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جريدة سياسية يومية

�إهمال معلومات عن خمططات لداع�ش يوقع
كركوك يف "فخ تفجريات متالحقة"
 بغداد /وائل نعمة
ك�شف ��ت م�ص ��ادر �أمني ��ة مطلع ��ة يف
كرك ��وك ،وج ��ود معلوم ��ات ع ��ن
ني ��ة تنظي ��م داع�ش �ش ��ن هجم ��ات م�سلحة يف
املحافظة قب ��ل عطلة العيد املقبل ��ة .املعلومات
تلقتها اجلهات الأمنية قبل تفجريات اخلمي�س
ب�أكرث من �أ�سبوع.
وج ��اءت التفج�ي�رات الأخ�ي�رة متوا�صل ��ة مع
هجم ��ات م�سلح ��ة ا�ستهدف ��ت قروي�ي�ن �أثن ��اء
حمالت ح�ص ��اد احلنطة وال�شع�ي�ر يف جنوب
كركوك وتفجري عبوات نا�سفة وحرق مزارع.
وقالت �أط ��راف يف املحافظة �إن هناك هجمات

و�أ�ض ��اف �أن ع ��دد ال�ضحايا زاد ع ��ن الـ 40بني
قتيل وجريح ،فيما �أكد �أن هناك �سيارة ملغمة
ق ��د انفجرت �ضم ��ن الهجمات ال� �ـ 9التي حدث
ب�شكل متعاقب وخالل  12دقيقة فقط.
وبح�س ��ب الرواي ��ة الر�سمي ��ة للحكوم ��ة ،ف�إن
"�ست عبوات نا�سفة ا�ستهدفت مناطق متفرقة
يف كرك ��وك ،فيم ��ا مت �إبط ��ال مفع ��ول عبوتني
نا�سفتني �أخريني.
وقالت خلية الإعالم الأمني التابعة للحكومة،
يف بي ��ان بع ��د �ساع ��ات قليلة من الهج ��وم� ،إن
"ه ��ذه االعت ��داءات كان ��ت يف �ش ��ارع القد�س
واملحافظ ��ة وطري ��ق بغ ��داد يف حمافظ ��ة
كرك ��وك" ،م�ش�ي�رة اىل �أنه ��ا "�أدت اىل وق ��وع

جرحى من املواطنني واملنت�سبني".
وبح�س ��ب �شه ��ود عي ��ان ،ف� ��إن ال�ش ��وارع بعد
الهج ��وم خلت ب�شكل �شبه تام م ��ن املارة ،فيما
مات ��زال ق ��وات الأم ��ن منت�شرة حت ��ى الآن يف
املحافظة.
وق ��ال امل�صدر الأمني" :بعد دقائق من احلادث
و�صلتن ��ا ت�سجيالت ع ��ن قيام �سي ��ارة رباعية
الدفع (جك�سارة) مظللة تقوم بتوزيع العبوات
النا�سفة على حاويات النفايات".
و�أك ��د امل�ص ��در �أن الكام�ي�رات ر�ص ��دت قي ��ام
"�ش ��اب يرت ��دي مالب�س مدني ��ة �أنيقة بو�ضع
العبوات".
 التفا�صيل �ص3

حممد الربيعي
يكتب� :أزمة
التعليم يف العراق
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ً
تزامنا مع هجمات على القرى
 6ــ  9عبوات ا�ستهدفت و�سط املدينة خالل  12دقيقة

من�سق ��ة �ضد ق ��رى ت�سكنها قومي ��ة معينة ،يف
حملة منظمة لتهجريهم.
وا�ستهدف ��ت  6ـ� �ـ  9عبوات نا�سف ��ة ،وقد تكون
بينها �سيارة ملغمة (ت�ضاربت الأرقام عن نوع
وع ��دد التفج�ي�رات) ،مناط ��ق جتاري ��ة ّ
مكتظة
باملت�سوقني يف و�س ��ط كركوك نهاية الأ�سبوع
املا�ضي.
وي�ش�ي�ر م�صدر �أمني مطل ��ع يف كركوك ،طلب
ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه لـ(امل ��دى) ،اىل �أن "قب ��ل 10
�أيام كانت هناك معلومات عن ا�ستعداد تنظيم
داع� ��ش لتنفيذ هجم ��ات بوا�سط ��ة انتحاريني
ت�سته ��دف �أ�س ��واق املحافظ ��ة واملتنزه ��ات
وامل�ساجد لإيقاع اكرب عدد من ال�ضحايا".

يا�سني طه حافظ
يكتب� :إىل �أين
وما اجلدوى
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

"ال�صقور" متخوفون من �إعادة فتح ملف �سقوط املو�صل

الدعوة يقرتب من دمج جناحيه
مع قرب انعقاد م�ؤمتره االنتخابي
 بغداد/محمد �صباح
تخ�ش ��ى قي ��ادات يف
ح ��زب الدع ��وة م ��ن
جت ��دد اخلالف ��ات والقطيع ��ة بني
جناح ��ي العبادي واملالك ��ي �أثناء
عق ��د امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي الرابع
املحدد يف منت�صف �شهر حزيران
اجلاري.
وفيم ��ا رجح ��ت ه ��ذه القي ��ادات
ت�أجي ��ل امل�ؤمت ��ر �إىل يوم�ي�ن �أو
�أك�ث�ر ،توقع ��ت �إث ��ارة مو�ض ��وع
تكليف العبادي بت�شكيل احلكومة
يف العام  2014و�إق�صاء املالكي.

وتربر التئ ��ام جناحي الدعوة يف
ه ��ذه الف�ت�رة حتدي ��د ًا ب�شعور كل
من املالكي والعب ��ادي بـ"اخلطر"
م ��ن ه ��ذه املرحل ��ة الراهن ��ة التي
بد�أت تهدد وجود احلزب.
وم ��ازال الطرف ��ان غ�ي�ر متفق�ي�ن
عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن النق ��اط لع ��ل
�أبرزه ��ا �صالحي ��ات الأم�ي�ن العام
للحزب ،حي ��ث يدفع تيار العبادي
�إىل �إلغائ ��ه وا�ستح ��داث من�ص ��ب
�أو موق ��ع بدي ��ل ي�سم ��ى "�أمان ��ة
احلزب" عل ��ى �أن تت�ألف من ثالث
قيادات تتخذ قراراتها بالإجماع.
هذه النقاط قد جتعل م�ؤمتر حزب

الدعوة املقب ��ل عا�صف ًا باخلالفات
الت ��ي ق ��د ت� ��ؤدي �إىل ان�شقاق ��ات
او ع ��دم ت�صف�ي�ر �أو ت�سوي ��ة كل
اخلالف ��ات ب�ي�ن جناح ��ي العبادي
واملالكي.
ويق ��ول م�ص ��در مقرب م ��ن حزب
الدع ��وة لـ(امل ��دى) �إن "قي ��ادات
احل ��زب اقرتح ��ت م�شروع� � ًا قب ��ل
�سنت�ي�ن يهدف �إىل �إنه ��اء القطيعة
بني املالكي والعبادي عرب ت�سوية
وت�صف�ي�ر اخلالف ��ات وامل�ش ��اكل
بينهم ��ا و�إبعادهما ع ��ن انتخابات
الهيئة القيادية اجلديدة".
 التفا�صيل �ص2

باري�س :حماكمات الفرن�سيني يف العراق
عادلة ..ورايت�س ووت�ش تنتقد
 بغداد /املدى
دعت منظمة هيومن
رايت� ��س ووت� ��ش
احلقوقي ��ة باري� ��س �إىل ع ��دم
البقاء "مكتوفة الأيدي" �أمام
حماكم ��ات �سبع ��ة فرن�سي�ي�ن
ق�ض ��ت املحاك ��م ب�إعدامهم يف
العراق.
وفيما يق ��ول وزير اخلارجية
الفرن�سي ج ��ان �أيف لودريان
�إن الفرن�سي�ي�ن ال�سبعة الذين
�ص ��درت بحقهم �أح ��كام �إعدام
يف الع ��راق النتمائه ��م اىل
تنظي ��م داع� ��ش ،ج ��رت له ��م
"حماكم ��ة عادل ��ة" ،حتدث ��ت
منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش عن تق�ص�ي�ر يف �سري
املحاكم ��ات وتوثيق تعر�ضهم

�إىل التعذيب .
وج ��رت يف بغ ��داد ب�ي�ن 26
اىل  28م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل،
حماكم ��ة ثماني ��ة فرن�سي�ي�ن
انته ��ت ب�ص ��دور �أح ��كام
بالإع ��دام �شنق� � ًا حت ��ى املوت
بحق �سبعة منهم بعد �إدانتهم
باالنتم ��اء اىل تنظيم داع�ش.
و�أرج�أت حماكمة متهم ًا ثامن ًا
الدعائ ��ه التعر� ��ض للتعذي ��ب
خالل جل�سات التحقيق.
وخالل �إحدى اجلل�سات ،نفى
فا�ض ��ل طاه ��ر عوي ��دات (32
عام ًا)� ،أثناء جل�سة اال�ستماع
الت ��ي عقدت الإثن�ي�ن املا�ضي،
االعرتاف ��ات الت ��ي �أدىل به ��ا
خ�ل�ال التحقيق ال ��ذي ا�ستمر
�أربعة �أ�شهر يف العراق.
وق ��ال الفرن�س ��ي ال ��ذي انتقل

03

طالب عبد العزيز
يكتب :العراق ،من َتجٌ
�سيا�سي بائ�س
ٌّ

اىل �سوري ��ا م ��ع  22م ��ن
�أف ��راد عائلت ��ه ،وفق� � ًا للق�ضاء
الفرن�سي� ،إنه تعر�ض لل�ضرب
من قب ��ل املحققني "لالعرتاف
مبا طلبوه" ،وك�شف عويدات
�أم ��ام املحكمة عن كدمات على
ظه ��ره م ��ا دف ��ع القا�ض ��ي اىل
�إر�سال ��ه لإج ��راء ك�ش ��ف طبي
وت�أجيل حماكمته حتى الثاين
من حزيران (اليوم).
وقال فرن�س ��ي �آخر ،م�صطفى
املروزق ��ي ( 37عام� � ًا) ،ال ��ذي
�ص ��در بحق ��ه حك ��م بالإعدام،
خ�ل�ال جل�س ��ة املحاكم ��ة ب�أنه
وق ��ع "اعرتاف ��ات" باللغ ��ة
العربي ��ة وه ��و ال ي�ستطي ��ع
قراءتها .
 التفا�صيل �ص3
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�أثري ناظم اجلا�سور
يكتب :بني العرب
و�أوروبا

�ساحة الفردو�س �ضحية زمنني وتاريخني خمتلفني متاما تنتظر ن�صبا يتوجها ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

العراق يبا�شر بت�سجيل �أطفال ولدوا يف مناطق داع�ش
 بغداد /املدى

�أم �س ّياف تك�شف لغز حتركات البغدادي
و�أماكن تواجده يف العراق و�سوريا
 ترجمة /حامد �أحمد
ك�شف ��ت �صحيفة الغارديان الربيطانية
ع ��ن دور مرك ��زي قام ��ت ب ��ه �سجين ��ة
داع�شي ��ة مهمة يف الع ��راق يف البح ��ث عن زعيم
التنظي ��م �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي ومطاردت ��ه ،وذلك
بامل�ساع ��دة يف حتدي ��د مواق ��ع امل�ل�اذات الآمن ��ة
امل�ستخدمة من قبل الزعيم الإرهابي املطارد.
وك�شف حمقق ��ون لل�صحيفة �أن امل ��ر�أة الداع�شية
(ن�سري ��ن �أ�سع ��د ابراهي ��م) ،امل�شه ��ورة بلقب (�أم
�سي ��اف) ،كان ��ت ق ��د �ساع ��دت �ضب ��اط يف وكال ��ة
املخابرات املركزية الأمريكية  ، CIAف� ً
ضال عن
�ضب ��اط خمابرات يف �إقلي ��م كرد�ستان يف تكوين
�صورة مف�صلة عن حت ��ركات البغدادي وخمابئه
و�شبكاته .
ه ��ذه االدع ��اءات �أكدته ��ا �أم �سي ��اف يف �أول لقاء

له ��ا مع ال�صحيف ��ة منذ �أن مت �إلق ��اء القب�ض عليها
يف غ ��ارة نفذته ��ا قوة دلت ��ا الأمريكي ��ة للعمليات
اخلا�ص ��ة يف �سوري ��ا قب ��ل �أربع ��ة �أع ��وام والتي
قت ��ل فيها زوجها �أبو �سياف ،الذي كان ي�شغل يف
حينها من�صب وزير نفط التنظيم .
�أم �سي ��اف (29عام ًا) ،تعترب ام ��ر�أة مثرية للجدل
اتهمت باال�شرتاك يف بع�ض �أكرث جرائم التنظيم
ب�شاع ��ة ا�شتملت عل ��ى �أ�سرع�ضوة فري ��ق الإغاثة
الأمريك ��ي كاي�ل�ا مول ��ر ،م ��ع احتجاز ع ��دة ن�ساء
والفتي ��ات الإيزيدي ��ات الالئي اغت�ص�ب�ن من قبل
كبار زعماء التنظيم .
�ص ��در حك ��م عليها بالإع ��دام من قب ��ل حمكمة يف
�أربي ��ل وحتدث ��ت للغاردي ��ان ع�ب�ر مرتج ��م يف
ال�سج ��ن ال ��ذي تقبع في ��ه باملدينة برفق ��ة �ضابط
خمابرات من �إقليم كرد�ستان .
 التفا�صيل �ص2

�أعلن ��ت مق ��ررة جلن ��ة حقوق
الإن�س ��ان يف جمل� ��س النواب
وحدة اجلميل ��ي� ،أم�س ال�سبت ،ت�شكيل
حماك ��م لت�سجيل الأطف ��ال الذين ولدوا
يف فرتة �سيطرة تنظيم داع�ش.
وقال ��ت اجلميل ��ي يف ت�صري ��ح �صحفي
�إن "ه ��ذه املحاك ��م �ست�ص ��در �شه ��ادات
والدة له�ؤالء الأطفال بن ��اء على �أوراق

و�إثبات ��ات �شه ��ود ،و�ستك ��ون العملي ��ة
�أ�سه ��ل للأطف ��ال الذين م ��ا زال والداهم
على قيد احلياة".
و�أ�ضافت �أن "ه ��ذا الإجراء الذي عملت
علي ��ه جلنة حقوق الإن�س ��ان واحلكومة
والق�ض ��اء العراق ��ي ،يج ��ب �أن ي�ستم ��ر
حل�ي�ن االنتهاء من ه ��ذه امل�شكلة ،فلي�س
من املعقول �أن يبقى الأطفال العراقيون
دون �أوراق ثبوتي ��ة ت�ضم ��ن حقوقه ��م
ال�صحية والتعليمية والغذائية".

ويعي� ��ش نح ��و � 45أل ��ف طف ��ل ن ��ازح
يف املخيم ��ات يف الع ��راق ال ميلك ��ون
وثائ ��ق ر�سمي ��ة ،ب�سب ��ب والدته ��م يف
مناط ��ق �سيطرة تنظيم داع� ��ش ،كما �أن
احلكومـــة العراقية ال تعرتف بالوثائق
التي ح�صل ��وا عليها من قب ��ل التنظيم،
حي ��ث الميتل ��ك ه� ��ؤالء الأطف ��ال ح ��ق
االلتح ��اق باملدار� ��س �أو احل�صول على
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة والتمت ��ع بحقوقهم
الأ�سا�سية.

العراق يخطط ال�ستعادة �آالف القطع الأثرية من الواليات املتحدة
 ترجمة  /املدى
ك�شف ��ت وزارة
الثقاف ��ة وال�سياحة
والآث ��ار العراقي ��ة يف بي ��ان
�ص ��در عنه ��ا ،ع ��ن عزمه ��ا
ال�سرتج ��اع �آالف القط ��ع
الأثرية من الواليات املتحدة.
ونقل البيان عن وزير الثقافة
وال�سياح ��ة والآثار العراقية،

عب ��د الأم�ي�ر احلم ��داين،
قوله �إن ��ه ين ��وي الذهاب اىل
وا�شنطن ال�سرتجاع 5,500
قطع ��ة �أثرية من �شركة هوبي
لوبي الأمريكية اخلا�صة لبيع
اللوحات الفنية والأنتيكات و
 10,000متث ��ال �صغري ورقم
طين ��ي م ��ن جامع ��ة كورنيل،
وكذلك قطع �أثرية من جامعة
بن�سلفانيا .

و�أ�ش ��ار احلم ��داين �أي�ض ًا اىل
�أن ��ه و ّقع عل ��ى مذك ��رة تفاهم
م ��ع وزي ��ر الإع�ل�ام الكويتي
ال�سرتج ��اع ممتل ��كات ثقافية
عراقي ��ة ،م�ضيف� � ًا ب� ��أن هن ��اك
مفاو�ض ��ات م�ستم ��رة عل ��ى
ع ��دة م�شاريع ب�ضمنه ��ا �إقامة
�أ�سب ��وع ثق ��ايف عراقي يعقد
يف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املقبل.

و�أ�ضاف �أي�ض ��ا �أنه مت توقيع
مذك ��رة تفاه ��م م ��ع تركي ��ا
ال�سرتج ��اع قط ��ع �أثري ��ة
وجدت معرو�ض ��ة يف متحف
"هات ��اي" ،وكذل ��ك مذك ��رة
تفاهم مع لبنان ومتحف نابو
حيث توج ��د فيه قط ��ع �أثرية
ولوحات فنية عراقية .
 التفا�صيل �ص5

قرار تاريخي لـ (كا�س) يف
نهاية �آب ّ
يحدد م�صري كرتنا
 بغداد  /حيدر مدلول
يرتق ��ب ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي العراق ��ي ،نهاي ��ة �آب
املقب ��ل ،املوع ��د ال ��ذي حدّدت ��ه حمكم ��ة التحكي ��م
الريا�ض ��ي الدولية (كا� ��س) يف مدينة ل ��وزان ال�سوي�سرية،
للب ��ت النهائ ��ي يف ق�ضية ال�شكاوى الث�ل�اث املقدمة من جنم
الكرة العراقية ال�سابق عدن ��ان درجال وعدد من املعرت�ضني
عل ��ى انتخابات احت ��اد كرة الق ��دم التي جرت ي ��وم احلادي
والثالث�ي�ن من �شهر �أي ��ار  2018يف فندق الر�شيد بالعا�صمة
بغداد و�أ�سفرت عن ت�شكيل جمل�س جديد برئا�سة عبد اخلالق
م�سعود يقود الكرة العراقية لوالية متتد حتى عام .2022
وقدم عدنان درجال �شكويني ر�سميتني لدى حمكمة التحكيم
الريا�ض ��ي الدولية ،الأوىل كانت �ضد الإجراءات االنتخابية
الحتاد ك ��رة القدم العراقي التي منعته م ��ن الرت�شح ملن�صب
الرئا�س ��ة لالنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف نهاية �شه ��ر �أيار من
الع ��ام املا�ض ��ي ،والثاني ��ة ب�ش� ��أن العقوبات الت ��ي طالته من
قب ��ل جلن ��ة االن�ضب ��اط يف االحتاد وف ��ق وثائق م ��زوّ رة مت
تقدميه ��ا �ضده ،فيما كانت ال�شك ��وى الثالثة للطعون املقدمة
م ��ن 12ع�ضو ًا يف اجلمعي ��ة العمومية لالحت ��اد بخ�صو�ص
اخلروق ��ات واملخالفات التي مت ارتكابها قبل و�أثناء امل�ؤمتر
االنتخابي.
 التفا�صيل �ص6
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الدعوة يقرتب من دمج جناحيه مع قرب انعقاد
م�ؤمتره االنتخابي

 بغداد/حممد �صباح
تخ�ش ��ى قي ��ادات يف ح ��زب الدع ��وة من
جت ��دد اخلالفات والقطيع ��ة بني جناحي
العب ��ادي واملالك ��ي �أثن ��اء عق ��د امل�ؤمت ��ر
االنتخاب ��ي الراب ��ع املح ��دد يف منت�صف
�شهر حزيران اجلاري.
وفيم ��ا رجح ��ت ه ��ذه القي ��ادات ت�أجي ��ل
امل�ؤمت ��ر �إىل يوم�ي�ن �أو �أك�ث�ر ،توقع ��ت
�إث ��ارة مو�ضوع تكليف العبادي بت�شكيل
احلكوم ��ة يف الع ��ام  2014و�إق�ص ��اء
املالكي .وت�ب�رر التئام جناح ��ي الدعوة
يف ه ��ذه الفرتة حتدي ��د ًا ب�شعور كل من
املالك ��ي والعب ��ادي بـ"اخلط ��ر" من هذه
املرحلة الراهنة الت ��ي بد�أت تهدد وجود
احلزب.
ومازال الطرفان غري متفقني على الكثري
من النقاط لعل �أبرزها �صالحيات الأمني
الع ��ام للحزب ،حيث يدف ��ع تيار العبادي
�إىل �إلغائ ��ه وا�ستحداث من�صب �أو موقع
بدي ��ل ي�سم ��ى "�أمان ��ة احلزب" عل ��ى �أن
تت�ألف م ��ن ثالث قيادات تتخ ��ذ قراراتها
بالإجماع .ه ��ذه النقاط قد جتعل م�ؤمتر
ح ��زب الدعوة املقبل عا�صف� � ًا باخلالفات
الت ��ي ق ��د ت� ��ؤدي �إىل ان�شقاق ��ات او عدم
ت�صف�ي�ر �أو ت�سوي ��ة كل اخلالف ��ات ب�ي�ن
جناحي العبادي واملالكي.
ويق ��ول م�صدر مقرب من ح ��زب الدعوة
لـ(امل ��دى) �إن "قي ��ادات احل ��زب اقرتحت
م�شروع� � ًا قبل �سنت�ي�ن يه ��دف �إىل �إنهاء
القطيع ��ة ب�ي�ن املالك ��ي والعب ��ادي ع�ب�ر
ت�سوي ��ة وت�صف�ي�ر اخلالف ��ات وامل�شاكل
بينهما و�إبعادهما ع ��ن انتخابات الهيئة
القيادية اجلديدة".
ي�ضيف امل�صدر ،الذي رف�ض الك�شف عن
هويت ��ه� ،أن "املفاو�ض ��ات مازال ��ت قائمة
بني قيادات احلزب لإجراء تعديالت على
بع� ��ض فق ��رات م�سودة النظ ��ام الداخلي
تتيح ت�أ�سي�س جمل� ��س ا�ست�شاري للهيئة
القيادي ��ة ".وت�أزم ��ت العالقة بني املالكي
والعبادي عام  2014على خلفية تر�شيح
الأخ�ي�ر م ��ن قب ��ل التحال ��ف الوطني يف
حينها لرئا�س ��ة احلكومة .و�أدى ذلك �إىل
ت�صدعات داخل ح ��زب الدعوة انعك�ست

املالكي والعبادي
خالل جل�سة منح
الثقة حلكومته
االخرية 2014
ب�ص ��ورة وا�ضح ��ة عل ��ى خطابهم ��ا
الإعالم ��ي .وو ّقع العب ��ادي واملالكي قبل
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة التي جرت يف
� 12أي ��ار املا�ضي على اتفاق �س ّري يحمل
تواقي ��ع  11قيادي� � ًا يف ح ��زب الدع ��وة
يل ��زم الطرف�ي�ن باالبتع ��اد ع ��ن الرتا�شق
الإعالم ��ي وال�سيا�س ��ي واجلماه�ي�ري،
والتحالف بعد االنتخابات.
وين ��وّ ه �إىل �أن "كل حم ��اوالت ح ��زب
الدعوة طيلة ال�سنوات الأربع املا�ضيات
الت ��ي �سع ��ت اىل ترمي ��م ال�ص ��دع ب�ي�ن
جناح ��ي املالك ��ي والعب ��ادي ف�شل ��ت ومل
يكتب لها النجاح" ،الفت ًا �إىل �أن "احلزب
يف تل ��ك الف�ت�رة �ش ��كل جلن ��ة م�صغ ��رة
لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن الفريقني

لكنها مل تتمكن".
ومل تنج ��ح و�ساط ��ات قامت به ��ا قيادات
من حزب الدع ��وة و�أع�ضاء �سابقون يف
ائت�ل�اف دولة القانون يف �شهر متوز من
العام املا�ض ��ي يف تقريب وجهات النظر
ب�ي�ن جناح ��ي رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق
حي ��در العب ��ادي ورئي� ��س ائت�ل�اف دولة
القان ��ون ن ��وري املالك ��ي لت�شكي ��ل كتل ��ة
�أو حتال ��ف موح ��د يتمك ��ن م ��ن رئا�س ��ة
احلكوم ��ة .ويلف ��ت امل�ص ��در املطل ��ع �إىل
�أن �شع ��ور املالك ��ي والعب ��ادي باخلط ��ر
يف ه ��ذه املرحل ��ة الراهن ��ة الت ��ي ته ��دد
وجود حزب الدعوة واملناف�سة احلا�صلة
واملت�صاعدة بني ق ��وى �شيعية و�إمكانية
�إع ��ادة فت ��ح التحقي ��ق ب�سق ��وط مدين ��ة

املو�صل و�سيطرة تنظيمات داع�ش �سهّل
بالتقارب الأخري.
ويتوق ��ع امل�ص ��در "�إمكاني ��ة ت�أجيل عقد
امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي املح ��دد عق ��ده يف
منت�صف �شهر حزي ��ران اجلاري ليومني
�أو ثالث ��ة �أيام" ،م�ؤك ��د ًا �أن "�آخر م�ؤمتر
انتخ ��اب عقد يف الع ��ام  2009الذي يعد
امل�ؤمتر الثالث واملقبل �سيكون الرابع".
و�أعل ��ن رئي� ��س ائت�ل�اف الن�ص ��ر حي ��در
العب ��ادي ،يف ر�سال ��ة موجه ��ة اىل حزب
الدع ��وة ،اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،ا�ستقالت ��ه
م ��ن جمي ��ع منا�صب ��ه القيادي ��ة يف حزب
الدعوة مطالب ًا ب�إجراء مراجعة وجتديد
يف هيكلي ��ة حزب الدعوة ال ��ذي يتزعمه
نوري املالكي رئي�س الوزراء الأ�سبق.

وق ��ال العبادي يف الر�سالة التي تناقلتها
و�سائ ��ل الإع�ل�ام ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي� :أج ��د نف�س ��ي ملزم� � ًا �أن
�أخاطبك ��م ت�أدي ��ة مل�س�ؤوليت ��ي ال�شرعي ��ة
والوطني ��ة ،فالدعوة ت ��راث وفكر وعمل
وت�ضحي ��ة و�أه ��داف ك�ب�رى ،وحتت ��اج
لنك ��ران ال ��ذات ،والت�ضام ��ن والتجدي ��د
لتوا�ص ��ل م�سريته ��ا لقي ��ادة التح ��والت
الكربى ببلدنا.
لك ��ن امل�ص ��در حتدث ع ��ن �أ�سب ��اب تنازل
وان�سح ��اب حي ��در العب ��ادي م ��ن جميع
املواق ��ع القيادية يف حزب الدعوة قائ ًال:
"�أنا اعتقد �أن العبادي يحاول من خالل
ه ��ذه الر�سال ��ة �أن يك ��ون ه ��و �صاح ��ب
املب ��ادرة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الهيئ ��ة القيادي ��ة

الـبال ��غ عدده ��م  11جميعهم ق ��رروا عدم
خو� ��ض االنتخاب ��ات الداخلي ��ة املقبل ��ة
وباالتفاق".
باملقاب ��ل ،ي�صف قي ��ادي �سابق يف حزب
الدع ��وة ر�سال ��ة العب ��ادي ب�أنه ��ا جم ��رد
ت�سوي ��ق �إعالمي ال جدوى ل ��ه ،الفت ًا �إىل
�أن الهيئ ��ة القيادي ��ة �ستك ��ون ا�ستقاالتها
حتمي ��ة يف ي ��وم امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي
م ��ن �أجل ت ��رك الفر�ص ��ة الختي ��ار الهيئة
القيادية اجلديدة.
ويح ��ذر القي ��ادي ال�ساب ��ق �ص�ل�اح عب ��د
الرزاق يف حديث لـ(املدى) "من �أن دخول
ح ��زب الدع ��وة يف امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي
الراب ��ع بوج ��ود خالف ��ات وان�شقاق ��ات
وا�ستقط ��اب ب�ي�ن جبهتني �سي� ��ؤدي �إىل

�أم �س ّياف تك�شف لغز حتركات البغدادي و�أماكن تواجده يف العراق و�سوريا
 ترجمة /حامد �أحمد
ك�شفت �صحيفة الغارديان الربيطانية
ع ��ن دور مرك ��زي قام ��ت ب ��ه �سجينة
داع�شية مهم ��ة يف العراق يف البحث
عن زعيم التنظي ��م �أبو بكر البغدادي
ومطاردت ��ه ،وذل ��ك بامل�ساع ��دة يف
حتدي ��د مواق ��ع امل�ل�اذات الآمن ��ة
امل�ستخدم ��ة من قبل الزعيم الإرهابي
املطارد.
وك�ش ��ف حمققون لل�صحيفة �أن املر�أة
الداع�شية (ن�سري ��ن �أ�سعد ابراهيم)،
امل�شهورة بلقب (�أم �سياف) ،كانت قد
�ساعدت �ضب ��اط يف وكالة املخابرات
املركزي ��ة الأمريكي ��ة  ، CIAف�ض�ل ً�ا
ع ��ن �ضب ��اط خماب ��رات يف �إقلي ��م
كرد�ستان يف تكوي ��ن �صورة مف�صلة
ع ��ن حت ��ركات البغ ��دادي وخمابئ ��ه
و�شبكاته  .ه ��ذه االدعاءات �أكدتها �أم
�سي ��اف يف �أول لقاء لها مع ال�صحيفة
منذ �أن مت �إلقاء القب�ض عليها يف غارة
نفذتها قوة دلت ��ا الأمريكية للعمليات
اخلا�صة يف �سوريا قبل �أربعة �أعوام
والت ��ي قتل فيها زوجه ��ا �أبو �سياف،
ال ��ذي كان ي�شغ ��ل يف حينه ��ا من�صب
وزي ��ر نف ��ط التنظي ��م � .أم �سي ��اف
(29عام ًا) ،تعترب امر�أة مثرية للجدل
اتهم ��ت باال�ش�ت�راك يف بع� ��ض �أكرث
جرائم التنظي ��م ب�شاعة ا�شتملت على
�أ�سرع�ض ��وة فري ��ق الإغاثة الأمريكي
كاي�ل�ا مولر ،م ��ع احتجاز ع ��دة ن�ساء
والفتيات الإيزيديات الالئي اغت�صنب
من قبل كبار زعماء التنظيم .
�صدر حك ��م عليه ��ا بالإع ��دام من قبل
حمكمة يف �أربيل وحتدثت للغارديان
ع�ب�ر مرتج ��م يف ال�سجن ال ��ذي تقبع
فيه باملدينة برفق ��ة �ضابط خمابرات
من �إقليم كرد�ستان .
وكان ��ت املحامي ��ة العاملي ��ة النا�شطة

بحق ��وق الإن�س ��ان �أم ��ل كل ��وين ،ق ��د
طلب ��ت نقل �أم �سي ��اف من العراق اىل
الوالي ��ات املتح ��دة ملحاكمته ��ا عل ��ى
جرائمه ��ا .و�أخ�ب�رت كل ��وين جمل�س
الأم ��ن يف ني�س ��ان ب� ��أن "�أم �سي ��اف
�أغلقت الباب على �أ�سريات �إيزيديات
يف غرف ��ة وح ّر�ض ��ت عل ��ى �ضربه ��ن
ث ��م �أجربته ��ن على التزي ��ن لتهيئتهن
لالغت�ص ��اب "� .أم �سي ��اف هي زوجة
القيادي يف داع�ش فتحي بن عون بن
م ��راد التون�س ��ي ،وهو �أح ��د املقربني
م ��ن البغ ��دادي وكان ي�شغ ��ل من�صب ًا
مهم ًا يف التنظيم قبل مقتله .
يف �شب ��اط ع ��ام  2016ح ��ددت �أم
�سي ��اف بيت� � ًا يف املو�ص ��ل كان يعتقد
ب�أن البغدادي يتواج ��د فيه .مع ذلك،
ا�ستن ��اد ًا مل�س�ؤول�ي�ن ك ��رد ،ف� ��إن قادة

�أمريكان متاهل ��وا يف النداء لتوجيه
�ضرب ��ة جوي ��ة للبي ��ت ،ليق ��روا فيما
بع ��د ب�أن الرجل كان م ��ن املحتمل �أنه
موج ��ود يف الداخل .وكان البغدادي
ق ��د �أفل ��ت بحيات ��ه يف وق ��ت كان ��ت
الأج ��واء حمتدم ��ة يف اجل ��و ف ��وق
�سماء الع ��راق وكذلك ب�سب ��ب خ�شية
وق ��وع خ�سائ ��ر بني مدني�ي�ن يف حي
مكتظ بال�سكان .
وقالت �أم �سي ��اف" :لقد �أخربتهم عن
م ��كان وجود البيت .كن ��ت �أعرف �أنه
كان يتواج ��د هن ��اك لأن ه ��ذا البي ��ت
هو من بني البيوت التي مت توفريها
له وهو �أك�ث�ر بيت يف�ض ��ل البغدادي
املكوث فيه " .لكونها من �ساللة عائلة
مقرب ��ة م ��ن تنظي ��م داع� ��ش� ،أعطاها
ذل ��ك ميزة لأن تك ��ون قريبة من زعيم

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

التنظيم �أكرث من �أية داع�شية �أخرى.
كذل ��ك كونها زوجة �أحد �أه ��م �أع�ضاء
التنظي ��م �س ّه ��ل له ��ا ح�ض ��ور لقاءات
ومباحثات �شخ�صية لزعيم التنظيم،
وكان ��ت حا�ض ��رة �أي�ض� � ًا يف ع ��دة
ت�سجي�ل�ات دعائية لر�سائ ��ل �صوتية
�سجله ��ا البغ ��دادي يف البي ��ت ال ��ذي
تعي�ش فيه مع زوجها .
وم�ض ��ت بقوله ��ا" :اعت ��اد �أن يفع ��ل
ذل ��ك يف غرف ��ة اجللو� ��س يف بيتن ��ا
مبنطق ��ة التاج ��ي .كان زوج ��ي يف
حينها مبن�ص ��ب امل�س� ��ؤول الإعالمي
للتنظيم ،وكان البغدادي يرتدد دائم ًا
على بيتنا ".
كان ��ت �أم �سي ��اف يف البداي ��ة ترف�ض
التع ��اون م ��ع حمتجزيه ��ا وبقي ��ت
�صامت ��ة يف زنزانته ��ا ب�إقلي ��م

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

كرد�ست ��ان ،لكنها بحل ��ول عام 2016
ب ��د�أت بالك�ش ��ف ع ��ن بع� ��ض �أك�ث�ر
�أ�س ��رار التنظي ��م ح�سا�سي ��ة ا�شتملت
على �أ�ساليب تنقل البغدادي وقيادته
للتنظي ��م .وكان ��ت �أم �سي ��اف تق�ضي
�ساع ��ات ط ��وال وه ��ي ت�ؤ�ش ��ر عل ��ى
خرائط و�ص ��ور منثورة على طاولة
و�ضعه ��ا �أمامه ��ا �ضب ��اط خماب ��رات
�أم�ي�ركان  .وقال ��ت �أم �سي ��اف" :لق ��د
كان ��وا مهذبني معي وكان ��وا يرتدون
مالب�س مدنية ،لقد ك�شفت لهم كل عن
�شيء �أعرفه ".وحتدثت عن البغدادي
بقولها "اعت ��اد �أن يزورنا بني احلني
والآخ ��ر يف �سوري ��ا ،قب ��ل �أن ننتقل
اىل منطق ��ة بئر عمر النفطي ،وع�شنا
يف بي ��ت يف بل ��دة �ش ��دادة القريب ��ة،
بع� ��ض الأحي ��ان كان ي�أت ��ي ل�ساعات

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

قليلة وبع�ض الأحي ��ان ميكث �أطول،
كان بيت� � ًا اعتيادي� � ًا ،وكن ��ت �أق ��دم له
ولزوجي ال�شاي .واعتدنا �أي�ض ًا على
الذه ��اب اىل الرق ��ة مع ��ه و�أتذكر �أننا
ذهبنا معه مرتني� ،أخربت الأمريكان
�أين يقع البيت ،كان حماية البغدادي
يع�صب ��ون �أعيننا يف كل م ��رة ندخل
فيها ال�شارع ،ولكنني كنت هناك قبل
ذلك و�أعرف كيف يبدو ال�شارع ".
وحتدث �ضاب ��ط يف جهاز خمابرات
�إقلي ��م كرد�ستان ع ��ن �أم �سياف بقوله
�" :أعطتنا بح ��ق �صورة وا�ضحة عن
هيكلي ��ة عائلة البغدادي والأ�شخا�ص
املقرب�ي�ن من ��ه �أك�ث�ر ،وك�شف ��ت لن ��ا
زوجات الأ�شخا�ص الذين يتواجدون
حول ��ه دائم� � ًا ،وكان ذل ��ك مفي ��د ًا جد ًا
بالن�سب ��ة لنا ،وحددت لن ��ا الكثري من
�أ�سم ��اء الأ�شخا� ��ص وم�س�ؤولياته ��م
" .وع ��ن مكان تواجد البغدادي ،يف
الوقت احلايل ،تتوق ��ع �أم �سياف �أنه
قد رجع للعراق حي ��ث ي�شعر بالأمان
�أكرث .و�أكدت بقولها" :مل يكن ي�شعر
بالأم ��ان يف �سوري ��ا ،دائم� � ًا م ��ا كان
يرغ ��ب ب� ��أن يك ��ون يف الع ��راق .كان
ي�أت ��ي اىل �سوريا لتنفي ��ذ �شيء معني
ثم يغادر� .آخ ��ر �شيء �سمعته عنه �أنه
�أراد الذه ��اب اىل القائ ��م والبوكم ��ال
ولكن ذلك كان منذ فرتة م�ضت" .
وتتلق ��ى �أم �سياف زي ��ارة �شهرية من
قب ��ل عائلته ��ا وي�سم ��ح له ��ا بالعر�ض
عل ��ى �أطب ��اء وعم ��ال �إغاث ��ة ،ورغ ��م
تعاونه ��ا م ��ع ال�سلط ��ات ف� ��إن ذلك لن
يغري من احلكم ال�صادر بحقها.
وق ��ال �ضاب ��ط جه ��از خماب ��رات
كرد�ست ��ان لل�صحيف ��ة" :ل ��ن ندعه ��ا
تذهب� ،إنها منحدرة من بيئة متطرفة
جد ًا ،و�إذا عادت اليهم ف�إنها �ست�صبح
مثلهم مرة �أخرى ".
 عن :الغارديان

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

والدة ح ��زب جدي ��د" ،م�ضيف� � ًا �أن "ع ��دم
تر�شح الهيئ ��ة القيادية مرة �أخرى يعني
�إنهاء اخلالفات داخل احلزب".
وي�ضيف عبد ال ��رزاق �أن "حزب الدعوة
ق ��ادر عل ��ى عب ��ور ه ��ذه املرحل ��ة ب�سالم
وف�س ��ح املج ��ال �أم ��ام الهيئ ��ة القيادي ��ة
اجلدي ��دة لو�ض ��ع برناجمه ��ا اجلدي ��د"،
م�ؤكد ًا �أن "هن ��اك فكرة ال�ستحداث هيئة
ا�ست�شارية للهيئ ��ة احلالية تقوم بتقدمي
اال�ست�شارة للهيئة اجلديدة".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "ه ��ذه الفكرة مل تقر بعد
داخ ��ل �صفوف ح ��زب الدع ��وة وبالتايل
حتتاج �إىل بح ��ث يف امل�ؤمتر االنتخابي
الذي �سيعق ��د يف منت�صف �شهر حزيران
اجل ��اري" ،م�ؤك ��د ًا �أن "التعدي�ل�ات على
النظام الداخلي ت ��دور ب�ش�أن من�صب �أو
موقع �أمني عام احلزب و�صالحياته".
وي�ضي ��ف �أن "امل�ؤمت ��ر االنتخابي املقبل
�سينتخ ��ب هيئة قيادية جديدة مع �إرجاء
اختي ��ار �أم�ي�ن ع ��ام حل ��زب الدع ��وة ملدة
�سنتني ،وكذلك نائب الأمني الذي مل يعني
�أي �شخ�ص لإدارته منذ ا�ستحداثه للمرة
الأوىل قبل �أكرث من ع�شر �سنوات".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "العب ��ادي كان ميتل ��ك
الأغلبي ��ة داخ ��ل الهيئ ��ة القيادي ��ة حلزب
الدع ��وة الت ��ي كان ��ت ترف�ض فك ��رة عدم
تر�شحه ��ا يف االنتخاب ��ات اجلدي ��دة"،
معت�ب�ر ًا �أن "ر�سال ��ة العب ��ادي كان ��ت
ايجابية داخل احلزب".
و يتوقع حمافظ بغداد ال�سابق �أنه "ميكن
حلزب الدعوة عقد امل�ؤمتر االنتخابي مع
�إمكانية وج ��ود نقا�شات حادة و�صريحة
تتعل ��ق بالأح ��داث التي ج ��رت يف العام
 2014وكيفي ��ة ت�آمر القيادة على املالكي
وحرمان ��ه من حقه الد�ستوري" ،مرجح ًا
"بحث ه ��ذه املوا�ضيع يف اليوم الأول
من امل�ؤمتر االنتخابي".
ويعتق ��د �أن "ان�سح ��اب العب ��ادي م ��ن
انتخابات الهيئ ��ة القيادية مع جمموعته
يع ��ود �إىل �إدراك ��ه بعدم التجدي ��د له مع
املقرب�ي�ن منه م ��رة �أخرى �إث ��ر اال�ستياء
الكب�ي�ر من قب ��ل �أع�ض ��اء احل ��زب جراء
م ��ا ح�ص ��ل يف ت�شكي ��ل حكوم ��ة الع ��ام
".2014

مقتل  6دواع�ش
واعتقال �آخر م�شارك
يف جمزرة �سبايكر
 بغداد /املدى
متكن ��ت ق ��وة ا�ستخباراتي ��ة عراقية م ��ن قت ��ل  6عنا�صر من
تنظي ��م داع�ش الإرهابي ،غرب مدين ��ة املو�صل ،فيما اعتقلت
�إرهابيا �شارك يف جمزرة �سبايكر يف الأنبار.
وق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي يف نين ��وى �إن "خلي ��ة ال�صق ��ور
اال�ستخباراتي ��ة قتل ��ت  6م ��ن عنا�ص ��ر داع� ��ش يف ناحي ��ة
العيا�ضية غربي املو�صل" ،م�ضيف ًا �أن "القوات ا�ستولت على
�أ�سلحتهم ".ومل يذكر امل�صدر املزيد من التفا�صيل.
يف �سياق �آخر� ،أعلنت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية ،يوم
�أم� ��س ال�سب ��ت� ،إلقاء القب�ض عل ��ى عن�صر �إرهاب ��ي قالت �إنه
م�شارك يف جرمية "�سبايكر".
وذك ��رت املديرية ،يف بيان� ،أن "مفارز مديرية اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة  10وبالتعاون م ��ع ا�ستخبارات لواء
امل�ش ��اة  39ويف �ض ��وء معلومات ا�ستخباري ��ة دقيقة متكنت
م ��ن �إلق ��اء القب�ض على �أح ��د الإرهابي�ي�ن امل�شاركني بجرمية
�سبايكر".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الإرهابي متكن م ��ن الهرب قبل دخول القوات
الأمنية ،فتم ن�صب كمني حمكم له والإيقاع به يف منطقة البو
�شعبان بجزيرة اخلالدية -الأنبار".
ولفتت �إىل �أن "املعتقل من املطلوبني للق�ضاء مبوجب مذكرة
قب�ض وفق �أحكام املادة � 4إرهاب".
وتعود �أح ��داث جمزرة "�سبايكر" �إىل حزي ��ران عام ،2014
بع ��د �أن �سيطر تنظيم "داع� ��ش" الإرهابي على مدينة تكريت
يف حمافظة �صالح الدين ،وقام م�سلحو التنظيم باحتجاز ما
يقرب من  2000طالب يف القوة اجلوية العراقية ،و�إعدامهم
جميع ًا رمي ًا بالر�صا�ص.
ويف �أوائ ��ل �آب  ،2017ق�ض ��ت حمكم ��ة اجلناي ��ات املركزية
ب�إع ��دام  27مدان ًا باال�شرتاك يف جرمي ��ة "جمزرة �سبايكر"،
فيما �أفرجت عن  25متهما �آخرين لعدم ثبوت الأدلة.
و�أعل ��ن الع ��راق حتري ��ر كام ��ل �أرا�ضي ��ه م ��ن قب�ض ��ة تنظيم
"داع�ش" يف  10كانون الأول  ،2017بعد نحو � 3سنوات
من احلرب.
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 6ــ  9عبوات ا�ستهدفت
و�سط املدينة خالل 12
دقيقة تزامن ًا مع هجمات
على �أطرافها
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سياسة

�إهمال معلومات عن خمططات لداع�ش يوقع
كركوك فـي "فخ تفجريات متالحقة"

 بغداد /وائل نعمة
ك�شفت م�ص ��ادر �أمني ��ة مطلعة يف
كرك ��وك ،وج ��ود معلوم ��ات ع ��ن
ني ��ة تنظي ��م داع�ش �ش ��ن هجمات
م�سلح ��ة يف املحافظ ��ة قب ��ل عطلة
العي ��د املقبل ��ة .املعلوم ��ات تلقتها
اجله ��ات الأمني ��ة قب ��ل تفج�ي�رات
اخلمي�س ب�أكرث من �أ�سبوع.
وج ��اءت التفج�ي�رات الأخ�ي�رة
متوا�صل ��ة م ��ع هجم ��ات م�سلح ��ة
ا�ستهدف ��ت قرويني �أثن ��اء حمالت
ح�ص ��اد احلنط ��ة وال�شع�ي�ر يف
جن ��وب كرك ��وك وتفج�ي�ر عبوات
نا�سفة وحرق مزارع.
وقال ��ت �أط ��راف يف املحافظ ��ة �إن
هن ��اك هجم ��ات من�سق ��ة �ضد قرى
ت�سكنه ��ا قومية معين ��ة ،يف حملة
منظمة لتهجريهم.
وا�ستهدف ��ت  6ــ  9عب ��وات نا�سفة،
وق ��د يتك ��ون بينها �سي ��ارة ملغمة
(ت�ضاربت الأرق ��ام عن نوع وعدد
التفج�ي�رات) ،مناط ��ق جتاري ��ة
ّ
مكتظ ��ة باملت�سوق�ي�ن يف و�س ��ط
كركوك نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
وي�ش�ي�ر م�ص ��در �أمن ��ي مطل ��ع يف
كرك ��وك ،طل ��ب ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه
لـ(امل ��دى) ،اىل �أن "قب ��ل � 10أي ��ام
كانت هناك معلومات عن ا�ستعداد
تنظي ��م داع� ��ش لتنفي ��ذ هجم ��ات
بوا�سط ��ة انتحاري�ي�ن ت�سته ��دف
�أ�س ��واق املحافظ ��ة واملتنزه ��ات
وامل�ساج ��د لإيق ��اع اك�ب�ر ع ��دد من
ال�ضحايا".
و�أ�ض ��اف �أن عدد ال�ضحايا زاد عن
الـ 40بني قتي ��ل وجريح ،فيما �أكد
�أن هناك �سيارة ملغمة قد انفجرت
�ضم ��ن الهجم ��ات ال� �ـ 9التي حدث
ب�ش ��كل متعاقب وخ�ل�ال  12دقيقة
فقط.
وبح�س ��ب الرواي ��ة الر�سمي ��ة
للحكوم ��ة ،ف� ��إن "�س ��ت عب ��وات
نا�سف ��ة ا�ستهدفت مناط ��ق متفرقة
يف كركوك ،فيما مت �إبطال مفعول
عبوتني نا�سفتني �أخريني.
وقال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي
التابع ��ة للحكوم ��ة ،يف بي ��ان بعد
�ساع ��ات قليل ��ة م ��ن الهج ��وم� ،إن
"هذه االعتداءات كانت يف �شارع
القد�س واملحافظ ��ة وطريق بغداد
يف حمافظة كركوك" ،م�شرية اىل
�أنه ��ا "�أدت اىل وق ��وع جرحى من

دمار خلفية
تفجري اخلمي�س
يف كركوك
املواطنني واملنت�سبني".
وبح�س ��ب �شه ��ود عي ��ان ،ف� ��إن
ال�شوارع بعد الهجوم خلت ب�شكل
�شب ��ه تام م ��ن املارة ،فيم ��ا ماتزال
ق ��وات الأم ��ن منت�شرة حت ��ى الآن
يف املحافظة.
"جك�سارة" توزع
عبوات!
وقال امل�صدر الأمني" :بعد دقائق
م ��ن احل ��ادث و�صلتن ��ا ت�سجيالت
ع ��ن قي ��ام �سي ��ارة رباعي ��ة الدف ��ع
(جك�س ��ارة) مظللة تق ��وم بتوزيع
العب ��وات النا�سف ��ة عل ��ى حاويات
النفايات".
و�أكد امل�صدر �أن الكامريات ر�صدت
قيام "�ش ��اب يرتدي مالب�س مدنية
�أنيقة بو�ضع العبوات".
يف م ��وازاة ذل ��ك ا�ستغ ��رب جناة
ح�س�ي�ن ،وه ��و ع�ض ��و يف جمل�س
حمافظ ��ة كرك ��وك ،ع ��دم اعتق ��ال
املنفذين حتى الآن.
وقال ح�س�ي�ن ،يف ات�ص ��ال هاتفي
م ��ع (امل ��دى) �أم� ��س� ،إن "ن ��وع
ال�سيارة التي قيل �إنها ي�شتبه فيها

بو�ض ��ع العبوات ،حمدود جد ًا يف
املحافظ ��ة وميك ��ن ح�ص ��ر مالكها
ب�سهولة".
و�أ�شار امل�س�ؤول املحلي اىل �أن تلك
ال�سي ��ارة (اجلك�س ��ارة) ال ميلكه ��ا
غ�ي�ر ال�سيا�سي�ي�ن او الأثري ��اء يف
املحافظة ،يف �إ�ش ��ارة اىل �إمكانية
�أن تك ��ون وراء الهج ��وم جه ��ات
�أخرى غري "داع�ش".
وكان النائ ��ب الأول لرئي� ��س
الربملان ،ح�س ��ن الكعبي ،قد طالب
بعق ��د اجتم ��اع عاج ��ل للرئا�س ��ات
الثالث ،لبحث �أ�سباب "التفجريات
الإرهابي ��ة" يف كرك ��وك وع ��دة
حمافظات.
ودع ��ا الكعب ��ي ،يف بي ��ان ل ��ه� ،إىل
حما�سبة الأجهزة الأمنية املق�صرة
يف �أداء واجبه ��ا ،والإ�س ��راع
بك�شف اجلن ��اة ومراجعة اخلطط
الأمني ��ة .و�أ�ش ��ار �إىل �أهمي ��ة
�إبع ��اد املحافظ ��ات امل�ستهدف ��ة عن
ال�صراع ��ات احلزبي ��ة والفئوي ��ة
وال�سيا�سي ��ة ع ��ن التفج�ي�رات،
معت�ب�ر ًا �أن على الأجه ��زة الأمنية
�أن تتح ّم ��ل م�س�ؤولياته ��ا الكامل ��ة

التحالف الدويل يق ّر بقتل 1302
ً
مدنيا فـي العراق و�سوريا

 بغداد� /أ ف ب
�أقر التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن ،اجلمعة
املا�ضية ،مبقتل �أكرث من  1300مدين "من دون
ق�ص ��د" يف غارات �شنه ��ا يف �سوري ��ا والعراق
منذ بدء عملياته للق�ضاء على تنظيم داع�ش يف
العام .2014
و�أ�شار التحالف الدويل ،يف بيان� ،إىل �أنه �شن
 34,502غ ��ارة ب�ي�ن �آب الع ��ام  2014ونهاي ��ة
ني�سان احلايل.
وبينّ التحالف �أنه "خالل هذه الفرتة وا�ستناداً
�إىل املعلوم ��ات املتاح ��ة� ،أج ��رت ق ��وة امله ��ام
امل�شرتك ��ة  -عملي ��ة "الع ��زم ال�صل ��ب" تقییم ًا،
وم ��ن املرجّ ��ح� ،أنَّ م ��ا ال يقل ع ��ن  1302مدني ًا
قتلوا دون ق�صد نتيجة لغارات التحالف".
و�أو�ض ��ح التحال ��ف �أن ��ه م ��ا ي ��زال هن ��اك 111
تقرير ًا حول مقتل مدنيني يتم النظر فيها.
وتقدر منظم ��ات حقوقية �أعداد القتلى املدنيني
جراء غارات التحالف الدويل ب�أكرث مما يقر به.
وقتل ،وفق املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان،
�أك�ث�ر من  3800مدين بينهم نحو �ألف طفل يف
غارات للتحالف الدويل يف �سوريا فقط.
وي�ؤك ��د التحالف الدويل ،م ��ن جهته� ،أنه يتخذ

الإج ��راءات الالزم ��ة للتقليل م ��ن املخاطر على
حياة املدنيني.
وب ��د�أ التحال ��ف ،الذي �ضم �أكرث م ��ن  70دولة،
عمليات ��ه الع�سكرية �ضد التنظي ��م املتطرف يف
العراق ثم �سوريا يف �صيف العام .2014
ويف الع ��راق ،ق ��دم التحال ��ف الدع ��م اجل ��وي
للق ��وات احلكومي ��ة فيم ��ا دع ��م يف الدول ��ة
املجاورة ق ��وات �سوري ��ا الدميوقراطية ،وهي
ف�صائ ��ل كردي ��ة وعربية عل ��ى ر�أ�سه ��ا وحدات
حماية ال�شعب الكردية.
و�أعلنت ق ��وات �سوري ��ا الدميوقراطية يف 23
�آذار املا�ض ��ي الق�ضاء على "اخلالفة" املزعومة
�إثر طرد م�سلحيه ��ا من بلدة الباغوز حيث �آخر
جيب كان ي�سيطر عليه يف �شرق البالد.
و�أ�شار التحالف ال ��دويل يف بيانه اجلمعة �إىل
�سبع ��ة تقارير و�صفها بـ"غ�ي�ر املوثوقة" حول
مقتل مدنيني يف غارات �شنها على الباغوز بني
 11و� 24آذار.
وج ��دد التحالف الدويل ت�أكي ��ده اال�ستمرار يف
العم ��ل "حلرمان داع�ش م ��ن ال�سیطرة على �أية
رقعة جغرافیة و�أي نفوذ يف املنطقة ،وحرمانه
�أی�ض ًا م ��ن املوارد التي يحتاجه ��ا يف حماولته
للظهور من جدید".

عن حماية �أمن و�سالمة املواطنني
من خمتلف املكونات.
يف املقاب ��ل ،طالب حمافظ كركوك
وكال ��ة راكان اجلبوري ،الأطراف
ال�سيا�سي ��ة بتجني ��ب املحافظ ��ة
ت�صريحاته ��م "املت�شنجة" ،م�ؤكد ًا
�أن املدين ��ة �شه ��دت �أو�ضاع ًا �أمنية
م�ستق ��رة طيل ��ة الف�ت�رة املا�ضي ��ة
وما ح�صل م�ؤخر ًا �سيتم التحقيق
فيه.وكان زعيم التي ��ار ال�صدري،
مقت ��دى ال�ص ��در ،ق ��د خاط ��ب ،يف
تغري ��دة عل ��ى "توي�ت�ر" ،حكومة
ع ��ادل عب ��د املهدي بع ��د تفجريات
كرك ��وك ،قائ�ل ً�ا" :ي ��ا حكوم ��ة
الع ��راق �إما �أن تت�صريف �أو دعونا
نت�ص ��رف" ،م�ضيف� � ًا" :ع�س ��ى �أن
ننف ��ع وال ن�ض ��ر ،فال�شع ��ب يعاين
ويالت اجلوع والت�سلط والف�ساد
ب�أق�سى و�أعلى م�ستوياته".
وتاب ��ع ال�ص ��در" :اكبح ��وا جماح
الفا�سدي ��ن ولتعلنوه ��ا حمافظات
منكوبة تديرها الرئا�سات الثالث،
ب�إ�ش ��راف مبا�ش ��ر وبالتع ��اون مع
اجلي� ��ش وال�شرط ��ة ح�ص ��ر ًا ،و�إال
فات الأوان".

وانتق ��د نا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ان�شغ ��ال
الق ��وات الأمني ��ة يف املحافظ ��ة
مبالحقة ال�شباب ب�سبب ارتدائهم
"الربمودا".
باملقاب ��ل ،وع ��د الل ��واء اللرك ��ن
�سعد حربية قائ ��د عمليات كركوك
بـاعتق ��ال منف ��ذي التفج�ي�رات
الأخرية يف املحافظة.
حرائق وهجمات م�سلحة
ب ��دوره ،ق ��ال �ش ��وان ال ��داوودي،
نائ ��ب �سابق عن كركوك لـ(املدى)،
�إن "املحافظ ��ة فيه ��ا مقوم ��ات
لإ�شعال الفو�ضى وتنفيذ الهجمات
امل�سلحة".
�أ�ض ��اف النائ ��ب ال�ساب ��ق �أن
"ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي وغي ��اب
جمل�س املحافظة واحتكار ع�شرية
واح ��دة للمنا�ص ��ب يف كرك ��وك
�شجع اخلاليا النائم ��ة على تنفيذ
هجمات" ،يف ا�شارة اىل املحافظ
راكان اجلب ��وري ،ال ��ذي م ��ازال
متم�سك ًا مبن�صبه رغم فوزه مبقعد
يف الربملان.

ويبني داودي �أن تلك الهجمات هي
حلق ��ة من حلق ��ات "الإرهاب الذي
ي�ضرب قرى ذات غالبية كردية يف
كركوك ،من خالل هجمات م�سلحة
واحراق مزارعها".
وكان مزارعون قالوا ،يف �شهادات
�أمام القوات الأمنية� ،إنهم تعر�ضوا
لإط�ل�اق النار من جهات عدة �أثناء
حماوالته ��م �إخم ��اد احلرائق ،لذا
�أج�ب�روا عل ��ى االن�سح ��اب وت ��رك
حما�صيلهم حترتق.
وقت ��ل خ�ل�ال الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
مزارع واحد على الأقل يف جنوب
كرك ��وك وجرح � 10آخرون ب�سبب
هجم ��ات م�سلحة وح ��وادث حرق
مزارع.
ويف ي ��وم واح ��د فق ��ط ،الأربعاء
املا�ضي ،ن�شب �أكرث من  20حريق ًا
طالت مزارع احلنطة وال�شعري يف
جنوب كركوك.
و�أ�ش ��ار النائ ��ب ال�ساب ��ق اىل �أن
هن ��اك تخمينات ب�أن تلك الهجمات
"تهدف اىل حماولة تخويف الكرد
و�إجباره ��م عل ��ى الهج ��رة وت ��رك
كركوك".

قناطر

 طالب عبد العزيز

العراقَ ،
�سيا�سي بائ�س
منت ٌج
ٌّ
يف ق ��راءة ب�سيطة ملجمل �إنتاج العق ��ل العراقي ،وخالل ن�صف قرن،
جن ��د �أنَّ رج ��ال ال�سيا�س ��ة العراقيني يف �أدنى الدرج ��ات ،مبوازاة ما
�أنتجه العلما ُء واملفكرون واملثقفون بعامة .ولعل ال�سنوات املا�ضية،
الت ��ي �أعقب ��ت �سقوط نظ ��ام �صدام ح�س�ي�ن �أكرب دليل عل ��ى ذلك .ففي
الوق ��ت الذي �صرنا نق ��ر�أ �أ�سماء مثل عبا�س البيات ��ي وح�سن ال�سنيد
وبه ��اء الأعرج ��ي وه ��ادي الكفي�ش ��ي و�إبراهي ��م اجلعف ��ري وحن ��ان
الفت�ل�اوي ورافع الرافعي والعي�ساوي وال�ض ��اري واملئات من �سقط
مت ��اع احلي ��اة ،ن�سين ��ا جمه ��رة الأ�سم ��اء الطاهرة الالمع ��ة يف �سماء
حياتنا وفكرنا وثقافتنا.
وهن ��ا ،ت�ص � ُّ�ح عب ��ارة" :العملة الزائف ��ة تطرد العمل ��ة احلقيقية" �إذ،
�سيكون معيب ًا على ذائقتنا تذكر �أولئك ،الذين اتخموا حياتنا بال�سوء
والنذالة والقبح ،ون�سيان ه�ؤالء ،الذين �أثروها بالعلم والفكر والنبل
ري نادم� ،إنه ،من ال�سخف �أننا ع�شنا
واجلم ��ال ،حتى ليقولنَّ �أحدُنا ،غ َ
يف �أزمن ��ة كهذه ،تت ��داول فيها الف�ضائيات وو�سائ ��ل االت�صال �أ�سماء
النكرات وتغفل �أ�سم ��اء �صانعي �آيات اجلمال ،يف الداخل واخلارج.
فف ��ي االم� ��س القريب م ��ات فوزي ك ��رمي ،ال�شاع ��ر والناق ��د والرائي
والإن�س ��ان ،ومثل ��ه م ��ات الدكت ��ور فال ��ح عبد اجلب ��ار املفك ��ر الكبري،
وبعدهم ��ا عبد الرزاق ال�ص ��ايف ،و�أمثالهم الع�ش ��رات واملئات ،الذين
نزل ��وا ليعطروا الرتاب ب�أج�سادهم ،بعد �أن منحونا اجلمال كله ،بعد
�أن ر�سموا لنا طريق املباهج من روحهم وجهدهم وعرقهم.
يف جمم ��ل ما نقر�أ ّ
ونطلع عليه ،جند �أن احل�ضارة الإن�سانية ،وعرب
ً
التاري ��خ� ،إمنا تت�ساوق مجُ تمعة ،ويف خمتلف جمرياتها .واىل وقت
قريب جند �أنَّ �شعوبا كانت حمكومة ب�أ�شكال خمتلفة من ال�سيا�سات،
ك�أملاني ��ا ورو�سي ��ا وبريطاني ��ا وفرن�سا و�أمريكا وغريه ��ا ،ظلت بذاك
التوازن(�سيا�سي� � ًا وفكري ًا) ،فقد �أنتجت فرن�سا ،على �سبيل املثال ،يف
ف�ت�رات خمتلفة من �سيا�ستها من الأ�سماء الكبرية يف العلم والفل�سفة
والفنون ما لو قاربنا بني �سيا�سييها ،يف اليمني او الي�سار ،ملا وجدنا
ه ��وّ ة عميقة يف االجتاه�ي�ن ،فنحن نتذكر ديغ ��ول وميرتان و�شرياك
مثلم ��ا نتذك ��ر مارلو و�سارت ��ر وفوكو وجيني ��ه ووو .وكذلك �سيكون
احلال مع �أملانيا وبريطانيا وغريها.
يا ترى ،كيف ميكن ل�شعب قوي و�أ�صيل مثل ال�شعب العراقي� ،أفرز
لن ��ا �شخ�صي ��ة عبد اجلب ��ار عبد الله كع ��امل كبري يف الفيزي ��اء ،وكبار
الأطب ��اء واملهند�س�ي�ن واملعماري�ي�ن و�أ�سات ��ذة اجلامع ��ات وال�شعراء
والفنانني ولنتذكر(االقت�صادي الكبري �سا�سون ح�سقيل وثالثة �آالف
طبيب ممار�س يف لندن ،وج ��واد �سليم ،ورفعت اجلادرجي ،وحممد
مكية ،و�ضياء العزاوي ،وبدر �شاكر ال�سياب ،وف�ؤاد التكريل ونزيهة
الدليم ��ي  )...ولو �شئنا لطالت القائمة ،نقول :كيف لنا ،كعراقيني �أن
نن�شغ ��ل بغريهم عنه ��م؟ وملاذا نت ��داول �أ�سماء �أتفه خل ��ق الله ،الذين
�شوهوا حياتنا ،وقدمونا ك�أ�سو�أ �شعوب االر�ض .حريٌّ بنا� ،أن نن�أى
عنه ��م� ،أن نرتكه ��م يتعفن ��ون يف مكاتبهم ويف �أقبي ��ة �أحزابهم ،لي�س
بعيد ًا عن دورات (احلياة) ف�أمكنة كهذه هي الأل َيق بهم.
ه ��ي دعوة خال�صة ،لكي ننجو بها من جيف الأ�سماء هذه ،ونخل�ص
ب�أنف�سن ��ا اىل من �أثروا حياتنا باللطف واجلمال .وكونوا على يقني،
ب� ��أنْ ال مقارب ��ة تذكر بني ما �أنتجه العقل العراق ��ي من قذارة �سيا�سية
وما بني �أيدينا من عطر و�ضوع الأ�سماء الكبرية يف الفنون والعلوم
والإن�سانية.
يف جمم��ل م��ا نق��ر�أ ّ
ونطل��ع علي��ه،
جند �أن احل�ض��ارة الإن�سانية ،وعرب
ً
تمعة ،ويف
التاري��خ� ،إمنا تت�ساوق جُم
خمتلف جمرياتها

باري�س :حماكمات الفرن�سيني يف العراق عادلة ..ورايت�س ووت�ش تنتقد
 بغداد /املدى
دعت منظم ��ة هيومن رايت� ��س ووت�ش احلقوقية
باري� ��س �إىل ع ��دم البق ��اء "مكتوف ��ة الأي ��دي"
�أم ��ام حماكمات �سبع ��ة فرن�سيني ق�ض ��ت املحاكم
ب�إعدامهم يف العراق.
وفيما يقول وزير اخلارجية الفرن�سي جان �أيف
لودري ��ان �إن الفرن�سي�ي�ن ال�سبع ��ة الذين �صدرت
بحقه ��م �أحكام �إع ��دام يف الع ��راق النتمائهم اىل
تنظي ��م داع� ��ش ،ج ��رت له ��م "حماكم ��ة عادل ��ة"،
حتدث ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش ع ��ن
تق�ص�ي�ر يف �س�ي�ر املحاكمات وتوثي ��ق تعر�ضهم
�إىل التعذيب .
وج ��رت يف بغ ��داد ب�ي�ن  26اىل  28م ��ن ال�شه ��ر
احلايل ،حماكمة ثمانية فرن�سيني انتهت ب�صدور
�أح ��كام بالإع ��دام �شنق� � ًا حتى املوت بح ��ق �سبعة
منه ��م بعد �إدانته ��م باالنتم ��اء اىل تنظيم داع�ش.
و�أرج� ��أت حماكمة متهم ًا ثامن� � ًا الدعائه التعر�ض
للتعذيب خالل جل�سات التحقيق.
وخ�ل�ال �إح ��دى اجلل�س ��ات ،نف ��ى فا�ض ��ل طاه ��ر
عوي ��دات ( 32عام ًا)� ،أثناء جل�سة اال�ستماع التي
عق ��دت الإثنني املا�ض ��ي ،االعرتاف ��ات التي �أدىل
بها خالل التحقيق ال ��ذي ا�ستمر �أربعة �أ�شهر يف
العراق.
وق ��ال الفرن�سي ال ��ذي انتق ��ل اىل �سوريا مع 22
م ��ن �أفراد عائلت ��ه ،وفق� � ًا للق�ضاء الفرن�س ��ي� ،إنه
تعر� ��ض لل�ض ��رب من قب ��ل املحقق�ي�ن "لالعرتاف
مب ��ا طلبوه" ،وك�شف عوي ��دات �أمام املحكمة عن
كدم ��ات على ظهره م ��ا دفع القا�ض ��ي اىل �إر�ساله
لإج ��راء ك�ش ��ف طب ��ي وت�أجي ��ل حماكمت ��ه حت ��ى
الثاين من حزيران (اليوم).
وق ��ال فرن�س ��ي �آخ ��ر ،م�صطف ��ى املروزق ��ي (37
عام� � ًا) ،ال ��ذي �صدر بحق ��ه حكم بالإع ��دام ،خالل
جل�س ��ة املحاكم ��ة ب�أنه وق ��ع "اعرتاف ��ات" باللغة
العربية وهو ال ي�ستطيع قراءتها .
كما حكمت املحكمة ذاتها على تون�سي ،كان يقيم
يف فرن�س ��ا ويدعى حممد بري ��ري ،بالإعدام بعد
�إدانته باجلرم ذات ��ه �أثناء �إحدى اجلل�سات .لكنه
ق ��ال �إن ��ه �أدىل بـ"اعرتافات" ب�سب ��ب اخلوف من
التعذيب.

و�أكدت املنظمة يف تقريرها �أنها "وثقت �أ�ستخدام
املحققني العراقيني �أ�ساليب تعذيب متعددة ،منها
�ضرب امل�شتب ��ه بهم على باطن �أقدامهم ،املعروف
ب� �ـ  +الفلق ��ة ، +والإيه ��ام بالغ ��رق ".يف املقاب ��ل
وثق ��ت "ع ��دم �إجراء النظ ��ام الق�ضائ ��ي العراقي
حتقيق� � ًا موثوق� � ًا يف مزاع ��م التعذي ��ب" ،ح�سب
تقرير املنظمة.
ونق ��ل البيان عن (مل ��ى فقيه) نائب ��ة مدير ال�شرق
الأو�س ��ط للمنظم ��ة �أن ��ه "ينبغ ��ي عل ��ى فرن�س ��ا
ودول �أخ ��رى �أال تق ��ف مكتوف ��ة الأي ��دي بينم ��ا
يُنقل مواطنوها �إىل ب�ل�اد يُق َّو�ض فيها حقهم يف
حماكمة عادلة واحلماية من التعذيب".
من جانبها ،كررت باري�س احرتامها وعدم رغبتها
التدخل يف قرارات الق�ضاء العراقي ،لكنها ذ ّكرت
بغداد مبوقفها الراف�ض لعقوبة الإعدام.
و�أ�صدرت حمكمة عراقية ،يف وقت �سابق ،حكم ًا
بال�سجن امل�ؤبد على �أول فرن�سي نقل من �سوريا،

حل�سن غيب ��ودج ( 58عام ًا)  ،الذي ذكر �أنه "وقع
على اعرتافات باللغة العربية بدون �أن يعرف ما
كان مكتوب ًا فيها".
ويحاك ��م حالي� � ًا  11فرن�سي ًا نقل ��وا مطلع كانون
الثاين م ��ن �سوريا ،حيث كان ��وا حمتجزين لدى
ق ��وات �سوري ��ا الدميوقراطي ��ة ،ملحاكمته ��م يف
الع ��راق بتهم ��ة االنتم ��اء لتنظي ��م داع� ��ش ،لعدم
�إمكانية حماكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع
العالقات الدبلوما�سية بني دم�شق وباري�س التي
تك ��رر دائم� � ًا رف�ضه ��ا عودته ��م اىل فرن�س ��ا حيث
يحتدم اجلدل حول هذا املو�ضوع.
لك ��ن منظم ��ة "هيومن رايت� ��س ووت� ��ش" قالت:
"ينبغي �أال تنقل ق ��وات �سوريا الدميوقراطية،
�أو �أي ��ة دولة ،املحتجزي ��ن �إىل العراق ملحاكمتهم
بالإره ��اب �أو اجلرائم ذات ال�صل ��ة ،نظر ًا خلطر
التعذي ��ب واملحاكم ��ات اجلائرة الت ��ي ت�ؤدي �إىل
عقوبة الإعدام".

و�أ�ضاف ��ت ،وفق� � ًا للبيان� ،أن ��ه "يف احلاالت التي
ُنقل فيها املحتجزون بالفعل �إىل العراق ،يُل َزم من
نقلهم مبوجب القانون الدويل مبراقبة ق�ضاياهم
ل�ضم ��ان ع ��دم �إ�س ��اءة معاملته ��م ،وخ�ضوعه ��م
ملحاكمة عادلة �إذا متت مقا�ضاتهم".
و�سب ��ق لبغ ��داد �أن حكم ��ت عل ��ى �أكرث م ��ن 500
رجل وامر�أة �أجانب ،بتهم ��ة االنتماء �إىل تنظيم
داع� ��ش ،ولك ��ن مل ينفذ حت ��ى الآن حك ��م الإعدام
بح ��ق �أي منهم .وحكم عل ��ى �إرهابيني بلجيكيني
بالإع ��دام ،فيم ��ا ُخف� ��ض احلك ��م عل ��ى �أملانية من
الإعدام �إىل ال�سجن امل�ؤبد بعد الطعن.
وبح�س ��ب القانون العراقي ،ل ��دى ه�ؤالء املدانني
مهلة  30يوم ًا للطعن باحلكم.
وين� ��ص قانون مكافح ��ة الإره ��اب العراقي على
عقوب ��ة الإع ��دام ل ��كل م ��ن �أدي ��ن باالنتم ��اء �إىل
تنظيم ��ات �إرهابي ��ة ،حت ��ى و�إن مل ي�ش ��ارك يف
�أعمال قتالية.

اعالنات
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جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة اال�ستك�شافات النفطية
(�شركة عامة)
العدد6856 / 2428 :
التاريخ2019/5/30 :

�إع���ل��ان������ات
+ 964 7809144160

+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

(�إعالن مزايدة علنية)

تعلن ش��ركة االستكش��افات النفطية إحدى تش��كيالت وزارة النفط عن إجراء مزايدة علني��ة لتأجير محالت اجملمع
السكني النفطي  /النهروان عدد ( )3استنادا ً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل .
فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدة احلضور في اجملمع السكني النفطي  /النهروان الساعة العاشرة صباحا ً املوافق
 2019/6/30مس��تصحبني معهم كافة املستمس��كات املطلوبة (أصل وصورة) مع تأمينات اولية وقدرها ()1.000.000
ملي��ون دينار مبوجب صك مصدق او نقدا ً ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلع�لان واخلدمة البالغة  %2من
مبلغ اإليجار الس��نوي وعلى املس��تأجر اشغال احملل خالل أسبوع من تاريخ االحالة القطعية وفي حالة النكول سيتم
مص��ادرة التأمينات األولية وإعالن احملل للمزايدة مرة أخرى  ،علما ً أن احملالت تقع في الطابق العلوي وذات أبعاد مختلفة
في املساحة .
املدير العام
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة

باقات "بكيفي" اجلديدة زين العراق

تتيح مل�شرتكي خطوط الدفع املُ�سبق اختيار باقاتهم لتالئم احتياجاتهم
بغ��داد ،العراق /كانون الثاني  :2019تلبية
الحتياجات مشتركيها املتنامية ،أعلنت
زين العراق ،إحدى ش��ركات مجموعة زين
الرائ��دة في خدمات االتص��االت والبيانات
املتنقل��ة ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط
وش��مال إفريقي��ا ،ع��ن إط�لاق باق��ات
"بكيفي" اجلديدة التي تتيح ملش��تركيها
من أصحاب خطوط الدفع املُسبق اختيار
باقاتهم لتتناس��ب مع احتياجاتهم من
بيانات اإلنترنت ودقائ��ق االتصال بجميع
الش��بكات احمللّية دون احلاجة الحتساب
الرصيد.
وح��ول املوض��وع ذك��رت ش��ركة زين في
بيان له��ا "إنطالق��ا ًمن فهمن��ا العميق
صممن��ا باقات
الحتياجات املش��تركنيّ ،
"بكيفي" لتمكني مشتركينا ،وخصوصا ً
الش��باب ،م��ن أصح��اب خط��وط الدفع
املس��بق من اختيار الباق��ات األمثل التي
تضمن بقاءهم على اتصال بشكل دائم،
فنح��ن ف��ي زين نعل��م أهمي��ة تزويدهم

بخدم��ة اتص��ال تناس��ب متطلباته��م
التط��ور التكنولوجي
العصري��ة في ظل
ّ
والرقمي".
وس��تتوفر باق��ات "بكيف��ي" اجلدي��دة
احلاليني واجلدد من أصحاب
للمش��تركني
ّ
خط��وط الدف��ع املس��بق بث�لاث خيارات
وأس��بوعية وشهريّة ،وتتيح دقائق
يومية
ّ
ّ
محلي��ة مجاني��ة عل��ى جمي��ع
اتص��ال
ّ
مجانية إلى
الش��بكات وبيانات إنترن��ت
ّ
مجاني��ة ضم��ن
جان��ب دقائ��ق اتص��ال ّ
الشبكة خارج أوقات الذروة.

يذك��ر أن زي��ن الع��راق ه��ي إح��دى
أكث��ر الش��ركات تقدم��ا ً م��ن الناحي��ة
التكنولوجي��ة ف��ي الع��راق ،وهي تبحث
باس��تمرار ع��ن كيفي��ة اس��تخدام
أح��دث احلل��ول التكنولوجي��ة وتقدميها
ملش��تركيها وأبرزها التوثي��ق االلكتروني
للبيانات .كما تس��عى الشركة للوصول
إلى كافة ش��رائح اجملتمع وتغطية كامل
احملافظ��ات في العراق م��ن خالل مختلف
مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن
تأمني اخلدمة األفضل واألسرع.

Dear Sir / Madam,
United Nations Children’s Fund (UNICEF) hereby solicits the offer for the below requirements,
in this connection please refer to the following links.
1. Regarding IRAQ-LRPS-2019 - 9149089 - Long Term Arrangement (LTA) for Provision of
Design and Consultancy Service (WASH Construction) for UNICEF's projects inside Iraq.
https://www.ungm.org/Public/Notice/90908
2. Regarding Expression of interest: 2019-May-001 - UNICEF Iraq is conducting a market
)survey (Vendor Registration
https://www.ungm.org/Public/Notice/90911

سيدي العزيز  /سيدتي،
تلتم��س منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس��يف) مبقتضاه العرض اخل��اص باملتطلبات التالية  ،يرجى
الرجوع إلى الروابط التالية في هذا الصدد.
 .1بخصوص اعالن املناقصة املرقمة IRAQ-LRPS-2019 - 9149089 :حول اتفاقية طويلة االمد  -لتصميمات
و االستشارات للمشاريع االنشاىية.
https://www.ungm.org/Public/Notice/90908
 .2فيما يتعلق بالتعبير عن االهتمام 2019-May-001 - UNICEF :ألجراء املسح /دراسة السوق)بحث/تسجيل
الشركات اخملتصصة)
https://www.ungm.org/Public/Notice/90911

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابق ًا

Ministry of industry & Minerals
General company for electronic
systems

�إعالن املناق�صة املرقمة  /8ت�شغيلية �( 2019 /إعادة )1
نقل منت�سبي ال�شركة

تدع��و (الش��ركة العامة لالنظم��ة االلكترونية) إح��دى تش��كيالت وزارة الصناعة
واملع��ادن كافة الش��ركات العراقية واملكاتب املتخصصة واجملازة رس��ميا ً إلى تقدمي
عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات لـ ( نقل منتسبي الشركة ) وبكلفة تخمينية
مقدارها ( 156000000دينار عراقي) مائة وستة وخمسون مليون دينار عراقي.
 مدة التجهيز ( 365يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد). -1س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي
حددته��ا تعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية العامة والصادرة م��ن وزارة التخطيط
رقم ( )2لعام  ، 2014ومفتوح جلميع املناقصني .
 -2ميك��ن للمناقص�ين ذوي األهلي��ة الراغب�ين أن يحصلوا على معلوم��ات إضافية
من (الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية  /القس��م التجاري  /شعبة املناقصات
والعقود) في العنوان أدناه وذلك خالل أيام الدوام الرس��مي من الساعة  8:00صباحا ً
إلى  2:00ظهراً.
 -3تكون السيارات املستخدمة في نقل املوظفني حديثة ومكيفة ومبوديل من 2014
فما فوق .
 -4تش��مل متطلب��ات التأهي��ل (عل��ى أن تكون العط��اءات مس��تجيبة ملتطلبات
املشتري) ما يلي:
أ -تق��دمي احلس��ابات اخلتامي��ة للس��نتني االخيرتني كح��د أدنى مص��ادق عليها من
محاس��ب قانوني وتوضيح حجم االلتزامات املالية للبائع خالل السنة والقدرة على
االلتزام مبواعيد االجناز والتسليم وتعتبر معيارا ً للتأهيل.
ب -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون إلى الشركة العامة
لالنظمة االلكترونية حصراً.
ت -تق��دمي قائم��ة باالعمال املماثل��ة مؤيدة من اجله��ات التعاقدية وتعتب��ر معيارا ً
للتأهيل.
ث -تقدمي تعهد بااللتزام الكامل بكافة شروط املناقصة.
ج -تقدمي وثائق تأسيس الشركة أو املكتب مبا فيها شهادة وعقد التسجيل .
ح -أن تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
 -5ميكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني
الراغب�ين ف��ي العنوان أدناه ودفع رس��م غير مس��ترد مق��داره ( 75000دينار) (فقط
خمسة وسبعون ألف دينار عراقي) اعتبارا ً من يوم اخلميس .2019/5/30
 -6يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  2019/6/12الساعة  12:00ظهرا ً
 ،العطاءات االلكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات املتاخرة سيتم رفضها  ،سيتم
فت��ح العطاءات فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختارو احلضور ش��خصيا ً
في العنوان التالي:
ً
الوقت :الساعة  12:00ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة بغداد.

التاريخ :يوم االربعاء املصادف .2019/6/12
العن��وان( :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زق��اق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة
التكنولوجية  /قاعة االجتماعات).
 -7يتم تسليم العطاءات الى العنوان األتي (بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق
 – 47مبن��ى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية  /القس��م التجاري) في املوعد احملدد
(قبل الساعة  12:00ظهراً) العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات
بحض��ور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور ف��ي العنوان االتي (بغداد
– ح��ي الوح��دة – محلة  – 906زق��اق  – 47مبنى  – 30مج��اور اجلامعة التكنولوجية
 /قاع��ة االجتماعات) في الس��اعة  12:00ظهرا من يوم األربع��اء املوافق 2019/6/12
عل��ى أن يتضمن العطاء تأمينات أولية مقدارها  4000000دينار عراقي (فقط اربعة
ماليني دين��ار عراقي) مبوجب كفالة مصرفية صادرة م��ن مصرف عراقي معتمد من
قبل البنك املركزي العراقي بإصدار خطابات الضمان (ما عدا مصرف االحتاد العراقي
واملصرف املتحد لالس��تثمار او أي مصرف تظهر علي��ه مالحظة خالل فترة االعالن)
ومثب��ت عليه اس��م ورقم املناقصة ونافذة مل��دة ( 28يوماً) من تاري��خ انتهاء نفاذية
العطاء.
 -8مدة نفاذية العطاء ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 -9الغرام��ات التأخيرية  :حتس��ب الغرامات التأخيرية بنس��بة  %10من مبلغ العقد
وحسب املعادلة االتية:
مبلغ العقد  /مدة العقد (باأليام) × ( = )%10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
وف��ي حالة تغيب اخل��ط يتحمل الطرف الثان��ي كافة املصاري��ف املترتبة على نقل
املوظف�ين اضاف��ة إلى ف��رض غرامة تأخيرية بنس��بة  %7من قيمة األجر الش��هري
للخط املتأخر وتضاعف عند تكرارها خالل الشهر الواحد.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -11إذا ص��ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون موعد الغلق في يوم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
 -12للدائ��رة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم
اج��راء املفاضلة وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة وال يحق للمش��تركني في
املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -13يك��ون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني هو يوم
األحد املوافق . 2019/6/9
 -14تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبالدينار العراقي.
 -15العن��وان املش��ار إلي��ه أعاله  :بغ��داد – حي الوح��دة – محل��ة  – 906زقاق – 47
مبن��ى  – 30مج��اور اجلامعة التكنولوجية  /القس��م التجاري) البري��د االلكتروني :
dgoffice@gces-iq.com
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ترجمة

العراق يخطط ال�ستعادة �آالف القطع الأثرية من الواليات املتحدة
ك�شفت وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار العراقية يف بيان �صدر عنها ،الثالثاء املا�ضي ،عن عزمها ال�سرتجاع �آالف القطع
الأثرية من الواليات املتحدة  .ونقل البيان عن وزير الثقافة وال�سياحة والآثار العراقية ،عبد الأمري احلمداين ،قوله
�إنه ينوي الذهاب اىل وا�شنطن ال�سرتجاع  5,500قطعة اثرية من �شركة هوبي لوبي الأمريكية اخلا�صة لبيع اللوحات
الفنية والأنتيكات و  10,000متثال �صغري ورقم طيني من جامعة كورنيل ،وكذلك قطع �أثرية من جامعة بن�سلفانيا .
 ترجمة حامد �أحمد
و�أ�شار احلمداين �أي�ضا اىل انه وقع على
مذك ��رة تفاهم مع وزير الإعالم الكويتي
ال�سرتج ��اع ممتل ��كات ثقافي ��ة عراقي ��ة،
م�ضيف� � ًا ب� ��أن هناك مفاو�ض ��ات م�ستمرة
على عدة م�شاريع ب�ضمنها �إقامة �أ�سبوع
ثق ��ايف عراق ��ي يعق ��د يف �شه ��ر ت�شرين
الأول املقبل.
و�أ�ض ��اف �أي�ض ��ا �أن ��ه مت توقي ��ع مذك ��رة
تفاه ��م مع تركيا ال�سرتج ��اع قطع اثرية
وجدت معرو�ض ��ة يف متحف "هاتاي"،
وكذلك مذكرة تفاهم م ��ع لبنان ومتحف
ناب ��و حي ��ث توج ��د في ��ه قط ��ع اثري ��ة
ولوحات فنية عراقية .
م ��ن جان ��ب �آخر ،ق ��ال الوزي ��ر �أي�ضا �إن
�إي ��ران �سرت�س ��ل مهند�س�ي�ن اىل لع ��راق
ل�صيان ��ة وترمي ��م موق ��ع املدائ ��ن ،طاق
ك�سرى ،الأثري .
وكان تقري ��ر قد �صدر الع ��ام املا�ضي عن
دائ ��رة الهج ��رة والكم ��ارك يف الواليات
املتح ��دة ان ��ه �ستتم �إع ��ادة � 4آالف قطعة
�أثري ��ة م�سروق ��ة اىل الع ��راق بعد �أن مت
�شرا�ؤه ��ا من قب ��ل �شركة هوب ��ي لوبي،
املعني ��ة بن�س ��خ القط ��ع الأثري ��ة ،والتي
�سبق لها �أن نهبت قطع ًا �أثرية عراقية .
يذكر �أن هذه ال�شركة الأمريكية اخلا�صة
الت ��ي تت�ألف من �سل�سل ��ة متاجر وحمال
معنية بالأنتيكات والتحف الفنية والتي
تتخ ��ذ من والي ��ة �أوكالهوم ��ا الأمريكية
مق ��ر ًا له ��ا ق ��د ا�شرتت قطع� � ًا �أثري ��ة بلغ
عدده ��ا  5500قطع ��ة ع�ب�ر و�سطاء يف
الإم ��ارات وا�سرائي ��ل وذل ��ك من ��ذ العام
 ،2010وو فق� � ًا لوزارة العدل الأمريكية
ان ��ه يف متوز ع ��ام  2017مت و�ضع اليد

عل ��ى القط ��ع امل�سروق ��ة بع ��د �أ�شه ��ر من
ن�صيح ��ة قدمها خب�ي�ر من قب ��ل ال�شركة
بتوخ ��ي احلذر وعودة ه ��ذه القطع اىل
العراق .
وكان ��ت �شرك ��ة هوب ��ي لوبي ق ��د فتحت
متحف� � ًا يف وا�شنط ��ن الع ��ام املا�ض ��ي،
و�ضم املتحف قطع ًا �أثرية �أكرثها �أ�صلية

مهرب ��ة من العراق لك ��ن مت تعريفها على
انها ن�سخ عن الأ�صلية .وامتدت م�ساحة
املتح ��ف نح ��و � 430ألف ق ��دم ف�ض ًال عن
ا�ستئج ��ار م�ساح ��ة كبرية خل ��زن القطع
الأثرية يف والية اوكالهوما بقيمة 201
مليون دوالر .
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ته ��دف ال ��وزارة اىل

توف�ي�ر �صيانة وترمي ��م للموقع الأثري
"�إي ��وان املدائن" ،او م ��ا يعرف حمليا
بط ��اق ك�س ��رى .وت�ش�ي�ر املعلوم ��ات
التاريخي ��ة اىل �أن ��ه ق ��د �شي ��د يف عه ��د
ك�س ��رى الأول بع ��د احلمل ��ة الع�سكري ��ة
عل ��ى البيزنطيني�ي�ن ع ��ام  540للميالد،
وه ��و الأث ��ر الوحي ��د الباق ��ي م ��ن �أح ��د

ق�ص ��ور ك�س ��رى �آنو�ش ��روان ويق ��ع يف
ق�ضاء املدائن جنوبي بغداد .
ويعت�ب�ر الإيوان م ��ن �أعظ ��م الأبنية يف
العامل القدمي و�أعالها ،وكان يعترب جزء ًا
من ق�صر �أكرب �أثناء حكم الإمرباطورية
الفار�سية �آنذاك ،ويقع يف منطقة تعرف
حملي ًا با�س ��م (�سلمان باك) ،والتي ترمز

اىل ال�صحابي �سلمان الفار�سي املدفون
هناك والذي يق�صده كثري من الزائرين
املحليني والأجانب .
ويتك ��ون املوقع م ��ن الأجنحة اجلدارية
يف الإي ��وان الت ��ي ي�ص ��ل ارتفاعه ��ا اىل
 37م�ت�ر ًا وعر�ضها  25,5مرت� ،أما �سمك
اجلدار من الأ�سفل فيبلغ بحدود � 7أمتار

ويتمي ��ز بهند�ست ��ه املعماري ��ة الفري ��دة
والتفا�صيل املت�شعب ��ة التي تظهر براعة
الفن املعماري يف ذلك الوقت .
ويط ��ل الإيوان عل ��ى ال�ش ��رق وله ثالثة
�أب ��واب ،واح ��د من اليم�ي�ن والآخر على
الي�س ��ار وكالهما ق ��رب فتح ��ة الإيوان،
والثال ��ث ق ��رب اجل ��دار الغرب ��ي ،واىل
ي�سار الإيوان هن ��اك حائط �شاهق يعلو
حتى قمة الطاق ،يبلغ �سمكه من الأ�سفل
� 6أمتار تقريب ًا .
ي�شار اىل �أن الآثار العراقية قد تعر�ضت
للنه ��ب يف مراح ��ل متع ��ددة �آخرها عام
 2003بع ��د غ ��زو الوالي ��ات املتح ��دة
للعراق ،كما تعر�ضت مقتنيات تاريخية
كان ��ت مودع ��ة يف املتاح ��ف والق�ص ��ور
الرئا�سي ��ة للنه ��ب �أي�ض ��ا ،وم ��ا وقع من
ح ��وادث نه ��ب وتهريب وحتطي ��م لآثار
ومواق ��ع اثرية عل ��ى يد تنظي ��م داع�ش،
حي ��ث دم ��ر وج ��رف التنظي ��م الإرهابي
مدينتي من ��رود واحل�ضر الأثريتني يف
حمافظة نينوى والت ��ي يعود تاريخهما
اىل ما قبل امليالد .
كم ��ا دمر التنظي ��م �آثار متح ��ف املو�صل
ومواق ��ع �أثري ��ة اخ ��رى خ�ل�ال ف�ت�رة
�سيطرت ��ه على املدينة ب�ي�ن عامي 2014
و  2017وه ��و ما �أث ��ار ا�ستنكار ًا حملي ًا
ودولي ًا وا�سع ًا وكان �آخرها ن�سف مئذنة
احلدباء الأثرية يف املدينة القدمية التي
اقرتنت املو�صل با�سمها .
وما تزال املواقع الأثرية العراقية ،التي
غالبا ما تفتقر للحماي ��ة الكافية ،عر�ضة
للنب� ��ش الع�شوائ ��ي و�سرق ��ة �آثارها منذ
فرتة طويلة .
عن موقع مدل �إي�ست مونيرت

برنام��ج دويل لتحقي��ق �أم��ن غذائ��ي دائ��م للمت�ضرري��ن فـ��ي الع��راق
 ترجمة  /املدى

يف الوقت الذي ما
تزال فيه �أو�ضاع
واحتياجات النازحني
واملهجرين يف العراق
مقلقة وغري ثابتة
عقب حاالت العودة
التي بد�أت يف العام
 ،2018ف�إن خطة
برنامج الأغذية
العاملي () FAO
يف العراق للإغاثة
تركز الآن على �إنقاذ
�أرواح وتوفري �إعالة
للمت�ضررين من خالل
دعم �شبكات الت�أمني
االجتماعي يف العراق
للو�صول اىل ت�أمني
غذائي تام ملا يقرب من
 2,5مليون �شخ�ص.

ع�ب�ر برنام ��ج الإغاث ��ة مل�ساع ��دة
النازح�ي�ن داخلي ��ا واملهجري ��ن
و�أن�شط ��ة ت�أهي ��ل العائدي ��ن
و�إعالته ��م ،تق ��وم منظم ��ة الأغذية
العاملية (ف ��او) مب�ساعدة احلكومة
العراقي ��ة يف التخفي ��ف من معاناة
املت�ضررين غذائيا وحتقيق ت�أمني
غذائ ��ي وخ�صو�ص ��ا للنازحني من
فئات الن�ساء والفتيات والأوالد.
ويف عمله ��ا نح ��و حتقي ��ق اهداف
تنموي ��ة م�ستدام ��ة ،ف� ��إن منظم ��ة
برنام ��ج الأغذي ��ة العامل ��ي تق ��وم
بالتن�سي ��ق والتع ��اون م ��ع �شركاء
لدع ��م الع ��راق يف حتقي ��ق �أم ��ن
غذائي وحت�س�ي�ن م�ستوى التغذية
واالرتق ��اء مبجتم ��ع متكام ��ل م ��ن
خ�ل�ال التع ��اون .برنام ��ج الغ ��ذاء
ين�سق مع كل من برنامج اال�ستجابة
الإن�ساني ��ة يف الع ��راق و�إط ��ار
برنام ��ج الأمم املتح ��دة للإغاث ��ة
والإعال ��ة وبرنام ��ج املهجري ��ن
الإقليمي والربنام ��ج العام للخطة
الوطني ��ة و�إعادة الإعمار والتنمية
والربنام ��ج الوطني العراقي للحد
من الفقر.
ي�ش ��ار اىل �أن ن�سب ��ة الفق ��ر يف
الع ��راق ،وفق� � ًا لإح�صائي ��ة البن ��ك
ال ��دويل لع ��ام  ،2017ه ��ي بحدود
 % 22,5من جمموع �سكان العراق
البال ��غ عدده ��م  39ملي ��ون ن�سمة،
ح�س ��ب معلوم ��ات وزارة التجارة
العراقية لعام . 2019
�ضمن خط ��ة برنامج الغذاء العاملي
ال�سرتاتيجي ��ة يف الب�ل�اد لتحقيق
�أم ��ن غذائ ��ي للف�ت�رة م ��ن كان ��ون
الث ��اين  2018اىل كان ��ون االول
 2019ف ��ان ذل ��ك تطل ��ب توف�ي�ر
 270,3ملي ��ون دوالر  ،وو�ص ��ل
جمموع امل�ساهمات املخ�ص�صة من
ال ��دول املانحة اىل ح ��دود 227,8
ملي ��ون دوالر  .وا�شتمل ��ت ال ��دول
امل�ساهم ��ة عل ��ى كل م ��ن ا�سرتالي ��ا
وبلجيكا وكن ��دا وفرن�س ��ا واملانيا
واليابان وكوريا والرنويج ،ف�ضال
عن ال�سويد و�سوي�سرا والواليات
املتحدة.
وي�ش�ي�ر تقري ��ر برنام ��ج الغ ��ذاء
العامل ��ي اىل حتقيق تغطي ��ة كاملة
ع�ب�ر الع ��ام  2018يف توف�ي�ر
متطلبات غذائية جلميع املحتاجني
يف املناط ��ق املت�ض ��ررة يف البالد،
وا�شتم ��ل ذل ��ك عل ��ى توف�ي�ر �أغذية

منق ��ذة للحي ��اة وم�ستلزمات بيتية
و�أغذي ��ة جاه ��زة ل�ل��أكل جلمي ��ع
املت�ضررين من النازحني والرتكيز
عل ��ى فئ ��ات الأطف ��ال والن�س ��اء
احلوامل وطالب املدار�س.
ويف �أح ��دث �إح�صائي ��ة لربنام ��ج
الغ ��ذاء العامل ��ي لع ��ام  2019ف�إن ��ه
خ�ل�ال �شه ��ر ني�سان من ه ��ذا العام
مت توفري م�ساع ��دات غذائية لأكرث
م ��ن � 293,440شخ� ��ص ع�ب�ر 10
حمافظ ��ات حمقق�ي�ن بذل ��ك ن�سب ��ة
تغطي ��ة �شهري ��ة مبع ��دل  %60من
الأ�شخا�ص املت�ضررين امل�ستهدفني
البالغ عدده ��م � 476,410شخ�ص.
وب�سب ��ب �شح ��ة و�سائ ��ل التوزي ��ع
يقوم الربنامج حاليا باتباع �صيغة
توزيع كل � 6أ�سابيع.
يف حمافظ ��ة نين ��وى ،وب�سب ��ب
الفي�ضانات و�إغالق ج�سر القيارة،
تع ��ذر اي�ص ��ال ب�ضائ ��ع برنام ��ج
الغ ��ذاء العامل ��ي اىل  9خميم ��ات
�ضخم ��ة للنازح�ي�ن ،ومت توزي ��ع
ه ��ذه الب�ضائ ��ع يف املخيم ��ات
خ�ل�ال �شهر �أيار املن�ص ��رم .توزيع

الب�ضائع ت�أخ ��ر �أي�ضا يف خميمات
ده ��وك و�أجل اىل �شه ��ر �أيار �أي�ضا
لأ�سباب فنية.
حق ��ق برنام ��ج الغ ��ذاء العامل ��ي
اجتماع ��ه ال�سرتاتيج ��ي الث ��اين
لفري ��ق العم ��ل م ��ع وزارة الهجرة
واملهجري ��ن ووزارة اال�شغ ��ال

وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ووزارة
التج ��ارة الت ��ي ت�شرف عل ��ى نظام
التوزي ��ع الع ��ام حل�ص ��ة امل ��واد
الغذائي ��ة .ي�أم ��ل فري ��ق العمل يف
تعزي ��ز التن�سيق و�ضم ��ان و�صول
م�ساع ��دات برنامج الغ ��ذاء العاملي
واحل�ص ��ة الغذائي ��ة احلكومي ��ة

للمهجرين داخليا.
م ��ن جانب �آخر ،ذكر تقرير برنامج
الغ ��ذاء العاملي انه يرك ��ز الآن على
تنفي ��ذ خط ��ة التوزي ��ع املر�سوم ��ة
ل�شهر حزي ��ران اجل ��اري ب�أ�سلوب
ي�ضمن ت�سلم النازحني واملهجرين
حل�ص�صه ��م الغذائي ��ة قب ��ل حل ��ول

عطلة عيد الفطر مع �أوائل ال�شهر.
ويف جم ��ال جه ��ود �إع ��ادة �إعم ��ار
وت�أهيل قن ��وات املياه يف الرمادي
مبحافظ ��ة الأنب ��ار مت �إجن ��از م ��ا
ن�سبت ��ه  % 81منه ��ا يف حني بلغت
ن�سبة اجن ��از �إعادة �إعمار حمطات
�ض ��خ املي ��اه يف املدين ��ة بح ��دود
 .%86ه ��ذه الإجن ��ازات �ستحق ��ق
بالنهاي ��ة �إي�ص ��ال املي ��اه للنازحني
العائدي ��ن والعامل�ي�ن يف مناط ��ق
زراعية مب�ساحة متت ��د اىل 8625
هكت ��ار  .ويف منطق ��ة ربيع ��ة
مبحافظ ��ة نين ��وى ت�ب�رع برنامج
الغ ��ذاء العامل ��ي ب�شاحن ��ة ل�صال ��ح
مديرية امل ��وارد املائية يف املنطقة
لتمكينه ��ا م ��ن حت�س�ي�ن متابعته ��ا
مل�شاريع �إعادة الإعمار والت�أهيل.
خالل ني�سان عام  2019نفذ برنامج
الغ ��ذاء ال ��دويل  157زيارة ملواقع
ب�ضمنها  80موقع� � ًا لتوزيع املواد
الغذائي ��ة للنازح�ي�ن واملت�ضرري ��ن
و  39مرك ��ز توزي ��ع ح�سب م�ستند
�صرف م ��ع  13حم�ل ً�ا و  20وحدة
�صرف نقدي للمهجرين حمليا.

يف  3ني�س ��ان كذل ��ك مت ��ت اقام ��ة
ور�ش ��ة عم ��ل لإج ��راء م�س ��ح عل ��ى
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي االجتماع ��ي
للعائل ��ة العراقية عقدت يف �أربيل.
ووافق ��ت احلكوم ��ة العراقية على
تو�صي ��ات برنامج الغ ��ذاء العاملي
ب�شم ��ول معاي�ي�ر الأم ��ن الغذائ ��ي
يف م�سحه ��ا الوطن ��ي .و�سيك ��ون
برنامج الع ��راق للغذاء الدويل من
ب�ي�ن البل ��دان القليلة ح ��ول العامل
ال ��ذي يت�ضم ��ن قاع ��دة معلوم ��ات
وحتلي�ل�ات بالأم ��ن الغذائ ��ي على
م�ستوى املناطق واملحالت.
ومت ،م ��ن جانب �آخ ��ر ،تنفيذ مهمة
التقييم العملي لالنتقال من �أ�سلوب
م�ستن ��د ال�ص ��رف يف تام�ي�ن املواد
الغذائي ��ة للنازح�ي�ن اىل ا�سل ��وب
التحوي ��ل امل ��ايل املتنق ��ل .واظهر
مكت ��ب برنام ��ج الغ ��ذاء العامل ��ي
يف الع ��راق ا�ستنتاجات ��ه وقدمه ��ا
ملجموع ��ة عم ��ل الإعان ��ة النقدي ��ة.
وت�ضمن ��ت تل ��ك اال�ستنتاج ��ات �أن
امل�ستفيدي ��ن يف�ضل ��ون املعون ��ة
النقدي ��ة ،حي ��ث �أن هن ��اك �أ�سواق ًا
جتاري ��ة داخ ��ل جمي ��ع خميم ��ات
الالجئني وخارجه ��ا ،رغم ذلك ف�إن
�شبكة التغطية املتنقلة تعترب جيدة
يف جمي ��ع املخيمات ،ف�ضال عن انه
يف بع� ��ض املخيمات �ستكون هناك
حاجة لوح ��دات بي ��ع متنقلة ،وان
جميع املخيمات تقع قرب جممعات
�سكنية مدنية.
التو�صي ��ات الت ��ي مت اعتمادها من
قبل برنامج الغ ��ذاء العاملي هي �أن
يت ��م االنتقال اىل �صيغ ��ة التحويل
املايل املتنق ��ل يف جميع املخيمات
ابت ��دا ًء م ��ن �شه ��ر مت ��وز ،2019
وتطوير و�سائ ��ل ات�صال مع �إعالم
البائع�ي�ن املتعاقد معهم بخ�صو�ص
هذا االنتقال.
و�أ�شارت منظمة الغذاء العاملية اىل
�أن العج ��ز يف التمويل لربناجمها
الغذائ ��ي للف�ت�رة ما بني �شه ��ر �أيار
اىل �شهر كان ��ون الأول هو بحدود
 98,1ملي ��ون دوالر .ولهذا ال�سبب
اعتمدت املنظم ��ة �أ�سلوب التوزيع
لكل �ستة ا�سابيع ،وت�سعى املنظمة
يف برناجمه ��ا لتوف�ي�ر  30ملي ��ون
دوالر لال�ستم ��رار يف تطوي ��ر
الربنامج خالل العام .2019
عن برنامج الغذاء
العاملي
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قرار تاريخي لـ (كا�س) في نهاية �آب ّ
يحدد م�صير كرتنا

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

راد�س ّ
تبدد الهاج�س!
ّ
يد�ش ��ن منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم رحلة اال�ستع ��داد الأوىل �ضمن منهاج
مدربه ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش لال�ستحقاقات املقبلة ،وذلك عندما
يتوجّ ه فجر غ ٍد الأثنني لق�ضاء مع�سكر تدريبي ق�صري قبيل مواجهة م�ضيّفه
منتخب تون�س على امللعب الأوملبي براد�س يوم اجلمعة املقبل.
كل امل�ؤ�ش ��رات الفني ��ة والإعالمي ��ة الت ��ي ت�سب ��ق �سفر املنتخ ��ب �إىل تون�س
�أك ��دت �سرقة حمكم ��ة كا�س الدولي ��ة الأ�ضواء خالل الأي ��ام املا�ضية للف�صل
يف ن ��زاع احتاد الكرة مع املعرت�ضني حول �ص ��واب انتخابات �أيار 2018
م ��ن عدمه ،وحجبت االهتمام عن منتخب الوط ��ن ومدى جاهزيته خلو�ض
اللق ��اء ال ��ودي القوي مع "ن�سور قرطاج" يف ظل ع ��دم مت ّكن كاتانيت�ش من
جم ��ع الالعب�ي�ن ب�سبب ا�ستم ��رار مناف�س ��ات الدوري حتى �إجن�ل�اء اجلولة
 ،11ما �ش ّكل �صعوبة بالغة يف ت�أهيلهم و�إعادة االن�سجام فيما بينهم منذ
�إنته ��اء مباراتهم مع الأردن يف نهائي بطولة ال�صداقة الثانية يوم � 26آذار
املا�ضي.
ُ
َ
ُ
لي�ست مبالغة �أن تعد ودية ملعب راد�س امللقب بـ"د ّرة املتو�سط" واملن�ش�أ عام
 ،2001باملباراة الأهم منذ تويل كاتانيت�ش مهمته مع الأ�سود يف اخلام�س
م ��ن �أيلول  ،2018نظر ًا لق ��وة املنتخب التون�سي �صاح ��ب الت�صنيف 28
عاملي� � ًا مقاب ��ل  76ملنتخبنا عن �شهر ني�س ��ان ،وقيادته من قب ��ل املدرب �آالن
جريي� ��س جنم منتخ ��ب فرن�س ��ا امل�ش ��ارك يف موندي ��ايل  1982و1986
واحلا�ص ��ل مع ��ه على ك�أ� ��س �أوروبا1984وامللق ��ب باملا�س ��ة ال�سحرية مع
تو�أمي ��ه يف خط الو�سط مي�شيل بالتين ��ي وجني تيغانا ،ولديه طموحات ال
ح ��دود لها مع ابناء تون�س منذ ت�س ّلمه التدريب قبل عام� ،ساعي ًا �إىل حتقيق
لقب بطولة ك�أ�س �أفريقيا  32امل�ؤمّل �أن ت�ضيّفها العا�صمة امل�صرية القاهرة
 21حزيران احلايل ،التي ا�ستع�صى ك�أ�سها على الن�سور منذ تتويجهم بها
�أول مرة عام  2004على �أر�ضهم بعد فوزهم على املغرب .1-2
كان ��ت خي ��ارات كاتانيت�ش مفتوح ��ة ال�ستدع ��اء  23العب ًا ج ّله ��م ممَّن خرب
قدراته ��م يف البطولة الدولي ��ة الودية بال�سعودية ،وك�أ� ��س �آ�سيا بالإمارات
وبطول ��ة ال�صداق ��ة الثاني ��ة يف الب�صرة وكذل ��ك مباري ��ات دوري الكرة يف
املرحل ��ة الثاني ��ة الت ��ي �شه ��دت ب ��روز العب�ي�ن ي�ستحق ��ون �إرت ��داء الفانيلة
الوطني ��ة بعد م�شاهدته لهم عن ُقرب وتدوي ��ن مالحظاته الفنية التي تخدم
ر�ؤاه للت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة وامل�ؤهل ��ة لبطولت ��ي (ك�أ� ��س العامل
 2022يف قطر وك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني) وقبل ذلك بطولة غرب
�آ�سيا التا�سعة بكربالء و�أربيل �آب املقبل ،فال عذر له بعد ذلك ،كونه م�س�ؤو ًال
ع ��ن خياراته ،وي�صبح لديه ت�ص ّور وا�ضح ع ��ن كل العب و�سيتمتع بفر�صة
كافية عند بلوغه اخلام�س من �أيلول القادم.
م ��ا يثري قل ��ق النقاد واملتابعني ه ��و االنخفا�ض الكب�ي�ر يف م�ستوى اللياقة
البدني ��ة لأغلب عنا�صر املنتخب مع زيادة �ضغط املناف�س يف ملعبهم ،وهذا
م ��ا لوحظ يف ك�أ� ��س �آ�سيا باعتب ��ار �أن االحتكاك بالبطول ��ة القارية ال يقبل
ان�ص ��اف احلل ��ول ،وبرزت يف ال ��دور  16مناف�س ��ات الكب ��ار التي ف�ضحت
م�ستوانا احلقيقي �أمام قطر (البطل) ومل نتمكن من تعديل النتيجة والفوز
علي ��ه ،وهذا ما نخ�شاه �أمام "ن�سور قرط ��اج" املنتخب املدجّ ج ب�أربعة ع�شر
حمرتف� � ًا يف دوريات قوي ��ة يف �أملانيا و�إنكلرتا وفرن�س ��ا وبلجيكا وهولندا
وال�سوي ��د واليونان وم�ص ��ر وال�سعودية الذين يتم ّتع ��ون بجاهزية بدنية
و�أ�سل ��وب تكتيك ��ي ع ��ايل امل�ستوى بف�ض ��ل االحت ��كاك باملدار� ��س الكروية
الرائدة يف العامل.
مل ن ��زل نراه ��ن عل ��ى ق ��درة الأ�س ��ود يف خو�ض جمي ��ع التحدي ��ات ،ونذ ّكر
ب�ضرورة اغتن ��ام ودية راد�س لتبديد الهاج�س كونه ��ا جتربة ا�ستثنائية مل
نخ�ض مثلها منذ �سنوات ،وفق� � ًا لطبيعة الكرة الأفريقية احلما�سية والأداء
القت ��ايل املطلوب م ��ن �أجل عدم فق ��دان الك ��رة والتهديد امل�ستم ��ر للحرا�س
بكرات مباغتة م ��ن م�سافات بعيدة ف�ض ًال عن امل�ساندة املزلزلة للمناف�س من
قبل اجلمهور التون�سي املثقف وامللتزم بالت�شجيع النظيف وهو �س ّر جناح
�أنديته ومنتخباته يف املنا�سبات اخلارجية.
نتمن ��ى النج ��اح ملجل�س �إدارة االحت ��اد التون�سي لكرة الق ��دم برئا�سة وديع
اجلريء يف �إخراج القمّة الكروية العراقية التون�سية لتكون كرنفا ًال �شعبي ًا
باه ��ر ًا ّ
يوط ��د دالالت العالق ��ة التاريخية و�سم ��و اخللق الك ��رمي لريا�ضيي
البلدي ��ن وي�ؤكد االحرتافية النموذجية الت ��ي تتمتع بها اجلامعة التون�سية
للعب ��ة يف تنظي ��م هكذا مباراة ن�أمل �أن تكون مبثاب ��ة الف�أل احل�سن للأ�سود
ولن�سور قرطاج يف التحدّيات املرتقبة.
ما يثير قلق النقاد والمتابعين
هو االنخفا�ض الكبير في م�ستوى
اللياقة البدنية لأغلب عنا�صر
المنتخب مع زيادة �ضغط المناف�س
في ملعبهم ،وهذا ما لوحظ في
ك�أ�س �آ�سيا باعتبار �أن االحتكاك
بالبطولة القارية ال يقبل ان�صاف
الحلول،

 بغداد  /حيدر مدلول

وتف�صي ًال تبعه يف النفي مدير العالقات
يوجه كتاب
زياد الذي �أكد �أن احتاده مل ّ
ر�سمي اىل الهيئ ��ة العامة يحمل توقيع
�أمني ال�س ��ر د�.صباح حممد ر�ضا و�أ�شار
اليه بالتزوي ��ر ،فيما كانت �شهادة زميله
ح�س�ي�ن اخلر�س ��اين عندما عر� ��ض عليه
القا�ض ��ي نف�س الفيدي ��و بالإجاب ��ة �أنها
كانت ال�صفح ��ة البديلة التي جل�أنا اليها
بع ��د تع ّر� ��ض املوق ��ع الر�سم ��ي لالحتاد
خ�ل�ال �شه ��ر حزي ��ران اىل عط ��ل مم ��ا
�أ�ضط ّرن ��ا اىل �إن�ش ��اء �صفح ��ة جدي ��دة
حتمل ا�سم املركز الإعالمي لالحتاد هي
البديل ��ة ،و�أك ��د �أن الفيديو ال ��ذي يظهر
في ��ه رم�ضان الزبي ��دي الناطق الر�سمي
للجن ��ة اال�ستئن ��اف �صحي ��ح ومت �إلغاء
ال�صفح ��ة بع ��د �أن ع ��اد (وي ��ب �ساي ��د)
االحتاد اىل العمل ب�شكل طبيعي ،وهذه
النقطة قلبت املوازين يف املحكمة.

يرتقب ال�شارع الريا�ضي
العراقي نهاية �آب املقبل
املوعد الذي حدّ دته حمكمة
التحكيم الريا�ضي الدولية
(كا�س) يف مدينة لوزان
ال�سوي�سرية للبت النهائي
يف ق�ضية ال�شكاوي الثالثة
املقدمة من جنم الكرة
العراقية ال�سابق عدنان
درجال وعدد من املعرت�ضني
على انتخابات احتاد كرة
القدم التي جرت يوم احلادي
والثالثني من �شهر �آيار 2018
يف فندق الر�شيد بالعا�صمة
بغداد و�أ�سفرت عن ت�شكيل
جمل�س جديد برئا�سة عبد
اخلالق م�سعود يقود الكرة
العراقية لوالية متتد حتى
عام .2022

�شهادات  ..وا�ستجواب

و�أنه ��ت (كا� ��س) جل�ساته ��ا برئا�س ��ة
القا�ض ��ي الربيط ��اين فيلي ��ب �ساند� ��س
الت ��ي �أ�ستم� � ّرت مل ��دة يوم�ي�ن متتالي�ي�ن
للنظ ��ر يف تل ��ك ال�ش ��كاوي الثالث ��ة م ��ن
خ�ل�ال اال�ستم ��اع اىل ال�شه ��ود وف ��ق
املنهاج ال�صادر منه ��ا بعد تقدمي كال من
الإيطايل �سلف ��ادور حمامي املعرت�ضني
ود.ن ��زار �أحم ��د حمام ��ي احت ��اد الك ��رة
مناق�شتهما القانونية ومبعدل  30دقيقة
لكل طرف وفق الدفوعات اخلطية التي

�إلغاء االنتخابات

وي�س ��ود تف ��ا�ؤل كب�ي�ر ل ��دى كتل ��ة
املعرت�ض�ي�ن ب�ش�أن الق ��رار النهائي الذي
�سي�ص ��در م ��ن قب ��ل حمكم ��ة التحكي ��م
الريا�ض ��ي الدولي ��ة يف نهاي ��ة �شه ��ر �آب
املقب ��ل ال ��ذي يتج ��ه اىل �إلغ ��اء نتائ ��ج
انتخاب ��ات � 31أيار ّ 2019
وحل جمل�س
احت ��اد الك ��رة احل ��ايل وت�شكي ��ل هيئ ��ة
م�ؤقتة تدير �ش�ؤون الكرة العراقية على
جمي ��ع الأ�صع ��دة حل�ي�ن حتدي ��د موعد
جديد لإج ��راء تلك االنتخاب ��ات ومبا ال
ي�ؤثر على م�شارك ��ة املنتخبات الوطنية
والأندي ��ة الت ��ي تنتظره ��ا ا�ستحقاقات
مهم ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة القادم ��ة ف�ض ًال عن
عقوب ��ة احلرم ��ان وا�ستبع ��اد االع�ضاء
الذي ��ن ثبت عليه ��م التزوير حيث تطمح
كتلة املعرت�ض�ي�ن �أن يكون اال�صالح هو
�شعارها الر�سمي م ��ن �أجل �إعادة الهيبة
احلقيقي ��ة للك ��رة العراقية الت ��ي ترغب
جماهريها ب� ��أن يكون منتخ ��ب الأ�سود
م ��ن ب�ي�ن املنتخب ��ات الآ�سيوي ��ة الت ��ي
تتناف� ��س بقوة للتواجد م ��رة �أخرى يف
مونديال قطر  2022بعد فرتة دامت 36
عام� � ًا من الظهور الأول يف بطولة ك�أ�س
العامل  1986باملك�سيك.
ا�ستنكار حديث المحامي

قدمته ��ا االط ��راف حل�س ��م الق�ضاي ��ا ،ثم
�أدىل كل �شاه ��د ب�شهادت ��ه ح�سب املوعد
املح ��دد ل ��ه م ��ن قب ��ل حمكم ��ة التحكي ��م
الريا�ض ��ي �س ��واء كان حا�ض ��ر ًا فيها �أو
عن طريق (ال�سكايب) من العراق وتبعه
ا�ستج ��واب من حمامي الط ��رف الثاين
حي ��ث مت اال�ستماع لكال من حممد حيدر
ح�س ��ون نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة امل�شرفة
على االنتخابات ال�ساب ��ق و�أحمد عودة
مدي ��ر العالق ��ات والتع ��اون الدويل يف
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة وجن ��م عبد
الله الأو�سي رئي�س االحتاد الفرعي يف
دياىل واحلكم الدويل ال�سابق رعد �سليم

وطه عبد حالته رئي�س جلنة االن�ضباط
ال�ساب ��ق يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم وقي�س
حمم ��د �أ�سود ع�ض ��و اللجن ��ة القانونية
يف احت ��اد كرة القدم وعدي جواد كاظم
الالمي وخال ��د �إبراهيم املهداوي نائب
رئي�س جلنة اال�ستئناف يف االنتخابات
وحممد �سلي ��م ع�ضو جلن ��ة اال�ستئناف
يف االنتخاب ��ات وعدن ��ان درجال ممثل
نادي ال ��زوراء الريا�ضي وحممد جواد
ال�صائغ ممثل نادي مي�سان ون�ش�أت �أكرم
ونوزاد قادر رئي�س االحتاد الفرعي يف
كركوك ووليد الزيدي ممثل نادي القوة
اجلوي ��ة الريا�ض ��ي ويون� ��س حمم ��ود

ممث ��ل الالعب�ي�ن الدولي�ي�ن ال�سابق�ي�ن
خ�ل�ال اليوم الأول الذي دام من ال�ساعة
التا�سعة �صباحا حتى ال�ساعة ال�ساد�سة
م�سا ًء بتوقيت مدينة لوزان.
ت�ضارب كالم �شاهدين!

ومت تخ�صي� ��ص الي ��وم الث ��اين م ��ن
اجلل�س ��ة التي عق ��دت يف مق ��ر املحكمة
اىل اال�ستم ��اع اىل �شه ��ادات د.ر�ش ��ا
طال ��ب وزي ��اد خل ��ف املو�س ��وي مدي ��ر
العالقات يف احتاد ك ��رة القدم وح�سني
اخلر�س ��اين ع�ضو املكت ��ب الإعالمي يف
االحتاد حيث ح�صلت �أول �أم�س اجلمعة

�أنعطافة �ص ّب ��ت يف م�صلحة املعرت�ضني
بخ�صو�ص ت�ضارب كالم �شاهدي احتاد
الك ��رة يف مقط ��ع الفيديو ال ��ذي عر�ضه
القا�ض ��ي الربيط ��اين فيلي ��ب �ساند� ��س
لع�ض ��و جلن ��ة اال�ستئن ��اف رم�ض ��ان
الزبي ��دي بخ�صو�ص حديثه يوم الرابع
م ��ن �شهر حزي ��ران  2018لفت ��ح ابواب
الطع ��ون ام ��ام املعرت�ض�ي�ن لتق ��دمي
الطعون ب�ش� ��أن االنتخاب ��ات عن طريق
ال�صفح ��ة الر�سمي ��ة للمرك ��ز الإعالم ��ي
الحتاد الكرة على التوا�صل االجتماعي
(الفي�سب ��وك) حي ��ث نف ��ى م�ست�ش ��ار
االحت ��اد د.ن ��زار �أحم ��د وج ��وده جملة

�أم�سية �إفطار " الوزارة  -الأوملبية" لي�ست ح ًال لإنذار الأزمة دولي ًا!
 متابعة :رعد العراقي
من ��ذ �أ�شهر و�أزمة اللجن ��ة الأوملبية الوطنية
ووزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ت�شغِ ل ال�شارع
الريا�ضي العراقي ودخلت يف نفق الرتا�شق
الإعالمي ،و�إب ��راز جوانب القوة يف موقف
كل ط ��رف ع�ب�ر ك�ش ��ف م ��ا مُعل ��ن ،والتهديد
بف�ض ��ح امل�ستور ،لكن اجلمي ��ع �أتفق على �أن
�صراعه ال يتعدّى احرتام القانون وحماربة
الف�ساد و�إنقاذ الريا�ضة!
�شع ��ارات كان ��ت الب ��د �أن ت�س ��رق االنتب ��اه
وحت ّف ��ز اجلماه�ي�ر واملتابع�ي�ن للبح ��ث عن
م�صلح ��ة الريا�ضة العراقي ��ة ومنا�صرة هذا
الط ��رف �أو ذاك وف ��ق ما يقتن ��ع به من دالئل
يطرحه ��ا املت�صارع ��ون ع�س ��ى �أن ت�صل تلك
اخلالف ��ات اىل م ��ا ه ��و يف �صال ��ح النهو�ض
بالواقع املرير!
حت ��ى قبل �أيام كنا نت�ساءل �أي موقف �صارم
وعني ��د �أتخذت ��ه كل م ��ن وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة واللجن ��ة الأوملبي ��ة ح�ي�ن كانت
دع ��وات اجللو� ��س لطاول ��ة احل ��وار و�إزالة
كل اخلالفات �أمر ًا م�ستبع ��د ًا وال ي�ش ّكل ح ًال
يُنهي الأزم ��ة بعد �أن ذهب ��ت كل الطروحات
اىل الت�أكيد ب�أن �أ�صل اخلالف لي�س �شخ�صي ًا
بق ��در ماهو قان ��وين بحت يتم ّث ��ل يف �إرادة
وتوجه ��ات الدول ��ة نح ��و �ضم ��ان ال�سيطرة
ّ
عل ��ى الأم ��وال و�شرعية �إج ��راء االنتخابات
وتثبيت الأ�س�س القانونية التي تعمل عليها

"ديربي" بغدادي حا�سم للنوار�س مع الأنيق

رج�������������ح م�������وق�������ف ال����م����ع����ت����ر�����ض����ي����ن!
 ت�������������ض������ارب ك�����ل����ام م����م����ث����ل����ي االت���������ح���������اد ّ

وقدم عدنان درج ��ال �شكوتني ر�سميتني
لدى حمكمة التحكيم الريا�ضي الدولية،
الأوىل كانت �ضد االجراءات االنتخابية
الحتاد ك ��رة القدم العراق ��ي التي منعته
من الرت�شح ملن�صب الرئا�سة لالنتخابات
التي جرت يف نهاية �شهر �أيار من العام
املا�ضي ،والثانية ب�ش�أن العقوبات التي
طالت ��ه م ��ن قب ��ل جلن ��ة االن�ضب ��اط يف
مزورة مت تقدميها
االحتاد وف ��ق وثائق ّ
�ض ��ده ،فيم ��ا كان ��ت ال�شك ��وى الثالث ��ة
للطع ��ون املقدم ��ة م ��ن 12ع�ض ��و ًا يف
اجلمعي ��ة العمومية لالحتاد بخ�صو�ص
اخلروقات واملخالفات التي مت ارتكابها
قبل و�أثناء امل�ؤمتر االنتخابي.

كل امل�ؤ�س�سات الريا�ضية.
�أم ��ا الأه ��م فهو العن ��وان القان ��وين الأخطر
ال ��ذي كان ي�ش� � ّكل جوه ��ر الأزم ��ة ه ��و (

ع ��دم �شرعي ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة ) ككي ��ان
�أعت�ب�ر منح�ل� ًا وم ��ا يرت ّت ��ب علي ��ه م ��ن عدم
ج ��واز التعامل مع ��ه كيان ًا و�أف ��راد ًا وجاءت

بانتخابات غري معرتف بها ،ما يعني ح�صر
احللول باجلانب القانوين البحت و�إن ظهر
املتخا�صم ��ون وه ��م يف عِ ن ��اق حمي ��م �أم ��ام

كامريات التلفزة!
�إذن ال اجته ��اد �إال بتدخ ��ل خ�ب�راء القان ��ون
و�إرادة الدولة يف االعرتاف ب�شرعية املكتب
التنفيذي كجهة ميكن التحاور معها وهذا ما
�أكده الق ��رار 140ملجل�س الوزراء حني ذهب
للتعامل مع رعد حمودي ب�شخ�صه وجتاهل
اع�ض ��اء املكتب التنفيذي يف �إ�شارة اىل عدم
االع�ت�راف به ��م وفر� ��ض �إج ��راءات حمدّدة
ل�ضمان البح ��ث عن حل ��ول وال�سيطرة على
تداول االموال مبا يحقق ا�ستمرار ن�شاطات
االحتادات الريا�ضية.
اخلمي�س املا�ضي ذهبت الق�ضية نحو م�سار
جدي ��د خلعت ب ��ه كل املع�ض�ل�ات القانونية،
و�أه ��داف مكافحة الف�ساد ح�ي�ن بادر الوزير
ووجه دعوة
احمد ريا� ��ض للحوار وال�صلح ّ
�إفط ��ار ب�أم�سي ��ة رم�ضاني ��ة مبارك ��ة جمع ��ه
برعد حم ��ودي ور�ؤ�ساء االحتادات� ،سبقتها
الثالثاء املا�ضي دعوة بع�ض ممثلي الإعالم
لتن ��اول ال�ش ��اي يف منزل ��ه ،وه ��ي خط ��وة
نباركه ��ا كفعالي ��ة اجتماعي ��ة ،لك ��ن نتح ّفظ
عليها �إن كانت هي م ��ن مت ّثل احلل اجلذري
لأ�شهر من اخلالفات!
�أما �سبب التح ّفظ ف�إن ��ه ي�ستند اىل معطيات
را�سخة ال ميكن الركون عندها بجل�سة فطور
رم�ضانية �أقرب اىل (جرب اخلاطر) ونختزل
كل الأزم ��ات ونقن ��ع العقول ب� ��أن امل�صاحلة
والعِ ن ��اق هما ال�سبيل لنزع الفتيل ،يف وقت
كان ميك ��ن �أن تتح ّقق تل ��ك الغاية منذ �شهور

طويل ��ة حت ��ت عن ��وان امل�صلح ��ة العامة بال
�ضجيج �أو �إثارة.
الأم ��ر الآخر �أن توقي ��ت الدع ��وة لـ(الإفطار
امل�ش�ت�رك) ج ��اء بع ��د �إع�ل�ان االحت ��ادات
الريا�ضي ��ة عزمها الذهاب نحو املحاكم لرفع
ق�ضية �ضد الوزير و�إعداد الئحة بذلك ،وهي
ا�ش ��ارة حتمل بني طياته ��ا موقف ًا مُقلق ًا ميثل
�إنعطاف ��ة ال تخل ��و من اخلط ��ورة يف �ضعف
موق ��ف ال ��وزارة وحماولته ��ا ا�ستب ��اق �أي
حت� � ّرك �ضده ��ا يف املحاكم ميك ��ن من خالله
�أن تخ�سر الق�ضي ��ة وينك�شف �ضعف موقفها
القان ��وين ،و�أن اال�ست�ش ��ارة الت ��ي كان ��ت
ت�ستند اليها يف حتركاتها بد�أت تتخلى عنها
ومتيل نح ��و املهادنة وم�ساي ��رة مبد�أ فر�ض
الواقع ولو بالقوة!
برغ ��م التح ّف ��ظ عل ��ى ه ��دف دع ��وة الإفطار
اخلمي� ��س ،لكنن ��ا الزلن ��ا ن�أم ��ل �أن تك ��ون
اخلطوة الثانية بعد حل اخلالف ال�شخ�صي
�أن ال يتجاه ��ل االط ��راف �أهمي ��ة �إجن ��از
القان ��ون ،و�أن تك ��ون رحل ��ة ل ��وزان املق ّررة
للق ��اء رئي�س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولية من
قبل د.ريا� ��ض وحمودي هي لقاء عمل فعلي
يتم من خالله عر�ض قانون اللجنة الأوملبية
ب�صيغته اجلدي ��دة وهو الفي�ص ��ل يف ت�أكيد
الن ّي ��ات ب�إنته ��اء الأزمة الأوملبي ��ة التي تنذر
مبخاطر دولية جم ��ة �إذا ما �أهملت و�سنبقى
ننتظر املزيد من حلقات م�سل�سل "ذ ّر الرماد
يف العيون"!
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و�أ�ستنكر ال�شارع الريا�ضي ما حتدّث به
حمامي احت ��اد كرة القدم د.ن ��زار �أحمد
خ�ل�ال جل�س ��ات املحكمة ب� ��أن احلكومة
العراقية طائفية ومتار�س �ضغوط ًا على
احتاد الك ��رة احلايل من �أج ��ل االطاحة
ب ��ه عن طري ��ق م�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س
الوزراء ل�ش�ؤون الريا�ضة �إياد بنيان.
وطالب عدد من املخت�صني ب�ش�ؤون كرة
القدم موقف ًا وا�ضح� � ًا و�صريح ًا من قبل
جمل�س االحتاد نح ��و حماميه باعتباره
م ��ن االحت ��ادات الريا�ضي ��ة املركزي ��ة
املن�ضوية حت ��ت لواء اللجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة العراقية ويحظ ��ى بدعم كبري
من قب ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة اىل
جانب �أن له ميزانية مالية يح�صل عليها
�سنوي ًا من �أج ��ل ت�سيري �أعماله وتغطية
نفق ��ات م�ش ��اركات منتخبات ��ه بجمي ��ع
فئاته ��ا �سواء كانت �ضم ��ن بطولة ك�أ�س
العامل �أو البطوالت القارية التي يرعاها
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.

�أك ��د رئي� ��س جلن ��ة اخل�ب�راء املنبثق ��ة م ��ن
اللجن ��ة اخلما�سية التي �شكّلها وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة وفق ق ��رار جمل�س ال ��وزراء رقم
 140ل�سنة  2019الدكت ��ور ح�سن علي كرمي
�أن اللجن ��ة حري�ص ��ة كل احلر� ��ص على دعم
الريا�ض ��ة العراقي ��ة وتي�س�ي�ر كاف ��ة ال�سب ��ل
وتخط ��ي التحديات الت ��ي تواجه االحتادات
الريا�ضية كي ت�ستطي ��ع القيام بواجبها على
�أف�ضل حال وال�سري نحو االجناز.
و�أ�ضاف كرمي �إن اللجنة ت�سعى اىل �أن يح�صل

 بغداد  /املدى
جت ��ري اليوم الأحد على مالع ��ب العا�صمة بغداد
واملحافظ ��ات خم� ��س مواجهات مث�ي�رة يف ختام
مناف�سات اجلولة احلادية ع�شرة من جولة الإياب
ل ��دوري الك ��رة املمتاز باملو�س ��م 2019-2018
الذي ي�شارك  20فريق ًا.
ويتط ّل ��ع فري ��ق ال ��زوراء حام ��ل لق ��ب الن�سخ ��ة
املا�ضي ��ة اىل جتاوز �ضيفه فري ��ق الطلبة �صاحب
املرك ��ز الثام ��ن بر�صي ��د  37نقط ��ة يف "ديربي"
بغداد جديد �سيق ��ام بال�ساعة العا�شرة م�سا ًء على
ملع ��ب ال�شعب الدويل حي ��ث �سيك ��ون حا�سم ًا له
يف اال�ستم ��رار مبالحقة فري ��ق ال�شرطة املت�صدر
وو�صيف ��ه فريق الق ��وة اجلوية والك ��رخ �صاحب
املرك ��ز الثال ��ث الذين انح�ص ��رت بينه ��م املناف�سة
عل ��ى الظف ��ر بك�أ�س املو�س ��م الك ��روي احلايل يف
ظل الف ��ارق الكبري من النقاط الت ��ي تف�صلهم عن
بقي ��ة الف ��رق امل�شارك ��ة يف دوري الك ��رة املمت ��از
حيث �ست�ش ّكل عودة املهاجم مهند عبد الرحيم اىل
�صفوف النوار�س بعد غيابه عن املباراة الأخرية
�أمام النفط بداعي الإيقاف جرعة معنوية حمفزة
لزمالئه وخا�صة عالء عبا�س الذي ميلك  12هدف ًا
يف تقدمي م�ستويات رفيعة خالل ال�شوطني الأول
والث ��اين ت�ؤكد علو كع ��ب املدر�سة الت ��ي ينتمون
�إليه ��ا التي ت�سهم يف خروجهم فائزين يف النهاية
م ��ن �أجل الت�صال ��ح مع جماهريه ��م الغفرية التي
طالته ��م ب�سهام االنتقاد على �أث ��ر تفريطهم بنقاط
ثمينة هم ب�أم�س احلاجة لها كانت وراء مغادرتهم
مركز ال�صدارة.
يف املقابل يفكر املدرب ثائر �أحمد يف و�ضع خطة
تكتيكي ��ة جدي ��دة �سيلع ��ب به ��ا العبي ��ه م�ستغلني
نقط ��ة ال�ضع ��ف الوا�ضح ��ة يف خ ��ط دف ��اع فريق
ال ��زوراء م ��ن الدفع بالعب�ي�ن ميت ��ازون بال�سرعة
واملهارية الفردية عل ��ى االجنحة وتزويد املهاجم
مروان ح�سني بالعديد م ��ن الكرات لرتجمتها اىل
�أه ��داف يف ظل االمكاني ��ات الرائعة التي ميتلكها
و�ساهم ��ت يف �أن يك ��ون و�صيفا له ��داف الدوري
م ��ن خ�ل�ال اح ��رازه  19هدف ًا يف املباري ��ات التي
لعبه ��ا خالل جولت ��ي الذهاب والإي ��اب اىل جانب
انه �سري�س ��ل ر�سالة وا�ضحة لإدارة الزوراء التي
تخلت عنه بنا ًء على طل ��ب املدرب ايوب اودي�شو
بعد انتهاء املو�سم املا�ضي ب�أنه �سيبقى رقم ًا �صعب ًا
يحقق نتائ ��ج �إيجابية لأي فريق حملي يدافع عن
�ألوان ��ه ويج ��د حمب ��ة وتع ��اون مع امل ��درب الذي
يحقق �أف ��كاره عل ��ى امل�ستطيل الأخ�ض ��ر وي�سعد
�أن�صاره التي تهتف با�سمه من على املدرجات.

ويحت�ض ��ن يف التوقي ��ت ذات ��ه ملع ��ب الفيح ��اء
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة لق ��اء
�ساخن يجمع فريق نفط الو�سط ال�ساد�س بر�صيد
 41نقط ��ة وم�ضيفه فريق نفط اجلنوب العا�شر
بر�صي ��د  37نقط ��ة يف كال�سيكو ال ��وزارة ي�سعى
في ��ه كليهم ��ا اىل ح�ص ��د الث�ل�اث نق ��اط م ��ن �أج ��ل
تعزي ��ز البقاء �ضمن دائرة الف ��رق الكبار وخا�صة
االخ�ي�ر الذي يتمنى ان يكون ف ��ال وقوف عاملي
االر�ض واجلمه ��ور اىل جانب العبيه خري ًا برغم
ان خ�صمه �سيك ��ون مناف�س ًا عنيدا حتى اللحظات
االخ�ي�رة م ��ن �أجل الع ��ودة اىل حمافظ ��ة النجف
بنتيجة �إيجابية قبيل توق ��ف املناف�سات ملدة 11
يوم� � ًا نتيجة ارتباط منتخبنا الوطني لكرة القدم
مبباراة دولية ودية �سيلعبها مع �شقيقه التون�سي

يف ال�ساع ��ة التا�سع ��ة م�س ��اء يوم اجلمع ��ة املقبل
على ملعب الأوملبي براد�س يف العا�صمة تون�س،
فيما ينتظر فريق �أمانة بغداد التا�سع بر�صيد 37
نقط ��ة يف ال�ساع ��ة الرابعة والن�ص ��ف ع�صر ًا على
ملعبه يف متنزه الزوراء �أختبار ًا �سه ًال مع �ضيفه
فريق احل�سني �صاحب املركز التا�سع ع�شر بر�صيد
 21نقطة يزيد فيه تالميذ املدرب ع�صام حمد من
غ ّلة نقاطهم ومبا ي�سهم يف التقدم �أكرث اىل دائرة
امل�سد� ��س الذهبي م�ستغ ّلني حال ��ة الالتوازن التي
يعي�شها خ�صمهم الذي ب ��ات يواجه �شبح الهبوط
اىل دوري الدرجة االوىل باملو�سم املقبل.
وي�ستقب ��ل فريق �أربيل احلادي ع�شر يف الرتتيب
بر�صي ��د  36نقطة عل ��ى ملعب فران�س ��و حريري
�ضيف ��ه البغ ��دادي فريق احل ��دود �صاح ��ب املركز

الثالث ع�شر بر�صيد  34نقطة يف ال�ساعة الرابعة
والن�صف ع�صر ًا يف مهمة جديدة للمدرب اخلبري
�أك ��رم �أحمد �سلمان يطمح فيه ��ا مبوا�صلة �سل�سلة
االنت�ص ��ارات التي حتققت حت ��ت قيادته لالنتقال
�ضم ��ن الف ��رق الع�ش ��رة االوىل م�ستغ�ل� ًا التواجد
الكثيف جلماه�ي�ر النادي عل ��ى املدرجات التي ال
تر�ضى من اجلميع �سوى �إحلاق الهزمية بالفريق
املنا�س ��ب مهم ��ا كان حجم ��ه ومرك ��زه يف دوري
الك ��رة املمت ��از فيما �سيح ��ل فريق النف ��ط ال�سابع
بر�صيد  40نقط ��ة �ضيف ًا ثقي ًال على م�ضيفه فريق
ال�سماوة الذي يحتل املرك ��ز الثامن ع�شر بر�صيد
 27نقطة يف املواجهة امللتهبة التي �سيحت�ضنها
ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف املحافظ ��ة يف ال�ساعة
الرابعة والن�صف ع�صر ًا.

�أودي�شو ّ
يهدد بعدم �إحلاق رباعي اجلوية مع الأ�سود!
 بغداد  /املدى
ه� �دّد امل�ل�اك التدريبي لفريق الق ��وة اجلوية لكرة
الق ��دم ،بع ��دم �إحلاق �أربع ��ة العبني م ��ع املنتخب
الوطن ��ي م ��ا مل ي� ّؤجل احت ��اد الكرة مب ��اراة �إياب
دور الرب ��ع النهائ ��ي مل�سابقة الك�أ� ��س التي �ستقام
�أم ��ام النف ��ط ي ��وم اجلمعة املقب ��ل ،وذل ��ك ب�سبب
غياب ت�سعة من عنا�صر فريقه عن املباراة املهمة.
وذكر نادي الق ��وة اجلوية الريا�ضي على ح�سابه
الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي ( الفي�سبوك
) �إن طلب الت�أجيل ي�أتي ب�سبب غياب ت�سعة العبني
ع ��ن الفريق ،وه ��م كل م ��ن (�سعد ناط ��ق و�سامح
�سعي ��د وحممد قا�سم وك ��رار نبيل) لتواجدهم مع
قائم ��ة املنتخب الت ��ي �ستواجه تون� ��س ودي ًا يوم
اجلمع ��ة املقب ��ل� ،إ�ضاف ��ة �إىل التح ��اق املحرتفني
ال�سوريني م�ؤيد العجان وزاهر ميداين مبنتخب
بالده ��م حت�ض�ي�ر ًا ملب ��اراة �إي ��ران الودي ��ة ي ��وم

اخلمي� ��س املقب ��ل ،ف�ض ًال عن غي ��اب الالعبني علي
ح�صن ��ي ب�سب ��ب الإ�صاب ��ة ،و�أحم ��د عب ��د الر�ضا
لعدم اجلاهزي ��ة ،و�أجمد را�ضي ب�سب ��ب الإيقاف
الآ�سيوي.
و�أ�ض ��اف �إن �إدارة الن ��ادي �ستق ��دم طلب� � ًا ر�سمي ًا
�إىل �أحتاد الكرة الي ��وم الأحد ،بخ�صو�ص ت�أجيل
مب ��اراة النفط ،ب�سبب الغيابات امل�ؤثرة والكبرية
ب�صف ��وف الفريق ،يف املقابل تلعب جميع االندية
االخ ��رى ب�صفوف مكتملة ،ويف حال عدم موافقة
االحتاد العراقي على طل ��ب الت�أجيل ،ف�أن الفريق
�سيعلن ان�سحابه من م�سابقة الك�أ�س.
وم ��ن جهته ذكر مدرب فريق الق ��وة اجلوية لكرة
الق ��دم �أي ��وب �أودي�شو :ال ميكن خو� ��ض املباراة
و�سط ه ��ذه الغياب ��ات املهم ��ة يف �صفوفنا ،وهي
مب ��اراة �صعب ��ة وقوي ��ة �أم ��ام فريق النف ��ط الذي
�سيلع ��ب ب�صف ��وف مكتمل ��ة  ،عك� ��س فريقن ��ا،
وبالتايل ال توجد عدالة ،و�ستفقد املباراة متعتها

الريا�ضي على كل املتطلبات والو�سائل التي
تعين ��ه يف حتقيق م ��ا ي�صبو الي ��ه ،ويتطلب
م ��ن القائمني عل ��ى االحت ��ادات الريا�ضية �أن
يكون املنهاج ال�سنوي لالحتاد معد ًا بطريقة
علمي ��ة ترتقي اىل م�ستوى عايل من التنظيم
والدق ��ة ،مبين ًا �أن اللجن ��ة مكونة من عدد من
املخت�صني واخلرباء الذي ��ن خدموا امل�سرية
الريا�ضية ل�سنني طوال وممن يحملون �أعلى
ال�شهادات والألقاب العلمية.
و�أو�ض ��ح �أن املنه ��اج يتطل ��ب ذك ��ر كاف ��ة
الأن�شط ��ة والفعالي ��ات وامل�ش ��اركات
والبط ��والت واملتطلب ��ات واال�ستحقاق ��ات

واملع�سك ��رات ب�شكل مف�ص ��ل بالعدد والفرتة
الزمني ��ة والكلفة املالية عل ��ى م�ستوى الفرد
واملجموعة واجل ��دوى واملالحظات املتعلقة
بها ،ف�ض ًال عن الك�شف عن م�ستوى امل�شاركة
وم�ست ��وى فرقن ��ا يف ه ��ذه امل�ش ��اركات،
ونتائجن ��ا يف امل�شارك ��ة ال�سابق ��ة والتنب� ��ؤ
بالنتائ ��ج التي ميك ��ن �أن نحققها ،واالهتمام
بالفئات العمرية وت�ضمني املنهج على العديد
م ��ن الن�شاط ��ات والفعاليات الت ��ي تخ�صهم،
واالهتم ��ام بال ��دورات التطويري ��ة ،وذك ��ر
ميزاني ��ة االحت ��اد للع ��ام  2018وامل�صروف
منها.

�أثارت ر ّدة فعل بع�ض العاملني يف و�سائل الإعالم املختلفة �أزاء جمريات حمكمة كا�س الدولية ليومي 30
و� 31أيار الفائت ،وتبادل الآراء املت�شنجة و�إعالن اال�صطفاف بدعم فريق املعرت�ضني بقيادة ممثل نادي

تغريدة

 حممد حمدي

مزاد لوزان العلني!

جلنة اخلرباء تطالب االحتادات باعداد املنهاج
ال�سنوي بطريقة علمية
 بغداد  /المدى

كلمة صدق

الزوراء عدنان درجال �ضد فريق احتاد الكرة بقيادة املحامي د.نزار احمد �أو العك�س� ،أثارت لغط ًا وا�سع ًا يف
ال�شارع الريا�ضي عن مدى �صحة �إمتالكنا �إعالم ًا ريا�ضي ًا عراقي ًا حمايد ًا يطرح ر�أيه مبو�ضوعية دون ميول
عزز ال�شكوك لدى البع�ض ب�أن الإعالم الريا�ضي مل يعد �شريك ًا يف حتقيق
لأي جهة من عدمه؟! ،هذا الت�سا�ؤل ّ
لفت الأنظار اليه ب�أن بع�ض العاملني فيه �شركاء �أ�صالء يف ت�أجيج ال�صراعات عرب تناول
االجناز فح�سب ،بل َ
معلومات مغلوطة ت�سهم يف تعميق اخلالف بني ا�صحاب الق�ضية املعرو�ضة �أمام حمكمة كا�س ،وهذا يح ّتم
�إنتباه م�س�ؤويل الإعالم الذين غاب دورهم متام ًا يف التوعية واحل�ساب خلطورة ما ُيرتكب با�سم "ال�سلطة
توجهها مهما
الرابعة" وهي بريئة من �سلوك املنحرفني عن م�سار مبادئها املهنية واعرافها امللتزمة وعدالة ّ
زادت ح ّدة اخلالفات داخل �أ�سرة الريا�ضة .

ومناف�ستها املعتادة.
و�أو�ض ��ح ادي�ش ��و :نطال ��ب احت ��اد الك ��رة ،بعزل
م�شاكله ��م الإدارية م ��ع �إدارة الق ��وة اجلوية ،عن
فري ��ق كرة الق ��دم ،لأنن ��ا تع ّر�ضن ��ا قبل �أي ��ام �إىل
عقوبة غ�ي�ر م�ستحق ��ة بحرمان الالع ��ب �إبراهيم
باي�ش ملب ��اراة واحدة ،لأ�سب ��اب ال نعرفها ،جم ّرد
�أن ��ه قال حلك ��م املباراة " كفى جمامل ��ة" وبالتايل
يجب عدم خلط الأوراق.
و�أ�شار� :إذا مل يتم ت�أجيل املباراة ،ف�إننا �سنحتفظ
بالعب ��ي املنتخب الوطن ��ي الأربعة ،ول ��ن ن�سمح
له ��م بالذهاب مع املنتخب الوطني لكرة القدم �إىل
تون� ��س ،لكوننا بحاج ��ة ما�س ��ة �إىل خدماتهم يف
هذه املباراة ،و�إال فنحن �سنن�سحب من امل�سابقة.
ي�ش ��ار �إىل �أن مباراة الذهاب لل ��دور ربع النهائي
مل�سابقة الك�أ�س بني فريقي القوة اجلوية والنفط
�أنته ��ت بالتعادل ال�سلبي يف املب ��اراة التي �أقيمت
على ملعب ال�صناعة.

�آث ��رت تر ّفع ًا �أن ال �أكتب يف مو�ض ��وع حمكمة كا�س احلالية يف
ل ��وزان ال�سوي�سرية فهي حماكم ��ة علنية �أجنبي ��ة �أو ًال و�أخري ًا
ين ��درج به ��ا ا�سم الع ��راق وريا�ضت ��ه ،كيف ال وحم ��ور الق�ضية
املربك ��ة من عنوانها ه ��و االحتاد العراقي املرك ��زي لكرة القدم
 ،وال�سب ��ب الآخر هو تواجد اال�ض ��داد ا�صدقاء وجنوم الأم�س
وجه ًا لوجه �أمام املحكمة والق�ضاة االجانب ّ
لف�ض نزاع داخلي
ريا�ض ��ي عراقي مرتفع التكاليف ي ��زدان بن�شر الغ�سيل يف تهم
معيبة مل نكن نتمنى �أن نراها يف مثل هذا امليدان.
�صورنا كمجتم ��ع ريا�ضي منق�سم على نف�سه
ويف امل�شه ��د الذي ّ
و�إع�ل�ام ريا�ضي ي�شحن الفو�ضى على ح ��د زعمهم مبيوله لهذا
الطرف �أو ذاك ،كل هذه ال�صور القامتة �صاحبت وفدي االحتاد
واملعرت�ض�ي�ن مع� � ًا وت�س ّببت ب�شرخ كبري وفجوة ل ��ن ُتردم �أبد ًا
م ��ع ا�ستمرار احلال كما هو علي ��ه حتى ال ي�ساور ال�شك �أي �أحد
من جماهرين ��ا الريا�ضية اليوم ب�أن ث ّم ��ة �شعور رهيب ي�سيطر
على اجلميع بتقا�سم كعكة امل�صالح ال�شخ�صية متام ًا واالبتعاد
ع ��ن الإيثار يف بع�ض الق�ضايا التي م ��ن املمكن جتاوزها ،فيما
ل ��و �صفت النفو� ��س ّ
وف�ضلت م�صلح ��ة الك ��رة العراقية على كل
م�صلح ��ة لكي نلتفت بعد ذلك اىل حالة التخلف والرتاجع الذي
نعي�شه اليوم.
نع ��م مل �أك ��ن ان ��وي الكتابة ع ��ن املو�ضع ال ��ذي و�صل ��ت �أدران
مر�ض ��ه اخلطري اىل ج ��ذور امل�صطلح امل ��زدان باحلب والطاعة
واالح�ت�رام لنكت�ش ��ف انه ��ا ت�سمي ��ات فارغة فق ��ط ال ا�سا�س لها
امللوثات الت ��ي نعي�شها الي ��وم وو�سطها
م ��ن
ال�صحة يف بيئ ��ة ّ
ّ
الذي �صاحبه من ��و التزوير واملح�سوبيات والف�ساد اىل اق�صى
درجات الريبة  ،يقين ��ا ان ما ينتظره الطرفان من اليوم وحتى
مطلع �شهر �آب املقبل ه ��و �إعالن الن�صر املزعوم املطرز باكاليل
�سي�صورونه لنا وك�أنه �إجناز يرقى �أو
الغار من �سوي�سرا ن�صر
ّ
يفوق اجن ��از منتخبنا الوطني ع ��ام  ،2007وانك�سار وهزمية
للط ��رف الآخر اي طرف ال ��ذي �أق ّره الق�ض ��اة االجانب وف�شلنا
في ��ه ح ��د الب�ؤ� ��س كم�ؤ�س�سات ريا�ضي ��ة مل ن�ستط ��ع كبح جماح
العابثني!
ه ��ذا ه ��و امل�شه ��د امل�ؤق ��ت ام ��ا البعي ��د امل ��دى فه ��و ال�سيط ��رة
واال�ستم ��رار على دفة احلكم البالي ��ة مب�ؤ�س�سة ريا�ضية ف�شلت
بجمي ��ع م�سمياته ��ا وا�شكالها ،حي ��ث �أنهارت اربع ��ة منتخبات
يف بط ��والت �آ�سيا االخ�ي�رة وتبعها ممثلن ��ا الوحيد يف دوري
االندي ��ة االبط ��ال وظل دوريها وحم ��ور عملها عالق� � ًا يف حبال
الت�أجي�ل�ات والإطال ��ة بال نهاية حال ��ه ال ي�شبه ح ��ال الدوريات
االخرى يف العامل وحماوالت يائ�سة الجتثاث التزوير من فرق
الفئات العمرية التي م ّررت من بحوزتها من الالعبني بعمليات
قي�صرية معقدة النعدام دوري الفئات العمرية ي�ضاف اليها كرة
ن�سوي ��ة فارقت احلي ��اة وجلنة حتكيمية تغ ��ط يف بحر اخطاء
بعيدة كل البعد عن لعبة كرة القدم.
بع ��د ذل ��ك كله وهو غي� ��ض من في� ��ض ت�ؤث ��رون التم�سك بخيط
البقاء واحل�ضور يف مزاد لوزان العلني� ،أي خطيئة و�أي زمن
ه ��ذا الذي نعي�ش فيه حلظ ��ات االنك�س ��ار والالم�س�ؤولية ،و�أي
ريا�ض ��ة ن�سري بها ونتبجح ف� ��إذا كان هذا حال كرة القدم اللعبة
ال�شعبية الأوىل فكيف هو احلال مع احتادات مت�صارعة �أخرى
مل تنج ��ح يف �إقام ��ة بطول ��ة حملي ��ة واحدة منذ ث�ل�اث �سنوات
و�آخ ��ر ان�شط ��ر اىل احتادين وثالثة وع�ش ��رات الق�ضايا للطعن
بالنزاهة والف�ساد وغريها من التهم.
ب�سب ��ب ه ��ذه ال�ص ��ورة ال�سوداوي ��ة الت ��ي تبعث عل ��ى الغثيان
اختلط ��ت الآراء وزاد ال�ضب ��اب و�ص ��ار حب ��ل االته ��ام ق�ص�ي�ر ًا
ج ��د ّا مين ��ع �أحدهم من جم ��رد التفكر و�إيجاد احلل ��ول ويكتفي
ف�سر كالمك مع املعرت�ض ف�أنت من
ب�إط�ل�اق التهم اجلانبية ،ف�إن ّ
فئت ��ه ،و�إن كان العك�س ف�أنت من امل�ستفيدين ،هذه بب�ساطة هي
اخللطة التي خرجنا منها بخالفات و�سطنا الريا�ضي!
�صورنا كمجتمع
وفي الم�شهد الذي ّ
ريا�ضي منق�سم على نف�سه و�إعالم
ريا�ضي ي�شحن الفو�ضى على حد
زعمهم بميوله لهذا الطرف �أو ذاك،
كل هذه ال�صور القاتمة �صاحبت
وفدي االتحاد والمعتر�ضين

تحليل إحصائي

كيف تزداد نقاط الفرق مع �شحة الت�سجيل في الدوري الممتاز؟!
 م .ح�سام املعمار
بع ��د مرور  29دور ًا من عمر الدوري
العراق ��ي املمت ��از ،م ��ازال اجلان ��ب
الهجوم ��ي للفرق �ضعيف� � ًا وغري ملب
للطم ��وح مقارنة بالدوريات الأخرى
مثلما �أ�شرنا يف موا�ضيع �سابقة� ،إال
فريق ال�شرطة ال ��ذي ميتلك منظومة
هجومية فعّالة مبع ��دل ت�سجيل 2.1
ه ��دف باملب ��اراة الواح ��دة .لدينا 12
فريق ًا مبعدل ت�سجيل هدف واحد �أو
�أقل من هدف يف املباراة الواحدة.
اختل ��ف الفني ��ون يف ا�سبابه ��م
وحتليالتهم لهذه امل�شكلة ،فمنهم من
يعزيه ��ا اىل عدم �صالحي ��ة ار�ضيات
املالع ��ب ومنه ��م م ��ن يق ��ول زخ ��م
املباري ��ات وحرارة اجل ��و وبع�ضهم
�أ�ش ��ار اىل �ضع ��ف تكوي ��ن الالع ��ب
العراقي ب�شكل ع ��ام ب�سبب الق�صور
الكب�ي�ر واالهم ��ال للفئ ��ات العمري ��ة
وكذل ��ك غي ��اب الريا�ض ��ة املدر�سي ��ة
والعدي ��د من اال�سب ��اب الأخرى التي
ال يوجد جمال لذكرها الآن.
�س ��واء �أتفقن ��ا �أم اختلفن ��ا م ��ع م ��ا

تق� �دّم م ��ن ا�سباب �أو �أع ��ذار لل�ضعف
الهجوم ��ي ،ف� ��إن احلقيق ��ة ه ��ي �أننا
�شح ��ة يف الت�سجيل لأغلب فرق
امام ّ
الدوري.
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا� ��س ف� ��إن االجهزة
الفني ��ة يف الأندي ��ة تعم ��د اىل حلول

�أو ا�سالي ��ب اخ ��رى ّ
لتغطي على هذه
ال�سلبية يف ك�سب النقاط وزيادتها.
واح ��دة م ��ن احلل ��ول ه ��و التنظي ��م
الدفاعي والرتكيز العايل للمنظومة
الدفاعي ��ة للفريق ب�ضمنه ��ا االهتمام
يف انتق ��اء حار� ��س املرمى وجتهيزه

للمباري ��ات للخ ��روج ب�شب ��اك نظيفة
( ) Clean Sheetمم ��ا يجع ��ل م ��ن
كاف للظف ��ر
ت�سجي ��ل ه ��دف واح ��د ٍ
يف�سر تكرار
بالنقاط الثالث .وهذا ما ّ
نتيج ��ة ( 64 )0-1م ��رة و(48 )0-0
م ��رة� ،أي  114مباراة من �أ�صل 288

مباراة اقيمت لغاية الآن.
برنام ��ج (اون �ساي ��د) للتحلي ��ل
االح�صائ ��ي ي�ض ��ع ب�ي�ن ايدين ��ا
اح�صائي ��ة ال�شب ��اك النظيف ��ة ب�شكل
�سل� ��س ووا�ض ��ح .ال�شرط ��ة وعل ��ى
الرغم م ��ن تفوق ��ه الهجوم ��ي �إال �أنه
�أك�ث�ر الف ��رق خروج ًا ب�شب ��اك نظيفة
( ) 19مب ��اراة يليه �أربيل ( )15ومن
ث ��م القوة اجلوية ثالث� � ًا ( ،)13بينما
ك�شف ��ت ه ��ذه االح�صائي ��ة ع ��ن ع ��دم
ق ��درة بع�ض الفرق على احلفاظ على
�شباكها نظيف ��ة برغم تقدّمها يف �س ّلم
الرتتيب .فبالرغم من وقوفه باملركز
اخلام�س فقد حافظ نفط مي�سان على
�شباك ��ه نظيف ��ة يف  6مباريات فقط،
�أي �أن قوت ��ه الهجومية ه ��ي ال�سبب
الرئي�سي يف متيّزه هذا املو�سم.
النجف يق ��ف يف منت�ص ��ف الرتتيب
تقريب� � ًا بـ  6مباريات فقط ،بينما كان
�صاح ��ب املركز الأخ�ي�ر البحري هو
الفري ��ق الأق ��ل حمافظة عل ��ى �شباكه
نظيفة يف  5مباريات فقط.
*املحلل الكمي يف كرة القدم
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�إل��������ى �إي��������ن وم������ا ال����ج����دوى

حين تكون النوايا �سليمة
يلج�أ العديد من الأ�شخا�ص اىل �أنواع متباينة من الكذبات ،لتكون
ح ًال منا�سب ًا الب ��د منه عند �إلتبا�س الأمور والتفا�صيل يف التعامل
م ��ع الكثري من النا�س .وح�ي�ن مُت َزجُ بع�ض الكذب ��ات مع املزاح ال
يك ��ون �ضررها كبري ًا ،بل ب�إ�ستطاعتن ��ا �أن جنعلها طوق جناة من
بع� ��ض امل� ��آزق ال�صغرية� ،أو طري ��ق �سالمة يغنينا ع ��ن اخلو�ض
�واح معين ��ة .فنحن جميع� � ًا ن�ضع بع�ض م�ساحي ��ق التجميل
يف ن � ٍ
عن ��د ط ��رح مانريد قوله �أو تقدمي ��ه ،ونح ��اول �أن نو�ضح �صورنا
وت�صوراتن ��ا ب�أف�ض ��ل حال ،ه ��ي عملية فوتو �ش ��وب �صغرية البد
منه ��ا احيان ًا ،حني تكون النوايا �سليم ��ة .حتى املخرتعني الكبار،
كانوا يف احلقيقة يَل َت ّفون حول الكثري من التفا�صيل ويتجاوزون
احلقائق امل�سلم بها ليدركوا حقائق �أخرى جديدة .وامل�س�ألة ذاتها
ألي�س الر�سم
يف االب ��داع� ،أمل يقول ��وا ان �أ�صدق ال�شعر �أكذب ��ه؟ و� َ
عبارة عن كذبة ب�صرية؟
وبالع ��ودة اىل كذبات (املكياج) الت ��ي ال منا�ص منها ،هناك بع�ض
اللحظ ��ات احلرج ��ة الت ��ي متر ب ��ك ،خا�صة حني تعي� ��ش ومت�ضي
حياتك يف بلد �آخر غري الذي ن�ش�أت فيه وتكونت عاداتك وثقافتك،
فمهم ��ا �إندجمت وتداخلت مع جمتمعك اجلديد تبقى هناك ثغرات
ال ميكنك �شرحها �أو جتاوزها �إال باملكياج والدعابة.
الهولنديون �شعب ف�ضويل وحمب للإطالع ،والنا�س هنا يحاولون
معرف ��ة الكثري من التفا�صي ��ل واملعلومات ع ��ن الثقافات الأخرى،
لك ��ن ه ��ذا اي�ض ًا بدرج ��ات ،فمنهم م ��ن يكون عميق� � ًا يف ذلك و�آخر
يبدو ب�سيط ًا و�سطحي ًا ،وهم ُي َقدِّرون يف ذات الوقت وب�شكل كبري
م ��ن يهتم بثقافتهم ويعرف تقاليدهم ويح�ت�رم عاداتهم او يتفاعل
معها .لذلك ال اتذمر �أبد ًا حني يوجه يل �أحدهم �س�ؤا ًال� ،سواء َت َع َّل َق
ب�أ�شي ��اء �شخ�صية� ،أو كان بخ�صو�ص بل ��دي العراق �أو �أية م�س�ألة
�أخ ��رى ،ومرة �أجيب بنوع من الدعابة وال�سخرية و�أحيان ًا �أجيب
بطريق ��ة دبلوما�سية ،ويف بع�ض احلاالت يك ��ون جوابي مو�سع ًا
وفيه الكثري من التفا�صيل.
�إ�شرتي ��ت يف االيام املا�ضية حرب ًا ملون� � ًا من �أحد متاجر مدينتي،
لك ��ن عند و�ص ��ويل اىل املر�سم �إكت�شف ��ت انه غ�ي�ر منا�سبة للورق
ال ��ذي �س�أر�سم علي ��ه ،فعدتُ اىل املتج ��ر لإ�ستبداله مب ��ا ينا�سبني
(عملي ��ة �إرجاع الب�ضاعة متاحة ،حتى ب ��دون �شرح ال�سبب ،وهذا
جزء من الثقافة والقانون الهولندي) ،وهناك توجهتُ نحو �سيدة
تب ��دو جديدة يف العمل قائ�ل ً�ا � :إ�شرتيتُ هذا احل�ب�ر قبل �أيام من
زميل ��ك هنا يف املتجر ،و�أري ��د ا�ستبداله ب�آخر ،ف�أجابتني متعجبة
( ه ��ل �أن ��ت مت�أكد م ��ن انه (زميل ��ي) ويعمل هن ��ا؟! ف�أن ��ا وال�سيدة
ف ��ان دايك فقط م ��ن يعمل هنا!) ف�أجبتها منده�ش� � ًا :نعم ،مل �أخطئ
باملح ��ل ،و�أنا مت�أكد ب�أين ا�شرتيتها من رجل .وفج�أة رفعت ر�أ�سها
نح ��وي  ،قائل ��ة بطريق ��ة ودودة ك�أنها تذك ��رت �شيئ� � ًا (�أووو نعم،
كالم ��ك �صحيح يا�سي ��دي ،ف�شريكي يف العمل ال�سي ��د فان دايك قد
حت ��ول قبل ب�ضع ��ة �أيام اىل �إم ��ر�أة)  :هاي العاي ��زة �إلتمت ،هكذا
متتم ��ت مع نف�سي قبل �أن �أقول له ��ا ،و�أنا �أي�ض ًا �أود القيام ببع�ض
التغي�ي�ر يا�سيدتي ،لكن الأمر يتعلق باحلرب الذي ا�شرتيته ولي�س
ب�شخ�صيت ��ي ،فخف�ض ��ت ر�أ�سها اىل اال�سفل ونظ ��رت �إ َّ
يل من فوق
نظارتها وك�أنها تقلد مريي ��ل �سرتيب حني تكون ماكرة ،لتناولني
بعده ��ا احلرب الذي �أري ��ده ،ف�شكرتها عليه وعل ��ى اخلرب اجلديد،
َو َو َّدع ��تُ عندها حتي ��ات لل�سيدة (ال�سي ��د) فان دايك ،ال ��ذي ر�أيته
م�صادف ��ة بع ��د يومني وه ��و يرك ��ن �سيارت ��ه ويتجه نح ��و املتجر
مبالب� ��س ن�سائية ف�ضفا�ض ��ة و�شع ��ر م�ستعار ،متمت ��ع ومت�صالح
م ��ع هيئته اجلديدة ،ف�شع ��رت بنوع من التعاط ��ف معه ،رمبا لأنه
كان �صادق� � ًا ب�ش ��كل حقيقي ،مل ي�ض ��ر �أحد ًا ومل يك ��ذب ويخفي ما
ي�شع ��ر ب ��ه ويري ��ده ،واملهم هو ان ��ه ا�ستطاع ان يع�ّب�ررّ عن ذلك يف
امل ��كان املنا�س ��ب� .ألي� ��س ه ��ذا �أف�ضل و�أك�ث�ر طم�أنين ��ة و�سالم من
�أقنع ��ة التخا�صم وال�سرقة والوهم وخداع النا�س وال�سيطرة على
عقولهم ،يف هذه احلياة التي هي �أي�ض ًا عبارة عن كذبة كبرية� ،أو
كما نعته ��ا عمنا �شك�سبري بالظل العابر ،حي ��ث مت�ضي بنا �سريع ًا
نح ��و املجه ��ول ،نكت ��ب ونر�سم ونح ��ب ونتخا�ص ��م ونتحارب...
لن�ت�رك كل �شيء خلفنا يف حلظة حا�سمة ومن�ضي ،وي�أتي �آخرون
لإكم ��ال كذباتنا وحروبنا بالطريقة ذاتها ،وك�أن هذه الكذبات هي
احلقيقة الوحيدة الرا�سخة علـى هذه الأر�ض!!
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يا�سني طه حافظ

وا�ضح ال�شجى في ال�س�ؤال.
لكن �س�أرجئ الكثير
ال�ستعر�ض ماهو وا�ضح غر�ض
الت�أكيد والإ�شارة الى ما
بعد...
ا�ستعر� ��ض ادع ��اءات مت�سامي ��ة وافكار ًا
وقيم� � ًا ،و�س ��واء وراءه ��ا �أف ��راد �أو
م�ؤ�س�سات فنحن طول النهار و�أكرث الليل
ن�س ��مع نا�س� � ًا يلهج ��ون بقيم وم�ش ��اريع
وبناء جمد �أو م�ستقبل تقابل هذه �أفعال
�أقل ماتو�ص ��ف به �إنها خ�سي�سة خمجلة.
و�إال فماذا ت�سمى �سرقة �أموال خ�ص�صت
مل�ش ��روع ع ��ام ،م�ست�شف ��ى� ،أو �سك ��ن �أو
ج�سر �أو رعاية؟ واملدى ال�سيئ يت�سع فال
ي�سلم من ��ه كاتب �أو رجل دي ��ن او مفكر،
جت ��د امل�ؤ�س ��ف م ��ن ال�سل ��وك وال ��كالم،
وامل�ساعي اخلا�صة ل� �ـ التي ظاهرها نفع
عام� ،سيا�سيون �أو غري �سيا�سيني ،جتار ًا
ترب
�أو مثقف�ي�ن وا�ض ��ح عليه ��م اىل �أي ٍ
فا�س ��دة متتد جذورهم .فما الذي نتوقعه
م ��ن مث ��ل ذل ��ك غري ثم ��ار ُم� � ّرة �سامة ؟
مثقف ��ون ،مت�أدب ��ون ج�ل�اوزة �أو�س ��اط
ثقافية ،ق ��ادة كتل وتنظيمات �أو عاملون
متقدم ��ون فيه ��ا ينظ ��رون اىل الب�ل�اد
والنا� ��س كم ��ا اىل خرائ ��ب وجمتمع ��ات
جياع  ،ي�سرقون ذهب �أر�ضهم وطاقاتهم

ويحتال ��ون على الو�ص ��ول اىل امل�شاركة
يف املك�س ��ب �أو االحتيال .امل�شكلة تتعقد
وت ��زداد حني تتع ��دد �أغرا� ��ض احل�صول
عل ��ى املواقع �أو اجل ��اه �أو الأموال .هذه
قد تكون حلق ��ة و�سطى اىل مرحلة �أعلى
منها وهي ال�سيط ��رة والتحكم ،فيحتاج
له ��م النا� ��س ليعي�ش ��وا وي�سرت�ضونه ��م
ليك�سب ��وا �أو لي�سلم ��وا او ليكونوا منهم
! وهك ��ذا �أو�س ��اط وميادي ��ن كث�ي�ر ًا م ��ا
تت�صاع ��د وتكرثفيها حد االزعاج وامللل،
ادع ��اءات الوطني ��ة واملذهبي ��ة فيمثلون
ادوار ًا متثيلي ��ة للرف� ��ض والتم ��رد �إن مل
يكن للثورة وتغيري كل �شيء!.
يف جمتم ��ع مث ��ل ه ��ذا مدم ��ر �أخالقي� � ًا
وي�س ��ري فيه الف�ساد وبد ًال من �أن يتباط�أ
وينح�سر ،نح�س بعدوى انت�شاره وا�سعة
خميفة ،الي ��دري املرء �أين ي�ضع �آماله �أو
مل ��ن ينتظ ��ر �أن ي�أتيك بخ�ي�ر ..ال �أخفيكم
ي�أ�س ��ي  ،مت ��ام الي�أ� ��س م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن
وم ��ن املثقف�ي�ن وم ��ن عم ��وم الالفت ��ات.
ثم ��ة قدرات على الت�صنع واالحتيال ،فال
�ص ��دق �إميان وال �صدق �إدعاء وو�صولية
علني ��ة �أو وراء الت ��واء ومتع ��ج و�سلوك
مق ��رف �شني ��ع .رج ��ال �سيا�س ��ة ورجال
دين ونا�س ثقاف ��ة ومت�أدبون ميار�سون
يف التقرب واال�سرت�ض ��اء �صنعة ت�صل
حد الف ��زع  ،ا�ستج ��داء علن ��ي �أحيان ًا...
كيف تك ��ره واقع� � ًا �سيا�سي ًا وح ��ال حكم
وحاكم�ي�ن ،ت�صفه ��م �أن ��ت بالالوطني ��ة
والالنزاه ��ة وتدي ��ن و�ضع� � ًا بكامل ��ه هم
فيه ،ثم جت ��د �أو ت�صطنع م�سوغ ًا لتكون
" قريباُ" منهم و " بع�ض ًا" من ن�سيجهم؟
ماهي احلجج الت ��ي يتكئ عليها التخلف
والف�س ��اد وه ��در املال وكل ه ��ذا ال�سوء؟
واح ��دة من ه ��ذه احلجج م�سال ��ة �سيئة
ولكنن ��ا غادرناه ��ا ،فال ه ��م َّ له ��والء �إال
النظ ��ام ال�ساب ��ق� .أو ًال نح ��ن نقرتب من
ال�سن ��ة اخلام�س ��ة ع�شرة م ��ن زوال ذلك
النظ ��ام و�إن هذه امل�ساف ��ة الزمنية كافية
الن�شاء دول ��ة جديدة م�ؤ�س�س ��ات ونظم ًا
و�أخالقي ��ات وثقاف ��ة .ق ��د تك ��ون جتربة
النظ ��ام ال�سابق �شدي ��دة الإ يالم لبع�ض
النا� ��س والأح ��زاب  ،ولكنها لي�ست حجة
دائم ��ة لبق ��اء التخ ّل ��ف وتزاي ��ده وال �أن

ك�����ون�����������ش�����رت�����و ال�����ط�����ب�����ول

موسيقى األحد
ثائر �صالح
هناك الكثري من امل�ؤلفني املعا�صرين الذين
اختط ��وا لأنف�سهم طرق ًا جدي ��دة يف ت�أليف
املو�سيق ��ى املعا�ص ��رة فظه ��رت "مدار� ��س"
جديدة مثل مو�سيق ��ى احلداثة واملو�سيقى
الألكرتوني ��ة ومو�سيق ��ى الكومبيوت ��ر
واملو�سيق ��ى الطيفية ()Spectral music
ومو�سيق ��ى م ��ا بع ��د احلداث ��ة ومو�سيق ��ى

تك ��ون �شاغ ًال ع ��ن مفا�سد الي ��وم ...ثمة
م ��ن ي�ضي ��ع احلقائ ��ق باالبتع ��اد عنه ��ا.
فه ��ي فر�صة ك�س ��ب ،وه ��ي فر�صة كربى
�اح لتن�ض ��ج امل�شاريع الك�ب�رى ومنها
تت � ُ
م�سالة "ال�شرق االو�سط"  ،بينما النا�س
اله ��ون به ��ذا اللغ ��و  .والغري ��ب حت ��ى
املوال�ي�ن للنظ ��ام ال�سابق وه ��م يعرفون
م ��ا ج ��رى وم ��ا يج ��ري  ،ي�سهم ��ون يف
�إ�شغ ��ال النا� ��س ،وم ��ع الط ��رف الأول،
يف مبزاي ��ا ذل ��ك النظ ��ام واف�ضيلت ��ه.
يا�س ��ادة جميعك ��م م�ستهدف ��ون والبل ��د
م�سته ��دف واملنطق ��ة �ستواج ��ه حت ��و ًال
خط�ي�ر ًا وا�ضح ًا واحلج ��ج املتبادلة كلها
العوبات و�شواغ ��ل وال�سرتاتيج وا�ضح
واخلطوات تت�ضح!
هن ��ا ،وب� ��أمل ا�ست�شهد بقول ل� �ـ " المينية
"  :1840ج�سم الأمة يخ�ضع لال�سرتقاق
ال�سيا�س ��ي �إن جمتمعكم لي� ��س جمتمع ًا،
ب ��ل جتم ��ع لكائن ��ات ال نع ��رف كي ��ف
ن�سميه ��ا ،وهي تدار ويت ��م التالعب بها
وت�ستغل على وفق " رغباتكم" – هنا –

رغباته ��م – هي حممية  ،قطيع ،ركام من
قطيع ب�شري" ....,
ه ��ذا ا�ست�ش ��اد م� ��ؤمل وم�ؤ�س ��ف لكن هذا
ه ��و الواق ��ع .وه ��و ال�شع ��ب مب�آ�سي ��ه
و�أزمات ��ه علل ��ه وع ��وزه وبطالت ��ه و
�أمرا�ض ��ه وامل�ؤ�س�س ��ات االقت�صادي ��ة
وال�صحي ��ة والتعليمية كم ��ا نعلم .وكما
نعل ��م ا�ستم ��رار ال�صفق ��ات واملق ��اوالت
واالتفاق ��ات املريب ��ة والر�ش ��ى وان ��واع
الف�س ��اد  ،الب�ؤ� ��س والفو�ض ��ى ي�ستمران
والنه ��ب والتالعب ي�ستم ��ران! والقطيع
الب�شري الهائل ينتظر الال�شيء..
اىل �أي ��ن وم ��اذا نفع ��ل؟ ال اح ��د ي ��دري
اجلمي ��ع غري واثقني متام� � ًا من جدوى
اال�شتب ��اك ال�سيا�سي املري ��ب او من فعل
االدب امل�أ�س ��اوي وادب اخليب ��ة ومعهما
اال�سى الدين ��ي الذي يُ�س � َّ�وق على نطاق
وا�س ��ع للجماه�ي�ر الفق�ي�رة .م ��ن ه ��ذه
كله ��ا �أرجئت االمال اجلدي ��دة  ،بل �صار
تذكرها م�ؤ�سف ًا.
نح ��ن الي ��وم نواجه ��ه انف�ص ��االت ،او

طالق ��ات ،ط�ل�اق لالنتخاب ��ات الربملانية
وجدواه ��ا ،وال وج ��دوى اال�صغ ��اء
للوع ��ود ،ب ��ل �ص ��ار انتظاره ��ا نوع� � ًا
م ��ن �سفاهة ال�س ��ذج والب�سط ��اء والذين
يت�شبث ��ون بق� ��ش ،فال �شيء �س ��واه وهم
يغرقون يقاب ��ل هذا ماذ كرناه من تف�سخ
اداري ونه ��ب �أموال وجلان داخل جلان
بحث ًا عن اموال م�سروقة وجديدة ت�سرق
واالوىل مل تكت�ش ��ف بع ��د والتفاف على
�أم�ل�اك النا�س وا�ستنزاف لباطن االر�ض
وتدم�ي�ر وا�ض ��ح ل�سطحه ��ا ...م ��ا الذي
ننتظر ،حني ت�صل ال�شعوب اىل مثل هذا
الدمار واالحباط وال معنى الوعود ؟
يب ��دو يل لي�س هذا عفو ُا .ه ��م يو�صلون
ال�شع ��وب ح ��د ًا تنتظ ��ر ف ��ه املعج ��زة،
تنتظ ��ر حدث ًا ،يحدث تغي�ي�ر ًا .ينتظرون
الث�أر مم ��ا هو واقع .ه ��و متهيد مر�سوم
بعق ��ل وعناية خللق ج ��و يرحب بتدخل
العربات امل�صفح ��ة ،ال لالنقاذ هذه املرة
ولك ��ن الكم ��ال ال�سيط ��رة عل ��ى املنطق ��ة
بكاملها...

احل ��د الأدن ��ى (�إن ج ��ازت ترجم ��ة كلم ��ة
 Minimalismبه ��ذا ال�ش ��كل) وم ��ا بع ��د
احل ��د الأدن ��ى ال ��خ .هن ��ا ال �أحت ��دث ع ��ن
التي ��ارات التقليدي ��ة وامل�ؤلف�ي�ن الذي ��ن
يتم�سك ��ون ب�أ�سالي ��ب الت�ألي ��ف "القدمية"،
فقد �شاع ��ت الرومانتيكي ��ة املت�أخرة (�أغلب
مو�سيقي ��ي الق ��رن الع�شري ��ن الكب ��ار) �أو
الكال�سيكي ��ة اجلدي ��دة (�سرتافن�سك ��ي يف
بع� ��ض مراحل ��ه) .تطرق ��ت يف كتابات ��ي
الأ�سبوعي ��ة الق�ص�ي�رة اىل الكث�ي�ر م ��ن

الهولنديون �شعب ف�ضولي ومحب
للإطالع ،والنا�س هنا يحاولون
معرفة الكثير من التفا�صيل
والمعلومات عن الثقافات الأخرى،
لكن هذا اي�ض ًا بدرجات،

املو�سيقي�ي�ن املعا�صري ��ن وبع� ��ض ه ��ذه
التيارات واملدرا�س املعا�صرة ،فقد حتدثت
ع ��ن هان�س فرنر هنت�سه وجان مي�شيل جار
وكارل جنكن ��ز وج ��ورج كورت ��اك وچـارلز
�آيفز والكثريين غريهم.
ب�ي�ن املعا�صري ��ن هن ��اك م�ؤلف ��ون ح ��ازوا
�شه ��رة عاملي ��ة ،يق ��ف خلفهم مع�سك ��ر كبري
من املهتم�ي�ن واملتذوقني ملو�سيقاهم .هنا ال
بد من �إبراز الأمريك ��ي فيليـب كـال�س (ولد
يف  )1937ال ��ذي �أحت ��دث عنه وع ��ن عمله
الغريب الي ��وم� ،إذ قد يك ��ون الأ�شهر بينهم
جميع ًا.
�ألف كال�س كون�شرتو فنتازيا لأداتي متـباين
بطلب من عازف التمـباين الأمريكي البارع
جوناث ��ان ها�س ،قدم ��ت يف ت�شرين الثاين
م ��ن �سن ��ة  2000وق ��د دام ت�أليفه ��ا حوايل
ع�ش ��ر �سنوات ب�سب ��ب �صعوبات احل�صول
عل ��ى متوي ��ل له ��ذا امل�ش ��روع وب�سب ��ب
ان�شغ ��االت كال�س الكث�ي�رة .يف الأ�صل كان
ها�س يود الطلب من فرانك زابا ت�أليف عمل
�آخر مبوازاة عمل كال�س لكن وفاته املبكرة
يف  1993حالت دون ذلك.
ُكت ��ب العم ��ل لأورك�س�ت�را �سيمفوني ��ة م ��ع

بيانو وزايلوفون وطبول �إ�ضافية خمتلفة
مث ��ل التام ت ��ام ،و�أدوات �أخرى غريبة مثل
املارميب ��ا والفايب ع�ل�اوة على  14متـباين
يقرعها عازفان بكل همّة ون�شاط (كان العدد
 9يف الأ�ص ��ل) .العمل يف ثالث حركات مع
كادن ��زا ،وه ��ي الفق ��رة املنف ��ردة التي يربز
فيه ��ا العازف املنف ��رد مهارات ��ه ،وي�ستغرق
نحو ن�صف �ساعة.
در�س كـال�س املو�سيق ��ى عند داريو�س ميّو
( ،)1974 - 1892ث ��م انتق ��ل اىل �أوروب ��ا
للدرا�س ��ة عند املربي ��ة واملو�سيقية البارعة
ناديا بوالجنيه ( ،)1979 - 1887وتعاون
م ��ع ع ��ازف ال�سيت ��ار الهن ��دي الكبري رايف
�شان ��كار خ�ل�ال تواج ��ده يف �أوروب ��ا� .أ ّلف
كـال� ��س عدد ًا كب�ي�ر ًا من الأعم ��ال املتنوعة،
بينه ��ا � 11سيمفوني ��ة و 13كون�شرت ��و
لأدوات خمتلف ��ة بينه ��ا الكم ��ان والبيان ��و
والـچـل ��و وال�ساك�سوف ��ون ،وع ��دد م ��ن
الأوبرات والأعمال الأخرى.
ي�صع ��ب الق ��ول ب� ��أن �أداة الطب ��ل املعروفة
با�سمها الإنكليزي متـباين �أنها �أداة ت�صلح
ل ��دور منف ��رد (�صول ��و) ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن
دوزنتها على نغمات حمددة .مع ذلك نعرف

عدد ًا من الأعمال برز دورها فيها منذ القرن
الثام ��ن ع�شر ،مثل �سيمفونية يوهان في�شر
( )1800 – 1733لثم ��اين �أدوات متـباين،
وقبل ��ه يوهان ملخي ��ور مول�ت�ر (– 1696
 )1765الذي كان ي�ستعمل الطبول بكرثة.
يع ��د الباحث ��ون املو�سيقي ��ون ا�ستعم ��ال
ه ��ذه الطب ��ول وباق ��ي الأدوات الإيقاعي ��ة
وخا�صة ال�صنوج وما ي�شبهها من ت�أثريات
املو�سيقى الرتكية العثمانية على املو�سيقى
الأوروبي ��ة .فق ��د كان ��ت ف ��رق املهرتخان ��ة
العثمانية تثري الرعب يف نفو�س اجليو�ش
الأوروبية بقرع طبولها ال�ضخمة والنقارة
و�صنوجه ��ا الرنان ��ة والدف ��وف وب�ص ��وت
الزرن ��ة والنفري وغريها م ��ن الأدوات التي
عزف عليها عدد م ��ن العازفني قد يزيد على
مائة (يق ��ول �أوليا چـلب ��ي �أن عدد العازفني
يف مهرتخان ��ة هماي ��ون �أي فرق ��ة ق�ص ��ر
ال�سلط ��ان ق ��د زاد ع ��ن ثالثمئ ��ة) .ولنتذكر
الأعم ��ال املو�سيقية من الق ��رن الثامن ع�شر
الت ��ي تتن ��اول املوا�ضيع الرتكي ��ة� ،إذ جند
فيه ��ا ا�ستعم ��ال مكثف للطب ��ول وال�صنوج
(اوب ��را اختطاف م ��ن ال�س ��راي ملوت�سارت
مث ُال).

ال�����ض��وء م���ن خ��ل�ال ال���ل���ون الأب���ي�������ض وف����ق �أح����ادي����ة خ��ا���ص��ة
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

تعك� ��س لوحات الفنانة "�س ��اكار �سليمان"(
 )sakar slemanال�ض ��وء م ��ن خالل
اللون الأبي�ض ،وفق احادية خا�صة تف�صلها
ع ��ن اال�سود  .لت�صبح ر�سوماتها تلخي�صية
لاللوان مبجمله ��ا ،وبرمزيه ت�شري بها اىل
�أهمية الأ�سود عند املر�أة العراقية حتديد ًا،
ومبا يكف ��ي لتكوين املعن ��ى املتميز بالكتل
ال�س ��وداء وقيا�س ��ه املنف�صل ع ��ن الأبي�ض،
وبوت�ي�رة عالي ��ة ت�ش�ي�ر م ��ن خالله ��ا اىل
م�ضام�ي�ن قوية مرتبط ��ة بالل ��ون الأ�سود ،
واال�ضداد املتعلقة به .ا�ضافة اىل التعا�سة
وفقدان االمل والي�أ�س والإنزواء والتوحد
مع الذات ،والزي العراقي اخلا�ص باملر�أة،
والذي من خالله ترمز اىل ق�ضاياها العالقة
من الرتاث اىل الزمن املعا�صر ،وب�أ�ساليب
تختل ��ف يف لوحاتها من امل ��كان اىل الزمن
ال�ضائ ��ع يف متاه ��ات الأبي� ��ض الب�صري ��ة
ورمزيت ��ه الت ��ي متيل اىل اخل�ي�ر  .اذ تبدو
تلطيخ ��ات الأ�س ��ود الكثي ��ف عل ��ى القما�ش
الأبي� ��ض مث�ي�رة م ��ن حي ��ث ابتعاده ��ا عن

�إغواء الأل ��وان الأخ ��رى ،والتفرد اال�سود
ال ��ذي يب ��دو الطاغي عل ��ى امل�ساح ��ات� .إال
�أن للأبي� ��ض دوره الكبري يف �إبراز املعاين
الب�صري ��ة املبطنة ،لتمن ��ح الأ�سود املنطق
الفن ��ي الت�شكيل ��ي و�أ�سبابه املزيل ��ة للفرح،
والتباه ��ي والنق ��اء واالنت�ص ��ار ،وما اىل
ذلك م ��ن مفردات فني ��ة ت�شكيلي ��ة ترتجمها
بالتكتالت واخلرب�شات ،والر�سومات ذات
املفارق ��ات الب ��ارزة بني الأبي� ��ض والأ�سود

 .فه ��ل تر�س ��م الفنان ��ة" �س ��اكار �سليم ��ان "
بالأ�س ��ود تارك ��ة للأبي�ض �أحادي ��ة �أخرى؟
�أم متزجهم ��ا مع� � ًا ليت�ص ��ارع كل منه ��ا كما
يت�ص ��ارع الأبي� ��ض والأ�س ��ود يف احلي ��اة؟
وه ��ل تعط ��ي للم ��ر�أة العراقي ��ة دورها يف
لوحات ه ��ي جزء من الأمل واحلزن وكل ما
ه ��و ناجت ع ��ن معاك�س ��ات وجودية مل جتد
له ��ا الأجوبة املنا�سب ��ة ؟..وهل الأ�سود هو
الأن�سان املتعب يف كل مكان؟

تلع ��ب الفنانة "�ساكار �سليم ��ان" على قيمة
التباي ��ن من خ�ل�ال �إبراز الأ�س ��ود  ،ليغطي
االبي� ��ض ال ��ذي حتج ��زه وف ��ق ر�ؤيته ��ا
الفني ��ة يف قما�شة اللوح ��ة او اخلامة التي
ت�ستخدمها �س ��واء يف الرتكيب او الر�سم .
لتب ��دو الكتلة اللونية ال�سوداء اكرث ا�شراقا
و�سماك ��ة احيان ��ا ،للحف ��اظ عل ��ى قيم ��ة
االبي� ��ض ل�صالح اال�سود من خالل التباين،
وبتجل ��ي �شف ��اف ن ��اجت عن الظ�ل�ال او عن

ر�شقات اال�سود عل ��ى االبي�ض وانعكا�ساته
ال�ضوئي ��ة .لي�صب ��ح الأ�س ��ود �أكرث ظالمية
و�شدي ��د املعن ��ى والإغ ��راء الب�ص ��ري ،
فح�سا�سي ��ة اال�سود تبد�أ م ��ن ال�شفافية اىل
ال�سماكة والتلطي ��خ  .وهذا يتطلب مرونة
الر�ؤي ��ة وفهمها من حي ��ث انعكا�س ال�ضوء
من خالل الأ�سود بخالف ما يعتقده الرائي
�أو املت�أم ��ل لعم ��ق لوحاته ��ا  .فه ��ل حتاول
�إخفاء الزوايا ال�س ��وداء الأخرى من خالل

اللون نف�سه؟
ا�ستغ�ل�ال �أ�سود يرم ��ز اىل ا�ستغالل املر�أة،
وامل�شاعر املتعلقة بكل تلك املعاين املرتبطة
باحل ��زن يف لوح ��ات ه ��ي تندي ��د لأمكن ��ة
غاب ��ت يف الأبي� ��ض ال ��ذي طم� ��س امل ��كان،
وت ��رك للم ��ر�أة وللأ�شي ��اء الأخ ��رى الت ��ي
ترم ��ز لها املعن ��ى الإن�س ��اين  ،وبت�صورات
خمتلفة لتعزيز احلجم والطول والعر�ض،
واخلط ��وط اللوني ��ة الق�ص�ي�رة والطويلة.

لت�ؤكد على كافة الإحتماالت التي يلخ�صها
اال�س ��ود يف املربع ��ات وامل�ستطي�ل�ات او
الدوائ ��ر او حت ��ى تل ��ك املتعرج ��ة وغ�ي�ر
متنا�سب ��ة� .أي تفتق ��د لل�ش ��كل الوا�ضح �أو
ال�شكل املفه ��وم ت�شكيلي ��ا وبغمو�ض تلتف
م ��ن خالله على االبي� ��ض  .لتوحي بهمجية
الزم ��ن عل ��ى الكائن ��ات ويقيم ��ة الرم ��ز يف
التعب�ي�ر عن الذي ي�صع ��ب البوح به ب�شكل
مبا�ش ��ر .فهل تخف ��ي يف طي ��ات ر�سوماتها
ق�ضايا اخرى ؟
حت ��رر الفنانة �س ��اكار لوحاتها م ��ن القيود
تارك ��ة تفا�صيله ��ا يف جتري ��د ه ��و تعب�ي�ر
رم ��زي ع ��ن خلفي ��ات تبغ�ضه ��ا  .اذ لي� ��س
م ��ن �ش ��كل ا�سا�س ��ي ت�ضع ��ه كه ��دف امامها
امن ��ا تندفع نح ��و املعنى من خ�ل�ال اللون،
فيتج�س ��د ال�شكل بغمو�ض ��ه لي�صبح الثقب
االح ��ادي املحتاج ملفتاح ه ��و ب�صر املتلقي،
وبديناميكي ��ة فل�سفي ��ة جمع ��ت فيها �صراع
اخل�ي�ر وال�ش ��ر م ��ع الأبي� ��ض والأ�س ��ود،
وم ��ا يحمل ��ه كل منهما من متثي ��ل للم�شاعر
والعواط ��ف وبوجداني ��ة اخلوف واحلزن
واالنفع ��االت العاطفية و�سلبي ��ات املواقف
امل�ؤدي ��ة اىل الت�شتت وامل ��وت  .فهل تبحث
�س ��اكار عن م ��ا ال ندركه من خ�ل�ال الأبي�ض
والأ�سود؟
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ثقافة

وحا�ضر غائب عن الوعي
ما�ض م�شرق
ٌ
الفجوة بني املتحف واملواطنٍ ..
ما�س القي�سي
ت�صوير :حممود ر�ؤوف

الح�ضارة الإن�سانية ب�صمة
يتركها االن�سان ،في مرحلة
زمنية معينة ،نتيجة تراكم
تجاربه ،ومحاوالته للت�أقلم
مع محيطه ،وتطوير �أ�سلوب
حياته ،لأجيال متعاقبة
ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية
موا�صلة الدرب ،والم�ضي
قدم ًا لتنه�ض بالمجتمعات
م�ستفيدة مما �سبق .هذه
الح�ضارة تتمثل بقطع
ومنحوتات ،تحفظ في متاحف
و مواقع  ،يرتادها النا�س
لالطالع والتنور بالتاريخ
الإن�ساني المرتبط بار�ضهم.

الي ��وم؛ يف الع ��راق حي ��ث ح�ض ��ارة
امليزوبوتاميا هن ��اك مواقع ومباين �أثرية
تعن ��ي لن ��ا الكث�ي�ر ،قد التبع ��د عن ��ا مكاني ًا
�س ��وى ب�ض ��ع اميال ،لكنها تبعد عن وعينا
و �إدراكنا ما يجعلنا يف مو�ض ��ع ت�س ��ا�ؤل،
من امل�س� ��ؤول عن هذه احللقة املفقودة يف
ثقافة االن�سان العراقي ؟!.
الأم ��ر الذي دفع بن ��ا لنتوجه �صوب اجلهة
املعنية يف املتحف العراقي الوطني ،حيث
التقينا الدكتورة ملا الدوري املديرة العامة
للمتاحف والرتاث
 ،الت ��ي نوه ��ت ع ��ن الرك ��ود الإعالم ��ي
والثق ��ايف للمتح ��ف العراق ��ي بقوله ��ا":
عدم وج ��ود �صيغة للتوا�ص ��ل بني املتحف
واجله ��ات االعالمي ��ة والثقافي ��ة ،نتيج ��ة
ل�سيا�سة التكتيم املتبعة يف الفرتة ال�سابقة
ما خلق فجوة بيننا وبني ال�شارع العراقي
بكل �أطيافه".
وق ��د ربطت ذل ��ك بغلق املتح ��ف العراقي
لف�ت�رات طويل ��ة من ��ذ الثمانيني ��ات قائل ��ة
�" :أجي ��ال تل ��ك احلقب ��ة ومابعده ��ا حت ��ى
الت�س ��عينيات ،ي ��كادون اليعرف ��ون �ش ��يئ ًا
ع ��ن املتح ��ف ,وه ��ذه كارث ��ة حقيقية ,مما
ادى اىل ن�س ��يان وج ��وده ،حت ��ى مت اثارة
انتباه املواطن ،بعد الكارثة التي ح�ص ��لت
يف ،2003عندم ��ا �س ��رقت بع� ��ض القط ��ع،
الت ��ي �أعي ��دت فيما بعد ،مما عزز ال�ش ��عور
لدى املواطن العراقي ،بانه مل يتبقى هناك
اث ��ار يف املتح ��ف رغم �إع ��ادة افتتاحه بعد
ت�أهيله يف 2016مع بداية حت�س ��ن الو�ضع
الأمني يف بغداد".

و�أ�ض ��افت  ":الجل مد ج�س ��ور التوا�صل،
مت �إتاح ��ة افتت ��اح املتح ��ف ي ��وم ال�س ��بت،
ال�س ��تقبال املوظ ��ف العراق ��ي ال ��ذي ال
ي�س ��تطيع احل�ض ��ور يف الأي ��ام الأخرى"،
وعند �س� ��ؤالها ع ��ن �إمكانية اتاح ��ة الفرتة
امل�سائية �أجابت ":من ال�صعب جد ًا ت�أمينها
من الناحية الأمنية يف الوقت الراهن".
ومن �أجل توعية ط�ل�اب املدار�س �أخربتنا
قائل ��ة� ":س ��وف نطل ��ق م�ش ��روع ،بعنوان
 outreachوهو ان ن�صل نحن للطالب
بدال من اح�ض ��اره .و�سنوفر ذلك من خالل
�إر�س ��ال ك ��وادر �ش ��بابية ،ت ��زور مدار� ��س
الط�ل�اب ،وت�ش ��رح لهم با�س ��لوب مب�س ��ط،
ينا�س ��ب ادراكه ��م الطف ��ويل ،ع ��ن املتحف
ومقتنياته و�أهمية زيارته ،وهو م�ش ��روع
مكتمل قاب ��ل للتطبيق لكن ينق�ص ��نا الدعم
املايل ".
�أما بالن�س ��بة لتحديث طريق ��ة العر�ض يف
املتح ��ف ،ف�أك ��دت على وجود ه ��ذه الفكرة
لكنه ��ا مقي ��د بالدعم املادي بقوله ��ا ":لدينا
الك ��وادر املخت�ص ��ة والأف ��كار اجلدي ��دة،
جلع ��ل ط ��رق العر� ��ض مواكب ��ة للحداث ��ة،
ولك ��ن نحتاج ملبال ��غ مالية ،فنح ��ن نواجه
هنا م�شكلة ترتبط بوزارة الثقافة ،التي ال
يُ�صرف لها تخ�صي�صات مالية كافية لتلبية
مايلزم .من املفرت�ض �أن ُت�سن قوانني ،من
قب ��ل جمل� ��س الن ��واب ،لتخ�ص ��ي�ص الريع
امل ��ايل ال ��وارد للمتح ��ف ،من قب ��ل الزوار
وال�س ��واح خلدمة اعمال املتحف ،بدال من
حتويله لوزراة املالية".
بالتعقي ��ب على مو�ض ��وع توظيف املتحف
مب ��ا يخ ��دم املج ��ال الثقايف قال ��ت  ":نحن
نرحب ب ��كل مبادرة ثقافية ،فق ��د بدانا منذ
 2018ب�سيا�س ��ة خمتلف ��ة منفتح ��ة عل ��ى
االخر ،ن�س ��تقبل اي ن�ش ��اط فكري ثقايف و
معار�ض فن ت�شكيلي و ام�سيات مو�سيقية،
نقوم عادة بدعوة الكوادر اجلامعية ،اللقاء
املحا�ضرات داخل �صاالت املتحف".
وختم ��ت حديثه ��ا �":إن املتح ��ف العامل ��ي
كان يف ال�س ��ابق م�ؤ�س�سة ثقافية ،وحتول
تدريجي ��ا مل�ؤ�س�س ��ة ثقافية ترفيهية تك�س ��ر
امللل ،بينما الزال املتحف العراقي م�ؤ�س�سة
ثقافي ��ة ،ف�ل�ا يج ��ذب �س ��وى املخت�ص�ي�ن
واملهتمني".
�إىل جان ��ب ذلك يقول اال�س ��تاذ عبد الهادي
فنجان ام�ي�ن مكتبة املتح ��ف الوطني بهذا
اخل�ص ��و�ص  ":لأي م�ؤ�س�س ��ة ثقافية هناك
في� ��ض فكري وفي� ��ض مادي ،ي�س ��اعد على
ادامة امل�ش ��روع القائم وتطوي ��ره .طالبنا
بتجهي ��ز �شا�ش ��ات اعالني ��ة ،للعر�ض على
جوان ��ب املتح ��ف املطل ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع ،
لتعريف النا�س عن ��ه ،ولكن دون جدوى"،
م�ؤك ��د ًا �إن الدعاي ��ة والإعالن هم ��ا العامل
اال�سا�س لنجاح �أي �إجناز
وي�ض ��يف قائ�ل ً�ا �":إن ا�س ��تقطاب املواطن
لل�س ��ياحة ،اليكون من جانب واحد .هناك
جه ��ات ع ��دة م�س� ��ؤولة ع ��ن ذل ��ك ،مايث�ي�ر
اال�س ��تغراب �إن ق�س ��م الآث ��ار اجلامع ��ي
ي ��زور املتحف م ��رة واحدة فق ��ط كل �أربع
�س ��نوات .ان الوعي االثاري هو م�س�ؤولية
كل اجله ��ات املعني ��ة الثقافي ��ة واالعالمية
والرتبوية ،على حد �سواء".
املنظوم ��ة الثقافي ��ة ال ميك ��ن �أن تكتم ��ل،
وت� ��ؤدي الهدف املرجو منه ��ا ،دون وجود
الإن�س ��ان املتلق ��ي له ��ا على �أر� ��ض الواقع.
فم ��ا نف ��ع ح�ض ��ارة ،وت ��راث معرو�ض يف
�أروقة وداخل �ص ��ناديق زجاجية ،دون �أن
ت ��روي العط�ش الفك ��ري البنائه ��ا .وكيف
للإن�س ��ان �أن ينه�ض فكري� � ًا ومعرفي ًا بعيد ًا
عن ح�ضارته؟!
يقول د.عقيل مهدي ،ناقد وم�سرحي وعميد

قناديل

 لطفية الدليمي

تيريزا ماي  :المواطنة
م�أثرة ثقافية
ماال ��ذي جعل ال�س ��يدة (تريي ��زا ماي)  ،رئي�س ��ة الوزراء
الربيطانية  ،عاج ��زة عن مغالبة دموعها وهي تعرتف بكل
�ش ��جاعة بعجزها عن تقدمي اخلدمة املنا�س ��بة لبالدها التي
حتب يف هذا الظرف الع�صيب الذي تت�أرجح فيه بريطانيا
دوام ��ات النتائ ��ج الناجمة ع ��ن خروجها م ��ن الإحتاد
ب�ي�ن ّ
الأوربي ؟
هل كانت ال�س ��يدة (ماي) متتحن قدراتها الإ�ستعرا�ضية
يف �آخر م�ش ��هد لها وهي رئي�س ��ة وزراء بلد مه ّم وفاعل من
بلدان العامل ؟
�أم �أنها كانت ت�ش ��عر بال�ش ��فقة على ذاته ��ا اجلريحة ؟ �أم
كانت ترثي �إمتيازاتها التي �ستفقدها قريبا ؟
احل ّقيق ��ة �أنّ وراء دموع ماي م�أثرة ثقافية – ح�ض ��ارية
مر ّكب ��ة نفتقدها يف بلدنا مثلم ��ا تفتقدها الكثري من البلدان
 ،والمه ��رب م ��ن االعرتاف بها بو�ض ��وح فنح ��ن مل منار�س
املواطنة كفعل ثقايف ملزم يف �س ��لوكنا اليومي  ،مل ن�ش ��عر
يوم� � ًا ب�أن لن ��ا حقوق� � ًا واجبة تقدمه ��ا الدولة ،كم ��ا مل يقم
معظمن ��ا بواجبات املواطنة املفرت�ض ��ة مقاب ��ل �أن يحظى
بتلك احلقوق.
املهاج ��ر الذي عا� ��ش يف بريطانيا وولد فيه ��ا �أبنا�ؤه نال
حق ��وق املواطن ��ة التي التقارن مب ��ا اعتاد علي ��ه يف بالده ،
ونال اجليل اجلديد من �أبنائه حظوظا �أكرب ،فقد ن�ش� ��أ هذا
اجليل وت�ش ��كلت �شخ�ص ��يته وثقافته  -يف البيت واملدر�سة
واملجتمع  -على �أنه مواطن ميتلك حقوق�أ �إن�سانية مكفولة،
وعليه �أن يج�سد مفهوم مواطنته لدولة دميوقراطية را�سخة
يف تقاليده ��ا تقدم له اخلدم ��ات والتعليم اجلي ��د والرعاية
الطبية وتلت ��زم بحمايته �أينما ارحتل طاملا يحمل جن�س ��ية
بريطانيا وجواز �سفرها الذي يلزم الدول باحرتام حامله.
هذه هي احلقيقة �إذن  :بريطانيا بالد عظيمة بالن�س ��بة
ملواطنيها والالئذين بها برغم ما�ض ��يها اال�ستعماري املديد
 ،فقد ر�س ��خت لنف�س ��ها تراكم ًا ح�ض ��اري ًا وثقافي ًا غني ًا جعل
احلياة فيها حمكومة ب�أن�ساق �أقرب �إىل �أعراف حياة راقية
كل عقل متم� �دّن ّ
يت ��وق له ��ا ّ
وكل روح ح� � ّرة متط ّلعة طموح
 ،وتعل ��م (تريي ��زا م ��اي) متام� � ًا �أنّ فر�ص ��ة عظيم ��ة  -ه ��ي
�أقرب �إىل اليان�ص ��يب  -قد �إنفتحت �أمامها لت�س � ّ�جل �إ�س ��مها
يف �س ��جل العظماء الربيطانيني وعلى كافة ال�ص ��عد  ،و ما
دموعها �س ��وى �إعالن م�ش ��هدي م�ؤثر ب�أنه ��ا �أخفقت يف نيل
ي�سجل
هذا الإ�ستحقاق ؛ �إذ يعرف �شعبها �أنّ ت�أريخ بالدهم ّ
امل�آث ��ر اجلليلة للأ�ش ��خا�ص ول ��ن يحابي �أح ��د ًا ولن يقتطع
من ن�ص ��يب �أحد لكي ي�ض ��يف لن�ص ��يب �آخر غري م�س ��تحق
وبو�س ��ائل التدلي� ��س والتزوي ��ر ال�ش ��ائعة يف بالدنا وبالد
عديدة �سوانا .
�س ��تغادر (ترييزا م ��اي) مق ّر ( 10داوننغ �س�ت�ريت) ولن
يلحق بها رهط من احلمايات و�س ��يارات الرولز روي�س �أو
يخ�ص ���ص لها تقاعد د�س ��م ي�س ��يل له لعاب
اجلاك ��وار  ،ولن ّ
البع� ��ض من غري الربيطانيني � .س ��تعود مواطنة بريطانية
عادية  ،ورمبا �ست�ش ��غل وظيفة حكومية كما يفعل �س ��واها
� :أ�س ��تاذة جامعي ��ة �أو موظفة يف القط ��اع اخلا�ص  ،ورمبا
�ستنهمك بت�أليف كتاب عن جتربتها املريرة مع (لربيك�ست)
� .س ��تغادر مكتبه ��ا -مثلما �أعلنت  -ي ��وم  7حزيران القادم
من غري �أن تلج�أ لأالعيب القردة وحماولة ت�أزمي الأمور �أو
دفعها نحو م�س ��ارب مغلقة  ،ولن ت�ستغل الفرتة املتبقية لها
يف توزيع حما�سيبها على ر�أ�س الهيئات احلكومية املم�سكة
بزمام املال وال�سلطة التنفيذية ؛ و�أنى لها ذلك وثمة قانون
وعيون تراقب اجلميع وحتا�سبهم  -مهما عال �ش�أنهم  -فقد
�أ�صبح ذلك ال�سلوك ن�سقا ثقافيا معتادا اليحيد عنه �أحد.
ّ
مما فعلت
يحق لِـ ( ترييزا ماي ) �أن تبكي وبحرقة �أعظم ّ
؛ فقد كانت رئي�سة وزراء بالد عظيمة �إ�سمها (بريطانيا) .

هناك ج�س ��ور فردية ال�ش ��خا�ص الت�ص ��قوا
بح�ضارتهم ،منهم من يرغب باقامة ندوات
ثقافي ��ة داخ ��ل املتح ��ف ،عل ��ى �أن التك ��ون
جل�س ��ات نخبوي ��ة فح�س ��ب بل �أن ي�ش ��ارك
به ��ا اجلميع .لو �أجرينا درا�س ��ة عن زوار
املتح ��ف ،لوجدن ��ا ان القلي ��ل م ��ن �س ��كنة
املناط ��ق املحيط ��ة به ق ��د قام ��وا بزيارته،
فعلينا ان نقرتب من ه�ؤالء النا�س جنذبهم
كما جنذب املثقفني".
وي�ض ��يف  ":هن ��اك الكثري م ��ن املقرتحات
الت ��ي بام ��كان املتح ��ف ان ياخذه ��ا بع�ي�ن
االعتبار ،خا�صة يف هذه املرحلة،
الدكتورة ملا الدوري

عبد الهادي فنجان

كلي ��ة الفنون اجلميل ��ة \جامعة بغداد" : ،
يج ��ب �أن يفه ��م الإن�س ��ان �إنه ب ��دون ذاكرة
ح�ض ��ارية الميك ��ن �أن يت ��وازن يف زم ��ن
معا�ص ��ر مليء بالتحديات .نحن ن�س ��تلهم
م ��ن ذاكرتن ��ا الإن�س ��انية ال�ش ��مولية ،وم ��ا
اجنزن ��اه من �إبداع ح�ض ��اري م ��ا يحفزنا
لننفتح على الع�ص ��ر ونتفاعل مع الأ�س ��رة
الإن�س ��انية يف العامل .املثق ��ف يعي �أهمية
هذه املتاحف ،وتفعيل الأن�شطة الكربى يف
هذه العالقة مابينه وبني ال�صرح املتحفي،
ولكن تواتر الأحداث االمنية وا�ض ��طراب
ال�سيا�س ��ة وع ��دم اال�س ��تقرار امللحوظ يف
الب�ل�اد ،كان ال�س ��بب وراء تقاع� ��س دوره.
م ��ن ال�ض ��روري و�ض ��ع منهجي ��ات اللق ��اء
املحا�ض ��رات الثقافية داخ ��ل املتحف .هذه
امل�س� ��ؤولية تتحملها امل�ؤ�س�س ��ة التي تقود
املتاح ��ف �إذ عليه ��ا �أن ت�ص ��غي لكث�ي�ر م ��ن
املقرتحات لتي�س ��يري التعامل احلقيقي مع
كنوزنا النادرة".
ويقول ال�شاعر عمر ال�سراي ،ع�ضو احتاد
الأدب ��اء ونقاب ��ة الفنان�ي�ن�" :أق ��ام احت ��اد
الأدب ��اء مهرجان ثقايف بعن ��وان (اكيتو)،
�إحدى جل�ساته كانت داخل �أروقة املتحف،
فكانت مبثاب ��ة احلج ��ر الأول الذي يحرك
ه ��ذا الأم ��ر .عل ��ى اجله ��ات امل�س� ��ؤولة عن
�إدارة املتح ��ف� ،أن تفت ��ح بواباتها للجميع
فنحن ن�ش ��هد تخوف ًا ملحوظ ًا وم�ش ��روع ًا،
وه ��ذا مرتب ��ط بتجنب ح ��دوث �أي �س ��رقة
منظم ��ة ممنهج ��ة ،لك ��ن نلح ��ظ حت�س ��ن

الو�ض ��ع الأمن ��ي يف الع ��راق وبغ ��داد
خا�ص ��ة" ،مطالب ًا اجلهات املعنية �أن تبادر
هي من جهتها بالتن�سيق مع احتاد االدباء
ونقابة الفنانني والنقابات الأخرى.
كم ��ا يعق ��ب عل ��ى م�س� ��ألة �ض ��رورة �إتاحة
اال�س ��تقبال امل�سائي للمتحف وتغيري طرق
العر� ��ض بقول ��ه " :ع ��دم جاذبي ��ة املتحف
مرتبطة بفتحه فقط يف الفرتة ال�صباحية.
كم ��ا نحتاج لعرو� ��ض بانورامية �ض ��وئية
تراف ��ق املتح ��فُ ،تعر� ��ض ب�ش ��كل دوري،
لتحويله من مكان بريوقراطي فوقي ،اىل
مكان تذهب �إلي ��ه العائلة العراقية ،لتتلقى
املعرفة واملنفعة يف �آن واحد".
ويف ذات ال�ش� ��أن يق ��ول االعالم ��ي عم ��اد
اخلفاج ��ي  " :بل ��دان ب�ل�ا متاح ��ف ،ه ��ي
بلدان ب�ل�ا ذاكرة ،و املتح ��ف العراقي هو
ذاك ��رة الع ��راق ،فهل نكتفي بو�ض ��ع ذاكرة
الع ��راق بني �أربع ج ��دران وينتهي الأمر؟!
هذه فر�صة لنا ملراجعة هذا االنزواء الذي
يعاين منه املتحف".
وعن �ض ��رورة رفع تكاليف دخول املتحف
عن كاهل املواطن يقول ":نالحظ ان اغلب
املتاح ��ف العاملي ��ة التابع ��ة للدول ��ة تك ��ون
جمانية لت�ش ��جيع ال�ش ��عوب على االهتمام
برتاثها".
ث ��م يتاب ��ع قائ�ل ً�ا " :املثق ��ف العراق ��ي هو
نف�س ��ه الطفل العراقي قبل � 40أو  50عام ًا،
عندم ��ا كان اليع ��رف ع ��ن املتح ��ف �س ��وى
اجواءه الباردة �ص ��يفا هذا مايتذكره ،لكن

الت ��ي ت�ش ��هد فيه ��ا بغ ��داد حت�س ��نا امني ��ا
وا�ض ��حا .الفر�ص ��ة مواتية جلعل املتحف
قبل ��ة ت�س ��تقطب املثق ��ف ،واملهت ��م ،ليكون
مكانا ن� ��ؤوي الي ��ه ،نلج�أ الي ��ه ،ونقيم فيه
فعالياتنا".
بينم ��ا ع�ب�ر ناج ��ح املعم ��وري الناق ��د
والباح ��ث ،يف علم امليثولوجي ��ا ،عن ر�أيه
قائ�ل ً�ا� " :إ�ش ��كالية تتحم ��ل م�س� ��ؤوليتها
وزراة الرتبي ��ة وتنمو وتكرب حتى ت�ص ��ل
للتعلي ��م الع ��ايل  .كان معلمنا يف املدر�س ��ة
االبتدائي ��ة ي�أخذنا يف رحل ��ة ملتحف بابل،
ه ��ذه الزي ��ارات كان ��ت منف ��ذ ًا؛ الكت�ش ��اف
خربة �أولية لتالميذ املدر�سة ".
ويعق ��ب قائ�ل ً�ا� ":إن ط�ل�اب النح ��ت والفن
الت�ش ��كيلي ،هم اكرث فئات املجتمع بحاجة
لزيارة املتحف العراقي ،لعقد �صداقة فنية
وعلمي ��ة م ��ع املنحوت ��ات والف ��ن والعق ��ل
العراق ��ي اخلالق .،جمد هائ ��ل موورث مل
ن�س ��تفد منه .م ��ن املفرت�ض �أن يك ��ون لبلد
به ��ذا العمق احل�ض ��اري العظيم ،حا�ض ��ر ًا
حي� � ًا مزده ��ر ًا م�س ��تقر ًا  ،لك ��ن احلا�ض ��ر
اليعك�س املا�ضي وك�أن هناك فجوة بينهما،
فحا�ضرنا لي�س امتداد ًا ملا�ضينا .يعود ذلك
لك ��ون امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية غ�ي�ر معنية
بذل ��ك ،حيث ان وجود املثقف يعني وجود
عقل نقدي ،يتعامل مع التاريخ واحلا�ض ��ر
بر�ؤية نقدية ولي�س بخربة نقلية.
ويختت ��م حديث ��ه " :الثقاف ��ة ه ��ي �س�ل�اح
الأف ��راد واجلماع ��ات للدفاع عن ما�ض ��يها
ور�سم �أحالمها وطموحاتها .وجود قطيعة
بني املتح ��ف واملثقف هي نوع من اجلهالة
والتخلف".

ّ
الحقيقة �أنّ وراء دموع ماي م�أثرة
ّ
مركبة نفتقدها
ثقافية – ح�ضارية
في بلدنا مثلما تفتقدها الكثير من
البلدان  ،والمهرب من االعتراف بها
بو�ضوح فنحن لم نمار�س المواطنة
كفعل ثقافي ملزم في �سلوكنا اليومي

وجهة نظر
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عبد الرحمن عناد

ميتل ��ك املو�ض ��وع املث ��ار �أهميت ��ه يف
وق ��ت تتزاي ��د في ��ه �أع ��داد املهاجري ��ن اىل
بل ��دان الهج ��رة  ،وم ��ن بينه ��م �أع ��داد
كبرية م ��ن املثقف�ي�ن يف خمتل ��ف جماالت
�أبداعاته ��م وتخ�ص�ص ��اتهم  ،ك�أكادميي�ي�ن
و�أدب ��اء وفنان�ي�ن و�أعالمي�ي�ن  ،يحمل ��ون
خ�صو�ص ��يتهم الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل هوياتهم
الثقافية التي متيزها ب�صمات جمتمعاتهم
املحلي ��ة عل ��ى �أختالفه ��ا � .أ�ض ��افة اىل
اجلاليات الكبرية التي �س ��بقتهم ب�سنوات
وعق ��ود للهج ��رة والأ�س ��تقرار يف بل ��دان
املهجر  ،وهي حتمل خ�صو�ص ��ية ثقافاتها
وتراثه ��ا ومعاناته ��ا ؛ مواجه ��ة �أ�ش ��كالية
املحافظة على الذات واخل�صو�ص ��ية التي

متيزها يف املحيط اجلديد .
بداية البد �أن ن�شري اىل �أن ( الثقافة لي�ست
مزاج ًا �شخ�ص ��ي ًا � ،أو متاع ًا خا�ص� � ًا يحمله
�ص ��احبه �أينم ��ا ذه ��ب  ،كما �إنه ��ا ال تورث
عرب اجلينات ) ح�س ��ب ت�شخي�ص ديني�س
كو�ش ��ر يف كتاب ��ه ( مفه ��وم الثقاف ��ة يف
العل ��وم الأجتماعية )  ،وي�ؤ�ش ��ر هذا �أول
م�ص ��اعب و�أ�ش ��كاالت الأنتقال من جمتمع
اىل �أخر خمتلف متام ًا .
الأمر الأخر الذي يطرح نف�س ��ه �ضمن هذه
الأ�ش ��كاليات هو حقيق ��ة �أن ال ثقافة معينة
متت ��ع بكامل النقاء والقدرة على �أن تكون
هي ذاتها يف كل م ��كان حتل فيه  ،وهو ما
يعني �ضمن ًا �أن هذه الثقافة �أو تلك  ،وهي
يف �أوطانه ��ا الأم ق ��د ت�أث ��رت باملعطي ��ات
الثقافية لأمم �أخرى وجمتمعات خمتلفة ،
لكنها �أ�س ��توعبتها و�أفادت منها متمثلة ما ؛ ه ��ي جمم ��وع املالم ��ح وامل�ض ��امني
هو جيد و�ص ��الح منها  ،ورمبا ي�ش�ي�ر هذا واخل�صو�صية التي تتميز بها ثقافة معينة
اىل واح ��د من عوامل التفاع ��ل املطلوب  ، ،وتتمثل بثالثة م�ستويات  :فردي  ،جمعي
والتكي ��ف املفرت�ض بني الثقاف ��ة املهاجرة  ،وطني  ،و�س ��يعني هذا الحق ًا �أن التحدي
والثقافة امل�ضيفة �إن �صح التعبري .
يف املجتم ��ع اجلديد �س ��يكون عل ��ى نف�س
�إن الهوي ��ة الثقافي ��ة يف �أب�س ��ط تعاريفها هذه امل�س ��تويات  ،وهنا تكمن م�س� ��ؤولية

وق ��درة املثق ��ف املعن ��ي يف الأ�س ��تجابة
ملعاجلة هذا الأ�شكال امل�ضاعف ،واخلروج
م ��ن حتدي ��ه بخ�س ��ارات معقول ��ة كثم ��ن
للتجرب ��ة اجلديدة  .و�س ��يعني امل�س ��توى
الف ��ردي الق ��درة الذاتي ��ة واملحافظة على
ال�سمعة ال�شخ�صية للمثقف � ،أما امل�ستوى

اجلمعي فهو ما يرتبط ب�أنتماء هذا املثقف
اىل ع ��رق �أو قومية �أو طائفة وما �أ�ش ��به ،
والبد له �أن يحافظ عليه كعامل من عوامل
التميز والإحتفاظ باخل�صو�صية  ،وميثل
امل�ستوى الوطني انعكا�س االنتماء للوطن
عل ��ى الثقافة م ��ن حيث الإرث احل�ض ��اري

واالجتماعي والفكري .
ولأن كل تغي�ي�ر �أجتماع ��ي ؛ ومن �ض ��منه
حركة الهجرة  ،يدفع املثقف اىل املراجعة
 ،والتكي ��ف مع اجلديد  ،وحتديد الهوية ،
التي هي ح�س ��ب عامل االجتماع الفرن�سي
بيار بورديو  ( :رهان �صراعات اجتماعية
حول الرتتيب والوجود ) ف�أن على املثقف
املغ�ت�رب �أن ي�أخ ��ذ بنظر االعتب ��ار  ،وهو
يخو�ض جتربته اجلديدة  ،كثقافة حمددة
 ،املوا�ص ��فات اجلدي ��دة يف احلا�ض ��نة
الثقافية اجلديدة واملغايرة .
هذه التجرب ��ة ترتاءى للمثق ��ف بداية يف
ثالث ��ة خي ��ارات � ،أولهم ��ا القب ��ول الت ��ام
باجلدي ��د ومب ��ا يعنيه ه ��ذا م ��ن تخل عن
�أغلب ما يحمل من خ�صو�ص ��ية  ،والقبول
باخل�س ��ارات التي تنتج عنه ��ا  ،وثانيهما
حماولة البق ��اء عرب الأنعزال وال�س ��كوت
عما ي�ش ��هد ويع ��اين  ،االمر ال ��ذي يعتربه
البع� ��ض خيان ��ة لل ��ذات واملوق ��ف  ،مم ��ا
ال تنف ��ع مع ��ه تربي ��رات � ،أو حم ��اوالت
تعوي� ��ض الحق ��ة  .وثالث اخلي ��ارات هو
قب ��ول التح ��دي ب�أيجابية وت�أكي ��د الهوية

واخل�صو�ص ��ية  ،وه ��ذا موق ��ف يتطل ��ب
الأ�س ��تعداد لقب ��ول كل م ��ا يف ��رزه م ��ن
�صعوبات على امل�ستوى الفردي ك�شخ�ص
وكمثق ��ف ل ��ه خ�صو�ص ��يته كممث ��ل لوطن
�أخ ��ر  ،ويتمثل ذل ��ك يف و�س ��طية التعامل
م ��ن خ�ل�ال التخل ��ي ع ��ن بع�ض م ��ا يحمل
وقبول اجلديد الذي ي�ضيف ويغني الفكر
والتجربة  ،وفيِ بلدان املهجر مناذج دالة
على ما تقدم من خيارات  ،و�أظن �أن ثالثها
كان الأو�سع والأكرث ح�ضورا ومقبولية .
�أخ�ي�ر ًا  . .البد من الإ�ش ��ارة اىل �أن وجود
م�ؤ�س�س ��ات ثقافي ��ة و�أجتماعي ��ة ج ��ادة
امل�سعى و�صادقة النوايا يف بلدان املهجر
 مب ��ا يعني ��ه ذل ��ك م ��ن ممار�س ��ات ثقافيةواجتماعي ��ة وفني ��ة و�أ�ص ��دار مطبوعات
ر�ص ��ينة  -ه ��و م ��ن �ض ��رورات وعوام ��ل
متك�ي�ن املثق ��ف املغرتب م ��ن ت�أكي ��د ذاته ،
وقدرته على التكيف الإيجابي  ،وموا�صلة
دوره يف جمتمعه اجلديد .
* ورقة قدمت يف �أم�سية �أقامتها م�ؤ�س�سة
(املجال) مدينة ماملو
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ال��ت��ن��وع ف��ـ��ي ال���ع���راق م�شكلة ت��ت��ط��ل��ب ح��ل� ًا...
مل يعد كافي ًا الإعرتاف بالتنوع يف العراق على �أ�س�س دينية ومذهبية وعرقية واملطالبة بتقبل البع�ض للبع�ض الآخر .فهذه مقاربة تقليدية بائدة تربر واقع احلال
وحتافظ عليه .مقاربة تخ�شى املواجهة وتتطري من الإقدام على تغيريها لدوافع �شتى لعل من �أخطرها تر�سيخ الإنق�سامات وقبول التعاي�ش �ضمن ب�ؤر معزولة عن
بع�ضها البع�ض .تتزايد كل يوم �أعداد الأ�شخا�ص الباحثني عن موطئ قدم لهم يف �سوق العمل وبخا�صة فيما يتعلق بحملة ال�شهادات اجلامعية والعليا .ولكن ه�ؤالء يجدون
�أنف�سهم على قارعة الطريق حمبطني �ساخطني على ما �أرت�سم يف خياالتهم من �أحالم م�ستحقة لي�شرعوا يف العمل وممار�سة اخت�صا�صاتهم.
وت ��زداد معاناة ه�ؤالء عمق ًا وهم يرون
�أن البع�ض م ��ن نظرائهم يحظى ب�أكرث
من فر�ص ��ة لقربه م ��ن هذا الط ��رف �أو
ذاك بعي ��د ًا عم ��ا ت�أهل ��وا �إلي ��ه .وه ��ذه
املحافظ ��ات تبح ��ث عن �أبنائه ��ا ليبقى
البغ ��دادي بغدادي ًا والب�ص ��ري ب�صري ًا
فيم ��ا ي�شك ��و اجلمي ��ع مم ��ا ي�سمون ��ه
"ت�شظ ��ي الهوية الوطني ��ة" .تت�شظى
الهوية الوطنية عندم ��ا تغلق الأبواب
ويطال ��ب البع�ض بكفال ��ة �أحد لدخول
حمافظ ��ة �أو �أقليم لتربي ��ر القدوم �إليه
يف وقت يتعرف فيه كثريون على �إلغاء
احلواجز واحل ��دود بني دول متفاهمة
ال يف�صله ��ا ع ��ن بع�ضه ��ا غ�ي�ر �ش ��ارع
نظيف �أو مكتب مرور متوا�ضع.
�شخ� ��ص الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي منذ
زمن بعيد �إحدى �أهم م�شكالت املجتمع
العراقي ب�أ ّنها تتمث ��ل يف �إنعدام الثقة
بني املواطن واحلكومة .و�أقرتح بناء ًا
على ذلك �أنْ تواجه احلكومة العراقية،
اي حكوم ��ة م ��ا �أ�سم ��اه "�إ�ص�ل�اح ذات
الب�ي�ن ب�ي�ن احلكوم ��ة وال�شع ��ب"،
ب�إعتباره ��ا �أح ��د �أب ��رز التحديات التي
تواجهه ��ا .وعر� ��ض ال ��وردي للجذور
التاريخي ��ة للم�شكل ��ة الت ��ي تع ��ود
حديث� � ًا �إىل احلك ��م العثم ��اين ال ��ذي
كر� ��س التفرقة و�أره ��ق املواطن املعدم
ب�ضرائ ��ب باه�ضة واكتف ��ى مب�صاحلة
عدد م ��ن ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر والوجهاء
من خالل تخويلهم �صالحية ال�سيطرة
عل ��ى جماعاته ��م وال�سم ��اح ب�إط�ل�اق
�أياديه ��م ل�ضم ما �شاءوا م ��ن الأرا�ضي
والرثوات .ومل يتوان ه�ؤالء عما �أتيح
له ��م من فر�ص ��ة للتغالب ف ��كان �أنْ ن�ش�أ
نظ ��ام الإقط ��اع الذي حت ��ول مبوجبه
معظم رجال الع�شرية �إىل �أجراء فقراء
ب�ي�ن ليل ��ة و�ضحاه ��ا .وج ��اء الإنكليز

بع ��د ذلك ف ��كان �أنْ عززوا ه ��ذا النظام
بع ��د �أنْ تعبوا من حم ��اوالت الإ�صالح
والتغيري االجتماعي الذي مل يروا فيه
م�صلح ��ة قومي ��ة عليا .وهذا م ��ا د�أبت
�أنظمة �سيا�سية متعاقبة على القيام به
�سواء يف ظل النظ ��ام امللكي (-1921
� )1958أو الأنظم ��ة الت ��ي �أعقبته بعد
قيام اجلمهورية.
يربر رئي�س ال ��وزراء العراقي الأ�سبق
نوري ال�سعيد �سيا�سته ملعاجلة م�شكلة
اليهود من خالل �إ�صدار قانون للهجرة
ي�سم ��ح بالراغبني منهم ملغادرة العراق
�إىل ا�سرائيل الت ��ي �أعلن عن ت�أ�سي�سها
ت ��و ًا ( )1948ب�أ ّن ��ه كان امام حزمة من
امل�شاكل ال�سيا�سة املت�ضاربة .جاء ذلك
يف وثيق ��ة ن�ش ��رت كملح ��ق يف رواية
"املطريج ��ي" ،لإيل ��ي عم�ي�ر ترجمها
�إىل العربي ��ة عل ��ي عب ��د الأم�ي�ر �صالح
و�ص ��درت عن دار اجلمل ع ��ام .2018
يق ��ول ال�سعي ��د :كان هن ��اك الرو� ��س
الذي ��ن يث�ي�رون ال�ضو�ض ��اء فيما يهدد
الإيراني ��ون بت�أجيج ال�شيعة ويكت�سب
ال�شيوعي ��ون زخم� � ًا متنامي� � ًا عل ��ى
م�ست ��وى ال�شارع ويعل ��ن الكرد التمرد
يف ال�شمال .ويعلق على اليهود بالقول
كان ��وا يعان ��ون عزل ��ة متزاي ��دة وحقد
متنام ��ي وبخا�صة بع ��د ت�أ�سي�س دولة
"ا�سرائيل" ،التي �سبقتها �أعمال العنف
خالل م ��ا �أ�صطلح عليه ب� �ـ "الفرهود"،
وال ��ذي راح �ضحيت ��ه الع�ش ��رات منهم
ب�ي�ن جري ��ح وقتي ��ل ونهب ��ت �أمواله ��م
و�أنتهك ��ت بيوتهم ورحلوا من املناطق
التي كان ��وا ي�سكنون فيه ��ا �إىل �أخرى
هام�شي ��ة .ح�ص ��ل ذل ��ك ع ��ام 1941
وتزام ��ن مع ت�صاع ��د امل ��د الفا�شي يف
الع ��راق بو�صول ر�شيد عايل الكيالين
�إىل رئا�س ��ة الوزراء املع ��روف مبيوله
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�إىل املاني ��ا الهتلري ��ة �آن ��ذاك .ب ��د ًال من
تبن ��ي �سيا�سة تعمل على �إعادة اللحمة
الوطني ��ة للمجتم ��ع العراق ��ي وب ��ذل
جه ��د �أكرب يف هذا املج ��ال تبنى نوري
ال�سعي ��د �سيا�سة ميك ��ن �أنْ يطلق عليها
"الت�سك�ي�ن ال العالج" .فكان �أنْ �سمح
لليه ��ود الراغب�ي�ن مبغ ��ادرة الع ��راق
للهج ��رة �إىل "�إ�سرائي ��ل" ،مقاب ��ل
التخلي ع ��ن جن�سيته ��م العراقية وكل
الأوراق الثبوتي ��ة ذات ال�صل ��ة به ��ا.
املفاج�أة ،والق ��ول لل�سعيد �أنْ تقدم 80
�ألف يهودي للت�سجيل على الهجرة من
�أ�ص ��ل � 130أل ��ف �أي ما يزيد على %60
من املجموع الكل ��ي لليهود يف العراق
�آنذاك .ا�ستمرت �أعداد اليهود الراغبني
يف الهج ��رة بالتزاي ��د تزامن� � ًا مع قيام
احلكوم ��ة العراقي ��ة بت�سري ��ح الكث�ي�ر
منهم م ��ن وظائفهم و�إغ�ل�اق مدار�سهم

ب�سبب تناق�ص �أعداد الطلبة واملعلمني
بع ��د هج ��رة العدي ��د منه ��م .وفيما هم
ينتظرون و�ص ��ول الطائرات اخلا�صة
لنقله ��م �إىل "ا�سرائي ��ل" عا�ش ��وا يف
ظ ��ل �أو�ض ��اع �صعبة معلق�ي�ن بال وطن
ي�ؤويه ��م �أو �سق ��ف يظل ��ل عليه ��م بعد
�أنْ �شرع ��وا ببي ��ع ممتلكاته ��م ب�أبخ�س
الأثمان.
ال�س� ��ؤال ماذا لو تبن ��ت حكومة نوري
ال�سعي ��د �سيا�س ��ة خمتلف ��ة تق ��وم على
مب ��د�أ حماي ��ة مواطنيه ��ا والت�شجي ��ع
على التداخ ��ل والإندم ��اج االجتماعي
والثق ��ايف ب�ي�ن اليه ��ود واجلماع ��ات
الأخ ��رى م ��ن امل�سلم�ي�ن والع ��رب
وامل�سيحي�ي�ن والأرم ��ن والك ��رد
والرتكم ��ان وغريهم .ه ��ذه واحدة من
الإنتق ��ادات التاريخي ��ة الت ��ي �ستبق ��ى
قائمة بوجه حكومة نوري ال�سعيد .فقد

كان لتل ��ك ال�سيا�س ��ة �أنْ �سكنت البع�ض
فيم ��ا �سمح ��ت بالت�ضحي ��ة بالبع� ��ض
الآخر و�شجعت باملح�صلة على تنامي
احلركات ال�سيا�سية املعادية لها وتزايد
امل�شاعر ال�شعبية ال�سلبية جتاهها .لقد
كان لهج ��رة اليه ��ود �أنْ خ�س ��ر العراق
العق ��ل التج ��اري الناج ��ح واملنظ ��م له
�إىل جان ��ب خ�سارت ��ه لكف ��اءات عظيمة
يف خمتلف املجاالت مب ��ا فيها العلمية
والتعليمي ��ة والطبي ��ة والفني ��ة .وال
زال كث�ي�ر من ه�ؤالء يحمل ��ون م�شاعر
طيبة للعراق عل ��ى الرغم من الظروف
ال�صعب ��ة التي �أقحموا فيه ��ا و�أجربوا
م ��ن خاللها على التخلي ع ��ن �أرا�ضيهم
وممتلكاته ��م وحزم ��ة ذكرياته ��م
وجذوره ��م االجتماعي ��ة والثقافي ��ة.
يذكر الدكتور قي�س النوري يف درا�سته
ع ��ن الكل ��دان املهاجري ��ن �إىل الواليات

�أزم���������ة ال���ت���ع���ل���ي���م ف���ـ���ي ال����ع����راق
نح ��ن نعي� ��ش يف ع ��راق مي ��ر ب�أزم ��ة،
�أزمة اجتماعية و�أزمة �سيا�سية و�أزمة
يف التعلي ��م (املدر�س ��ي واجلامع ��ي
على ح ��د �س ��واء) ،والت ��ي اعتربها �أُم
الأزمات ،انها ثاين ق�ضية بعد الف�ساد،
ت�شغ ��ل ب ��ال العراق ��ي وتق� ��ض علي ��ه
م�ضجعه� ،إذ مل يعرف �إال التدهور منذ
ال�سبعينيات م ��ن القرن املا�ضي ،وظل
يف منحنى تن ��ازيل وتفاقمت م�شاكله
عرب توايل ال�سن ��وات .والواقع يرينا
�إن الف�ساد لعب دور ًا رئي�س ًا يف تدهور
التعليم ،وليك ��ون عائق ًا كبري ًا �أمام كل
حل له ��ذه الأزمة ،وليفاق ��م من م�شكلة
التعلي ��م احلكوم ��ي واالبني ��ة وكفاءة
التدري�سي.
لق ��د بين ��ت الأح ��داث ب�أن االج ��راءات
الت ��ي تقوم به ��ا الدولة ه ��ي �إجراءات
فا�شل ��ة ،وال�سب ��ب يف نظرن ��ا يكم ��ن
يف كونه ��ا �إج ��راءات �أحادي ��ة ،بينم ��ا
امل�ش ��اكل ،م�ش ��اكل بنيوي ��ة ت�ستل ��زم
حل ��و ًال جماعي ��ة تتدخ ��ل فيه ��ا جميع
اجلامع ��ات واملدار� ��س والرتبوي�ي�ن
وي�ش ��ارك فيه ��ا اخل�ب�راء الأجان ��ب،
كل م ��ن مكان ��ه م ��ع االنط�ل�اق م ��ن
ت�شخي� ��ص للواق ��ع وحتلي ��ل للأخطاء
ال�سابق ��ة وت�شخي� ��ص ملواق ��ع الف�ساد،
فاال�ستعج ��ال واالرجتالية لي�ست ح ًال
�صحيح ًا ل�صناعة القرار ،ولي�ست فيها
�ضمانة جلودة ما �ستنتجه.
يتمي ��ز جمتمعن ��ا التعليم ��ي بانع ��دام
التجان� ��س ،وب�سل�سلة م ��ن املمار�سات
الق�سري ��ة حي ��ث تهيم ��ن علي ��ه عالق ��ة
�سيط ��رة وخ�ض ��وع ،تنعك� ��س غالب� � ًا
عل ��ى الطريقة الت ��ي ُتقدم به ��ا املعرفة
(�إبراهي ��م احليدري ،احل ��وار املتمدن
 ،)2016وبانعدام امل�ساواة والعدالة،
وبظه ��ور �شكل حمل ��ي يتمث ��ل بف�ساد
�إداري تدي ��ره مراك ��ز جدي ��دة ل�صن ��ع
الق ��رار ،قو�ض ��ت �سلطة اتخ ��اذ القرار
ل ��دى املدر�س يف املدر�س ��ة واجلامعة،
و�أدت اىل فق ��دان املواطن�ي�ن للثقة يف
النظ ��ام التعليم ��ي ب�سب ��ب الت�ص ��ور
بف�س ��اد الق ��رارات العلي ��ا وانع ��دام
ت�أثريها على جودة التعليم.
عندم ��ا ُت�ش ��رب �أ�ش ��ك ً
اال متخلف ��ة م ��ن
املعرف ��ة وانع ��دام التكاف ��ل جمي ��ع
اجلوان ��ب الأ�سا�سي ��ة للمجتم ��ع� ،أو
عندم ��ا يت ��م اخ�ت�راق هي ��اكل املجتمع
وعملياته لإعادة �إنتاج نف�سه من خالل
عملي ��ات تعتمد عل ��ى معرفة ما�ضوية،
ف� ��إن عملي ��ات ح�شو الأدمغ ��ة بالتلقني
ت�صبح �أكرث مالئمة و�أهمية من عمليات
�إن�ش ��اء املعلومات اجلدي ��دة ،وي�صبح
التح ��دي الرئي� ��س هو مقاوم ��ة ،ونبذ
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املعرفة الواف ��دة والتيارات الإن�سانية
الت ��ي تع ��زز الكرام ��ة وامل�س ��اواة،
وا�ستخدام العقالني ��ة التجريبية ،يف
مقابل تكري�س اال�ستجابة واخل�ضوع،
وتقبل اخلرافة والتقاليد البالية بدون
�إعم ��ال العق ��ل يف التميي ��ز ب�ي�ن الغث
وال�سمني ،وبني احلقيقة واخلرافة.
املدر�س ��ة واجلامع ��ة يف جمتمع اليوم
ُتك�س ��ب الطال ��ب "ثقاف ��ة �سطحي ��ة"،
وبالأح ��رى "ثقاف ��ة كارثي ��ة" ،لأنهم ��ا
يولي ��ان �أهمية �أك�ب�ر للتلقني واحلفظ
كطريق ��ة يف التدري� ��س ،وتعت�ب�ر
املدر� ��س م�ص ��در املعرف ��ة ،و ّتغي ��ب
الطال ��ب و�أهميت ��ه يف بن ��اء التعل ��م،
و ُتهمل ما انتجته ميادين علم النف�س،
واالجتماع م ��ن بيدوغوجيات حديثة
جتع ��ل املتعلم حمور ًا لعملي ��ة التعليم
والتعل ��م ،وتركز عل ��ى بنائه من حيث
ي ّع ِّلم نف�سه بنف�سه.
احلاجة �إىل تعليم جديد
يف البداي ��ة ،كان التعليم واملُ ُثل العليا
التي يج�سدها ،يطمح �إىل خلق مواطنة
"مثالية" .يف وقت الحق ،حتول هدف
التعليم �إىل �ضمان ان يكرر الطالب ما
يري ��ده النظام ال�سيا�س ��ي من مقوالت
عبثية ويجاهروا مب ��ا ال يقبله العقل،
وم�ؤخر ًا حتول مرة �أخرى �إىل �إيقاظ
ال ��روح الطائفية .الي ��وم ،مل يعد املثل
الأعل ��ى ه ��و الإب ��داع مبعن ��ى الق ��درة
على التعل ��م ،واال�ستعداد مدى احلياة
ملواجه ��ة حتدي ��ات جدي ��دة ،وتغي�ي�ر
اال�ستجاب ��ات لغر� ��ض حتقي ��ق اق�صى
درجات اال�ستفادة ،فال ميكن �أن يكون
هناك تعل ��م بدون �إع ��ادة التعلم ،ومن
دون املراجع ��ة الت ��ي يج ��ب �إجرا�ؤها
عندم ��ا ن ��درك �ضعف م ��ا اعتقدن ��ا �أننا
نعرفه �سابق ًا .مل يعد التعليم يفهم على
�إنه �إع ��داد للحياة ،وعن�صر �أ�سا�س يف

التق ��دم والتغي�ي�ر االجتماعي ب ��ل �إنه
�أ�صب ��ح عملية جمردة لإع ��داد م�ؤهلني
لإ�شغ ��ال وظائ ��ف عن طري ��ق الدرا�سة
باال�ستظه ��ار� ،أي تلقني معرفة جمردة
مطلق ��ة لي�س له ��ا �سوى عالق ��ة واهية
بتجارب احلي ��اة اليومي ��ة ،ومن دون
�أي اهتمام بفهم املو�ضوع ،وبحيث ال
ي�سمح مبجال للت�س� �ا�ؤل او البحث او
التجريب.
ال ج ��دال ح ��ول رداءة التعلي ��م الأويل
يف العراق واحلقيقة �إنه حتى الأطفال
الذي ��ن �أمت ��وا املرحل ��ة االبتدائي ��ة
يفتق ��رون �إىل امله ��ارات الأ�سا�سي ��ة
يف الق ��راءة والكتاب ��ة والريا�ضي ��ات.
العدي ��د م ��ن املناه ��ج ال ت�ض ��ع �أهداف� � ًا
وا�ضحة� .إنها مثقلة باملواد الدرا�سية،
وال تلب ��ي االحتياج ��ات التعليمي ��ة
لتالميذ املدار�س االبتدائية ،ويف كثري
م ��ن الأحي ��ان ،ال يت ��م �إي�ل�اء االهتمام
للعوام ��ل االجتماعي ��ة والظ ��روف
املعي�شي ��ة للط�ل�اب ،كما تق ��دم العديد
من املناهج الدرا�سي ��ة مناذج م�شوهة
�أو منطي ��ة للجن ��در .وغالب ًا م ��ا تكون
طرق التدري�س قدمية ،ونادر ًا ما يهتم
بالعم ��ل اجلماعي ،والتعل ��م امل�ستقل،
والفك ��ر النق ��دي ،وح ��ل امل�ش ��كالت،
وا�ستخدام التقنيات احلديثة ،وتعليم
امله ��ارات احلياتي ��ة .ونتيج ��ة لذل ��ك،
يفتق ��ر ال�شباب �إىل املعرف ��ة واملهارات
الأ�سا�سي ��ة التي �ست�ساعدهم الحقا يف
�شق طريقهم اىل اجلامعة او يف �سوق
العمل.
�أم ��ا بالن�سب ��ة للتعلي ��م اجلامع ��ي فهو
يف م� ��أزق توف�ي�ر ال�شه ��ادات الت ��ي ال
يحتاجه ��ا �س ��وق العم ��ل ،وانع ��دام
مه ��ارات امل�ستقب ��ل ال�ضروري ��ة ،لذلك
ن�شهد جي�ل ً�ا �شاب ًا حمبط� � ًا ب�سبب عدم
التوافق املزمن ب�ي�ن املهارات ،و�سوق
العم ��ل� .إن ع ��دم اكت�س ��اب ال�شب ��اب

للمه ��ارات الأ�سا�سي ��ة والتدري ��ب ذي
ال�صل ��ة الذي يحتاجون ��ه لدخول عامل
العم ��ل بثقة �أدى اىل نزوع اخلريجني
اىل الو�ساط ��ات ،و�ش ��راء الوظائ ��ف،
ور�ضوخه ��م لت�أثري الق ��وى ال�سيا�سية
الفا�س ��دة الت ��ي توف ��ر له ��م الوظائ ��ف
ب�شروط جمحفة مت� ��س با�ستقالليتهم
الذاتية ،وتغذي فيهم ال�صفات ال�سلبية
يف نبذ وكراهية الآخر ،وتوّ طن الغ�ش
والف�ساد يف ال�شخ�صية .ويف ظل هذا
امل� ��أزق يواج ��ه نظ ��ام التعلي ��م العايل
ب�أكمل ��ه تده ��ور ًا م�ؤ�س�ساتي ��ا ،ويبدو
�إن العوام ��ل امل�س�ؤولة عن هذه احلالة
امل�ؤ�سفة للتعليم جتتمع مع الف�ساد يف
نقطة واحدة.
الف�ساد يف التعليم لي�س م�شكلة تواجه
الع ��راق وح ��ده بالرغم ان ��ه يف مقدمة
ال ��دول� .إن ��ه وب ��اء ينت�ش ��ر يف جميع
�أنح ��اء الع ��امل ،حت ��ى يف ال ��دول التي
حتمل راية التعليم املعا�صر ،وتتباهى
ب�أو�س ��اط �أكادميية رفيع ��ة امل�ستوى.
لقد بحث ��ت اليون�سكو يف تقرير �صدر
ع ��ام  2007بالتف�صي ��ل كي ��ف �أ�ض ��ر
الف�س ��اد باجلامع ��ات واملدار� ��س يف
جميع �أنحاء العامل .و�أ�شار كوي�شريو
مات�س ��ورا ،املدي ��ر الع ��ام لليون�سك ��و
يف ذل ��ك الوق ��ت� ،إىل �أن "ه ��ذا الف�ساد
الوا�سع االنت�ش ��ار ال يكلف املجتمعات
ملي ��ارات ال ��دوالرات فح�س ��ب ،بل �إنه
يقو� ��ض ب�ش ��كل خطري �أي�ض ��ا اجلهود
احليوية لتوفري التعليم للجميع".
ويف ح�ي�ن �أن الف�س ��اد يف التعلي ��م هو
ق�ضية عاملية ،ف�إن املقارنة املو�ضوعية
ب�ي�ن اجتاه ��ات الف�س ��اد يف الع ��راق
والدول الأخرى تك�شف عن اختالفات
مهمة م ��ن حي ��ث الطبيع ��ة والو�سائل
والأ�سالي ��ب .يف العراق ،يت ��م �إ�ضفاء
الطاب ��ع امل�ؤ�س�سات ��ي عل ��ى الف�ساد يف
التعلي ��م بحي ��ث �أ�صب ��ح ه ��و القاعدة،
يف ح�ي�ن �أن العنا�ص ��ر املارق ��ة يف
البل ��دان الأخ ��رى ت�ش ��ارك يف الف�ساد
عل ��ى امل�ستوى الف ��ردي وبطرق �سرية
للغاي ��ة .عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،توج ��ه
االتهام ��ات اىل كثري م ��ن القادمني من
اخل ��ارج يف الأح ��زاب امل�شارك ��ة يف
ال�سلطة اليوم ،ب� ��أن �شهاداتهم مزورة
او �ص ��ادرة من جامع ��ات غري معرتف
به ��ا م ��ن قب ��ل وزارة التعلي ��م الع ��ايل
والبحث العلم ��ي العراقي ��ة ،و�أبرزها
ال�شه ��ادات ال�صادرة من معاهد دينية.
وقدرت م�ص ��ادر ر�سمية وجود الآالف
من ال�شهادات املزورة ملختلف منت�سبي
الدولة ،والربملان ف� ً
ضال عن م�س�ؤولني
من بينهم قياديون يف الأحزاب وكذلك

موظفني بدرجات وظيفية عالية.
ومن الأمثلة الأخ ��رى على الف�ساد يف
التعلي ��م ه ��و الغ�ش الذي يب ��دو �إنه قد
غزا امل�ؤ�س�سة التعليمية ونخر ج�سدها
فع�ل ً�ا وممار�سة ،كما نخر ،ب�شكل عام،
ج�سد امل�ؤ�س�سات االجتماعية .ف�أ�صبح
ظاه ��رة عام ��ة تتمي ��ز به ��ا امتحان ��ات
املدار� ��س واجلامع ��ات ،حي ��ث غ ��زا
ال�صف ��وف و�أ�صبح ��ت الأ�سئل ��ة تب ��اع
وت�ش�ت�رى ،و�أ�ضح ��ى ظاه ��رة ب ��كل
املقايي� ��س ،تف�ش ��ت وانت�ش ��رت ب�ي�ن
الط�ل�اب واملدر�س�ي�ن ،فانعك�ست �سلبا
عل ��ى �أخالقي ��ات املجتم ��ع ،والي ��وم ال
ميكنن ��ا التفريق ب�ي�ن الغ�شا� ��ش الذي
ا�ستطاع الدخول اىل كلية الطب ،وبني
الإن�س ��ان ال�س ��وي ال ��ذي ج ��د واجتهد
ليح�ص ��ل عل ��ى مقع ��ده ب ��كل ج ��دارة
وا�ستحق ��اق .وم ��ن املحتم ��ل ج ��د ًا �أن
جتد بني الأطب ��اء املرموقني �أو القادة
امليامني من �شق طريقه يف التعليم عن
طريق الغ� ��ش .كلما التقي ب�أحد ه�ؤالء
انظر اليه بع�ي�ن ال�شك والريبة و�أقول
يف نف�س ��ي لرمب ��ا هو �أح ��د الغ�شا�شني
يح ��اول التظاه ��ر بالنزاه ��ة .وملاذا ال
�أ�ش ��ك يف نزاه ��ة الف ��رد �إذا كان الغ�ش
منت�شر ًا ب�ص ��ورة وبائية يف املدار�س
واجلامعات؟
و�أخ�ي�ر ًا ،م ��ا ه ��و مطلوب م ��ن الدولة
واحلكوم ��ة وب�ص ��ورة عاجل ��ة ،ه ��و
معاجل ��ة الأزم ��ة التي مير به ��ا النظام
التعليم ��ي مو�ضوعي� � ًا .فالأ�سب ��اب
وا�ضح ��ة ،واملعاجل ��ة وا�ضح ��ة،
لتك ��ون نتيجة هذه املعاجل ��ة برناجم ًا
�إ�صالحي� � ًا �شام�ل ً�ا من خ�ل�ال الوقوف
عن ��د جوان ��ب م�سبب ��ات ه ��ذه الأزمة،
وباعتب ��ار ه ��ذه املعاجل ��ة مو�ضوع� � ًا
اجتماعي� � ًا ،و�سيا�سي� � ًا يه� � ّم م�ستقب ��ل
العراقي�ي�ن ،وم�ستقب ��ل تق ��دم الع ��راق
ب�ش ��كل ع ��ام .خطوت ��ان ايجابيتان قد
ي� ��ؤدي انتهاجهم ��ا اىل التخل� ��ص م ��ن
كث�ي�ر م ��ن م�ش ��كالت التعلي ��م ،واىل
م�ستقب ��ل �أف�ض ��ل� ،أال وهم ��ا التخل�ص
م ��ن الفا�سدي ��ن �أو ًال ،وث ��م اال�ستثمار
يف التعلي ��م بالنظ ��ر �إىل حقيق ��ة �أن
العراق يقع يف قم ��ة البلدان الفا�سدة،
وقم ��ة البلدان يف تده ��ور التعليم كما
ت�شري امل�ؤ�ش ��رات .لكن �ص ��رف املبالغ
ال�ضخم ��ة دون �أي مراقب ��ة قوي ��ة� ،أو
نظ ��ام تنظيم ��ي وم�ساءل ��ة منا�سبة لن
يحق ��ق �أي نتائ ��ج مثم ��رة ،وبدونه ��ا
�ستبق ��ى الإ�صالحات يف قطاع التعليم
حلم� � ًا بعي ��د املن ��ال .ل ��ن يك ��ون هناك
�سوى �إهدار للموارد وخلق املزيد من
الفر�ص الختال�س الأموال.

املتح ��دة الأمريكي ��ة يف خم�سيني ��ات
و�ستيني ��ات القرن املا�ضي �أنّ ه�ؤالء مل
يهتموا بتبني ثقافة املجتمع الأمريكي
امل�ضي ��ف بقدر م ��ا �أهتم ��وا باملحافظة
عل ��ى منظومتهم الأخالقي ��ة والثقافية
كما �ألفوه ��ا يف الع ��راق .وحققوا ذلك
م ��ن خ�ل�ال ال ��زواج الداخل ��ي �ضم ��ن
اجلماع ��ة للمحافظ ��ة عل ��ى ال�سلط ��ة
الأبوية الذكوري ��ة والعالقات العائلية
والرواب ��ط القرابية وحت ��ى احت�ضان
الراغب�ي�ن م ��ن البعيدي ��ن م ��ن �أبن ��اء
جلدته ��م يف الإلتحاق بهم وم�ساعدتهم
عل ��ى التكي ��ف لنم ��ط احلي ��اة املختلفة
عليه ��م .وه ��ذا م ��ا �أدى �إىل �أنْ يكونوا
جمتمع ��ات كلداني ��ة عراقي ��ة �أمريكي ��ة
يف ديرتويت وحميطها .ويعيد م�ؤلف
رواي ��ة "املطريجي" ،يف لقاء مع مازن
لطيف عل ��ي الت�أكيد على ه ��ذا اجلانب
فيم ��ا يتعلق باليه ��ود العراقيني م�ؤكد ًا
عل ��ى توا�صل بقاي ��ا الإنتم ��اء الثقايف
للعراق وظهورها حت ��ى اجليل الثالث
ال ��ذي ول ��د خ ��ارج الع ��راق وال يعرف
عن ��ه غ�ي�ر حكاي ��ات وذكري ��ات منقولة
عن الأجداد ممن يقاربون ثمانينياتهم
اليوم.
�سق ��ط النظ ��ام امللكي وج ��اءت �أنظمة
�أخ ��رى ولك ��ن م�ش ��كالت الع ��راق ذات
ال�صل ��ة بالتن ��وع بقي ��ت عل ��ى حاله ��ا
ت�ستع�صي على احل ��ل .بينما ّ
مت تبني
�سيا�سات وطني ��ة �شاملة على م�ستوى
التعلي ��م والعمل حققت جناحات كمية
وا�سعة بيد �أنّ ال�سلطة بقيت مو�ضوع ًا
للهيمن ��ة وال�ص ��راع م ��ن قب ��ل البع�ض
يف مواجه ��ة البع� ��ض الآخ ��ر .اليوم،
يتح ��دث اجلميع ع ��ن م�شكل ��ة التنوع
الدين ��ي واملذهب ��ي والعرق ��ي بطريقة
التعاي� ��ش والتهدئ ��ة ولي� ��س بطريق ��ة

احلل وتبني �سيا�س ��ات �إعادة الإدماج
والإندم ��اج على م�ست ��وى امل�ؤ�س�سات
ودوائ ��ر الدولة .اخذت ه ��ذه الطريقة
�ش ��ك ًال رتيب� � ًا يق ��وم عل ��ى قاع ��دة "كل
حزب مبا لديهم فرحون" .وهنا يكمن
اخلطر الأك�ب�ر .ما يجري اليوم حراك
ب�إجت ��اه املزي ��د م ��ن التكري� ��س للبنية
التقليدية يف املجتم ��ع متعقبني �أ�سهل
احلل ��ول و�أب�سطها حي ��ث ت�سود حالة
م ��ن التعاي�ش ال�سلم ��ي بني اجلماعات
التقليدي ��ة املتنوع ��ة م�شوب ��ة باليقظة
واحلذر والرت�صد .وهي حالة خطرية
ال تب�ش ��ر بالتع ��ايف ب ��ل وتنطوي على
احتم ��االت متعددة منه ��ا ما هو خطري
�إنْ مل ي�ص ��ار �إىل معاجلت ��ه بطريق ��ة
الإنتقال �إىل مرحلة الإندماج الطوعي
واملرغوب به من قبل الأفراد .وهذا لن
يتحقق م ��ا مل تفتح الأب ��واب للمناقلة
والتب ��ادل وامل�ساع ��دة عل ��ى الت�أ�سي�س
م ��ن خ�ل�ال توزي ��ع �أرا�ضي مل ��ن يقبل
للعمل خ ��ارج املحافظة التي جاء منها
وت�شجي ��ع ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات
عل ��ى تو�سي ��ع ميادين عمله ��ا وتوفري
�ضمان ��ات العم ��ل الالزم ��ة لأغرا� ��ض
املكاف� ��أة والتقاع ��د وم ��ا يرتب ��ط به ��ا.
عندم ��ا ينهم ��ك النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
بت�سوي ��ة �أو�ضاع امل�شتغل�ي�ن فيه دون
الإهتمام بالقاع ��دة ال�شعبية الوا�سعة
التي يفرت� ��ض �أ ّنهم ج ��اءوا للعمل يف
خدمته ��ا لن ينتظ ��ر املواطنون طوي ًال
ملعاجل ��ة م�ص ��ادر قلقه ��م وال�سع ��ي
حلماية �أنف�سه ��م وعوائلهم� .سيت�سبب
هذا بخ�سائر ال تقدر بثمن على �صعيد
م�ستقب ��ل الب�ل�اد وتف ��ادي �أنْ يق ��وم
احلا�ض ��ر ب�إعادة �إنت ��اج نف�سه وتكرار
ذات الأخط ��اء التاريخي ��ة واليومي ��ة
الراهنة .وهذا ما يحدث.

بني العرب و�أوروبا

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

ب�ي�ن ال�صورت�ي�ن �أو العقلني جند ف ��رق يف عملية الر�س ��م والتوجيه اللتني ب ��كل االحوال
ه ��ي نابع ��ة من توجهات النخب ��ة �سواء احلاكم ��ة او النخب الثقافي ��ة واالجتماعية الذين
ي�ساهم ��ون يف خل ��ق مزاج بدوره يكون عام�ل� ًا �أ�سا�س يف عملية التعاط ��ي �أو الت�شاركية
يف كل جتلياته ��ا ،فالعق ��ل االوروبي وبعد احلرب العاملية الثاني ��ة ادرك بالرغم من حجم
راع
الدم ��ار الذي حل بالقارة ان ��ه ال ي�ستطيع ان يبا�شر دوره مبفرده دون �أن يكون هناك ٍ
يعمل معه من �أجل النهو�ض بكل ما له عالقة بعملية التنمية والبناء ،علم ًا �أن االوروبيني
عل ��ى علم ب�أن الهيمنة الأمريكية ت�ساوي التح ��رر ال�سيا�سي الأوروبي �أو �ستقيده وفق ًا ملا
تبتغي ��ه م�صاحلها وا�سرتاتيجياته ��ا ،حاولت الدول الأوروبية يف ف�ت�رة احلرب الباردة
�أن يك ��ون لها كيانها اخلا�ص بها بالرغم م ��ن وجود حلف �شمال االطل�سي الذي يعد املظلة
الأمني ��ة والع�سكرية حلماية القارة الأوروبية الن�صف الغربي منها حتديد ًا ،مع ذلك ومن
الق ��راءات وامل�شاهدات وا�ضحة هي االعرتا�ضات االوروبية على ال�سيا�سة االمريكية يف
الع ��امل وعلى امل�شاريع الت ��ي تنوي الأخرية تنفيذها التي يجده ��ا االوروبيون تتعار�ض
وامل�صلحة الأوروبية وتوجهاتها ،خ�صو� ًصا بعد نهاية احلرب وجد االوروبيون �أنف�سهم
يف حل من بع�ض الق�ضايا التي باتت تقيدهم بعد �أن رحل العدو الأول االحتاد ال�سوفيتي
وخطره ال�شيوعي كما يت�صورون ،باملح�صلة بات التواجد االمريكية هو دليل على عملية
الهيمن ��ة التي حتاول �أن تفر�ضها عل ��ى املنطقة ،وتو�ضح ذلك فيما بعد يف طريقة التعامل
مع الن�صف ال�شرقي من القارة الأوروبية ،لكن هذا مل مينع الدول االوروبية من �أن يكون
له ��ا قرارها امل�ستقل يف �صناعة �سيا�ساتها اخلارجية م ��ع كل املناطق احليوية يف العامل،
وبات ��ت تعار�ض وب�ش ��دة التوجهات االمريكي ��ة يف العامل وتعرت�ض عل ��ى احلروب التي
ت�ش ��ن با�سم الدميقراطية واح�ل�ال ال�سالم الأمريكي ،اليوم هن ��اك دو ًال �أوروبية تعار�ض
وتقف بوجه امل�شاريع االمريكي ��ة ودليل فرن�سا واملانيا وا�ضح ،بالتايل فان الأوروبيون
ا�ستطاع ��وا بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى توظي ��ف التقاطعات م ��ع �أمريكا واحل�ص ��ول على بع�ض
املكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية.
�أم ��ا التوجه العرب ��ي ،فالتجربة العربية لها م ��ن االيجابيات ما حت�سب له ��ا لكن جتربتها
مقت�ص ��رة عل ��ى نخبه ��ا الذي ��ن ا�س�س ��وا للم�شاري ��ع الوحدوي ��ة بعي ��د ًا عن م ��زاج ال�سلطة
ومغرياته ��ا والتجربة العربية ،جتربة كانت من املمك ��ن �أن تخ�ضع للدرا�سة والتمحي�ص
كانت ممكن �أن تكون فريدة ،لكنها تلوثت مبفاهيم �ساهمت ال�سلطة يف تر�سيخها بالنتيجة
حجمت العقل العربي وحجرته ف�أ�صبحت جتربة �ضبابية لكنها بنف�س الوقت باتت تغري
الكت ��اب والباحث�ي�ن ب ��ان تكون لهم م ��ادة د�سمة ملا حتمل ��ه من تراكمات اث ��رت بطريقة او
ب�أخ ��رى على الواقع وح ��ددت امل�ستقبل بكل معانيه ،م�شكلة العرب هو اختزال م�صري �أمة
ب�أكمله ��ا ب�شخ� ��ص او بفكرة باملح�صلة اعطت هذه التوجه ��ات نتائج غري منطقية وبعيدة
ع ��ن الطم ��وح ال�شعبي العربي الذي تدحرج مع حتيات ��ه وازماته من اجل ان يح�صل على
جزء ب�سيط من كرامته ،وكانت نتيجة هذا االختزال �أن مرت املنطقة ب�أزمات وانك�سارات
كان مل ��زاج القابعني عل ��ى ال�سلطة دور ًا يف ت�أزميها ون�شوبها مم ��ا �سهل للقوى اخلارجية
ب� ��أن تكون العب ًا ا�سا�سي ًا يف حتديد �سيا�ستها اخلارجية وحتى الداخلية ال بل جتدها هي
من ت�ضع احللول له ��ا وت�ضرب عر�ض احلائط كل االحالم ال�شعبية والنخب االجتماعية،
وه ��ذا يعك�س درجة التدين التي و�صلت له ��ا االرادة العربية يف ادارة �ش�ؤونها وامل�شاهد
وا�ضح ��ة وبعيد ًا عن الق�ضية املركزية للعرب التي كانت هي اوىل اخل�سارات ( فل�سطني)
�إال �أن احت�ل�ال العراق وتدمري ليبيا و�سوري ��ا واليمن وال�سودان وهذا التيه الذي يعي�شه
الع ��رب كله ��ا �شواهد على �أن املزاج العربي والعقل العرب ��ي بات غري منتج بالرغم من �إنه
يف ال�ساب ��ق �أق ��ل انتاج ًا �إال �إن ��ه اليوم غري جمدي فقط يوجه من قب ��ل الآخرين ومل�صلحة
الآخرين.
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الأنذال فقط هم الذين يفكرون ب�أنهم هم الرابحون فقط
| احللقة الثالثة |

 علــي ح�ســـني

ح��اول �أنْ الجتع��ل للخ��وف �سلطان�� ًا علي��ك  .ولي�ست
ِ
الظلمة يف كثافتها متام ًا ككل تلك الظلمة � .أنت تعلم
�إن �أب��ي كان له اب��ن وكان عليه �أن يتعل��م در�س ًا قا�سي ًا
هو �أن الكائن الب�شري حيوان �صغري ال حول له "
جون �أوزبورن
وق ��د ت�ضمن الكتاب �آراء ه� ��ؤالء الكتاب مبا يجري
حولهم من �أحداث وحدّدوا �أهدافهم بعدد من النقاط
�أبرزه ��ا  :رف� ��ض اجلم ��ود العقائ ��دي واحلواج ��ز
االجتماعي ��ة  ،وي�ؤك ��دون عل ��ى �ضي ��اع الهوي ��ة يف
جمتم ��ع الي�شع ��رون باالنتماء احلقيق ��ي �إليه  ،يرى
ه�ؤالء الغا�ضبون �إن ع ��دم االطمئنان جتاه الو�ضع
االقت�ص ��ادي وغي ��اب العدال ��ة االجتماعي ��ة � ،أ�صبح
املا�ض ��ي بالن�سب ��ة لهم ي�ش� � ّكل عائق ًا �أم ��ام االنطالق
نح ��و امل�ستقبل  ،ولهذا �أعلن ��وا القطيعة مع املا�ضي
ب ��كل �أ�شكال ��ه وقد ظه ��ر ذل ��ك وا�ضح� � ًا يف العنوان
ال ��ذي اخت ��اره ج ��ون �أوزب ��ورن مل�سرحيت ��ه " انظر
اىل املا�ض ��ي بغ�ض ��ب " وق ��د ج ��اء على ل�س ��ان بطل
امل�سرحي ��ة " جيمي بورتر " �إنه مل يعد لديهم ق�ضايا
يحارب ��ون م ��ن �أجله ��ا ..و�سيكت ��ب كول ��ن ويل�سون
�إن " العق ��ل يق ��ود اىل الطري ��ق امل�س ��دود  ،ولكن �إذا
كان هن ��اك ح ��ل ف�إنه يج ��ب �أن يوج ��د  ،ال يف العقل
تفح� ��ص التجرب ��ة "  ،دخل ��ت �آيري� ��س
 ،و�إمن ��ا يف ّ
م ��ردوخ ع ��امل الت�أليف عندم ��ا �أ�صدرت ع ��ام 1953
كتاب� � ًا عن جان بول �سارتر بعن ��وان " �سارتر املفكر
العق�ل�اين الرومان�سي "  ،قبل ه ��ذا التاريخ بت�سعة
�أع ��وام التق ��ت �سارت ��ر للم ��رة الوحي ��دة والأخرية
ع ��ام  1945يف بروك�س  ،مل ت�ص ��دق �إنها تقف �أمام
جنمه ��ا املحبوب  ،تعاملت معه مثلما يتعامل ع�شاق
مو�سيق ��ى البوب مع جنومهم  ،كان �سارتر �آنذاك قد
�أنتج �ص ��ورة جديدة مالئمة للإن�س ��ان امل�س�ؤول عن
اختياراته يف احلياة ":
" :كانت �شعبية �سارتر ال ت�صدق بعد احلرب العاملية
الثاني ��ة  ،حت ��ى �أن النا�س الذين مل يك ��ن لديهم �أدنى
اهتمام بالفل�سفة �شع ��روا بف�ضل �سارتر �إن الفل�سفة
�إمن ��ا خلق ��ت من �أجلهم حي ��ث جاءت فل�سف ��ة �سارتر
الوجودية مبفهوم احلرية الكاملة و بفكرة �أن ت�أخذ
نف�سك �إىل حيث ميكنك االختيار احلر الذي يتجاوز
امل�سلـّم ��ات و ال�شع ��ور البلي ��د ب�أن ��ك " حمت ��وى" و
غاط� ��س يف م�ستنق ��ع وق ��د عك�س ��ت روايات ��ه ه ��ذه
الأف ��كار كله ��ا م�ضاف ًا له ��ا مُ�سحة بطولي ��ة و ب�سببها
ابتهجت �أرواح النا�س " ،
ول ��دت �آيري�س م ��ردوخ يف مدينة دبل ��ن عام 1919
 ،م ��ن عائل ��ة ن�صفه ��ا �آيرلن ��دي ون�صفه ��ا �إنكليزي ،
�أنه ��ت تعليمه ��ا يف مدر�س ��ة داخلية  ،كان ��ت والدتها
تري ��د �أن تعلمها الغناء فه ��ي  ":ع�ضوة يف اجلوقة
الكن�سي ��ة وكانت متل ��ك �صوت ًا �أوبرالي� � ًا �ساح ًرا من
طبق ��ة ( ال�سوبرانو ) و كانت تطمح �أن تكون مغنية
�أوبرالي ��ة " � .إال �أن والده ��ا املوظ ��ف احلكوم ��ي
كان يع�ش ��ق الكت ��ب  ،ويف �سن مبك ��رة �شجعها على
الق ��راءة تتذك ��ر الكتب الت ��ي كانت حتتويه ��ا مكتبة
البي ��ت  ":هومريو� ��س � ،شك�سب�ي�ر  ،تول�ست ��وي ،
دو�ستويف�سك ��ي وبرو�س ��ت "  ،يف اخلام�سة ع�شرة
من عمرها تكت�شف جيمي�س جوي�س  ،ومعه الهو�س
بال�شخ�صي ��ة الآيرلندي ��ة  ،يف تلك ال�سن ��وات تتذكر
�إنه ��ا ذهب ��ت اىل دائرة الربيد تري ��د �أن تر�سل برقية
اىل مواطنه ��ا جيمي�س جوي�س  ،كانت قد انتهت من
قراءة جمموعته الق�ص�صية "نا�س من دبلن  ":لقد
متك ��ن من الو�صول اىل قلب دبلن  ،وهذا الذي م ّكنه
�أن ي�ص ��ل اىل قلوب جميع النا� ��س "  ،مل تكن تعرف
عنوان الكاتب الكبري فعادت حتمل �آثار اخليبة اىل
البيت .
يف جامع ��ة �أوك�سف ��ورد �ستدر� ��س كب ��ار الفال�سف ��ة
وتتخ�ص� ��ص بالفل�سف ��ة التحليلي ��ة بع ��د �إكماله ��ا
الدرا�س ��ة يت ��م تعينه ��ا موظف ��ة يف دائ ��رة اخلزان ��ة
الربيطانية  ،كرهت لغة الأرقام فقررت �أن ت�ستقيل،
لتلتحق للعمل بهيئة الإغائة التابعة للأمم املتحدة ،
تذه ��ب يف مهمة بلجيكا  ،هناك تلتقي ب�سارتر  ،عام
� 1948ستع�ي�ن معي ��دة يف �أوك�سف ��ورد  ،عام 1952
�ستلتق ��ي م�صادفة مبدر� ��س الإنكليزية ج ��ون بيلي
 ،كان ي�صغره ��ا بثماني ��ة �أع ��وام � ،شاهدته م�صادفة
وه ��ي تنظ ��ر م ��ن ناف ��ذة غرف ��ة املكتب ��ة يف جامع ��ة
�أوك�سفورد  ،قالت فيما بعد �إنها وقعت يف حبه منذ
تلك النظرة الأوىل  ،بعد �أربع �سنوات �سيتزوجان ،
وكان �شرطها الوحيد �أن التدخل املطبخ �أبد ًا .
يف الع ��ام  1954ت�ص ��در �أوىل رواياته ��ا "حت ��ت
ال�شبك ��ة "  ،وت�ص ��ادف ن�ش ��ر روايته ��ا م ��ع �ص ��دور
رواية كنج�سلي �آمي� ��س " جيم املحظوظ "  ،والذي
كان ي�صغ ��ر �آيري�س بثالث �سن ��وات ودر�س كالهما
بجامع ��ة �أوك�سف ��ورد  ،و�أحب ��ا قراءة كت ��ب �سارتر
وكامو ومو�سيقى اجلاز ،وقرر �إن الكتابة يجب �أن
تزع ��ج القراء و�إال ف�إنها �ستكون من دون معنى .كان
كنج�سلي �آمي�س الأب الوحيد ملوظف كان يتمنى �أن
ي�صبح ابن ��ه قا�ضي ًا � ،إال �أن الول ��د املتمرد واملتفوق
�أ�ص� � ّر عل ��ى درا�س ��ة الأدب  ،وب�سب ��ب تفوق ��ه ح�صل
عل ��ى منح ��ة درا�سي ��ة � ،سين�ش ��ر ق�صائ ��ده الغا�ضبة
ع ��ام  ، 1947و�سين�ض ��م مث ��ل �آيري� ��س اىل احل ��زب
ال�شيوع ��ي وقد و�صفه ��ا ب�أنها "املرحل ��ة املارك�سية
الت ��ي كان ��ت �إلزامية تقريب ًا يف �أوك�سف ��ورد"  ،لكنه
�سينتق ��ل بع ��د ع�شرين عام ًا اىل مهاجم ��ة ال�شيوعية
فيكت ��ب رواي ��ة " الدكتات ��ور الرو�س ��ي "  ،.ويدع ��م
�سيا�س ��ات الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة و�سريفع
�شع ��ار � ":أنا رج ��ل �إنكليزي غا�ض ��ب � ..أمار�س �أي
�شيء"  ،و�سيتجلى هذا الغ�ضب ومعه ال�سخرية يف

كانت في الثامنة والثالثين من عمرها عندما �شاركت عدداً من الم�سرحيين والروائيين �إ�صدار
كت��اب يمث��ل وجهة نظرهم الغا�ضبة تجاه ما يجري في المجتم��ع و�آرائهم عن الأدب والحياة ،
ت�ضم��ن الكتاب مقاالت لـ" جون �أوزبورن  ،كولن ويل�سون  ،دوري�س لي�سنغ  ،جون واين  ،كينيث
تين��ان و�آيري�س مردوخ الت��ي كانت قد تركت الح��زب ال�شيوعي بعد �شعوره��ا بالخيبة  ،لكنها
ظ ّلت �سنوات بعد ذلك ت�ؤمن بقوة ومهابة �أفكار كارل مارك�س ،

�آيري�س مردوج
روايت ��ه " جيم املحظوظ "  ،و�سيكون بطلها مدر�س
التاري ��خ " جيم ديك�س ��ون "  ،ال ��ذي يعي�ش مرحلة
ال�سن ��وات التي تلت احلرب العاملية الثانية  ،والذي
�سيعلن رف� ��ض الواقع الذي يعي�شه وي�صفه باملزيف
.
عا�شت �آيري� ��س مردوخ ثمانني عام� � ًا – توفيت عام
 – 1999بع ��د معاناة من مر�ض الزهامير � ،أ�صدرت
 25رواية وعدد ًا م ��ن امل�سرحيات والكتب الفل�سفية
 ،وظلت طوال حياته ��ا تدافع عن " "حرية عقلها" ،
بالإ�ضاف ��ة اىل حرية العي� ��ش على طريقتها اخلا�صة
 ،بع ��د �أن ق ��ر�أت رواي ��ة "الغثيان" ل�سارت ��ر ع�شقت
الكتاب ��ة وقال ��ت لزمالئه ��ا يف اجلامع ��ة � ":أريد �أن
�أكت ��ب ،رواي ��ة طويل ��ة ،غام�ض ��ة ،مو�ضوعي ��ة ،عن
ال�صراعات الغريبة الت ��ي تتولد يف داخلي ،و�أي�ض ًا
ع�ب�ر ما �أالحظه عن ال�شخ�صيات الأخرى.و�أحد تلك
ال�صراع ��ات الت ��ي كانت ت ��دور يف داخله ��ا ،احلاجة
اىل احل ��ب املالئك ��ي وال�شيط ��اين يف نف�س الوقت
" � ،أثن ��اء درا�سته ��ا اجلامعية تقع يف حب �أ�ستاذ
الفل�سف ��ة ال ��ذي اعاره ��ا كت ��اب " الوج ��ود والع ��دم
ل�سارت ��ر "  ،و�ستكت ��ب � ":أُ�صب ��ت بحال ��ة ارتعا� ��ش
و�أن ��ا �أق ��ر�أ الكت ��اب "  ،وبع ��د �أن تنته ��ي م ��ن قراءة
ملحمة مار�سيل برو�ست " البحث عن الزمن املفقود
�ستخرب �أ�ستاذه ��ا  ،ب�أنها �أ�شبه بطبق لذيذ وجميل ،
تعاطفت مع اجلي�ش اجلمهوري الآيرلندي ووجدت
�أن قلبها ممزق بني �آيرلندا و�إنكلرتا  ،لكنها فيما بعد
وج ��دت �أن ما يجري من عنف ه ��و حماولة لت�شويه
املجتمع الآيرلندي ب�أكمله .
*****
احلي��اة م�شكل��ة له��ا ع��دة حل��ول كل منها
�صحيح
�آيري�س مردوخ

�إنها باري�س �صيف عام عام � ، 1937سارتر يتم�شى
مزه ��و ًا يف ال�ش ��ارع  ،ف�أخ�ي�ر ًا ق ��ررت دار غاليمار
ن�شر روايت ��ه "الغثيان  ":الي ��وم �أمت�شى مثل كاتب
"  ،كل �شيء بدا يبت�سم له  ،الآن وبعد �أن ا�ستطاع
احل�ص ��ول عل ��ى غرف ��ة يف فن ��دق مي�س�ت�رال و�سط
باري� ��س  " :غرفة وا�سعة ونظيفة ومفرو�شة جيد ًا ،
ورف ��وف كتب على اجل ��دران "  ،ي�ستطيع �أن يرتب
كتب ��ه الت ��ي جت ��اوزت اخلم�سمئ ��ة كت ��اب  ":لق ��د
اهتدي ��ت اىل عقيدت ��ي  ،مل يب ��د يل �أي �ش ��يء �أه ��م
م ��ن كت ��اب "  ،يتذك ��ر �سارتر غرفة ج ��ده التي ق�ضى
طفولته بني جدرانها  :يف حجرة جدي كانت الكتب
يف كل م ��كان  ،وكن ��ت ال �أع ��رف الق ��راءة بعد  ،ومع
ذلك كنت احرتمها هذه احلجارة املرفوعة .و�سواء
كان ��ت قائم ��ة �أم مائل ��ة  ،متزاحم ��ة كقط ��ع الط ��وب
عل ��ى �أرفف املكتب ��ة �أم منف�صلة بع�ضه ��ا عن بع�ض ،
ف�إين كن ��ت �أ�شعر �إن ازدهار عائلت ��ي موقوف عليها
"  ،و�سيتذك ��ر ولعه بالكتب وكيف انتبه اجلد اىل
�أن حفي ��ده مغرم ب�ش ��يء ا�سمه الق ��راءة وي�سرتجع
�سارت ��ر يف �سريت ��ه " الكلم ��ات " كي ��ف �أجل�سه جده
�أمام ��ه وكان يف ال�سابع ��ة م ��ن عمره ليق ��ول له بكل
�صرام ��ة  ":م ��ن املفه ��وم بالطبع �إن الول ��د �سي�صبح
كاتب� � ًا "  ،ثم نبهه اجل ��د اىل �أن الأدب لن ميلأ معدته
يف يوم من الأيام .
يف بلجي ��كا التي ذهب �إليها يف زيارة ا�ستجمام عام
� 1942سيلتق ��ي بفت ��اة �آيرلندي ��ة  ،كان ��ت يف مهم ��ة
عمل  ،لكنه ��ا ما �أن �سمع ��ت �إن الفيل�سوف الفرن�سي
يف بروك�س ��ل حتى قررت البحث عن ��ه  ، ،يف اللقاء
الوحيد حتاورا حول هيدغر  ،كانت �آيري�س مردوخ
ق ��د قر�أت كت ��اب هيدغر الوج ��ود والزم ��ان باهتمام
بالغ رغم �إنها كانت ناقدة لكثري من فر�ضياته � ،إال �أن

م ��ع " �شعور بالغثيان " هو عامل م�ستقر �أخالقي ًا مع
الأف ��كار العامة للمجتم ��ع � ،إال �أن �سارتر يرى خلف
ه ��ذا الع ��امل امل�ستق ��ر  ،واقع ًا �أك�ث�ر رعب� � ًا  ،فبالرغم
م ��ن " ع ��ادات ومظاهر الدي ��ن وال�سيا�س ��ة واحلياة
املهني ��ة والعائلي ��ة  ،نح ��ن وحيدون يف ه ��ذا العامل
 ..واىل درج ��ة خميف ��ة "  ،تكت ��ب �آيري�س مردوخ ":
�إن الأدب احلدي ��ث لي� ��س له من م�ص ��ادر �أخرى غري
حياتن ��ا "  ،فالإن�سان كما ع�ّب رّ عنه �سارتر " حمكوم
علي ��ه باحلرية "  ،لكنه �أي�ض� � ًا حمكوم عليه �أن يبقى
وحي ��د ًا  .تتذكر �آيري� ��س مردوخ �أن �سارت ��ر قال لها
�إن م�شروع ��ه الأو�س ��ع ه ��و الإطاح ��ة بالربجوازية
 ..و�ش ��رح لها كي ��ف �أن ال�سم ��ة الرئي�س ��ة للح�ضارة
احلديث ��ة هي �إميانها الزائف بق ��وة العقل التحليلي
..كان �سارت ��ر يرى �إن العقالنية �أداة تدمري ال تقاوم
 .و�سيكت ��ب كول ��ن ويل�س ��ون حتية لبط ��ل �سارتر "
روكنتان " الذي  ":يعي�ش مثل بطل رواية بارابو�س
( اجلحي ��م ) غرفته هي حدود �إدراكه � .إال �أنه يذهب
�أبعد و�أعم ��ق مما يذهب �إليه بطل هرني باربو�س .
فهو مدرك �إن الإن�سان ال ميلك �سوى حريته " .
�سيظ ��ل �سارتر مهيمن� � ًا على تفك�ي�ر �آيري�س مردوخ
 ،وعل ��ى �شاكل ��ة ثالثيته " دروب احلري ��ة " �ستكتب
مردوخ روايات حتمل ر�ؤية كاتبة باعتبارها واحدة
من �أتباع �سارتر  ،حي ��ث ن�شاهد �أفعال ال�شخ�صيات
يف عالقاته ��ا الفردية التي تختارها مبح�ض �إرادتها
 ،وحيواته ��ا يف تراب ��ط مب ��ا مي ��ر به ��ا م ��ن �أق�صى
�أ�ساليب التناق�ض  ،بالرغم من ال�صدامات امل�أ�ساوية
التي حتدث عند كل خطوة يخطوها �أبطال الرواية
..و�ستجد مردوخ نف�سها تكتب عن �شخ�صيات غريبة
ودخيل ��ة على غريه ��ا  ،ت�شع ��ر بتباعده ��ا امل�أ�ساوي
م ��ن بع�ضها البع� ��ض � ،شخ�صي ��ات ت�صفه ��ا الناقدة
الرو�سية فالنتينا �إيفا�شيفا يف كتبها الثورة والأدب
ب�أنه ��ا تعي�ش يف عامل فو�ضوي ال معقول  ،الكل على
�سواء يح�س بالفجيعة يف " �ضياعهم وعزلتهم التي
التبعث على الراحة يف مواجهة موت حمقق "
******

الكتاب �أ ّثر عليها و�أ�صبحت �آراء هيدغر عن التف�سخ
ال ��ذي يعانيه الغرب تتالءم مع نظرتها ملا يجري يف
بلده ��ا بريطانيا حيث احل�ض ��ارة العقالنية ّ
حطمت
مكان الإن�سان يف الطبيعة و�إح�سا�سه بذاته .
يف ع ��ام  1953بعد عودت ��ه اىل باري�س م ��ن �إقامته
امل�ؤقت ��ة يف املانيا � ،أعلن �سارت ��ر �إن هيدغر قد �ألقى
بالإن�س ��ان م ��رة �أخ ��رى يف خ�ض ��م الع ��امل � ،إذ �إنه "
�أعط ��ى القيا� ��س ال�صحي ��ح لآالم ومعان ��اة الإن�سان
و�أي�ض� � ًا لتم ��رده "  ،كان �أهم ما تو�ص ��ل �إليه �سارتر
�آن ��ذاك �إن الع ��امل ه ��و امل ��كان " ال ��ذي تكت�ش ��ف فيه
احلقيق ��ة الإن�سانية لنف�سها عن هويتها  ،لي�س ت�أم ًال
و�إمنا حكمة وبطولة  ،ولهذا �أعلن �سارتر �إن الرواية
الوجودية يجب �أن تنتج �أخالقيات �إيجابية متام ًا ،
يف مقاب ��ل الرواية التقليدي ��ة التي ظ ّلت تقدم العامل
ال�سلبي الربجوازي املتمثل يف �أوروبا .
يف ني�س ��ان من ع ��ام � 1938ست�صدر رواي ��ة �سارتر
"الغثي ��ان" و�سي�صفه ��ا النق ��اد بانه ��ا واح ��دة م ��ن
الأعم ��ال املتميزة  ،و�سيكت ��ب �أندريه جيد م�شيد ًا ":
من هو ه ��ذا الـ جان بول اجلديد  ،يبدو يل ب�إمكاننا
�أن نتوق ��ع الكث�ي�ر من ��ه "  ،بط ��ل رواي ��ة الغثيان "
�أنط ��وان روكت ��ان" يكت�شف يف القلق �إن ��ه لي�س يف
املجانية مع ذلك
حياته �شيء معلل ومربر  ،و�إن هذه ّ
الحترره مطلق ًا من حريته وم�س�ؤوليته  ،و�إنه َيعْنيه
ه ��و وحده �أن يخلق امل�ب�ررات � ،إنه منوذج لإن�سان
الع�صر احلديث  ،الذي ي�سعى لأن ي�صبح يف طريق
خمتل ��ف  ..ورغ ��م �أن �سارتر اليق ��دم يف "الغثيان"
�إجابة وا�ضحة للم�شاكل الأخالقية والوجودية التي
يعي�شه ��ا روكت ��ان  ،لكنه يجد خال�ص ��ه يف اال�شتباك
مع الوجود  ،هكذا تكتب �آيري�س مردوخ يف الف�صل
املعنون "اكت�شاف الأ�شياء " من كتابها �سارتر املفكر
العق�ل�اين الرومان�سي �إن  ":هذه الرواية تعبري عن
ال�ش ��ك امليتافيزيقي النقي  ،كما �إنها حتلل هذا ال�شك
عل ��ى �ض ��وء املفاهيم املعا�صرة  ،كم ��ا �إنها عبارة عن
مق ��ال يف علم الأخالق يحلل طبيع ��ة ( �سوء الطوية
)  ،وت ��رى م ��ردوخ �أن ال�ش ��ك الذي يع ��اين منه بطل
�سارت ��ر يف الغثي ��ان هو �ش ��ك قدمي وم�أل ��وف �إنه ":
�ش ��ك يف م�شكلة الغرابة وم�شكل ��ة اال�ستناج القائمة
"  ،وترى �آيري�س �أن بطل رواية الغثيان " روكنتان
ه ��و مثال لإن�س ��ان الع�ص ��ر الذي تعي�ش في ��ه  ،وهو
ي�سع ��ى يف �أن ي�س�ي�ر بطري ��ق خمتل ��ف  ،وتت�ساءل
م ��ردوخ مب ��اذا يذكرن ��ا غثي ��ان �سارت ��ر ؟ يذكرن ��ا
بـزرادي�ش ��ت عن ��د نيت�شه  ":ه ��ذا الغثي ��ان يخنقني
 ..لق ��د حاولن ��ا �أن نخ ��رج من الغوغاء ..م ��ن نتانتة
�صاح ��ب ال ��دكان ..غثي ��ان ..غثي ��ان "  .يعي�ش بطل
�سارت ��ر يف عامل �ضيق الأف ��ق  ،حيث احلياة مت�ضي

جان بول �سارتر

مارتن هيدغر

كينج�سلي �أمي�س

�أعتق��د �إن الف��ن يك��ون جي��داً للنا�س طاملا
بق��ي ق��ادراً على تعزي��ز اخلي��ال الب�شري
ب��دل الفنتازي��ا املوغل��ة يف ال�شخ�صاني��ة
والأنوية .
�آيري�س مردوخ

ر�أى النق ��اد يف رواية " حت ��ت ال�شبكة " – ترجمها
اىل العربي ��ة ف� ��ؤاد كام ��ل  -انطالق ��ة جدي ��دة لأدب
التم ��رد  ،وعالم ��ة م ��ن عالم ��ات جي ��ل الغ�ض ��ب ..
واعتربها الناقد كينيث تين ��ان ب�أنها ر�ؤية ع�صرية
لأزم ��ة الإن�س ��ان � ..ص ��درت الرواية ع ��ام .. 1954
كان ��ت �آيري�س مردوخ ق ��د كتبتها ع ��ام  1950لكنها
مل جت ��د نا�ش ��ر ًا لها  ،جمي ��ع الذين ذهب ��ت �إليهم من
�أ�صح ��اب دور الن�ش ��ر  ،كان ��وا ي�سخ ��رون م ��ن هذه

امل ��ر�أة غليظة ال�ساق�ي�ن التي ت ��ردّد �أمامهم مقوالت
فل�سفية  ،وتكتب رواية الحتمل ر�سالة وال تدعونا
اىل �ش ��يء عندم ��ا و�صلتها الن�سخ ��ة الأوىل اح�ست
بال�سع ��ادة وق ��ررت �أن تر�س ��ل بالربي ��د ن�سخ ��ة من
الرواية اىل �سارتر  ،وجد بع�ض النقاد يف الرواية
عم ًال جديد ًا وذكي ًا  ،واعتربها البع�ض منوذجا لأدب
الالمعق ��ول الذي ينظر اىل العامل كما لو كان مملكة
م ��ن الفو�ضى ..كانت �آيري�س مردوخ قد كتبت مقا ًال
ع ��ن رواية �صمويل بيك ��ت الأوىل " موريف " التي
�ص ��درت ع ��ام  ، 1938واعتربتها منوذج� � ًا للرواية
الفل�سفي ��ة احلديث ��ة  ،كان ��ت الرواي ��ة ق ��د اعجب ��ت
جيمي�س جوي�س و ت �س �إليوت التي عدها �صفحة
م ��ن ال�صفحات التي ت ��روي حكاية الأر�ض اخلراب
ه ��ذه  ،لكنه ��ا مل تعجب الق ��راء  ،بط ��ل رواية بيكت
�سنتعرف عليه من ال�صفحات الأوىل  ،جال�س ًا على
كر�سي ��ه الهزاز  ،وهو ال�شيء الوحيد يف هذا العامل
الذي يتم�سك به  ،ح ��اول يف الرواية �أن ي�ستعر�ض
قدرته على م ��زج الفل�سفة بال�س ��رد الروائي  ،فنقر�أ
عل ��ى ل�س ��ان البطل �إ�ش ��ارات �إىل بريكل ��ي وليبنيتز
و�شذرات من فتغن�شتاين وتلميحات �إىل �أفالطون ،
كتب �أحد النقاد �إن موريف متثل خال�صة فكر غربي
يعت�ب�ر �أن اجل�س ��د هو �سجن للعن�ص ��ر الروحي يف
الإن�سان
تروي لنا �آيري�س مردوخ يف " حتت ال�شبكة " ق�صة
�ش ��اب متمرد ا�سمه " ج ��اك دوناجيو يعمل مرتجم ًا
للروايات من اللغة الفرن�سية اىل االنكليزية  ،وهو
يق ��وم بهذا العمل لي�س حب ًا يف الرتجمة  ،ولكن من
�أج ��ل �أن ال ي�ستغ ��ل موهبت ��ه يف الكتاب ��ة االبداعية
 ،.يرف� ��ض �إغ ��راءات �صديقه لالن�ضم ��ام اىل �إحدى
احل ��ركات املارك�سي ��ة  ..تخربنا �آيري� ��س �إن بطلها
يتمي ��ز ب�إح�سا� ��س �أخالق ��ي يتلخ� ��ص يف معاملت ��ه
ال�صدقائ ��ه ونظرت ��ه الالئق ��ة للمر�أة  ،لكن ��ه يعي�ش
مت�شرد ًا وهو يربر ت�شرده هذا ب�أن ال�شيء ي�ضايقه
يف احلي ��اة �أكرث من دفع �إيجار م�سكن  ،يف طرقات
لن ��دن يجد جاك نف�سه  ،ورغم ن�صائح �أ�صدقائه ب�أن
ي�ت�رك حالة الت�ش� � ّرد هذه  ،ويلتح ��ق بوظيفة ثابتة
ت�ؤ ّمن له حياة م�ستقرة  .يحاول البحث عن حبيبته
ال�سابق ��ة " �آن " فيكت�شف �إنه ��ا هجرت الغناء و�إنها
تدير م�سرح ًا جتريبي ًا تعر�ض فيه �أعمال بانتومامي
" م�سرح �صامت "  ،وعندما يجدها يكت�شف �أن حبه
القدمي قد جتدّد  ،لكنها ترف�ض العودة �إليه  ،وتن�صحه
ب�أن يتجه نحو �أختها املمثلة الرثية " �سادي " التي
حتت ��اج اىل رجل يحميه ��ا ممن يطاردونه ��ا  ،يقبل
ج ��اك العمل عند �س ��ادي ويكت�ش ��ف �أن الرجل الذي
يطارده ��ا ا�سمه " هيج ��و بلفوندر " وه ��و  ":رجل
�أعم ��ال ثري يهتم بالفل�سفة وي ��زدري املال والرثوة
 ،وي�ؤم ��ن بفل�سف ��ة ال�صمت التي ت ��رى يف العزوف
عن الكالم يف �شتى جماالت الفنون واحلياة معاين
كب�ي�رة الترتقى �إليها �سائ ��ر الفل�سفات " يت�أثر جاك
بهيج ��و وي�سعى الكت�شاف حقيق ��ة وجوده  ،حيث
يدرك �إنه لي�س الكائن الوحيد املوجود على الأر�ض
و�إن غ�ي�ره ي�شاركون ��ه ه ��ذا الوجود ويعل ��ن �إن ":
االع�ت�راف بوجود حقيقة وا�سع ��ة ومتنوعة خارج
�أنف�سن ��ا يخلق �إح�سا�س� � ًا بالرعب يف ب ��ادئ الأمر .
ولك ��ن بالفهم ميكن �أن يولد هذا االعرتاف �إح�سا�س ًا
باالنتعا�ش والقوة الروحية " .
كانت �أيري�س مردوخ يف اخلام�سة والثالثني عندما
�صدرت " حتت ال�شبك ��ة " ور�أت فيها بداية مرحلة
جديدة يف حياتها  ..و�سرتى يف احلقيقة على �إنها
مفهوم وج ��ودي ذاتي  ،ولكن هذه امل� � ّرة لي�س على
طريقة �سارتر و�إمنا مبنظار الفيل�سوف الدمناركي
والأب ال�شرع ��ي للوجودية "�س�ي�رون كريكجارد "
ال ��ذي ي ��رى �أن الإن�س ��ان باعتباره كائن� � ًا وجودي ًا ،
الميكنه �أن يتبنى وجهة نظر �أزلية .
تق�سم
يف ح ��وار معها تق�ت�رح �آيري� ��س م ��ردوخ �أن ّ
رواياته ��ا الت ��ي كتبت للفرتة من ع ��ام 1954وحتى
عام  1995الذي �صدرت به �آخر رواياتها " مع�ضلة
جاك�س ��ون"  ،وبني هذين التاريخني ن�شرت مردوخ
رواي ��ات " البح ��ر  ..البح ��ر "  ،الفت ��اة الإيطالية "
 ،الر�أ� ��س املقطوع ��ة " " اله ��روب من الع� � َّراف " "
قلع ��ة الرم ��ال " و " اجلر� ��س " وحيد الق ��رن " و "
الفت ��اة الإيطالية " و تلمي ��ذ الفيل�سوف " وروايات
جت ��اوزت الع�شري ��ن رواي ��ة .حيث تق�ت�رح تق�سيم
رواياته ��ا اىل رواي ��ات مفتوح ��ة ورواي ��ات مغلقة
 ،والرواي ��ات املغلق ��ة ه ��ي التي يلعب فيه ��ا الطابع
الأ�سط ��وري دور ًا هام� � ًا باالحت ��اد م ��ع مو�ضوعات
�سيكلوجي ��ة  ،والرواي ��ات املفتوح ��ة ه ��ي الأك�ث�ر
واقعية  ،وت�ض ��ع �آيري�س روايتها " حتت ال�شبكة "
يف خان ��ة الرواي ��ات التي عك�ست م ��ا كان يدور يف
عقلها الباطن  ،وال�شخ�ص�سات فيها بال حركة متام ًا
ميئو� ��س منها  ،لكنها متمردة على واقع يريد لها �أن
ت�س�ي�ر يف م�سارات خا�صة تق ��ول لربيان ماغي يف
احل ��وار الذي ترجمته اىل العربي ��ة لطفية الدليمي
" نزهة فل�سفية يف غابة الأدب " � :إن " ّ
كل الأعمال
الروائي ��ة اجل ّي ��دة تقوم عل ��ى هي ��اكل تنطوي على
�أ�س ��رار غام�ضة ب�ش�أن ال�شهواني ��ات املت�صارعة �إىل
جانب تلك ال�صراعات الداكنة بني اخلري وال�شر يف
احلياة الب�شرية "

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
2 June 2019

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ
ب��ي�ن ال����ن��ي�ران

ع ��ن "دار امل ��دى"� ،ص ��در اجل ��زءان الأول والث ��اين من
مذك ��رات ال�سيا�س ��ي العراق ��ي الدكت ��ور �إي ��اد ع�ل�اوي
بعنوان "ب�ي�ن النريان" ،يتناول فيهم ��ا املرحلة الأوىل
م ��ن حيات ��ه ،والدت ��ه ،ودخوله العم ��ل ال�سيا�س ��ي .كما
ي�س ّل ��ط ال�ضوء من خاللهما عل ��ى عالقته بحزب البعث،
وع ��ن حرك ��ة ناظ ��م ك ��زار ،وحم ��اوالت االغتي ��ال التي
تعر� ��ض لها ،بعده ��ا يقدم لنا بانوراما ح ��ول املعار�ضة
العراقي ��ة واخلط ��وات الأوىل لت�شكي ��ل حرك ��ة الوفاق
الوطن ��ي ،وبعده ��ا ت�شكيل امل�ؤمتر الوطن ��ي املعار�ض،
وموق ��ف املعار�ضة من احل ��رب العراقية الإيرانية التي
اندلعت يف بداية الثمانينات.

رمضانيات

م�����س��ل�����س��ل �أح����م����د ال�����س��ق��ا ف��ـ��ي ورط�����ة وامل�����ؤل����ف ي���ر ّد
منذ ب��دء عر�ض امل�سل�سل امل�صري "ولد
الغالبة" ال ��ذي يلعب ب�ط��ول�ت��ه الفنان
�أحمد ال�سقا ،الحقته اتهامات باالقتبا�س
من امل�سل�سل الأمريكي ال�شهري "بريكنغ
باد".
ورغ� ��م ع���دم ت �ط��اب��ق �أح� � ��داث ال�ع�م�ل�ين
الدراميني ،ف��إن كثري ًا من متابعي "ولد
الغالبة" ال ��ذي ي�ع��ر���ض لأول م ��رة يف
رم �� �ض��ان ،ر�أوا �أن احل�ب�ك��ة الأ�سا�سية

حقيقة وفاة اجنلينا جويل يف �أحد
م�ست�شفيات لو�س �أجنلو�س
احلياة ،العاري عن ال�صحة.
وك�شف م��وق��ع
الأم�ي�رك ��ي �أن امل�م�ث��ل ال �ع��امل��ي ب��راد
بيت زوج ج��ويل ا�ستنكر مت��ام� ًا كل
ال���ش��ائ�ع��ات ال �ت��ي حت��دث��ت ع��ن وف��اة
�شريكة حياته ،معرب ًا يف الوقت عينه
عن خوفه ال�شديد.
وق��ال��ت الطبيبة ال��رو� �س �ي��ة م��اري�ن��ا
�أبلينايفاّ � :إن الذين يفقدون ال�شهية
وال ��وزن ،ين�صحهم الأط �ب��اء بزيادة
خا�صة� ،أو
�أوزانهم يف م�ست�شفيات ّ
حتت رقابة �صارمة من جانب �أطباء
خمت�صني ،ل ّأن ا�ستمرار احل��ال كما
هو عليه ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إ�صابات
ب�أمرا�ض البنكريا�س� ،أو معاناتهم من
م�شاكل يف اجلهاز احلركي.
morningledger

�أ�صبحت النجمة العاملية �أجنلينا
جويل حديث و�سائل الإعالم ومواقع
ال�ت��وا��ص��ل الإج�ت�م��اع��ي ،م�ث�يرة قلق
حمبيها ،ال��ذي��ن ذع ��روا بعد ت��داول
بع�ض املواقع العربية خرب مفارقتها

مت�شابهة �إىل حد كبري ،ف�ضال
ع��ن وج��ود تطابق �أح�ي��ان��ا يف امل�شاهد
والألفاظ امل�ستخدمة يف احلوار.
و�أث ��ار ه��ذا الت�شابه م��وج��ة تفاعل على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،تراوحت
بني الإ�شارة �إىل االقتبا�س �أو ال�سخرية
م��ن "ن�سخ" بع�ض امل���ش��اه��د ب�ين "ولد
الغالبة" و"بريكنغ باد" ،حتى ظهرت
�صفحات على موقع "في�سبوك" خم�ص�صة

لر�صد �أي �أوجه �شبه بني
امل�سل�سلني.
ودف��ع ه��ذا اللغط م��ؤل��ف "ولد الغالبة"
�أمي��ن �سالمة �إىل ال��رد ،حيث ن�شر على
�صحفته مب��وق��ع "في�سبوك" من�شور ًا
لتربئة عمله من تهم االقتبا�س� ،إال �أنه
�سرعان ما حذفه بع�ض تعر�ضه لهجوم
كا�سح.

اللعب خالل النوم  ...رهان لعبة "بوكيمون" املقبل
�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة "بوكيمون كومباين"
التابعة ملجموعة "نينتندو" اليابانية
العمالقة عن نيتها �إطالق لعبة حتمل ا�سم
"بوكيمون �سليب" �سنة  ...2020متا َر�س
خ�لال النوم .وبعد لعبة "بوكيمون غو"
التي تتيح م�ط��اردة بيكات�شو وغ�يره من
ال�شخ�صيات اخل�ي��ال�ي��ة ب��وا��س�ط��ة تقنية
ال���واق���ع امل� �ع ��زز وال� �ت ��ي ج��ذب��ت م�لاي�ين
ال�ل�اع� �ب�ي�ن م �ن��ذ �� �ص ��دوره ��ا يف ،2016
"ين�صب تركيزنا الآن على مرحلة النوم"،
ّ
بح�سب ما قال رئي�س ال�شركة ت�سونيكازو
�إ�شيهارا خالل م�ؤمتر �صحايف يف طوكيو.
وكانت ال�شركة اليابانية قد تعاونت مع
ا�ستوديوهات "نيانتك" الأمريكية التي
ط��و ّرت ه��ذا التطبيق عرب الهاتف الذكي.
ويق�ضي الهدف ه��ذه امل � ّرة "بجعل النوم
ن�شاطا ترفيهيا" ،على ح ّد قول �إ�شيهارا.

ومل يك�شف �شيء عن امل�ضمون ،لكن بح�سب
م��ا ر� �ش��ح م��ن م �ع �ل��وم��ات�� ،س�ت�ك��ون ه��ذه
اللعبة مرفقة ب�أك�س�سوار حممول �صممته
"نينتندو" .و��س�ي�ك��ون "بوكيمون غو
بال�س بال�س" م��زود ًا بجهاز ير�صد حالة
النوم لدى الالعب ،ثم تنقل البيانات من
هاتفه الذكي عرب تقنية "بلوتوث".
وكما �سلفه "بوكيمون غو بال�س" الذي
يو�ضع حول املع�صم� ،سيتيح الأك�س�سوار
اجل��دي��د �أي�ضا االن �ط�لاق يف عمليات
بحث عن كائنات "بوكيمون"
الغريبة خالل النهار قبل �أن
يحل التعب يف امل�ساء
م��ع ال �ع�ين ال���س��اه��رة
لـ " بو كيمو ن
�سليب" ،وف ��ق
ال�شركة اليابانية.

ال���ف���ن���ان���ات ي��خ�����ض��ن م����ع����ارك ال���ت���وا����ص���ل االج��ت��م��اع��ي
�أي ��ام قليل ��ة وينتهي عر� ��ض م�سل�سالت
مو�سم رم�ض ��ان هذه ال�سنة .وبعيد ًا
ع ��ن املعايري النقدي ��ة املتخ�ص�صة
بع ��امل التمثي ��ل والدرام ��ا
التلفزيوني ��ة� ،شه ��دت مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ترا�شق� � ًا
�أ�شب ��ه مبعرك ��ة ،ب�ي�ن ع ��دد م ��ن
"احل�ساب ��ات" ،بع�ضه ��ا ب�أ�سم ��اء
م�ستع ��ارة .ترا�ش ��ق ع ��زز اخل�ل�اف
والتوت ��ر ب�ي�ن املمثل�ي�ن واملمث�ل�ات من
جدي ��د .فيما كان التق ��اذف الكالمي الع�شوائي خالف منذ �سنوات ،وحتاول
على موق ��ع "تويرت" بط ًال يف املعركة ،واحتلت كل ممثل ��ة منهما التفوق عل ��ى الأخرى .احلرب
بع� ��ض الو�س ��وم املرتب ��ة الأوىل ،خ�صو�ص� � ًا ه ��ذه امل ��رة اتخ ��ذت �ش ��ك ًال خمتل ًف ��ا� .إ ْذ تغ ّل ��ب
يف �ساع ��ات ال ��ذروة� ،أي خ�ل�ال عر� ��ض ه ��ذه النقا�ش ح ��ول �أحمر �شفاه �سريي ��ن عبد النور،
امل�سل�سالت.
عل ��ى م�ست ��وى دوره ��ا يف م�سل�س ��ل "الهيب ��ة
مل يك ��ن مُ�ستغرب� � ًا �أن تعود "معرك ��ة املعجبني" احل�صاد" .ودار اجلدل على املواقع وال�صفحات
ب�ي�ن املمثلتني �سريين عبد النور ونادين ن�سيب اخلا�صة بال�سخرية من هذا اللون الذي و�ضعته
جني ��م �إىل �أوجها ،إ� ْذ � ّإن عب ��د النور وجنيم عل عبد النور ،و�أ�صبحت م ��ن خالله �سفري ًة ملاركة

قبل موعد اإلفطار

جتميل عاملية.
فيما مل تكتف زميلة عبد النور ،نادين جنيم
ف�صل يف لبنان
بنتائج الإح�صاءات التي ًت ّ
على مقا� ��س املحطات التلفزيونية التي
تعر� ��ض م�سل�سله ��ا "خم�س ��ة ون�ص"،
بل ق ��ررت يف بداية رم�ض ��ان توجي َه
�شك � ٍ�ر لـ  60مليون متاب ��ع! قيل �إنهم
ي�شاه ��دون م�سل�سله ��ا .وكذل ��ك مل
توف ��ر زميلتهما ماغي بوغ�صن جهد ًا
يف دخوله ��ا لعبة املناف�س ��ة على املواقع
البديل ��ة .بوغ�صن الت ��ي ت�شارك يف بطولة
م�سل�س ��ل "بروف ��ا" ،كتب ��ت �أنه ��ا ت�شكر 80
ملي ��ون م�صري عل ��ى حمبتهم .لك ��ن الردود
ج ��اءت �سريع ��ة م ��ن قب ��ل املتابع�ي�ن الذي ��ن
ت�ساءلوا جم ��دد ًا عن م�صداقي ��ة بو غ�صن،
وعن ع ��دد امل�شاهدي ��ن احلقيق ��ي ،و�إذا ما
كان ه ��ذا الرق ��م مو ّثق ًا فع�ل ً�ا� ،أم يبقى يف
�إطار التكنهات التي يروج لها البع�ض.

وب� � ��د�أ � �س�لام��ة
بيانه ب�أنه مل تكن له م�شاهدة للم�سل�سل
الأم�يرك��ي من قبل ،لكنه فعل ذل��ك بعدما
ت��اب��ع م�لاح �ظ��ات ب �� �ش ��أن ال�ت���ش��اب��ه بني
العملني .لكن بيان �سالمة مل يكن كافي ًا
فيما ي�ب��دو بالن�سبة ملتهميه بال�سرقة،
حيث تعر�ض لهجوم �شديد بعد ن�شره.

حورية فرغلي:
لهذا ال�سبب قررت
العودة لدراما رم�ضان
�أكدت املمثلة امل�صرية حورية فرغلي �أنها قررت خو�ض
املناف�سات الدرامية يف �شهر رم�ضان اجلاري رغم قرارها
باالبتعاد عن الدراما يف العامني الأخريين
من ��ذ تقدميه ��ا م�سل�س ��ل "احلال ��ة ج"
والأزمات الكث�ي�رة التي واجهتها
يف العم ��ل واعالنها ب�شكل علني
عنها ،مب�سل�سل "مملكة الغجر"
لأنه ��ا �أعجب ��ت بال�سيناري ��و
و�أحبت تقدميه.
و�أ�ش ��ارت حوري ��ة �إىل �أن
�شخ�صي ��ة الغجري ��ة وع ��امل
الغجر عموم� � ًا كانت تتمنى
اخلو� ��ض يف تفا�صيلهم ��ا،
ولذل ��ك مبج ��رد وج ��ود
�سيناريو "مملكة الغجر"
وج ��دت فيه ما كانت تريد
تقدميه ،ملا يف هذا العمل
م ��ن تفا�صي ��ل كث�ي�رة ال
يعرفه ��ا اجلمه ��ور ،مو�ضحة
�أن العم ��ل يع ��د خليط ًا م ��ن الأك�شن
والدرام ��ا والرتاجيدي ��ا والرومان� ��س،
و�أنه ��ا �أرادت �أن تغري م ��ن جلدها يف هذا
العامل.
يذك ��ر �أن م�سل�س ��ل "مملك ��ة الغج ��ر" م ��ن
ت�ألي ��ف الكاتب حممد الغيط ��ي ،و�إخراج
عبد العزيز ح�ش ��اد ،و�إنتاج �شركة الذهب
للإنت ��اج الفني بالتعاون م ��ع نقابة املهن
ال�سينمائية ،وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل
عدد كبري م ��ن الفنانني منهم :فيفي عبده
وحوري ��ة فرغل ��ي ،و�سام ��ح ال�صريطي،
و�أحم ��د ك ��رارة ،و�سن ��اء �شاف ��ع ،وحازم
�سمري ،وميار الغيطي ،وعزة جماهد.

زينب الركابي :افتقدت فـي رم�ضان عادل �إمام وي�سرا

 حممد جا�سم

الفنانة "زينب الركابي"،
ُعرفت با�ستخداماتها
اخلزفية يف الفن الت�شكيلي،
كما ا�ستخدمت يف عملها
اخل�شب والزجاج ب�أنواعهما
ال�سيما يف معر�ضها الأول
"مرايا النفو�س ".زينب
كانت �ضيفة على زاويتنا
الرم�ضانية "قبل موعد
الإفطار" قلت لها-:

الطقس

 هل ميك ��ن �أن تخت�صري لنا �شهر
رم�ضان بكلمة واحدة؟
 زكاة الأبدان. م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن
�شهر رم�ضان؟
 الرحمة. م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�صرين على
متابعتها بعد الإفطار؟
 �أتابع بع�ض الأعمال ،منها برنامج"خط �أخ�ضر" على العراقية.
 ه ��ل يرتبط رم�ضان عندك مبدفع
الإفطار؟
 ال يرتب ��ط رم�ضان عن ��دي مبدفعالإفط ��ار ،و إ�من ��ا يرتب ��ط ب ��كل

الطقو�س التي ميثلها هذا ال�شهر .وبع ��د الإفط ��ار بال�ص�ل�اة و ق ��راءة الإلكرتونية يف رم�ضان؟
 �أنا م�شغولة بعملي الفني ،ال وقت كيف تق�ضني يومك يف رم�ضان؟ القر�آن والدعاء معظم الوقت.
 �صباح� � ًا يف العم ��ل ،و يف امل�ساء  ه ��ل تت�صفح�ي�ن املواق ��ع عندي لت�صفح املواقع الإلكرتونية. ما هي الوجبات املف�ضلة لك على
مائدة الإفطار؟
 لي�س ��ت هن ��اك وجبة معين ��ة ،ف�أنا�أح ��ب التنويع يف الطعام وعادة ما
يكون طعامي قلي ًال يف رم�ضان.
تابعت عم�ل ً�ا فني ًا �أعجبك يف
 هل
ِ
رم�ضان؟
 م�سل�سل "حكايتي". هل لديك ممث ��ل مف�ضل تتابعينه
خالل رم�ضان؟
 للأ�س ��ف ،افتق ��دت يف رم�ض ��انالفنان عادل �إمام والفنانة ي�سرا.
 م ��اذا حتمل�ي�ن لرم�ض ��ان م ��ن

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الأحد)� ،إذ ترتف ��ع درجات احلرارة ع ��ن معدالتها مع رياح
خفيفة

ذكريات؟
 لرم�ض ��ان نكه ��ة خا�ص ��ة �أحبه ��ا،خا�صة طقو� ��س ال�سحور وال�صالة
وقراءة القر�آن حتى الفجر.
 هل ا�ستطاع ��ت الدراما العراقية
�أن تناف� ��س العربي ��ة يف �شه ��ر
رم�ضان؟
 للأ�س ��ف الت�ستطيع الدراما عندنامناف�سة الدراما العربية.
 م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين
الذي عر� ��ض يف رم�ضان وبقي يف
ذاكرتك؟
 مل �أمتك ��ن يف ه ��ذا ال�شه ��ر م ��نمتابع ��ة امل�سل�س�ل�ات الن�شغ ��ايل،
و�أي�ضا لأنها مليئ ��ة بالإعالنات ،ما
يجعل املتفرج ينتظر كثري ًا.
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العمود
الثامن
 علي ح�سني

العبادي يكتفي
بهذا القدر
هل قر�أمت البيان الذي �أ�صدره
ال�سيد حيدر العبادي والذي �أعلن
فيه تنازله وان�سحابه من جميع
املواقع القيادية يف حزب الدعوة ؟
 ..هل انتم مثلي �ضريتم كف ًا بكف
؟ يف هذه الزاوية املتوا�ضعة
كتبت �أن من �أبرز االخطاء
التي ارتكبها حيدر العبادي
يف االنتخابات الأخرية � ،أنه مل
يخرج من عباءة حزب الدعوة
 ،ولهذا ظ ّل طوال الوقت ي�ص ّر
على �أن ت�ض ّم قائمته االنتخابية
�أ�سماء مثل عبا�س البياتي وعامر
اخلزاعي وحممود احل�سن .
ظلت النا�س منذ الإعالن عن
ت�شكيل قائمة العبادي ت�س�أل
ماذا �سيفعل العبادي ،ومن هي
الأ�سماء الكفوءة التي �سيدخل
بها االنتخابات  ،وملن �سينحاز:
لأع�ضاء يف حزب الدعوة �أثبتوا
ف�شلهم و�سذاجتهم ال�سيا�سية � ،أم
يذهب باجتاه �شخ�صيات تعيد
االعتبار ل�صوت الناخب العراقي
الذي يتع ّر�ض يف ك ّل انتخابات
�إىل الإهانة ب�سبب احت�ضان الكتل
ال�سيا�سية لنماذج حوّ لت الربملان
ومن�صة
�إىل " بازار " لل�صفقات ،
ّ
ّ
لبث الكراهية بني �أبناء ال�شعب ؟
ولهذا جاء اختيار حيدر العبادي
للعديد من �أع�ضاء قائمته �أ�شبه
بالإهانة ال�شديدة واجلارحة
التي و ّلدت حالة من اال�ستياء عند
الناخبني وت�سبّبت يف عزوف
الكثريين  ،فما معنى �أن مينح
الناخب والءه ل�شخ�صيات مل
يبلغوا ّ
�سن املراهقة ال�سيا�سية ؟
االن العبادي يتحدث عن م�ستقبل
هذا البلد  ،فلماذا اذن مل يطرد
�آنذاك خفافي�ش الدميقراطية الذين
ارتدوا �أكرث من قناع .
يلح طوال ال�سنوات
ظ ّل العبادي ُّ
الأربع املا�ضيات على �أنه
حامي الإ�صالح  ،منه جاء
و�إليه يخ�ص�ص ح�صيلة جوالته
االنتخابية  ،ولهذا هو ال يتح ّرك
وحده ،بل هو حماط بكبار
الإ�صالحيني من �أمثال عبا�س
البياتي وعامر اخلزاعي  ،كي
ي�شهروا ثقافتهم يف مدن العراق
 ،ويع ّلموا العراقيني كيف تكون
الدميقراطية !.
�أب�سط عقل �سيا�سي كان يعرف � ّأن
عودة الوجوه الفا�شلة ،باخلداع
واخلطب الإ�صالحية  ،لن ينجح
يف االنتخابات االخرية و� ّأن زمن
ال�ضحك على العراقيني انتهى
مفعوله .لكن العبادي لال�سف
ت�أخر كثريا لكي ي�صل �إىل هذا
اال�ستنتاج .كان احل ّل كان يف
التغيريال�شامل  ،ال يف" الطبطبة
" على الفا�سدين والتهديد فقط
بفتح ملفاتهم .
كانت احلاجة تربز �إىل ت�شكيل
نخبة �سيا�سية فاعلة وم�س�ؤولة،
تعب
غري عاجزة عن قيادة حركة رِّ
عن �صوت الناخب  ،وحترتم
معاناته وت�ستجيب لتطلعاته..
نخبة تن�شغل بالربنامج الوطني
 ،للناخب الذي �سرقت �أحالمه
و�أمواله � ،أكرث من ان�شغالها
ب�إر�ضاء قائمته احلزبية !
ي�صنع التاريخ الرجال الذين
يخرجون من تردّدهم وعباءة
الطائفية والتحزب اىل ف�ضاء
�أو�سع ،ظل العبادي مرتدّد  ،ولهذا
مل ي�ستطع ان ي�صنع حلظته
التاريخية.

 ها�شم حنون
ال �ف �ن��ان ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي ي�ستعد
الق��ام��ة م�ع��ر��ض��ه الت�شكيلي
ال��ذي يعد يعد ال�ث��ام��ن ع�شر
�ضمن �سل�سلة معار�ضة التي
اق��ام�ه��ا � �س��واء يف ب �غ��داد او
االردن او مقر اقامته احلايل
ك��ن��دا  ..امل��ع��ر���ض اجل��دي��د
��س�ي�ف�ت�ت��ح ي� ��وم ال �ث��ام��ن من
�شهر حزيران اجلاري 2019
مبدينة فكتوريا الكندية
 نادية هناوي
ال �ن��اق��دة واالك��ادمي �ي��ة �صدر
لها كتاب " مو�سوعة ال�سرد
ال �ع��رب��ي ...م�ع��اي�ن��ات نقدية
وم� ��راج � �ع� ��ات تاريخية"،
وال � �ك � �ت� ��اب ي� �ع ��د ت �ت��وي �ج��ا
مل �� �ش��روع �ه��ا ال� �ن� �ق ��دي ال ��ذي
بداته منذ �سنوات وقدمت من
خالله العديد من الدرا�سات
يف جمال نفد الرواية والنقد
الثقايف.
 عقيل املندالوي
م��دي��ر ع ��ام ال � ��دار ال�ع��راق�ي��ة
للأزياء ،ا�شرف على �أُم�سية
رم �� �ض��ان �ي��ة اق��ام �ت �ه��ا ال���دار

ع��ر��ض��ت خ�لال�ه��ا جمموعتني
م��ن االزي � ��اء م���س�ت��وح��اة من
الفلكلور العراقي  ،و�شهدت
الفعالية �أي�ض ًا ،تقدمي عرو�ض
م�سرحية تراثية م�ستوحاة من
الواقع العراقي ،واخرى تعرب
عن مكونات املجتمع وعر�ض
لل�سدارة البغدادية ومعر�ض
ثابت لالزياء واالك�س�سوارات
واالع �م��ال ال�ي��دوي��ة والفنية
اقيم مب�شاركة  ٢٠فنان ًا.

