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يح�صن مواقعه :اتخذنا التدابري ولن نغادر قاعدة بلد
التحالف الدويل
ّ

مل تك�ش ��ف احلكوم ��ة فيم ��ا ل ��و �أنه ��ا ق ��د
تو�صلت اىل معلوم ��ات �أولية ب�ش�أن هوية
منف ��ذي الهجمات ال�صاروخي ��ة الأخرية على مواقع
ع�سكري ��ة ونفطي ��ة �شم ��ايل الب�ل�اد وجنوبيها حتى
الآن ،فيم ��ا يب ��دو �أن العراق �أم ��ام "�سيناريو" مقلق
يف حال قرر امل�ست�شارون الغربيون �ضمن التحالف
الدويل مغادرة البالد ب�سبب تلك التهديدات.
ي ��وم �أم�س ،قال التحالف ال ��دويل �ضد تنظيم داع�ش
�إن الق ��وات اجلوي ��ة الأمريكي ��ة �ستتخ ��ذ التداب�ي�ر
الالزمة لتوفري احلماية للعاملني معها يف قاعدة بلد

 التفا�صيل �ص3

تظاهرات يف بغداد واجلنوب احتجاج ًا على الف�ساد و�سوء اخلدمات
 بغداد /املدى
تظاه ��ر املئات م�ساء يوم
اجلمعة و�س ��ط العا�صمة
بغداد احتجاج ًا على �سوء اخلدمات
و�أداء احلكومة والربملان.
و�أف ��اد مرا�س ��ل (املدى) ب� ��أن املئات
من املتظاهرين من املدنيني واتباع
التيار ال�صدري ّ
نظموا تظاهرة يف
�ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط العا�صم ��ة
بغ ��داد ،رفعوا خالله ��ا الفتات تندد
بالف�س ��اد و�س ��وء اخلدم ��ات املقدمة
للعراقي�ي�ن ،فيم ��ا طالب ��وا ب�إكم ��ال
ت�شكي ��ل الكابين ��ة احلكومي ��ة التي
تخلو م ��ن وزراء الداخلية والدفاع
والع ��دل والرتبي ��ة ،و�أعلن ��وا
م�ساندته ��م لتظاه ��رات حمافظ ��ة
الب�صرة التي ترفع ذات ال�شعارات.
يذك ��ر �أن اللجن ��ة املركزي ��ة امل�شرفة
عل ��ى االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة يف
الع ��راق دعت ،الثالثاء املا�ضي� ،إىل
تظاه ��رات يف عدد م ��ن املحافظات
تنديد ًا بـ "الت�صرفات غري امل�س�ؤولة
من قبل احلكومة والربملان".
ويف الب�ص ��رة ،تظاه ��ر الآالف
م ��ن �أه ��ايل املحافظ ��ة ،للمطالب ��ة

كم ��ا عا�ش يتعثـر بخجله ،رحل عب ��د الإله متلفع ًا بعباءة
ح�س ��ه املرهف بغي ��اب الوطن ال ��ذي ظل حلم� � ًا يت�شوّ ف
ِّ
ملعانقت ��ه واقع ًا يبدّد ي�أ�سه ووج ��ع من كانوا مثله الأعلى
يف البحث عن نهاية غري ما �صار �إليه الوطن  ،مثل الذين
هجرون ��ا �إىل حيث رقدته ��م الأخرية يف مقاب ��ر الغرباء
بعد �أن �أدار لهم الوطن ظهره ع�سف ًا و�إنكار ًا ..
كتب يل قبل ب�ضعة �أ�سابيع ال�سطور التالية :
" �أبو نبيل العزيز
يب ��دو �أين ملتح ��ق بالركب  .من ��ذ  ١٣ني�س ��ان والأطباء
ج ّربوا كل �شيء  .الآن و�صلنا ال�ستارة اخلتامية !.
ولي� ��س عن ��دي �س ��واك �أتوج ��ه �إلي ��ه لالهتم ��ام بي�س ��ار
ووالدتها �إنعام العبايجي  ،و�أنا واثق �إنك لن تق�صر "..
خانتني العربة  ،فلعبد الإله  ،و�إن مل �أذكر يوم ًا � ،إ�ضاءة
جيل زاخر بالعنفوان ،
من توهج �أيام تت�سلل �إىل �أعماق ٍ
والأمل  ،وطاقة العطاء  ،وال�صرب على املكاره والنوائب
والتع�سف ..

رئي�س كتلة �سائرون يرتاجع عن
قرار ا�ستقالته
 بغداد /املدى

تظاهرات يف �ساحة التحرير م�ساء اجلمعة ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 متابعة  /املدى

الطائي لوزارة الرتيبة ،ورزكار حممد
�أمني �إىل حقيبة وزرة العدل".
وكان رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد
امله ��دي قد �أبلغ جمل�س النواب والكتل
ال�سيا�سية منت�ص ��ف الأ�سبوع املا�ضي
�أنه �سري�سل �أ�سماء مر�شحي الوزارات
الأرب ��ع ال�شاغ ��رة يف حكومت ��ه �إىل
الربمل ��ان للت�صوي ��ت عليه ��م يف جل�سة
ال�سبت �أو الإثنني من الأ�سبوع املقبل.
وبح�س ��ب ت�سريبات و�صل ��ت لـ(املدى)
الأربعاء املا�ضي� ،أن "قائمة ّ
املر�شحني،
الت ��ي ينوي عبد املهدي �إر�سالها ،ت�ضم
�ص�ل�اح احلري ��ري وجن ��اح ال�شم ��ري
ل ��وزارة الدفاع ،وعب ��د الغني الأ�سدي
حلقيب ��ة الداخلي ��ة ،و�سفان ��ة الطائ ��ي
مر�شح ��ة ل ��وزارة الرتيب ��ة ،ورزكار
حممد �آمني مر�شحا لوزارة العدل.
 التفا�صيل �ص2

�أكثـر من ن�صف مليون عراقي يعي�شون يف خميمات حتى الآن

تراج ��ع رئي� ��س كتل ��ة
�سائ ��رون النيابية ح�سن
العاق ��ويل ع ��ن ق ��رار ا�ستقالته من
جمل� ��س الن ��واب بعد �ساع ��ات من
تقدميها �إىل رئا�سة املجل�س �أم�س.
وقال العاقويل يف م�ؤمتر �صحفي
�إنن ��ا "قدمنا ا�ستقال ��ة لهيئة رئا�سة
جمل�س الن ��واب لكن جمي ��ع الكتل
ال�سيا�سي ��ة وقف ��وا بال�ضد من قرار
اال�ستقالة و�س�أراجع القرار".
وكان رئي�س كتلة �سائرون النيابية
النائ ��ب ح�سن العاقويل ق ��د �أعلن،
يف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن ي ��وم �أم� ��س
ال�سب ��ت ،ع ��ن تق ��دمي ا�ستقالته من

من�صبه يف جمل�س النواب.
وك�ش ��ف النائب عن كتل ��ة �سائرون
رامي ال�سكيني ،يوم �أم�س ال�سبت،
�سبب ا�ستقال ��ة رئي�س كتلته ح�سن
العاق ��ويل م ��ن ع�ضوي ��ة الربملان.
وقال ال�سكين ��ي يف ت�صريح ،لعدد
م ��ن و�سائ ��ل الإع�ل�ام� ،إن "الكث�ي�ر
م ��ن الن ��واب يتمن ��ون �أن يكون ��وا
ع ��ن ح�س ��ن ظ ��ن املواط ��ن ،فه ��ذه
اال�ستقالة (ا�ستقالة العاقويل) هي
�إجاب ��ة لكثري من ت�سا�ؤالت ال�شارع
العراق ��ي ،وه ��ي لي�س ��ت هروب� � ًا
�إىل الأم ��ام ،بل ه ��و ر�أي �شخ�صي
يعك�س �إجابته لل�شارع".
 التفا�صيل �ص2

نريان حقول احلنطة تلتهم  4مقابر جماعية يف �سنجار

الكتل تخ ّول عبد املهدي اختيار مر�شحي احلقائب
الأمنية بعد ف�شل مفاو�ضاتها
جن ��ح اتف ��اق جدي ��د ب�ي�ن
رئي�س ��ي جمل� ��س الن ��واب
حمم ��د احللبو�س ��ي ،وال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي بت�أجي ��ل الت�صويت على
احلقائ ��ب الوزارية خ�ل�ال جل�سة يوم
�أم�س ال�سبت ،وفق ًا ملا كان معلن ًا.
االتف ��اق يق�ض ��ي بالت�صوي ��ت عل ��ى
ال ��وزراء املتبق�ي�ن خ�ل�ال الأ�سب ��وع
احل ��ايل .و�أن الت�أجي ��ل ج ��اء لتدقي ��ق
ملف ��ات املر�شح�ي�ن وت�سوية اخلالفات
مع الكتل التي ما تزال معرت�ضة.
وق ��ال احللبو�س ��ي ،يف جل�س ��ة �أم�س،
�إن "رئي�س جمل� ��س الوزراء عادل عبد
امله ��دي �أك ��د �إر�سال �أ�سم ��اء املر�شحني
خالل هذا اال�سبوع".
وخ�ل�ا بي ��ان ج ��دول �أعم ��ال جمل� ��س
النواب م ��ن فق ��رة ا�ستكم ��ال الكابينة

 فخري كرمي

بعد �ساعات من تقدميها

رئي�س احلكومة للحلبو�سي� :سرن�سل الأ�سماء خالل الأ�سبوع احلايل

 بغداد  /حممد �صباح

تو�سد
عبد الإله النعيمي ّ
ظالل ذاك الزمن!...

المقال كام ً
ال �ص3

ب�إ�صالح ��ات �سيا�سي ��ة وخدمي ��ة،
�إ�ضاف ��ة اىل مطالب ��ة احلكوم ��ة
العراقي ��ة باختب ��ار �شخ�صي ��ات
م�ستقل ��ة ل�شغل احلقائ ��ب الوزارية
ال�شاغرة.
وقال ��ت النا�شط ��ة املدني ��ة نادي ��ة
الأ�سدي" :نطلب من رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي ا�ستكمال الكابينة
الوزارية لأنه �أمر مهم جد ًا".
وقال �أح ��د املتظاهرين �أن مطالباته
ه ��ي" :معاجل ��ة البطال ��ة وتعي�ي�ن
ال�شب ��اب العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل
ومعاجلة الثغرات الأمنية".
وم ��ن ب�ي�ن ال�شع ��ارات الت ��ي رفعها
املتظاه ��رون مطالب ��ة الربمل ��ان
العراق ��ي ب�إقرار قوانني م ��ن �ش�أنها
النهو� ��ض بالواقع�ي�ن اخلدم ��ي
واملعي�ش ��ي يف الب�ل�اد ،و�أخ ��رى
تطالب بفتح ملفات ف�ساد مل�س�ؤولني
حكوميني واتخاذ �إجراءات قانونية
بحقهم.
وق ��ال �سعي ��د املالكي ،وه ��و نا�شط
م ��دين" :رمب ��ا �سيكون ه ��ذا اليوم
جر�س �إن ��ذار �أخري له ��ذه احلكومة
لتق ��دمي اخلدمات و�إق ��رار القوانني
وكذلك تعيني وزراء �أكفاء".

الوزاري ��ة وفق ��رة الت�صوي ��ت عل ��ى
الدرج ��ات اخلا�ص ��ة ،فيم ��ا كان مقرر ًا
�إدراجها.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،مل تتمك ��ن اللجنة
ال�سدا�سي ��ة امل�شكل ��ة م ��ن حتالف ��ي
�سائ ��رون والفت ��ح م ��ن جت ��اوز عق ��د
�أزم ��ة مر�شح ��ي ال ��وزارات الأمني ��ة
رغ ��م عقده ��ا  10اجتماع ��ات مرك ��زة.
عل ��ى �إثره ��ا خوّ لت الق ��وى ال�سيا�سية
رئي�س جمل� ��س الوزراء ح�سم الأ�سماء
املر�شح ��ة لوزارتي الدف ��اع والداخلية
وتقدميها اىل الربملان.
وق ��ال رئي� ��س كتل ��ة ال�سن ��د الوطن ��ي
�أحم ��د الأ�س ��دي لـ(امل ��دى)� ،أم� ��س� ،إن
"الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة خوّ ل ��ت رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء اختي ��ار مر�شح�ي�ن
�أكف ��اء لوزارت ��ي الدف ��اع والداخلية"،
م�ستدرك ًا" :باملقاب ��ل ف�إن غالبية الكتل
والأطراف متفقة عل ��ى تر�شيح �سفانة

ّ
التوهج :
مو�سم الفقدان يخد�ش زمن

افتتاحية

 بغداد /وائل نعمة

اجلوية.
و�ص� � ّرح العقي ��د كيفن ووك ��ر ،مدير حماي ��ة القوات
يف القي ��ادة املركزي ��ة للق ��وة اجلوي ��ة الأمريكي ��ة،
ب�ش� ��أن �إجالء القوات الأمريكي ��ة �أن "االدعاءات ب�أن
املوظفني يتم �إجال�ؤهم هي خاطئة ب�شكل قاطع".
و�أ�ضاف" :ال توجد خطط يف هذا الوقت لإجالء �أي
ف ��رد من قاع ��دة بلد" ،الفت ًا اىل �أنه "يت ��م دائم ًا تقييم
�سالم ��ة و�أمن جمي ��ع �أفراد الق ��وات اجلوية و�أولئك
الذين يقدمون اخلدمات لهم".
و�أ�شار اىل �أنه "يف حالة وجود املزيد من التهديدات
لأفرادن ��ا ،ف� ��إن القوات اجلوي ��ة الأمريكي ��ة �ست�ضع
التدابري الالزمة لتوفري احلماية الالزمة".

وقبل ذلك البيان ب�ساعات قليلة ،قال املكتب ال�صحفي
لـ "جمموعة املهام امل�شرتكة  -لعملية العزم ال�صلب"،
التابعة للتحالف الدويل� ،إنه "لي�ست لديه معلومات
لت�أكي ��د الأنباء املتعلقة با�ستع ��داد القوات الأمريكية
لإجالء مئات املوظفني".
وكان ��ت معلوم ��ات ق ��د ت�سرب ��ت ع ��ن ني ��ة الق ��وات
الأمريكية �إجالء نحو  400من قوام  800متعاقد مع
ال�شركتني من قاعدة بل ��د الع�سكرية التي ت�ست�ضيف
ق ��وات �أمريكي ��ة على بع ��د نح ��و  80كيلوم�ت�ر ًا �إىل
ال�شم ��ال م ��ن بغ ��داد وذلك ب�سب ��ب "تهدي ��دات �أمنية
حمتملة".
ووفق م�ص ��ادر �أمني ��ة يف بغداد حتدث ��ت لـ(املدى)،

م�شرتط ��ة عدم ذكر هويتها ،ف� ��إن القاعدة (بلد) ت�ضم
مدرب�ي�ن و�شركة حماية خا�صة بطائرات الـ(�إف )16
الأمريكي ��ة ،التي ا�شرتاها الع ��راق يف �صفقة �أبرمت
عام .2012
وبح�س ��ب امل�ص ��در ،ف�إن "من �شروط عق ��د �شراء تلك
الطائ ��رات هو بق ��اء جمموع ��ة خا�صة م ��ن املدربني
الأمريكان يف القاعدة".
باملقاب ��ل ،اعترب �أثيل النجيف ��ي ،القيادي يف حتالف
الق ��رار� ،أن قرار وا�شنطن ب�ش� ��أن قاعدة بلد اجلوية
يعني توقف اقالع طائرات الـ(�إف .)16

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
هي املحا�ص�صة
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�إجراءات غري وا�ضحة ب�ش�أن ّ
منفذي الهجمات على املقا ّر
الع�سكرية وحقول النفط

5

5

�أيديه ��م الت ��ي غزل ��وا به ��ا زه ��ور الربي ��ع
مك�س ��رة لإنقاذ املقابر
احلمراء ،باتت اليوم َّ
اجلماعي ��ة التي خ ّلفها تنظيم "داع� ��ش" الإرهابي بكل
�شناعة بحق الإيزيديني العراقيني بدفن الرجال وكبار
ال�سن بعد ذبحه ��م ،و�سبي ن�سائهم ،يف ق�ضاء �سنجار،
�شمايل العراق.
كر� ��س الإيزيدي ��ون العراقي ��ون �أيامهم ه ��ذه القتطاف
الأق�شا� ��ش ،والنباتات املتيب�س ��ة ،من حميط كل مقربة
جماعي ��ة والبال ��غ عدده ��ا الع�ش ��رات� ،أغلبه ��ا يف قرية
كوج ��و� ،أبرز قرى ق�ضاء �سنجار ،لقط ��ع الطريق �أمام

ن�ي�ران احلرائق املتعمدة التي التهمت �آالف الدومنات
الزراعية ،و 4مقابر للمكون الإيزيدي.
�أك ��دت النا�شط ��ة الإيزيدي ��ة العراقية ال�شاب ��ة �إخال�ص
خ�ض ��ر ،يف ت�صري ��ح ملرا�سلة "�سبوتني ��ك" يف العراق
 ،اخلمي� ��س 20 ،حزي ��ران /يوني ��و ،اح�ت�راق  4مقابر
جماعي ��ة ت�ضم رف ��ات الإيزيدي�ي�ن الذين قتله ��م تنظيم
"داع�ش" الإرهابي ،يف قرى �سنجار.
ووثقت خ�ضر ،جولتها �إىل املقابر اجلماعية ،يف قرى:
كوج ��و ،وهمدان ،وقن ��ي ،وحمدان ،وقن ��ي ،التي قتل
فيها �أبوها واثنان من �إخوتها ،والع�شرات من �أقاربها
عل ��ى يد "داع� ��ش" الإرهابي عند تنفي ��ذه الإبادة بحق
املكون يف الثالث من �أغ�سط�س� /آب عام .2014

و�أخربتن ��ا خ�ض ��ر� ،أن املقاب ��ر الأرب ��ع الت ��ي احرتقت
حديث ًا ،مع حق ��ول القمح وال�شعري يف �سنجار ،اثنتان
منه ��ا يف قري ��ة كوج ��و ،و�أخري ��ان يف �أط ��راف قري ��ة
همدان.
و�أطلق ��ت خ�ضر ع�ب�ر �صفحتها ال�شخ�صي ��ة عرب موقع
التوا�ص ��ل االجتماعي "في�سبوك" عرب ت�سجيل م�صور
ظه ��رت به ترت ��دي لون احل ��داد الأ�س ��ود ،منا�شدة اىل
املنظمات الدولية واحلكومت�ي�ن االحتادية ،واملحلية،
لإنق ��اذ املقاب ��ر اجلماعية كونها تدي ��ن تنظيم "داع�ش"
ودليل على �إبادته للمكون الأيزيدي.
 التفا�صيل �ص4

"كال�سيكو الوطن"  ..غيابات النجوم لن ّ
تبدد الث�أر املحتوم
 بغداد  /حيدر مدلول
تتجه �أنظ ��ار اجلماهري الريا�ضي ��ة العراقية
اىل ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل بالعا�صمة بغداد
يف ال�ساع ��ة الثامنة والن�ص ��ف م�ساء اليوم الأحد حيث
يحت�ض ��ن "كال�سيك ��و الوطن" م ��ن جديد فري ��ق القوة
اجلوي ��ة و�صي ��ف املت�ص ��در بر�صيد  69نقط ��ة و�ضيفه
فري ��ق ال ��زوراء الثال ��ث بر�صي ��د  56نقط ��ة يف مباراة
م�ؤجلة م ��ن اجلولة ال�ساد�سة ع�شرة من مرحلة الذهاب
ل ��دوري الكرة املمتاز التي يتوقع �أن يح�ضرها �أكرث من
� 25ألف متف ّرج من �أن�صارهما قادمني من جانبي الكرخ

والر�صاف ��ة واملحافظات الو�سط ��ى واجلنوبية و�إقليم
كرد�ستان.
و�ست�ش� � ّكل هذه املب ��اراة نقطة مهم ��ة يف م�سرية فريق
الق ��وة اجلوي ��ة لك ��رة الق ��دم خ�ل�ال مناف�س ��ات املو�سم
الكروي احلايل حيث �سريف ��ع �شعار ًا واحد ًا هو الفوز
م ��ن �أج ��ل تقليل ف ��ارق النقاط الت ��ي تف�صله ع ��ن فريق
ال�شرط ��ة املت�ص� �دّر اىل �سب ��ع باعتباره �أ�صب ��ح املطارد
الوحي ��د واملناف�س بق ��وة على اللقب قب ��ل �ست جوالت
م ��ن نهاية ال ��دوري اىل جانب الث�أر م ��ن فريق الزوراء
ال ��ذي �أطاح به خارج م�سابق ��ة بطولة ك�أ�س العراق بعد
هزميت ��ه برباعية مقابل هدف واح ��د .يف املقابل ت�أمل

�إدارة ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ض ��ي بقي ��ادة الرئي�س فالح
ح�س ��ن �أن ال ي�ؤ ّث ��ر غياب �أربع ��ة العب�ي�ن �أ�سا�سيني من
�صف ��وف فريقه الك ��روي بداعي احلرم ��ان �أو الإ�صابة
(عبا� ��س قا�س ��م وح�س�ي�ن جوي ��د وجنم �ش ��وان وحيدر
�أحمد) على معنوي ��ات زمالئهم ويحد من تطلعاتهم يف
جتديد هزمية غرميه التقليدي فريق القوة اجلوية من
بوابة دوري الأ�ضواء لت�أكيد �أحقيتهم ب�أنهم ي�ستحقون
الو�ص ��ول اىل املباراة النهائية لتل ��ك امل�سابقة �أم ًال يف
الظفر بها للمرة الثانية يف غ�ضون ثالثة موا�سم.
 التفا�صيل �ص6
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الكتل تخ ّول عبد املهدي اختيار مر�شحي احلقائب
الأمنية بعد ف�شل مفاو�ضاتها

 بغداد  /حممد �صباح
جنح اتف ��اق جديد ب�ي�ن رئي�سي جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي ،والوزراء
عادل عبد املهدي بت�أجيل الت�صويت على
احلقائ ��ب الوزاري ��ة خ�ل�ال جل�س ��ة يوم
�أم�س ال�سبت ،وفق ًا ملا كان معلن ًا.
االتفاق يق�ضي بالت�صويت على الوزراء
املتبق�ي�ن خ�ل�ال الأ�سبوع احل ��ايل .و�أن
الت�أجي ��ل جاء لتدقيق ملف ��ات املر�شحني
وت�سوي ��ة اخلالف ��ات مع الكت ��ل التي ما
تزال معرت�ضة.
وق ��ال احللبو�س ��ي ،يف جل�س ��ة �أم� ��س،
�إن "رئي� ��س جمل� ��س الوزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي �أك ��د �إر�س ��ال �أ�سم ��اء املر�شحني
خالل هذا اال�سبوع".
وخال بيان جدول �أعمال جمل�س النواب
من فق ��رة ا�ستكم ��ال الكابين ��ة الوزارية
وفق ��رة الت�صوي ��ت عل ��ى الدرج ��ات
اخلا�صة ،فيما كان مقرر ًا �إدراجها.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،مل تتمك ��ن اللجن ��ة
ال�سدا�سية امل�شكلة من حتالفي �سائرون
والفت ��ح من جت ��اوز عقد �أزم ��ة مر�شحي
ال ��وزارات الأمني ��ة رغ ��م عقده ��ا 10
اجتماع ��ات مرك ��زة .على �إثره ��ا خوّ لت
القوى ال�سيا�سية رئي�س جمل�س الوزراء
ح�سم الأ�سماء املر�شحة لوزارتي الدفاع
والداخلية وتقدميها اىل الربملان.
وق ��ال رئي�س كتلة ال�سن ��د الوطني �أحمد
الأ�س ��دي لـ(امل ��دى)� ،أم� ��س� ،إن "الكت ��ل
ال�سيا�سية خوّ لت رئي�س جمل�س الوزراء
اختي ��ار مر�شحني �أكفاء لوزارتي الدفاع
والداخلي ��ة" ،م�ست ��درك ًا" :باملقاب ��ل ف�إن
غالبي ��ة الكت ��ل والأط ��راف متفق ��ة عل ��ى
تر�شيح �سفان ��ة الطائي لوزارة الرتيبة،
ورزكار حمم ��د �أم�ي�ن �إىل حقيب ��ة وزرة
العدل".
وكان رئي�س جمل� ��س الوزراء عادل عبد
املهدي ق ��د �أبلغ جمل�س الن ��واب والكتل
ال�سيا�سي ��ة منت�ص ��ف الأ�سب ��وع املا�ضي
�أنه �سري�سل �أ�سم ��اء مر�شحي الوزارات
الأربع ال�شاغرة يف حكومته �إىل الربملان
للت�صوي ��ت عليهم يف جل�س ��ة ال�سبت �أو
الإثنني من الأ�سبوع املقبل.
وبح�س ��ب ت�سريب ��ات و�صل ��ت لـ(املدى)
الأربع ��اء املا�ضي� ،أن "قائمة ّ
املر�شحني،

عبد املهدي
خالل جل�سة منح
الثقة للحكومة..
�إر�شيف
التي ين ��وي عبد امله ��دي �إر�سالها ،ت�ضم
�ص�ل�اح احلري ��ري وجن ��اح ال�شم ��ري
ل ��وزارة الدفاع ،وعب ��د الغن ��ي الأ�سدي
حلقيب ��ة الداخلي ��ة ،و�سفان ��ة الطائ ��ي
مر�شحة لوزارة الرتيبة ،ورزكار حممد
�آمني مر�شحا لوزارة العدل.
و�أعل ��ن رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حممد
احللبو�س ��ي يف  15م ��ن �شه ��ر حزيران
اجل ��اري �إدراج الت�صوي ��ت عل ��ى �إكمال
مل ��ف الوزارات ال�شاغ ��رة و�إنهاء العمل
بالوكال ��ة والدرج ��ات اخلا�ص ��ة �ضم ��ن
الفقرت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة م ��ن ج ��دول

�أعم ��ال اجلل�س ��ات حت ��ى انته ��اء الف�صل
الت�شريعي احلايل.
وي�ضيف الأ�س ��دي �أن "رئي�س احلكومة
حتى اللحظ ��ات الأخرية قبل بدء جل�سة
ي ��وم ال�سب ��ت مل يح�سم خيارته ��ا ب�ش�أن
مر�شحيه للوزارتني الأمنيتني".
ويتوق ��ع النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف البن ��اء
�أن "ير�س ��ل رئي� ��س احلكوم ��ة �أ�سم ��اء
املر�شح�ي�ن لل ��وزارات ال�شاغ ��رة �إىل
الربمل ��ان ي ��وم غ ��د الإثن�ي�ن او خ�ل�ال
الأ�سبوع اجل ��اري كحد �أق�صى" ،منوه ًا
"مر�شح ��ي الداخلية هما عبد الغني
ب�أن
َ

رئي�س كتلة �سائرون يرتاجع عن قرار
ا�ستقالته بعد �ساعات من تقدميها

 بغداد /املدى
تراج ��ع رئي�س كتلة �سائ ��رون النيابية ح�س ��ن العاقويل
ع ��ن قرار ا�ستقالت ��ه من جمل�س النواب بع ��د �ساعات من
تقدميها �إىل رئا�سة املجل�س �أم�س.
وق ��ال العاقويل يف م�ؤمتر �صحف ��ي �إننا "قدمنا ا�ستقالة
لهيئة رئا�سة جمل�س النواب لكن جميع الكتل ال�سيا�سية
وقفوا بال�ضد من قرار اال�ستقالة و�س�أراجع القرار".
وكان رئي� ��س كتل ��ة �سائ ��رون النيابي ��ة النائ ��ب ح�س ��ن
العاقويل قد �أعلن ،يف وقت �سابق من يوم �أم�س ال�سبت،
عن تقدمي ا�ستقالته من من�صبه يف جمل�س النواب.
وك�ش ��ف النائب عن كتلة �سائرون رام ��ي ال�سكيني ،يوم
�أم�س ال�سبت� ،سبب ا�ستقالة رئي�س كتلته ح�سن العاقويل
من ع�ضوية الربملان .وق ��ال ال�سكيني يف ت�صريح ،لعدد
م ��ن و�سائل الإعالم� ،إن "الكثري م ��ن النواب يتمنون �أن
يكونوا عن ح�سن ظن املواطن ،فهذه اال�ستقالة (ا�ستقالة
العاق ��ويل) ه ��ي �إجاب ��ة لكث�ي�ر م ��ن ت�س ��ا�ؤالت ال�ش ��ارع
العراق ��ي ،وه ��ي لي�ست هروب� � ًا �إىل الأمام ،ب ��ل هو ر�أي
�شخ�صي يعك�س �إجابته لل�شارع".

و�أ�ض ��اف ال�سكين ��ي �أن "الكث�ي�ر م ��ن الن ��واب يفك ��رون
باال�ستقال ��ة كورق ��ة �ضغط و�إع�ل�ان �صري ��ح عما يحدث
م ��ن �ضع ��ف يف اخلدم ��ات و�ضع ��ف باملل ��ف الأمن ��ي...
اال�ستقال ��ة ج ��اءت كر�سالة لل�شارع ب� ��أن الكتل غري جادّة
يف ما م�صالح املواطنني" ،معترب ًا �أن ا�ستقالة العاقويل
"م�س�ألة طبيعية وال ت�ؤجج امل�شهد".
ب ��دوره ،قال النائب ع ��ن �سائرون ج ��واد املو�سوي ،يف
بي ��ان� ،إن "ا�ستقال ��ة العاقويل تعرب عن م ��دى ال�ضغوط
الت ��ي تتعر� ��ض له ��ا �سائ ��رون" .و�أ�ض ��اف �أن ا�ستقال ��ة
العاقويل تعرب عن "وج ��ود الكثري من اجلهات الفا�سدة
التي حت ��ارب وتقف بال�ضد من م�ش ��روع الإ�صالح الذي
تنتهجه �سائرون ،وعدم وجود دعم �شعبي وجماهريي".
ب ��دوره� ،أك ��د النائب عن حتالف الفت ��ح حامد املو�سوي،
�أن رئي�س كتلة �سائ ��رون الربملانية ح�سن العاقويل وعد
ب�إعادة النظر يف قرار اال�ستقالة.
وق ��ال املو�س ��وي يف بي ��ان" :كانت لنا زي ��ارة اىل ح�سن
العاقويل لثنيه عن قرار اال�ستقالة كوننا بحاجة جلهود
�شخ�ص ��ه وكفاءت ��ه بالعم ��ل ".و�أ�ض ��اف املو�س ��وي �أن
"العاقويل وعدنا ب�أنه �سيعيد النظر بقراره".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
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الأ�سدي والفريق يا�س�ي�ن اليا�سري� ،أما
الدفاع فمر�شحاها هما �صالح احلريري
وجناح ال�شمري".
واتفقت الرئا�سات الثالث يف اجتماعها
الأخري ،الذي عقد م�ساء الإثنني املا�ضي،
على وجوب �إكمال الكابينة الوزارية ،يف
مدة زمنية �أق�صاها �أ�سبوعني ،مبا يعزز
الثقة بق ��درة قوى الربمل ��ان على جتاوز
اخلالفات وتفادي ه ��ذه االختناقات يف
مثل هذه الظروف.
ويلف ��ت الأ�س ��دي �إىل �أن "كل كتل ��ة او
حتال ��ف لديه ر�أي مع�ي�ن على مر�شح من

املر�شح�ي�ن املقدم�ي�ن للدف ��اع والداخلية
م ��ا �أدى �إىل ت�أخ ��ر ح�سمه ��ا" ،مو�ضح� � ًا
�أن "اللجن ��ة ال�سدا�سي ��ة امل�شرتك ��ة
وامل�ش َّكلة بني حتالف ��ي �سائرون والفتح
عق ��دت ع�ش ��رة اجتماعات طلي ��ة الفرتة
املا�ضي ��ة رك ��زت عل ��ى �إمكاني ��ة االتفاق
مر�شح ��ي الدف ��اع والداخلية لكنها
على
َ
مل تتمك ��ن من االتفاق عل ��ى طرح مر�شح
واح ��د ".وا�ستبع ��د النائ ��ب ع ��ن الفتح
ا�ستح ��داث مواقع �أمني ��ة جديدة كنائب
رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون الأمنية
يف ه ��ذا الوق ��ت بالتحديد ،م�ش ��دد ًا على

�أن "الف�ت�رة احلالية حتت ��م ح�سم �أ�سماء
ال ��وزارات ال�شاغ ��رة داخ ��ل جمل� ��س
الن ��واب ".باملقاب ��ل ،يق ��ول النائ ��ب عن
كتل ��ة احت ��اد الق ��وى العراقي ��ة حمم ��د
الكربويل �إن "رئي�س احلكومة مل ير�سل
�أ�سماء املر�شحني للوزارات ال�شاغرة �إىل
جمل�س النواب لعر�ضها �إىل الت�صويت،
وبالت ��ايل ا�ضط ��ر جمل� ��س الن ��واب �إىل
�سح ��ب فق ��رة الت�صوي ��ت عل ��ى الكابينه
احلكومية من الت�صويت".
وي�ضي ��ف الكرب ��ويل ،يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى)� ،أن "الق ��وى ال�شيعية مازالت

منق�سم ��ة ب�ي�ن عب ��د الغن ��ي الأ�س ��دي
والفريق يا�س�ي�ن اليا�سري ل�شغل وزارة
الداخلي ��ة ،يف حني القوى ال�سنيّة �أي�ض ًا
خمتلف ��ة ب�ي�ن جن ��اح ال�شم ��ري و�صالح
احلري ��ري حلقيب ��ة الدف ��اع" ،معتقد ًا �أن
"هذا التباين بني هذه الأطراف ت�سبب
بالت�أخري".
وك�شف ��ت (امل ��دى) يف 11/06/2019
ع ��ن ن ّي ��ة رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي تكلي ��ف كل من رئي�س �أركان
اجلي�ش عثم ��ان الغامني ب� ��إدارة وزارة
الدفاع بالوكالة ،ووكيل وزير الداخلية
ل�ش�ؤون ال�شرطة الفريق موفق اجلنابي
ب�إدارة وزارة الداخلية بالوكالة اي�ض ًا.
وي�ؤك ��د الكربويل �أن "اللقاءات الثنائية
مازال ��ت قائم ��ة ومل تتوقف ب�ي�ن القوى
والأط ��راف ال�سيا�سية م ��ن �أجل االتفاق
عل ��ى �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن لل ��وزارات
الأمنية".
م ��ن جانب ��ه ،يع ��زو النائب ع ��ن ائتالف
دول ��ة القانون من�ص ��ور البعيجي �سبب
ت�أجي ��ل ا�ستكم ��ال الكابين ��ة الوزاري ��ة
�إىل املحا�ص�ص ��ة املقيت ��ة وت�سابق الكتل
ال�سيا�سية على املنا�صب وامل�صالح.
ويدع ��و البعيج ��ي ،يف بي ��ان تابعت ��ه
(امل ��دى) ،الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة �أن "تع ��ي
خط ��ورة املرحل ��ة التي مير به ��ا العراق
والأزم ��ات الت ��ي حتي ��ط باملنطق ��ة
والتط ��ورات الإقليمي ��ة والدولي ��ة التي
حتتم عل ��ى اجلميع �ضرورة ح�سم امللف
الوزاري يف اقرب فر�صة".
من جانبه ،اعترب رئي�س جمل�س الوزراء
ال�سابق بهاء الأعرجي �أنّ "ت�أجيل جل�سة
جمل� ��س النواب من دون الت�صويت على
الكابينة الوزاريّة ،يعك�س مدى اخلالف
ب�ي�ن الأط ��راف ال�سيا�س ّي ��ة و�صراعاتها
م ��ن �أجل اال�ستحواذ على املنا�صب التي
متويل ما ٍّ
يل لبع�ضها".
�أ�صبحت م�صدر
ٍ
و�أ�ض ��اف الأعرجي ،يف بي ��ان �صدر من
مكتب ��ه الإعالم ��ي� ،أن "البع� ��ض يدف ��ع
للت�أجيل من �أج ��ل �إحراج احلكومة �أمام
خا�ص ��ة م ��ع التهديد
ال�ش ��ارع العراق � ّ�يّ ،
بالتظاه ��ر خ�ل�ال الأيام املقبل ��ة يف حال
مل يتم الت�صويت على �إكمال احلكومة"،
متمني� � ًا تنا�سي هذه اخلالف ��ات من �أجل
ـ(ظروف حرجة)".
العراق الذي مي ُّر ب
ٍ

احلكمة يعلن انبثاق املعار�ضة الربملانية "ر�سمي ًا"
 بغداد /املدى
�أعلنت كتل ��ة تيار احلكم ��ة الوطني
الذي يتزعمه عم ��ار احلكيم� ،أم�س،
انبث ��اق �أول معار�ض ��ة �سيا�سي ��ة
نيابي ��ة ر�سمي ��ة داخ ��ل جمل� ��س
النواب.
و�أك ��دت" :لدين ��ا الكث�ي�ر م ��ن
املالحظ ��ات عل ��ى �أداء احلكوم ��ة
و�سنق ��وم با�ستج ��واب ال ��وزراء
امل�ؤ�شرة عليهم مالحظات".
و�أ�ضاف ��ت" :نتطل ��ع �إىل تع ��اون
املواطن�ي�ن والإع�ل�ام لتو�ضي ��ح
احلقائق خلدمة امل�صلحة العامة".
ويف ما يلي ن�ص البيان:ـ بعد التوكل
عل ��ى الل ��ه ،واتخ ��اذ تي ��ار احلكم ��ة
الوطني خي ��ار املعار�ضة ال�سيا�سية
الوطني ��ة الد�ستورية ،الت ��ي مهّدنا
له ��ا من ��ذ حملتن ��ا االنتخابي ��ة يف
 ،٢٠١٤و�أكدنا �أن ��ه البد من اكتمال
جناح ��ي الدميقراطي ��ة� :أغلبي ��ة
وطنية ومعار�ضة �سيا�سية.
ف�إن كتلة احلكم ��ة النيابية �إذ تبارك
لل�شع ��ب العراق ��ي انبث ��اق �أول
معار�ضة ر�سمي ��ة ت�ؤكد ا�ستمرارها
بنهجه ��ا الوطن ��ي وا�صطفافه ��ا
م ��ع ال�شع ��ب للمطالب ��ة بحقوق ��ه
امل�شروع ��ة ،و�أن تك ��ون �صوت ��ه
املعب وال�ص ��ادح داخل قبّة جمل�س
رِّ
النواب.
كن ��ا نبحث يف خي ��ار املعار�ضة منذ
عام تقريب� � ًا و�أعددنا م�شروع ًا كام ًال
فيه ��ا ،ومل نرغ ��ب بالذه ��اب �إليه ��ا
ع�شية ت�شكي ��ل احلكومة لأننا �أردنا
من ��ح الفر�ص ��ة الالزم ��ة حلكوم ��ة

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ع ��ادل عبد امله ��دي ،وحت ��ى ال يقال
�إن احلكم ��ة تري ��د خن ��ق حكوم ��ة
التكنوقراط حتى قبل والدتها.
كتلة احلكمة النيابي ��ة � ّأ�شرت كثري ًا
م ��ن املالحظات عل ��ى �أداء احلكومة
احلالي ��ةّ ،
�شخ�صن ��ا �ضع ��ف الأداء
احلكوم ��ي يف كث�ي�ر م ��ن الق�ضاي ��ا
(اخلدم ��ات ،مكافح ��ة الف�س ��اد،
الرتاجع الأمني ،وغريها) و�سنقوم
با�ستج ��واب ال ��وزراء املتلكئ�ي�ن
ومم ��ن عليه ��م ملف ��ات ف�س ��اد او
عليه ��م �شبهات وخمالف ��ات ،و�شرع
نوابن ��ا بجم ��ع احلقائ ��ق م ��ن �أجل
�إج ��راء اال�ستجواب ��ات للم�س�ؤولني
التنفيذيني.
نتطل ��ع اىل تفاع ��ل اجلمي ��ع م ��ع
املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة وامل�ساهم ��ة

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

يف تق ��دمي الفا�سدي ��ن واملتلكئ�ي�ن
لال�ستج ��واب و�سح ��ب الثق ��ة عنهم
خدمة لل�صالح العام.
وتعليق ًا عل ��ى ذلك ،قالت النائبة عن
تي ��ار احلكم ��ة ان�سجام الغ ��راوي،
�إن التي ��ار ّ
�شخ� ��ص �ضع ��ف الأداء
احلكوم ��ي يف كث�ي�ر م ��ن الق�ضايا،
وم ��ن يتاب ��ع خطب ��ة عي ��د الأ�ضحى
الت ��ي �ألقاها احلكي ��م� ،سيعرف ذلك
ويج ��ده �أو�ض ��ح م ��ن ال�شم� ��س يف
رابعة النهار.
و�أ�ضاف ��ت الغ ��راوي ،يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي� ،أن جل ��وء التي ��ار اىل
املعار�ض ��ة ال يه ��دف اىل �إ�سق ��اط
احلكوم ��ة ،موك ��د ًة� :أنن ��ا �سن�صفق
لنجاح ��ات عب ��د امله ��دي وفريق ��ه
ون�ؤيده ��ا �أينم ��ا وج ��دت و�سنكون

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

كال�سي ��ف الب ّت ��ار عل ��ى الرتاخ ��ي
والتق�صري والت�سويف.
وب ّين ��ت" :مهّدن ��ا للمعار�ض ��ة يف
حملتن ��ا االنتخابي ��ة يف ،2014
وقلن ��ا �إنه البد من اكتم ��ال جناحي
الدميقراطي ��ة� :أغلبي ��ة وطني ��ة
ومعار�ضة �سيا�سية".
و�أردف ��ت �أن "الكثري م ��ن الأ�صدقاء
ح ��اول ثنينا عن ه ��ذا اخليار ،لكننا
مت�سكن ��ا ب ��ه يف نهاي ��ة املط ��اف"،
ّ
م�ؤك ��دة �أن "خي ��ار اللج ��وء اىل
املعار�ض ��ة ال يه ��دف اىل �إ�سق ��اط
احلكوم ��ة او �إ�سق ��اط النظ ��ام،
�إمنا نري ��د ممار�سة ه ��ذه الفري�ضة
ال�سيا�سي ��ة املعطل ��ة من ��ذ ق ��رن
تقريب ًا".
و�أو�ضحت الغراوي �أن "املعار�ضة

املدير الفني

خالد خ�ضري

الت ��ي اخرتناه ��ا م�شروع� � ًا لي�س ��ت
معار�ض ��ة للدول ��ة وال معار�ض ��ة
لل�سلطة �إمنا هي معار�ضة �سيا�سية
بناءة".
ور�أت �أن "ه ��ذه اخلط ��وة �ست� ��ؤدي
اىل �إع ��ادة هند�س ��ة التحالف ��ات
ال�سيا�سية عاج ًال �أم �آج ًال ،و�سندافع
ع ��ن هذا اخلي ��ار ولو بقين ��ا وحدنا
دون منا�صرة �سيا�سي ��ة ،م�شروعنا
اجلدي ��د لي� ��س م�ش ��روع رد فع ��ل
�سيا�سي امنا هو م�ش ��روع �سيا�سي
قائم بذاته".
وذك ��رت النائب ��ة عن احلكم ��ة� ،أننا
"ال نحت ��اج اىل ف�ش ��ل احلكوم ��ة
لكي نثب ��ت جناع ��ة ه ��ذا امل�شروع،
فالناج ��ح ينطل ��ق م ��ن جناحات ��ه
وال ي�ستن ��د لف�ش ��ل الآخري ��ن ،وهذا
امل�ش ��روع عراقي بامتي ��از ومل تكن
والدت ��ه مت�أث ��رة ب ��ر�أي م ��ن خ ��ارج
احلدود او من داخلها".
وكان تي ��ار احلكم ��ة ق ��د �أعل ��ن قبل
مايق ��ارب � 6أي ��ام تب ّن ��ي خي ��ار
املعار�ض ��ة .وعل ��ق ائت�ل�اف الن�صر
الذي يتزعم ��ه حيدر العب ��ادي على
ذلك قائ�ل ً�ا� :إن وجود تي ��ار احلكمة
يف املعار�ض ��ة "�سيه ��ز بع� ��ض
الكتل".
وق ��ال القي ��ادي يف ائت�ل�اف الن�صر
عل ��ي ال�سني ��د يف ت�صريح �صحفي:
"�إنن ��ا نب ��ارك وندع ��م توج ��ه تيار
احلكم ��ة اىل املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة
الب ّن ��اءة على �أم ��ل ت�صحيح امل�سار،
حي ��ث التحق ��وا ب�إخوانه ��م يف
الن�ص ��ر ،بع ��د �أن �أعلن ��ا املعار�ض ��ة
التقوميية قبل �أيام".

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4454ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )23حزيران 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ا فتتا حي��ة

3

سياسة

ّ
التوهج :
مو�سم الفقدان يخد�ش زمن

ت��و���س��د ظ�ل�ال ذاك ال���زم���ن!...
ع��ب��د الإل�����ه ال��ن��ع��ي��م��ي
ّ

 فخري كرمي
كما عا�ش يتعثـر بخجله،
رحل عبد الإله متلفع ًا
ح�سه املرهف بغياب
بعباءة ِّ
الوطن الذي ظل حلماً
يت�شوف ملعانقته واقع ًا يبدّ د
ّ
ي�أ�سه ووجع من كانوا مثله
الأعلى يف البحث عن نهاية
غري ما �صار �إليه الوطن
 ،مثل الذين هجرونا �إىل
حيث رقدتهم الأخرية يف
مقابر الغرباء بعد �أن �أدار
لهم الوطن ظهره ع�سف ًا
و�إنكاراً ..

كت ��ب يل قبل ب�ضع ��ة �أ�سابي ��ع ال�سطور
التالية :
" �أبو نبيل العزيز
يب ��دو �أين ملتح ��ق بالرك ��ب  .من ��ذ ١٣
ني�سان والأطباء ج ّربوا كل �شيء  .الآن
و�صلنا ال�ستارة اخلتامية !.
ولي�س عندي �سواك �أتوجه �إليه لالهتمام
بي�سار ووالدتها �إنعام العبايجي  ،و�أنا
واثق �إنك لن تق�صر "..
خانتن ��ي الع�ب�رة  ،فلعب ��د الإل ��ه  ،و�إن
مل �أذك ��ر يوم� � ًا � ،إ�ضاءة م ��ن توهج �أيام
تت�سلل �إىل �أعماق جيلٍ زاخر بالعنفوان
 ،والأمل  ،وطاقة العطاء  ،وال�صرب على
املكاره والنوائب والتع�سف ..
كنت التقيه كل يوم يف "طريق ال�شعب"
يف �سبعينيات القرن املا�ضي  ،ال ت�سمع
له �صوت ًا ،وال يو�شو�ش بنميمة  ،وحني
يغ�ض ��ب  ،ي�صع ��ب عل ��ى م ��ن اليعرفه ،
�إدراك م ��ا عالق ��ة ابت�سامت ��ه بالغ�ضب ،
علي �أن �أتذكر عبارة خاد�شة
وي�ستحيل ّ
�أو تعب�ي�ر ًا موبوء ًا ع ��ن � ٍأي كان  .كان ال
ي�شبه �س ��وى نف�سه  ،نائي ًا بها عن كل ما
جارح يف �سلوك بع�ض
ت�شوه
يراه م ��ن ّ
ٍ
جمايليه من املثقفني .
ومل اكت�ش ��ف املخب ��وء وراء مالحم ��ه
عجاف ظ ًلمت
اليومي ��ة �إال بعد �سن ��وات
ٍ
ت�سيد البع ��ث وطغيانه
حياتن ��ا مرحل ��ة ّ

يح�صن
التحالف الدويل
ّ
مواقعه :اتخذنا التدابري
ولن نغادر قاعدة بلد
 بغداد /وائل نعمة
مل تك�شف احلكومة فيما لو �أنها قد تو�صلت
اىل معلوم ��ات �أولي ��ة ب�ش�أن هوي ��ة منفذي
الهجمات ال�صاروخية الأخرية على مواقع
ع�سكري ��ة ونفطية �شمايل البالد وجنوبيها
حت ��ى الآن ،فيم ��ا يب ��دو �أن الع ��راق �أم ��ام
"�سيناريو" مقلق يف حال قرر امل�ست�شارون
الغربيون �ضمن التحال ��ف الدويل مغادرة
الب�ل�اد ب�سبب تل ��ك التهديدات.ي ��وم �أم�س،
ق ��ال التحالف الدويل �ضد تنظيم داع�ش �إن
القوات اجلوية الأمريكية �ستتخذ التدابري
الالزمة لتوف�ي�ر احلماية للعاملني معها يف
قاعدة بلد اجلوية.
و�ص� � ّرح العقي ��د كيفن ووك ��ر ،مدير حماية
الق ��وات يف القيادة املركزية للقوة اجلوية
الأمريكي ��ة ،ب�ش�أن �إجالء القوات الأمريكية
�أن "االدعاءات ب�أن املوظفني يتم �إجال�ؤهم
هي خاطئة ب�شكل قاطع".
و�أ�ض ��اف" :ال توجد خط ��ط يف هذا الوقت
لإجالء �أي فرد من قاعدة بلد" ،الفت ًا اىل �أنه
"يتم دائم ًا تقييم �سالمة و�أمن جميع �أفراد
الق ��وات اجلوي ��ة و�أولئ ��ك الذي ��ن يقدمون
اخلدم ��ات لهم" .و�أ�ش ��ار اىل �أنه "يف حالة
وج ��ود املزيد من التهدي ��دات لأفرادنا ،ف�إن
القوات اجلوية الأمريكية �ست�ضع التدابري
الالزم ��ة لتوف�ي�ر احلماية الالزم ��ة" .وقبل
ذل ��ك البي ��ان ب�ساع ��ات قليل ��ة ،ق ��ال املكتب

عل ��ى م�صائرنا وم�ستقب ��ل �شعبنا  .وقد
وا�ستمرار يف العمل العلني  ،ومراودة
ٍ
ف ّرق ��ت الأيام بني الآالف من خرية بنات م ��ن بع� ��ض قيادييه لإع ��ادة احلزب �إىل
و�أبن ��اء ذل ��ك اجلي ��ل احل ��امل ومثقفيه � ،أح�ض ��ان " اجلبه ��ة " وطري ��ق ال�شع ��ب
وكن ��ت قد انتقل ��ت �إىل ال�ش ��ام وبريوت توا�صل الإ�صدار  ،ومقره العام يت�شبث
لأنظ ��م هجرة
املالحقني و�أعيد من ت�أهّ ل بالبق ��اء ف�أ�ص ��درت بيان� � ًا ع ��ن ظه ��ور "
َ
منه ��م " تدريب� � ًا وا�ستع ��داد ًا " للع ��ودة احلرك ��ة الدميقراطي ��ة �ض ��د الإرهاب "
�إىل كرد�ست ��ان والإنخ ��راط يف احلركة و�إ�صدار " االحتج ��اج " كل�سان حالها ،
الأن�صارية � ،أو التوغل عميق ًا يف �أرجاء ومل �أج ��د غري عبد الإل ��ه ليكون �شريكي
الوطن يف العمل ال�سري .
يف ذل ��ك الن�شاط حافظ� � ًا لأ�سراره حتى
يف تل ��ك الظ ��روف املن ��ذرة بالكبائ ��ر  ،على قيادة احلزب .
ر�أي ��ت �أن �أبادر لو�سيل ��ة جُت ّنب احلزب كنا ن�سهر اللي ��ل � ،أكتب �أنا  ،وعبد الإله
امل�ساءل ��ة  ،وكان يف و�ض ��ع انتق ��ايل  ،يرتجم �إىل االنكليزية ويطبع على الآلة

كنا ن�سهر الليل � ،أكتب �أنا  ،وعبد الإله يرتجم �إىل االنكليزية ويطبع على الآلة الكاتبة  ،ثم
نتابع مع ًا تفا�صيل الطباعة والرزم والتوزيع على حلقات �ض ّيقة يف خمتلف البلدان دون �أن
يتعرف �أحد على م�صدر الإر�سال  ،بالتمويه على �أن " روما " هي مركز احلركة و�إ�صدار
االحتجاج والبيانات ال�صادرة عنها !..

�إجراءات غري وا�ضحة ب�ش�أن مالحقة ّ
منفذي الهجمات على املقا ّر
الع�سكرية وحقول النفط

ال�صحف ��ي ل� �ـ "جمموعة امله ��ام امل�شرتكة -
لعملية الع ��زم ال�صلب" ،التابع ��ة للتحالف
الدويل� ،إنه "لي�س ��ت لديه معلومات لت�أكيد
الأنباء املتعلقة با�ستعداد القوات الأمريكية
لإجالء مئات املوظفني".
وكان ��ت معلوم ��ات ق ��د ت�سرب ��ت ع ��ن ني ��ة
الق ��وات الأمريكي ��ة �إج�ل�اء نح ��و  400من
ق ��وام  800متعاقد مع ال�شركتني من قاعدة
بل ��د الع�سكري ��ة الت ��ي ت�ست�ضي ��ف ق ��وات
�أمريكية عل ��ى بعد نح ��و  80كيلومرت ًا �إىل
ال�شم ��ال من بغداد وذل ��ك ب�سبب "تهديدات
�أمنية حمتملة".
تعطل طائرات �إف !16
ووف ��ق م�ص ��ادر �أمني ��ة يف بغ ��داد حتدثت
لـ(امل ��دى) ،م�شرتطة عدم ذك ��ر هويتها ،ف�إن
القاعدة (بلد) ت�ضم مدربني و�شركة حماية
خا�ص ��ة بطائ ��رات ال� �ـ(�إف  )16الأمريكية،
الت ��ي ا�شرتاها الع ��راق يف �صفق ��ة �أبرمت
ع ��ام  .2012وبح�س ��ب امل�صدر ،ف� ��إن "من
�ش ��روط عقد �شراء تل ��ك الطائرات هو بقاء
جمموعة خا�صة من املدربني الأمريكان يف
القاع ��دة ".باملقابل ،اعت�ب�ر �أثيل النجيفي،
القي ��ادي يف حتال ��ف الق ��رار� ،أن ق ��رار
وا�شنط ��ن ب�ش� ��أن قاعدة بل ��د اجلوية يعني
توقف اقالع طائرات الـ(�إف .)16
وق ��ال النجيف ��ي ،يف تغريدة عل ��ى تويرت،
�إن "�سيا�س ��ة العراق اخلاطئ ��ة �أفقدته �أهم

�س�ل�اح ميتلك ��ه ملالحق ��ة الإره ��اب" ،مبين ًا
�أن "�إخالء الوالي ��ات املتحدة خلربائها يف
قاعدة بلد يعني توقف �إقالع طائرات F16
و�صعوب ��ة مالحقة الأرهابيني يف البوادي
واملناطق الوعرة".
و�أردف" :نح ��ن ن�سري نح ��و و�ضع العراق
ع ��ام  2014وعل ��ى احلكوم ��ة العراقي ��ة
مراجعة الأخطاء قبل فوات الأوان".
والأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،سقط ��ت  4قذائ ��ف
(كاتيو�ش ��ا) عل ��ى قاع ��دة بل ��د ،و�أ�صاب ��ت
ع ��دد ًا من القوات العراقية ،بينهم �أفراد من
احل�شد ال�شعبي.
وبح�سب امل�صدر الأمني يف بغداد ،ف�إن عقد
طائرات الـ (�إف  ،)16كان قد ا�شرتط اختيار
قاع ��دة "بلد" يف �صالح الدي ��ن ،باعتبارها
بعيدة ع ��ن نفوذ بع�ض الف�صائ ��ل ال�شيعية
الت ��ي تعار�ض وج ��ود الق ��وات الأمريكية.
و�أ�ض ��اف �أن طاق ��م �إدارة الطائ ��رات يفوق
ال� �ـ" 250فرد ًا" م ��ن م�ست�شارين ومدربني،
بالإ�ضاف ��ة اىل عنا�ص ��ر �أخ ��رى خم�ص�صة
للحماية.
وتداول ��ت الأنب ��اء ،وق ��ت و�ص ��ول �أول
وجب ��ة ع ��ام  2014م ��ن ال�صفق ��ة املجم ��دة
من ��ذ �سن ��وات ،موافقة الع ��راق على جميع
ال�ش ��روط الأمريكي ��ة ،نظ ��ر ًا حلاجت ��ه اىل
الدع ��م ب�سبب �سيطرة "داع� ��ش" على نحو
ن�صف م�ساحة البالد.

ماذا لو ان�سحب التحالف
الدويل؟
ومن ��ذ �صع ��ود ق ��وى احل�ش ��د ال�شعبي اىل
جمل� ��س الن ��واب واحلكوم ��ة ،ف� ��إن تل ��ك
الأط ��راف ب ��د�أت ت�ضغط لإ�ص ��دار قرار يف
الربملان �ضد وجود الق ��وات الأمريكية يف
العراق ،تارة ب�سحبها (القوات الأمريكية)
ب�ش ��كل نهائ ��ي ،وت ��ارة �أخ ��رى بتحدي ��د
مهامها.
ويقول عب ��د اخلالق العزاوي ،ع�ضو جلنة
الأم ��ن يف الربمل ��ان لـ(امل ��دى) �إن اللجن ��ة
"حاولت مرار ًا عقد لقاء مع رئي�س الوزراء
من �أج ��ل معرف ��ة طبيعة عمل تل ��ك القوات
و�أعداده ��ا ولكنها مل حت�صل على جواب".
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ة �أجرته ��ا (امل ��دى) يف
وقت �ساب ��ق� ،إن هناك نحو � 15ألف جندي
�ضمن  14دولة ،يتوزعون يف  11مع�سكر ًا.
و�أك�ب�ر الق ��وات ه ��ي الأمريكي ��ة بنحو 10
�آالف مقاتل.
وكانت الأنباء عن ت�سلل م�سلحي "داع�ش"
من �سوري ��ا يف �شباط املا�ض ��ي ومتركزها
قرب املو�صل والأنبار ،قد �أ�ضعفت حما�سة
بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سية يف طل ��ب �إجالء
تلك القوات.
ويق ��ول الع ��زاوي�" :سح ��ب امل�ست�شاري ��ن
واملدرب�ي�ن �ستكون له �آث ��ار �سيئة على امن
البالد وجاهزية القوات العراقية".
وت ��درب الق ��وات الغربية �ضم ��ن التحالف

حظر جتوال ليلي يف قاعدة بلد وا�ستطالع املنطقة املحيطة حلماية
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ك�شف نائب قائد القوة اجلوية
العراقي ��ة الفريق ف�ل�اح فار�س
ع ��ن م�ضاعف ��ة الإج ��راءات
الأمني ��ة لقاع ��دة بل ��د اجلوي ��ة
الت ��ي تعت�ب�ر واحدة م ��ن �أكرب
القواع ��د اجلوي ��ة يف الع ��راق
والتي ت�ض ��م مدربني �أمريكان،
وذل ��ك عقب هج ��وم �صاروخي
تعر�ضت له الأ�سبوع املا�ضي.
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال اجلي� ��ش
الأمريك ��ي �إن العملي ��ات يف
القاع ��دة م ��ا ت ��زال م�ستم ��رة
كاملعتاد ،نافي� � ًا بذلك وجود �أية
خطط لإخالء منت�سبيه.
وكان تعزي ��ز الإج ��راءات
الأمني ��ة العراقي ��ة يف قاع ��دة
بل ��د اجلوي ��ة ق ��د ج ��اء و�س ��ط
ت�صاع ��د ح ��اد يف التوترات يف
منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط بني
الوالي ��ات املتح ��دة واي ��ران .

جذور الأزمة الإقليمية احلالية
تعود اىل االن�سحاب الأمريكي
يف ال�سنة املا�ضي ��ة من االتفاق
النووي لعام  2015الذي �أبرم
بني طه ��ران والق ��وى الدولية.
وجل� ��أت وا�شنطن عقب قرارها
ب�إع ��ادة فر�ضه ��ا للعقوب ��ات
على طه ��ران مت�سبب ��ة بتدهور

الكاتبة  ،ثم نتابع مع ًا تفا�صيل الطباعة
وال ��رزم والتوزي ��ع على حلق ��ات �ض ّيقة
يف خمتلف البلدان دون �أن يتعرف �أحد
على م�صدر الإر�سال  ،بالتمويه على �أن
" روم ��ا " هي مرك ��ز احلركة و�إ�صدار
االحتجاج والبيانات ال�صادرة عنها !..
وئ ��دت احلركة بعد انت�ش ��ار بنميمة من
ق ��ادة يف احل ��زب ال�شيوع ��ي اللبن ��اين
ال ��ذي ربطته عالقة م�صلح ��ة مع البعث
 ،وحت ّف ��ز التي ��ار الداع ��ي للم�صاحل ��ة
والع ��ودة الذليل ��ة �إىل جبه ��ة البع ��ث
ب�إ�ص ��دار ق ��رار ت�صفية وج ��ود احلركة

و�إيق ��اف االحتج ��اج وو�ضع ��ي يف
مواجه ��ة امل�ساءل ��ة ودائ ��رة ال�شبه ��ات
مبحاولة خلق بديلٍ للحزب !..
�أ�ستعي ��د هذه امل�ساحة امل�ضيئ ��ة  ،لأّذكّر
مب�أثرة عبد االله التي ظلت طي الكتمان
 ،ومل يح ��اول يوم� � ًا �إماطة اللث ��ام عنها
� ،إدع ��ا ًء �أو حماولة للني ��ل من احلزب ،
وظل مرتفع ًا ع ��ن ال�صغائر حتى حلظة
رحيله .
الفق ��دان والكتمان متالزمان ال يفرتقان
يف حي ��اة الذي ��ن وهب ��وا حياته ��م
للم�ستقبل .
ورغ ��م كل الأه ��وال واملح ��ن والرثاث ��ة
و�سق ��وط الأ�صن ��ام والإ�ش ��كال  ،ف� ��إن
الآالف م ��ن الن�س ��اء والرج ��ال يف ه ��ذا
الع ��راق " الناك ��ر للجمي ��ل " ُيكمل ��ون
�س�ي�رة عب ��د الإل ��ه  ،ويغادرونن ��ا وه ��م
يطوون �أ�سرار مكابداتهم وت�ضحياتهم
 ،حت ��ى تل ��ك الأ�س ��رار الت ��ي متيزه ��م
بو�صفه ��م خارج �س ��رب املتواطئني �ضد
احلقيقة !..
علي �أن �أنعى بع�ض ًا من �صميمي
�أيكون ّ
 ،وق ��د تثاقل ��ت الأي ��ام لك�ث�رة م ��ا ح ��ل
فيه ��ا من عب ��ث مب�صائر وط ��ن م�ستباح
 ،و�شع ��ب مغل ��ول الإرادة  ،م�ستل ��ب
احلق ��وق يحيط ��ه �إينم ��ا توج ��ه اجلور
ونكران جميل ..

اقت�صاده ��ا اىل �أدن ��ى م�ستوى
وتقلي� ��ص ح ��اد يف مع ��دالت
�صادراتها النفطية .
نائ ��ب قائ ��د الق ��وة اجلوي ��ة
العراقي ��ة الفري ��ق الطيار فالح
فار� ��س ،قال يف ت�صريح لوكالة
ا�سو�شييتدبر�س �إن الإجراءات
الأمني ��ة ت�ضمن ��ت حظ ��ر ًا ليلي ًا

للتجوال مع تعزيز الإجراءات
الأمني ��ة داخ ��ل وق ��رب القاعدة
م ��ع �إج ��راء ا�ستط�ل�اع �أمن ��ي
للمناطق املج ��اورة ،م�ضيف ًا �أن
هذه الإج ��راءات تتم بالتن�سيق
مع القوات الأمريكية .
وم�ض ��ى الفريق فار� ��س بقوله
"جمي ��ع التح ��ركات غ�ي�ر

ال�ضروري ��ة ق ��د مت تقلي�صها"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "حظر التجوال
الآن ي�ستمر من غروب ال�شم�س
حت ��ى �شروقه ��ا .وق ��ال �إن هذا
التغيري قد ح�ص ��ل بعد تعر�ض
قاع ��دة بل ��د ،الت ��ي يوج ��د فيها
�س ��رب م ��ن طائ ��رات �إف16 -
املقاتل ��ة ،لهجم ��ة الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي بث�ل�اث قذائ ��ف هاون
دون �أن حتدث �إ�صابات ،م�ؤكد ًا
�أن حظ ��ر التج ��وال �سابق ًا كان
يب ��د�أ م ��ن منت�ص ��ف الليل حلد
�شروق ال�شم�س .
ت�سع ��ى احلكوم ��ة العراقي ��ة،
ومنذ فرتة طويلة ،الإبقاء على
توازن يف عالقاتها بني حليفيها
طه ��ران ووا�شنط ��ن .وهن ��اك
خماوف م ��ن احتمالية اجنرار
بغ ��داد و�س ��ط ه ��ذه الأزمة يف
وقت حت ��اول في ��ه امل�ضي نحو
طريق التعايف .
عن :ا�سو�شييتدبر�س

ال ��دويل ،الق ��وات العراقي ��ة يف دورات
تدريبة ملدة  45يوم ًا ،ب�شكل دوري.
كم ��ا يقول ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن �إن "قوات
التحال ��ف م�س�ؤول ��ة بع ��د تخ ��رج اجلن ��ود
املتدربني عن جتهيزهم بال�سالح و�سيارات
الهم ��ر ،والآلي ��ات احلو�ضي ��ة والعج�ل�ات
اخلا�ص ��ة مبكافح ��ة الإره ��اب ومكافح ��ة
ال�شغب وغريها".
وم ��ازال العراق ،وفق م ��ا يقوله العزاوي،
معتمد ًا ب�شكل كبري على التقنيات املتطورة
الت ��ي ميتلكه ��ا التحالف ال ��دويل يف جمال
الت�صوي ��ر اجل ��وي ومراقب ��ة احل ��دود
ومعاجل ��ة الأهداف .وي�ضي ��ف قائ ًال" :قبل
�أي ��ام فقط كان ��ت هناك حمل ��ة ع�سكرية (مل
يذكر موقعه ��ا) وطائرات التحالف ح�سمت
املوقف بت�صويبها الدقيق".
هجمات �صاروخية بال توقيع
وكان ��ت قيادة العمليات امل�شرتكة قد �أعلنت
نهاي ��ة الأ�سب ��وع املا�ضي� ،أنه ��ا "�ست�ضرب
بي ��د من حدي ��د" املجامي ��ع املجهول ��ة التي
قام ��ت بتنفيذ هجم ��ات بـ(الكاتيو�شا) على
مواق ��ع توج ��د فيه ��ا الق ��وات الأمريكي ��ة،
تنفي ��ذ ًا لأوام ��ر رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد
املهدي.
ومل تك�ش ��ف احلكوم ��ة حت ��ى الآن ع ��ن �أية
معلوم ��ات تتعلق باجلهة املنفذة ،لكن يفهم
م ��ن بيان ��ات عبد امله ��دي ،وبع� ��ض القوى

ال�شيع ��ة� ،أن �أطراف� � ًا حملي ��ة "خارجة على
القانون" هي من تقوم بتلك الأعمال.
وكان ��ت �أنب ��اء ق ��د حتدث ��ت ،م�ؤخ ��ر ًا ،ع ��ن
اعت ��زام وف ��د م ��ن ق ��وى �شيعي ��ة الذه ��اب
اىل طه ��ران ،يف حماول ��ة لإقن ��اع ف�صائ ��ل
مق ّرب ��ة م ��ن �إي ��ران بالتوق ��ف ع ��ن الق�صف
بـ"الكاتيو�ش ��ا" ،فيم ��ا مل يت�س � ّ�ن لـ(امل ��دى)
الت�أكد من تلك املعلومات.
وقب ��ل يومني ق ��ال النائب ال�ساب ��ق م�شعان
اجلب ��وري ،يف لق ��اء متلف ��ز� ،إن الوالي ��ات
املتحدة الأمريكي ��ة �أبلغت عبد املهدي ،ب�أن
لديه ��ا معلوم ��ات ع ��ن م�شارك ��ة "طائ ��رات
م�س�ي�رة" ب�ضربات ا�ستهدف ��ت ال�سعودية،
قد انطلقت من العراق.
وبح�س ��ب زعم اجلب ��وري ،ف� ��إن وا�شنطن
ح ��ددت لعبد املهدي الأماكن بالتحديد التي
انطلق ��ت منها تل ��ك الطائ ��رات ،م�شري ًا اىل
�أن "تل ��ك الأماكن تق ��ع حتت �سيطرة جهات
معروفة" ،دون الك�شف عن هويتها.
ويف الع ��ام املا�ض ��ي ،قال ��ت تقاري ��ر غربية
�إن طه ��ران نقل ��ت "�صواري ��خ بال�ستي ��ة"
اىل جماع ��ات �شيعي ��ة يف الع ��راق ،فيم ��ا
ا�ستغرب ��ت وزارة اخلارجي ��ة العراقية يف
ذل ��ك الوقت من تل ��ك الأنب ��اء دون نفيها او
ت�أكيدها.
وقال ��ت تل ��ك التقاري ��ر �إن ال�صواري ��خ هي
م ��ن ن ��وع "ذو الفق ��ار" و" ف ��احت،"110-
و"زل ��زال" ،وي�ت�راوح مداه ��ا ب�ي�ن 200

و 700ك ��م ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ض ��ع مدينت ��ي
الريا� ��ض (عا�صمة ال�سعودي ��ة) وتل �أبيب
يف مرماها.
�إجراءات ا�ستباقية
يف م ��وازاة ذل ��ك ،ق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي يف
الأنب ��ار لـ(امل ��دى) �إن "�إج ��راءات ع�سكرية
جدي ��دة بد�أت تتخذ يف قاع ��دة عني الأ�سد،
غربي املحافظة".
وتوق ��ع امل�صدر �أن تلك الإج ��راءات تتعلق
بحماي ��ة املع�سكر يف حال تعر�ضه لهجمات
�صاروخية على غ ��رار ما حدث يف قاعدتي
بل ��د والتاج ��ي .و"ع�ي�ن الأ�سد" ه ��ي �أكرب
قاعدة ع�سكرية توجد فيها قوات �أمريكية،
وكان الرئي� ��س الأمريكي دونالد ترامب قد
زارها نهاية العام املا�ضي .ووفق امل�صدر،
ف�إن الإج ��راءات اال�ستباقية والتح�صينات
ق ��د ت�شمل عدد ًا م ��ن املع�سكرات يف العراق
ولي� ��س ع�ي�ن الأ�س ��د فق ��ط .وتتوق ��ع جلنة
الأم ��ن يف الربمل ��ان� ،أن تل ��ك الهجم ��ات
ال�صاروخية ،هي �ضمن الأعمال التي تقوم
بها بع� ��ض الأط ��راف يف العراق م ��ن �أجل
التخفيف عن طهران.
ويقول عبد اخلالق العزاوي� ،إن الإجراءات
اال�ستباقي ��ة قد تكون بال نتيج ��ة" ...الأمر
�سيا�س ��ي ويحت ��اج اىل التفاه ��م مع بع�ض
اجله ��ات يف الع ��راق" دون �أن يك�ش ��ف عن
هوية تلك اجلهات.

ت��ع��زي��ـ��ـ��ة
تتقدم م�ؤ�س�سة للإعالم
والثقافة والفنون
أحر التعازي �إىل عائلة وزمالء و�أ�صدقاء الكاتب وال�شخ�صية الوطنية
ب� ّ

عبد الإله النعيمي

الذي تويف فـي لندن بعد �صراع مع املر�ض
رحيل عبد الإله النعيمي ،املثقف الوطني والكاتب واملرتجم ،خ�سارة
كبرية للحركة الثقافية
الذكر الطيّب للفقيد الكبري ،ولعائلته ورفاقه وحمبّيه ال�صرب وال�سلوان

فخري كرمي
رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
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محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

فـي مديح بغداد التي
على دجلة دائم ًا
يف بغ ��داد الت ��ي �أدخله ��ا مرة �أو مرت�ي�ن يف ال�سن ��ة� ،أراين جديد ًا،
�أنظ ��ر اىل وجه ��ي يف امل ��ر�آة فاج ��ده ب�سم ��رة �أقل ،هن ��اك �شيء من
�شم�س الب�صرة املحرقة� ،أمرر يدي
بيا�ض يف ب�شرتي غيرّ ت �ألوانه ُ
عل ��ى �شعري بعد كل ح ّم ��ام ،فيتغري ملمُ�سه� ،ش ��يء من لني وطفولة
يف امل ��اء الذي تغرفه حمطات الإ�سالة م ��ن دجلة العظيم فريطب كل
ما حولها ح ��ويل ،ال �أكتب مديح ًا ،فقد يجد بغداديٌّ �أ�صيل فيها غري
ذلك ،يف بغداده ،التي تغريت يف الزمن وتراجعت كثريا يف العقود
الأخرية املا�ضية.
ال �أج ��دين ف ��رد ًا يف مديح ��ي للمدين ��ة اخلال ��دة ب ��روح و�ضم�ي�ر
كل عراق ��ي �شري ��ف ،فه ��ذه مدينة جت ��دد نفو�س �ساكنيه ��ا وزائريها
عل ��ى حد �س ��واء� ،إمنا �أ�شرك يف ذل ��ك املديح �أ�صدق ��ا ًء وحمبني ،من
الذي ��ن التقيتهم فيها ،والذين قدم ��وا من املانيا وفرن�سا و�شاركوين
الفعالي ��ات الثقافية ،التي �أقامها املرك ��ز الثقايف الفرن�سي بالتعاون
مع معهد غوته الأملاين ،احتفا ًء ب�إ�صدار كتاب انانا -اجلزء الثاين،
لأديب ��ات عراقي ��ات .ولع ��ل م�صادف ��ة اقامتنا يف فندق بغ ��داد املطل
ببهائ ��ه على نه ��ر دجلة ،لعل النادلة التي قدم ��ت البرية لنا يف بهوه
الليل ��ي �أ�ضف ��ت وت�ضف ��ي الكثري علينا ،مب ��ا احالنا اىل بغ ��داد التي
ظل ��ت قابع ��ة بجمالها كل ��ه يف املخيال الإن�ساين ،ي ��وم كانت م�شرق
نور الكون وغيمة الألق التي ال تغيب.
حر� ��ص الأ�صدق ��اء الأوربيون عل ��ى �أن يكون ��وا يف املتنبي �صباح
اجلمع ��ة ،ومل تك ��ن ال�شم� ��س احلزيراني ��ة عائق� � ًا ،ثم انه ��م �سبقونا
اليه ،مل نتمكن من النهو�ض باكر ًا ،فقد تعتعنا ال�سكر يف الليلة قبل
البارح ��ة ،وغلب الن ��و ُم ال�شهريا َرين الب�صر َي�ي�ن ف�سكتت بغداد عن
ال ��كالم املباح ،وطلع ال�صباح علينا من �شرفة تطل على دجلة .ومن
ذا يقاوم �سحر �صب ��اح بغدادي يهبه دجلة العظيم� ،أ ّنى لهذا اجل�سد
امل�ضن ��ى �أن ال يظ ��ل نائم� � ًا يف �سرير ال تتك ��ر ال�صباح ��ات اجلميلة
علي ��ه كث�ي�ر ًا .لكننا ،وقب ��ل �أن ي�صيح خطيب ُو�إم ��ا ُم جامع احليدر
خان ��ة بالنا� ��س اىل ال�ص�ل�اة ،كان �سائ ��ق الأج ��رة قد ب ّلغن ��ا مرادنا
عل ��ى عتبات ��ه ،فدخلنا ال�ش ��ارعَ من ق�صي ��دة على امل ��اءُّ ،
حتف قدمي
ال�شاع ��ر املتنبي الكب�ي�ر ،كان �سراي الكتاب عام ��ر ًا ،وباعة اجلمال
يف كل م ��كان ،ومتب�ضعو احلكمة من حولنا ،يطوفون يف املتاح من
الأمكنة ..وكان للنا�س عيد.
�أنا ال �أكتب مديح ًا ،ولن �أنك�أ جرح ًا يف بدن املدينة� ،أنا هنا لأحتفل
م ��ع نف�س ��ي ببغداد روحي ،لك ��نَّ زوجة ال�سيد فن�سن ��ت مدير املركز
الثق ��ايف الفرن�س ��ي م ��ا انفكت تت�ص ��ل به ،ت�س�أل ��ه م ��ا �إذا كان بخري
حت ��ى الآن ،وه ��و ال�ضحوك ،ذو الوجه الطفلي .يق ��ول ب�أنها تت�صل
ب ��ه عقيب كل ع�ش ��ر دقائق ،فيجيبها ب�أنه م ��ا زال بخري ،و�أن املدينة
م ��ا زالت �آمنة ،و�أن النا�س مي�ض ��ون يومهم بفرح غامر .بدا يل �أنها
ال ت�صدق ��ه ،ذلك لأن �صورة بغ ��داد يف و�سائل الإعالم م�شوهة جد ًا،
كم ��ا �أنن ��ي ل�ست عل ��ى يقني ب�أن ��ه ظل م�صدق� � ًا �أن حيات ��ه يف بغداد
عل ��ى الدرجة ه ��ذه من الأمان .مقل ��ق �أن تكون �صحب ��ة �أ�صدقاء يف
مدين ��ة ال ميكنك �ضم ��ان حياتهم فيها .رمبا نكون نح ��ن ،العراقيني
ا�ستمر�أن ��ا حياة اخل ��وف� ،أو الالمتوق ��ع من احلياة وامل ��وت فيها،
لكنن ��ا ،حمبطون من ر�ؤي ��ة مدننا غري �آمنة� .أحت ��دث عن ال�صاروخ
الذي �أُطل َِق على احدى ال�شركات النفطية يف الب�صرة ،عن املعلومني
الذي ��ن �أطلق ��وه ف�صمت ��ت عنه ��م احلكوم ��ة ،ه ��ذه الت ��ي ت�صمت عن
مواعيد موتنا اي�ض ًا.
ال �أج��دين ف��رداً يف مديح��ي للمدين��ة اخلال��دة
ب��روح و�ضم�ير كل عراقي �شريف ،فه��ذه مدينة
جت��دد نفو�س �ساكنيها وزائريها على حد �سواء� ،إمنا
أ�صدقاء وحمبني ،من الذين
�أ�شرك يف ذلك املدي��ح �
ً
التقيتهم فيها
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انخف�ضت  16باملئة عن العام الدرا�سي املن�صرم

جمل�س ذي قار يحقق يف تدين ن�سب النجاح باملرحلة املنتهية
من الدرا�سة االبتدائية
اع��رب جمل���س حمافظة ذي قار يوم اخلمي�س (  20حزيران  ) 2019ع��ن قلقه من تدين ن�سب النجاح يف
املرحل��ة املنتهية م��ن الدرا�سة االبتدائية والتي انخف�ضت بواقع  16باملئ��ة عن العام الدرا�سي املن�صرم
 ،وفيم��ا وجه بت�شكيل جلنة م�شرتكة لبح��ث �أ�سباب تدين ن�سب النجاح وت�شخي�ص مكامن اخللل ،قرر
ا�ست�ضافة مدير الرتبية واجلهات ذات العالقة لبحث النتائج التي تتو�صل لها اللجنة املذكورة.
 ذي قار  /ح�سني العامل
وق��ال رئي�س جمل�س حمافظة ذي قار
امل�ه�ن��د���س رح �ي��م اخل ��اق ��اين ،يف بيان
�صحفي تلقت امل ��دى ن�سخة م�ن��ه ان��ه
"وجه جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س
املحافظة وم��دي��ري��ة ال�ترب�ي��ة بت�شكيل
جلنة م�شرتكة لبحث �أ�سباب تدين ن�سب
النجاح يف املرحلة االبتدائية املنتهية
ل�ل�ع��ام ال��درا� �س��ي  2019 - 2018يف
املحافظة " ،مبينا ان " ن�سب النجاح
يف العام الدرا�سي امل��ذك��ور انخف�ضت
اك�ثر من معدالتها يف العام الدرا�سي
املن�صرم ".
وا�ضاف اخلاقاين ان " اللجنة امل�شرتكة
�ستعمل على ت�شخي�ص مكامن اخللل،
وال ��وق ��وف ع�ل��ى ا� �س �ب��اب ت ��دين ن�سب
النجاح والبحث عن احللول املنا�سبة
للم�شاكل واملعوقات التي تواجه العملية
ال�ترب��وي��ة والتعليمية يف املحافظة"،
منوها ب ��أن " الأ�سبوع املقبل �سي�شهد
عقد اجتماع ملجل�س املحافظة ي�ست�ضيف
فيه مدير الرتبية واجلهات ذات العالقة
لبحث نتائج اللجنة امل�شكَّلة".
و�شدد رئي�س جمل�س حمافظة ذي قار
"على اهمية اخلروج بتو�صيات منا�سبة
من �ش�أنها النهو�ض بالواقع الرتبوي
ورفع ن�سبة النجاح يف العام الدرا�سي
املقبل".
وكانت مديرية تربية ذي قار اعلنت يف
( الثالثني م��ن اي��ار  ) 2019ان ن�سبة
النجاح يف الدور االول ملرحلة ال�ساد�س
االب �ت��دائ��ي ل�ل�ع��ام ال��درا� �س��ي – 2018
 2019بلغت  64باملئة" ،وب�ي�ن��ت ان
عدد الطلبة امل�شاركني بامتحانات الدور
االول ب�ل��غ ع��دده��م اك�ث�ر م��ن  51ال��ف
تلميذ.
ي��ذك��ر ان ان م��دار���س حمافظة ذي قار
ح �ق �ق��ت ن���س�ب��ة جن���اح  80ب��امل �ئ��ة يف
االم�ت�ح��ان��ات ال�ع��ام��ة لل�صف ال�ساد�س
االب �ت��دائ��ي ل�ل�ع��ام ال��دار� �س��ي -2017
.2018
وق��ال مدير ع��ام تربية ذي ق��ار ريا�ض
العمري يف حينها (  2حزيران )2018
ان " ن���س�ب��ة ال �ن �ج��اح مل��رح �ل��ة ال�صف

ال���س��اد���س االب �ت��دائ��ي ل�ل�ع��ام ال��درا��س��ي
 2018 -2017بلغت  80باملئة"  ،م�ؤكدا
ان ن�سبة ال �ن �ج��اح يف ال �ع��ام امل��ذك��ور
كانت االعلى مقارنة باالعوام الدرا�سية
ال�سابقة.
ي�شار اىل ان حمافظة ذي ق��ار حققت
ن�سبة جناح تقدر بـ  77باملئة يف العام
الدرا�سي  ، 2017 -2016ون�سبة 63
باملئة يف العام الدرا�سي 2016 -2015
 ،اما يف العام الدرا�سي 2015 -2014
فحققت ن�سبة جناح  60باملئة.
وي��واج��ه ق�ط��اع ال�ترب�ي��ة والتعليم يف
حمافظة ذي ق��ار جملة م��ن التحديات
ال��ت��ي م ��ا زال � ��ت حت� ��ول دون حتقيق
النهو�ض بالعملية الرتبوية واالرتقاء
بامل�ستوى العلمي للطلبة.
ومن بني هذه التحديات نق�ص كبري يف
االبنية املدر�سية وتقادمها واكتظاظ

الف�صول والقاعات الدرا�سية وافتقارها
للو�سائل التعليمية واملختربات العلمية
واالجهزة االلكرتونية ف�ضال عن نق�ص
امل�لاك��ات واالخ�ت���ص��ا��ص��ات التعليمية
و�ضعف القدرات العلمية واملعرفية لدى
ع��دد غري قليل من املعلمني واملدر�سني
وت�خ�ل��ف امل�ن��اه��ج ال��درا��س�ي��ة وط��رائ��ق
ال �ت��دري ����س وع� ��دم م��واك�ب�ت�ه��ا للتطور
العلمي.
وت�ضم م��دار���س حمافظة ذي ق��ار اكرث
من � 600ألف تلميذ وطالب ،يتوزعون
على خمتلف املراحل الدرا�سية (ريا�ض
الأطفال ،ابتدائية ،متو�سطة ،اعدادية،
ثانوية ،معاهد معلمني وتعليم مهني)،
يف حني ت�ضم املحافظة نحو ()1137
بناية مدر�سية ت��داوم فيها نحو 2000
مدر�سة �أو معهد ،معظمها بدوام ثنائي
�أو ث�ل�اث��ي وب�ع���ض�ه��ا ب � ��دوام رب��اع��ي

حرائق احلنطة تلتهم  4مقابر جماعية للإيزيديني يف �سنجار

 متابعة  /املدى
ت�ض ��م رفات الإيزيدي�ي�ن الذين قتله ��م تنظيم
"داع�ش" الإرهابي ،يف قرى �سنجار.
�أيديهم التي غزلوا بها زهور الربيع احلمراء ،ووثقت خ�ضر ،جولتها �إىل املقابر اجلماعية،
بات ��ت اليوم مك�سرة لإنق ��اذ املقابر اجلماعية يف ق ��رى :كوجو ،وهمدان ،وقني ،وحمدان،
الت ��ي خ ّلفها تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي بكل وقن ��ي الت ��ي قت ��ل فيه ��ا �أبوه ��ا واثن ��ان م ��ن
�شناع ��ة بح ��ق الإيزيدي�ي�ن العراقي�ي�ن بدف ��ن �إخوته ��ا ،والع�ش ��رات م ��ن �أقاربه ��ا عل ��ى ي ��د
الرج ��ال وكب ��ار ال�س ��ن بع ��د ذبحه ��م ،و�سبي "داع�ش" الإرهابي عند تنفيذه الإبادة بحق
ن�سائهم ،يف ق�ضاء �سنجار� ،شمايل العراق .املك ��ون يف الثال ��ث م ��ن �أغ�سط� ��س� /آب ع ��ام
كر� ��س الإيزيدي ��ون العراقي ��ون �أيامه ��م هذه .2014
القتط ��اف الأق�شا� ��ش ،والنبات ��ات املتيب�س ��ة ،و�أخربتن ��ا خ�ض ��ر� ،أن املقاب ��ر الأرب ��ع الت ��ي
من حميط كل مق�ب�رة جماعية والبالغ عددها احرتق ��ت حديث ًا ،مع حق ��ول القمح وال�شعري
الع�ش ��رات� ،أغلبه ��ا يف قري ��ة كوج ��و� ،أب ��رز يف �سنج ��ار ،اثنت ��ان منه ��ا يف قري ��ة كوجو،
ق ��رى ق�ض ��اء �سنج ��ار ،لقط ��ع الطري ��ق �أم ��ام و�أخريان يف �أطراف قرية همدان.
ن�ي�ران احلرائق املتعمدة الت ��ي التهمت �آالف و�أطلقت خ�ضر عرب �صفحتها ال�شخ�صية عرب
الدومن ��ات الزراعي ��ة ،و 4مقاب ��ر للمك ��ون موقع التوا�ص ��ل االجتماعي "في�سبوك" عرب
الإيزيدي.
ت�سجيل م�صور ظهرت به ترتدي لون احلداد
�أك ��دت النا�شط ��ة الأيزيدية العراقي ��ة ال�شابة الأ�س ��ود ،منا�ش ��دة اىل املنظم ��ات الدولي ��ة
�إخال� ��ص خ�ض ��ر ،يف ت�صري ��ح ملرا�سل ��ة واحلكومت�ي�ن االحتادي ��ة ،واملحلي ��ة ،لإنق ��اذ
"�سبوتني ��ك" يف الع ��راق  ،اخلمي� ��س 20 ،املقابر اجلماعية كونها تدين تنظيم "داع�ش"
حزي ��ران /يونيو ،اح�ت�راق  4مقابر جماعية ودليل على �إبادته للمكون الأيزيدي.

وذك ��رت ال�شابة الإيزيدية ،يف ختام حديثها،
�أنه ��ا ا�ستطاع ��ت الو�ص ��ول �إىل  19مق�ب�رة
جماعي ��ة تع ��ود للإيزيدي ��ن الذي ��ن قتله ��م
"داع�ش" يف التاريخ املذكور من عام ،2014
فقد زارت 10 :مقابر يف قرية كوجو ،و 5يف
قن ��ي ،ومقربت�ي�ن يف همدان ،واثنت�ي�ن �أي�ض ًا
يف قرية حردان.
من جهته ،ك�ش ��ف ال�صحفي الإيزيدي البارز،
�سع ��د حم ��و ،يف حدي ��ث ملرا�سلتن ��ا ،وال ��ذي
خ�صنا ب�صور حلري ��ق التهم مقربة جماعية،
ّ
�أن املقاب ��ر الأرب ��ع التي احرتق ��ت ت�ضم نحو
 200رفات من �ضحايا الإبادة.
و�أفاد حمو ب�أن العدد الكلي للمقابر اجلماعية
اخلا�ص ��ة بالأيزيدين ،الت ��ي نفذها "داع�ش"،
املكت�شف ��ة حت ��ى الآن يف �سنج ��ار والق ��رى
التابع ��ة له ،بلغ  84مق�ب�رة ،جرى العمل على
اقتالع الأع�ش ��اب والنباتات القريبة منها كي
ال ت�ص ��ل �إليه ��ا احلرائق الت ��ي مازالت تفتعل
وتلتهم احلقول الزراعية يف الق�ضاء.
على �صعيد مت�صل� ،صرح النا�شط وال�صحفي

الإيزي ��دي ،عي�سى �سع ��دو ،ملرا�سلتنا ،معلنا
ع ��ن �إح�صائي ��ة بع ��دد احلرائق الت ��ي وقعت
يف ق�ض ��اء �سنج ��ار ،فقد بلغت حت ��ى الآن 16
حادث ��ا ،راح �ضحيته ��ا  3مدنيني قتل ��وا �أثناء
�إخم ��اد الن�ي�ران ،عل ��ى م ��دى الأي ��ام القليل ��ة
املا�ضية.
و�أ�ض ��اف �سع ��دو �أن احلرائ ��ق �أ�سف ��رت ع ��ن
�إت�ل�اف �آالف الدومن ��ات ،م ��ن حم�ص ��ويل
القم ��ح وال�شع�ي�ر ،كم ��ا و�صل ��ت الن ��ار �إىل
الدور ال�سكني ��ة ،و�أ�سفرت عن نزوح عدد من
العائالت.
و�أ�ش ��ار النا�شط ال�صحف ��ي الإيزيدي� ،إىل �أن
احلرائ ��ق مازالت م�شتعلة يف قرية العدنانية
الت ��ي تبعد عن مركز ق�ض ��اء �سنجار نحو 20
كيلو مرت.
ومنذ مطلع ال�شهر اجلاري ،التهمت النريان،
م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة
الواقع ��ة يف مناط ��ق :ب ��ورك ،وكوهب ��ل،
وح ��ردان ،بناحي ��ة �سن ��وين ،يف اجله ��ة
ال�شمالية من جبل �سنجار.
و�أي�ضا ن�شبت النريان ،من اجلهة اجلنوبية،
يف الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة الواقع ��ة يف مناطق
وقرى� :صوالغ ،وهمدان ،وجممع تل ق�صب،
واحلامتية ،وال�صباحي ��ة ،و�شاروك ،الكائنة
يف �أطراف مركز الق�ضاء.
يذك ��ر �أن ��ه يف الثالث من �أغ�سط� ��س� /آب عام
 ،2014اجت ��اح تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي،
ق�ضاء �سنج ��ار ،والنواحي والق ��رى التابعة
ل ��ه ونفذ �إب ��ادة وجرائم �شنيع ��ة بحق املكون
الإيزي ��دي ،بقتله الآب ��اء والأبن ��اء والن�ساء،
من كبار ال�سن ،وال�شباب ،والأطفال بعمليات
�إع ��دام ما ب�ي�ن الذب ��ح ،والرم ��ي بالر�صا�ص،
ودفنه ��م يف مقابر جماعية م ��ا زالت تكت�شف
حت ��ى الآن ،واقت ��اد الن�ساء والفتي ��ات �سبايا
وجاريات لعنا�صره الذي ��ن ا�ستخدموا �شتى
�أنواع العن ��ف والتعذيب يف اغت�صابهن دون
ا�ستثن ��اء حت ��ى ال�صغ�ي�رات ب�أعم ��ار الثامنة
والتا�سعة وحتى ال�سابعة وال�ساد�سة.
 عن موقع �سبوتنيك

والكثري منها يعاين من التقادم ،فيما
ما زال��ت اك�ثر من  100مدر�سة طينية
وع�شرات املدار�س الكرفانية يداوم فيها
الطلبة حتى االن.
وكانت جلنة الرتبية والتعليم العايل
يف جمل�س حمافظة ذي قار حذرت يف الـ
(  19ايلول  ) 2017من ارتفاع معدالت
ت�سرب الطلبة من مقاعد الدرا�سة وتفاقم
م�شكلة الأ ّمية على خلفية �صدور قرار
وزاري يق�ضي بتقلي�ص ح�صة الطلبة
من القرطا�سية واقت�صار توزيعها على
ال�صفوف الثالثة االوىل يف املدار�س
االبتدائية ،فيما عدت اللجنة القرار بانه
ي�شكل تهديد ًا ملكا�سب التعليم املجاين
و�إلزامية التعليم.
وك��ان مكتب مفو�ضية حقوق االن�سان
يف ذي ق��ار ح��ذر ي��وم االرب��ع��اء ( 13
��ش�ب��اط  ) 2019م��ن ارت �ف��اع م�ع��دالت

ت�سرب الطلبة والتالميذ م��ن خمتلف
امل��راح��ل الدرا�سية  ،فيما ع��زا ا�سباب
ت��ده��ور العملية ال�ترب��وي��ة اىل تداعي
البنى التحتية ونق�ص االبنية املدر�سية
واكتظاظ ال�صفوف الدرا�سية و�صعوبة
املناهج ف�ضال عن الظروف االقت�صادية
وارت �ف��اع م�ع��دالت الفقر والبطالة يف
حمافظة ذي قار.
يذكر ان معظم الطلبة يف العراق باتوا
اليوم ال يحققون النجاح املطلوب من
دون اال�ستعانة باملعلمني واملدر�سني
اخل�صو�صيني او اللجوء اىل املدار�س
االهلية لفهم درو�سهم وا�ستيعاب املناهج
املقررة على الوجة االمثل  ،وقد ا�سهمت
امل�شاكل التي يواجهها قطاع التعليم يف
ارتفاع معدالت الر�سوب وت�سرب الطلبة
من املدار�س وتف�شي الأمية بني او�ساط
وقطاعات وا�سعة من املجتمع.

�صفقة لإك�سون بقيمة  53مليار دوالر يف العراق حتبطها
عراقيل ب�ش�أن العقود وتوترات �إيران

تراجع �أ�سعار النفط عاملي ًا بعد ارتفاعها
ب�سبب تغريدة ترامب
 بغداد  /املدى  -رويرتز
تراجع ��ت العق ��ود الآجلة لأ�سعار النف ��ط عامليا خالل
اجلل�س ��ة الآ�سيوي ��ة يف وول �سرتي ��ت اول من ام�س
اجلمعة ,متغا�ضية بذلك عن انخفا�ض م�ؤ�شر الدوالر
للأدن ��ى ل ��ه من ��ذ ال�ساب ��ع م ��ن حزي ��ران ،عل ��ى �أعتاب
التطورات والبيان ��ات االقت�صادية املرتقبة ،اجلمعة،
من قب ��ل االقت�ص ��اد الأمريك ��ي �أكرب منت ��ج وم�ستهلك
للنفط عاملي ًا.
وتراجعت العقود الآجلة لأ�سعار النفط لتتداول عند
م�ستويات  56.99دوالر للربميل مقارنة باالفتتاحية
عن ��د  57.26دوالر للربمي ��ل ،كم ��ا انخف�ضت العقود
الآجل ��ة خلام «برن ��ت»  % 0.42لتت ��داول عند 64.47
دوالر للربميل مقارنة باالفتتاحية عند  64.74دوالر
للربمي ��ل ،بينم ��ا تراج ��ع م�ؤ�ش ��ر ال ��دوالر الأمريك ��ي
� % 0.07إىل م�ستوي ��ات  96.55مقارن ��ة باالفتتاحية
عند .96.61
من جه ��ة �أخرى� ,أظهر تقري ��ر �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكي ��ة ملخزون ��ات النفط الأربع ��اء املا�ضي عجزا
بن�سب ��ة  3.1مليون برميل خ�ل�ال الأ�سبوع املنق�ضي
يف  14م ��ن ه ��ذا ال�شه ��ر مقاب ��ل فائ� ��ض  2.2ملي ��ون
برميل يف الق ��راءة الأ�سبوعية ال�سابقة ،وذلك ب�سبب
انخفا� ��ض يف من�ص ��ات احلف ��ر والتنقيب ع ��ن النفط
العاملة يف �أمريكا ,م ��ا �أدى �إىل انخفا�ض املخزونات
النفطية يف �أمريكا �إىل  482.4مليون برميل
وكان ��ت ا�سع ��ار النف ��ط �سجل ��ت ارتفاع ��ا كب�ي�را يوم
اخلمي� ��س املا�ضي يف الأ�سواق العاملية بعد �أن �أعلنت
�إيران �إ�سقاط طائرة ا�ستطالع م�سرية تابعة للبحرية
الأمريكية قرب م�ضيق هرمز الذي ي�شكل ممرا رئي�سا
ل�شحنات النفط.
وتع ��ززت �أ�سع ��ار النف ��ط بع ��د �أن �أ�ش ��ار االحتياط ��ي
الف ��درايل �إىل �أن ��ه قد يخف� ��ض �أ�سعار الفائ ��دة قريبا،

فيما انخف�ض الدوالر وعائدات اخلزينة الأمريكية.
وق ��ال املحل ��ل ني ��ل ويل�س ��ون يف موق ��ع "ماركت� ��س.
ك ��وم" للتعام�ل�ات "�إن �إ�سق ��اط الطائ ��رة "�سيزيد من
التوترات يف املنطقة ويدعم �أ�سعار النفط على املدى
الق�صري".
من جهة اخ ��رى ،ا�شارت انباء اىل ني ��ة �شركة الطاقة
الأمريكي ��ة العمالق ��ة �إك�سون موبي ��ل امل�ضي قدما يف
م�شروع بقيمة  53ملي ��ار دوالر لتعزيز �إنتاج العراق
م ��ن النف ��ط يف حقول ��ه اجلنوبي ��ة ،يف خط ��وة مهمة
لطموح ال�شركة بالتو�سع يف البالد.
لكن بح�س ��ب م�س�ؤولني حكوميني يف العراق ،ي�ساهم
حالي ��ا مزيج م ��ن اجل ��دل ب�ش� ��أن التعاق ��د واملخاوف
الأمني ��ة ،الت ��ي زادت بفع ��ل ت�صاع ��د التوت ��رات ب�ي�ن
�إيران املجاورة للعراق والواليات املتحدة ،يف عرقلة
ال�صفقة.
وق ��ال �أربع ��ة م�س�ؤول�ي�ن عراقي�ي�ن م�شارك�ي�ن يف
املباحث ��ات حتدث ��وا لروي�ت�رز� ،شريطة ع ��دم الك�شف
عن هويتهم ب�سبب ح�سا�سي ��ة امل�س�ألة� ،إن املفاو�ضات
تعرثت بفعل بنود عقد تعار�ضها بغداد.
وقال ��وا �إن نقطة اخلالف الرئي�سية كانت ال�سبل التي
اقرتحتها �إك�سون ال�سرتداد تكاليف التطوير اخلا�صة
به ��ا ،م ��ع ا�ستهداف ال�شرك ��ة تقا�سم النف ��ط املُنتج من
حقلني ،وهو ما يرف�ض ��ه العراق قائال �إنه ميثل تعديا
على ملكية الدولة للإنتاج.
وق ��ال مفاو�ض عراق ��ي �إن بغداد لن توق ��ع على �شيء
بالبنود احلالية التي تقرتحها �إك�سون.
وامتنع ��ت �إك�س ��ون ع ��ن التعقي ��ب عل ��ى بن ��ود العقد
�أو املفاو�ض ��ات ،وقال ��ت متحدث ��ة با�س ��م ال�شرك ��ة يف
تك�سا�س ”من حي ��ث االعتياد ،ال نعلق على املباحثات
التجارية“.
وق ��ال فيا� ��ض نعم ��ة وكي ��ل وزارة النف ��ط العراقي ��ة
ل�ش� ��ؤون �أن�شطة املنب ��ع �إن املحادث ��ات م�ستمرة و�إنه
يتوقع �إبرام اتفاق قريب ًا.
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ترجمة

الأدلة الأمريكية ...هل تكفي لإدانة �إيران ب�ضرب الناقالت النفطية ؟
 بقلم �:آرمني عاريف
ترجمة  :عدوية الهاليل

�أ�صدرت البنتاغون
�إحدى ع�شرة �صورة
ُتثبت – على حد
قولها – تورط احلر�س
الثوري االيراين
بالهجوم على ناقلتني
نفطيتني يف بحر
عمان ..من تلك
ال�صور واحدة يظهر
فيها قارب �صغري
يعود للحر�س الثوري
الإيراين – وفقا
لوا�شنطن -وتزعم
البنتاغون �إنه و�ضع
االلغام على ناقلة
النفط اليابانية ( كوكو
كا ال�شجاع)..

ي�ستم ��ر الت�صعي ��د يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط
مايجع ��ل م ��ن املمك ��ن عل ��ى نح ��و متزايد
افرتا� ��ض ن�ش ��وء �ص ��راع مفت ��وح ماب�ي�ن
الواليات املتحدة و�إيران  ،وبعد الهجوم
الذي جرى يف  13حزي ��ران على ناقلتني
ياباني ��ة ونرويجي ��ة يف بح ��ر عم ��ان ،
�أعلن ��ت وا�شنط ��ن – الت ��ي اتهم ��ت �إيران
– عن ار�س ��ال فرقة جديدة ت�ضم 1000
جن ��دي اىل املنطقة  ،وقب ��ل ثالثة �أ�سابيع
 ،كان ��ت الوالي ��ات املتح ��دة ق ��د �أعلن ��ت
بالفعل عن ن�شر  1500عن�صر�إ�ضايف يف
القيادة املركزي ��ة االمريكية امل�س�ؤولة عن
ال�شرق االو�سط وجزء من �آ�سيا الو�سطى
و 70,000مقاتل يف اجلي�ش ..
وق ��ال وزي ��ر الدف ��اع بالوكال ��ة باتري ��ك
�شاناهان يف بيان �أ�صدره  ":قمنا بار�سال
 1000جن ��دي �إ�ض ��ايف لأغرا� ��ض دفاعية
لل ��رد عل ��ى التهدي ��دات اجلوي ��ة والربية
والبحري ��ة يف ال�ش ��رق االو�سط " م�ضيف ًا
� ":إن الهجم ��ات الإيراني ��ة الأخرية ت�ؤكد
�صحة املعلوم ��ات املوثوقة التي تلقيناها
ب�ش�أن ال�سلوك العدواين للقوات الإيرانية
"  ،ويف نف�س اليوم � ،أعلنت طهران ب�أنها
�ستتوق ��ف ع ��ن تقلي� ��ص خمزوناته ��ا من
اليوراني ��وم املخ�ص ��ب ماميه ��د الطري ��ق
للخ ��روج من ال�صفقة النووية بحلول 27
حزي ��ران املقبل وهو ماقامت به الواليات
املتحدة بالفعل قبل عام ..
وت�ص ��ف ال�ص ��ورة الثانية الت ��ي ك�شفتها
البنتاغ ��ون بقاي ��ا املغناطي�س ال ��ذي كان
�سي�ستخدم لتعليق لغم على هيكل الناقلة
اليابانية ..
لدع ��م �إعالنه ��ا  ،ن�ش ��رت البنتاغ ��ون 11
�صورة م�أخوذة من طائرة هيليكوبرت من
طراز �سيهوك التابعة للبحرية الأمريكية
والتي تثب ��ت – وفق� � ًا لوا�شنطن -تورط
�إي ��ران يف حوادث اخلمي� ��س �ضد الناقلة
الياباني ��ة (كوك ��وكا ال�شج ��اع ) والناقلة
الرنويجية ( فرونت التري) وت�صف بع�ض
تلك ال�صور ج�سم ًا معدني ًا دائري ًا على بعد
حوايل ثمانية �سنتيم�ت�رات مثبت بهيكل

ال�سفينة العائ ��دة لناقلة النفط اليابانية ،
والت ��ي �أكدت البنتاغ ��ون �إنها �إحدى قطع
املغناطي� ��س التي ا�ستخدم ��ت لتعليق لغم
مل ينفج ��ر ..واتهم ��ت الوالي ��ات املتحدة
الإيراني�ي�ن باالن�سح ��اب يف  13حزيران
بعد وقت ق�صري من الهجوم ..
وق ��ال بوين ��ت الآن روديي ��ه  /مدي ��ر
االبح ��اث يف املرك ��ز الفرن�س ��ي البح ��اث
املخاب ��رات  " :هنالك نقط ��ة �أخرى تظهر
احلف ��رة الت ��ي قطرها مرت واح ��د – وفقا
للبنتاغون -ب�سبب انفجار لغم على هيكل
الناقل ��ة الياباني ��ة ..ويف �ص ��ورة �أخرى
يظه ��ر زورق �سري ��ع متمرك ��ز بالقرب من
هي ��كل ال�سفين ��ة وي�شب ��ه تل ��ك الق ��وارب
امل�ستخدم ��ة م ��ن قب ��ل احلر� ��س الث ��وري

االي ��راين يف اخللي ��ج العرب ��ي ..ويق ��ف
على منت الق ��ارب ثمانية �أع�ضاء من طاقم
ال�شبك ��ة اخل�ضراء � ،سبع ��ة منهم يرتدون
�سرتات النجاة الربتقالية ..
وتاب ��ع �آالن روديي ��ه – وه ��و �ضاب ��ط
خماب ��رات فرن�س ��ي �ساب ��ق  ": -يذك ��ر �أن
الق ��ارب هو واحد من الق ��وارب ال�سريعة
الت ��ي ي�ستخدمه ��ا احلر� ��س الث ��وري منذ
عام .. 2016م�ؤكد ًا ب� ��أن املنطقة التي مت
ا�ستهداف الناقلتني فيها على بعد  25و28
مي ًال من ال�ساح ��ل الإيراين ت�سيطر عليها
البحرية االيراني ��ة وفيلق م�شاة البحرية
من احلر�س الث ��وري"  .وتتطابق �صورة
القارب م ��ع الفيديو الذي بثته البنتاغون
بالأبي�ض والأ�سود و�شوهد فيه قارب من

نف� ��س الن ��وع كان طاقم ��ه يح ��اول �سحب
ال�ص ��ق اللغم من ج ��دار ناقلة النفط  ،وقد
دف ��ع املقط ��ع الرئي� ��س االمريك ��ي دونالد
ترام ��ب اىل اته ��ام �إي ��ران بالهج ��وم على
الناقلتني ..
بع ��د ذل ��ك  ،زعم ��ت القي ��ادة املركزي ��ة
االمريكي ��ة ب� ��أن �ص ��اروخ �أر� ��ض – ج ��و
�إي ��راين من ن ��وع ( )7-SAكان قد حاول
ا�سق ��اط طائ ��رة امريكية ب ��دون طيار من
ط ��راز (  )9- MQوالت ��ي كان ��ت تق ��وم
بت�صوي ��ر �إح ��دى ناق�ل�ات النف ��ط بع ��د
الهجوم على بحر عمان ..
وت�ص ��ف �ص ��ورة �أخ ��رى �ص ��ادرة ع ��ن
البنتاغ ��ون احلفرة الناجمة ع ��ن انفجار
لغ ��م �ض ��د الناقل ��ة اليابانية  ،وبن ��ا ًء على

بعد خم�س �سنوات من النزوح ما يزال �أكرث من ن�صف
مليون عراقي يعي�شون يف خميمات
بعد مرور خم�سة �أعوام على بدء �أزمة تنظيم داع�ش يف العراق وما جنم عن ذلك من معارك و عواقب ت�سببت مبوجات
نزوح داخلي جماعية  ،ما يزال �أكثـر من ن�صف مليون عراقي يعي�شون يف خميمات  .ا�ستجابة لهذه الأزمة  ،التي ماتزال
قائم��ة رغ��م طرد م�سلحي التنظيم من البالد و�إعالن الن�صر عليهم  ،تقدم االحت��اد الأوروبي مبنحة �إ�ضافية قدرها 2
ملي��ون يورو ملنظمة الهجرة الدولية يف العراق لإنفاقها يف تنفيذ م�شاريع تطوير البنى التحتية وحت�سينها يف خميمات
املهجرين داخلي ًا .

ترجمة حامد �أحمد
ويذك ��ر �إن ��ه م ��ع تق ��دمي ه ��ذا املبل ��غ و�ص ��ل
جمم ��وع ما �ساهم به االحت ��اد الأوروبي يف
جمال امل�ساع ��دات الإن�سانية ملنظمة الهجرة
الدولي ��ة يف الع ��راق خ�ل�ال الع ��ام 2019
بح ��دود  5مالي�ي�ن يورو جميعه ��ا خ�ص�صت
لتلبية االحتياجات العاجلة للمت�ضررين من
النازحني العراقيني .
وبالتن�سيق مع احلكومة العراقية وال�سلطات
املحلية �ستتمكن منظمة الهجرة الدولية من
حت�س�ي�ن ظ ��روف معي�شة �س ��كان املخيمات .
و�ستقوم املنظمة ب�إعادة ت�أهيل �شبكات طرق
و�شبكات �صرف �صحي يف ثالثة مع�سكرات
تق ��ع يف خميم اجلدعة للنازحني يف القيارة
قرب املو�ص ��ل مركز حمافظة نينوى  .ت�ضم
مع�سك ��رات خمي ��م اجلدع ��ة حالي� � ًا �أكرث من
 8,600عائل ��ة � ،أي م ��ا يق ��ارب من 35,000
�أل ��ف �شخ�ص غالبيتهم ينحدرون من مناطق
احل�ض ��ر ومدين ��ة املو�صل والبع ��اج وتلعفر
يف حمافظ ��ة نين ��وى  .ه ��ذه العوائ ��ل ه ��ي
م ��ن بني �أكرث �سكان الع ��راق ت�ضرر ًا وحاجة
للم�ساع ��دة  .عودة ه� ��ؤالء العوائل ملناطقهم
الأ�صلي ��ة ال تب ��دو متوقع ��ة �ضم ��ن ف�ت�رة

امل�ستقب ��ل املنظ ��ور وذل ��ك ال�سب ��اب متعددة
م ��ن �ضمنها اال�ض ��رار التي حلق ��ت ببيوتهم
وا�ستم ��رار الو�ض ��ع الأمني اله� ��ش وفقدان
فر� ��ص احل�صول على عمل وحمدودية توفر
اخلدمات اال�سا�سية يف مناطقهم .
كر�ستو�س �ستايليانايدز  ،املفو�ض الأوروبي
للم�ساع ��دة االن�ساني ��ة و�إدارة الأزمة  ،قال "
يف الوقت الذي متكنت فيه كثري من العوائل
النازح ��ة اىل الرج ��وع  ،ف�أنن ��ا ال ن�ستطي ��ع
ن�سيان ما يتعلق ب�أولئك الذين ما يزالون يف
املخيمات  .ما تزال الأولوية االوىل بالن�سبة
لالحتاد الأوروبي هو �ضمان ح�صول ه�ؤالء
النازح�ي�ن يف الع ��راق ب�سب ��ب احل ��رب على
امل�ساعدة الإن�سانية ".
خ�ل�ال ذروة �أزم ��ة الن ��زوح ب�سب ��ب داع� ��ش
للفرتة م ��ن  2014اىل � 2017أن�ش�أت منظمة
الهج ��رة الدولي ��ة و�شركائه ��ا م ��ن املنظمات
الإن�ساني ��ة يف الع ��راق مع�سك ��رات لإي ��واء
ع�شرات االلوف من العوائل النازحة ب�سبب
احل ��رب عل ��ى داع� ��ش  ،حيث غالبا م ��ا كانت
ه ��ذه املع�سك ��رات يت ��م تهيئته ��ا عل ��ى عجل
ب�سب ��ب �ضغوطات الظروف الطارئة  .البنى
التحتي ��ة لهذه املع�سكرات الت ��ي ان�شئت منذ
ذلك الوقت ق ��د �أ�صابها التهالك و�إنها بحاجة

لإعادة ت�أهيل وا�صالحات .
و�أ�ض ��اف املفو� ��ض � ،ستايلياناي ��دز  ،قائ�ل�ا
" ن�أم ��ل م ��ن خ�ل�ال م�ساهمتن ��ا �أن نح�س ��ن
الظ ��روف املعي�شي ��ة للعراقي�ي�ن الذي ��ن م ��ا
يزال ��ون يعي�ش ��ون يف و�ض ��ع ن ��زوح مزمن
 ،ون�شج ��ع بدورن ��ا �شركائن ��ا الآخري ��ن من
املنظم ��ات االن�سانية �أن تفعل نف�س ال�شيء .
نتطلع خالل الع ��ام � 2019أن ن�ستمر بتلبية
ه ��ذه االحتياج ��ات امللح ��ة باال�ش�ت�راك م ��ع
منظمة الهجرة الدولية ".
ه ��ذه امل�ساهم ��ة االن�سانية من قب ��ل االحتاد
الأوروب ��ي �ست�صب ��ح مكمل ��ة للتخ�صي� ��ص
ال�ساب ��ق البال ��غ  3مالي�ي�ن ي ��ورو  ،الذي مت
ا�ستالمه يف �آذار  2019وا�ستخدم يف تنفيذ
�أن�شطة �إدامة و�صيانة جوهرية وعاجلة يف
خميمات عرب الع ��راق ال�ستبدال �أدوات بيت
ا�سا�سي ��ة ل�س ��كان املخيمات وتوف�ي�ر �أدوات
راح ��ة ومعي�ش ��ة �أ�سا�سي ��ة ب�ضمنه ��ا معدات
مطبخ وبطانيات و�أفر�شة نوم .
مدي ��ر بعث ��ة منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة يف
الع ��راق  ،ج�ي�رارد واي ��ت  ،ق ��ال " الأو�ضاع
ازدادت �س ��وء ًا عرب ال�سنة املا�ضية يف جميع
املخيم ��ات يف الع ��راق وذلك ب�سب ��ب التهالك
الزمن ��ي الطبيع ��ي للأ�شي ��اء وحمدودي ��ة

اال�ستثم ��ارات يف جم ��ال ال�صيانة والتاهيل
 .املخيمات بقت ت� ��أوي نازحني لفرتة �أطول
م ��ن املخطط له ��ا وفق ًا مل ��ا كان يتوقع له يف
ب ��ادئ االم ��ر  ،وه ��ي الآن بحاج ��ة ل�صيان ��ة
وحت�سينات ".
و�أ�ضاف قائ�ل ً�ا " ه ��ذه التخ�صي�صات املالية
اال�ضافي ��ة �ستمك ��ن منظمة الهج ��رة الدولية
م ��ن توفري االحتياج ��ات ال�ضروري ��ة امللحة
يف بع�ض املخيم ��ات املكتظة بالن ��زالء التي
ت� ��أوي عوائل نازحة الذي ��ن هم من بني �أكرث
النا�س ت�ضرر ًا الذين لي� ��س لديهم �أمل حالي ًا
بالرجوع اىل مناطقهم وم�ساكنهم ".
الع ��ودة هو �أم ��ر �صعب خ�صو�ص� � ًا بالن�سبة
للعوائ ��ل املت�ضررة  ،ب�ضمنه ��م �أولئك الذين
يعي�ش ��ون حالة ن ��زوح وت�ش ��رد مزمن الذين
ازدادوا عن ��اء وا�ستنزاف� � ًا بع ��د �سنوات من
التهج�ي�ر ولي� ��س لديهم ق ��درة مالي ��ة لإعادة
�إعم ��ار بيوته ��م  .االحت ��اد الأوروب ��ي وعرب
مكتب ��ه امل ��دين للم�ساع ��دات واحلماي ��ة
االن�ساني ��ة ومكت ��ب منظمة الهج ��رة العاملية
يف الع ��راق كان ��وا م�ستمري ��ن يف �شراك ��ة
�سرتاتيجي ��ة لتوف�ي�ر خدم ��ات �إدارة خمي ��م
و�صيان ��ة خمي ��م وتطوي ��ر البن ��ى التحتي ��ة
واخلي ��م يف املع�سك ��رات مع توف�ي�ر معدات
وجتهي ��زات غ�ي�ر غذائي ��ة للنازح�ي�ن داخ ��ل
وخ ��ارج املع�سكرات وذلك من ��ذ العام 2014
�ضم ��ن ميزاني ��ة كلي ��ة بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن 36
ملي ��ون ي ��ورو مت خاللها جمتمع ��ة م�ساعدة
اكرث م ��ن � 700ألف منتفع ب�ش ��كل مبا�شر �أو
غري مبا�شر .
كال املنظمتني م�ستمرت ��ان بلعب دور ريادي
بال�سع ��ي نح ��و ا�ستمراري ��ة تق ��دمي الدع ��م
لعوائ ��ل تعي�ش ظ ��روف نزوح مزم ��ن بينما
تق ��وم يف الوق ��ت نف�سه بالبح ��ث عن حلول
طويل ��ة الآج ��ل له ��ذه املجامي ��ع ال�سكاني ��ة
املهجرة داخلي ًا .
هناك يف انحاء العراق ما يزال اكرث من 1,6
ملي ��ون عراق ��ي م�ستمرين بكونه ��م نازحني
عقب �سنوات احل ��رب مع داع�ش  .وا�ستنادا
مل�ؤ�ش ��ر منظم ��ة الهجرة الدولي ��ة يف العراق
ملتابع ��ة حرك ��ة النازح�ي�ن ،ف ��ان م ��ن ه�ؤالء
الذي ��ن كان ��وا نازحني متك ��ن �أكرث م ��ن 4,2
ملي ��ون �شخ�ص من الرجوع ملناطق �سكناهم
اال�صلية .
 عن منظمة الهجرة الدولية

ذل ��ك  ،قالت البنتاغ ��ون يف بيان � ":إيران
هي امل�س�ؤولة عن هذا الهجوم كما يت�ضح
م ��ن �أدل ��ة الفيدي ��و ال ��ذي ي�ض ��م الأدوات
وامله ��ارات الالزم ��ة لإزال ��ة اللغ ��م غ�ي�ر
املنفجر ب�سرعة "
ويع ��ود الباحث �آالن روديي ��ه لي�ؤكد �إن "
هذه ال�صور الميكن دح�ضها "  ،م�ضيفا ":
ياترى من غري الإيرانيني ميكن �أن يكون
قد ارتكب هذه الهجمات "..
وبع ��د �إج ��راء عملي ��ات تدقي ��ق رائع ��ة
ت�ستند على م�ص ��ادر مفتوحة متاحة على
االنرتن ��ت  ،اعلن ��ت جمعي ��ة ( بيلينكات )
للتحقي ��ق ب ��ان ال�سفينة الت ��ي كانت على
�شري ��ط الفيدي ��و ه ��ي الناقل ��ة اليابانية (
كوك ��و كا ال�شج ��اع) وان الق ��ارب كان من

نف�س الن ��وع امل�ستخدم م ��ن قبل احلر�س
الث ��وري االي ��راين  ،باملقاب ��ل  ،خمن ��ت
بيلينكات ب�أن ال�صور التثبت ب�أن ال�شيء
الثاب ��ت على الهيكل ه ��و لغم بل هو �شيء
�أ�صغ ��ر بكث�ي�ر م ��ن �أن يو�ض ��ع م ��ن قب ��ل
االيراني�ي�ن ..وق ��ال الي ��وت هيجن ��ز /
مدير اجلمعية يف عم ��ود ن�شرته �صحيفة
( ني ��وورك تامي ��ز) ب� ��أن الفيدي ��و يظه ��ر
ب ��ان االيراني�ي�ن اخت ��اروا �سحب ��ه ل�سبب
غ�ي�ر معروف بع ��د !"  ،وب�أن �إي ��ران التي
ي�سيط ��ر حر�سها الثوري ب�شكل فعال على
مي ��اه اخللي ��ج العربي تدعي ب� ��أن قواتها
انق ��ذت طاق ��م الناقل ��ة بع ��د وق ��ت ق�صري
م ��ن الهجوم  ،بينما تعتق ��د بيلينكات ب�أن
تقييمها مه ��م جد ًا يف �ض ��وء الق�صة التي
قدمه ��ا رئي�س �شرك ��ة كوك ��وكا �سانغيو ،
الذي ميتلك ناقلة النفط كوكوكا ال�شجاع
�إذ يق ��ول  ":يق ��ول البحارة ب ��ان ال�سفينة
ا�صيب ��ت بج�سم طائر ثم وقع انفجار ومت
اخرتاق ال�سفينة "
وباال�ضاف ��ة اىل الوالي ��ات املتح ��دة  ،ف�أن
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة و�إ�سرائي ��ل
واململك ��ة املتح ��دة �أي�ض� � ًا �أ�ش ��اروا اىل
م�س�ؤولي ��ة �إي ��ران ع ��ن الهجم ��ات  ..م ��ع
ذل ��ك  ،يعتقد حلفاء �آخ ��رون لوا�شنطن �إن
هذه العنا�صر التكفي ل�سحق اجلمهورية
الإ�سالمي ��ة  ،فم ��ن جهت ��ه ق ��ال رئي� ��س
الديبلوما�سية االملانية هيكو ما�س لوكالة
فران� ��س بر� ��س � ":أع ��رف �أهمي ��ة التقييم
الذي اجرت ��ه اجهزة املخابرات االمريكية
والربيطانية لكنن ��ا الميكننا �أن نقرر هذا
ويج ��ب �أن نك ��ون حذري ��ن ج ��د ًا وجنمع
املزيد من املعلومات "
وق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة االمريك ��ي مايك
بومبي ��و يف مقابل ��ة مع ��ه يف القن ��اة
االمريكي ��ة فوك�س نيوز  " :بينما نوا�صل
ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى احلقائ ��ق – التي
الج ��دال فيها – هنالك بل ��دان التقبل هذه
احلقائ ��ق لكنه ��ا �ستفهم جي ��دا �إنها ر�سالة
مهمة اىل العامل !....
 عن جملة لوبوا الفرن�سية

وكالة بال�ست للطاقة  :العراق يحر�ص
على بقاء املنفذ احليوي لت�صديرالنفط
عرب اخلليج مفتوح ًا
 ترجمة حامد �أحمد
اخل ��ط ال�ساحلي الوحيد للعراق ميت ��د على طول  36مي ًال
فق ��ط  ..املنف ��ذ ال�ضيق عند الطرف ال�شم ��ايل ملياه اخلليج
يعت�ب�ر حيوي ًا جد ًا لرابع �أكرب منتج للنفط يف العامل حيث
ي�صدر ما يقارب من ثالثة �أرباع انتاجه النفطي عرب ميناء
الب�صرة .
فق ��دان هذا املنفذ احلي ��وي لزبائنه من م�ست ��وردي النفط
الآ�سيوي�ي�ن والأوروبيني والأمريكان �سيكون كارثي ًا على
اقت�صاد البل ��د  ،و�إن الهجمات الأخرية على ناقالت النفط
يف املنطق ��ة  ،ب�ضمنه �سقوط �ص ��اروخ مبقربة من جممع
نفط ��ي يف الب�صرة ي�ضم عدة �شركات نفط عاملية قد و�ضع
امل�س�ؤولني على املحك .
احلكوم ��ة الفدرالية يف بغداد تفتق ��ر اىل البدائل املنا�سبة
عن ال�شريان احليوي القت�صادها املتمثل حالي ًا ب�صادراتها
للنفط عرب اخلليج .
ب ��ول �شيلدون  ،م�ست�ش ��ار جيوبولتكي لدى وكالة غلوبال
بال�س ��ت للطاق ��ة  ،يق ��ول " يف الوق ��ت ال ��ذي تتعر�ض فيه
ال�س ��وق النفطي ��ة ملخاط ��ر الأح ��داث الأمني ��ة يف اخلليج
وكذلك ما حدث يف الب�صرة ف�إن العراق ميثل �أي�ض ًا م�سرح ًا
لتوترات حمتملة بني �إيران والواليات املتحدة ".
وا�ستن ��ادا لأحدث م�سح اجرته وكالة غلوبال بال�ست على
انت ��اج �أع�ضاء �أوبك ف�إن الع ��راق قد �ضخ معد ًال قيا�سي ًا من
النف ��ط خ�ل�ال �شهر �أي ��ار و�ص ��ل اىل  4.82ملي ��ون برميل
باليوم ب�ضمنه مامت �ضخه من حقول نفط اقليم كرد�ستان.
يت ��م ت�صدير ما يق ��ارب من  3.5مليون برمي ��ل باليوم من
ذل ��ك النفط اخل ��ام عرب مين ��اء الب�صرة ومن ��ه اىل اخلليج
وبعد ذلك عرب م�ضي ��ق هرمز التي تهدد �إيران باغالقه ردا
على العقوبات االقت�صادية االمريكية .
م�س�ؤول ��ون فدرالي ��ون �سلم ��وا ب ��ان خياراته ��م البديل ��ة
ل�صادراته ��م النفطي ��ة اىل م ��ا وراء ر�صي ��ف التحمي ��ل يف
الب�ص ��رة حم ��دودة  ،و�إن م�ص ��ادر يف �شرك ��ة الت�سوي ��ق
النفط ��ي � ،سوم ��و  ،ذك ��رت مل�ؤ�س�س ��ة بالت�س �إن ��ه التوجد
لديه ��م حالي� � ًا خطط ط ��وارئ حلماية ال�شحن ��ات النفطية
�أو بدائ ��ل لتعوي�ض اخل�سائر يف حالة عدم قدرة الب�ضاعة
املرور عرب اخلليج .
املنف ��ذ الآخر املهم الوحيد ل�ص ��ادرات العراق النفطية هو
خط جيه ��ان لت�صدير النف ��ط املار ع�ب�ر الأرا�ضي الرتكية
ولك ��ن �سع ��ة االنب ��وب الت�صديري ��ة تعت�ب�ر �ضئيل ��ة ج ��د ًا
باملقارنة مع ميناء التحميل يف الب�صرة .
ق ��د ت�سع ��ى �سوم ��و اىل ا�ستخ ��دام الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة
االحتياطي ��ة يف خط الت�صدير املار م ��ن كركوك اىل ميناء
جيهان يف تركيا والبالغة بحدود � 200ألف برميل باليوم
وال ��ذي ت�شرف عليه حكومة االقليم  .وا�ستنادا اىل وزارة
النف ��ط ف ��ان �شرك ��ة �سوم ��و قد �ص ��درت خ�ل�ال �شه ��ر �أيار
مايق ��ارب م ��ن � 100ألف برمي ��ل باليوم م ��ن النفط اخلام
ع�ب�ر ذلك اخلط  ،ولكن لأجل ت�صدير املزيد عرب هذا اخلط
ف ��ان على احلكومة الفدرالية عقد اتفاق مع حكومة االقليم
للبح ��ث ع ��ن �شاحنات كافي ��ة لنق ��ل الربامي ��ل اىل انبوب
الت�صدير �شمال كركوك  ،وهي مهمة لي�ست ب�سهلة .

ا�ستنادا لتقرير �صادر عن ميناء جيهان للت�صدير واطلعت
علي ��ه وكالة بال�ست جاء فيه �إن جمموع مامت ت�صديره من
نف ��ط خام منتج من حقول االقليم خالل �شهر �أيار عرب هذا
االنبوب بلغ � 464ألف برميل باليوم .
�سجاد جياد  ،املدير الإداري ملركز بيان للبحوث يف بغداد
 ،ق ��ال " الب�صرة هي مركز الن�شاط النفطي للعراق واملنفذ
الذي مير منه معظم االنتاج النفطي ".
ق ��د حت ��اول �شركة �سوم ��و �أي�ض� � ًا �شحن نفطه ��ا اىل تركيا
والأردن ولكن هذه الكميات قد ال تتعدى � 100ألف برميل
بالي ��وم فقط  ،وعلى ال�شركة �أي�ض ًا �أن ت�أخذ بنظر االعتبار
توفري احلماية االمنية لقوافل ال�شاحنات من قطاع الطرق
والهجمات .
مبيع ��ات النف ��ط ت�شكل ما ن�سبته  %90م ��ن موارد ميزانية
الع ��راق  ،و�إن احلفاظ عل ��ى الأمن ي�شكل عام�ل ً�ا جوهري ًا
لتعزي ��ز االنت ��اج لي�ص ��ل اىل  6.5ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم
بحل ��ول الع ��ام  2020يف وق ��ت ي�سعى فيه البل ��د لتطوير
قطاعه النفطي بعد �سنوات من احلرب .
الهج ��وم ال�صاروخ ��ي ال ��ذي حدث ي ��وم االربع ��اء �ضرب
موقع� � ًا ل�شرك ��ة حف ��ر عراقي ��ة قرب حق ��ل الزب�ي�ر النفطي
مبحاذاة �شركة اك�سون موبل االمريكية مما دفع بال�شركة
اىل اخالء  21فرد من منت�سبيها � .شركة �شيل الهولندية و
�أيني االيطالية اللتان تعمالن يف نف�س املنطقة قالتا انهما
يراقبان االو�ضاع ولكنهما م�ستمرتان بالعمل كاملعتاد .
املحل ��ل االقت�ص ��ادي  ،نيام ��ي مكب ��ورين  ،م ��ن م�ؤ�س�س ��ة
فري�س ��ك مابلكروفت الربيطانية لال�ست�شارات االقت�صادية
وال�سيا�سي ��ة  ،يق ��ول " اذا م ��ا ح�صل ��ت هن ��اك هجم ��ات
�صاروخي ��ة �أخ ��رى يف الب�صرة وب�ش ��كل متعاقب فان ذلك
ق ��د يدفع ب�شركات النف ��ط العاملية �أن تعي ��د النظر بار�سال
موظفيه ��ا االجان ��ب للب�ص ��رة  ،حيث �إن خط ��ورة الو�ضع
البيئ ��ي العام �سي�شم ��ل ال�شركات النفطية غ�ي�ر الأمريكية
�أي�ض ًا " .
القط ��اع النفطي العراقي كان قد ت�أثر اكرث خالل ال�سنوات
القليل ��ة املا�ضي ��ة بع ��د انتهاء املع ��ارك �ضد تنظي ��م داع�ش
وط ��رده من الب�ل�اد  .ولك ��ن لتحقيق م�ست ��وى انتاج عايل
يتوج ��ب على الع ��راق �أي�ض� � ًا �أن يو�سع وب�ش ��كل كبري من
ال�سع ��ة الت�صديري ��ة ملين ��اء الب�ص ��رة ف�ضال ع ��ن �صهاريج
اخلزن ومن�ش�آته النفطية الآخرى التي تدهورت �أو�ضاعها
عرب �سنوات من احلرب وانعدام اال�ستثمارات فيها وكذلك
عليه تنويع خمارج �صادراته النفطية .
�إعادة بناء وت�أهيل انبوب الت�صدير عراق  -تركيا احليوي
الذي ت�ضررا كثري ًا جراء تك ��رر الهجمات التخريبية عليه
�أثن ��اء احلرب مع داع� ��ش قد ي�ضاعف من مع ��دل �صادرات
النفط عرب ميناء جيهان .
اخل ��ط الآخر الذي مت التفاو�ض علي ��ه كثري ًا والذي يربط
الب�ص ��رة مبين ��اء العقبة يف الأردن عل ��ى البحر الأحمر قد
يخدم �أي�ض ًا كمنفذ ت�صدير كبري �آخر يف البالد .
م ��ع ذل ��ك ف ��ان ه ��ذه امل�شاري ��ع تعت�ب�ر م�ش ��ارع �ضخمة قد
تتطل ��ب ا�ستثمار ًا مالي ًا كبري ًا و ت�ستغ ��رق ب�ضعة �سنوات
طويلة لأن يتم اكمالها .
 عن وكالة غلوبال بال�ست للطاقة

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

طعن في قناة الوطن!
ُم ��ذ �أن ر�أت قن ��اة "العراقية الريا�ضي ��ة" النور من �شبك ��ة الإعالم العراقي
متخ�ص�ص ،مل تربح
الأحد  12حزيران عام 2005مبالك �إعالمي ريا�ضي
ّ
االنتق ��ادات حميط وو�سط عملها و�إ�ضطرارها اىل تغيري املالكات القيادية
فيه ��ا دون �أن تلفت امل�شاهد بدورة متميّزة تخرج عن رتابة امل�ضمون الذي
التخ�ص�ص �أنف�سهم باعتبارها قناة حكومية حتظى
�أثار اللغط من �أ�صحاب
ّ
بدعم مايل كبري ال يتنا�سب مع عطاء �ساعات الت�شغيل.
للأ�سف ،ي�سعى البع�ض اىل ت�سطيح ق�ضية �إدارة قناة "الريا�ضية العراقية"
من خالل الرتكيز على من�صب املدير وم� ّؤهالت �شاغله وكيفية تر�شيحه له
بو�ساط ��ة حزبي ��ة �أو اجتماعي ��ة �أو بكفاءته ،بينما متط ّلب ��ات تطوير واقع
القن ��اة �أهم م ��ن ذلك ،ومتتد ت�أثرياته ��ا خارج ح ��دود الإدارة ،فالقناة ظ ّلت
تع ��اين فقر الدورات التلفازية املو�سمية والتكرار املم ّل للربامج احلوارية
م ��ع تغي�ي�ر ب�سيط يف نوعي ��ة بع�ضه ��ا وتوقيتاتها ،ف�ض ًال ع ��ن غياب ر�ؤية
املتخ�ص�صة يف
القن ��اة للأح ��داث العربية والعاملي ��ة �أ�سوة ببقية القن ��وات
ّ
املنطق ��ة� ،إذ غالب ًا ما تلته ��م �أن�شطة و�أرها�صات كرة الق ��دم �أغلب ال�ساعات
امل�سائي ��ة و"الذهبية" على وجه اخل�صو�ص بفقرات  -بع�ضها لقتل الوقت
لي� ��س �إال -حت ��ى تبد�أ دورة الإعادة م ��ا بعد منت�صف اللي ��ل �إىل ال�صباح ..
وهكذا.
�أربع ��ة ع�شر عام� � ًا ،والطعن م�ستمر يف قناة الوط ��ن ،يف مفا�صل خمتلفة،
وغالب� � ًا م ��ا ُتن َفث ال�سم ��وم من �أق ��رب املق ّربني للعامل�ي�ن يف القناة من باب
الغ�ي�رة واحل�سد واحلقد نتيجة �صراع ��ات �شخ�صية ومواقف مت�ضادّة يف
ر�ؤى امل�شهد الريا�ضي والتخندّق املف�ضوح لرفعة هذه امل�ؤ�س�سة واالطاحة
بتلك.
والأب ��رز يف ه ��ذه ال�ص ��ورة ال�سيئة �أن مق ّدم ��ي بع�ض الربام ��ج يف القناة
يناكف ��ون ُغرم ��اء له ��م يف قنوات �أخ ��رى بر�سائ ��ل مبا�شرة ته� �دّد وتتوعّد
وترت�ص ��د بال اح�ت�رام للم�شاهد ،ف�سقطت قناة الوط ��ن ممثلة بهكذا برامج
ّ
يف ف � ّ�خ الرتا�شق وحمل راية الدف ��اع عن �شخو�ص �أو كيانات يف ق�ضية ما
ب�ل�ا حياد يف بع� ��ض الأحيان ،وهو ما ال يُتفق مع مب ��د�أ العمل املهني الذي
ي ��رى اجلميع يف منظ ��ار الأزمة بعي ��د ًا عن ت�شارك الإعالم ��ي مع الطرفني
الهجوم والدفاع.
�إن الإع�ل�ام العراق ��ي ب�صفت ��ه اخليم ��ة الكب�ي�رة الت ��ي تن�ض ��وي حتته كل
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وامل�ستقلة لي�س بريئ ًا مم ��ا يح�صل من خروق على
�صعي ��د ال�سلوك والعالقات وقواعد العم ��ل و�آليات االرتقاء مبنت�سبيه منذ
ع ��ام  2003حتى الآن ،ولعل �أهم ما يلفت النظر يف التكا�سل املهني بعدم
املحافظ ��ة على م�ؤ�س�سة مث ��ل قناة "العراقية الريا�ضي ��ة" امل�ؤمَّنة مالي ًا من
الدول ��ة هي حت�صينها ب�سيا�سة ت ��كاد تكون منغلقة عل ��ى نف�سها من ناحية
خ�صو�صي ��ة التعيين ��ات وته� � ّرب م�س�ؤوليه ��ا م ��ن ا�ستقط ��اب زم�ل�اء �أكرث
خ�ب�رة منهم للعمل اال�ست�شاري ،والإبع ��اد الق�سري لثلة من معدّي الربامج
النوعي ��ة ويف ذم ��ة القن ��اة مكاف� ��آت جمزي ��ة له ��م مل يت�س ّلموه ��ا ،وارتباك
العم ��ل اال�ستثم ��اري بخ�صو� ��ص نقل مباري ��ات بطوالت ك ��رة القدم وكرة
ال�سل ��ة وغريهم ��ا حملي ًا واللذين �شابهما التقاطع �أك�ث�ر من م ّرة ،ف�ض ًال عن
تذميم بع�ض العاملني ملناف�سيهم �سواء يف الربامج �أو التعليق �أو التحليل
و�إ�شهار (الفيتو) ل�صحفيني بطريقة �سيئة تن ُّم عن غياب الرادع لهكذا منهج
ال يح�سب ل�سمعة القناة �أية قيمة.
�إن �إدارة برنام ��ج ريا�ضي حمدود الوقت وعدد امل�ساهمني يف جناحه �أكيد
لي�س مو�ضع مقارنة مع �إدارة قناة "�إداري ًا وفني ًا وقانوني ًا ومالي ًا" وتلعب
"كاريزم ��ا" �ضبط النف�س يف كبح م�شاكل طارئة دور ًا مهم ًا يف حمافظة
املدي ��ر عل ��ى �أ�سرة العم ��ل ،ونزيد على ذل ��ك ثقافة القي ��ادة املدعمة بتجربة
�سابق ��ة للمن�ص ��ب و�س ��واه ت�ضيف طم�أنة للم�س� ��ؤول ومر�ؤو�سي ��ه ب�أنه لن
يع ��اين املتاعب التي يرتبّ�ص بها الغري ليثلم من ثقته ،كل هذه املوا�صفات
ت�سهم بفاعلية يف �إحداث نقلة نوعية مرتقبة للقناة ولي�ست �شكلية خا�ضعة
لتجربة مدير جديد.
�إن مواق ��ع �إدارة امل�شاري ��ع الك�ب�رى ب�ص ��ورة عام ��ة يف الع ��راق ال جتت ��ز�أ
مبعناه ��ا ال�سائ ��د (تعيني ل�س ��د �شاغر ،تزكي ��ة �صديق خلالفة مدي ��ر مُقال،
ح�صة كتل ��ة �سيا�سية م�ؤثرة) كم ��ا تت�صاعد الهم�سات م ��ن �أروقة امل�شاريع
ّ
ذاتها ،كال ،امل�شاريع الكربى �إما �أن تكرب مب�س�ؤوليها وينقذونها من الف�شل
واخل�سائ ��ر و�أل�سن ��ة املنتقدي ��ن املن�صف ��ة واحل ��ادة� ،أو �أن تبق ��ى �صغرية
بعهدته ��م ومك ّبل ��ة مبعوّ ق ��ات من َ�صنيعه ��م نتيجة نق�ص اخل�ب�رة ،وهنا ال
منا�ص من اال�ستعان ��ة بهيئة ا�ست�شارية م�ساندة متتلك �صالحيات مو�سّ عة
تحُ ��دث توازن ًا يف �إتخاذ القرار متى ما متاه ��ى �شعور امل�س�ؤول الأول عن
امل�شروع �إن ��ه لي�س مالك ًا له بالطول والعر�ض ،بل ي� ��ؤدي مهمته الوظيفية
ويثبت كفاءته على الأر�ض.
�إن الإعالم العراقي ب�صفته الخيمة
الكبيرة التي تن�ضوي تحته كل
الم�ؤ�س�سات الحكومية والم�ستقلة
لي�س بريئ ًا مما يح�صل من خروق على
�صعيد ال�سلوك والعالقات وقواعد
العمل و�آليات االرتقاء بمنت�سبيه منذ
عام  2003حتى الآن
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"كال�سيكو الوطن"  ..غيابات النجوم لن ّ
تبدد الث�أر المحتوم
��������ال م������ع ال���ع���م���ل���ي���ات
 ف����ت����ح �أب������������واب "ال�شعب" ب����ال����م����ج����ان  ..وت���ن�������س���ي���ق ع�
ٍ
 بغداد  /حيدر مدلول

تتجه �أنظار الجماهير
الريا�ضية العراقية الى ملعب
ال�شعب الدولي بالعا�صمة
بغداد في ال�ساعة الثامنة
والن�صف م�ساء اليوم الأحد
حيث يحت�ضن "كال�سيكو
الوطن" من جديد فريق القوة
الجوية و�صيف المت�صدر
بر�صيد  69نقطة و�ضيفه
فريق الزوراء الثالث بر�صيد
 56نقطة في مباراة م�ؤجلة
من الجولة ال�ساد�سة ع�شرة
من مرحلة الذهاب لدوري
الكرة الممتاز التي يتوقع
�أن يح�ضرها �أكثر من � 25ألف
متفرج من �أن�صارها قادمين
ّ
من جانبي الكرخ والر�صافة
والمحافظات الو�سطى
والجنوبية و�أقليم كرد�ستان.

اللقاء ال ��ذي جمعهما �ضم ��ن الدور ن�صف
النهائ ��ي حيث قام امل ��درب �أيوب �أودي�شو
بغلق الوح ��دات التدريبية خالل اليومني
املا�ضيني �أمام و�سائل الإعالم واجلماهري
الت ��ي �أجراها على ملعب النادي يف �شارع
فل�سط�ي�ن من �أجل عدم الت�أثري على العبيه
يف االن�شغ ��ال يف �أم ��ور ت�شتت من فكرهم
يف كيفي ��ة تطبيق اخلط ��ة التكتيكية التي
�سيت ��م تنفيذه ��ا من يق ��ع علي ��ه اللعب يف
القائمة اال�سا�سية املكوّ نة من  11العب ًا.
مب ��اراة م�صريي ��ة يُطال ��ب الأن�ص ��ار �أن
تكون مبثاب ��ة رد االعتبار لكتيبة ال�صقور
برغ ��م لعنة اال�صابات الت ��ي طاردت �أغلب
النج ��وم ويف مقدمته ��م �صان ��ع الألع ��اب
ال�س ��وري حمم ��د زاه ��ر مي ��داين وعل ��ي
ح�صني ف�ض ًال عن �أفتقاده املهاجم الهداف
�أجم ��د را�ضي املحروم م ��ن اللعب �آ�سيوي ًا
مل ��دة �أربع ��ة موا�س ��م بعد �سقوط ��ه يف فخ
تن ��اول املن�شطات على هام�ش نهائي ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم  2018الذي
جرى ي ��وم ال�ساب ��ع والع�شري ��ن من �شهر
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي م ��ع �ضيف ��ه فريق
�ألت�ي�ن �أ�س�ي�ر الرتكمان�ست ��اين على ملعب
ج ��ذع النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
حمافظة الب�صرة.
عودة النوار�س

و�ست�ش� � ّكل ه ��ذه املب ��اراة نقط ��ة مهم ��ة
يف م�س�ي�رة فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة لك ��رة
الق ��دم خ�ل�ال مناف�س ��ات املو�س ��م الكروي
احل ��ايل حيث �سريف ��ع �شع ��ار ًا واحد ًا هو
الف ��وز من �أج ��ل تقليل ف ��ارق النقاط التي
تف�صل ��ه عن فري ��ق ال�شرط ��ة املت�صدّر اىل
�سبع ��ة باعتب ��اره �أ�صبح املط ��ارد الوحيد
واملناف� ��س بق ��وة عل ��ى اللق ��ب قب ��ل �س ��ت
ج ��والت م ��ن نهاي ��ة ال ��دوري اىل جان ��ب
الث� ��أر م ��ن فريق ال ��زوراء ال ��ذي �أطاح به
خ ��ارج م�سابق ��ة بطولة ك�أ� ��س العراق بعد
هزميت ��ه برباعي ��ة مقابل ه ��دف واحد يف

يف املقاب ��ل ت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء
الريا�ضي بقيادة الرئي� ��س فالح ح�سن �أن
ال ي�ؤ ّثر غي ��اب �أربعة العبني �أ�سا�سيني من
�صفوفه فريق ��ه الكروي بداع ��ي احلرمان
�أو اال�صاب ��ة (عبا� ��س قا�س ��م وح�س�ي�ن
جوي ��د وجنم �ش ��وان وحي ��در �أحمد) على
معنوي ��ات زمالئه ��م ويحد م ��ن تطلعاتهم
يف جتديد هزمية غرمي ��ه التقليدي فريق
القوة اجلوية من بواب ��ة دوري الأ�ضواء
لت�أكيد �أحقيتهم ب�أنهم ي�ستحقون الو�صول
اىل املب ��اراة النهائية مل�سابقة بطولة ك�أ�س
الع ��راق �أم�ل ً�ا يف الظفر بها للم ��رة الثانية
يف غ�ض ��ون ثالثة موا�س ��م ومتثيل الكرة

الكهربائي ��ة ال�ساب ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د 32
نقط ��ة ،فيما تنتظ ��ر فريق النج ��ف الرابع
ع�ش ��ر بر�صيد  36نقط ��ة مواجهة يف غاية
ال�صعوبة على ملعب فران�سو حريري يف
�أقليم كرد�ستان �أم ��ام م�ضيفه فريق �أربيل
احل ��ادي ع�شر بر�صي ��د  39نقطة ويواجه
فري ��ق الديواني ��ة ال�ساد�س ع�ش ��ر بر�صيد
 34نقطة على �أر�ضه وبني جماهريه فريق
املين ��اء الب�ص ��ري اخلام�س ع�ش ��ر بر�صيد
 35نقط ��ة ،ويحت�ضن ملع ��ب خم�سة �آالف
متف ��رج يف مدين ��ة ال�ص ��در مب ��اراة فريق
احل�س�ي�ن التا�سع ع�شر بر�صي ��د  22نقطة
و�ضيفه فري ��ق الكرخ الراب ��ع بر�صيد 55
نقط ��ة ،و�سي�شه ��د الي ��وم الت ��ايل �إج ��راء
مباراة واح ��دة بني فريق الطلب ��ة التا�سع
بر�صي ��د  40نقط ��ة وم�ضيف ��ه فري ��ق نفط
اجلن ��وب العا�ش ��ر بر�صي ��د  40نقط ��ة يف
ال�ساعة ال�سابعة والربع م�سا ًء على ملعب
الفيح ��اء باملدينة الريا�ضي ��ة يف حمافظة
الب�صرة.
و�ستكون ال�ساعة ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
يوم الأربعاء املقب ��ل موعد ًا لإقامة مباراة
�ستج ��ري عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل
يف العا�صم ��ة بغ ��داد ب�ي�ن فري ��ق ال�شرطة
املت�صدّر بر�صيد  79نقط ��ة و�ضيفه فريق
ال�سم ��اوة الثامن ع�ش ��ر بر�صيد  27نقطة،
فيما يلتق ��ي يف ال�ساع ��ة ال�سابعة والربع
م ��ن م�ساء الي ��وم ذاته فريق نف ��ط مي�سان
ال�ساد� ��س بر�صي ��د  47نقط ��ة عل ��ى ملعب
مي�س ��ان ال ��دويل م ��ع فريق نف ��ط الو�سط
ال�ساب ��ع بر�صي ��د  44نقط ��ة يف (ديرب ��ي
م� ّؤ�س�س ��ي) خال� ��ص ،فيم ��ا �ستج ��ري يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء ي ��وم اخلمي�س
الق ��ادم قم ��ة كروي ��ة ناري ��ة جتم ��ع فريق
الزوراء الثال ��ث بر�صيد  56نقطة وفريق
الكهرب ��اء الراب ��ع ع�شر بر�صي ��د 38نقطة
يف ح�ي�ن �ستختت ��م مناف�س ��ات اجلول ��ة
الرابعة ع�شرة م ��ن مرحلة الإياب ب�إجراء
لق ��اء واحد ب�ي�ن فريق البح ��ري الب�صري
�صاح ��ب املركز الأخري بر�صي ��د  20نقطة
وم�ضيف ��ه فريق القوة اجلوي ��ة الو�صيف
بر�صي ��د  69نقط ��ة يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
م�ساء يوم اجلمعة القادم .

العراقي ��ة يف الن�سخ ��ة املقبلة م ��ن دوري
�أبط ��ال �آ�سيا لكرة الق ��دم من خالل امللحق
حي ��ث �ست�ش ّكل ع ��ودة املهاجم عالء عبا�س
للع ��ب يف الت�شكيل الأ�سا� ��س الذي �سيزج
ب ��ه امل ��درب حكي ��م �شاكر اىل جان ��ب مهند
عب ��د الرحي ��م واملح�ت�رف املغرب ��ي عم ��ر
املن�ص ��وري ك�أوراق رابحة من ��ذ انتهاجه
الأ�سل ��وب الهجوم ��ي نتيج ��ة للق ��درة
التهديفي ��ة التي ميتلكونه ��ا و�ساهمت يف
ع ��ودة النوار� ��س اىل االنت�ص ��ارات يف
الآون ��ة الأخ�ي�رة �أرتقوا منه ��ا اىل املركز
الثال ��ث يف الرتتيب برغم وج ��ود مباراة
م�ؤجلة له من اجلول ��ة الرابعة من مرحلة
الإياب �سيحل فيها �ضيف ًا ثقي ًال على فريق
النج ��ف لكرة الق ��دم يف ال�ساعة اخلام�سة
ع�صر ي ��وم اخلام�س من �شهر متوز املقبل
على ملعب النجف الأوملبي يف قمة كروية
�ساخن ��ة انتظرها جمهور الفرات الأو�سط
طوي ًال وخا�صة �أن هناك �شعبية جارفة يف
املحافظة للنوار�س.

قائمة الهدافين

اتفاق وزاري

وق� � ّررت وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
باالتفاق مع احتاد ك ��رة القدم فتح �أبواب
ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل لدخ ��ول جماهري
ال ��زوراء والق ��وة اجلوية باملج ��ان ل�شغل
مدرجات ��ه بالطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة املحدّدة
ل ��ه والبالغ ��ة � 25أل ��ف متف� � ّرج بالت�ساوي
بينهم ��ا اعتبار ًا من ال�ساعة الرابعة ع�صر
الي ��وم الأح ��د ولغاي ��ة ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
م�س ��ا ًء حي ��ث �سي�سم ��ح بالدخ ��ول فق ��ط
لال�شخا� ��ص حامل ��ي التذك ��رة اخلا�ص ��ة
باملب ��اراة الت ��ي مت طبعها من قب ��ل املتعهّد
اىل جان ��ب �أن القوات الأمنية من عمليات
بغ ��داد واجله ��ات ال�ساندة لها م ��ن وزارة
الداخلية �ستقوم بفر� ��ض �أربعة قطوعات
�سيتم حتديدها �صباح اليوم بالتعاون مع
مديرية املرور العامة كما حدث يف مباراة
الفريق�ي�ن �ضمن ال ��دور ن�صف النهائي يف
م�سابق ��ة ك�أ� ��س العراق ومب ��اراة ال�شرطة

والقوة اجلوية التي �أقيمت �ضمن اجلولة
التا�سع ��ة من مرحلة الإي ��اب لدوري الكرة
املمتاز.
لقاءات الجولة 14

م ��ن جه ��ة �أخ ��رى حتت�ض ��ن يف ال�ساع ��ة
اخلام�سة ع�صر ي ��وم غد مالعب العا�صمة

بغ ��داد واملحافظ ��ات �أربع ��ة لق ��اءات يف
افتت ��اح اجلولة الرابعة ع�ش ��رة من جولة
الإي ��اب لدوري الك ��رة املمتاز لك ��رة القدم
الذي ي�شارك فيه  20فريق ًا .
وي�ضي ��ف فري ��ق النف ��ط اخلام� ��س يف
الرتتي ��ب بر�صي ��د  49نقط ��ة عل ��ى ملعب
نادي ال�صناعة الريا�ضي فريق ال�صناعات

ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه وا�ص ��ل مهاج ��م فريق
ال�شرط ��ة لكرة الق ��دم زعامته عل ��ى قائمة
الهداف�ي�ن بر�صي ��د  27هدف ًا �أث ��ر ت�سجيله
ه ��دف الف ��وز لفريق ��ه يف مرم ��ى فري ��ق
احل ��دود باملب ��اراة الت ��ي �ضيفه ��ا ملع ��ب
ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي يف اختت ��ام
اجلول ��ة الثالثة ع�شرة م ��ن مرحلة الإياب
للمو�س ��م  2019-2018وانته ��ت ملa
�صلح ��ة القيث ��ارة بنتيج ��ة ( )1-2ليبتعد
بف ��ارق �ستة �أه ��داف عن و�صيف ��ه مهاجم
فري ��ق الطلبة لكرة القدم م ��روان ح�سني،
وكان املرك ��ز الثال ��ث م ��ن ن�صي ��ب مهاجم
ال�شرط ��ة مهن ��د حمم ��د عل ��ي ال ��ذي ميلك
 18هدف� � ًا وح � ّ�ل يف املرك ��ز الرابع مهاجم
فري ��ق النفط حممد داود بر�صيد  17هدف ًا
و�أحتل مهاجم فريق الزوراء عالء عبا�س
املرك ��ز اخلام� ��س بر�صي ��د  15هدف ًا وجاء
قائ ��د فريق نفط مي�س ��ان باملركز ال�ساد�س
ول ��ه  14هدف ًا ومهاجم فريق احل�سني علي
ك ��رمي �أ�ستق� � ّر يف املركز ال�ساب ��ع بر�صيد
 13هدف� � ًا وتقا�س ��م كال م ��ن مهاج ��م فريق
امليناء حممد جبار �شوكان ومهاجم فريق
�أمانة بغداد م�صطف ��ى كرمي املركز الثامن
بر�صيد  12هدف ًا لكل واحد منهما.

ح��ل لجن��ة الم�سابق��ات بداي��ة اال�ص�لاح ل��دوري ك��رة منتظ��م
متابعة  :رعد العراقي

قضية األسبوع

ي�سبّب الت�أجي ��ل ،لكنه تنا�سى �أن هناك جلنة
فح�ص املالع ��ب التي ت�سبق �إنطالق الدوري
هي من ترفع تو�صيات ب�صالحية املالعب من
عدمها ومل ن�سمع �أو نلم�س �أي �إجراء �ضدها
وهي من منحت ال�ضوء الأخ�ضر ال�ست�ضافة
املباريات على امللعب املذكور ،فمن امل�س�ؤول
عن ذلك؟
ب ��كل �صراح ��ة نق ��ول� ،إن جلن ��ة امل�سابق ��ات
ق ��د �أعلن ��ت ب ��كل و�ضوح عل ��ى ع ��دم قدرتها
تنظي ��م دوري يليق بالكرة العراقية ،بل �إنها
�أ�صبح ��ت امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �ضع ��ف املنتخبات
الوطنية وعرقلة ا�ستعداداتها لال�ستحقاقات
اخلارجي ��ة ،وكم ��ا قدّمت (امل ��دى) الن�صيحة
لرئي�س جلن ��ة املنتخبات فال ��ح مو�سى الذي
تخلى ع ��ن رئا�سته للجنة وفع ��ل ،ف�إننا نك ّرر
ذات الن�صيح ��ة لرئي�س جلن ��ة امل�سابقات مع
تقديرن ��ا جلهوده خالل الف�ت�رة املا�ضية ب�أن
يتخذ قرار ًا يحل فيه جلنته وت�سليم �ش�ؤونها
لالحت ��اد ليدر�س م�شكلة الدوري قبل ت�شكيل
جلن ��ة جديدة ،ك ��ي يلتفت علي جب ��ار ملهامه
كنائ ��ب لرئي�س االحتاد �أ�سوة ب�أقرانه يف كل
ال ��دول املجاورة والأقليمية التي مل جند من
وتق�ص ملن ه ��م يف من�صبه
خالل ا�ستط�ل�اع
ٍ
قيامهم بتويل و�إدارة مثل تلك اللجان!

غال في لقاء ناميبيا
�أ�سود الأطل�س يطمحون �إلى فوز ٍ

كلمة صدق
 حممد حمدي

 بغداد  /املدى

تزوير بال�ضربة القا�ضية

يطم ��ح املنتخب املغربي لكرة الق ��دم اىل فوز غال
عل ��ى نظ�ي�ره الناميبي يف املب ��اراة التي �ستجري
بينهم ��ا يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف ع�ص ��ر
الي ��وم الأحد بتوقيت بغداد على ملعب ال�سالم يف
افتتاح مناف�سات املجموعة الرابعة التي ت�ضم اىل
جنبهم ��ا منتخبي �ساح ��ل العاج وجن ��وب �أفريقيا
بالدور الأول من ك�أ�س الأمم الأفريقية لكرة القدم
اجلارية حاليا يف م�صر .
ويحت ��اج �أ�سود االطل� ��س �إىل النق ��اط الثالث يف
املب ��اراة �إذا �أراد املناف�س ��ة عل ��ى الت�أه ��ل م ��ن هذه
املجموع ��ة ال�صعب ��ة �إىل مناف�س ��ات ال ��دور الثاين
خا�ص ��ة و�أن املناف� ��س هو الأقل خ�ب�رة والأ�ضعف
من حيث الإمكاني ��ات مقارنة باملنتخبني الآخرين
�ساح ��ل الع ��اج وجن ��وب �أفريقي ��ا املر�شح�ي�ن
ال�ساخن�ي�ن على اللق ��ب ورغم هذا الف ��ارق الكبري
يف الإمكانيات ينتظر �أن يتعامل املنتخب املغربي
بحذر �شدي ��د مع هذه املباراة خا�ص ��ة و�أن نظريه
الناميبي فج ��ر مفاج�أة خالل ا�ستعداداته للبطولة
عندما تغلب على نظريه الغاين يف املباراة الودية
الت ��ي �أقيم ��ت بينهم ��ا يف دولة االم ��ارات العربية
املتحدة .
ويف املقابل مل تكن اال�ستعدادات الأخرية للمنتخب
املغرب ��ي مطمئنة بال�شكل ال ��كايف حيث خ�سر �أمام
غامبي ��ا و�أم ��ام زامبي ��ا يف مع�سك ��ره االع ��دادي
ال ��ذي خ�ضع ل ��ه يف مدينة مراك� ��ش حيث �ستكون
الهزميت ��ان مبثاب ��ة �إن ��ذار جي ��د ل ��ه قب ��ل مواجهة
املنتخ ��ب الناميب ��ي املتوا�ض ��ع يف حي ��ث يحت ��اج
الالعبني �إىل الرتكيز والتعامل مع املواجهة بحذر
�شديد يف مواجهة حم ��اوالت املحاربني ال�شجعان
لتفج�ي�ر مفاج� ��أة يف م�شاركتهم الثالث ��ة بالبطولة
وهي الأوىل منذ ن�سخة .2008
ويتمت ��ع املنتخ ��ب املغرب ��ي بتاري ��خ حاف ��ل عل ��ى
م�ست ��وى الق ��ارة الأفريقي ��ة حي ��ث ي�ش ��ارك يف

نهائي ��ات البطول ��ة للم ��رة ال�سابع ��ة ع�ش ��رة لكن ��ه
مل ينج ��ح يف �إح ��راز اللقب �إال م ��رة واحدة عندما
ا�ست�ضافت �إثيوبيا النهائيات عام  ،1976و�أقيمت
مناف�ساتها بنظ ��ام دوري من دور واحد بني جميع
الف ��رق امل�شاركة ليح�صل الفريق على �أكرب عدد من
النقاط.
و �سيك ��ون طموح املغ ��رب يف البطول ��ة الأفريقية
احلالي ��ة هو الفوز باللقب �أو عل ��ى الأقل الو�صول
للمب ��اراة النهائي ��ة لأن �أي نتائج �أخ ��رى تعني �أن
�أ�س ��ود الأطل�س يعانون من �أزم ��ة حقيقية ولي�ست

كبوة عابرة حي ��ث �سيخو�ض املهمة بقيادة مدرب
له ب�صم ��ة وا�ضحة للغاية على ال�ساح ��ة الأفريقية
وهو الفرن�سي ه�ي�ريف رينارد الذي قاد املنتخبني
الزامبي والعاجي ملن�صة التتويج باللقب الأفريقي
يف  2012و 2015يف �إجناز تاريخي حيث ي�سعى
�إىل بداي ��ة قوية يف رحلة ا�ستع ��ادة بريق الأ�سود
يف البطول ��ة الأفريقي ��ة بعدما �أخف ��ق يف حماولته
الأوىل قبل عامني بالغابون يف ظل اعتماده ب�شكل
كبري يف البطولة على النجم الكبري مهدي بنعطية
ال ��ذي �أنهى رحل ��ة احرتافه الأوروبي ��ة وت�ألق يف

�صف ��وف الدحي ��ل القط ��ري يف املو�س ��م املن�ص ��رم
و�أ�ش ��رف حكيمي ونبي ��ل درار ومانويل دا كو�ستا
وحكي ��م زيا� ��ش وفي�ص ��ل فجرومب ��ارك بو�صوفة
وكرمي الأحمدي ويون�س بلهندة وخالد بو طيب.
ويف املقابل يعتمد املنتخب الناميبي بقيادة مديره
الفني الوطني ريكاردو مانيتي على جمموعة من
الالعبني الذين ين�شط ��ون بالدوري املحلي �أو يف
�أندي ��ة خمتلفة داخل الق ��ارة الأفريقي ��ة با�ستثناء
الالعب�ي�ن رايان نيامبي ومانفريد �شتاركه الذين
يلعبان يف �أوروبا .

الأوملبي وال�سعودي ّ
يد�شنان بطولة الطائرة الآ�سيوية
 بغداد  /املدى
ح ��ددت اللجنة املنظمة لت�صفي ��ات جمموعة غرب
�آ�سيا للك ��رة الطائرة التي �ستقام خالل الفرتة من
 27حزي ��ران اجل ��اري ولغاية  6مت ��وز املقبل يف
العا�صم ��ة البحريني ��ة املنام ��ة مواعي ��د املباريات
الت ��ي ت�ش ��ارك فيه ��ا منتخب ��ات الع ��راق وقط ��ر
والكويت وال�سعودية وفل�سطني والبحرين البلد
املنظ ��م امل�ؤهل ��ة اىل بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت 23
عام� � ًا الت ��ي �ستج ��ري يف ميامنار خ�ل�ال �شهر �آب
القادم .
و�سيلتق ��ي منتخبنا الأوملبي بالك ��رة الطائرة مع
نظ�ي�ره ال�سع ��ودي ي ��وم التا�س ��ع والع�شرين من

�شه ��ر حزي ��ران اجل ��اري يف افتت ��اح م�شواره يف
ت�صفي ��ات غ ��رب �آ�سي ��ا ،فيم ��ا �سيلع ��ب يف اليوم
الت ��ايل مع املنتخ ��ب الكويتي يف ث ��اين مبارياته
و�سيخو� ��ض ي ��وم الأول م ��ن �شه ��ر مت ��وز املقبل
مبارات ��ه الثالث ��ة م ��ع املنتخ ��ب الكويت ��ي� ،أما يف
اليوم الثال ��ث من ال�شهر ذات ��ه �سيخو�ض املباراة
الرابعة مع املنتخب البحريني ،ويختتم منتخبنا
الأوملبي م�شواره مع نظريه املنتخب الفل�سطيني
يوم الرابع من ال�شهر نف�سه.
و�ستجري مباريات ت�صفيات جمموعة غرب �آ�سيا
بالك ��رة الطائ ��رة للمنتخب ��ات الأوملبي ��ة بطريق ��ة
ال ��دوري املج ّز�أ من مرحلة واح ��دة و�ستت�أهل يف
النهاية املنتخبات الثالثة الأوىل يف الرتتيب اىل

النهائي ��ات الآ�سيوية الثالث ��ة التي �ستجري خالل
الفرتة من الأول ولغاية الثامن من �شهر �آب املقبل
يف ميامن ��ار امل�ؤهل ��ة اىل م�سابقة الك ��رة الطائرة
بدورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية التي حتت�ضنها
العا�صمة اليابانية طوكيو خالل املدة من التا�سع
من �شهر متوز ولغاية الرابع من �شهر �آب .2020
ويوا�ص ��ل منتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة الطائ ��رة
تدريبات ��ه املكثف ��ة بقي ��ادة املدي ��ر الفن ��ي ع�ل�اء
خل ��ف بواق ��ع وحدت�ي�ن �صباحي ��ة وم�سائية على
قاعة نادي الكوف ��ة الريا�ضي يف حمافظة النجف
الأ�ش ��رف يف مع�سك ��ره الداخلي الث ��اين منذ يوم
ال�ساد� ��س م ��ن �شهر حزي ��ران اجل ��اري مب�شاركة
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وه ��ادي علي وعلي ب ��ركات و�أحمد حيدر وحممد
كرمي ومنتظر حممد وعلي �صاحب ونا�صر جميل
وعبا� ��س عبد الكرمي وهاومند فت ��اح وعلي جبار
وعب ��د الله كرمي وعلي قا�س ��م وماهر عدنان حيث
يطمح احتاد اللعبة �أن ي�سهم هذا املع�سكر يف رفع
درج ��ة اجلاهزية �أم ًال يف ّ
تخطي تل ��ك الت�صفيات
والو�ص ��ول اىل بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عام ًا
بحك ��م تواجد �أف�ض ��ل العبي ال ��دوري املمتاز يف
تل ��ك القائم ��ة الت ��ي مت �أختياره ��ا من قب ��ل املالك
التدريبي بعد �سل�سلة من االختبارات التي خ�ضع
لها  24العب ًا �ضمن املع�سكر التدريبي الأول الذي
�أقيم على قاعة ال�شع ��ب املغلقة للألعاب الريا�ضية
بالعا�صمة بغداد.

ال يل ��وح يف الأف ��ق القري ��ب �أن مل ��ف التزوي ��ر لالعب ��ي املنتخب ��ات
الوطنية بكرة القدم �سيتم التخ ّل�ص منه نهائي ًا �إال ب�إنتهاء جيل كامل
البع� ��ض منهم يف مقتبل العمر ،فكلما �أنتهت م�شكلة طفح ال�سيل من
م ��كان �آخر �أ�ش ��د و�أدهى ليغرق اليوم  72العب� � ًا من خمتلف الفئات
العمري ��ة يح�س ��ب منهم 18العب� � ًا للمنتخ ��ب الوطن ��ي الأول وهذه
كارث ��ة حقيقي ��ة� ،ستعي ��د علين ��ا �سيناريو الع ��ام املا�ض ��ي ملنتخبات
الفئ ��ات العمرية الت ��ي هيكلت بالكام ��ل و�أعيد ت�شكيلها ل ��ذ ّر الرماد
يف العي ��ون وامل�شاركة بهدف امل�شاركة فق ��ط كما ح�صل مع منتخب
ال�شباب يف اندوني�سي ��ا والنا�شئني يف ماليزيا فيما اختار املنتخب
الأوملبي �أ�سلم الطرق و�أنهى م�شاركته الآ�سيوية يف مهدها.
هل يا ت ��رى �سيكون املدرب ال�سلوفيني كاتانيت�ش �أمام عذر حقيقي
�سيع ��ده لالفالت من �أية نتيجة �سلبية يف ت�صفيات ك�أ�س العامل قطر
 2022التي ن�سعى الو�صول �إليها؟ نعم فامل�شكلة حقيقية و�أبعاد
ه ��ذا الكم م ��ن الالعبني �سيم ��زق منتخبنا �ش� � ّر متزيق ،ب ��ل ي�ضربه
بالفنية القا�ضية.
امل�شكلة �إن احتاد الكرة عاجز متام ًا عن �إبداء �أية حلول ،ويتم ّنى �أن
ي�أت ��ي الفرج من �أعلى اجلهات احلكومية م ��ن بيدها مقاليد ال�سلطة
التي تتيح لها �شرعنة التزوير م�ؤقت ًا يف الأعمار والأوراق الثبوتية
و�إيقاف مالحقات اجلهات الأمنية وهيئة النزاهة التي �أثارت امللف
املريب بكامل ثقله وتريد �أن يتحمّل م�س�ؤولية ما جرى املزوّ ر ومن
تعام ��ل معه وه ّي�أ الظروف املنا�سبة ل ��ه ،واملالحظ �أن ممثلي احتاد
الكرة فقدوا متام� � ًا ال�شعور ب�أي حرج �أزاء تهمة التزوير والتالعب
بالأعمار وغدتْ م ��ن امل�س ّلمات حتى لي�شك �أحدنا �إن �أع�ضاء االحتاد
م�ستن�سخون ال وجود لهم عل ��ى �أر�ض الواقع،
ب�أنف�سه ��م هم �أنا� ��س
ّ
ف� ��أي حال �صعب و�صلنا �إليه و�أي انهيار للريا�ضة ومكانتها وقيمها
ومفاهيمها؟
�إن اله ��دم ال�سري ��ع الذي ن�شه ��ده لبنيان اجل�س ��د الريا�ضي الكروي
بحاج ��ة ما�س ��ة اىل �إع ��ادة بناء وت�أهي ��ل �صعب لال�سا� ��س من حتت
ال�صفر ب�صريح العبارة ،خا�صة و�إن كارثة التالعب والتزوير تعود
تر�سخت لدينا كثقافة
لأكرث من ن�صف قرن من الزمن �أي مبعنى �إنها ّ
ال ميكن جتاوزها ،وهنا البد �أن �أ�شري وب�أمانة تامة �أن احتاد الكرة
حت ��ى الآن يدفع فاتورة الف�ضائح واحلديث عن التزوير ،فيما ّ
تغط
بقية االحتادات نائمة بالع�سل ،ولي�س من رقيب وال ح�سيب ،ولو �أن
�أحدهم تك ّفل بتقليب املواجع الحتادات الألعاب الفردية بال ا�ستثناء
القتالية وغريه ��ا ومعها االحتادات للألعاب اجلماعية لر�أى العجب
حيث ال تخلو بطولة وفريق من التزوير املُعلن.
لذل ��ك كله وطامل ��ا �أن الق�ضية �أ�صبحت على ل�س ��ان القا�صي والداين
داخ ��ل وخارج احل ��دود ومن ب�ي�ن اهتمامات امل�ؤ�س�س ��ات القانونية
العراقي ��ة ،يجب �أن يعامل اجلميع ب�س ّلة واح ��دة وال ي�ستثنى �أحد ًا
من عقوبات هذه الك ��وارث و�ضياع �سمعة الريا�ضة ببلد عريق مثل
وتق�ص كبريين �أن �أي بلد
الع ��راق حيث مل جند و�أثناء فرتة بح ��ث
ٍ
بالعامل �أث�ي�رت حوله ف�ضائح بالتزوير والتالعب بالأعمار كما تثار
يف العراق اليوم
الم�شكلة �إن اتحاد الكرة عاجز تمام ًا
عن �إبداء �أية حلول ،ويتم ّنى �أن ي�أتي
الفرج من �أعلى الجهات الحكومية من
بيدها مقاليد ال�سلطة التي تتيح لها
�شرعنة التزوير م�ؤقت ًا في الأعمار
والأوراق الثبوتية

ك���اف���و ي���دع���م ج��ي��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل ع�ب�ر م���ون���دي���ال 2022
 الدوحة – خا�ص باملدى
رح ��ب الأم�ي�ن العام للجن ��ة العلي ��ا للم�شاريع
ّ
والإرث القطري ��ة ح�س ��ن ال ��ذوادي مب�شاركة
كاف ��و قائ ��د منتخ ��ب الربازيل بط ��ل مونديال
 2002يف الرتوي ��ج لربام ��ج اللجنة املرتبطة
بت�ضييف قط ��ر لأول بطولة ك�أ�س العامل لكرة
القدم يف املنطقة العربية عام.2022
وق ��ال ال ��ذوادي به ��ذه املنا�سب ��ة "ي�سعدن ��ا
الرتحي ��ب بان�ضم ��ام النج ��م كاف ��و �إىل فريق
عمل اللجن ��ة العليا للإ�سه ��ام يف دعم اجلهود
الرامي ��ة �إىل �أن ي�ت�رك موندي ��ال � 2022إرث� � ًا

بر�شلونة ي�ضع �شروطا
لعودة نيمار!

 م.ح�سام املعمار*

 بغداد  /املدى
و�ضع جمل�س �إدارة نادي بر�شلونة الإ�سباين ثالثة �شروط لعودة جنمه
الربازيل ��ي ال�ساب ��ق نيم ��ار دا �سيلفا الي ��ه من جديد خ�ل�ال االنتقاالت
ال�صيفي ��ة املقبل ��ة يف ظل توتر العالق ��ة مع نادي باري� ��س �سان جريمان
الفرن�سي .
وذك ��رت �صحيف ��ة  sportالريا�ضية الإ�سبانية عل ��ى موقعها الر�سمي
�أن �إدارة ن ��ادي بر�شلون ��ة اال�سب ��اين و�ضع ��ت ثالث ��ة �ش ��روط لدخولها
يف مفاو�ض ��ات جادة م ��ع الربازيلي نيم ��ار من �أجل اللع ��ب يف �صفوفه
م ��رة �أخرى وهي �أوله ��ا �أن يخف�ض الالعب قيمة راتب ��ه ال�سنوي الذي
يتقا�ضاه من نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي وال�شرط الثاين هو
�أن ي�سح ��ب نيمار الدعوى الق�ضائية التي قدمها يف حق نادي بر�شلونة
للح�ص ��ول عل ��ى  26مليون يورو يرى �أنها ح ��ق �أ�سا�س له كمكاف�آت على
جتديد تعاقده قبل رحيله وي�أتي �أخري ًا �إعالنه وب�شكل ر�سمي عن رغبته
يف الرحيل عن النادي الباري�سي واالن�ضمام �إىل النادي الكتالوين.
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة �إن �إدارة نادي بر�شلونة حتدثت م ��ع وكيل النجم
الربازيل ��ي نيمار و�أخربته بال�شروط الثالث ��ة و�إنها تدرك �أن هذا الأمر
�سيك ��ون �صعب ًا للغاية وله ��ذا ف�إنها تطلب م�ساع ��دة مبا�شرة من الالعب
للتمك ��ن من ح�سم تلك ال�صفق ��ة ب�شكل �سريع وقطع الطري ��ق �أمام فريق
ري ��ال مدريد الذي �أبدى رغبة كب�ي�رة يف احل�صول على خدمات الالعب
الربازيلي .

اجتماعي� � ًا و�إن�ساني� � ًا ق ّيم� � ًا" ،الفت� � ًا اىل �أن
كاف ��و "�سي�شارك �إلتزامنا جت ��اه امل�ساعدة يف
�ضمان ح�ص ��ول اجليل املقبل على ما يحتاجه
م ��ن فر�ص ومرافق لتحقيق النجاح �سواء يف
�أر�ض امللعب �أو �أي من جماالت احلياة".
من ناحيت ��ه �أعرب كاف ��و عن فخ ��ره بالإعالن
ر�سمي� � ًا ع ��ن ان�ضمام ��ه �إىل رحل ��ة اال�ستعداد
ال�ست�ضاف ��ة بطولة قط ��ر  ،2022م�ش�ي�ر ًا �إىل
�شغفه بكرة القدم وبط ��والت ك�أ�س العامل منذ
نعومة �أظفاره .وقال "�شهدتُ من خالل برامج
الإرث ملوندي ��ال  ،2022مث ��ل معه ��د ج�سور،
واجلي ��ل املبه ��ر ،وحت ��دي  ،22م ��دى الت ��زام

اللجن ��ة العليا ب� ��أن ميتد الأثر ال ��ذي �سترتكه
البطول ��ة لأعوام طويل ��ة بعد �إ�س ��دال ال�ستار
عل ��ى مناف�ساته ��ا ،وذلك عرب تق ��دمي امل�ساعدة
للأفراد على مدى �أجيال مقبلة".
وي�أتي التعليم عرب الريا�ضة يف �صميم اهتمام
النجم الربازيلي كافو ال ��ذي لعب دور ًا فاع ًال
يف تق ��دمي دورات تعليمي ��ة ومهني ��ة للأطفال
الأقل ّ
حظ ًا يف "جاردمي �إيريني" مبدينة �ساو
باول ��و ،وهو احلي ال ��ذي �شه ��د ن�ش�أته ويعد
الالع ��ب الوحي ��د الذي �ش ��ارك يف ثالث ن�سخ
متتالي ��ة من بطول ��ة ك�أ�س العامل لك ��رة القدم،
و�شارك مع منتخب بالده يف  148مباراة.

كولومبيا �إمنوذج ًا للعب الهجومي  ..وكرتنا غارقة بالدفاع

تحليل إحصائي

ال �أع ��رف كي ��ف لرئي� ��س جلن ��ة امل�سابق ��ات
يف احت ��اد الك ��رة عل ��ي جب ��ار �أن ي�ستمر يف
تربيراته ودفاع ��ه امل�ستميت عن جلنة �أكدتْ
كل الدالئ ��ل وامل� ّؤ�شرات على �إخفاقها الذريع
طيل ��ة ال�سنوات املا�ضي ��ة يف �ضبط وتوجيه
م�سابقات الدوري والإرتقاء به ليكون منتج ًا
وفاع ًال وي�ضاهي دوريات الدول املجاورة؟
ه ��ل يعل ��م نائ ��ب رئي� ��س االحت ��اد �أن �أ�س�س
بن ��اء ك ��رة ق ��دم حديثة ومتط ��وّ رة يب ��د�أ من
�ال
خ�ل�ال تنظي ��م دوري عل ��ى م�ست ��وى ع � ٍ
�سواء ب�ضبط روزنام ��ة املباريات �أو درا�سة
موع ��د انطالق ��ه و�إنتهاءه وحتدي ��د املالعب
و�صالحيتها والأهم الو�صول لقرار مدرو�س
ومنطق ��ي لعدد الأندي ��ة امل�شاركة التي ميكن
�أن حت ّقق املناف�سة وتدفع كل الأندية الأخرى
من �أجل النهو�ض مب�ستواها الفني للتواجد
مع �أندية النخبة؟
ً
م ��ا �سمعن ��اه �سابقا م ��ن خ�ل�ال الت�صريحات
�س ��واء لرئي� ��س االحت ��اد �أو نائب ��ه الت ��ي
كان ��ت �أق ��رب اىل الوع ��ود منه ��ا للتطبي ��ق
ه ��و ا�صرارهم ��ا نح ��و تقلي�ص ع ��دد الأندية
امل�شارك ��ة يف الدوري املمت ��از ،وكان �آخرها

ه ��و �أن يك ��ون ال ��دوري القادم ممث�ل ً�ا بـ 18
نادي� � ًا على �أن يتم تقلي�ص ��ه �أي�ض ًا يف املو�سم
ال ��ذي بعده ،لك ��ن احلقيقة �سرع ��ان ما تظهر
خالف ذلك بع ��د كل نهاية مو�سم! التربيرات
ت�أخ ��ذ اجتاه� � ًا �آخر ت�ؤك ��د �أن ق�ضية الدوري
ال تتع� �دّى �أن تك ��ون �صفق ��ة انتخابية ملزمة
لالحت ��اد ال ي�ستطي ��ع �أن يتن ��ازل عنه ��ا �أو
يتج ّر�أ على �إ�صدار قرار بتحديد عدد الأندية
�أو تقلي�ص عددها.
يف �آخ ��ر لق ��اء لعلي جب ��ار مع �أح ��د القنوات
الف�ضائية حاول من خالل الأجابة عن �س�ؤال
ملق ��دم الربنامج �أن يذه ��ب بعقول اجلماهري
نح ��و مناط ��ق بعيدة ع ��ن الواقع ح�ي�ن �ساق
تربيراته عن �سب ��ب ا�ستمرار الدوري لفرتة
طويلة ورمى امل�س�ؤولي ��ة على عاتق الأندية
مما �س ّب ��ب يف �إجراء
الت ��ي ال متتل ��ك مالعب ّ
مباريات الدور الواحد لثالثة �أيام ثم �سرعان
ما وجد العذر لع ��دم تقلي�ص عدد الأندية من
خالل جواب �ضبابي وغ�ي�ر منطقي ب�إدعائه
�أن الأمر ال يتع ّلق بالعدد ،بل ب�أمور فنية.
�أخري ًا �أك ��د جبار ا�ستحالة �ص ��دور روزنامة
للمباري ��ات ب�سبب الظ ��روف و�ساق مثا ًال �إذا
م ��ا غرق ملع ��ب التاجي مبي ��اه الأمطار مث ًال
وعدم �صالحه لإجراء املباريات عليه وهو ما

رياضة

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

من ��ذ حلظة الإع�ل�ان ع ��ن قرعة بطول ��ة كوبا
�أم�ي�ركا عندما و�ضعت منتخب ��ات االرجنتني
وكولومبيا وقطر والباراغواي يف جمموعة
واح ��دة ،اجتهت �أغلب االنظار اىل املجموعة
لإ�سب ��اب كث�ي�رة �أهمه ��ا هو وج ��ود منتخبني
قوي�ي�ن هم ��ا الأرجنت�ي�ن وكولومبي ��ا و�أي�ض ًا
وجود املنتخ ��ب القطري املتط ��وّ ر ،وت�ساءل
كثريون كي ��ف �ستكون م�شاركت ��ه الأوىل يف
هذه البطولة؟
وب�سبب التفاوت يف امل�ستويات �أ�صبح لزاماً
على الأجه ��زة الفنية �أن تع َّد الع� �دَّة لأ�ساليب
لع ��ب خمتلف ��ة ومتنوّ ع ��ة تت�ل�ا َءم وطبيع ��ة
املناف�س.
وبع ��د خو� ��ض كل منتخ ��ب مبارات�ي�ن ،كان
املنتخ ��ب الكولومبي بقي ��ادة مدربه كريو�ش
الذي �ضم ��ن الت�أهل للدور الثاين هو الأجنح
بني هذه املنتخب ��ات الأربعة يف �إظهار معامل
فريقه الدفاعية والهجومية ب�شكل وا�ضح.
ال�شكل الدفاعي للمنتخ ��ب الكولومبي جت ّلى
�أم ��ام نظ�ي�ره الأرجنتين ��ي فق ��د حاف ��ظ على
مترك ��زه يف و�سط امللع ��ب ب�صفوف متقاربة

يف  39م�ت�ر ًا ،عم ��ل  36قط ��ع للك ��رة و13

تخلي� ��ص له ��ا من منطق ��ة اجل ��زاء ،ا�سرتجع
الك ��رة من املناف� ��س  70مرة ،عم ��ل �صراعات
ثنائية على الكرة  212مرة ،دقة مترير عالية
و�صلت اىل  ،86%مل يعط فر�صة للمنتخب
الأرجنتين ��ي يف عم ��ل عر�ضي ��ات �إال  7فق ��ط
ط ��وال �شوطي املب ��اراة ،قطع جمي ��ع الكرات
البيني ��ة الت�سع ��ة الت ��ي ح ��اول به ��ا املنتخب
الأرجنتين ��ي ،وحت ��ى بوجود جنم ��ه مي�سي
مل يح�صل ��وا عل ��ى فر�ص كث�ي�رة للت�سديد من
خارج منطقة اجل ��زاء والتي كانت  7فقط (4
منها كانت نحو املرمى) .
�أم ��ا �شكله ��م الهجوم ��ي ،التن ��وع يف �أ�ساليب
وبن ��اء اللعب خلل ��ق الفر� ��ص� ،شاهدناه �ضد
املنتخ ��ب القط ��ري ،فقد كان مع ��دل متركزهم
يف املب ��اراة  40م�ت�ر ًا ط ��و ًال كان معظم ��ه يف
ملع ��ب املناف�س قام ب� �ـ  64حماولة هجوم �أي
مبع ��دل  0.71هجمة بالدقيق ��ة الواحدة (22
من اليمني و 22من العمق و 20من الي�سار)،
حي ��ازة للك ��رة و�صل ��ت اىل  ،67٪دقة مترير
 ،83٪حت�ص ��ل عل ��ى  13ركني ��ة ،قط ��ع من ��ه
املنتخ ��ب القط ��ري الك ��رة  66م ��رة و 34مرة
تخلي� ��ص للك ��رة من داخ ��ل منطق ��ة اجلزاء،

ثماين بينيات 29 ،عر�ضية.
م�شاه ��دات و�أرق ��ام املنتخ ��ب الكولومب ��ي
جتعلن ��ا يف حرية من �أمرنا �إذا ما مت مقارنته
م ��ع واق ��ع كرتن ��ا يف الع ��راق ،فقب ��ل �أو بعد
ا�ست�ل�ام �أي مهم ��ة تدريبي ��ة بقلي ��ل ت�ص� � ّرح
مالكاتن ��ا التدريبي ��ة ب�أنه ��ا تعم ��ل �أو ًال عل ��ى
تنظي ��م اجلانب الدفاعي ،وم ��ن ثم تتجه اىل

تطوي ��ر الأ�سالي ��ب الهجومي ��ة للفريق ،وهذا
ال يت ��م وال يتحقق حلظة امل�سابقة واملباريات
وتب ��د�أ امل�سوّ غات بع ��دم �أخذ الوق ��ت الكايف
لرت�سي ��خ ه ��ذه املفاهيم وتطبيقه ��ا والإجادة
فيها.
ويف حديث ودي مع زميلي املحلل الفني علي
النعيم ��ي عن هذا املو�ض ��وع� ،أكد �أن " جودة

اال�سالي ��ب الهجومي ��ة وتنوّ عه ��ا وتطويرها
يرتبط ب�ش ��كل مبا�شر بالنه ��ج الدفاعي الذي
يطبق ��ه امل ��درب م ��ع الالعب�ي�ن وي�سع ��ى اىل
تر�سيخه ب�شكل دائمي من حيث �أماكن الدفاع
وقربها من منطقة اجلزاء والتكتيكي الدفاعي
ب�شقي ��ه دف ��اع املنطق ��ة واملالزم ��ة املح ��دود
ال�سيم ��ا �إذا كان ��ت هناك مرون ��ة خططية يف
نظ ��ام اللعب باخت�ل�اف امل�س�ؤوليات وطريقة
اللع ��ب بتع� �دّد امله ��ام الهجومي ��ة والدفاعي ��ة
و�أخري ًا �أ�ساليب بن ��اء الهجمات التي توظف
خلدم ��ة التكتيك الهجومي بعد اتقان التنظيم
من اخللف ".
لكن الذي يح�صل يف كرتنا املحلية يدل بجالء
عل ��ى غياب الهوية يف التح�ض�ي�ر والأ�سلوب
الهجومي لفرق الدوري! هل يعقل ب�أنه لدينا
 12فريق� � ًا ومعدل الت�سجي ��ل هو هدف واحد
�أو �أقل يف املب ��اراة الواحدة؟! هل هناك خلل
يف التدري ��ب �أم يف تركيب ��ة الالعب العراقي
�أم املنظوم ��ة الت ��ي ترب ��ط الأثن�ي�ن؟! بي ��د �أن
امل ��درب كريو� ��ش �س ّه ��ل علينا الإجاب ��ة �إذا ما
املتخ�ص�صون خطاه الوا�ضحة ومل�ساته
تابع
ّ
اخلططية مع منتخب كولومبيا.
*املحلل الكمي يف كرة القدم

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

ما فائدة بينالي يلتقي فيه (االحباب)
ك�أي لقاء �إرتجالي ،فالعملية لي�ست
(اليك) للوحة على في�سبوك تعبيراً
عن �إعجاب عابر ،بل م�س�ؤولية كبيرة
بعيداً عن الأهواء والميول ال�شخ�صية.
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دعوا النا�س تعمل ..وليكن الكالم لطيف ًا!

�إق ِنعوا احلكومة �أو ًال!
�أجنح ��ة الأح�ل�ام والطموح ��ات حتلق ف ��وق ر�ؤو�س ��نا دوم ًا مثل
فرا�ش ��ات ملون ��ة ،و�ستبقى ت ��دور يف ف�ضائنا اىل الأب ��د مادامت
جميلة وم�شروعة .وكل االجنازات الكبرية بد�أت ب�أحالم �صغرية
حتقق ��ت بع ��د �أن وجدت �أر�ض ًا خ�صب ��ة �أزهرت فيه ��ا ،لي�صبح لها
ت�أث�ي�ر وح�ض ��ور ومكانة بني النا�س .وهذا ينطب ��ق بالت�أكيد على
الأحالم التي تتعلق بالثقافة والفنون وتطورها وت�أثريها .ومبا
�أن الف ��ن الت�شكيلي ي�ش ��كل جانب ًا �أ�سا�سي ًا م ��ن تاريخنا ،ونحاول
جاهدي ��ن ان جند له طريق ًا ومكانة و�سط ما يحدث من تناق�ضات
يف البلد ،لذا يطمح الكثريون للنهو�ض بالفن الت�شكيلي وو�ضعه
يف امل ��كان الذي يليق به ،و�ضمن هذه التطلع ��ات ،ال�سعي لإعادة
بينايل بغداد اىل احلياة بعد توقفه �سنوات طويلة.
لكن ه ��ل تكفي نوايان ��ا الطيبة ه ��ذه وحدها لتحقي ��ق ذلك؟ وهل
ب�إ�ستطاع ��ة طموحاتنا امل�شروع ��ة �أن تدرك �أر� ��ض الواقع ،بينما
تبعده
�أق ��دام الوطن ي�سحبها معممون وغ�ي�ر معممني نحو طرق ِ
ع ��ن الثقاف ��ة واحلداث ��ة؟ و�أن �إفرت�ضن ��ا �أن البين ��ايل �سيق ��ام يف
ال�سن ��ة القادمة ،ف�أين �سيتم العر�ض يات ��رى؟ وهل لدينا م�ؤ�س�سة
ذات �إمكاني ��ات كب�ي�رة تعن ��ى بالف ��ن الت�شكيلي وفيه ��ا م�ساحات
تنا�س ��ب كل �أن ��واع الأعم ��ال والعرو� ��ض؟ ه ��ل منل ��ك الآن �إدارة
حمرتف ��ة للت�ص ��دي لهكذا عم ��ل؟ ثم هن ��اك التمويل ال ��ذي يغطي
النفق ��ات ،ه ��ل �ستواف ��ق احلكومة علي ��ه؟ �ألدينا عالق ��ات وا�سعة
خ ��ارج البلد م ��ع الفنانني وامل�ؤ�س�سات الفني ��ة واملتاحف وقاعات
العرو� ��ض؟ ه ��ل نعرف الفنان�ي�ن الكب ��ار يف اخل ��ارج ونتوا�صل
معه ��م؟ وم ��ع ذلك فدع ��وة الفنان�ي�ن املرموقني من خ ��ارج العراق
للم�ساهمة ال تكف ��ي ،بل علينا �أن مننحهم �إح�سا�س ًا وثقة بالأمان،
�س ��واء له ��م �أو لأعماله ��م يف بل ��د تناهبت ��ه احلكوم ��ة والظروف
ال�صعب ��ة التي يعرفه ��ا اجلمي ��ع .و�إن ا�ستطعنا حتقي ��ق كل ذلك،
فه ��ل مبقدرتنا االبتعاد عن التكتالت الت ��ي جعلت هذه املجموعة
م ��ن الفنانني تنتمي اىل ف�ل�ان وتلك الفئة يقودها عالن .من يقوم
ب�إختي ��ار الفنانني امل�شاركني؟ هل هو نف�سه من و�ضع نف�سه عراب ًا
للفيف من الفنانني حتى تخيلوا �إنهم ميلكون �صك الغفران الفني
ب�إعتباره ��م خال�صة الفن وال�صفوة التي البد منها؟! وهل �سيدير
جلن ��ة التحكيم �شخ�ص� � ًا من �إخت�صا�ص بعيد ع ��ن الفن الت�شكيلي
كم ��ا حدث يف بع�ض امل�سابقات؟ هل هن ��اك �إمكانية توفر مطبوع
�أو كتل ��وك ملون ومنا�سب يغطي الفعالي ��ة؟ من �سيدير الندوات؟
ومن �سي�صاحب ال�ضيوف للإطالع على معامل البلد؟
ما فائدة بينايل يلتقي فيه (االحباب) ك�أي لقاء �إرجتايل ،فالعملية
لي�س ��ت (اليك) للوحة على في�سبوك تعب�ي�ر ًا عن �إعجاب عابر ،بل
م�س�ؤولي ��ة كبرية بعي ��د ًا عن الأه ��واء واملي ��ول ال�شخ�صية .هذه
الأ�سئل ��ة وغريه ��ا حني جني ��ب عليها بحيادية وحمب ��ة وحر�ص،
�سن�ض ��ع �أقدامن ��ا علـى عتب ��ة �أول بين ��ايل عراقي ننتظ ��ره .رمبا
�سيق ��ول قائل :ماهذا البطر الذي تعي� ��ش فيه و�أنت ت�شري اىل كل
هذه املطالب حول معر�ض فني للر�سم؟ ولي�ساحمني هذا البع�ض
لأن طلباتي تبدو قد جتاوزت احلد املطلوب ،لكني �أحتدث هنا عن
بين ��ايل للفن ولي�س معر�ض ًا يف قاع ��ة منزوية يجتمع فيها ب�ضعة
فنانني يعلقون لوحاتهم ب�إنتظار اجلمهور ،وانتهى الأمر.
�أول بين ��ايل يف الع ��راق �أُقي� � َم �سن ��ة  1986والث ��اين �سنة 1988
ليتوق ��ف بعده ��ا اىل االبد ب�سبب ظ ��روف البلد .واتذك ��ر �أين قد
ا�شرتك ��ت يف البينايل االول بث�ل�اث لوحات .كان حدث ًا مذه ًال يف
تنظيم ��ة ونوعيته وت�أثريه ،حيث �أقيم يف مركز الفنون الذي كنا
ننظر الي ��ه كواحد من اف�ضل ال�صروح الفنية يف الوطن العربي،
لكني بعد ان �سافرت ور�أيت املتاحف وامل�ؤ�س�سات واملراكز الفنية
يف العامل تيقنتُ ان ذلك ال�صرح كان واحد من اهم ما موجود يف
العامل.
ً
قبل �أن من�سك مبزمار الأمنيات ،علينا �أن نتعلم العزف �أوال ،و�إال
م ��ا جدوى امل�ضي يف م�شاريع من هذا النوع يف بلد مازال جانب
كب�ي�ر م ��ن املت�سلطني علي ��ه مل يح�سم ��وا �أمرهم ح ��ول حترمي �أو
حتليل الر�سم والفن ب�شكل عام؟ فحني نتمكن من �إقناع احلكومة
ب�أن الر�سم لي�س حرام ًا ،بل هو جزء مهم من مكانة البلد وتاريخه
ال ��ذي ابتد�أ بالنحت والر�سم قبل �سبعة �آالف �سنة ،عندها ميكننا
احلديث عن بينايل بغداد القادم.
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يا�سني طه حافظ

ال �أحد ي�ستطيع �أن يحظر الكالم
في مو�ضوع عن �سواه من النا�س.
كل يريد الكالم لدوافع �شتى،
منها الت�صويب ومنها االر�شاد
والتوجيه ومنها التعالم ومنها �أن
نا�س ًا خلقهم اهلل ال يحبون �أحداً.
وما هو م�ؤ�سف� ،أن ال هم يعملون
وال هم ير�ضون بعمل غيرهم.
كالم �أوالء ال يرجى منه علم
ينفع ور�أي يفيد وال لطف
فتر�ضاه وتم�ضي.

واقعن ��ا جميع� � ًا �إنن ��ا نل ��م بع� ��ض
الإمل ��ام يف ه ��ذا املو�ض ��وع �أو ذاك.
وم ��ا �أوت ��ي �أح ��د كل العل ��م وكم ��ال
الإحاط ��ة .و�إنن ��ا ب�ي�ن عم ��ل وهواية
نق ��ول للنا� ��س م ��ا عرفن ��اه وال ندعي
�إحاطة كاملة وال �إملام ًا بكل الت�شعبات
والتفا�صي ��ل .فمنه ��م م ��ن يري ��د هذه
املعرفة املح ��دودة وير�ضى بها ممتن ًا
ومنهم من يت�ساءل عن غياب التنويه
بتل ��ك امل�س�ألة �أو هذه مم ��ا يت�شعب له
املو�ض ��وع �أو مما ينق�ص ��ه  ..طبع ًا ال
مو�ضوع مكتوب مكتمل متام ًا� ،سواء
كان مقال ��ة �أو كتاب� � ًا .جمموعة كتب،
جمموع ��ة باحث�ي�ن ،وعدي ��د م�ؤلفات
رمب ��ا حتي ��ط بجوان ��ب املو�ض ��وع.
مع ذل ��ك ثمة من ي�أتي م ��ن بعد ليكمل
وهذا �أمر معروف ل ��دى املتوا�ضعني
م ��ن الكت ��اب والدار�سني وع ��اد ًة عمل
واحده ��م يكم ��ل عمل الآخ ��ر ق�صد �أنْ

يلم ��وا باملو�ضوع ،وال يفوتهم جانب
منه ونادر ًا ال تفلت من ال�صياد �سمكة
�أو ال يتعر�ض ملنز َلق.
مو�ضوع ��ات كث�ي�رة نتجن ��ب الكتابة
فيه ��ا لأنه ��ا خارج م ��ا نع ��رف ونعلم،
ون ��رى �أنف�سنا بعيدي ��ن عنها وغرينا
�أق ��رب �إليه ��ا .لي� ��س يف كتاب ��ة املقال
�أو البح ��ث ،لك ��ن حت ��ى يف الرتجمة
فكث�ي�ر م ��ا عدل ��ت �أن ��ا �شخ�صي� � ًا ع ��ن
�إكمال ترجم ��ة لكتاب� ،إذ ر�أيت نف�سي
غ�ي�ر ك ��فء للتمك ��ن من ��ه ومو�ضوعه
خ ��ارج دائرت ��ي االدبية .نح ��ن نعمل
بطاقاتنا املتوا�ضع ��ة املحدودة ولكن
نعم ��ل .مثل هذا ،كثري ًا ما كلفتني دار
الن�شر برتجمة كت ��اب ر�أيته خارج ما
�أنا مل ��م به ،بطبيعة لغته مبو�ضوعه،
وم�صطلحات ��ه ،ب�أ�سل ��وب كاتب ��ه،..
فاعتذرت� .أترجم ما �أرى نف�سي قادر ًا
على ترجمت ��ه ،وال �أظنني وحيد ًا يف

يوم الأب

موسيقى األحد
ثائر �صالح

تحتفل دول العالم بيوم الأب
في �أوقات مختلفة .وهناك دول
تحتفل به في الخريف ،مثل
بع�ض الدول اال�سكندنافية التي
تخ�ص�ص له ثاني عطلة نهاية
�أ�سبوع من ت�شرين الثاني .وقد
تجرد االحتفال من �صبغته
الدينية كثيراً ،وبد�أت غالبية
الدول وبينها الكثير من الدول
العربية تتجه نحو االحتفال
به ثالث يوم �أحد من �شهر
حزيران ،وهذا �صادف هذا العام
يوم الأحد الما�ضي  16حزيران،
لكنه �سيقع في يوم  21من
حزيران �سنة .2020

هذا.هذا هو ال�شرف االدبي �أو الأمانة
وهذا �سبب احرتام التخ�ص�ص.
مالحظ ��ة �أخ ��رى� ،إنن ��ا نظ ��ل نع ��دل
ون�ص ��وب ونغ�ي�ر جم ��ل كتاباتن ��ا
والتعاب�ي�ر م ��ا دام ��ت الق�صي ��دة �أو
املقال ��ة �أو الرتجم ��ة حت ��ت �أيدين ��ا.
وال ننته ��ي منها حتى ه ��ي تنتهي منا
وتتحرر من �سلطتنا عليها.
�أك�ث�ر من هذا �إذا راجعنا ما كتبنا لأي
ق�ص ��د ،لإعادة طبع �أو لقراءة جديدة،
نرانا ن�صحح �أو نعدل و�صعب� ،إال ما
ن ��در� ،أن تظ ��ل الكتابات كم ��ا هي من
قبل.
�أق ��ول هذا ملن يعي ��ب �أو يج ��د م�أخذ ًا
يف كتاب ��ة قدمية لغ�ي�ره �أو ل ��ه م�أخذ
عل ��ى فكرة ق ��ال بها غريه قب ��ل عقود.
الإن�س ��ان ابن حلظت ��ه وذاكرته �آنذاك
وثقافته ومهارته غري ما هي اليوم لو
اع ��اد الكتابة .العب ��ارة التي اخرتتها

اليوم ،اخرتتها بفهمي اليوم وحيوية
ذاكرتي اليوم وثرائي اللغوي اليوم،
هذه كله ��ا لي�ست هي متام� � ًا يف وقت
�آخر .فكي ��ف بعد عقد م ��ن ال�سنني �أو
عقود؟
مث ��ل ه ��ذا �آراء الباحث�ي�ن و�أ�سات ��ذة
الأدب والفن ��ون وحت ��ى علم ��اء
االجتم ��اع .ال ميك ��ن اعتم ��اد واح ��د،
ق ��دمي ،م ��ن كتبهم م ��ا دام ��ت م�ؤلفات
جدي ��دة �أخ ��رى له �أعقبت ��ه .رمبا غري
امل�ؤلف بع�ض �آرائه ،رمبا اكد �صواب
�سواها فابقاه ��ا يف طبعة جديدة� ،أو
يف كتاب جديد.
وه ��ذا ه ��و �سب ��ب ال�ضع ��ف العلم ��ي
الن�سب ��ي لتقادم املراج ��ع فلو �أمد الله
بعم ��ر ذل ��ك امل�ؤل ��ف �أو الباح ��ث رمبا
ق ��ال خمتلف� � ًا ،فذلك الق ��دمي ابن زمنه
وق ��درات م�ؤلف ��ه واطالع ��ه وفهم ��ه
�آنذاك.
من هذه املو�ضوعات ،و�سواها كثري،
ن�شعر ب ��ان �أ�صح ��اب املالحظ ��ات �أو
امللحوظ ��ات البط ��رة ،غ�ي�ر العلمي ��ة
وغ�ي�ر لطيف ��ة ال ��كالم� ،إمنا ه ��م نا�س
لهم �شب ��ه مبن يتحدثون ع ��ن املعركة
من بعد .فال هم قاتلوا وال هم ا�صغوا
جي ��د ًا حلدي ��ث من خ�ب�ر املعرك ��ة� ،أو
خ�ب�ر العم ��ل �أو مار� ��س الكتاب ��ة �أو
الرتجم ��ة �أو الت�ألي ��ف .ي ��ا �سادت ��ي،
دعوا النا� ��س تعمل ،و�أن ��ا �أقول لكم:
ال م�ؤل ��ف ،ال فن ��ان ،ال �صاحب ور�شة
وال بائ ��ع وال �ش ��ار من غ�ي�ر م�أخذ �إن
بحثت ع ��ن م�أخذ ولك ��ن الف�ضيلة يف
العم ��ل واتع ��اب النف� ��س يف التغل ��ب
عل ��ى العقبات يف �أي ف ��ن �أو مهنة �أو
ممار�س ��ة .النا� ��س تعم ��ل كل بطاقته
وبحدود قدراته ،ل ��ه ال�شكر �إن �أفادنا
ب�ش ��يء وله العذر �إن �سها �أو اخط�أ �أو
مل ير�ضنا كل الر�ض ��ا ،فهو يكتب لكل
النا�س ومل يق�ص ��ر اخلطاب علينا ،ال
تقر�أ له �إن �شئ ��ت �أو �إقر�أ و�أنتَ هادئ
مبتهج مبا يفيدك وهذا كاف  ...دعوا
النا� ��س تعم ��ل �أو ،يف الأق ��ل ،ليك ��ن
الكالم لطيف ًا!

واالحتفال هو اعرتاف بدور الأب يف
تربية الأبناء والبنات ،وهناك الكثري
م ��ن الآب ��اء الذي ��ن لعب ��وا دور ًا هام� � ًا
يف توجي ��ه �أبنائه ��م نح ��و املو�سيقى
لي�صبح ��وا مو�سيقي�ي�ن كب ��ار ،وعل ��ى
الأغل ��ب كان اختي ��ار الأبن ��اء مهن ��ة
الأب تقلي ��د ًا �س ��ارت علي ��ه املجتمعات
ال�سابق ��ة من ��ذ ع�ص ��ور م�ض ��ت .له ��ذا
تكون ��ت عوائ ��ل مو�سيقي ��ة معروف ��ة
مث ��ل عائلة باخ الت ��ي �أجنبت ع�شرات
املو�سيقي�ي�ن الالمع�ي�ن عل ��ى م ��دى
ق ��رون ،وعائل ��ة بن ��دا م ��ن بوهيمي ��ا
الت ��ي امته ��ن �أبنا�ؤه ��ا املو�سيقى منذ
ع�ص ��ر الب ��اروك اىل الي ��وم ،بينه ��م
قائد الأورك�سرتا املع ��روف كر�ستيان

بن ��دا .ونذكر كذل ��ك عائل ��ة �شرتاو�س
النم�ساوية التي توارث �أفرادها مهنة
املو�سيق ��ى على مدى �أجي ��ال وبرعوا
يف ت�أليف مو�سيقى الرق�ص (الفال�س)
والأوبريت.

ب�ي�ن �أب ��رز الآب ��اء الذي ��ن لعب ��وا دور ًا
هام� � ًا يف تن�شئ ��ة �أبنائه ��م ليوبول ��د
موت�س ��ارت ( )1787 – 1719امل�ؤلف
واملرب ��ي وع ��ازف الكم ��ان ،فق ��د اهتم
بتعلي ��م فولغان ��غ �أماديو� ��س واخت ��ه
ماريانه (نانرل) كل خبايا املو�سيقى.
ول�ل��أب ليوبول ��د �أعم ��ال مو�سيقية ال
تزال ت�سمع �أحيان ًا بينها �سيمفونيات
مثل �سيمفوني ��ة ال�صي ��د و�سيمفونية
الألعاب وكون�شرت ��و الرتومبت .ع ّده
امل�ؤرخ ��ون �أب� � ًا مت�سلط� � ًا ،مل ي�ش� ��أ �أن
يرتكه ابنه وابنته التي بقيت معه اىل
�أن تزوج ��ت بعدما قربت من منت�صف
الثالثني� .أما فولغانغ فقد غادر البيت
مت�أخ ��ر ًا ه ��و الآخر ،بعد ترك ��ه العمل
عند �أ�سقف زالت�سب ��ورغ وانتقاله اىل
فيينا يف  1781وهو يف �سن اخلام�سة
والع�شرين .وق ��د ن�سبت بع�ض �أعمال
ليوبولد اىل ابنه وبالعك�س.
وحتدثت عدة م ّرات عن كالرا (1819
  )1896زوج ��ة روب ��رت �شوم ��ان،و�أبيه ��ا مدر�س البيانو فريدري�ش فيك
( )1873 - 1785ال ��ذي جع ��ل منه ��ا

�أعظ ��م عازفة بيان ��و يف القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،وه ��ي م�ؤلف ��ة مو�سيقي ��ة ذات
ذائقة متمي ��زة ،لكنه ��ا للأ�سف توقفت
عن الت�أليف مبكر ًا.
والب ��د م ��ن ذك ��ر الأمل ��اين ري�ش ��ارد
�شرتاو� ��س ( )1949 – 1864و�أبي ��ه
فران�س يوزف ( )1905 - 1822الذي
كان �أ�شهر عازف هورن �أملاين يف وقته،
ويف نف�س الوقت برع يف العزف على
الغيت ��ار والكالريني ��ت والفيوال ،وله
بع� ��ض امل�ؤلف ��ات املو�سيقي ��ة اجلميلة
مث ��ل كون�شرتو الهورن .كان الأب بني
املو�سيقي�ي�ن الذين اعتمد عليهم فاغرن
يف تق ��دمي �أعمال ��ه ال�ضخم ��ة ب�سب ��ب
قدراته الفنية العالية .وقد �أهدى ابنه
ري�ش ��ارد كون�شرت ��و اله ��ورن الأوىل
لأبيه.
ب�ي�ن املو�سيقي�ي�ن الكبار جن ��د دمرتي
�شو�ستاكوفيت� ��ش ()1975 – 1906
وابن ��ه مك�سيم (ول ��د يف  )1938الذي
حتدثت عنه يف منا�سبات �سابقة ،وقد
قدم الكثري من �أعمال �أبيه يف مو�سكو
ولينينغراد ويف الدول الأخرى.

الفنان الت�شكيلي حميد �شريف والجذر الأثري
علي النجار

�إن احلياة ثالث مراحل :اعتقادك
ب�أنك تغري الدنيا� ،إميانك ب�أنك لن
تغري الدنيا ،وت�أكد من �أن الدنيا
قد غريتك
(جان بول �سارتر)

للفنان حميد �شري ��ف ت�صور خا�ص ال يحيد
عن ��ه ،ه ��و عالقت ��ه احلميمة(الت ��ي يعتربها
�أخالقي ��ة بالدرج ��ة الأوىل) الت ��ي ال تنف�صم
بعمل ��ه الفن ��ي والطويل ��ة الأم ��د .وه ��ذا م ��ا
يح ��دث خرق� � ًا بالن�سب ��ة لف ��ن الي ��وم ال ��ذي
ي�سع ��ى لت�شظي املو�ضوعة واملادة وم�صادر
بنيته ��ا املعرفية(ولي�س ��ت االلهامي ��ة) .لي�س
الأم ��ر غريب� � ًا بالن�سب ��ة لفنان ��ا ،م ��ا دام ال
ي ��ود االنف�ص ��ال عن ج ��ذره امل ��كاين الأول،
مدينة كرك ��وك وقلعتها بجدرانه ��ا العتيقة.
فه ��ل ب ��ات حميد عتيق� � ًا �أم م ��اذا� .إن كان عن
العتق(م ��ن العتي ��ق) ،فه ��و ال ين ��ي ملت�صق ًا
مبف�صل واحد منه وال يحيد عنه .هو �صدق
انتمائ ��ه لف�ضيل ��ة ك ��ون احلقيق ��ة واحدة ال

تتج ��ز�أ .واحلقيقة عن ��ده تكمن يف اخال�صه
وتفانيه جلذر انتمائه اجلغرايف ،ذك اجلذر
املدين ��ي امل�سي ��ج مب�ساح ��ات جدران ��ه التي
حفر التاريخ حزوزه ��ا �أو عالماتها حيوات
ان�سانية مندر�سة ،و�أخرى متجددة.
رمبا هي الذكريات الع�صية على الإمنحاء،
رمب ��ا ه ��و احلنني يف اعل ��ى �ص ��وره لدراما
املكان الأزل .م ��ا دام املكان(وهو هنا مفقود
ولعدة عقود) ،رمبا هو الأثر النف�سي القا�سي
ال ��ذي خلفه ذك الزمن الغادر ،والذي غادره.
رمب ��ا ه ��ي الظ ��روف القا�سي ��ة الت ��ي خا�ض
جتربتها كمته ��م افرتا�ضي �سيا�سي ،ال دخل
له �أ�صال يف حيثيات االتهام .رمبا هو املكان
�سكن ��ا مل يعد غاب ��را ما زال يحت ��ل م�ساحته
املعمارية داخل عمارته الذاتية� .أخري ًا رمبا
كل ه ��ذه و�أك�ث�ر مم ��ا خف ��ي علي ��ه �أو علينا.
و�أعتقد �أن هذا اخلفاء �شكل عقدة �شخ�صيته
التي ال حتل �إال يف حماولة ا�ستقرائها بوح ًا
على �سط ��ح ر�سوماته .الب ��وح مبا هو خفي
ه ��و �س ��ر دميومتها .فالعل ��ن دائما م ��ا يرفل
بوقائعه الوا�ضحة التي من املمكن التعاي�ش
معها .لكن �أن ي�سكنك �شبح هو ما�ضي مغرق
يف بيئته امل�أ�ساوية .فذلك يتطلب منك جالء،
رمبا مي ��ر مب�سال ��ك غام�ضة قب ��ل �أن يقب�ض
على جمرت ��ه .وهكذا هي العملية الفنية عند

حميد ال تك�شف تفا�صيله ��ا مبا�شرة ،بعد كل
هذا الدثار الذي نح�سبه ملغزا ،رغم و�ضوح
مرجعيته االلهامية .خف ��اء ميار�س �سطوته
على �سطوح �أعماله معم ��ار ًا موازي ًا ،مكتظ ًا
بتفا�صيل ��ه م ��ن الإط ��ار اىل الإط ��ار� ،إال م ��ا
ن ��در .فغالب� � ًا لي�س هن ��اك مت�سع لف�ض ��اء� ،أو
ا�سرتاح ��ة �ضم ��ن ه ��ذه اخلارط ��ة املعمارية
امل�ستوي ��ة .كي ��ف ال وه ��ي حمملة ب ��كل ارثه
ال�شخ�صي القاب�ض على جذوة فعله الفني.
تب ��دو �أعم ��ال حميد �شري ��ف �سهلة التناول
يف ظاهراه ��ا .لكنه ��ا وكم ��ا �أعتق ��د نابع ��ة
م ��ن و�ض ��وح الر�ؤي ��ا لدي ��ه .م ��ا دام ال ي ��ود
املغام ��رة �أو املخاط ��رة باالبتع ��اد ع ��ن همه
ال�شخ�صي(ال ��ذي يعت�ب�ره �صدق ��ه الفن ��ي).
لقد ح�صر بحث ��ه يف التجريب �ضمن منطقة
الأث ��ر الأق ��رب اىل نف�سه ،للحد ال ��ذي باتت
حت ��ى �شخو�ص ��ه �أو خملوقت ��ه احليواني ��ة
جزء ال يتجز�أ م ��ن ف�سيف�ساء م�ساحة �أعماله
املعماري ��ة ،رغم لعبه عل ��ى توزيع الفراغات
ال�سطحية ،وغلبة هذه الفراغات على بع�ض
�أعمال ��ه عز ًال لكتال تقب�ض عل ��ى م�شخ�صاته،
�أو تعزله ��ا م ��ن �أج ��ل �إ�ضفاء و�ض ��وح �أكرث.
فالف ��راغ يف �أعماله غالب ًا م ��ا يكون ممغنط ًا
بخط ��وط متا�س خرائ ��ط م�صائ ��ر متوحدة
يف قدره ��ا الثاب ��ت �أو الآي ��ل لل ��زوال .مم ��ا

ي�ؤك ��د �أن هن ��اك ديال ��وك م ��كاين م�ضمر هو
الغالب واملمتد اىل ما ال نهاية ،ب�شكل خا�ص
يف �أعمال ��ه الأكرب قيا�س� � ًا .ديالوك �أزقة مدن
هجرها �أنا�سه ��ا� ،أو حتى ما تبقى منهم ،يف
طريقهم للمغادرة ،وكما فعل الفنان مبكر ًا.
بالت�أكي ��د هناك تنوعات يف �أداءات �أعمال
حميد ،لكنها وكما �أعتق ��د تنوعات حمكومة
ب�ضوابط و�ضعها الفنان نف�سه ،كي ال يحيد
ع ��ن مو�ضوعت ��ه الرئي�س ��ة الت ��ي اعتقده ��ا
متث ��ل �أي�ضا(الهج ��ر) وه ��و �أ�ص�ل�ا مقيم يف

املهجر .و�أنا ا�شاهد �أعماله معرو�ضة �أمامي
لأول م ��رة �أخذتن ��ي وح�شة غريب ��ة ،وح�شة
جربناه ��ا نح ��ن املهاجري ��ن اال�ضطراريني.
حيث طرق ��ات هجراتنا فقدت بريقها البيئي
ال�شمايل(غالب ��ا) لتتح ��ول عل ��ى �سعتها اىل
مناف ��ذ ملغوم ��ة بهاج� ��س الفق ��د ،امل ��وت،
اال�صطياد ،وال جمال لالرتداد .هي بالن�سبة
لن ��ا ،كم ��ا بالن�سبة ل ��ه ،ن�شعره ��ا يف داخلنا
ك�أنه ��ا م�سطح ��ات مرقم ��ة مر�ص ��ودة ،كم ��ا
ج ��داول �أو خرائط الر�ص ��د اجلوي لأهداف

قاذف ��ات القناب ��ل .وه ��ذا م ��ا ت�ؤك ��ده ملونة
�أعمال حمي ��د �أي�ض� � ًا ب�ألوانه ��ا امل�ؤك�سدة �أو
القريبة من ملونة البيئة الطاغية على �سطح
غالبية ر�سوماته.
لي�س احلجر ،كما هو حجر �صلب ،ولي�ست
الب�سيط ��ة عل ��ى ال�ض ��د م ��ن ذل ��ك ه�ش ��ة .يف
اعمال ��ه تب ��دو الأدوار متقاطع ��ة .فال�صالبة
الت ��ي مت� ��س �سطحها ،غالبا م ��ا تتفتت بفعل
التقادم(الهجر)� .أو هي حتافظ على روحها
ال�صلب ��ة كائن ��ات متحج ��رة .لقد فق ��د الزمن
�سيولته وبات ثقال � ..صلبا ،ال يتزحزح .لقد
فقدت(قلعة كركوك) ،عن ��ده ،كيانها ،ل�صالح
موقعه ��ا الطوبوغرافي ��ة احج ��ار مندر�سة.
كما مدن الهج ��رة ،رغم كل جمالياتها ،وبات
لدي ��ه �إرث نو�ستوالج ��ي ملغ ��وم ب�شوائ ��ب
زمني ��ة .وقلعة كرك ��وك ،كما ج�س ��ور مدينة
اغرتابه(فلورن�س) لي�ست جمرد مكان ًا مدني ًا
ل ��ه ثقله الزمني ،ب ��ل العاطفي حي ��ث �أزقتها
تقود ل�سماء معقودة هي الأخرى من حجر.
فه ��ل بات احلجر ثقافة ا�ستحوذت على ذهن
فنان حلد �إم�ساك الر�ؤية وجتميدها عند حد
ه ��ذا الأفق البيئي الأك�ث�ر �صالبة التي تهيم
عليه �أحيان ًا �سماء من ر�صا�ص.
�أن ��ا ال �أدري �إن كان الفنان ا�ست�ساغ اقامته
�ضم ��ن ه ��ذا احل ��د البيئ ��ي� .أم ه ��ي املحن ��ة

الأوىل الت ��ي خربه ��ا قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن ثالثة
عق ��ود م ��ن جعلت ��ه ال يغادره ��ا ،حال ��ه حال
الكثري م ��ن جمايليه من عراق ��ي ذك الزمان.
فان كانت ن�ستولوجي� � ًا ،فاعتقدها عامة عند
غالبية الفنانني املهاجري ��ن (ق�سرا) .لكن �أن
ت�صبح ه ��ذه الن�ستولوجي ��ا م�شروع ًا ممتد ًا
لع ��دة �أع ��وام ،موغل ��ة يف ذاتها له ��ذا احلد.
فالأم ��ر هنا ي�ستدع ��ي درا�س ��ة خا�صة ،رمبا
ت�شكل �أعماله الفنية �إحدى منافذها � ،أو هي
كذلك .مب ��ا يعني �أن حمي ��د ي�صلح ان يكون
من ��وذج فني متفرد يف هذه اخلا�صية .وكما
الحظ ��ت من رق ��ة حا�شيت ��ه الإن�ساني ��ة التي
تب�ي�ن يف فرط انفعاالت ��ه لأي م�شهد حياتي،
ول ��و على ق ��در �ضئيل م ��ن الإي�ل�ام .وعاملنا
احل ��ايل ،كم ��ا معل ��وم ،ال يع�ي�ر وزن ��ا لهكذا
م�شاه ��د .ب ��ل عل ��ى العك� ��س يعي ��د �صياغتها
لتك ��ون �أك�ث�ر �إيالم� � ًا ،ولتتح ��ول بالتدريج،
ول�شيوعه ��ا ،ملجرد ت�سلي ��ة ال �أكرث .فهل بات
حمي ��د ينت�سب لل�سالل ��ة الإن�سانية الأخرية،
الت ��ي حتمل قيم� � ًا �أخالقية(عاطفية) مغايرة
م�ألوف ��ة لزمنن ��ا� .أم ه ��و ابن تربت ��ه التي ال
ي ��زال يحم ��ل ت�ضاري�سها ب�ي�ن جنبيه .رمبا
جتي ��ب عن ذلك تفا�صيل ر�سوم ��ه املتنا�سلة،
كما خلية نحل ،كل لها موقعها الذي يكمل ما
قبلها� ،أو ما بعدها.
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ثقافة

فران�سواز �ساغان تكتب ذكرياتها «الطيبة»

قناديل

 لطفية الدليمي

كم ( ِن ْك بو�ستروم ) خ�سرنا ؟

عن ال�ستينيين وقراءاتها وولعها بالقمار وال�سرعة والحياة الليلية
عالء املفرجي

تر�سم ف��ران���س��وا ��س��اغ��ان ال���ص��ورة احل�سا�سة
ل�شخ�صيات  :بيلي هوليداي� ،أور�سون ويلز،
ك��ار���س��ون م��ك��ول�ي�رز ،م� ��اري ب �ي��ل ،رودول� ��ف
نورييف ،تيني�سي ويليامز ...جان بول �سارتر.
ع�شرة ن�صو�ص عن لقاءات وذكريات يف حياتها،
ال��ذي��ن كانت حتبهم :بيلي ه��ول�ي��داي ال�صوت
امل�ؤمل ،املمزق لأمريكا ال�سوداء ،ال�صوت امله ِّيج،
الأج�ش كما
يف �أن��ق��ى
ح� � � � � � ��االت
اجل� � � � � � ��از،
و�أور� � �س� ��ن
ويلز ،الغول
ال� � � ��ذي ق���ام
ب�����س��ح��ب��ه��ا
«حتت ذراعه
م� �ث ��ل ح��زم��ة
غ�سيل ،بحجة
�أن � � ��ه مل ي �ك��ن
ي � ��ري � ��دين �أن
�أدهَ �س ب�س ّيارة،
وح �م �ل �ن��ي ع رْ�ْب�
ال�شوارع ،هادر ًا
ون��اه��ر ًا ،يتدلىّ
ر�أ�سي من جانب
وق� � � ��دم� � � ��اي يف
اجل��ان��ب الآخ ��ر».
و�� �س ��ارت ��ر ال� ��ذي
ك �ت �ب��ت ل ��ه ر� �س��ال��ة
ح���ب � -إع� �ج���اب،
وال��ذي كانت ت��راه
ي��رف ����ض ب �ع �ن��اد كل
�أكاليل الغار املعنوية
وكل املكا�سب املادية
من جم��دك« ،رف�ضتَ

ال �� �ش��رف امل��زع��وم ل �ن��وب��ل ،بينما ك��ان ي�ع��وزك
مادي ًا كل �شيء� ،أ�صبتَ ثالث م ّرات بانفجارات
بال�ستيكية عند احل��رب اجلزائريةُ ،رم� ِي��تَ يف
ال�شارع دون حتى �أن يطرف لك جفن».
وتتذك ��ر يف ر�سالتها �إىل �سارتر �إنها تتقاطع معه
ومع مي�شيل بالتين ��ي �أي�ض ًا يف يوم ميالدها 21
يونيو (حزي ��ران) ،حيث ت�صف ��ه باليوم امليمون
لفرن�سا.
اخت ��ارت �ساغ ��ان �شخ�صياتها املحبب ��ة يف كتاب
«مع �أطي ��ب ذكريات ��ي» ،ال�صادر ع ��ن دار «املدى»
برتجمة عبا� ��س املفرجي مثل اخت ��ارت الطريقة
التي تعر�ضهم بها لن ��ا ،ليكونوا اجلانب ال�سعيد
واحلمي ��م من حياتها ،هي ت ��رى �أن «هناك ذاكرة
انتقائي ��ة ّ
وكل م ّن ��ا ينتخ ��ب الأح ��داث ،حمتفظ� � ًا
ً
بال�سعيدة ونا�سي� �ا ال�شق ّية � -أو العك�س بالعك�س
 ،ذاك ��رة ال ت�أنف �أحيان ًا من طل ��ب يد العون مناملخيلة .حينذاك فح�سب».
وم ��ن هن ��ا فه ��ي تتح ��دث ع ��ن ولعه ��ا بالقم ��ار،
وال�سرعة ،واحلياة الليلية (يف �سانت تروبيز)...
وه ��ي امليول التي لطامل ��ا اتهمت بها مع قدر كبري
م ��ن الفكاهة وا�ستنكار ال ��ذات ،وحتكي ق�ص�صها
ع ��ن الألع ��اب اخلط ��رة يف الكازين ��و «عندما يتم
�إطالقه ��ا ب�أق�ص ��ى �سرع ��ة عل ��ى طري ��ق ريفي ��ة،
والع ��ودة م ��ع احلن�ي�ن �إىل املا�ض ��ي ح ��ول �سان
تروبيه».
وه ��ي تتحدث ب�ش ��كل حميم عن بيل ��ي هوليداي
مغني ��ة اجل ��از الأمريكي ��ة ،الت ��ي كان له ��ا ت�أث�ي�ر
�أ�سا�س ��ي عل ��ى مو�سيق ��ى اجل ��از وغن ��اء البوب.
وا�شته ��رت ب�إلقائه ��ا ال�صوت ��ي ومهاراته ��ا
االرجتالي ��ة الت ��ي �س� � َّدت النق� ��ص يف تعليمه ��ا
املو�سيق ��ي .تكت ��ب« :ك ّنا يف منته ��ى ال�سعادة ،مل
نحل ��م ب�ش ��يء �أكرث م ��ن ه ��ذا .و�أعتقد �أنن ��ا عدنا
نقطع تل ��ك الكيلومرتات الثالثمائة يف ذلك الربد
بتلك ال�سع ��ادة نف�سها ،حتى ل ��و مل يك ّلف �أحدهم
نف�سه عناء تقدمينا �إليه ��ا�ُ .ش ِر َح لها �أن فرن�سيني

�صغريين كانا عَبرَ ا امل�ساحات ال�شا�سعة للمحيط
الأطل�سي و�ضواحي نيويورك وحدود كونتيكت
لغر�ض وحيد هو �سماعها تغني».
بينما كانت ترى يف القمار كيف تتحول الرثوات
�إىل �شيكات« :ما مل �أعرفه �أنه يف الكازينو ،كما يف
ُرتجم الرثوة �إىل �شيكات ،وتُق َبل
�أي مكان �آخر ،ت َ
هذه ال�شيكات يف الكازينو املعني با�ستعداد �أكرث
�أو �أق ��ل ،و�إن احرتا� ��س مدي ��ري اللعبة املنفر يف
الغال ��ب ي�أخذ دور الفرملة ،املفي ��دة حين ًا ،املهلكة
حين ًا ،جلنون الالعبني».
تتح ��دث �ساجان �أي�ض ًا عن تاريخه ��ا مع امل�سرح،
وعملها مع املمثلني ،وجناحاتهم و�إخفاقاتهم.
ويف واحد من �أجمل ف�صول الكتاب حمل عنوان
«ق ��راءات» ،تق ��دم فرن�س ��واز �ساج ��ان الق ��راءات
التاريخي ��ة ملرحل ��ة املراهق ��ة م ��ن حياته ��ا ،حني
اكت�شف ��ت الكت ��ب العظيمة يف حياته ��ا ،وتتحدث
بحما�س �شديد عن ن�صو�ص �أربعة كانت بالن�سبة
له ��ا «مبثابة نقط ��ة انط�ل�اق ،بو�ص�ل�ات» .وهذه
الن�صو� ��ص الأربعة هي «ق ��وت الأر�ض» لأندريه
جي ��د ،و«الإن�سان املتم ّرد» لألبري كامو ،و«املركب
ال�سك ��ران» لرامب ��و ،و«غ ��رام �س ��وان» ملار�سي ��ل
برو�ست.
ويف ه ��ذا ال�سياق ،تق ��ول �ساغ ��ان« :اكت�شفت �أن
َم َلك ��ة الكتاب ��ة ه ��ي هبة منحه ��ا القدر لقل ��ة قليلة
م ��ن النا� ��س ،والأغبي ��اء امل�ساكني الذي ��ن �أرادوا
�أن يجعل ��وا منها مهن ��ة �أو هواية هم لي�سوا �أكرث
م ��ن ُم َد ّن�سني بائ�س�ي�ن� .إن الكتابة تتط ّلب موهبة
م�ضبوطة ،ثمين ��ة ونادرة  -حقيقة �أ�صبحت غري
منا�سبة وتقريب� � ًا غري الئقة يف �أيامنا؛ بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك ،وبف�ض ��ل االزدراء النبيل جت ��اه ُكهّانه
املزيف�ي�ن �أو مغت�صبي ��ه ،ث� ��أ َر الأدب لنف�سه :ج َع َل
�أولئ ��ك الذين جت� � ّر�أوا عل ��ى َم ّ�سه ،حت ��ى بطرف
الأ�صاب ��عُ ،ع ُنن ًا وعاجزين مبرارة  -ومل مينحهم
�شيئ� � ًا  -ع ��دا �أحيان ًا ،وبق�س ��اوة ،جناحات زائلة
�أ�ض َّرت بهم يف حياتهم».

(كحل عربي) ال�سوري يفوز بجائزة مهرجان املونودراما بقرطاج
متابعة :املدى

ف ��از العر� ��ض ال�سوري (كح ��ل عربي)
بطول ��ة روجين ��ا رحم ��ون و�إخ ��راج
�س ��وزان عل ��ي باجلائ ��زة الذهبي ��ة
للمهرجان الدويل للمونودراما بقرطاج
ال ��ذي �أ�سدل ال�ستار على دورته الثانية
يوم اجلمعة يف تون�س.
العر�ض مدت ��ه  45دقيقة ويحكي ق�صة
فتاة فقدت �أ�سرتها يف تفجري انتحاري

لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بني
البقاء يف �سوريا �أو الرحيل عنها.
وق ��دم املهرجان على م ��دى خم�سة �أيام
 27عر�ض� � ًا عربي� � ًا و�أجنبي� � ًا يعتمد كل
منه ��ا عل ��ى الأداء الف ��ردي للممثل على
امل�س ��رح والذي يعت�ب�ر �أ�صع ��ب �أنواع
العرو�ض الفنية.
ً
وتناف� ��س على اجلوائ ��ز  11عر�ضا من

م�ص ��ر وموريتانيا و�إ�سباني ��ا وفرن�سا
وليبي ��ا والأردن وال�سعودي ��ة و�سوريا
واجلزائر واملغرب وتون�س.
وح�ص ��ل عل ��ى املرك ��ز الث ��اين العر�ض
املغرب ��ي (ط ��ل علي ��ا) بطول ��ة �إمي ��ان
الإدري�س ��ي و�إخ ��راج ر�ض ��وان
الإبراهيم ��ي بينما ج ��اء باملركز الثالث
العر� ��ض التون�س ��ي (اجل ��دود) بطولة

خ�ي�ر الدين ب ��ن عم ��ر و�إخ ��راج غ�سان
اجلديدي.
ت�شكلت جلنة حتكيم املهرجان برئا�سة
املخرج واملمثل امل�صري عا�صم جناتي
وع�ضوي ��ة الناقد العراق ��ي ح�سني علي
ه ��ارف واملمث ��ل الفل�سطين ��ي �أحم ��د
�أب ��و �سلع ��وم وخب�ي�ر ال�سينوغرافي ��ا
اجلزائري حمزة جاب الله.

ومنح ��ت جلن ��ة التحكي ��م جائزته ��ا
اخلا�صة للعر�ض الإ�سباين (ال تن�ساين)
بطولة و�إخراج ماريا اوبرتو.
ت�ضم ��ن برنام ��ج املهرجان ،ال ��ذي �أقيم
برعاي ��ة وزارت ��ي الثقاف ��ة وال�سياح ��ة
وال�صناع ��ات التقليدي ��ة ،ور� ��ش عم ��ل
يف النقد امل�سرح ��ي والكتابة وامل�سرح
التفاعلي.

�أعك ��ف ه ��ذه الأي ��ام (حزي ��ران  ) 2019على ترجم ��ة عملٍ
بعن ��وان ( الفك ��ر العاب ��ر للإن�س ��انية  :ت�أري ��خ موج ��ز ) كتبه
الربوف�سور ( نِك بو�سرتوم )  .ل�ستُ هنا معنية باحلديث عن
مفهوم ( الإن�س ��انية العابرة للكائ ��ن البيولوجي ) ؛ فذاك �أمر
�س ��ي�أتي �أوانه بالت�أكيد يف الكتاب ؛ لكنني معنية هنا مب�ؤلف
العمل  -الربوف�سور ( بو�سرتوم ) ذاته .
�أحر�ص قبل كل عمل ترجمي �أبا�شره  -و�أح�سبني �أت�شارك
ه ��ذا م ��ع ّ
كل املرتجمني  -ب�إج ��راء خارطة م�سحي ��ة تف�صيلية
ً
للم�ؤلف ،وغالبا مايكون يل معرفة م�سبقة عامة عنه؛ لكن ثمة
ف ��رق بني املعرفة العامة وتلك التف�صيلي ��ة التي ت�سعى ملعرفة
التفا�صيل ال�صغ�ي�رة  ،وين�سحب البحث �إىل املادة املرتجمة
أعجبتُ كثري ًا بال�سرية الذاتية للربوف�سور ( بو�سرتوم
ذاتهاِ � ،
ّ
ي�ستحق تو�صيف مثقف
) وهي �سرية تليق مبف ّكر مو�سوعي
حقبة مابعد الإن�سانية التي �أ�صبحنا نقف اليوم على تخومها
ونحن ندلف ع�صر الثورة التقنية الرابعة .
يعمل الربوف�سور ( بو�سرتوم ) �أ�ستاذ ًا للفل�سفة يف جامعة
�أك�سف ��ورد  ،وق ��د �أ�س�س مركز �أبحاث ( م�ستقب ��ل الإن�سانية )
يف ه ��ذه اجلامعة  .تخبرِ ُنا �سريته الذاتية �إنه ولِد عام 1973
يف ال�سوي ��د  ،وكان كاره� � ًا للمدر�س ��ة من ��ذ �صب ��اه و�أم�ض ��ى
�سنوات ��ه فيها عل ��ى م�ض�ض ؛ لكنه مل يتحمل بق ��اءه فيها �آخر
الأم ��ر ،ف�أم�ض ��ى ال�سنة النهائية من املدر�س ��ة الثانوية يدر�س
يف املن ��زل درا�س ��ة ذاتي ��ة  ،وقد فتح ��ت له هذه ال�سن ��ة �أبواب ًا
مغلق ��ة؛ فما كان من ��ه �إال �أن اغتنم الفر�ص ��ة وراح يع ّلم نف�سه
مباحث �شت ��ى يف الأنرثوبولوجيا والف ��ن والأدب والفل�سفة
والعلوم ( الريا�ضيات والفيزياء بخا�صة ) ؛ بل حتى �إنه قام
ب� ��أداء بع�ض العرو�ض امل�سرحية الكوميدية يف �أحد امل�سارح
اللندنية اجلوّ الة ! .
ح�ص ��ل ( بو�س�ت�روم ) عل ��ى �شه ��ادة البكالوريو�س يف كل
من الفل�سفة والريا�ضيات واملنط ��ق والذكاء الإ�صطناعي من
جامع ��ة غوتنربغ ال�سويدية ع ��ام  ،1994ث ّم �أردفها ب�شهادتي
ماج�ستري يف كل من الفل�سفة والفيزياء من جامعة �ستوكهومل
ع ��ام  ، 1996ث ّم �أ�ضاف لها �شه ��ادة ماج�ستري ثالثة يف ال�سنة
ذاتها (  ) 1996يف حقل العلوم الع�صبية الإحت�سابية من كلية
امللك يف لندن ،ثم توّ ج م�سريته الأكادميية ب�شهادة الدكتوراه
يف الفل�سف ��ة ع ��ام  2000من مدر�س ��ة لندن للإقت�ص ��اد  ،ومنذ
ذلك احل�ي�ن �شغل الربوف�سور ( نو�س�ت�روم ) مواقع �أكادميية
مرموقة يف كربيات اجلامعات الربيطانية والأمريكية  ،ويع ّد
الأب امل�ؤ�س�س حلركة ( الإن�سانية العابرة للكائن البيولوجي
احلايل ) وكتب يف هذا امليدان ع�شرات البحوث؛ بل �أنه كتب
( �إع�ل�ان الإن�ساني ��ة العابرة ) ال ��ذي �ض ّمن ��ه يف الكتاب الذي
�أعمل على ترجمته و�أ�شرت �إليه يف مفتتح املقالة .
لي� ��س الربوف�سور ( بو�سرتوم ) مث ��ا ًال غريب ًا يف ميدانه ؛
فثم ��ة الكثري من �أمثال ��ه يف زمننا � .إنّ مايث�ي�ر حزين و�أملي
ك ّلم ��ا ق ��ر�أت عن �أمث ��ال ( بو�س�ت�روم ) هو الت�س ��ا�ؤل التايل :
م ��اذا لو وق ��ف طالب عراقي المع �أمام �أبي ��ه وقال له � :أبي ،
مل �أع ��د بحاجة �إىل املدر�سة و�أري ��د �أن �أتع ّلم ذاتي ًا ! هل يبدو
�أم ��ر ًا معق ��و ًال �أننا مل ن�شهد ( بو�س�ت�روم ) عراقي ًا ؟ كال  ،البد
�أنّ هن ��اك املئ ��ات من هذا العبق ��ري ورمب ��ا الآالف ،غري �أن (
بو�س�ت�روم ) العراق ��ي كتم �صرخت ��ه ونبوغ ��ه يف قلبه حتى
خ ��ذل نف�سه �أو خذلت ��ه احلياة العراقي ��ة ب�أو�ضاعها القا�سية،
وانته ��ى به الأم ��ر ليبتلعه الرتاب باك ��ر ًا �أو لينتهي خمذو ًال
ون�سي ًا من�سي ًا .
ه ��ل تق� �دّرون ك ��م ( بو�س�ت�روم ) عراقي� � ًا خ�س ��ر نف�س ��ه
وخ�سرناه؟
يعمل البروف�سور ( بو�ستروم ) �أ�ستاذاً
للفل�سفة في جامعة �أك�سفورد  ،وقد �أ�س�س
مركز �أبحاث ( م�ستقبل الإن�سانية ) في هذه
ولد
تخب ُرنا �سيرته الذاتية �إنه ِ
الجامعة ِ .
عام  1973في ال�سويد

ب������ون���ي��ن ي���������دق ب���اب���ن���ا
د� .ضياء نافع

ال ميك ��ن �أن يك ��ون عن ��وان مقالتن ��ا
�صحيح ًا �إذا قلنا ( -بونني يف العراق
)  ,فهو لي�س مثل غوركي �أو ت�شيخوف
�أو بو�شك�ي�ن �أو د�ستويف�سك ��ي �أو
تول�ستوي �أو تورغينيف...الخ ا�سماء
الأدباء الرو�س الكبار وامل�شاهري عندنا
 ,و الذي ��ن ب ��د�أت �شهرته ��م بالتدري ��ج
من ��ذ الثل ��ث الأول للق ��رن الع�شري ��ن
ف�صاع ��د ًا  ,لك ��ن بون�ي�ن مع ذل ��ك دخل
اىل العراق ب�شكل مت�أخر مقارنة بتلك
الأ�سم ��اء ,و�إن ��ه دخ ��ل دون (ت�أ�ش�ي�رة
دخ ��ول � ,أو في ��زا كم ��ا نق ��ول)  ,لأن ��ه
كان م ��ن املغ�ضوب عليه ��م يف االحتاد
ال�سوفيتي بعد رف�ض ��ه لثورة اكتوبر,
ث ��م هجرته من رو�سي ��ا ال�سوفيتية ,ثم
(ثالث ��ة الأث ��ايف!) وه ��ي ح�صوله على
جائزة نوبل ل�ل��آداب يف الثالثينيات,

و لكن ��ه – م ��ع ه ��ذا  -فق ��د ح�صل على
( الإقام ��ة !) القانوني ��ة يف بلدن ��ا رغم
هذا الدخ ��ول غري القان ��وين واملت�أخر
 ,وميك ��ن الآن �أن نق ��ول �إن ��ه موج ��ود
بينن ��ا يف الع ��راق  -ب�ش ��كل �أو ب�آخر -
مثل بقية االدباء الرو�س الكبار ,الذين
ذكرناه ��م اعاله ,رغ ��م �إنه مل ي�صل بعد
اىل �شهرتهم و�شعبيتهم الوا�سعة.
بونني يف العراق يرتبط قبل كل �شيء
با�سم د .جودت هو�شيار ,والذي مي ّثل
ظاهرة فري ��دة وجميلة جدا يف تاريخ
الأدب الرو�سي يف العراق � ,إذ �إنه جاء
اىل االدب الرو�س ��ي م ��ن اخت�صا� ��ص
بعي ��د جد ًا عن االدب  ,وهو الهند�سة و
الكهرب ��اء  ,فقد تخ ّرج يف معهد الطاقة
( جامع ��ة الطاق ��ة الآن) يف مو�سك ��و,
حيث كان معنا �ضمن الطلبة العراقيني
االوائ ��ل يف االحت ��اد ال�سوفيتي بداية
ال�ستيني ��ات  ,وح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
الدكت ��وراه يف اخت�صا�صه ذاك  ,وعاد
اىل الع ��راق وعمل ب�ش ��كل ناجح هناك
يف جم ��ال اخت�صا�ص ��ه  ,ولكن جودت ع ��ن اللغ ��ة الرو�سي ��ة  ,و�أ�ص ��درت ل ��ه ا�ستف�س ��ار ًا ح ��ول بون�ي�ن � ,إذ مل يك ��ن جامع ��ة مو�سك ��و واملثق ��ف العميق) ,
كان عا�شق� � ًا كب�ي�را ل�ل�ادب الرو�س ��ي وزارة الإع�ل�ام العراقية كتابا مرتجما ال بون�ي�ن وال هو�شي ��ار م ��ن اال�سم ��اء ال ��ذي كان مدير ًا عام� � ًا ملديرية الثقافة
,وق ��د تفاع ��ل م ��ع ه ��ذا االدب بحك ��م ع ��ن الرو�سي ��ة يف بداي ��ة ال�سبعينيات املعروف ��ة �آن ��ذاك للطاه ��ر ,ويفخ ��ر د .الكردي ��ة يف وزارة الإع�ل�ام (و الت ��ي
درا�ست ��ه الطويلة يف رو�سي ��ا واتقانه عنوانه – ( درا�سات معا�صرة ) ,وفيه ج ��ودت ب ��كل ه ��ذه التفا�صي ��ل ح ��ول �أ�صدرت بالذات ذلك الكتاب �آنذاك) كان
للغ ��ة الرو�سية ب�ش ��كل معمق وممتاز� ,إ�ش ��ارات عميق ��ة اىل بون�ي�ن  ,ثم ن�شر بدايات م�سريته الرتجمية حول بونني معجب� � ًا جدا مبوهبة جودت الرتجمية
والع�ش ��ق مين ��ح للعا�شق ق ��وة ج ّبارة ق�ص�ص ًا مرتجمة لبونني يف الدوريات  ,والذي تبني انه (اي جودت هو�شيار) والأدبية عموما  ,وقد حدّثني مرة عن
وخارقة كما هو مع ��روف ,و ي�ستطيع العراقي ��ة  ,وانتبه اىل ترجماته ا�ستاذ كان م ��ن املعجب�ي�ن ج ��دا بادب ��ه وم ��ن ذلك  .وا�ستمر د .جودت بتقدمي بونني
العا�ش ��ق به ��ا �أن يحق ��ق املعج ��زات  ,جيلن ��ا د .عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر  ,الذي املطلع�ي�ن بعمق عل ��ى ابداع ��ه .و�أذكر لنا حلد الآن يف ن�شاطه الأدبي املتنوع
وه ��ذا م ��ا حدث فع�ل ً�ا  ,وهك ��ذا برز د .كان ير�ص ��د ما يج ��ري �آنذاك يف جمال جيدا � ,إن �صديقي املرحوم د� .إح�سان  ,اذ الن ��زال نق ��ر�أ ن�صو�ص ��ا لبون�ي�ن
ج ��ودت هو�شي ��ار يف جم ��ال الرتجمة الأدب بعيون ��ه النقدية الذكية  ,وطرح ف�ؤاد ( ال�شاعر الكردي الرقيق وخريج برتجمت ��ه ودرا�س ��ات عميق ��ة وجميلة

عن مكانته يف م�سرية االدب الرو�سي,
وكم امتن ��ى �أن �أرى يوم ًا كتاب ًا خا�ص ًا
ي�ض ��م تل ��ك الكتاب ��ات البونيني ��ة ( �إن
�صح التعبري ) ,خ�صو�ص ًا و�إن جودت
ّ
هو�شيار �أ�صبح اليوم جنم ًا من جنوم
الباحث�ي�ن العراقيني يف جم ��ال االدب
الرو�س ��ي والعاملي �أي�ض ًا  ,وذلك عندما
(حت ��رر!) م ��ن اخت�صا�ص ��ه الهند�س ��ي
الكهربائي وتف ّرغ كل ّي ��ا لع�شقه االدبي
...
والب ��د م ��ن التوقف هنا عن ��د ا�سم �آخر
ه ��و  -ح�سني عل ��ي خ�ض�ي�ر ال�شويلي
 ,التدري�س ��ي االن يف ق�س ��م اللغ ��ة
الرو�سي ��ة بكلي ��ة اللغ ��ات يف جامع ��ة
بغداد  ,الذي �أ�صدر �أول ديوان لبونني
يف الع ��راق  ,ورمب ��ا يف عاملنا العربي
�أي�ض� � ًا ح�س ��ب علم ��ي املتوا�ضع حول
�شع ��ر بونني بالعربي ��ة  .ال�شويلي كان
مني –
طالب ��ا يف ق�سمن ��ا  ,وقد طل ��ب ّ
بحك ��م العالقة ب�ي�ن الطال ��ب وا�ستاذه
– �أن اكتب مقدمة لديوانه ذاك  ,وقد
كتبت تلك املقدم ��ة بكل �سرور وحب ,
و�صدر الديوان فعال برتجمته احللوة
تلك ومقدمت ��ي ( انظرمقالتنا بعنوان
– مرتجم جديد يف قبيلتنا )  .و�أ�صدر
ال�شويل ��ي كتاب ��ا �آخر يف بغ ��داد ي�ضم
خمتارات من ال�شعر الرو�سي  ,وهناك
اي�ض ��ا بع� ��ض ق�صائ ��د لبون�ي�ن  .يقول
البع�ض � ,إن ال�شويلي كان جريئا جد ًا
حني �أقدم يف �أول عمل ترجمي له على
ه ��ذه اخلط ��وة  ,و�إن ��ه كان يجب عليه

�أن يتم� � ّرن �أك�ث�ر يف جم ��ال الرتجم ��ة
قبل ذل ��ك  ,ولكن البع�ض الآخر يقول ,
�إن �أي عم ��ل ابداع ��ي يتطلب ال�شجاعة
والإق ��دام  ,و�إن عمل ��ه ه ��و حماول ��ة
جريئة حتمل روح ال�شباب وحما�سه ,
و�إنه اجتهاد ابداعي جميل  ,ومثل كل
اجتهاد  ,قد يخطئ وقد ي�صيب  ,ولكنه
عمل جيد ومفيد يف كال احلالتني.
ويج ��ب الإ�ش ��ارة حتم� � ًا اىل ا�س ��م عبد
الله حب ��ه عند الكالم ع ��ن بونني الذي
ي ��دق ب ��اب الع ��راق  ,فهو ال ��ذي ترجم
كتاب ��ه ال�شه�ي�ر ( ال ��دروب الظليل ��ة) ,
رغ ��م �أن الكت ��اب �ص ��در يف مو�سك ��و
�ضمن من�شورات دار رادوغا املعروفة
ع ��ام ( 1987انظر مقالتن ��ا بعنوان –
عب ��د الله حب ��ه واالدب الرو�سي ) � .إن
عب ��د الله حبه عراقي �أ�صيل يعي�ش يف
مو�سكو منذ �ستينيات القرن الع�شرين
وحل ��د الآن نتيج ��ة ظروف ��ه احلياتية
اخلا�ص ��ة ( �أي ح ��وايل �ست�ي�ن �سن ��ة
!) ,ولك ��ن ن�شاط ��ه االبداع ��ي ميكن �أن
ن�سجله لوطن ��ه الأ ّم  -الع ��راق �أي�ض ًا ,
ولي�س عبث ًا � ,إن دار املدى العراقية قد
�أعادت �إ�صدار ه ��ذا الكتاب يف العراق
قبل فرتة ق�صرية...
بون�ي�ن ي ��دق ب ��اب الع ��راق  ,فلنفت ��ح
ل ��ه الأبواب عل ��ى م�صراعيه ��ا  ,و�أهال
و�سه�ل ً�ا ومرحب� � ًا باملبدع�ي�ن الرو� ��س
وغ�ي�ر الرو� ��س م ��ن �أمثال ��ه يف البالد
الت ��ي حتت�ض ��ن �أور و باب ��ل ونينوى
وبغداد والكوفة و�س ّر من ر�أى...

آراء وأفكار

هي املحا�ص�صة

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

الغري ��ب �أن جتد بل ��د ًا معافى ي�سري وف ��ق قوانني من�ضبط ��ة و�أ�سا�سه
منفع ��ة متبادل ��ة تعم ��ل وف ��ق معادلة ح�ص ��ة يل والثانية ل ��ك من خالل
توزي ��ع املنا�صب والدرج ��ات وامل�س�ؤوليات بني الأح ��زاب التي تعمل
عل ��ى حكم ��ه ،والأغ ��رب �أن تت�أم ��ل خ�ي�ر ًا يف نظ ��ام و�ض ��ع �أ�س�سه من
يعتق ��د �إن كل م ��ن يف الداخل خ�صومه على اعتباره ��م كانوا موافقني
عل ��ى �سيا�س ��ة النظ ��ام ال�سابق ،فمن ��ذ �أن �ساع ��دت الوالي ��ات املتحدة
عل ��ى خلق جمل�س احلك ��م االنتقايل الذي �ساهم ب�ش ��كل كبري يف ر�سم
و�سبل اخلال�ص
ال�سيا�س ��ة املحا�ص�صي ��ة يف الع ��راق ولغاية اللحظ ��ة ُ
م ��ن خمرجات ذلك املجل�س غري جمدية �إذا مل نق ��ل �إنها م�ستحيلة ،فقد
وجدت به الأح ��زاب والكتل احلزبية مبتغاها و�أر�ضيتها التي �أ�س�ست
عليه ��ا قالعها ال�شاهقة و�سلطتها املزعومة بعد �أن �سيطرت على ثنائية
ال�سلط ��ة وامل ��ال ،فهي اليوم متتل ��ك مفاتيح ذلك الري ��ع املت�سبب الأول
يف ه�ل�اك املواطن وال ��ذي �أ�صبح ال�ضام ��ن القوي له ��ا ( النفط ) وكل
م ��ا ينتج عن ��ه من �أم ��وال لها احل�صة الأك�ب�ر منه ،و�سيط ��رت على كل
خمرجات النظام ال�سيا�سي الذي باتت �أي�ض ًا مفاتيحه بيدها من جراء
نظ ��ام انتخابي ف�صلته على مقا�سه ��ا ،باملح�صلة النتيجة وا�ضحة ذات
الوج ��وه وذات الربامج وذات التوجهات ،اىل جانب الدعم املتوا�صل
م ��ن هذه الدول ��ة �أو تل ��ك ،وك�أن العامل اتف ��ق على �أن يكون ه ��ذا البلد
م�ستنقع �شعبه.
ال توج ��د غراب ��ة عل ��ى االطالق فيم ��ا يح�صل الي ��وم �أو م ��ا ح�صل قبل
�أي ��ام �أو ما �سيح�صل يف الأي ��ام القادمة من لقاء اال�ض ��داد وان�شغالهم
باحلدي ��ث والتباح ��ث ع ��ن امتيازات ي ��رون �إنه ��م الأحق به ��ا ،ولي�س
بالغري ��ب �أي�ض ًا �أن تك ��ون هنالك كعكة جديدة تن ��درج �ضمن جمموعة
احلل ��وى ال�سيا�سية التي تلتهمه ��ا الكتل وقياداتها بني احلني والآخر،
فاملحا�ص�ص ��ة وبكل جدارة �أ�صبحت نظام� � ًا مف�ص ًال وفق قيا�سات هذه
الأحزاب و�شخ�صياتها بعد �أن عقم العراق عن انتاج غريهم التي ت�سعى
�أن تك ��ون ال�س ّباقة يف قتل الإن�ساني ��ة يف بلد ما عاد يذكر به �أي منجز
�إال �إن ��ه يت�صدر الدرجات املتقدمة يف الف�ساد وهدر املال العام ،بالتايل
نحن �أمام م�س�ألة العبث بالدولة وحتطيم كل ما له عالقة بعملية البناء
والتطوي ��ر م ��ن خ�ل�ال الإدارة ال�صحيح ��ة ،تاركني البح ��ث يف م�سالة
ت�صحيح امل�سار بجدية عالية وفق اعتبارات امل�صلحة العامة.
ال �آم ��ال وال �أح�ل�ام وال حي ��اة كرمي ��ة دون البح ��ث عن احلل ��ول التي
تعم ��ل على انهاء املحا�ص�صة بكل ب�ؤ�سها وتيهها ،والعمل على ت�شريع
قوان�ي�ن عملي ��ة ومنطقية تغو� ��ص يف �صميم العمل اجل ��اد ابتدا ًء من
تغي�ي�ر النظ ��ام االنتخابي الذي بات يج�ت�ر �شخ�صيات وكت�ل� ًا ت�سعى
لتجهي ��ل النا�س وعزلها عن واقعها ،ال خال� ��ص من ب�ؤ�س ما يحدث �إال
بعد االبتعاد عن تقدي�س عمل هذا وذاك وخلق قيادات وهمية ال هم لها
�إال تكري� ��س زعاماته ��ا و�سلطانها ،ال خال�ص �إال بع ��د �أن ت�شرع قوانني
�أ�سا�سه ��ا الإن�سان واملواطن واحلرية والعدال ��ة االجتماعية ،فبعد كل
الك ��وارث التي ح ّل ��ت بالعراق من جراء ه ��ذا النظ ��ام �آن الآوان للبدء
باخلروج من نفقه املظلم.
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م�أزق امل�شروع الإخواين بعد رحيل مر�سي
 -3تو�صي ��ف متهاف ��ت للدول ��ة غ�ي�ر
الإخوانية
ميكن ع ��د املفكر امل�ص ��ري الراح ��ل� ،سيد
قط ��ب ،مبثاب ��ة �أك�ب�ر منظ ��ري حرك ��ة
الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن� ،إن مل يكن الأكرب يف
الع�ص ��ر احلدي ��ث ،نظ ��ر ًا لأهمي ��ة �أفكاره
ال�سيا�سية وجر�أتها ،وال �سيما فيما يتعلق
مبفهوم (الدولة الفا�سدة) ،واملق�صود بها
الدول ��ة القمعي ��ة النا�صري ��ة ،الت ��ي بدت
ل ��ه �أمنوذج ًا للدول ��ة غري الديني ��ة .ولعل
قراءة حتليلي ��ة لأبرز م�ؤلفاته( ،يف ظالل
الق ��ر�آن)� ،ضروري ��ة لتكوي ��ن فه ��م �أعمق
للجوان ��ب املختلف ��ة ملنظ ��وره يف ه ��ذا
ال�ش�أن ،ففي هذا امل�ؤلف ،املتعدد الأجزاء،
ح ��اول �أن يقدم تف�س�ي�ر ًا معا�صر ًا للقر�آن،
لكن ه ��ذا التف�سري يختلف عن التف�سريات
التقليدي ��ة ،التي عرفه ��ا العامل اال�سالمي،
منذ �أوىل امل�ؤلف ��ات التي و�ضعت يف هذا
املي ��دان� ،إذ ت�سع ��ى حماول ��ة �سي ��د قط ��ب
�إىل ا�ستيع ��اب مبتك ��ر وحدي ��ث للمنظور
الق ��ر�آين ،متهي ��د ًا للتحك ��م ب ��ه وتوجيهه
يف قناة تخدم الدع ��وة �إىل جت�سيد �أفكار
الق ��ر�آن يف حرك ��ة �سيا�سي ��ة معا�ص ��رة،
ت�سع ��ى �صراح ��ة �إىل �إع�ل�ان الث ��ورة
الإ�سالمية ،و�إعطاء املثال القر�آين للدولة
واملجتمع دفعة الوجود الفعلي.
يرك ��ز �سي ��د قط ��ب ،يف تف�س�ي�ره ،ويطيل
التوق ��ف عن ��د بع� ��ض ال�س ��ور والآي ��ات
القر�آني ��ة ،بالق ��در ال ��ذي يجع ��ل م ��ن ذلك
الرتكي ��ز والتوق ��ف� ،أو بالأح ��رى ،تل ��ك
ال�س ��ور ،تعب�ي�ر ًا ع ��ن احلاج ��ة اىل (بعث
املثال اال�سالم ��ي) يف احلياة االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة� ،أي اىل حتقق ��ه ،مط ��ور ًا
منظ ��ور ًا فكري� � ًا خا�ص� � ًا ممك ��ن املقارنة،
كم ��ا يرى الباحث الفرن�س ��ي اوليفيه كارا
يف كتابه املبكر واملهم جدا (قراءة ثورية
للق ��ر�آن م ��ن قب ��ل �سي ��د قط ��ب) ،ال�ص ��ادر
بالفرن�سي ��ة �سن ��ة  ،1984مبنظ ��ورات
(البع ��ث اال�سالم ��ي) احلديث ��ة الأخ ��رى،
وال �سيم ��ا املنظ ��ور ال ��ذي طرح ��ه حممد
عب ��ده وتلمي ��ذه ر�شي ��د ر�ض ��ا يف مطل ��ع
الق ��رن الع�شري ��ن ،و�أي�ض ًا املنظ ��ور الذي
طرحت ��ه حرك ��ة البع ��ث كم ��ا جن ��ده يف
كتابات زكي االر�س ��وزي ومي�شيل عفلق،
وحتى م ��ع املنظور العق�ل�اين الذي دافع
عنه اجلزائ ��ري حممد �آرك ��ون يف بع�ض
كتابات ��ه املت�أخ ��رة .وه ��ذا ال ��ر�أي يتطلب
وقفة متعمق ��ة ،ال عند الن�صو�ص وحدها،
�إمن ��ا �أي�ض ًا عند بع�ض �أح ��داث حياة �سيد
قطب التي ت�ساعدنا يف الو�صول اىل فهم
�أف�ض ��ل للن�صو�ص وال�سيم ��ا موته �شهيد ًا
لفك ��ره ،حي ��ث �أعدم ��ه الرئي� ��س امل�صري
الراح ��ل جم ��ال عب ��د النا�ص ��ر بع ��د �أن
�أودع ��ه فرتة طويل ��ة يف ال�سجن ،تعر�ض

 د .ح�سني الهنداوي
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خالله ��ا اىل التعذي ��ب القا�س ��ي م ��ن قب ��ل
جالوزة النظام النا�صري من جهة ،واىل
املر�ض الع�ضال من جهة �أخرى.
الن�صو� ��ص املعني ��ة هن ��ا ال تقت�ص ��ر على
كت ��اب (يف ظ�ل�ال القر�آن) وح ��ده من بني
العدي ��د م ��ن م�ؤلفات �سيد قط ��ب ،بل فقط
عل ��ى مقتطف ��ات من ��ه ،وه ��ي تل ��ك الت ��ي
ن�ش ��رت يف كتيب �أطلق علي ��ه (معامل على
الطري ��ق) ،الذي عدته اجه ��زة املخابرات
امل�صري ��ة (دلي�ل�ا قاطع� � ًا) عل ��ى تخطيطه
مل�ؤام ��رة ت�سته ��دف حي ��اة عب ��د النا�ص ��ر
نف�س ��ه وكب ��ار م�ساعدي ��ه ،ولتذهب بعدئذ
اىل �إ�ص ��دار حكم الإع ��دام على �سيد قطب
قب ��ل �أن تعمد اىل �إعدامه فع ًال يف اوا�سط
ع ��ام  .1966وتلك املقتطف ��ات (امل�ؤامرة)
الت ��ي حملت ��ه اىل (من�ص ��ة ال�شه ��ادة) يف
نظ ��ر �أن�صاره هي يف ر�أيه ��م اي�ضا جمرد
مقتطفات من تف�سريه للقر�آن .واحلال �إن
(يف ظ�ل�ال الق ��ر�آن) هو تف�س�ي�ر بال �شك،
لكن ��ه تف�سري غ�ي�ر ديني للق ��ر�آن .وهذا ما
يف�س ��ر بر�أين ��ا احلما�س ��ة اخلا�ص ��ة التي

تظهره ��ا وتدع ��و له ��ا ب�ش�أنه ��ا احل ��ركات
اجلهادي ��ة اال�سالموية الي ��وم ،لي�س فقط
يف م�ص ��ر وحدها� ،إمنا �أي�ض� � ًا يف جممل
العامل�ي�ن العرب ��ي والإ�سالم ��ي �س ��واء يف
تركي ��ا �أو اي ��ران �أو افغان�ست ��ان �أو الهند
او افريقي ��ا اال�سالمي ��ة �أو �سوري ��ا �أو
بلدان املغرب العرب ��ي .ويف الواقع ،فانه
تف�س�ي�ر غري تقليدي حتى بالن�سبة حلركة
الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن الر�سمي ��ة .وبالفع ��ل
ف ��ان التي ��ار الر�سم ��ي يف ه ��ذه احلرك ��ة
�أعلن عل ��ى ل�سان اله�ضيب ��ي ومنذ 1969
رف� ��ض (يف ظ�ل�ال الق ��ر�آن) عل ��ى �أ�سا�س
�إنه تيار من�ش ��ق وخارج على اخلط العام
للحرك ��ة ،غ�ي�ر �إن ه ��ذا املوق ��ف مل ي�ؤث ��ر
ب�ش ��يء عل ��ى نف ��وذ وقد�سي ��ة �سي ��د قطب
و�سطوة �أف ��كاره و�ص ��دى الهجمات التي
يحملها يف م�ؤلفه (يف ظالل القر�آن) على
اال�س�ل�ام ال�شعبوي ،والت ��ي تلتقي ب�شكل
عمي ��ق من جه ��ة مع �أف ��كار مماثل ��ة لقادة
�إ�سالميني يف غري م�صر ،يف مقدمتهم �أبو
الأعلى املودودي ،و�أبو احل�سن الندوي،

وكالهم ��ا م ��ن الق ��ارة الهندي ��ة� .إن نقطة
اللق ��اء بني ر�شي ��د ر�ضا و�سي ��د قطب هي
عودتهما مع ًا اىل �أف ��كار الفقيه اال�سالمي
اب ��ن تيمي ��ة املتمحورة حول تي ��ار يهدف
اىل نق ��ل الفك ��ر اال�سالم ��ي اىل احلي ��اة
ال�سيا�سي ��ة وب�شكل ن�شط .وبالطبع هناك
ح�س ��ن البن ��ا ،م�ؤ�س� ��س جماع ��ة الإخوان
امل�سلمني يف  ،1928الذي يقف بني ر�شيد
ر�ض ��ا و�سي ��د قط ��ب لك ��ن عل ��ى االر�ضية
الفكرية نف�سها الت ��ي تقف عليها اجلماعة
املذكورة ،غري ان ه ��ذا ال يجب ان يقودنا
اىل �أن نعت�ب�ر ح�س ��ن البن ��ا �أو �سيد قطب
مبنزلة مفكري (االره ��اب اال�سالمي) كما
ي�شي ��ع البع�ض م ��ن ا�سالميني وحكومات
انطالق ��ا م ��ن كونهم ��ا بالفع ��ل �أك�ب�ر
االيديولوجي�ي�ن للجماع ��ة ،ويحظي ��ان
بتقدي�س خا� ��ص لدى الأجنح ��ة املتط ّرفة
منه ��ا .اننا يف املقابل ،نقول انهما ميثالن
ب�ل�ا ادنى �شك ،تي ��ار ًا يعك�س ب�شكل عميق
ومت�ي�ن ،موق ��ف املعار�ض ��ة اال�سالمي ��ة
املتطرف ��ة �ض ��د ط ��رز االنظم ��ة ال�سيا�سية

الن�صو�ص املعنية هنا ال تقت�صر على كتاب (يف ظالل القر�آن) وحده من
بني العديد من م�ؤلفات �سيد قطب ،بل فقط على مقتطفات منه ،وهي تلك
التي ن�شرت يف كتيب �أطلق عليه (معامل على الطريق) ،الذي عدته اجهزة
املخابرات امل�صرية (دليال قاطع ًا) على تخطيطه مل�ؤامرة ت�ستهدف حياة عبد
النا�صر نف�سه وكبار م�ساعديه

الت ��ي تعتمد النظ ��ام النا�ص ��ري امنوذج ًا
لها يف العامل الإ�سالمي ،مطالبة ب�صراحة
وثقة وج ��د بالع ��ودة اىل الق ��ر�آن لإدراك
وحتقيق منظ ��وره ال�سيا�س ��ي ،باعتباره
املنظ ��ور املث ��ايل للمجتم ��ع اال�سالم ��ي
بنظره ��م .وهذا املوق ��ف �إجم ��ا ًال تعك�سه
اف ��كار (يف ظ�ل�ال الق ��ر�آن) ب�ش ��كل جلي،
حي ��ث يق ��وم �سي ��د قط ��ب في ��ه بطرحه ��ا
ب�صيغة المعة ومتينة معزز ًا اياه بتجربة
�سيا�سية خا�صة مثرية ومتعددة الف�صول
�إ�ضاف ��ة اىل ما تنط ��وي عليه م ��ن معاناة
ان�ساني ��ة ج�سيمة ،فلقد ولد �سيد قطب يف
عام  1906ق ��رب مدينة ا�سيوط يف عائلة
فقرية �شجعته على االندفاع يف التح�صيل
الدرا�سي ،فدخل دار العلوم ليتخرج منها
معلم ًا ،مثلما ح�ص ��ل لر�شيد ر�ضا وح�سن
البن ��ا بالفع ��ل .ويف دار العلوم ه ��ذه بد�أ
تعاطف ��ه وعالقات ��ه م ��ع حرك ��ة الإخوان،
لكن ��ه اجت ��ه �أو ًال اىل بن ��اء ر�صي ��د ادب ��ي
م ��ن خ�ل�ال ارتباط ��ه بعالق ��ات طيب ��ة مع
عبا� ��س حممود العق ��اد وتوفي ��ق احلكيم
ب ��ل �شاركه ��م موقفه ��م النق ��دي �ض ��د ط ��ه
ح�سني .يف تلك الفرتة مل تكن له ن�شاطات
�إ�سالمية �سيا�سية مهمة� ،إذ ان�صب ن�شاطه
ال�سيا�سي يف االربعينيات يف �إطار (حزب
ال�سع ��ادة) ،وه ��و تي ��ار من�ش ��ق عن حزب
الوف ��د الوطني امل�صري� .أم ��ا كتاباته فقد
ترك ��زت يف ميدان النق ��د االدبي واهتمت
ب�ش ��كل خا� ��ص بالطالب ��ع اجلم ��ايل غ�ي�ر
امللت ��زم ،ثم ذه ��ب اىل الوالي ��ات املتحدة
االمريكية ،بني  1949و ،1951للح�صول
عل ��ى تعليم ��ه الع ��ايل ،ويف تل ��ك الف�ت�رة
بال ��ذات تبل ��ورت اجتاهات ��ه اال�سالمي ��ة
ليتوجها ع ��ام  1951ب�إ�ص ��دار �أول كتاب
ا�سالم ��ي له وهو (العدالة االجتماعية يف
الإ�س�ل�ام) حاول فيه �سي ��د قطب �أن ي�سهم
من موقع ا�سالمي ،يف النقا�ش الدائر يف
م�صر �آنذاك ،حول اال�شرتاكية واال�صالح
الزراعي واملجتمع امل�صري املقبل.
بعد ذل ��ك الكتاب مبا�شرة ،ب ��د�أ �سيد قطب
يربز ب�شكل �سريع كمفكر ن�شيط يف �إطار
حرك ��ة الإخوان .يف البداي ��ة وطوال عام
 1951راح يكت ��ب كمتعاط ��ف يف جمل ��ة
"الدع ��وة" الت ��ي ت�صدره ��ا احلرك ��ة ،ثم
�سرع ��ان م ��ا �أ�صب ��ح ع�ض ��و ًا يف جمعي ��ة
الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن ،لك ��ن لي� ��س ع�ض ��و ًا
عادي� � ًا كالآخري ��ن� ،إمن ��ا ع�ّي نّ مبا�ش ��رة
ع�ضو يف مكتب االر�شاد ،ثم م�س�ؤو ًال عن
اجلهاز الدعائ ��ي للحركة يف �آواخر العام
نف�س ��ه ،لي�شارك ب�ش ��كل فعال م ��ن موقعه
ذاك يف التح�ض�ي�ر لتفج�ي�ر انق�ل�اب �أو
ثورة يولي ��و  1952التي حملت ال�ضابط
املغم ��ور جمال عب ��د النا�ص ��ر اىل رئا�سة
الدولة امل�صرية.

�إ�شكاالت قرارات وزارة الهجرة واملهجرين العراقية بخ�صو�ص �سفراء املحبة
�أثارت قرارات وزارة الهجرة و املهجرين حول �سفراء املحبة و ال�سالم و جمال�س اجلالية العراقية يف اخلارج الكثري من اجلدل م�ؤخراً خا�صة على �صعيد
من�صات التوا�صل االجتماعي و بيانات �أ�صدرها عدد من منظمات املجتمع املدين العراقية يف بريطانيا و التي و�إن تابعناها عن قرب ولكن قررنا
كجمعية مهنية م�سجلة ر�سمي ًا الت�أين حلني درا�سة املو�ضوع و التعرف على جوانبه للحفاظ على مهنية و م�صداقية املوقف .
نقط ��ة الب ��دء ه ��ي الربنام ��ج احلكومي
 ٢٠٢٢ -٢٠١٨الذي �أ�شار و يف املحور
اخلام� ��س  ,ثامن� � ًا وزارة الهج ��رة و
املهجرين  ،جملة من القرارات املتعلقة
باجلالي ��ات العراقية يف اخلارج و منها
يف بريطاني ��ا و الت ��ي ل ��و مت اعتماده ��ا
ب�ش ��كل علم ��ي و مهن ��ي مل ��ا و�ضع ��ت
وزارة الهج ��رة و املهجري ��ن نف�سها يف
الإ�شكاالت احلالية و ما تبعها من ردود
الأفع ��ال يف بريطاني ��ا و الت ��ي �ستمتد
و ب ��كل ت�أكي ��د اىل اجلالي ��ات العراقي ��ة
الأخرى يف اخلارج.
و ما يزيد الطني بلة هو اخللط بني عدة
ق�ضاي ��ا جاءت يف حيثي ��ات بالربنامج
احلكومي ( يف الفقرة  ، ١فقرة  ،٣فقرة
 ٤و فقرة  )٥وب�شكل يقو�ض م�صداقية
وزارة الهج ��رة و املهجري ��ن العراقي ��ة
�أم ��ام اجلالي ��ات العراقي ��ة ,و بالتحديد
يف مايلي:
� .١سفراء املحبة و ال�سالم
ت�سمي ��ة �سف ��راء ملهمات حم ��ددة �إجراء
�س ��اري يف العدي ��د م ��ن احلكوم ��ات و
ب ��كل ت�أكي ��د م ��ن ح ��ق ال�سي ��د وزي ��ر
الهج ��رة و املهجري ��ن ت�سمي ��ة �سف ��راء
املحبة و ال�س�ل�ام مع حتمل امل�س�ؤولية
القانوني ��ة و الأخالقي ��ة و املعنوية لهذا
الق ��رار ,اال �أن ه ��ذا الإج ��راء يتطل ��ب
جمل ��ة م ��ن امل�ستلزم ��ات منه ��ا حتدي ��د
مهم ��ات و �صالحي ��ات ه� ��ؤالء ال�سفرا ء
َاي �سف�ي�ر م ��ن ,و لدى م ��ن ,و من اجل
م ��اذا .فمث�ل ً�ا التو�صي ��ف باملحب ��ة و
ال�س�ل�ام يعن ��ي ح�ص ��ره و مهم ��ات ذات
طابع ترتبط باحل ��وارات بني مكونات
املجتمع العراق ��ي �أو طوائفه الدينية و
الرتويج لل�سيا�سات احلكومة العراقية
املتعلق ��ة بامل�صاحل ��ة الوطني ��ة و م ��ع

امل�ؤ�س�س ��ات الدينية يف البلد املعني فهل
ه ��ذا ه ��و املق�ص ��ود ؟ ثاني� � ًا الأ�س� ��س و
املعايري ال�شخ�صية و املهنية يف اعتماد
ال�سف ��راء و �آلي ��ة االختي ��ار واجلان ��ب
الثال ��ث اجلوان ��ب املالي ��ة لتغطي ��ة
خم�ص�صات �أو �صرفيات.
َاي �إن الق�ضية املركزية هنا هي الأليات
الت ��ي يجب اعتمادها من قبل الوزارة و
الت ��ي يتم تطبيقه ��ا ب�شفافي ��ة و تخ�ضع
للرقاب ��ة ال�شعبي ��ة م ��ن قب ��ل اجلالي ��ة
العراقية ,منظمات �أو �أفراد كي ي�صبح
له ��م دع ��م و م�صداقي ��ة و لي� ��س منف ��ذ ًا
لال�سته ��زاء و التهج ��م عل ��ى الربنام ��ج
الوزاري.
 .٢جمال�س اجلالية العراقية
يف اخلارج
ت�ضم ّن ��ت ر�سال ��ة وزارة الهج ��رة و
املهجري ��ن املورخ ��ة يف ٢٠١٩ /٤/٢١
ع ��دد ًا غ�ي�ر قلي ��ل م ��ن ا�سم ��اء معين ��ة
كر�ؤ�ساء للجاليات العراقية يف عدد من
البلدان الأوربية و بدون َاي تن�سيق او
ا�ستم ��زاج لآراء و مالحظات منت�سبي
اجلالي ��ة العراقية منظم ��ات او �أفراد و
التي ق ��د تعك�س الأرتباطات و الأمزجة
و ال�ضغوط التي تكمن خلف �إ�صدار هذا
القرار و الذي بقى حم�صور ًا لدى �أفراد
مم ��ن كان ��ت له ��م احلظ ��وة و التوا�صل
با�سمائهم ال�شخ�صية �أو قدموا �أنف�سهم
على �إنهم ميثلون اجلاليات العراقية يف
اخل ��ارج مع �أح ��د امل�س�ؤولني يف وزارة
الهجرة و املهجري ��ن حتى ت�سربت عرب
التوا�صل االجتماعي.
هن ��اك كم ��ا يب ��دو خل ��ل يف �أن جمال�س
اجلالية هي ال عالقة لها ب�سفراء املحبة
و ال�س�ل�ام فق�ضي ��ة ت�شكي ��ل جمال� ��س
اجلالي ��ة كانت مو�ض ��ع نقا�ش م ��ا يزيد

هي ال�سفارات العراقية.

 د .جيهان بابان

عل ��ى � ١٣سن ��ة و مم ��ا ع ّق ��د الأم ��ر يف
وقته ��ا هو الإ�س ��راع يف تنظيم م�ؤمتر
املغرتب�ي�ن العراقي�ي�ن يف اخل ��ارج يف
 ٢٠٠٦و ال ��ذي اقت�ص ��رت دعوات ��ه على
�أ�سماء حم ��ددة اعتمدت عل ��ى العالقات
ال�شخ�صي ��ة و العائلي ��ة و احلزبي ��ة ،
و مل يخ ��رج منه ��ا و ب�ش ��كل عمل ��ي �أية
ق ��رارات نوعي ��ة عملي ��ة لتحقي ��ق هدف
�إقام ��ة جمال� ��س للجالي ��ة العراقي ��ة .و
منذ ذل ��ك الوقت ت�شكل ��ت الع�شرات من
املنظمات و اجلمعيات العراقية و حيث
متحور النقا�ش حول جمال�س اجلالية
باجتاهني:
الأجتاه الأول يرم ��ي اىل �إقامة ت�شكيلة
فوقي ��ة ت�صبح �إط ��ار ًا �إداري ًا ل ��ه طبيعة
�شمولي ��ة ينظ ��م و يقود عم ��ل منظمات
املجتم ��ع املدين و يك ��ون حلقة الو�صل
م ��ع اجله ��ات الربيطانية ر�سمي� � ًا كانت
�أم مهنية و �أي�ض ��ا مع ال�سفارة العراقية

و اجله ��ات الر�سمي ��ة ذات العالق ��ة يف
الع ��راق .و يكت�سب �شرعيت ��ه من خالل
مبارك ��ة وزارة الهج ��رة و املهجري ��ن
و وزارة اخلارجي ��ة و ب ��دون و�ض ��وح
ح ��ول تركيب ��ة املجل� ��س  ،منه ��م �أع�ضاء
املجل� ��س  ،كيف يت ��م اختيارهم و ما هو
النظ ��ام الداخل ��ي املعتم ��د .و يثري هذا
النم ��وذج اي�ض ��ا �إ�ش ��كاالت تنظيمي ��ة و
قانوني ��ة وحت ��ى م ��ن املمك ��ن �سيا�سية
يف املنظ ��ور الأبع ��د  .و الأجتاه الثاين
ال ��ذي ي�سعى اىل �إقامة جمل�س تن�سيقي
للجالي ��ة العراقية يح�ت�رم ا�ستقاللية و
ق ��رارات املنظمات املهني ��ة و الأكادميية
و اجلالوي ��ة يف بريطانيا و يعمل على
ر�س ��م �سياق ��ات جتم ��ع م ��ا ه ��و م�شرتك
ب�ي�ن كل ه ��ذه اجلمعي ��ات و املنظم ��ات
و تنعك� ��س يف ن�شاط ��ات و فعالي ��ات
م�شرتك ��ة وم ��ن �ضمنه ��ا املوء�س�س ��ات
و اجله ��ات الر�سمي ��ة الربيطاني ��ة و

العراقي ��ة و على �أ�سا� ��س ما هو م�شرتك
ويف خدمة الق�ضية العراقية  .و ينتظم
يف املجل� ��س �أي�ض� � ًا �شخ�صي ��ات ذات
ح�ض ��ور ودور يف اجلالي ��ة العراقية .و
اهمية هذا النم ��وذج �إنه الينطوي على
�إ�ش ��كاالت قانوني ��ة و تنظيمي ��ة مقارنة
ب ��الأول و على ح ��د علمنا مل تن�شر حلد
الآن َاي درا�سة ر�صينة بهذا اخل�صو�ص
تتي ��ح للآخرين كمنظمات جمتمع مدين
�أو �شخ�صي ��ات من اجلالي ��ة التعقيب او
التعلي ��ق عليها .و ال�شك �أن هناك بع�ض
املرا�سالت و املب ��ادرات الفردية مع هذا
امل�س� ��ؤول يف الدول ��ة العراقي ��ة �أو ذاك
�إال �إنه ��ا تعك� ��س وجه ��ات نظ ��ر خا�صة
مب ��ن قدمها  .علما ب�أن وزارة اخلارجية
العراقي ��ة كان ��ت له ��ا �أي�ض� � ًا مالحظ ��ات
هامة ح ��ول م�صداقية و �شرعية جمل�س
للجالي ��ات العراقي ��ة يف اخل ��ارج لأن
الواجهة الر�سمية و احلكومية املعتمدة

 .٣دور منظم��ات املجتم��ع
املدين العراقية يف بريطانيا
هناك طيف وا�سع من منظمات املجتمع
امل ��دين العراقي ��ة و تع ��د بالع�ش ��رات و
تت ��وزع عل ��ى كاف ��ة جم ��االت الأن�شط ��ة
العلمي ��ة و الثقافي ��ة و الفني ��ة و الأدبية
و البيئي ��ة و ال�صحية و حقوق االن�سان
و العمل اخل�ي�ري الإن�ساين و لي�س من
ال�صحي ��ح اختزاله ��ا اىل ع ��دد �صغري و
ك�أنه ��ا تع�ب�ر و متثل منظم ��ات املجتمع
املدين العراقية يف بريطانيا.
هذا التن ��وع و التعددية هو م�صدر قوة
�إذا مت تن�سي ��ق العم ��ل فيما بينها و على
�أ�سا� ��س �أولويات ما ميكن يدعم العراق
ب�ش ��كل عام و متطلب ��ات تنفيذ الربنامج
الوزاري احلكومي ب�شكل خا�ص.
وهن ��ا ن ��ود با�س ��م جمعي ��ة البيئ ��ة و
ال�صح ��ة العراقي ��ة يف اململك ��ة املتحدة
�أن نع ��رب ع ��ن �شكرن ��ا و تثميننا للدور
املتمي ��ز احل ��ايل لل�سف ��ارة العراقية يف
اململك ��ة املتحدة ممثل ��ة ب�سعادة ال�سفري
العراق ��ي و كادر ال�سفارة بح�ضورهم و
دعمه ��م املتوا�صل ملكون ��ات و ن�شاطات
اجلالية العراقية يف بريطانيا و �أود �أن
�أقدم املقرتح ��ات التالية كخارطة طريق
و�ص ��و ًال اىل حتقيق مف ��ردات الربنامج
احلكومي التي �أ�شرنا اليها �أعاله :
� .١أن يك ��ون لل�سف ��ارة العراقي ��ة دور
رقاب ��ي و �إ�ش ��راف عل ��ى عملي ��ة تنفي ��ذ
ق ��رارات وزارة الهج ��رة و املهجري ��ن
العراقي ��ة حي ��ث اليوج ��د له ��ا معتمد �أو
مكلف ميثلها يف بريطانيا .
 .٢ال�ش ��روع بتنفي ��ذ قاع ��دة البيانات
�إليكرتوني ��ة جل ��رد منت�سب ��ي اجلالي ��ة
العراقية يف بريطانيا .

 .٣الطل ��ب م ��ن وزارة الهج ��رة و
املهجري ��ن �أن حتدد �صالحيات ومهمات
�سفراء املحب ��ة و ال�سالم و ال�ضوابط و
الأ�س� ��س ليتم اعتماده ��ا يف االختيار و
ن�شره ��ا يف موقع ال ��وزارة و اي�ضا عرب
بري ��د ال�سف ��ارة العراقي ��ة  ،و نعتق ��د �إن
الأ�سلوب الأف�ضل لالختيار هو �أن يقدم
من ينطب ��ق عليه ه ��ذه املوا�صفات طلب ًا
ير�شح فيه ��ا نف�سه العتباره �سفري ًا عرب
ناف ��ذة �إليكرتونية و خالل فرتة حمددة
يتم بعدها اختيار الأف�ضل و الأن�سب من
قبل جلنة حتت �إ�ش ��راف وزارة الهجرة
و املهجري ��ن و بالتن�سي ��ق م ��ع ال�سفارة
العراقي ��ة .يق ��دم فيها من ير�ش ��ح نف�سه
�س�ي�رة ذاتية مقت�ضب ��ة و �أي�ض� � ًا �ضمان
عدم �شموله بق�ضايا النزاهة و امل�ساءلة
و العدال ��ة و التزوي ��ر �أو �أي ��ة ق�ضاي ��ا
جرمية يف العراق �أو بريطانيا .
 .٤عق ��د اجتماع ت�ش ��اوري ي�ضم جميع
منظمات املجتمع املدين العراقية و عدد
م ��ن �شخ�صي ��ات اجلالي ��ة يف بريطانيا
ملناق�ش ��ة �أ�س� ��س و مقوم ��ات و �أه ��داف
جمل� ��س اجلالية العراقي ��ة يف بريطانيا
و ح�س ��م اجلدال ب�ي�ن االجتاهني امل�شار
�إليه ��ا يف نقط ��ة رق ��م  ٣كونه ��ا ذات
ت�أث�ي�ر مبا�ش ��ر عل ��ى هيكلي ��ة املجل�س و
�أي�ض� � ًا عل ��ى مهمات ��ه و �صالحيات ��ه مع
�أخذ مالحظ ��ات وزارة اخلارجية حول
ت�شكي ��ل جمال�س من ه ��ذا النوع خا�صة
فيم ��ا يتعلق بال�صالحي ��ات و اجلوانب
القانوني ��ة  .ختام ًا هدفنا من �إثارة هذا
املو�ض ��وع هو الإ�ص�ل�اح و احلوكمة و
ين�سج ��م مع �سياق ��ات احلكومة احلالية
و ي�ضم ��ن حل ��ول ان�سيابي ��ة �شفاف ��ة
خا�ضعة للرقابة الر�سمية و ال�شعبية و
ال ي�سته ��دف ا�سماء معين ��ة �أو جتمعات
�سابقة �أو حالية.

العدد ( )4454ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )23حزيران 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

المتمردون

11

سيرة وكتاب

مَ
العال هو كل ما ي�ستطيع الإن�سان �أن يقول عنه  :هذا �ضجيج !!
| احللقة ال�ساد�سة |
�إننا منذ وقت نعي�ش حالة
انتكا�س ..حالة تدهور م�ستمر
ناتايل �ساروت

تتخذ م ��ن املقهى مكان ًا مف�ض ًال للكتابة  ،والتل�ص�ص
على ما يج ��ري حولها  ،لتحول ه ��ذا التل�ص�ص �إىل
ق�ص� ��ص ورواي ��ات  ،ال ته ��دف م ��ن ورائه ��ا ت�سلية
القارئ ومنحه ف�سحة من الراحة والهدوء  ،بل ُت�صر
على �أن ت�ضعه يف عامل م ��زروع باحلرية والغ�ضب
مم ��ا يج ��ري حول ��ه  ،يف جم ��ل ق�ص�ي�رة متقطعة ،
خي ��ال ت�ؤمن ب�أنه الو�سيلة الوحي ��دة للتوا�صل بني
الب�ش ��ر  ":الأن�سان يتخيل حيات ��ه  ،ويتخيل العامل
ال ��ذي يعي�ش فيه  .يخرتع احلب لأن احلب الوجود
ل ��ه �إال يف خياله  ،ومع هذا ف�أن اخليال لي�س ن�شاط ًا
معزو ًال � ،إنه و�سيلة لالت�صال " .
عا�ش ��ت نات ��ايل �س ��اروت طفولة موزعة  ،ب�ي�ن �أمها
الت ��ي انتقلت اىل جنيف بع ��د �أن انف�صلت عن والد
�س ��اروت  ،وبني �أبيها ال ��ذي عا�ش يف رو�سيا يكتب
مق ��االت ع ��ن الث ��ورة و�ض ��رورة تغي�ي�ر النظام يف
رو�سي ��ا القي�صرية  .يف الثامنة م ��ن عمرها ت�ستقر
ب�شكل نهائي يف باري�س  ،فالأب وجد نف�سه مطارد ًا
ب�سبب كتاباته  ،فا�ضطر اىل بيع امل�صنع الذي ورثه
م ��ن والده والإنتقال اىل فرن�سا م ��ع �أحالم بافتتاح
م�صنع جديد .
اعتادت �أن ت�ستيقظ يف الرابعة فجر ًا لتقر�أ كل يوم
يف روايات د�ستويف�سكي الذي ع�شقته حد اجلنون
 ،كان ��ت تري ��د �أن ت�صبح كاتبة مث ��ل عبقري رو�سيا
الذي بد�أت �شهرته حني كان يف الرابعة والع�شرين
من عمره بعد �أن قدم للقراء روايته " الفقراء " التي
ق ��ال عنها الناقد بيلين�سكي �إنه ��ا �أ�شهر رواية بعد "
الأنف� ��س امليتة " لغوغول  ،لي�صب ��ح تلميذ الهند�سة
الفا�ش ��ل واح ��د ًا من �أبرز ك ّتاب رو�سي ��ا  ،و�ستحفظ
نات ��ايل �س ��اروت ه ��ذه العب ��ارة الت ��ي يقوله ��ا �أحد
�أبط ��ال د�ستويف�سك ��ي � ":إن ما يج ��ب �أن �أدافع عنه
ه ��و �إرادتي احل ��رة اخلا�ص ��ة  ،وم ��ا ت�ستطيع هذه
الإرادة �أن تفيدين به حني �أعود اىل طبعي احلقيقي
لأق ��وم با�ستخدامها �آن ��ذاك "  .و�ستجد يف م�ؤلفات
د�ستويف�سكي خط ��وات نحو فهم الق ��وة الإن�سانية
 .كان ��ت نات ��ايل �س ��اروت تذه ��ب كل ي ��وم اىل �أحد
املقاهي القريبة وتبد�أ الكتابة .وجدها الفرن�سيون
ام ��راة غربية الطباع  ،لكنهم انتبه ��وا فيما بعد �إىل
�إنها �آخر جنم �أدبي كبري يف فرن�سا..
ع ��ام  1932قدمت جمموعته ��ا الأوىل " انفعاالت "
– ترجمها اىل العربية فتحي الع�شري – اىل دار
غاليم ��ار التي رف�ضته ��ا  ،وكان ر�أي اخلبري �إن هذه
الق�ص�ص تخلو من احلياة  ،بال عقدة  ،ال�شخ�صيات
ال مالم ��ح وا�ضح ��ة له ��ا  ،ق ��ررت �أن تتحم ��ل نفقات
الن�شر  ،لي�صدر كتابها الأول بعد التنقل بني املطابع
ودور الن�شر وبيع من ��ه �أربعمائة ن�سخة فقط  ،لكن
�سرع ��ان ما �أ�ستع ��اد الكتاب اهتمام الق ��راء والنقاد
حني �أعيد ن�شره ثاني ��ة عام  1957ليعترب امل�ؤ�س�س
احلقيقي حلركة الرواية اجلديدة .
يف اخلام�س ��ة ع�شرة م ��ن عمرها غ�ي�ر توما�س مان
حياته ��ا بعد �أن ق ��ر�أت روايته "طوني ��و كروجر" ،
كت ��ب توما� ��س مان رواي ��ة " طوني ��و كروجر " يف
الع�شري ��ن من عم ��ره وفيها يقدم لن ��ا �صورة ل�شاب
متم ��رد ي�شع ��ر بغرب ��ة قاتل ��ة ب�ي�ن النا� ��س  ،فه ��و ال
ي�شاركهم ميولهم واهتماماتهم يقول لأحد �أ�صدقائه
 ":مل ��اذا �أجد نف�س ��ي يف خ�صام مع النا� ��س  ،ك�أنني
غري ��ب "  ..تكت ��ب �س ��اروت بع ��د قراءته ��ا لرواي ��ة
توما�س مان � ":أ�شعر ب�أن الوحدة تنه�شني " .
در�ست الأدب الأملاين يف اجلامعة ..ترف�ض و�صف
كتاباته ��ا ب ��الأدب الن�س ��وي  ":ال �أرى �أن للرج ��ال
ميزة حمددة "  ،ت�أخذه ��ا العزلة بعيد ًا فتتوقف عن
الكتابة ع�شرة �أع ��وام لتعود عام  1949وهذه امل ّرة
رواي ��ة بعن ��وان " �صورة جمه ��ول "  ،رف�ض معظم
النا�شرين طبعها  ،ذهبت يف ال�صباح الباكر باجتاه
مقهى " يل دو ماغو " �أخربوها �أن �سارتر ي�أتي �إىل
املكان يف العا�شرة �صباح ًا  ،جل�ست تنتظره  ،ملحته
م ��ن بعيد ي�سري ببطء برفقة �سيم ��ون دي بوفوار ،
م ��ا �أن جل� ��س اىل طاولت ��ه ال�صغرية حت ��ى اقرتبت
من ��ه وو�ضع ��ت �أمامه جمموع ��ة م ��ن الأوراق  ،مع
ق�صا�ص ��ة �صغرية كتبت فيه ��ا �إن مل تعجبك الرواية
�أرم ��ي الأوراق يف �أق ��رب �سلة مهم�ل�ات  ..بعد �أيام
تلتقي ب�سارت ��ر الذي قرر �أن يكت ��ب مقدمة للرواية
التي �ص ��درت عام  ، 1949حيث �أكد �سارتر �إن لدى
�س ��اروت رغبتني تكمل كل منهم ��ا الأخرى  :الأوىل
معار�ضة الرواي ��ة التقليدية مبهاجمتها من الداخل
والثاني ��ة اكت�شاف الواق ��ع الإن�س ��اين بلغة جديدة
وو�سائ ��ل نف�سية جديدة � ،أح� ��س �سارتر وهو يقر�أ
رواي ��ة �س ��اروت �إن نوع ًا جدي ��د ًا م ��ن الأدب يرمي
خلف ��ه بالعق ��دة والأح ��داث وطبائ ��ع ال�شخ�صيات ،
ويخلق عالق ��ات جديدة بني الذاتي ��ة واملو�ضوعية
 ،يختتم �سارتر مقالت ��ه بعبارة ي�ؤكد فيها �إن رواية
�س ��اروت " �إحدى ال�سم ��ات الفريدة يف ع�صرنا هذا
" ..وتقول �ساروت �إن رواياتها وق�ص�صها ن�ش�أت
ع�ب�ر جمهود دقي ��ق للإحاطة بالواق ��ع  ،وقد احتاج
الأم ��ر منه ��ا �شك ًال روائي� � ًا خمتلف ًا ع ��ن ال�شكل الذي
تبناه روائيو القرن التا�سع ع�شر .
*******

 علــي ح�ســـني
قال��ت عنه��ا ال�صحافة �إنه��ا امر�أة عني��دة تريد ت�شكي��ل العالم وفق م��ا تتخيله  ،لكن
حي��اة ناتالي �س��اروت ال تحتاج الى دعم الخيال  ،فالطفلة " ناتا�شا " التي ولدت بداية
الق��رن الما�ض��ي  18-حزيران عام  - 1900ف��ي مدينة تبعد عن مو�سك��و بثلثمائة كيلو
مت��ر � ،أدمنت الخوف م��ن الموت وهي �صغيرة بعد �أن �شاهدت �شقيقها يغرق في النهر ،
لكن الموت �شاك�سها ليتركها تعي�ش قرابة القرن – توفيت في التا�سع ع�شر من ت�شرين
الأول عام  - 1999حاولت �أن تعي�ش عالمها الخا�ص  ،تتفح�ص في وجوه الآخرين .

�إن الفل�سفة �صراع �ضد افتتان عقولنا
مبعاين اللغة
فيتغن�شتاين
�أُغرم ��ت ناتايل �ساروت بعب ��ارة الفيل�سوف لودفيغ
فيتغن�شتاي ��ن � ":إن حدود لغت ��ي تعني حدود عاملي
"  ،ومثل ��ه كان ��ت ت�ؤم ��ن �إن وظيفة اللغة هي ر�سم
�صور ع ��ن احلقائق  ،وكل ما عدا ذل ��ك المعنى له ":
م ��ا ال ن�ستطيع الكالم عنه  ،علينا �أن ن�صمت �أمامه "
.ولد لودفيغ فيتغن�شتاين قبل والدة ناتايل �ساروت
ب�إح ��دى ع�ش ��ر عام ��ا يف ال�ساد� ��س والع�شري ��ن من
ني�س ��ان  ، 1889مبدين ��ة فينا  ،كان وال ��ده مهند�س ًا
واح ��د �أ�صحاب معامل �صناعة الف ��والذ � ،أما والدته
فكان ��ت مهتمة باملو�سيق ��ى  ،كان بيتهم الكبري ي�ضم
�سبع �آالت بيانو  ،جميع �أفراد العائلة عازفون مهرة
 ،وم ��ن �أجل �شقيقه الأكرب �س ��وف ي�ؤلف املو�سيقي
ال�شهري موري�س رافيل مقطوعته ال�شهرية " بولريو
"  ،وكان املو�سيقار براهامز �صديق ًا حميم ًا لوالده
مثل ��ه مث ��ل العدي ��د م ��ن الر�سام�ي�ن واملو�سيقي�ي�ن
والأدب ��اء  ،الذين كان يعج به ��م الق�صر كل م�ساء ..
يف �سن الع�شرين با�شر درا�ساته يف جمال الهند�سة
 ،و�ساف ��ر اىل مان�ش�سرت ليدر� ��س هند�سة الطريان ،
فبد�أت الريا�ضيات ت�ستهوي ��ه  ،كما �ست�ستهويه بعد
حني م�سائل املنط ��ق والفل�سفة  ،و�سوف يتابع يف
كم�ب�ردج درو� ��س برتراند ر�س ��ل �أخربه وال ��ده �أن
يبتعد عن الفل�سفة لأنها مهنة غري مفيدة .
ح�ي�ن عني فيتغن�شتاين على م�ت�ن املدمرة احلربية
في�ستي ��ل  ،كت ��ب �أول م�ؤلفات ��ه يف دف�ت�ر �صغ�ي�ر ،
و�س ��ط �ضجي ��ج الآالت والتع ��ب وتقلب ��ات اجل ��و ،
حل مل�شكلته مع
كان ��ت غايته من الكت ��اب هو �إيجاد ٍ
الفل�سف ��ة  ،الت ��ي �أ�ص� � ّر على �أن اجلوه ��ري فيه هو
عالقة اللغة بحل م�سائل الفل�سفة واملنطق  ،فاجلمل
املجردة م ��ن املعنى وحدها ت�ص ��ف وقائع و�أحداث ًا
جت ��ري يف العامل  ،لكن عل ��ى �أي �شيء يرتكز العامل
ذات ��ه  ،ن�سيج� � ًا وح�ضور ًا هذا هو م ��ا يبقى التعبري
عن ��ه م�ستحي�ل� ًا � " :أذا كان الب� � ّد م ��ن �أن �أجيب على
�س� ��ؤال م ��ا الأخ�ض ��ر  ،ال ��ذي يطرح ��ه �شخ� ��ص ال
يع ��رف عن الأخ�ض ��ر �شيئ ًا فال ميكنن ��ي �إال �أن �أقول
 ،ه ��و هذا و�أنا �أ�ش�ي�ر اىل �شيء �أخ�ضر ب�إمكاننا �أن
ن�شري بالبنان اىل هذا الواقع اخلارج عن اللغة و�أن
نربهن ��ه لكنن ��ا ال ن�ستطي ��ع التعبري عن ��ه "  .يُ�سمي
فيتغن�شتاين هذا الواقع باملجازي  ،واخلط�أ الأكرب
�شيوع� � ًا هو �إرادة التعبري عن ه ��ذا املجازي الذي ال
يو�صف ،لذا ي�ضع مقابل هذا الوهم قاعدة تقول " :
ينبغي �إخفاء ما الن�ستطيع قوله" .
�أعط ��ى ان ��دالع احل ��رب العاملي ��ة الأوىل يف الع ��ام
 1914فيتغن�شتاي ��ن منفذ ًا لرغبت ��ه يف املوت  ،لقد
تط ��وّ ع ب�سرعة يف اجلي� ��ش  ،على الرغم من و�ضعه
ال�صحي  ،وت ��راه يكتب بعد �سنوات  " :ذهبت اىل

جان بول �سارتر

فيتغن�شتاين

احلرب على �أم ��ل �أن يحميني املوت يف املعارك من
فك ��رة االنتح ��ار " � ،ش ��ارك يف احلرب ب ��كل قواه ،
وكان م ��ن املر�شح�ي�ن لني ��ل الأو�سم ��ة عدة م� � ّرات ،
ميجد احلرب يف ق�صي ��دة ق�صرية  ،وير�سل
ون ��راه ّ
اىل �أ�ست ��اذه برتراند ر�س ��ل  ،ر�سالة ي�سخر فيها من
دعوات ��ه لل�سل ��م  ،لك ��ن نراه يكت ��ب بعد �سن ��وات ":
وج ��دت نف�سي مثل العديد الب�شر قد �أ�صابهم هو�س
احلرب " يف الأ�سر الذي وقع عام  1918ينهمك يف
قراءة م�ؤلفات تول�ستوي وت�سحره احلرب وال�سلم
وي�صب ��ح م�شبّع ًا بتعاليم الأديب الرو�سي الكبري " :
الإن�سان �ضعيف يف اجل�سد  ،لكنه ح ّر ب�سبب روحه
" وق ��د تقبل فيتغن�شتاي ��ن �آراء تول�ستوي حول
اجلن�س الذي وجد �إنه يتعار�ض مع احلياة الروحية
للإن�س ��ان  ،لق ��د �أ�صبحت �أفكاره بع ��د احلرب تذهب
باجت ��اه التديُن العميق  ،ويف تل ��ك ال�سنوات يعرث
على م�ؤلف ��ات �شوبنه ��ور التي ت�سح ��ره  ،وت�سيطر
على فكره  ،بحيث تكاد ال�صفحات الأوىل من كتابه
" الأطروحة " �أن تكون ن�سخة جديدة من كتاب "
الع ��امل �إرادة ومتث�ل� ًا " � ،أ�ضخ ��م �أعمال �شوبنهور
وحتفته يف الت�شا�ؤوم والي�أ�س .
يف الأ�سر ينتهي من كتابه الأطروحة  ،وبعد �إطالق
�سراح ��ه ع ��ام  1919يع ��ود اىل �أ�سرت ��ه يف فيين ��ا ،
حمم�ل� ًا ب�أف ��كار �شوبنه ��ور املحبط ��ة  ،ويف الق�ص ��ر
الكب�ي�ر للعائل ��ة يواج ��ه �أ�شقائ ��ه بق ��رار مفاجىء ،
وهو رغبت ��ه بان ي�صبح معلم� � ًا يف �إحدى املدار�س
االبتدائي ��ة .حيث انتقل عام  1920اىل قرية جبلية
يف �أطراف النم�سا ليهرب من العامل  ،وي�ؤكد بع�ض
ك ّتاب �س�ي�رة فيتغن�شتاين �إن ف�ت�رات االنعزال يف
حيات ��ه  ،رمبا كانت ب�سبب ميوله اجلن�سية املتقلبة
ون ��راه يكتب اىل �شقيقه قائ�ل� ًا � " :أ�صبحت الأمور
تعي�سة يف الآونة الأخرية  ..فقط ب�سبب ح�سا�سية
تعفف ��ي  ،لق ��د فكرت دائما ب�إنه ��اء حياتي  ،وال تزال
تلك الفكرة ت ��راودين الآن  ،لقد غرقت حتى القاع "
 ،وليح ��رم نف�سه من اال�ست�س�ل�ام للغواية وامللذات ،
قرر �أن مينح ن�صيبه الكبري من ثروة والده املتويف
اىل ا�شقائ ��ه  ،ومل يكن برتراند ر�س ��ل معجب ًا بهذا
الزه ��د والتخلي عن الرثوة وقد قال له  ":مليونري
ويعمل معلما يف قرية  ،بالت�أكيد مثل هذا ال�شخ�ص
�إما منحرف �أو �أحمق " .
�أم�ض ��ى �س ��ت �سن ��وات يف وظيفة معل ��م القرية ،
قطعه ��ا ع ��ام  1926ب�ش ��كل مفاج ��ىء  ،ليعود اىل
فيين ��ا حيث احتف ��ت به " اجلمعي ��ة الفل�سفية يف
فيين ��ا " التي اعت�ب�رت كتابه " الأطروحة " لوح ًا
فل�سفي ًا مقد�س ًا  ،وكان �أع�ضاء اجلمعية ينتظرون
ب�شغ ��ف ح�ض ��ور فيل�سوفه ��م الكب�ي�ر  ،لكنه خ ّيب
�أملهم حيث ذهب ليعمل ب�ستاني ًا يف �أحد الأديرة
ق ��رب فيينا  ،كان يفك ��ر بااللتحاق بالرهبان  ،لكن
رئي� ��س الدير رف� ��ض طلبه  ،ل�شكوك ��ه بت�صرفات
فيتغن�شتاي ��ن التي كان يراى �إنه ��ا غربية وبعيدة
عن الدين .
ُكتب ��ت �أطروح ��ة فيغان�شتاي ��ن بطريق ��ة خمت�صرة
ج ��د ًا ويف �سب ��ع وخم�س�ي�ن �صفح ��ة فق ��ط  ،و�أراد
م ��ن خاللها �أن يتناول ق�ضاي ��ا املنطق والريا�ضيات
وعل ��م ما وراء الطبيعة والت�صوّ ف  ،عندما التحق
فيتغن�شتاين �أخ�ي�ر ًا مبناق�شات اجلمعية الفل�سفية
يف فيين ��ا ع ��ام  1927مل َ
يرق ل ��ه �أع�ضاء اجلمعية
الذي ��ن وجده ��م �سوقي�ي�ن ويلب�سون ب�ش ��كل �سيئ
 ،وكان تفك�ي�ره ال ��ذي مل يه ��د�أ عل ��ى الرغ ��م من �إنه
مل يكت ��ب �شيئ� � ًا يف الواق ��ع  ،كان يتط ��ور بط ��رق
ال ي�ستطي ��ع التعب�ي�ر عنه ��ا ب�شكل �سه ��ل  ،حيث بدا
باالبتعاد ع ��ن نظرية اللغة والتوجه نحو الوظيفة
الإبداعي ��ة للغ ��ة وللعدي ��د م ��ن الط ��رق التي ميكن
ا�ستخدامها بها  ،ومن الآن �أ�صبحت اللغة تفهم عرب
املراقب ��ة  ،بد ًال م ��ن التحلي ��ل  ،وكان فيتغن�شتاين
يعتقد �إنه مل يحل جميع امل�شاكل بكتابه " االطروحة
" ولهذا �أدرك �آنذاك �إن هناك املزيد من التفكري
ال ��ذي عليه القيام به وح�س ��ب �أحد املقربني منه ":
كان اليحتم ��ل �أي اختبار نقدي من الآخرين  ،ما �أن
يح�صل على الب�صرية بفع ��ل الإلهام  ،ف�إن االنطباع

توما�س مان

ناتايل �ساروت
الذي يرتكه لدينا  ،هو كما لو �أن الب�صرية و�صلته
م ��ن خالل وح ��ي �سماوي "  ،ولأن ��ه مل يجد �سكان
فيين ��ا م�ستمعني ملهمني له ب ��دا فيتغن�شتاين قراءة
�أ�شع ��ار رابن ��درات طاغ ��ور وه ��و يجل� ��س قباىلة
اجلدار .
عام  1929تقرر جامعة كامربدج �إعادته �إليها  ،هناك
ا�ستطاع ب�سهولة �أن ي�ؤثر ب�أ�ساتذته من جديد وقد
و�ص ��ف ر�سل الأطروحة ب�أنها عمل �شخ�ص عبقري
 ،ومع ح�صوله على �شه ��ادة الدكتوراه ح�صل على
منح ��ة حما�ضر  ،ظ ��ل فيتغن�شتاي ��ن يف كامربدج
حتى عام  1936ثم رحل اىل الرنويج  ،حيث تف ّرغ
ملدة عام يف ت�أليف كتابه " �أبحاث فل�سفية " ثم عاد
اىل اجلامع ��ة ليخل ��ف الفيل�سوف مور على كر�سي
الفل�سف ��ة  ،وملا ن�شبت احلرب العاملية الثانية �شارك
فيها فعم ��ل يف �أحد املعامل الطبية  ،وعاوده القلق
من جديد لرناه يعت ��زل كر�سي الفل�سفة عام 1947
 ،لي�ستقر يف مزرعة بالريف الآيرلندي حيث عا�ش
يف وح ��دة تام ��ة  ،وهن ��اك �أكمل اجل ��زء الثاين من
كتابه �أبحاث فل�سفية.
مر� � َ�ض فيتغن�شتاين يف تل ��ك الفرتة مر�ض ًا �شديد ًا
 ،وتبني ع ��ام � 1949إنه يعاين من مر�ض ال�سرطان
ليتوف ��ى يف � 29أي ��ار ع ��ام  1951وكان �آخر عبارة
قاله ��ا ملمر�ضت ��ه  ":قويل له ��م �إنني ق ��د ع�شت حياة
رائعة كونها متمردة ".
*****
يف كتابه ��ا " انفع ��االت" حت ��اول نات ��ايل �س ��اروت
ال�سري على طريق فيل�سوفها املحبوب فيتغن�شتاين
فللغ ��ة وظيفة جدي ��دة جتعله ��ا تتمرد عل ��ى الواقع
 ،وله ��ذا جنده ��ا ت�ض ��ع لن�صو�صها �أرقام� � ًا بد ًال من
العناوي ��ن  ،ومتن ��ح ال�شخ�صيات �ضمائ ��ر بد ًال من
اال�سم ��اء فهناك " ه ��و وهي وهم وه ��ن "  ،وجميع
ال�شخ�صي ��ات تعك� ��س حالة م ��ن الك�آبة الت ��ي تلوح
يف الأف ��ق  ،وتقوم ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات �أو ال�ضمائر
بح ��ركات دقيقة ومعقدة لكي تبتعد عن الآخرين �أو
تقرتب منهم  ،و�أحيانا لكي تلت�صق بهم �أو تهاجمهم
 ،وهذه العالق ��ات تت�سم بالال�شعورية � ،أو الإرادية
 ،واليعرف �أ�صحابها ما الهدف منها  ،لكننا نكت�شف
ونحن نق ��ر�أ هذه الن�صو�ص الق�ص�صي ��ة � ،أن كل ما
يج ��ري ه ��و مق�ص ��ود وخمطط ل ��ه مبنته ��ى الدقة ،
حي ��ث ت�ؤمن �ساروت �إن العالق ��ات بني الب�شر دائم ًا
عالق ��ات ع ��دوان � ،أو �سيطرة طاغي ��ة � ،أو �سحر �أو
خ�ض ��وع ..وعندم ��ا �سئلت عن م�ص ��در ق�ص�صها يف
انفع ��االت قال ��ت �إن ما م ��ن �شيء يف حياته ��ا انتقل
اىل م�ؤلفاته ��ا  ":لك ��ي يكتب الكات ��ب رواية  ،يجب
�أن يت�أك ��د م ��ن �أن الآخري ��ن ي�شبهون ��ه " ..الت�ؤم ��ن
�س ��اروت بال�شخ�صي ��ة كعن�صر �أ�سا� ��س يف الرواية
�أو الق�ص ��ة  ،و�شخ�صياته ��ا حماطة بالغمو�ض  ،وال
تظه ��ر ال�شخ�صية عندها مثلم ��ا تظهر يف الروايات
التقليدي ��ة  ،فه ��ي ال ت�شري اىل طبائ ��ع ال�شخ�صيات
وال تتاب ��ع تطورها  ..فال�شخ�صي ��ة جمرد عقدة يف
ع ��امل مت�شابك  ،ومهم ��ة الرواية هي ح ��ل �أكرب عدد
ممكن من اخلي ��وط املت�شابكة لهذا العامل .يف العام
 1956ت�ص ��در �ساروت كتابه ��ا املهم " ع�صر ال�شك "
– ترجمه اىل العربية فتحي الع�شري  -وفيه ت�ضع
ت�صوره ��ا ملفهوم الرواية اجلدي ��دة  ..وبدا الكتاب
من ��ذ �صدوره �أق ��رب اىل املرجع النق ��دي والنظري
ر�سخته �س ��اروت فقط ،
لي�س للف ��ن الروائي ال ��ذي ّ
و� مّإن ��ا للرواي ��ة احلديثة ب�ش ��كل ع ��ام .ولع ّلها عرب
الن�صو� ��ص النقدي ��ة الأربع ��ة الت ��ي �ض ّمه ��ا الكتاب
مت ّكن ��ت من "جتديد النقد الأدب ��ي" عرب الآراء التي
طرحته ��ا وناق�شته ��ا يف الكتاب �أوّ ًال وم ��ن دون �أيّ
ادع ��اء ثم عرب ال�ش ��كل اجلديد الذي تب ّن ��اه خطابها
النق ��دي .يب ��د�أ الكت ��اب مب ��ا �سمت ��ه �س ��اروت مقالة
يف الرواي ��ة تبح ��ث يف ما�ضيه ��ا وحا�ضرها  ،فهي
ت�ؤم ��ن �إن التناق� ��ض بني الرواي ��ة النف�سية ورواية
املواق ��ف ال وجود ل ��ه  ،فكافكا يكم ��ل د�ستويف�سكي

وال يتعار� ��ض مع ��ه  ..وجنده ��ا م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق
حتلل بع� ��ض ال�صفحات من د�ستويف�سكي وتقارنها
ب�صفح ��ات م ��ن كاف ��كا  ،حي ��ث تبني لن ��ا كيف ميزق
ال�ضغ ��ط الداخل ��ي غ�ل�اف ال�شخ�صي ��ة  ،و ُيح ��دِ ث
انتق ��ا ًال من اخلارج اىل الداخل .ويف املقالة الثانية
ت�شن �ساروت هجوم ًا على ال�شخ�صية باملعنى الذي
ر�سمت ��ه رواية القرن التا�سع ع�ش ��ر  ":هناك حقيقة
واقع ��ة البد م ��ن تقديره ��ا  :مل يع ��د الكات ��ب ي�ؤمن
ب�شخ�صياته  .والقارئ من ناحيته مل يعد قادر ًا على
الإميان بها "
وتلخ� ��ص �س ��اروت التغ�ي�رات الت ��ي ط ��ر�أت عل ��ى
الرواية يف النقاط التالية  ،اهمية املنلوج الداخلي
 ،في� ��ض م ��ن احلي ��اة النف�سي ��ة  .مناط ��ق �شعورية
وا�سع ��ة مل تكت�ش ��ف بع ��د �.سق ��وط احلواج ��ز التي
كان ��ت تف�ص ��ل ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ات  .اهتم ��ام القارئ
باحلال ��ة النف�سي ��ة لل�شخ�صية .ويف املقال ��ة الثالثة
تث�ي�ر �س ��اروت مو�ضوع ��ة احل ��وار حيث ت ��رى �أن
الأ�ش ��كال التقليدي ��ة للح ��وار �ص ��ارت بالي ��ة �ش�أنها
�ش� ��أن الأبط ��ال الذي ��ن ي ��دور بينه ��م ذلك احل ��وار .
ويف املقال ��ة الرابع ��ة تجُ ��ري �س ��اروت مقارنة بني
الواقعيني وال�شكلي�ي�ن  ،حيث ت�ؤكد على �أن القارئ
يج ��ب �أن ي ��رى يف الرواي ��ة" ":ذاك الفي�ض الهائل
م ��ن الأحا�سي� ��س وال�صور والعواط ��ف والذكريات
والن ��زوات ...يف حني يندفع فين ��ا با�ستمرار �سيل
الكلمات من دون توقف".
يف �سنواته ��ا الأخ�ي�رة انحازت لوج ��ه نظر فلوبري
ع ��ن الرواي ��ة و�ض ��رورة �أن ت�أت ��ي دائم� � ًا ب�أ�ش ��كال
جديدة وم ��ادة جديدة و�إنه  ":الينبغي �أن نكتب �إال
�إذا �أح�س�سن ��ا ب�شيء مل ي�سب ��ق �أن �أح�س به �أو عبرّ
عنه ك ّتاب �آخرون.
تن�ش ��ر نات ��ايل �ساروت رواي ��ة �أ�شبه ب�س�ي�رة ذاتية
بعن ��وان " طفول ��ة " ت�ؤك ��د فيه ��ا �إنه ��ا مل ت�ش� ��أ �أن
تق ��دم يف هذه الرواية �س�ي�رة ذاتية  ،بل �أ�ص ّرت �أن
جتعل من تلك الطفلة التي نتعرف عليها يف الكتاب
�ص ��ورة �أخرى حتمل مالم ��ح :ناتا�ش ��ا " ال�صغرية
الت ��ي غ ��ادرت وطنه ��ا لتعي� ��ش يف باري� ��س ت�سع ��ة
عق ��ود متوا�صلة " :حاول ��ت �أن �أحيي الأ�شياء التي
�أتذكره ��ا يف �أجمل طريق ��ة .ولكن م ��ع رقابة ذاتية
قا�سية كيال �أ�شطح بعيد ًا عن الواقع".
ونقر�أ يف ال�صفحات الأوىل حرية الروائية :
ـ �إذن �ستفعل�ي�ن ه ��ذا حق ًا؟ " ا�سرتج ��اع طفولتكِ " ..
ك ��م ت�ضايق ��كِ ه ��ذه الكلمات� ،إن ��كِ ال حتبينه ��ا ،لكن
اع�ت�ريف �إنها الكلم ��ات الوحي ��دة املنا�سبة ،تريدين
" ا�سرتجاع ذكرياتكِ " ..ال جمال للمراوغة ،هو ذا
بال�ضبط
 .ـ نعم ،هذا لي�س بيدي� ،إنه يجذبني وال �أدري ملاذا
يف " طفول ��ة " جتم ��ع �س ��اروت ذكري ��ات �سنواتها
الإح ��دى ع�شرة الأوىل..لكنها وهي تروي طفولتها
مل تتخ� � َل ع ��ن �أ�سلوبه ��ا الروائي ،حي ��ث �أ�ص ّرت �أن
تعال ��ج حكايته ��ا من خ�ل�ال م�ساف ��ة ما بينه ��ا وبني
ال�شخ�صي ��ة  ،تفرت�ضها عادة الكتاب ��ة الروائية .فلم
تدم ��ج بينها وب�ي�ن الطفلة الت ��ي كانته ��ا ذات يوم ،
حتى و�إن حملت بع�ض مالحمها.
�إ�ضافة اىل الرواية والق�صة الق�صرية والنقد كتبت
�ساروت ع ��دد ًا من الأعمال امل�سرحي ��ة التي ج�سدت
فيه ��ا �أ�سلوبه ��ا اخلا� ��ص  ،فهي م�سرحي ��ات ت�صور
العالقات ب�ي�ن الأ�شخا�ص والعالق ��ات يف املجتمع،
والط ��رق الت ��ي ت�ؤثر به ��ا الكائن ��ات الإن�سانية على
بع�ضه ��ا البع� ��ض ،والنزاعات واخل�صوم ��ات التي
نواجهها جميع ًا .
قال ��ت �إن كتبه ��ا مثل �أوالده ��ا ،مع �إنه ��ا لي�ست كتب ًا
�سعي ��دة عك�س �سع ��ادة بناتها  ":ال�شف ��اء ممكن من
العزل ��ة مئة يف املئة كما ح ��دث معي و�أنا �أعيد ر�سم
حياة النا�س الذين تل�ص�صت عليهم يف املقهى "
كتبت �سوزان �سونت ��اج يف رثاء ناتايل �ساروت ":
كانت تتخيل وتنب� ��ض وتختلج وترجتف وتتتمرد
حتت ت�أثري د ّقائق احلياة اليومية " .
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اقــــرأ
"اليقني"

�ص ��درت عن "دار املدى" الرتجمة العربية لرواية "اليقني"
للكاتب ��ة الكندية "مادلني ثني" ،وه ��ي �أوىل الروايات التي
كتبته ��ا و�صدرت عام  2006وف ��ازت ب�أهم اجلوائز الأدبية
يف كن ��دا .تقول ث�ي�ن عن روايته ��ا �":شعرت ب�أنن ��ي �أعرف
علي
�أك�ث�ر مما �أعرفه فع ًال .كتاب فتاة ع ��ن �أبيها كان يتعني ّ
كتابته لكي �أمتكن من االنتقال �إىل امل�ستقبل� ".شكل �صدور
روايته ��ا "اليق�ي�ن" متغ�ي�ر ًا يف حياته ��ا ،بح�س ��ب قوله ��ا.
�أ�ص ��درت ث�ي�ن ث�ل�اث روايات ه ��ي " :اليق�ي�ن" " ،كالب يف
حمي ��ط الدائ ��رة" " ،ال تقل لي�س لدينا �ش ��يء" ..والأخرية
�صدرت ترجمتها اي�ضا عن "دار املدى".

ّ
تنظم ،بالتعاون مع المركز الثقافي الفرن�سي ومعهد غوته� ،سوق ال�شعر الدولي
َ
ق�صائ��د عن الحب والوط��ن وال�سالم
� شاعرت��ان م��ن �ألماني��ا وفرن�سا تم�ل�آن "بيت المدى"
 بغداد /ما�س القي�سي
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
جل�س ��ة �أدبي ��ة �شعري ��ة �سابق ��ة م ��ن نوعه ��ا
بعن ��وان (�س ��وق ال�شع ��ر الدول ��ي)� ،ساهمت
"م�ؤ�س�سة المدى للإعالم والثقافة والفنون"
بتنظيمه ��ا ،بالتع ��اون م ��ع المرك ��ز الثقاف ��ي
الفرن�س ��ي ومعه ��د غوت ��ه ووزارة الثقاف ��ة
وال�سياح ��ة �ضم ��ن مهرج ��ان ال�شع ��ر الدولي
الذي ت�ش ��ارك م�ؤ�س�سة المدى ف ��ي تنظيمه..
الجل�سة التي قدمتها الزميلة ذكرى �سر�سم في
"بيت الم ��دى للثقافة والفنون" م�ست�ضيفة
�شاعرتين من �أوروب ��ا ،وهما �سيلفيا كاي�ست
م ��ن �ألمانيا ،ونادي ��ن اوك�ستيني م ��ن فرن�سا
بوجود مترجمين ع ��ن اللغتين� .أقيمت هذه
الفعالي ��ة بالتعاون بين "بيت المدى" ومعهد
غوت ��ة الألمان ��ي والمعهد الفرن�س ��ي ووزارة
الثقافة.
نب ��ذة مخت�ص ��رة ع ��ن حي ��اة ال�شاعرتي ��ن
قدم ��ت على ل�س ��ان مقدمة الجل�س ��ة د� .سر�سم
�":سيلفيا كاي�س ��ت� ،شاعرة المانية ولدت في
برلي ��ن ،در�س ��ت الأدب و�إدارة الف ��ن وعل ��وم
الكيمي ��اء ف ��ي الجامع ��ة التقني ��ة .له ��ا ع ��دة
�إ�ص ��دارات ودواوين �شعرية .من دواوينها :
(الفراء الغريب ��ة) ،و(قبل الطق�س) ،و (�سور
الفردو�س) .لي�ست لديها دواوين مترجمة الى
العربي ��ة� .أما نادين اوك�ستيني ،فهي �شاعرة
فرن�سي ��ة ول ��دت ف ��ي باري�س ،تكت ��ب منذ 40
عام� � ًا ،م�س�ؤولة عن الن�ش ��رة ال�شعرية ب�شكل
منتظ ��م وتواظ ��ب عل ��ى ح�ض ��ور المهرج ��ان

جونرت �أورت
ال�شعري في فرن�سا وتعد ناقدة �أدبية من 20
عام ًا .نادين كاتبة لمجموعة ق�ص�ص و�شعر.
�أ�صدرت ديوانها عام  2018ولديها كتاب مع
�أدوني� ��س �سي�صدر قريب ًا بعن ��وان (عن غزة)
مت�أثرة بالميثولوجي ��ا الإغريقية� .أحد كتبها
حم ��ل عن ��وان (ق�ص ��ة العن ��زة اال�سطورية)،
والآخر (الكرزة تحت رقابة الحلوى) .تقول
نادي ��ن عن نف�سها �إن ال�شع ��ر يدور في را�سها
ب�شكل دائم".
ق ��راءات �شعري ��ة ا�ستمت ��ع بالإ�صغ ��اء له ��ا
ح�ض ��ور م ��ن ه ��واة ال�شع ��ر والمهتمي ��ن في
"بيت المدى" ،اذ �ألقت �سيلفيا ثالث ق�صائد
باللغة الألمانية ترجمها ال�سيد جونتر اورت
ال ��ى العربية ،ام ��ام الجمه ��ور� .أول ق�صيدة
كان ��ت بعنوان ( زيارة ال ��ى اليدن) وهي عن
الم�ؤل ��ف المو�سيق ��ي ال�شهي ��ر كو�ستاف ماال
الذي التقى في �آخ ��ر فترة ق�صيرة قبل وفاته
بعال ��م النف� ��س �سيجمون ��د فرويد ف ��ي مدينة
اليدن الهولندي ��ة ..الق�صيدة تتحدث عن هذا
اللقاء� .ألقت �سيلفيا مقطع ًا منها ..فقالت:

�سيلفيا كاي�ست
مقدمة اجلل�سة  ...ذكرى �سر�سم
نادين اوك�ستيني
حممد نا�صر الدين
"ال ��ى الق�شة ..ال ��ى الخ�شبة ال�ضخمة يكتب وجب ��ة الإفطار �سمعت �أن طائرة تحطمت في بالل ��ون الأزرق� ..ص ��رخ طائر ج ��اك و�سكي
م ��اال ..بع ��د عودته ال ��ى الوطن �أينم ��ا يكون جب ��ال الأب الفرن�سية .كان ��ت فكرتي االولى ف ��وق �سل ��ك الكهرب ��اء عل ��ى �شاحن ��ة القمامة
ه ��ذا الوط ��ن ..والوط ��ن ل ��م يع ��د بعي ��د ًا عن �آنذاك ان ال يكون ذل ��ك هجوم ًا ارهابي ًا �آخر .الغارقة ..كي�س من البال�ستيك وزينة �شجرة
نيوي ��ورك ..لكن فروي ��د باق عل ��ى حريته ..ثم ات�ضح انه طيار م�صاب باالكتئاب وقد قام منذ الخريف تتال�شى في مهب الريح ..زهرة
كما لو انه خ ��رج للتو من �صفقة تجارية غير باالنتحار .لكن �سمعت في الأخبار �أن مقابلة �شفاف ��ة مثل قهوة من�سكبة ..الجهاد الحقيقي
�شريف ��ة ..كما لو �أن ه ��ذه الخ�شبة التي ترقد �أجري ��ت م ��ع اح ��د الإرهابيي ��ن االنتحاريين كم ��ا يدعي والد الميت من على �شا�شة التلفاز
الآن ف ��ي غرف ��ة الم�ست�شاري ��ن ..تتحدث عن وهذا الوالد كان حائر ًا وبائ�س ًا وال يعرف ما ه ��ي ج ��ل اهتم ��ام الأ�س ��رة � ..ص� � ِّل واذه ��ب
البناية التي انتزعت منها دقات النب�ض ..هذه ي ��دور في عقل ابنه و�أن الجه ��اد لي�س �إرهاب ًا لل�س ��وق ،ت�س ��وق من اج ��ل طب ��ق البيروفيدا
الق�صيدة لي�ست عمودين  ..ال احد كان يمكنه بل هو ح ��ب وقلق على العائلة .الق�صيدة عن القرم ��زي ..الجزر واليقطي ��ن والفلفل بلون
ان يك ��ون هناك ..وحدها الفكرة يمكن ت�أملها �شاع ��رة �أوروبي ��ة ت�سمع بذل ��ك الخبر وتفكر ا�شع ��ة ال�شم�س وه ��ي تطل عل ��ى المدينة في
ال�صب ��اح الباك ��ر ....ت�صرف ب�ش ��كل �صحيح
جي ��د ًا� ..إن و�ض ��ع الخ�ض ��وع حي ��ت نواج ��ه بتلك االحداث".
وعانق ال�سماء المليئة بالهدايا التي تحلم بها
الخن ��دق العميق وجها لوجه ..الخندق الذي الق�صيدة ..
حف ��ر نف�سه بنف�سه ف ��ي مكان م ��ا لي�س بعيدا "الحب في زمن الخرافات ..الف�ضاء الأزرق في �صحوت ��كّ ..
قطع الج ��زر والقرع بحب..
م ��ن هنا ..اقت ��رب العام الجدي ��د و�سرعان ما ال�ض ��وء ..رقة جمّة ..اي اطل�س يحمل هذا ..ا�صق ��ل اللوحة ..اركع عل ��ى ركبتيك من اجل
يحط �أبريل على الأطل�س ..ال�شيطان يرق�ص عن ��د الجان ��ب المظل ��م تت�ل��ألأ ا�سلح ��ة القرن هذه االر�ض من اجل �سالم الطيارين".
رق�صت ��ه معي ..ها هو يق ��ف هناك على حافة الراب ��ع ع�ش ��ر� ..سكاكي ��ن مزين ��ة ..بن ��ادق وق ��د �أك ��دت ال�شاع ��رة الفرن�سي ��ة نادي ��ن
الم�س ��ودات ..كم�س ��ودات اال�سكيت�شات التي قديم ��ة ..وفي متحفنا الي ��زال كلب برتمي�س اوك�ستين ��ي ،ب�أنه ��ا طالما اهتم ��ت بح�ضارة
تنم ��و مع ��ه ".والق�صي ��دة الثاني ��ة كتبت في ي�ستري ��ح ف ��ي ج�س ��د م ��ن الع ��اج ..ي�ست�سلم وادي الرافدي ��ن ،وقد قر�أت الكثير من الكتب
وط ��ن �سيلفيا الثان ��ي وه ��و فانكوفر(مدينة لق ��رن الأ�سلح ��ة ..والن ��دوب بزخارفها ..لقد ع ��ن ه ��ذه الح�ض ��ارة ،وله ��ذا فه ��ي حا�ض ��رة
كندية) تق ��ول �سيلفيا ":هن ��اك اثناء تناولي كنا معبودين ..ان�شطار وا�ضح ..ربيع غارق بي ��ن البغداديي ��ن الي ��وم .ف�ألق ��ت مقاطع من

ق�صيدته ��ا بالفرن�سية وترجمه ��ا محمد نا�صر
الدين ،المقطع االول :
ب�سم ��ة ر�ض ��ا ونجده ��م جميلي ��ن ..جميلين..
يب ��دو عليه ��م انهم �سع ��داء ..ولك ��ن لي�س هذا
لي�س ذلك عظ ��ام الوجه الب ��ارزة ..م�سطحات
الوج ��ه  ..وجهي .ان نولد م ��ن الماء اكت�شاف
طاق ��ة الم ��اء  ..الم ��اء ..قبل ان توج ��د النار..
الن ��ار مرعب ��ة ..ماء المط ��ر ..نعوم ��ة الماء ..
ماء النبع ..اكت�شاف قوة ماء الم�سيل وبرودة
م ��اء البحي ��رات المتجمدة ..الطع ��م المفاجئ
للماء المالح� ..صوت الماء قبل ذلك او بعده..
المقط ��ع الثاني ":تف�ضل �شريح ��ة الخبز على
الأدب ..ال�شريحة المدهونة بالزبد والع�سل..
االم ��ر يتعل ��ق ب�أي ��ة زب ��دة واي ع�س ��ل ..اي
�شريحة خبز واي كت ��ب بين الأيدي ..منها ما
ه ��و ممل ال نفع فيه ..قراءة ..قراءة ببطء..
ببطء غير معقول ..عد حروف وكلمات جملة
متتالي ��ة ..قليل من الأح ��رف وع�شر كلمات ال
غي ��ر ..م�ؤلفة كالنوتة م ��ن ا�صوات منطوقة..
ا�صوات ال تفهمها اذن االن�سان ب�أية لغة ..ب�أية
لغة كانت ولي�ست لغة الحيوان.
�أن ال تق ��را ب�شكل مائل ال يمكن تعداد الأحرف
والكلم ��ات ..ب�ش ��كل مائ ��ل  ..ال تتذك ��ر".
جل�س ��ة �شعري ��ة ن ��ادرة �أبه ��رت الجمه ��ور
الحا�ض ��ر و�أطلعته ��م عل ��ى نب ��ذة جميل ��ة م ��ن
ال�شع ��ر الأوروب ��ي وال�شع ��راء الأوروبيي ��ن
وهواج�سه ��م .اختتمت بحوارات دارت حول
�أ�سلوبه ��م ف ��ي الكتاب ��ة و�أهدافه ��م منها ،وقد
عب ��رت نادي ��ن و�سيلفيا ع ��ن �سرورهم ��ا بهذه
المنا�سبة وعن رغبتهما بكتابة ال�شعر القريب
من وحي ال�شارع العربي.

ت�����ش��ارك ف��ـ��ي ن����دوة ن��ق��ا���ش��ي��ة ح���ول ت��ط��ور ال�����ش��ع��ر يف ع�����ص��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��رق��م��ي��ة
 بغداد  /متابعة املدى
اخلمي�س  2019/6/20انطلقت
فعالي ��ات �س ��وق ال�شع ��ر ال ��دويل
يف بغ ��داد ،والتي نظمه ��ا املركز
الثق ��ايف الفرن�س ��ي ومعهد غوته
بالتع ��اون م ��ع "م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى
للإع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون"
ومب�شارك ��ة �أدب ��اء عراقي�ي�ن
وعاملي�ي�ن .وا�ستم ��ر املهرج ��ان
ي ��وم �أم� ��س ال�سب ��ت� ،إذ قدم ��ت
فعالي ��ة مو�سيقي ��ة اقامتها الفرقة
ال�سيمفوني ��ة العراقي ��ة ،حت ��ى
الثال ��ث والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر
اجل ��اري�،إذ �سيختت ��م مهرج ��ان
ال�شع ��ر الي ��وم الأح ��د بجول ��ة يف اروق ��ة املتح ��ف ،وافتت ��اح
تق ��وم به ��ا الوف ��ود يف املتح ��ف معر� ��ض الف ��ن الت�شكيل ��ي للجنة
البغ ��دادي ،حي ��ث يت�ضمن جولة امل ��ر�أة يف وزارة الثقافة ،وندوة

 عبد الأمري احلمداين
وزير الثقافة ،يفتتح معر�ض ًا ت�شكيلي ًا
بعنوان "الفن ذاكرة الثقافة" ،والذي
تقيم ��ه دائ ��رة الفن ��ون الت�شكيلي ��ة
و�ستعر� ��ض في ��ه ع ��ددا م ��ن االعمال
الفني ��ة امل�ستع ��ادة اىل متح ��ف الف ��ن
احلدي ��ث  ..املعر� ��ض يق ��ام يف مق ��ر
وزارة الثقاف ��ة ي ��وم الثالث ��اء املقبل
. 2019/6/25
 جبارامل�شهداين
املخ ��رج التلفزي ��وين ،ي�ستع ��د
لت�صوير فيلم ��ه ال�سينمائ ��ي اجلديد
"جمان�ي�ن بغ ��داد" مب�شارك ��ة نخب ��ة
الفنان�ي�ن واملمثل�ي�ن العراقيني ،وقال
امل�شه ��داين ،ان "ق�ص ��ة و�سيناري ��و
الفل ��م كتبه ��ا الفن ��ان عل ��ي �ص�ب�ري،
ودع ��ا خم ��رج الفيل ��م "املواه ��ب
الفني ��ة ال�شابة ومن كال اجلن�سني من
الراغبني بامل�شاركة يف الفيلم ".

 دنيا ميخائيل
ال�شاع ��رة العراقي ��ة املقيم ��ة يف
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية� ،صدر
له ��ا دي ��وان �شع ��ر جدي ��د بعن ��وان "
الغريبة بتائه ��ا املربوطة " الديوان
ال ��ذي يحت ��وي  30ق�صي ��دة جديدة
يع ��د امت ��داد ًا لتجرب ��ة ميخائي ��ل
ال�شعري ��ة الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى عدد
من اجلوائز العاملي ��ة ابرزها جائزة
القلم  ،وجائزة االمم املتحدة حلرية
الكتاب ��ة  ،وجائ ��زة كري�سكي لالداب
والفنون.

"ال�شرق يلتق ��ي بالغرب� ".شهد حلق ��ة نقا�شي ��ة ح ��ول دور ال�شعر
املهرج ��ان العدي ��د م ��ن الفعاليات يف البل ��دان امل�شارك ��ة ،وتط ��ور
الثقافي ��ة ،كان ��ت واح ��دة منه ��ا ال�شعر يف ع�صر التقنية الرقمية،

�أقيم ��ت على قاعة املرك ��ز الثقايف
الفرن�سي يف بغداد و�شاركت فيها
الدكتورة غادة العاملي مدير عام
"م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة
والفن ��ون" بحدي ��ث ع ��ن ال�شع ��ر
و�إقبال القراء علي ��ه ،وخ�صو�صا
يف الع ��راق والبل ��دان العربي ��ة.
و�أك ��دت العامل ��ي �أن "دار املدى"
ن�شرت للعديد من ال�شعراء الكبار
من عراقي�ي�ن وع ��رب  ،و�ساهمت
يف ترجمة وطب ��ع دواوين �أ�شهر
ال�شع ��راء مث ��ل بابل ��و ن�ي�رودا
و ييت� ��س والإيراني ��ة ف ��روغ
فرخ ��زاد و �آرث ��ر رامب ��و وريلكه
وغابريي�ل�ا مي�س�ت�رال وغريه ��م
م ��ن رم ��وز ال�شع ��ر العامل ��ي ،كما
ا�ص ��درت انطلوجي ��ا لل�شع ��ر
ال�صين ��ي والياب ��اين واالنكليزي

نيكول كيدمان تكمل عامها الـ 52وترد
على ال�شائعات
�أمتت النجم ��ة العاملية ،احلا�صلة على �أو�سكار،
نيكول كيدم ��ان  ،عامها الـ ،52بع ��د �أن كان هذا
الع ��ام ع ��ام ال�شائع ��ات بامتي ��از بالن�سب ��ة له ��ا.
فق ��د ن�ش ��رت �إح ��دى ال�صح ��ف العاملية خربامف ��اده � ّأن نيكول تع ��اين اخلوف عل ��ى طفليها
بالتب ّن ��ي م ��ع ت ��وم ك ��روز ،Tom Cruise
"�إيزابيال وكونور" ،ب�سبب اعتناقهما ديانة
ال�سيانتولوجي ��ا ،و� ّأن حياته ��ا ال�شخ�صي ��ة
ب ��د�أت تتف ��كك ل ّأن طفليه ��ا البالغ�ي�ن اعتنقا
الدي ��ن املثري للج ��دل .ويف حديث لـ كيدمان
م ��ع جمل ��ة  Whoع ��ن اعتن ��اق طفليه ��ا
ال�سيانتولوجي ��ا ،قالت" :هما قادران على
اتخ ��اذ الق ��رارات اخلا�ص ��ة بهم ��ا ..لق ��د
اختارا ،وواجبي ك�أم �أن �أحبهما فقط"،

الطقس

و�أكدت كيدم ��ان �أي�ضا �أنها تدعم حري ��ة �أطفالها يف
�صياغ ��ة م�ساراته ��م اخلا�ص ��ة يف احلي ��اة و�ستقدم
دائم ��ا احلب غري امل�ش ��روط�- .أما ال�شائع ��ة الثانية
فكان ��ت بن�ش ��ر �إحدى املج�ل�ات املوثوق ��ة خربا عن
وج ��ود خالف قوي ب�ي�ن النجمة وزوجه ��ا من �أجل
�إجن ��اب طفل �آخ ��ر ،حيث ترغ ��ب املمثل ��ة ب�شدة يف
احل�صول عل ��ى طفل قبل �أن تتق ��دم يف ال�سن �أكرث،
وال تهت ��م �إذا حاولت احل�صول على طفل بيولوجي
منه �أو عن طريق التبني� .أما ال�شائعة الثالثة فكانت
ع�ب�ر ن�شر خ�ب�ر مف ��اده � ّأن النجمة العاملي ��ة كيدمان
ق ��ررت وزوجها املغني كيث �إرب ��ان� ،أن يتب ّنيا طفلاً
�سوري ًا ،وردت النجمة على هذه ال�شائعات بالقول:
"الق�ص ��ة غري �صحيحة على الإط�ل�اق ،ونيكول ال
تتطلع جلعل �أ�سرتها �أكرب من ذلك".

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (الأحد )� ،أن درجات احلرارة �سرتتفع قلي ًال على معدالتها
ليوم �أم�س ،مع رياح خفيفة.

وال�سوي ��دي� .أ�ضاف ��ت العامل ��ي:
�إال �أن م ��ا يالح ��ظ يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة هو �ضع ��ف الإقبال على
كتب ال�شع ��ر� ،إذ احتل ��ت الرواية
املرتبة الأوىل يف اهتمام القراء،
الأم ��ر ال ��ذي جع ��ل "دار امل ��دى"
تنتق ��ي الأعمال ال�شعرية املتميزة
فق ��ط مثل �أعمال ج ��ورج اورويل
او دواوي ��ن حمم ��د املاغ ��وط
وفوزي كرمي ويا�سني طه حافظ،
لن�شرها برغم ما يتعر�ض له �سوق
ال�شعر من ان�ص ��راف القراء ،وقد
�شارك عدد م ��ن ال�شعراء والكتاب
يف الندوة التي �شهدت مناق�شات
تطرق ��ت اىل واق ��ع ال�شع ��ر يف
ع�ص ��ر تط ��ور و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماع ��ي وهيمن ��ة املن�ص ��ات
الرقمية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�صورة مريكل
و�أفواج املالكي
دائم ًا ما يواجهني ق ّراء �أع ّزاء
ب�س�ؤال  :ملاذا تعود دوم ًا �إىل
جتارب ال�شعوب وت�ستعري
احلِ َكم والأمثلة من بطون الكتب؟
البع�ض من القراء ي�ضيف  :هل
تتوقع �أن �سا�ستنا وم�س�ؤولينا
يقر�أون؟ و�أنهم �سيطيلون النظر
يف �سطور مقتب�سة من �شك�سبري
او طه ح�سني او حتى املرحوم
علي الوردي؟
�أنا يا اعزائي  ،ال �أكتب من �أجل
املوعظة ،بل �ضد التخلف ،ول�ست
�أريد من م�س�ؤولينا الأكارم �أن
مي�ضوا �أعمارهم يف تقليب
�صفحات تاريخ الأمم للطربي،
والتغني ب�أ�شعار �أبي الطيب
املتنبي ،كل ما �أريده و�أمتناه
�أن �أ�شاهد نائب ًا ي�ؤ ّنبه �ضمريه
وهو يقر�أ �أن هناك ن�صف مليون
عراقي مايزالون ي�سكنون خيام
النازحني ،ال �أقبل �أن يتح�سر
العراقي وهو ي�شاهد املمثلة
�أجنلينا جويل تدمع عيناها وهي
تتجول بني خرائب املو�صل التي
ا�ستبدلت العاكوب باملرعيد،
ومايزال �أهلها ينتظرون ا�ستبدال
اخلراب ب�إعمار للمدينة وترميم
لنفو�س �أبنائها.
�أعرف جيد ًا �أن الكثري من الق ّراء
الأعزاء يجدون يف حديثي عمّا
يجري يف بلدان العامل نوع ًا من
الرتف ال يهم املواطن الب�سيط
املبتلى ب�أنباء التق�شف وغياب
الكهرباء  ،ولكن ا�سمحوا للعبد
الفقري �أن يتحدث عن �صورة
ن�شرها ال�صديق علي بدّاي على
�صفحته يف موقع الفي�سبوك
للم�ست�شارة الأملانية مريكل وهي
تت�سوق مبفردها من دون حمايات
وال م�صفحات ،وال �ضجيج
ومعها �صورة لع�شرات ال�سيارات
احلديثة ترافق موكب ال�سيد
نوري املالكي � .ستقول مثلي ما
اعظم امل�س�ؤول حني ي�ؤمن انه
ان�سان عادي يف زمن ي�صر فيه
امل�س�ؤول وال�سيا�سي العراقي ان
اليخرج اىل ال�شارع �إال و�أفواج
احلمايات حتيطه من كل جانب،
خوفا من نظرات احل�سد التي
يحملها النا�س له .
عام  2010ت�ساءلت �صحيفة
الغارديان اللندنية :كيف لبالد
ب�سمارك وغوته وهلمت كول
�أن ت�ضع م�صريها بيــد امر�أة
بدينة ب�سيطة املظهر؟ ..ال تاريخ
�سيا�سي ًا ..ال �أناقة ..والأهم
ال �شيء من مالمح احلزم..
الغارديان التي �سخرت من املر�أة
البدينة عادت بعد �سنوات لتعلق
على وقوف مريكل اىل جانب
الأقلية امل�سلمة يف املانيا  ،قائلة
�إن هذه املر�أة تده�شنا كل يوم
بفعل عظيم.
�أنظر �إىل املر�أة البدينة وهي تقف
و�سط ال�سوبر ماركت تتحدث مع
البائع ،و�أنظر �إىل مالمح بع�ض
م�س�ؤولينا ،وهم ينذرون النا�س
بالويل والثبور وعظائم الأمور،
ف�أجدهم يفتقدون الر�ؤية والقدرة
على �إلهام النا�س !
�أرجو �أال يظن �أحد �أنني �أحاول
�أن �أعقد مقارنة بني بالد مريكل
وبالد �أ�صحاب الفخامة ،لكنني
�أحاول القول دوم ًا� ،إن ال �شيء
يحمي ال�شعوب من �آفة اخلراب
�سوى م�س�ؤولني ومعهم رجال
دين يعرفون معنى التوا�ضع
وينظرون اىل العراقي باعتباره
�شريكا لهم يف الوطن  ،ولي�س
جمرد نزيل ال يحق له حتى
االحتجاج.

العالم يحتفل بيوم اليوغا ..وي�ؤكد
"نجاح الهند"
احتفل العالم يوم الحادي والع�شرين
من حزيران (الجمعة الفائتة) باليوم
العالم ��ي لليوغ ��ا ،حي ��ث اكتظ ��ت
ال�ساح ��ات العام ��ة ف ��ي العدي ��د م ��ن
دول العال ��م ،م ��ن ن�ص ��ب وا�شنط ��ن
الت ��ذكاري �إلى ب ��رج كري ��ن ال�صيني
الأ�صف ��ر ،بالنا� ��س الذي ��ن يمار�سون
اليوغ ��ا .وف ��ي الهند ،مار� ��س رئي�س
ال ��وزراء الهن ��دي نارين ��درا م ��ودي
اليوغا لمدة �ساع ��ة مع نحو � 40ألف
�شخ�ص في والي ��ة جهارخاند �شرقي
الهن ��د .و�أثناء الح ��دث ،طلب مودي
من الم�شاركي ��ن في الحدث "ال�سماح

ل�شعارن ��ا �أن يك ��ون اليوغ ��ا من �أجل
ال�س�ل�ام والوئام والتق ��دم" وفقا لما
ذكرته الأ�سو�شيت ��د بر�س .وتمار�س
اليوغا في وقتنا الحالي بطرق �شتى
ف ��ي �أرج ��اء العال ��م ،كم ��ا �أنه ��ا تزداد
�شعبي ��ة ،فيم ��ا يرمي الي ��وم العالمي
لليوغ ��ا �إل ��ى �إذكاء الوع ��ي العالم ��ي
بالفوائ ��د الكثيرة لممار�س ��ة اليوغا.
وتعتبر اليوغا تمرين� � ًا بدني ًا وعقلي ًا
وروحي ًا قديم ًا ن�ش�أ في الهند ،وتعني
باللغة ال�سن�سكريتية "االن�ضمام" �أو
"االتحاد" ،وترمز �إلى وحدة الج�سد
وال�شعور.
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