�ص ��مت يف اعتقاد مغلوط ب�أن الكلمات
غري جمدية و�أن املوقف لن يف�ض ��ي �إىل تغيري ملمو�س ،
ويعلن كافافي�س (ذلك خط�أ كبري � ،أنا �أفعل العك�س ،فعلى
�س ��بيل املثال� ،شخ�ص ��ي ًا �أنتقد عقوبة الإعدام و�أعلن ذلك
يف كل فر�ص ��ة متاحة ،ال لأين �أعتقد �أن الدول �س ��تلغيها
غ ��دا بفعل كلمات ��ي ،بل لأين مقتن ��ع ب�أن �إع�ل�ان موقفي
�سي�ساهم يف انت�صار وجهة نظري يف النهاية)
ي ��درك املب ��دع احلقيقي �أن اتخاذ موقف من ق�ض ��ايا تهم
بلده والإن�س ��انية يتالزم مع الإب ��داع اجليد و�أن معظم
�أدب ��اء العامل الكب ��ار اليكتفون بالكتاب ��ة الإبداعية  -بل
الب ��د له ��م من عم ��ل معل ��ن ومواق ��ف اجتماعي ��ة جريئة
�ض ��د اخللل والف�ساد واال�س ��تبداد واملظامل ،والبد لكلمة
�أو موقف �ش ��جاع م�ؤثر فالكلمات لن ت�ض ��يع �س ��دى يف
اله ��واء ،لرمبا يتلقاها ب�ض ��عة �أ�ش ��خا�ص� ،أوقد ي�س ��خر
منه ��ا بع� ��ض الراف�ض�ي�ن للمواق ��ف ،لكنه ��ا يف النهاي ��ة
�س ��ت�ؤثر يف النا�س وتدفعهم للتفكري واتخاذ موقف من
الق�ضايا العامة.
يعود لوكليزيو لي�ؤكد ب�أن (الأدب يف النهاية هو �إحدى
الو�س ��ائل لتذكري النا�س بامل�آ�س ��ي املن�سية وو�ضعها يف
مرك ��ز الإهتمام العاملي  ،ولدي رغبة عارمة يف احلديث
عن احلروب التي تقتل الأطفال بال رحمة و�أرى ذلك من
�أكرب امل�آ�سي و�أ�شدها فظاعة )
يعار� ��ض الروائ ��ي الرو�س ��ي املعا�ص ��ر فالدمي�ي�ر
�س ��وروكني ويقف موقف ًا خمتلف ًا ب�ي�ن الفريقني فيقول :
(�إن داف ��ع الكتابة يكمن يف �س ��حر العملي ��ة الأدبية فلو
�أخذن ��ا نابوك ��وف �أو كاف ��كا �أو جوي�س مث ��ا ًال  ،لقد كان
ه�ؤالء جميع ًا مفتونني بالأدب وتعلم النا�س من �أعمالهم
�أكرث مما تعلموا من �أدب االحتجاج واملعار�ضة املبا�شرة
والنق ��د االجتماع ��ي وال�ص ��حافة)،ولكن يا�س ��وروكني
الميل ��ك �أغل ��ب الكت ��اب عبقري ��ة ناباكوف �أو كاف ��كا �أو
جوي�س.
يخ�شى كثير من المثقفين �إعالن
مواقفهم لأنهم م�سكونون بالخوف
من �سلطة متع�سفة قد تنفيهم عن
الحياة؛ في�ؤثرون ال�سالمة على
المجاهرة بموقف ،غير �أن الكلمة قد
تفعل فعلها في النا�س مهما كانت ومهما
كانت قوتها �أو خفوت �صوتها

منتدى املر�أة ومن�صة الإبداع الثقايف ت�ض ّيف الروائية مي�سلون هادي بعد تر�شيحها للقائمة الطويلة جلائزة البوكر
متابعة :املدى

�ض ّيفت من�صة الإبداع بدعوة
من منتدى المر�أة التابع
لبغداد مدينة الإبداع الأدبي
اليون�سكو ،في بيت الحكمة
�صباح يوم الخمي�س الفائت
الكاتبة العراقية والروائية
والقا�صة مي�سلون هادي
للحديث عن منجزها ،خا�صة
بعد تر�شيح روايتها "�إخوة
محمد" للقائمة الطويلة
لجائزة البوكر".

فيم ��ا ع�ب�رت ه ��ادي ع ��ن �س ��عادتها
باجلل�سة واحلا�ض ��رين ُ ،متحدثة عن
منجزه ��ا االدبي ،وخا�ص ��ة عن رواية
�إخ ��وة حممد وقال ��ت " �أ�ؤمن بوجود
�أدب ن�س ��وي اذا كان يدخ ��ل يف �أعماق
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ب�أمل ��راة ولكن
يكون �أدب ًا �أنثوي ًا اذا كان يهم اجلميع..
�إن امل ��راة �أك�ث�ر اهتمام� � ًا باجلمال من
الرج ��ل وبالت ��ايل �أك�ث�ر ق ��درة عل ��ى
�إيج ��اده والتعب�ي�ر عنه ،ولك ��ن الأدب
الن�س ��وي ال يعني �أن ُنراعي ن�صو�ص
املر�أة املخطوءة لغر�ض دعمها ،فعلينا
�أن ننظ ��ر للكات ��ب ككات ��ب ولتقنيت ��ه
ومنجزه بغ�ض النظر عن جتني�سه".
كما حتدثت هادي عن بغداد و ت�أثريها
يف م�س�ي�رتها الأدبي ��ة و�إنه ��ا تعت�ب�ر"
بغ ��داد كائ ��ن ح ��ي وروح ت�س ��كن كل
بناياته ��ا لأنه ��ا متثل روح احل�ض ��ارة
وعب ��ق التاريخ و�إنها تختلف عن مدن
الع ��امل الت ��ي ه ��ي عب ��ارة عن �س ��منت
وحديد وزجاج ال روح ت�سكنها لتبعث

البهج ��ة والأف ��راح فيه ��ا ،ال ميك ��ن �أن الن�ش ��ر الت ��ي ال تهت ��م باملنت ��ج الأدبي م ��ن جانيه حت ��دث الناق ��د ا�س ��ماعيل
�إبراهي ��م العبد عن منج ��ز هادي قائ ًال
نت�ص ��ور بغداد بدون حدائ ��ق بيوتها للمر�أة".
وزقزقة طيورها وعطر ورودها".
حتدثت ه ��ادي ع ��ن منجزه ��ا احلافل
والتلون الرائع يف ق�ص�ص ��ها
بالإبداع
ّ
التي "تناولت جميع �ش ��رائح املجتمع
و�أن �أول جتربة ق�ص�صية كانت (العامل
ناق� ��ص واحد) لأنه ��ا جتربة وجدانية
م ّرت بحياتها وهي ا�ست�شهاد �أخيها".
و�أكدت �إن" نهايات ق�ص�ص ��ي معظمها
مفتوح ��ة النهاية ليتفاعل القارئ معها
لي�شرتك معها بو�ضع نهايات ملا يقر�أة"
و�أ�ض ��افت "على املجتمع الذكوري �أن
ينظر للمر�أة و يتعامل معها و يقدرها
من خالل عطائها الأدبي ال على جن�سها
و�أنوثتها".
م�ش�ي�رة اىل �أن " �س ��بب ع ��دم ظه ��ور
�أملراة على ال�س ��احة الأدبية و�إنت�ش ��ار
�أعمالها االدبية �س ��ببه نظ ��رة املجتمع
تن�صف املراة واملعوقات التي
التي مل ِ
و�ض ��عت يف طريقها �إ�ضافة مل�ؤ�س�سات

"�إنه ��ا �أ�ص ��بوحة جميل ��ة له ��ا نكه ��ة مداخالت منها "النهايات املفتوحة يف
�ص ��باح دجل ��ة اخل�ي�ر ".وط ��رح عدة الإنتاج الأدبي تعار�ض مفهوم الكاتب
الع�ض ��وي الذي ين�ي�ر الطريق للقارئ
لأنه يرى مااليراه املتلقي  ،ثم ت�ساءل
ع ��ن �أ�س ��ماء �أبط ��ال ق�ص ���ص ه ��ادي
اختيارها م�سبق ًا �أم تفر�ضها الأحداث
�أم تفر�ض ��ها الفكرة � ،إ�ضافة اىل مقدار
ت�أث�ي�ر النقد على �أعمال هادي الالحقة
و ه ��ل كانت اال�س ��تفادة من ��ه ذات نفع
لتعميق �إبداعها الأدبي".
كما ق ��دم �أح ��د املتداخلني ع ��ن رواية
( نب ��وءة فرعون)  ،قائ�ل ً�ا هل ت�ؤمنني
بامل ��زارات والدع ��اء يف الأ�ض ��رحة
ل�ش ��فاء النا� ��س م ��ن الأمرا� ��ض ...لأن
بط ��ل الرواي ��ة يحي ��ا مل يتكل ��م حت ��ى
عمر ( � ٥س ��نوات) ولكن ��ه بعد الزيارة
تكلم و�أ�ص ��بح �شخ�ص� � ًا يفوق الب�ش ��ر
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل وعلومه ،يف
روايتك ( �شاي العرو�س ) �أي الألوان
املكونة يف ا�س ��تكنان ال�ش ��اي جتدين
نف�سك .
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يف الوقت الذي يحذر فيه خمت�صون يف جماالت ال�صحة والقانون واملجتمع من ظواهر خطرية تهدد �سالمة املجتمع يقف يف
مقدمتها الزواج املبكر للجن�سني الذكور والإناث وزواج القا�صرات من الإناث ح�صراً والطالق بني ال�شباب على وجه خا�ص ترتفع
�أ�صوات حول ظاهرة جديدة ت�ضيف حلقة ال تقل خطورة عما �سبقت الإ�شارة �إليه من ظواهر .تتمثل هذه الأخرية يف تنامي
ظاهرة "و�أد الإناث" والتي يطلق عليها باللغة الإنكليزية "."Female Gendercide
والو�أد قتل الكائن الب�شري وهو حي �أو
دفن ��ه وهو ح ��ي .يحدث ه ��ذا يف العراق
الي ��وم ب�أع ��داد متزاي ��دة نتيج ��ة �ش ��يوع
�إ�س ��تخدام تقني ��ات الك�ش ��ف ع ��ن جن� ��س
اجلن�ي�ن بال�س ��ونار حيث يكتئ ��ب بع�ض
الأزواج ويتخ ��ذون الق ��رار ال�شخ�ص ��ي
للتخل�ص من اجلن�ي�ن �إذا كان �أنثى .و�إذا
قبل ��وا بواقع احلال ور�ض ��وا بن�ص ��يبهم
ف� ّإن حياته ��م الزوجية ت�ص ��بح جحيم ًا ال
يطاق ملج ��رد معرفة جن�س املولود القادم
بعك�س م ��ا يتمنون ويرغب ��ون .وبلغ من
ت�ص ��اعد �أع ��داد الأزواج ال�ض ��العني بهذه
املمار�س ��ة �أنْ �صرحت طبيبات خمت�صات
ب�إمتناعه ��ن عن �إخب ��ار الزوجني بجن�س
اجلن�ي�ن وبخا�ص ��ة �إذا كان �أنثى خ�ش ��ية
�أنْ يقدم ��ا عل ��ى التخل� ��ص منه ��ا وه ��ي
بع ��د يف بط ��ن �أمه ��ا �أو �أنْ يتع�ص ��با دون
م�ب�رر عقالين ح�س ��ب قناعته ��ن .يالحظ
� ّأن التع ��رف عل ��ى جن�س اجلنني ي�ص ��بح
ممكن ًا عن ��د بلوغ ��ه ال�ش ��هر اخلام�س من
احلم ��ل� .إذا م ��ا علمن ��ا � ّأن اجلن�ي�ن يبل ��غ
مرحل ��ة الكائ ��ن الب�ش ��ري الت ��ي ت�ؤهل ��ه
للنم ��و والإكتم ��ال ح�ي�ن �إمتام ��ه ال�ش ��هر
الثال ��ث من احلم ��ل يف بطن �أمه ف� �� ّإن �أي
ت�ص ��رف لإي ��ذاءه �أو التخل�ص منه يعترب
جرمية جنائي ��ة يفرت�ض �أنْ يعاقب عليها
القان ��ون .يعالج قان ��ون العقوبات املرقم
 111ل�س ��نة  1969وتعديالته الإجها�ض
ويف�ص ��ل ذل ��ك يف امل ��واد  419-417بيد
� ّأن ه ��ذه امل ��واد القانوني ��ة ال تتطرق �إىل
ه ��ذه الظاه ��رة امل�س ��تجدة الت ��ي تتمث ��ل
ب�إ�س ��تخدام التقني ��ات احلديث ��ة للك�ش ��ف
عن جن� ��س املولود وما يرتت ��ب عليه من
�سلوك عدواين �أو جنائي .وهناك ظاهرة

 د .الهاي عبد الح�سين
متزامن ��ة �أخ ��رى ال تق ��ل خط ��ورة عم ��ا
ذكر تتمثل ب�إ�س ��تخدام تقني ��ة �أكرث هو ًال
على م�س ��تقبل الزوج�ي�ن واملجتمع وهي
التي يطل ��ق عليها تقني ��ة "حتديد جن�س
املول ��ود" ،والتي ميك ��ن للزوجني القيام
بها قبل ال�ش ��روع باحلمل ل�ض ��مان جن�س
اجلنني الذي يف�ضل �أنْ يكون ذكر.
يعطي �إقبال الأزواج للتخل�ص من الأنثى
وهي جنني من خالل الك�شف عن اجلن�س
بطريق ��ة الفح� ��ص بال�س ��ونار �إىل جانب
�إ�س ��تخدام تقني ��ة حتديد جن� ��س املولود
م�ؤ�ش ��ر ًا مهم ًا عل ��ى مدى �إنهي ��ار الإميان
بالقيم الدينية الت ��ي حت�ض على احرتام
�إرادة ال�س ��ماء وق ��در الإن�س ��ان ب�إحرتام
ن�صيبه يف احلياة .كما �إ ّنها تعك�س مقدار
الوعي والثقاف ��ة االجتماعية يف املوقف
من الذكورة والأنوثة �ض ��من بنية عائلية
�س ��ليمة .فالبني ��ة العائلي ��ة ال�س ��ليمة هي
التي ت�ضم �أفراد ًا من كال اجلن�سني متام ًا
كما يحدث يف ريا�ض الأطفال واملدار�س
الإبتدائي ��ة يف دول الرعاي ��ة االجتماعية
والدول الأ�ش�ت�راكية �سابق ًا التي حتر�ص
عل ��ى تن ��وع جن ��در املعلم�ي�ن واملرب�ي�ن

دميقراطية متوح�شة

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
ل�س ��ت ب�ص ��دد احلديث عن ماهية الدميقراطية والولوج نحو ذلك امل�صطلح
امل�ص ��طلح لكن النتيجة انها باتت واحدة من ا�س ��باب معاناة ال�ش ��عوب بعد
�أن مت �إر�س ��اء ا�س�سها على ار�ض ��يات غري م�ستقرة ال بل �ساهم انت�شارها يف
ان تكون ال�ش ��عوب اما مقتولة او ا�س�ي�رة للم�ش ��اريع التي ب ��ددت احالمها،
بالت ��ايل ف ��ان الدميقراطي ��ة فاع ��ل م�ؤثر عل ��ى العقول وت�س ��وغ م ��ن خالله
املفاهيم التي ت�س ��اهم يف خلق �أجواء دولية و�إقليمية تعطي للقوي �شرعية
التدخ ��ل والتوغل داخل عوامل خمتلفة ُق�س ��مت عل ��ى اثرها املناطق والدول
بني قوى خرية واخرى �ش ��ريرة ،وجتارب التاريخ �أعطتنا م�شاهد وا�ضحة
عل ��ى التم ��ادي والدم ��ار بدع ��وى الدميقراطية ون�ش ��ر ثقافتها م ��ن �أجل �أن
تعي�ش ال�ش ��عوب حياة �أف�ض ��ل لكن احلقيقة ف�س ��رت وب�ش ��كل وا�ضح ما كان
وراء الدميقراطية ومُدعيها� ،أغلب احلروب التي ن�شبت يف الن�صف الأخري
من القرن الع�ش ��رين حتديد ًا مع بداية ت�س ��عينياته كانت با�سم الدميقراطية
قادته ��ا الق ��وى الكربى من �أجل حتقيق م�ص ��احلها ،فهي تتج ��ه نحو تغيري
معامل العامل بعد الأخذ باالعتبار �إنها حتارب خ�ص ��ومها يف مناطق خمتلفة
تعده ��ا مناط ��ق حيوية وح�سا�س ��ة ،وكان ��ت الواليات املتح ��دة �أكرث القوى
العاملية م�س ��تفيدة من م�صطلح الدميقراطية ون�شره على طريقتها املعهودة
ال ب ��ل �أ�ص ��بحت الذريع ��ة اجلاهزة للنيل م ��ن خ�ص ��ومها يف خمتلف ارجاء
العامل.
مل تكن الدميقراطية التي مت ن�ش ��رها وفق املنطلق الأمريكي ت�سعى لإحياء
وت�أكيد حكم ال�ش ��عب وال �س ��يادة ال�ش ��عوب على ثرواتها �أو �أن حتكم نف�سها
بنف�س ��ها وال �إىل �أي �ش ��يء من هذه ال�ش ��عارات ،ال بل �إن هذه الدميقراطية
�س ��عت وب�ش ��كل وا�ض ��ح �إىل خلق �أجواء غري من�ض ��بطة ال �س ��يما الفو�ضى
املرهق ��ة التي مل جتلب �س ��وى اخلراب واالن�ش ��طار ،لقد �س ��ببت التدخالت
الأمريكي ��ة با�س ��م الدميقراطي ��ة كوارث ووي�ل�ات على الدول ف ��كان تدخلها
�أم ��ا يف تغي�ي�ر الأنظمة ال�سيا�س ��ية �أو دع ��م الأنظمة الدكتاتوري ��ة من �أجل
ال�سري وفق مبد�أ حتقيق امل�صالح ال�سرتاتيجية ،وكل ذلك من �أجل �أن تكون
مل�ش ��اريعها م�س ��احات �أكرب �س ��واء من خالل التدخل ال�سيا�س ��ي والع�سكري
املبا�ش ��ر �أو م ��ن خ�ل�ال ال�ش ��ركات املتع ��ددة اجلن�س ��يات الت ��ي تعم ��ل وفق
الر�أ�سمالية ال�شرهة التي �سارت بكل قوة لأكل اقت�صادات الدول التي ُتعدها
مهمة و�س�ت�راتيجية ويف �أكرث من منطقة ،والتجارب �شاخ�صة لغاية اليوم
فالعراق واليمن وليبيا و�س ��وريا وقبلهم البو�س ��نة والهر�س ��ك وكو�س ��وفو
وافغان�س ��تان والقائمة تطول وما تزال قابلة ال�س ��تيعاب دول �أكرث من �أجل
ن�ش ��ر دميقراطية حمملة بالأفكار االقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية والثقافية التي
ق ��د تكون �أكرب من حجم ال ��دول املتلقية وحتى طموحها ،والوا�ض ��ح اليوم
�إن ال ��دول الت ��ي ح�ص ��لت فيها تغريات �سيا�س ��ية تع ��اين م ��ن الدميقراطية
االقت�ص ��ادية بع ��د �أن غرقت بالدي ��ن للم�ؤ�س�س ��ات الدولية ك�ص ��ندوق النقد
الدويل مما جعل منها رهينة لهذه امل�ؤ�س�سات وللدول الراعية لها.
قد تكون �شعوب ال�شرق الأو�سط بحاجة �إىل تغيري فكري وتغيري يف كيفية
�إدارته ��ا لك ��ن الواقع يقول لي�س مبفردة الدميقراطي ��ة التي باتت حتمل يف
طياته ��ا بذور القهر واال�س ��تبداد والظلم ،ان دول املنطقة بحاجة لت�أ�س ��ي�س
حي ��اة مبني ��ة عل ��ى حق ��وق االن�س ��ان وحري ��ة التعب�ي�ر وعدال ��ة اجتماعية
والت ��داول ال�س ��لمي لل�س ��لطة واالمي ��ان بالق ��درات الداخلي ��ة الفاعل ��ة التي
ق ��د ت�س ��اهم يف �إن�ش ��اء �أنظمة �سيا�س ��ية وقواع ��د اجتماعية �أك�ث�ر ثبات ًا من
دميقراطية م�ص ��ممة وفق �أفكار وتوجهات خمتلفة ت�س ��عى لطحن ال�شعوب
يف �سبيل �سيادة العامل.

بغي ��ة توف�ي�ر الأج ��واء الأكرث �إن�س ��جام ًا
م ��ع الواق ��ع االجتماعي مل�س ��اعدتهم على
النمو املتوازن واخلالق وفق ال�س ��ياقات
الطبيعي ��ة .فالطفل ال ��ذي يحظى برعاية
كال اجلن�سني ويتعود عليهما ين�ش�أ ن�ش�أة
�س ��ليمة عك�س من يحرم م ��ن �أحدهما كما
يحدث مع يتامى الأطفال.
ديني ًا يحرم الإ�س�ل�ام و�أد الإناث ويح�ض
عل ��ى رعايتهن كم ��ا جاء بقوله �س ��بحانه
وتع ��اىل "و�إذا امل ��و�ؤدة �س ��ئلت ب� ��أي
ذن ��ب قتل ��ت" ،وقوله "ال تقتل ��وا �أوالدكم
خ�ش ��ية �إم�ل�اق" .فامل�ؤمنون امل�ص ��دقون
بتعاليم ��ه ال يقوم ��ون مبمار�س ��ات م ��ن
ه ��ذا الن ��وع لو�ض ��وح املوق ��ف الدين ��ي
منه ��ا .اال � ّإن جتاهل ه ��ذا املوقف الديني
ال�صريح ي�شري �إىل واحدة من التحديات
الت ��ي يتحتم عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ة الدينية يف
الع ��راق تناوله ��ا ومعاجلته ��ا باحلث �أو
التوجيه والن�ص ��ح وكل م ��ا ميكن القيام
به من �إجراءات حلماية البنية اجلن�س ��ية
للمجتم ��ع .تعت�ب�ر مهم ��ة املرجعي ��ات
الإ�سالمية على هذا ال�صعيد �أ�سهل بكثري
من مهم ��ة مرجعيات ديني ��ة �أخرى تتخذ

مواق ��ف خمتلف ��ة كم ��ا يف البوذي ��ة التي
تعتق ��د بفك ��رة التنا�س ��خ و�إع ��ادة والدة
الإن�س ��ان ال ��ذي تعر�ض لل ��و�أد من جديد
مم ��ا ال ي�س ��تدعي القل ��ق بح�س ��بها .فف ��ي
املوقف الإ�س�ل�امي املعار� ��ض للو�أد عامل
م�س ��اعد ي�س ��هل �أمر القيام مبحاربة هذه
الظاه ��رة املتوح�ش ��ة وغ�ي�ر الإن�س ��انية.
كما � ّإن لهذه الظاهرة داللة مهمة �أخرى ال
تقل خطورة عن �إهمال القيم ال�ص ��حيحة
ل�س�ل�امة و�أمن املجتمع وهي التي تتعلق
بالعطب الذي �أ�ص ��اب املنظوم ��ة القيمية
واالجتماعي ��ة العام ��ة الت ��ي ال تهت ��م
بالإن�س ��ان ككينونة جوهري ��ة مبثل ما ال
تهت ��م ب�ص ��حة املر�أة احلام ��ل وما يرتتب
على توريطها بهذه املمار�سة من خطورة
ف�س ��يولوجي ًا وذهني ًا ومب ��ا يطبع وعيها
وت�ص ��ورها عن نف�سها .فاملر�أة يف بيئات
تعاقبه ��ا على م ��ا ال دخل لها فيه تت�ش ��رب
بت�ص ��ور �س ��لبي عن ذاتها كونه ��ا ال تزيد
على �أنْ تكون �آلة للإجناب ولي�س �إن�سان ًا
لدي ��ه ن�ص ��يب يف العي� ��ش الرغي ��د وحق
مبمار�سة احلياة الإن�سانية الطبيعية.
يذك ��ر � ّإن ظاه ��رة و�أد الإناث يف الع�ص ��ر

احلدي ��ث تنت�ش ��ر عل ��ى نطاق وا�س ��ع يف
جنوب و�شرق القارة الآ�سيوية يف مناطق
من ال�صني ال�ش ��عبية والهند والباك�ستان
وكوريا وتايوان .ويقدر عدد حاالت و�أد
الإن ��اث يف الع ��امل اليوم بع�ش ��رة ماليني
حالة �سنوي ًا .وكان �أنْ ترتب على �إنت�شار
و�إ�س ��تمرارية ظاه ��رة و�أد الإن ��اث �أنْ
�أنذرت جمتمعات حملية بكاملها مبخاطر
الإنقرا�ض .فقد �أرتفعت ن�س ��ب العزوبية
بني الرجال يف قرية �ص ��ينية ب�سبب عدم
توف ��ر فتي ��ات يف �س ��ن ال ��زواج للإقرتان
بهن .وج ��دت يف هذه القرية �ش ��ريحتان
رئي�س ��يان هم ��ا �ش ��ريحة كبار ال�س ��ن من
الن�ساء والرجال ممن هم مبنزلة الأبوين
و�أكرثية من الرجال ال�شباب يف الثالثني
وما يزيد م ��ن العمر من غ�ي�ر املتزوجني
لي� ��س ب�إرادته ��م ورغبته ��م و� مّإن ��ا لع ��دم
توف ��ر ما يكف ��ي م ��ن الن�س ��اء النظريات.
ولهذا �أ�ض ��طرت احلكومية ال�صينية �إىل
�إ�ص ��دار ق ��رار منعت مبوجبه ا�س ��تخدام
تقني ��ة حتدي ��د جن� ��س املول ��ود من ��ذ عام
 2002ملواجهة اجلدب الأنثوي �سكاني ًا.
وتنب�أت اجلمعية ال�ص ��ينية لل�س ��كان ب� ّأن
( )30ملي ��ون �ش ��اب ذك ��ر لن يج ��د �إمر�أة
يت ��زوج به ��ا بحل ��ول ع ��ام  .2050وهذا
ما دعا احلكومة ال�ص ��ينية �إىل �إ�س ��تبدال
"�سيا�س ��ة الطفل الواحد" التي �شرعتها
يف �س ��بعينيات الق ��رن املا�ض ��ي للحد من
منو ال�س ��كان وال�سيطرة عليه بـ "�سيا�سة
الطفلني" ،يف حماولة لوقف ممار�سة و�أد
الإن ��اث .وكانت �سيا�س ��ة الطف ��ل الواحد
يف ال�ص�ي�ن التي �أ�س ��تمرت مل ��ا يقرب من
اخلم�سني عام ًا ت�س ��ببت مب�آ�سي �إن�سانية
قت ��ل فيها الكثري م ��ن الأجنة الإناث رغبة

باحل�ص ��ول عل ��ى جن�ي�ن ذك ��ر �أو الطالق
�س ��عي ًا لذات الهدف �أو بحجت ��ه .هذا �إىل
جان ��ب احلاج ��ة لع ��دد كبري م ��ن الأطفال
لأغرا� ��ض العم ��ل الزراع ��ي مم ��ا ت�س ��بب
ب�إفقار قرى بكاملها مل يكن �أمامها غري �أنْ
تفل ��ح الأر�ض وتعي� ��ش على ما تفي�ض به
عليهم بكدحهم وجهدهم.
يف العراق املن�ش ��غل مب�ش ��اكل وحتديات
�ش ��تى تنحت مث ��ل ه ��ذه الق�ض ��ايا جانب ًا
لت�ص ��يب املجتم ��ع مبقت ��ل دون �أنْ تلق ��ى
ما ت�س ��تحق من الإهتمام .ف�ل�ا تكاد تعي
الغالبي ��ة العظمى من ال�س ��كان اخلطورة
الت ��ي ترتت ��ب عليه ��ا بدليل ال�س� ��ؤال عن
جن� ��س املول ��ود الق ��ادم دون وقف ��ة تذكر
عند ما يرتتب على جمرد معرفة جن�س ��ه.
مع ��روف � ّأن احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية
(� )1988 – 1980ساهمت ب�إحداث خلل
بني ��وي يف الرتكيب اجلن�س ��ي لل�س ��كان
مما �أدى �إىل زيادة �أعداد الإناث باملقارنة
�إىل �أع ��داد الذك ��ور وبالت ��ايل انخفا� ��ض
مع ��دل اجلن�س الذي يحدد بع ��دد الذكور
ل ��كل مائة م ��ن الإن ��اث .وزادت الظروف
ال�سيا�سية الالحقة من ا�ضطرابات وعدم
ا�س ��تقرار وهج ��رة م ��ن وط� ��أة ذل ��ك على
ال�سكان و�أحوالهم االجتماعية.
هذه ق�ض ��ية تتحرك على �أكرث من م�سار.
اجتماعي� � ًا ،يظه ��ر �أ ّنه ��ا متار� ��س من قبل
ال�س ��كان يف املناط ��ق احل�ض ��رية كامل ��دن
ومراك ��ز املحافظ ��ات �أك�ث�ر مم ��ا يح ��دث
يف املناط ��ق الريفية وال�ش ��عبية الفقرية.
يحاول ه�ؤالء التدخل ل�ص ��نع ما يريدون
بامل ��ال و�إ�س ��تخدام الإ�ست�ش ��ارة الطبي ��ة
معربين بذلك عن حتك ��م النظرة الدونية
للم ��ر�أة مبنظورهم .هذا عل ��ى الرغم من

تنام ��ي الأمثل ��ة املمت ��ازة لأداء الفتي ��ات
والن�س ��اء على م�س ��توى العمل والإجناز
والوف ��اء للعائل ��ة و�إح�ت�رام قواعده ��ا.
وتف�ص ��ح �س ��لوكيات م ��ن ه ��ذا النوع عن
مواقف العديد من الأزواج ممن ي�سمحون
لتطلع ��ات زائف ��ة ال �أ�س ��ا�س له ��ا للتحك ��م
مبقايي�س ��هم م ��ن خ�ل�ال �إ�ش ��اعة التوت ��ر
والإ�ض ��طراب يف حيواتهم .و�سرعان ما
ي�ؤدي هذا ال�سلوك �إىل �أنْ تنقلب الزيجة
التي يفرت�ض �أنْ تكون �صاحلة من واحة
للأمان وال�س�ل�ام والدعة والإ�ستقرار �إىل
�س ��احة للن ��زاع والتجه ��م ورمب ��ا العراك
�ش ��به الدائ ��م ال ��ذي تتحم ��ل امل ��ر�أة في ��ه
العبء الأكرث ثق ًال .من جانب �آخر ت�سلط
هذه الق�ضية ال�ض ��وء على الدور ال�سلبي
للمنظمات والنقابات املعنية والتي تقف
ب�ل�ا ح ��راك ويف مقدمتها نقاب ��ة الأطباء
ونقاب ��ة املحامني مم ��ن يتوج ��ب عليهما
حتم ��ل م�س� ��ؤولياتهما االجتماعي ��ة للبت
فيها وامل�س ��اهمة بلفت نظ ��ر الأزواج �إىل
خماطرها.
يبدو � ّأن املجتمع بحاجة �إىل حملة تعمل
على �إحياء امل�شاعر الإن�سانية والأخالقية
جتاه الإناث وتقدير مكانتهن فيه .فالعبء
االقت�ص ��ادي واالجتماعي للأنثى ال يزيد
عل ��ى الع ��بء االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي
للذك ��ر يف بواك�ي�ر حياتيهم ��ا اال �أ ّنهم ��ا
وبخا�صة �إذا ما �أح�سن تعليمهما والعمل
عل ��ى توف�ي�ر الظروف الت ��ي متكنهما من
قي ��ادة حي ��اة اجتماعية ناجح ��ة وخالقة
ميكن �أنْ حتولهما �إىل ر�صيد ال ي�ستغنى
عن ��ه .وهذا ما يتطل ��ب الرتكيز عليه بدل
التط�ي�ر م ��ن جن� ��س املول ��ود �أو التدخل
املنظم والق�سري لتحديده.

�إختيار "�أمرية" لزعامة الآيزيديني يف املرحلة املقبلة
ت�ت�رك وف ��اة الأم�ي�ر "حت�سني ب ��ك" فراغ� � ًا ي�صع ��ب تعوي�ضه
يف املجتم ��ع الآيزي ��دي� ،إذ قاد الراح ��ل جمتمعه بحكمة ملدة
جت ��اوزت �سبع ��ة عقود ،و خ�ل�ال فرتة حك ��م معق ��دة �إت�سمت
بالتح ��والت العنيفة لإنظمة �سيا�سية ملكي ��ة وجمهورية .قاد
الأم�ي�ر احلكي ��م جمتمع ��ه يف �أوج �صع ��ود �سلط ��ة البعثيني،
و�أح�سن احلفاظ على توازنات القوى املت�صارعة بعد �إنحدار
�سلطته ��م وانهياره ��ا يف �سبي ��ل حماي ��ة الآيزيدي�ي�ن و�س ��ط
�صدام عربي كردي حمتدم.
ل ��ذا ،ف�إن �إنطالق ا�سئلة داخل وخ ��ارج املجتمع الآيزيدي عن
م�ص�ي�ر امل�ؤ�س�س ��ة الأمريي ��ة بعد وف ��اة �أمريه ��ا ،يعك�س جد ًال
�آيزيدي� � ًا داخلي� � ًا حول م�ستقب ��ل الأقلية الدينية بع ��د الإبادة،
بعد نهاية حقبة تقاليد الهيمنة على �ش� ��ؤون االقليات الدينية،
والت ��ي مي ��زت عالقة الدول ��ة بجماعاتها الديني ��ة منذ �إنطالق
م�شروع بناء الدولة/الأمة يف العراق املعا�صر.
اعتق ��د �إن املرحل ��ة الراهن ��ة تتطل ��ب �أختي ��ار �أم�ي�ر جدي ��د
للآيزيديني �ضمن املحددات الأتية :
 -1ه ��ذه امل ��رة الأوىل من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن �س ��بعة عق ��ود يت ��اح
للآيزيديني �أن يكون لهم كلمة م�س ��تقلة يف بناء تقاليد جديدة
لإختي ��ار زعاماته ��م ،ويف ظ ��ل التحدي ��ات الت ��ي يواجهونها
بع ��د داع� ��ش ،ووق ��ع الإب ��ادة وت�أثرياتها احلا�س ��مة �س ��يكون
الأختيار "�إختبارا" لنجاح الإ�صالح امل�ؤ�س�سي داخل املجتمع
الآيزيدي.
 -2يج ��ب �أن تكون الكلمة الف�ص ��ل يف �أختي ��ار الأمري اجلديد
للآيزيديني وحدهم ،وال �أق�ص ��د املجل�س الروحاين فح�س ��ب،
ب ��ل �أن يك ��ون للأف ��راد العادي�ي�ن ر�أيه ��م ال ��ذي ميك ��ن متثيله
بطريق ��ة ما يقرتحها النا�ش ��طون و تطورها النخب الآيزيدية
الفاعلة داخل وخارج العراق و�أقليم كرد�ستان.
� -3أن يك ��ون �إختي ��ار الأم�ي�ر اجلدي ��د جمرد ًا من ال�ض ��غوط
ال�سيا�س ��ية الداخلية العربية �أو الكردية ،كم ��ا الأقليمية التي
ت�ستخدم رافعات من قوى �سيا�سية داخلية لتحقيق ال�سيطرة
على وجود وهوية الأقلية و�أ�ص ��واتها االنتخابية و�أرا�ضيها
الإ�سرتاتيجية يف �سنجار.
 -4عل ��ى �سيا�س ��ة التدخل يف �ش� ��ؤون الآيزيدي�ي�ن �أن تتوقف
عن ��د هذا احلد التاريخي الفا�ص ��ل� ،إذ طاملا تدخلت احلكومة
العراقي ��ة (امللكي ��ة واجلمهورية البعثية بال ��ذات) يف �إختيار
�أمري للطائفة �أو بديل عنه على نحو �أحدث ان�شقاق ًا داخلي ًا يف
املجتمع الآيزيدي (حللت التفا�صيل يف كتابي عن الآيزيديني
املن�ش ��ور  ،)2016عل ��ى مثل هذه ال�سيا�س ��ة (و�أ�ش ��باهها) �أن
تتوقف حت ��ى لو مثلتها قوى �سيا�س ��ية داخلي ��ة تدعي متثيل
م�صالح الآيزيديني ،يف حني بات من الوا�ضح �سعيها للتحكم
يف هوية الإيزيديني ووالءهم.

للطائف ��ة ،ال �س ��يما م ��ع عدم وج ��ود كاريزم ��ا معادل ��ة للزعيم
الق ��دمي� ،أو ب�س ��بب تنامي النق ��د للتفرد بالزعام ��ة ،مثال ذلك
حال ��ة الويل الفقي ��ه يف احلال ��ة الإيرانية ،واملرجع ال�ش ��يعي
الأعل ��ى يف النجف الأ�ش ��رف يف احلالة العراقي ��ة� ،إذ تناق�ش
�س ��يناريوهات م ��ا بع ��د ال�سي�س ��تاين يف الع ��راق وم ��ا بع ��د
خامنئ ��ي يف �إيران �ض ��من توقعات ال تت�ض ��من مر�ش ��دا �أعلى
(متف ��ردا) يف احلال ��ة الإيرانية ،بل جمل�س� � ًا بدي�ل ً�ا عن احلكم
الفردي املطلق ،يف حني من املتوقع �س ��يادة م�شهد تعددي من
نفوذ مراجع �ش ��يعية خمتلفة الت�أثري م ��ن �آيات الله بدي ًال عن
مرج ��ع �أعلى يف احلالة العراقية ،وذل ��ك على نحو �أنتقايل قد
ي�س ��تمر �أكرث من عق ��د قبل ظهور مرجع �أعل ��ى جديد .وباملثل
يط ��رح النقا� ��ش الآيزي ��دي الإ�ص�ل�احي فكرة قي ��ادة جماعية
بديلة يف ظل ظروف املرحلة �إالنتقالية ،ما يعك�س رغبة عامة
م ��ن �أفراد (جيل ما بعد الإبادة) يف قدر �أو�س ��ع من الدمقرطة
وامل�أ�س�سة والت�شاورية.
( -3الإقرتاع العام احلر) -:تخيل �سيناريو االنتخاب الإقرتاع
احلر املبا�ش ��ر يفر�ض فكرة املقارنة م ��ع الأقلية املندائية ،ففي
احلالة الأخرية د�ش ��ن املندائيون �إ�ص�ل�احات مل�أ�س�سة الطائفة
بثالث ��ة جمال� ��س لقيادة �ش� ��ؤونها؛ ه ��ي :املجل� ��س الروحاين
لإدارة ال�ش� ��ؤون الديني ��ة (ي�ض ��م رج ��ال الدي ��ن) ،وجمل� ��س
العموم الذي ميثل برملان الطائفة مبهام ترتاوح بني الت�شريع
والرقابة ،وي�ضم ممثلي العائالت املندائية ينتخبون بطريقة
االنتخاب احلر املبا�ش ��ر .و�أخري ًا جمل�س ال�ش�ؤون الذي يقوم
ب�إدارة ال�ش� ��ؤون اليومي ��ة للمندائيني ،ويج ��ري انتخابه من
جمل�س العموم بطريقة االقرتاع احلر املبا�شر .وكان التطور
الأهم –من وجهة نظري -يتعلق ب�إنتخاب رئي�س الطائفة من
قب ��ل �أفراد الطائفة على نحو يعرب عن �أختيار حر متحرر من
التدخل ال�سيا�س ��ي للدول ��ة ،وجعل منه ق ��رارا يعك�س الإرادة
ال�شعبية للناخبني املندائيني .وميكن ت�صور تطوير �سيناريو
مماثل يف ال�سياق الإيزيدي.

�سيناريوهات �إ�صالحية
( -1زعامة �إنتقالية) -:عادة ما تتجه الإ�ص�ل�احات امل�ؤ�س�سية
لقي ��ادة اجلماع ��ات الديني ��ة يف الف�ت�رات االنتقالي ��ة احلرجة
م ��ن مرحلة ت�س ��ودها الزعامة الفردي ��ة اىل مرحلة من القيادة
اجلماعي ��ة ،يتبل ��ور م ��ن خاللها انتق ��ال اجلماعة م ��ن رمزية
الفرد الزعيم اىل نوع من القيادة اجلماعية تعك�س مزيد ًا من
امل�أ�س�س ��ة او الت�شاورية .لعل �أبرز مثال على ذلك يف التاريخ
الديني املعا�ص ��ر يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط� ،إنطالق امل�ؤ�س�س ��ات
الإداري ��ة البهائي ��ة بعد وف ��اة الزعيم البهائي "�ش ��وقي �أفندي
 ،"1957-1897وبعد فرتة �إنتقالية قاد فيها الطائفة البهائية
جمموعة من الأفراد �أطلق عليهم ت�سمية "�أيادي �أمر الله".
( -2زعام ��ة جماعية) -:يف بع�ض احل ��االت املقارنة ،تفر�ض
املرحلة االنتقالية توزعا للقوى ال ي�س ��مح بظهور زعيم واحد

�سيناريو قيادة ن�سوية
يف هذا ال�س ��ياق� ،أطرح دعوة تت�ض ��من رهان ًا �شخ�ص ��ي ًا على
حيوية املجتمع الآيزيدي ،وعلى نحو يت�ض ��من ر�س ��الة قوية
للمجتمع الدويل من جهة ،وللمجتمع العراقي ب�ش ��كل خا�ص،
وملجتمعات الأقليات العراقية ب�ش ��كل �أخ�ص .وهي ب�إخت�صار
�أختيار "�أمرية" لقيادة الإيزيديني يف الفرتة املقبلة.
ي�ب�رر هذه الدع ��وة ق ��درة املجتم ��ع الآيزيدي على الإ�ص�ل�اح
والتكي ��ف م ��ع كافة التحدي ��ات ،وم ��ا �أثبتته امل ��ر�أة الآيزيدية
من �ص�ل�ابة و�ش ��جاعة ملفتة خالل تاريخ الآيزيديني املعا�صر
وب�شكل خا�ص خالل الإبادة الأخرية .ويف الواقع ،ف�إن ثقتي
بق ��درة املر�أة الآيزيدية على قي ��ادة املجتمع الإيزيدي ت�ؤيدها
�ش ��واهد معا�ص ��رة ،ف�أالمرية "ميان خانون" ،1956-1873
من �س�ل�الة �أم ��راء الآيزيديني ،جنحت يف لع ��ب دو ًر ها ًم يف

� سعد �سلوم
�إدارة �ش� ��ؤون �أقليتها الدينية بعد �أغتيال زوجها علي بك عام
1913م ،وبفطن ��ة وذكاء منقط ��ع النظ�ي�ر �إ�س ��تطاعت �أقن ��اع
احلكوم ��ة العراقي ��ة وغالبي ��ة وجه ��اء ومتنف ��ذي الآيزيدي ��ة
بتن�ص ��يب �إبنها (�س ��عيد بك) ك�أمري للآيزيديني و�أن تكون هي
الو�ص ��ية عليه ،وبذلك �أ�صبحت �ص ��احبة النفوذ الفعلي على
الآيزيدي�ي�ن ،وجنحت يف �إدارة �ش� ��ؤونهم بكل قدرة ودراية.
وبعد وفاة �أبنها االمري �س ��عيد بك عام 1944م ،اختارت هذه
امل ��رة حفيدها (حت�س�ي�ن) للإمارة ،على الرغ ��م من �إنه مل يكن
يتج ��اوز الثالث ��ة ع�ش ��رة من العم ��ر ،لكنها متكن ��ت من فر�ض
خيارها وا�ص ��طحبت حفيدها �إىل بغداد لتح�صل على موافقة
ملك العراق على اختياره ،و�ص ��ارت و�ص ��ية على حفيدها �إىل
�أن بل ��غ �س ��ن الر�ش ��د ،وكان هذا يعن ��ي ،عملي ًا ،ب�إنها فر�ض ��ت
�أ�س ��تمرار حكمه ��ا الفعل ��ي للأيزيدي�ي�ن طوال عق ��ود ،وللمرة
الثاني ��ة .واعتقد ب�إن مقرتح �أختيار �أم�ي�رة للأقلية الآيزيدية
ميثل دعوة لإ�س ��تمرارا التقاليد التي �أر�ستها الأمرية ال�صلبة
الإرادة "مي ��ان خاتون" ،وتد�ش�ي�ن مرحلة جدي ��دة يف تاريخ
الأقليات الدينية يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط تقود في ��ه �أمرية �أقلية
ديني ��ة واجهت حمنا مرتاكمة ي�ص ��عب تخيلها طوال عقود،
وعلى نحو ي�ض ��ع ما �أر�سته الأمرية "ميان خاتون" يف �سياق
التحدي احلايل الذي يواجهه املجتمع الإيزيدي بعد الإبادة.
م ��ن جهة ثاني ��ة ،ي�ؤيد الواقع الراهن حتم ��ل املر�أة الإيزيدية
لعبء القيادة يف متثيل جمتمعها �أمام العامل �أجمع ،فال�ش ��ابة
الآيزيدي ��ة "نادية م ��راد" حتولت اىل �أيقونة لل�ش ��جاعة تلهم
الن�س ��اء يف كل بل ��دان الدنيا ،وبقدرتها عل ��ى جتاوزحمنتها،
�أ�ص ��بحت ل�س ��ان ًا يف�ضح ا�ض ��طهاد الن�س ��اء املنهجي بناء على
�أ�س ��باب �إثني ��ة �أو دينية ،و�أ�ص ��بحت رمز ًا على قدرة الن�س ��اء
اخلالقة عل ��ى مواجهة التحديات وال�ص ��عاب يف ظل نزاعات
ال�ش ��رق الأو�سط .حتدثت نادية يف جمل�س الأمن عن املعاناة
واالنتهاكات اجلن�س ��ية التي تعر�ضت لها حني كانت خمتطفة
ل ��دى تنظي ��م داع�ش املت�ش ��دد ،م ��ع ن�س ��اء �أخري ��ات و�أطفال.
و�أم ��ام �أع�ض ��اء املجل� ��س ال� �ـ ،15روت ق�ص ��تها الت ��ي متث ��ل
ق�ص ���ص جميع بنات جن�س ��ها ،وطالبت بالق�ض ��اء على داع�ش
وحما�س ��بة املت�ش ��ددين الذين يتاج ��رون بالب�ش ��ر وينتهكون
حقوق امل ��ر�أة والطفل .ثم �أنطلقت يف جول ��ة عاملية للتعريف
بق�ض ��ية الآيزيديني ومعاناة الن�س ��اء الآيزيديات ،فظهرت يف
مقابلة مع الرئي�س امل�ص ��ري عبد الفتاح ال�سي�سي ،والرئي�س
اليون ��اين بروكوبي� ��س بافلوبولو� ��س واالمني الع ��ام لالمم
املتح ��دة بان كي م ��ون الخ ،والتق ��ت قيادات دينية ا�س�ل�امية
مثل �ش ��يخ الأزهر �أحمد الطيب يف �شهر كانون الأول ،2015
و حتدث ��ت يف و�س ��ائل �إعالم عربي ��ة ودولية ،وج ��اء فوزها
بجائ ��زة نوب ��ل لل�س�ل�ام ليجع ��ل منه ��ا �أيقونة �ش ��جاعة تلهم
الن�ساء املعنفات عرب العامل.
وامله ��م م ��ن وجهة نظ ��ري قراءة ال ��دالالت الداخلي ��ة لتحول
"نادية" اىل متحدث �أول ب�إ�سم جمتمعها على طريقة نظرية

(التحدي والإ�س ��تجابة) للم�ؤرخ الربيطاين �أرنولد توينبي،
فقد فر�ضت "الإبادة" كتحد وجودي "�إ�ستجابة" ترتب عليها
تغيري بني ��ة اجلماعة الديني ��ة ورعاتها ومقاوليه ��ا الإثنيني،
و�س ��رعان ما برز متحدثون جدد ب�أ�سم الطائفة ناف�سوا قادته
وزعماءه التقليديني ،فقد �أ�ص ��بحت ناجية من جمزرة كوجو
�أبرز �شخ�صية متثل الإيزيديني على م�ستوى دويل.
لي�س هذا فح�س ��ب ،بل كان ت�أثري الإب ��ادة الإيجابي متمثال يف
تغ�ي�رات �أخرى ،فقد حتول اخلطاب على �ص ��عيد امل�ؤ�س�س ��ات
التقليدي ��ة للطائفة الآيزيدية على نحو جنح يف احتواء حجم
احلدث وت�أثرياته� ،إذ ا�صدر املرجع الديني االعلى للأيزيديني
"باب ��ا �ش ��يخ" بيان ��ا ت�ص ��دى في ��ه ملح ��اوالت تغي�ي�ر عقيدة
الآيزيدي�ي�ن الديني ��ة م�ؤكدا عل ��ى انها متت باالك ��راه ،وطم�أن
الآيزيدي�ي�ن من انها لن ت�ؤثر على نقاء االنتماء اىل الآيزيدية،
كما �إ�ش ��ار البيان اىل اهمية ا�س ��تقبال املختطفات واملختطفني
منهم ،لكي يعودوا اىل ممار�س ��ة حياتهم الطبيعية واالندماج
يف املجتمع جمددا .وقد ا�ص ��بحت ق�ص�ص الزواج بالناجيات
مثاال م�ؤ�س�س ��ا لهوية �آيزيدية متخطية لفع ��ل الإبادة ،و�إعالنا
ع ��ن انعتاق من تقالي ��د املجتمع التقليدية التي كانت ت�ض ��طهد
امل ��ر�أة وتنظر لها بدونية ،او ال تتقبلها بعد اغت�ص ��ابها ،وبهذا
الفعل وهذه الق�ص�ص متكن الآيزيديون من ان يظهروا للعامل
�ص ��ورة اخرى تتجاوز التنميط واالحكام امل�سبقة عن جمتمع
تقليدي مغلق .وباملثل كان بيان الأمري ينطلق من وعي بحجم
وت�أث�ي�ر احل ��دث .ل ��ذا� ،أعتقد ب� ��إن الإ�ص�ل�اح لي�س �ض ��روريا
فح�س ��ب ،بل �إنه ممك ��ن ،ومن عالماته ت�ص ��اعد اخلطاب الذي
يره ��ن م�س ��تقبل الوج ��ود الآيزي ��دي ب�إجراء �إ�ص�ل�احات يف
البي ��ت الداخل ��ي للآيزيدية ،فنتيج ��ة للتحدي ��ات التي تواجه
جماعة غري تب�ش�ي�رية متر بتحوالت اجتماعية عنيفة ،ترددت
دع ��وات من النخ ��ب الآيزيدية للإ�ص�ل�اح الداخلي ،ومتركزت
حول �إ�ص�ل�اح البني ��ة الديني ��ة التقليدية للجماعة� ،س ��واء من
حي ��ث �إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ة الدينية� ،أم �إ�ص�ل�اح نظ ��ام الطبقات
التقليدي .فالأوىل ت ��رزح حتت ت�أثري نظام طبقي ثيوقراطي،
جعلها غري م�ؤهلة ملواكبة حتديات احلا�ض ��ر ،ونظرا لالفتقار
�إىل مرجعي ��ة موح ��دة للأيزيدي�ي�نُ ،ط ��رح م�ش ��روع (املجل�س
الآيزي ��دي الأعل ��ى) ،به ��دف تو�س ��يع متثي ��ل خمتلف �ش ��رائح
وطبق ��ات املجتم ��ع الآيزي ��دي ،وقاع ��دة م�ش ��اركتهم يف �إدارة
�ش� ��ؤون اجلماعة ،وعدم ح�ص ��ر التمثيل الأهم للآيزيديني يف
املجل� ��س الروح ��اين للطائف ��ة ،والفك ��رة �أن املجل�س �س ��يكون
"�ش ��به برمل ��ان" للأقلية الدينية بعيدا ع ��ن ت�أثريات التيارات
ال�سيا�س ��ية للجماع ��ات الأكرب يحافظ على ا�س ��تقالله ومتثيله
الفاع ��ل للآيزيدي�ي�ن ،ورف ��ع درج ��ة م�ش ��اركتهم يف احلي ��اة
العام ��ة ،وتقدمي ج�س ��م موحد ي�ض ��م خمتلف طبق ��ات املجتمع
الآيزي ��دي وتوجهات ��ه الفكري ��ة والثقافية .كما ت ��رددت دعوة
�أخرى لإ�ص�ل�اح النظام الطبقي للآيزيدية من خالل االعرتاف
بالطبقة ال�س ��ابعة لتجاوز م�ش ��كلة عدم ال ��زواج بني الطبقات.
وهذه احلزمة من الإ�ص�ل�احات ما كان بالأمكان جمرد التفكري
فيه ��ا قب ��ل عقود ،بل مل يك ��ن ممكنا تقبل التحدث عن بع�ض ��ها
علنا قبل الإبادة .ختاما� ،أنا م�ؤمن ب�شجاعة املر�أة الآيزيدية،
ولدي ثقة بقدرة الن�س ��اء على تويل منا�ص ��ب قيادية ،وخالل
ال�سنوات املا�ضية حتدثت مع نا�شطات �آيزيديات من خمتلف
املناط ��ق � :س ��نجار ،دهوك ،اربي ��ل ،وحتى بغ ��داد ،وما �أزال
مبه ��ورا بقدرته ��ن الفائق ��ة على جت ��اوز ال�ص ��عاب و�إرادتهن
الأ�س ��طورية يف الن�ض ��ال من �أج ��ل حقوقهن اال�سا�س ��ية ،لذا،
لي�ست دعوتي لإختيار "�أمرية" تتزعم الآيزيديني يف املرحلة
املقبل ��ة جمرد �س ��يناريو خيايل ،بل قد تكون خطوة تفر�ض ��ها
التحديات الراهنة.
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�أفكار جديدة جتتاح الإن�سانية ..ال�سعادة الأر�ضية..التقدم ..احلرية
| احللقة الثامنة |
 علــي ح�ســـني

تعلم��وا �أن الإن�س��ان يعلو على
الإن�سان مبا النهاية له"

با�سكال

مممممم
قال ملحاوره وهو يبت�سم �":أعطني عق ًال ثابت ًا،
و�س�أرفع العامل".كان �أناك�ساجورا�س املولود
عام  500قبل امليالد ،قد و�صل اىل �أثينا وهو
يف الأربع�ي�ن من عم ��ره ،كان �س ��قراط حينها
اليزال �ص ��بي ًا ومل يك ��ن �أفالطون قد ولد بعد،
وق ��د عا� ��ش يف �أثينا ثالث�ي�ن عام� � ًا كان �أهلها
ي�س ��خرون منه ويطلق ��ون عليه ا�س ��م"عقل"،
وكانوا ي�س ��خرون منه وي�ؤلف ��ون عنه النكات
لأنهم يعتقدون �إنه �إن�س ��ان بعي ��د عن الواقع،
ولكنه ��م برغ ��م �س ��خريتهم من ��ه واعتب ��اره
جمنون ًا مل يكونوا على ا�ستعداد �أن يت�ساهلوا
مع بع�ض �آراءه التي اعتربومها ت�ش ��جع على
الف�س ��ق وتري ��د الإ�ض ��رار با�س ��تقرار الدولة،
فقدم ��وه يف النهاية اىل املحكم ��ة التي قررت
طرده من �أثينا ،وكانت جرميته هذه امل ّرة �إنه
كان يعتقد �إن االجرام ال�س ��ماوية لي�ست �آلهة،
ولهذا هي ال ت�س ��تحق العبادة ،بل هي ال تعدو
�أن تكون جمرد �أحج ��ار ملتهبة يجب جتنبها،
وقد جاء ذكر
�أناك�س ��اجورا�س يف رواي ��ة �أفالط ��ون
ع ��ن حماكم ��ة �س ��قراط بتهم ��ة الف�س ��ق يف
حماورة"الدف ��اع" ،حي ��ث توجه �س ��قراط اىل
�أح ��د �أع�ض ��اء املحكم ��ة ويدع ��ى ميليتو� ��س
لي�س� ��أله ه ��ل �":أين ال ا�ؤم ��ن ب� ��أن ال�ش ��م�س
والقمر �آلهة"ف�أك ��د ميلتو�س كالمه قائ ًال �":إنه
فعال الي�ؤمن بذلك ايها ال�سادة املحلفون"لريد
�س ��قراط �س ��اخر ًا ":عزي ��زي ميليتو� ��س! ه ��ل
تتخيل �إنك حتاكم �أناك�ساجورا�س".
كان �أناك�ساجورا�س معار�ض ًا للخرافات ب�شتى
�أ�شكالها ولي�س ��ت اخلرافات املتعلقة بالنجوم
والكواك ��ب ،وق ��د �أك ��د الفيل�س ��وف الروماين
�شي�ش ��رون يف كتابه"عل ��م الغي ��ب يف الع ��امل
القدمي"– ترجمه اىل العربية توفيق الطويل
– �إن �أناك�س ��اجورا�س ح � ّ�ول مو�ض ��وعات
الفل�س ��فة من درا�س ��ة ت�أملي ��ة يف الطبيعة اىل
درا�س ��ة معنوي ��ة يف الإن�س ��ان ،ورمب ��ا ه ��ذا
ال�س ��بب الذي جعل �س ��قراط ينجذب لفل�س ��فة
�أناك�س ��اجورا�س كما يق ��ول �أفالطون فقد �أملح
�أناك�س ��اجورا�س �إىل �أن ثم ��ة عق�ل ً�ا يتحك ��م
بالع ��امل ب�أ�س ��ره ،ويف كل عملي ��ات الطبيع ��ة
يكت ��ب �أفالط ��ون ":ذات م ��رة �س ��معت �أحدهم
يق ��ر�أ م ��ن كت ��اب ق ��ال �إن ��ه لأناك�س ��اجورا�س،
و�أك ��د �أن العقل هو املتحك ��م يف النظام ،وهو
م�س ��بب كل �ش ��يء .و�س ��ررت بهذا التف�س�ي�ر،
وب ��دا يل منطقي� � ًا �أن يكون العقل هو م�س ��بب
كل �شيء ،وبد�أت �أت�أمل �أنه لو كان الأمر كذلك
ف�إن العقل ينظم كل �ش ��يء كيفما يالئمه ،ومن
ثمة �إذا �أردنا �أن نعرف �سبب حدوث �أي �شيء
�أو توقفه �أو ا�س ��تمراره يجب �أن نتبني �أف�ضل
حال لذلك ال�شيء ..وقد دفعتني تلك الت�أمالت
�إىل االعتقاد �إين وجدت يف �أناك�س ��اجورا�س
مرجعية اطمئن لها حول امل�سببات".
لق ��د حت ��دث �أناك�س ��اجورا�س ع ��ن العق ��ل
باعتب ��اره كيان� � ًا ميلك املعرف ��ة الكاملة عن كل
�شيء ،وميتلك �أعظم القوى ،و�أكد �إنه �":شيء
النهائ ��ي وم�س ��تقل وواحد قائ ��م بذاته" ،وقد
جاء �أناك�ساجورا�س بالعقل ليف�سر به احلركة،
والتي كانت تف�س ��ر قبله مبا يح ��ب �أو يبغ�ض
الآلهة ،ويعدد �أناك�س ��اجورا�س �ص ��فات العقل
ووظائف ��ه ،ففي كل �ش ��يء جزء من كل �ش ��يء،
با�س ��تثناء العق ��ل ،ويع ��دد �أناك�س ��اجورا�س
�ص ��فات العق ��ل ووظائف ��ه يف �إحدى �ش ��ذراته
�":إن كل الأ�ش ��ياء الأخرى حتت ��وي جزء ًا من
كل �ش ��يء� ،أما العقل ف�إنه ال حمدود وي�س ��تمد
قوته م ��ن ذاته وه ��و غري ممتزج ب�ش ��يء ،بل
موجود بذاته ولذاته".
والعق ��ل عند �أناك�س ��اجورا�س يت�ص ��ف يثالثة
خ�ص ��ائ�ص متيزه عن غريه من اال�شياء وهي
 :الب�س ��اطة واملعرفة والقوة ،وي�ؤكد برتراند
ر�س ��ل ان العق ��ل يف ر�أي �أناك�س ��اجورا�س
جوه ��ر حي خالق ":ي�ص ��ف �أناك�س ��اجورا�س

�سينيكا
ديدرو
العقل ب�أنه �ألطف اال�شياء وانقاها".
ومن ح ��ق �أناك�س ��اجورا�س علين ��ا وهو الذي
غ ��ادر عاملنا ع ��ام  428ق.م ،بع ��د �أن عانى من
مط ��اردة املتزمت�ي�ن �أن نذكر �أن فل�س ��فته كانت
ج ��زء ًا م ��ن التنوي ��ر االغريق ��ي يف ع�ص ��رها
ح�س ��ب فولت�ي�ر يف قامو�س ��ه الفل�س ��في الذي
و�ص ��ف �أف ��كار �أناك�س ��اجورا�س ب�أنه ��ا دعوة
�إِعالءِ َمنزلة ال َع ْقل ،وه ْد ِم اخلرافات ،وال َدّعوةِ
�إِىل البحث عن املعرفة..فكان �أن �أ�صبح العقل
يف زمن ��ه جوه ��ر ًا متمي ��ز ًا ،وه ��و ال�س ��ر يف
ق ��وة الإن�س ��ان..فيما كت ��ب فريدري ��ك نيت�ش ��ه
�":إن ت�ص ��ور �أناك�س ��اجورا�س مثري للإعجاب
بج�سارته وب�س ��اطته ،وال ميت ب�صلة اىل تلك
الغائي ��ة الثقيلة ،فالعقل عند �أناك�س ��اجورا�س
فنان يخلق ب�أب�سط الو�سائل �أعظم الإ�شكال".
******
ادين بحياتي للفل�سفة ،وهذا �أقل
التزاماتي حيالها
�سينيكا
�أدرك لوكيو� ��س �س ��ينيكا،املولود عام خم�س ��ة
للميالد� ،إن واجب الفل�سفة هو ال�سعي لتنمية
ق ��درات العقل ،فاذا كانت الفل�س ��فة �ض ��رورية
فه ��ي البد من ال�س ��عي �إليها ويف ذهننا الغاية
العملية .وعلى الرغم من �أن �س ��ينيكا ينت�س ��ب
م ��ن الناحية النظري ��ة اىل الفل�س ��فة الرواقية
ومذهبه ��ا احلتمي ،ف�إنه ي�ؤكد �إن لكل ان�س ��ان
بو�ص ��فه موجود ًا عاق ًال ،القدرة على �أن ي�سري
يف طري ��ق املعرف ��ة لو انه فق ��ط �أراد ان يفعل
ذلك.
خ�ل�ال حيات ��ه ،كان �س ��ينيكا قد �ش ��هد وواجه
ك ��وارث هائل ��ة وم�آ� � ٍ�س �شخ�ص ��ية ،كان يهيئ
نف�س ��ه كي يعمل يف ال�سيا�سة ،لكنه يف �أوائل
حيات ��ه �أ�ص ��يب بال�س ��ل ،حي ��ث بق ��ى طري ��ح
الفرا�ش ،م ��ا �أدى اىل تفرغه للقراءة و�إطالعه
على كتب �أر�س ��طو فرناه يكتب"�أدين بحياتي
للفل�سفة".
كان �س ��ينيكا قد رفع ل ��واء العقل ،فرناه يكتب
لأح ��د �أ�ص ��دقائه طلب ًا من ��ه ن�ص ��يحة ملواجهة
م�ش ��كلة كبرية  :حاملا نتعام ��ل بعقالنية مع ما
�سيحدث ،حتى لو مل تتحقق رغباتنا� ،سندرك
على نحو كبري �إن امل�شكالت ال�ضمنية �أ�صغر
من حاالت القلق التي تولدها" .ويرى �سينيكا
�أن الو�ص ��ول اىل احلكم� �ة ، ه ��و �أال نح ��اول
�أن ن�ص ��عب الأو�ض ��اع ال�س ��لبية ع ��ن طري ��ق
ردود فعل من الغ�ض ��ب واال�ش ��فاق على الذات
وامل ��رارة والقل� �ق، و�أن نح ��اول تنمي ��ة قدرة
العقل يف ك�شف الواقع ،ويرى �سينيكا �أن يف
ا�س ��تطاعة الإن�س ��ان �أن ي�ش ��عر بال�سعادة حني
يتمكن ا�ستخدام عقله يف الوقت املنا�سب.
وقد ا�ستطاع �س ��ينيكا �أن يرى بو�ضوح ،و�أن
ي�ؤك ��د ،توقع اهتم ��ام النا�س ب�أهمي ��ة املعرفة
ومكانة العقل م�س ��تقب ًال كتب �سينيكا ":يجهل
العدي ��دون الي ��وم �س ��ر خ�س ��وف القم ��ر .ومل
يت ��م تعريفنا بذلك �إال حديث ًا .و�س ��وف يجيء
الي ��وم ال ��ذي ينجح فيه الزم ��ان ومثابرة بني
الب�ش ��ر يف �إي�ض ��اح م�ش ��كالت تبدو م�ستغلقة
الآن .نع ��م �س ��يجيء يوم ُيده�ش في ��ه �أخالفنا
من جهلنا ب�أ�س ��باب �ستبدو وا�ضحة لهم" .قام
�سينيكا بالتو�س ��ع يف الكالم عن �أهمية العقل
و�إن الإن�س ��ان ي�س ��تطيع �أن"يحل ��ق في ��ه ب�ي�ن
النجوم".
يق ��ول هيغ ��ل �إن �س ��ينيكا �":ص ��احب �أعم ��ق
و�أو�سع ت�أثري على عقلية ع�صرنا ب�صفة عامة،

وعلى �ش ��كل وم�ضمون الفل�سفة� .إذ مل َ
يلق �أي
كاتب روماين �أو حتى �إغريقي تقدير ًا كالذي
القاه �سينيكا".
يكت ��ب �س ��ينيكا �":إن معرفتنا ل�ل��أروع ،العقل
واخل�ي�ر والف�ض ��يلة تب ��د�أ م ��ن املعرف ��ة التي
تعطين ��ا �إياها العين ��ان ،التمييز ب�ي�ن ما نراه
لي�ل ً�ا ونه ��ار ًا ،ق ��د هدان ��ا� ،إىل معرف ��ة الزم ��ن
وهذه ال�ص ��بوة �أو�ص ��لتنا الفل�سفة ،ومل يحظ
النا� ��س بنعم ��ة �أك�ب�ر م ��ن نعمة العق ��ل هذه".
ون ��رى ال�ش ��اب الأملاين ج ��ورج فيلهلم هيغل
يكت ��ب عام  ،1790وكان عمره ع�ش ��رين عام ًا
":م ��ا ال ��ذي كان القدم ��اء يفهمون ��ه م ��ن كلمة
فل�س ��فة ،فقد �أت ��ى عل ��ى النا�س زمن ي�س ��مون
فيه ال�ش ��خ�ص الذي الي�ؤمن بوجود الأ�ش ��باح
وال�ش ��ياطني فيل�س ��وف ًا ،وكان الإغري ��ق
يخلطون الفل�س ��فة مبا فوق الإدراك احل�س ��ي
والذي ن�سميه اليوم الوعي الديني .وي�ضيف
هيغل يف دفاتر ال�شباب ":ان اجتياز العقبات
للو�ص ��ول اىل احلقيق ��ة ب�أق�ص ��ر الط ��رق غري
ممك ��ن �إال بع ��د ا�س ��تيعاب كل م ��ا وع ��اه عق ��ل
القدماء خالل �آالف ال�سنني� ،إذا نحن مل جنتز
الط ��رق التي �س ��ار عليها القدم ��اء ،حكم ًا على
�أنف�سنا بالتيهان يف املجاهل".
*******
الب��د �أن تع��د ه��ذه احلقب��ة التي
من��ت فيه��ا املل��كات االن�س��انية
ومثلت موقفا متوازنا بني البداوة
وتراخيها والن�ش��اط املزعج الذي
ميليه علينا هيامنا باللذة..البد
ان تعد ا�سعد احلقبات و�أخلدها"
رو�سو
ع ��ام  1750يكت ��ب ديني� ��س ديدرو":ونخ�ص
بالذك ��ر كائن ًا واحد ًا علين ��ا �أن النتجاهله على
االط�ل�اق .فل ��و �أق�ص ��ينا الإن�س ��ان �أو الكائ ��ن
املفك ��ر املت�أمل عن ظهر الب�س ��يطة.ف�أن م�ش ��هد
الطبيع ��ة بجالله وت�أثريه ل ��ن يزيد حينئذ عن
م�ش ��هد �سوداوي� .إن وجود الإن�سان هو الذي
يجع ��ل الأ�ش ��ياء الأخ ��رى مث�ي�رة لالهتم ��ام.
فلماذا ال جنعله املركز الذي ترتكز عليه �ش ��تى
النواحي� ..إن الإن�س ��ان ه ��و الكلمة الوحيدة
الت ��ي علين ��ا �أن نب ��د�أ منها"..من ��ذ ذلك احلني
�أ�ص ��بحت الفل�س ��فة مهتمة بدرا�س ��ة الإن�سان،
و�أ�ص ��بح مو�ض ��وع عالق ��ة الإن�س ��ان ب�إرادته
وقدراته هو امل�س ��تودع العظيم لأفكار فال�سفة
التنوي ��ر الفرن�س ��ي والت ��ي و�ض ��ع ال�ص ��ياغة
الأوىل له ��ا ج ��ان ل ��وران داملبري املول ��ود عام
 ،1717وال ��ذي عا�ش �ص ��باه و�ش ��بابه وحيد ًا
بعد �أن تخلى عنه �أبواه بعد والدته مبا�ش ��رة،
حيث ع�ث�رت عليه بجوار كني�س ��ة يف باري�س
زوج ��ة رج ��ل يعمل يف �ص ��قل العد�س ��ات وقد
ا�س ��تمد م ��ن عائلته ��ا ا�س ��مه الذي ا�ش ��تهر به،
�أما والده احلقيقي �ش ��يفالييه دي�س ��تو�ش فقد
خ�ص ���ص له فيما بع ��د راتب ًا �س ��نوي ًا م ّكنه من
�أن يت ��م درا�س ��ته ،يف ع ��ام ّ 1738
مت قبول ��ه
حمامي� � ًا ،لكنه مل ميار�س ه ��ذه املهنة.ثم اتجّ ه
من بعد لدرا�س ��ة الطب.بعده ��ا وجد �أن هواه
مع الريا�ضيات فقرر �أن يكر�س نف�سه لها حيث
قدّم عدة بحوث لي�صبح عام  1741ع�ضو ًا يف
اكادميي ��ة العلوم ..يتع ��رف خالل هذه الفرتة
على ديني� ��س ديدرو الذي يدع ��وه للعمل معه
يف املو�س ��وعة التي قرر �إ�ص ��دارها مب�ساعدة
هولب ��اخ ورو�س ��و وهلفيتو�س وقد و�ص ��فت
املو�س ��وعة التي �ص ��در اجلزء الأول منها عام

 1751ب�أنها العمل الذي تر ّكزت حوله احلركة
حولت يف عام  1789فرن�س ��ا،
العقالنية التي ّ
اىل �ش ��يء خمتل ��ف ع ��ن فرن�س ��ا ع ��ام ،1715
فهي متثل املحرك املنظم لفل�س ��فة التنوير يف
فرن�س ��ا والتي ا�ضطلع بها رجال كانت غايتهم
ن�ش ��ر املعرف ��ة ب�ي�ن النا� ��س و�أن تك ��ون ه ��ذه
املو�سوعة ":مكتبة لتثقيف ال�شعب".وقد �آمن
حمررو املو�س ��وعة ب�إمكانية تطويع الطبيعة
الب�ش ��رية اعتم ��اد ًا عل ��ى التعلي ��م والقوان�ي�ن
وكتب وهلفيتو�س يف كتابه الروح �إن م�صدر
التفاوت بني �إن�سان و�آخر هو اختالف التعليم
والظ ��روف االجتماعي ��ة .ولي�س ��ت العبقري ��ة
ذاته ��ا م ��ن من ��ح الطبيع ��ة .فالعبق ��ري نت ��اج
الظ ��روف االجتماعي ��ة ال الطبيعي ��ة .و�أ�ص ��ر
وهلفيتو�س ب ��ان التعليم والنظام االجتماعي
كفيالن بتغيري �سلوك النا�س.
كان داملب�ي�ر هو ال ��ذي كتب املق ��ال االفتتاحي
للمو�س ��وعة وال ��ذي ر�س ��م فيه ال�ص ��ورة التي
كان العقل الإن�س ��اين حوايل منت�ص ��ف القرن
الثام ��ن ع�ش ��ر.وهو ينطلق يف مقالت ��ه من �أن
القرون الثالثة التي �سبقت حركة التنوير يف
فرن�س ��ا �شهدت على نحو م�س ��تمر انقالب ًا مهم ًا
يف احلي ��اة الفكرية.حي ��ث ظه ��رت يف الق ��رن
اخلام� ��س ع�ش ��ر حرك ��ة النه�ض ��ة ،ويف القرن
ال�ساد�س ع�ش ��ر بلغ الإ�ص�ل�اح الديني ذروته،
بينم ��ا �ش ��هد الق ��رن ال�س ��ابع ع�ش ��ر انت�ص ��ار
الفل�سفة الديكارتية التي غيرّ ت �صورة العامل
تغري ًا حا�س ��م ًا.وي�ؤكد داملبري �إن القرن الثامن
ع�شر هو الذي حدد م�سار الفل�سفة واجتاهاته
الرئي�س ��ة ":حامل ��ا يت�أمل بتعمق يف منت�ص ��ف
الق ��رن ال ��ذي نعي�ش في ��ه ،وحامل ��ا يتحقق من
الأح ��داث الت ��ي تقع �أمامن ��ا ،والع ��ادات التي
نعي� ��ش ب�ي�ن ظهرانيه ��ا ،والأفعال الت ��ي ن�أتي
بها ،وحتى املحادثات التي نخو�ض ��ها� ،سوف
يتب�ي�ن م ��ن غ�ي�ر م�ش ��قة �أن حت ��و ًال ملحوظ� � ًا
يج ��ري يف جمي ��ع �أفكارن ��ا � :إن ��ه حت ��ول ِيع ُد
من خالل �س ��رعته بانق�ل�اب اكرث ات�س ��اع ًا يف
امل�س ��تقبل .و�س ��وف يك ��ون ممكن� � ًا م ��ع مرور
الوقت ،حتديد مو�ض ��وع هذ التحول وتعيني
طبيعت ��ه وحدوده عل ��ى نحو دقيق ،و�س ��وف
يت�س ��نى لالجي ��ال القادم ��ة معرف ��ة مزاي ��اه
وعيوب ��ه ب�ص ��ورة �أف�ض ��ل مناُ .يحب ع�ص ��رنا
ت�سمية نف�س ��ه يف املقام االول ع�صر الفل�سفة،
ويف احلقيقة ،م ��ن غري املمكن �إذا حتررنا من
الأفكار امل�س ��بقة� ،إنتظار التقدّم الذي �أحرزته
الفل�س ��فة بيننا ،فعلم الطبيعة يحمل لنا كنوز ًا
يو�سع
جديدة ،يوم ًا بعد يوم ،وعلم الهند�س ��ة ّ
ح ��دوده ويرفع �ش ��علته يف منطق ��ة الفيزياء،
وه ��ي الأقرب �إلي ��ه ،حيث متت �أخ�ي� ً
را معرفة
النظ ��ام احلقيق ��ي للكون وتطوي ��ره و�إكماله،
فم ��ن الأر�ض حتى زحل ،ومن تاريخ ال�س ��ماء
حتى احل�شرات ،نتبني كيف بدل علم الطبيعة
مالم ��ح البح ��ث ،ومعه اتخذت جمي ��ع العلوم
الأخ ��رى �ش ��ك ًال جدي ��د ًا .بي ��د �أن اكت�ش ��اف
منه ��ج جدي ��د للتفل�س ��ف وتطبيق ��ه يبعث من
خ�ل�ال احلما�س ��ة التي رافق ��ت جميع �أ�ش ��كال
االكت�ش ��افات الكربى ،ازده ��ار ًا للأفكار اليقل
عن ذلك"هذه الكلمات ي�صفها �أرن�ست كا�سيري
ب�أنها جتعلنا نتلم�س على نحو مبا�ش ��ر طبيعة
حياة الع�ص ��ر العل ّي ��ة التي عا�ش بها فال�س ��فة
مثل ديدرو ورو�سو و داملبري وفولتري.
عا� ��ش داملب�ي�ر م�س ��تقل التفك�ي�ر وم�س ��تقيمه
كما ي�ص ��فه فولتري ":ما ي�ش ��غفني عند ال�س ��يد
داملبري الو�ض ��وح يف كتابات ��ه و�أحاديثه على
ح ��د �س ��واء ،واختي ��اره ال�ص ��ائب للأ�س ��لوب
املنا�س ��ب� ..إنه الكاتب الأول يف هذا القرن"،.
وبرغم احلفاوة والتقدير واملكانة االجتماعية
التي و�ص ��ل لها �إال �أن داملبري عا�ش ب�سيط ًا يف

�أناك�ساجورا�س

داملبري
حياته.ظ ��ل يعي� ��ش م ��ع املر�أة الت ��ي لربته يف
بيتها ال�صغري .ومل يغادر املنزل �إال بعد وفاتها
وكان يف اخلم�س�ي�ن م ��ن عم ��ره ،وبرغ ��م قلة
موارده املالية فقد عجز فريدريك الأكرب الذي
�أراد تعيينه رئي�س ًا لأكادميية برلني ،وكاترينا
الثاني ��ة الت ��ي اقرتحت علي ��ه الإ�ش ��راف على
تربي ��ة ابنها ،عجزا عن اجتذابه اىل بالطهما،
ومل يك ��ن داملبري وفي ًا للم ��راة التي ربته فقط،
ب ��ل �أخل�ص �أي�ض� � ًا جلمي ��ع �أ�ص ��دقائه..تويف
داملبري عام  1783بعد معاناة مع املر�ض وقد
و�صفه رو�سو رغم خالفه معه ب�أنه كان �ضليع ًا
يف الفل�سفة..وا�سع املعرفة..وكبري العقل".
عندم ��ا قررديني� ��س دي ��درو و�ض ��ع �أول
مو�س ��وعة يف الع ��امل ع ��ن العل ��وم والفنون،
طل ��ب م ��ن �ص ��ديقه ال�ش ��اب رو�س ��و �أن يكتب
مقاالت يف املو�س ��يقى واالقت�ص ��اد ال�سيا�سي،
مقابل فرن ��كات تعينه على دف ��ع �أجرة الفندق
البائ�س� ،إال �أن احلال مل ي�س ��تمر طوي ًال حيث
�س ��جن ديدرو بتهم ��ة الإحلاد بعد ن�ش ��ر كتابه
ال�شهري"ر�س ��الة اىل العمي ��ان" ،ال ��ذي داف ��ع
فيه ع ��ن فل�س ��فته املاد ّي ��ة ،جماه ��ر ًا ب�إحلاده،
حي ��ث �أراد �أن يثبت من خالل ��ه �أن �أفكارنا عن
ال�صواب واخلط�أ لي�ست م�ستمدة من الله ،بل
من خربتن ��ا احل�س ��ية ،بل وحت ��ى فكرتنا عن
الله يج ��ب تعليمها ،وهي �أي�ض� � ًا مث ��ل فكرتنا
عن الأخالق ،ن�سبية متنوعة ،و�إن وجود الله
م�ش ��كوك فيه لأن الربهان على �أ�ص ��ل الوجود
فقد كثري ًا من قوته.
وق ��د �أث ��ار الكتاب �ض ��جة ،دفع ��ت فولتري اىل
�أن ير�س ��ل ل ��ه ر�س ��الة حما�س ��ية يق ��ول فيه ��ا
":ق ��ر�أت يف �س ��رور بال ��غ كتاب ��ك ال ��ذي يذكر
ال�ش ��يء الكث�ي�ر ويوحي ب�ش ��يء �أكرث .وكنت
منذ �أمد �أقدرك �أعظ ��م التقدير ،بقدر ما �أحتقر
�أولئ ��ك الأغبياء الذين ينق�ص ��ون من قدر ما ال
يفهمون ،ولكني �أعرتف لك �أين ل�ست من ر�أي
�ص ��احبك الأعمى ال ��ذي ينكر وج ��ود �إله ،لأنه
ولد �أعمى .ورمب ��ا كنت خمطئ ًا ،ولكن لو �أين
يف مكان ��ه العرتفت بوجود كائ ��ن �أعظم بارع
وهبني �إ�ض ��افات كثرية تك ّمل الب�صر� .أود من
كل قلب ��ي �أن �أحت ��دث �إليك ،ولي� ��س يهمني �أن
تعتق ��د �إنك واحد من خملوقات ��ه� ،أو �إنك جزء
دقيق التنظيم من مادة �أبدية �ضرورية .وقبل
مغادرت ��ي لونفيل �أرجو �أن ت�ش ��رفني بتناول
ع�شاء فل�س ��في معي ،يف داري ب�صحبة بع�ض
احلكماء".
وي ��رد علي ��ه دي ��درو قائ ًال �":س ��يدي الأ�س ��تاذ
العزيز� :إن اللحظة التي ت�س ��لمت فيها خطابك
م ��ن �أ�س ��عد حلظ ��ات احلي ��اة ،لي� ��س يهمن ��ي
مطلق� � ًا �أن ت�ؤمن بالله �أوال ت�ؤم ��ن به ،لقد قال
مونت ��اين �إن الع ��امل ك ��رة تخل ��ى عنه ��ا الإل ��ه
للفال�س ��فة ليهيم ��وا عل ��ى وجوهه ��م مطوفني
حولها" ،.وب�س ��بب هذا الكتاب قامت ّ
ال�شرطة

ال�س ��جن ،فقرر رو�س ��و �أن
باقتي ��اد ديدرو �إىل ّ
ي ��زوره ،ولأن ��ه مل يكن ميل ��ك �أج ��رة البا�ص،
ق ��رر �أن يذهب م�ش ��ي ًا ،ويف الطريق يقف عند
�أحد بائعي ال�ص ��حف فتقع عين ��اه على �إعالن
عن م�س ��ابقة طرحتها �أكادميية الفنون ،وكان
املو�ض ��وع عبارة ع ��ن جواب لل�س� ��ؤال التايل
":هل �أ�س ��هم تقدم العلوم والفنون يف �إف�س ��اد
الأخ�ل�اق �أم يف تهذيبها؟"يخربنا رو�س ��و يف
اعرتافات ��ه ":يف حلظة ق ��راءة هذا ال�س� ��ؤال،
ر�أيت عامل ًا �آخر ،وغدوت �إن�سان ًا �آخر".
ولد"ديني�س ديدرو"يف اخلام�س من ت�ش ��رين
الأول عام  1713يف مدينة لونكريه بفرن�س ��ا.
وكان ذلك بعد �سنة من ميالد جان جاك رو�سو.
�أدخل ��ه والده �أح ��د املدار�س الدينية لي�ص ��بح
ق�س� � ًا ،لكنه تركها ب�س ��بب �س ��وء معاملة رجال
الدي ��ن للطلبة ،بعدها اجته لدرا�س ��ة القانون،
لكنه مل ي�س ��تمر به طوي�ل ً�ا ،وقال لوالده انه ال
يري ��د �أن ي�ص ��بح حمامي ًا ،وحني �س� ��أله ما هي
املهن ��ة الت ��ي يرغب به ��ا� ،أج ��اب �":إين �أهوى
املطالعة ،وال �ش ��يء �س ��واها اقرتحه لنف�سي،
لأين ال �أطمع ب�ش ��يء �أك�ث�ر" ،بعدها يعمل يف
التدري� ��س ،وكانت مهن ��ة متعبة بالن�س ��بة له،
فرتكه ��ا ليعم ��ل يف عدد من امله ��ن ،عام 1741
ي�ص ��بح حا�س ��م ًا يف حياته حيث يلتقي ب�شاب
ج ��اء اىل باري�س من الري ��ف ليجرب حظه يف
امل�س ��رح ،كان ه ��ذا ال�ش ��اب ا�س ��مه ج ��ان جاك
رو�س ��و الذي ارتبط معه ب�ص ��داقة وثيقة منذ
ذلك التاريخ.
كان دي ��درو ي�ش ��به نف�س ��ه بالري ��ح ،فه ��و دائم
الإندفاع نحو االطالع على �أي نوع من �أنواع
املعرفة ،عام  1749ين�ش ��ر مقا ًال يت�س ��اءل فيه
عن العم ��ى ملنفعة من يب�ص ��رون ،وفيه يطرح
مو�ض ��وع ًا مهم ًا حول �أهمي ��ة �أن تعود املعرفة
الإن�س ��انية اىل التجرب ��ة ،و�إن الأفكار لي�س ��ت
مقيا�س� � ًا للوج ��ود ،كما �أن فه ��م ر�أي من الآراء
و�إدراك ��ه الميك ��ن �أن ي�ص ��بح برهان� � ًا علي ��ه،
و�إن التجرب ��ة الإن�س ��انية الميك ��ن �أن تك ��ون
احلد النهائي حلقيقة وج ��ود الكائنات ،وهي
الأف ��كار التي دفعت ال�س ��لطات الفرن�س ��ية اىل
�إلق ��اء القب�ض عل ��ى ديدرو و�إيداعه ال�س ��جن،
ويف ال�س ��جن كان يخطط لإ�صدار مو�سوعته
ال�ش ��هرية ،التي كانت فكرتها ق ��د ظهرت لأول
م ��رة عندم ��ا اق�ت�رح علي ��ه �أح ��د جت ��ار الكتب
القيام برتجمة قامو�س فل�سفي من االنكليزية
اىل الفرن�س ��ية ،لك ��ن ديدرو اقنع ��ه ب�أن يجمع
مق ��االت خمتلف ��ة ب�أق�ل�ام رواد الفك ��ر يف ذلك
الع�ص ��ر و�إ�ص ��دارها يف جمل ��دات مت�سل�س ��لة
لت�ص ��بح مو�س ��وعة متث ��ل الآراء اجلديدة يف
الفل�س ��فة والعل ��وم والآداب ،لي�ص ��در اجل ��زء
الأول ع ��ام  1748ولت�س ��تمر يف الإ�ص ��دار
�أك�ث�ر م ��ن ثالث�ي�ن عام� � ًا ،حي ��ث �ص ��در منه ��ا
خم�س ��ة وثالثني جملد ًا ،كتب فيها رو�س ��و عن
املو�س ��يقى وعن االقت�ص ��اد ،وقدم مونت�سكيو
مق ��ا ًال ع ��ن ال ��ذوق ،وجن ��د فولت�ي�ر يكتب يف
الق�س ��م الأدبي ،فيما كتب ديدرو عن الطبيعة،
حيث طرح �آراء يف الن�ش ��وء والتطور �سبقت
نظرية داروين ،وقد �أثارت املو�سوعة حفيظة
الكني�سة،التي وجدت فيها مو�ضوعات علمية
ت�ستهدف الهجوم على الدين ،الأمر الذي دفع
جمل�س الدولة اىل �إ�صدار �أمر مبنع املو�سوعة
عام  ..1752كانت املو�سوعة �صرح ًا للمعرفة
�ش ��اركت فيه �أكرب العقول ،حيث �سعى ديدرو
م ��ن خالله ��ا اىل �إب ��راز املع ��ارف اجلدي ��دة،
ما�ض
م�س ��تهدف ًا زعزع ��ة جمتم ��ع مدف ��ون يف ٍ
مغرب ،وقد بلورت املو�س ��وعة فل�س ��فة الأنوار
التي �شهدت بروز النه�ضة الأوروبية احلديثة،
بعدها �أ�ص ��در ديدرو كتاب ًا بعنوان"اعرتافات
راهبة"وج ��ه فيه نق ��د ًا �ش ��ديد ًا للأديرة ..وقد
�أثار الكتاب �سخط الكني�سة فتم منعه و�سحبه
م ��ن املكتب ��ات ،ومل يعاد طبع ��ه �إال بعد الثورة
الفرن�س ��ية حي ��ث اعتم ��ده رج ��ال الث ��ورة يف
�إ�صدار مر�سوم الأديرة.
عام  ،1784يع ��اين ديدرو من �آالم يف املعدة،
مل متهل ��ه طوي�ل ً�ا ،و�أثن ��اء مر�ض ��ه زاره �أح ��د
الق�ساو�س ��ة طالب ًا منه �أن يعلن توبته ،فقال له
با�سما �":إين �أوافقك �أيها ال�سيد اخلوري ،لكن
ذلك �سيكون من جانبي كذبة وقحة الي�صدقها
�أحد"ث ��م �أ�ض ��اف ":ا�س ��مع �أيه ��ا ال�س ��يد� ،إين
�أفهم جيد ًا ما تعني ،لقد رف�ض ��ت ح�ضرتك من
قب ��ل دفن فولتري ،لأنه مل يك ��ن يعتقد ب�إلوهية
(االبن) ،وهذا ح�سن ،فاذا مت �أنا ،فليدفنوين
�أ ّنى �ش ��اءوا ،غري �إين �أعلن للدنيا هنا ب�أين ال
اعتقد ،بالإ�ضافة اىل ما مل يعتقد به فولتري ،ال
ب�إلوهية (االب) ،وال بالروح القد�س ،وال ب�أي
فرد من �أفراد ه ��ذه العائلة كلها" .يف الثالثني
م ��ن مت ��وز ع ��ام  1784يتوف ��ى دي ��درو وهو
جال�س اىل من�ضدة الكتابة.
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اقــــرأ

قبل �أقل من �شهر ،وعلى الر�صيف
الذي وجدوا جتثته اليوم ملقاة
عليه،وقد اخرتقتها  13ر�صا�صة،
كان الروائي والأكادميي عالء
م�شذوب يجتمع مع عدد من �أدباء
ومثقفي حمافظة كربالء ليوقع
كتابه “ر�صيف الثقافة" ،وعلى
الر�صيف �أي�ضا قال للذين ح�ضروا
هذه االحتفالية �إن كتابه حماولة
لت�سجيل ذاكرة مدينته كربالء،
ليكون �شهادة على احلا�ضر الذي
�ضاع �أغلبه و�سط �ضجيج احلروب،
و�سي�ضيع الق�سم الآخر منه يف
معارك ال�سيا�سيني من اجل الإطاحة
مبكانة هذه البالد.
حادثة االغنيال تثبت �أن
الإجناز الأبرز ل�سيا�سيّي
ال�صدفة �أنهم جنحوا يف تلويث
ال�ضمريالإن�ساين ،بحيث �صار
هناك من اليهتم ملثل هذه اجلرمية
الب�شعة التي ت�ؤكد يف كل مرة � ّأن
مواطن ًا عراقي ًا فقد حياته ،ل ّأن
القانون جرى تغييبه مبعرفة من
ي�ضعون �أنف�سهم فوق القانون.
عندما تقر�أ يف الأخبار �أن
رئي�س اجلمهورية يريد مكاف�أة
من نهبوا البالد و�أطاحوا بقيمه
الثقافية واحل�ضارية ،ب�أن مينحهم
�صفة م�ست�شارورواتب مليونية
و�سيارات م�صفحة ،و�أن احلكومة
التي قيل لنا �إنها �إ�صالحية وعابرة
للطائفية ،تظل عرجاء ب�سبب
�إ�صرار �سليم اجلبوري على �أن
ي�صبح وزير ًا للدفاع ،لأنه ظل
طوال رئا�سته للربملان يدافع عن
م�صالح �إيران وعندما ت�شاهد
حمافظ الب�صرة حائر البال بني
�أن ي�صبح نائبا �أو يظل نائما على
�صدور �أهايل الب�صرة ،ف�إنك حتما
�ستجد نف�سك يف مواجهة �سيا�سيني
وم�س�ؤولني الي�ؤمنون ب� ّأن لهذا
ال�شعب قدرة على االحتجاج ،وغري
معنيني بهموم النا�س ،وي�صرون
على � ّأن الدنيا ربيع واجلو بديع يف
العراق ،لوال امل�ؤامرة الأمريكية!.
�إن م�شهد اغتيال عالء م�شذوب
يقول �إن �أ�شياء كثرية مل تتغري،
و�أن هناك من ال يريد �أن من�ضي
نحو م�ستقبل �آمن ،والدليل جرائم
االغتيال التي دائما ت�سجل �ضد
جمهول ،وهي تكرار جلرائم كثرية
ارتكبت و�سرتتكب يف امل�ستقبل
و�إن اختلفت التفا�صيل والوجوه،
فالذي حدث �أن مواطن ًا يفقد حياته
مبنتهى الب�ساطة لأن �أ�صحاب
الدراجات النارية والكوامت
يعتقدون �أن قانونهم هو وحده
الذي يجب �أن يطبق على جميع
العراقيني.
قتل عالء م�شذوب بدم بارد وحتم ًا
انت�شى القتلة وتفاخروا وه ّن�أ
بع�ضهم البع�ض ،فال�صوت الذي
�أ�ص ّر على �أن يكون عاليا ووا�ضحا
وجريئا �أُخر�س بر�صا�صات يف
اجل�سد ،لكنهم ن�سوا �أن عالء
م�شذوب باق و�سيغيّب جميع
القتلة.
� ّإن ما جرى يف كربالء هو جرمية
كاملة ،و�ستبقى عار ًا يالحق
مرتكبيها ومَن فوّ �ضهم ،لكنها
�ستبقى يوم ًا م�شهود ًا ي�ؤ ّرخ له
ب�أنه اليوم الذي غاب فيه �ضمري
ال�سا�سة ،فلم تعد منظر قتل مثقف
وطني يثري م�شاعرهم ،مثلما
الكر�سي.
يثريها ملعان
ّ

�ساحرات ال�سينما
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب " �س ��احرات ال�س ��ينما ...فن وحب
وحرية" للناقد ال�سينمائي بندر عبد احلميد  .وفيه يتناول مئة
وخم�س ًا و�أربعني جنمة �سينمائية �ساحرة من جن�سيات ومراحل
خمتلفة ،ير�ص ��دها يف الكتاب  ،حيث يختار ال�ساحرات من بني
�أك�ث�ر من  2500جنم ��ة عاملية تقريب ًا ،مع الرتكيز على ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة لكل جنم ��ة و�أهم �أدوارها ال�س ��ينمائية ،م ��ع خمتارات
م ��ن �أعماله ��ا و�أقواله ��ا .والكتاب ال يتحدث فقط عن �س ��احرات
ال�س ��ينما بق ��در ما يك�ش ��ف بالتوازي عن ال�ص ��دمة الت ��ي خلقها
اخ�ت�راع ال�س ��ينما ،التي ولدت من معطف الت�ص ��وير ال�ض ��وئي
و�أ�سرار الفيزياء والكيمياء والطاقات الب�شرية املبدعة .

بيت ( ) ُي�ؤبِّن الآثاريّة العراق ّية ملياء الكيالين
اعتادوا �أن يزيحوا الغبار
ويُخرجوا من تحته
�أثمن ما قد تمتلكة
البالد� ،إنهم علماء
الآثار ومنقبوه ،وحتى
الكاتبون عنه ،وهي
ً
واحدة منهم ،عرفت
بقوتها ،فهي ثمينة
كالآثار كلما تقدم بها
العمر ا�صبحت �أغلى
واكثر ً
قوة ،عن العالمة
الآثارية لمياء الكيالني
التي رحلت ع ّنا قبل �أيام
قليلة ،وكالعادة بعيداً
عن هذه االر�ض ،وهذا
الوطن ،ل ُت�ؤبّن في بيت
المدى في �شارع المتنبي
�صباح يوم الجمعة
الفائت بح�ضور عدد
ممن تتلمذ على يديها
وعا�صرها...

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
�أول امر�أة تدر�س في
جامعة �أجنب ّية
غادرتن ��ا الكيالني مع مطلع ال�ش ��هر
الما�ض ��ي .يذكر الناق ��د الأكاديمي د.
معتز عن ��اد غزوان الذي �أدار محاور
جل�س ��ة الت�أبي ��ن �أن " الراحل ��ة كانت
ت�سعى للحفاظ على التراث العراقي
والتنقي ��ب عل ��ى الآثار .ويق ��ال �إنها
�ش ��اركت بالو�ص ��ول ال ��ى  %70م ��ن
الآث ��ار الم�س ��تخرجة م ��ن �أر�ض هذا
الوطن".
عن �أ�س ��رة الكيالني يتحدث غزوان
قائ�ل ً�ا �إنه ��ا "تنتم ��ي ال ��ى عائل ��ة
بي ��ت النقي ��ب ،وق ��د �أكمل ��ت �ش ��هادة
البكالوريو�س ف ��ي الآثار من جامعة
بغ ��داد ع ��ام  ،1957ونال ��ت �ش ��هادة
الآث ��ار م ��ن جامع ��ة كامب ��رج ع ��ام
 ،1966وع� �دّت �أول ام ��ر�أة در�س ��ت
ف ��ي الجامع ��ات الغربية،وعملت في
المتح ��ف العراق ��ي حي ��ن كان يديره
ف ��رج ب�ص ��مجي ،وق ��د كلفه ��ا بف ��رز

الأخت ��ام الأ�س ��طوانية وكان ��ت مهمة
�صعبة بالن�سبة المر�أة".
اهتم ��ت الكيالن ��ي ب�أر�ش ��فة وف ��رز
الآث ��ار ،وق ��د عمل ��ت �أطروح ��ة ع ��ن
االخت ��ام الأ�س ��طوانية ،كما �ش ��اركت
و�ألف ��ت كتب� � ًا عدي ��دة مخت�ص ��ة ف ��ي
مج ��ال الآث ��ار بع�ض ��ها خا�ص ��ة به ��ا
و�أخرى م�ش ��تركة ،من �أ�شهرها كتاب
" �أي ��ام العرب" وهو كتاب م�ش ��ترك
م ��ع الم�ؤرخ الآث ��اري الراحل �س ��الم
الآلو�س ��ي ،حيث تطرق ��ت فيه للعرب
و�أ�س ��مائهم واهتماماتهم و�أعرافهم،
وتزوج ��ت الراحل ��ة بـ عب ��د الرحمن
الكيالن ��ي واح ��د م ��ن رم ��وز الف ��ن
العراقي الحديث .
توا�صل �آثاري عراقي
دولي
زامل ُته ��ا من ��ذ ع ��ام  1948حت ��ى
وفاته ��ا ،الآثاري ��ة د.فوزي ��ة المالكي
تتح ��دث ع ��ن ذكرياته ��ا م ��ع الراحلة
وتق ��ول "ذكريات ��ي م ��ع المرحوم ��ة
لمي ��اء الكيالني ابت ��د�أت منذ 1948
حتى وفاتها ،كما اني بقيت معها في
�إنكلترا لأ�شهر ،وزودتني بالكثير من
المعلومات في مجال الآثار والتراث
والحفظ والتوثيق".
وت�ش ��ير المالك ��ي �إل ��ى "�أن الكيالني
وثقت العديد من ال�شخ�صيات �سواء
�أكان توثيق� � ًا �ش ��فاهي ًا �أو �آثاري� � ًا �أو
�سيا�سي ًا �أو اجتماعي ًا ،وكانت تع ّرفنا
على �أ�ص ��حاب المباني المعروفة في
العراق� ،إنها رائدة ف ��ي مجال الآثار
وهي ا�ستاذتي و�ص ��ديقتي ،و�أعتقد
�أن خ�سارتها كبيرة ".
ن�ش� ��أت الكيالن ��ي وعا�ش ��ت في بيئة
ثقافية متع ��ددة في مجاالته ��ا ،لكنها
اتجهت للآثار ودرا�ستها للك�شف عن
�آث ��ار الع ��راق وكنوزة وا�ستك�ش ��اف
المواق ��ع الآثاري ��ة في الع ��راق على
ي ��د �أ�ش ��هر منقب ��ي الآثار ف ��ي العالم،
�س ��اهمت ف ��ي تطوي ��ر المتح ��ف
العراقي و�أ�س�س ��ت للق�س ��م التربوي
الذي يعنى بالثقاف ��ة الآثارية للجيل
الجدي ��د  .وتذك ��ر المالك ��ي �أن "
للكيالني الف�ض ��ل في �إن�ش ��اء وحدة
الدرا�س ��ات واالخت ��ام اال�س ��طونية،
ا�ض ��افة ال ��ى وحدة الآث ��ار واالختام
وتبوي ��ب االخت ��ام �،أكمل ��ت درا�س ��ة
الدكتوراه في جامعة �أدنبرة وعادت
للعراق لتكمل درا�ستها العلمية".
ويبدو �أن الثورة �أحدثت تغييرات

معن حمدان
�سيا�سية في حياة الكيالني ،فتذكر
د.فوزي ��ة المالك ��ي" �أن الكيالن ��ي
عان ��ت الكثير من الم�ض ��ايقات بعد
الث ��ورات الت ��ي تغي ��ر به ��ا نظ ��ام
الحك ��م ،م ��ا دفعه ��ا لت ��رك الع ��راق،
ولكنه ��ا لم تتخل ��ف عن الب�ل�اد ،بل
ا�س ��تمرت بالتوا�صل مع من تحب،
وا�س ��تمرت بدرا�س ��تها وكان ��ت
تدر�س وت�ص ��نف الآثار وت�ساعدنا
وتوجهن ��ا .وتهت ��م بالجان ��ب
التوثيقي وا�ستمرت حتى في فترة
الح�ص ��ار .ورغم حملها للجن�س ��ية
البريطاني ��ة تح� �دّت القوانين التي
تعم ��ل ف ��ي زم ��ن الح�ص ��ار الجائر
وكان ��ت تخاط ��ر وت�أت ��ي للع ��راق
وتح�ض ��ر الم�ؤتم ��رات وتق ��وم
بدرا�س ��ات وتجل ��ب لن ��ا الكثير من
المعلومات والتطورات التي تحدث
هناك والكتب الآثارية والدرا�سات
االجنبي ��ة والعربي ��ة وتقدمه ��ا
ال ��ى المكتب ��ة  ،مقاب ��ل ذل ��ك تق ��وم
بنقل مجلة �س ��ومر والم�س ��كوكات
وتوزعه ��ا ف ��ي �أمري ��كا ،فق ��د عملت
بذلك عل ��ى التوا�ص ��ل والتطور في
مجال الآثار".

ح�سن اجلنابي

فوزية املالكي

مدير املكتبات يف املتحف الوطني العراقي عبد الهادي فنجان مع معتز عناد غزوان مقدم اجلل�سة

الآثاريّون العراق ّيون
الروّ اد
ع ��ن ال ��رواد الآثاريي ��ن ف ��ي الع ��راق
تحدث مدير مكتبات هيئة ال�س ��ياحة
والآث ��ار ف ��ي الع ��راق عب ��د اله ��ادي
فنجان وقال " هناك م�شروع بعنوان
"الآثاري ��ون العراقي ��ون ال ��رواد "
ُكت ��ب الكثي ��ر ع ��ن الأجانب ال ��رواد،
لذل ��ك كتبنا نحن هذا الم�ش ��روع عن
العراقيين الرواد كلمة وفاء لهم.
ف ��ي بداي ��ة الثمانينيات كن ��ت �أعمل
وكي�ل� ًا لمتحف ث ��ورة الع�ش ��رين في
النج ��ف الأ�ش ��رف والتقي ��ت بعب ��د
الرحي ��م محم ��د عل ��ي ال ��ذي يع ��د
م� ��ؤرخ النج ��ف االول ف ��ي حينه ��ا،
وكان ��ت اهتماماته وا�س ��عة بالتاريخ

والم�ؤرخي ��ن� ،إال ان ج� � ّل اهتمام ��ه
�صبه بالعلماء والكتابة عنهم  ،وحين
�س� ��ألته عن �سبب تركيز اهتمامه على
العلماء العراقيين قال �إنهم مظلومون
�أي �أن العا ِلم العراقي مظلوم".
وي�ض ��يف فنج ��ان �إن ه ��ذه المعلومة
بقي ��ت ت ��دور ف ��ي ذهنه ودفعت ��ه كما
يقول ال ��ى " بعد �أن عملت في الهيئة
العام ��ة للآثار والتراث واطلعت على
خيرة �أعالم العراق في التراث الذين
�أزاحوا الغبار عن ح�ضارات �أ�س�ست
لبقية الح�ضارات في العالم واختمرت
ف ��ي ذهني فكرة الكتابة كلم�س ��ة وفاء
وا�ش ��ترك به ��ذا الكت ��اب الدكت ��ور
ناه�ض القي�س ��ي بقدر من المعلومات
الوافية وا�ش ��ترك اي�ضا الأ�ستاذ معن

حمدان وح�س ��ن ال�ش ��كرجي ومحمد
�أمي ��ن �آغ ��ا م ��ن المو�ص ��ل وتحدثن ��ا
ع ��ن ال�س ��فر االول الذي �ض ��م كوكبة
م ��ن الأوائل الرواد ،وبعدهم ال�س ��فر
الثان ��ي وه ��و الجيل الثان ��ي للرواد،
�أما ال�س ��فر الثالث فقد �ض ��م عدد ًا من
الم�ؤرخي ��ن الذين �أرخ ��وا علم الآثار
ورواده وتاريخ ��ه وبع�ض ��هم لي� ��س
له ��م عالقة بالآثار ب ��ل �أرخوها فقط،
وكان هذا العمل بمثابة تكريم ينوب
عن البل ��د لنر ّد له�ؤالء الأفذاذ بع�ض� � ًا
م ��ن ا�س ��تحقاقاتهم ونع� � ّرف الأجيال
القادم ��ة على المبدعي ��ن الذين تركوا
�آثارهم في هذا المجال".
تغييب المبدعين
ل ��م يتح ��دث كثير ًا عن ال�شخ�ص ��ية بل
كعادت ��ه �أ�ش ��ار ال ��ى ظاهرة ا�س ��تذكار
العلم ��اء واالف ��ذاذ بع ��د رحيله ��م
الباح ��ث مع ��ن حم ��دان يتح ��دث ع ��ن
لمياء الكيالن ��ي قائ ًال "�أنجب العراق
مجموع ��ة علم ��اء يفتخ ��ر به ��م وله ��م
�سمعة عالمية ،وكانت لمياء الكيالني
واحدة من ه� ��ؤالء المعروفين ،ولكن
الكيالني بطبيعة الحال تقريب ًا �ش ��به
غي ��ر معروف ��ة ،م ��ع العل ��م ان هن ��اك
ن�س ��اء في مديري ��ة الآث ��ار ،والبد من
ذكرهم من �أمثال  ،اعتماد الق�ص ��يري
 ،وفوزية المالك ��ي ،ومهاب دروي�ش،
ه � ّ�ن عالمات تفخ ��ر ّ
بهن الب�ل�اد ،وقد
ترك ��ن ب�ص ��مات ف ��ي تاري ��خ الآث ��ار
العراقية ،مما ي�ؤ�س ��ف له
�أنهن غي ��ر معروفات،

 حيدر املحرابي
الفن ��ان الت�ش ��كيلي يقي ��م معر�ض ��ة
ال�شخ�صي الذي يحمل ا�سم عناوين  حممد غازي الأخر�س
وذلك م�ساء يوم الإثنني املوافق  11الروائي ،ي�ض ��يفه نادي ال�س ��رد يف
�شباط  2019على قاعة برج بابل .االحت ��اد العام للأدب ��اء والك ّتاب يف
الع ��راق للحديث ع ��ن روايته (ليلة
 حممود �أبو العبا�س
املعاطف الرئا�س ��ية) حيث �س ��يقدم
الفن ��ان العراق ��ي ،ي�ض ��يفه امللتق ��ى الروائ ��ي خ�ض�ي�ر فلي ��ح الزي ��دي
الإذاع ��ي والتلفزيوين م�س ��اء يوم والناقد علي ح�س ��ن الف ��واز �أوراق ًا
الثالثاء املقبل على قاعة اجلواهري نقدية عن الرواية وذلك �صباح يوم
يف مق ��ر االحت ��اد للحدي ��ث ع ��ن الأربعاء املقبل .
م�سريته الفنية.

الطقس

�س ّيدة قويّة
عن عالقته غير المبا�ش ��رة بها تحدّث
ال�ش ��يخ �س ��ليم الجبوري قائ ًال ن�ؤبن
عالمة �آثارية و�سيدة جليلة لي عالقة
غي ��ر مبا�ش ��رة معه ��ا حي ��ن ح�ض ��رت
بالمملك ��ة الها�ش ��مية االردنية تلقيت
ات�ص ��ا ًال م ��ن الراح ��ل هان ��ي فح� ��ص
وق ��ال ان هن ��اك �س ��يدة عراقية وهي
تقيم ق ��ي �إنكلترا وهي الآن في عمان
واطلعت على مجلة الأر�شيف وتريد
�أن تلتق ��ي ب ��ك ،وق ��د التقيته ��ا وكان
التوا�ص ��ل في �أحد المقاهي الأردنية
الت ��ي يزوره ��ا العراقي ��ون ،وكان ��ت
�س ��يدة قوي ��ة بكام ��ل الحيوي ��ة وكنا
ن�أتي في ال�ص ��باح لنلتقي في المقهى
وكانت �أكثر م ّنا �شباب ًا وحيويّة ".

فرط في لحظات بـ "ثروة" جناها
�أمريك ّية ُت ِّ
ولدها طيلة  20عام ًا!

فهريّة �أفجين تخ�سر  4ماليين ليرة

خ�س ��رت املمثلة فهرية �أفجني ال�ش ��هرية بنج�ل�اء بطلة "الأوراق املت�س ��اقطة"
و"طائ ��ر احلب" التي تعي�ش بهدوء وعزلة بعيد ًا عن الفن والأ�ض ��واء بعد
تق ��دم حملها ،ث ��روة طائلة قدرها� :أربعة ماليني ل�ي�رة تركية "ما يقارب
الـ � 200ألف دوالر" لرف�ض ��ها عرو�ض� � ًا �إعالنية مغري ��ة للظهور فيها مع
طفلها القادم املفرت�ض والدته يف منت�ص ��ف �ش ��هر �إبريل -ني�سان القادم.
وقالت�" :أنا لن �أ�س ��تغل طفلي يف �إعالناتي اخلا�ص ��ة،ولن �أعمل يف �أ�شهر
حملي الأخرية،و�س� ��أحمي طفلي بعد والدته من الأ�ض ��واء لفرتة طويلة".
فهري ��ة �أفجني ملتزمة بعقد �س ��نوي مع مارك ��ة �أزياء تركية �ش ��هرية بقيمة
ملي ��وين ل�ي�رة تركية .ورف�ض ��ها الظهور ب�إعالن ��ات جديدة ،وهي بو�ض ��عية
حملها املتقدمة� ،أو مع طفلها الر�ض ��يع كثنائي عائلي جميل�،س ��يجعلها تخ�س ��ر
 4ماليني لرية تركية "� 200ألف دوالر" .ودعم بوراك �أوزجيفيت قرار زوجته
فهرية �أفجني بعدم ا�س ��تغالل طفلهما �إعالني ًا،واعتزالها العمل بالفن والإعالنات
يف �أ�شهر احلمل املتبقية من حملها .ويع ّد قولها هذا مبثابة �إعالنها قرار اعتزالها
التمثي ��ل والإعالن ��ات لفرتة طويلة ق ��د متتد لعامني لرعاية طفلها ال�ص ��غري الذي مل
يتم اختيار ا�سم له بعد.

نع ��م يم ��ر الع ��راق بفت ��رة �ص ��بعة �إال
�أن االم ��ل ب� ��أن تك ��ون وزارة الثقاف ��ة
والحكوم ��ة م�ص ��در ًا لإحي ��اء ه� ��ؤالء
من خالل طبع م�ؤلفاتهم ".و�أ�ض ��اف
حم ��دان قائ ًال "�إن مم ��ا ي�ؤلم �أن يكون
ه� ��ؤالء الم�ش ��اهير من�س ��يين عل ��ى
م�ستوى الدولة وال�شعب ولم يذكروا
بدرا�س ��ات كبي ��رة ولم نتع ��رف �إليهم
كما ينبغي من خالل درا�س ��تهم ،و�أنا
�أ�ش ��عر بااللم ب�سبب هذا حين نتحدث
عن �أحد الم�شاهير وهذا بكل �صراحة
ناب ��ع من ك ��ون الثقافة على م ��ا يبدو
لي�س ��ت مهم ��ة لدى الم�س� ��ؤول بل هي
كمالي ��ة وه ��م يت�ص ��ارعون عل ��ى �أي
�ش ��يء ولكن حين تحدث ملمة للدولة
ال يتخلون عن �شيء بل عن الثقافة".

�أعط ��ت مواطن ��ة م ��ن �س ��كان والي ��ة جورجيا
الأمريكي ��ة كوب ��ا "�س ��فريا" ،ا�س ��تخدمه ابنها
قب ��ل ع�ش ��رين عام ��ا ،لمتج ��ر خيري ل�ل��أدوات
الم�ستعملة .وذكرت �ص ��حيفة نيوزويك� ،أن
ليند�س ��ي بري�س ،قررت قبل عدة �أ�سابيع
ف ��ي عطل ��ة نهاي ��ة الأ�س ��بوع ،تنظي ��ف
منزله ��ا م ��ن الأدوات القديم ��ة،
الت ��ي �أكل عليها الدهر و�ش ��رب.
واكت�ش ��فت ليند�س ��ي ل ��دى
تفريغه ��ا لخزان ��ة ف ��ي المنزل
كوبا قديما ،ر�سمت عليه �صورة
ميكي ماو�س ،كان ي�ستعمله ابنها
�أثناء الرحالت منذ  20عاما ،وتبرعت
ب ��ه لمخزن خي ��ري للأدوات الم�س ��تعملة،

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الأحد  .وقالت الهيئة يف تقريرها اليومي ّ � ،إن الأجواء
�ستكون غائمة مع ت�ساقط �أمطار بني اخلفيفة واملتو�سطة يف �أماكن متعدّدة ،و� ّإن
درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها.

التاب ��ع لمنظم ��ة ""Goodwill industries
الت ��ي ت�س ��اعد الم�ش ��ردين ،ول ��م تنظ ��ر �إلى ما
بداخله .و�أ�ص ��اب ابن ليند�سي ،ديفون �سيلفي
( 27عام ��ا) ال ��ذي جاء لزي ��ارة والدته ،في 24
يناير الجاري ،الذعر بعد �أن فتح الخزانة ولم
يجد كوبه القديم ،لأنه كان ي�س ��تعمله كح�صالة
نق ��ود وادخ ��ر في ��ه � 6.5أل ��ف دوالر .واعترف
�سيلفي لل�صحفيين ب�أن والدته اعتقدت �أنه كان
م�س ��تا ًء لفقدانه الك ��وب ،وقال" :نع ��م افتقدت
ه ��ذا الكوب ،لك ��ن المهم ه ��و م ��ا كان داخله".
وقالت ليند�س ��ي� ،إنها �أح�سّ ��ت في تلك اللحظة
ب�أنها �أ�س ��و�أ �أم في العالم .وذهب ��ت المر�أة �إلى
المتجر ولم يتمك ��ن الموظفون فيه من العثور
على الكوب وقالوا لها �إنه بيع على الأغلب.
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