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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4503ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )8أيلول 2019

�سائرون ترف�ض ت�شكيل قوة جوية للح�شد وتعتربه �إعالن ًا عن "دولة داخل دولة"

 بغداد /وائل نعمة
�أك ��دت ق ��وى �سيا�سي ��ة
م�شارك ��ة يف احلكوم ��ة
�صحة الوثيقة امل�سربة التي �أعلن
فيه ��ا نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة احل�شد
�أب ��و مهدي املهند� ��س ،ت�شكيل قوة
جوي ��ة تابعة للح�ش ��د ،قبل �أن يتم
الرتاج ��ع عنه ��ا واعتب ��ار الوثيقة
مزورة.

وت�سبب بح�سب بع�ض التحليالت
بي ��ان "التخل ��ي" ال ��ذي �أعل ��ن فيه
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در �إمكاني ��ة ت ��رك احلكومة،
با�ص ��دار هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي
وعلى ل�سان "م�صدر خمول" بيان
بعدم �صحة تلك الوثيقة.
ه ��ذه امل ��رة الثاني ��ة يف غ�ض ��ون
�أ�سبوع�ي�ن تتوت ��ر العالق ��ة ب�ي�ن
جناح ��ي احل�ش ��د ال�شعب ��ي (فالح
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�إحالة قادة ع�سكريني كبار متورطني
بالف�ساد �إىل املحاكم
 بغداد /محمد �صباح

الإجراء اتخذ وفق قرار حكومي �سابق و�ألغي ب�آخر
الفيا� ��ض� -أبو مه ��دي املهند�س)،
ب�سب ��ب املواق ��ف م ��ن التفجريات
املجهولة الت ��ي ا�ستهدفت تر�سانة
احل�شد يف عدد من املع�سكرات.
وحت ��ى الآن مل تك�ش ��ف احلكوم ��ة
لل ��ر�أي العام عن نتائج التحقيقات
مبالب�س ��ات تل ��ك احل ��وادث ،فيما
اعتربت بع�ض القراءات �أن �إعالن
املهند�س من جان ��ب واحد ت�شكيل
قوة جوي ��ة خا�صة باحل�ش ��د ب�أنه

�أثري ناظم اجلا�سور
يكتب :ت�شخي�ص

بع�ض املتهمني يحملون رتب فريق ومتورطون ب�صفقات الت�سليح

بالونات اختبار ب�ش�أن "طريان احل�شد" ت�شعل
احلكومة وتدفع ال�صدر للتهديد
رد فع ��ل عل ��ى ت�أخر �إع�ل�ان نتائج
التحقيق.
وكان نائ ��ب رئي� ��س احل�ش ��د ،ق ��د
�أعلن �صراح ��ة ،نهاية �آب املا�ضي،
م�س�ؤولي ��ة �إ�سرائي ��ل والوالي ��ات
املتح ��دة عن التفج�ي�رات الأخرية
الت ��ي ا�ستهدف ��ت خم ��ازن احل�شد،
وهو م ��ا فجر �أزمة داخ ��ل الهيئة،
بع ��د �أن اعترب رئي� ��س الهيئة فالح
الفيا�ض تلك الت�صريحات ب�أنها ال
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متثل الر�أي الر�سمي للهيئة.
وتعود جذور اخلالف والتمرد من
قبل بع�ض الف�صائل على احلكومة
ورئي� ��س الهيئ ��ة �إىل ال�شهري ��ن
املا�ضي�ي�ن ،وهو ما دف ��ع الفيا�ض
نهاي ��ة مت ��وز املا�ض ��ي للطل ��ب من
رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي
متديد قرارات تنظيم احل�شد.
 التفا�صيل �ص3

�أح ��ال وزير الدفاع جن ��اح ال�شمري �أعدادا
كبرية من القي ��ادات الع�سكرية �إىل املحاكم
بناء على تقارير حكومية �أ�شرت وجود حاالت تالعب
وف�ساد م ��ايل و�إداري يف الكثري م ��ن ملفات الت�سليح
والتجهيز يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وهذه املرة الأوىل الت ��ي يحال عدد كبري من ال�ضباط
�إىل املحاك ��م املخت�صة للنظر بالتهم املوجهة �إليهم من
قبل اللجان التحقيقية التي �شكلت حديثا.
وبح�سب جلنة الأم ��ن والدفاع النيابية �أن هناك قادة
كب ��ار متورط ��ون بعمليات ف�ساد م ��ايل و�إداري ت�صل
رتبهم �إىل فريق.
ويق ��ول الناطق با�س ��م وزارة الدفاع الل ��واء حت�سني
اخلفاج ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "وزي ��ر الدف ��اع

جناح ال�شمري كلف املفت�ش العام يف الوزارة ب�إجراء
حتقيق ��ات ب�ش� ��أن امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة الت ��ي �أ�شرته ��ا
تقارير عن ن�س ��ب الإجناز احلكومي" ،م�شريا �إىل �أن
"معطيات التحقيقات انتهت ب�إحالة عدد من ال�ضباط
�إىل املحاكم الع�سكرية".
وكان بي ��ان مقت�ض ��ب لوزي ��ر الدفاع جن ��اح ال�شمري
ن�شر على موقع الوزارة ك�شف فيه عن �إحالة عدد من
ال�ضباط والقادة وبرتب كبرية �إىل املحاكم الع�سكرية
املخت�صة بتهم تتعلق بالف�ساد.
وي�ضي ��ف الناطق الر�سمي با�س ��م وزارة الدفاع قائ ًال
�إن "اللجان التحقيقية التي �شكلها وزير الدفاع دونت
�أقوال كل املتهمني قبل �إحالتهم �إىل املحاكم الع�سكرية
املخت�صة للت�أكد من عمليات تلك�ؤ امل�شاريع.
 التفا�صيل �ص2

مكتب �إنقاذ :بع�ضهم موجود يف املو�صل والرقة وخميم الهول

� 3آالف �إيزيدي جمهول امل�صري
ن�صفهم ن�ساء
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف مدير مكت ��ب �إنق ��اذ الإيزيديني
املختطف�ي�ن واملختطف ��ات ح�س�ي�ن
قاي ��دي ،ع ��ن حترير ث�ل�اث خمتطفات م ��ن داخل
خميم للنازحني يف �سوريا.
و�أو�ض ��ح قايدي �أن الفتيات الثالث مت حتريرهن
من داخل خميم الهول يف �سوريا ،حديث ًا ،منوها
�إىل معلوم ��ات م�ؤك ��دة ع ��ن وج ��ود املئ ��ات م ��ن
املختطفات الإيزيديات ،و�أطفال املكون يف قب�ضة
عائالت داع�ش يف املخيم املذكور حتى الآن.
وم ��ن ب�ي�ن �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة �آالف خمتطف ��ة
وخمتطف ،اقتادهم تنظي ��م داع�ش الإرهابي �إىل
املناط ��ق الت ��ي كانت حت ��ت بط�ش ��ه يف مطلع عام

 ،2014ا�ستطاع ��ت �أك�ث�ر من �ألف فت ��اة �إيزيدية،
فقط التح ��رر واخلال�ص من �أ�ش ��د �أنواع العنف،
والتعذيب واالغت�ص ��اب اجلماعي واليومي على
يد الدواع�ش.
ون�شرت ح�صيلة بالأرقام ت�ضمنت �أعداد الناجني
وغريهم ،وح�سب الإح�صائية التي ك�شفها قايدي
يف � 1آب املا�ض ��ي� ،أن الع ��دد الكل ��ي للمختطفات،
واملختطف�ي�ن ،الناجني م ��ن قب�ض ��ة "داع�ش" بلغ
حتى الآن ( )3487ناجيا ،وناجية.
وب�ّي�نّ قايدي �أن عدد الن�س ��اء الناجيات من �ضمن
الع ��دد الكل ��ي ،بل ��غ ( )1186ناجي ��ة ،و�أن ع ��دد
الرجال املحررين بلغوا ( )337حمرر.
 التفا�صيل �ص3

العراق ي�ست�أنف العمل مبنفذ املنذرية
ويقرتب من افتتاح معرب جديد مع �سوريا
 بغداد /املدى
افتت ��ح الع ��راق،
اجلمع ��ة ،منف ��ذ ًا
بري� � ًا جديد ًا م ��ع �إي ��ران ،عرب
حمافظ ��ة دي ��اىل .و�أعلن ��ت
وزارة الداخلية يف بيان تلقته
(امل ��دى) �أن الوزي ��ر يا�س�ي�ن
طاه ��ر افتت ��ح منف ��ذ املنذري ��ة
احلدودي مع �إيران.
ويقع منف ��ذ املنذري ��ة ،الربي،

يف �أط ��راف ق�ض ��اء خانق�ي�ن،
�شمال �شرق ��ي حمافظة دياىل،
وال ��ذي م ��ن املتوق ��ع �أن ي�صل
فيه عدد امل�سافرين �إىل 1200
�شخ�ص يف اليوم الواحد.
وكان هذا املنفذ داخل اخلدمة
�إال �أن ال�سلط ��ات �أوقف ��ت
العمل في ��ه منذ ما يق ��ارب 10
�سنوات.
وتربط الع ��راق و�إي ��ران عدة
مناف ��ذ برية ،وح ��دود وا�سعة

متت ��د �إىل  1458كم ب ��دءا من
املم ��ر املائ ��ي "�ش ��ط العرب"،
�إىل النقطة احلدودية الثالثية
امل�شرتكة مع تركيا.
يف الوقت ذاته� ،أعلن قائممقام
ق�ضاء القائم �أحمد جديان ،يف
ت�صريح ملرا�سل ��ة (�سبوتنيك)
�إجن ��از  %90من �إع ��ادة ت�أهيل
املنفذ احلدودي مع �سوريا.
 التفا�صيل �ص3

�ضبط � 10أطنان من الأدوية جمهولة
امل�صدر يف دياىل
 بغداد /املدى
�أعلنت دائ ��رة �صحة حمافظة دياىل،
�أم�س ال�سب ��ت ،نتائ ��ج حمالتها على
ال�صيدليات الوهمية خالل .2019
وقال مدي ��ر �إعالم الدائرة فار� ��س العزاوي �إن
"نتائ ��ج احلرب على ال�صيدليات الوهمية يف
دي ��اىل خ�ل�ال  2019متثلت يف �إغ�ل�اق العديد
من ال�صيدليات و�ضبط �أكرث من � 10أطنان من
الأدوي ��ة بع�ضها جمهول امل�ص ��در من قبل فرق
الرقابة ال�صحية والت�شكيالت ال�ساندة لها".

و�أ�ض ��اف الع ��زاوي� ،أن " %90م ��ن ظاه ��رة
ال�صيدلي ��ات الوهمي ��ة يف بعقوب ��ة انته ��ت
حالي ��ا" ،الفت ��ا �إىل �أن "احلمل ��ة انتقل ��ت �إىل
مراكز الأق�ضية والنواحي وخا�صة يف مناطق
الأرياف من �أج ��ل اتخاذ كافة الإجراءات بحق
املخالف�ي�ن واملتجاوزي ��ن عل ��ى لوائ ��ح العم ��ل
ال�صيدالين".
و�أ�شار العزاوي �إىل �أن "املواطن ي�شكل عن�صرا
هاما يف احلرب على ال�صيدليات الوهمية كون
معلوماته وراء �إغالق  %70من ال�صيدليات من
قبل فرق الرقابة ال�صحية".

�شاب يكافح للحفاظ على مهنة النق�ش على اجللود  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

بلغ العجز يف غطائها ال�سريري � 4500سرير

ذي قار قلقة من تلك�ؤ العمل يف
امل�ست�شفى الرتكي
 ذي قار  /املدى
�أعلن ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
ع ��ن قلقها من تلك�ؤ العم ��ل يف امل�ست�شفى
الرتك ��ي الذي بو�ش ��ر بتنفي ��ذه منذ ع�ش ��رة �أعوام،
وفيما طالبت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء واللجنة
الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذه والتدخل للتعجيل
بوت�ي�رة العمل ،ي ��رى نا�شطون وق ��وف �شخ�صيات
متنفذة م�ستفيدة م ��ن واردات امل�ست�شفيات الأهلية
وراء ت�أخري اجنازه.
وقال حمافظ ذي قار ع ��ادل الدخيلي يف بيان تلقت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه �إن "احلكوم ��ة املحلية فاحتت
الأمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء حول تلك� ��ؤ العمل
يف م�ش ��روع م�ست�شف ��ى النا�صرية الع ��ام ،واملُحال
على �شركة يونيفري�س ��ال �أجار�سن الرتكية منذ عام

الت�أه��ل �إىل موندي��ال قط��ر م�ستحي��ل حتت قي��ادة الفق�ير كاتانيت�ش
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 ،"2009مبين ًا �أن "املتحقق من خطة العمل ال�شهري
ال تتنا�سب مع املدة املحددة لإكمال امل�شروع".
و�أو�ضح الدخيلي �أن "ن�سب الإجناز املتحققة حتى
الآن رغ ��م �أنها قارب ��ت �إل� �ـ � %96إال �أن تباط�ؤ وترية
العمل وقلة ع ��دد العاملني يف امل�شروع ال ت�شري اىل
�إمكانية �إجنازه يف املدة املقررة".
و�أ�ض ��اف" :يف �ض ��وء املعطي ��ات احلالي ��ة نرى من
الواج ��ب ّ
تدخ ��ل الأمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء
لغر�ض حث اللجن ��ة امل�شكلة برئا�سة وزير الإ�سكان
والإعمار والبلديات على ا�ستدع ��اء ال�شركة املنفذة
للم�شروع للت�سريع بوت�ي�رة العمل و�إجنازه �ضمن
ال�سقف الزمني املحدد".
و�أ�ش ��ار حماف ��ظ ذي ق ��ار �إىل �أن "مراح ��ل العم ��ل
املتبقي ��ة من امل�شروع ال ميك ��ن �إجنازها �ضمن املدة
الزمني ��ة املمنوحة لل�شركة" ،م�ؤك ��د ًا "حاجة �أهايل
ذي قار اىل خدمات امل�ست�شفى الرتكي كون م�شايف
املحافظة تواجه زخم ًا كبري ًا من املراجعني".
 التفا�صيل �ص4

نيويورك تاميز :داع�ش ي�ستخدم الأبقار
لتنفيذ هجمات على القرى املحررة
 ترجمة  /حامد �أحمد
مل يع ��د تنظي ��م داع� ��ش ي�ستع�ي�ن
بالب�ش ��ر لتنفي ��ذ هجمات ��ه
االنتحاري ��ة وذلك بعد النق� ��ص احلاد الذي
يعاني ��ه يف تع ��داد م�سلحي ��ه الآن ،وله ��ذا
ال�سب ��ب فانه جل�أ �إىل �أ�سلوب تكتيكي جديد
وذلك با�ستخدام �أبقار كانتحاريني .
ا�ستن ��ادا �إىل العقيد غالب العطية ،املتحدث
با�س ��م قي ��ادة �شرط ��ة حمافظ ��ة دي ��اىل فان
�سكن ��ة منطقة الإ�صالح ذك ��روا ال�سبت �أنهم
�شاه ��دوا منظ ��را غريبا :بقرت ��ان تتجوالن
يف اجلان ��ب ال�شمايل من القرية وقد ربطت
حولهما �أحزمة نا�سفة .
وق ��ال العقيد العطي ��ة �إن احليوانني جتوال
عند �أطراف التجمع ال�سكني للقرية وعندما
كادا �أن ي�صال قرب بع�ض البيوت مت تفجري
الأحزم ��ة النا�سف ��ة ع ��ن بع ��د حي ��ث قتل ��ت
البقرتان وت�سببتا ب�إحلاق �أ�ضرار بالبيوت
املج ��اورة ولك ��ن دون ح ��دوث �أي خ�سائ ��ر
ب�شرية .
وا�ستنادا لتقييم العقيد للحادث فان الهجوم

ي�ؤ�ش ��ر �إىل �أن تنظي ��م داع� ��ش ،الذي يعاين
الآن نق�ص ��ا ح ��ادا ب�ي�ن �صفوف ��ه بع ��د �أربع
�سن ��وات من املعارك م ��ع الق ��وات العراقية
املدعوم ��ة من الق ��وات الأمريكي ��ة اخلا�صة
وق ��وات التحالف ،قد جل� ��أ �إىل �أ�ساليب غري
تقليدي ��ة يف تنفي ��ذ هجمات ��ه الفتق ��اره �إىل
القوة الب�شرية .
مع ذلك ،ذكر ع ��دة �شهود عيان �أن ا�ستخدام
�أبق ��ار لنق ��ل قناب ��ل ومتفج ��رات تع ��د
�سرتاتيجي ��ة غريبة يف الع ��راق وذلك لغالء
ثمن هذه احليوان ��ات للحومها ولبنها� .أقل
�سعر بق ��رة ميكن �أن يكل ��ف بحدود 1,200
دوالر �أو �أكرث ،ولي�س هناك �أحد يف املنطقة
يذك ��ر �أن ��ه �شاه ��د م ��رة يف حيات ��ه �أن يت ��م
�إر�س ��ال بق ��رة لتالقي حتفها به ��ذه الطريقة
ال�شنيعة .
وق ��ال م�س�ؤولون �أمني ��ون يف قيادة �شرطة
دي ��اىل �إن الأبقار قد مت الت�ب�رع بها لتنظيم
داع� ��ش م ��ن قبل بع� ��ض الق ��رى يف املنطقة
التي يعتقد ب�أنها متعاطفة معه.
 التفا�صيل �ص2
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�إحالة قادة ع�سكريني كبار متورطني بالف�ساد �إىل املحاكم

بع�ض املتهمني يحملون رتب فريق
ومتورطون ب�صفقات الت�سليح
 بغداد /حممد �صباح
�أحال وزي ��ر الدفاع جناح ال�شمري
�أع ��دادا كب�ي�رة م ��ن القي ��ادات
الع�سكري ��ة �إىل املحاك ��م بن ��اء على
تقاري ��ر حكومي ��ة �أ�ش ��رت وج ��ود
ح ��االت تالع ��ب وف�س ��اد م ��ايل
و�إداري يف الكث�ي�ر م ��ن ملف ��ات
الت�سلي ��ح والتجهي ��ز يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
وه ��ذه امل ��رة الأوىل الت ��ي يح ��ال
عدد كبري م ��ن ال�ضباط �إىل املحاكم
املخت�ص ��ة للنظ ��ر بالته ��م املوجهة
�إليه ��م من قب ��ل اللج ��ان التحقيقية
التي �شكلت حديثا.
وبح�س ��ب جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
النيابي ��ة �أن هن ��اك ق ��ادة كب ��ار
متورط ��ون بعملي ��ات ف�س ��اد مايل
و�إداري ت�صل رتبهم �إىل فريق.
ويق ��ول الناط ��ق با�س ��م وزارة
الدف ��اع الل ��واء حت�س�ي�ن اخلفاجي
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "وزي ��ر
الدف ��اع جن ��اح ال�شم ��ري كل ��ف
املفت�ش العام يف ال ��وزارة ب�إجراء
حتقيقات ب�ش� ��أن امل�شاريع املتلكئة
الت ��ي �أ�شرته ��ا تقاري ��ر ع ��ن ن�س ��ب
الإجن ��از احلكوم ��ي" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "معطي ��ات التحقيق ��ات انته ��ت
ب�إحال ��ة ع ��دد م ��ن ال�ضب ��اط �إىل
املحاكم الع�سكرية".
وكان بيان مقت�ض ��ب لوزير الدفاع
جن ��اح ال�شم ��ري ن�شر عل ��ى موقع
الوزارة ك�شف في ��ه عن �إحالة عدد
من ال�ضباط والقادة وبرتب كبرية
�إىل املحاك ��م الع�سكري ��ة املخت�ص ��ة
بتهم تتعلق بالف�ساد.
وي�ضي ��ف الناط ��ق الر�سم ��ي با�سم
وزارة الدف ��اع قائ�ل ً�ا �إن "اللج ��ان
التحقيقي ��ة الت ��ي �شكله ��ا وزي ��ر
الدف ��اع دون ��ت �أق ��وال كل املتهمني
قبل �إحالتهم �إىل املحاكم الع�سكرية
املخت�ص ��ة للت�أكد م ��ن عمليات تلك�ؤ
امل�شاري ��ع ووج ��ود ف�س ��اد م ��ايل

وزير الدفاع يف
فعالية ع�سكرية ..
ار�شيف
و�إداري" ،منوها �إىل �أن "�أعدادهم
كبرية".
ويرف� ��ض اخلفاج ��ي احلدي ��ث عن
ع ��دد ه� ��ؤالء ال�ضب ��اط املتهم�ي�ن
بالف�ساد امل ��ايل والإداري �أو رتبهم
الع�سكري ��ة �أو ا�سمائه ��م ،ويق ��ول
�إن "الإدارة اجلدي ��دة ل ��وزارة
الدف ��اع ب�ص ��دد فت ��ح العدي ��د م ��ن
ملفات الف�س ��اد واملتعلقة بالتجهيز
والت�سلي ��ح ومبختل ��ف الق�ضاي ��ا
ملكافح ��ة عملي ��ات الف�س ��اد يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية".

وح ��ددت املوازن ��ة االحتادية لعام
� 2019أم ��واال ل ��وزارة الدف ��اع
بنح ��و ( )7ملي ��ارات دوالر موزعة
بني ا�ستثماري ��ة ال تتعدى امللياري
دوالر وت�شغيلي ��ة تزي ��د عل ��ى ()5
ملي ��ارات دوالر لت�سدي ��د روات ��ب
موظفيه ��ا البال ��غ عدده ��م قراب ��ة
(� )288ألف موظف.
و�أك ��د رئي�س جلنة الأم ��ن والدفاع
يف الربمل ��ان ال�سابق حاكم الزاملي
يف ت�صري ��ح �ساب ��ق لـ(امل ��دى) �أن
حجم الدي ��ون اخلارجي ��ة املرتتبة

بذم ��ة وزارة الدف ��اع بلغ ��ت �أكثـ ��ر
من ملي ��اري دوالر جراء تعاقداتها
ال�سابقة على �ش ��راء طائرات الـ16
 fالأمريكي ��ة ،و  T50الكورية ،و
 L195الت�شيكي ��ة ،الفت� � ًا �إىل �أن
احلكوم ��ة العراقي ��ة ت�س ��دد ه ��ذه
الأم ��وال على �شكل �أق�س ��اط للدول
امل ��وردة .يف هذه االثن ��اء اعتربت
جلنة الأم ��ن يف الربمل ��ان احلايل،
�إحال ��ة ال�ضب ��اط �إىل الق�ض ��اء
الع�سكري ب�أنه ��ا "خطوة باالجتاه
ال�صحي ��ح" ،منوه ��ة �إىل �أن "ع ��دد

املحال�ي�ن غ�ي�ر وا�ض ��ح م ��امل تنتهِ
اجلهات الق�ضائية من حتقيقاتها".
وي�ؤكد رئي�س جلنة الأمن والدفاع
يف جمل� ��س الن ��واب حمم ��د ر�ض ��ا
احلي ��دري لـ(امل ��دى) �أن "م ��ن ب�ي�ن
املحال�ي�ن �إىل املحاك ��م الع�سكري ��ة
املخت�صة رتب كبرية يف اجلي�ش"،
الفتا �إىل �أن "التحقيقات الق�ضائية
هي التي �ستحدد املدانني".
وكان ��ت احلكوم ��ات العراقي ��ة
املتعاقب ��ة بعد � 2003صرفت مبالغ
ت�ص ��ل �إىل  149ملي ��ار دوالر عل ��ى

مل ��ف الت�سلي ��ح الت ��ي ذه ��ب ق�س ��م
كب�ي�ر منه ��ا �إىل جي ��وب الفا�سدين
والو�سط ��اء وال�سما�س ��رة وجت ��ار
الأ�سلح ��ة م ��ن داخ ��ل الع ��راق
وخارجه.
وي�ؤك ��د احلي ��دري �أن "وزي ��ر
الدف ��اع لدي ��ه نية بتحري ��ك جميع
ملفات الف�س ��اد يف وزارة الدفاع"،
م�ضيف ��ا" :ل ��وال وج ��ود الف�ساد يف
وزارة الدف ��اع وقي ��ادات العمليات
مل ��ا �سقطت حمافظ ��ات مثل نينوى
و�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل بي ��د

 218حزب ًا ي�شارك يف االنتخابات املحلية املقبلة
 بغداد /املدى

يف االنتخابات ال تتجاوز  14حزبا حتى الآن� .ست�ش ��ارك يف االنتخابات املقبل ��ة ال تتجاوز � 14إج ��ازة امل�شاركة للأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة �سينتهي
وق ��ال ع�ض ��و جمل� ��س املفو�ضني ح ��ازم الرديني حزبا".
نهاية ال�شهر اجلاري".
يف ت�صري ��ح �صحفي �إن "مفو�ضي ��ة االنتخابات و�أ�ض ��اف �أن " 30حزبا �سيا�سيا قيد الإن�شاء وقد وكانت املفو�ضية العليا لالنتخابات قد قررت فتح
منح ��ت �إج ��ازة م�شارك ��ة ل� �ـ 218حزب ��ا �سيا�سيا ي ��زداد ع ��دد الأح ��زاب امل�شاركة يف ح ��ال �أكملت مدة التحالفات االنتخابية للأحزاب امل�سجلة يف
للم�شاركة يف االنتخاب ��ات املحلية املقبلة" ،الفتا �إجراءاته ��ا القانوني ��ة ب�ش ��كل ت ��ام قب ��ل انته ��اء دائ ��رة �ش�ؤون الأحزاب والتنظيم ��ات ال�سيا�سية
�إىل �أن "الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة اجلدي ��دة الت ��ي املوع ��د املحدد" ،مبين ��ا �أن "املوع ��د الأخري ملنح للمدة من  2019/9/5لغاية .2019/10/5

ك�شف ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات� ،أم� ��س
اخلمي�س ،عن منح �إج ��ازة لـ  218حزبا �سيا�سيا
للم�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات املحلي ��ة املقبلة ،فيما
ب�ي�ن �أن الأح ��زاب ال�سيا�سية اجلدي ��دة امل�شاركة

خرباء �أمن :الهجمات �شملت مناطق
�أعلن اجلي�ش خلوها من امل�سلحني
 ترجمة  /حامد �أحمد
مل يع ��د تنظي ��م داع� ��ش ي�ستع�ي�ن بالب�ش ��ر
لتنفي ��ذ هجمات ��ه االنتحاري ��ة وذل ��ك بع ��د
النق� ��ص احل ��اد ال ��ذي يعاني ��ه يف تع ��داد
م�سلحي ��ه الآن ،ولهذا ال�سبب فانه جل�أ �إىل
�إ�سل ��وب تكتيك ��ي جديد وذل ��ك با�ستخدام
�أبق ��ار كانتحاري�ي�ن  .ا�ستن ��ادا �إىل العقيد
غالب العطية ،املتحدث با�سم قيادة �شرطة
حمافظة دياىل فان �سكنة منطقة الإ�صالح
ذكروا ال�سبت �أنهم �شاهدوا منظرا غريبا:
بقرتان تتجوالن يف اجلانب ال�شمايل من
القرية وقد ربطت حولهما �أحزمة نا�سفة .
وقال العقي ��د العطية �إن احليوانني جتوال
عن ��د �أط ��راف التجم ��ع ال�سكن ��ي للقري ��ة
وعندم ��ا كادا �أن ي�صال قرب بع�ض البيوت
مت تفجري الأحزم ��ة النا�سفة عن بعد حيث
قتلت البقرت ��ان وت�سببتا ب�إحل ��اق �أ�ضرار
بالبي ��وت املجاورة ولك ��ن دون حدوث �أي
خ�سائر ب�شرية .
وا�ستن ��ادا لتقيي ��م العقي ��د للح ��ادث ف ��ان
الهج ��وم ي�ؤ�ش ��ر �إىل �أن تنظي ��م داع� ��ش،
ال ��ذي يعاين الآن نق�ص ��ا حادا بني �صفوفه
بع ��د �أربع �سنوات من املع ��ارك مع القوات
العراقي ��ة املدعومة من الق ��وات الأمريكية
اخلا�ص ��ة وق ��وات التحال ��ف ،قد جل� ��أ �إىل
�أ�سالي ��ب غ�ي�ر تقليدية يف تنفي ��ذ هجماته
الفتقاره �إىل القوة الب�شرية .
مع ذلك ،ذكر عدة �شهود عيان �أن ا�ستخدام

الداخلية تت�سلم امللف الأمني
يف  4حمافظات

نيويورك تاميز :داع�ش ي�ستخدم الأبقار لتنفيذ هجمات
على القرى املحررة

�أبق ��ار لنق ��ل قناب ��ل ومتفج ��رات تع ��د
�سرتاتيجية غريبة يف العراق وذلك لغالء
ثم ��ن ه ��ذه احليوان ��ات للحومه ��ا ولبنها.
�أق ��ل �سع ��ر بق ��رة ميك ��ن ان يكل ��ف بحدود
 1,200دوالر �أو �أك�ث�ر ،ولي� ��س هن ��اك
�أح ��د يف املنطق ��ة يذكر �أن ��ه �شاهد مرة يف
حيات ��ه �أن يتم �إر�سال بق ��رة لتالقي حتفها

به ��ذه الطريقة ال�شنيعة  .وقال م�س�ؤولون
�أمنيون يف قي ��ادة �شرطة دياىل �إن الأبقار
ق ��د مت التربع به ��ا لتنظيم داع� ��ش من قبل
بع� ��ض القرى يف املنطقة التي يعتقد ب�أنها
متعاطفة معه .
ا�ستخ ��دام احليوان ��ات كو�سيل ��ة للتفخيخ
لي� ��س بالأمر اجلديد .خ�ل�ال حقبة احلرب

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

تنظيمات داع�ش الإرهابية".
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول ع�ض ��و �آخر يف
جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع الربملانية:
"قي ��ادات يف وزارة الدفاع برتب
كبرية كانت �سببا رئي�سا يف تدمري
امل�ؤ�س�سة الأمنية وهي متهمة الآن
بالف�ساد".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن
الربملاني ��ة عبا�س �ص ��روط حم�سن
يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �أن "جمل�س
مكافح ��ة الف�س ��اد ال ��ذي يرت�أ�س ��ه
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء �أر�س ��ل

تقاري ��ر �إىل وزارة الدف ��اع تتحدث
ع ��ن وج ��ود ملف ��ات ف�س ��اد يف
امل�ؤ�س�س ��ة الأمنية الأم ��ر الذي دفع
وزير الدفاع �إىل �إجراء التحقيقات
مع ال�ضباط املتهمني".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "هن ��اك ق ��ادة
ع�سكري�ي�ن يف وزارت ��ي الدف ��اع
والداخلي ��ة متورط ��ون بعملي ��ات
ف�س ��اد م ��ايل و�إداري تتنوع رتبهم
من مالزم �أول وت�صل �إىل فريق".
م ��ن جانبه ��ا ،ت�ؤكد جلن ��ة النزاهة
الربملاني ��ة فتح قن ��وات ات�صال مع
وزارة الدف ��اع ب�ش�أن ملفات الف�ساد
و�إحالة بع�ض من ال�ضباط املتهمني
�إىل الق�ض ��اء ،منوه ��ة �إىل �أن ه ��ذه
الإج ��راءات ج ��زء م ��ن برنام ��ج
الوزير اجلديد.
وي�ضي ��ف ع�ض ��و اللجن ��ة النيابية
يو�س ��ف الكالب ��ي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "�إحال ��ة الكث�ي�ر م ��ن
ال�ضب ��اط املتهمني بعملي ��ات ف�ساد
من قبل وزي ��ر الدفاع هي اخلطوة
الأوىل ملعاجل ��ة كل ملف ��ات الف�ساد
يف التعاق ��دات عن طري ��ق املحاكم
الع�سكرية".
وي�صن ��ف الع ��راق ،ال ��ذي ميل ��ك
واح ��د ًا من �أكرب احتياطيات النفط
يف الع ��امل ،يف املرك ��ز رق ��م 169
م ��ن �أ�صل  180دول ��ة �ضمن م�ؤ�شر
الف�س ��اد ال ��ذي ت�ص ��دره منظم ��ة
ال�شفافي ��ة الدولي ��ة ،ومن ��ذ �سقوط
النظام ال�سابق.
وي�ؤكد النائب ع ��ن ائتالف الن�صر
�أن "هن ��اك معلوم ��ات و�صل ��ت �إىل
وزي ��ر الدف ��اع عل ��ى �إثره ��ا ح ��رك
ملفات الف�ساد وكلف جلان حتقيقية
ت�أكدت من هذه املعلومات".
ويعتقد النائب عن حمافظة وا�سط
�أن "�إجراءات وزير الدفاع �صارمة
و�شدي ��دة باجتاه �إ�صالح املنظومة
الع�سكري ��ة بالكامل و�سيقوم بفتح
العدي ��د من امللفات خ�ل�ال الفرتات
املقبلة".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

الأهلي ��ة الطائفي ��ة للف�ت�رة م ��ن � 2003إىل
 2009ا�ستخ ��دم الإرهابي ��ون يف حينه ��ا
م ��ن تنظي ��م القاع ��دة يف الع ��راق جث ��ث
احليوان ��ات واملا�شي ��ة حل�شوه ��ا بقناب ��ل
ومتفج ��رات وو�ضعه ��ا يف قارعة الطريق
لكي تنفج ��ر على املدني�ي�ن والعوائل وهم
يحاولون �إخالء الطريق منها.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

عقيد ال�شرطة العطية و�صف الهجوم ب�أنه
يخدم ع ��دة �أغرا�ض ل�صالح تنظيم داع�ش،
الغر�ض الأ�سا�سي هو �أن يبني ا�ستمرارية
تواج ��ده يف املنطق ��ة .وكذل ��ك ف ��ان رب ��ط
القناب ��ل بالأبق ��ار و�إر�ساله ��ا �إىل القري ��ة
يعني �أن م�سلحي تنظيم داع�ش ا�ستطاعوا
الو�ص ��ول ملكان قريب ج ��دا بحيث ميكنهم
�إطالق الأبقار قرب مدخ ��ل القرية دون �أن
مي�سكه ��م �أح ��د و�أن ��ه با�ستطاعته ��م البقاء
�ضم ��ن م�ساف ��ة قريب ��ة متكنهم م ��ن تفجري
القنابل عن بعد.
و�أ�ض ��اف عقي ��د ال�شرط ��ة �أي�ض ��ا �أن ه ��ذه
الهجم ��ات تظه ��ر �أه ��داف التنظي ��م بب ��ث
الرعب يف املناط ��ق التي يرومون دخولها
م�ستقبال .هذه املنطقة هي قريبة من الطرق
الرئي�سة امل�ؤدية ملحافظات جماورة .
وق ��ال العطي ��ة�" :سي�ستمر تنظي ��م داع�ش
مبحاوالت ��ه الخ�ت�راق تل ��ك املناط ��ق التي
يعتربها �سرتاتيجية لتحركاته ".
خ�ل�ال العام املا�ضي �شه ��دت مناطق �شمال
�شرقي دياىل هجمات تكاد تكون �أ�سبوعية
من قب ��ل م�سلحي تنظيم داع� ��ش ،ب�ضمنها
هجمات ا�ستخدمت فيها هاونات وعبوات
نا�سف ��ة وكذل ��ك هجم ��ات ب�أ�سلح ��ة خفيفة
واختطاف ��ات  .وق ��ال خ�ب�راء �أمني ��ون �إن
بع� ��ض تل ��ك الهجم ��ات ا�ستهدف ��ت قري ��ة
الإ�ص�ل�اح ،رغم ذل ��ك فانها تعت�ب�ر من �أحد
املناطق التي ذكر اجلي�ش العراقي م�ؤخرا
�أنها خالية من �أي تواجد لتنظيم داع�ش.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

 بغداد /املدى
�أك ��دت وزارة الداخلي ��ة� ،أم� ��س ال�سبت ،وج ��ود جدولة ال�ست�ل�ام ال�شرطة
االحتادية امللف الأمني داخل املدن على م�ستوى حمافظات العراق.
ق ��ال املتحدث با�سم ال ��وزارة اللواء �سعد معن يف م�ؤمت ��ر �صحفي يف مقر
قي ��ادة الق ��وات� ،إنه "هناك جدول ��ة لعملية ا�ستالم املل ��ف الأمني �سواء يف
بغ ��داد �أو غريها من املحافظات خالل وقت قريب ،حيث �أنه بعد توجيهات
ومتابع ��ة القائد العام للقوات امل�سلحة ب� ��أن تكون عملية اال�ستالم لل�شرطة
االحتادي ��ة د�ستوري ًة وقانوني ًة �أي �أن تكون ال�شرطة ووزارة الداخلية هي
امل�س�ؤولة عن ملف الأمن الداخلي" ،م�ضيف ًا �أنه "قد زالت املربرات ،كما �أن
الكفاءة واملهنية ارتفعت �إىل م�ستوى عال بالن�سبة لوزارة الداخلية".
و�أ�ض ��اف �أن "هن ��اك ا�ستعدادات لوزارة الداخلية خ�ل�ال �شهر حمرم حيث
با�شرن ��ا بتنفيذ اخلطة ووكالة الوزارة ل�ش� ��ؤون ال�شرطة هي م�س�ؤولة عن
تنفي ��ذ هذه اخلط ��ة يف جميع املحافظ ��ات العراقية بالتن�سي ��ق مع الدوائر
اخلدمي ��ة وهيئ ��ة املواك ��ب احل�سيني ��ة وال ��وزارات وت�سي�ي�ر الدوري ��ات
وتعزيزه ��ا" .و�أو�ض ��ح معن �أن "ال�شه ��ر القادم �سوف يك ��ون هناك ت�سليم
كامل لعدد من املحافظات �إىل وزارة الداخلية يف مناطق الو�سط والفرات
الأو�س ��ط ،و�ستك ��ون �أربع حمافظات يف الوجب ��ة الأوىل ،حيث �أنه بنهاية
ه ��ذه ال�سنة �ستكون وزارة الداخلية قد ا�ستلم ��ت امللف الأمني ب�شكل �شبه
كامل داخل املدن على م�ستوى حمافظات العراق".
�إىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت قيادة عملي ��ات بغداد� ،إغ�ل�اق املالهي والن ��وادي الليلية
وحمالت بي ��ع امل�شروبات الروحية يف العا�صمة بغ ��داد لع�شرة �أيام خالل
فرتة عا�شوراء .ووجه كتاب �أر�سلته قيادة العمليات �إىل قواطع امل�س�ؤولية
يف العا�صم ��ة "بغلق املاله ��ي والنوادي الليلي ��ة والكويف �شوب وحمالت
بيع امل�شروبات الروحية" .و�أو�ضح �أن "�آمر الوحدة الع�سكرية بالقواطع
الأمني ��ة يتحم ��ل م�س�ؤولي ��ة عدم غل ��ق ما ورد �أع�ل�اه اعتبار ًا م ��ن � 3أيلول
ولغاية � 12أيلول" .وتتزامن هذه الأيام مع �إحياء مرا�سم عا�شوراء ،وهي
ذك ��رى مقت ��ل الإمام احل�سني ب ��ن علي بن �أبي طال ��ب يف معركة كربالء يف
العا�شر من �شهر حمرم.
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سياسة

بالونات اختبار ب�ش�أن "طريان احل�شد" ت�شعل
احلكومة وتدفع ال�صدر للتهديد

 الإج��������������راء ات�����خ�����ذ وف�������ق ق���������رار ح����ك����وم����ي �����س����اب����ق و�أل������غ������ي ب�����آخ����ر
 بغداد /وائل نعمة
�أك ��دت ق ��وى �سيا�سي ��ة م�شارك ��ة ف ��ي
الحكومة �صح ��ة الوثيق ��ة الم�سربة التي
�أعل ��ن فيه ��ا نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�شد
�أبو مهدي المهند� ��س ،ت�شكيل قوة جوية
تابع ��ة للح�شد ،قبل �أن يت ��م التراجع عنها
واعتبار الوثيقة مزورة.
وت�سب ��ب بح�سب بع� ��ض التحليالت بيان
"التخل ��ي" ال ��ذي �أعلن في ��ه زعيم التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در �إمكاني ��ة ترك
الحكوم ��ة ،با�صدار هيئة الح�شد ال�شعبي
وعل ��ى ل�سان "م�صدر مخ ��ول" بيان بعدم
�صحة تلك الوثيقة.
هذه المرة الثاني ��ة في غ�ضون �أ�سبوعين
تتوت ��ر العالق ��ة بي ��ن جناح ��ي الح�ش ��د
ال�شعب ��ي (فال ��ح الفيا� ��ض� -أب ��و مه ��دي
المهند� ��س) ،ب�سب ��ب المواق ��ف م ��ن
التفجي ��رات المجهول ��ة الت ��ي ا�ستهدف ��ت
تر�سانة الح�شد في عدد من المع�سكرات.
وحت ��ى الآن لم تك�ش ��ف الحكوم ��ة للر�أي
الع ��ام عن نتائ ��ج التحقيق ��ات بمالب�سات
تل ��ك الح ��وادث ،فيم ��ا اعتب ��رت بع� ��ض
الق ��راءات �أن �إع�ل�ان المهند�س من جانب
واح ��د ت�شكيل قوة جوية خا�صة بالح�شد
ب�أن ��ه رد فع ��ل عل ��ى ت�أخ ��ر �إع�ل�ان نتائ ��ج
التحقيق.
وكان نائ ��ب رئي� ��س الح�ش ��د ،ق ��د �أعل ��ن
�صراح ��ة ،نهاية �آب الما�ض ��ي ،م�س�ؤولية
�إ�سرائي ��ل والوالي ��ات المتح ��دة ع ��ن
التفجي ��رات الأخي ��رة الت ��ي ا�ستهدف ��ت
مخازن الح�ش ��د ،وهو ما فجر �أزمة داخل
الهيئة ،بعد �أن اعتب ��ر رئي�س الهيئة فالح
الفيا� ��ض تلك الت�صريح ��ات ب�أنها ال تمثل
الر�أي الر�سمي للهيئة.
وتعود ج ��ذور الخالف والتم ��رد من قبل
بع� ��ض الف�صائل على الحكوم ��ة ورئي�س
الهيئة �إلى ال�شهري ��ن الما�ضيين ،وهو ما
دف ��ع الفيا�ض نهاية تموز الما�ضي للطلب
م ��ن رئي�س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د المهدي
تمديد قرارات تنظيم الح�شد.
وقالت ت�سريبات �آن ��ذاك �إن وراء التمديد
هو رف�ض بع� ��ض الف�صائل االن�صياع �إلى
�أوام ��ر عبد المهدي ،والتي حاول فيها فك
ارتب ��اط الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة بالحركات
ال�سيا�سي ��ة و�إذابته ��ا داخ ��ل المنظوم ��ة
الأمني ��ة ،ف ��ي وق ��ت كانت في ��ه االتهامات

طريان اجلي�ش
ي�شارك يف عملية
تطهري ينفذها
احل�شد ..ار�شيف
تت�صاع ��د �ضد الق ��وات الأمريكية العاملة
�ضمن التحالف الدولي في العراق.
ب ��در الزي ��ادي وه ��و نائ ��ب ع ��ن تحال ��ف
�سائرون المح�سوب على مقتدى ال�صدر،
ق ��ال �أم� ��س ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن
"الوثيق ��ة �صحيح ��ة باعت ��راف ع ��دد من
القي ��ادات ال�سيا�سي ��ة و�سائ ��رون الت ��ي
اعتر�ضت على هذا الإجراء".
و�أ�ض ��اف الزي ��دي وهو ع�ض ��و �أي�ضا في
لجنة الأم ��ن والدفاع في مجل�س النواب:
"هن ��اك عدم تن�سي ��ق داخل هيئة الح�شد
ال�شعب ��ي �أو �أن الهيئ ��ة تطل ��ق بالون ��ات
اختبار ثم تعود لتتراجع عنها".

م�ساء الخمي� ��س الما�ضي ،قال ال�صدر في
تغريدة جاءت بعد وقت ق�صير من �إعالن
�إبو مه ��دي المهند�س ت�شكي ��ل قوة جوية
تابع ��ة للح�ش ��د ،ن�شرها عل ��ى ح�سابه في
تويتر" :يعد ذل ��ك �إعالنا لنهاية الحكومة
العراقية ،كما يُعد تحوال من دولة يتحكم
بها القانون �إلى دولة ال�شغب".
و�أ�ض ��اف ال�صدر "�إذا ل ��م تتخذ الحكومة
�إجراءاته ��ا ال�صارمة ف�إن ��ي �أعلن براءتي
منها" .وذي ��ل تغريدته بها�شت ��اك (�سالما
موطن ��ي) وو�ص ��ف نف�س ��ه ب� �ـ "ال ُمع ��زي
والمُع ّزى".

مكتب �إنقاذ :بع�ضهم موجود يف املو�صل والرقة وخميم الهول

� 3آالف �إيزيدي جمهول امل�صري
ن�صفهم ن�ساء

 بغداد /المدى
ك�ش ��ف مدي ��ر مكت ��ب �إنق ��اذ الإيزيديي ��ن المختطفين
والمختطف ��ات ح�سي ��ن قاي ��دي ،ع ��ن تحري ��ر ث�ل�اث
مختطفات من داخل مخيم للنازحين في �سوريا.
و�أو�ضح قاي ��دي �أن الفتيات الثالث تم تحريرهن من
داخل مخي ��م الهول ف ��ي �سوريا ،حديث� � ًا ،منوها �إلى
معلومات م�ؤكدة عن وج ��ود المئات من المختطفات
الإيزيدي ��ات ،و�أطف ��ال المك ��ون ف ��ي قب�ض ��ة عائالت
داع�ش في المخيم المذكور حتى الآن.
ومن بين �أكثر م ��ن خم�سة �آالف مختطفة ومختطف،
اقتادهم تنظي ��م داع�ش الإرهابي �إل ��ى المناطق التي
كان ��ت تحت بط�شه في مطلع ع ��ام  ،2014ا�ستطاعت
�أكث ��ر من �ألف فتاة �إيزيدي ��ة ،فقط التحرر والخال�ص
م ��ن �أ�ش ��د �أن ��واع العن ��ف ،والتعذي ��ب واالغت�ص ��اب
الجماعي واليومي على يد الدواع�ش.
ون�ش ��رت ح�صيلة بالأرق ��ام ت�ضمنت �أع ��داد الناجين
وغيره ��م ،وح�س ��ب الإح�صائي ��ة التي ك�شفه ��ا قايدي
ف ��ي � 1آب الما�ض ��ي� ،أن الع ��دد الكل ��ي للمختطف ��ات،
والمختطفي ��ن ،الناجي ��ن م ��ن قب�ض ��ة "داع� ��ش" بلغ
حت ��ى الآن ( )3487ناجي ��ا ،وناجية.وبيّن قايدي �أن
ع ��دد الن�س ��اء الناجيات م ��ن �ضمن الع ��دد الكلي ،بلغ
( )1186ناجي ��ة ،و�أن عدد الرج ��ال المحررين بلغوا

( )337محرر.
و�أكم ��ل� :أم ��ا ع ��دد الأطف ��ال المحررين �ضم ��ن العدد
الكل ��ي المذكور �أعاله ،فقد و�صل عدد الأطفال الإناث
المح ��ررات �إل ��ى ( )1024طفل ��ة ناجية� ،أم ��ا الذكور
المحررين بلغ عددهم ( )940طفال.
وق ��ال قاي ��دي لـ(�سبوتني ��ك)� ،إن الع ��دد الكل ��ي
للمختطفات ،والمختطفين الذين ما زالوا محتجزين
ومفقودي ��ن على ي ��د تنظيم "داع� ��ش" الإرهابي ،بلغ
( )2930من بينهم ( )1338امر�أة ،و( )1592رجال.
وي�ؤكد قايدي قائ ًال :نحن في مكتب �إنقاذ الإيزيديين،
هدفن ��ا الرئي� ��س تحري ��ر المختطف ��ات ،المختطفي ��ن
الذين وقع ��وا بيد ع�صابات "داع� ��ش" الإرهابي ،في
الثالث م ��ن �آب  ،2014ذاك ��را �أن المكتب افتتح ب�أمر
م ��ن رئي�س �إقليم كرد�ست ��ان نجيرفان بارزاني ،وبدء
العمل فيه في ت�شرين الأول من عام الإبادة نف�سه.
واختتم مدي ��ر مكتب �إنقاذ الإيزديي ��ن ،المختطفات،
والمختطفي ��ن ،منوه ��ا �إل ��ى �أن عملي ��ات تحري ��ر
الإيزيدي ��ات والمختطفي ��ن من �أبن ��اء المكون ،جرت
�أغلبه ��ا ف ��ي مدينت ��ي المو�ص ��ل العراقي ��ة والرق ��ة
ال�سورية ،عندما كان ي�سيطر عليهما "داع�ش" ،م�شيرا
�إلى �أن عددا م ��ن المختطفين ما زالوا في المنطقتين
المذكورتين ،وفي مناطق �أخرى ومخيمات النازحين
لدى عائالت التنظيم ،محتجزين حتى الآن.

حرب الوثائق
بع ��د ذل ��ك بوق ��ت ق�صي ��ر ت�سرب ��ت وثيقة
�سابق ��ة �ص ��ادرة من مكت ��ب القائ ��د العام
للقوات الم�سلح ��ة ،تلغي ا�ستحداث هيئة
الح�ش ��د ال�شعب ��ي لأي ت�شكي�ل�ات جديدة
للح�شد دون موافقة القائد العام ،وهو ما
اعتبر ردا على وثيقة المهند�س.
وج ��اء ف ��ي كت ��اب �س ��ري و�شخ�ص ��ي من
�سكرتير مكتب رئي� ��س الوزراء �إلى هيئة
الح�ش ��د ال�شعب ��ي -مكت ��ب رئي� ��س الهيئة
بتاري ��خ " :21/8/2018وج ��ه رئي� ��س
ال ��وزراء ب�إلغ ��اء م�ضم ��ون كت ��اب هيئ ��ة
الح�ش ��د ف ��ي  2018/8/18و�ض ��رورة

االلت ��زام بالقان ��ون والتعليم ��ات الت ��ي
تق�ض ��ي ع ��دم ت�سيي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د
ال�شعب ��ي وع ��دم �إلغ ��اء �أو ا�ستح ��داث
ت�شكي�ل�ات �إال بع ��د ا�ستح�ص ��ال موافق ��ة
القائد العام وبخالف ذلك تتحمل الجهات
ذات العالقة الم�س�ؤولية القانونية".
و�أك ��دت الوثيق ��ة "ع ��دم تحري ��ك �أي
ت�شكي�ل�ات �إال بع ��د التن�سي ��ق الكام ��ل مع
قي ��ادة العملي ��ات الم�شترك ��ة وتح�صي ��ل
موافق ��ة القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلحة
على وف ��ق ال�سياق ��ات المتبع ��ة" ،فيما لم
تعرف �أ�سباب �صدور هذا الكتاب في ذلك
الوقت.

وعلى �إثر التطورات الأخيرة ،ن�شر موقع
هيئ ��ة الح�ش ��د الإلكتروني ي ��وم الجمعة
الما�ضي ��ة ،بيان ��ا عل ��ى ل�س ��ان "م�ص ��در
مخ ��ول" داخل الهيئ ��ة لم يذك ��ر ا�سمه �أو
�صفت ��ه ،نف ��ى فيه �ص ��دور ق ��رار بت�شكيل
قيادة للقوة الجوية في الح�شد ال�شعبي.
ولم تعقب الحكومة �أو رئي�س الهيئة فالح
الفيا�ض حتى الآن ب�شكل ر�سمي على تلك
الت�سريبات .بدوره ق ��ال محمد البلداوي
وه ��و نائ ��ب ع ��ن ع�صائ ��ب �أه ��ل الح ��ق
(�صادق ��ون) لـ(الم ��دى) �إن "جهات زورت
وفبرك ��ت ق�ضي ��ة ت�شكي ��ل ق ��وة الح�ش ��د
للإ�س ��اءة ل�سمع ��ة الح�شد و�إث ��ارة الفتنة

بينها وبين القوات الأمنية".
وكان ��ت الوثيق ��ة الم�سرب ��ة والتي تحمل
توقيع نائب رئي�س هيئة الح�شد ال�شعبي
جمال جعفر "�أبو مهدي المهند�س" والتي
�ص ��درت الخمي�س الما�ضي ،ق ��د ا�ستندت
�إل ��ى �أم ��ر ديوان ��ي �ص ��ادر في فت ��رة حكم
رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سبق ن ��وري المالكي
قبل � 5سنوات.
و�أك ��دت الوثيق ��ة "ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى الأم ��ر
الديوان ��ي المرق ��م  79ل�سن ��ة 2014
والمبل ��غ �إلين ��ا بكت ��اب مكت ��ب رئي� ��س
ال ��وزراء والم� ��ؤرخ ف ��ي 8/9/2014
ولل�صالحيات المخولة �إلينا ولمقت�ضيات
الم�صلح ��ة العامة ن�سبن ��ا ت�شكيل مديرية
الق ��وة الجوي ��ة ويكل ��ف �ص�ل�اح مه ��دي
حنتو�ش مدير ًا للمديرية بالوكالة للتنفيذ
من تاريخه �أعاله".
وي ��رى محم ��د البل ��داوي ،النائ ��ب ع ��ن
الع�صائ ��ب� ،أن اختيار ا�س ��م حنتو�ش في
الوثيق ��ة "المفبرك ��ة" هو �ضم ��ن الهجمة
الإعالمية الموجهة �ضد الح�شد .والأخير،
بح�س ��ب بع� ��ض الت�سريب ��ات ،م�شم ��ول
بعقوبات الخزانة الأمريكية التي فر�ضت
قبل � 7سن ��وات ،بتهمة الإره ��اب وتهديد
م�صالح الواليات المتحدة.
وج ��اء ا�س ��م �ص�ل�اح مه ��دي حنتو�ش مع
�شخ�صيتي ��ن عراقيتي ��ن وثالث ��ة �إيراني ��ة
اتهم ��وا ف ��ي  2012بالإره ��اب �أي�ض ��ا
�ضم ��ن قوائ ��م الخزان ��ة الأمريكي ��ة ،وهم
كري ��م جعف ��ر مح�س ��ن الغانم ��ي وهو من
�أهال ��ي العمارة وم ��ن مواليد عام ،1968
وريا�ض يون� ��س جا�سم الحمداوي ،ومن
موالي ��د بغ ��داد  ،1974والإيراني محمد
وهو من مواليد . 1964
ورغ ��م ذلك يق ��ول البل ��داوي �إن "من حق
الح�شد كما الجي�ش وال�شرطة �أن يكون له
فوج مدرعات وقوة جوية".
وف ��ي �شب ��اط الما�ض ��ي كان الح�ش ��د ق ��د
�أعل ��ن اثن ��اء حفل ��ة تخ ��رج لمجموعة من
المقاتلي ��ن في �صنف البحرية عن ت�شكيل
النواة الأول ��ى للقوات البحري ��ة التابعة
للهيئ ��ة ،لكن ل ��م تعمل ه ��ذه القوات حتى
الآن بح�سب نواب عن الب�صرة.
لك ��ن بدر الزيادي ،ع�ض ��و لجنة الأمن في
البرلم ��ان �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن تل ��ك الإجراءات
�س ��واء ت�شكي ��ل ق ��وة بحري ��ة �أو جوي ��ة
�ستعني "وجود دولة داخل دولة".

نا�شطون و�صحفيون ّ
مهددون ي�س�ألون من حر�ض على قتلنا؟
 بغداد� /أف ب
واج ��ه نا�شط ��ون و�صحافي ��ون
ومدون ��ون عراقي ��ون حمل ��ة م ��ن
االتهام ��ات والتهدي ��دات من خالل
ح�ساب ��ات على الإنترن ��ت مجهولة
الهوي ��ة وي�شتب ��ه بارتباطه ��ا
با�شخا� ��ص له ��م عالقة باي ��ران في
بل ��د منق�س ��م �سيا�سي ��ا عل ��ى خلفية
التوترات الإيراني ��ة الأميركية في
المنطقة.
وت�ستفي ��د الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
والف�صائل الم�سلح ��ة وم�س�ؤولون
ف ��ي العراق مما ي�سم ��ى "الجيو�ش
الإلكترونية" منذ �سنوات لأغرا�ض
الدعاية �أو عل ��ى العك�س ال�سخرية

م ��ن منتقديه ��م والتهج ��م عليه ��م.
لكن ه ��ذه المناكفات على الإنترنت
ازدادت في الأ�شه ��ر الأخيرة ،على
خلفية ت�صاعد التوتر بين الواليات
المتح ��دة و�إي ��ران الداعمي ��ن
للحكوم ��ة العراقي ��ة ،و�ص ��وال الى
تحوله ��ا �أحيان ��ا ال ��ى م ��ا ي�شب ��ه
التهدي ��دات بالقتل .ولم ي�سجل �أي
اعتداء فعلي حتى الآن.
ومن ��ذ منت�ص ��ف تم ��وز الما�ض ��ي،
تعر�ض ��ت خم�س ��ة مخ ��ازن �أ�سلحة
ومع�سك ��رات تابعة لق ��وات الح�شد
ال�شعب ��ي المدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران
لتفجي ��رات �أو غ ��ارات .وحمل ��ت
ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي �إ�سرائيل
والوالي ��ات المتح ��دة م�س�ؤوليتها،

كم ��ا �ألق ��ت بالل ��وم عل ��ى "عم�ل�اء"
�أ�سهم ��وا بالهجم ��ات .وفت ��ح ه ��ذا
االته ��ام الطري ��ق �أم ��ام حمل ��ة عبر
الإنترن ��ت �ض ��د مجموع ��ة وا�سعة
من المواطني ��ن العراقيين اتهموا
بالتعاون م ��ع �إ�سرائيل والواليات
المتحدة.
ون�ش ��رت �صفح ��ات ال يع ��رف
�أ�صحابه ��ا ،قائمة ب�أ�سم ��اء و�صور
مدونين وكتاب ُكتب عليها "بع�ض
ه� ��ؤالء المدوني ��ن ال يعلم ��ون
الأه ��داف الحقيقي ��ة للم�ش ��روع
المتمث ��ل بتهيئة الوع ��ي الجماعي
العراق ��ي للتطبي ��ع م ��ع �إ�سرائي ��ل،
وقد عملوا من �أجل المال فقط".
و�أدرج ��ت �أ�سم ��اء ع ��دد م ��ن

ال�صحافيي ��ن البارزي ��ن عل ��ى
الالئح ��ة ومنه ��م ال�صحف ��ي عم ��ر
ال�شاه ��ر ،والباحث والكاتب ه�شام
الها�شم ��ي ،ور�س ��ام الكاريكاتي ��ر
�أحم ��د ف�ل�اح ،ومقدم ��ة البرام ��ج
جمان ��ة ممت ��از ،والم ��دون الب ��ارز
�شج ��اع فار� ��س ،وال�صحف ��ي ر�ضا
ال�شم ��ري ،والنا�شط ��ون �ستيف ��ن
نبي ��ل ،و�صقر �آل زكري ��ا ،وح�سين
علي ،وعمر محمد.
عل ��ى �إث ��ر ه ��ذا الت�صعي ��د ،وج ��ه
الم ��دون عل ��ي وجي ��ه ،وه ��و م ��ن
�ضم ��ن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن تلق ��وا
تهديد ًا ،ر�سالة �إلى رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د المهدي ورئي� ��س هيئة
الح�ش ��د ال�شعب ��ي فال ��ح الفيا� ��ض

ونائبه �أبو مه ��دي المهند�س طالبا
منه ��م الدعم .وقال "من ��ذ �سنوات،
ونح ��ن مجموع ��ة م ��ن الإعالميين
والمدوني ��ن نتعر� ��ض للتحري� ��ض
عل ��ى قتلنا من مدوّ ني ��ن و�صفحات
ت�شير �إل ��ى �أنها مقربة م ��ن الهيئة،
�أو تابعة لها".
و�أ�ض ��اف "�أرج ��و الإ�ش ��ارة �إلى ما
�إذا كان هن ��اك توجي ��ه للتحري� ��ض
عل ��ى دمن ��ا ،واته ��ام مجموع ��ة
م ��ن الإعالميي ��ن الوطنيي ��ن بته ��م
�سخيفة وفارغة �أولها "التطبيع مع
�إ�سرائي ��ل"� ،أو "العمالة" ،وننتظر
منك ��م �أن ت�شي ��روا ب�ش ��كل وا�ضح،
�إل ��ى م ��ا �إذا كانت ه ��ذه ال�صفحات
وال�شخ�صيات تابعة لكم".

العراق ي�ست�أنف العمل مبنفذ املنذرية ويقرتب من افتتاح معرب جديد مع �سوريا
 بغداد /المدى
افتت ��ح العراق ،الجمعة ،منف ��ذ ًا بري ًا جديد ًا مع
�إي ��ران ،عب ��ر محافظ ��ة ديالى .و�أعلن ��ت وزارة
الداخلي ��ة ف ��ي بيان تلقت ��ه (الم ��دى) �أن الوزير
يا�سين طاه ��ر افتتح منف ��ذ المنذرية الحدودي
م ��ع �إي ��ران .ويقع منف ��ذ المنذري ��ة ،البري ،في
�أط ��راف ق�ضاء خانقين� ،شم ��ال �شرقي محافظة
ديال ��ى ،والذي م ��ن المتوقع �أن ي�ص ��ل فيه عدد
الم�سافري ��ن �إل ��ى � 1200شخ� ��ص ف ��ي الي ��وم
الواحد .وكان ه ��ذا المنفذ داخل الخدمة �إال �أن
ال�سلط ��ات �أوقفت العمل فيه من ��ذ ما يقارب 10
�سن ��وات .وترب ��ط الع ��راق و�إيران ع ��دة منافذ
برية ،وح ��دود وا�سعة تمتد �إلى  1458كم بدءا
من المم ��ر المائي "�ش ��ط العرب"� ،إل ��ى النقطة
الحدودي ��ة الثالثي ��ة الم�شترك ��ة م ��ع تركيا .في
الوقت ذات ��ه� ،أعلن قائممقام ق�ضاء القائم �أحمد
جدي ��ان ،ف ��ي ت�صري ��ح لمرا�سل ��ة (�سبوتني ��ك)
�إنج ��از  %90من �إعادة ت�أهي ��ل المنفذ الحدودي
مع �سوريا.
وعن موعد افتتاح المنفذ الحدودي بين القائم

غرب ��ي الأنب ��ار ،غرب ��ي الب�ل�اد ،م ��ع البوكم ��ال
ال�سورية� ،أك ��د جديان ،ب�أنه ل ��ن يعاد فتحه في
ال�ساب ��ع م ��ن ال�شه ��ر الج ��اري ح�س ��ب المقرر،
وت�أجيل ��ه �إلى �إ�شع ��ار �آخر ب�سبب ع ��دم اكتمال
بع� ��ض الأعم ��ال اللوج�ستي ��ة ،وعل ��ى ر�أ�سه ��ا
الطاقة الكهربائية .و�أو�ضح جديان �أن الأعمال
اللوج�ستي ��ة غي ��ر مكتمل ��ة حت ��ى الآن ،ومنه ��ا
الكهرباء ،والمي ��زان وق�سم من البنى التحتية،

وبع�ض الكرفانات ،م�شيرا في الوقت نف�سه �إلى
�أنه تم �إكم ��ال �إعادة ت�أهيل مقر المنفذ ،وقاعات
اال�ستقب ��ال ،والمغ ��ادرة ،والكم ��رك المدن ��ي
والج ��وازات ،وال�ساح ��ات .و�ص ��رح قائممقام
ق�ضاء القائم ف ��ي  29من �شهر �آب الما�ضي ،عن
ت�أجيل �إعادة افتت ��اح معبر "البوكمال -القائم"
الحدودي بين �سوريا والعراق� ،إلى ال�سابع من
�أيل ��ول ،لأ�سباب لوج�ستية �ستح�سم قريب ًا جد ًا،

م�ؤ ّكد ًا �أن العمل عل ��ى �إعادة ت�أهيل المعبر ،يتم
بوتيرة عالية .وقال جديان� :إن العمل على �إعادة
ت�أهيل المنفذ الحدودي مع �سوريا ،يتم بوتيرة
عالية ،وتم توفير الكرفانات ،والمخازن ،وكان
م ��ن الم�ؤم ��ل افتتاح ��ه ي ��وم � 1أيل ��ول ،ح�س ��ب
االتفاق م ��ع هيئة المناف ��ذ الحدودية العراقية.
و�أ�ش ��ار جديان �إل ��ى � ّأن المهلة ت ��م تمديدها �إلى
ال�ساب ��ع م ��ن ال�شه ��ر الج ��اري ،لحي ��ن االنتهاء
م ��ن الترتيب ��ات اللوج�ستية من توفي ��ر الطاقة
الكهربائية والمياه ،م�ؤك ��د ًا �أن دائرة الم�شرف
عل ��ى المنف ��ذ ،والمدي ��ر ،وغ ��رف الج ��وازات،
والنقل البري ،كلها جاهزة في المنفذ ،وما بقي
هو ق�ضايا ب�سيطة.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى وج ��ود �ضغ ��وط كبي ��رة الفتت ��اح
المنف ��ذ الح ��دودي بي ��ن البلدي ��ن ،لأج ��ل عودة
الن�ش ��اط التج ��اري ،وحرك ��ة الم�سافري ��ن بعد
انقطاع دام �سن ��وات .و�أجرت قيادات ع�سكرية
م ��ن الجي� ��ش العربي ال�س ��وري وم ��ن الجي�ش
العراق ��ي ف ��ي وقت �ساب ��ق ،جول ��ة ا�ستطالعية
على الحدود بين البلدين تمهيد ًا لإعادة افتتاح
معبر "البوكمال -القائم" الحدودي.
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 طالب عبد العزيز

�شيء من املوت
ٌ
من �أجل �أن تن�أى بنف�سك عن هذه وتلك ،كان لك ان تتخذ من جذع نخلة ،يف �أق�صى
�سباخك متك�أً ،حتدث ان�سانك الذي فيك بحديث املاء والقوارب واال�شرعة الهاكلة.
ه ��ذه �أر� ��ض ع َّز عل ��ى �ساكنها ال�صرب ،ه ��ذه بالد يقر� ��ض �أمنها ق ��وم ال ي�ؤمتنون،
وتفر�ض قوانينها على �ضعفائها ،بينهم من يرفع ذراعه عالي ًا مع �صوت طبل كبري
بغيت ��ه �أن يدخلك الرع ��ب الذي ن�أيت عنه ،و�آخر ي�شج ر�أ�س ��ه �صاحبه فريعبك ،فال
خ�ي�ر يف م ��ن يجي�ؤك بحديث م�ستل من كتاب �أ�صفر ال لي�ضيئ وجهك بنوره� ،إمنا
لك ��ي ت�سل ��م الروح على يديه ،هذه ب�ل�اد �إن �أحببتها قتلتك مالئكته ��ا ،و�إن غادرتها
تركت عيالك فيها لل�سبي.
ال تكت ��ب يف �صفحتك م ��ا تريد ،لئال يقر�أ �صاحبُ ابنك ما كتب ��ت ،وال تن�شر �صور ًا
ملون� � ًة ت�ضم ��ك والن�ساء ،فهذا مما ال يليق بك �أب ًا وج� � ّد ًا ،لك من احلفدة والأ�سباط
م ��ا ل ��ك ،لذا جت ّر�أ واحذف �صداقتك مع ابنك و�شقيق ��ه ،وزميله ورفيقه ،لئال حترج
اح ��د ًا منهم ،فقد �أ�صبحنا عار �أهلينا كما و�صف "ا ّل�شبلي" نف�سه ذات يوم .ولأنك
ماع ��دت من امللة ب�شيئ ،بح�س ��ب وثائق ه�ؤالء و�أولئك� ،سيتوج ��ب عليك ال�سماح
لأحده ��م ب�أن يغرز بريق� � ًا ،يخالط ال�سماء� ،أعلى ال ��دار ،وليرتامح طولي ًا مع طبق
النخل ��ة ،والقط االنرتنيت ،وال ب�أ�س بان يعلوه كث�ي�ر ًا ،فهذا زمان يُحرتم فيه من
عل ��ت بيارقه ��م ،وكربت قدور ُهم ،ومُلئ ��ت بالرز واللحم ِ�صحافه ��م .لذا ،ومن �أجل
عي ��ون �أبنائك وزوجت ��ك وك ّناتك و�أحفادك و�أ�سباطك �إجع ��ل من �صوت الـ دي جي
عالي ًا ،وال ب�أ�س ب�شيئ من الرماد قرب الباب.
ً
�إياك واالزرق من الثياب فانه لون املو�سيقى ،و�إياك واالبي�ض �أي�ضا ،فهو �صوت
القادمني من امل�سرات ،كل جدار يف املدينة ا�سود ،وكل احلدائق منزوعة املباهج،
ف�ل�ا تفزع ال�شجر ب�صوت فريوز ،واترك النفايات قرب باب الدار ،هذا يوم للكمد،
وعم ��ال النظافة ال ي�ستعجلون رفعها الي ��وم ،هم يف �سبخة من االر�ض ينتظرون،
ال تق ��ل ل�صاحبك �صباح اخلري ،ع ��ن �أي ال�صباحات تتحدث� ،أخف كي�س املك�سرات
ع ��ن عني زوجتك ،هي تري ��دك واقفا مع ح�شد الواقفني ،بني الأثايف ،توقد وجتمع
وحت�صي وتتجهم .قل لأبنك �أال ي�ضحك ،علمه كيف يراك ُم الدمع يف مقلته ويبكي،
علم ��ه �أال مي�ش ��ط �شعره ،وليمتنع عن حم ��اورة طالب املو�سيق ��ى ،وليذهب �ضياء
غرفته اىل دارة �أخرى ،غري دارنا.
م ��ن النافذة ت�سمع الطبول متج ��ردة من الر�أفة ،و�صل�صلة ال�سال�سل وهي ترتطم
باللح ��م ،تنزعه �أحم َر و�سخ� � ًا ،ويف الزجاج ما يرتطم بقلبك م ��ن احلديد ،فينغلق
بابٌ �أطلت ت�شرعه لل�سالم .احدهم يت�سلل مبدية اىل حديقة روحك� ،أك ُ
رث من مدية
ترفع بني البتالت ،والظالم يرين ،هناك من اطف�أ م�صباح ًا ،و�أكرث من واحد ال ي�أبه
النطف ��اء امل�صابيح على الع�شب  .اتخرج؟ �أجتر�أ ؟ و�أنت �شلو رفيف و�آ�س ،كن يف
الغرفة االخرية من البيت ،و�أغلق النوافذ كلها� ،إجعل ميينك على ي�سارك ،وظهرك
اىل بطن ��ك ،و�أمامك اىل خلف ��ك ..وتدثر بق�صيدتك االخرية� ،أكم ��ل كتاب �أ�سمائك
ال ��ذي ابتد�أته ال�شهر االخري ،و�أحمل اىل و�سادتك ما �شئت من االحالم ،هناك ،يف
الظالم الذي يرين ،من ال يعرث عليك بني الآمال واملماحي الكثرية.
�صاحب
ال تكتب يف �صفحتك ما تريد ،لئال يقر�أ
ُ
ً
ابن��ك ما كتبت ،وال تن�شر �ص��وراً
ملونة ت�ضمك
والن�س��اء ،فهذا مم��ا ال يليق بك �أب�� ًا وجدّ اً ،لك
جتر�أ واحذف
من احلفدة والأ�سباط ما لك ،لذا ّ
�صداقتك م��ع ابنك و�شقيقه ،وزميله ورفيقه،
لئال حترج احداً منهم
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بلغ العجز في غطائها ال�سريري � 4500سرير

ذي ق��ار قلق��ة م��ن تلك���ؤ العم��ل ف��ي الم�ست�شف��ى الترك��ي
 نا�شطون يرون �أن الوزارات وامل�ست�شفيات الأهلية وراء ت�أخري �إجنازه على مدى � 10سنوات

 ذي قار  /ح�سين العامل
�أعلنت الحكوم ��ة المحلية في ذي قار يوم
الجمع ��ة ( � 6أيل ��ول  ) 2019عن قلقها من
تلك� ��ؤ العمل في الم�ست�شف ��ى التركي الذي
بو�ش ��ر بتنفيذه منذ ع�ش ��رة �أعوام  ،وفيما
طالب ��ت الأمان ��ة العامة لمجل� ��س الوزراء
واللجن ��ة الوزاري ��ة المكلف ��ة بمتابع ��ة
تنفيذه والتدخل للتعجي ��ل بوتيرة العمل
 ،يرى نا�شطون وقوف �شخ�صيات متنفذة
م�ستفي ��دة م ��ن واردات الم�ست�شفي ��ات
الأهلية وراء ت�أخير انجازه.
وق ��ال محاف ��ظ ذي قار ع ��ادل الدخيلي في
بيان تلقت المدى ن�سخة منه �إن " الحكومة
المحلي ��ة فاتح ��ت الأمانة العام ��ة لمجل�س
ال ��وزراء ح ��ول تلك� ��ؤ العمل ف ��ي م�شروع
م�ست�شفى النا�صرية العام  ،والمُحال على
�شرك ��ة يونيفير�سال اجار�سن التركية منذ
ع ��ام  ، " 2009مبين� � ًا �أن " المتحق ��ق م ��ن

خط ��ة العمل ال�شهري ال تتنا�سب مع المدة ال ��ى خدم ��ات الم�ست�شف ��ى الترك ��ي ك ��ون
المحددة لإكمال الم�شروع".
م�شاف ��ي المحافظة تواجه زخم ًا كبير ًا من
و�أو�ض ��ح الدخيل ��ي �أن " ن�س ��ب الإنج ��از المراجعين ".
المتحقق ��ة حت ��ى الآن رغم �أنه ��ا قاربت �إلـ وتاب ��ع الدخيل ��ي �أن " الدوائ ��ر المعني ��ة
� %96إال �أن تباط� ��ؤ وتي ��رة العم ��ل وقل ��ة بالمحافظ ��ة ا�ستكمل ��ت من جانبه ��ا �أعمال
ع ��دد العاملين في الم�ش ��روع ال ت�شير الى الخدم ��ات والبن ��ى التحتي ��ة للم�ش ��روع
�إمكاني ��ة �إنج ��ازه في الم ��دة المق ��ررة "  ،المتمثل ��ة ب�إي�ص ��ال الم ��اء والكهرب ��اء
و�أ�ض ��اف " ف ��ي �ضوء المعطي ��ات الحالية واالت�ص ��االت والخط ��وط الناقل ��ة لمي ��اه
ن ��رى م ��ن الواجب ّ
تدخ ��ل الأمان ��ة العامة المج ��اري والأمط ��ار وال�ص ��رف ال�صحي
ً
لمجل� ��س ال ��وزراء لغر� ��ض ح ��ث اللجن ��ة " ،و�أردف " كم ��ا وجهن ��ا مديري� �ة بلدية
الم�شكلة برئا�سة وزير الإ�سكان والإعمار النا�صري ��ة ب�أك�س ��اء ال�ش ��وارع والط ��رق
والبلدي ��ات  ،عل ��ى ا�ستدع ��اء ال�شرك ��ة الم�ؤدية �إلى الم�ست�شفى".
المنفذة للم�شروع للت�سريع بوتيرة العمل ومن جانبه قال ع�ض ��و الجماعة المطلبية
و�إنجازه �ضم ��ن ال�سقف الزمن ��ي المحدد ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار النا�ش ��ط المدن ��ي
".
خال ��د ها�ش ��م ان " بع� ��ض المواطن ��ون
و�أ�ش ��ار محاف ��ظ ذي قار �إل ��ى �أن " مراحل ف ��ي النا�صري ��ة يتناقلون �أخب ��ار عن قرب
العم ��ل المتبقي ��ة م ��ن الم�ش ��روع ال يمكن افتت ��اح الم�ست�شفى الترك ��ي ولحد الأن لم
�إنجازه ��ا �ضمن الم ��دة الزمنية الممنوحة يح�صل �أي �إجراء فني �أو �إداري لفتح هذا
لل�شرك ��ة " ،م�ؤكد ًا " حاج ��ة �أهالي ذي قار الم�شف ��ى " ،و�أ�ضاف فمن ��ذ �أب عام ٢٠١٨

وع ��دت وزي ��رة ال�صح ��ة ال�سابق ��ة عديلة
حم ��ود بافتتاح ��ه ولم يفتتح حت ��ى يومنا
هذا".
و�أ�ض ��اف ها�شم " فمن ��ذ عام  ٢٠١٥ونحن
ن�سم ��ع �أن ن�سب ��ة الإنج ��از بلغ ��ت %٩٦
ومن ��ذ ذلك الحين لم تنج ��ز الأربعة بالمئة
المتبقي ��ة "  ،الفت ًا ال ��ى �أن " �أهالي ذي قار
يواجهون حالي ًا مخاط ��ر الأمرا�ض بعجز
�سري ��ري كبير في م�ست�شفي ��ات المحافظة
كم ��ا يعان ��ون م ��ن ا�ستغ�ل�ال الم�شاف ��ي
الأهلية ".
وا�ستط ��رد النا�شط المدن ��ي " نحن نموت
ب ��الآالف وال ن ��رى بارق ��ة �أم ��ل بافتت ��اح
الم�ست�شفى الذي طال انتظاره " ،وت�ساءل
قائ�ل� ًا " ه ��ل نح ��ن نعي� ��ش كذب ��ة �أ�سمه ��ا
الم�ست�شف ��ى الترك ��ي؟ �أم نعي� ��ش �ص ��راع
�أجن ��دات طبي ��ة للحيلول ��ة دون افتتاح ��ه
وت�أخيره لأطول فترة زمنية ممكنة ؟".
وم ��ن جهة �أخرى ي ��رى نا�شطون مدنيون

�أن �أ�سب ��اب تعطي ��ل �إنج ��از الم�ست�شف ��ى
التركي الذي با�ش ��رت �شركة يونيفير�سال
اجار�س ��ن التركي ��ة بتنفي ��ذه من ��ذ ع�ش ��ر
�سنوات تق ��ف ورائها �شخ�صي ��ات متنفذة
م�ستفي ��دة م ��ن واردات الم�ست�شفي ��ات
الأهلي ��ة الت ��ي تفر� ��ض �أج ��ور ًا عالية على
المر�ضى .
وكان ��ت �شرك ��ة يونيفير�س ��ال اجار�سن قد
با�شرت عام  2009بتنفيذ م�شروع لإن�شاء
م�ست�شفى ع ��ام في النا�صري ��ة في الموقع
القديم للم�ست�شفى الع�سكري ،ومن المقرر
�أن ي�شتمل الم�ست�شفى التركي الذي يجري
�إن�شائ ��ه على م�ساحة  30دونم ًا على 490
�سري ��ر ًا و�أق�س ��ام طبية مختلف ��ة منها ق�سم
الع�ل�اج ال ��ذري لمر�ضى ال�سرط ��ان وق�سم
الكلية ال�صناعية وق�س ��م الجهاز اله�ضمي
والباطن ��ي وق�سم الأمرا�ض القلبية وق�سم
الأ�سن ��ان و�أق�سام �أخ ��رى كما ي�شتمل على
� 14صالة عمليات و�صالتين للق�سطرة .
وتواجه محافظ ��ة ذي قار التي ت�ضم �أكثر
م ��ن مليوني ن�سم ��ة عجز ًا ح ��اد ًا في حجم
الغط ��اء ال�سري ��ري حيث ال يتوف ��ر �سوى
� 1500سري ��ر م ��ن �أ�ص ��ل � 6000سري ��ر
تحتاجه ��ا محافظة ذي ق ��ار فعلي� � ًا كما �أن
معظ ��م الأبني ��ة الخا�ص ��ة بالم�ست�شفي ��ات
متهالكة.
وت�ستقب ��ل م�ست�شفي ��ات محافظ ��ة ذي قار
�سنوي� � ًا �أكث ��ر م ��ن خم�س ��ة ماليي ��ن حال ��ة
مر�ضي ��ة  ،و�أج ��راء �أكث ��ر م ��ن � 100أل ��ف
عملي ��ة جراحي ��ة ،بينه ��ا عملي ��ات ف ��وق
الكبرى في مجال القلب المفتوح.
وكان ��ت محافظ ��ة ذي ق ��ار� ،أعلن ��ت ي ��وم
الأربع ��اء (  25ايلول  ،) 2013عن تحقيق
ن�سب �إنجاز متقدمة تقدر بـ  %70من �أعمال
الإن�ش ��اءات في الم�ست�شف ��ى التركي الذي
ي�ض ��م � 490سرير ًا ،وفيم ��ا توقعت �إنجاز
الم�ست�شفى بالكامل خ�ل�ال الن�صف الأول
من ع ��ام  ،2014رجح ��ت �أن ي�سهم �أنجاز
الم�ست�شفى في حل جزء من م�شكلة العجز
ال�سري ��ري ال ��ذي تعان ��ي من ��ه المحافظ ��ة
والذي يقدر ب�أكثر من � 4500سرير ًا.

�إع��������ل�������ان����������������ات

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

زين كا�ش تطلق خدمة
التو�صيل املجاين لبطاقة
"والت كارد"
أعلنت (زين كاش) إحدى أبرز بوابات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف
احملمول واإلنترنت في العراق عن إطالق خدمة جديدة ،تضيفها إلى
سلسلة خدمات زين كاش وهي خدمة توصيل بطاقة "والت كارد"
وتسجيلها دون احلاجة الى مراجعة مراكز اخلدمة .وتأتي هذه اخلطوة
في إطار التزام زين كاش في تقدمي أحدث احللول الرقمية واملنتجات
املبتكرة ملشتركيها في كافة أرجاء العراق وتعزيز التوجه نحو
االقتصاد الرقمي.
خدمة توصيل بطاقة "والت كارد" املجُازة من قبل شركة “ماستركارد”
العاملية ،تقدمها زين كاش ملشتركيها .اخلدمة اجلديدة تتيح ملشتركي
محفظة زين كاش طلب وتسجيل بطاقة "والت كارد" في بغداد،
حيث سيكون بإمكان املشترك طلب توصيل البطاقة وتسجيل
احملفظة الدائمة من خالل تطبيق زين كاش وبعدها سيتم إيصالها
إلى املستخدم من دون أي تكلفة إضافية خالل  24ساعة ،وإمتام
إجراءات التسجيل مباشرةً عند التسليم .وتتيح هذه اخلدمة توفير
الوقت واجلهد على مستخدمي زين كاش وتسهيل عملية حصولهم
أربع
على بطاقات "والت كارد" املاسترد كارد واحملفظة الدائمة خالل ٍ
وعشرين ساعة داخل مدينة بغداد حصراً.
الرئيس التنفيذي لزين كاش يزن التميمي وفي تعليقه على إطالق
اخلدمة اجلديدة قال ":نعمل على تامني حساب مالي الكتروني
(محفظة الكترونية مرتبطة ببطاقة ماستركارد) بأفضل وأسهل
الطرق ملشتركينا.
تقدمي خدمات وحلول مبتكرة ،مناسبة تلبي احتياجات وتعزز من جتربة
مشتركينا بسهولة ويسر هي اهم اولوياتنا ".
ستتيح خدمة توصيل "والت كارد" من زين كاش ،الفرصة أمام أي
مستخدم للتسجيل وطلب بطاقة "والت كارد" من منزله أو أي مكان
آخر في بغداد ،وإجراء عمليات الدفع على أنواعها من خاللها.
زين كاش من زين ،هي احملفظة اإللكترونية التي توفّر للعمالء فرصة
حتويل األموال النقدية إلى أموال إلكترونية ،ما يتيح اجملال أمامهم
ويسهل إمكانية الدفع إلكترونياً ،عند حتويل األموال أو تسديد الفواتير
واملعامالت النقدية واملشتريات الرقمية والعديد من املزايا واخلدمات
األخرى ،وكل ذلك من خالل جهاز الهاتف احملمول

“The Food and Agriculture Organization of the United Nations in Iraq (FAO) has
issued a tender No. 2019/FNIRQ/FNIRQ/102874 for procurement of 800MT of DAP
fertilizer with delivery to Diyala Governorate. The tender will close on 24 /09 /19
The tender is published in the United Nations Global Marketplace (UNGM) and can
be accessed at following web link: https://www.ungm.org/Public/Notice/96281
The UNGM is a common procurement portal of the United Nations system acts
as a single window, through which potential suppliers may register with FAO and
other UN organizations. The UNGM therefore provides an excellent springboard
to introduce your products and services to FAO and many UN organizations by
only completing one registration form.
The registration with UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) is a
mandatory requirement in order to participate in FAO tenders. Please visit www.
ungm.org for more information on how to register your company in UNGM.
Detailed instructions on how to access FAO specific tender(s) documents and
submit your bid through UNGM will be attached to each individual tender notice
and can be downloaded from your UNGM Tender Management page by clicking
”on the “View Synopsis” button under the “Tender” tab.
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ترجمة

بالت�س للطاقة :العراق ي�صل ملعدل قيا�سي من �إنتاج النفط و�سط حترك
�أوبك لتقلي�ص الإنتاج
 ترجمة /حامد �أحمد

ا�ستنادا لآخر اح�صائيات م�ؤ�شر
 ،ا�س اند بي  ، S&Pالأميركي
ل�سوق النفط التابع لوكالة
بالت�س الدولية للطاقة فان
العراق  ،الذي يعتبر ثاني �أكبر
منتج للنفط في �أوبك  ،قد
حقق �أرقام ًا قيا�سية باالنتاج
خالل �شهر �آب بالو�صول الى
معدل انتاج  4,88مليون برميل
باليوم  .المعدل الأعلى
لإنتاج النفط في العراق لحد
الآن قد �ساهم بما قد يكون
االزدياد الأول لإنتاج �أوبك
ال�شهري خالل هذا العام  ،مما
قد ي�سبب ب�صعوبة خطط
المنظمة الم�ؤلفة من  14ع�ضواً
منتج ًا للنفط لتقلي�ص تجهيز
�سوق النفط العالمي للحفاظ
على �سقف ثابت لل�سعر و�سط
تناق�ص �أ�سعار النفط الخام .

ديف �أيرن�سبريغر  ،املدير الدويل لتحديد
�أ�سع ��ار ال�سل ��ع عن ��د م�ؤ�ش ��ر ا� ��س اند بي
لوكال ��ة غلوب ��ال بالت�س للطاق ��ة  ،قال يف
ت�صري ��ح ملوق ��ع  CNBCاالمريك ��ي
للأخب ��ار االقت�صادي ��ة اخلمي� ��س املا�ضي
" الزي ��ادات الأخ�ي�رة باالنت ��اج العراقي
للنف ��ط �أ�صبحت مب ��ا قد ت�ش ��كل نوع ًا من
ال�ص ��داع اخلفي ��ف لأوب ��ك وه ��ي ت�سعى
خلط ��ط تقلي� ��ص االنت ��اج للحف ��اظ عل ��ى
�أ�سعار النفط من الهبوط ".
ويق ��ول �أيرن�سبريغ ��ر " ان امل�شكل ��ة
املتعلق ��ة ب�سقف االنتاج ه ��ي م�شكلة ذات
�شقني  .انها جتعل املهمة ا�صعب بالن�سبة

ملنظم ��ة �أوب ��ك يف ادارة ن�س ��ب انت ��اج
االع�ضاء لتحقيق توازن اال�سواق  ،حيث
ان الطلب يتعر�ض ل�ضغط حاليا ".
و�أ�ض ��اف �إن ذلك يو ّلد �أي�ض ًا �ضغط ًا كبري ًا
�ضم ��ن منظم ��ة �أوب ��ك نف�سه ��ا حي ��ث �إن
زي ��ادات االنتاج هذه ج ��اءت على ح�ساب
�إيران  .م�ؤك ��د ًا بقوله  " :طاملا �أن االنتاج
االي ��راين يتعر� ��ض ل�ضغ ��وط  ،واالنتاج
العراق ��ي ي ��زداد م ��ن ناحية �أخ ��رى  ،ف�إن
مهم ��ة احلفاظ عل ��ى و�ضع �سلم ��ي �ضمن
اوبك �أ�صبحت مهمة ي�صعب حتقيقها ".
لالط�ل�اع نظري� � ًا عل ��ى �أهمية ه ��ذا املعدل
القيا�س ��ي الذي حقق ��ه العراق م ��ن انتاج

للنفط والبالغ  4,88مليون برميل باليوم
 ،ف� ��إن �إنتاج البلد قبل خم�س �سنوات كان
مبعدل  2.96مليون برميل باليوم  ,وبني
عامي  2003عند الغزو االمريكي للعراق
و عام  2010ت ��راوح االنتاج بني �أقل من
ن�صف مليون برميل باليوم اىل �أن و�صل
اىل معدل  2,5مليون برميل باليوم  .بعد
�أكرث من  15عام ًا من حروب وحاجة ما�سة
لإعادة الإعمار  ،ف�إن حكومة العراق تنظر
لهذا االرتفاع بالإنتاج كم�ؤ�شر جناح .
ا�ستن ��ادا ل ��وزارة النف ��ط العراقي ��ة ف� ��إن
�ص ��ادرات العراق من النف ��ط اخلام ل�شهر
�آب ارتفع ��ت �أي�ض ًا اىل  3,6مليون برميل

بالي ��وم  ،م�سج ًال ارتفاع ًا عن ال�شهر الذي
قبل ��ه وال ��ذي بل ��غ  3,56ملي ��ون برمي ��ل
باليوم .من ناحية �أخرى ك�شف ا�ستطالع
حديث �أجرته روي�ت�رز �إنه ب�سبب ارتفاع
معدل انتاج النفط يف العراق فان منظمة
�أوب ��ك حقق ��ت �أول ارتف ��اع له ��ا باالنت ��اج
خ�ل�ال عام  2019وذلك يف �شهر �آب حيث
و�ص ��ل اىل  29,61ملي ��ون برميل باليوم
 ،م�سجل ��ة زي ��ادة بق ��در  80,000برمي ��ل
بالي ��وم عن انتاج ال�شهر املا�ضي  .وكانت
جمموعة �أوبك قد �أعلنت يف م�ستهل �شهر
مت ��وز عن قراره ��ا بكبح االنت ��اج بحلول
عام  2020وذلك لتعزيز م�ستوى الأ�سعار

و�س ��ط منظ ��ور خاف ��ت للطل ��ب وارتفاع
انت ��اج النفط االمريكي ال�صخري  .ورغم
ذل ��ك ما ي ��زال �سع ��ر النفط عل ��ى م�ستوى
حمبط .
و�أ�ض ��اف اخلبري ال ��دويل � ،أير�سنبريغر
 ،بقول ��ه " لهذا ال�سبب ف ��ان ارتفاع معدل
انتاج نفط العراق ينظر له كم�شكلة مهمة
بالن�سبة لأوبك  ،و�ستزداد ال�صعوبة اكرث
م ��ع هذا االرتف ��اع عندما يجتم ��ع �أع�ضاء
�أوبك للتو�صل اىل ط ��رق مقبولة لتحديد
�سق ��ف االنتاج مع حل ��ول نهاية هذا العام
".
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ملي ��ون ن�سم ��ة والذي ي�ض ��م  %12تقريبا
من االحتياط ��ي العاملي املثبت للنفط  ،قد
�شهد حت�سن ًا كبري ًا باالنتاج خ�صو�ص ًا من
حقول النفط اجلنوبية  .حيث �شهد حقل
جمنون العمالق للنفط يف الب�صرة انتاج ًا
م�ضاعف ًا خالل �شهر حزيران بالو�صل اىل
 200,000برميل بالي ��وم بعد �أن تراجع
االنت ��اج فيه م ��ع بداية هذا الع ��ام ب�سبب
�سقف االنتاج الذي حددته اوبك له .
هريم ��ان وان ��غ  ،م ��ن كبار خ�ب�راء النفط
يف وكالة بالت� ��س للطاقة  ،قال " االلتزام
ب�سق ��وف االنت ��اج مل تعد م ��ن الأولويات
املطلوب ��ة  .الع ��راق ب ��د�أ يتعاف ��ى ب�ش ��كل

جي ��د من ��ذ �أن مت ط ��رد تنظي ��م داع�ش من
�أرا�ضي ��ه وحاف ��ظ االنت ��اج عل ��ى مع ��دل
ازدياد ثابت خ�صو�ص� � ًا يف احلقول التي
تديرها كربيات �شركات النفط العاملية ".
�سعى العراق ب�شكل حثيث للح�صول على
ا�ستثناء م ��ن برنامج تقلي�ص انتاج اوبك
الذي اق ��ر يف ت�شرين الث ��اين عام 2016
وذلك لالحتياجات املالية التي عانت منها
ميزانية الب�ل�اد و�سط حتديات اقت�صادية
وامني ��ة ح ��ادة  .ولك ��ن انتهى احل ��ال به
وه ��و يتحمل ثاين �أك�ب�ر تقلي�ص مطلوب
من ��ه يف املجموع ��ة  ،وم ��ا ي ��زال يح ��اول
االلت ��زام بالتقلي� ��ص من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن .
�أ�ضيف العراق بعد ذلك اىل جلنة الرقابة
الوزاري ��ة امل�شرتكة ملنظم ��ة �أوبك امل�ؤلفة
من ت�سع ��ة �أع�ضاء  ،ولكن يبدو ان ذلك مل
يجدِ نفع ًا �أي�ض ًا ب�ضرورة االلتزام ب�سقف
االنت ��اج  .وق ��ال اخلب�ي�ر وان ��غ " يب ��دو
�أن ��ه لي�س ��ت هناك �آلي ��ة لفر� ��ض التقلي�ص
ت�ضم ��ن االن�صي ��اع لاللت ��زام ب�سق ��وف
االنت ��اج  .وكان ��ت العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،
املنت ��ج الأكرب يف �أوب ��ك  ،قد دعت العراق
م ��رار ًا وكذلك دول �أخرى �أق ��ل التزام ًا �أن
يتقي ��دوا بربنام ��ج التقلي� ��ص املو�ض ��وع
و�أن يتجنبوا اجتيازه  ،ولكن لي�س هناك
م ��ن ي�ستجيب � " .ستيفن برينوك  ،حملل
اقت�ص ��ادي لدى م�ؤ�س�سة  PVMللنفط
يف لندن  ،يقول �إن �أرقام االنتاج الأخرية
العالي ��ة للعراق توح ��ي ب�أنه قد ي�صل اىل
�سع ��ة انتاجه الق�ص ��وى للنف ��ط  .م�شري ًا
اىل احتمالية ح�صول مكا�سب متوا�ضعة
ا�ضافي ��ة ويرجع الف�ض ��ل يف ذلك لتعامل
العراق مع �ش ��ركات نفطية اجنبية كربى
لتعزي ��ز البن ��ى التحتية لقطاع ��ه النفطي
 .ولك ��ن بع ��د م ��ا يق ��ارب م ��ن عقدي ��ن من
احل ��روب والتهج�ي�ر والتدخل اخلارجي
 ،ف ��ان الكثري ي�شعر م ��ن �أن العراق يعمل
�ضم ��ن حقوق ��ه للرتحي ��ب مبث ��ل هك ��ذا
ارتفاع مبعدل االنتاج يف قطاعه النفطي
ال ��ذي يوفر ما يقارب م ��ن  %90من حجم
ميزانية البالد .
عن موقع  CNBCاالخباري

غلوبال �أفري�س للدرا�سات � :إعادة �إعمار العراق� ،آمال وحتديات
بع��د معاي�ش��ة العراق حلربني متعاقبت�ين حرب اخللي��ج الأوىل والثانية وما جنم ع��ن ذلك من دمار
للبن��ى التحتي��ة ثم تلتها مرحلة احل�صار � ،أ�صب��ح الو�ضع �أكثـر �سوءاً مع الغ��زو االمريكي للعراق عام
متطرفة .
 ، 2003وما مل يتم تدمريه باحلرب تعر�ض للنهب �أو احلرق من قبل جماميع م�سلحة
ّ
 ترجمة  /املدى
احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقب ��ة
ورغ ��م وارداته ��ا البالغ ��ة اكرث من
 800ملي ��ار دوالر منذ العام 2003
مل تق ��م ب� ��أي جه ��ود �إع ��ادة �إعم ��ار
جدي ��ة يف �أي مكان يذك ��ر يف البلد
 .وبغ�ض النظر عما �صرف ل�صالح
القط ��اع العام الوا�س ��ع وما يتعلق
بتكالي ��ف اجله ��د الأمن ��ي  ،ف� ��إن
ملي ��ارات �أخرى من ال ��دوالرات قد
�أهدرت عن طريق و�سائل االحتيال
والف�ساد ب�شكل ممنهج وذلك بغياب
ال�شفافية واملحا�سبة .
يف حزي ��ران ع ��ام  2014تعر� ��ض
الع ��راق النتكا�س ��ة �أمني ��ة �أخ ��رى
عندم ��ا احت ��ل تنظي ��م داع� ��ش م ��ا
يق ��ارب م ��ن ثل ��ث م�ساح ��ة البل ��د
ا�شتمل ��ت عل ��ى حمافظ ��ات نينوى
و �ص�ل�اح الدي ��ن واالنبار  .وخالل
ال�سنتني والن�صف التي �أعقبت ذلك
التاري ��خ حتول ��ت تل ��ك املحافظات
اىل �ساح ��ات قت ��ال دموي ��ة مدمرة
 .يف  9كان ��ون الأول ع ��ام 2017
اعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي الن�ص ��ر
على تنظي ��م داع�ش وحترير جميع
الأرا�ض ��ي الت ��ي كان يحتله ��ا يف
الع ��راق  .و�أعل ��ن �أي�ض� � ًا الكل ��ف
التخميني ��ة لإعادة �إعم ��ار املناطق
املت�ضررة والتي قدرت بحدود 88
مليار دوالر .
يف �شباط  2018عقد م�ؤمتر �إعادة
�إعمار الع ��راق يف الكويت  ،ورغم
ح�ضور مانح�ي�ن دوليني رئي�سيني
و�شركات كب�ي�رة فان الأموال التي
�رق اىل ما طمح
مت التعه ��د بها مل ت � ِ
اليه العراقي ��ون  ،فقد تلقى العراق
تعهدات مالية بقدر  30مليار دوالر
فقط وق�سم �ضئي ��ل منها على �شكل
منح .
احل�صيل ��ة املحبط ��ة للآم ��ال الت ��ي

خ ��رج به ��ا م�ؤمت ��ر الكوي ��ت ت ��رك
املناط ��ق املت�ض ��ررة من احلرب يف
الع ��راق يف حال ��ة مي�ؤو� ��س منها .
املو�ص ��ل  ،الت ��ي �أعل ��ن داع� ��ش من
داخله ��ا ت�أ�سي�س خالفت ��ه املزعومة
� ،شه ��دت املع ��ارك الأك�ث�ر عنف� � ًا
وحتملت اجلزء االك�ب�ر من الدمار
 ،وبلغ ��ت ن�سب ��ة الدم ��ار يف كث�ي�ر
م ��ن مناطقه ��ا م ��ا يقارب م ��ن %80
خ�صو�ص� � ًا يف اجلان ��ب الغرب ��ي
الق ��دمي م ��ن املو�ص ��ل  .وبعد ثالث

�سن ��وات م ��ن التحري ��ر  ،احلط ��ام
واجلثث املطمورة حتت االنقا�ض
ما تزال عل ��ى حالها  ،ولأجل رفعها
واال�ستع ��داد لعملي ��ة �إع ��ادة �إعمار
�شاملة  ،ف� ��إن ه ��ذه العملية حتتاج
لتمويالت �ضخم ��ة تكون مبتناول
اليد .
يبدو �أنه من املحتمل جد ًا �أن ال نرى
تقدم ًا مهم ًا يف جهود �إعادة الإعمار
�إذا ا�ستمرت موارد العراق بكونها
التكفي بالكاد لالبقاء على دميومة

�أن�شط ��ة احلكوم ��ة  ،حيث ال يتبقى
�ش ��يء ي�ستثمر ب ��ه يف �إعادة �إعمار
البن ��ى التحتية  .م ��ن املفرت�ض �أن
ي�ستب ��دل الدمار ال ��ذي حلق مبدن
وبل ��دات �صغ�ي�رة يف املحافظ ��ات
ال�س ��ت ب�أبني ��ة وط ��رق و�ساح ��ات
جدي ��دة  .ولكن �إع ��ادة الإعمار يف
العراق يجب �أن ت�شتمل �أي�ض ًا على
�إعادة بن ��اء �آوا�ص ��ر التعاي�ش بني
ابناء املجتمع .
ب�إمكان احلكومة العراقية واملجتمع

الدويل ومنظمات غري حكومية �أن
تلعب دور ًا مهم ًا يف هذه املجال يف
حتقيق م�صاحلة بني ابناء ال�شعب
م ��ن جمي ��ع الطوائ ��ف واالع ��راق
املختلف ��ة وجت ��اوز اجلراح ��ات
واخلالف ��ات الت ��ي خلفته ��ا املعارك
وفت ��ح الطري ��ق نح ��و اع ��ادة دمج
االفراد يف املجتمع .
التحديات املالية هي اجلزء الأكرث
�ضغط� � ًا يف ه ��ذه امل�سال ��ة  .ولأجل
ت�سدي ��د فات ��ورة �إع ��ادة الإعم ��ار

وخل ��ق اقت�ص ��اد حي ��وي  ،يتطل ��ب
من العراق زيادة وارداته ال�سنوية
اىل  500مليار دوالر بحلول العام
 . 2030وبينم ��ا يعت�ب�ر ذلك هدف
طموح فانه م ��ن املمكن حتقيقه اذا
مت تفعيل عدة قطاعات وهي قطاع
الزراع ��ة وال�سياح ��ة والتج ��ارة
والنقل واخلدمات .
التح ��دي الآخر يكم ��ن يف احلاجة
امللح ��ة لت�سهي ��ل ع ��ودة م ��ا يقارب
م ��ن ملي ��وين مهج ��ر داخلي� � ًا اىل

بيوتهم و�إعادة ت�شكيل جمتمعاتهم
وحتقي ��ق امل�صاحلة ب�ي�ن مكونات
املجتم ��ع  .وتتطل ��ب عودته ��م
باال�ضاف ��ة اىل �إعادة �إعمار بيوتهم
وت�أهي ��ل مدنه ��م  ،اىل ا�ستع ��ادة
الثقة املتبادل ��ة بني ابناء املجتمع .
هناك حاالت كثرية �شهدت انق�سام
ع�شائر بني من كان مع داع�ش ومن
كان �ضده ��م  ،ت�سبب ��ت بان�شقاقات
�ضم ��ن النظام الع�شائ ��ري العراقي
 .ه ��ذه املجتمع ��ات بحاجة جلهود

م�صاحل ��ة وا�سع ��ة ل ��ر�أب ال�ص ��دع
بينه ��م وا�ستع ��ادة الت�سام ��ح
والتعاي�ش املتبادل بينهم .
امل�صاحل ��ة احلقيقي ��ة يج ��ب �أن
تب ��د�أ برف ��ع املظ ��امل ع ��ن املكونات
العراقي ��ة وك�س ��ب ودهم ع�ب�ر �أداء
حكوم ��ي جي ��د وتوف�ي�ر فر� ��ص
عم ��ل اقت�صادية وب�س ��ط القانون .
لتحقيق هذه الأهداف اليتطلب من
البل ��د اخلو� ��ض من جدي ��د بدوامة
امل�صاحل ��ة الت ��ي حتم ��ل طاب ��ع
�سيا�سي فقط .
جان ��ب �آخ ��ر ميك ��ن للدول ��ة �أن
ت�ستثمره م ��ن قواها الب�شرية التي
ي�شكل فيها ال�شباب ن�سبة  %40هو
تركيزه ��ا عل ��ى اجلان ��ب الرتبوي
و�أن ت�ستثم ��ر يف ه ��ذا القط ��اع
مب ��وازات �إ�ص�ل�اح ترب ��وي ج ��دي
�أن تنق ��ل اخلريجني م ��ن العمل يف
القطاع الع ��ام املرته ��ل اىل توفري
فر�ص عمل لهم يف القطاع اخلا�ص
ومبادرات االعمال اخلا�صة .
باختالفه عن بقي ��ة الدول االخرى
التي تعر�ضت حل ��روب يف ال�شرق
الأو�س ��ط  ،ف� ��إن الع ��راق ق ��د �أثبت
كون ��ه بل ��د ًا مرن ًا مطواع� � ًا على حد
كب�ي�ر  .وهو بل ��د �أي�ض� � ًا ذو موارد
مالي ��ة وب�شرية �ضخم ��ة وتوقعات
التع ��ايف والتنمي ��ة فيه قوي ��ة جد ًا
.ولأج ��ل حتقي ��ق مرحل ��ة انتقالية
ناجح ��ة مل ��ا بع ��د احل ��رب يتطل ��ب
م ��ن القي ��ادة العراقي ��ة �أن تب ��دي
�إرادة قوي ��ة ب ��ان جتم ��ع �أطرافه ��ا
�سوي ��ة وتواجه التحدي ��ات املاثلة
عال
�أمامه ��ا و�أن حتق ��ق م�ست ��وى ٍ
�ال م ��ن
م ��ن الإدارة وم�ست ��وى ع � ٍ
ال�شفافي ��ة وامل�ساءل ��ة والق�ض ��اء
عل ��ى الف�س ��اد  ،و�أن ت�ستعني �أي�ض ًا
باملجتمع الدويل لغر� ��ض الإر�شاد
وامل�ساعدة .
عن موقع غلوبال
�أفري�س

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

م�صير الأ�سود المخيف!
ان�سلخ ��وا من عواطفكم ُه َنيه ��ة ،وا�صط ّفوا بقاماتك ��م البهيّة ،وت�أمّلوا
ب�إغما� ��ض العي ��ون وتفتي ��ح العقول ،من يه� � ّم ل�صعود اجلب ��ل ال بد �أن
يت�س ّل ��ح برج ��ال �أ�ش� �دّاء يف الع ��زم ،وم�ؤمن�ي�ن بالو�ص ��ول اىل الق ّم ��ة،
وم�ستعدين �أن ي�ضحّ وا بكل �شيء من �أجل عهد يُحقق ووفاء مطلق �أي ًا
كانت ا�شكال التحدي ونهايات املغامرة.
�شك ��ر ًا للمنامة "التح ��دي الأول" لكتيبة �أ�سود الرافدين يف الطريق �إىل
مونديال قطر  ،2022فقد ك�شفت خيبة الأمل مبن و�ضعنا ثقتنا فيهم على
االرتقاء نحو قمة ال�صدارة بنقاط ثالث �إنهم مل يكونوا مب�ستوى العهد
وال الوف ��اء ،وكل م�ؤ�شرات التقيي ��م املن�صف من عديد املحللني املحليني
والع ��رب ا�صابت احلقيقة ب�سه ��م نقد موجع �أن الأ�س ��ود ي�صلحون لكل
�ش ��يء تتطلبه ك ��رة القدم �إال تطويع مهاراته ��م يف تنظيم هجمة واحدة
ب�أ�سلوب تكتيكي غري مبالغ ويُف�ضي اىل هز �شباك املناف�س.
مل ت ��زل الفو�ض ��ى خ ّالقة بدء ًا م ��ن احلار�س الذي يع ��اين �شرود الذهن
يف اللحظ ��ات القاتل ��ة ،وم ��رور ًا بخ ��ط دف ��اع منفل ��تْ حت ��ت ال�ضغط،
و�أمام ��ه خط و�سط م�ش ّت ��ت ال ميتلك مفاتيح �إغ�ل�اق �أو تعطيل حماور
الهجم ��ات ،وانته ��اء بر�أ� ��س احلرب ��ة وامل�ساندين من اخلل ��ف يعانون
العزل ��ة وجمهولي ��ة الت�ص� � ّرف والتمركز غري امل�ؤثر وع ��ادة االن�سحاب
التدريجي بعي ��د ًا عن �صندوق الإثارة لي�صبحوا من�سيني وال نتذ ّكرهم
�إال عن ��د تنفي ��ذ ركالت الزاوي ��ة حي ��ث ت�صطادهم الكامرية �أثن ��اء ال�ش ّد
واجلذب مع املدافعني!
منتخ ��ب وطن ��ي بتاريخ الع ��راق ورموزه الكب ��ار وهدافي ��ه اجل ّالدين
الذين كانوا يت�س ّلون ب�شباك العمالق حمود �سلطان ،بات ممثلوه اليوم
يجلدون �ص�ب�ر اجلمهور  90دقيقة بال رحمة �أم�ل ً�ا بهدف واحد يحفظ
ماء الوجه بتعادل فقري �سيدفعون ثمنه عندما تلقي النقطتني املهدورة
بهم خارج ح�سابات املجموعة الثالثة �إذا ما تقدم �أحد املتناف�سني بنقطة
عليهم يف ختام جمع الر�صيد للأول والثاين.
وال جدي ��د يذك ��ر يف تقيي ��م امل ��درب كاتانيت� ��ش الذي يوا�ص ��ل البع�ض
التظاه ��ر املزيّف ويُردد ّب�أنه ال يتحمّل م�س�ؤولي ��ة التعادل ،بل �أن جهل
الالعب�ي�ن ا�سا�سيات التمري ��ر والتنظيم والت�سديد واملن ��اورة وراء ما
حدث ،ه� ��ؤالء ينا ِق�ضون �أنف�سهم ،بل يكذبون ب�ل�ا خجل لأنهم يربِّئون
�شخ�ص� � ًا تعامل م ��ع ت�شكيلة الأ�سود مث ��ل (حظ يان�صي ��ب) ال يهمه من
يلع ��ب ا�سا� ��س �أو احتي ��اط ،وال يفطن لتوقي ��ت زج الب ��دالء وال تغيري
ا�سل ��وب اللع ��ب ح�س ��ب ر�ؤيت ��ه للمناف�س ،ه ��ذا امل ��درب ال يجيد �سوى
ال�ص ��راخ تعبري ًا ع ��ن ال�شعور بالف�شل املالزم ل ��ه والقلق من ردّة الفعل
بعدما اكت�شف بنف�سه دون حاجة لرتجمة با�سل كوركي�س �أن العراقيني
يندب ��ون حظه ��م ب�سبب افت�ض ��اح �إمكانات ��ه الهزيلة يف ع ��امل التدريب
وتو ّرط ��ه واحراجه وغو�ص ��ه يف الرمال املتح ّركة لك ��رة الرافدين وال
منقذ له �سوى الإقالة!
ر�أي ال ُعق�ل�اء يُحذر من ا�ستمرار جتريب احت ��اد الكرة قدرة كاتانيت�ش
بعدم ��ا ا�ستهلك الأخري جت ��ارب اال�ستعانة ب�أكرث م ��ن ت�شكيل وا�سلوب
جت ّل ��ى عقمهما يف نتائج املباري ��ات ،وم�صري املنتخب معه يُنذر برت ّقب
خميف ،كما ال يوجد عراقي واحد ي�أمل خري ًا من جلنة املنتخبات التي
تقات ��ل دفاع ًا ع ��ن وجود ال�سلوفيني ول ��ن يجر�ؤ رئي�سه ��ا فالح مو�سى
على تب ّني تقييمه ط ��وال مدة وجوده مبا ي�ستحق حر�ص ًا على توقيعه
يف وثيق ��ة التعاقد الفا�ش ��ل معه� ،أما اللجنة التنفيذي ��ة لالحتاد مل َ
يرق
عملها اىل �أهمية م�شاركة املنتخب يف الت�صفيات برغم التيار املعار�ض
الذي يقوده نائب الرئي�س علي جبار لت�صحيح اخلط�أ ال�شنيع ب ِاختيار
كاتانيت� ��ش و�أعلنه ��ا جه ��ار ًا يف � 19آب املا�ض ��ي �أن ��ه ال توج ��د ب�صم ��ة
للم ��درب منذ مباراة فيتنام يف ك�أ� ��س �آ�سيا  17اىل مباراة البحرين يف
غ ��رب �آ�سي ��ا  ،9وبالتايل فاللجنة مطالبة مبوق ��ف وطني يحفظ �أموال
احلكومة الت ��ي منحتها على ا�سا�س اختيار مدرب �أجنبي يليق ب�سمعة
كرتن ��ا وميتلك جتارب ممي ��زة ،بينما مبلغ عق ��د كاتانيت�ش ُ
وخال�صات
 19مب ��اراة مع الأ�سود حت ّت ��م مكا�شفة احلكوم ��ة �أن االحتاد مل يَ�صدُق
معه ��ا وذهبت الأم ��وال ملن ال يقدّرها ال املدير الفن ��ي وال املالك امل�ساعد
الذي حظي بفر�صة ت�شغيلية بال ا�ستحقاق!
ل ��ذا ف�إن خيار املدرب املحل ��ي قائم وجم ٍد يف التعام ��ل الفني والنف�سي
م ��ع الأ�سود ،وا�ستقراء احللول �أثناء املب ��اراة يف �ضوء املعرفة التامة
املق�صر وتغيري املراكز وفق ًا لظرف
بفائدة زجّ هذا الالعب وذاك وتنبيه ّ
املب ��اراة ال�سيم ��ا �أن خربة امل ��درب املحلي مبنتخبي �إي ��ران والبحرين
ت�سعف ��ه ال�ستغالل نق ��اط ال�ضعف وحتفي ��ز املنتخ ��ب لال�ستحواذ على
النقاط مبا ي�ؤمّن �ص ��دارة املجموعة �أو احتالل املركز الثاين بحظوظ
قوية لالنتقال اىل املرحلة احلا�سمة.
منتخب وطني بتاريخ العراق ورموزه
الكبار وهدافيه الج ّ
الدين الذين كانوا
يت�س ّلون ب�شباك العمالق حمود �سلطان،
بات ممثلوه اليوم يجلدون �صبر الجمهور
 90دقيقة بال رحمة � ً
أمال بهدف
واحد يحفظ ماء الوجه بتعادل فقير
�سيدفعون ثمنه.
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الت�أهل �إلى مونديال قطر م�ستحيل تحت قيادة الفقير كاتانيت�ش
 ه��دف البحري��ن الغري��ب ك�ش��ف انته��اء �ص�لاحية م��درب حرا���س الوطن��ي
 بغداد  /حيدر مدلول

يوا�ص ��ل م�سريت ��ه يف دوري الك ��رة املمتاز
حي ��ث يدافع ع ��ن �ألوان فري ��ق النجف لكرة
الق ��دم باملو�سم الكروي اجلدي ��د بعد انتهاء
م�ش ��واره باالح�ت�راف يف ال�سعودي ��ة م ��ع
ن ��ادي الهج ��ر �أح ��د �أندي ��ة دوري الدرج ��ة
الأوىل لكرة القدم.

�أر�سل ��ت املب ��اراة االوىل الت ��ي خا�ضه ��ا
منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم �أم ��ام �شقيقه
املنتخ ��ب البحرين ��ي عل ��ى ملع ��ب البحرين
الوطن ��ي بالعا�صم ��ة املنام ��ة يف افتت ��اح
اجلول ��ة الأوىل م ��ن مرحلة الذه ��اب للدور
الثاين �ضمن الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
لنهائيات ك�أ�س العامل  2022ونهائيات ك�أ�س
�آ�سيا  2023حل�ساب املجموعة الثالثة التي
ت�ض ��م اىل جنبهما منتخب ��ات �إيران وهونغ
كونغ وكمبوديا ومب ��اراة الأخريين انتهت
بالتع ��ادل الإيجاب ��ي ،ر�سال ��ة �صريحة اىل
ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي العراق ��ي ب� ��أن الت�أه ��ل
اىل موندي ��ال قطر التي ت�ضيّفه ��ا العا�صمة
القطري ��ة الدوحة خالل ع ��ام � 2022أ�صبح
م�ستحي ��ل املن ��ال حت ��ت قي ��ادة ال�سلوفيني
�سرتي�شكو كاتانيت�ش ال ��ذي يعترب من �أفقر
املدربني الأجانب الذين توالوا على تدريب
�أ�س ��ود الرافدين بعد �أح ��داث ني�سان 2003
من الناحي ��ة الفنية لكون ت�شكيلته مل تعرف
اال�ستقرار منذ �شهر �آب من عام .2018

رحيل المحترفين

ويع ��اين منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم من
�أزمة مزمنة ال يوجد مثيل لها يف املنتخبات
الأخرى امل�شارك ��ة يف الت�صفيات املزدوجة
القاري ��ة يف املباري ��ات الدولي ��ة الودي ��ة
الت ��ي تلعبه ��ا يف �أيام (الفيف ��ا دي) يف حالة
ح�صوله ��ا عل ��ى راحة ح�سب اجل ��دول املعد
له ��ا وفق القرعة التي و�ضعته يف املجموعة
برحي ��ل الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن يف ال ��دوري
الأمريكي وال�سويدي (علي عدنان وج�سنت
م�ي�رام و�أحم ��د يا�س�ي�ن) مبوافق ��ة امل�ل�اك
التدريبي اىل ال�سويد و�أمريكا وعدم مرافقة
الوف ��د العراقي ال ��ذي و�ص ��ل اىل العا�صمة
الأردني ��ة ع ّم ��ان ملواجهة نظ�ي�ره الأوزبكي
يف ال�ساع ��ة ال�سابعة م�س ��اء غد االثنني على
ملعب القوي�سمة مبباراة دولية ودية ح�سب
االتف ��اق املربم بني االحتادي ��ن برغم توقف
دوريهم ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن االول ولغاية
العا�شر من �شهر �أيلول اجلاري وهي ظاهرة
مل مي ��ر بها �أ�سود الرافدين يف عهد املدربني
االجان ��ب واملحلي�ي�ن يف زم ��ن احت ��اد عب ��د
اخلال ��ق م�سعود م ��ا زال الإع�ل�ام الريا�ضي
يعج ��ز عن �إيج ��اد ا�سباب حقيقي ��ة لها حتى
الآن وخا�ص ��ة بالن�سبة للنجوم الذين تعوّ ل
عليهم اجلماهري العراقي ��ة كثري ًا ب�أن يكون
له ��م دور فعّال يف حث زمالئهم املحليني يف
تقدمي ال�صورة املعروفة عن الكرة العراقية
�أم�ل ً�ا يف حتقي ��ق الآمال ب�إمكاني ��ة التواجد
يف بطول ��ة ك�أ�س العامل املقبلة للمرة الثانية
على التوايل بع ��د  36عام ًا من ال�صعود اىل
مونديال مك�سيكو �سيتي .1986

ت�شكيلة غريبة

و�أ�صب ��ح كاتانيت�ش مادة د�سم ��ة للعديد من
النق ��اد واملحلل�ي�ن ل�ش� ��ؤون الك ��رة العراقية
يف العديد من الربامج الريا�ضية بالقنوات
التلفازي ��ة العراقي ��ة الف�ضائي ��ة يف توجي ��ه
�سه ��ام االنتق ��اد احلاد يف اختي ��اره ت�شكيلة
غريب ��ة وغ�ي�ر �صحيح ��ة من ��ذ البداي ��ة ع ��ن
طريق زجّ ه بالعبني ال يوجد بينهم ان�سجام
وتفاهم كبري ،كما هو احلال لالعبني �أ�سامة
ر�شي ��د ومهدي كام ��ل و�صفاء هادي يف خط
الو�سط وخا�ص ��ة الأول الغائب عن �صفوف
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة القدم من ��ذ مباراة
فيتن ��ام يف ت�صفيات ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة القدم
يوم الثامن من �شه ��ر كانون الثاين املا�ضي
اىل جان ��ب الثاين مع جلو� ��س العبني �أكفاء
�أف�ض ��ل منهم على دكة االحتي ��اط �سرعان ما
تدارك خط�أه خ�ل�ال ال�شوط الثاين من لقاء
البحرين حيث زجّ بب�شار ر�سن بدي ًال ملهدي
كامل �سرع ��ان ما �أع ��اد احليوي ��ة والن�شاط
يف منطق ��ة العملي ��ات الت ��ي �سيط ��ر عليه ��ا
وب ��ات نقط ��ة �إنط�ل�اق نح ��و �ش � ّ�ن هجم ��ات
�سريع ��ة عل ��ى مرم ��ى احلار� ��س البحرين ��ي
�سي ��د حممد جعفر وجل�أ بعد ذلك اىل ا�شراك
�صانع الألعاب ح�س�ي�ن علي بدي ًال عن زميله
�أحمد يا�سني حيث عب� ��س احلظ بوجه علي
ب�صورة �سريعة عندما تع ّر�ض اىل ك�سر يف
الكاحل ومت ��زق يف االربطة نتيجة تع ّر�ضه
اىل ال�ض ��رب ب�ش ��كل متعمّد من قب ��ل املدافع
البحرين ��ي �سيد �ضياء �سي ��د �سعيد ويخرج
حمم ��و ًال عل ��ى النقالة خ ��ارج امللع ��ب ،ومت
ا�ستبداله بهمام طارق املحرتف يف �صفوف
فري ��ق اال�سماعيل ��ي امل�ص ��ري حي ��ث نف ��ذت
التبدي�ل�ات العراقية من ��ذ الدقيقة  60وبات
الع ��راق يف خط ��ر ب�أن ��ه �سيلع ��ب منقو� ��ص
الع ��دد يف حال ��ة تع ّر�ض �أي م ��ن العبيه اىل
ا�صاب ��ة بالغ ��ة وخا�صة حار� ��س املرمى يف
الدقائ ��ق املتبقي ��ة م ��ن ال�ش ��وط الث ��اين من
املب ��اراة التي �أداره ��ا احلك ��م العُماين عمر
مبارك اليعقوبي.
الهجوم الالذع

واعت�ب�ر عدد من ه�ؤالء النقاد واملتابعني �أن
اله ��دف الذهب ��ي الذي �أح ��رزه املهاجم مهند
علي كاظ ��م يف الدقيقة � 86أنقذ احتاد الكرة
وامل ��درب كاتانيت� ��ش م ��ن مق�صل ��ة الهجوم
الالذع يف ظل ال�صراع املرير الذي حدث بني

الإنذارات

اع�ضاء املكتب التنفيذي ملجل�س االحتاد بعد
ت�أكيد النائب الث ��اين للرئي�س علي جبار �أن
امل ��درب ال�سلوفيني مل ي�ضع �أي ب�صمة فنية
طيلة ال�سنة الأوىل من عقده و�أنه ال ي�ستحق
متدي ��د التعاقد معه ل�سن ��ة �أخرى �سانده يف
الر�أي زميله كامل زغري ب�أن مدرب منتخبنا
الوطن ��ي لكرة القدم ال ي�ستحق �أكرث من 50
�ألف دوالر قبل االجتم ��اع العا�صف للمكتب
التنفي ��ذي ال ��ذي �أف�ض ��ى اىل اتخ ��اذ ق ��رار
لت�شكيل جلنة تفاو�ضية برئا�سة عبداخلالق
م�سعود وع�ضوية فالح مو�سى رئي�س جلنة
املنتخب ��ات الوطني ��ة ويحيى زغ�ي�ر رئي�س
جلن ��ة الت�سوي ��ق وامل�ست�ش ��ار القان ��وين
د.ن ��زار �أحم ��د والتوجّ ��ه اىل مدين ��ة �أربيل
يف اقلي ��م كرد�ستان للدخ ��ول يف مفاو�ضات
جادة لتغيري عدد م ��ن ال�شروط والبنود يف
العقد اجلدي ��د لكاتانيت�ش ومالك ��ه امل�ساعد
وا�ضاف ��ة مبل ��غ االرجنتين ��ي مارت ��ن مدرب
اللياق ��ة البدني ��ة اىل املبل ��غ الكام ��ل البال ��غ
مليون ومئتي �أل ��ف دوالر ات�سمت بال�سرية
بينهم ��ا حفاظ� � ًا عل ��ى �سمع ��ة الطرف�ي�ن م ��ع
ا�ضافة مدرب حمل ��ي م�ساعد (رحيم حميد)
مل تكتب ل ��ه الق�سمة يف �أن يكون �ضمن وفد
منتخبنا الوطني ملوقعة املنامة حتت ذريعة
ع ��دم ح�صول ��ه عل ��ى ت�أ�ش�ي�رة الدخ ��ول اىل

االرا�ضي البحرينية!
ا�ستقالة م�سعود

وا�شتعل ��ت الأج ��واء يف ال�ش ��ارع الريا�ضي
عندم ��ا �س ّرب عبد اخلال ��ق م�سعود �أنباء عن
نيّته تق ��دمي اال�ستقالة بعد انته ��اء الديربي
اخلليج ��ي ب�ي�ن �أ�س ��ود الرافدي ��ن والأحمر
البحريني لي�صبح حدي ��ث ال�ساعة الأخرية
من يوم الثالثاء املا�ضي التي مت ربطها اىل
ترجيحات بقرار ب ��ات على الأبواب ب�سجن
ثالث ��ة م�س�ؤول�ي�ن يف احت ��اده التهامهم يف
ق�ضية التزوير بخ�صو�ص �أوراق الرت�شيح
لنج ��م الكرة العراقية ال�سابق عدنان درجال
يف االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت ي ��وم � 31أيار
 2018الت ��ي مت ا�ستبع ��اده م ��ن من�ص ��ب
التناف�س على الرئي� ��س حيث جل�أ يف اليوم
التايل اىل ت�أكيد عدم وجود �أي رغبة له يف
مغ ��ادرة من�صب الرئا�س ��ة برغم ال�صعوبات
واملعوّ ق ��ات الت ��ي متر به ��ا الك ��رة العراقية
واملنتخبات الوطنية العراقية.
خط�أ حميد

و�أظه ��ر اخلط�أ الفادح ال ��ذي ارتكبه حار�س
املرم ��ى حممد حميد عندما �سمح لكرة �سهلة
�سدّده ��ا كميل ح�سان الأ�س ��ود بالدخول اىل

ال�شباك من حتت �أقدامه يف الدقيقة التا�سعة
ليمن ��ح البحري ��ن هدف ��ا فاج�أ ب ��ه اجلماهري
احلا�ض ��رة مللع ��ب البحري ��ن الوطني حيث
�أظه ��ر �ضحالة وفقر التدريبات التي يخ�ضع
له ��ا احلرا�س حت ��ت ا�ش ��راف مدربه ��م نهاد
ال ��ذي ميتل ��ك �س�ي�رة تدريبي ��ة جمهولة وال
يرتق ��ي يف عمله اىل عمل العديد من مدربي
حرا� ��س املرمى املحلي�ي�ن بح�سب اعرتافات
احلار�س�ي�ن حممد كا�صد وج�ل�ال ح�سن يف
الربام ��ج الريا�ضية التي ح�ل�ا فيها �ضيفني
ا�ستقبله ��ا احت ��اد الك ��رة ب ��الأذن الطر�ش ��ة،
ولكنها �أث ��ارت العديد عالم ��ات اال�ستغراب
والده�ش ��ة يف ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي العراقي
م ��ن جمهولي ��ة �أ�سم ��اء امل�ل�اك التدريب ��ي
امل�ساع ��د لكاتانيت� ��ش والواجب ��ات الت ��ي
ت�سند لهم كم ��ا هو احلال للمدربني االجانب
واملحليني ال�سابق�ي�ن الذين تولوا اال�شراف
عل ��ى املنتخب الوطني لك ��رة القدم منذ عهد
الرئي�س الأ�سب ��ق ح�سني �سعيد حيث تعالت
اال�ص ��وات مطالب ��ة ب�ضروة ت�سمي ��ة مدرب
حرا� ��س حمل ��ي جدي ��د ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �ضرورة
ا�ستدع ��اء احلار� ��س نور �ص�ب�ري من جديد
حلرا�س ��ة عرين الأ�سود يف املباريات املقبلة
م ��ن ت�صفي ��ات املوندي ��ال بحك ��م اخل�ب�رة
الطويل ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا اىل جان ��ب انه

ود ّق ��ت االن ��ذارات ال�صف ��راء املجانية التي
ح�ص ��ل عليه ��ا �أربع ��ة العب�ي�ن م ��ن �صفوف
منتخبن ��ا (مه ��دي كام ��ل ومهند عل ��ي كاظم
وعلي عدن ��ان وج�سنت م�ي�رام) يف الدقائق
 31و 86و 87و 90م ��ن قب ��ل احلكم الدويل
العُماين عم ��ر مبارك اليعقوب ��ي يف مباراة
البحري ��ن ناقو� ��س اخلطر الت ��ي مل يكن لها
داع ��ي مطلق� � ًا حال ��ة اجله ��ل الكام ��ل لديهم
بخ�صو� ��ص قان ��ون االحت ��اد ال ��دويل لكرة
الق ��دم وع ��دم اكرتاثهم ملا �سيعاني ��ه العراق
يف حال ��ة ح�صولهم عل ��ى ان ��ذارات �صفراء
�أخ ��رى يف املباريات املقبل ��ة امام منتخبات
هون ��غ كون ��غ وكمبودي ��ا والبحري ��ن �ضمن
جولت ��ي الذه ��اب والإي ��اب م ��ن افتق ��اده
للخدم ��ات املا�سة لهم وخا�صة انهم ي�ش ّكلون
العمود الفق ��ري للت�شكيل ��ة اال�سا�سية وهذا
يعود بالدرجة الأوىل اىل عدم تكليف احتاد
كرة القدم باللجوء اىل ت�سمية اي ع�ضو من
جلن ��ة احلكام مبرافقة الوفد م ��ن �أجل �إلقاء
حما�ض ��رة خا�ص ��ة ب�آخ ��ر التعدي�ل�ات التي
طر�أت على قانون الفيفا على جميع الالعبني
املحرتف�ي�ن واملحلي�ي�ن كم ��ا فعل ��ت �إدارة
ال ��زوراء الت ��ي ا�ستعان ��ت باحلك ��م الدويل
علي �صباح الذي ك�ش ��ف لوفد الفريق االول
لك ��رة القدم يف الن ��ادي التعديالت اجلديدة
قبل �شد رحال ��ه اىل العا�صمة املغربية الدار
البي�ضاء للم�شاركة يف الت�صفيات التمهيدية
بالدور 32من بطول ��ة ك�أ�س حممد ال�ساد�س
للأندية االبطال باملو�سم . 2020-2019

ثنائية الأولمبي في المنامة تطمئن المالك التدريبي
 املنامة  /ح�سني اخلر�ساين
اجت ��از منتخبن ��ا الأوملبي بك ��رة القدم
حمطته التجريبية الأوىل يف مع�سكر
املنام ��ة حينم ��ا تغل ��ب عل ��ى نظ�ي�ره
البحرين ��ي بهدف�ي�ن مقاب ��ل ال �ش ��يء،
�سجلهم ��ا ح�س�ي�ن جبار وحمم ��د قا�سم
ن�صيف يف ال�شوط الثاين من املباراة
الت ��ي احت�ضنها ملعب ن ��ادي املحرق،
وقادها طاقم حتكيم بحريني.
ج�س النب�ض املعتاد يف هكذا مباريات
اخرتقت ��ه ر�أ�سي ��ة ح�س�ي�ن جب ��ار التي
م�ست العار�ض ��ة وذهبت اىل اخلارج،
ّ
يف حماول ��ة ا�ش ��ارت اىل �أن هدن ��ة
الدقائ ��ق الأوىل ال توج ��د يف قامو�س
كتيب ��ة �شه ��د ،تبعه ��ا الالع ��ب احم ��د
ح�سن بت�سديدة مرقت قريب ًا من القائم
الأي�س ��ر للمنتخ ��ب البحرين ��ي ،وكاد
الالع ��ب نف�سه ان ي ��درك ال�سبق بهدف
�أول لأوملبين ��ا ،بي ��د �أن ر�أ�سيته ذهبت
مرة اخرى اىل اخلارج.
الرد البحريني ت�أخر اىل نهاية ال�شوط
الأول بعد خط�أ من املدافع ح�سن رائد،
ر ّد علي ��ه مراد حمم ��د �سريع� � ًا بفر�صة

كان م ��ن املمك ��ن �أن ننهي به ��ا ال�شوط بلغ ��ة التع ��ادل وقت ًا اط ��ول ،فعمد اىل
الأول بهدف.
اجراء تبدي�ل�ات �سريعة يف حماوالت
امل ��درب التون�سي �سم�ي�ر �شمام ،ادرك لرتمي ��م بن ��اء الأحم ��ر فني� � ًا ،وكاد ان
ان فريقه لن يكون مبقدوره ان مي�ضي يحق ��ق م ��راده بعد ان اخط� ��أ الق�شا�ش

اجلدي ��د ،مهند جع ��از ،يف التمرير �إال املب ��اراة �س ��رت به ��دوء ت ��ام برغ ��م ان
�أن الهجمة مل يكتب لها النجاح.
الث ��اين زج ب�أوراق ��ه ال�س ��ت �سريع ��ا،
االتفاقي ��ة ال�شفهية الت ��ي و ّقعها (�شهد فيم ��ا جاء �صرب �شه ��د ب�شهادة النجاح
و�شم ��ام) بتثبي ��ت ع ��دد الب ��دالء يف االوىل ،بع ��د ان عمد اىل دف ��ع اوراقه
بهدوء لي�صل اىل ورقة التفوق االوىل
الت ��ي وقعه ��ا الالع ��ب املثاب ��ر ح�س�ي�ن
جب ��ار ،م�ستغ�ل�ا ر�أ�سي ��ة احم ��د ح�سن
العائ ��دة لي�سكنه ��ا االول برباعة داخل
ال�شباك.
م ��ع ازدياد فر� ��ص التف ��وق اخل�ضراء
وانهي ��ار الدفاع ��ات احلم ��راء الح ��ت
ملهاجمين ��ا فر� ��ص �سانح ��ة للتهدي ��ف،
ابتد�أه ��ا احم ��د ح�س ��ن وحمم ��د قا�سم
ال ��ذي ع ��اد لي�سج ��ل ه ��دف االريحي ��ة
الثاين لتتواىل بعد ذلك التبديالت اىل
نهاي ��ة ال�شوط بف ��وز ادخ ��ل االرتياح
لنفو� ��س املتابع�ي�ن ،وثبت ��ت دعائ ��م
الطموح يف امكاني ��ة الت�أهل لأوملبياد
طوكي ��و للم ��رة الثاني ��ة عل ��ى التوايل
على ي ��د املالك الفن ��ي نف�س ��ه بعد ريو
.٢٠١٦
املدي ��ر الفني للمنتخ ��ب االوملبي ،عبد
الغني �شهد� ،أكد ان املباراة برغم كونها
االوىل يف �سجلن ��ا التح�ضريي ،لكنها

بعثت بر�سائل اطمئنان جيدة ،ال�سيما
لبع� ��ض الالعبني املحرتف�ي�ن الذين مل
يت�سن لنا متابعته ��م على الواقع برغم
امتالكنا بيانات دقيقة ورقيا.
�شه ��د طال ��ب اي�ضا ب�ض ��رورة التعاون
مع احت ��اد الك ��رة يف �سبي ��ل انهاء كل
التبع ��ات االداري ��ة لبع� ��ض الالعب�ي�ن
الذين نحن بحاجة فنية اىل خدماتهم،
ال�سيم ��ا يف النهائي ��ات الت ��ي دائم ��ا
م ��ا تك ��ون �صعب ��ة ،مثمنا ال ��دور الذي
ي�ضطلع به وزي ��را ال�شباب والداخلية
م ��ن اج ��ل حلحل ��ة املتعلق ��ات االدارية
كاف ��ة ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �ض ��رورة معاجلة
التداخ ��ل احلا�ص ��ل ب�ي�ن االوملب ��ي
والوطن ��ي ،ال�سيم ��ا ان هن ��اك العبني
ا�ستدعي ��ا م�ؤخ ��را ل�صف ��وف الفري ��ق
االول ال يحظي ��ان بفر�ص ��ة امل�شارك ��ة،
م ��ا ي�شكل هاج�س ��ا فنيا قلقا لن ��ا ب�ش�أن
جاهزيتهما.
وم ��ن امل�ؤم ��ل ان يخو� ��ض اوملبين ��ا
مباراة ثاني ��ة امام نظ�ي�ره البحريني
يف ال�ساعة ال�سابع ��ة م�ساءغد االثنني
على امللعب نف�سه.
املن�سق الإعالمي للمنتخب الأوملبي

تغريدة
تكري�س االنق�سام يف االحتادات الريا�ضية من قبل بع�ض املتنفذين
يف جلن ��ة تنفي ��ذ القرار  140بدعم هذا االحتاد على ح�ساب غريه،
وتذلي ��ل م�ش ��كلة رئي� ��س االحت ��اد الف�ل�اين وت ��رك �آخ ��ر حائ ��ر يف
م�صريه� ،أمر يجب ان ينتبه اليه وزير ال�شباب والريا�ضة امل�س�ؤول
الأول ع ��ن �أي خرق ي�شهده عمل اللجن ��ة التي جاء ت�شكيلها ملراقبة
امل ��ال وخ�ض ��وع جمي ��ع االحت ��ادات للمتابعة يف برام ��ج التح�ضري
للبط ��والت اخلارجي ��ة ،بغية ت�سي�ي�ر �ش�ؤون الريا�ض ��ة بعدما جت ّمد
عم ��ل اللجن ��ة الأوملبية الوطنية �إث ��ر �صدور الق ��رار الق�ضائي بعدم
�شرعي ��ة انتخابات مكتبها التنفيذي ،وترقب �صدور قانونها الأول
ما بعد التغيري عام  .2003فهناك حالة عدم ر�ضا عديد املتابعني ال
�سيم ��ا ا�صحاب اخلربة والنظرة الثاقبة لأ�سلوب �إدارة جلنة تنفيذ
الق ��رار  140لأعمالها ورمبا ت�شهد الأيام املقبلة تغيريات جوهرية
تعزز الأهداف التي انبثق من �أجلها ت�شكيل اللجنة!
ّ
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مباراة ك�أ�س ال�سوبر بين ال�شرطة والزوراء مهددة بالإلغاء!
 بغداد  /املدى
�سيكون يوم غد الأثنني املوعد النهائي
لتحدي ��د م ��كان اقام ��ة مب ��اراة ك�أ� ��س
ال�سوبر بني ال�شرطة حامل لقب دوري
الك ��رة املمت ��از وفري ��ق ال ��زوراء بطل
م�سابق ��ة ك�أ� ��س العراق الت ��ي �ستجري
ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل املواف ��ق الراب ��ع
ع�شر من �شه ��ر �أيلول املقبل يف افتتاح
املو�س ��م الكروي اجلدي ��د الذي ت�شرف
علي ��ه جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
احتاد الكرة .
وذكر م�صدر مقرب من احتاد كرة القدم
يف ت�صريح خ�ص ب ��ه املدى  :ان هناك
ترجيحات كبرية تتجه اىل الغاء �أقامة
مب ��اراة ك�أ� ��س ال�سوب ��ر ب�ي�ن ال ��زوراء
وال�شرط ��ة يف موعده ��ا املح ��دد �سابقا
من قب ��ل جلنة امل�سابق ��ات املركزية يف
احت ��اد كرة القدم يف حالة عدم االتفاق
بني وزارة ال�شباب والريا�ضة وممثلي
ادارت ��ي الناديني مع احت ��اد الكرة على
امللع ��ب ال ��ذي ي�ضيف تل ��ك املباراة يف
ظ ��ل توا�ص ��ل اخ�ض ��اع ملع ��ب ال�شعب
ال ��دويل اىل �صيان ��ة م ��ن قب ��ل دائ ��رة
االقالي ��م يف الوزارة ت�أهب ��ا الحت�ضان
مباري ��ات الفرق اجلماهريي ��ة االربعة
البغدادي ��ة لدوري الكرة املمتاز امل�ؤمل
انطالق ��ه ي ��وم الثام ��ن ع�شر م ��ن �شهر
�أيل ��ول احلايل اىل جان ��ب عدم وجود
فن ��ادق ومن�ش� ��آت ريا�ضي ��ة ملحق ��ة
مبلع ��ب الك ��وت االوملب ��ي يف حمافظة
وا�س ��ط تك ��ون ق ��ادرة عل ��ى �ضياف ��ة
وفد الفريق�ي�ن واجلماه�ي�ر الريا�ضية
الكبرية الداعمة للفريقني التي �ست�أتي
من العا�صمة بغ ��داد وبقية املحافظات
رغم التطمينات الكب�ي�رة التي �أعطاها
املحاف ��ظ حمم ��د املياح ��ي بقدرته على
اجناح املباراة الت ��ي تعترب �أول حدث
ك ��روي عراق ��ي كبري يحت�ضن ��ه امللعب
بع ��د افتتاح ��ه من قب ��ل وزي ��ر ال�شباب
والريا�ضة د�.أحمد ريا�ض.

وتاب ��ع ان ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل يف
حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة غ�ي�ر مهي� ��أ
القام ��ة تل ��ك القمة اجلماهريي ��ة لكون
املحافظة م�شغول ��ة حاليا يف احت�ضان
مرا�سي ��م �شه ��ر حم ��رم احل ��رام اىل
جان ��ب ان ملعب جذع النخل ��ة باملدينة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة خا�ضع
حاليا اىل عملية �صيانة �شاملة من اجل
اال�ستع ��داد االمث ��ل الحت�ض ��ان مباراة
منتخبنا الوطني لك ��رة القدم ونظريه
منتخ ��ب هونغ كونغ التي �ستجري يف
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يوم العا�شر من
�شهر ت�شرين االول املقبل �ضمن اجلولة
الثالثة من مرحلة الذهاب بالدور الثاين
للت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س العامل  2022ونهائيات
ك�أ� ��س �آ�سيا  2023حل�س ��اب املجموعة
الثالث ��ة ف�ض�ل�ا عل ��ى عدم وج ��ود رغبة

كلمة صدق
 حممد حمدي

يف احتاد الكرة برئا�سة النائب الثاين
لرئي� ��س احت ��اد الك ��رة ال ترغ ��ب يف
حتدي ��د موعد جدي ��د النط�ل�اق دوري
الك ��رة املمتاز بدال من املوع ��د ال�سابق
ال ��ذي حددته يف وق ��ت �سابق وخا�صة
بعد ان قامت ب�سح ��ب القرعة وحتديد
مواجه ��ات الف ��رق امل�شارك ��ة يف جولة
الذه ��اب يف ظ ��ل الرغبة ال�شدي ��دة لها
يف انته ��اء املناف�س ��ات كما ه ��و احلال
م ��ع دوري ��ات ال ��دول املج ��اورة لن ��ا
وعدم ال�سم ��اح بت�أجيل �أي مباراة الي
فري ��ق ل ��ه ا�ستحقاقات عربي ��ة وقارية
خ�ل�ال املو�سم الك ��روي اجلديد وكذلك
املنتخبات الوطنية العراقية (االوملبي
وال�شب ��اب والنا�شئ�ي�ن) متوقع ��ا ان
الي� ��ؤدي االجتماع الرباعي بني وزارة
ال�شب ��اب واحت ��اد الك ��رة وممثل ��ي
ال ��زوراء وال�شرط ��ة اىل ح ��ل توافقي
ي�سه ��م يف اقامة مب ��اراة ك�أ�س ال�سوبر
يوم ال�سب ��ت املقبل يف العا�صمة بغداد
وبالتايل جتربها على الغائها ال�سباب
فني ��ة وكم ��ا حدث يف االجتم ��اع االول
الذي �ضم تلك االطراف االربعة وانتهى
اىل طري ��ق م�سدود ف�ش ��ل فيه املمثلون
يف تو�صل اىل �صيغة مر�ضية ال ترهق
كثريا كاهل حامل لقب الدوري املمتاز
وبط ��ل م�سابقة ك�أ� ��س العراق وخا�صة
يف ظ ��ل ع ��دم ح�ص ��ول العبوهم �ضمن
�صف ��وف املنتخب الوطن ��ي لكرة القدم
عل ��ى راحة �سلبي ��ة منذ ي ��وم ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر متوز املا�ضي.
اجلدير بالذك ��ر ان فريق ال�شرطة توج
بط�ل�ا ل ��دوري الك ��رة املمت ��از باملو�سم
 2019-2018يلي ��ه فري ��ق الق ��وة
اجلوي ��ة يف مرك ��ز الو�صاف ��ة وح ��ل
الزوراء باملركز الثال ��ث والنفط رابعا
فيم ��ا متكن فري ��ق الزوراء م ��ن الظفر
مب�سابقة ك�أ�س الع ��راق بعد فوزه على
لدى ادارتي الزوراء وال�شرطة باللعب اىل م�ست ��وى ال�شعبية التي يحظى بها فريق الكهرب ��اء بهدف مقاب ��ل ال �شيء
يف املباراة النهائية التي �ضيفها ملعب
عليهم ��ا لك ��ون اجلماه�ي�ر التابعة لهما كال فريقيهما.
�ست�أت ��ي باع ��داد قليلة ج ��دا وال ترتقي و�أو�ضح ان جلن ��ة امل�سابقات املركزية ال�شعب الدويل يف العا�صمة بغداد.

مهمة �صعبة تنتظر طائرة النا�شئني �أمام الإمارات ببطولة العرب
ال�س ��اعة اخلام�سة ع�ص ��ر اليوم الأحد على
 بغداد  /املدى
قاعة االمرية �س ��مية بنت احل�سن يف مدينة
تنتظ ��ر منتخب النا�ش ��ئني للك ��رة الطائرة احل�سني لل�ش ��باب بالعا�صمة االردنية عمان
مهم ��ة �صعب ��ة �أم ��ام �شقيق ��ه االمارات ��ي يف �ضم ��ن اجلولة الثالث ��ة واالخرية من الدور

االول حل�س ��اب املجموعة الثالثة التي ت�ضم
اىل جانبهم ��ا املنتخ ��ب الكويت ��ي ال�شقي ��ق
يف البطول ��ة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة للمنتخبات
العربي ��ة للنا�شئ�ي�ن للك ��رة الطائ ��رة الت ��ي
تق ��ام هن ��اك لغاي ��ة ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر من
�شه ��ر �أيلول اجلاري مب�شارك ��ة  11منتخبا
م ��ن قارت ��ي �آ�سي ��ا وافريقيا بع ��د ان�سحاب
املنتخ ��ب املغرب ��ي بالك ��رة الطائ ��رة قبيل
ثالثة ايام من موعد االنطالق.
و�ستح ��دد نتيجة ه ��ذه املب ��اراة املهمة لكال
املنتخب�ي�ن ال�شقيقني هوي ��ة بطل وو�صيف
املجموع ��ة الثالثة الذين �سيقطعان تذكرتي
العب ��ور اىل دور الثمانية من البطولة التي
�ستق ��ام بع ��د غ ��د الثالث ��اء وكذل ��ك �صاحب
املرك ��ز الثال ��ث ال ��ذي �سي�ش ��ارك يف حتديد
املراكز م ��ن التا�س ��ع ولغاية احل ��ادي ع�شر
بع ��د ان ق ��ررت اللجن ��ة املنظم ��ة للبطول ��ة
ان يك ��ون غ ��دا االثنني ي ��وم راح ��ة جلميع
املنتخبات امل�شاركة.

بغداد  /املدى

 ممتاز توما�س

رؤية فنية

واف ��ق االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم على
نق ��ل �أوراق الالع ��ب العراق ��ي جيل ��وان
حم ��د املحرتف يف �صف ��وف فريق كور�سيا
الكرواتي من االحتاد ال�سويدي لكرة القدم
اىل االحتاد العراقي لكرة القدم.
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صريح للم ��دى :ان الالعب جيلوان حمد
�أ�صبح م�ؤه�ل�ا للدفاع عن �أ�س ��ود الرافدين
يف املباري ��ات املقبل ��ة الت ��ي �سيلعبه ��ا �أمام
منتخب ��ات هونغ كون ��غ وكمبوديا وايران
والبحرين خالل جولت ��ي الذهاب واالياب
م ��ن املرحلة الثاني ��ة للت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س العامل
 2022بقط ��ر ونهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2023وال�ص�ي�ن حي ��ث �سيت ��م ادراج ��ه يف
الك�شوف ��ات الر�سمية الت ��ي �سيتم اعتمادها
ب�صورة ر�سمي ��ة من قبل االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة القدم �ضمن ك�شوف ��ات املنتخبات 40
امل�شاركة .
و�أ�ض ��اف ان جيل ��وان �سيك ��ون م ��ن �أب ��رز
االوراق الرابح ��ة الت ��ي �سيعتم ��د عليه ��ا
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش مدرب
منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم يف املباراة
املقبل ��ة التي �ستك ��ون ام ��ام منتخب هونغ
كون ��غ يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�س ��اء ي ��وم
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول املقب ��ل

ال حدي ��ث يعلو عل ��ى حدي ��ث املنتخب الوطن ��ي وتعادل ��ه �إيجابي ًا
م ��ع منتخ ��ب البحرين �ضم ��ن ت�صفي ��ات مونديال الع ��امل يف قطر
ع ��ام  2022الن�سخ ��ة الآ�سيوية ،فرغم النتيجة الت ��ي تعد �إيجابية
بح�ساب منط ��ق احل�صول على النقاط يف دوري املجموعات التي
تلعب ذهاب ًا و�إياب ًا كما �أنها املباراة الأوىل ملنتخبنا الوطني بقيادة
ال�سلوفين ��ي كاتانيت� ��ش �ضم ��ن الت�صفي ��ات �إال �أن �ش ��كل املنتخ ��ب
وت�شكيله مل يناال ر�ضا اجلمهور واملتابعني مهما اختلفت درجاتهم
حيث مل يكن ظه ��وره مب�ستوى الطموح والأم ��ل مبنتخب عراقي
قادر على الو�صول اىل املونديال �ضمن كبار �آ�سيا.
الب ��د من ال�س� ��ؤال الأه ��م يف �أذهان �أغل ��ب املتابع�ي�ن� :إن منتخبنا
ال ��ذي كان عاجز ًا وم�شتت� � ًا �أمام منتخب البحري ��ن املتوا�ضع ترى
كي ��ف �سنلعب مع منتخب �إيران الق ��وي يف طهران؟ وهل لنا قدرة
عل ��ى ال�صم ��ود امام ��ه؟ كي ��ف لن ��ا �أن نغيرّ واق ��ع ه ��ذا الفريق اىل
الأف�ض ��ل بوج ��ود مدرب اجمع اخل�ب�راء على انه فق�ي�ر فني ًا؟ ومن
هم الالعبون الأكرث ا�ستحقاق ًا لتمثيل املنتخب وتعوي�ض اال�سماء
احلالية املتهالكة؟ ننتظر الأجوبة من احتاد اللعبة املعني!
** ت�صريح ��ات مت�ضارب ��ة الع�ضاء االحت ��اد العراقي لك ��رة القدم
جممله ��ا يُنبئ ب�أن ال ��دوري الكروي املقبل ومع ��ه بطولتي الك�أ�س
وك�أ�س ال�سوبر �ستتع ّر�ض للت�أجيل اىل ا�شعارات اخرى.
ه ��ذه اال�ش ��ارات وغريه ��ا ت�ؤكد لن ��ا ان التطور املن�ش ��ود يف نظام
البطول ��ة الأهم �سيكون كما هو خالل االعوام املا�ضية مراوحا يف
حمل ��ه ان �صح لنا التعبري ،واذا كانت اخلط ��وة اال�صالحية االهم
واالكرث ت�أثري ًا ت�سري على هذا النحو ونق�صد بها �إيقاف الت�أجيالت
غ�ي�ر املربرة فيقينا ان جدول اال�صالح ��ات الآخر املنتظر �سيتعرث
ه ��و الآخ ��ر اي�ض� � ًا ،فيم ��ا يخ� ��ص االح�ت�راف والتنظي ��م واحلكام
وعم ��ل جمي ��ع جلان االحتاد االخ ��رى ،هذه العملي ��ة تعني اننا لن
نق ��وى على �صناعة كرة ق ��دم متطورة يف بلدنا كون املف�صل االهم
يع ��اين التعثرّ  ،واذا كان دوري املتقدم�ي�ن يتعر�ض لنكبات مبكرة
فال�ضرورة ان دوري النا�شئني وال�شباب املرتقب �سيولد ميت ًا.
�إنن ��ا يف ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة حني ن�ش�ي�ر جلميع ه ��ذه الظروف
وح�ساباته ��ا ف�إنن ��ا ن�ستبق االح ��داث والتذكري ب ��ذات الوقت وان
كان ال ��كالم هواء يف �شبك كما ي�صفه اح ��د اع�ضاء االحتاد فالعمل
اخلا� ��ص باالحتاد هو الآخر ه ��واء يف �شبك واقرار بف�شل مرتاكم
مل يجد احتادنا �سبيال للنجاح فيه.
** من ��ذ �سن ��وات ط ��وال خل ��ت ونح ��ن ن�سم ��ع ونتاب ��ع اح ��وال
امل�صاب�ي�ن من الريا�ضيني العراقيني يف املالعب مبختلف انواعها،
وال�سيناري ��و املتك ��رر هو ان اال�صاب ��ة ال ميكن ال�شف ��اء منها دون
العالج خارج الوطن وهي عملية �صعبة جدا تتطلب جهودا جبارة
ال�ستح�صال �سمات الدخول واموال طائلة ومنا�شدات كثرية لأجل
اال�ستجاب ��ة  ،حتى و�صلن ��ا اىل قناعة تامة ب� ��أن اال�ست�شفاء داخل
الوطن �ض ��رب من اخليال ،ولكي نكون اك�ث�ر واقعية وحديني يف
الت�صنيف نقول وبثق ��ة تامة نعم اال�ست�شفاء الريا�ضي يف العراق
�ض ��رب من امل�ستحيل ب ��دون وجود م�ست�شف ��ى ريا�ضي تخ�ص�صي
بامكانيات عالية وتخ�ص�صات طبية دقيقة مع مركز ت�أهيل متطور
للعالج الطبيعي الآين وطويل الأمد وهو ما مل يتوافر لدينا حتى
الآن لال�س ��ف ،وق ��د �سبقتن ��ا دول كث�ي�رة جدا يف �إن�ش ��اء جممعات
طبية ريا�ضي ��ة منذ القرن املن�صرم وال منل ��ك �سوى مديرية للطب
الريا�ض ��ي تابع ��ة ل ��وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة هي جم ��رد عيادة
ب�سيط ��ة للت�شخي� ��ص والتعامل م ��ع احلاالت الب�سيط ��ة ،ترى متى
�ستنته ��ي معان ��اة الريا�ضي�ي�ن امل�صابني ،وه ��ل �سينتظرون رحمة
ار�سالهم اىل اخلارج لفرتة طويلة اخرى؟
ت�صريحات مت�ضاربة الع�ضاء
االتحاد العراقي لكرة القدم
مجملها يُنبئ ب�أن الدوري
الكروي المقبل ومعه بطولتي
�ستتعر�ض
الك�أ�س وك�أ�س ال�سوبر
ّ
للت�أجيل الى ا�شعارات اخرى.

كارت "كاتانيت�ش" احرتق� ..سارعوا للتغيري قبل الندم!

الفيفا يوافق على متثيل
جيلوان حمد للأ�سود
على ملعب الفيح ��اء باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة يف افتتاح اجلولة الثالثة
م ��ن مرحلة الذهاب للجول ��ة الثانية وكذلك
�أم ��ام منتخب كمبوديا ظه ��ر يوم اخلام�س
ع�شر من ال�شهر ذاته على �أوملبيك �ستاديوم
يف العا�صم ��ة الكمبودي ��ة فن ��وم بنه �ضمن
اجلولة الرابعة من املرحلة ذاتها.
وب�ي�ن ان اجله ��ود احلثيث ��ة الت ��ي بذلته ��ا
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة م ��ع وزارة
الداخلية بالتعاون مع احتاد الكرة �أ�سهمت
ب�صورة �سريعة يف ا�ستخراج جواز ال�سفر
واجلن�سي ��ة العراقية لالع ��ب جيلوان حمد
ب�ش ��كل دعا جلنة العالق ��ات يف االحتاد اىل
خماطبة االحتاد الدويل لكرة القدم من اجل
احل�ص ��ول على موافقته يف نقل �أوراقه من
�سجالت االحتاد ال�سعودي لكرة القدم اىل
االحت ��اد العراقي لكرة القدم م�شريا اىل ان
جيلوان عرب عن �سعادته وفرحه يف ارتداء
الفانيلة العراقية وتقدمي م�ستويات رفيعة
م ��ع باق ��ي زمالئ ��ه املحرتف�ي�ن واملحلي�ي�ن
لإ�سعاد اجلماه�ي�ر الريا�ضية التي تريد ان
يك ��ون منتخبها م ��ن املنتخب ��ات الآ�سيوية
الت ��ي �ست�ش ��ارك يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
املقبل ��ة التي �ستجري يف قط ��ر بنهاية عام
 2022وكذل ��ك يف الن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة
م ��ن بطولة ك�أ� ��س االمم الآ�سيوي ��ة الثامنة
ع�ش ��رة الت ��ي ت�ضيفه ��ا ال�ص�ي�ن بداي ��ة عام
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و�ستنطل ��ق بعد غ ��د الثالث ��اء مباريات دور
رب ��ع النهائي من البطول ��ة اخلام�سة ع�شرة
للمنتخبات العربية للنا�شئني للكرة الطائرة
حيث �سيلعب �أول املجموعة االوىل مع ثاين
املجموع ��ة الثالث ��ة ويلتق ��ي �أول املجموعة
الثاني ��ة مع ث ��اين املجموع ��ة الرابعة حيث
�سيتواج ��ه الفائزين من كلت ��ا املباراتني يف
دور ن�ص ��ف النهائ ��ي ال ��ذي �سيج ��ري يوم
االربع ��اء املقب ��ل حي ��ث �سيت�أه ��ل املنت�ص ��ر
منهم ��ا اىل املب ��اراة النهائي ��ة كط ��رف �أول
فيها واخلا�سر �سيلع ��ب على مباراة حتديد
املركزين الثالث والرابع فيما �سيلتقي �أول
املجموعة الثالثة مع ثاين املجموعة االوىل
و�أول املجموعة الرابعة مع ثاين املجموعة
الثاني ��ة حي ��ث �سيقطع املنتخب ��ان الفائزان
تذكرة الدور ن�ص ��ف النهائي ليلعبا معا من
�أجل الك�شف ع ��ن هوية املنتخب الثاين يف
النهائي وكذلك املنتخ ��ب الثاين يف مباراة
حتديد املركزين الثال ��ث والرابع و�سيكون

يوم اجلمعة املقبل موعدا للمباراة النهائية
بالبطولة التي �سيتم يف نهايتها االعالن عن
البطل وو�صيفه ف�ضال على مباراة �صاحبي
املركزين الثالث والرابع.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ��ه مت �سح ��ب القرع ��ة
مبق ��ر االحت ��اد العرب ��ي للك ��رة الطائ ��رة
بالعا�صم ��ة البحريني ��ة املنام ��ة حي ��ث َّ
مت
توزيع املنتخب ��ات  12امل�شاركة على اربع
جمموع ��ات �ض َّم ��ت املجموع ��ة الأوىل
منتخ ��ب البحرين حامل اللق ��ب واجلزائر
وفل�سط�ي�ن وحلت منتخب ��ات �سلطنة عمان
و�صي ��ف حام ��ل لق ��ب البطول ��ة املا�ضي ��ة
ولبن ��ان والأردن م�ست�ضي ��ف البطول ��ة يف
املجموع ��ة الثانية فيما تكون ��ت املجموعة
الثالث ��ة م ��ن منتخبات الع ��راق والإمارات
والكوي ��ت وت�ألفت املجموع ��ة الرابعة من
منتخبات ال�سعودي ��ة وم�صر واملغرب قبل
ان يعل ��ن االخ�ي�ر ان�سحاب ��ه م ��ن امل�شاركة
ب�صورة ر�سمية.

العبون متهالكون..
ودوري ميت!!

م ��ن دون مقدم ��ات ،احل ��ظ خدمن ��ا يف مباراتنا
الأوىل م ��ع املنتخب البحرين ��ي ال�شقيق لأننا مل
نتمكن من تق ��دمي �أداء مقن ��ع بالرغم من تواجد
وح�ض ��ور �أغل ��ب حمرتفين ��ا يف ه ��ذه املب ��اراة،
ومت ّك ��ن ميم ��ي م ��ن �إح ��راز ه ��دف التع ��ادل يف
الدقيقة  ،٨٥وانتهت املباراة بالتعادل .١-١
نع ��م تع ��ادل منتخبنا يعت�ب�ر نقط ��ة �إيجابية يف
م�ش ��واره ومباراته الأوىل عل ��ى �أر�ض املناف�س
البحريني وخا�صة �إذا قار ّن ��ا و�ضعنا وظروفنا
و�أزماتن ��ا املتك� � ّررة واملت�صاع ��دة واخلالف ��ات
والتقاطع ��ات وعملية جتديد عق ��د املدرب بقرار
ف ��ردي م ��ن فال ��ح مو�س ��ى وو�س ��ط اعرتا� ��ض
الإع�ل�ام وبع� ��ض الأ�ص ��وات املعار�ض ��ة لبق ��اء
امل ��درب كاتانيت�ش ،ا�ضافة اىل عدم فعالية جلنة
املنتخب ��ات وع ��دم امتالكه ��ا احلري ��ة والكلم ��ة
والق ��رار ،وكذلك م�شكلة ن ��ادي الطلبة وحمكمة ت�ستغل وكانت غ�ي�ر موفق �أغلبها بحيث �أ�ضعنا
الكا� ��س واال�ستق ��االت ال�صوري ��ة و�إ�ش ��كاالت ه ��ذا اجلانب احلي ��وي وامله ��م يف تقرير نتيجة
التواف ��ق واالعرتا�ض والتوقيت غ�ي�ر املنا�سب املباراة وح�سمها �أحيان ًا.
للتجدي ��د للم ��درب كاتانيت� ��ش وع ��دم وج ��ود �إن حت�ض�ي�رات منتخبن ��ا مل تك ��ن بامل�ست ��وى
م�ساعدي ��ن وم�ست�شارين وكم كبري من العراقيل املطلوب وكان فيها الكثري من التلك�ؤ واملنغ�صات
وال�ضغوط ��ات والت ��ي بالنتيج ��ة �ست�ؤث ��ر عل ��ى غ�ي�ر املثالي ��ة باملعن ��ى ال�صحيح ،وكان ��ت هناك
معنويات ونف�سيات الفريق وطموحاته بتقدمي �أي�ض ًا عالم ��ات ا�ستفهام كث�ي�رة يف عملية البدء
عرو�ض وحلول �أف�ضل و�أكرب.
بالإع ��داد والتهيئ ��ة ،وكان ��ت هناك �أي ��دي خفية
وعل ��ى العك�س م ��ن الظروف الأف�ض ��ل للمنتخب وممار�س ��ات وتوجه ��ات وخيارات غ�ي�ر موفقة
البحرين ��ي والتي اثبت ��ت ا�ستق ��رار الفريق من تتح ّكم يف قرارات االحت ��اد وخياراته املع ّر�ضة
النواحي الفني ��ة والتكتيكي ��ة والبدنية و�أخري ًا للت�س ��ا�ؤل والت�أوي ��ل والتف�س�ي�ر �أي مب ��ا معناه
النف�سي ��ة و�أ�سل ��وب اللع ��ب والتمرك ��ز اجلي ��د �أن هن ��اك (�ضغوط ��ات وخالف ��ات وانتق ��ادات
يف كل �أرج ��اء امللع ��ب ،بعك� ��س فريقن ��ا ال ��ذي وتقاطعات).
مل ي�ستط ��ع جم ��اراة الفري ��ق البحرين ��ي برغ ��م ونعود اىل �شريط املب ��اراة الذي �أظهر مع �سبق
والرت�ص ��د �أن امل ��درب كاتانيت� ��ش م ��ا
الفر� ��ص الكث�ي�رة والك ��رات الثابت ��ة والت ��ي مل الإ�ص ��رار
ّ

زال متخبط� � ًا يف خيارات ��ه مَ
ول يتخل عن عادته
القدمي ��ة باالعتماد على مهاج ��م واحد والتح ّفظ
الزائد يف املباري ��ات والبدء بت�شكيلة كانت فيها
بع� ��ض ال�سلبي ��ات والإ�ش ��كاالت والت�س ��ا�ؤالت
وعندما �أدرك �أن اخلطر قادم وحا�صل ال حمالة،
جل� ��أ اىل تغي�ي�ر ثالث ��ة العب�ي�ن مَ
ول ينتب ��ه ب� ��أن
تبديالته ق ��د ا�ستنفذت يف املب ��اراة مَ
ول يح�سب
(ح�ساب ع ��رب) لو �أ�صيب احلار�س �أو �أي العب
مهم �آخر لكان ��ت كارثة ت�ضاف ل�سل�سلة االخطاء
الفادح ��ة الت ��ي ارتكبه ��ا وخياراته غ�ي�ر املوفقة
وغ�ي�ر املدرو�س ��ة بعناي ��ة وحت�سب� � ًا لأي ظ ��رف
طارئ.
لقد تبينّ ب� ��أن املنتخب البحرين ��ي يلعب بعقلية
وتوجيهات مدربه (لعب جماعي منظم ،ومتركز
�صحي ��ح وا�ستغالل الفر� ��ص والهجمات املرتدة
والتف ��وّ ق الع ��ددي ق ��رب موق ��ع الك ��رة) بعك�س
فريقن ��ا ال ��ذي كان يلع ��ب ب�ل�ا تنظي ��م وال خطة
ويعتمد عل ��ى مهارة وق ��درة الالعبني وخربتهم
والت ��ي كان يج ��ب ان تخل ��ق التف ��وق وتف�ش ��ل
توازن الفريق املناف�س البحريني ،وكان انت�شار
العبي البحري ��ن يف كل �أرجاء امللعب �أف�ضل من
فريقن ��ا� ،إ�ضاف ��ة اىل ذلك كان حت�ض�ي�ر وتنظيم
فريقن ��ا عل ��ى درج ��ة عالية م ��ن الب ��طء والك�سل
وعدم االن�سج ��ام والتح ّرك كخط واحد من�سجم
ومتفاهم وجماعي.
مل جند �أي تغيري يف �أ�سلوب لعب منتخبنا برغم
تخلفن ��ا به ��دف مبك ��ر� ،أي �أن مدربن ��ا ا�ست�سل ��م
للي�أ� ��س ورف ��ع الراي ��ة البي�ض ��اء معتم ��د ًا عل ��ى
احل ��ظ واالخطاء والتحكيم مَ
ول يحاول التغيري
يف فت ��ح اللعب وعمل ثغ ��رات يف �صفوف دفاع
الفريق البحريني وتواجد العبني مهرة يخلقون
معادالت �صعبة وتوازنات غري مرغوبة للفريق

املقابل ،وكل امل�س�ألة ب�أننا مل نوفق يف التوظيف
الذي يعترب من �أك�ب�ر امل�شاكل التي يتغافل عنها
املدرب كاتانيت�ش وعدم وج ��ود املدرب امل�ساعد
الذك ��ي و�صاحب اخل�ب�رة والر�ؤي ��ا واحل�ضور
والقرار او امل�ست�شار الذي ينبّه املدرب عن بع�ض
خياراته واخطائه لأن كاتانيت�ش اغلب الأحيان
يتع�صب ويفق ��د رباطة ج�أ�شه عندما ال ي�ستطيع
ّ
تغي�ي�ر التوازن ��ات يف امللع ��ب ل�صال ��ح فريق ��ه،
�أم ��ا الن ��ه ال يع ��رف �أو ال يهتم مبا �ست� ��ؤول اليه
نتيجة املب ��اراة ،وخالل �أكرث م ��ن �سنة مل يظهر
كاتانيت�ش ب�أنه حري� ��ص ومهتم لرفع م�ستويات
العبينا ودورينا ما دام يقب�ض م�ستحقاته �شهر ًا
ب�شهر ،مَ
ول ي�ستطع �أن يطبع �أي ب�صمة �إيجابية
يف �أداء فريقن ��ا ،وظهر يف كثري من الأحيان انه
ال ميل ��ك الكاريزما املعروفة عن املدرب الأجنبي
(لقد انخدعنا وانبهرنا به كاحتاد و�أفراد و�أولهم
فال ��ح مو�سى و�شرار حي ��در وبع�ض الإعالميني
و�أع�ضاء االحتاد وجلنة املنتخبات).
�إن م�ش ��وار منتخبنا للو�ص ��ول �إىل ك�أ�س العامل
في ��ه الكثري م ��ن املطبات والعراقي ��ل وامل�صاعب
والإ�ش ��كاالت والت ��ي �ستق ��ف حج ��ر ع�ث�رة امام
طموحاتن ��ا و�آمالن ��ا وحظوظن ��ا ،ل ��ذا يج ��ب
الإ�سراع يف اتخاذ التداب�ي�ر الالزمة واملطلوبة
لتغي�ي�ر ال�ص ��ورة وامل�سار و�إال �س ��وف ال يفيدنا
الن ��دم وال اخلي ��ارات الفردي ��ة واالنانية لبع�ض
م�س�ؤولين ��ا يف املنظوم ��ة الريا�ضية ونقول ( يا
ري ��ت اللي جرى م ��ا كان) ،نعم نحت ��اج التغيري
واالعتماد على قدرات بع� ��ض مدربينا امل�ؤهلني
وه ��م متواجدي ��ن ورهن الإ�ش ��ارة لتلبي ��ة نداء
الوط ��ن والواج ��ب ولك ��ي نرمي خل ��ف ظهورنا
كارت� � ًا حمرتق� � ًا ال يفيدنا مثل اجلوك ��ر يف لعبة
الورق.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

تع��ودت عل��ى الدراج��ة الت��ي ال
يمكن العي�ش تقريب ًا هنا بدونها،
فهي �أهم وا�س��طة نقل في البلد،
ومن �أ�سا�سيات الحياة فيه
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معنى �إبراهيم الخياط

دراجة زرقاء في حظيرة الدجاج
�إبت ��د�أ الأم ��ر حني قالت يل جارتي يانت�ش ��ا (كل �شخ�ص ميكنه تعلُّم
ركوب الدراجة ،ال يتطلب ذلك �سوى يومني)� ،إ�ستعدتُ كلماتها يف
الي ��وم التايل حني كنت عائ ��د ًا اىل البيت من معهد اللغة ،وقد ملحتُ
دراجة زرقاء قدمية و�ضعها جاري ال�شاب �أريك �أمام حديقة منزله،
تتدىل منها قطعة �صغرية من الكارتون مكتوب عليها جمان ًا (وهذه
ع ��ادة هولندي ��ة يقومون به ��ا عند توف ��ر �شيء زائد ع ��ن احلاجة)،
هك ��ذا ح�صلتُ عل ��ى دراجة من ن ��وع �أوما فيت�س ،لأخ ��رج مبا�شرة
�صحبة جاريَّ رولوف وياكوب ،حي ��ث �سار الأول بدراجته �أمامي
وذات ال�ش ��يء قام به الثاين خلفي ،و�أن ��ا بينهما �أحاول �أن �أتوازن
عل ��ى دراجتي ،ف�سرتُ ب�ضعة �أمتار ،ترنح ��تُ خاللها ميين ًا و�شما ًال
لأنح ��در نح ��و �ساقي ��ة �صغ�ي�رة ،ف َع َّدلتُ هيئت ��ي وبد�أت م ��ن جديد
و�س ��ط الت�شجي ��ع املم ��زوج بال�ضحك ،وم ��ا �أن �سرت ب�ضع ��ة �أمتار
�أخ ��رى حتى فقدت ال�سيطرة على التوقف يف الوقت املنا�سب لأجد
نف�س ��ي و�سط حظرية الدجاج الذي تقافز مفزوع ًا يف مزرعة جارنا
العج ��وز برتو�س و�سط �ضحك زوجت ��ه و�أبناءه .يف اليوم التايل،
وبع ��د جمموع ��ة من املح ��اوالت �إ�صطدم ��تْ ركبتي ب�شج ��رة بلوط
�ضخمة ،فقل ��تُ
ل�صديقي -بع ��د �أن افتعلت ال�شعور ب ��الأملَ -ت َرجال
َّ
قلي ًال ولنعود اىل �شارعن ��ا م�شي ًا ،فبادرنا �صوت �ضاحك �إنطلق من
عتبة باب م�شرب القرية ،ف�إذا به (خرييت) النادل و�صاحب املكان،
يق ��ف بج�س ��ده ال�ضخ ��م ويدعون ��ا لنجرب ن ��وع جديد م ��ن �شراب
اجلنيفر ،وهنا �إزداد (الأمل) يف ركبتي بعد �أن �سمعتُ كلمة جنيفر،
ف�إ�ستج ��اب �صاحباي وقبال التوقف وق�ض ��اء بع�ض الوقت ،فدخلنا
امل�شرب ،يف حني توارت �شم�س القرية خلف حقول الذرة.
م�ضت ال�سنوات وتعودت على الدراجة التي ال ميكن العي�ش تقريب ًا
هنا بدونها ،فهي �أهم وا�سطة نقل يف البلد ،ومن �أ�سا�سيات احلياة
فيه ،حتى �أن تالميذ املدار�س االبتدائية يتعلمون يف البداية ركوب
الدراجة ليح�صلوا على �شهادة تثبت ذلك ،بعدها ميكنهم امل�ضي يف
الدرا�س ��ة ،وهذا القانون معمول به من ��ذ خم�س وثمانني �سنة ،وما
ي�سه ��ل الأمر ،هو وجود �ش ��وارع خا�صة للدراج ��ات ،وهي حمراء
الل ��ون وبعر� ��ض مرتين ،لكن ال�ش ��يء الغريب ال ��ذي مل �أَ َر له مثيل
يف الع ��امل هو �أن الهولندي�ي�ن (وخا�صة ط�ل�اب املدار�س) يقودون
دراجاتهم يف �أحيان كثرية دون �أن ي�ضعوا �أيديهم على املقود ،ك�أن
ت ��رى �صبي ًا ي�ضع يديه يف جيوبه ويقود دراجاته مبهارة و�سهولة
ال ت�ص ��دق ،حت ��ى �أين ر�أيت بع� ��ض الأ�شخا�ص يق ��ودون دراجاتهم
ويف ذات الوق ��ت تن�شغل �أيديهم بلف ال�سجائر ،ويفعلون ذلك على
مهل وبكل هدوء و�سيطرة.
توجد يف هولندا ع�ش ��رون مليون دراجة ،يف حني �أن عدد ال�سكان
�سبع ��ة ع�ش ��ر مليون ًا! حيث ال يوجد طف ��ل �أو �شيخ ال ميتلك دراجة
واح ��دة عل ��ى الأقل ،وال ��كل ي�ستخدمها يومي� � ًا �إبتدا ًء م ��ن الأطفال
ال�صغ ��ار اىل املل ��ك وامللك ��ة م ��رور ًا برئي� ��س ال ��وزراء واحلكومة.
وهن ��اك حكاية طريفة تعود اىل احلرب العاملية الثانية ،حني خ�سر
الأمل ��ان احل ��رب وه ��رب الكثري منهم ع�ب�ر احل ��دود الهولندية ،لكن
ب�سب ��ب عدم وجود عربات �أو �سي ��ارات تنقلهم ،قاموا ب�سرقة �آالف
الدراجات من الهولندية ليغ ��ادروا فيها اىل �أملانيا ،لذلك هناك قول
هولن ��دي �شائع (�أي ��ن دراجت ��ي؟) ي�ستخدمونه حتى ه ��ذه اللحظة
كمماحكة �ضد الأملان.
الدراج ��ة الهوائية جزء مهم وحيوي من الثقافة الهولندية ،وهناك
الكث�ي�ر م ��ن الأعم ��ال الت�شكيلي ��ة واحلكاي ��ات والأمث ��ال ال�شعبي ��ة
والكت ��ب وحت ��ى الأغاين الت ��ي تتناولها ،لكن و�س ��ط كل ذلك هناك
م�شه ��دان ال ميكن �أن يغادرا ذاكرة كل هولندي ،وهما م�شهد الأمري
كالو�س (زوج امللك ��ة بياتريك�س)حني قفزت وجل�ست على دراجته
م ��ن اخللف فتاة يف ال�ش ��ارع �أثناء �أحد الإحتف ��االت ،ف�أرخى �أزرار
قمي�ص ��ه ونزع ربطة عنقه و�سلمها لأح ��د امل�صورين قائ ًال (�أرجعها
يل ح�ي�ن �أعود بع ��د قليل) وه ��و يبت�سم وينطلق م ��ع الفتاة التي ال
يعرفه ��ا و�س ��ط املدينة ،كذل ��ك م�شهد املمث ��ل العظي ��م روتخر هاور
يف فيلم (الفاكه ��ة الرتكية) حني قطع بدراجت ��ه �شوارع ام�سرتدام
املزدح ��ة ب�شع ��ره الأ�شق ��ر املتطاي ��ر ،وق ��د �إ�ستقرت خلف ��ه حبيبته
(املمثل ��ة موني ��ك فان دي َفن) مع مو�سيقى مذهل ��ة ،يف �أ�شهر م�شهد
يف تاريخ ال�سينما الهولندية.
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يا�سني طه حافظ

أعلم �أن غرابة العنوان ت�ستثير
� ُ
ً
لدي
ت�سا�ؤال عما وراءه .لكن ما َّ
من �إجابات ال تح�سن �إال ال�سير
البطيء و�إال الإ�شارات الى
التفا�صيل التي �سبقت ح�ضور
الظاهرة.
ها �أنا �أ�شرت الى "ظاهرة" .وهذه
تثير ت�سا�ؤ ً
ال �آخر �أي�ض ًا .فماذا
يريد هذا المتكلم وهو يُتبع
�س�ؤا ً
ال ب�س�ؤال؟ نعم هذا حقكم
في االعترا�ض وا�ستنكار �شدة
البطء ونحن نريد الحقيقة.
لكن يا �سادتي ،الحقائق لي�ست
ق�صب ًا وال �شوك ًا .الحقائق نتائج
فعل �أزمنة ودالئل واقع كان �أو
واقع نعي�ش.

�إبراهيم اخلي ��اط ،العراقي ،ابن دياىل،
ول ��د ًا و َف ًت � ً�ى .والب�سات�ي�ن وال�سواق ��ي
والأنه ��ار وم ��ا يطل ��ع م ��ن زه ��ر وثمر،
للنا� ��س تعي�ش عليه ��ا �أو تتمتع بها .ف�أن
يعم ��ل �إبراهي ��م م ��ن �أجل �شع ��ب �أو من
�أج ��ل زمالئه يف احت ��اد الأدب ��اء �أو بني
اجلماه�ي�ر ،ه ��و طب ��ع م ��وروث �صقلته
و�أكدت ��ه الرتبي ��ة احلزبي ��ة الت ��ي ُتع ّل� � ُم
نا�سها �أدب العمل بني اجلماهري.
َ
حقيقة ثاني ��ة ،ال يجب �إغفالها �أو املرور
به ��ا بغ�ي�ر ثن ��ا ًء عليه ��ا  :تلك ه ��ي� :إننا
جن ��د باق ��ات من �شب ��اب لط ��اف مهذبني
�صفت نفو�سه ��م فال �أحق ��اد وال �أمرا�ض
وبال عط ��ن الأزمنة التي دم ��رت حياتنا
و�سمم ��ت ما مررنا به من �أيام� .شخ�صي ًا
�أ�شع ��ر ب�سع ��ادة ،بف ��رح �إذ �أرى طالئ ��ع
م�ستقبل  ،نتمناه ،حينما �أرى ،مث ًال ،يف
احتاد االدباء جمموعة �شباب يجمعون
ب�ي�ن اللط ��ف االن�س ��اين وحمب ��ة الأدب
والثقاف ��ة ونظاف ��ة القل ��وب وال�ضمائ ��ر
ومينح ��ون املحب ��ة ل�سواهم م ��ن جميع
االجتاهات والأفكار.
لق ��د حت ��ررت ه ��ذه النخب ��ة م ��ن ب�ؤ� ��س
و�أمرا� ��ض ورداءات ظل ��ت تفت ��ك
باملجتم ��ع ،فكان ��ت �صانع ��ة كراه ��ات
و�شناع ��ات� .إبراهي ��م واح ��د م ��ن فريق
�أريح ��ي كرمي اخلل ��ق ،طاف ��ح بال�شباب
واحليوي ��ة وحمب ��ة احلي ��اة� .أولئك هم
�إبراهي ��م و�أخوته وعديد طيبون معهم.
م ��ن يق ��ول �إن �أح ��د ًا م ��ن �أوالء ك ��ره �أو
جرح م�شاعر �أح ��د �أو ر�آه عبو�س ًا كاره ًا
ال �ضاحك ًا مرحب ًا يبهج من ي�أتي؟
ماذا يعن ��ي هذا؟ هذا يعن ��ي �أن املجتمع
بع ��د ويالت ��ه وخ�صومات ��ه وعداوات ��ه
وثاراته ،ا�ستط ��اع �أن يطلع نبت ًا بدي ًال،
�أن يطلع نخب ًا متث ��ل ما كان �أمني ًة وظل
�أمني ��ة لنا ،ا�ستط ��اع �أن يقدم مناذج من
ال�شباب ير�سم ��ون بدء مرحلة "انت�صار

املواطن"
كان �إبراهيم �شيوعي ًا .ح�سن ًا ،كيف كان
يف عمل ��ه النقابي؟ يف خدماته ،يف لغته
و�سلوكه م ��ع من يخالفون ��ه يف الأفكار
والأه ��واء ويختلفون عن ��ه عمر ًا ونوع
ثقاف ��ة؟ كان عراقي ًا نقي ًا خدوم� � ًا مرحب ًا
باجلميع وحمب ًا!
ه ��و زه ��رة ربي ��ع جدي ��د وه ��و �إ�ش ��ارة
م�شرق ��ة ملرحلة �أخ ��رى جدي ��دة ينت�صر
فيه ��ا ال�شع ��ب عل ��ى خملف ��ات وكراهات
ورثه ��ا زمن ًا حتى �ص ��ار يدين بها .وتلك
ال�سيئات املدمرة للحي ��اة ،كانت ل�صالح
االع ��داء� ،أع ��داء الطليعي�ي�ن و�أع ��داء
م�ستقبلهم وم�ستقبل وطنهم.
ه ��ذه النخ ��ب الطالع ��ة ،ه ��ذه النم ��اذج
الإن�سانية �صافية اللغة �صافية العواطف،
املحبة ،متتد �صداقاتها وحمبتها جلميع
م ��ن يعمل معه ��م �أو ي�شاركهم يف املكان.
نح ��ن ن ��رى يف كل املحافظ ��ات من ��اذج
م ��ن �أوالء اجلدد الأنقي ��اء البعيدين عن

�أمرا�ض و�سيئات وكراهات املا�ضي .هي
�أزه ��ار ربيع طلعت وا�ضح ��ة االختالف
وا�ضحة اال�شراق ومريحة للجميع .هي
يف كل مدائن العراق اليوم يف املنظمات
ويف املقاه ��ي االدبي ��ة ويف التجمعات.
ونحن عل ��ى �أمل ب�أن نراه ��ا حيث نكون
يف احلياة..
هذا هو معن ��ى �إبراهيم اخلي ��اط .وهذا
�أي�ض� � ًا �سبب مظاه ��رات �أو مواكب الفقد
والرث ��اء والأ�س ��ف على غياب ��ه .اجلميع
ر�أوا وردة االنت�ص ��ار ففرح ��وا به ��ا
وانك�سروا جميع ًا حينما غابت.
بابل الكبرية بكت متوز وهو يغيب.
هو ح ��زن ال�شع ��ب على اختف ��اء ظاهرة
�أفرحت ��ه وعل ��ى ب�ش ��رى �أوم� ��أت ب�ضوء
خال�ص.
الآن ه ��ل ات�ض ��ح حج ��م اخل�س ��ار وعِ َظم
م ��ا افتقدنا؟ يبدو �أن ق ��وة قدرية �سوداء
�ساءه ��ا ال�ض ��وء ال ��ذي اتق ��د� ،ساءته ��ا
الظاهرة اجلديدة ،فهي انعطافة مده�شة

نيرودا المو�سيقي

موسيقى األحد
ثائر �صالح
كان ��ت مذك ��رات بابلو ني ��ودا "�أ�ش ��هد �أنني
قد ع�ش ��ت" برتجمتها الأنيقة التي �أجنزها
حممود �صبح �أحد �أك�ث�ر كتب ال�سبعينيات
ت�أثري ًا ،قر�أتها م ّرات وم ّرات .يقول م�ؤلفها
ريكاردو �إليئي�سر نفتايل ريي�س با�سوالتو
الذي اتخ ��ذ ا�سم بابلو نريودا ا�سم ًا له بد ًال
عن ا�سمه الأ�صلي الطويل� ،إنه مل يعرف من
هو ن�ي�رودا ،وعندما علم �أن �صاحب اال�سم
هو يان نـبوموك نريودا ()1891 – 1834
ال�شاع ��ر والكات ��ب والناق ��د وال�صحف ��ي
الت�شيك ��ي املع ��روف �س ��ارع لو�ض ��ع باق ��ة
زه ��ور عن ��د قاع ��دة متثال ��ه امللتح ��ي ف ��ور
زيارته ت�شيكو�سلوفاكيا.
لك ��ن هن ��اك ي ��ان ن�ي�رودا �شه�ي�ر �آخ ��ر ،هو
مو�سيق ��ي مع ��روف ا�سم ��ه ي ��ان ك�شتيت ��ل
يرج ��ي ن�ي�رودا ( )1780 – 1708ال ��ذي
ا�شته ��ر يف �أملانيا وب�ل�اط دري�سدن حتديد ًا
بال�صيغة الأملانية ال�سمه :يوهان بابتي�ست
ج ��ورج ن�ي�رودا .ولد يف بوهيمي ��ا ودر�س
وعم ��ل يف ت�شيكي ��ا قب ��ل �أن ينتق ��ل للعم ��ل
يف دري�س ��دن ب�أملاني ��ا كع ��ازف كم ��ان �أول
لفرقة ب�ل�اط �أمري �ساك�سونيا ،وهي واحدة
م ��ن �أع ��رق الف ��رق املو�سيقي ��ة يف الع ��امل.
�أعماله ه ��ي � 18سيمفونية و 14كون�شرتو

ل�شب ��اب جديد نقي ال يعرفون غري احلب
وال�ضح ��ك اجلمي ��ل والف ��رح بالعم ��ل
واالجناز ،يبارك ويح ��ب الواحد االخر
ويف ��رح للنجاح ��ات م ��ن كل ا�صحابه ��ا.
هك ��ذا متام ًا ،متام ًا كان �إبراهيم اخلياط
يه ��ب حمبت ��ه واحرتام ��ه وترحاب ��ه
واعتذارات ��ه للجميع وال فرق بني معتقد
و�آخر وبني اجت ��اه و�آخر .فما ر�أى �أح ٌد
منه يوما كراهة �أو رف�ض ًا �أو جفاف طبع
وقلة اهتمام.
وه ��و هذا ال�سلوك الوطن ��ي والثقايف و
املهني اجلديد .وهي هذه ب�شائر احلياة
اجلديدة املتمناة .وهي هذه �أي�ض ًا روح
الظاه ��رة ال�شبابية اجلديدة .وهم �أوالء
م�ستحقو الثناء� ،إبراهيم واخوته الذين
�آمن ��وا مبحب ��ة الوطن ومبحب ��ة الثقافة
ومبحبة اجلميع!
لق ��د كان الفق ��د كب�ي�ر ًا ،وا�سع� � ًا وفاجع ًا
للمتطلع�ي�ن اىل ع ��امل جدي ��د واىل
مرحل ��ة فا�ضلة غري الت ��ي اتعبت النا�س
والتاريخ.
جبهت ��ان الي ��وم ،واح ��دة كب�ي�رة مثقل ��ة
باجلرائ ��م واحل ��روب وال ��رداءات
االجتماعية والعداوات و�آثارها و�أخرى
جدي ��دة نا�شئة تريد حي ��اة وثقافة وبلد ًا
وطن� � ًا للجمي ��ع .ه ��ي �أخالقي ��ة ثقافي ��ة
جدي ��دة وه ��ي وطنية جدي ��دة وهو هذا
معنى �إبراهيم اخلياط.
كان فقيدن ��ا االك�ث�ر �إلتماع� � ًا يف احلراك
اجلدي ��د واالك�ث�ر و�ضوح� � ًا �أم ��ام االفق
وم ��وت �إبراهي ��م كان انتق ��ام ال�ش ��ر من
اخلري القادم .موت �إبراهيم :
�ضرب ��ة ُ�س� �دِّدت باتق ��ان اىل عالم ��ة
االخت�ل�اف التي ب ��د�أت بال�سط ��وع ،اىل
الوردة الذهبية الت ��ي ت�شتعل يف جميع
اجلهات!
وداع ًا ابراهيم
وللعراق ولكم ولكل ال�شعب ال�سالم.

(بينه ��ا كون�شرت ��و الرتومبي ��ت ال�شهرية)
و�سونات ��ات وبع� ��ض املو�سيق ��ى الديني ��ة
و�أوبرا واحدة.
ت�أ�س�س ��ت فرق ��ة الب�ل�اط �سن ��ة  1548م ��ن
قب ��ل الأم�ي�ر موريت� ��س ()1553 – 1521
وا�ستم ��رت حتى اليوم حي ��ث تعرف با�سم
فرق ��ة �سك�سونيا دري�س ��دن (Sächsische
 ،)Staatskapelle Dresdenوه ��ي
الفرق ��ة املعتم ��دة ل ��دار �أوب ��را دري�س ��دن

(�س ْمبـَراوپـ ��ر) ال�شه�ي�رة كذلك .م ��ن قادتها
َ
الأوائ ��ل هايرني� ��ش �شوت� ��س (- 1585
 )1672املو�سيق ��ار الأمل ��اين الأ�شه ��ر يف
الق ��رن ال�ساب ��ع ع�شر .ح�صل ��ت الفرقة على
�شه ��رة كب�ي�رة يف �أواخ ��ر ع�ص ��ر الب ��اروك
م ��ع فريدري ��ك �أغ�سط� ��س الأول (حك ��م بني
 )1733 – 1694وخلف ��ه ابن ��ه فريدري ��ك
�أغ�سط� ��س الث ��اين (.)1763 – 1733
فق ��د �صرفا �أم ��وا ًال طائل ��ة عل ��ى املو�سيقى

وا�ستقدم ��ا �أملع املو�سيقي�ي�ن ،وبنى الثاين
دار الأوب ��را .م ��ن �أب ��رز مو�سيقي ��ي الفرقة
وقته ��ا الفلمن ��دي جان باتي�س ��ت فولوميري
الذي ّ
وط ��ن الأ�سلوب املو�سيق ��ي الفرن�سي
يف فرق ��ة الب�ل�اط ،كم ��ا التح ��ق بالفرق ��ة
املو�سيق ��ار البوهيمي ال�شهري يان د�سما�س
َز َلن ��كا واملو�سيق ��ار الإيط ��ايل فران�ش�سكو
ماري ��ا فراچـيني وع ��ازف الكم ��ان الأملاين
املاه ��ر يوه ��ان ج ��ورج پـيزندل ال ��ذي �أثار

اعجاب فيفالدي عن ��د زيارة الأمري وفرقته
�إيطالي ��ا �سن ��ة  ،1716فكت ��ب ل ��ه �سوناتات
كم ��ان ا�سمي ��ت ب�سوناتات پـيزن ��دل ،ومعه
ّ
توط ��ن الأ�سل ��وب الإيط ��ايل اىل جان ��ب
الفرن�سي .ا�ستقطبت الفرقة املزيد من كبار
املو�سيقي�ي�ن مثل ع ��ازف الفل ��وت والأوبو
الب ��ارع ال�ش ��اب يوه ��ان يواخي ��م كفانت�س
(ول ��ه تاريخ حافل يف ب�ل�اط امللك فريدريك
الكب�ي�ر يف بوت�سدام الحق ��ا) ،واملو�سيقار
يوه ��ان دافيد هاين�ش�ي�ن .عمل يف دري�سدن
كذل ��ك يوه ��ان �آدول ��ف ها�سه �أ�شه ��ر م�ؤلف
اوب ��را يف �أوروب ��ا وقته ��ا ،وكان �أول م ��ن
ك�س ��ر احتكار الطلي ��ان للأوب ��را (نذكر هنا
�أملاني ًا �آخر ًا هو جمايله كري�ستوف فيليبالد
كـلوك ال ��ذي �أدخل جتديدات عل ��ى الأوبرا
مهدت لظهور الأوبرا احلديثة).
م ��ع انت�صاف الق ��رن كانت الفرق ��ة تتباهى
ب� �ـ  29عازف وتري ��ات ،وثالثة عازفني على
الفل ��وت وخم�سة عل ��ى الأوب ��و و�ستة على
البا�س ��ون وثالث ��ة عل ��ى اله ��ورن وعازفني
عل ��ى الرتومبي ��ت بالإ�ضاف ��ة لع ��ازيف
الهارب�سيك ��ورد وااليق ��اع ومعه ��م 19
مغني منف ��رد من �أ�شهر املغن�ي�ن لي�صل عدد
املو�سيقيني يف البالط  146مو�سيقيا.
ق ��اد الفرقة الحق ًا مو�سيقيون كبار من وزن
كارل ماريا فون فيرب وري�شارد فاغرن.

راء ..
ن�������� ُّ�����ص ي����ح����ك����ي����ه �أع�������م�������ى
ٍ
خ�ضري الالمي

" حني يجل�س الكاتب ليبد�أ بكتابة روايته
 ،ف�إ َنه ينبغ ��ي �أنْ يفعل ذلك ؛ ال لأنه يجب
�أنْ يحك ��ي ق�صة ؛ ب ��ل  ،ل ّأن له ق�صة يجب
�أنْ يحكيها  ". .ترولوب .
يف الب ��دء  ،ال ميكن احلديث عن كل �شيء
هن ��ا  ،يف هذا الن�ص الروائي املُ�سهَب يف
تف�صيالته الدقيقة ،وبعدد �صفحاته التي
تبل ��غ � ، 317صفحة من القط ��ع املتو�سط
 ،ذل ��ك �أن ��ه �أي الن� ��ص  ،يت�س ��ع لكثري من
اح ��داث وح ��وارات وت�أوي�ل�ات  ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن قابليت ��ه لإج�ت�راح ن�صو� ��ص ع ��دة ؛
رغ ��م قل ��ة �شخ�صيات ��ه  ،الت ��ي حتتاج هي
الأخ ��رى اىل �إف ��راد مو�ضوع ل ��كل منها ،
ناهي ��ك ع ��ن التقني ��ات الت ��ي ا�ستخدمه ��ا
ال�س ��ارد طه حام ��د ال�شبيب عل ��ى م�ساحة
الن� ��ص  .وهن ��ا � ،س�أركز يف مق ��ايل هذا ،
على �شخ�صية حم ��ادي الأعمى  ،بو�صفه
ال�شخ�صية الرئي�س يف هذا الن�ص ح�سب
 ،الذي توىل ال�سرد الروائي  ،وما يحيط
ب ��ه لأنطل ��ق من ��ه لتناول ��ه �إ ّي ��اه  ،ورمب ��ا
اع ��ود ذات يوم لتن ��اول ثيمة �أخري  ،ذلك

�أنَّ معظ ��م �شخ�صيات ه ��ذا الن�ص حتتاج
اىل تن ��اول حتليل ��ي دقي ��ق  .ناهي ��ك ع ��ن
احداث ��ه وتقنيات ��ه الفنية  .وعل ��ى �سبيل
املث ��ال  ،ال احل�ص ��ر � ،أنًّ ال�صراع الدموي
ب�ي�ن القومي�ي�ن وال�شيوعي�ي�ن وافرازاته
ال�سلبي ��ة عل ��ى ال�شع ��ب العراق ��ي  ،يف
�ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي  ،يحت ��اج ه ��و
الآخ ��راىل مو�ض ��وع منف ��رد للحديث عنه
اي�ضا ملن ي�ستهويه �سرد املناخ الت�أريخي
الفني .
ل ��ذا ،ففي مقالنا هذا  ،ال ب ��د مِ ن �أنْ نطرح
�س� ��ؤاال ق ��د يكون كب�ي�را ؛ عن �س ��ارد هذا
الن� ��ص الروائ ��ي ،ونت�س ��اءل ؛ ه ��ل ه ��و
كات ��ب واقع ��ي ؟ مبعن ��ى �آخ ��ر  ،ه ��ل ه ��و
كت ��ب بواقعية جميع �أعمال ��ه �أو بع�ضها ؟
ويف ه ��ذا الن�ص بالذات ؟ ه ��ذا ما �سرناه
يف �سردن ��ا هذا ،للروائي الكبري طه حامد
ال�شبيب  .مِ ��ن �أول �سطر  ،اىل نهاية �آخر
�سط ��ر  ..ومن خالل عمق الن�ص ورموزه
 ،وتن ��وع �شخ�صيات ��ه  ،وت�أويالت ��ه ،
وجمالياته وتقانته ،ف�ضال عن ال�شخ�صية
الرئي�س ��ة  ،الت ��ي اطلقن ��ا عليه ��ا الأعم ��ى
الرائ ��ي  ،ليتماه ��ى م ��ع الن� ��ص ال ��ذي
ي�ستول ��د ن�صو�صا �أخر ،يف ف�ضاءات منت
ه ��ذا العمل الروائ ��ي  ،ناهيك عن �إ�سلوبه
الر�شي ��ق ،الذي يثبت لنا بالدليل القاطع ،

�أن الروائي طه حامد ال�شبيب لي�س �ساردا
واقعيا باملعن ��ى الواقعي ح�سب ،بل  ،هو
يتخ َّي ��ل مبا هو واق ��ع ليحوّ له اىل تخييل
؛ �أو رمب ��ا ح ��دث هذا فعال كم ��ا نراه  ،يف
�سلوكي ��ات الأعم ��ى الرائي ال ��ذي يهيمن
على منت ال�سرد الروائي هذا .
�إذن  ،ه ��ذه رواي ��ة � ،أو ن� ��ص  ،ثالث ��ة
�أرباعه الغاط�س يف املاء  ،ح�سب �آرن�ست
همنغ ��واي ، Arnest Hamingway،
�إنْ �ص ��ح التعبري� ،أو حتكي لنا �شيئا �آخر
� ،شيئ ��ا م ��ا وراء ن�صه ��ا ؛ ولي�س كما جاء
يف توري ��ة الروائ ��ي ط ��ه حام ��د ال�شبيب
يف عن ��وان روايت ��ه " ع ��نْ ال �شيء يَحكي
 ".ال ��ذي ير�سم لنا فيها �صورة بانورامية
عن جمريات االحداث والوقائع اجلزئية
منه ��ا والتف�صيلي ��ة .وه ��ي ق�ص ��ة �أر� ��ض
خ ��راب  ،دم ��ار  ،اختف ��اء كل �ش ��يء  ،يف
الوج ��ود وانته ��ت بنهاي ��ة مفجع ��ة  ،ال
مثي ��ل له ��ا  ،نتيج ��ة �ص ��راع و تناح ��ر ،
بني ق ��وى �سيا�سي ��ة ،يف ف�ت�رة �ستينيات
القرن املا�ضي ،ن�سجه ��ا ال�سارد طه حامد
ال�شبي ��ب وانهاه ��ا  ،بخامت ��ة تراجيدي ��ة
لثيمتها  ،ول�شخ�صياتها التي ال مثيل لها ،
وبخا�ص ��ة �شخ�صية الأعمى حمادي الذي
يهيم ��ن عل ��ى �سرد ه ��ذا العم ��ل الروائي.
�اريء �إيّاه.
وفيها ن ��رى َتعدد تن ��اول الق � ِ

مبعن ��ى �أنه ��ا قابل ��ة للت�أوي ��ل  ،واجرتاح
ن�صو�ص �أخرى � ،إبتدا ًء مِ ن م�ستهلها اىل
نهايتها مما ي�ضفى عليها جمالية ومل�سات
�سحري ��ة  ،بلغته ��ا العربي ��ة ال�شفيف ��ة
ولهجتها ال�شعبية .
وهنا  ،يف ه ��ذه التورية � ،أي يف عنوان
ال�س ��رد الرئي�س ؛ " عن ال �شيء يحكي ..
" يعن ��ي �أول ما يعن ��ي قابلية هذا الن�ص
اىل �إ�ستي�ل�اد ن�صو� ��ص �أخ ��رى؛ وه ��و
�سيبق ��ى ن�ص ��ا ت�أويلي ��ا ب�إمتي ��از  ،مبعنى
�آخ ��ر ن�صا قابال لإج�ت�راح ن�صو�ص �أخر،

�أو مبعن ��ى �آخ ��ر� ،أن الن�ص هذا  ،ي�ستولد
ن�صو�صا بتعدد قراءاته  .وهذا يعني �أول
ما يعني  ،حيوية الن�ص الروائي الأ�صلي
بقدرتع ��دد اجرتاحات ن�صو�صه كما قلنا.
وعل ��ى وف ��ق ا�صح ��اب نظري ��ات م ��ا بعد
ال�سرد  ،اوم ��ا ي�سمى نظرية موت امل�ؤلف
 ،امث ��ال روالن ب ��ارت  ،ودو �سي�س�ي�ر ،
وجاكوب�س ��ن  ،وفنج�ش�ت�ن  ،وفوك ��و ،
وجاك دري ��دا الخ ..فه�ؤالء ه ��م م�ؤ�س�سو
فل�سفة الل�سانيات التي تركزت مفاهيمها
على الن�صو�ص االبداعية ح�صريا ..
اذن  ،دعونا نتحدث عن �شخ�صية الأعمى
الذي هو ال�سارد الرئي�س يف هذه الرواية
 ،وه ��و ال ��ذي يدي ��ر دف ��ة �س ��رد الأحداث
وتداعياته ��ا ومالب�ساته ��ا بجديات ��ه
وتهكماته ؛ ف�ضال عن �سخريته  ،وتندره،
التي يتباهي بها بخا�صة امام �شلته  .وقد
يتوهم ��ن القاريء ذل ��ك ّ � ،أن ثم ��ة �ساردا
�آخر  ،يظهر ب�ي�ن الفينة والأخرى ،ويكاد
املتلق ��ي ال ي�صدّق �أنَّ ال�سارد الأول جل�سد
هذا الن�ص هو حمادي ابن عمران الفحام
الأعم ��ى ؛ و كم ��ا �أراد امل�ؤل ��ف ؛ بي ��د �أننا
نفج�أ متام ��ا � ّأن االعمى حمادي هذا  ،هو
واحد من ب�ي�ن �شخ�صيات العمل ال�سردي
و�إنْ ت ��وىل معظ ��م �س ��رد العم ��ل الروائي
 ،يف ه ��ذا الن� ��ص وان كان ال�شخ�صي ��ة

الرئي�سي ��ة  .وقد ين�صرف ذه ��ن القاريء
وان ��ا واحد منه ��م اىل �شخ�صي ��ة الأعمى
يف رواي ��ة العم ��ى خلوزي ��ه �ساراماغو ،
وه ��ي اي�ضا ال�شخ�صية ال�ساردة الرئي�سة
يف الرواي ��ة تلك .وق ��د يتوهمن القاريء
ذلك  ،وانا احتدث هنا عن رواية ال�شبيب
�أنَّ ثمة �س ��اردا جمهريا  ،يظهر بني احلني
واالخ ��ر  ،وي ��كاد املتلق ��ي ال ي�ص� �دٍّق �أن
ال�سارد االول على م�ساحة هذا الن�ص هو
االعمى الرائي والنا�صت يف �آن  .بيد �إنه
�أعم ��ى راءٍ ونا�ص ��ت � ،إنْ �صح التعبري؛ و
كما �أراده امل�ؤلف :
" ه ��ل كنت �أر�سم �أ�شكاال �أتخيلها ؟ رمبا
 .يعن ��ي �شن ��و ؟ ه ��ذا يعن ��ي � ّأن خميلت ��ي
ت�شتغ ��ل اوال  ،ث ��م تتح ��رك الع�ص ��ا بيدي
دون �إرادتي ب ��ل ت�سريها خميلتي  ،املهم
االن انا افكر �أن خميلتي ت�سريها الع�صا
..؟"
اذن ُ ،يع ��د ه ��ذا مقطعا جمالي ��ا ر�سمه لنا
الأعم ��ى  .ك ��ي ن�صدق ��ه �أن ��ه راءٍ  ،ولي�س
اعمى ح�سب  ..بل � ،إنَّ ما يطرحه من كالم
يق�ت�رب اىل م�صاف الفل�سف ��ة  ،حني يبلغ
احلوار ب�ي�ن الأعمى الرائ ��ي وجمموعته
مثل � :إنْ كنت ال ترى ال�شيء وحتكي عنه
ف�إنك بذلك تتحدث وحتكي عن ال �شيء ..
�ص . 10

لي� ��س هذا ح�سب  ،ب ��ل َ ،يع� � ُد �أن اال�شياء
الت ��ي مل يره ��ا هي غري م�ؤك ��دة كما يقول
لن ��ا هن ��ا  :كل االح ��داث الت ��ي م ��رت ب ��ي
خ�ل�ال حياتي اعترب وجوده ��ا غري م�ؤكد
مئة باملئ ��ة التي مل ارها بعين ��ي  ..ا�سمع
عنه ��ا فقط  :ف�ل�ا �شيء وج ��وده م�ؤكد يف
نظر �أعمى  ..وهذا كالم يقرتب متاما من
مفه ��وم فل�سفي يقوله لن ��ا الأعمى الرائي
"..
وتتناغ ��م ايقاع ��ات اللهج ��ة ال�شعبي ��ة مع
ايقاع ��ات اللغ ��ة الف�صحى لت�ضف ��ي عليها
جمالي ��ة نادرة مل ��ن يتفهمه ��ا  .وال اكتمكم
�أنني �أجن ��زت قراءتها بفرتة قيا�سية جدا
وحني راي ��ت نف�سي ق ��ادرا عل ��ى التفاعل
معه ��ا اجن ��زت ه ��ذا املقال  ،وق ��د جتدون
�أو تالحظ ��ون كيف �أنن ��ي تفاعلت مع هذا
املنج ��ز الروائ ��ي ل�س ��ارد ن ��ذر نف�سه ملثل
ه ��ذا العمل مما توجه ب�ست ��ة ع�شر رواية
وهذا جهد كبري يح�سب لطه حامد �شبيب
 ،وال �أظنني �أنني تفاعلت عاطفيا مع هذا
ال�سرد � ،إمنا ر�أيتني منحاز ًا اليه جلمالية
لغته و�س ��رده العذب وب�ساطة �شخ�صياته
وبخا�ص ��ة �شخ�صية العم ��ى النادرة التي
تتمت ��ع عقليت ��ه باملعي ��ة نراه ��ا على مدى
�س ��رده بو�صف ��ه ال�شخ�صي ��ة الرئي�سة يف
هذا اجلهد الكبري ..
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ثقافة

التاريخية الميكانيكية وتمحي�ص تراجيديا كربالء
د .نادية هناوي

ولي� ��س غريب� � ًا �أن تفن ��د نظري ��ة املح ��اكاة
تل ��ك ال�صدقي ��ة التاريخية بن ��ا ًء على الفهم
الأر�سط ��ي ال ��ذي ي ��رى �أن احلادثة ال تنقل
حرفي� � ًا و�إمن ��ا جت�س ��د تخييلي� � ًا بالتنقيح
والتحوي ��ر وبح�س ��ب ما يتمتع ب ��ه امل�ؤرخ
م ��ن خميلة �إبداعية ،وهذه النظرية تبناها
الباح ��ث االمريكي ب ��واز �شو�ش ��ان �أ�ستاذ
التاريخ العام والدرا�سات ال�شرق �أو�سطية
متفح�ص ًا البنية الن�صية للتاريخ اال�سالمي
مهتما باال�شكالية التاريخية من بعدين :
الأول /البعد الوقائعي الذي يرى التاريخ
م�ؤر�شف ��ا يف وثائ ��ق ه ��ي خزائ ��ن م ��ن
املعلومات املوثقة وال�صحيحة.
الثاين  /البعد التخييلي الذي فيه التاريخ
م ��ادة �أدبي ��ة يت ��م التعامل معه ��ا كم�شروع
بحث �أدبي ولغوي وحتليل نقدي.
�أمتلك كثير من الباحثين
و�إذا كانت انطالقة بواز �شو�شان يف كتابه
المعا�صرين وعي ًا ق�صدي ًا يرى
( �شعرية التاري ��خ الإ�سالمي تفكيك تاريخ
�أن التاريخ وبخا�صة التاريخ
الط�ب�ري ) بحثية ت ��دور يف �إطار النظرية
الو�سيط
الإ�سالمي في الع�صر
التاريخي ��ة م ��ا بع ��د احلداثي ��ة بالدرج ��ة
التفا�سير
من
ما هو �إال مجموعة
الأ�سا� ��س ث ��م النظري ��ة ال�سردي ��ة بالدرجة
الوقوف
تتيح
والت�أويالت التي
الثانية؛ ف� ��إن اهتمامه �أن�صب على املا�ضي
على كثير من التناق�ضات
بو�صف ��ه ن�ص ��ا �سردي ��ا ي�صل ��ح للتحلي ��ل
الن�صو�ص
والت�ضادات التي تحويها
والتفكيك و�إعادة البناء.
ثم
ومن
التاريخية الر�سمية،
�أما ملاذا اهتم �شو�شان بالتاريخ اال�سالمي
ً
ي�صبح ارتكاب الخط أ� ممكنا
يف الق ��رون الو�سطى ؟ فلأن هذا التاريخ
من ناحيتي الرواية والت�أويل.
يلب ��ي متطلب ��ات البح ��ث التفكيك ��ي بغية
الزحزح ��ة للثواب ��ت ك�شف� � ًا ع ��ن احلقائق
وهذا ما ت�ؤكده نظرية المحاكاة
ورغبة يف خلخلة املعت ��اد من �أجل الظفر
كواحدة من النظريات التي
بالالمعت ��اد .ولع ��ل يف مقدمة م ��ا يبتغيه
بها ي�ستطيع الباحث التاريخي
تفكيك مرويات التاريخ الر�سمي هذا الباحث هو معرف ��ة الفرق بني ما�ض
التي تريد �أن تخبرنا ب�أن هذا هو يحاك ��ي وقائع معا�ص ��رة وما�ض يحاكي
وقائع ت�أريخية ،والكيفية التي بها ميكن
ما ح�صل فعال ،و�أن الم�ؤرخ وهو
لو�سائل النقد الأدبي �أن ت�سهم يف درا�سة
يدون وقائع الما�ضي في تاريخ
هذا التاريخ.
يكتبه من وجهة نظره ما كان
وقد تو�صلت منهجية �شو�شان التفكيكية
ليقول �إال ال�صدق!.
�إىل ع ��د كت ��ب التاري ��خ من ط ��راز تاريخ

الطربي جم ��رد تلفيق ��ات و�أن احلوارات
واحلكاي ��ات يف املدون ��ات التاريخية هي
�إىل حد كبري خمرتعة حتى ال ميكن انكار
وجود مكونات خيالية فيها.
ولئ ��ن كان هم امل� ��ؤرخ اقناع الق ��ارئ ف�إن
ه ��ذا �سيتطلب من ��ه مراع ��اة الأ�سباب كي
تك ��ون النتائ ��ج منطقية لي�صب ��ح املروي
�سردي ��ا او باالح ��رى مبن ��ى حكائيا .ولو
افرت�ضن ��ا �أن امل� ��ؤرخ راع ��ى ال�ص ��دق مل ��ا
كان ��ت مدونت ��ه التاريخي ��ة مقنع ��ة لأنه ��ا
�ستفق ��د عام ��ل التو�صيل بح�س ��ب نظرية
هايدن وايت التي ترى التاريخ مو�صوفا
ب�أن ��ه �سرد .وهذا م ��ا ينطبق على خمتلف
املروي ��ات الت ��ي نقله ��ا لن ��ا الط�ب�ري يف
تاريخه خذ مثال ال ح�صر ًا حادثة ال�سقيفة
وكي ��ف �أن احلاج ��ة جعلت امل� ��ؤرخ ي�ؤكد
ا�ست�س�ل�ام �سع ��د ب ��ن عب ��ادة يف مبايعته
لأبي بكر لتبدو احلكاية وك�أنها اخلال�صة
الر�سمي ��ة مل�ؤ�س� ��س الأم ��ة� ،أو حادثة قتل
اخلليف ��ة عثم ��ان وتوب ��ة الأم ��ة م ��ن بعد
مقتل ��ه �أو حادث ��ة يهود خي�ب�ر يف ت�سميم
النبي �أو حادثة ا�ست�شهاد الإمام احل�سني
يف كربالء.
وه ��ذه احلادث ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي تع ��د من
�أه ��م الرتاجيدي ��ات يف التاري ��خ الب�شري
ه ��ي الت ��ي �سل ��ط ب ��واز �شو�ش ��ان ال�ضوء
عليه ��ا خم�ص�ص� � ًا له ��ا الف�ص ��ل الثام ��ن
وعنوانه(ا�ست�شه ��اد احل�س�ي�ن ق�ص ��ة
تراجيدية) حماو ًال تفكيك طبيعة الرواية
التاريخية املتعلقة مبالب�سات اال�ست�شهاد
وغمو� ��ض الإح ��االت الن�صي ��ة التي تعمد
الط�ب�ري ايراده ��ا م�ستند ًا عل ��ى روايات
كث�ي�رة يف مقدمته ��ا رواي ��ة �أب ��ي خمنف.
وي ��رى �شو�شان �أن يف تاريخ الطربي لب
احلكاي ��ة الرتاجيدي ��ة التي عليه ��ا تعتمد
م�شاه ��د التعزية يف عا�ش ��وراء (الت�شابيه
) وقد �أو�صله تتبع ��ه لال�ستباقات الزمنية

يف �س ��رد الطربي للحادثة اىل �أنها حققت
عن�ص ��ر املفارق ��ة كنوع من االي ��ذان املبكر
بوقوع االحداث من خالل و�ضع م�شهدين
متعار�ض�ي�ن ومتباعدي ��ن زماني ��ا ليكون ��ا
جنبا اىل جنب من ذلك مثال ما تنب�أ به عبد
الله بن عمرو بن العا�ص لل�شاعر الفرزدق
حول رحلة الإمام احل�سني اىل الكوفة.
و�إىل جانب حتقي ��ق املفارقات الفنية ف�إن
اخل ��روج الزمني عن الرواي ��ة والتحوير
االخب ��اري للق�ص ��ة �سيحق ��ق غاي ��ة فكرية
�أخ ��رى مهم ��ة وه ��ي م�س�أل ��ة الرب ��ط ب�ي�ن
النهاي ��ة ومقول ��ة �إن( الق�ض ��اء بي ��د الله)
وبال�ش ��كل ال ��ذي يجع ��ل مفه ��وم الق�ضاء
مفهوم� � ًا تعبري ًا ملمو�س� � ًا خا�ص ًا ،ي�ضحي
بالت�شوي ��ق يف مقاب ��ل �إ�شاع ��ة ج ��و م ��ن
الرهب ��ة ف�ض�ل ً�ا عن توكيد فك ��رة �أن الإمام
كان جمرب ًا على تنفيذ ق�ضاء الله.
ووج ��د �شو�ش ��ان �أن م ��ا يجع ��ل ق�ص ��ة
ا�ست�شه ��اد االمام احل�س�ي�ن تراجيدية هو
�أنه ��ا تنق ��ل م ��ن وجهت ��ي نظ ��ر خمتلفتني
تعم�ل�ان بالت�ض ��اد وه ��ذا م ��ا ع ّم ��ق االثر
الرتاجي ��دي وجع ��ل الق�صة �أك�ث�ر تعقيدا
متجه ��ة �ص ��وب توكي ��د جربي ��ة احلادث ��ة
والتنب� ��ؤ بحتمية وقوعها ،من خالل جعل
الف ��رزدق يك�شف عن النهاي ��ة الرتاجيدية
يف مرحلة مبكرة من الرواية.
وه ��ذه اجلربية �سبب م ��ن الأ�سباب التي
�أدت �إىل اخت�ل�اف كت ��ب التاري ��خ يف نقل
حادث ��ة كرب�ل�اء برواي ��ات متع ��ددة ،ولقد
اعتم ��د الطربي على رواي ��ات �أبي خمنف
و�أب ��ي جعفر الباق ��ر وابن الكلب ��ي ،وهذا
م ��ا �أدى اىل �أن تتفرع عن احلكاية الأ�صل
حكايات تراجيدية منها حكاية عبد الله بن
خازم و�سالمة بن مرثد وق�ضية التحاقهما
بالتواب�ي�ن بعدم ��ا �سمع ��ا ال�صيح ��ة( ي ��ا
لث ��ارات احل�سني) علما �أن ه ��ذا التفرع مل
يكن مقت�صر ًا على الذاكرة املوثقة تدويني ًا

دراقة ذهبية نا�ضجة
ك�أنكَ ّ
غم َزين
البائع
مل يرث زه َو
ابت�سامتي
التغرد
تلكَ املغن ّية خر�ساء ّ
كما �صمتكَ
ّبت من حرير كان فاتر ًا
كلّ ما قل ُ
أحب خَ دِ رة
ح ّتى القهوة التي � ُّ
من�سقة وامياءات
مابني جنائن ّ
باردة
و �أنا هائمة يف
طوفان فو�ضاك
لمِ َْن يا �س ّيد الأنهار
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ج�سر مع ّلق
ٌ
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�س�أثرثر ٍ
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َ
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امل�ساء !
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ُ
املحبوب
حت ال�ساعات مرير
تر ّن ْ
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خلع الهواء بريقه

قناديل

 لطفية الدليمي
يف التاريخ الر�سمي و�إمنا جتاوزها �إىل
الذاكرة اجلماعية للأمة اال�سالمية.
وت�ساءل �شو�شان عن �سبب عدم ا�ستمرار
الط�ب�ري يف �س ��رد رواي ��ة �أب ��ي خمن ��ف
وانتقال ��ه املفاج ��ئ منه ��ا �إىل رواية �أبي
جعف ��ر الباق ��ر ،واج ��دا �أن ال�سب ��ب يكمن
يف حماولة �إ�ضع ��اف خال�صة رواية �أبي
خمنف م�صورا الإم ��ام وك�أنه جمرب على
موا�صل ��ة م�شروعه حت ��ت ال�ضغط ،و�أنه
منذ منت�صف الطري ��ق كان مدرك ًا حتمية
موت ��ه الو�شي ��ك لذلك ينقل عن ��ه �أنه متثل
بالبيت الآتي متنبئا مبوته:
�س�أم�ضي وما باملوت عار على الفتى
اذا ما نوى حقا وجاهد م�سلما
وبه ��ذا تتوك ��د حتمي ��ة اله�ل�اك الق ��ادم
كم ��ا تت�أك ��د م�س�ألة اجلربي ��ة واخل�ضوع
للق ��در وب�ش ��كل ي�سمي ��ه �شو�ش ��ان ب(
التاريخي ��ة امليكانيكي ��ة ) الت ��ي به ��ا يتم
الرتكيز عل ��ى املظاهر اخلارجية لأحداث
كرب�ل�اء بينما يت ��م التغافل ع ��ن التاريخ
الداخلي وال�صراع امل�ؤمل يف ذهن الإمام
احل�سني ،مقدما لن ��ا �صورة املغامر الذي
ج ��اء يح ��اول اال�ستح ��واذ عل ��ى ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة ،متجاهال ب�شكل تام االهداف
احلقيقي ��ة واملقدمات املنطقي ��ة ،وك�أن ال
ق�صة دينية �أمامنا تنطوي على تراجيدية
دامية وامنا هناك تنب�ؤات بالهالك تزداد
احتماالتها حني يتعاه ��د �أ�صحاب الإمام
عل ��ى �أن ميوت ��وا قبله من خ�ل�ال م�شاهد
درامية م�ؤمل ��ة كم�شهد القا�سم بن احل�سن
وم�شه ��د احل�سني وه ��و يقف عن ��د ر�أ�س
الغالم القتيل وم�شهد الإمام وهو مي�سك
بطفله ال�صغ�ي�ر على ركبته .ويف كل تلك
امل�شاه ��د تدليل عل ��ى الفع ��ل الرتاجيدي
ال ��ذي تتوف ��ر في ��ه مالم ��ح مق�ص ��ودة
يت�ص ��دى لها امل�ؤرخ حماكي ��ا الكارثة من
الناحيتني الظاهرية والداخلية والعالقة
امل�صريية بني االن�س ��ان والنظام الكوين
حي ��ث االبط ��ال الرتاجيدي ��ون واقع ��ون
حتت قب�ضة قوى يعجزون عن ال�سيطرة
عليها .وهكذا �صور الطربي يف مروياته
الرتاجيدي ��ا مبفهومه ��ا الكال�سيكي وهو
ينقل لنا حادثة كربالء وفيها يبدو الإمام
احل�سني بط ًال يواجه قدر ًا ال مرد له وهو
يعرف بهذا م�سبق ًا.
�إن م ��ا فعل ��ه �شو�ش ��ان يف كتاب ��ه �أع�ل�اه
متح ��ور ح ��ول متحي� ��ص تاريخي ��ة هذا
احلدث من خالل تتبع الق�صة الرتاجيدية
ال�ست�شه ��اد االم ��ام احل�س�ي�ن عل ��ى وف ��ق
مفه ��وم املح ��اكاة الأر�سطي ��ة وطرائ ��ق
متثيله ��ا ،لي�ص ��ل �إىل حقيق ��ة �أن الطربي
يف تاريخه كان قا�ص� � ًا ،ي�سرد لنا �أحداث ًا
تتم على وفق قانون االحتمال الأر�سطي
مبعن ��ى �أن املحتمل خري م ��ن املمكن غري
املحتمل.

ا�ستكان ترابا
َ
يف �شراييني
الأرقام املفردة خامدة
�س�أبتكركَ
للمرة الألف …
ّ
بعد اخلفقان
أل�ست انعكا�س موج دجلة
� ُ
احت�ضنت ُه قيلولة
ّمتوز !
فكيف
َ
بال �سطوع حنانكَ �أتنفّ�س ؟؟؟
وكيف
َ
يتفج ُر
بال جنون طقو�سكَ ّ
هذياين !؟

العراق يابان ًا في ال�شرق الأو�سط
الأح�ل�ام قرينة احلياة الطيبة .الحياة طيبة بدون �أحالم
َطاب احلياة
 ،وامل ��ادة احللمية هي الرتياق الذي به ُت�س� �ت ُ
 .كم هي �س ��خيف ٌة حيا ٌة ُتعا�ش بغري حل ��م يغذيها ويدفعها
�إىل مرتقي ��ات تبدو يف القيا�س ��ات ( غري احللمية ) ع�صية
املنال .
كانت مو�ضوعة ( �أدبيات التنمية الب�شرية والإقت�صادية
) واح ��دة م ��ن مو�ضوعات ��ي الأث�ي�رة الت ��ي �شغلتن ��ي منذ
بداي ��ة �سبعيني ��ات القرن املا�ض ��ي  ،و�أردتُ منها الوقوف
على الأ�سباب التي جعل ��ت العراق يعي�ش حالة �إ�ستع�صاء
تنم ��وي م�ست ��دمي برغم بع� ��ض مظاهر البحبوح ��ة املالية
والثقافية التي عا�شها يف خم�سينيات و�ستينيات ومعظم
�سبعينيات القرن الع�شرين .ل�ستُ هنا يف مو�ضع احلديث
ع ��ن بع� ��ض �سردي ��ات املو�ضوع ��ة التنموي ��ة يف احلال ��ة
العراقي ��ة ؛ لك ��ن مايه ّمن ��ي بالتحدي ��د عب ��ارة وردت على
ل�س ��ان الأم�ي�ر ( احل�س ��ن ب ��ن طالل ) ق ��ال فيها �إن ��ه يطمح
�أن ي ��رى الأردن ( �سنغافورة ) يف ال�ش ��رق الأو�سط  .منذ
ذلك الوقت تل ّب�ستني ر�ؤي ��ة حلمية فنتازية مل ّ
تنفك تطرق
عقل ��ي بالت�سا�ؤل اللحوح التايل � :إذا كان الأردن م�ستحق ًا
�أن يك ��ون ( �سنغافورة ) يف ال�ش ��رق الأو�سط ؛ �ألن يكون
الإ�ستحقاق الطبيعي للعراق� ،إذن � ،أن يكون ( يابان ًا ) يف
ال�شرق الأو�سط ذاته ؟
ثم ��ة مغالط ��ة جوهري ��ة  -ك�ش� ��أن الكثري م ��ن املغالطات
الأخ ��رى  -يخت� �ّ�ص بها الفهم ال�شعبوي للعل ��م والتقنية ؛
�إذ يح�س ��ب النا�س يف العادة �س ّكان البل ��دان التي �أجنزت
م�ستويات متقدمة يف التطبيقات التقنية وك�أنهم خملوقات
خا�صة ُ�صنعت بطريقة غريبة وميتلكون عقو ًال القدرة لنا
على جماراتها  ،ولي�س مثال ( كوكب اليابان ) �سوى واحد
م ��ن الأمثلة التي تر ّكز علوي ��ة النموذج الياباين وفائقيته
من جهة  ،وعجزنا وقلة حيلتنا من جانب �آخر  .لي�س هذا
الكالم متاهي ًا مع طبيعة اخلطاب ال�شعبوي البائ�س الذي
ي ��رى العرب ( خري �أم ��ة �أخرجت للنا� ��س ) و�أن ( القومية
العربية �أ�شرف القوميات )  .العالقة للقوميات والإثنيات
بالإجن ��از العلمي والتقني املتف � ّ�وق ،واملو�ضوعة بكاملها
ه ��ي م�س�أل ��ة عقل مه� � ّذب من�ضب ��ط ي�سعى لإ�ضاف ��ة ب�صمة
ممي ��زة للنوع الب�ش ��ري ،ث ّم ت�أت ��ي ال�سيا�س ��ات احلكومية
لتع ّزز التطلعات الفردية .
ه ��ل كان ميك ��ن للع ��راق �أن يك ��ون منوذج� � ًا ياباني ًا يف
ال�ش ��رق الأو�سط ؟ اجل ��واب  :نعم كب�ي�رة وب�أعلى �صوت
� .إذن ،مل ��اذا ف�شل ��ت عقود عديدة م ��ن التنمية املزعومة يف
جع ��ل الع ��راق ذلك النم ��وذج العتي ��د ؟ هذا �س� ��ؤال �صعب
بالت�أكيد ؛ لكني �س�أختزل �إجابته يف ثالثة عوامل :
�أو ًال  :املناكف ��ات ال�سيا�سية واحلروب ال�صراعية احلزبية
الت ��ي �إختزل ��ت الع ��راق يف �ص ��ورة ج�س ��م حزب ��ي مثق ��ل
بعف ��ن الآيديولوجي ��ا املمر�ض حت ��ى بات الع ��راق ج�سم ًا
علي�ل ً�ا تنه�ش ��ه العلل اجل�س ��ام .العل ��م والتقني ��ة اليحبان
الآيديولوجي ��ا ب ��ل العق ��ل الر�شي ��ق املتخف ��ف منهم ��ا ،
والنتيج ��ة احلتمي ��ة ه ��ي �أن ي�صب ��ح املتحزب ��ون �أع ��داء
للتقنية و�إن مل ي�شعروا .
ثاني� � ًا  :العقلية الفقهية النكو�صي ��ة التي ت�ستطيب ترديد
الأمث ��والت الرتاثي ��ة البائ�س ��ة وتراه ��ا مي ��زة ح�ضاري ��ة
كربى.
ثالث ًا � :إعتبار العراق خزانة نقود خلقها الإله و�أنعم عليها
باملَ َدد النفطي لكي تطعم الأفواه املفتوحة ومتلأ اجليوب
التي التعرف ال�شبع .
م ��اذا ح�ص ��ل بع ��د ّ
كل ه ��ذا ؟ تب� �دّد احللم بفع ��ل الغباوة
والغطر�س ��ة وال�صفاق ��ة و�إعالء النزع ��ات املحلية ال�ضيقة
التي تكتنز كراهي ��ة مفجعة للعراق  .مل يعُد العراق بعيد ًا
ع ��ن مالم�سة تخ ��وم النم ��وذج الياباين فح�س ��ب بل �صار
املتغول�ي�ن الذين
الق ّيم ��ون علي ��ه �أقرب ملث ��ال ق ��ادة املافيا
ّ
يريدون �شفط �آخر قطرة من خريه قبل �أن يرتكوا ال�سفينة
العراقية املثقوبة لكي تغرق مع راكبيها التع�ساء .
�ضاع احللم وانكف�أ احلاملون على �أنف�سهم يلعقون مرارة
�أحالمهم املقتولة .
هل كان يمكن للعراق �أن يكون نموذج ًا
ياباني ًا في ال�شرق الأو�سط ؟ الجواب  :نعم
كبيرة وب�أعلى �صوت .
�إذن ،لماذا ف�شلت عقود عديدة من
التنمية المزعومة في جعل العراق ذلك
النموذج العتيد ؟

ب����و�����ش����ك��ي�ن ك�����ات�����ب����� ًا م�������س���رح���ي��� ًا
د� .ضياء نافع

بو�شك�ي�ن -قب ��ل كل �ش ��يء – �شاعر كبري
� ,أي �أن ال�شع ��ر ي�أت ��ي �أو ًال عندم ��ا يجري
احلدي ��ث عن ��ه � ,إذ �إن ��ه ( �شم� ��س ال�شع ��ر
الرو�س ��ي ) ب�ل�ا من ��ازع  ,ولك ��ن بو�شكني
�ساه ��م – وب�ش ��كل كب�ي�ر وهائ ��ل ورائع
�أي�ض ًا – يف جماالت �إبداعية �أخرى  ,فما
ه ��و اجلانب الث ��اين يف �إب ��داع بو�شكني
ي ��ا ت ��رى ؟ يعتق ��د بع� ��ض الباحث�ي�ن � ,إن
الن�ث�ر ي�أتي ( ثاني� � ًا ) � ,إذ مازالت ق�ص�صه
وروايات ��ه الق�ص�ي�رة �شاخ�ص ��ة يف عامل
الأدب الرو�سي  ,وي�شريون مث ًال اىل ابنة
ال�ضابط ( ح�سب ترجمة الدروبي والتي
اختل ��ف املرتجم ��ون العرب عل ��ى ترجمة
عنوانه ��ا الحق� � ًا!)  ,وهناك م ��ن يرى � ,أن
م�سرح بو�شكني �أهم من نرثه  ,ويذكرون
م�سرحيت ��ه التاريخي ��ة – ( بوري� ��س
غودون ��وف ) والتي مازال ��ت تتفاعل مع
احلي ��اة الرو�سي ��ة املعا�صرة وحل ��د الآن

 ,وذل ��ك عندما ي ��دور الكالم ع ��ن امل�سرح
الرو�س ��ي �أو التاري ��خ الرو�س ��ي  ,ويظن
�آخرون � ,إن هناك جوانب �إبداعية �أخرى
يف ن�شاط هذا (املع ّلم !) الكبري  ,و�إن تلك
اجلوانب ه ��ي التي ت�ستح ��ق �أن تكون (
ثاني� � ًا)  .وبغ�ض النظر عن حتديد املوقع
( الث ��اين!) يف �إب ��داع بو�شك�ي�ن ( وكل
ذل ��ك يخ�ضع للنظ ��رة الن�سبي ��ة للباحثني
طبع� � ًا � ,إذ يج ��د كل باحث تربي ��ر موقفه
جت ��اه بو�شكني وابداع ��ه )  ,ف�إننا نود �أن
نتوق ��ف يف مقالتنا هذه عن ��د جانب مهم
يف م�سريت ��ه الإبداعي ��ة  ,وه ��و بو�شكني
 الكات ��ب امل�سرح ��ي يف تاري ��خ الأدبالرو�سي  ,ويف تاريخ امل�سرح الرو�سي .
ه ��ذا املو�ض ��وع يذ ّك ��رين ر�أ�س� � ًا بح ��دث
حمف ��ور يف �أعماق روح ��ي  ,وهو  -كيف
جاءت املرحوم ��ة �أ.د .حياة �ش ��رارة م ّرة
ا ّ
يل ( عندم ��ا ك ّن ��ا نعم ��ل �سو ّي ��ة يف ق�سم
اللغة الرو�سية بجامع ��ة بغداد )  ,وقالت
يل �إنه ��ا ترجم ��ت تراجيدي ��ات بو�شك�ي�ن
ال�صغرية عن الرو�سية  ,وتريد �أن تقدمها
اىل وزارة االع�ل�ام العراقي ��ة لن�شرها يف
كت ��اب  ,ولكنها مرتددة جد ًا ,لأنها تخ�شى

�أن يحيل ��ون الرتجم ��ة اىل �شخ� ��ص غري
م�ؤه ��ل ملراجعتها كما كانت الأمور متبعة
ب�ش� ��أن �أي كتاب مرتجم تن�شره الوزارة ,
ويب ��د�أ هذا ال�شخ� ��ص ( يتفل�سف بر�آ�سي
!) ( هكذا قالت يل املرحومة حياة مازحة
)  ,وله ��ذا �س�ألتني  ,ه ��ل توافق �أن تكون
�أن ��ت املراج ��ع لتل ��ك امل�سرحي ��ات ؟ فقلت
له ��ا � ,إين �أواف ��ق على ذل ��ك دون �أي تردد
 ,و�أ�ضفت قائ ًال � ,إنها يجب �أن تكون مثل
جربا ابراهيم ج�ب�را  ,الذي ي�شرتط عدم
مراجع ��ة ترجماته م ��ن قب ��ل مراجعني ,
و�إنه ��ا جديرة �أن ت�شغ ��ل مكانة جربا يف
ع ��امل الرتجم ��ة عن الرو�سي ��ة يف العراق
 ( ,انظر مقالتن ��ا بعنوان – حياة �شرارة
والأدب الرو�س ��ي يف الع ��راق  /لقطات )
 .وهك ��ذا �صدر كت ��اب املرحومة حياة عن
وزارة االع�ل�ام العراقي ��ة بعن ��وان – (
م�سرحي ��ات بو�شك�ي�ن ) ,وه ��و �أول كتاب
عراق ��ي متكام ��ل ع ��ن م�س ��رح بو�شكني ,
�إذ ي�ض ��م ن�صو� ��ص امل�سرحي ��ات تل ��ك ,
التي �أ�سماه ��ا بو�شك�ي�ن – ( تراجيديات
�صغ�ي�رة ) برتجم ��ة د .حياة �ش ��رارة عن
الرو�سي ��ة  ,ومبقدمة عن م�سرح بو�شكني

بقلم ��ي  ,واملقدم ��ة تل ��ك ه ��ي يف الأ�ص ��ل
بحث ن�شرته �أو ًال يف جملة كلية الآداب /
جامعة بغداد ( وقدمته يف حينها للرتقية
العلمية ح�سب تعليمات الرتقيات العلمية
يف اجلامعة )  ,واتفقنا ( حياة وانا ) �إنه
ي�صل ��ح �أن يكون مقدم ��ة لكتابها املرتجم
ذاك  ,وه ��ذا م ��ا ّ
مت فع�ل ً�ا  .وله ��ذا  ,ف ��ان
م�سرح بو�شك�ي�ن – بالن�سبة يل �شخ�صياً
 يرتب ��ط برتقيتي العلمي ��ة يف اجلامعة ,ويرتب ��ط �أي�ض� � ًا ب�أول كت ��اب عن م�سرح
بو�شك�ي�ن يف الع ��راق �أ�صدرته املرحومة

املبدعة حياة �شرارة .
تراجيدي ��ات بو�شك�ي�ن ( ال�صغرية!) تلك
ه ��ي م�سرحي ��ات ( كب�ي�رة!) االهمي ��ة يف
تاري ��خ الأدب امل�سرح ��ي الرو�س ��ي � ,إذ
�إنها تع ّد كلم ��ة جديدة مل ي�سبق لأحد قبل
بو�شكني يف رو�سي ��ا �أن قدّم �شيئ ًا مماث ًال
له ��ا  ,وكتب بو�شكني تلك امل�سرحيات عام
� ,1830أي عندم ��ا كان يف قمّة ( ن�ضوجه
الإبداع ��ي!) �إن �ص � ّ�ح التعب�ي�ر( ت ��ويف
بو�شك�ي�ن عام  , )1837ولي� ��س عبث ًا � ,إن
تل ��ك امل�سرحيات كانت تعك� ��س موا�ضيع

�إن�ساني ��ة �شامل ��ة � ,أو (امم ّي ��ة) كم ��ا
�أ�سماه ��ا باحث �سوفيتي م ّرة يف حماولة
ال�ستخدام امل�صطل ��ح ال�سيا�سي املعروف
يف �سي ��اق النق ��د االدب ��ي .الرتاجيديات
ال�صغرية � ,أو (م� ٍآ�س �صغرية) كما جاءت
يف بع� ��ض الرتجم ��ات العربي ��ة  ,كان ��ت
تدور حول �صفات عامة توجد عند الب�شر
كاف ��ة � ,صف ��ات وردت اىل ذه ��ن بو�شكني
نتيج ��ة ق ��راء�آت وا�سعة ج ��د ًا يف االد�آب
العاملي ��ة �( ,أي ال تتن ��اول اخل�صائ� ��ص
القومية البحت ��ة وال االحداث القومية) ,
كاحل�س ��د مثال ( انظ ��ر مقالتنا بعنوان –
م�سرحية بو�شكني ال�شعرية موت�سارت و
�سالريي) .
امل�سرحي ��ة املركزي ��ة لبو�شك�ي�ن ه ��ي (
بوري� ��س غودونوف ) طبع� � ًا  ,والتي قر�أ
بو�شك�ي�ن مقاط ��ع منه ��ا لقي�ص ��ر رو�سي ��ا
الك�سان ��در الأول عندم ��ا ا�ستقبل ��ه بع ��د
الغ ��اء عملية النف ��ي وع ��ودة ال�شاعر اىل
بطر�سب ��ورغ  ,وه ��ي درام ��ا تاريخي ��ة
�ضخم ��ة ومليئة باالح ��داث وال�شخو�ص
 ,ب ��د�أ بو�شك�ي�ن بكتابته ��ا بع ��د ان ّ
اطل ��ع
عل ��ى نت ��اج كارامزي ��ن ال�شه�ي�ر ( تاريخ

الدول ��ة الرو�سية )  ,وي ��رى بع�ض النقاد
� ,أن بو�شك�ي�ن �أراد �أن يك ��ون ( �شك�سب�ي�ر
رو�سي ��ا ) بوا�سطة هذا العم ��ل امل�سرحي
الكب�ي�ر  .ا�ستم ��ر بو�شك�ي�ن بكتاب ��ة هذه
امل�سرحي ��ة طوال �سن ��وات  ,ون�شرها عام
 1830فق ��ط  ,ومل ي�ستط ��ع �أن يراها على
خ�شبة امل�سرح اثناء حياته نتيجة عوامل
كث�ي�رة  ,منه ��ا �سيا�سية وفكري ��ة  ,ومنها
كذل ��ك �صعوبة حتقيق ذل ��ك تقني ًا  .لقد ّ
مت
تقدمي تل ��ك امل�سرحية على خ�شبة امل�سرح
الرو�س ��ي بعد �أكرث من ثالث�ي�ن �سنة على
وف ��اة بو�شك�ي�ن  ,وما زال ��ت تعر�ض حلد
الآن  ,ب ��ل �إنها حتوّ لت حت ��ى اىل �أوبرا ,
واىل عرو�ض مو�سيقية غنائية متنوعة ,
وحولتها ال�سينم ��ا الرو�سية منذ �أوا�سط
الق ��رن الع�شري ��ن اىل �أف�ل�ام �سينمائي ��ة
عدي ��دة  ,وكان �آخره ��ا فل ��م �سينمائي مت
انتاجه عام  2011لي�س �إال...
�شم�س ال�شعر الرو�سي بو�شكني ا�ستطاع
�أن مين ��ح ل�شعبه �أي�ض ًا امل�س ��رح ال�شعري
الرو�س ��ي  ,وه ��و عم ��ل ابداع ��ي كب�ي�ر
وعن�ص ��ر �ض ��روري ج ��د ًا يف تاري ��خ كل
ّ
املتح�ضر...
�شعب من �شعوب العامل
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ال��������ع�����������������ش����ي���رة...
مل يحدث �أنْ تعر�ضت الع�شرية �إىل هجمة وت�سفيه �أكثـر �شرا�سة مما يح�صل هذه الأيام حيث يظهر عتاة الفا�سدين مالي ًا و�إداري ًا و�أخالقي ًا ودعاة
العنف والطائفية والتق�سيم م�ؤطرين ب�أ�سماء ع�شائرهم كما يف "ال�شمري" و"الفتالوي" و"اجلبوري" ،وغريهم .وزاد يف هذه الظاهرة بروز ما
ي�سمى بـ "املودلز" ،ب�ألقاب ع�شائرية معروفة كالدليمي والعبيدي والعزاوي واملحمداوي والتميمي� ،إلخ ،وهن يرتنحن بثيابهن الفا�ضحة .ويظهر
هذا يف الوقت الذي يباهي فيه البع�ض بقيامه مب�ساعدة الدولة والتخفيف من �أعبائها عن طريق امل�شاركة بت�سوية جرائم القتل والإعتداء على
الأموال واحلرمات بامل�صاحلة ودفع الديات والف�صل الع�شائري.

وتنقل وكاالت الأنباء وامل�صادر الإعالمية
بني ف�ت�رة و�أخرى �أخبار ًا ع ��ن م�صادمات
ع�شائرية ت�ستخ ��دم فيها خمتلف الأ�سلحة
اخلفيف ��ة والثقيل ��ة عل ��ى ال�س ��واء يف
الغال ��ب عل ��ى ق�ضاي ��ا كان ميك ��ن �أنْ حتل
بالتفاه ��م واللق ��اءات الأخوي ��ة واحلوار
املتبادل .وفات �أمثال ه�ؤالء معرفة النا�س
بالرتكيب ��ة الطبقي ��ة للع�ش�ي�رة التي ترتك
ج ��ل جمهوره ��ا نهب ًا للفقر والع ��وز بداللة
�شم ��ول الغالبي ��ة منه ��م وخا�ص ��ة الذي ��ن
يقيم ��ون يف املناط ��ق الريفي ��ة �أو املناطق
ال�شعبي ��ة الأك�ث�ر فق ��ر ًا بقان ��ون الرعاي ��ة
االجتماعي ��ة .ه ��ذا م ��ع العل ��م ب� �� ّأن دائرة
الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعي ��ة ال ت�شمل اال ن�سبة
�ضيلة منهم بحكم حمدودية املوارد املالية
املخ�ص�ص ��ة له ��ا .وي�شك ��و رج ��ال اجلي�ش
وال�شرط ��ة من تدخ ��ل الع�شائر واحليلولة
دون تطبي ��ق القان ��ون عل ��ى املخالف�ي�ن
واملتجاوزي ��ن علي ��ه يف ميادي ��ن ت�ش ��كل
خط ��ر ًا مبا�شر ًا على بني ��ة املجتمع كما يف
حماية جت ��ار املخ ��درات واملتورطني فيها
مم ��ا يقف حائ�ل ً�ا دون قيامه ��م بواجباتهم
بال�ش ��كل املطل ��وب ويعر�ضه ��م لإنتقادات
ح ��ادة م ��ن قب ��ل املواطن�ي�ن �أ�صح ��اب
امل�صلحة .وهذا ما �أك ��د عليه تقرير �صادر
ع ��ن مكت ��ب اجلرمي ��ة واملخ ��درات التابع
ل�ل��أمم املتح ��دة يف بغ ��داد �أك ��د في ��ه � ّأن
الع�شائر حتمي اجلرمية املنظمة وت�شجع
على ت ��داول املخدرات ومتريرها �إىل دول
اخلليج العربي والعراق.
تاريخي� � ًا ،تالعب ��ت الق ��وى املهيمن ��ة على
الع ��راق بالع�شائ ��ر لغر� ��ض ك�س ��ب والئها
وامل�ساع ��دة عل ��ى ب�س ��ط نفوذه ��ا .يذك ��ر
التاري ��خ احلدي ��ث � ّأن ق ��وى الإحت�ل�ال
الربيط ��اين اخرتق ��ت الع�شائ ��ر العراقية

لإ�ستمالته ��ا ف ��كان �أنْ جنحت م ��ع بع�ضها
وف�شل ��ت م ��ع بع�ضه ��ا الآخ ��ر .وح ��ل
الربيطاني ��ون ه ��ذا الإ�ش ��كال م ��ن خ�ل�ال
ت�شريع "قانون الع�شائر" ،ليعمل ب�صورة
ر�سمي ��ة �إىل جان ��ب القان ��ون الو�ضع ��ي
احلدي ��ث ال ��ذي �س � ّ�ن يف الب�ل�اد .وفعل ��ت
ق ��وات الإحت�ل�ال الأمريك ��ي ال�شي ��ئ ذاته
بع ��د  2003من خ�ل�ال حماول ��ة التن�سيق
م ��ع �شي ��وخ الع�شائر .بيد �أ ّنه ��ا �سرعان ما
�أ�صطدم ��ت بالبعب ��ع الذي تهي� ��أت للتفاهم
مع ��ه حي ��ث وج ��دت � ّأن للع�شائ ��ر �أه ��داف
وت�ص ��ورات متباين ��ة تبع� � ًا لإنتماءاته ��ا
الديني ��ة واملذهبية والعرقي ��ة واملناطقية.
فكان على هذه القوات �أنْ تفهم � ّأن لع�شائر
اجلن ��وب �سيا�س ��ة وت�ص ��ور ووجهة نظر
تختلف ع ��ن مثيالته ��ا يف مناطق الو�سط
والغ ��رب وال�شم ��ال .وكان له ��ذا �أنْ �ساهم
ب�إعاق ��ة العمل عل ��ى ت�أ�سي�س هوية وطنية
جامع ��ة و�ساهم بخلق حال ��ة من الفو�ضى
ت�سببت بكوارث �إن�سانية باه�ضة الثمن.
تعر�ضت الع�شرية �إىل الإنهيار بعد �صدور
قانون الإ�صالح الزراعي لعام  1959الذي
�أدى م ��ن بني ما �أدى �إليه �إىل انهيار �سلطة
�شي ��وخ الع�شائ ��ر م ��ن الإقطاعي�ي�ن الكبار
مم ��ن كان ��وا يب�سط ��ون �سيطرته ��م عل ��ى
م�ساح ��ات وا�سعة م ��ن الأرا�ضي الزراعية
ويتمتع ��ون ب�سلطات كب�ي�رة على �أتباعهم
من رج ��ال الع�ش�ي�رة .مل ي�ساه ��م القانون
املذك ��ور بتفتيت ملكية الأرا�ضي الزراعية
فح�س ��ب بل كان لعدم توف ��ر و�سائل الدعم
للفالح�ي�ن املعدم�ي�ن �أنْ �شج ��ع على هجرة
الأر� ��ض والن ��زول �إىل املدين ��ة بحث� � ًا عن
فر�ص ��ة للعي�ش والعم ��ل يف بيئة ح�ضرية
مث ��ل مدينة بغداد .ف ��كان �أنْ �ص ��ار ه�ؤالء
املهاجري ��ن عبئ ًا عليها �ساهم بخلق الكثري
م ��ن امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة حت ��ى متكن ��ت
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الدولة من توطينه ��م ودجمهم يف جمتمع
املدينة من خالل توزيع الأرا�ضي والتعليم
والعم ��ل مب�ؤ�س�ساته ��ا الر�سمي ��ة .ولك ��ن
الع�ش�ي�رة �شه ��دت مرحل ��ة م ��ن الإنتعا�ش
بع ��د ت� ��آكل �سلط ��ة النظ ��ام ال�ساب ��ق عل ��ى
املجتمع خالل احل ��رب العراقية الإيرانية
و�إت�س ��اع ظاه ��رة اله ��روب م ��ن اخلدم ��ة
الع�سكري ��ة .ف ��كان �أنْ �أتبع ��ت �سيا�س ��ة
"ت�صنيع ال�شي ��وخ" ،من خالل مد بع�ض
رج ��ال الع�شائر بال�سلطة واملال للم�ساعدة

على ر�صد الهاربني من اخلدمة الع�سكرية
ومالحقة غري املوال�ي�ن للنظام .و�ساهمت
تل ��ك ال�سيا�س ��ة بتوف�ي�ر قن ��وات للتعاون
وال ��والء للنظ ��ام �إال � ّإن ك�ث�رة ال�شي ��وخ
امل�صنع�ي�ن �سرعان ما �ساهم ��ت مبزيد من
الزعزع ��ة للبنية الع�شائري ��ة نتيجة تزايد
�أع ��داد ه� ��ؤالء و�صعوبة ال�سيط ��رة عليهم
ل�ضم ��ان والئه ��م وت�ص ��ادم �صالحياته ��م
م ��ع �صالحي ��ات ال�شيوخ الذي ��ن يعتربون
�أنف�سهم �أكرث �شرعي ��ة منهم تبع ًا للأعراف

الع�شائرية ال�سائدة.
فردي� � ًا� ،أعط ��ت املواجه ��ة "الأفرتا�ضية"،
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بني
النائ ��ب فائق ال�شيخ عل ��ي وال�سيدة حنان
الفت�ل�اوي ،م�ست�ش ��ارة ال�سي ��د رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء ل�ش�ؤون امل ��ر�أة منوذج ًا
لل�شرا�س ��ة والت�سفي ��ه ال ��ذي تقح ��م في ��ه
الع�ش�ي�رة .فق ��د رفع ��ت الفت�ل�اوي �شكوى
ق�ضائي ��ة �إىل حمكم ��ة حتقي ��ق الر�صاف ��ة
ببغداد بتاري ��خ � 29آب � 2019ضد ال�شيخ

تعر�ضت الع�شرية �إىل الإنهيار بعد �صدور قانون الإ�صالح الزراعي لعام  1959الذي �أدى من
بني ما �أدى �إليه �إىل انهيار �سلطة �شيوخ الع�شائر من الإقطاعيني الكبار ممن كانوا يب�سطون
�سيطرتهم على م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية ويتمتعون ب�سلطات كبرية على �أتباعهم
من رجال الع�شرية.

عل ��ي بتهم ��ة "الق ��ذف والت�شه�ي�ر ب ��كالم
غري الئ ��ق  ...ت�سبب ب�إح ��داث �ضرر �أدبي
ومعنوي"ـ بي ��د �أ ّنها �أ�ستنف ��رت ع�شريتها
يف الي ��وم الت ��ايل املواف ��ق � 30آب 2019
لإ�ص ��دار بيان تاله رئي� ��س ع�شائر �آل فتلة
املهناوية ال�سيد نبيل ال�صكبان و�صف فيه
ت�صريح ��ات النائب املذك ��ور ب�أ ّنه "تناول
ب ��كالم بذئ �شرف املر�أة العراقية"� .أختتم
البي ��ان بالق ��ول "ل ��ن ن�سكت ول ��ن ن�سمح
مب ��رور التع ��دي عل ��ى �ش ��رف العراقي ��ات
به ��ذه الطريق ��ة الفج ��ة" .وكان ��ت ال�سيدة
الفت�ل�اوي ق ��د غرمت ال�سيد بلي ��غ �أبو كلل
املتح ��دث ب�إ�س ��م كتل ��ة املواط ��ن التابع ��ة
للمجل� ��س الأعلى مبلغ مائ ��ة مليون دينار
عراقي كج ��زء من الف�صل الع�شائري الذي
فر�ضت ��ه عليه بدعم م ��ن ع�شريتها رد ًا على
ت�صادمه معها يف برامج تلفزيونية.
تقليدي ًا ،مل تكن الع�شرية �إال جزء ًا من بنية
اجتماعية يل ��وذ بها الأفراد طلب� � ًا للمعونة
وامل�ساعدة ل�ضمان العي�ش الكرمي من خالل
مكافح ��ة الفقر و�س ��د احلاج ��ات الأ�سا�سية
وبخا�ص ��ة يف ظ ��روف التف ��كك والكوارث
الطبيعي ��ة وغ�ي�ر الطبيعية ومنه ��ا حاالت
الإنهي ��ار الع ��ام يف املجتم ��ع يف �أعق ��اب
احل ��رب �أو تغ�ي�ر يف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي.
ت�ؤدي الع�ش�ي�رة دورها على ه ��ذا ال�صعيد
كجزء م ��ن واجباته ��ا الأدبي ��ة والأخالقية
املجردة� .إال � ّإن الع�شرية ف�شلت يف اختبار
الق ��درة عل ��ى التحم ��ل واملطاول ��ة يف ظ ��ل
الظ ��روف املتغ�ي�رة بع ��د احل ��رب وانهيار
�سلط ��ة الدول ��ة مم ��ا ك�ش ��ف ع ��ن تخلف يف
الق ��درة على التطور وامل�ساهم ��ة بت�أ�سي�س
جمتم ��ع متطور ومت�ضام ��ن .على العك�س،
ظه ��رت الع�شرية عقب ��ة ك�أداء �أمام �أي تغري
اجتماعي مرغوب في ��ه من خالل �إ�صرارها
على ال�سماح مبمار�سات قهرية ت�صادر حق
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�إن العنا�ص ��ر البيئي ��ة اال�سا�سي ��ة الت ��ي
يج ��ب احلف ��اظ عليه ��ا م ��ن التل ��وث ه ��ي
اله ��واء وامل ��اء والرتب ��ة وتل ��وث �أي منها
�ستك ��ون له ت�أث�ي�رات �سلبية عل ��ى الأحياء
الت ��ي تعي� ��ش يف حميطها وه ��ي الإن�سان
واحلي ��وان والنب ��ات .مل ت�ش ��رع القوانني
والتعليمات العلمي ��ة ال�صارمة واحلقيقية
للحف ��اظ عل ��ى البيئ ��ة ،ف�ت�رة ال�سبعينيات
م ��ن القرن املا�ض ��ي ،م ��ع الت�سهيالت التي
�شرعت لال�ستثم ��ار يف امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة .وفر�ضت بع�ض ال�ضوابط مع
ا�ستحداث �أي م�شروع� ،صناعي �أو خدمي،
به ��دف احلفاظ عل ��ى البيئ ��ة ولكنها كانت
�شكلي ��ة ومل يت ��م االلت ��زام بها لع ��دم توفر
املالكات املهني ��ة واملتخ�ص�صة والتي تعي
معنى وم�ض ��ار التلوث و�آثار عدم االلتزام
باحلفاظ على البيئة .لقد انيطت م�س�ؤولية
الك�ش ��ف ومتابعة امل�شاري ��ع امللوثة للبيئة
ور�ص ��د ب�ؤر التل ��وث وامللوث ��ات بالأطباء
واملهند�س�ي�ن غ�ي�ر املتخ�ص�ص�ي�ن وحت ��ى
مب�ل�اكات غ�ي�ر م�ؤهل ��ة مهني� � ًا م ��ن حاملي
�شهادات االعدادي ��ة واملتو�سطة .مت ان�شاء
بع�ض من امل�شاري ��ع ال�صناعية واخلدمية
التابع ��ة للدول ��ة الت ��ي �سبب ��ت ملوثاته ��ا
الك ��وارث البيئي ��ة والأمرا� ��ض لل�س ��كان
القريب ��ة منه ��ا ف�ض ًال عن امل�شاري ��ع امللوثة
التي رخ�صت للقطاع العام �ضمن حمددات
�شكلية م ��ن دون االكرتاث مل�ضارها وهناك
الكثري من الأمثلة ومنها الآتي:
� -1إن�ش ��اء م�ش ��روع ل�صناع ��ة اخل�ش ��ب
امل�ضغ ��وط ،يف �شم ��ال مدين ��ة املن ��اذرة،
با�ستخ ��دام �سع ��ف النخيل كم ��واد �أولية ،
�أح ��د خملفاته هي غ ��ازات حام�ضية تطرح
للجو �سببت ارتفاع ن�سبة �أمرا�ض التدرن
الر�ؤي و�أخرى �سائلة عالية التلوث ُترمى
يف النهر وجنوبها م�شروع ماء املدينة مما
�سبب الكثري من االمرا� ��ض الباطنية التي
ر�صدت من قبل جمموعة من الباحثني من
جامع ��ة الكوف ��ة ولي�س م ��ن امل�س�ؤولني �أو
املواطنني يف تلك املدينة.
 -2رمي خملف ��ات م�شاريع معاجلة املياه
امللوث ��ة يف جم ��اري الأنه ��ار �أو الأه ��وار
معتمدين على نظري ��ة �إنها �ستفقد ت�أثريها
ال�سلب ��ي� ،أو امل�سب ��ب لالمرا�ض ،من خالل
عملي ��ة تخفي ��ف تركيزه ��ا بامتزاجه ��ا مع
املي ��اه الت ��ي �سرتم ��ى فيها م ��ن دون الأخذ
بنظ ��ر االعتبار ازدياد تركي ��ز امللوثات مع

� أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العي�سى

ازدياد �إع ��داد م�صادرها عن ��د االجتاه اىل
جنوبي العراق .لهذه امللوثات �آثار �سلبية
غ�ي�ر حم�سو�س ��ة على جميع م ��دن جنوبي
الع ��راق ولكنها ظه ��رت ب�ش ��كل حم�سو�س
يف مدين ��ة الب�صرة لوج ��ود عوامل �أخرى
�ساعدت على ذلك.
 -3م�شاريع ا�ستخراج النفط التي ت�سبب
تل ��وث اله ��واء م ��ن خالل ح ��رق الغ ��ازات
امل�صاحب ��ة وتلوث الرتبة واملياه اجلوفية
بامل ��واد الكيميائي ��ة اخلط ��رة امل�صاحب ��ة
لعملي ��ة ا�ستخراج النفط م ��ن خالل تركها
او رميها يف االرا�ضي املك�شوفة.
 -4م�شاري ��ع دباغ ��ة اجلل ��ود التي ترمى
خملفاته ��ا ذات الأم�ل�اح ال�سام ��ة يف مي ��اه
الأنهر �أو الأرا�ض ��ي املك�شوفة التي ت�سبب
تلوثها و�سميتها.
 -5الكث�ي�ر م ��ن م�شاري ��ع ال�صناع ��ات
الإن�شائي ��ة والكيمياوي ��ة والنفطي ��ة التي
ت�سبب تلوث الهواء واملاء والرتبة القريبة
منها ب�ش ��كل عام والتي تقع جنوبها ب�شكل
خا�ص.
 -6رم ��ي املخلف ��ات ال�سائل ��ة لبع� ��ض
امل�ست�شفي ��ات يف املج ��اري العام ��ة للمياه
غ�ي�ر املعاجلة مم ��ا ي� ��ؤدي لزي ��ادة وتعدد
ملوثاته ��ا البكتريي ��ة و�صعوب ��ة التخل�ص
منها.
ظهرت مكامن للتلوث اال�شعاعي يف الكثري
من مناطق العراق بعد ،عام  ،1991ب�سبب
القذائ ��ف ،التي ا�ستخدم ��ت من قبل قوات
التحال ��ف ل�ض ��رب املن�ش� ��آت والعج�ل�ات
والدباب ��ات العراقي ��ة ،وامل�صنعة هياكلها
من اليوراني ��وم املن�ض ��ب لت�صبح م�صادر
للتلوث اال�شعاع ��ي ي�ستمر �سنوات طويلة
�إذا مل يعالج.
ا�ستحدث ��ت وزارة البيئة بع ��د عام 2003
مبهام كثرية وكبرية و�أهمها ر�صد م�صادر
ومكام ��ن التلوث يف جمي ��ع �أنحاء العراق
والب ��ت يف من ��ح االج ��ازات للم�شاري ��ع
ال�صناعي ��ة والتوجي ��ه الل ��زام امل�ؤ�س�سات

واجله ��ات الت ��ي ت�سبب التل ��وث باحلد �أو
التخل�ص من ��ه �أو معاجلت ��ه بالرغم من �أن
معظ ��م مالك الوزارة من غري املتخ�ص�صني
بالبيئ ��ة .دجمت وزارة البيئ ��ة مع وزارة
ال�صحة يف عام  2015وانيطت م�س�ؤولية
�إدارة ت�شكيالته ��ا ب�أح ��د وكالء وزي ��ر
ال�صحة.
ان�ض ��م الع ��راق ملنظم ��ة حظ ��ر الأ�سلح ��ة
الكيميائي ��ة يف الهاي-هولندا عام 2009
كا�ستجابة لقرار جمل�س الأمن  1762لعام
 2007عل ��ى �أن يقدم خطة التالف خملفات
برناجم ��ه لال�سلح ��ة الكيميائي ��ة خ�ل�ال
ع ��ام واحد بع ��د ت�أريخ االن�ضم ��ام .ولعدم
وج ��ود م�ؤ�س�س ��ة متخ�ص�ص ��ة بال�ش�أن قرر
جمل�س ال ��وزراء ع ��ام  2009تكليف هيئة
الرقاب ��ة الوطني ��ة وهي اح ��دى ت�شكيالت
وزارة العلوم والتكنولوجيا بو�ضع خطة
االتالف وبالتن�سيق مع املنظمات الدولية
املتخ�ص�ص ��ة .يف كان ��ون ث ��اين م ��ن ع ��ام
� 2011شكل ��ت جلن ��ة ا�ست�شاري ��ة برئا�سة
وزير العلوم والتكنولوجيا لال�شراف على
تنفيذ اخلطة املر�سوم ��ة لت�صفية خملفات
برنام ��ج اال�سلحة الكيميائي ��ة .يف ني�سان
م ��ن ع ��ام  2011مت تكليف بع� ��ض �أع�ضاء
اللجنة اال�ست�شارية لإدارة م�شروع تنفيذ
خط ��ة االتالف على �أن تنه ��ي مهامها خالل
ثالثة �سنوات.
يف عام  2012تقدمت اللجنة اال�ست�شارية
مبقرتح ن�صه:
لك ��ي يت ��م ا�ستثم ��ار البني ��ة التحتي ��ة
واملنظوم ��ات الت ��ي يتم اجنازه ��ا لت�صفية
خملف ��ات اال�سلح ��ة الكيميائي ��ة �ضم ��ن
اط ��ار م�ؤ�س�س ��ي مل يت�ضمنه ق ��رار جمل�س
وزراء ل�سن ��ة  2011واملعن ��ي بت�شكي ��ل
اللجن ��ة اال�ست�شاري ��ة م ��ع ع ��دم وج ��ود
جه ��ة متخ�ص�ص ��ة يف الع ��راق تعن ��ى
بات�ل�اف ومعاجل ��ة امللوث ��ات الكيميائي ��ة
والبايولوجي ��ة واملع ��دات امللوثة اخلطرة
مبختلف انواعها يرجى ا�ستحداث ( دائرة

معاجل ��ة وات�ل�اف املخلف ��ات الكيميائي ��ة
والبايولوجي ��ة واحلربي ��ة) �ضم ��ن دوائر
وزارة العل ��وم والتكنولوجي ��ا .تن ��اط بها
املهام التالية:
�أ� -إت�ل�اف ومعاجل ��ة املخلف ��ات امل ��واد
الكيميائي ��ة والبايولوجية اخلطرة والتي
ت ��رد م ��ن وزارات الدول ��ة والقطاع�ي�ن
اخلا�ص والعام واملختلط.
ب -تدم�ي�ر ومعاجل ��ة خملف ��ات احل ��روب
م ��ن الأعتدة والألغ ��ام والذخائر واملعدات
والأ�سلحة اخلا�صة.
(انتهى املقرتح)
متت موافقة جمل�س الوزراء يف جل�سته ال
 26بت�أري ��خ  2012/6/19على �إ�ستحداث
دائ ��رة عام ��ة ملعاجل ��ة و�إت�ل�اف املخلف ��ات
الكيميائي ��ة والبايولوجي ��ة واحلربي ��ة
اخلط ��رة �ضم ��ن هيكلي ��ة وزارة العل ��وم
والتكنولوجيا.
مت الت�أ�سي� ��س لن�ص ��ب حمط ��ة للمعاجل ��ة
واالت�ل�اف بالق ��رب م ��ن �أماك ��ن تخزي ��ن
خملفات اال�سلح ��ة الكيميائية يف حمافظة
�صالح الدين جنوب مدينة �سامراء باجتاه
مدين ��ة الفلوج ��ة والت ��ي كان ��ت تعترب من
املناط ��ق اخلط ��رة وغري الآمن ��ة وال�صعبة
الو�ص ��ول اليه ��ا .مل ي َ
ُنظ ��ر اىل امل�صلح ��ة
العام ��ة واجل ��دوى الإقت�صادي ��ة لإن�ش ��اء
حمط ��ة لإت�ل�اف املخلف ��ات الكيميائي ��ة يف
حمافظ ��ة �آمنة لتخ ��دم حمافظ ��ات العراق
جميعه ��ا وال�سيم ��ا املحافظ ��ات اجلنوبية
الت ��ي عانت من احل ��روب العبثي ��ة للنظام
ال�ساب ��ق والت ��ي تراكم ��ت فيه ��ا الكثري من
خملف ��ات احل ��روب امللوثة بكاف ��ة انواعها
الكيميائي ��ة والبايولوجي ��ة والإ�شعاعي ��ة
اخلطرة .ف�ض ًال عن ان املحافظات اجلنوبية
يُنتج فيها الكثري م ��ن املخلفات الكيميائية
امللوث ��ة واخلط ��رة امل�صاحب ��ة لإ�ستخراج
النف ��ط؛ ل ��ذا مل يت ��م الأخذ بنظ ��ر االعتبار
احلالت�ي�ن املذكورتني والعم ��ل �أو التفكري
يف �إن�ش ��اء حمط ��ة للإت�ل�اف يف املحافظة

الإن�سان امل�ست�ضعف يف احلرية والكرامة.
على هذا ال�صعي ��د ،نقلت و�سائل التوا�صل
االجتماعي خرب اقتياد  51امر�أة من بينهن
قا�صرات كجزء من حالة "ف�صل ع�شائري"
لت�سوي ��ة نزاع ب�ي�ن ع�شريت�ي�ن متنازعتني
تقيم ��ان يف �أط ��راف حمافظ ��ة الب�ص ��رة.
ويبدو � ّأن الأمر ل ��ن يتوقف عند هذا احلد.
فالع�ش�ي�رة ال ترتدد يف �أنْ تفاج�أ العراقيني
ب�ي�ن فرتة و�أخرى بالع ��ودة �إىل ممار�سات
اجتماعي ��ة مل يعد كث�ي�رون يتعرفون عليها
ومنه ��ا م ��ا ح ��دث يف باح ��ة مدين ��ة الط ��ب
ببغداد قب ��ل �أ�سابيع من قبل ع�شرية �أقامت
ما ي�سم ��ى ب� �ـ "العرا�ضة" ،وه ��ي ممار�سة
جماعية يهدف م ��ن خاللها �إىل التعبري عن
الدع ��م وامل ��واالة لأحد رجاالته ��ا مع كل ما
ميتزج بذلك من ميل �إىل التباهي والتفاخر
املجرد والتهديد املبطن مل ��ن ميكن �أنْ يتهم
بالتق�ص�ي�ر يف رعاي ��ة ال�شي ��خ والعناي ��ة
ب�صحته .بدت هذه املمار�سة غريبة وناتئة
يف زمن يتطلب د�أب ًا وعم ًال وجهد ًا ملواجهة
حال ��ة تق ��رب م ��ن الإنهي ��ار عل ��ى م�ست ��وى
تقدمي اخلدمات وتي�سريها للمواطنني .ال
يخفى عل ��ى �أحد � ّأن ع ��ودة الع�شرية كبنية
اجتماعي ��ة والع�شائرية كثقاف ��ة تقوم على
الع ��رف وغري الثاب ��ت من القي ��م واملعايري
ب�إ�ستثن ��اء م ��ا يخ ��دم اللحظ ��ة الراهن ��ة
وامل�صلح ��ة الذاتية املت�ضادة م ��ع الوطنية
وامل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة �إنمّ ��ا هو تعبري
جل ��ي للنظام القائ ��م على قواع ��د الإنق�سام
الديني واملذهب ��ي والعرقي .نظام ال ميكن
�أنْ ي�ؤدي �إىل بناء دولة القانون واملواطنة
التي ت�شمل اجلميع بخريها وعزها .وهذا
م ��ا يحتم العمل على تفكي ��ك الع�شائرية من
خالل متت�ي�ن م�ؤ�س�سات الدول ��ة ومتكينها
لت� ��ؤدي واجباتها ب ��دون تدخ�ل�ات معطلة
وغري منتجة.

ت�������ش���خ���ي�������ص
التي تنتج �أكرب كمية من املخ ّلفات اخلطرة
وهي الب�صرة �أو املحافظات القريبة منها؛
نتيج ��ة �إ�ستخ ��راج الكمي ��ات الكب�ي�رة من
النفط بل ُان�شئ ��ت يف منطقة غري م�ستقرة
�أمني ��ا ،يف حينه ��ا ،وبعي ��دة ع ��ن م�ص ��ادر
�إنتاج املخلفات الكيميائية اخلطرة .
�إن ع ��دم �إن�شاء حمط ��ة معاجلة للمخلفات
الكيميائية اخلطرة امل�صاحبة لال�ستخراج
النفط ��ي يف املناط ��ق ذات الآب ��ار النفطية
الكثيف ��ة �أدى اىل توج ��ه ال�شركات املنتجة
للنف ��ط للتعاقد مع �ش ��ركات خا�صة حملية
و�أجنبي ��ة لتعمل على �إتالف تلك املخلفات
مع �إنه ��ا ال متلك �أب�سط االمكانات الالزمة،
من املكائن او الع ��دد وحتى املتخ�ص�صني،
للتخل� ��ص م ��ن تل ��ك املخلف ��ات .ولك ��ن
مايح�ص ��ل يف حقيقة الأم ��ر �أن معظم هذه
ال�ش ��ركات غري مرخ�صة م ��ن وزارة البيئة
ولكنه ��ا ح�صلت على وثيق ��ة الأثر البيئي،
�أح ��د الوثائ ��ق املطلوب ��ة للح�ص ��ول عل ��ى
�إج ��ازت ممار�سة االتالف ،م ��ن م�ؤ�س�سات
غ�ي�ر خمولة مبن ��ح الرتاخي� ��ص .فبع�ضها
جيء بها من �إحدى اجلامعات والآخريات
م ��ن مكت ��ب �إ�ست�ش ��اري غ�ي�ر متخ�ص� ��ص
باملهم ��ة� .إن جميع �ش ��ركات االتالف لي�س
لديه ��ا امل�ستلزم ��ات املتخ�ص�ص ��ة لعملي ��ة
التخل� ��ص من امل ��واد الكيميائي ��ة اخلطرة
ل ��ذا انه ��ا تدع ��ي باج ��راء عملي ��ة االتالف
خ ��ارج الع ��راق وبع�ضه ��ا الآخ ��ر يدع ��ي
�أنه ��م ينج ��زوا عملي ��ة الإت�ل�اف يف داخل
الع ��راق وم ��ن دون �أن يح ��ددوا �أماكن ��ه.
للأ�س ��ف مل جند �أي م�ؤ�ش ��ر �أو دليل لعملية
�إت�ل�اف حقيق ��ي لتلك املخلف ��ات التي ت�صل
كمياته ��ا لآالف الأطن ��ان �سنويا وال يوجد
�أي من�ش� ��أ متخ�ص� ��ص لعملي ��ة الإتالف يف
جميع املحافظات اجلنوبية و�إمنا ت�سحب
ه ��ذه املخلفات ويُرمى معظمه ��ا يف �أماكن
ميك ��ن �أن ت�صب ��ح ذات ت�أث�ي�ر �سلب ��ي اكرث
على البيئ ��ة وتزيد تلوثه ��ا .ان بع�ض تلك
ال�شركات تعمل على رمي املخلفات النفطية
يف مياه االنه ��ار واالهوار او املنخف�ضات
مما ي�سبب تلوث الرتبة واملياه ال�سطحية
وحتى اجلوفية منها.
لق ��د كان ��ت املبال ��غ الت ��ي تدف ��ع لل�ش ��ركات
لإتالف الط ��ن الواحد م ��ن املخلفات عالية
ج ��د ًا مما ي�سب ��ب ارتفاع تكلف ��ة ا�ستخراج
الربمي ��ل م ��ن النف ��ط �ضم ��ن �آلي ��ة عق ��ود
جوالت الرتاخي�ص.
بع ��د ر�ص ��د خمالف ��ات �ش ��ركات االت�ل�اف
اخلا�ص ��ة �صدر كتاب من م�ست�شارية الأمن
الوطني بت�أريخ  2017/4/26ين�ص على
ح�صرية دائرة معاجل ��ة و�إتالف املخلفات
الكيميائي ��ة والبايولوجي ��ة واحلربية يف
معاجلة و�إتالف املخلفات اخلطرة.

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

بع ��د �أن ت�شكل ��ت الدول ��ة اجلدي ��دة يف عراق م ��ا بعد ع ��ام  ٢٠٠٣من خالل
مراحل كانت ت�سري من خاللها بخطوات متعرثة لكنها باتت واقع ًا ال مبكن
مناق�شت ��ه �أو احلديث ع ��ن �إعطاء بدائ ��ل �أخرى غري هذا ال�ش ��كل الذي هي
علي ��ه ،فه ��ذه الدولة بُني ��ت وفق معايري دولي ��ة و�إقليمية بع ��د �أن اجتمعت
الآراء وبطرق غري مبا�شرة �أن يكون هذا ال�شكل وامل�ضمون ويتعامل معها
اجلميع وفق امل�صلحة واله ��دف ،باملح�صلة ولدت مع هذه الدولة اجلديدة
�إرادات تقاطع ��ت وتناف�ست ويف احيان تقاتل ��ت اي�ض ًا بطرق غري مبا�شرة
م ��ن خالل املحاولة على فر�ض الإرادة والقوة واعالء كفة على �أخرى ،هذا
ال�صراع كان والزال وا�ضح ًا لدى اجلميع حتى �أن هذا التخادم غري املبا�شر
لي� ��س ولي ��د اللحظة مبعن ��ى �إن املنفعة املتبادلة بني الق ��وى الكربى ودول
اجل ��وار والإقلي ��م العراقي حتى وان كان ��ت ب�صورة غري مبا�ش ��رة �إال �أنها
بالنتيج ��ة �أتت بتلك الفائدة التي جن ��ى ثمارها اجلميع اال العراق ،بالتايل
ف ��ان ت�شخي�ص وج ��ود �صراع قد ن�سميه خارجي عل ��ى العراق وداخله تعد
ق�ضية واقعية ودرا�سته ��ا وحتليلها وتفكيك عقدها باتت �أمر ًا مهما للغاية،
لأن التم ��ادي وع ��دم االكرتاث له ��ذه التدخالت �ستجعل م ��ن العراق �ساحة
�صراع لكن من نوع اخ ��ر بعيد ًا عن املواجهات امل�سلحة واالحتالالت ،هذه
امل ��رة �ستجعل هذه ال�صراع ��ات العراق ا�سري تعهدات ��ه الإقليمية والدولية
الت ��ي قد جتعل ��ه اي�ض ًا يفق ��د ال�سيطرة عل ��ى خمرجاته ال�سيا�سي ��ة التي قد
تكون خطر ًا عليه.
الق�ضي ��ة الأخرى �أو لن�سميه الت�شخي�ص الثاين داخلي وهذا ال�شق يناق�ش
وجه ��ة نظر �شعبي ��ه ،فالأخري منذ �أن �أ�صبح واعي� � ًا �أن الدولة تدار من قبل
القل ��ة الت ��ي ال تعي بدين �أو طائفة �أو قومية وه ��و ي�ضع �إ�صبعه على مكان
الأمل بع ��د �أن ا�ستط ��اع ان ي�شخ� ��ص ح ��االت عدي ��دة عل ��ل �سبب ه ��ذا التيه
بوجوده ��ا ،فال�شع ��ب مطلع وي�س�ي�ر وفق م ��دركات عقلية نح ��و ك�شف كل
العوام ��ل التي �ساهمت �أن يكون م�صريه بائ�س ًا من خالل ت�شخي�صها ،لكنه
لغاي ��ة اللحظ ��ة مل يكتب له ال�شفاء من ما مر به م ��ن نكبات ،فهو مل يتعاطى
الع�ل�اج الذي ي�ساعده على �أن يكون معاف ��ى بالرغم من معرفته له وطريقة
ا�ستخدامه ،ال�شعب الزال يعاين من كل خمرجات النظام ال�سيا�سي احلايل
فه ��و يعلم �أن االنتخابات قد ر�سمت وفق قيا�سات الكتل والأحزاب الكبرية
و�إن مفو�ضية االنتخاب ��ات م�س�ؤولة عن اخلروقات التي حتدث خالل هذه
العملي ��ة ،من خ�ل�ال املراقبني والعنا�ص ��ر املوجودة داخ ��ل املفو�ضية التي
تعل ��ن والءها لهذا احل ��زب �أو ذاك ،وال�شعب �أي�ض ًا يعل ��م �أن الف�ساد تقوده
�شخ�صي ��ات حزبي ��ة كب�ي�رة متنفذة م ��ن خالل �أذرعه ��ا يف الدول ��ة وخارج
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،واجلميع يعل ��م �أن العملية ال�سيا�سية ت ��دار من خارج
احل ��دود مبجموعة من الأجندات التي تبح ��ث م�صالح دول اجلوار ودول
كربى يف هذا النظام ،باملح�صلة ف�إن اجلميع يعلم علة هذا البلد وي�شخ�ص
مكامن اخلط� ��أ و�أ�سباب الدمار ويعلم �شكل الع�ل�اج وطريقة تعاطيه لكنهم
غ�ي�ر قادري ��ن عل ��ى م�صارحة �أنف�سه ��م والوقوف م ��ن �أجل حتدي ��د العالج
ونوعه.
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 علــي ح�ســـني

�أعلم �أن هناك �شيئ ًا يف
العامل  ،له معنى  ..ذلك
هو الإن�سان
�ألبري كامو

ال�شخ�ص الرابع كان م�صاب بجرح يف رقبته ويبدو
�إن ��ه م ��ات بعد احل ��ادث مبا�ش ��رة  ،تبدو عل ��ى وجهه
عالم ��ات ال�س� ��ؤال والده�ش ��ة وحني ف ّت�ش ��ت ال�شرطة
يف جيب معطفة وج ��دت بطاقته ال�شخ�صية مكتوب
فيها � :ألبري لو�سيان كامو  ..مواليد  7ت�شرين الثاين
عام  1913يف مون ��دويف – اجلزائر  ، ..مع تذكرة
قط ��ار كان كام ��و ق ��د قطعه ��ا لل�سف ��ر بالقط ��ار  ،لكنه
يف اللحظ ��ة الأخرية ق ��رر �أن يرتك القط ��ار وي�سافر
بال�سي ��ارة مع �صديقه النا�شر مي�شيل غاليمار  ،ومل
يك ��ن �ضاب ��ط ال�شرطة الذي �أعلن خ�ب�ر حادث ال�سري
�أن حمط ��ات الإذاعة والتلفزي ��ون يف العامل �ستقطع
�أخبارها لتذيع خرب وفاة الكاتب احلائز على جائزة
نوبل ل�ل��آداب  ،و�إن الرئي�س الفرن�سي �شارل ديغول
�سي�س ��ارع ب�إر�سال برقي ��ة تعزية اىل عائل ��ة الراحل
يكت ��ب فيه ��ا  ":لق ��د فقدت فرن�س ��ا الكات ��ب الذي كان
�شدي ��د التعل ��ق ببلده  .فرن�س ��ا  ،ونا�ضل من �أجل �أن
حتظى مبكانتها احلقيقية بني الأمم " .
يف "�أ�سط ��ورة �سيزي ��ف"  ،يبح ��ث �ألب�ي�ر كام ��و عن
�إجابت ��ه عل ��ى ال�س� ��ؤال امل ��وروث م ��ن كريكيج ��ارد
ودو�ستوفي�سك ��ي ونيت�شه  ،وهو :هل ي�ستطيع املرء
�أن يعي� ��ش بدون الل ��ه  ،وبدون �أمل يف اخلال�ص يف
وجه املوت؟ �سيجد كامو اجلواب يف �إجابة �سنتياغو
يف ال�شي ��خ والبحر لأرن�ست همنغواي  ":من املمكن
تدم�ي�ر الإن�س ��ان  ،ولك ��ن لي� ��س م ��ن املمك ��ن قهره "
 ،كان كام ��و ق ��د قر�أ ال�شي ��خ والبحر و�أذهل ��ه �إ�صرار
العجوز عل ��ى مواجهة امل�ستحيل  ..يكتب يف ر�سالة
اىل همنغ ��واي  ":هل ميكنن ��ا �أن ندر�س الإن�سان من
دون �أن ي ��زداد �إميانن ��ا و�أملن ��ا يف اخلال� ��ص  ،تل ��ك
الأ�شي ��اء يحتاجه ��ا كل واح ��د من ��ا يف �سف ��ره خالل
م�صاع ��ب احلياة ؟ دعنا نرى �إذن �أي �إلهام ميكننا �أن
ن�ستوحي ��ه من امل ��وت " ..يقتب�س كامو م ��ن نيت�شه:
"ما يهم لي�س احلياة الأبدية � ،إنه احليوية الأبدية.
يتعل ��ق الأم ��ر مب�صري الإن�سان املتم ��رد يف حماولة
ا�ستخ ��راج �شيء من ال �شيء  ،لإنقاذ حياته من خالل
املوت نف�سه " .
عا�ش طفولة فقرية جد ًا  ،ولِد يف ال�سابع من ت�شرين
الثاين عام  1913يف مدينة الق�سطنطينية باجلزائر
� ،أب ��وه لو�سي ��ان كام ��و من �أ�ص ��ول فرن�سي ��ة  ،يعمل
مي�ض عام على مولده
�أجري ًا يف �إحدى امل ��زارع  ،مل ِ
حت ��ى تندل ��ع احل ��رب العاملي ��ة الأوىل  ،و�سي�ساف ��ر
وال ��ده اىل فرن�سا لت�أدي ��ة اخلدم ��ة الع�سكرية  ،لكنه
�سيم ��وت يف الأ�شه ��ر الأوىل من احل ��رب  ،والدته "
كاترين �سانتيز " من �أ�صول �إ�سبانية  ،ن�صف �صمّاء
ال تع ��رف الق ��راءة والكتاب ��ة حي ��ث �ستن�ش� ��أ بينهما
عالق ��ة خا�صة ي�صفها لن ��ا يف روايت ��ه الطاعون "::
كان يع ��رف ما تفكر فيه �أمّه  ،وب�أنها يف هذه اللحظة
 ،حتبه .ولكنه كان يعرف �أي�ض ًا  ،ب�أن حب �شخ�ص ما
لي�س �شيئ ًا مهم ًا � ،أو على الأقل ب�أن احلب لي�س قوي ًا
مب ��ا يكفي ليجد تعبريه اخلا� ��ص  .وهكذا ف�إنه و�أمّه
�سيحب ��ان بع�ضهما يف �صمت و�ستموت بدورها � ،أو
�سيموت هو  ،دون �أن يكونا قد متكنا طيلة حياتهما ،
من الذهاب بعيد ًا يف التعبري عن حنانهما " ..
مل ين� � َ�س كامو عامله الفقري ه ��ذا  ،وقرر �أن يجعل من
�أبطال ��ه يتم ��ردون عل ��ى واقعه ��م  ":ثم ��ة وح�شة يف
الفق ��ر  ،لكنها وح�شة تعطي لكل �شيء ثمنه احلقيقي
" ..وظ ��ل كام ��و ي�ؤمن ب�أن الفقر يعمل على تكوين
الإن�س ��ان  ،ويف مقدم ��ة �أول كتبه اخل � ً�ط وال�صواب
ال ��ذي ن�ش ��ر ع ��ام  1937يكت ��ب  ":الفقر ح ��ال بيني
وب�ي�ن الإمي ��ان ب� ��أن كل �ش ��يء ي�س�ي�ر على م ��ا يرام
حتت ال�شم�س ويف التاريخ  ،وال�شم�س علمتني ب�أن
التاري ��خ لي�س كل �شيء  .نعم علينا �أن نغري احلياة ،
لكن  ،لي�س علينا �أن نغري العامل الذي �أقد�سه "
بعد وفاة الأب تقررالعائلة �أن تغادر مدينة مندويف
الت ��ي ولِد فيه ��ا كامو اىل العا�صم ��ة اجلزائر لتعي�ش
م ��ع �أه ��ل زوجها يف غرف ��ة �صغ�ي�رة �سيتقا�سمها مع
والدت ��ه و�شقيق ��ه الأك�ب�ر وجدت ��ه قا�سي ��ة الطب ��ع ،
وعم ��ه الذي يعاين من �شلل يف الأطراف  .و�سيكتب
كام ��و يف كتاب ��ه لعب ��ة الأوراق والنور ع ��ن حياته
ه ��ذه  ":لقد ن�ش� ��أت يف البحر  ،وبدا الفق ��ر يل �شيئ ًا
رائع� � ًا  ،وفيم ��ا بعد  ،عندما �أ�ضع ��ت البحر  ،بدت يل
�ض ��روب الرتف كلها �شهباء كاحل ��ة  .وب�ؤ�س ًا اليطاق
� " .سي�شغل ��ه الفقر واحلرم ��ان يف البحث عن معنى
العدال ��ة االجتماعية  ،يكت ��ب فيما بعد  ":ال مراء يف
�أن ما يبدو يل �إنه معنى احلياة احلقيقي � ،إمنا مل�سته
يف حياة الفقر هذه  ،بني ه�ؤالء الأنا�س املتوا�ضعني
منهم �أو املزهوّ ين" .
التح ��ق باملدر�سة االبتدائية �سن ��ة  ، 1919ليح�صل
ع ��ام  1924عل ��ى �شه ��ادة االبتدائي ��ة  ،يف تلك ال�سن
كان اخلي ��ار �أن ي�ت�رك املدر�سة للم�ساع ��دة يف �إعالة
عائلت ��ه � ،إال �أن مد ِّر�س ��ه " لو�سيان جرم ��ان " �سيُقنع
الأم �أن م�ستقبل ابنه ��ا يف الدرا�سة  ،وب�سبب تفوقه
يح�صل عل ��ى منحة درا�سية يف مدر�سة "اللي�سيه" ،
والتي كانت الدرا�سة تقت�صر فيها على �أبناء الأثرياء
 ..يف املكتب ��ة املدر�سي ��ة يع�ث�ر عل ��ى كت ��ب �ست�ت�رك
ت�أثريه ��ا الكب�ي�ر علي ��ه  ،و�سيق ��ر�أ بل ��زاك وفالريي

ف��ي ال�ساع��ة الثاني��ة ع�ش��رة والربع ظهراً م��ن ي��وم االثنين الرابع م��ن كانون
الثان��ي ع��ام  1960ا�صطدمت �سي��ارة م�سرعة ب�إح��دى �أ�شجار البل��وط ال�ضخمة
ف��ي الطريق الم�ؤدي الى جن��وب العا�صمة الفرن�سية باري���س  ،وعندما هرعت
ال�شرط��ة وجدت ال�سيارة محطمة وبداخلها امر�أتين في حالة �إغماءم�صابتين
بجروح طفيفة  ،فيما ال�سائق يعاني من �إ�صابات خطيرة و�سيلفظ �أنفا�سه بعد
�أربعة �أيام في الم�ست�شفى .

البري كامو

�سارتر

كريكغارد
وبرو�س ��ت  ،بعده ��ا يلتحق بجامع ��ة اجلزائر طالب ًا
للفل�سف ��ة ..حي ��ث �سيقدم بحث� � ًا عن ت�أث�ي�ر �أفلوطني
عل ��ى والقدي� ��س �أوغ�سط�ي�ن للح�صول عل ��ى دبلوم
الدرا�س ��ات العلي ��ا يف الفل�سف ��ة  ،و�سيتع ��رف عل ��ى
فل�سف ��ة �أبيق ��ور وت�شغله ت�س ��ا�ؤالت كريكج ��ارد عن
الوج ��ود ..وقد وجد �أن حقيقة الوجود يف نظر هذا
الفيل�س ��وف الدمناركي يف ا�صطدامه ��ا بالتناق�ضات
والأمل  ،والقلق الناجم عن احلرية و�أخطاء الإن�سان
 ،فالعب ��ث يح� �دّد امل�سافة التي تف�ص ��ل بني ال�شخ�ص
باعتب ��اره ذات� � ًا وب�ي�ن املنط ��ق ال ��ذي يعت�ب�ر مبثابة
حماولة خللق نظام عقالين .
يف تل ��ك ال�سن ��وات �سيج ��د كامو نف�س ��ه يف مواجهة
�س�ؤال عن مغزى رحلة الإن�سان يف هذا العامل  ،وهو
ال�س� ��ؤال الذي كان ي�شغل معظ ��م �شباب �أوروبا دون
�أن يجدوا له �أجوبة  ،لكن كامو ومعه بع�ض املهتمني
بفل�سف ��ة الوج ��ود �أ�صروا عل ��ى �أهمي ��ة العثور على
ج ��واب ل�س� ��ؤال  :ما الغاي ��ة من احلي ��اة ؟  ..لقد كان
معظم الذين يطرحون هذه الأ�سئلة مت�أثرين بفل�سفة
نيت�ش ��ه وب�أعمال الروائي الرو�س ��ي دو�ستويف�سكي
 ،وق ��د تلقف ��وا كت ��اب �أو�سفال ��د �شبينغل ��ر " تده ��ور
احل�ض ��ارة الغربي ��ة " ب�إعج ��اب �شدي ��د ..وق ��د كان
ال�س�ؤال الذي ي�شغل كامو ال�شاب كيف ميكن الوقوف
بوج ��ه العدمي ��ة ه ��ذه ؟  ..وله ��ذا جنده ع ��ام 1934
يلتح ��ق باحلزب ال�شيوع ��ي الفرن�س ��ي �إال �أن �إقامته
يف احل ��زب مل تكن طويلة فبعد عامني وبال�ضبط يف
�آذار عام  1936يقدم ا�ستقالته ب�سبب موقف احلزب
م ��ن اجلزائريني العرب  ،فقد اعرت�ض كامو على هذا
املوق ��ف ال ��ذي ي�ؤيد اال�ستعم ��ار الفرن�س ��ي للجزائر
يكت ��ب يف دف�ت�ر يومياته � ":إن ال�س� ��ؤال بجملته هو
ه ��ذا  :م ��ن �أجل عدال ��ة مثالية � ،أيجوز لن ��ا �أن ن�ؤمن
بال�سخافات "  ...و�سيظل كامو على موقفه املخل�ص
للجزائري�ي�ن العرب  ،الذي ��ن كان يعترب نف�سه واحد ًا
منهم .
بع ��د التخ ��رج م ��ن اجلامعة جّات ��ه للم�س ��رح  ،ف�أن�ش�أ
ع ��ام  1935م�سرح العمل وقد �أع ّد للم�سرح عدد ًا من
الأعمال كان �أبرزها قراءة لربوميثو�س و�أ�سخيلو�س
ومقاطع م ��ن الإخ ��وة كارام ��ازوف لد�ستويف�سكي .
وما ان ن�شبت احلرب حتى تطوّ ع للخدمة الع�سكرية
 ،لكن ��ه �أعف ��ي م ��ن اخلدم ��ة لأ�سب ��اب تتعل ��ق بحالته
ال�صحية  .عام � 1940سافر لل�سكن يف باري�س وبعد
ع ��ام �أ�صبح ع�ض ��و ًا يف احلزب ال�شيوع ��ي الفرن�سي
 ،لكن ��ه �سرعان ما اختلف معه ح ��ول ق�ضية اجلزائر
فرتك احل ��زب  ،يف باري�س �أكم ��ل درا�سته العليا يف
الفل�سف ��ة وكان ��ت �أطروحة تخرجه ع ��ن العالقة بني
الفل�سف ��ة اليونانية والفل�سفة امل�سيحية  ،عام 1942
ين�ض ��م للمقاوم ��ة الفرن�سي ��ة �ضد االحت�ل�ال الأملاين
ويت� �ولىّ �إدارة حتري ��ر جري ��دة املقاوم ��ة "كومب ��ا"
والت ��ي ا�ستم ��ر العم ��ل بها بع ��د نهاية احل ��رب  ،يف
تل ��ك الفرتة ن�شر كتابه ال�شه�ي�ر "�أ�سطورة �سيزيف"
 ،والذي قدّم فيه للم ّرة الأوىل مفهوم ًا فل�سفي ًا للعبث
 ،بعده ��ا �أ�صدر �أعماله الك�ب�رى :الغريب والطاعون
وم�سرحيت ��ه ال�شه�ي�رة "�س ��وء تفاهم"  ،ث ��م ال�سقطة
واملنفى وامللكوت وكتابه ال�شهري "الإن�سان املتمرد"
 ،يف �أواخ ��ر ع ��ام  1957من ��ح جائزة نوب ��ل للآداب
وكان يف الرابعة والأربعني من عمره  ،ويعد �أ�صغر
احلا�صلني على اجلائزة .
************
�أو رمب ��ا كان ذل ��ك بالأم� ��س  ،ال �أدري عل ��ى وج ��ه
التحدي ��د  ،تلقي ��ت برقي ��ة م ��ن البيت م�ؤداه ��ا ( �أمك
مات ��ت  ..اجلن ��ازة غ ��د ًا ) وال يعني ه ��ذا �أي �شيء ،
�إذ رمب ��ا كان ذلك بالأم�س "  ،يق ��رر �أن يذهب لدفنها
وهو حزين  ،لكن بال �شعور باالهتمام  ،ثم يعود اىل
املدينة ليقاب ��ل الفتاة التي يحبها  ،ويذهب معها اىل
ال�سينم ��ا  ،ث ��م يذهب مع �صديق ��ه اىل �ساحل البحر ،

نيت�شه
فيُفاج�أ ببع� ��ض الأ�شخا�ص يهددونهم ب�سكني  ،ي�أخذ
مري�س ��و من �صديقه امل�سد�س ال ��ذي يحمله خوف ًا من
�أن يت ��ورط بجرمية قتل  ،ويف�ت�رق ال�صديقان  ،لكن
مري�س ��و يلتق ��ي �صدف ��ة من جدي ��د ب�أع ��داء �صديقه ،
وي�شه ��ر �أحدهم �سكين ًا ،وي�شاهد ملعان ن�صل ال�سكني
يف ال�شم� ��س الت ��ي ت�ض ��رب �أ�شعتها عيني ��ه  ،فيخرج
امل�سد� ��س ويطل ��ق ر�صا�ص ��ة عل ��ى حام ��ل ال�سكني .
"�صدفة �سخيفة" هكذا يقول للق�ضاة عندما حاكموه
 ،وه ��و ي�شرح لهم كيف �إنه ذهب لدفن �أمّه  ،ثم �شاهد
فيلم ًا �سينمائي ًا والتقى ب�صديقته  ،و�أطلق الر�صا�ص
م ��ن دون �سبب  ،وتقرر املحكمة �إنه ي�ستحق الإعدام
رغم تعاط ��ف املحلفني معه  .يف اليوم التايل ت�صفق
باري�س للكاتب اجلديد الذي يريد �أن يقول �إن م�أ�ساة
الإن�س ��ان املعا�ص ��ر تتلخ� ��ص يف عبث احلي ��اة الذي
نعي�ش ��ه كل يوم  ،رواية ال بداية لها وال نهاية  ،لكنها
تعك�س التحوّ الت التي جت ��ري على حياة النا�س كل
يوم .
" �أم ��ا �أن ��ا فقد كن ��ت �أ�صغي و�أ�سم ��ع �إنهم يرونني
�شخ�ص� � ًا ذكي� � ًا  ،لكنني مل �أكن �أفه ��م جيد ًا كيف ميكن
�أن ت�صب ��ح �سم ��ات �شخ� ��ص ع ��ادي تهم� � ًا فادح ��ة " .
تق ��ول جريم�ي�ن ب ��ري يف كتابه ��ا " �ألبري كام ��و " :
"رمب ��ا كان كامو يفك ��ر يف �سارتر عندما خط هذه
ال�سطور م ��ن روايته الغريب  ،غري �إنها تنطبق عليه
�شخ�صي ًا  ،ك�أنه كان يتنب�أ مبا �سيقدمه للنا�س " .
بع ��د عام عل ��ى �ص ��دور "الغريب" يكت ��ب �سارتر يف
الأع ��داد الأوىل م ��ن جمل ��ة الأزمن ��ة احلديث ��ة ":
لي�س ��ت اجلرمي ��ة احلقيقي ��ة ه ��ي ما يحاك ��م مري�سو
علي ��ه  ،بل هي جرمية �أخ ��رى �سيفهمها فهم ًا تام ًا يف
النهاي ��ة ،عندما ي ��درك م�ستوى جدي ��د ًا من الوعي ،
�إن رواي ��ة الغري ��ب عم ��ل كال�سيك ��ي منهج ��ي م�ؤلف
ع ��ن العبث و�ض ��د العبث "  .قبل ذل ��ك كان �سارتر قد
ق ��ر�أ "�أ�سط ��ورة �سيزيف" وهو يع ��د م�سودات كتابه
الكب�ي�ر "الوج ��ود والع ��دم" فيق ��رر �أن ين�ش ��ر مقا ًال
مط ��و ًال ع ��ن كامو و�سيزيف ��ه فيكت ��ب ":العبث لي�س
كامن� � ًا يف الإن�سان وال يف العامل �إذا ما فكرنا يف كل
منهم ��ا مبعزل ع ��ن الآخر  ،ولكن حي ��ث �إن اخلا�صية
املهيمنة للإن�سان هي الوجود يف العامل  ،ف�إن العبث
يف النهاي ��ة جزء ال انف�صال له عن الظرف الب�شري ،
وم ��ن ثم لنقل بادئ ذي بدء �إن العبث لي�س مو�ضوع
فكرة جمردة  ،و�إمن ��ا ّ
يتك�شف لنا يف ا�ستنارة باعثة
على احل ��زن  ،اال�ستيقاظ والتنق ��ل بال�سيارة و�أربع
�ساع ��ات عم ��ل وغ ��داء ون ��وم واالثن�ي�ن والثالث ��اء
واالربعاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت على النمط
نف�سه  ،ثم فج�أة ينهار امل�شهد وجند �أنف�سنا يف حالة
م ��ن و�ض ��وح الفكر الع�ض ��ال"  .يكت�ش ��ف �سارتر يف
الغري ��ب و�أ�سطورة �سيزيف منط ًا جديد ًا من الكتابة
ي�ستله ��م الوجودية لكنه يخلطه ��ا بالعبث  ،فيما بعد
ب�سن ��وات يق ��ول �سارتر":ال�شع ��ور بالعب ��ث ي�سطع
وج ��ه الإن�س ��ان عند �أي ��ة زاوية من زواي ��ا الطريق"
وجند يف �صفح ��ات �أ�سطورة �سيزيف كلمات قريبة
مما قال ��ه بطل الغثيان  ،و�إذا قلبن ��ا ال�صفحة الأوىل
م ��ن كتاب كامو �سنجد ا�س ��م رواية �سارتر ي�شار �إليه

ب�ش ��كل وا�ضح  ":هذا الغثيان كم ��ا ي�سميه كاتب من
كتاب اليوم هو �أي�ض ًا العبث ".
�سيتذك ��ر �ألب�ي�ر كامو ع ��ام � 1951أ�ست ��اذه يف ق�سم
الفل�سف ��ة " جان جرينيه " فيهدي له كتابه " الإن�سان
املتمرد " حيث يذك ��ره بدرو�سه التي تعلمها منه عن
قيم ��ة احلياة  ،و�سيكت ��ب يف مقدمة الكتاب قد يكون
من اخلط� ��أ �أن نظن �أن احلياة ه ��ي اختيار م�ستمر ،
و�سي�ؤك ��د كامو �أن التمرد له مكانة يف حياة االن�سان
تعادل مكانة العقل التي �أكد عليها ديكارت � ":أنا افكر
�إذن �أن ��ا موج ��ود "  ،ولهذا ف�أنا الي ��وم متمرد �إذن �أنا
موج ��ود ..كان كامو يف تل ��ك الفرتة يحاول مهاجمة
فكرتني تر�سختا يف الي�سار ال�سيا�سي  ،الأوىل تتمثل
يف العقي ��دة امل�أخ ��وذة عن هيغل واملتمثل ��ة والقائلة
بحتمية التاريخ والثانية تتمثل يف طبيعة املواقف
ال�سيا�سي ��ة يف فرن�س ��ا والت ��ي تق ��ول  :كل �ش ��يء �أو
ال�ش ��يء ..كان كامو يريد تفح� ��ص فكرة التمرد  ،كما
تفح�ص من قبل فكرة العبث  ..يبد�أ كامو يف املتمرد
بدرا�س ��ة ال�صراع الإن�ساين ب�ي�ن ال�سيد والعبد  ،تلك
امل�شكل ��ة التي تناولها م ��ن قبل مارك�س وهيغل  ،وقد
نظر هيغل اىل هذه امل�شكلة من حيث ا�ستالب ال�سيد
حلق ��وق العب ��د  ،ال�سيد ه ��و الذي ينف ��ي ذات العبد ،
وينظ ��ر اليه ك�ش ��يء من الأ�شي ��اء  ،فال�سيد يعي ذاته
كذات  ،بينما هو يعي العبد ك�شيء حي
�إن ال�سي ��د بوا�سطة العبد ميك ��ن �أن ي�ستمتع بالعامل
والأ�شي ��اء  ،وه ��و يحقق ذاته على نح ��و �أف�ضل � .أما
العب ��د  ،فهو ذلك الإن�سان ال ��ذي ال يعرف �إال مقاومة
الأ�شياء لرغباته  ،وتكون مهمة العبد هي �شغل املادة
وتطويعه ��ا  ،ووظيفت ��ه خدمة ال�سي ��د  ،الذي ميتلك
امل ��ادة وي�ستهلكها من خ�ل�ال العبد  ،وقيم ��ة العامل ،
بالن�سب ��ة للعب ��د  ،ه ��ي يف عملية الإنت ��اج التي يقوم
به ��ا من �أجل ال�سيد  ..فيما ذك ��ر مارك�س �أن ال�صراع
بني ال�سيد والعبد  ،هو �صراع اقت�صادي على �أ�سا�س
الث ��ورة والعم ��ل  ،وهو �أي�ض ًا �ص ��راع اجتماعي بني
الطبق ��ات  ،ال�س ��ادة الأغنياء  ،الذي ��ن ميتلكون ر�أ�س
املال � ،أما الفقراء" العبيد " فهم ال ميلكون �شيئ ًا
�أم ��ا �ألب�ي�ر كام ��و  ،ف�إن ��ه يط ��رح ه ��ذه امل�شكل ��ة على
م�ستوى الوجود  ،وبالتحديد على م�ستوى الوجود
الإن�ساين  ،العبد حني يتمرد � ،إمنا يطالب ب�أن يكون
كل �ش ��يء �أو ال�ش ��يء � ،أي �إنه �إم ��ا يحقق حريته � ،أو
مي ��وت مقه ��ور ًا بقوة الأ�سي ��اد ولهذا يكت ��ب  ":خري
للإن�س ��ان �أن مي ��وت واقف ًا  ،م ��ن �أن يحي ��ا خا�ضع ًا ،
جاثي� � ًا عل ��ى ركبتي ��ه  ،ويف جتربة التم ��رد يكت�شف
العبد معن ��ى القيمة يف الوج ��ود  ،لأن القيمة هي ما
ينبغي �أن يرغب في ��ه الإن�سان  ،واحلرية هي القيمة
الإن�ساني ��ة العلي ��ا  ،ولذل ��ك  ،فالإن�س ��ان يث ��ور على
الك ��ذب  ،كما يث ��ور على القه ��ر والعبودي ��ة  ،وكامو
ي�ؤك ��د �إن التمرد ال يعرب عن �أنانية فردية  ،و�إمنا عن
م�شاركة طبيعية للآخرين  ،وبعبارة �أخرى االن�سان
يف جترب ��ة التم ��رد يتج ��اوز ذات ��ه يف الآخري ��ن ،
وبالت ��ايل ف�إن هذه امل�شارك ��ة الإن�سانية هي م�شاركة
وجودي ��ة  ،ويف التمرد تكون م�شارك ��ة للذين فقدوا
حريتهم  ،واملكبلني يف الأغالل
*********
كن��ت �آنذاك مثل كام��و يف اخلم�سني ..
مل �أكن افهم �أن احلرب نتيجة مرتتبة
عل��ى �صراع��ات داخ��ل املجتمه��ات
الربجوازية
جان بول �سارتر
كت ��اب "الإن�س ��ان املتمرد" اعت�ب�ره البع� ��ض �إ�سهام ًا
ب ��ارز ًا يف النظ ��رة املناه�ضة للمارك�سي ��ة  ،واعتربه
�آخ ��رون فهم� � ًا جدي ��د ًا للفك ��ر الي�س ��اري يت�ص ��ف
باحليوية والنق ��اء  ،وكان من �أهمية هذا الكتاب �إنه
�أثار هجوم ًا عنيف ًا من قبل جملة "الأزمنة احلديثة"،
و�أ�صبح �سبب ًا يف القطيعة ال�شهرية مع �سارتر .
كان اخل�ل�اف ب�ي�ن املعل ��م والتلميذ حدي ��ث باري�س ،
فق ��د ندّد كام ��و يف املتم ��رد باال�ستب ��داد ال�ستاليني ،
وهاج ��م �سارتر على نحو خف ��ي لتعاطفه مع احلملة
ال�ستاليني ��ة  ،وكم ��ا ر�أى كامو ف� ��إن املتمرد لديه عقل
م�ستق ��ل يف ح�ي�ن �أن الث ��وري هو �شخ� ��ص ت�سلطي
يعقل ��ن القت ��ل دائم ًا  ،وقد حاول كام ��و �أن يربهن �إن
العنف دائم ًا غري مربر حتى �إذا كان و�سيلة لغاية .
يف اجتماع ��ات هيئ ��ة حتري ��ر "الأزمن ��ة احلديث ��ة"
جت ��ري مناق�ش ��ات حامي ��ة ح ��ول املتمرد  ،م ��ن منهم
�سيكت ��ب نق ��د ًا عن ��ه ؟ �أخ�ي� ً
را وق ��ع االختي ��ار عل ��ى
فران�سي� ��س جان�سون الذي كتب مقال ��ة نقدية قا�سية
�أك�ث�ر مما طلب من ��ه �سارتر �أن تك ��ون  ،لكنه كرئي�س
حترير للمجلة مررها دون �أية �إ�ضافات �أو تعديل .
�شع ��ر كامو باخليانة ويف الرد الذي بعثه اىل املجلة
يعرب ع ��ن غ�ضب ��ه �أزاء ما اعت�ب�ره ت�شويه� � ًا فا�ضح ًا
ومنافي� � ًا لل ��ذوق ل ��كل ماج ��اء يف كتاب ��ه "االن�س ��ان

املتمرد"  ،ورغم �أن �سارتر مل يكتب �شيئ ًا �ضد الكتاب
� ،إال �أن كام ��و ظل يعتق ��د �أن حمرر املجلة كتب املقال
بوحي من �سارتر�" :أخ�ي� ً
را ال �أحد �سوى �صحيفتكم
�س�ي�راوده التفك�ي�ر يف الطعن يف الدع ��وى ب�أنه اذا
كان ثم ��ة تط ��ور ق ��د ح ��دث م ��ن رواي ��ة الغريب اىل
الطاعون  ،ف�إن هذا التطور م�ضى يف طريق الإن�سان
املتم ��رد  ،لكنكم تري ��دون �أن تثبتوا للأ�سف �إنني يف
ه ��ذا الكتاب منف�صل عن الواقع والتاريخ "  .واملقال
ال ��ذي ن�ش ��ر يف � 17صفح ��ة يغمز فيه كام ��و من قناة
�سارت ��ر ويح ��اول �أن ي�ص ��ور للق ��ارئ �أن كاتب مقال
الهجوم على "الإن�سان املتمرد" هو �سارتر الغريه .
مل ي�سك ��ت �سارتر �أم ��ام هذا الهج ��وم ال�شديد  ،ف�أراد
�أن يق ��دم در�س� � ًا قا�سي� � ًا لتلميذه فيكتب مق ��ا ًال مطو ًال
يف الأزمن ��ة احلديث ��ة ":م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن ت�ضعن ��ي
ع ��ن عمد �أمام حمكمة ومبثل ه ��ذه اللهجة القبيحة ،
بحي ��ث �أ�صبحت عاجز ًا عن الت ��زام ال�صمت من دون
�أن �أفق ��د م ��اء وجهي  ،لذل ��ك �سوف �أجيب ��ك من دون
غ�ضب  ،ولك ��ن يف �إ�سهاب لأول مرة منذ عرفتك � .إن
جمع ��ك بني ت�صورات كئيبة وموقف ه�ش حال دائم ًا
بينك وب�ي�ن النا�س  ،و�إطالعك على احلقيقة من دون
جتميل �أو موارب ��ة  ،والنتيجة �إنك �أ�صبحت �ضحية
زه ��و �أخرق  ،يُخف ��ي م�شكالت ��ك التي تط ��وي عليها
�ص ��درك  ..عاج�ل ً�ا �أم �آج�ل ً�ا �سيخربك �أحده ��م بهذا ،
ورمبا من الأف�ضل �أن �أكون �أنا ".
كان ��ت ر�سالة كامو حادة  ،فج ��اء رد �سارتر موجع ًا .
تتذكر �سيمون دي بوف ��وار �أن انقطاع العالقات بني
�سارت ��ر وكام ��و كان �أ�شب ��ه بنهاية ق�ص ��ة حب  ،وهي
تع�ت�رف �إنها انحازت اىل �سارت ��ر و�ستكتب يف قوة
اال�شي ��اء  " :كام ��و ال ��ذي كان عزيز ًا عل � ّ�ي مل يعد له
وجود بالن�سبة يل" .
من ��ذ ع ��ام  1951مل يتح ��دث �سارت ��ر وال بوفوار مع
كام ��و  ،لكنهم كتبوا عنه يوم وفات ��ه بحادث �سيارة
مقالني منف�صلني كانا غاية يف الرقة والوفاء ل�صديق
�سن ��وات اخل ��وف واحلري ��ة والبهج ��ة ،كم ��ا و�صفه
�سارتر يف نعيه.
العبث لعبة احلياة
�ش ��رع كام ��و يف كتاب ��ة مق ��ال ع ��ن العب ��ث من ��ذ عام
� ، 1938أم ��ا العم ��ل النهائ ��ي الذي انته ��ى منه على
�ش ��كل كتاب ا�سم ��اه "�أ�سط ��ورة �سيزيف" فق ��د �أ ّ
مته
ع ��ام  1941ون�ش ��ره ع ��ام  ، 1943ويف الكتاب يركز
كام ��و على م�شكلة احلياة اليومية " :يف هذا الكتاب
�سيت ��م و�صف لعبة احلي ��اة بدقة وحتدي ��د �أ�صولها
وقواعده ��ا "  ،وه ��و يخربن ��ا مبقدم ��ة الكت ��اب �إن
مو�ضوعه يدور حول مر�ض معني �أ�صيب به الع�صر
 ،معت�ب�ر ًا �أن احلياة الإن�سانية اليفهمها الإن�سان " :
االع�ت�راف ب� ��أن احلياة المعقولة و�إنه ��ا  ،لكل واحد
منا  ،ذات قيمة التقدر ويزيد من قيمتها وعينا احلاد
لرف�ضه ��ا �أن تخ�ضع للفهم الإن�ساين "  .ي�ستمر كامو
بع ��د ذل ��ك ليو�ضح معن ��ى لفظة "العب ��ث" من خالل
تتبع �سريع لأو�ضاع النا�س اليومية فيقدم �أمثلة من
العبث �شائعة اال�ستعمال  ":يتفق �أن يتهاوى حولنا
ديكور حياتنا اليومية يف حطام الرتابة :اال�ستيقاظ
 ،و�سائ ��ط النقل � ،أربع �ساعات يف املكتب �أو امل�صنع
 ،وجب ��ة �أكل � ،أرب ��ع �ساع ��ات �أخ ��رى م ��ن العم ��ل ،
االثن�ي�ن  ،الثالث ��اء  ،االربع ��اء  ،اخلمي� ��س  ،اجلمعة
 ،ال�سب ��ت ،كله ��ا يف نف�س الإيق ��اع  ،والطريق ي�سهل
لنا ال�سري يف معظم الوقت  ،ولكن كلمة (ملاذا) تظهر
ذات يوم  ،و�إذا كل �شيء يبدو متعب ًا ملون ًا بالوح�شة
" � .أوج ��ه العب ��ث هذه كلها تنتهي لي�س باملوت بل
باحت�ضارن ��ا ،وما من جهود ميك ��ن تربيريها م�سبق ًا
�إزاء الريا�ضي ��ات الدموي ��ة الت ��ي تنظ ��م حالتنا " ..
و�سب ��ل النج ��اة كلها م�سدودة لأنه ��ا جميع ًا وهمية ،
فالأم ��ل الذي تقدم ��ه الأديان �أو اللج ��وء اىل تف�سري
م ��ا عن طريق الفل�سفة � ،إن ه ��و �إال �إ�سقاط االن�سان
يف عبثي ��ة الوجود  ،ولعل خط احلياة ال�سريع � ،إننا
من ��وت ونح ��ن نعلم �إننا منوت  ،وه ��ذا كل ما نعرف
ع ��ن ن�صيبنا يف الدنيا  ،لكننا مرغمون على التفكري
بلغ ��ة احلي ��اة  ،لأن امل ��وت بالن�سبة �إلين ��ا المعنى له
 ،يقينن ��ا الوحي ��د هو حياتنا  ،فاملنط ��ق يقت�ضي ب�أن
نرف� ��ض رف�ض ًا عنيف ًا فكرة مهادنة املوت  ،لأن حياتنا
المعن ��ى لها فيم ��ا وراء ذاته ��ا � ،إن التمرد على املوت
هو املوقف الوحيد املمكن للإن�سان.
يف نهاية �أ�سطورة �سيزيف يقول كامو � ":إنني الآن
�أترك �سيزيف عند احل�ضي�ض من جبله  ،فاملرء دائم ًا
يع ��ود اىل عبثه � ،إال �أن �سيزي ��ف يعلمنا ذلك ال�ضرب
ال�سام ��ي م ��ن الوالء ال ��ذي اليعرتف بالآله ��ة ويرفع
ال�صخور  ،الكفاح �صعود ًا اىل القمة كفيل بان ميلأ
قل ��ب الإن�سان بالأمل  ،فعلين ��ا �أن نتخيل �أن �سيزيف
وه ��و يكاف ��ح �صع ��ود ًا اىل القم ��ة مع علم ��ه ب�أنه لن
يبلغه ��ا  ،قد يكون رمز ًا للإن�ساني ��ة جمعاء  ،وعظمة
�سيزي ��ف تت�أتى من �أنه الي�ستطيع �أن يرتك لل�صخرة
البقاء يف �أ�سفل املنحدر.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
8 September 2019

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

اقــــرأ
ديانا� ..سرية متخ ّيلة

يتح ��دث كت ��اب ديانا "�س�ي�رة متخيلة" ال�ص ��ادر عن دار
املدى حديث ًا عن �أحداث حقيقية عن الأمرية ديانا ،وعن
ح ��ادث ال�سيارة ال ��ذي وقع لها ع ��ام  1997الذي ت�سبب
بوفاتها .
امل�ؤلف ��ة دي ��ان كليه ��اين تخ�ص�ص ��ت يف الكتاب ��ة ع ��ن
امل�شاه�ي�ر ملجلة فورب� ��س وحتدثت عن �أخب ��ار العائلة
املالك ��ة الربيطانية ل�صالح حمط ��ة cnn .تع ّد الكاتبة
الأك�ث�ر مبيع ًا ،يتن ��اول الكتاب ما ج ��رى لديانا ب�سبب
مط ��اردة امل�صورين لها ،واحلادث ال�شهري الذي �أودى
بحياتها.

بيت ( ) ..ي�ستذكر �أحد رواد النه�ضة الثقافية جربا ابراهيم جربا
جمعة اخرى جتمعنا فيها الثقافة يف بيت املدى لن�ستذكر رموز الثقافة العراقية على امتداد الزمن .وهذه املرة كانت ح�صة اال�ستذكار لالديب واملرتجم
والناق��د والفن��ان "جربا ابراهي��م جربا" .وهو اف�ضل م��ن ترجم �شك�سبريوم�سرحيات��ه اىل العربية .وجربا ال��ذي ملأ الف�ضاء العراق��ي يف اخلم�سينيات
وال�ستيني��ات ،جنم�� ًا مت�ألق ًا من جنوم املجتمع الثقايف املخملي ،كان يبدو م�ستقراً يف املكان رغ��م اقتالعه من موطنه الأول فل�سطني .وامل�ستقر الثقايف ،على
هذا النحو ،هو املكوث يف الأدب ،باعتباره قيمة تت�شكل من خاللها مواطنية اجلدارة .عا�ش يف العراق واكت�سب اجلن�سية العراقية ،وتزوج مليعة الع�سكري
ابنة �ضابط من ال�ضباط الكبار يف العهد امللكي.

ت�أثر كثيرا بال�شعراء الرومان�سيين في
العالم .وحي ��ن جاء العراق عا�ش قريبا
م ��ن كل التج ��ارب الت ��ي ب ��د�أت تت�شكل
في الثقاف ��ة العراقي ��ة .كان يف�صل بين
ال�سيا�سة والثقاف ��ة والفن .وكان قريبا
جدا م ��ن ال�سياب و�شعره وريادته .كما
فه ��م بعم ��ق دورال�سي ��اب ف ��ي ا�ستثمار
اال�سط ��ورة ف ��ي ال�شعرالعراقي وكتب
عنها كثيرا.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
كان انت�س ��اب جب ��را ال ��ى الع ��راق ف ��ي
ذاك ��رة المثقفين الذين عا�صروه و�أتوا
بع ��ده� ،أقرب �إل ��ى البداه ��ة ،فلم تخطر
بب ��ال المجتم ��ع الثقاف ��ي �إ�شكالي ��ة م ��ا
في هويت ��ه ،حتى بع ��د �أن كتب روايته
"البح ��ث عن ولي ��د م�سع ��ود" وبطلها
الفل�سطين ��ي المهاجر .بي ��د ان ال�شاعر
�أحم ��د دحبور يرى ان "ثنائية العراقي
الفل�سطين ��ي كان ��ت تالزم ��ه دراميا بما
يتج ��اوز الف�ص ��ام �إلى عملي ��ة التوحد،
فه ��و في العراق نجم المجتمع الناجح،
المثقف الم�سيط ��ر ،ولكنه في الأعماق،
ذلك الفل�سطيني الم�سيحي الخليط من
فالح ومدن ��ي والمجروح وطني� � ًا� ،إلى
ح ��د ان �أ�صبح الج ��رح �شخ�صي ًا" .و�أيا
كانت الق ��راءات ال�سايكولوجية لهوية
جب ��را ،فقد ف�ض ��ل المكوث ف ��ي العراق
رغم خ ��راب �أزمنته ،وتوفي بعد رحيل
رفيقة عمره ب�سنتين

مثقف مو�سوعي

جل�سة الم ��دى اداره ��ا الباحث "رفعت
عبدال ��رزاق" و�ش ��ارك فيه ��ا مجموع ��ة
م ��ن نق ��اد االدب والف ��ن الت�شكيل ��ي.
والكت ��اب وجمه ��ور عري� ��ض امت�ل��أت
بهم قاع ��ة المدى في �ش ��ارع المتنبي..
ا�شار رفع ��ت الى -:ي�ستح ��ق جبرا منا
كل التقديرواالهتم ��ام .لكثرة اهتمامه
وانجازاته ف ��ي االدب والفن والترجمة
والنق ��د .ف ��ي نهاي ��ة االربعيني ��ات جاء
جبرا الى العراق وكان معه المو�سيقار
روح ��ي الخما� ��ش والطبي ��ب النف�س ��ي
الف ��ذ علي كم ��ال .وكان جب ��را قد در�س
في جامع ��ة القد�س التي خرجت الكثير
م ��ن االدب ��اء منه ��م ابراهي ��م طوق ��ان.
و�سافرال ��ى لن ��دن ليدر� ��س االدب
االنكليزي ف ��ي جامعة كامب ��ردج لينال
الماج�ستي ��ر .وعم ��ل اي�ض ��ا ف ��ي مجلة
العاملون في النفط .و�شارك في العديد
م ��ن االن�شط ��ة الثقافي ��ة كرابط ��ة النقد
الت�شكيل ��ي .وكان بعيدا ع ��ن ال�سيا�سة
بق�صد .وله عالقات متميزة مع ال�سياب
وج ��واد �سلي ��م ..كان ي�سك ��ن في �شارع

ح�سني علي هارف مع مقدم اجلل�سة  ..رفعت عبد الرزاق

�شكيب كاظم

هل تكون الثقافة جزءا
من الحلول

علي الفواز

االمي ��رات بالمن�ص ��ور وهو م ��ن ارقى
�شوارع بغداد .وه ��و مثقف مو�سوعي
وله اهتمامات كثيرة في االدب والفن.

ظاهرة عربية ولي�ست
عراقية فح�سب

الدكتور"ج ��واد الزيدي" ق ��ال -:تحية
للمدى النها ت�ستذكر اليوم قامة ابداعية
كبي ��رة مث ��ل جبرا ال ��ذي تج ��اوز ب�أدبه
وفنه الح ��دود المحلية وا�صبح ظاهرة
عربي ��ة اي�ضا .كما ا�س� ��س هوية ثقافية
للع ��راق .ووث ��ق الكثي ��ر م ��ن الظواهر
االدبي ��ة والفني ��ة .وربم ��ا ه ��و االول
ال ��ذي كت ��ب رواية م ��ع ادي ��ب �آخر هو
عبد الرحم ��ن منيف .وكذل ��ك ا�سهم في
ت�شكيل ر�ؤي ��ة عراقية بالفن الت�شكيلي.
كما ا�س�س مع جواد �سليم جماعة بغداد
الف ��ن الحدي ��ث مع كثي ��ر م ��ن الفنانين
واالدب ��اء .وقدموا الكثي ��ر من االعمال
الخالدة ،وبرزت منهم تنظيرات كثيرة
في الف ��ن الت�شكيلي العراق ��ي .كما كان
متابع ��ا ب�شدة لكل التطورات الفنية في
م�ضمار الت�شكيل .وكتب عن الكثير من
الفنانين الدرا�س ��ات والكتب .كما وثق
م ��ن خ�ل�ال عالقت ��ه الوطيدة م ��ع جواد
�سلي ��م الكثير من �آرائ ��ه وطروحاته في

في حين ا�شار الناقد "علي الفواز" الى
ان ا�ستع ��ادة جبرا ثقافيا وان�سانيا هي
ا�ستعادة لوعي ثقافي عميق ،والثر مهم
من فعلنا الثقاف ��ي ،ظلت روائحه عالقة
على اوراقنا .ا�ستع ��ادة جبرا الروائي
وال�شاعروالناق ��د والترجمي والفنان.
جواد الزيدي ا�ستع ��ادة لجماليات نرج ��و ان ال تكون
كتاب ،ال�سيما ما يتعلق بن�صب الحرية غائ ��رة وبعي ��دة .اذ ان جب ��را الجام ��ع
وفل�سفت ��ه ور�ؤيت ��ه للن�ص ��ب ومغ ��زاه .للن� ��ص وال�سع ��ادات كان يمنحنا دائما
ول ��وال جب ��را وكتاب ��ه لم ��ا تعرفن ��ا عن االح�سا� ��س ب�ض ��رورة ان تكون الثقافة
معان ��ي واه ��داف ن�ص ��ب الحري ��ة .كما ج ��زءا من الحل ��ول .وجب ��را كان مثقفا
كان ل ��ه ال ��دور االب ��رز في رابط ��ة الفن �شمولي ��ا وكونيا ،ويمتلك ابعادا عميقة
الت�شكيل ��ي بعد ان كان ��ت رابطة االدب ع ��ن مفاهي ��م الثقاف ��ة عموم ��ا .ويب ��دو
ه ��ي المهيمن ��ة .كم ��ا ق ��دم ر�ؤي ��ة فني ��ة ان ثقافت ��ه تعمق ��ت م ��ن خ�ل�ال وجوده
واقعي ��ة نقدي ��ة ف ��ي الت�شكي ��ل العراقي للدرا�س ��ة في لن ��دن ،حي ��ث امتلك وعيا
بع ��د ان كان ��ت النق ��ود تقت�صرعل ��ى ا�ضافي ��ا ع ��ن ماهي ��ة الثقاف ��ة ودورها.
االنطباعات ال�صحفية.
وبحك ��م اطالع ��ه عل ��ى تج ��ارب الغي ��ر

رحيل الباحث جميل الجبوري

غادرن ��ا الباح ��ث الكبري جمي ��ل اجلبوري،
بع ��د رحلة عمر حافل ��ة بالكثري من التجارب
الثقافي ��ة ،الت ��ي قدم ��ت للمكتب ��ة العراقي ��ة
ال�شعبي ��ة العراقي ��ة الكثري امله ��م واحليوي
ومنه ��ا  :الأ�صال ��ة يف ال�شع ��ر ال�شعب ��ي
العراق ��ي �ص ��در ع ��ام  ، 1964م ��ع االع�ل�ام
�ص ��در ع ��ام  ،1968حبزب ��وز وه ��ي ا�ضخم

درا�سة ع ��ن ال�صحافة ال�ساخ ��رة يف العراق
�ص ��در ع ��ام  ،1986اوراق م ��ن امل ��وروث
ال�شعب ��ي العراقي عام  2002وكان �آخر
م�ؤلف ��ات الراح ��ل �ص ��در ع ��ن دار املدى
بعنوان "ال�شاع ��ر العراقي العامي املال
عب ��ود" .ول ��د الراحل جمي ��ل عبد الله
حم ��ادي اجلب ��وري يف (ال�صقالوية)
ع ��ام  1930وتخ ��رج يف دار املعلم�ي�ن
االبتدائي ��ة يف االعظمي ��ة يف �سن ��وات
عمره املبكرة حمتك ًا بالو�سط ال�سيا�سي
والثق ��ايف ببغ ��داد ث ��م ع ��اد اىل مدينة
الفلوجة ليعم ��ل يف التعليم ويف ادارة
مكتبته ��ا العامة حي ��ث كان ادباء املدينة
وطلب ��ة الكلي ��ات يجتمعون عن ��ده ويلتذون
بحديث ��ه وثقافت ��ه .بعده ��ا عم ��ل يف وزارة
االر�ش ��اد مبعون ��ة ا�ست ��اذه الراح ��ل في�صل
ال�سام ��ر وتوىل ع ��دة وظائ ��ف ،وكان كتابه
عن املال عبود الكرخي درا�سة مت�أنية جديدة
يف بابه ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن درا�سات ��ه ال�سابقة يف
امل ��وروث ال�شعبي العراق ��ي الذي جمعه يف
�أوراق فا�ستوى الكتاب يف ف�صوله املوحية
الت ��ي ر�سم ��ت �أج ��زاء م ��ن الوج ��ه ال�شعبي
للحياة العراقية.

المثقف الفاعل
وال�شمولي

وا�ض ��اف الفواز :كان من اب ��رز النقاد
ف ��ي االدب والف ��ن وات ��ى بطروح ��ات
ثقافي ��ة جدي ��دة عل ��ى الو�س ��ط الثقافي
العراقي .وقد كتب جبرا مقدمة لديوان
بلن ��د الحي ��دري تح ��دث ع ��ن الري ��ادة
وال�شع ��ر الح ��ر .وهو واحد م ��ن الذين
ا�س�س ��وا للنق ��د العراق ��ي والعرب ��ي،
و�ص ��ار نبرا�س ��ا للنق ��اد الذي ��ن ج ��اءوا
م ��ن بع ��ده .وكان يدع ��و النق ��اد الى ان
يكون ��وا �شموليين بالمعرف ��ة وفاعلين
ف ��ي افكاره ��م وتطبيقاته ��م النقدي ��ة.
وجب ��را كان عراقيا بالرغ ��م من والدته
بفل�سطي ��ن الن نتاجاته وابداعه الكبير
كان في بغ ��داد الغيرها ،وقد ت�أثركثيرا
بالمكان (بغداد) واعطاه معنى �آخر.

يوم بال قراءة وكتابة
يعد يوما �ضائعا

وقال الكاتب �شكيب كاظم �سعودي-:

ولد جبرا في بيت لحم
ع ��ام  .1920وانتق ��ل م ��ع ابويه الى
القد�س،ع ��ام  1948غادر الى العراق
وظل في ��ه الى حد وفات ��ه .ورغم انه
ق�ضى في الع ��راق الن�صف الآخر من
حياته لك ��ن فل�سطينيته كلهجة ظلت
ملت�صق ��ة ف ��ي حديثه .ودائم ��ا ينفي
انه بط ��ل رواياته كما ي�شي ��ر النقاد،
ف ��ي حين يق ��ول ان ��ه يكت ��ب ب�ضمير
المتكلم .وم ��ع ذلك ال ينفي ان بع�ض
اعمال ��ه تمث ��ل جزءا م ��ن �شخ�صيته.
ويعتق ��د ان الي ��وم ال ��ذي ال يق ��ر�أ او
يكتب فيه هو يوم �ضائع .وال يعرف
لحيات ��ه معن ��ى م ��ن غيرالكتابة ،هذا
الف ��ن المع ��ذب والجمي ��ل ف ��ي �آن.
وحي ��ن يمر� ��ض جب ��را يناج ��ي ربه
ان يطي ��ل بعمره حت ��ى ينجز ما بين
يدي ��ه .وكان اخوف ما يخافه ان يئد
الموت احالمه بانجاز ماي�سعى اليه
في حق ��ول المعرفة .كان طموحا في
اف ��كاره وم�شاريع ��ه الكبيرة .وحين
توفي ��ت زوجت ��ه ترك ��ت اث ��را والما
وفراغا وا�سعا في حياته.
النه ��ا كان ��ت كم ��ا "ال ��زا" بالن�سب ��ة
لل�شاع ��ر الفرن�س ��ي ل ��وي ارك ��ون او
�سيم ��ون ل�سارت ��ر او غ ��ادة ال�سم ��ان
لكنفاني .وكان القا�ص غازي العبادي
م ��ن زواره الدائمين الى منزله .وله
الح ��ق ان يفخربم�شروع ��ه الثقاف ��ي
ف ��ي ترجم ��ة اعم ��ال �شك�سبيرالت ��ي
تع ��د االف�ضل من بي ��ن كل الترجمات
ال�سابق ��ة ،كترجم ��ة خلي ��ل مط ��ران
وعبد القادر القط.

جوني ديب "في انتظار البرابرة"
يتح ��ول النج ��م الهوليوودي ،جوين دي ��ب� ،إىل �ضابط قا� ��س ومتبلد احل�س يف
فيل ��م "يف انتظ ��ار الربابرة الذي يق ��ول طاقمه وخمرجه �إنه رغ ��م ت�صويره يف
�صح ��راء نائية لكن ��ه ينا�سب عامل اليوم .ي�شارك يف الفيل ��م ،املقتب�س من رواية جيه.
�إم كوت�س ��ي ال�ص ��ادرة عام  ،1980مارك رايالن�س احلا�صل عل ��ى "�أو�سكار" ،وي�ؤدي
في ��ه دور القا�ضي وهو �شخ�ص عملي وحمبوب يدير نقطة حدودية منعزلة تابعة
لإمرباطوري ��ة مل يك�شف عن ا�سمها .وعندما ي�صل الكولونيل
"ج ��ول" (دي ��ب) ،للتحقي ��ق يف هجم ��ات حمتمل ��ة من قبل
"الرباب ��رة" ،ت�صي ��ب �أ�ساليب ��ه الوح�شي ��ة يف التعامل مع
الع ��دو املفرت� ��ض القا�ضي بال�صدمة .وق ��ال ديب يف م�ؤمتر
�صح ��ايف ،يف "مهرج ��ان البندقية (فيني�سي ��ا) ال�سينمائي"
الذي ي�شهد العر�ض الأول للفيلم�" ،شعرت �أن هذا كله مالئم
متام� � ًا (لع ��امل) الي ��وم يف �أوج ��ه كثرية يف بق ��اع �شتى يف
�أنح ��اء العامل" .وبنظارته ال�شم�سي ��ة الداكنة التي ي�صفها
ديب ب�أنه ��ا مثرية للرهبة ،ي�شرع "ج ��ول" منذ البداية يف
�إث ��ارة قل ��ق القا�ض ��ي .وكان القا�ضي على و�ش ��ك التقاعد
عندما انقلب عامله ر�أ�س ًا على عقب .ويبدو الرجل عاجز ًا،
لكنه يتمكن يف وقت الحق من التحكم يف الأمور.

الطقس

ا�ستاذ الأدب الإنكليزي

وي�ضي ��ف �سع ��ودي -:جب ��را حي ��ن
غادروطن ��ه نح ��و دم�ش ��ق �ش ��اءت
الم�صادف ��ة وجود وف ��د جامعي عراقي
في دم�ش ��ق يبغي التعاقد م ��ع ا�صحاب
ال�شه ��ادات العليا ،فالتقى جبرا برئي�س
الوف ��د الدكتورعب ��د العزي ��ز ال ��دوري
ووق ��ع مع ��ه العق ��د لتدري� ��س االدب
االنكلي ��زي في كلي ��ة الآداب .هذا الفتى
المقد�س ��ي الذي عا�ش في العراق ،نحو
ن�ص ��ف قرن وم ��ات ودفن في ��ه ،لم يقف
الدار�سون عنده اال لماما عند م�شروعه
الثقاف ��ي ال ��ذي ا�ستقط ��ب ال�صف ��وة
م ��ن �شب ��اب االدب واعن ��ي به ��ا (مجلة
العامل ��ون في النف ��ط) .لكنها لم تدر�س
كما بقية المجالت في وقتها..

الكاتب الم�سرحي لي�س
م�ؤرخا

كما تحدث الفنان الدكتور "ح�سين علي
هارف" عن فت ��رة معرفته بجبرا مطلع
الثمانينيات اثناء درا�سته للماج�ستير.
وقد زاره ثالث م ��رات في منزله ،وقدم
له م�ساعدة كبيرة من الم�شورة والكتب
الت ��ي افادت ��ه ف ��ي درا�ست ��ه االكاديمية.
وذك ��ر مقولت ��ه ال�شهي ��رة (الكات ��ب
الم�سرح ��ي لي�س م�ؤرخ ��ا بل انه يبحث
ع ��ن الم�ساح ��ات الت ��ي ل ��م يتط ��رق لها
الم ��ورخ) .كما �صح ��ح هارف معلومة
ع ��ن فيل ��م الر�سالة فقال ل ��م يكتبه جبرا
بل ق ��ام بترجم ��ة الح ��وارات االجنبية
الى العربية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

يف البحث عن
الوالء الوطني
يعتقد العديد من م�س�ؤولينا �أن
بالد الرافدين التي يحكمونها الآن
كانت تعي�ش يف ع�صور اجلاهلية،
وقد قي�ض الله لها رجاال ليعيدوها
�إىل طريق ال�صواب ،ولهذا لي�س
مهما توفري التنمية واالزدهار
والتعليم وال�صحة للنا�س ،فهذه
�أ�شياء زائلة ال يجوز االن�شغال بها،
فمهمتنا اليوم مهمة مقد�سة وهي
دحر كل القوى التي تنادي ببناء
الدولة املدنية� ،أمل يتدرو�ش علينا
ذات يوم حممود امل�شهداين ليعلن
�أنهم جاءوا لدحر املارك�سيني
والعلمانيني  ،و�أنهم انت�صروا
عليهم؟
يف مقابل �أخبارنا التي ال ت�سر
عدوا وال �صديقا  ،وكان �آخرها
حماولة �شطر القوة اجلوية �إىل
�شطرين � ،إليكم هذا اخلرب من
بالد الكفار واال�ستعمار بريطانيا،
حيث قدم �شقيق رئي�س الوزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون،
ا�ستقالته من احلكومة التي كان
يتوىل فيها من�صبا وزاري ًا  ،م�ؤكد ًا
�أنه يُغ ّلب "امل�صلحة الوطنية" على
"الوالء العائلي".
الوالء الوطني هو الذي جعل
اجلرنال ديغول يكتب يف مقدمة
مذكراته هذه العبارة "ك ّل الأ�سماء
تت�شابه ،لكنَّ �أفعال النا�س هي مَن
متيّزهم".
بالأم�س تذ ّكرتُ الدرو�س التي
تع ّلمتها من قراءة مذكرات �شارل
ديغول والتي اطلق عليها "
مذكرات االمل حيث جنده ي�ص ّر
بعد حترير باري�س ،على �أن
يكون �أول عمل تقوم به احلكومة
�إعادة بناء دار الأوبرا التي
هدمتها قذائف النازيني ،وحني
يحتجّ �أع�ضاء احلكومة على هذا
"البطر" يقول لهم" :علينا �أن
ن�شيع الطم�أنينة يف النفو�س ،و�أن
ُتدرك النا�س � َّأن �صفحة احلرب
طويت �إىل الأبد" ،ماذا نتع ّلم من
درو�س التاريخ؟ يبدو �أننا نحتاج
�إىل الكثري و� اّإل ما كنا ان�شغلنا
ب�س�ؤال عبثي وم�ضحك َمنْ عينة:
�إذا ت�شكلت قوة جوية ثانية ..فلأي
جهة �سينتمي فريق القوة اجلوية
لكرة القدم؟.
يريد لنا البع�ض اليوم �أن نظل
غارقني يف الق�ضايا امل�صريية،
ك�أحقية �إيران يف بناء مفاعل
نووي ،وقدرة �أردوغان على دحر
معار�ضيه ،وال�سعي �إىل ا�ستن�ساخ
جتربة جزر القمر يف التنمية
 ،ال وجود لق�ضايا تهم النا�س،
كاخلدمات والأمان وال�صحة
وتطوير التعليم .ال ميكن �أن نغفل
دورنا احليوي وامل�ؤثر يف م�سرية
ال�شعوب ،وال يليق بالعراق �أن
يهتم ب�ش�ؤون مواطنيه ويرتك ما
يجري يف البحرين وال�سعودية
واليمن .
يا�سادة ،مربوك عليكم �أن ال �أحد
ي�ستطيع �إ�صدار �أمر بال�سماح
للمواطن العراقي ب�أن يبدي ر�أيه
يف الق�ضايا امل�صريية  ،وهل هو
يوافق على �أن يكون لنا �أكرث من
جي�ش؟ ومربوك لكم �أنكم حافظتم
على مكانة العراق يف �سلم الف�ساد
املايل والإداري وغياب اخلدمات
وفو�ضى الف�شل  ..لأن العراق
من دونكم ال مكان له على خارطة
الدول ال�سعيدة.
�أيها ال�سادة� :إىل متى �سنظل
نتح�سر على عبارة "الوالء
الوطني".

وزيرة ت�ستقيل من �أجل "الزوج والأوالد والأحفاد"
قال ��ت وزي ��رة خارجي ��ة ال�سوي ��د
مارج ��وت فال�ست ��روم ،الت ��ي
ق ��ادت �سيا�س ��ة بالده ��ا الخارجية
المنا�ص ��رة لق�ضاي ��ا الم ��ر�أة من ��ذ
توليه ��ا المن�صب في ع ��ام ،2014
�إنه ��ا �ست�ستقيل لق�ضاء وقت �أطول
مع عائلتها.
وفال�ستروم منا�صرة قوية لحقوق
الإن�س ��ان ،وعمل ��ت ف ��ي ال�ساب ��ق
ممثلة خا�ص ��ة للأم ��م المتحدة في
ق�ضاي ��ا العن ��ف الجن�س ��ي داخ ��ل
مناط ��ق ال�ص ��راع .وتولت من�صب
مفو�ض ��ة االتح ��اد الأوروب ��ي
لفترتين .وقالت وزيرة الخارجية
ال�سويدي ��ة ف ��ي بي ��ان" :قدمت كل

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرج��ات
احلرارة يف عموم مناطق العراق لليوم (الأحد) وقالت الهيئة يف تقريرها
اليوميّ � ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية �سيكون
�صحو ًا ،ودرجات احلرارة �ستنخف�ض قليال

و�أ�ضاف ��ت" :ح ��ان الوق ��ت لق�ضاء
وقت �أط ��ول مع زوج ��ي و�أوالدي
و�أحف ��ادي" .وا�ضط ��رت الوزيرة
في وقت �سابق م ��ن العام الجاري
لإلغ ��اء زي ��ارة لإ�سرائي ��ل بع ��د
اعت ��راف حكوم ��ة ال�سوي ��د بدولة
فل�سطين .و�سحبت �إ�سرائيل �أي�ضا
�سفيرها من �ستوكهولم.
وقال ��ت فال�ست ��روم للإذاع ��ة
ال�سويدي ��ة �إنه ��ا تتوق ��ع �أن يعل ��ن
رئي�س الوزراء �ستيفان لوفن ا�سم
الوزي ��ر الجدي ��د الثالث ��اء المقبل.
ما لدي لجعل ال�سوي ��د (بلدا) �آمنا وذك ��رت الحكوم ��ة �أن فال�ست ��روم
يحظى باالحت ��رام على الم�ستوى قالت �إنها ترغ ��ب في ترك من�صبها
الدول ��ي وبالتقدي ��ر ك�شري ��ك" .فورا ،لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
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