العدد االسبوعي

منظمة دولية :املياه والف�ساد م�شكلتان تعيقان
ا�ستقرار الب�صرة
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اليون�سكو تتعهد باملبا�شرة ب�إعادة �إعمار جامع النوري
ومنارته احلدباء مطلع 2020
لطفية الدليمي
تكتب :هي حفلةُ
عامة
عالقات ّ
ٍ
�إذن!

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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جريدة سياسية يومية

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

العدد ( )4506ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )15آب 2019

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ال�سلطات تعطي النازح �ساعات فقط جلمع �أغرا�ضه" :ال تن�سى خيمتك"
 بغداد /وائل نعمة
من ��ذ �أ�سبوع�ي�ن د�شن ��ت ال�سلطات
�سيا�سة فر� ��ض "الأمر الواقع" يف
ترحيل ن ��زالء خميمات الإي ��واء الواقعة يف
جن ��وب املو�صل والتي ي�ضم �أغلبها ما يعرف
بـ"عوائل داع�ش".
و�أم ��ام الن ��ازح يف تلك املواق ��ع �ساعات فقط
جلم ��ع �أغرا�ض ��ه وم ��ن بينه ��ا بيت ��ه امل�ؤق ��ت
(اخليم ��ة) ليتدب ��ر ه ��و �أحوال ��ه بال�سكن يف

يقام المعر�ض على �أر�ض
معر�ض بغداد الدولي
للفترة من  11الى 2019/ 12/ 21

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

نينوى ُترحِّ ل ً � 30
ألفا من عوائل داع�ش :بع�ضهم
�إىل كركوك و�آخرون بحماية البدو
منطقته الأ�صلية �أو يف العراء.
ويُنق ��ل يوميا من خميمات جن ��وب املو�صل،
�أك�ث�ر م ��ن  200عائل ��ة ،متهي ��دا لإغ�ل�اق تلك
املراكز بحلول ني�سان املقبل ،املوعد املفرت�ض
لإجراء االنتخابات املحلية.
وتدريجي ��ا حتول ��ت مناط ��ق نائي ��ة ب ��دون
حماي ��ة �أو خدم ��ات �إىل جتمع ��ات ب�شري ��ة
جدي ��دة للنازح�ي�ن الوافدي ��ن م ��ن مراك ��ز
الإي ��واء ال�سابقة ،حيث يتكف ��ل البدو الرحل
مب�ساعدتهم يف توفري الغذاء واملاء.

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على الباركود
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و�ساطة غري معلنة مع حمافظ كركوك تدخل مئات العوائل يومي ًا �إىل املحافظة

وب ��د�أت بع� ��ض الع�شائ ��ر يف ع ��ام – 2016
قبل عام من �إع�ل�ان التحرير -تناق�ش م�صري
عوائ ��ل التنظيم املتط ��رف يف مرحلة ما بعد
احلرب.
وكانت �ص�ل�اح الدين قد ق ��ررت �إبعاد عوائل
التنظي ��م لف�ت�رة ال تقل ع ��ن � 10سنوات ،قبل
�أن يقوم جمل�س املحافظ ��ة ب�إلغاء القرار بعد
ذل ��ك -فيم ��ا اعت�ب�رت الأنب ��ار �أن وج ��ود تلك
العوائ ��ل بني ال�س ��كان مرة �أخ ��رى "�أمر غري
مقبول".

الهاي عبد
احل�سني تكتب:
"توظيف
الأفكار "...

ويف العام�ي�ن املا�ضيني (بع ��د انتهاء املعارك
�ض ��د داع�ش) ب ��د�أت احلكومة بح�ص ��ر العدد
الأك�ب�ر م ��ن عوائ ��ل التنظي ��م يف منطقت�ي�ن:
الأنبار وجنوب املو�صل.
وا�ستنادا لتقديرات منظمة "هيومن رايت�س
ووت�ش" ف�إن �أع ��داد العوائل التي يعتقد ب�أن
�أح ��د �أفرادها ينتمي �إىل "داع� ��ش" يقاربون
الـ� 100ألف �شخ�ص.
 التفا�صيل �ص3
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ً
اجتماعا للجنة الأمن
نائب رئي�س الربملان والفيا�ض يح�ضران

الدفاع ت�ضع اليد على تر�سانة
�أ�سلحة احل�شد وتنقلها ملخازن الوزارة
 بغداد  /المدى
ك�شف ��ت وزارة الدف ��اع،
�أم�س ال�سب ��ت ،عن نقل
�أ�سلح ��ة احل�ش ��د �إىل خمازنه ��ا،
وحتى الت�ص ��رف به ��ذه الأ�سلحة
�سيك ��ون ع ��ن طريقه ��ا ،بح�س ��ب
املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة الل ��واء
الطيار حت�سني اخلفاجي.
وقال اخلفاجي �إن "العراق ميتلك
منظومة دفاع جوي ،لكنها حتتاج
�إىل تطوير و�شراء �أجهزة وبع�ض
املع ��دات ،لكن يف بع� ��ض الأحيان
عندما يكون تقديرك حلالة معينة

وحتاول تطويرها ،ف�إن ذلك يعتمد
عل ��ى ن ��وع التهدي ��د و�إمكانات ��ك
املادي ��ة والب�شري ��ة ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل عملي ��ة البن ��اء والوق ��ت الذي
ت�ستغرقه لذلك".
و�أ�ضاف اخلفاجي يف ت�صريحات
تناقلته ��ا و�سائ ��ل �إع�ل�ام" :بد�أن ��ا
يف عملي ��ة بن ��اء الدف ��اع اجل ��وي
ع ��ام  2011وحت ��ى الآن ،ولق ��د
جابهتنا عدة ظ ��روف منها تنظيم
داع�ش وما واجه ��ه البلد من �أزمة
اقت�صادي ��ة وقل ��ة التخ�صي�ص ��ات
املالي ��ة ،لك ��ن على الرغ ��م من هذه
الظ ��روف� ،إال �أن ��ه توج ��د لدين ��ا

رادارات و�صواري ��خ متو�سط ��ة
وللإرتفاع ��ات الواطئ ��ة ،وكذل ��ك
منظومات من خمتلف ال�صناعات
(غربي ��ة ،و�شرقي ��ة)" ،مبين ��ا �أن
"كل ذل ��ك يحت ��اج �إىل تطوي ��ر
وبناء ،فال�س�ل�اح يت�أثر بالتمويل،
والأ�سلحة تتطور �سنويا".
وا�ستط ��رد" :نح ��ن منتلك نوعني
م ��ن املت�صدي ��ات  -الت ��ي تع ��د من
�أبرز �أ�سلحة الدفاع اجلوي ،وهي
الـ �أف  ،16والتي نعتقد �أنها كافية
لت�أمني �سماء العراق.
 التفا�صيل �ص2

مدير مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف لبنان

حامد ّ
اخلفاف يف حوار ب�ش�أن دور
املرجعية يف امل�شهد الديني وال�سيا�سي

متابعة /املدى
�أج ��رت وكال ��ة "�شفقن ��ا" ح ��وار ًا
م ��ع مدي ��ر مكت ��ب �سماح ��ة ال�سي ��د
ال�سي�ست ��اين يف لبن ��ان حامد اخلف ��اف ،تناول
فيه دور املرجعية الدينية يف امل�شهد ال�سيا�سي
ومالمح منهجه ��ا ،ومواردها املالي ��ة ،وكيفية
�صرفه ��ا ،و�آلي ��ة كتابة خطبة جمع ��ة كربالء،
وتط ��رق �إىل عالق ��ة املرجعي ��ة مب�شاري ��ع
العتب ��ات املقد�سة ون�شاطاتها اال�ستثمارية،
وطبيع ��ة مفهوم املت ��ويل ال�شرعي .وعن
م�ستقب ��ل املرجعي ��ة الدينية بعد
مرحلة �آي ��ة الل ��ه ال�سيد
ال�سي�ستاين.
ويف املو�ض ��وع
ال�سيا�سي �أجاب
عم ��ا �إذا كان

ع ��ادل عبد املهدي مر�شح املرجعية ملوقع رئا�سة
الوزراء ،وع ��ن �سبب �إغالق ال�سيد ال�سي�ستاين
باب ��ه �أم ��ام ال�سا�س ��ة العراقي�ي�ن ،وعم ��ا يُن�سب
ل�سماحت ��ه م ��ن قبل زائري ��ه .كما �أو�ض ��ح ر�ؤية
املرجعية حول م�ستقبل احل�شد ال�شعبي.
امل ��دى تعي ��د ن�ش ��ر احل ��وار
لأهميت ��ه لأن ��ه ي�سل ��ط
ال�ض ��وء عل ��ى الكث�ي�ر
م ��ن الت�س ��ا�ؤالت الت ��ي
تدور يف ذه ��ن املواطن
العراق ��ي ،كما �أن ��ه يقدم
�إجاب ��ات مهم ��ة ع ��ن م ��ا
يدور حالي� � ًا عل ��ى ال�ساحة
العراقية.
 التفا�صيل
�ص4

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي يكتب:
�سيا�سة احلكومات و�أثرها على القيم
الأخالقية واالجتماعية
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�شارع املتنبي ي�شهد اقباال كبريا مع قرب بدء العام الدرا�سي  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الطائفة تكلف م�صادر للبحث عن � 3آالف مفقود منذ اجتياح داع�ش

يا�سني طه حافظ يكتب� :صناعة
اخلرب وفل�سفة الإعالم

�إيزيدية تديل ب�شهادتها �ضد �أحد مغت�صبيها يف �أملانيا
ترجمة  /حامد �أحمد
يف �أح ��د �أي ��ام �شه ��ر كان ��ون الأول
القار� ��س ومع اق�ت�راب نهاي ��ة عام
 2017مت �إنق ��اذ الإيزيدي ��ة العراقي ��ة �ش ��ذى
ب�ش ��ار من اجلحي ��م ،لقد ع ��ادت �إىل بيتها من
جديد بعد ما يقارب من ثالث �سنوات ون�صف
من اال�ستعباد اجلن�س ��ي يف العراق و�سوريا
.

قال ��ت �شذى يف لق ��اء مع موق ��ع فوك�س نيوز
الإخب ��اري الأمريك ��ي" :ال �أ�ستطي ��ع ن�سي ��ان
الي ��وم ال ��ذي تعر�ضت في ��ه لالغت�ص ��اب �أول
م ��رة ،مت ��ت مناقلت ��ي بعد ذل ��ك  14م ��رة بني
م�سلحي التنظيم ".
كان قد مت اختطافها م ��ن قبل م�سلحي داع�ش
مع والدتها و�شقيقته ��ا و�أخويها ال�صغريين.
يف البداية ادعت ب�أنها والدة �أخوها ال�صغري
البال ��غ � 3سن ��وات لك ��ي ال يت ��م اغت�صابها من

قبل امل�سلح�ي�ن باعتبارها غري عذراء ،ولكنها
تعر�ض ��ت لالغت�ص ��اب م ��ن قب ��ل � 14شخ�ص ��ا
م ��ن الذي ��ن ا�ستعبدوه ��ا .ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك مت
ا�ستخدامه ��ا ك ��درع ب�ش ��ري م ��ن قب ��ل داع�ش
و�إقحامه ��ا عند خطوط املواجه ��ة يف �سوريا
و�إجباره ��ا عل ��ى م�شاهدة قري ��ب �إيزيدي لها
وهو ميوت يف �أر�ض املعركة .
رغ ��م كل ما عانته منذ اقتحام م�سلحي داع�ش
لقريته ��ا كوج ��و ،عند �سفح جب ��ل �سنجار يف

� 15آب  ،2014ف ��ان ج ��راح الإيزيدي ��ة �شذى
من الداخ ��ل واخلارج �أ�صبح ��ت ل�سانا ينطق
بق�ص�صها .
وا�ستن ��اد ًا ملتحدث با�سم مكت ��ب رئا�سة �إقليم
كرد�ست ��ان ،ف�إن ال�شهر الق ��ادم ،ت�شرين الأول
�ست�ساف ��ر �ش ��ذى �إىل �إملاني ��ا وتواج ��ه �أح ��د
مغت�صبيه ��ا املزعوم�ي�ن داخ ��ل حمكمة فر�ض
قانون .
 التفا�صيل �ص3

"ر�صا�ص الع�شائر" ي�شعل الأو�ضاع يف �شط العرب بعد يوم من حادثة "جندي ال�سماوة"
بغداد /املدى
اندل ��ع ن ��زاع م�سلح بني
الع�شائ ��ر يف ق�ضاء �شط
الع ��رب مبحافظ ��ة الب�ص ��رة .وقال
م�ص ��در يف ال�شرط ��ة �إن مواجهات
م�سلح ��ة اندلع ��ت ب�ي�ن الع�شائ ��ر
يف ق�ض ��اء �ش ��ط الع ��رب مبحافظة
الب�صرة.
و�أك ��د امل�ص ��در� ،أن اال�شتب ��اكات

ا�ستم ��رت لع ��دة �ساع ��ات و�أ�سفرت
عن حرق للمنازل وتهجري للعوائل،
م�ؤكد ًا �أن الع�شائر ا�ستخدمت فيها
الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.
وبح�س ��ب مقط ��ع فيدي ��و ن�شر على
مواقع التوا�صل االجتماعي يظهر
ان ��دالع الن�ي�ران م ��ن داخ ��ل �أح ��د
املنازل �إثر املواجهات امل�سلحة.
ونف ��ذت الق ��وات العراقي ��ة حمل ��ة
�أمني ��ة وا�سع ��ة خ�ل�ال الأ�سابي ��ع

املا�ضية ا�ستهدف ��ت ف�ض النزاعات
الع�شائرية امل�سلح ��ة و�أ�سفرت عن
حمل ��ة ده ��م وتفتي� ��ش مت خالله ��ا
�إلق ��اء القب�ض على عدد من مفتعلي
املواجهات.
وت�شه ��د حمافظ ��ة الب�ص ��رة،
وب�ص ��ورة �شب ��ه م�ستم ��رة ،اندالع
نزاع ��ات ع�شائرية؛ مم ��ا ي�سفر عن
�سق ��وط عدد من ال�ضحايا ،وي�ؤ�شر
على علوية الأع ��راف القبلية ،على

ح�ساب �سي ��ادة القانون خا�صة مع
خروجها عن ال�سيطرة.
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،قدم �شي ��خ عموم
ع�ش�ي�رة �آل زياد ،عاجل كاظم الفهد
اجلحي ��ل ،اخلمي�س ،اعت ��ذاره �إىل
قي ��ادة �شرط ��ة املثن ��ى ،ب�سب ��ب م ��ا
�أق ��دم عليه بع� ��ض �أف ��راد ع�شريته
يف املحافظ ��ة بـ"�أ�س ��ر" منت�س ��ب
على خلفي ��ة اعتقال عدد م ��ن �أبناء
الع�ش�ي�رة ب�سب ��ب �إط�ل�اق عيارات

نارية �أثناء عملي ��ة ت�شييع �شخ�ص
متويف.
وق ��ال اجلحيل �شيخ عموم �آل زياد
يف بيان "�أتقدم با�سمي ونيابة عن
كل �أبناء ع�شرية �آل زياد باالعتذار
لقيادة �شرطة املثنى بكل منت�سبيها
م ��ن �ضباط و�أف ��راد وكاف ��ة القوى
الأمنية ال�ساه ��رة على �أمن الوطن
واملواطن".
 التفا�صيل �ص2
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ركالت الرتجيح تهدي ال�شرطة ك�أ�س ال�سوبر
بغداد/املدى
توج فري ��ق ال�شرطة بط�ل�ا لبطولة ك�أ�س
ال�سوب ��ر العراق ��ي بعد ف ��وزه على غرميه
التقلي ��دي فري ��ق ال ��زوراء بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح
( )3-4بع ��د تعادلهم ��ا بنتيج ��ة ( )1-1يف الوق ��ت
الأ�صل ��ي م ��ن املب ��اراة الت ��ي �ضيفه ��ا ملع ��ب الكوت
الأوملب ��ي يف حمافظة وا�سط بح�ض ��ور �أكرث من 20
�أل ��ف متف ��رج م ��ن �أن�صارهم ��ا غ�صت به ��م املدرجات
قادمني م ��ن العا�صمة بغ ��داد واملحافظات اجلنوبية
والو�سطى.
انتظ ��ر فري ��ق الزوراء لكرة القدم حت ��ى الدقيقة 49
الت ��ي �شهدت ت�سجيل هدف التقدم عن طريق املهاجم
عالء عبا�س عندما �أ�سك ��ن ب�ضربة ر�أ�س جميلة كرته
على ي�سار حار�س مرمى ال�شرطة حممد حميد ليلج�أ
ال�صربي �ألك�سندر �أليتيت�ش �إىل �إجراء تبديلني عندما
زج بالالعب نبيل �صباح بدال من املايل �أبو بكر ديارا
واملح�ت�رف الكنغويل مابوكو �سعي ��ا لت�سجيل هدف

التع ��ادل الذي جاء بوا�سطة الأخ�ي�ر يف الدقيقة 60
م ��ن املب ��اراة الت ��ي �شه ��دت �سيط ��رة مطلق ��ة لالعبي
ال�شرط ��ة على �أج ��واء الدقائ ��ق املتبقي ��ة بعد دخول
كل من �صف ��اء هادي و�شريكو ك ��رمي كبديلني لأجمد
عط ��وان وكرار جا�سم �أم�ل�ا يف ت�سجيل هدف الفوز
الثاين الذي مل يتحق ��ق نتيجة لرباعة حار�س مرمى
ال ��زوراء فه ��د طال ��ب يف ال ��ذود بب�سالة ع ��ن �شباكه
وا�ستم ��رت نتيج ��ة التع ��ادل الإيجاب ��ي عل ��ى حالها
حتى الدقيقة الثانية م ��ن الوقت بدل ال�ضائع ليطلق
احلكم الدويل �صفارت ��ه بنهاية املباراة ليتم بعد ذلك
اللج ��وء �إىل ركالت الرتجيح الت ��ي ابت�سمت ل�صالح
فري ��ق ال�شرطة عل ��ى ح�ساب فريق ال ��زوراء بنتيجة
( )3-4حيث جنح العبو القيثارة مابوكو و�ضرغام
�إ�سماعي ��ل وعلي فائز ووليد �سامل يف الت�سجيل فيما
�أخفق زميلهم �سعد عبد الأمري يف الت�سجيل باملقابل
�أح ��رز العبو النوار� ��س عماد حم�س ��ن و�أحمد جالل
وعبد الله عبد الأم�ي�ر الأهداف ومل ينجح زميالهما
حممد عبد الزهرة وحممد ر�ضا يف الت�سجيل.
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الدفاع ت�ضع اليد على تر�سانة �أ�سلحة احل�شد
وتنقلها اىل املخازن الع�سكرية

 بغداد /املدى
ك�شفت وزارة الدفاع ،ام�س ال�سبت ،عن
نقل �أ�سلحة احل�شد �إىل خمازنها ،وحتى
الت�ص ��رف به ��ذه الأ�سلح ��ة �سيك ��ون عن
طريقها ،بح�سب املتحدث با�سم الوزارة
اللواء الطيار حت�سني اخلفاجي.
وق ��ال اخلفاج ��ي �إن "الع ��راق ميتل ��ك
منظوم ��ة دفاع جوي ،لكنه ��ا حتتاج �إىل
تطوي ��ر و�شراء �أجهزة وبع�ض املعدات،
لك ��ن يف بع� ��ض الأحي ��ان عندم ��ا يكون
تقديرك حلالة معينة وحتاول تطويرها،
ف� ��إن ذل ��ك يعتم ��د عل ��ى ن ��وع التهدي ��د
و�إمكاناتك املادي ��ة والب�شرية ،بالإ�ضافة
�إىل عملية البناء والوقت الذي ت�ستغرقه
لذلك" .و�أ�ضاف اخلفاجي يف ت�صريحات
تناقلتها و�سائل �إعالم" :بد�أنا يف عملية
بن ��اء الدفاع اجلوي ع ��ام  2011وحتى
الآن ،ولق ��د جابهتن ��ا عدة ظ ��روف منها
تنظي ��م داع�ش وما واجهه البلد من �أزمة
اقت�صادي ��ة وقلة التخ�صي�ص ��ات املالية،
لك ��ن على الرغ ��م من هذه الظ ��روف ،اال
�أن ��ه يوج ��د لدين ��ا رادارات و�صواري ��خ
متو�سطة وللإرتفاعات الواطئة ،وكذلك
منظوم ��ات م ��ن خمتل ��ف ال�صناع ��ات
(غربي ��ة ،و�شرقية)" ،مبين ��ا �أن "كل ذلك
يحت ��اج �إىل تطوي ��ر وبن ��اء ،فال�س�ل�اح
يت�أث ��ر بالتموي ��ل ،والأ�سلح ��ة تتط ��ور
�سنويا".
وا�ستط ��رد" :نح ��ن منتل ��ك نوع�ي�ن م ��ن
املت�صدي ��ات  -الت ��ي تع ��د م ��ن �أب ��رز
�أ�سلح ��ة الدف ��اع اجل ��وي ،وه ��ي ال� �ـ �إف
 ،16والت ��ي نعتق ��د �أنه ��ا كافي ��ة لت�أم�ي�ن
�سم ��اء الع ��راق ،بكونه ��ا حتت ��وي عل ��ى
�أجه ��زة ومع ��دات متطورة ،م ��ن الرادار
وال�صواري ��خ" ،مو�ضح ��ا �أن "�إمكاناتها
يف الك�ش ��ف والتميي ��ز متط ��ورة جدا".
و�أك ��د اخلفاج ��ي" :نحت ��اج �إىل �ش ��راء
رادارات ذات دوائر الكرتونية متطورة
ج ��دا ،لك ��ي ت�ستطي ��ع م�س ��ك الطائ ��رات
امل�س�ي�رة وتق ��وم بعملي ��ة معاجلته ��ا"،
الفت ��ا �إىل �أن "امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تت�أثر

ق�صف ا�ستهدف
عجلة تابعة للح�شد
غرب االنبار..
ار�شيف
بالتخ�صي�صات املالية ،ونحن يف وزارة
الدفاع مل نح ��دد ب�شراء ال�سالح من جهة
دون �أخ ��رى ،وال توج ��د �أي �ضغوط ��ات
على الوزارة بهذا ال�ش�أن".
وعن الهجم ��ات التي تعر�ض ��ت لها مقار
احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي،
�أك ��د املتح ��دث با�س ��م وزارة الدف ��اع �أن
"التحقيق يف حادثة مع�سكر ال�صقر يف
بغداد ،و�أي�ضا حادثة �شمال غرب بلد يف
�صالح الدين ،و�صل �إىل نحو ،٪80-75

يعتزم مراجعة �إجراءات
احلكومة يف حفظ �سيادة العراق

با�ش�ت�راك جهات حمرتفة ج ��دا" ،وفيما
�أكد "عدم ا�ش�ت�راك التحالف الدويل يف
التحقي ��ق" ،رج ��ح "اال�ستعان ��ة بجهات
دولية للم�ساع ��دة يف التحقيق ،يف حال
كانت هنالك حاجة لذلك".
و�أ�ض ��اف" :موق ��ف وزير الدف ��اع الذي
�أو�ضح ��ه يف وق ��ت �ساب ��ق وا�ض ��ح،
واعت�ب�ر �أن �أي اعت ��داء عل ��ى الق ��وات
امل�سلحة واحل�شد ال�شعبي والبي�شمركه
والتحال ��ف ال ��دويل ،هو �أم ��ر مرفو�ض

و�سنتعامل مع املعتدي".
وب�ي�ن �أن "الع ��راق ال يري ��د �أن يك ��ون
�ساح ��ة لل�ص ��راع ب�ي�ن ال ��دول املختلفة،
ف�إيران دول ��ة جارة و�ساعدتنا ودعمتنا،
ويف الوقت ذاته الواليات املتحدة �أي�ض ًا
هي دول ��ة �صديقة وتعم ��ل معنا ،ونحن
حري�ص ��ون على �أن تك ��ون العالقة بيننا
وب�ي�ن جميع دول الع ��امل بدرجات عالية
من االحرتام".
وحت ��ى الآن مل تك�شف احلكوم ��ة للر�أي

الربملان يد�شن جل�سته بقراءة ومناق�شة جمموعة قوانني

 بغداد /املدى
رف ��ع جمل� ��س الن ��واب جل�ست ��ه �إىل
ي ��وم االثنني ،بعد ق ��راءة ومناق�شة
ع ��دد م ��ن القوان�ي�ن يف اول جل�سة
يعقدها عقب انتهاء عطلة ت�شريعية
اتخذها لنف�سه.
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ملجل�س
النواب يف بيان ان املجل�س "�صوت
على تبني املطالب املقدمة من نواب
حمافظ ��ة كربالء بتعوي� ��ض �شهداء
ح ��ادث التداف ��ع وال ��ذي �أ�سف ��ر عن
مقت ��ل � 31شخ�ص ًا و�إ�صابة ع�شرات
الآخرين".
ون ��وه رئي� ��س جمل�س الن ��واب �إىل
"عق ��د اجتماع م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكتل
النيابية ت�ضمن االتفاق على ت�شكيل
جلنة ملراجعة االجراءات احلكومية
حلفظ �سيادة العراق وت�شكيل جلنة
لبح ��ث مل ��ف املفقودي ��ن واملغيبني
واعادة النازحني وامل�ضي بت�شريع
حزم ��ة م ��ن القوان�ي�ن املهم ��ة منها،
قوان�ي�ن الغ ��اء مكات ��ب املفت�ش�ي�ن املحافظ ��ات وم ��ن بينه ��ا �ض ��رورة احلكوم ��ة للح�ساب ��ات اخلتامي ��ة
العموميني وتعديل قانون النزاهة �إيج ��اد فر� ��ص تعي�ي�ن للأطب ��اء اخلا�ص ��ة باملوازن ��ة االحتادي ��ة
واخلدم ��ة املدني ��ة وال�ضم ��ان البيطري�ي�ن والنظر اىل االجراءات للأع ��وام ال�سابقة م ��ع اهمية تفعيل
ال�صح ��ي وال�شراك ��ة م ��ع القط ��اع احلكومية اخلا�صة ببدالت االيجار ال ��دور الرقاب ��ي للمجل� ��س والعمل
اخلا� ��ص وقان ��ون االت�ص ��االت للمزارع�ي�ن وخم�ص�صاتهم املرتتبة عل ��ى ا�ستج ��واب وزي ��ري املالي ��ة
واملعلوماتي ��ة وقان ��ون املحكم ��ة بذم ��ة احلكومة واملطالب ��ة بت�شكيل والنف ��ط والعم ��ل عل ��ى ت�سوي ��ة
االحتادي ��ة واال�ستثم ��ار وهيئ ��ة جلن ��ة حتقيقية م ��ع جمي ��ع الوفود االج ��راءات املعق ��دة ال�ست�ل�ام
الت�صني ��ع احلرب ��ي" ،الفت� � ًا �إىل التي تفاو�ضت مع اجلانب الكويتي املحا�صيل الزراعية يف املو�صل.
"مفاحتة احلكومة لإر�سال قوانني ب�ش�أن احلدود ،بح�سب البيان.
من جهة �أخرى ،لفت رئي�س املجل�س
التقاع ��د وال�ضم ��ان االجتماع ��ي كم ��ا ح ��ث الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة عل ��ى حمم ��د احللبو�س ��ي ،اىل امت ��ام
ومعاجل ��ة ازم ��ة ال�سك ��ن والنف ��ط �إمت ��ام ت�سمية وزي ��ر للرتبية ف�ضال اجراءات رفع احل�صانة عن عدد من
والغاز وجمل� ��س االعمار وموازنة ع ��ن حل ملف املفقودي ��ن واال�سراع الن ��واب خ�ل�ال العطل ��ة الت�شريعية
 ."2020كم ��ا ناق�ش املجل�س "عدد ًا ب�إعادة عنا�صر ال�شرطة املف�صولني ا�ستنادا اىل ال�صالحيات املمنوحة،
م ��ن الق�ضاي ��ا املهم ��ة الت ��ي مت� ��س يف املناط ��ق املح ��ررة واهمي ��ة م�ش�ي�را اىل �أن "جمي ��ع الق�ضاي ��ا
حياة املواطن�ي�ن والنهو�ض بواقع معاجلة م�س�ألة االعتداءات املتكررة املتعلق ��ة ال تتعل ��ق بق�ضاي ��ا الن�شر
اخلدم ��ات املقدم ��ة له ��م وحتقي ��ق على خمازن العت ��اد التابعة للح�شد خا�ص ��ة ان اغل ��ب امل�شمول�ي�ن برفع
اال�ستق ��رار واالم ��ن يف خمتل ��ف ال�شعب ��ي والت�أكي ��د عل ��ى تق ��دمي احل�صان ��ة تقدم ��وا بطلب ��ات اىل

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

الع ��ام عن نتائج التحقيق ��ات مبالب�سات
تلك احلوادث.
وكان نائ ��ب رئي� ��س احل�ش ��د اب ��و مهدي
املهند� ��س ،قد �أعل ��ن �صراح ��ة ،نهاية �آب
املا�ضي ،م�س�ؤولية �إ�سرائيل والواليات
املتح ��دة ع ��ن التفجريات الأخ�ي�رة التي
ا�ستهدفت خم ��ازن احل�شد ،وهو ما فجر
�أزم ��ة داخل الهيئة ،بعد �أن اعترب رئي�س
الهيئة فال ��ح الفيا�ض تل ��ك الت�صريحات
ب�أنها ال متثل الر�أي الر�سمي للهيئة.

رئا�س ��ة املجل� ��س لرف ��ع احل�صان ��ة
عنهم ك ��ون الق�ضايا الت ��ي تخ�صهم
كانت قبل �شغلهم ع�ضوية املجل�س،
معلن� � ًا عر� ��ض جمي ��ع طلب ��ات رفع
احل�صان ��ة يف اجلل�س ��ة املقبل ��ة من
�أجل الت�صويت عليها.
و�أنه ��ى املجل� ��س ق ��راءة تقري ��ر
ومناق�ش ��ة مق�ت�رح قان ��ون التعديل
االول لقان ��ون زرع االع�ض ��اء
الب�شري ��ة ومن ��ع االجتار به ��ا .كما
امت قراءة تقرير ومناق�شة م�شروع
قان ��ون ت�صدي ��ق بروتوك ��ول ع ��ام
 2014املكم ��ل التفاقي ��ة العم ��ل
اجلربي ،كما �أكم ��ل املجل�س قراءة
تقري ��ر ومناق�ش ��ة م�ش ��روع قان ��ون
ان�ضم ��ام جمهوري ��ة الع ��راق اىل
اتفاقية حماية االمومة.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

كم ��ا �أجن ��ز املجل� ��س ق ��راءة تقرير
ومناق�ش ��ة م�شروع قان ��ون ت�صديق
اتفاقي ��ة اعف ��اء حامل ��ي ج ��وازات
ال�سف ��ر الدبلوما�سي ��ة واخلدم ��ة
الر�سمي ��ة م ��ن �سم ��ة الدخ ��ول ب�ي�ن
حكومة جمهورية العراق وحكومة
جمهوري ��ة �صربيا واملقدم من جلنة
العالقات اخلارجية.
ويف ذات ال�ش� ��أن �أنه ��ى املجل� ��س
ق ��راءة تقري ��ر ومناق�ش ��ة م�ش ��روع
قان ��ون ان�ضمام جمهوري ��ة العراق
اىل اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية
الرتاث الثقايف املغمور باملياه.
و�أمت املجل� ��س الق ��راءة االوىل
مل�ش ��روع قان ��ون ت�صدي ��ق اتفاقي ��ة
ت�شجي ��ع وحماي ��ة اال�ستثم ��ار بني
حكومة جمهورية العراق وحكومة
اململكة العربي ��ة ال�سعودية واملقدم
م ��ن جلنت ��ي العالق ��ات اخلارجي ��ة
واالقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار وال ��ذي
يهدف لتعزي ��ز التعاون االقت�صادي
ب�ي�ن حكومت ��ي البلدي ��ن وتو�سيعه
م ��ن خ�ل�ال ت�شجي ��ع اال�ستثم ��ارات
وحمايته ��ا وخلق الظروف املالئمة
لال�ستثم ��ار بينهم ��ا وم ��ن �أج ��ل
ت�صديق االتفاقية.
و�أجن ��ز املجل� ��س الق ��راءة االوىل
مل�ش ��روع قان ��ون ال�شراك ��ة ب�ي�ن
القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا�ص واملقدم
م ��ن اللجنت�ي�ن املالي ��ة واالقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار لغر� ��ض ت�شجي ��ع
القطاع اخلا�ص وا�شراكه يف عملية
التنمي ��ة االقت�صادية وتنمية موارد
الدول ��ة ومواجه ��ة ظ ��روف العجز
امل ��ايل ولتعزيز االط ��ار الت�شريعي
والق ��درات الوطني ��ة الت ��ي تتعل ��ق
بالقط ��اع اخلا� ��ص وباالقت�ص ��اد
ولإيجاد االط ��ار القانوين لل�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

وقال ��ت م�ص ��ادر لـ(املدى) بع ��د اجتماع
عق ��ده رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
امله ��دي مع ق ��ادة يف ف�صائل احل�شد قبل
ا�سبوع�ي�ن تقريب� � ًا ،ان االجتماع تطرق
اىل الق�صف الذي ا�ستهدف مقار احل�شد،
وان هن ��اك ا�ش ��ارات اتهم ��ت ا�سرائي ��ل،
لكن رئي� ��س احلكوم ��ة وف�صائل احل�شد
ف�ضل ��وا التزام ال�صم ��ت .اىل ذلك ،بحث
النائ ��ب الأول لرئي� ��س جمل� ��س النواب
ح�س ��ن الكعبي ،مع رئي� ��س هيئة احل�شد

ال�شعب ��ي فال ��ح الفيا�ض ،ام� ��س ال�سبت،
اال�ستهداف ��ات املتكررة ملخ ��ازن الأعتدة
التابعة للح�شد ال�شعبي.
وق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي للكعب ��ي ،يف
بي ��ان� ،إن "النائب الأول لرئي�س جمل�س
الن ��واب تر�أ� ��س اجتماع� � ًا مهم� � ًا للجن ��ة
الأم ��ن والدفاع النيابي ��ة بح�ضور كامل
�أع�ضائها".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن ��ه مت ��ت "ا�ست�ضافة
م�ست�ش ��ار الأمن الوطن ��ي ورئي�س هيئة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي فالح الفيا� ��ض ،لبحث
ق�ضي ��ة اال�ستهداف ��ات املتك ��ررة ملخ ��ازن
الأعت ��دة التابعة لهيئة احل�ش ��د ال�شعبي
عرب الطائرات امل�سرية".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن الكعب ��ي "�أك ��د �أن
جمل� ��س النواب ارت� ��أى �أن تكون ق�ضية
ا�سته ��داف خمازن الأعت ��دة �ضمن �أوىل
اهتمامات ��ه وم ��دار بحث ��ه خ�ل�ال بداي ��ة
الف�صل الت�شريعي احلايل".
و�ش ��دد الكعب ��ي ،بح�س ��ب البي ��ان،
عل ��ى "�ض ��رورة توحي ��د الق ��رارات
والت�صريح ��ات واملواق ��ف الوطني ��ة،
و�إدارة �أزم ��ة اال�سته ��داف ب ��كل حكم ��ة
و�شجاع ��ة وت ��وازن ،ف�ض ًال ع ��ن تن�سيق
الر�ؤى �أمام كل اال�ستفزازات والهجمات
اخلارجي ��ة التي ت�ستهدف �سيادة الدولة
وحفظ �أمن البلد".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن النائ ��ب الأول
لرئي�س جمل�س النواب العراقي دعا �إىل
"الإ�سراع يف �إع�ل�ان نتائج التحقيقات
التي ك�شفت �أولياته ��ا �أنها �أعمال مدبرة
وخارجية".
و�أردف البي ��ان �أن ��ه "ج ��رت خ�ل�ال
االجتم ��اع مناق�ش ��ة تفا�صي ��ل ح ��وادث
االعت ��داءات املتك ��ررة عل ��ى خم ��ازن
الأعت ��دة ،وجمموع ��ة التداب�ي�ر املتخذة
ملنع تكرارها م�ستقب�ل� ًا ،بينها ال�سيطرة
التامة عل ��ى الأجواء العراقي ��ة و�إيقاف
كل الرخ� ��ص ،والإ�سراع يف نقل خمازن
العتاد �إىل الأماكن امل�ؤمنة والبعيدة عن
املناط ��ق ال�سكني ��ة ،وتعوي�ض اخل�سائر
الب�شرية واملادية".

"ر�صا�ص الع�شائر" ي�شعل الأو�ضاع يف �شط
العرب بعد يوم من حادثة "جندي ال�سماوة"
 بغداد /املدى

اندلع نزاع م�سلح بني الع�شائر
يف ق�ضاء �شط العرب مبحافظة
الب�صرة .وقال م�صدر يف ال�شرطة
�إن مواجهات م�سلحة اندلعت بني
الع�شائر يف ق�ضاء �شط العرب
مبحافظة الب�صرة.
و�أكد امل�صدر� ،أن اال�شتباكات
ا�ستمرت لعدة �ساعات و�أ�سفرت عن
حرق للمنازل وتهجري للعوائل،
م�ؤكداً �أن الع�شائر ا�ستخدمت فيها
الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.
وبح�س ��ب مقطع فيديو ن�ش ��ر على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي يظه ��ر ان ��دالع الن�ي�ران من داخ ��ل �أحد
املنازل اثر املواجهات امل�سلحة.
ونفذت الق ��وات العراقية حملة �أمني ��ة وا�سعة خالل
الأ�سابيع املا�ضية ا�ستهدفت ف�ض النزاعات الع�شائرية
امل�سلح ��ة و�أ�سفرت عن حملة دهم وتفتي�ش مت خاللها
القاء القب�ض على عدد من مفتعلي املواجهات.
وت�شه ��د حمافظة الب�صرة ،وب�ص ��ورة �شبه م�ستمرة،
ان ��دالع نزاعات ع�شائرية؛ مما ي�سفر عن �سقوط عدد
من ال�ضحايا ،وي�ؤ�شر عل ��ى علوية الأعراف القبلية،
على ح�ساب �سي ��ادة القانون خا�صة مع خروجها عن
ال�سيطرة.
يف �سي ��اق �آخر ،ق ��دم �شيخ عم ��وم ع�ش�ي�رة ال زياد،
عاج ��ل كاظم الفهد اجلحيل ،اخلمي� ��س ،اعتذاره اىل
قيادة �شرطة املثنى ،ب�سبب ما اقدم عليه بع�ض افراد
ع�شريت ��ه يف املحافظة بـ"�أ�س ��ر" منت�سب على خلفية
اعتقال عدد من ابناء الع�شرية ب�سبب اطالق عيارات
نارية اثناء عملية ت�شييع �شخ�ص متويف.
وقال اجلحي ��ل �شيخ عموم ال زي ��اد يف بيان "�أتقدم

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
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املدير الفني

خالد خ�ضري

ب�أ�سم ��ي ونياب ��ة ع ��ن كل ابن ��اء ع�ش�ي�رة ال زي ��اد
باالعت ��ذار لقي ��ادة �شرط ��ة املثنى ب ��كل منت�سبيها من
�ضب ��اط واف ��راد وكافة القوى االمني ��ة ال�ساهرة على
امن الوطن واملواطن".
وا�ض ��اف" :نك ��رر ا�ستنكارنا لكل ردة فع ��ل انفعالية
�صدرت من �شباب ال يكرتثون كثريا بثقل امل�س�ؤولية
وكل ما�ص ��در منهم غ�ي�ر مقبول وع�س ��ى ان ال يتكرر
م�ستقبال".
و�أظه ��ر فيديو متداول قيام افراد يحيطون مبنت�سب
م ��ن الق ��وات الأمني ��ة ،ويقتادونه باجت ��اه منزل يف
منطق ��ة ريفية ،فيم ��ا تراقب عجالت الق ��وات الأمنية
امل�شهد.
ووفق� � ًا للمعلوم ��ات ،ف� ��إن املنت�س ��ب تدخ ��ل مل�ساءل ��ة
امل�سلحني الع�شائريني عن اطالقهم للعيارات النارية،
بعد التوجيهات احلكومية التي منعت هذه الظاهرة،
�إال �أنه ��م ردوا على طريقتهم ،قب ��ل �أن تتدخل القوات
االمني ��ة ،يف وق ��ت مت�أخر من ليل الأربع ��اء ،وتن�شر
�ص ��ور ًا لب�ضع ��ة �أ�شخا�ص قال ��ت انه ��ا اعتقلتهم على
خلفية احلادثة.
و�أك ��د الناطق الر�سمي با�س ��م وزارة الداخلية اللواء
�سع ��د مع ��ن� ،أن "ق ��وة م ��ن مديري ��ة �شرط ��ة املثن ��ى
ومركزه ��ا ال�سم ��اوة� ،ألقت القب�ض عل ��ى � 7أ�شخا�ص
قاموا باط�ل�اق العيارات النارية ب�ص ��ورة ع�شوائية
وكثيفة �ضمن ما يُعرف بالعرا�ضة".
و�أكد معن ان "عمليات القاء القب�ض جاءت بعد رف�ض
مطلقي العيارات النارية �إيقاف عملية �إطالق النار �أو
التفاهم م ��ع مدير �ش�ؤون الع�شائ ��ر يف �شرطة املثنى
الذي حاول جاه ��دا �إقناعهم بالكف عم ��ا يقومون به
من �أعمال خمالفة للقانون وتذكريهم مبيثاق ال�شرف
الذي وقع عليه اغلب �شيوخ ع�شائر املحافظة والذي
ت�ضم ��ن ع ��دم �إط�ل�اق الن ��ار يف املنا�سب ��ات م ��ا يخل
بالأمن والنظام ،كما �أنهم قاموا باالعتداء على القوة
الأمني ��ة التي توجه ��ت �إليهم لفر� ��ض القانون فكانت
عملي ��ة الق ��اء القب�ض وفق امل ��ادة  ٢٢٩وبداللة املادة
 ٤٤٧م ��ن قان ��ون العقوب ��ات رق ��م  ١١١ل�سنة ١٩٦٩
وما زالت الإجراءات التحقيقية والقانونية م�ستمرة
بحقهم".
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سياسة

نينوى جُترب � 30ألف من عوائل داع�ش على املغادرة :بع�ضهم
�إىل كركوك و�آخرون بحماية البدو و�سط ال�صحراء

ال�سلطات تعطي ال��ن��ازح ���س��اع��ات ف��ق��ط جل��م��ع �أغ��را���ض��ه" :ال تن�سى خيمتك"

 بغداد /وائل نعمة
من ��ذ ا�سبوعين د�شنت ال�سلطات �سيا�سة
فر�ض "الأمر الواق ��ع" في ترحيل نزالء
مخيم ��ات الإي ��واء الواقع ��ة ف ��ي جنوب
المو�ص ��ل والتي ي�ضم اغلبه ��ا ما يعرف
بـ"عوائل داع�ش".
و�أمام الن ��ازح في تل ��ك المواقع �ساعات
فق ��ط لجم ��ع اغرا�ض ��ه ومن بينه ��ا بيته
الم�ؤق ��ت (الخيم ��ة) ليتدبر ه ��و احواله
في ال�سك ��ن في منطقت ��ه اال�صلية او في
العراء.
ويُنق ��ل يومي ��ا م ��ن مخيم ��ات جن ��وب
المو�ص ��ل ،اكثر م ��ن  200عائلة ،تمهيدا
لإغ�ل�اق تل ��ك المراك ��ز بحل ��ول ني�س ��ان
المقب ��ل ،الموع ��د المفتر� ��ض الج ��راء
االنتخابات المحلية.
وتدريجي ��ا تحولت مناط ��ق نائية بدون
حماية او خدمات ال ��ى تجمعات ب�شرية
جدي ��دة للنازحي ��ن الوافدين م ��ن مراكز
االي ��واء ال�سابق ��ة ،حي ��ث يتكف ��ل البدو
الرح ��ل بم�ساعدته ��م ف ��ي توفي ��ر الغذاء
والماء.
وب ��د�أت بع� ��ض الع�شائر ف ��ي عام 2016
– قبل عام من اعالن التحرير -تناق�ش
م�صي ��ر عوائ ��ل التنظي ��م المتط ��رف في
مرحلة ما بعد الحرب.
وكان ��ت �ص�ل�اح الدين ق ��د ق ��ررت ابعاد
عوائ ��ل التنظي ��م لفت ��رة ال تق ��ل عن 10
�سنوات ،قبل ان يقوم مجل�س المحافظة
بالغ ��اء القرار بع ��د ذلك -فيم ��ا اعتبرت
االنب ��ار ان وج ��ود تل ��ك العوائ ��ل بي ��ن
ال�سكان مرة اخرى "�أمر غير مقبول".
وف ��ي العامي ��ن الما�ضيين (بع ��د انتهاء
المع ��ارك �ضد داع� ��ش) ب ��د�أت الحكومة
بح�ص ��ر الع ��دد االكب ��ر م ��ن عوائ ��ل
التنظيم في منطقتي ��ن :االنبار وجنوب
المو�صل.
وا�ستن ��ادا لتقدي ��رات منظم ��ة "هيومن
رايت�س ووت�ش" ان اعداد العوائل التي
يعتق ��د ب ��ان اح ��د افرادها ينتم ��ون الى
"داع�ش" يقاربون الـ� 100ألف �شخ�ص.
ويق ��ول غ ��زوان ال ��داوودي وهو ع�ضو
ف ��ي لجن ��ة حق ��وق االن�س ��ان بمجل� ��س
محافظ ��ة نينوى في ات�ص ��ال هاتفي مع
(الم ��دى) ان "هناك حملة بد�أت منذ ايام
لإف ��راغ مخيم ��ات النازحي ��ن في جنوب
المو�ص ��ل" .وي�شير الم�س� ��ؤول المحلي

وتوفير الم�ستلزمات اال�سا�سية لهم".
وا�ش ��ارت المفو�ضية الى �أنها قد تقدمت
بمب ��ادرة لت�سهي ��ل وتي�سي ��ر و�ضم ��ان
"ع ��ودة كريم ��ة للنازحي ��ن طوعي ��ا من
خ�ل�ال تن�سي ��ق العم ��ل بي ��ن مكات ��ب
الهج ��رة ف ��ي نين ��وى واالنب ��ار و�صالح
الدي ��ن لو�ض ��ع خط ��ة نقله ��م وتهيئ ��ة
م�ستلزمات العودة الطوعية ل�سكنة هذه
المحافظ ��ات بالتن�سي ��ق م ��ع حكوماتهم
المحلية ووزارة النقل".
وقالت وفق البيان ان ��ه �ستقوم بت�سهيل
"االجراءات للراغبين بالعودة الطوعية
للنازحين من ابن ��اء نينوى ،وت�سليمهم
خيمه ��م وال�سل ��ة الغذائي ��ة وال�صحي ��ة
لم�ساعدتهم على اال�ستق ��رار ا�ضافة الى
توفير �سيارات نقل بالتن�سيق مع وزارة
النقل مع ت�سليمهم مبالغ مالية".

نازحون
يغادرون
املخيمات ..
ار�شيف.
ال ��ى ان التوقي ��ت ل ��م يكن منا�سب ��ا ،فقد
تزامن مع بداية العام الدرا�سي ولم تكن
هناك ا�ستعدادات م�سبقة.
وجرب ��ت المو�ص ��ل ،وتحدي ��دا جنوبها
مث ��ل منطق ��ة ال�ش ��ورة قب ��ل اكث ��ر م ��ن
ع ��ام فك ��رة بق ��اء عوائ ��ل تنظي ��م داع�ش
ف ��ي بيوته ��ا ،لك ��ن التجربة ف�شل ��ت بعد
تعر�ض عدد من تلك العوائل الى هجوم
بالرمان ��ات اليدوي ��ة م ��ا ا�ضطره ��م الى
الخروج واللجوء الى المخيمات.
وت�ضم جن ��وب المو�صل اكب ��ر مخيمين
للنازحي ��ن :الجدع ��ة ف ��ي حم ��ام العليل
والقي ��ارة ،اعل ��ى ع ��دد �سج ��ل ف ��ي تل ��ك
التجمع ��ات كان  100ال ��ف �شخ� ��ص في
ذروة المعارك �ضد داع�ش.
ويق ��ول ال ��داوودي ان "هن ��اك تعتيم ��ا
على عملي ��ة نقل النازحي ��ن" ،مو�ضحا:

الطائفة تكلف م�صادر
للبحث عن � 3آالف مفقود
منذ اجتياح داع�ش
 ترجمة/حامد �أحمد
ف ��ي �أحد ايام �شه ��ر كانون االول
القار� ��س وم ��ع اقت ��راب نهاي ��ة
ع ��ام  2017ت ��م انق ��اذ االيزيدية
العراقي ��ة �ش ��ذى ب�ش ��ار م ��ن
الجحي ��م ،لقد ع ��ادت ال ��ى بيتها
من جديد بعد ما يقارب من ثالث
�سن ��وات ون�صف م ��ن اال�ستعباد
الجن�سي في العراق و�سوريا .
قال ��ت �شذى ف ��ي لقاء م ��ع موقع
فوك� ��س ني ��وز االخب ��اري
االميرك ��ي" :ال ا�ستطي ��ع ن�سيان
الي ��وم ال ��ذي تعر�ض ��ت في ��ه
لالغت�صاب �أول مرة ،تم مناقلتي
بع ��د ذل ��ك  14مرة بي ��ن م�سلحي
التنظيم ".
كان ق ��د ت ��م اختطافه ��ا م ��ن قبل
م�سلح ��ي داع� ��ش م ��ع والدته ��ا

"المحافظ ��ة تق ��ول بانه ��ا اغلقت مخيم
ف ��ي النمرود (جن ��وب �ش ��رق المو�صل)
كان ي�ض ��م  1000عائلة اغلبهم من ذوي
داع�ش".
حاول ��ت (الم ��دى) الح�ص ��ول عل ��ى
معلوم ��ات م ��ن الم�س�ؤولين ف ��ي نينوى
عن ه ��ذا المل ��ف لكنه ��ا لم تح�ص ��ل على
معلومات دقيقة.
نقل �سريع
بالمقابل اكد م�س�ؤول �سابق في نينوى،
عمل �سابقا في ملف النازحين ،لـ(المدى)
م�شترط ��ا عدم ك�شف هويت ��ه �إنه "يوميا
يت ��م نق ��ل م ��ن  150ال ��ى  250عائلة من
جنوب المو�صل الى مدن اخرى".
وا�ستن ��ادا ال ��ى الم�س� ��ؤول ال�سابق ،انه
خالل ا�سبوعين تم ترحيل نحو  30الف

�شخ� ��ص من تلك المخيم ��ات الى مناطق
داخل نينوى وخارجها.
وتراجع خالل تلك االيام عدد النازحين
ف ��ي مخيم القي ��ارة من  63ال ��ف الى 40
ال ��ف ،مقاب ��ل  34ال ��ف في مخي ��م حمام
العليل من ا�صل  38الف.
وتمن ��ح ال�سلط ��ات ،بح�س ��ب الم�س�ؤول
ال�سابق� ،ساعات امام النازح (� 48ساعة
كح ��د اق�صى) لينتقل ال ��ى �سيارات حمل
نوع (كيا) ،مبين ��ا ان ال�سلطات "ت�سمح
للنازح ان يحمل خيمته معه".
وق ��ال الم�س� ��ؤول ال�ساب ��ق ،وه ��و م ��ن
�سكن ��ة مناط ��ق جن ��وب المو�ص ��ل ،بانه
�شاهد عدة عوائل تمتنع عن مغادرة تلك
المخيمات ،النها مه ��ددة بالقتل في حال
عادت الى مناطقها اال�صلية.
ويعود اغلب �سكان تل ��ك المخيمات الى

مناط ��ق غ ��رب المو�ص ��ل ،وه ��ي مناطق
مدم ��رة ب�ش ��كل كبي ��ر وال توج ��د فيه ��ا
خدمات حتى االن.
ويق ��ول الم�س� ��ؤول ال�ساب ��ق ان ما "بين
 40ال ��ى  50عائل ��ة تجمع ��ت االن ف ��ي
مناط ��ق �صحراوية في غ ��رب المو�صل،
ويقوم رع ��اة الغنم برعايتهم وحمايتهم
احيانا".
وقب ��ل اي ��ام تعر�ض ��ت نح ��و  200عائلة
(ذوو داع� ��ش) ال ��ى هج ��وم بالرمان ��ات
اليدوية اثناء نقلهم الى مخيم للنازحين
في ال�شرقاط� ،شمال تكريت.
وعل ��ى اث ��ر ذل ��ك الهج ��وم ا�ضط ��رت
ال�سلطات لنقله ��م الى تكريت التي خرج
بع� ��ض ال�س ��كان ليعتر�ض ��وا اي�ضا على
تواجد تل ��ك العوائل ،لينقلوا اخيرا الى
كرك ��وك .ويوم الجمع ��ة الما�ضية ،قالت

�إيزيدية تديل ب�شهادتها �ضد �أحد
مغت�صبيها يف �أملانيا

و�شقيقتها واخويها ال�صغيرين.
ف ��ي البداية ادع ��ت بانه ��ا والدة
اخوه ��ا ال�صغي ��ر البال ��غ 3
�سن ��وات لك ��ي ال يت ��م اغت�صابها
م ��ن قب ��ل الم�سلحي ��ن باعتبارها
غي ��ر ع ��ذراء ،ولكنه ��ا تعر�ض ��ت
لالغت�صاب من قب ��ل � 14شخ�صا
من الذين ا�ستعبدوها .ف�ضال عن
ذلك تم ا�ستخدامها كدرع ب�شري
م ��ن قبل داع� ��ش واقحامه ��ا عند
خط ��وط المواجه ��ة ف ��ي �سوريا
واجباره ��ا على م�شاه ��دة قريب
�إيزي ��دي له ��ا وه ��و يم ��وت ف ��ي
ار�ض المعركة .
رغ ��م كل م ��ا عانت ��ه من ��ذ اقتحام
م�سلحي داع� ��ش لقريتها كوجو،
عن ��د �سف ��ح جب ��ل �سنج ��ار ف ��ي
� 15آب  ،2014ف ��ان ج ��راح
االيزيدي ��ة �ش ��ذى م ��ن الداخ ��ل

والخ ��ارج ا�صبحت ل�سانا ينطق
بق�ص�صها.
وا�ستناد ًا لمتح ��دث با�سم مكتب
رئا�س ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان ،ف ��ان
ال�شه ��ر الق ��ادم ،ت�شري ��ن االول
�ست�ساف ��ر �ش ��ذى ال ��ى الماني ��ا
وتواج ��ه �أح ��د مغت�صبيه ��ا
المزعومين داخل محكمة فر�ض
قان ��ون وه ��و يق ��ف بي ��ن ي ��دي
القا�ضي كمته ��م النتمائه لتنظيم
داع� ��ش وه ��و يحم ��ل الجن�سي ��ة
الألمانية .
لق ��د م ��رت خم� ��س �سن ��وات منذ
ان اجت ��اح تنظي ��م داع� ��ش قرى
االيزيديي ��ن في منطق ��ة �سنجار
وارتك ��ب مجازر بح ��ق �آالف من
�شباب ورجال واختطاف الآالف
م ��ن فتي ��ات ون�س ��اء ايزيدي ��ات
لال�ستعباد الجن�سي بين �صفوف

م�سلحيهم  .تريد �شذى ان تكون
�صوت ��ا لمن ال �صوت له .تريد ان
تذك ��ر العالم لكي ال ين�سى ما حل
ب�صفوف الطائف ��ة االيزيدية من
دم ��ار وتعذيب و ُترك ��وا يعانون
جراحه ��م من دون م�ساعدة تذكر
.
ا�ستن ��ادا الح�صائي ��ات ح�صل ��ت
عليه ��ا فوك� ��س ني ��وز م ��ن مكتب
�ش� ��ؤون االيزيديي ��ن المفقودين
ف ��ي اقلي ��م كرد�ست ��ان ف ��ان ع ��دد
الموجودي ��ن
االيزيديي ��ن
حاليا ف ��ي العراق يق ��در بحدود
� 550,000إيزي ��دي ،وان 360
�ألف �شخ�ص منه ��م يعي�شون في
مخيمات .
ف ��ي � 3آب ع ��ام  ،2014التاري ��خ
الذي �ش ��ن فيه داع� ��ش اجتياحه
لمنطق ��ة �سنجار ،وخ�ل�ال االيام

القليل ��ة التي تلته تم قتل 1,239
�إيزيدي ��ا عل ��ى االق ��ل .وت ��م ف ��ي
ذل ��ك الوق ��ت اي�ض ��ا اختط ��اف
 6,417ايزيدي ��ا ،منه ��م 3,584
ام ��ر�أة و 2,869رج�ل�ا .يذكر ان
م ��ا يق ��ارب م ��ن � 3509إيزيدي ��ا
م�سجال عل ��ى انه نج ��ى من هذه
المحنة .وما ي ��زال هناك تقريبا
� 2,908إيزيديي ��ن مفقودي ��ن
بينه ��م � 1323إم ��ر�أة و1585
رجال.
�أما ع ��دد االطفال الذي ��ن تيتموا
ج ��راء غ ��زو داع� ��ش للق ��رى
االيزيدية فهم  2,745يتيما ،وان
عدد االيزيديي ��ن الذين هاجروا
خ ��ارج الع ��راق يق ��در باكثر من
 100الف ايزيدي مهاجر .
وبينم ��ا نج ��ح مكت ��ب �ش� ��ؤون
االيزيديي ��ن المختطفي ��ن بانقاذ
�شذى برفق ��ة والدتها و�شقيقتها،
ف ��ان اخويه ��ا ال�صغيري ��ن  8و3
�سنوات م ��ن العمر ما يزاالن في
عداد المفقودين .
وقال ��ت �ش ��ذى "نحت ��اج ال ��ى
م�ساع ��دة لك ��ي ننق ��ذ البقي ��ة
االخري ��ن الذي ��ن م ��ا يزال ��ون
مفقودين ".
وكان مكت ��ب �ش� ��ؤون انق ��اذ
المفقودي ��ن االيزيديين قد حقق
�آخ ��ر عملي ��ة انق ��اذ ل ��ه اال�سبوع
الما�ضي ،حيث ت ��م انقاذ فتاتين
�أيزيديتين كانتا متواجدتين في
منطق ��ة ادلب في �سوري ��ا .ومنذ
�سقوط تنظيم داع�ش ن�شر مكتب
�ش� ��ؤون المفقودي ��ن م�ص ��ادره
لتحديد مواقع الفتيات واالوالد
المفقودي ��ن عبر مناط ��ق �سوريا
وتركيا .

مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان ان ��ه "لليوم
الراب ��ع عل ��ى التوال ��ي مازال ��ت طوابير
العوائ ��ل النازحة المبع ��دة في مخيمات
(الح ��اج عل ��ي) جن ��وب المو�ص ��ل عالقة
دون م� ��أوى بعد ان ت ��م تخريب وتفكيك
خيامه ��م ومنعه ��م م ��ن مغ ��ادرة المخيم
ال ��ى مدنه ��م ومناطق �سكناه ��م اال�صلية
ف ��ي االنبار و�ص�ل�اح الدي ��ن ب�أوامر من
حكومة نينوى المحلية".
وطالب ��ت المفو�ضي ��ة ف ��ي بي ��ان بتدخل
رئا�ست ��ي البرلمان والحكومة "للوقوف
عل ��ى تناق� ��ض الق ��رارات وتقاط ��ع
االجراءات الحكومي ��ة المتخذة من قبل
وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات
المحلي ��ة وادارات المخيم ��ات و�إنه ��اء
معان ��اة المواطنين النازحي ��ن و�ضمان
حقوقهم في عودة كريمة �آمنة الى مدنهم

الو�صول �إلى كركوك
الى ذل ��ك قال نجاة ح�سي ��ن ،وهو ع�ضو
ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة كرك ��وك ان 250
عائل ��ة ،يرج ��ح انها م ��ن عوائ ��ل تنظيم
داع�ش دخلت قبل يومين الى المحافظة
قادمة من مخيمات جنوب المو�صل.
واك ��د ح�سي ��ن ف ��ي ات�ص ��ال هاتف ��ي مع
(الم ��دى) ان " %70منه ��م دخول ��وا الى
مدينة كركوك بذريعة عدم ثبوت تورط
ابنا�ؤه ��م في تنظيم داع� ��ش ،فيما البقية
ار�سلوا الى مخيم ليالن".
وق ��ال الم�س� ��ؤول المحل ��ي ان محاف ��ظ
كرك ��وك راكان الجبوري ،ه ��و من يدير
ه ��ذه العملي ��ة وان هن ��اك تعتيم ��ا عل ��ى
االجراءات.
ويغي ��ب مجل� ��س محافظ ��ة كرك ��وك منذ
عامي ��ن ع ��ن الم�شه ��د ،ب�سب ��ب االزم ��ة
ال�سيا�سي ��ة التي اندلع ��ت ب�سبب احداث
م ��ا يع ��رف بـ"اكتوب ��ر  "2017حي ��ن
انت�ش ��رت الق ��وات االتحادية في كركوك
وتراجع ��ت البي�شمرك ��ة ال ��ى كرد�ست ��ان
وقاطعت بع�ض االحزاب الكردية العمل
هناك.
وا�ض ��اف ح�سي ��ن ان "مخي ��م ليالن كان
ي�ض ��م نحو  200ال ��ف �شخ�ص في ذروة
المعارك �ضد داع� ��ش ،واغلبهم من ذوي
داع� ��ش" ،مبينا ان النازحي ��ن ال�سابقين
والوافدي ��ن ه ��م م ��ن "�س ��كان الحويجة
واالنبار وديالى و�صالح الدين واطراف
بغداد".

�إعــــــالن

إلى الس��يد عمار غ��زوان يا�س�ين املرفقة
صورته ،يرجى حضورك الى مقر مؤسس��ة املدى
لإلعالم والثقاف��ة والفنون إلكمال اجراءات براءة
الذمة املتعلقة بكم ،وبعكس��ه س��تتخد إدارة
املؤسسة إجراءات قانونية بحقكم
مكتب رئي�س الوزراء يحيل تغيري ا�ستعمال �أر�ض ال�سمنت العراقية
يف  9ني�سان �إىل �أمانة جمل�س الوزراء  ...ومنت�سبو ال�سمنت العراقية
ي�ستب�شرون خرياً مبجل�س الوزراء وجهود وزير ال�صناعة واملعادن ...

أحال مكتب رئيس الوزراء األسبوع قبل املاضي
موضوع تغيير استعمال األرض التابعة للشركة
العامة للسمنت العراقية من سكني عمودي
إلى أفقي إلى األمانة العامة جمللس الوزراء ،بعد
مطالبة الشركة على حتويل استعمال األرض
العائدة لها ليتسنى لها توزيعها على منتسبيها
وحل أزمة سكن ( )600عائلة عراقية وبعد
موافقة السيد وزير الصناعة واملعادن على بيعها
وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة على منتسبي
الشركة حال تغيير استعمالها ،والتوجيه
مبتابعة املوضوع مع اجلهات اخملتصة .وقال مدير
عام الشركة العامة للسمنت العراقية املهندس

حسني محسن اخلفاجي أن أرض  9نيسان
الواقعة في بزايز الفضيلية تبلغ ( )44دومن عائدة
ضمن أمالك الشركة وهي حق ملنتسبيها الذي
كفله الدستور وميكنها من إسكان عوائل جميع
منتسبي مقر الشركة البالغ عددهم ()600
منتسب أغلبهم يسكنون باإليجارات التي تنهك
كاهلهم .مبينا ً أن منتسبي السمنت العراقية
يناشدون مجلس الوزراء باإلسراع للموافقة على
حتويل استعمال األرض من سكني عمودي إلى
أفقي لتحقيق حلمهم في السكن الذي طال
انتظاره بعد معوقات وعراقيل حالت دون حتقيق
هذا احللم من قبل بعض اجلهات وألسباب روتينية
تتطلب موافقات أصولية واستثناء من األمانة
العامة جمللس الوزراء تتوافق مع توجهات احلكومة
وقراراتها في تسهيل منح املواطنني قطع اراضي
وخصوصا ً فئة املوظفني.
مؤكدا ً إن منتسبي السمنت يقدمون الشكر
ويستبشرون خيرا ً بالسيد وزير الصناعة واملعادن
الدكتور صالح اجلبوري الذي بذل ويبذل جهود
حثيثة وكبيرة في تطبيق توجيهات احلكومة
بتنفيذ املبادرة الوطنية للسكن ملنتسبي
الوزارة والشركات التابعة لها وكلهم أمل
مبعاليه وسعيه بكل ما هو خير للصناعة احمللية
ومنتسبيها.
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مدير مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف لبنان

حامد اخلفاف يف حوار ب�ش�أن دور املرجعية يف امل�شهد
الديني وال�سيا�سي
�أج��رت وكال��ة" �شفقنا” حواراً مع مدي��ر مكتب �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين “دام ظله” يف لبن��ان حامد اخلفاف ،تناول فيه دور املرجعية الديني��ة يف امل�شهد ال�سيا�سي ومالمح
منهجه��ا ،وموارده��ا املالية ،وكيفية �صرفها ،و�آلية كتابة خطبة جمعة كربالء ،وتطرق �إىل عالقة املرجعية مب�شاري��ع العتبات املقد�سة ون�شاطاتها اال�ستثمارية ،وطبيعة
مفه��وم املت��ويل ال�شرعي .وعن م�ستقبل املرجعية الدينية بعد مرحلة �آية اهلل ال�سيد ال�سي�ستاين  .ويف املو�ض��وع ال�سيا�سي �أجاب عما �إذا كان ال�سيد عادل عبد املهدي مر�شح
املرجعي��ة ملوق��ع رئا�سة الوزراء ،وعن �سبب �إغالق ال�سيد ال�سي�ستاين بابه �أمام ال�سا�سة العراقيني ،وعما يُن�س��ب ل�سماحته من قبل زائريه .كما �أو�ضح ر�ؤية املرجعية حول
م�ستقبل “احل�شد ال�شعبي " املدى تعيد ن�شر احلوار لأهميته لأنه ي�سلط ال�ضوء على الكثري من الت�سا�ؤالت التي تدور يف ذهن املواطن العراقي  ،كما �إنه يقدكم �إجابات مهمة
على ما يدور حالي ًا على ال�ساحة العراقية

 ال�����س��ي��د ال�����س��ي�����س��ت��ان��ي ي��ت��اب��ع ك���ل م���ا ي���ج���ري ب���دق���ة م��ت��ن��اه��ي��ة
 المرجعي��ة امتنع��ت ع��ن تلق��ي �أي دع��م حكوم��ي مبا�ش��ر �أو غي��ر مبا�ش��ر
 ما هو دور المرجعية في الم�ش ��هد ال�سيا�سي،
وما هي حدود تدخلها وتوقيته؟

كان للمرجعي ��ة العلي ��ا �أدوار مختلف ��ة من ��ذ
�سق ��وط النظ ��ام ال�سابق في ني�س ��ان 2003
ولح ��د الآن ،فق ��د �أخ ��ذت بزم ��ام المب ��ادرة
ب�إ�صداره ��ا الفت ��وى الد�ستوري ��ة ال�شهي ��رة
الت ��ي �أ�س�ست لبناء الدولة العراقية الحديثة
وف ��ق نظ ��ام يعتم ��د التعددي ��ة ال�سيا�سي ��ة
والتداول ال�سلمي لل�سلطة عبر الرجوع الى
�صنادي ��ق االقتراع ،وحث ��ت العراقيين على
اال�شتراك في االنتخاب ��ات لتقرير م�صيرهم
ب�أيديه ��م ،وعلى احترام القان ��ون والحفاظ
على المال العام ،وعدم الث�أر واالنتقام.
وتدخلت المرجعية العلي ��ا غير مرة لإيقاف
التده ��ور الأمن ��ي ف ��ي �أكث ��ر م ��ن منطق ��ة،
م�ستخدم ��ة قوتها المعنوي ��ة ،بتقديم حلول
�سيا�سي ��ة ت ��ارة ،وبالتدخ ��ل المبا�ش ��ر تارة
�أخ ��رى ،كما حدث في �أزم ��ة النجف الكبرى
�آب .2004
كما �أجه�ضت كثير ًا م ��ن الم�شاريع الأجنبية
الم�شبوه ��ة الت ��ي حاول ��ت االلتف ��اف عل ��ى
المطال ��ب المحق ��ة لل�شع ��ب العراق ��ي ف ��ي
ال�سي ��ادة واال�ستق�ل�ال و�أخم ��دت الفتن ��ة
الطائفي ��ة بالحكم ��ة وال�صب ��ر .وواجه ��ت
االره ��اب بكاف ��ة �ص ��وره و�أ�شكال ��ه ،وكان
م ��ن �أهمه ��ا الهج ��وم الهمجي ال ��ذي تعر�ض
ل ��ه العراق م ��ن قبل ع�صاب ��ات داع�ش ،حيث
�أ�صدرت فتوى الدف ��اع الكفائي ،ما �أدى �إلى
تغيير موازين القوى ب�شكل جذري و�إحباط
م�ؤامرة كبرى حيكت للعراق والعراقيين.
وواكبت المرجعية العلي ��ا الحراك ال�شعبي
المطالب بالإ�صالح ومحاربة الف�ساد المالي
والإداري ودعمت ��ه بخطبه ��ا ومطالباته ��ا
ومواقفها ،ولكنه ـ� �ـ وللأ�سف ــ لم ي�سفر لحد
الآن عن نتائج ملمو�سة.
وكان ��ت المرجعي ��ة العليا ومات ��زال تراقب
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة بدق ��ة تام ��ة فتتدخ ��ل
متى م ��ا ا�ست�شعرت الخط ��ر محدق ًا بالعراق
وم�صالح �شعبه ،ووج ��دت �أن تدخلها يكون
مجدي� � ًا ف ��ي ح ��ل الأزم ��ات الم�ستع�صية �أو
التخفي ��ف منها ،ولتدخ ��ل المرجعية ـــــ التي
ه ��ي حري�صة عل ��ى �أن ال تتج ��اوز فيه الأطر
القانونية ـــ �صيغ مختلفة معلنة وغير معلنة،
باختالف الظ ��روف والحيثيات ،ولكنها في
كل الأح ��وال تكون �شفاف ��ة ووا�ضحة لذوي
ال�ش�أن م ��ن م�س�ؤولين وغيره ��م ،ولي�س من
د�أبها �أن تتفاوت مواقفها المعلنة عما تتبناه
في واقع الحال.

 م ��ا ه ��ي �آلي ��ة المتابع ��ة ال�سيا�س ��ية للمرجعي ��ة
وكيفية اتخاذ الموقف من قبلها؟

�سماحة ال�سي ��د ال�سي�ستان ��ي دام ظله يتابع
كل ما يجري عبر عدة �آليات ،منها :المتابعة
المبا�ش ��رة عب ��ر و�سائ ��ل الإع�ل�ام المرئ ��ي
والم�سم ��وع ،كم ��ا يق ��دم ل�سماحت ��ه �أه ��م ما
ين�ش ��ر في ال�صحافة والمواق ��ع االلكترونية
وو�سائ ��ل التوا�صل مما هو مح ��ل الحاجة،
وكذل ��ك كت ��ب وتقاري ��ر علمي ��ة ف ��ي الملفات
المهمة والح�سا�سة ،ويطلع على ما ي�صل الى
مكتبه من تقارير ع ��ن �أحاديث وت�صريحات
الم�س�ؤولين في الدولة بم�ستويات متفاوتة
تبي ��ن وجهات نظره ��م في مختل ��ف �ش�ؤون
البل ��د .كم ��ا �أن �سماحت ��ه يعتم ��د ف ��ي ج ��زء
�أ�سا� ��س م ��ن متابعاته عل ��ى ما ي�ستم ��ع �إليه
من زائريه وهم م ��ن عموم طبقات المجتمع
العراقي وغيره.
�أم ��ا �إ�صدار المواقف ،فهو يُبنى على درا�سة
دقيق ��ة ومت�أني ��ة ل ��كل حال ��ة ،وبع�ضه ��ا ق ��د
ي�ستدع ��ي الإ�ست�شارة من �أهل االخت�صا�ص،
كما ح�صل في حاالت عديدة ،منها على �سبيل
المث ��ال :ر�أي المرجعي ��ة العلي ��ا ب�إمكاني ��ة
�إج ��راء االنتخاب ��ات عل ��ى �أ�سا� ��س البطاق ��ة
التمويني ��ة ،وهو ر�أي معم ��ول به لحد الآن،
�إذ لم ت�ستط ��ع الحكوم ��ات المتعاقبة �إجراء
�إح�صاء �سكاني حتى يومنا هذا.

 م ��ا هي الموارد المالية للمرجعية الدينية ،وما
ه ��و حج ��م ت�أثيرها عل ��ى الواقع ،و�أي ��ن تُ�صرف؟
وه ��ل موارد العتب ��ات المقد�سة في العراق تكون
في متناول يدها وهي تت�صرف فيها؟

من المعروف تاريخي ًا �أن الحقوق ال�شرعية

ُ
(الخم� ��س وال ��زكاة) و�سائ ��ر م ��ا يتب ��رع
ب ��ه الم�ؤمن ��ون م ��ن الخي ��رات والمب ��رات
ت�ش ّكل الم ��وارد المالية للمرجعي ��ة الدينية،
وبالت�أكيد �أن لذلك ت�أثير ًا وا�ضح ًا على الواقع
المرجع ��ي ،ويتم ّث ��ل بالدرج ��ة اال�سا�س في
حفظ ا�ستقاللية الم�ؤ�س�سة الدينية ال�شيعية
عن ال�سلط ��ات الحاكمة عب ��ر التاريخ .ومن
هن ��ا تج ��رى مح ��اوالت د�ؤوب ��ة م ��ن جهات
مختلفة لتقلي�ص ما ي�صل الى المرجعية من
الحقوق ال�شرعية ظن ًا منهم �أن ذلك ي�ؤثر في
ن�شاطها ويح ّد من ت�أثيرها.
و�أما �أين ت�صرف الأموال؟ فالجواب وا�ضح:
�إنه ��ا ت�ص ��رف ف ��ي موارده ��ا المعروف ��ة من
ت�أمين رواتب ومخ�ص�صات �أ�ساتذة وطالب
الح ��وزات العلمي ��ة وت�أ�سي� ��س الم�شاري ��ع
الديني ��ة والخير ّي ��ة وديمومته ��ا وال�صرف
على الفق ��راء والمحتاجين ،وم ��ا ماثل ذلك،
ولي� ��س للمرجعية مبالغ كبيرة مخ ّزنة ــــ كما
ي�شي ��ع البع�ض ـــ� �ـ بل ما ي�صله ��ا يُ�صرف في
مواردها خالل مدة ق�صيرة ن�سبي ًا.
وجدي ��ر ذكره �أن �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاني
دام ظل ��ه ــ� �ـ ومن ��ذ بداي ��ات ت�صدي ��ه للعم ��ل
المرجع ��ي ـــ� �ـ �أج ��از لعم ��وم العراقيي ��ن من
مقلدي ��ه �أن يدفع ��وا حقوقه ��م ال�شرعي ��ة �إلى
الفقراء مبا�شرة من دون الرجوع �إليه .وكان
لهذه الفتوى �آثار مهمة ومباركة في ال�شارع
العراق ��ي ،كما �أن �سماحته ملتزم ب�صرف كل
م ��ا ي�صله م ��ن العراقيين في الع ��راق نف�سه،
ويُ�ص ��رف فيه �أي�ض� � ًا الكثير مم ��ا ي�صله من
مقلديه في �سائر البالد.
و�أم ��ا الموارد المالي ��ة للعتبات المقد�سة في
العراق فلم ي�سبق للمرجعية �أن ت�صرفت في
�ش ��يء منها ،كم ��ا �أنها امتنعت ع ��ن تلقي �أي
دعم مالي حكومي مبا�شر �أو من الم�ؤ�س�سات
الممولة م ��ن قبل الحكومة كدي ��وان الوقف
ال�شيعي.
�أم ��ا الحدي ��ث ع ��ن �إمكان ��ات مالي ��ة كبي ��رة
للمرجعي ��ة الديني ��ة فه ��و مم ��ا ال �أ�سا�س له،
وربما تذكر مبال ��غ خيالية ال عهد للمرجعية
بها في كل تاريخها ،ومن الغريب ما يطرحه
البع�ض م ��ن ان المرجعية ت�ستطيع �أن تحل
م�شكل ��ة الفق ��ر هن ��ا �أو هناك ف�إن ��ه كالم غير
علم ��ي وغير واقع ��ي بتات ًا .و�إنم ��ا حل هذه
الم�شكل ��ة و�أ�ضرابها هو م ��ن مهام الحكومة
و�ضم ��ن الخط ��ط والإمكان ��ات المتاح ��ة لها
عادة .و�أم ��ا �إمكانات المرجعية فهي بحدود
الم�ساهمة في رفع بع�ض الحاجة عن الفقراء
والمعوزي ��ن من خ�ل�ال الم�ساعدة المبا�شرة
�أو �إقام ��ة الم�شاري ��ع الخدمي ��ة .وم�ؤ�س�س ��ة
العين للرعاية االجتماعية من �أهم الم�شاريع
الخيري ��ة للمرجعي ��ة ،وه ��ي تعن ��ى برعاية
ع�ش ��رات الآالف من الأيتام والأرامل وتقدم

• ت�سنم طبقة من
(المتدينين) المواقع
التنفيذية و�إخفاقهم
في تلبية طموحات
ال�شعب �أثر �سلب ًا على
موقع الدين في نفو�س
�شرائح من النا�س.
• موقع المتولي
ال�شرعي للعتبتين
الح�سينية والعبا�سية
لي�س لإدارة العتبتين
و�إنما لمجرد ت�أمين
الجانب ال�شرعي فيما
يجري فيهما.

�أن الأمن ��اء العامين فيه ��ا ال يتم تعيينهم من  مت ��ى يفت ��ح ال�سي ��د ال�سي�ستان ��ي باب ��ه لل�سا�س ��ة
قب ��ل رئي�س دي ��وان الوقف ال�شيع ��ي �إال بعد العراقيين؟

• ديموم��ة المرجعي��ة ال�شيعية قوية وم�ؤثرة رهن ب�إبعاده��ا عن �شبهة التوريث
• مل يك��ن د .ع��ادل عب��د امله��دي مر�شح املرجعي��ة ،ولكنه��ا مل تعرت�ض عليه
• املرجعي��ة تنتظ��ر تطبي��ق قانون احل�ش��د ال�شعب��ي وتنفيذ الأم��ر الديواين
م�ساع ��دات للجرح ��ى والمر�ض ��ى لعالجه ��م
حتى في خارج العراق.

 ما هي مالمح منهج ال�سيد ال�سي�ستاني؟

لتو�ضي ��ح بع� ��ض مالم ��ح منه ��ج المرجعية
العليا ،يمكن الإ�شارة �إلى ما يلي:
�أ ــ � َّإن المرجعية العُليا ال تتدخل في تفا�صيل
العم ��ل ال�سيا�سي ب ��ل تترك المج ��ال وا�سع ًا
للقوى ال�سيا�سية للقيام بذلك ،و�إنما تتدخل
في الق�ضاي ��ا الم�صيرية الت ��ي تعجز القوى
ال�سيا�سية عن التعاطي معها �أو تقديم حلول
مركزية لها .
ب ــ �إ َّنها ُت�ؤمن بالتعاي�ش ال�سلمي بين �أبناء
المذاهب الإ�سالمية من �س ّنة و�شيعة وبينهم
وبي ��ن �أبن ��اء الأدي ��ان الأخرى ،وق ��د � ّأ�صلت
ذل ��ك بمنهج عملي يبتعد ع ��ن ال�شكليات غير
المنتج ��ة لح�س ��اب الم�ضمون ال ��ذي يُكر�س
ثقافة التعاي�ش واالحترام المتبادل .
ج ـ� �ـ �إ َّنه ��ا ت�ؤك ��د عل ��ى احت ��رام م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة المنبثق ��ة من خي ��ارات ال�شعب التي
ال بديل عنها بتات� � ًا لقيام وطن حر وم�ستقل
و�سي ��د ،وهذا ي�س ��ري على كاف ��ة القطاعات
الع�سكرية والأمني ��ة وال�سيا�سية والإدارية
واالجتماعية وغيرها .
د ـ� �ـ �إنه ��ا ت�ؤم ��ن ب�ض ��رورة اندم ��اج ال�شيعة
�أينما وجدوا ف ��ي �أوطانهم وهي تترك لأهل
الح ��ل والعق ��د ف ��ي كل بلد تدبي ��ر �ش�ؤونهم،
وال تتدخ ��ل ف ��ي ق�ضاياه ��م �إال �إذا ُطلب منها
ذل ��ك ور�أت �أن لتحركه ��ا ثم ��رة مفي ��دة وفق
الظروف والمعطيات الموجودة.
ه ــ �إ َّنها ُتراقب بدقة الأحداث محلي ًا و�إقليمي ًا
ودولي� � ًا وقد ت�سك ��ت طوي ًال ولك ��ن �سكوتها
لي�س غياب� � ًا ،ولذلك فهي عندما تقول  ،تقول
وبقوة في الوقت والمكان المنا�سبين لتقلب
الموازي ��ن �أو ُتغير ُخطط� � ًا �أو تفر�ض واقع ًا
في ��ه م�صلحة للوط ��ن والأم ��ة والدالئل على
ذلك كثيرة.

 ه ��ل �أن خطب ��ة الجمع ��ة الثانية الت ��ي تلقى في
ال�صح ��ن الح�سين ��ي من قب ��ل ال�شي ��خ الكربالئي
وال�سي ��د ال�صاف ��ي تكت ��ب ف ��ي النج ��ف وتر�س ��ل
�إليهما �أم �إنها من �إعدادهما؟

كان ق�س ��م منه ��ا يع� � ّد ف ��ي مكت ��ب �سماح ��ة
ال�سي ��د (دام ظل ��ه) ف ��ي النج ��ف الأ�ش ��رف
بتوجيه ومراجع ��ة �سماحته وي ُقر�أ بالن�ص،
وق�سم �آخ ��ر كان من �إع ��داد ف�ضيلتي ال�شيخ
الكربالئ ��ي وال�سي ��د ال�صاف ��ي ويت ��م �إجراء
بع� ��ض التغيي ��رات ال�ضروري ��ة علي ��ه قب ��ل
�إلقائ ��ه ،وق�سم ثالث كان مما ارتجله �صاحبا
الف�ضيلة �ضمن عناوين عامة متفق عليها مع
مكتب �سماحة ال�سيد (دام ظله).
ولم ��ا تق ��رر ف ��ي ربي ��ع الأول ع ��ام 1437هـ

المواف ��ق �شب ��اط 2016م ع ��دم التط� � ّرق
�أ�سبوعي ًا الى ر�ؤى المرجعية الدينية العليا
في ال�ش� ��أن العراقي بل ح�سبم ��ا ت�ستجد من
الأم ��ور اقت�ص ��ر ف ��ي الخط ��ب ـــ وما ي ��زال ـــ
على ذكر �أم ��ور �أخالقية ودينية واجتماعية
عامة ،وهي كلها من �إعداد ال�شيخ الكربالئي
وال�سي ��د ال�صاف ��ي ،م ��ع ا�ستثن ��اءات قليل ��ة
يع� � ّد فيها ن� ��ص الخطبة مكتوب� � ًا في النجف
الأ�ش ��رف ف ُيق ��ر�أ م ��ن دون �إ�ضاف ��ة مرتجل ��ة
�أو تغيي ��ر ملمو� ��س ،كخطب ��ة تحري ��ر
المو�ص ��ل ف ��ي  1438/10/19المواف ��ق
 2017/7/14وخطب ��ة اال�ستفت ��اء ف ��ي
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ف ��ي  1439/1/8الموافق
 2017/9/29وخطب ��ة الن�ص ��ر على داع�ش
في  1439/3/26الموافق 2017/12/15
وخطب ��ة االنتخاب ��ات ف ��ي 1439/8/17
الموافق . 2018/5/4

 هل هناك تطور وتجديد في حركة المرجعية
العليا على �صعيد العمل الديني؟

في الع�صر الراهن يواج ��ه الخطاب الديني
تحدي ��ات م�ستجدة نتيجة لت�سن ��م طبقة من
(المتديني ��ن) المنا�ص ��ب ال�سيا�سي ��ة المهمة
والمواق ��ع التنفيذي ��ة العلي ��ا ف ��ي البلد مدة
طويلة و�إخفاقهم في تلبية طموحات ال�شعب
وتحقيق تطلعاته في حياة حرة كريمة ،مما
�أ ّث ��ر �سلب ًا عل ��ى موقع الدين وقيم ��ه العقدية
وحت ��ى الأخالقي ��ة ف ��ي نفو� ��س �شرائح من
النا� ��س ،بالإ�ضاف ��ة ال ��ى �إ�شكالي ��ات �أخ ��رى
برزت نتيج ًة الحتدام ال�صراع بين منهجين
يت�سمان بالإفراط والتفريط يتبناهما العديد
ممن يت�صدون لمخاطبة الجمهور ال�شيعي،
ف�أ�صب ��ح م ��ن ال�ض ��روري� ،أو ًال :العمل على
التفري ��ق ف ��ي �أذه ��ان النا� ��س بي ��ن المبادئ
وال ُمث ��ل الديني ��ة الحقة وما تمث ��ل منها في
�سيرة �أئمة �أه ��ل البيت عليهم ال�سالم ب�أبهى
�صوره ��ا وبين م ��ا لوحظ من ع ��دم تطبيقها
في �سلوك و�سيرة كثير ممن يدعون التديّن.
وثاني ًا :الترويج �أ ْزي ��د من ذي قبل للخطاب
المرجع ��ي الو�سط ��ي المعتدل ال ��ذي يتبنى
عدم الم�سا�س بم�ستلزمات العي�ش الم�شترك
م ��ع الآخري ��ن وف ��ي الوقت نف�س ��ه ال يتنازل
ع ��ن الأ�س� ��س الفكري ��ة والعقدي ��ة التي يرى
�أحقيته ��ا ،والمرجعي ��ة الديني ��ة تعم ��ل ف ��ي
كال االتجاهي ��ن ،وهن ��اك م�س ��ارات �أخ ��رى
لن�شاطها:
منه ��ا :توفي ��ر الظ ��روف المالئم ��ة لالرتقاء
بالم�ست ��وى العلم ��ي لط�ل�اب الح ��وزات
العلمي ��ة ،من خالل ح � ّ�ث الأ�ساتذة والطالب
عل ��ى التعم ��ق ف ��ي العل ��وم الإ�سالمي ��ة وما
يمه ��د لها م ��ن عل ��وم �أخ ��رى ،واالبتعاد عن
ال�سطحي ��ة والت�س� � ّرع ف ��ي ط ��ي المراح ��ل

الدرا�سية م ��ن دون �إعط ��اء كل مرحلة حقها
من ال�ضبط والإتقان ،وله ��ذا الغر�ض �أي�ض ًا
تم ت�شييد العديد م ��ن المدار�س المخ�ص�صة
للطالب الجدد من الأذكياء والنابهين لل�سير
به ��م وفق مناهج درا�سي ��ة منا�سبة بمبا�شرة
و�إ�ش ��راف �أ�ساتذة كفوئي ��ن ،مع ت�أمين كامل
م�ستلزماتهم المعي�شية.
ومنها :توجيه الخطب ��اء والمبلغين بالعمل
على زي ��ادة الوعي الدين ��ي للم�ستمعين من
خ�ل�ال �ش ��رح حقائ ��ق الدين ومعال ��م مذهب
�أه ��ل البيت عليهم ال�س�ل�ام بالمنطق العلمي
الر�صي ��ن المبن ��ي عل ��ى الأدل ��ة المُحكم ��ة
والثابت ��ة ،واالبتع ��اد ع ��ن الأ�ساطي ��ر وم ��ا
يج ��ري مجراه ��ا ،بالإ�ضاف ��ة الى ب � ّ�ث روح
الألفة والمحبة بين �أبناء ال�شعب والتجنب
عما يثي ��ر الفرقة والبغ�ضاء ويخ ��ل بال�سلم
المجتمعي.
ومنها :التوا�صل مع جيل ال�شباب وال �سيما
في الجامعات والمعاهد من خالل ا�ست�ضافة
مجامي ��ع منهم ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات الحوزوية
لال�ستم ��اع ال ��ى �أ�سئلتهم الفكري ��ة والعقدية
والح ��وار معهم ب�ش� ��أن ال�شبه ��ات التي ُتثار
هذه الأي ��ام ومحاول ��ة دفعها بلغ ��ة مفهومة
مواكبة لثقافة الع�صر.

 ه ��ل للمرجعي ��ة الدينية �إ�شراف على م�شاريع
العتب ��ات المقد�س ��ة ف ��ي الع ��راق ون�شاطاته ��ا
اال�ستثمارية؟

ينتظ ��م عمل العتب ��ات المقد�سة ف ��ي العراق
وف ��ق قان ��ون �إدارة العتب ��ات المقد�س ��ة
والم ��زارات ال�شيعي ��ة ال�شريف ��ة رق ��م ()19
ل�سن ��ة  ،2005الم�ش ��رع في مجل� ��س النواب
بتاريخ .2005/12/26
وق ��د ورد في ن�ص الفق ��رة الثانية من المادة
الثالث ��ة م ��ن ه ��ذا القان ��ون ،الت�أكي ��د عل ��ى
“�ص ��رف واردات (العتب ��ات والم ��زارات)
ف ��ي موارده ��ا وف ��ق ال�ضواب ��ط ال�شرعي ��ة
والقانوني ��ة” .وورد في الفق ��رة الثالثة من
الم ��ادة نف�سه ��ا �إمكانية “ا�ستثم ��ار الأموال
العائ ��دة للعتب ��ات والم ��زارات بمختل ��ف
الأوج ��ه المتاحة والموافق ��ة لأحكام ال�شرع
الحنيف والقوانين النافذة”.
والحقيق ��ة �أن العتبات المقد�سة وخ�صو�ص ًا
ف ��ي كرب�ل�اء المقد�س ��ة �أقام ��ت م�شاري ��ع
�صحي ��ة وتربوي ��ة واجتماعي ��ة وتعليمي ��ة
وخدمي ��ة غاي ��ة ف ��ي الأهمي ��ة� ،ساهم ��ت
ف ��ي تخفي ��ف معان ��اة المواطني ��ن .ولديه ��ا
م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة لدع ��م الن�شاط ��ات
الخيري ��ة والتو�س ��ع فيها .وه ��ي لي�ست من
الم�ؤ�س�س ��ات والجه ��ات التابع ��ة للمرجعية
الديني ��ة لتك ��ون له ��ا رقاب ��ة عل ��ى عملها ،بل
تعمل با�ستقاللية تامة عنها� ،أق�صى ما هناك

موافق ��ة المرجع االعل ��ى بموجب تن�صي�ص
القان ��ون عليه ،ول ��و لم ين� ��ص القانون على
ذل ��ك لم ��ا ّ
تدخ ��ل �سماحته ف ��ي الأم ��ر .و�أما
ح�ضور ال�شي ��خ الكربالئي وال�سيد ال�صافي
ــ� �ـ وكيلي �سماحة ال�سي ��د دام ظله في كربالء
المقد�سة ــ� �ـ في موقع المتولي ال�شرعي على
العتبتي ��ن الح�سيني ��ة والعبا�سية فلي�س هو
بمعن ��ى ن�صبهما لإدارة العتبتين ،بل لمجرد
ت�أمين الجانب ال�شرع ��ي فيما يجري فيهما،
و�إنم ��ا تتم �إدارتهما من قبل مجل�سي الإدارة
فيهما وال م�سا�س لح�ضورهما بال�صالحيات
القانونية الممنوح ��ة لمجل�سي الإدارة ،وال
بتبعيتهم ��ا لدي ��وان الوق ��ف ال�شيع ��ي الذي
بدوره يتبع رئا�سة مجل�س الوزراء.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س يفتر� ��ض �أن تك ��ون
كاف ��ة الم�شاري ��ع والن�شاط ��ات الخدمي ��ة
واال�ستثماري ��ة في العتب ��ات المقد�سة تحت
�سق ��ف م ��ا �أق ��ره قانونها .ويطب ��ق عليها كل
مقت�ضي ��ات قواني ��ن الرقاب ��ة المالي ��ة عل ��ى
الم�ؤ�س�س ��ات والدوائ ��ر الحكومي ��ة ويفع ��ل
دوره ��ا بالح ��دود الت ��ي تحدده ��ا القوانين
المرعي ��ة الإج ��راء ،وه ��ذا منه ��ج ع ��ام لدى
�سماحة ال�سيد ال�سي�ستاني دام ظله بالن�سبة
الى كل الدوائر والم�ؤ�س�سات الر�سمية.

 ه ��ل كان ال�سي ��د ع ��ادل عب ��د المه ��دي مر�شح
المرجعية لموقع رئا�سة الوزراء؟

ل ��م يك ��ن مر�ش ��ح المرجعي ��ة العلي ��ا لرئا�سة
الوزراء ،ب ��ل كان مر�شح كتلتي ��ن كبيرتين،
وحظ ��ي بقب ��ول وطن ��ي و�إقليم ��ي ودولي،
فل ��م تعتر� ��ض علي ��ه المرجعي ��ة ،ولكنه ��ا
بلغ ��ت الأط ��راف المعني ��ة ب�أنه ��ا ل ��ن ت�ؤي ��د
الحكوم ��ة الجدي ��دة �إال �إذا وج ��دت مالم ��ح
النجاح في عملها ،م ��ع الأخذ بعين االعتبار
حج ��م الم�ش ��اكل المتوارثة م ��ن الحكومات
ال�سابقة.
علم� � ًا �أن منه ��ج المرجعي ��ة العلي ��ا من ��ذ بدء
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ف ��ي الع ��راق يقوم على
�أ�سا� ��س ع ��دم التدخ ��ل بتات� � ًا بت�سمي ��ة �أو
تر�شي ��ح �أي م�س� ��ؤول تنفي ��ذي ف�ض�ل� ًا ع ��ن
المنا�ص ��ب العليا ،ما ع ��دا موقعين يتطلبان
ـــ بح�سب القان ��ون ـــ موافقة المرجع الأعلى
عل ��ى التر�شي ��ح لهما وهم ��ا :رئي� ��س ديوان
الوقف ال�شيعي ،والأمناء العامون للعتبات
المقد�س ��ة ،ولكن في الوق ��ت نف�سه ال تتدخل
المرجعي ��ة ف ��ي عمل الدي ��وان والعتب ��ات ــــ
ك�سائ ��ر الم�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة ـــ� �ـ �إال فيم ��ا
يطلب فيه ر�أيها ال�شرعي في بع�ض الق�ضايا
لتن�صي�ص القانون على �أن الديوان ودوائره
�إنما ُتدار وفق الفقه ال�شيعي.

• كافة م�شاريع
العتبات المقد�سة
هي تحت �سقف ما
أقره قانونها ويطبق
� ّ
عليها كل مقت�ضيات
الرقابة المالية.
• � ّأ�س�س ال�سيد
ال�سي�ستاني لنمط
من التعامل مع
الق�ضايا ال�سيا�سية
واالجتماعية
ي�صعب تجاوزه في
الم�ستقبل.

�سماح ��ة ال�سيد ال�سي�ستان ��ي دام ظله �أغلق بابه
بوجه ال�سيا�سيين منذ حوالي �سنة  2011ولحد
الآن ،لأ�سب ��اب معروفة لدى الق ��وى ال�سيا�سية،
ف�إذا زالت تلكم الأ�سباب ُتفتح الباب.
ً
المرجعية العليا تنتظر تغيير ًا وا�ضحا في �أداء
من بيده ��م ال�سلطة وتقدم� � ًا ملمو�س ًا في ملفات
مكافح ��ة الف�س ��اد ،وتح�سي ��ن الخدم ��ات العامة
وتخفي ��ف معان ��اة المواطني ��ن ،و�أم ��ور �أخرى
�أ�ش ��ارت �إليها في �أكثر م ��ن منا�سبة .هي تنتظر
ر�ؤي ��ة مالم ��ح النجاح ف ��ي هذه الملف ��ات لتبني
على ال�شيء مقت�ضاه.

 ك ُث ��ر الحدي ��ث ح ��ول الح�شد ال�شعبي ال ��ذي ت�شكل
م ��ن ع ��دد م ��ن الف�صائل الم�سلح ��ة و�أع ��داد كبيرة من
المتطوعي ��ن الذي ��ن التحق ��وا بجبه ��ات القت ��ال �ض ��د
داع� ��ش بعد فت ��وى المرجعي ��ة الدينية العلي ��ا بوجوب
الدفاع الكفائي ،ما هي ر�ؤية المرجعية حول م�ستقبل
هذه القوة؟

هناك قانون �أقر ف ��ي مجل�س النواب ينظم عمل
هذه القوة .ين�ص البند خام�س ًا من الفقرة ثاني ًا
م ��ن المادة الأولى منه على �ضرورة �أن (يتم فك
ارتباط منت�سب ��ي هيئة الح�ش ��د ال�شعبي الذين
ين�ضم ��ون ال ��ى ه ��ذا الت�شكي ��ل عن كاف ��ة الأطر
ال�سيا�سي ��ة والحزبي ��ة واالجتماعية وال ي�سمح
بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي ف ��ي �صفوف ��ه) وهن ��اك �أمر
ديواني �صدر من ال�سيد رئي�س مجل�س الوزراء
بغي ��ة هيكل ��ة ه ��ذه الق ��وة ،والمرجعي ��ة تنتظر
تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك الأمر الديواني،
وت�ؤكد على موقفها المبدئي من �ضرورة ح�صر
ال�سالح بيد الدول ��ة ،وعدم ال�سماح بامتالك �أي
حزب �أو مجموعة �أو ع�شيرة �أو غيرها لل�سالح
المتو�س ��ط �أو الثقيل تحت �أي ذريعة �أو عنوان
خارج القوات الم�سلح ��ة الر�سمية على الأر�ض
العراقي ��ة ،وترى �أنه ال يمك ��ن تطبيق القوانين
وفر� ��ض هيب ��ة الدول ��ة وال مكافح ��ة الف�س ��اد
ب�ص ��ورة �شامل ��ة وال المحافظة عل ��ى الحريات
العام ��ة والخا�ص ��ة وال غير ذلك مم ��ا يدعو �إليه
الد�ست ��ور مع امتالك ال�س�ل�اح وانت�شاره خارج
الأطر القانونية الر�سمية.

 بع� ��ض من يلتقي بال�سي ��د ال�سي�ستاني من عراقيين
�أو �أجان ��ب ين�ش ��ر ف ��ي و�سائ ��ل الإع�ل�ام �أو مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ا يدعي �أن ��ه م�ضمون حديث
�سماحة ال�سيد �إليه ،متى يمكن االعتماد على ما ين�شر
من هذا القبيل؟
ال يعتم ��د �إال على ما يتم توثيق ��ه من قبل مكتب
�سماح ��ة ال�سيد وين�شر على موقعه الر�سمي في
�شبك ��ة االنترن ��ت ،وق ��د لوحظ في ح ��االت غير
قليلة �أن البع�ض ن�سبوا الى �سماحته ما لم يقله
خط�أً منهم ف ��ي الفهم والتلق ��ي �أو لم�آرب معينة
و�أغرا�ض م�سبقة.

 كي ��ف ت ��رى م�ستقب ��ل المرجعي ��ة الديني ��ة بعد عمر
طوي ��ل لل�سي ��د ال�سي�ستان ��ي؟ وهل يك ��ون لمكتبه دور
في ذلك؟ وهل تتوقع �أن ي�ستمر منهجه ال�سيا�سي مع
المرجعية القادمة في العراق؟

المرجعي ��ات الكب ��رى ف ��ي التاري ��خ ال�شيع ��ي
ل ��م تت�ش ��كل �إال بدع ��م و�إ�سناد طي ��ف وا�سع من
العلم ��اء والف�ض�ل�اء ف ��ي الح ��وزات العلمي ��ة
والبل ��دان الت ��ي ت�سكنه ��ا ال�شيع ��ة ف ��ي مختلف
�أنحاء العالم .واعتق ��د �أن الم�ستقبل لن يختلف
عن الما�ضي في هذا ال�ش�أن ،وال ي�سعني التنب�ؤ
بما ي�ستقر عليه الأم ��ر �آنذاك .ولكن من الم�ؤكد
�أن منهج �سماحة ال�سيد (دام ظله) ـــ الذي ي�سير
عليه مكتب ��ه في النجف الأ�شرف ــــ� �ـ بعيد تمام ًا
ع ��ن �أي فك ��رة با�ستم ��رار تعاط ��ي �أ�سرت ��ه م ��ع
ال�ش� ��أن المرجع ��ي بع ��د غياب �شخ� ��ص المرجع
(�أطال الله عم ��ره) ويرى �أن ديمومة المرجعية
ال�شيعية قوية وم�ؤثرة رهن ب�إبعادها عن �شبهة
التوريث بغ� ��ض النظر عن الم�ؤه�ل�ات العلمية
والإدارية للمنت�سبين �إليها.
و�أما ب�ش�أن تعاطي المرجعية القادمة مع ال�ش�أن
العراق ��ي وفق منه ��ج �سماح ��ة ال�سيد فه ��و �أمر
متوقع ال ��ى حد بعيد ،فقد �أ�س�س �سماحته لنمط
من التعامل مع الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية
ي�صع ��ب تجاوزه بع ��د �أن �أ�صب ��ح واقع ًا يحظى
بمقبولية كبيرة لدى �شرائح وا�سعة من ال�شعب
العراقي وال �سيما من النخب الفكرية والثقافية
وال�سيا�سية.
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ترجمة

منظمة دولية :املياه والف�ساد م�شكلتان تعيقان ا�ستقرار الب�صرة
 ترجمة :حامد �أحمد

ال�صيف الما�ضي �شهدت الب�صرة
 ،المحافظة الغنية بالنفط ،
احتجاجات عنيفة ب�سبب عدد
من ال�شكاوي والمظالم �أ�شتملت
على البطالة واالفتقار الى
مياه �صالحة لل�شرب  ،وتزامن
ذلك الغ�ضب مع ا�ستقبال
الم�ست�شفيات الكثر من
 118,000حالة مر�ضية ناجمة
عن ا�ستهالك الأهالي لمياه
ملوثة .

بعد مرور �أكرث من �سنة ما يزال الو�ضع
كم ��ا هو عليه حيث تعت�ب�ر م�شكلة املياه
يف الب�ص ��رة م�شكل ��ة مزمن ��ة مل يو�ض ��ع
لها حل متعلق ��ة مبنظومة معاجلة املياه
والبع�ض يتخوف من عودة ا�ضطرابات
عام  2018للمدينة للمطالبة بايجاد حل
حلرمان املدينة من خدمات ا�سا�سية.
ا�ستن ��اد ًا ملنظم ��ة  ،املجل� ��س الرنويجي
لالجئ�ي�ن  ، NRCوهي منظم ��ة �إغاثة
تعم ��ل يف الب�ص ��رة فان ��ه م ��ع اق�ت�راب
العام الدرا�سي اجلديد خالل هذا ال�شهر
�ست�شه ��د مدار� ��س الب�صرة قريب� � ًا عودة
�أك�ث�ر من � 250,000ألف تلميذ يف وقت
التتوف ��ر يف املدار�س مياه �إ�سالة نظيفة
�أو حت ��ى �أحوا� ��ض مي ��اه مثبت ��ة فيه ��ا
حنفيات .
�أك�ث�ر م ��ن  40%م ��ن حج ��م حمافظ ��ة

الب�ص ��رة ما ت ��زال غري مربوط ��ة ب�شبكة
ال�ص ��رف ال�صح ��ي  ،و�إن �أغل ��ب النا�س
ي�ضط ��رون ل�ش ��راء مي ��اه م ��ن حاويات
مي ��اه خا�ص ��ة �أو ي�ش�ت�رون قن ��اين
مي ��اه لل�ش ��رب  .تنته ��ي ه ��ذه القن ��اين
البال�ستيكي ��ة برميه ��ا يف الطرق ��ات
وقن ��وات املي ��اه الت ��ي غالب� � ًا م ��ا تك ��ون
مغلقة ب�سبب هذه النفايات .
توم بيري كو�ست ��ا  ،متحدث عن املجل�س
الرنويجي لالجئني  ،يقول " هناك مياه
يف الب�صرة وهن ��اك مياه يف كل مكان ،
ولكن التوجد قطرة ماء واحدة �صاحلة
لل�شرب ".
الكث�ي�ر ادع ��وا ب ��ان الف�س ��اد احلكومي
يتحم ��ل ج ��زء ًا م ��ن امل�شكل ��ة يف ف�ش ��ل
جتهي ��ز �أه ��ايل الب�ص ��رة مبي ��اه نظيفة
�صاحلة لل�شرب .
كاظ ��م ال�سه�ل�اين  ،مدي ��ر معه ��د ني�سان
للتوعي ��ة الدميقراطي ��ة وه ��ي منظم ��ة
جمتم ��ع م ��دين تعمل يف الب�ص ��رة  ،قال
" ال اعتق ��د �أن احلكومة املحلية مهتمة
�أ�ص�ل� ًا بايجاد حلول جدية مل�شاكل املياه منا�سيب تدفق املياه يف دجلة والفرات  ،خ�ل�ال الف�ت�رات الت ��ي تق ��ل فيه ��ا ن�سب
� .إنه ��ا من�شغل ��ة بت�أم�ي�ن ح�صوله ��ا على حيث �أن  70%من موارد مياه العراق هط ��ول الأمط ��ار  ،كم ��ا ح�ص ��ل ال�صيف
ح�ص�ص مالية ع�ب�ر �صفقات بينها وبني ت�أت ��ي م ��ن بل ��دان جم ��اورة  .وا�ستنادا املا�ض ��ي  ،ف ��ان تدفق ��ات املي ��اه الواطئة
ملنظم ��ة هيوم ��ن رايت�س ووت� ��ش  ،ف�إنه ت�ساه ��م يف ح ��دوث تدفق عك�س ��ي ملياه
�شركات خا�صة".
ولك ��ن بغ� ��ض النظر ع ��ن �س ��وء الإدارة باال�ضاف ��ة اىل ال�س ��دود اظه ��رت �ص ��ور ماحل ��ة قادم ��ة م ��ن اخللي ��ج اىل �ش ��ط
والف�س ��اد ف�إن مدينة الب�صرة قد واجهت �أقمار �صناعي ��ة تو�سع ًا كبري ًا يف مزارع الع ��رب  .وا�ستن ��ادا اىل � ،أحمد حنون ،
حتدي ��ات �إ�ضافي ��ة �أخ ��رى  :م�شاري ��ع ق�ص ��ب ال�سك ��ر وم ��زارع الأ�سم ��اك التي مدير �ش�ؤون البيئة يف جمل�س حمافظة
�إن�ش ��اء ال�س ��دود وامل ��زارع يف �إي ��ران حتت ��اج وفرة مياه يج ��ري ان�شا�ؤها يف الب�صرة ف�إن معدالت ملوحة مياه �شرب
وتركي ��ا و �سوري ��ا �ساهم ��ت يف تقلي ��ل �إيران .
ال�صيف املا�ضي و�صلت �أكرث من املعدل

املقبول ب  50مرة .
وكان ��ت رده ��ات امل�ست�شفي ��ات ملئ ��ى
مبر�ضى يعانون �أعرا�ض الت�سمم باملياه
مث ��ل التقي ��وء والإ�سه ��ال وح�سا�سي ��ة
اجللد .
نائ ��ب حماف ��ظ الب�ص ��رة � ،ضرغ ��ام
االجودي  ،قال " �إذا مرت بالبلد ف�صول
جفاف خالل ال�سن ��وات القادمة ومل تقم
احلكومة ب�إن�شاء �أي م�ستودعات جديدة

و�س ��دود  ،فقد حت�صل هناك م�شاكل مرة
�أخرى ".
ا�ستنادا اىل � ،شكري احل�سن  ،اخ�صائي
بالتل ��وث البيئ ��ي يف جامع ��ة الب�صرة ،
ف ��ان الب�صرة ق ��د �شهدت �سابق ��ا انت�شار
امرا� ��ض متعلق ��ة بتل ��وث املي ��اه ولك ��ن
لي� ��س مب�ست ��وى االزم ��ة الت ��ي �شهدتها
الب�صرة العام املا�ضي .
وق ��ال احل�س ��ن معلق� � ًا عل ��ى انت�ش ��ار
�أمرا� ��ض املي ��اه الت ��ي ح�صل ��ت ال�صيف
املا�ضي وا�ستم ��رت حلد ت�شرين الثاين
 " 2018كن ��ت قلق� � ًا ج ��د ًا �إزاء الع ��دد
الكبري من املر�ضى  .ما ح�صل من و�ضع
�صحي ع ��ام كانت ل ��ه ا�ص ��داء �سيا�سية
واجتماعية ".
الأمطار الغزيرة التي بد�أت يف ت�شرين
االول وا�ستم ��رت حل ��د ني�س ��ان 2019
خفف ��ت م ��ن مع ��دالت امللوح ��ة العالية ،
والتي يعتقد كانت عام ًال يف تقليل ن�سبة
امرا� ��ض املياه ه ��ذا العام  ،ق ��د ت�سببت
من ناحي ��ة اخ ��رى مب�ش ��اكل في�ضانات
يف مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن الع ��راق  .يف
املحافظ ��ات اجلنوبية ب�ضمنها الب�صرة
ا�ضط ��رت �آالف العوائ ��ل لله ��روب م ��ن
منازلها ب�سبب الفي�ضانات .
مع ذلك وحتى بعد رجوع ن�سبة ملوحة
املي ��اه ملعدالتها الطبيعي ��ة  ،ف�إن التلوث
الناج ��م ع ��ن �س ��وء �إدارة �شبك ��ة �صرف
مياه املجاري ومياه الف�ضالت �سي�ؤدي
�أي�ض� � ًا اىل بقاء م ��اء الب�صرة ملوث ًا غري

�صال ��ح لل�ش ��رب  .قن ��وات املي ��اه ملوثة
مبجاري ال�ص ��رف ال�صحي والف�ضالت
احليواني ��ة والقمامة وكذل ��ك التلوثات
الناجم ��ة ع ��ن خملف ��ات �آب ��ار النف ��ط
والأ�سمدة الزراعية.
وا�ستن ��ادا اىل �أخ�صائي التلوث البيئي
 ،احل�سن  ،ف� ��أن فحو�صات عينات مياه
يف ني�س ��ان م ��ن خم�س ��ة مواق ��ع اثبتت
نتائجه ��ا وج ��ود جراثي ��م وفايرو�سات
وطفيلي ��ات ت�سبب ح ��االت �إ�سهال حادة
وتقيوء .
مع اقرتاب ب ��دء العام الدرا�سي اجلديد
ه ��ذا ال�شه ��ر ف ��ان االطف ��ال �سيبق ��ون
عر�ض ��ة مل�ش ��اكل املي ��اه املزمن ��ة  .وقال
املتح ��دث با�س ��م املجل� ��س الرنويج ��ي
لالجئ�ي�ن  ،بي�ي�ر كو�ست ��ا � ،إن االطف ��ال
العام املا�ضي تعر�ضوا المرا�ض ب�سبب
املياه بعد فرتة وجيزة من بدء عودتهم
للمدار�س.
م ��ن ب�ي�ن  12مدر�س ��ة متكن ��ت املنظم ��ة
الرنويجي ��ة �إع ��ادة ت�أهيله ��ا وتوف�ي�ر
مي ��اه �صاحلة لل�شرب فيه ��ا هي مدر�سة
ال�شبي�ل�ات االبتدائي ��ة يف بل ��دة �أب ��و
اخل�صي ��ب  20ك ��م جن ��وب الب�ص ��رة .
وا�ستنادا ملدير املدر�سة  ،هاين ابراهيم
خلي ��ل  ،قب ��ل الت�أهي ��ل كان ��ت املدر�س ��ة
تع ��اين م ��ن افتقاره ��ا ملي ��اه �صاحل ��ة
لل�شرب وعدم توفر دورات مياه �صحية
كافية للطالب .
عن منظمة �آيرن  IRINاالن�سانية

اليون�سكو تتعهد المبا�شرة ب�إعادة �إعمار جامع النوري و منارته الحدباء مطلع العام 2020
 ترجمة :املدى

في خطوة لمراجعة التقدم
الحا�صل في م�شروع مبادرة ،
�إحياء روح المو�صل  ،عقدت
مديرة منظمة اليون�سكو ،
�أودري �أزوالي  ،في � 11أيلول
جل�سة اجتماع عمل في مقر
منظمة اليون�سكو في باري�س
�ضم وزير الثقافة العراقي
عبد الأمير الحمداني ومحافظ
المو�صل من�صور المرعيد .
املبادرة الرائدة هذه  ،التي اطلقتها اليون�س ��كو
يف ب ��ادئ الأمر ع ��ام  2018بدعم م ��ن احلكومة
العراقي ��ة والأمني الع ��ام لالمم املتح ��دة  ،تركز
على البعد االن�س ��اين لإعادة �إعمار املدينة حول
ثالث ��ة حم ��اور رئي�س ��ة � :أ�ش ��تملت عل ��ى �إعادة
ت�أهي ��ل و�إعم ��ار الإرث احل�ض ��اري املت�ض ��رر
واملدمر  ،و�إعادة ت�أهيل النظام الرتبوي و�إعادة
تن�شيط احلياة الثقافية من جديد .
وقال ��ت مدي ��ر ع ��ام منظم ��ة اليون�سك ��و �أودري
�أزوالي " املو�ص ��ل كانت رمز التنوع والت�سامح
قب ��ل احلرب  .روح املو�صل ه ��ي كمثال وكهدف
لبقية �أنحاء العراق ".
وا�ضاف ��ت �أزوالي يف بي ��ان لها عق ��ب االجتماع
بالوف ��د العراق ��ي " لق ��د تعهدنا للعم ��ل �سوية .
واتفقنا على جدول زمني ر�صني وخطة عمل ".
م�شرية ب�شكل خا�ص اىل م�شروع �إعادة الإعمار

املم ��ول من قبل دولة االم ��ارات العربية املتحدة
والذي يت�ضمن جامع النوري ومنارته احلدباء
بالإ�ضافة اىل كني�ستني .
و�أ�ش ��ارت �أزوالي �إن ��ه من املتوق ��ع االنتهاء من
�أعم ��ال الت�سوية بالهياكل الباقية و�إزالة االلغام
والعب ��وات م ��ن موقع اجلام ��ع واملن ��ارة خالل
اال�سابي ��ع القادمة  ،وم ��ن املمكن الب ��دء بعملية
�إع ��ادة الإعم ��ار خ�ل�ال الن�ص ��ف الأول م ��ن عام
 . 2020حج ��م الدمار كان كب�ي�ر جد ًا يف املنارة
خالل فرتة احتالل داع�ش للمدينة .
وا�ستدرك ��ت �أزوالي بقولها " نحن ندرك حجم
ال�صعوب ��ات  ،ولك ��ن �أه ��ل املو�ص ��ل ي�ستحقون
جهودن ��ا  .املو�صل كانت رمز التنوع والت�سامح
قب ��ل �أن يت ��م احتاللها  .روح املو�ص ��ل هي مثال
لبقية �أنحاء العراق ".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال وزي ��ر الثقاف ��ة احلم ��داين "

االحتياج ��ات كبرية و�ضخم ��ة  ،ولكن مب�ساعدة
منظم ��ة اليون�سك ��و واملجتمع ال ��دويل �سيكون
مبقدورنا مواجهة هذا التحدي � .سنعمل كفريق
واحد ".
و�شكر حمافظ نينوى املرعيد منظمة اليون�سكو
للجه ��ود الت ��ي تبذله ��ا لإحي ��اء تاري ��خ و روح
املو�ص ��ل و�أكد عل ��ى �ضرورة �أن يح ��اط ال�شعب
علم� � ًا به ��ذا امل�ش ��روع  .وم�ض ��ى بقول ��ه " يجب
�أن يعل ��م ال�س ��كان واالهايل ب�أن م ��ا نقوم به هو
م�شروع ر�صني ورا�سخ ".
مب ��ادرة اليون�سك ��و ت�ص ��ل اىل �أبع ��د من جمرد
�إع ��ادة �إعم ��ار اجلام ��ع التاريخ ��ي واحيائه من
جدي ��د بل �أي�ض ًا تخ�صي�ص �أم ��وال لإعادة �إعمار
كنائ� ��س ومدار�س و�ش ��ارع يف مدين ��ة املو�صل
القدمي ��ة ال ��ذي ي�شته ��ر مبح�ل�ات بي ��ع الكت ��ب
واملكتبات .

ورك ��زت �أزوالي يف حديثه ��ا بانه ��ا طلب ��ت
تخ�صي� ��ص ج ��زء م ��ن امليزاني ��ة املخ�ص�ص ��ة
للم�ش ��روع والبالغ ��ة  100ملي ��ون دوالر ب� ��أن
تذه ��ب اىل �إعادة �إعمار كني�س ��ة ومواقع دينية
م�سيحية �أخرى يف املدينة .
خطة �إع ��ادة �إعمار جامع النوري  ،التي اطلقت
للم ��رة الأوىل ع ��ام � ، 2018ستك ��ون مبثاب ��ة
ال�صفح ��ة الأكرثا�ستقطاب ��ا لالنتب ��اه �ضم ��ن
مبادرة �إعادة �إعمار الإرث احل�ضاري للمو�صل
التي تتوالها منظمة اليون�سكو .
�إعادة �إحياء روح املو�صل هي �أكرب خطة �إعادة
�إعم ��ار وت�أهي ��ل يف تاريخ الع ��راق وت�أتي بعد
مرور �سنت�ي�ن على تدمري املدين ��ة القدمية على
�أيدي م�سلحي داع�ش .
وقال ��ت مدير عام منظم ��ة اليون�سكو يف حديث
لل�صحفي�ي�ن م ��ن مق ��ر املنظم ��ة يف باري� ��س "

اتفقن ��ا عل ��ى ج ��دول زمن ��ي وتق ��ومي تاريخي
ر�صني لتنفيذ اخلطة والتح�شيد للبدء بالتنفيذ
عل ��ى الأر�ض داخ ��ل الع ��راق � ،أم ��ا الآن فيجب
االنتهاء من مرحلة الت�سوية الهيكلية واملرحلة
احل�سا�س ��ة واملهم ��ة املتمثلة بتخلي ��ة وتنظيف
املوقع من الألغام واملواد املتفجرة التي جتري
حالي ًا وت�ستمر حلد نهاية هذا العام ".
و�أ�ضافت قائلة " اتفقنا �أي�ض ًا على حتديد موعد
زمن ��ي �سن�شهد فيه البدء بعملي ��ات �إعادة �إعمار
اجلامع خالل الف�صل الأول من عام 2020
وكان زعي ��م تنظي ��م داع�ش االرهاب ��ي  ،ابو بكر
البغ ��دادي  ،ق ��د �أعل ��ن ت�أ�سي� ��س دول ��ة اخلالف ��ة
املزعومة من على منرب جامع النوري يف �صيف
ع ��ام  ، 2014ليقوم م�سلح ��و التنظيم االرهابي
نف�س ��ه بن�سف وتدمري اجلام ��ع يف حزيران عام
 2017بع ��د �أن تقدم زح ��ف الق ��وات الع�سكرية

العراقة �أكرث لتحرير املدينة .
بعد مرور �سنتني على احلاق الهزمية بداع�ش ما
تزال املو�صل مدينة يغمرها احلطام واالنقا�ض
مع غياب �أي جهد دويل حقيقي لإعادة �إعمارها
 ،وهي املدين ��ة التي ماتزال حلد الآن تكافح من
�أج ��ل التمتع بخدم ��ات �أ�سا�سية مث ��ل الكهرباء
واملي ��اه ال�صاحلة لل�شرب والرعاي ��ة ال�صحية .
برنامج التنمية الذي ترعاه الأمم املتحدة يعمل
عل ��ى ا�ستع ��ادة وترمي ��م البي ��وت اخلا�ص ��ة يف
املدين ��ة القدمية من املو�ص ��ل التي ما يزال كثري
من �سكانها يعي�شون ويقيمون يف خميمات .
دول ��ة االم ��ارات العربي ��ة تعه ��دت م ��ن جانبه ��ا
بتوف�ي�ر  50,4ملي ��ون دوالر لتموي ��ل امل�شروع
بالرتكي ��ز على �إع ��ادة �إعمار اجلام ��ع  ،مع تعهد
االحتاد االوربي بتوفري  24مليون دوالر �أي�ض ًا
.
الق ��رار باختي ��ار املو�ص ��ل كمث ��ال مل�ش ��روع
التح�س�ي�ن من بني املدن العراقية االخرى يعود
ب�ش ��كل خا�ص لتاريخه ��ا املتمي ��ز كمدينة ت�ضم
ثقاف ��ات وح�ض ��ارات وطوائف عرقي ��ة ودينية
خمتلفة .
وقال ��ت مدي ��رة اليون�سك ��و �أزوالي به ��ذا
اخل�صو� ��ص " لق ��د اخرتن ��ا املو�ص ��ل كرمز لأن
املو�ص ��ل كانت قبل احلرب مدين ��ة تنوع مدينة
ت�سامح وحتمل  ،وهي مدينة عا�ش فيها النا�س
�سوي ��ة وتربطه ��م اوا�ص ��ر تتج ��اوز حواج ��ز
مكوناته ��م وطوائفه ��م وتتج ��اوز حواج ��ز
معتقداتهم الدينية ".
يذكر �أن جامع النوري �أو جامع النوري الكبري
هو �أح ��د امل�ساجد التاريخي ��ة يف العراق ويقع
يف ال�ساح ��ل الأمي ��ن  ،الغرب ��ي  ،م ��ن نهر دجلة
يف املو�صل ويعود تاريخه اىل القرن ال�ساد�س
الهج ��ري � ،أي �أن عمره يناه ��ز الت�سعة قرون .
وي�شتهر اجلام ��ع مبنارته احلدب ��اء التي ُتقرن
دائم ًا مبدينة املو�صل .
تعر� ��ض امل�سجد للق�صف ع ��دة مرات يف معركة
حتري ��ر املو�ص ��ل  2017 – 2016مم ��ا ه ��دد
بانهي ��ار املن ��ارة ويف ي ��وم  21حزيران 2017
وبع ��د تقدم القوات العراقية يف زحفها لتحرير
م ��ا تبقى من املدينة يف منطقة املو�صل القدمية
جل� ��أ تنظيم داع� ��ش اىل تدم�ي�ر ون�سف اجلامع
ومنارته احلدب ��اء وكان �إعالنا لهزمية التنظيم
وطرده من مدينة املو�صل .
عن الأ�سو�شييتدبر�س

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

�أيخون درجال الأمانة؟
ت�س ��ا�ؤل مُريب �أفقد �صواب متابعي الكرة العراقية لي�س حملي ًا
فح�سب ،بل عربي ًا ،ملا للق�ضية التي نادى بها جنم الكرة ال�سابق
عدن ��ان درجال م ��ن �أهمية من ��ذ �أن وط� ��أت قدماه �أر� ��ض الوطن
الثالث ��اء الثال ��ث ع�ش ��ر م ��ن �شب ��اط  2018و�سبقت ��ه م�شاورات
هاتفي ��ة طويلة جتاوزت الع ��ام ون�صف م ��ع �إداري م�س�ؤول يف
احت ��اد �أ�سبق و�صحفي و�ضع كل ثقت ��ه فيهما حل�سم قرار عودته
بهدف �إ�ص�ل�اح اللعبة ،واعد ًا ب�أمانته على انت�شالها من فو�ضاها
أرا�ض عربية!
العارمة لت�سرت ّد كرامتها املذبوحة يف � ٍ
�سنة و�سبعة ا�شهر ويومان ،هي املدة التي ق�ضاها درجال حتى
ُتاخم ًا �أ�سرة الك ��رة يف م�ستق ّره الفندقي و�سط العا�صمة
الآن ،م ِ
كمقيم لفرتة طويلة ،وزائ � ٍ�ر ملدة ق�صرية تارة ،ومتجوّ ٍل
بغ ��داد،
ٍ
يف ُم ��دن بعيدة ت ��ارة �أخرى ،باحث ًا عن م ��دى ت�أثري وجوده بني
النا� ��س الت ��ي فارقه ��ا منذ �أوا�س ��ط ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ضي،
دون �أن ُيق� �دّم نف�س ��ه قائ ��د ًا مُ�صلِح ًا ،ب ��ل كانت �أف ��كاره وحلوله
متار� ��س ت�سك�ي�ن �آالمهم وتعيد نب� ��ض الأمل لقلوبه ��م املفجوعة
مب�صائ ��ب حياتهم اليومي ��ة حتت �سطوة ب�ضع ��ة حرافي�ش على
زم ��ن الإنفالت ب�ضمائر فا�سدة وعق ��ول متخ ّلفة و�إرادات �أ�سرية
االطم ��اع ،م�ستفي ��دة م ��ن م�ساح ��ة الدميقراطية الكب�ي�رة لتلعب
وتك�سب بال رقيب وال ح�سيب.
ك�ب�رتْ الأح�ل�ام يف قلب درجال مع حتذيرات خمل�صة �أال َ
يعبث
بعق ��ارب الزم ��ن ليعي� ��ش بيئة الك ��رة املرهونة بقب�ض ��ة ال�سلطة
و�سوْط النظام ال�صارم بتقومي الأخطاء� ،أخذ يث ّقف ما ي�ؤمِ ن به،
َ
مُ�سمِّع ًا �صوته للجميع ،ونا�ش ��ر ًا معار�ضته لكل خمرجات �إدارة
اللعب ��ة لل�سن�ي�ن ال�سابقة من تزوي ��ر ب�أعمار االجي ��ال ،وحرمان
جن ��وم املنتخب ��ات م ��ن امل�شاركة يف �صن ��ع الق ��رارات ،وتالعب
يف اللوائ ��ح وال ُنظ ��م ،والإ�ساءة اىل �سمعة البل ��د �أمام احتادات
خليجية ،وتبديد �أموال طائلة يف �صفقات عقود مدربني �أجانب
للمنتخ ��ب الوطن ��ي مقاب ��ل تقت�ي�ر الدع ��م لأقرانه ��م الوطنيني،
وغي ��اب م�ش ��روع اال�ستثم ��ار يف ت�أم�ي�ن الأموال الحت ��اد الكرة
بعي ��د ًا عن معونات احلكوم ��ة ،كل تلك العناوي ��ن كانت مقدّمات
ّ
الرت�شح لرئا�سة االحتاد ومل يدر بخلده
�صريحة �سبقتْ �إعالن ��ه
�أنها ح ّزمتْ قوى املعار�ضة ملنع دخوله االنتخابات ب�أية طريقة.
كان ��ت الدالئل ت�ش�ي�ر اىل تب ّني رئي�س االحت ��اد ّ
خمطط الإبعاد
�س ��واء بالتوجيه �أم الر�سائل وبالتن�سي ��ق مع امل�شاور القانوين
م�ستْ �إحداها �شرف وطنيته
الذي وجّ ه اتهامات خطرية لدرجال ّ
بو�صف ��ه "خائن العراق وعميل لدولة �أجنبية" ف�ض ًال عن الطعن
ب�أوراق ��ه ال ��واردة من نادي الوك ��رة القطري ،ما حت ��م نقل ملفه
االنتخاب ��ي اىل حمكم ��ة كا�س الدولية بفري ��ق معار�ض ،وواجه
املزي ��د من نريان احل ��رب والأذى حني مت �إ�صدار ق ��رار معاقبته
بخم�س �سن ��وات ثم ّ
خف�ضتْ ثالث من جلن ��ة االن�ضباط وح�صل
تالع ��ب بق ��رار العقوبة نف�س ��ه بجعله ��ا ( 3و� )5سن ��وات و�سط
نفي جلنت ��ي اال�ستئناف واالن�ضباط االجتم ��اع وامل�صادقة على
�إقراره ��ا ،لتتفجّ ��ر ف�ضيحة تزوي ��ر العقوبة ،ما �أ�ضط� � ّر درجال
ال�شك ��وى يف حمكم ��ة الر�صافة ل ��ر ّد اعتباره ،و�سيك ��ون القول
الف�صل فيها غد ًا االثنني.
اخلط� ��أ ال�سرتاتيج ��ي ب�أزمة االحت ��اد ودرجال ه ��و جلوء عبد
اخلالق م�سعود �إىل الدوحة طلب ًا لو�ساطة حمد بن خليفة رئي�س
االحت ��اد القطري لل�ضغط على درج ��ال لعّله يتنازل عن ال�شكوى
يتي�سر م ��ن حلول
م ��ع ت�أم�ي�ن كل املتط ّلب ��ات املقابل ��ة لذلك وم ��ا ّ
ممكنة ،وهنا مل يخطئ الرئي�س م�سعود وحده ،بل درجال �أي�ضاً
ملوافقته على الو�ساطة بالرغم من حر�صه طوال الأزمة على عدم
ا�ستغ�ل�ال �إقامته يف الدوحة ب�إ�سناد موقفه ،ومع �إمياننا بالدور
امل�ؤثر لأبن خليفة مل�ساندة الكرة العراقية يف �أ�ش ّد �أزمات حاجتها
للدع ��م القط ��ري واخلليج ��ي ،لك ��ن اخل�ل�اف كان عراقي� � ًا ِ�صرف ًا
قح ْم يف مقرتح ��ات وتوافقات والتزامات
ولي� ��س لقطر يد فيه ل ُت َ
ميكن التعهّد به ��ا وطني ًا برعاية م�ست�ش ��ار رئي�س احلكومة �إياد
بني ��ان �أو وزي ��ر الريا�ضة د�.أحمد ريا�ض �أو حت ��ى د.عبد القادر
زينل "خمتار الكرة" الكبري برمزيته وحكمته وحياديته املطلقة
رهان ًا على مبد�أيته وغريته على م�صلحة وطنه.
وم ��ع تقديرنا حلراج ��ة املوقف القطري يف اخل�ل�اف العراقي
 العراق ��ي من ه ��ذا النوع ،ف�إن مقرتح ا�ستقال ��ة �أع�ضاء اللجنةالتنفيذية لالحتاد و�إقامة انتخابات مب ّكرة بح�سب ما مت تداوله
نق�ل ً�ا عن م�صادر داخ ��ل االجتماع يعد مقرتح� � ًا غري واقعي وال
مي ��ت ب�صلة جلوه ��ر اخل�ل�اف (الق�ضائي) الذي يدي ��ن االحتاد
بجرمي ��ة تزوير يف حم ��رر ر�سمي حت ��ى لو تن ��ازل درجال عن
�شك ��واه ،فاحلق الع ��ام ُين ��زل الق�صا�ص باملتو ّرط�ي�ن وال يعني
�أن موظف ��ي االحتاد املتهمني وليد طربة ود�.صباح ر�ضا و�ستار
زوير مُدانني �سلف� � ًا ،فاملفاج�آت واردة بك�شف احلقيقة ال�صاعقة
يف جل�س ��ة النط ��ق باحلك ��م ،وكان ��ت هن ��اك ا�ش ��ارات وا�ضحة
يف حدي ��ث ط�ب�رة للم ��دى ي ��وم � 9أيل ��ول احلايل ع ��ن دوره يف
الق�ضية.
�إن اجتماع احتاد الكرة اليوم مع الكابنت عدنان درجال لبحث
مق�ت�رح اال�ستقالة اجلماعي ��ة �أمر لي�س �سه ًال طامل ��ا �أن االع�ضاء
ت�س ّنم ��وا مواقعه ��م با�ص ��وات الهيئ ��ة العام ��ة ،وهن ��اك جتارب
ما�ضية �أثبتت عدم التزام االع�ضاء املتن ّفذين مبن فيهم الرئي�س
بوعوده ��م لزمالئهم (كامت ��ي ا�سرارهم) الذي ��ن ف�شلوا يف نيل
الثق ��ة بانتخاب ��ات  ،2018فالهيئ ��ة ح�صن التنفي ��ذي ،وبالتايل
ل ��ن يتكهّن اجلمي ��ع مبوقفها ،ونح ��ذر درجال م ��ن خ�سارته كل
جه ��وده اخلا�صة بالإ�صالح �إذا ما ا�صطدم برف�ض الهيئة �إجراء
االنتخابات!
درج ��ال مطال ��ب بحفظ الأمان ��ة وهو بق ��در امل�س�ؤولية حلماية
م�صلح ��ة اللعبة ع�ب�ر مواجهة الق�ضاء مبلف ��ي التالعب بالنظام
اال�سا� ��س ع ��ام 2017ومو�ضوعة التثنيات الت ��ي �شابها اخلِ داع
قبيل �إجراء االنتخابات ،ا�ضافة اىل بيان املزوّ ر بقرار معاقبته،
فمقعد الرئي�س زائل ونثق �أنه لن ي�ضعف �أمام مغريات املن�صب،
كم ��ا �أن ��ه يعلم جي ��د ًا ب�أن ا�ص�ل�اح املنظومة يتوجّ ��ب ت�ضحيات
كب�ي�رة ال�ستعادة املكانة وال�سمعة عل ��ى ال�صعيد الدويل ،وهذه
ليتم�سك درجال مبطرقة الق�ضاء لت�ضرب بقوة وتنت�صر
فر�ص ��ة
ّ
باحل ��ق بعي ��د ًا عن حتال ��ف الط ��اوالت وتقدمي التن ��ازالت التي
حتم ��ي منه ��ج التخري ��ب والف�ساد حت ��ت يافطة " تنفي ��ذ اتفاق
الدوحة"!
الخط�أ ال�ستراتيجي ب�أزمة االتحاد
ودرجال هو لجوء عبد الخالق م�سعود
�إلى الدوحة طلب ًا لو�ساطة حمد بن
خليفة رئي�س االتحاد القطري لل�ضغط
على درجال لعله يتنازل عن ال�شكوى
مع ت�أمين كل المتط ّلبات المقابلة
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اتفاق الدوحة يثير انق�سام �إدارة اتحاد الكرة في مقترح "اال�ستقالة"
 ال�������ش���ارع ال���ري���ا����ض���ي ي��ت��رق��ب خ���ط���وات ح��ا���س��م��ة لإ�����ص��ل�اح ال��ل��ع��ب��ة
بغداد  /حيدر مدلول
يعق ��د جمل� ��س �إدارة احت ��اد ك ��رة الق ��دم
الي ��وم الأحد يف العا�صم ��ة بغداد اجتماع ًا
ا�ستثنائي� � ًا ملناق�ش ��ة االتفاق ال ��ذي مت بني
الرئي�س عبد اخلالق م�سعود مع جنم الكرة
العراقي ��ة ال�ساب ��ق عدن ��ان درج ��ال رئي�س
كتلة املعرت�ضني م�س ��اء �أول �أم�س اجلمعة
بالعا�صم ��ة القطرية الدوح ��ة برعاية حمد
بن خليف ��ة رئي� ��س االحتاد القط ��ري لكرة
الق ��دم ب�ش� ��أن تق ��دمي االع�ض ��اء اال�ستقالة
الر�سمي ��ة ودع ��وة اجلمعي ��ة العمومي ��ة
لعق ��د م�ؤمتر ط ��ارئ يتم في ��ه ت�شكيل هيئة
م�ؤقت ��ة تدير �ش�ؤون الكرة العراقية ومتهّد
الطري ��ق نح ��و خماطب ��ة االحت ��اد الدويل
لك ��رة القدم لإقام ��ة انتخاب ��ات جديدة يف
موع ��د ال يتجاوز  45يوم ًا وت�أجيل ق�ضية
�إج ��راءات حمكم ��ة جناي ��ات الر�صافة ملدة
�أ�سبوع واحد.
ويعي� ��ش جمل� ��س �إدارة احت ��اد الك ��رة
انق�سام� � ًا ح ��اد ًا ب�ي�ن الرئي�س عب ��د اخلالق
م�سعود ونائبه الث ��اين علي جبار وع�ضو
االحت ��اد يحي ��ى زغ�ي�ر الذي ��ن ي�ؤي ��دون
�إع�ل�ان اال�ستقال ��ة اجلماعي ��ة بحك ��م انهم
كان ��وا �ضم ��ن الوف ��د ال ��ذي �أب ��رم االتفاق
م ��ن جهة ،فيما يق ��ف ع�ضو االحت ��اد كامل
زغ�ي�ر يف مقدم ��ة بقية االع�ض ��اء الآخرين
الذين يرف�ضون تقدمي ا�ستقالتهم ب�صورة
مطلقة حيث اعترب زغ�ي�ر ان االتفاق الذي
�أب ��رم يف العا�صم ��ة القطري ��ة ال ميثل ر�أي
جمل� ��س الإدارة لعدم وجود القناعة التامة
في ��ه و�سريف�ض ��ه الأغلب يف حال ��ة اللجوء
اىل الت�صوي ��ت علي ��ه ،معت�ب�ر ًا ان الق�ضاء
ه ��و من �سيف�ص ��ل يف الق�ضي ��ة التي رفعها
الالع ��ب ال ��دويل ال�ساب ��ق عدن ��ان درجال
ب�ش�أن تزوي ��ر �أوراقه لدى حمكمة جنايات
الر�صافة مبجل� ��س الق�ضاء الأعلى من قبل
د�.صب ��اح حمم ��د ر�ض ��ا �أمني �س ��ر االحتاد
ووليد طربة م�ست�شار العالقات يف االحتاد
و�ست ��ار زوي ��ر رئي� ��س جلن ��ة اال�ستئن ��اف
يف االنتخاب ��ات الت ��ي جرت ي ��وم احلادي
والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر �أي ��ار  2018الت ��ي
حرمته من التناف�س على من�صب الرئا�سة.
تدويل الأزمة

ويع ��د اتفاق الدوحة احل ��ل الأخري الذي
جل� ��أ اليه وف ��د احت ��اد الك ��رة برئا�سة عبد
اخلال ��ق م�سعود يف ق�ضي ��ة كانت �ست�ؤدي
بالدكتور �صب ��اح حممد ر�ضا ووليد طربة

في ��ه اىل جان ��ب املنا�صب الت ��ي ي�شغلها
عدد م ��ن اع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة �ضمن
اللجان العاملة يف احت ��ادات غرب �آ�سيا
واخلليج العربي والآ�سيوي لكرة القدم
.
نب�ض ال�شارع الكروي

و�ست ��ار زوير للحكم عليهم بال�سجن ملدة ال
تق ��ل عن � 15سنة من خالل القرار النهائي
ال ��ذي �ستتخذه حمكمة جناي ��ات الر�صافة
�صب ��اح يوم غد االثنني �أث ��ر الف�شل الذريع
يف املح ��اوالت احلثيثة الت ��ي بذلها رئي�س
احت ��اد الك ��رة عب ��د اخلال ��ق م�سع ��ود عرب
جه ��ات حكومي ��ة و�شخ�صي ��ات ريا�ضي ��ة
له ��ا عالقة وثيق ��ة بالالعب عدن ��ان درجال
ليتنازل ع ��ن ق�ضيته يف املحاك ��م العراقية
وتخ ��وّ ف جمل� ��س االحت ��اد ال ��ذي يرتبط
حالي ًا بعالقات جيدة مع احلكومة العراقية
من خالل وزير ال�شباب والريا�ضة د�.أحمد
ريا�ض باللجوء وفق ا�ست�شارة من د.نزار
�أحم ��د (م�ش ��اور االحت ��اد القان ��وين) اىل
االحتاد الدويل لك ��رة القدم لإعالمه بقرار
املحكم ��ة والذي �سيق ��وم بتعليق ن�شاطات
االحت ��اد وجتمي ��د م�شارك ��ة املنتخب ��ات
الوطنية العراقية اىل �إ�شعار �آخر .
حتر ..ومنع
ّ

واتخ ��ذت حمكم ��ة جناي ��ات الر�صاف ��ة
ق ��رار ًا ب�إلق ��اء القب� ��ض والتح� � ّري بحق
ولي ��د ط�ب�رة م�ست�ش ��ار العالق ��ات يف
احتاد كرة القدم بعد يوم واحد فقط من
�سف ��ره برفقة وفد املنتخب الوطني لكرة
الق ��دم اىل العا�صم ��ة البحريني ��ة املنامة
والعا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان ملواجه ��ة
املنتخ ��ب البحريني يف ت�صفي ��ات ك�أ�س
العامل  2022وك�أ�س �آ�سيا  2023يوم

انتخاب ��ات ي ��وم احل ��ادي والثالثني من
�شهر �أيار عام . 2018
قرار كا�س

اخلام�س و�أم ��ام املنتخب الأوزبكي يوم
التا�سع من �شهر �أيلول اجلاري وعودته
اىل مدين ��ة �أربي ��ل يف �أقلي ��م كرد�ست ��ان
حت ��ى ال يت ��م �إلق ��اء القب� ��ض علي ��ه اىل
جانب ف�ش ��ل احتاد الك ��رة يف احل�صول
عل ��ى موافق ��ة ر�سمي ��ة م ��ن املحكمة على
�سف ��ر د�.صب ��اح حمم ��د ر�ض ��ا برفقة وفد
منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة الق ��دم اىل
العا�صم ��ة القريغيز�ستانية بي�شكيك فقد
مت منعه م ��ن ال�سفر لوجود ق ��رار نهائي
ب�ش�أن ال�شك ��وى املرفوع ��ة �ضدها �سيتم
الك�شف عنه ��ا يوم غد االثن�ي�ن واملتوقع
�أنه ��ا �ست�سف ��ر �أي�ض� � ًا ع ��ن بط�ل�ان نتائج

ويع � ّ�ول جن ��م الك ��رة العراقي ��ة ال�سابق
عدن ��ان درج ��ال عل ��ى ق ��رار حمكم ��ة
جناي ��ات الر�صافة كث�ي�ر ًا لكونه �سيمهد
الطري ��ق نحو قيام حمكمة كا�س الدولية
الريا�ضية يف مدينة لوزان ال�سوي�سرية
يوم ال�سابع والع�شري ��ن من �شهر ايلول
اجل ��اري ب�أتخاذ قرار �إلغ ��اء االنتخابات
والإيع ��از اىل االحتادي ��ن ال ��دويل
والعراق ��ي بتنفي ��ذه اىل جان ��ب الطل ��ب
م ��ن جلن ��ة القي ��م واالخ�ل�اق يف الفيف ��ا
ب�إحال ��ة جمل� ��س �إدارة االحت ��اد برئا�سة
عب ��د اخلالق م�سع ��ود اىل التحقيق بنا ًء
على التزوير ال ��ذي �سي�ؤدي اىل حرمان
جميع االع�ض ��اء مبن فيه ��م الرئي�س من
ممار�س ��ة العمل الريا�ضي وعدم ال�سماح
لهم بخو�ض �أي انتخابات جديدة .
وك�ش ��ف م�صدر مطلع ان اتفاق الدوحة
�سيحف ��ظ م ��اء الوج ��ه لرئي� ��س احت ��اد
ك ��رة القدم عب ��د اخلالق م�سع ��ود ويبقى
مبنا�صب ��ه اخلارجية الت ��ي ي�شغلها على
ال�صعيدين العربي والقاري حيث يحتل
من�ص ��ب النائب الث ��اين لرئي�س االحتاد
العرب ��ي لك ��رة الق ��دم وع�ض ��و املكت ��ب
التنفيذي لالحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم
ونائب رئي�س جلن ��ة امل�سابقات املركزية

وع ّم االرتياح ال�شارع الكروي العراقي
بعد االنب ��اء ال�سريعة الت ��ي تواردت من
العا�صمة القطرية الدوحة ب�ش�أن االتفاق
ال ��ذي تو�صل اليه وفد احتاد الكرة الذي
تر�أ�س ��ه عب ��د اخلال ��ق م�سع ��ود ونائب ��ه
الثاين علي جبار وع�ضو االحتاد يحيى
زغري م ��ن جه ��ة وعدنان درج ��ال رئي�س
كتلة املعرت�ضني با�شراف حمد بن خليفة
رئي� ��س االحت ��اد القط ��ري لك ��رة الق ��دم
وما نت ��ج عنه م ��ن مقرتح ت�شكي ��ل هيئة
م�ؤقت ��ة تدير �ش� ��ؤون اللعب ��ة على جميع
ال�صع ��د ومتهّد الطريق نحو �إقرار نظام
ُ
داخلي جديد يتم ّتع بال�شفافية يف جميع
ويو�سع من عدد اع�ضاء اجلمعية
مواده
ّ
العمومي ��ة وال توجد فيه خطوط حمراء
عل ��ى اي �شخ�صي ��ة كروي ��ة يري ��د تقدمي
�أوراق ��ه للرت�ش ��ح جلمي ��ع املنا�صب مبن
فيه ��ا الرئي� ��س وح�سب �آخ ��ر التعديالت
الت ��ي �أق ّره ��ا االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة
الق ��دم و�أر�سله ��ا اىل جمي ��ع االحت ��ادات
الوطني ��ة املن�ضوي ��ة حت ��ت لوائ ��ه يف
ق ��ارات �آ�سيا و�أفريقيا واوروبا وامريكا
اجلنوبية وامريكا الو�سطى وال�شمالية
والكاريب ��ي و�أقيانو�سي ��ا حي ��ث �سيت ��م
اقرار النظ ��ام الداخلي اجلدي ��د من قبل
الفيف ��ا الذي �سيحدد عل ��ى �ضوئه املوعد
لالنتخاب ��ات املقبل ��ة الختي ��ار جمل� ��س
�إدارة ي�ض ��م يف �صفوف ��ه ال�شخ�صي ��ات
والكف ��اءات العراقي ��ة الت ��ي له ��ا تاري ��خ
حافل باالجنازات والنزاهة واخلربة .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن انتخاب ��ات احت ��اد
كرة القدم جرت ي ��وم احلادي والثالثني
من �شهر �أي ��ار  2018يف فندق الر�شيد
بالعا�صم ��ة بغ ��داد و�أ�سف ��رت ع ��ن ف ��وز
عبد اخلال ��ق م�سعود مبن�ص ��ب الرئا�سة
و�ش ��رار حي ��در مبن�ص ��ب النائ ��ب الأول
للرئي� ��س وعلي جب ��ار مبن�ص ��ب النائب
الث ��اين وح�ص ��ول كل م ��ن كام ��ل زغ�ي�ر
ويحي ��ى زغ�ي�ر وفال ��ح مو�س ��ى وعل ��ي
اال�سدي واح�س ��ان االزيرجاوي ويحيى
كرمي ومال ��ح مهدي وغالب الزاملي على
من�صب الع�ضوية .

جماهري بر�شلونة تف�ضل مبابي على نيمار!
بغداد  /املدى
ب ��ات الفرن�س ��ي كيلي ��ان مباب ��ي مهاجم
فري ��ق باري�س �سان جريم ��ان حامل لقب
ال ��دوري الفرن�س ��ي لك ��رة الق ��دم املطلب
االول ال ��ذي تري ��ده جماه�ي�ر فري ��ق
بر�شلون ��ة اال�سب ��اين م ��ن ادارة ناديه ��ا
خالل املو�سم املقبل.
وذك ��رت �صحيف ��ة موندو ديب ��ور تيفو
الريا�ضي ��ة اال�سباني ��ة عل ��ى موقعه ��ا
الر�سم ��ي ب� ��أن اال�ستفت ��اء ال ��ذي �أجرته
ب�ش� ��أن ال�صفقة التي تري ��د اجلماهري ان
تعقدها ادارة نادي بر�شلونة خالل فرتة

االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ذهبت االغلبية
للت�صوي ��ت ل�صالح مهاج ��م باري�س �سان
جريم ��ان الفرن�سي كيليان مبابي لتوجه
تلك اجلماهري �ضربة موجعة لزميله يف
الن ��ادي الربازيلي نيم ��ار دا �سيلفا الذي
كان ق ��د �أعلن ع ��ن ا�ستع ��داده لدفع مبلغ
ع�شرين ملي ��ون يورو من جيبه اخلا�ص
من �أج ��ل ان يكون بجان ��ب االرجنتيني
ليونيل مي�سي يف الفريق الكتالوين.
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة �أن كيليان مبابي
ح�ص ��ل على ن�سب ��ة  91%م ��ن ا�صوات
جماهري بر�شلونة بينما مل يح�صد نيمار
دا �سيلف ��ا �أكرث من  % 7.8من اال�صوات

و�صوت باقي امل�شجعني اىل �ضرورة ان
تبح ��ث ادارة الن ��ادي عن �صفق ��ة �أخرى
�أوروبية بعيدة عن ه�ؤالء الالعبني حيث
كان نيم ��ار متابعا بقوة من ادارة النادي
الكتالوين خالل فرتة املريكاتو ال�صيفي
املن�ص ��رم حيث اعت�ب�ر ان مبالغ ��ة ادارة
نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف
الطلبات املادية للتخلي عن الالعب الذي
يعي�ش حاليا يف �أزمة ثقة مع �أن�صاره.
و�أ�ش ��ارت اىل ان كيلي ��ان مبابي �أ�صبح
الهدف املف�ضل لدى ادارة نادي بر�شلونة
اال�سباين ل�ضمه خالل املو�سم املقبل على
ح�ساب نيمار دا �سيلفا.

كرة النفط تطمح بالمربع الذهبي في المو�سم الجديد
بغداد  /املدى
عاود الفريق الأول لكرة القدم يف نادي
النفط الريا�ضي وحداته التدريبية على
ملعب ��ه اخلا�ص يف ح ��ي �أور بالعا�صمة
بغ ��داد بعد اختتام مع�سك ��ره التدريبي
اخلارج ��ي يف مدين ��ة �أنطالي ��ا الرتكية
يف �إطار حت�ضرياته النهائية للم�شاركة
يف دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
 2020-2019ال ��ذي �سينطل ��ق يوم
الثام ��ن ع�شر م ��ن �شهر �أيل ��ول اجلاري
مب�شارك ��ة  20فريق ًا من العا�صمة بغداد
واملحافظات.
وخا�ض فري ��ق النفط لكرة القدم ثالث
مباريات جتريبي ��ة خالل مع�سكره يف
مدين ��ة �أنطالي ��ا فاز يف املب ��اراة الأوىل
عل ��ى فري ��ق الكهرب ��اء بهدف�ي�ن مقاب ��ل
ال�شيء فيما متكن من التغلب يف املباراة
الثانية على فريق بوجال �سبور الرتكي
به ��دف نظي ��ف ومتكن م ��ن التغلب على
فريق كي�ستل �سبور بهدفني مقابل هدف
واحد حيث �أعطت تلك املباريات الثالثة
امل�ل�اك التدريبي برئا�س ��ة يحيى علوان
فكرة وا�ضحة عن جميع الالعبني الذين
مت اعتماده ��م يف الك�شوف ��ات الر�سمي ��ة
وت�صدي ��ق عقودهم يف جلنة امل�سابقات

املركزي ��ة يف احتاد ك ��رة القدم وال�سيما
اجل ��دد (عمار عب ��د احل�س�ي�ن وح�سنني
احلكي ��م وعم ��ار كاظ ��م وعب ��د العبا� ��س
�إياد و�أحم ��د عبد الر�ض ��ا وزياد طارق)
اىل جان ��ب زي ��ادة االن�سج ��ام والتفاهم
و�ص ��و ًال اىل اكت�ساب اجلاهزية الكاملة
قب ��ل الدخ ��ول يف املناف�س ��ات للمو�س ��م
الكروي اجلديد.
وت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي النف ��ط الريا�ضي
�أن اليخ ��رج فريقه ��ا الكروي م ��ن دائرة
املرب ��ع الذهب ��ي يف نهاي ��ة دوري الكرة
املمت ��از املقبل وكما هو احلال الذي كان
علي ��ه يف املو�سم املا�ض ��ي الذي حل فيه

باملركز الرابع خلف فرق ال�شرطة حامل
اللقب والقوة اجلوية الو�صيف وفريق
ال ��زوراء �صاحب املرك ��ز الثالث يف ظل
تواجد املدرب الكفوء يحيى علوان على
رئا�سة املالك التدريبي املكون من حممد
جا�س ��م مدرب� � ًا م�ساع ��د ًا وح�س�ي�ن كامل
مدرب� � ًا حلرا� ��س املرمى و�ضي ��اء ناجي
مدربا للياقة البدنية حيث يرغب يف �أن
تكون ل ��ه ب�صمة وا�ضحة عل ��ى النتائج
االيجابي ��ة الت ��ي ينتظ ��ر �أن يحققه ��ا
الفري ��ق خالل جولتي الذه ��اب والإياب
ت�ساه ��م يف �أن يك ��ون خ�صم� � ًا �شر�س� � ًا
للفرق اجلماهريية البغدادية التي تعيد

ح�ساباته ��ا �ألف م ��رة عندم ��ا تلعب معه
من �أج ��ل جتنب الوقوع يف فخ الهزمية
وهو �أمر الير�ضاه االن�صار.
و�سيكون ملعب نادي النفط الريا�ضي
ال ��ذي تتجه جلن ��ة الرتاخي� ��ص املحلية
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم برئا�س ��ة حمم ��د
العب ��ودي ليك ��ون امللع ��ب اخلا� ��ص
بالفري ��ق خ�ل�ال املو�سم املقب ��ل بد ًال من
ملعب ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ضي عام ًال
م�ساعد ًا لتالميذ يحيى علوان يف ك�سب
املزيد م ��ن النقاط خ�ل�ال املباريات 38
الت ��ي �سيخو�ضه ��ا يف ال ��دوري املحلي
اجلدي ��د رغم �أن ��ه يفتقد اىل مي ��زة عدم
وجود قاعدة جماهريية له حيث ُتخفف
ال�ضغوط التي قد يتعر�ض لها الالعبون
وتعطيه ��م احلاف ��ز لتق ��دمي م�ستوي ��ات
رفيعة من �أج ��ل التواجد �ضمن �صفوف
املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقي ��ة الت ��ي
تنتظره ��ا ا�ستحقاق ��ات عربي ��ة وقارية
خالل العام احلايل والعام املقبل.
يذك ��ر �أن فري ��ق النف ��ط لك ��رة الق ��دم
�سيفتت ��ح م�ش ��واره يف دوري الك ��رة
املمت ��از عندم ��ا يح ��ل �ضيف ًا ثقي�ل ً�ا على
فريق القا�سم البابل ��ي على ملعب الكفل
االوملب ��ي ي ��وم الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �شهر
�أيلول اجلاري.

تغريدة
يف ظل حكم العقلية ال�ض ّيقة لإدارة بع�ض الأندية،
ه ��ل م ��ا زال الرهان قائم عل ��ى النظ ��ام الدميقراطي
ب�إنت ��اج فك ��ر �س ��ليم يع� � ّزز اال�س ��تقرار الإداري يف
عم ��وم الأندي ��ة؟ هن ��اك �إدارة �أو ث�ل�اث متكن ��ت م ��ن
ت�س ��يري �ش� ��ؤونها ب�ل�ا م�ش ��اكل من ��ذ �س ��نني ع ��دة،
وميك ��ن ع� � ّد رئي� ��س ن ��ادي ال�ش ��رطة ال�س ��ابق �إي ��اد
بني ��ان �أح ��د النم ��اذج امل�ش� � ّرفة الت ��ي عمل ��ت �إداري� � ًا
بعقلي ��ة احرتافية� ،أما اليوم ف�أ�صبح ال�سيل اجلارف
للم�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة يه� � ّدد وج ��ود �أغل ��ب الأندية،
و�ص ��ارت التجرب ��ة النظيف ��ة منب ��وذة! فم ��ا احلل؟ ال
بد م ��ن حتدي ��د والي ��ة الرئي� ��س وت�شدي ��د ال�ضوابط
عل ��ى معاي�ي�ر املر�شح�ي�ن لالنتخاب ��ات املقبل ��ة �إذا ما
�أردنا �إع ��ادة اال�ستقرار للنظام الريا�ضي يف قواعد
الأندي ��ة ،ودون ذل ��ك �ستبق ��ى الفو�ض ��ى تربك عملية
االرتقاء بالنادي و�صناع ��ة الأبطال واملناف�سة ب�آمال
عري�ض ��ة حملي� � ًا وخارجي ًا يف جمي ��ع الألعاب فردي ًا
�أو جماعي ًا.
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((وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة))

�إعـــــالن

تعل��ن وزارة املالي��ة  /دائرة عقارات الدولة عن بي��ع جزء من القطعة
املبين��ة أوصافه��ا أدن��اه باملزايدة العلني��ة ولعم��وم املواطنني وفق
قان��ون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس��نة ( 2013املعدل) فعلى
الراغب�ين بالش��راء مراجعة فرع دائرة عق��ارات الدولة في محافظة
كركوك لالطالع عل��ى التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمينات
القانوني��ة البالغة  %20م��ن القيمة املقدرة للبي��ع وبصك مصدق
واملستمس��كات الثبوتي��ة وس��يكون موع��د املزايدة في الس��اعة
العاشرة صباحا ً في اليوم التالي ملدة النشر والبالغة ( )30يوما ً تبدأ
من اليوم الذي يلي نش��ر اإلعالن في الصحف وإذا صادف يوم املزايدة
عطلة رسمية أو يوم جمعة أو سبت فتكون املزايدة في اليوم الذي
يليه مباش��رة ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة
 %2من بدل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف وأجور النش��ر وبإمكان
الراغب�ين بالدخول للمزايدة االطالع عل��ى املوقع االلكتروني للدائرة
(.)www.mof.gov.iq
املدير العام  /وكالة

رقم القطعة
واملقاطعة

امل�ساحة

27 / 1155
صاري كهية
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االو�صاف

دار سكن يقع ضمن استعمال
جتاري يحتوي على غرفتني
نوم مع استقبال ومطبخ مع
مشتمالت صحية في الطابق
العلوي وغرفة نوم واحدة في
الطابق االرضي البناء قدمي
من احلجر واجلص ومسقف
بالشيلمان مساحة البناء
( )240م 2يقع في محافظة
كركوك املركز قرب غرفة جتارة
كركوك

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة نفط ال�شمال

موقع
العقار

القيمة
املقدرة

كركوك 610800000
– املركز ستمائة
وعشرة
قرب
ماليني
غرفة
وثمنمائة
جتارة
كركوك ألف دينار

مكان �إجراء
املزايدة

فرع دائرة
عقارات
الدولة في
محافظة
كركوك
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اعالنات

)“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.

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
حمافظة كركوك

Republic of Iraq
Ministry of oil
)North oil company (NOC

�إعالن للمرة االوىل

تعلن شركة نفط الشمال  /شركة عامة  /محافظة كركوك عن إجراء املناقصة العامة
املرقمة ( م ش  / 11 / 2019 /2التشغيلية) واخلاصة بـ (إنشاء سقائف ملنظومة العدادات
ف��ي مجمعي املعاجلة احلارة واملركزي��ة ومنظومة املعايرة في محط��ة نيكاتا ومنظومة
الفحص باملاء ملنظومة املعايرة في محطة اخلزن اجلوفي  /محافظة كركوك)
 -1على الراغبني باالشتراك باملناقصة إعالن من مقاولي اعمال الهندسة املدنية املصنفني
من الدرجة العاشرة فما فوق.
 -2مراجعة قس��م العقود  /عرفة  /محافظة كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق
دوائ��ر كت��اب العدول للحص��ول على قرص ( )CDامل��دون فيها أوراق املناقص��ة لقاء مبلغ
( )100.000مائة ألف دينار غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل
شراء اوراق املناقصة.
 -3ارفاق شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة  /دائرة تسجيل الشركات مع
هوية تصنيف املقاولني وبنسخة ملون.
 -4يقدم املش��اركون كت��اب عدم املمانعة م��ن الدخول في املناقصات ص��ادر من الهيئة
العامة للضرائب ومعنونا ً إلى ش��ركة نفط الشمال (النسخة األصلية) مع تأييد حجب
البطاقة التموينية .
 -5تق��دمي تأمين��ات أولية مقطوعة مببل��غ ( )1.582.000دينار عراقي (مليون وخمس��مائة
واثنان وثمانون ألف دينار عراقي) (باس��تثناء الش��ركات احلكومية (القطاع العام)) وتكون
إم��ا على ش��كل صك مص��دق او س��فتجة أو خطاب ضم��ان يتضمن االس��م والعنوان
الوظيف��ي للمخول�ين للتوقيع مع مراع��اة تدوين مبلغ اخلطاب رقم��ا ً وكتابة وذكر تاريخ
النفاذية وش��روطها ولغرض من اصدارها مع ذكر اس��م ورقم املناقصة واس��م املقاول أو
املدير املفوض واسم الش��ركة املقاولة بشكل كامل ،صادرين من املصارف املعتمدة لدى

البن��ك املركزي العراقي عدا مصارف (حتت التصفية واش��راف ووصاي��ة وتأهيل ومتابعة
البن��ك املركزي العراق��ي) وملزيد من املعلومات مراجعة البري��د االلكتروني للبنك املركزي
العراق��ي  /دائرة مراقب��ة الصيرف��ة ( )cbi@cbi.iqونافذة ملدة ( )28يوما ً بع��د انتهاء فترة
نفاذية العطاء احملددة في شروط املناقصة البالغة ( )90يوم من تاريخ غلقها.
 -6ت��ودع أوراق العطاءات في الصندوق رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن في اس��تعالمات
دوائر عرفة  /محافظة كركوك.
 -7س��يتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة
صباحا ً من يوم االربعاء املوافق  2019/10/2في مقر قسم الدراسات والتصاميم.
 -8آخ��ر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه الس��اعة الثانية عش��رة ظهرا ً من يوم
االحد املوافق . 2019/10/13
 -9س��يتم فتح العطاءات بعد الغلق مباش��رة في االستعالمات الرئيسية للشركة في
عرفة وبحضور املقاولني والشركات املقاولة وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية
فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة.
 -10ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات  ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة
اجور نشر االعالن.
 -11علم��ا ً ان الكلف��ة التخمينية للمناقصة تبل��غ ( )97.125.000دينار عراقي (س��بعة
وتسعون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار عراقي).
 -12للش��ركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة
وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -13للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.iqصفحة املشاريع
– املناقصات احمللية – املناقصات احمللية النافذة).
املدير العام ا�ضافة �إىل وظيفته

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

ال �أرى هذه الأ�شكال التي تظهر
لي بغتتة في حياتي الأعتيادية
فقط ،بل هناك الكثير منها يظهر
لي عفوي ًا على �سطوح لوحاتي و�أنا
�أر�سم ،و�أ�سميها بقع الم�صادفات

Email: info@almadapaper.net
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�صناعة الخبر وفل�سفة الإعالم

ظاهرة الباريدوليا
بع ��د �أن علق ��ت �ص ��ديقتي معطفه ��ا عل ��ى باب املر�س ��م م ��ن الداخل،
� َ
إن�ش� � َغ َلتْ مب�ش ��اهدة اللوحات اجلديدة .و�أنا بدوري �أردتُ حت�ضري
الح يل �ش ��كل غريب و�أنا
القهوة ،لكن �ش ��يئ ًا �آخر ًا �أثار �إنتباهي ،فقد َ
�أنظر ناحية املعطف ،ف�أم�س ��كت بفر�ش ��اة الر�س ��م وغم�س ��تها باللون
الأ�س ��ود واجته ��تُ نحو الباب لأر�س ��م عين� � ًا على الظل ال ��ذي كونه
املعط ��ف ،ليتح ��ول الظ ��ل اىل وج ��ه مكتمل املالم ��ح تقريب ًا و�س ��ط
ده�ش ��تها و�ض ��حكها ،ورمبا كانت تردد مع نف�س ��ها (ما الذي ورطني
مع هذا الر�سام املجنون).
لق ��د �إ�س ��تعدتُ حادث ��ة املعطف والكثري م ��ن املواقف امل�ش ��ابهة التي
ر�أيت فيها �أ�شكا ًال وهيئات غريبة ،بعد �أن و�صلتني قبل �أيام �صورة
من �إحدى �ص ��ديقاتي �إلتقطته ��ا لفنجان قهوتها بع ��د �أن قلبته حيث
ظهر لها �ش ��كل ي�ش ��به هيئة الأ�ش ��خا�ص الذين �أر�سمهم يف لوحاتي!
فرحتُ لهذه الإلتفاتة وامل�صادفة التي ذكرتها ب�أعمايل.
ه ��ذا الن ��وع م ��ن االلتقاط ��ات ي�س ��مى الباريدولي ��ا ،وه ��ي �إنعكا�س
نف�س ��ي يتخيل ذهن االن�س ��ان من خالله �أ�شكا ًال هي يف احلقيقة غري
موجودة ،لكن امل�ص ��ادفة هي التي لعبت دور ًا يف �إيجادها وتكوين
هيئته ��ا اخلارجي ��ة الغام�ض ��ة ،وكل �إن�س ��ان مهما كان ��ت �إهتماماته
ي�ش ��اهد هذه اال�ش ��كال الت ��ي تظهر عفوي� � ًا هنا وهناك� ،س ��واء على
ج ��دران غرف ��ة اندثر جزء م ��ن طالئها �أو من خ�ل�ال قطعة قدمية من
اخل�ش ��ب قطعت بطريق ��ة ع�ش ��وائية� ،أو حتى على املالب� ��س املهملة
�أو ب�س ��بب �س ��قوط ال�ض ��وء بطريقة معينة على �س ��طح م ��ا فيتحول
�ش ��كله اىل �شيء خمتلف� ،أو قطعة �ص ��غرية من احل�صى ملقاة على
ال�شاطئ وقد حولتها عوامل التعرية اىل وجه غريب� ،أو جبل كبري
ينت�صب يف العراء مكون ًا وجه ًا �شبحي ًا ،حتى الغيوم تتحول ب�سبب
تغيرياتها وحركتها ال�سريعة اىل ا�شكال موحية وغام�ضة.
ال �أرى ه ��ذه الأ�ش ��كال التي تظه ��ر يل بغتتة يف حيات ��ي الأعتيادية
فق ��ط ،ب ��ل هناك الكثري منه ��ا يظهر يل عفوي ًا على �س ��طوح لوحاتي
و�أنا �أر�س ��م ،و�أ�س ��ميها بقع امل�ص ��ادفات ،لكني �أم�س ��ك بها فقط حني
تكون متلك حيوية ما وتكون منا�سبة لر�ؤيتي و�أ�سلوبي يف الر�سم
و�أ�س ��تطيع توظيفها مع مناخ اللوحة وتفا�ص ��يلها وتقنيتها ب�ش ��كل
منا�س ��ب وم�ؤثر� .أترقب هذه الأ�ش ��كال دائم� � ًا و�أنتظرها هنا وهناك
يف زواي ��ا اللوحات لتكون مبثابة هدايا �ص ��غرية حمببة تهديها يل
امل�ص ��ادفات ،وه ��ذا واحد من �أ�س ��رار املبدعني الذين له ��م خرائطهم
التي ي�س�ي�رون عليها و�ص ��ناديق كنوزهم وحكاياتهم التي يغرفون
منها بني حني و�آخر ،والر�سام هنا ي�شبه اىل حد بعيد الروائي الذي
يبح ��ث يف دليل الهاتف عن �إ�س ��م منا�س ��ب لبطل روايت ��ه اجلديدة،
�أو القا� ��ص ال ��ذي يلف ��تُ �إنتباهه حديث عابر ل�شخ�ص�ي�ن يف البا�ص
فيكون ذلك احلوار مالئم ًا لق�ص ��ة ين�ش ��غل بكتابتها يف ذات الوقت.
والر�سم يف �أ�سا�سه يعتمد على هذه الظاهرة� ،سواء كان ذلك ب�شكل
واع �أو عف ��وي ،لأن ��ه ينط ��وي يف جانب كبري منه عل ��ى البحث عن
ٍ
�أ�ش ��كال معينة وتكوينات تو�ضع بطريقة ما ل ُت َكوِّ ُن عالقة معينة مع
بع�ضها.
ومب ��ا �أن الباريدولي ��ا ظاهرة نف�س ��ية ت�س ��تجيب ع�ش ��وائي ًا لبع�ض
الأ�شكال ،وكونها �أي�ض ًا تثري بع�ض الغمو�ض واحلرية يف الطبيعة،
لذا ينظر لها الكثري من النا�س الب�سطاء ب�إعتبارها قدرة �إلهيَّة ونوع
من املعجزات ،كم�ش ��اهدتهم لهيئة ال�سيد امل�سيح على جدران �أحدى
الكنائ� ��س ،متنا�س�ي�ن الأمطار التي ت�س ��ببت بالرطوب ��ة التي كونت
بدوره ��ا هذه الأ�ش ��كال� ،أو ر�ؤي ��ة كلمة معينة عل ��ى قطعة فاكهة يف
ال�صني� ،أو حتى ر�ؤية �صورة زعيم ما على وجه القمر!
وكم ��ا متتع نف�س ��ك بلقاء محُ ِ ٍب �أو بفنجان قهوة ال�ص ��باح و�ص ��وت
الع�ص ��افري يف حديقة املنزلَ ،م ِّتع نظرك وانتبه ملا حولك لتكت�ش ��ف
ه ��ذه الأيقون ��ات التي تظهر ب�ش ��كل عف ��وي ومفاجئ ،فرغ ��م كونها
عابرة ،فهي تن�شط خيالك ومتنحك االبت�سامة على �أقل تقدير.

العدد ( )4506ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد ( )15ايلول 2019

يا�سني طه حافظ

"الإع�ل�ام" �أح ��د املو�ض ��وعات ال�ش ��ائكة.
ال�س ��بب ه ��و تداخل الإع�ل�ام مع عل ��وم اللغة
والفل�س ��فة وتداخل معيارية "النوع" املر�سل
بث� � ًا بالتحك ��م الف ��ردي .ويف الإع�ل�ام جانب
يت�صل بالأخالق العامة واملتطلبات الرتبوية
الت ��ي تتطلبه ��ا التح ��والت احل�ض ��ارية.
فاملتخ�ص�ص ��ون يف ه ��ذه املو�ض ��وعات
يتوزع ��ون يف �أق�س ��ام اجلامع ��ات املختلف ��ة
ومن بينها الق�س ��م املركزي املتخ�ص�ص الذي
هو ق�س ��م الإعالم �أو كلية الإع�ل�ام .بل تعدى
ذل ��ك �إىل تدخ ��ل بع� ��ض علماء االقت�ص ��اد يف
املو�ضوع �ضمن مو�ضوعة االقت�صاد املعريف.
فالإعالميون يدركون �أن الفل�س ��فة الأخالقية
التحليلي ��ة التي يحتاج ��ون لها ،ال تعول على
اجلان ��ب االجتماعي ق ��در ما تعتم ��د اعالمي ًا
عل ��ى تغذي ��ة املو�ض ��وعات املعرفي ��ة والفنية
الت ��ي ذكرناها .وو�س ��ائلنا للتوا�ص ��ل ترتكز
ع ��ادة على التفكري بالطبيعة الب�ش ��رية وعلى
درا�س ��ة البيئة امل�س ��تهدفة واحلاجة اليومية
لها .وهنا ي�س ��تدعينا العلم ��ي والعملي �أكرث
مم ��ا ي�س ��عفنا ب ��ه البالغ ��ي وروح اخلطاب.
وكل العمل يتم ,على �أ�سا�س معرفتنا بالآخر،
معرف ��ة ال تق ��وم عل ��ى الت�س� �يّد والتوجي ��ه
الوعظ ��ي ولك ��ن على الندي ��ة وروح احلوار.
امل�ش ��اركة �أول ما نحتاج .فننتقل يف بالغتنا
�إىل بالغ ��ة حديث ��ة تعتم ��د مف ��ردات العي� ��ش

اليوم ��ي وع�ب�ر �أمن ��اط و�أجه ��زة التوا�ص ��ل
التي ا�س ��تحدثتها احل�ض ��ارة .الإعالم ي�صنع
لغت ��ه التي تنماز ع ��ن لغة االب ��داع الأدبي �أو
لغ ��ة ال�س ��رد احلكائ ��ي .االدراك الزم اعالمي ًا
لالحتياج ��ات املدني ��ة اجلدي ��دة .وعل ��ى
الفال�س ��فة الأخالقيني هن ��ا االهتمام بالظاهر
االجتماع ��ي لعالقاتن ��ا �أف ��راد ًا م�س ��تقلني
وجماعات (مهنية �أو منظماتية) لي�ستطيعوا
التنظري حلركة واجتاهات الإعالم.
�أخل� ��ص من هذا �إىل �أن �أب�س ��ط م ��ا ميكن فيه
ا�ستثمار املنظور ال�سابق هو �أن نتوا�صل مع
�آخ ��ر نعرفه .نعم ،نتوا�ص ��ل م ��ع �آخر نعرفه.
وهذه املعرف ��ة متعددة امل�س ��تويات ،تبد�أ من
لق ��اء اللحظ ��ة� ،أو حلظة اللقاء �إىل م�س ��توى
العالقات احلميمة ،ومنها امل�ش ��اركة الفكرية
و العمل على �إيجادها �إن مل توجد.
بالن�سبة �إىل الإعالم ،نحن نوجه اخلطاب �إىل
بيئة اجتماعية ،ومعرفتنا لهم هنا هي معرفة
انت�س ��اب وطن ��ي و لغ ��وي و نفع ��ي جتاري.
وغالب ًا ما تكون هذه االنت�سابات حا�ضرة مع ًا
فنوجه لها خطابن ��ا الإعالمي جمتمعة .وهنا
تتنوع الربامج ح�سب احتياجهم واحتياجنا
منه ��م .وق ��د يكون ��ون غرباء له ��م اهتمام مبا

�ستينهامار والرومانتيكية ال�سويدية

موسيقى األحد
ثائر �صالح
بقت دول ال�شمال (وهي ال�سويد والدمنارك
والرنوي ��ج ومعه ��ا فنلن ��دا) معزول ��ة ع ��ن
احلياة املو�س ��يقية يف �أوروب ��ا عموم ًا حتى
ف�ت�رات مت�أخ ��رة ،م ��ع بع�ض اال�س ��تثناء يف
حالة الدمنارك لقربها من مدن �شمال املانيا.
م ��ع ذل ��ك �أجنبت الدمن ��ارك وال�س ��ويد عدد ًا
من املو�سيقيني يف ع�ص ��ر الباروك �أ�شهرهم
ديرتي�ش بوك�ستهوده الذي يعد م�ؤلف ًا �أملاني ًا
– دمناركي ًا ،وهو الذي �سار اليه باخ ال�شاب
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وم ��ن ال�س ��ويديني يوه ��ان هلمي� ��ش رومان
من ع�ص ��ر الباروك ويو�سف مارتن كراو�س
الكال�سيكي.
لك ��ن احل ��ال تغ�ي�ر منذ الق ��رن الثامن ع�ش ��ر
وحلقت هذه البلدان بباقي الدول الأوروبية

عندنا والعك�س وارد �أي�ض ًا ،وهذا ما يجب اال
يغيب عن االهتمام� .أما االنقطاع التام� ،أعني
انع ��دام اوجه املعرفة به ��م ،فهذا يعني انتفاء
�ضرورة اخلطاب!
على هذه الأ�س ���س تنظم وت�ستحدث الربامج
وعل ��ى �أ�س�س ��ها �أي�ض� � ًا حتدد ن�س ��بة اخلطاب
ومدى �س ��عته� ،أي زمن بث ��ه .بع�ض الإذاعات
وبع�ض الف�ض ��ائيات حتدد �س ��اعتني �أو ثالث ًا
تب ��ث فيه ��ا جله ��ة معين ��ة و�أخرى تق ��ارب �أو
تتج ��اوز الع�ش ��رين �س ��اعة .امل ��دى الزمن ��ي
يتنا�س ��ب وامل ��دى املع ��ريف ب�ي�ن جه ��ة الب ��ث
وب�ي�ن البيئ ��ة االجتماعي ��ة الت ��ي يوج ��ه له ��ا
اخلطاب� .أكرث من ه ��ذا تبذير .يف الإعالم ال
جمال لإ�ض ��اعة الزمن وامل ��ال من غري جدوى
وا�ض ��حة .كل م ��ال وجه ��د يبذالن بح�س ��اب.
ال�س ��ذاجة يف العمل م�س� ��ألة �أخ ��رى ،جتدها
ل ��دى امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة التابع ��ة ل ��دول
متلك م ��ا ًال وتريد ت�أكي ��د اهميته ��ا ،فالأهمية
الإعالمي ��ة هنا �أهمية بديل .هي تبث لف�ض ��اء
يعنيه ح�ض ��ورها �أو ال يعني ��ه .اخلط�أ عموم ًا
ال ي�ؤ�س�س عليه.
ا�س ��تيعاب ًا له ��ذا العر� ��ض لأخالقي ��ة اخلطاب
الإعالم ��ي نحت ��اج �إىل درو� ��س مل تك ��ن يف

ح�س ��باننا ح�ي�ن كان اخلط ��اب تقليدي� � ًا ب�ي�ن
ف ��رد م�س ��تقل �أو اف ��راد م�س ��تقلني .وال ح�ي�ن
كان اخلط ��اب �س ��يادي ًا ،مبعن ��ى وعظي� � ًا �أو
تعليمي� � ًا �أو طلبي� � ًا .فك ��ر جدي ��د الآن مطلوب
لر�س ��م الربام ��ج وفل�س ��فة جدي ��دة م�س ��تندة
�إىل ثقافات الع�ص ��ر مطلوبة.و�ص ��ياغة وفن
جديدان مطلوب ��ان وبتقدير لأمناط املتلقني،
ثقافاتهم واحتياجاتهم .ويف كل هذا يح�سب
ح�ساب لعنا�ص ��ر التفاعل والعنا�صر امل�سببة
للتفاع ��ل علمي� � ًا ،ال اجته ��ادات ورغب ��ات.
املتلقي لي�س �س ��لبي ًا ولي�س م�ست�س ��لم ًا� .إن له
دور ًا يف �س�ل�امة و�ص ��ول اخل�ب�ر �إىل ما يراد
من ��ه� ،أي �إىل غايت ��ه .وهن ��ا يح�ض ��ر بقوة ما
ي�س ��ميه عامل النف�س وليم �س ��وان William
 Swanبـ"تفاو� ��ض الهوي ��ة" Identetity
 Negotiationوالذي ي�ش ��تمل على عمليات
ع ��دة يتفق ع ��ن طريقها �أع�ض ��اء يف ثنائي �أو
جمموع ��ة �ض ��مني ًا عل ��ى جمموع ��ة الأدوار
ل ��كل منه ��م .ويف ه ��ذا ت�أكي ��د عل ��ى ال ��دور
"التفاو�ض ��ي" �أو م ��ا �س ��بق �أن ا�س ��ميناه
"الت�شاركي" لكي تر�سم �صيغة اخلرب وزمن
وكيفية بثه .حت�ضر هنا �صورة املتلقي الذي
يتجه له اخلطاب كعن�صر فاعل ،و�شريك .هو

يف كل حال الطرف الثاين .وانعدام امل�شرتك،
بتمامه ،معن ��اه انعدام جدوى اخلرب بالتمام
�أي�ض� � َا! �إن غياب اجلو التفاو�ضي يعني �أو ًال
�أن اخلرب يفتقد دقة (ال�ص ��نع) ،وثاني ًا� ،إذا مت
�إر�س ��اله ،ف�س ��يقع يف مكان ال يتلقاه فيه �أحد.
وهنا خ�سارة كل اجلهد.
تطبي ��ق نظام الدولة ال�س ��لطوي يف الإعالم،
ه ��و غاية اجله ��ل باملهنة ،ال �س ��يد يف الإعالم
وال عب ��د �أو تاب ��ع .يف الإع�ل�ام ،الأ�س ��ا�س
وجمال العمل هو امل�ش ��اركة هو الت�شارك يف
االجن ��از بني منتج امل ��ادة الإعالمية واملتلقي
�أو بيئ ��ة التلق ��ي .معن ��ى هذا م�ش ��اركة كاملة
وحمرتمة بني الأثنني �أو هو الف�شل.
لعله ��ا بداية در�س �إعالم ��ي� ،أال يعزل معد �أو
منت ��ج اخل�ب�ر �أو الربنام ��ج ثقافته اخلا�ص ��ة
ع ��ن الثقاف ��ة الكلي ��ة لبيئ ��ة املتلق ��ي� .أي �أن
تكون ثقافته فاعلة �ض ��من تلك الثقافات التي
يخاطبها� ،أو كما �صوبنا ،ي�شاركها اخلطاب.
هذا ه ��و املمر الوحيد لتقدير النتائج .اجلهل
ب ��ردود الأفع ��ال �س ��ببه احلاج ��ز� ،أو غرب ��ة
الطرف�ي�ن .معرف ��ة النتائ ��ج �أو تقديرها حكم
�أخ�ي�ر .ف�ص ��ل ،ي�ؤك ��د �أو ينف ��ي م ��دى كفاءة
تنفي ��ذ اخلطاب .وهو املنت ��ج �أو املخاطب ،ال
غريه ،تقع عليه مهمة وم�س� ��ؤولية فهم البيئة
االجتماعي ��ة املتلقي ��ة .و�إال كي ��ف يخاطبه ��ا؟
كي ��ف يدخ ��ل يف م ��ا ا�س ��ميناه "تفاو�ض ��ية"
معها؟ عدا ذلك ال تقدير م�صيب لردود الأفعال
�أو ال ا�س ��تقراء جي ��د للنتائج  .فكيف ن�س ��وغ
ا�س ��تمرار العم ��ل والتكالي ��ف ونح ��ن جنهل
جدوى العمل؟
التفكري الأ�ص ��وب ه ��و �أن نع ��رف كيف يفعل
اخل�ب�ر �أو امل ��ادة املر�س ��لة كعن�ص ��ر منطق ��ي
وكي ��ف ن�س ��تحدث ا�س ��لوبنا يف ال�س ��لوك
االعالم ��ي ويف فهم الأحداث من خالل عملية
تفك�ي�ر متدرجة وعل ��ى مدى زمن ��ي كاف� .إن
مهمة جعل املتلقي ي�ص ��نع مما �س ��معه �أو ر�آه
�أو ق ��ر�أه فكرة �أخرى ،ه ��ذه مهمة حتتاج لأن
ينجزه ��ا �إعالم ��ي ك ��فء وتوا�ص ��لي ومثقف
ك ��فء و�أال يتح ��ول املتلقي �إىل ف�ض ��اء نرمي
فيه ما يعن لنا!

يف جمال الرتبية املو�سيقية واالهتمام بهذا
الفن وبناء القاعات املو�سيقية دور االوبرا،
و�أخ ��ذ املو�س ��يقيون الكب ��ار ي�ب�رزون عل ��ى
امل�س ��رح الأوروب ��ي والعامل ��ي مث ��ل �أدف ��ارد
غـري ��ك الرنويج ��ي وج ��ان �س ��يبيليو�س
الفنلن ��دي وكارل نيل�س ��ن الدمنارك ��ي .فق ��د
ت�أ�س�س ��ت �أكادميي ��ة املو�س ��يقى امللكي ��ة يف
�س ��توكهومل مبكر ًا �سنة  ،1771حيث �سبقت
الدمناركي ��ة الت ��ي ت�أ�س�س ��ت �س ��نة ،1825
والرنويجية الت ��ي تعود جذورها اىل العام
 ،1883وه ��و نف� ��س ع ��ام ت�أ�س ��ي�س معه ��د
املو�س ��يقى يف فنلن ��دا والذي يع ��رف اليوم
با�س ��م �أكادميية �س ��يبيليو�س .ورغم ال�سبق
هذا ا�ش ��تهرت املو�سيقى يف الدول ال�شمالية
الث�ل�اث عل ��ى ح�س ��اب ال�س ��ويد ،ولع ��ل �أحد
الأ�س ��باب هو �ص ��عوبة حتقيق املخطوطات
املو�س ��يقية ال�س ��ويدية القدمي ��ة ون�ش ��رها
ل ��رداءة تدوينها وه ��ذا ينطبق عل ��ى �أعمال
بع� ��ض املو�س ��يقيني الكب ��ار كذلك للأ�س ��ف.

وق ��د �أطلق ��ت الأكادميي ��ة امللكية ال�س ��ويدية
للمو�س ��يقى م�ش ��روع ًا لتجاوز ه ��ذه النق�ص
وو�ض ��ع امل�ص ��ادر الأ�ص ��لية يف متن ��اول
الباحثني جمان ًا لت�ش ��جيع حتقيقها ون�شرها
وتقدميها يف قاعات املو�سيقى.
من بني املو�سيقيني ال�سويديني الكبار الذين

نع ��رف عنه ��م ال�ش ��يء القليل رغ ��م �أهميتهم
يربز فلهل ��م �س ��تينهامار (،)1927 – 1871
وهو من جيل املو�س ��يقيني الذين مل يت�أثروا
بتيارات ومدار�س احلداثة الذي اكت�س ��حت
�أوروب ��ا من ��ذ مطل ��ع الق ��رن الع�ش ��رين ،ب ��ل
حافظ ��وا عل ��ى التقالي ��د الرومانتيكي ��ة يف
املو�س ��يقى .بد�أ تعل ��م املو�س ��يقى مبكر ًا من
معلمته ماري لوي�سه �أوبري تلميذة فران�س
بَرفال ��دز ( )1868 – 1796وهو مو�س ��يقى
�س ��ويدي مهم مل تعرف قيمت ��ه �إال بعد وفاته
للأ�س ��ف .تهي� ��أ الحق� � ًا لي�ص ��بح عازف� � ًا عل ��ى
البيان ��و بالإ�ض ��افة اىل �إجادت ��ه الت�ألي ��ف،
و�أجتاز امتح ��ان الأكادميية يف العزف على
الأورغن يف .1890
ت�أث ��ر مبو�س ��يقى فاغ�ن�ر وبروك�ن�ر،
وباملو�س ��يقى الأملاني ��ة عموم� � ًا ،و�س ��عى
لبلورة �أ�س ��لوب "�ش ��مايل" خا�ص متلم�س� � ًا
مالحمه ��ا يف مو�س ��يقى كارل نيل�س ��ن
وج ��ان �س ��يبيليو�س .ق ��اد فرق ��ة غوتن�ب�رغ

ال�س ��يمفونية (يوتوب ��وري) وهي �أول فرقة
�س ��يمفونية حمرتفة يف ال�س ��ويد ،وال تزال
يف طليعة الفرق ال�س ��ويدية اىل اليوم .كما
�أ�صبح مدير ًا للمو�سيقى يف جامعة اوپـ�ساال
العريقة لفرتة وجيزة ،خلفه يف هذا املن�صب
املو�س ��يقى هوغ ��و �آلف�ي�ن الأكرث �ش ��هرة من
بعده (ونعرف له عمله اجلميل الراب�س ��وديا
ال�س ��ويدية رق ��م  1الت ��ي حتم ��ل ا�س ��م حفل
منت�صف ال�ص ��يف الذي ا�ستعمل كمو�سيقى
ت�ص ��ويرية يف بع�ض الأف�ل�ام) .وهو عازف
بيان ��و ذو �س ��معة جي ��دة ق ��دم حف�ل�ات يف
�أوروب ��ا ،وكثريا ما راف ��ق الرباعي الوتري
ال�سويدي �أولني امل�شهور يف �أوروبا.
متي ��ز برباعيات ��ه الوتري ��ة ال�س ��بعة وه ��ي
م ��ن �أف�ض ��ل الأعم ��ال يف وقت ��ه� ،إذ تع ��د بني
رباعيات الرومانتيكي�ي�ن الكبار .كتب كذلك
كون�ش ��رتني للبيان ��و وث�ل�اث �س ��يمفونيات
و 2اوب ��را و�أعم ��ال غنائية و�أعم ��ال �أخرى
ملو�سيقى احلجرة.

م����������أزق ال����ت����اري����خ ف�����ي م���رح���ل���ة ال�������س���ي���ول���ة ال���زم���ن���ي���ة
د .نادية هناوي

�أراد �س ��يجمونت باوم ��ان يف نظريت ��ه
للحداث ��ة �أن يجعله ��ا ذات طاب ��ع فيزي ��اوي
وم�ض ��مون مائي ،مفرت�ض ��ا �أن امليوعة من
�سمات مرحلتنا احلالية التي يراها مكانية
حتت ��ل حيزه ��ا يف الوج ��ود قابع ��ة فيه من
دون �أن تعيقها زمانية ت�سري على هديها.
و�إهم ��ال باوم ��ان لفاعلي ��ة الزم ��ن تعن ��ي
�إنه ��اء فعل التاري ��خ كون عملي ��ة الإذابة ال
تتطلب �س ��وى وج ��ود بناء حتت ��ي وفوقي
ليت ��م تفكيك ��ه وحتطي ��م قوالب ��ه وم ��ن ث ��م
�إع ��ادة توزيع ��ه مكاني� � ًا م ��ن جدي ��د .وبهذا
تكون ال�س ��يولة واخلفة والإذابة وال�ص ��هر
والت�ش ��ابك والتالحم هي الأ�س ���س الزمنية
الت ��ي به ��ا يتف ��كك الثاب ��ت الذي ه ��و املكان
وعندها ف�إن كل الثنائيات �ستتال�شى.
لكن م ��ا �س ��بل تطبي ��ق نظرية باوم ��ان عن
�س ��يولة الزمن �أو الزمن ال�س ��ائل؟ واىل �أي
املدي ��ات ميكنن ��ا النمذج ��ة عل ��ى ممكناتها
الإجرائية ؟
والإجابة مهما تعددت ف�إنها �ستظل مرهونة
بر�ؤي ��ة دوغماطي ��ة مفاده ��ا �أن ال وج ��ود
لبديهي ��ات وال ثواب ��ت يف ظ ��ل احلداث ��ة
ال�س ��ائلة ،فالزم ��ن ه ��و جمم ��وع �أزمن ��ة
واالجتماعي هو الأخالق ��ي والنمذجة هي
الالاتباع والقالب يعني الال قالب.
وال�سبب عدم ارتهان املادة بال�شكل ومن ثم
لن يكون لها مركز وهام�ش وال �أ�صل وتابع

وال دوني ��ة وفوقي ��ة .وقد يف�ض ��ي هذا �إىل
م�س� ��ألة �أخالقي ��ة خالفية لها �ص ��لة بعائمية
التدف ��ق يف الزم ��ن وحتمي ��ة جريان ��ه وال
حمدودي ��ة الروابط االجتماعي ��ة واملوانع
واحلدود الفكرية ..مب ��ا يثري القلق ورمبا
الذع ��ر لأن الإن�س ��ان بالفه ��م ال�س ��ائل �أو
ب�س ��يولة الفهم ل ��ن يعود مرتبط ��ا بالأر�ض
لكنه يف االن نف�سه غري قادر على اال�ستغناء
عنها ومع �أن االر�ض زائلة كما يرى باومان
فهي قابلة الن تباع وتعر�ض يف املزاد.
وه ��ذا م ��ا �أو�ص ��له �إىل الق ��ول بالاليق�ي�ن
وذلك يف كتابه ( الأزمنة ال�س ��ائلة) ال�صادر
ع ��ن ال�ش ��بكة العربي ��ة للأبح ��اث والن�ش ��ر
 ، 2017والاليق�ي�ن عن ��ده يعن ��ي اخل ��وف
وي�ش ��بهه باليوتوبي ��ا اال�س ��تحالية حيث ال
وجود لعامل موثوق و�آمن ،م�ش�ي�را �إىل �أن
اليوتوبيا التي �أطلقه ��ا بوجه عام توما�س
مور قا�صدا بها �أحالم القرن ال�ساد�س ع�شر
امليالدي ما عادت موج ��ودة بعد �أن تداعت
�أركانه ��ا بانهي ��ار النظ ��م الرتيب ��ة القدمي ��ة
ال�سرمدية يف ظاهرها.
وهكذا ف�أن اليوتوبيا ما�ض انتهى وما عاد
هناك نعي ��م و�إذا كان من جحيم فهو جحيم
احلا�ض ��ر ال ��ذي يعي�ش ��ه الإن�س ��ان كل يوم
وي�سهم يف �إدامة ت�شكله م�ستقبال.
وب�س ��بب ذلك توجهت احلياة الراهنة نحو
االنفتاح الذي هو عند باومان ح�سن وغري
ح�س ��ن فمن جانب ه ��و نتاج ثم�ي�ن وجرئ
وم ��ن جانب �آخ ��ر هو ه�ش وملف ��ق ،و" �إذا
كان ��ت فك ��رة املجتم ��ع املفت ��وح ترم ��ز يف
�أ�صلها �إىل تقرير امل�صري ملجتمع حر يرعى
انفتاح ��ه ف�إنها يف ه ��ذا الزمن تعني جتربة

مفزعة لأنا� ��س يعانون من التبعية والعجز
والب�ؤ�س" (الكتاب� ،ص) 31
ويرى باومان العوملة يف �صورتها احلالية
عملية طفيلية ومفرت�سة تتغذى على �سلطة
متت�ص ��ها من دم ��اء الأمم /الدول ورعاياها
وهي �سلبية باحتوائها على دوائر اخلوف
والذع ��ر الأمني وتعدد الأ�س ��واق واحلرب
على الإرهاب.
وجتره هذه الأفكار �إىل و�ض ��ع ر�ؤية ناقمة
عل ��ى الر�أ�س ��مالية ،مدل�ل�ا مب ��ا كان ��ت روزا
لوك�سمبورغ قد ا�ست�شرفته قبل قرن تقريبا
وه ��ي ت�ش ��بيه الر�أ�س ��مالية بالأفع ��ى الت ��ي
تتغذى على ذيلها..
وت�س ��تهوي باوم ��ان فك ��رة الأكل/
املع ��دة وامل�أك ��ول /الذي ��ل لينب ��ي على هذا
اال�ست�ش ��راف ا�س ��تقراء ما�ض ��ويا وراهنيا
مع ��ا فما ن�ش ��هده اليوم من تقل�ص امل�س ��افة
ب�ي�ن العوملة والر�أ�س ��مالية وما �ش ��اع فيهما
من ال�شركات متعددة اجلن�سيات واالندماج
املعادي وبروز ظاهرة النفايات الب�ش ��رية،
هو تعبري عن �س ��يولة الزم ��ن وعدم ثباته،
وعن ذلك يقول باومان� ":إن �إحدى التبعات
الوخيم ��ة ..لالنت�ص ��ار العومل ��ي للحداث ��ة
ه ��ي الأزمة احل ��ادة ل�ص ��ناعة التخل�ص من
النفاي ��ات الب�ش ��رية ف ��كل قاع ��دة تغزوه ��ا
الأ�سواق الر�أ�سمالية �ست�ضيف �آالفا جديدة
ورمب ��ا مالي�ي�ن �إىل �أع ��داد املحروم�ي�ن من
�أرا�ض ��يهم وم�ص ��انعهم و�ش ��بكات الأم ��ان
اجلماعي" (الكتاب� ،ص) 50
ويتمثل هذا الفائ�ض الب�شري �أو ما ي�سميه
النفاي ��ات الب�ش ��رية يف فئ ��ات املهاجري ��ن
والالجئني ،مقررا بت�شا�ؤمية �أن من �أ�صبح

الجئ ��ا فانه ي�ص�ي�ر الجئ ��ا �إىل الأب ��د قاطعا
طرق الع ��ودة �إىل جن ��ة الوط ��ن املفقود �أو
الذي مل يعد موجودا.
وعلى الرغم من هذه ال�صورة القامتة التي
ير�س ��مها باومان لهذه الفئة الب�شرية؛ ف�إنه
ي� ��ؤوب عائ ��دا اىل ت�أكي ��د حالة اال�س ��تمرار
من خ�ل�ال تقبل بل ��دان الهجرة ال�س ��تيعاب
املهاجري ��ن بغي ��ة دجمه ��م يف اجل�س ��د
االجتماعي اجلديد.
وه ��ذا م ��ا �سي�ش ��رحه باوم ��ان ب�ش ��كل �أكرث
ج�ل�اء وبتف�ص ��يلية ال تخل ��و م ��ن بع� ��ض
التناق� ��ض يف الف�ص ��ل الذي حم ��ل عنوان (
مع ��ا ولكن ف ��رادى) فم ��ع تعددي ��ة الهويات
والتن ��وع الثق ��ايف يف ع�ص ��ر العوملة ومع
احتمال زيادة االندماج ال نق�ص ��انه �ستكون
�س ��يولة الزمن �سببا يف توترات ناجمة عن

عدم �ألف ��ة امل ��كان املحرية واملربك ��ة والتي
�ست�س ��تمر يف ت�أجي ��ج رغب ��ات االنع ��زال
والتمييز العن�صري.
ويقارن باومان بني تاريخ �س ��اد العامل عرب
خم�سة قرون من التهذيب احل�ضاري وبني
ما �ص ��رنا نتح ��دث فيه ع ��ن ت�أخ ��ر �أخالقي
وانهي ��ار قيم ��ي وم ��ن ث ��م مل تت�أ�ص ��ل لدينا
مفاهيم الدولة واملجتمع والإن�سان.
وهذا ما يعاجله زيجمونت باومان ب�ش ��كل
م�س ��تفي�ض يف كتاب ��ه( اخلوف ال�س ��ائل )،
حي ��ث االفتق ��ار �إىل الأم ��ن واليق�ي�ن مل يعد
جمتمعي ��ا بل هو �شخ�ص ��ي �أي اخلوف من
حت ��ول ال�ش ��خ�ص �إىل هدف وق ��ع االختيار
علي ��ه �أو اخل ��وف م ��ن التخل ��ف ع ��ن رك ��ب
ال�س ��ائرين �أو اخل ��وف م ��ن اال�س ��تبعاد
والإق�ص ��اء واخل ��وف م ��ن الع ��امل املل ��يء
باملخاوف ..الخ.
ويقارن باومان بني حا�ضر ميثله تلفزيون
الواق ��ع ،وما� ��ض ي�ص ��ل اىل م�س ��رحيات
الأخ�ل�اق القدمي ��ة الت ��ي كان ��ت حتق ��ق
اخلال�ص من املخاوف فيجد �أن ال احلا�ضر
وال املا�ض ��ي ينفع ��ان يف تخلي�ص ��نا م ��ن
اخلوف.
�أما الظن ب�أن امل�ستقبل ممثال بالتكنولوجيا
والتي و�ضعنا �آمالنا فيها �سيكون ب�إمكانها
�أن حتب ��ط �أو تدمر تل ��ك املخاوف ومتنحنا
الأم ��ان ،ف� ��إن ذل ��ك الإم ��كان يفن ��ده باومان
تفني ��دا تام ��ا لأن التكنولوجيا نف�س ��ها هي
م�صدر م�ضاف ورهيب للخوف.
�إن باومان ــ وب�س ��بب �س ��يولة الزمن وعدم
ثباته وما يرتبط بذلك من م�ش ��اعر خميفة ــ
ال يعيد فهم التاريخ و�إمنا هو ينفي وجوده

ويدح� ��ض �أهميته ليبدو التاريخ وك�أنه يف
م� ��أزق او باالحرى م�أزق الفهم الالتاريخي
حيث العامل يت�ألف م ��ن جمتمعات مفتوحة
بالإكراه ال �سبيل فيها �إىل حتقيق الأمن �إال
بعدم انف�صالها عن بقية العامل.
ويطبق ذل ��ك على الإره ��اب واحلرب عليه
والإدان ��ة الأخالقية الت ��ي تعتمدها الإدارة
الأمريكي ��ة يف �سيا�س ��تها م ��ع دول اخل�ي�ر
ودول ال�ش ��ر ،وا�ص ��فا العومل ��ة بال�س ��رعة
كنزع ��ة تتج ��اوز زمني ��ة التاري ��خ ما�ض ��يا
وحا�ضرا وم�ستقبال �إىل ال زمنية اخل�ضوع
الدين ��ي وال حمدودية االنتم ��اء الهوياتي،
مفرت�ض ��ا �أن كل �ش ��يء �س ��هل الفهم ب�ش ��كل
جماعي �س ��يجعل املجموع مياال للإن�ص ��ات
لأ�ص ��وات متار�س الغواية والقيادة .وفات
باوم ��ان �أن التق ��دم الرقمي والت�س ��ارع يف
االنفوميدي ��ا ه ��ي اي�ض ��ا رهان ��ات ال يخفى
م ��ا تول ��ده م ��ن خم ��اوف ت�ض ��اد االندم ��اج
والتح ��اور واالنفتاح التي هي من �س ��مات
مرحلتنا الثقافية الراهنة.
ويعطين ��ا باومان �ص ��ورة �أكرث و�ض ��وحا
ح�ي�ن ينقلن ��ا �إىل ت ��ودوروف وحديث ��ه عن
الإغ ��راءات يف ذكري ��ات مارجريت نوميان
�ش ��اهدة العي ��ان على الرعب ال�ش ��مويل يف
الق ��رن الع�ش ��رين .و�أن حقيق ��ة اخل ��وف
ال�سائلة قائمة على �أ�سا�س ال زمني فبمجرد
�أطالق العن ��ان لفئة قليلة م ��ن االنتحاريني
�سيكون كافيا متاما لإعادة تدوير �آالف من
الأبرياء وحتويلهم �إىل م�شتبه بهم عاديني
وهذه ال�س ��يولة �س ��تغدو راهنية �أي�ض ��ا يف
�س ��لبية العومل ��ة ح�ي�ن جتم ��ع بني ال�س ��لطة
وال�سيا�س ��ة حت ��ت �س ��قف الأم ��ة /الدول ��ة

وعنده ��ا �س ��تغدو الدولة خادمة لالقت�ص ��اد
العوملي.
ولأج ��ل حتقي ��ق الأم ��ن الوج ��ودي يقرتح
باوم ��ان �أن نبحث عن م�س ��تقبل بديل تفرغ
في ��ه فائ� ��ض اخل ��وف ال ��ذي ال ب ��د �أن جند
له مناف ��ذ طبيعي ��ة �أو بدائل م�ؤقت ��ة تنف�س
عن ��ه .من ذل ��ك ما يتعل ��ق مبظاه ��ر حياتية
يومي ��ة من قبيل اجتناب التدخني ال�س ��لبي
والأغذية الدهنية و�إال فان اخلوف �س ��يظل
موجودا و�س ��تبدو وفرت ��ه وك�أنها ال تنتهي
وما احلر�ص على زيادتها �إال من باب �إعادة
بناء ر�أ�س املال ال�سيا�سي امل�ستنزف ،وهكذا
يكون �أ�سا�س الكارثة هو الالتاريخ .
وي�ض ��رب مثال �آخ ��ر على اخلوف ال�س ��ائل
متمث�ل�ا يف ثق ��ة املثقف�ي�ن بالتاري ��خ و�أنهم
ق ��ادرون على جت�س ��يد الكلم ��ات وحتويلها
�إىل واق ��ع م ��ن خ�ل�ال وج ��ود الطاغي ��ة
امل�س ��تنري الأمري احلكيم والداهية امل�ستبد
�أو م ��ا ي�س ��ميه( الفاعل التاريخ ��ي ) ليقوم
باملهمة عنهم وهو ما �أداه لينني عندما توىل
احلزب وقاد اجلماهري املعذبة املقهورة.
والنتيج ��ة الت ��ي يخ ��رج به ��ا باوم ��ان هي
�أن النخب ��ة املثقفة املتج ��اوزة للتاريخ هي
م ��ن ينبغي �أن تت�ص ��دى للعومل ��ة يف القرن
احل ��ايل ال ��ذي ي�ص ��فه ب�أن ��ه زم ��ن الكارث ��ة
الك�ب�رى زمن �إحياء عهد جديد بني املثقفني
وال�ش ��عب من خ�ل�ال فكرة التهج�ي�ن راجيا
�أن يك ��ون االختي ��ار بني هذين امل�س ��تقبلني
م ��ا زال ب�أيدين ��ا ،مع�ب�را ع ��ن ذل ��ك الرجاء
بال�صريورة التي تعني �أن ما من �شيء �إىل
حد ما له انتهاء ،و�أن كل �شيء �سيحدث يف
امل�ستقبل.
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 لطفية الدليمي

ناه�ض الرم�ضاينُ :كتبت هذه الرواية على �شكل يوميات
�ضيف يزن – �إ�سطنبول

رحلة الزمان والمكان معا
لها مكنونتها وطرق طرحها
المختلفة ،لكن �أن تخت�صر
حقبة زمنية مهمة
تاريخ
ٍ
من تاريخ عراقنا الحديث
وتخرجها على �شكل عمل
روائي هذا �أمر فريد بل
�شحيح الحدوث ،فعنا�صر
الرواية هنا تختلط
باليوميات لتخرج لنا مادة
د�سمة مليئة بالأحداث التي
جعلت من كاتب رواية "بائع
الأمل" ناه�ض الرم�ضاني
حقب مهمة من
�شاهداً على
ٍ
تاريخنا الحديث يحكي لنا
تف�صيالت قد تكون يومية
من حياة العراقيين ،عن
الرواية وتفا�صيل �أخرى
كان لنا هذا الحوار مع
الروائي ناه�ض الرم�ضاني:

 نبد�أ من الخاتمة  ،لم هذه الخاتمة؟
ول َم لم تكن مقدمة؟
ِ

 هناك مفارقة كبرية يف هذا الكتاب الذيا�ستغ ��رق ت�أليفه  25عام ًا .وه ��ي �أن جملة
البداية وجمل ��ة النهاية فيه كتبتا والعراق
يخو�ض حالة ح ��رب .كتبت اجلمل الأوىل
و�أنا يف منطقة حفر الباطن �أثناء االحتالل
العراق ��ي لدول ��ة الكوي ��ت وقب ��ل �أن توجه
الق ��وات الأمريكي ��ة نريانه ��ا �إلين ��ا ب�أي ��ام
قليلة.
بينما �أكملت الكلم ��ات الأخرية من الكتاب
ومدين ��ة املو�ص ��ل ق ��د �سقط ��ت بي ��د حفنة
م ��ن �أ�شخا�ص جمهولني ت�سلل ��وا ذات ليلة
واحتل ��وا مدينة �سكانه ��ا �أكرث من مليوين
�إن�س ��ان و�سط ده�ش ��ة اجلمي ��ع وذهولهم.
�إن ��ه كت ��اب ُكت ��ب يف الف�ت�رة الزمانية بني
هجوم�ي�ن .وتخل ��ل ذل ��ك الفا�ص ��ل الزمني
ح�صار قا�س قتل ن�صف مليون �إن�سان على
الأق ��ل .واحت�ل�ال �أمريك ��ي وم ��ن ثم حرب
�أهلية.

 �أحيان ��ا ال �أكون موفق ًا يف اختيار ا�سماءلأعم ��ايل؛ و�أحيان ًا ي�ستغرق اختيار اال�سم
وقت ��ا �أطول من كتابة الن� ��ص وال �سيما لو
كان ن�ص� � ًا ق�ص�ي�ر ًا .وق ��د غريت ا�س ��م هذا
الكت ��اب �أكرث من مرة �أثناء الفرتة الطويلة
الت ��ي ا�ستغرقته ��ا عملية الكتاب ��ة ولكنني
اخ�ت�رت يف وق ��ت م ��ا ا�س ��م بائ ��ع االم ��ل.
واج ��ده اال�سم املنا�س ��ب ال�سيما و�إن لكلمة
الأم ��ل مكان ��ة خا�ص ��ة يف وج ��داين .ويف
قامو�سي اللغوي الكتابي واليومي.

 ف�ص��ول الرواي��ة الثالث��ة الجحيم،
الأمل ،الخروج هل جاءت م�صادفة �أم
مق�صودة؟

 ال م�صادف ��ة يف الأمر .و�أظن ان اال�سماءتعرب متام ًا عن املراحل الثالثة التي يتحدث
عنها الكتاب .فف�صل اجلحيم ي�صف املعركة
التي دارت على �أر�ض الكويت بني اجلي�ش
العراقي وبني قوات التحالف املت�شكلة من
 33دول ��ة .ي�ص ��ف هذه احلرب م ��ن وجهة
نظ ��ر مقاتل ب�سيط وجد نف�سه يف اجلحيم
دون �أن يع ��رف �سبب ذل ��ك ودون �أن يكون
لديه �أي مربر �شخ�صي للقتال.
الأمل هو ا�سم الف�صل الثاين .وهي مفارقة
موجع ��ة �إذ �أن هذا الف�صل يتحدث عن �أيام
احل�صار االقت�ص ��ادي القا�سية التي م ّر بها
املواطن العراقي وي�صف الظروف ال�شاذة
التي �أحاطت بالبلد.
ام ��ا الف�ص ��ل الثال ��ث فه ��و اخل ��روج .وهو
ي�ص ��ف مرحل ��ة عا�شه ��ا مئ ��ات الآالف م ��ن
العراقي�ي�ن يف �سف ��ر هجرته ��م الطوي ��ل
القا�سي الذي بد�أ خ�ل�ال ايام احل�صار ومل
يتوقف حلد االن رغم تغري الظروف مرارا  -كان ه ��ذا الهاج� ��س ي�شكل رعب ��ا حقيقيا
لأي كات ��ب ال ي�سري يف ركاب �سلطة البعث
وتكرارا.
ومل تكن لدي القدرة وال ال�شجاعة ملواجهة
 حقبة البع��ث والحكم الدكتاتوري نظام قوي دكتاتوري لذا فقد كنت �أحر�ص
هل بالفعل كانت حقبة جحيمية؟
عل ��ى اال�ستم ��رار بالكتاب ��ة لكنن ��ي مل �أقم
 كان منط حكم احلزب الواحد م�ستن�سخ ًا بن�ش ��ر �أي من �أعمايل با�ستثناء ق�صتني �أومن التجربة ال�ستالينية وهو منط �ساد يف ثالث .وكانت كتاباتي تتكد�س يف الأدراج
البل ��دان التي نال ��ت ا�ستقاللها بعد احلرب دون �أن �أفكر بن�شرها ودون �أن �أتوقف عن
العاملية الثانية يف الوطن العربي والعامل الكتاب ��ة �إذ �أنن ��ي كنت واثق ًا م ��ن ا�ستحالة
الثال ��ث .وهذا النم ��ط من احلك ��م يتطلب ا�ستم ��رار النظ ��ام .وكن ��ت انتظ ��ر يوم� � ًا
�سيطرة �أمنية �صارمة و�سلطة مطلقة على ت�شرق �شم�سه عل ��ى العراق فرتى �أوراقي
و�سائل الإع�ل�ام وجميع املن�صات الثقافية النور.
والرتبوية.
وق ��د جاء هذا اليوم كما توقعت .لكنه كان
نع ��م كانت ف�ت�رة حكم البعث ف�ت�رة قا�سية فج ��ر ًا ملطخ ًا بالكث�ي�ر من دم ��اء الأبرياء
تخللته ��ا مغام ��رات ع�سكري ��ة و�سيا�سي ��ة الت ��ي نزف ��ت ومازال ��ت تن ��زف حل ��د الآن
مازلنا ندفع ثمنها حتى االن.
لأ�سباب كثرية متنوعة.
ولي�س من الغريب �أن يحنّ بع�ض ال�شباب
اىل مظاه ��ر ورم ��وز تل ��ك الف�ت�رة وذل ��ك  م��ن يق��ر�أ روايت��ك يخ��رج ب�أنه��ا
لأن نظ ��ام احلكم ال ��ذي اعقبه ��ا كان �أ�سو�أ مذك��رات �أو يومي��ات كتب��ت بفترات
منه ��ا بكثري .وقد حتوّ ل الع ��راق من دولة متباينة ،ما هو ال�سبب؟
حتكم ��ه �سلط ��ة مركزي ��ة قوي ��ة اىل دول ��ة  -ه ��ي لي�س ��ت مذك ��رات .ب ��ل ه ��ي �أق ��رب
مفككة حتكمها جماعات متفرقة ولكل منها لليومي ��ات .كن ��ت �أدون �شهادت ��ي عن ذلك
الع�صر يوم ًا بيوم .وكنت اخت�صر واختار
دكتاتورها ال�صغري.
و�أجتاه ��ل .فالكتاب ��ة الواقعي ��ة ال تعن ��ي
� أل��م تح�س��ب ح�س��اب �أن ت�ص��ل بال�ضرورة الكتابة عن كل �شيء� .أردت �أن
�سط��ورك �إلى ي��د ال�سطلة ف��ي العهد �أكت ��ب ن�ص ًا �أدبي ًا ووثيق ��ة تاريخية يف �آن
ال�سابق ،لتكون �أ�سير ق�ضبان البعث؟ واحد .ولكل من هذين اجلن�سني �شروطه.

ناجي رحيم

أتابع فيلما ُمعادا �أكا ُد �أحفظ �أحداثه
� ُ
ترتيب �أمور الغرفة
ال�سفر �إىل ال�سوبرماركت
التفكري ج ّديا بالهجرة �إىل �شارع
قطع �ضمني
تذكرت �شبقي ليلة البارحة
ُ
خ�سة ملوك النفط
غ�ضبي من ّ
بفحيح م�سامل جاملتهم مبفردة واحدة :
قرادات ،نقطة .
أهملت �أمرها ،
� ُ
مل �أتابع لأين م�شغول ب�أحداث الفيلم
ورجعت يف ثالث
غادرت �إىل �أعلى ال�سلّم
ُ
ُ
دقائق
هذا اجناز �أكيد
تذكرت خ�صامي مع باب غرفتي
ُ
دون ق�صد رطمته بزجاجة عرق فارغة على
خ ّده
وكدت �أك�سر �أنفي
ُ
رت تغيري مزاجه
ثم ق ّر ُ
ا�ستح�ضرت وزيرا خليجيا مع ّبئا بالغاز
ُ
ف�أرت�سم �صرم دجاجة على الباب
�ضحكت عاليا حتى خ�شيت من جميء البولي�س
ُ
قطع �ضمني
عرثت على ر�سائل
ب َني � ٍ
أوراق على الأر�ض ُ

يف جمل ��ة الأق�ل�ام يف ع ��دد خا� ��ص ع ��ن
امل�س ��رح العراق ��ي احلدي ��ث ع ��ام .2006
وكذل ��ك كان ��ت امل�سرحي ��ة االك�ث�ر تقدمي ��ا
عل ��ى خ�شبات امل�سرح اذ مت عر�ضها بر�ؤى
خمتلفة يف ال�سعودية ثم املغرب والعراق
و�سوريا .كما وقدمها �أحد اال�صدقاء باللغة
االنكليزية يف الهند .ثم متت ترجمتها اىل
الأملانية وقدمت يف عرو�ض بتلك اللغة يف
لك�سمبورغ.
لطاملا قلت �أن للن�صو�ص حظوظ ًا كحظوظ
الب�ش ��ر .وقد كانت �أم ��ادو الأكرث حظ ًا بني
م�سرحيات ��ي .و�آم ��ل �أال ي�ستم ��ر ذل ��ك و�أن
تن ��ال م�سرحي ��ات �أخ ��رى كتبته ��ا �شه ��رة
ت�ساوي �شهرة هذه امل�سرحية.

 لماذا "بائع الأمل" �أ�سم للرواية كما
تحب �أن يدعوها النا�س؟

فيلم ُمعاد

يبدو �أنها و�صلت دون علمي
�سطور وا�ضحة كثرية و�أخرى ت�شبه �سيال
من دوائر
قر� ُأت مث ًال:
�أمت ّرن على العهر كلّ يوم
مل تعجبني هذه،
�شبقٌ �إىل معنى احلياة هكذا �أمت ّرن
نعم �أوكي،
�أنفثُ يف َم َ�سام ال ُعهرِ ب�صاقي هكذا �أمت ّر ُن
كلّ يوم
مك ّررة تركتها �سريعا،
ا�ضحكْ معك على خوفك
حكيم عاطل
ال
ْ
متار�س دو َر ٍ
عانق وجودك هذا وامنحه فر�صة �أن يكون
ْ

هي ُ
عالقات عا ّمة �إذن !
حفلة
ٍ

كلّها �أفعال �أمر  ،دعكتها ورميتها ،
ب�سطور متالحقة ٍّ
أنيق تمُ �سكُ بي
�إذا
ٍ
بخط � ٍ
�س�أحتفظ بها و�أبحثُ عن كاتبها:
طبقات �صوتكِ ،
رحم ٌة بني ِ
�صال ٌة متنح وجودي �شيئا من وجود،
اخلوف ورع�شتي �إىل مل�س �أ�صابع،
بيا�ض ِ
يا َ
يا ثمالتي التي من لهاث
يا كلمات �صدركِ  ،ع ّبئيني مبا يتولّد ال َآن من
روائح
على جدران روحي
وجو ُدك ُيعانقُني على �شكل ح ّب ٍات،
احلب يا توقي املري�ض،
الزمن زمنك ،ح ّبة ّ
ح ّبة الفقد،
ُ
كلمات لعوب
يف
تت�سل�سل
يف ح ّب ٍات
ٍ
�أمت ّرن على العهر كلّ يوم
أر�ضع ك�أ�سي
أخ�شع قبالتك و� ُ
� ُ
�أخاط ُبكِ عانقيني يا م�شتهاة عانقيني
نهارات �أليفةٍ مهازل ته ّزين ويف امل�ساءات
يف ٍ
� ِأنت تلمعني
�أتق�شّ ُر توقا �إىل نهدكِ
ما �أبهاكِ و� ِأنت مترحني يا م�شتهاة
ملوك ال
يف �صحاري النفط تب�صقني على ٍ
ميلكون �شيئا
َ
�سوى كونهم مملوكني
مرحى بكِ
ال َ
حقول لع�صافري التذ ّرع
ال مال َذ لغزالن الأ�سئلة
مرحى بكِ �أ ّيتها الق�صيدة

 ن���ص الفيل��م الق�صي��ر ال�صامت هل
يعني لك الكثير؟ حدّ ثنا عن مكنونة
ه��ذا العم��ل؟ وم��ن �أي��ن ا�ستوحي��ت
فكرة و�أبط��ال الفيلم؟ وهل تم �إنتاج
الفيلم؟

و�أنا جربت التوفيق بينهما .كنت �أريد �أن
�أكون دقيق ًا على �أال �أكون مم ًال.
�أن ��ا م ��ن الكت ��اب الذي ��ن يفك ��رون طوي�ل�ا  -الكتاب ��ة لل�سينم ��ا ال�صامت ��ة �أم ��ر �صعب
بالق ��ارئ .وممن يهتم ��ون ب�إجناز كتابات للغاية .ولدي �أكرث من ن�ص لأفالم ق�صرية
ميكنه ��ا �أن ت�صل �إىل �أعر� ��ض �شريحة من بع�ضه ��ا �صام ��ت وبع�ضه ��ا ناط ��ق ولكني
القراء .واعتق ��د �أال قيمة لر�سالة ال يفهمها �أظن ��ك تتكل ��م ع ��ن �سيناريو فيل ��م �صورة
رئا�سية.
ال�شخ�ص الذي �أر�سلت �إليه.
ه ��ذا ال�سيناري ��و يع�ب�ر ب�إيج ��از ودق ��ة
 لم��اذا �أث��رت �أن تذك��ر تفا�صي��ل وبطريق ��ة الكوميديا ال�سوداء عن الو�ضع
حياتي��ة م��ن يوميات��ك م�ستخدم�� ًا العراق ��ي ب ��ل والو�ضع العرب ��ي املعا�صر.
ا�سم��ك ال�صري��ح ول��م تجع��ل �شخ�ص ًا وامتنى �أن يجد طريقه للإنتاج والو�صول
ثاني�� ًا ت�صنعه من بُنات �أفكارك بط ً
ال اىل امل�شاهدي ��ن و�أظن ��ه �سيك ��ون �إ�ضاف ��ة
للرواية؟
حقيقية اىل ال�سينم ��ا العراقية والعربية؛
 ه ��ذا ه ��و الكت ��اب الوحي ��د ال ��ذي ينق ��ل وه ��و ي�صل ��ح للعر� ��ض يف �أي م ��كان لأنه�أحداث ًا واقعية .وكان الهدف منه التوثيق ي�ستخدم عن�صر ال�صورة كو�سيلة وحيدة
ف�ض ًال ع ��ن قيمته كن�ص �أدبي .ووجدت �أن للتو�صي ��ل م�ستغني ًا عن اللغة ومقرتب ًا من
م ��ن الأف�ض ��ل والأق ��رب �إىل امل�صداقية �أن اجلوهر الأ�صيل لفن ال�سينما.
�أكت ��ب با�سمي املبا�ش ��ر و�أنا �أنقل جتربتي
املبا�ش ��رة يف اجلحي ��م والأمل واخلروج  .ل��و ُقدر ل��ك ن�شر "بائ��ع الأمل" من
يف احل ��رب واحل�ص ��ار والهج ��رة .وه ��و جدي��د بن�سخ��ة جدي��دة� ،ستن�شرها
لي� ��س م�ص�ي�ر ًا فردي� � ًا فق ��د قا�سمن ��ي هذه نف�سه��ا �أم �سيك��ون فيه��ا تغي�ير
املعان ��اة عدد كبري ج ��د ًا من �أبن ��اء وبنات ملحوظ؟
ً
 �أظ ��ن �أنن ��ي �س�أخت�ص ��ر قلي�ل�ا فيه ��ا؛جيلي
و�سيرتك ��ز االخت�ص ��ار يف الف�ص ��ل الثاين
 هنال��ك فت��رة زمني��ة مقطوع��ة ال ��ذي تكلم ��ت في ��ه ع ��ن احل�ص ��ار و�آثاره
ل��م تذك��ر ف��ي الرواي��ة لم��اذا ه��ذا عل ��ى املجتم ��ع ككل؛ و�س ��وف �أخف ��ف
االنقطاع؟
بع� ��ض العب ��ارات القا�سي ��ة الت ��ي انتقدت
 هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن انقط ��اع ع ��ن الكتابة ،فيها النظ ��ام .وقد وقفت طوي�ل� ًا �أمام هذاولأكرث م ��ن �سب ��ب� ،أحيان� � ًا كان االنقطاع املو�ض ��وع �إذ تركزت كتابات ��ي على انتقاد
ب�سبب االن�شغال بهم ��وم احلياة اليومية؛ النظام ال�سابق بكل ق�سوة و�سخرية ،الآن
و�أحيان� � ًا لن ��درة الأح ��داث الت ��ي ت�ستحق ب ��د�أت �أدرك �أن لذلك النظام امل�ستبد بع�ض
التوثي ��ق؛ ويف �أحي ��ان �أخ ��رى انقطع ��ت املالمح الإيجابية التي افتقدناها.
نتيج ��ة �شع ��وري با�ستحالة ن�ش ��ر الكتاب
 ه��ل المثق��ف المو�صل��ي مغب��ون
مما ولد لدي عزوف ًا عن الكتابة.
لكنني جل�أت �إىل �أ�سلوب غطى �أهم فرتات �إعالمي ًا؟
ه ��ذا االنقط ��اع .ولعل ��ك مل�س ��ت ذل ��ك �أثناء  -املثق ��ف العربي مغبون عموم� � ًا على كل
الأ�صع ��دة م ��ع ا�ستثن ��اءات قليل ��ة ،املثقف
قراءتك للكتاب.
العراق ��ي �أك�ث�ر غبن ًا من كث�ي�ر من املثقفني
 م�سرحي��ة "�أم��ادو" الت��ي ذك��رت العرب� ،أما املثقف املو�صلي فهو قابع حتت
داخ��ل الرواي��ة ،م��اذا تعن��ي لناه�ض رماد كثيف من الإهمال والتجاهل وانعدام
الرم�ضاني؟
فر� ��ص االنت�شار لأ�سباب كثرية وخمتلفة؛
 هي واحدة م ��ن م�سرحياتي وقد �أكملت وال يقت�صر ذلك على هذه احلقبة الزمنية،كتاب ��ة  13م�سرحية حل ��د الآن .لكن �أمادو بل �إن ه ��ذا الغنب والتجاه ��ل موجود منذ
نالت ال�شه ��رة الأكرب لدى الق ��راء لن�شرها عقود بعيدة.

" الزم تتعلم ��ي ( �ش ��يء جديد ) ي ��ا �سلوى ،العالقات العامة .
الكات ��ب بال عالقات عامة ال ينت�شر وال ي�ص ��ل  .جربتُ �أن يكون
يل عالق ��ات عام ��ة ،وجدته ��ا متعبة فيه ��ا الكثري م ��ن املجامالت
والتناف� ��س واخلديع ��ة وحتى الغدر  .ق ��ررتُ �أن ال �أ�ضيع وقتي
فيما ال نفع فيه ،وبقيت �أكتب " .....
ه ��ذا مقتط ��ف م ��ن ن� �ّ�ص في�سبوك ��ي �ص ��ادم كتبت ��ه �صديقت ��ي
الت ��ي �أحب ( �سلوى اجل� � ّراح )  ،املثقفة والإعالمي ��ة والروائية
وال�ص ��وت الع ��ذب ال ��ذي لطامل ��ا �أبهرن ��ا وه ��و يط ��رق �أ�سماعنا
متناغم� � ًا رقراق� � ًا على املوج ��ات الأثريي ��ة التي تنقل لن ��ا �إذاعة
�وات خل ��ت  .ال�أرى � ّأن مكم ��ن
الب ��ي ب ��ي �س ��ي العاملي ��ة يف �سن � ٍ
ال�صدم ��ة يتمو�ض ��ع يف ك ّم احلقائق التي تك�ش ��ف عنها �سلوى ؛
فتلك �صارت �أق ��رب �إىل البديهيات املقط ��وع ب�سطوتها احلاكمة
؛ لكنم ��ا ال�صدم ��ة احلقيقية تكم ��ن يف ذلك اجلزع ال ��ذي يعتور
النف� ��س املبدعة �إذ تكت�ش ��ف � ّأن الإبداع ال ��ذي يُحكى الكثري عنه
لي�س �سوى حفلة عالقات عامة يجري فيها تذويب كينونة الفرد
املبدع يف �إحتفائيات مبهرجة ت�أكل من جُ رفه وجتعله �أقرب �إىل
كرة تتقاذفها �أرجل رجال التجارة والرتويج ال�سلعي ،ويف مثل
تل ��ك الإحتفائيات لن يك ��ون ثمة فرق كبري ب�ي�ن الرتويج لكتاب
يتن ��اول تخوم املعرفة وب�ي�ن �سلعة �أخرى مث ��ل الهامبورغر �أو
م�شروبات الطاقة �أو م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة .
الكت ��اب �سلعة ،نع ��م ،ول�ستُ موهومة تعي�ش يف عا ٍمل يوتوبي
�صنع ��ه اخليال املح�ض لكي �أقول بغري ه ��ذا ّ � .إن �إ�ضفاء ال�صفة
ال�سلعي ��ة على الكتاب ( �س ��وا ٌء �أكان رواية �أو فيزياء كمومية �أو
فل�سف ��ة �إغريقية �أو �أي مبحث معريف �أو �إبداعي �آخر ) لهو حق
مم ��ا ين�شر ؛ لكن ماالفرق ب�ي�ن الهامبورغر
يك�سب ّ
للنا�ش ��ر لكي ّ
والكت ��اب؟ الف ��رق �أن الهامبوغر يبقى �سلعة م ��ن البداية وحتى
النهاي ��ة؛ �أم ��ا الكت ��اب فهو �سلع ��ة م�ضاف ًا له ��ا م ّي ��زات �إعتبارية
�أخ ��رى ،وعلى هذا الأ�سا�س الينبغ ��ي �أن يكون الرتويج للكتاب
مبث ��ل مايح�ص ��ل الرتوي ��ج للهامبورغ ��ر �أو غ�س ��والت ال�شعر :
ه ��ل نتو ّقع  -مث�ل ً�ا � -أن يظهر �إعالن لفت ��اة مغرية مت�سك بكتاب
ّ
وحت�ض امل�شاهدين
من�شور حديث ًا للكاتب ��ة ( مارغريت �آتوود )
على قراءته ؟ الب�أ�س من قراءات وندوات يُ�ست�ضاف فيها الكاتب
�أو الكاتب ��ة للمناق�ش ��ة احل� � ّرة ؛ لكن ه ��ل ينبغي بال�ض ��رورة �أن
تكون تلك القراءات �أق ��رب �إىل حفالت ال�شواء وتبادل الأنخاب
مدفوعة الثمن ؟
ثمة م�س�ألة �أخرى  :الكتاب عند كاتبه لي�س �سلعة ،هو �أكرب من
�أن يك ��ون �سلع ��ة؛ لك ّنه ي�ستحيل �سلعة بع ��د �أن يخرج من مملكة
الكت ��اب لي�ص�ي�ر منتج� � ًا جمعي� � ًا عام ًا ؛ غ�ي�ر �أنن ��ي ال�أح�سب � ّأن
الكاتب يرى نتاجه �سلعة حتى بعد �أن يخرج من حدود مملكته.
تلك واحدة م ��ن خ�صائ�ص املبدعني التي تتع ��اىل على القوانني
احلاكمة للأ�سواق احلرة
�أع ��رف كاتبات عراقيات مل يكتنب �س ��وى رواية �أو �إثنتني ،ثم
مل تلب ��ث �أ�سما�ؤه ��نّ �أن �صارت مُقيمة �أبدي ��ة يف الأنثولوجيات
والكت ��ب اخلا�صة بال�س ��رد العربي ومنها كت ��ب ر�صينة ن�شرتها
جامع ��ة كام�ب�ردج ،ول�ستُ هن ��ا معني ��ة ب�إي ��راد التفا�صيل بقدر
ما�أت�ساءل � :أهذه هي امل ��روءة ؟ �أهكذا تكون الأمانة الأكادميية
املحكوم ��ة ب�أخالقي ��ات ال�ضمائ ��ر النزيه ��ة؟ والأم ��ر �سي ��ان مع
مطبوع عراقي ُن ِ�شر يف بداية ثمانينيات القرن املا�ضي وتناول
فيه كاتباه ( اجلهبذان ) الق�صة العراقية الق�صرية ومل ي�أتيا فيه
ّ
بال�شك!
على ذكر �إ�سم قا�صة عراقية واحدة .ذكورية م�ستهجنة
�سل ��وى � :صديقت ��ي الطيبة� ،إطرحي عن كاهل ��ك �أمر االهتمام
ال�شعب ��ي والأكادميي مب ��ا تكتبني ،وتوحّ دي روحي� � ًا مع �شغفك
الكتاب ��ي الذي مينح ��ك طاقة احلياة املتوهج ��ةّ ،
وكل ماعدا ذلك
دعيه يذهب �إىل جُ ّب الن�سيان !
ُ
ول�ست موهومة تعي�ش
الكتاب �سلعة ،نعم،
عالم يوتوبي �صنعه الخيال المح�ض
في
ٍ
لكي �أقول بغير هذا � .إنّ �إ�ضفاء ال�صفة
�سواء �أكان رواية �أو
ال�سلعية على الكتاب (
ٌ
فيزياء كمومية �أو فل�سفة �إغريقية �أو �أي
مبحث معرفي �أو �إبداعي �آخر )

�شيء عن جريدة (برافدا) الرو�س ّية
د� .ضياء نافع

عندما كن ��ت قبل �أيام �أ�ش�ت�ري ال�صحف
الرو�س ��ية – كم ��ا �أفعل يومي� � ًا – �ألقيت
نظ ��رة عام ��ة عل ��ى ال�ص ��حف الكث�ي�رة
ج ��د ًا املعرو�ض ��ة �أمامي ,ووق ��ع نظري
– بال�صدف ��ة  -على �صحيف ��ة (برافدا)
ال�شهرية ,وهي نادر ًا ما تكون معرو�ضة
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ب�ي�ن ال�صح ��ف
الرو�سي ��ة ,فطلب ��ت م ��ن بائع ��ة الك�ش ��ك
�أن ت�ضي ��ف تلك اجلري ��دة اىل ال�صحف
الت ��ي طلبته ��ا ,وذل ��ك النن ��ي �أردت �أن
�أطلع عليها متذكر ًا تلك االيام اخلوايل,
عندم ��ا ك ّن ��ا ن�شرتيه ��ا يومي� � ًا ب�سع ��ر
كوبيك�ي�ن اثنني فق ��ط (الروب ��ل الواحد
ي�س ��اوي  100كوبيك) �أيام الدرا�سة يف
االحتاد ال�سوفيت ��ي يف �ستينيات القرن
الع�شرين ,وهكذا بد�أت بتقليب �صحيفة
(براف ��دا) م ��ن جدي ��د و�أنا ابت�س ��م ,بعد
�أك�ث�ر م ��ن � 50سنة تقريب ًا م ��ن القراءة
اليومي ��ة له ��ا �آن ��ذاك ,حي ��ث كن ��ت افتح
ر�أ�س ًا ال�صفحة الثالث ��ة فيها لأقر�أ �أخبار
العامل باحث ًا – قبل كل �شيء طبع ًا  -عن
ا�س ��م العراق و�أحداث ��ه ,وغالب ًا ما كانت
تلك الأخبار �شحيحة جد ًا جد ًا عندئذ...
عندم ��ا م�سك ��ت الع ��دد اجلدي ��د م ��ن
جري ��دة براف ��دا ,تذكرت ر�أ�س ��ا �صديقي
املرح ��وم �أ.د .حمم ��د يون� ��س (ا�ست ��اذ

االدب الرو�س ��ي يف جامع ��ة بغ ��داد
والباح ��ث واملرتجم الكبري( ,الذي
جاء ا ّ
يل م ��رة وقال يل ,انه ميتلك
ن�سخ ��ة م ��ن الع ��دد رق ��م ( (1م ��ن
جري ��دة (برافدا( ,ال�ص ��ادر العام
 ,1912و�إن ��ه يعتز به جدا ,ولكن
– واقعي� � ًا  -ال �أح ��د ميك ��ن �أن
يطلع علي ��ه يف مكتبته اخلا�صة
به يف بيته ,و�إنه يريد �أن يهديه
اىل مكتبة ق�سم اللغة الرو�سية
يف كلية اللغات ,ولكنه يخ�شى �أي�ضاً
�أن (ينام !) ه ��ذا العدد بني طيّات الكتب
ورفوفه ��ا ,وتناق�شن ��ا ح ��ول املو�ض ��وع
تف�صي�ل�ا ,واتفقن ��ا ان ن� ّؤطر ذل ��ك العدد
التاريخ ��ي والفري ��د بالن�سب ��ة للع ��راق
(ولي� ��س فق ��ط للع ��راق) ونع ّلق ��ه عل ��ى
ج ��دار املكتبة عند مدخله ��ا ,وهذا ما ّ
مت
فع�ل ً�ا .وهكذا �أ�صبح ه ��ذا العدد معروف ًا
جلمي ��ع �أ�سات ��ذة الق�س ��م وطلبت ��ه ,وك ّنا
نلف ��ت اليه نظ ��ر الوف ��ود الرو�سية التي
غالب ًا ما كانت تزور ق�سمنا ونتفاخر به,
وكان ��ت تلك الوف ��ود تتعجب م ��ن ر�ؤية
العدد االول من هذه اجلريدة امل�شهورة
لديهم مع ّلقا على جدار مكتبة ق�سمنا يف
جامعة بغداد ,واذكر �أن �أحد �أع�ضاء تلك
الوف ��ود قال يل مرة� ,إن ��ه توقع �أن يرى
(خمتل ��ف االعاجي ��ب يف بغ ��داد� ,إذ �إنها
ب�ل�اد �ألف ليلة وليلة !)� ,إال �أنه مل يخطر
ببال ��ه �أب ��د ًا ر�ؤي ��ة الع ��دد االول جلريدة
(براف ��دا) ,والت ��ي مل ي�شاهدها يف بلده
نف�س ��ه .لقد احرتق ��ت مكتبة ق�س ��م اللغة

الرو�سي ��ة
 م ��ع الأ�س ��ف ال�شدي ��د -ب�أكمله ��ا الع ��ام  2003عن ��د االحت�ل�ال
االمريك ��ي لبغ ��داد ,وحتول ��ت الكت ��ب
املنهجي ��ة لتدري� ��س اللغ ��ة الرو�سي ��ة
وكذلك املعاج ��م والقوامي� ��س الرو�سية
 العربية و م�ؤلفات بو�شكني وغوغولود�ستويف�سكي وتول�ستوي وت�شيخوف
وبقية �أدب ��اء رو�سيا العظ ��ام اىل رماد,
مب ��ا فيه ��ا طبع� � ًا ذل ��ك الع ��دد التاريخي
الفري ��د م ��ن جري ��دة (برافدا)..كان ��ت
�صحيف ��ة برافدا يف االحت ��اد ال�سوفيتي
ه ��ي الناطق ��ة با�س ��م احل ��زب ال�شيوعي
ال�سوفيت ��ي ,وكان ا�سمها على ل�سان كل
�شيوعيي العامل طبع ًا ,مبا فيهم العرب,
ب ��ل و �إين �سمعت� ,أن �أح ��د ال�شيوعيني
يف الع ��راق اطل ��ق عل ��ى ابنت ��ه ا�س ��م
(براف ��دا( ,وهك ��ذا ا�صبح ��وا ينادونه -
(اب ��و برافدا !) على الطريق ��ة العراقية,
ويق ��ال �إن ��ه كان فخور ًا ج ��د ًا – وطوال
حياته  -بهذه الت�سمية.

رافقت جريدة برافدا كل تاريخ
احلرك ��ة ال�شيوعي ��ة الرو�سي ��ة
قب ��ل ث ��ورة اكتوب ��ر ,1917
وا�ستم ��رت مب�سريته ��ا بع ��د
الثورة ,و�أ�صبح ��ت يف االحتاد
ال�سوفيتي �سج�ّل�ااّ ً خالد ًا لتاريخ
تل ��ك الدولة وم�سريته ��ا اليومية
بكل �أحداثها و تفا�صيلها ,وكانت
متتل ��ك امكاني ��ات مادي ��ة وا�سعة
ج ��د ًا ,وو�صل ��ت ع ��دد ن�سخه ��ا يف
ال�سبعيني ��ات اىل �أك�ث�ر م ��ن ع�شرة
ماليني ن�سخة يومي ًا ,وكانت توزع
�صباح ًا يف املدن ال�سوفيتية كافة رغم ان
م�ساحة الدول ��ة ال�سوفيتية كانت ت�شغل
�سد�س الك ��رة الأر�ضية كم ��ا هو معلوم,
بل �إننا ك ّنا نراها يومي ًا مع ّلقة يف الكثري
من املناطق ال�سكنية وحمطات البا�صات
وال�شوارع العامة يف مو�سكو .انح�سرت
�أهمية ه ��ذه ال�صحيفة بع ��د انهيار دولة
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ,ولكنه ��ا ا�ستمرت
بال�صدور ناطقة با�سم احلزب ال�شيوعي
يف رو�سيا االحتادية ,وبنف�س الت�صميم
ونف�س الأ�سل ��وب احلزبي ال�صارم جد ًا,
�إال �أنه ��ا مل تعد تطب ��ع �أكرث من � 100ألف
ن�سخ ��ة بالي ��وم ,و�أخ ��ذت ت�ص ��در ثالث
مرات �أ�سبوعيا لي�س �إال.
جري ��دة (براف ��دا( واح ��دة م ��ن �صح ��ف
العامل العريق ��ة ,وهي ت�ستحق الدرا�سة
من قبل العرب املهتمني بال�ش�أن الرو�سي
يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل
اي�ضا...

10

آراء وأفكار

العدد ( )4506ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد (� )15أيلول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

"تـوظـيـف الأفـكــار"...

د .الهاي عبد احل�سني

ي ��ردد كث�ي�ر م ��ن التدري�سيني وطلب ��ة اجلامعات
العراقي ��ة يف خمتلف االخت�صا�ص ��ات الإن�سانية
وغري الإن�سانية فك ��رة "توظيف الأفكار" والتي
تعن ��ي �أو ًال وثاني� � ًا وثالث� � ًا "تطوي ��ع الأف ��كار"،
لإ�ستخدامه ��ا لتف�س�ي�ر ح ��دث م ��ا �أو ظاه ��رة.
وي�س ��ري ه ��ذا يف جم ��ال العل ��وم االجتماعي ��ة
والتاريخي ��ة والفل�سفي ��ة وال�سيا�سي ��ة وحت ��ى
العلمية التطبيقية عن طري ��ق ا�ستقدام النظرية
لتطبيقه ��ا ويف �أح�سن الأح ��وال "تعريقها"� ،أي
جعله ��ا عراقي ��ة لتن�سجم م ��ع متطلب ��ات احلياة
يف املجتم ��ع العراق ��ي .احلقيق ��ة ،ف� ��إنّ توظيف
الأف ��كار �أو النظري ��ات به ��ذا املعن ��ى ي�شهد على
العج ��ز والت�سلي ��م بع ��دم الق ��درة عل ��ى الإب ��داع
والإتي ��ان بجدي ��د .وي�شه ��د كذل ��ك عل ��ى �شي ��وع
�أحد �أكرث �سلبي ��ات الطريقة التقليدية التي يلقن
الطلبة بها لي�صبحوا جمرد متفهمني ملا ينتج من
�أف ��كار وقادرين يف �أح�سن الأحوال على �شرحها
وتطبيقه ��ا .بالنتيج ��ة ،حت ��ول فك ��رة م ��ن ه ��ذا
الن ��وع دون خلق بيئة ت�ساع ��د الأجيال اجلديدة
والقدمية على ال�سواء للتجدد والإبتكار.
ترتب ��ط هذه الفك ��رة مب�ست ��وى التق ��دم العلمي
والفك ��ري ال ��ذي ّ
مت حتقيق ��ه يف املجتم ��ع.
فالتوظي ��ف خطوة ولك ّنه خط ��وة نحو التجميد
واخل�ض ��وع والإمتث ��ال والتبعية ل ��ر�أي الآخر.
كم ��ا �إ ّن ��ه يعترب من بقاي ��ا ثقافة وعقي ��دة النظام
اال�ستب ��دادي ال ��ذي يواظب على احل�ض ��ور و�إنْ
م�ضى زمن ��ه وامل�صم ��م �إىل �إخ�ض ��اع م�ؤ�س�سات
الفك ��ر والأكادمييا للحد من التط ��ور واخلروج
�إىل مدي ��ات وا�سع ��ة تتيحه ��ا حري ��ة التفك�ي�ر

والنق ��د والت�س ��ا�ؤل .تنق ��ل فك ��رة التوظيف �إىل
الطلبة بال�صرام ��ة والت�شديد الالزمني من خالل
نظ ��ام الإمتحان ��ات واملحا�ض ��رة التقليدي ��ة مما
يحول دون تقدم يذكر خ ��ارج ال�سائد واملتداول
وامل�أل ��وف .تق ��ف ممار�س ��ة من هذا الن ��وع دون
حتقي ��ق الرتاكم العلمي املطلوب ب�سبب التوقف
وفقه ��ا عند م ��ا �أنتج ��ه الآخرون و�إنف ��اق الوقت
واجله ��د لتقليبه ��ا والنظر فيه ��ا والع ��ودة �إليها
والتم�س ��ك بها .ولعل اخلطورة فيها �أ ّنها تتحول
ع�ب�ر الزم ��ن �إىل قواعد عم ��ل وتقلي ��د �سائد مما
يجع ��ل م ��ن التخل� ��ص منها تلقائي� � ًا �أم ��ر ًا �صعب ًا
ب�سب ��ب وجود ح�ش ��د من املتعب�ي�ن �أو العاجزين
ع ��ن اخلروج عليها مما يتطل ��ب التدخل ملعاجلة
ت�أثرياته ��ا ال�سلبي ��ة .وميك ��ن الق ��ول �أي�ض� � ًا �إنّ
توظيف الأفكار الوليد الطبيعي ل�سيا�سة احلفظ
والتلقني الت ��ي متار�س على م�ست ��وى امل�ؤ�س�سة
التعليمي ��ة مبختل ��ف م�ستوياته ��ا يف التعلي ��م
الأويل الإبتدائ ��ي والثان ��وي وكذل ��ك احلال يف
التعليم اجلامعي والعايل.
التوا�ض ��ع ح�س ��ن ولك ّنه عندم ��ا ي�صبح عقبة يف
طريق الق ��درة على الإنعتاق من التبعية الفكرية
لإنت ��اج الأف ��كار �أو احل ��وم فيما حوله ��ا ي�صبح
�سيئ ًا وغري ذي ج ��دوى .وهذا بع�ض مما ت�ؤدي
�إلي ��ه فكرة "توظيف الأفكار" ،التي تف�شل يف �أنْ
ت ��رى �أنّ للحقيق ��ة �أوجه ًا متع ��ددة ولي�س وجه ًا
واح ��د ًا فقط .ي�ؤدي الإن�شغ ��ال بتوظيف الأفكار
يف الأقل �إىل تطبيقات م�شوهة.
ت�ش�ي�ر جت ��ارب املخلدين م ��ن املفكري ��ن �أ ّنهم من
فئ ��ة الأ�شخا�ص الذين مل ي�سلموا بفكرة توظيف

الأف ��كار �س ��واء �أدركوا ذل ��ك �أو مل يدرك ��وا .كان
�أولئ ��ك الأ�شخا�ص من الن ��وع الذي رف�ض البقاء
حبي� ��س ما قر�أ وتلق ��ى .وهذا ما ح�ص ��ل مع ابن
خل ��دون على �سبي ��ل املثال ممن �صن ��ع منظومة
م ��ن الأفكار واملفاهيم التي �ص ��ارت عالمة فارقة
ترتبط به ومتيزه ع ��ن كل ممن �سبقه .جند هذا
يف مفه ��وم "الع�صبي ��ة" ،وقول ��ه "الريا�س ��ة يف
�أهل الع�صبية" ،والت ��ي �شبهها الوردي باحلزب
ال�سيا�س ��ي ح�س ��ب املفاهي ��م اجلدي ��دة ،ومفهوم
"العم ��ران الب�ش ��ري" ،الذي حظ ��ي بالإعرتاف
الدويل على �أ ّنه ال�سب ��ق الذي حققه ابن خلدون
بتق ��دمي العلم اجلديد الذي �أطل ��ق عليه �أوك�ست
كوم ��ت فيما بعد الت�سمية ال�شائع ��ة اليوم" ،علم
االجتم ��اع" ،يف حوايل منت�ص ��ف القرن التا�سع
ع�شر.
يالحظ �أ ّنه لي�س من قبيل "توظيف الأفكار"� ،أنْ
ينجح الباح ��ث �أو العلاّ مة يف �صياغة مفهومات
تق ��وم عل ��ى �إجن ��از مت حتقيقه من قب ��ل .فالعمل
العلم ��ي تراكم ��ي بطبيعت ��ه .وه ��ذا ما ي�ب�رر �أنْ
تقدم لفك ��رة ر�أ�س املال املارك�س ��ي �صيغ متعددة
مثل ر�أ�س املال االجتماع ��ي الذي يرتبط ب�شبكة
العالق ��ات االجتماعي ��ة ونوعيته ��ا ور�أ� ��س املال
الرمزي الذي يرتبط بال�سلوك واملظهر وطريقة
تق ��دمي الذات� ،إل ��خ .وكذلك احل ��ال بالن�سبة �إىل
النظرية الن�سبي ��ة لأين�شتاين يف جمال الفيزياء
الت ��ي �ألهم ��ت امل�شتغل�ي�ن يف خمتل ��ف املج ��االت
ومنها العلوم الإن�سانية حتى �أ ّنها �شهدت رواج ًا
لفكرة الن�سبي ��ة االجتماعية يف حماولة خلف�ض
ح ��دة النزاع ��ات ب�ي�ن اجلماع ��ات املتع ��ددة يف

هكذا يفكر معلمي

املجتمع الواحد والت�شجيع على تبادل االحرتام
واملحافظة على حدود الن�سق لكل منها .عراقي ًا،
قدر لعلي الوردي �أنْ يكون �أول من تناول نظرية
ابن خل ��دون بالدرا�سة والتحلي ��ل العلمي لينال
فيه ��ا درج ��ة الدكت ��وراه يف عل ��م االجتم ��اع عام
 .1950ق ��دم الوردي حزمة م ��ن املفهومات التي
�أ�ستله ��م فيها الإرث اخلل ��دوين �إىل جانب الأخذ
من النظريات االجتماعي ��ة احلديثة التي �سادت
يف زمانه ويف مقدمتها نظرية التفاعل الرمزي.
ف ��كان �أنْ ق ��دم م ��ا �أ�صطل ��ح علي ��ه بالفر�ضي ��ات
الثالثة� :ص ��راع احل�ضارة والب ��داوة والتنا�شز
االجتماع ��ي وازدواج ال�شخ�صي ��ة .و�أعقبها بعد
ذل ��ك يف درا�س ��ات الحق ��ة بحزم ��ة ا�ضافي ��ة م ��ن
املفاهي ��م التي ح ��اول من خالله ��ا امل�ساعدة على
تفهم طبيعة املجتمع العراقي .من هذه املفاهيم:
"ال�شفاعة" ،لتف�سري حاجة اجلماعة �إىل و�سيط
ب�ي�ن �أع�ضائه ��ا وب�ي�ن الإله ال ��ذي ت�ؤمن ب ��ه كما
يفعل ال�شيع ��ة اليوم معربين ع ��ن ذلك من خالل
تعلقه ��م ب�أئمته ��م .وهن ��اك مفه ��وم "التغال ��ب"،
ال ��ذي ميثل �أح ��د بقايا ثقافة البادي ��ة والذي ظل
�صامد ًا حتى بعد الإنتقال �إىل احلا�ضرة .وكذلك
احل ��ال يف مفهوم "الغنيمة" ال ��ذي ال يزال يجد
تطبيقات ل ��ه يف جمتمع املدين ��ة .وقدم الوردي
فكرة "الوع ��ي اجلماعي" ،كبديل لفكرة "الوعي
الطبقي" ،لتف�سري ثورة الع�شائر عام � 1920ضد
قوات الإحتالل الربيطاين ،م�ؤكد ًا على م�شاركة
اجلمي ��ع وحتمله ��م م�س�ؤولي ��ات متكافئة بغ�ض
النظ ��ر عن مق ��دار امللكي ��ة االقت�صادي ��ة واملكانة
ال�سيا�سية ل ��كل منهم .وي�ستخدم الوردي مفردة

�شعبية متداولة" ،خطية" ،التي يربر من خاللها
�صعوبة الإنتق ��ال �إىل دولة املواطن ��ة والقانون
ب�سب ��ب ال�ضغ ��ط ال ��ذي متار�س ��ه اجلماع ��ة على
امل�ؤ�س�س ��ات املعني ��ة الت ��ي حت ��ول دون تطبي ��ق
�ص ��ارم وقطعي للقانون ي�ؤ�س� ��س لدولة حديثة.
وكذل ��ك احل ��ال بفال ��ح عبد اجلب ��ار ال ��ذي �أطلق
فكرة "م�ستعمرة العقاب" ،لتف�سري ما ح�صل من
جتاوزات بحق من تخل ��ف �أو ف�شل يف التعاون
ودعم عنا�صر الدولة الإ�سالمية "داع�ش" ،ع�شية
�سيطرتها على �أجزاء وا�سعة من العراق .و�أطلق
عبد اجلبار مفهوم "التقدم �إىل املا�ضي" ،لإجمال
الطريقة التي طور فيه ��ا الدواع�ش فل�سفتهم يف
الإره ��اب .يتجل ��ى �إب ��داع عبد اجلب ��ار على هذا
ال�صعي ��د يف �أ ّنه قل ��ب املعن ��ى الت�صاعدي لفكرة
"التقدم" ،ال�شائعة واملعروفة لتف�سري الرتاجع
والعودة ب�إ�صرار �إىل الوراء.
اخلال�ص ��ة ،الأف ��كار لي�س ��ت مطي ��ة نركبه ��ا وال
نف�صل عليه .ت�أتي الأفكار نتيجة عمل
"باترون ًا" ّ
نظ ��ري ومنهجي منظم يقود من يعمل عليها �إىل
الإتيان بجديد دون �أنْ يعني هذا اجلديد �أ ّنه فريد
وغري م�سب ��وق ،بال�ضرورة� .إذ ميك ��ن �أنْ يكون
بناء ًا على ما تقدم بر�ؤية جديدة وطريقة تقدمي
غري مطروقة .لعل احدى طرق التحرر من �سجن
"توظيف الأفكار" ،ال�سماح بتطوير املحا�ضرة
العلمية املنهجية لتكون �أكرث مرونة وتقوم على
امل�شاركة واحلوار البيني بني الطالب والأ�ستاذ
وت�شج ��ع على التعبري عن ال ��ر�أي بعد الت�أكد من
الإحاط ��ة مبقوماتها اجلوهري ��ة� .سيكون لزام ًا
عل ��ى اجلامع ��ة كم�ؤ�س�س ��ة �أكادميي ��ة �أنْ توف ��ر

للبح ��ث العلمي والباحث فر�ص� � ًا �أف�ضل و�أو�سع
وال تكتف ��ي بالإمالءات ال�شكلي ��ة والفورية التي
�سرع ��ان ما ي�ضطر الطالب للتحايل عليها ب�سبب
�آنيته ��ا كم ��ا يف ا�ش�ت�راط �أنْ يق ��وم الباح ��ث يف
مرحلة املاج�ستري والدكتوراه بن�شر بحث علمي
يف جمل ��ة علمية .ما يح ��دث �أنْ تتعاطف �إدارات
هذه املجالت لتعطي ه� ��ؤالء الطلبة موافقة على
الن�شر لقاء مبلغ من املال لتلبية ال�شرط املطلوب.
قاع ��دة ممتازة بحد ذاتها بي ��د �أنّ التحايل عليها
لفوقيته ��ا �أفرغه ��ا م ��ن م�ضمونه ��ا .مع ��روف �أنّ
اله ��دف من ت�شجي ��ع الطالب يف مرحل ��ة البحث
للن�ش ��ر يف جمل ��ة علمي ��ة وامل�شارك ��ة ببح ��ث �أو
بحث�ي�ن عل ��ى الأقل يف م�ؤمتر علم ��ي كما يجري
يف اجلامع ��ات الأوروبية يهدف �إىل �إظهار قدرة
الطالب على تطوير الفكرة ولي�س جمرد ا�ستالل
ج ��زء مم ��ا كتبه/ته ��ا يف ر�سالت ��ه �أو �أطروحته.
ويخ�ضع هذا لتحكيم علمي حمايد من قبل جلان
لي� ��س للطالب �صلة مبا�ش ��رة �أو �شخ�صية مع �أي
م ��ن �أع�ضائها ل�ضمان الت�أكد من م�صداقية العمل
وجدته.
�سيبدع الطلبة وامل�شتغلون يف كل ميادين العلم
والعمل �صغريها وكبريها عندما ي�شجعون على
البحث ع ��ن احلقيقة ب�سعيه ��م وجهدهم و�ضمن
ميدان وا�سع من حرية البحث والتق�صي .لك ّنهم
�سيخنق ��ون حتم ًا عندم ��ا يطلب منه ��م وي�ضغط
عليه ��م للعمل وف ��ق ال�سائد وامل�أل ��وف .لي�س يف
التبج ��ح والتظاهر والعجرفة اجلوفاء ما يبعث
عل ��ى ال�سعادة � مّإنا لي�س يف التوا�ضع واخلف�ض
والإن�سحاب ما يبعث على ال�سعادة �أي�ض ًا.

�سيا�سة احلكومات و�أثرها
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يف خ�ضم ه ��ذه الفو�ضى الذي تعرتي كل امل�شاهد
يف الع ��راق وفق ��دان البو�صل ��ة املر�ش ��دة للطريق
ال�صحي ��ح ت�صب ��ح كل الآراء والطروح ��ات ه ��ي
جمرد �أف ��كار ملقاة على قارع ��ة الطريق خ�صو�ص ًا
و�إن �أغلبها تفتق ��ر للحلول التي ت�سهم يف معاجلة
احلال الذي نعي�شه ،هكذا وجد معلمي الو�ضع يف
الع ��راق وخ�ص ��ه يف جانبه التحليل ��ي على اعتبار
العراق الي ��وم ي�ضج باملحللني الذين يطلون علينا
عل ��ى �شا�ش ��ات الف�ضائي ��ات ملق�ي�ن م ��ا لديه ��م من
م�ش ��اكل وكا�شف�ي�ن حجم اخل ��راب احلا�صل جراء
الف�س ��اد امل ��ايل واالداري الذي انه ��ك الدولة طيلة
هذه ال�سنوات �إىل جانب جمموعة من ال�سيا�سيني
املتناكف�ي�ن فيم ��ا بينهم  ،نعم �إن م ��ا كل مت تخريبه
كب�ي�ر ج ��د ًا وما ميك ��ن ت�صحيح ��ه ال يق ��ارن �سيما
ونح ��ن ن ��رى كل يوم مئ ��ات الق�ضاي ��ا تطرح دون
�أن يك ��ون له ��ا نهاي ��ة دون حل ��ول بالرغ ��م م ��ن �أن
احللول بيد من ال يريدها �أن تكون �ضمن اولويات
امل�صلح ��ة العامة ،فال احللول املثالية وال الواقعية
تنف ��ع بعد لو قمن ��ا بح�ساب حجم اخل�س ��ارة التي
يتعر� ��ض له ��ا بلدن ��ا يف خمتل ��ف جماالت ��ه بعد �أن
ح�ص ��رت كل ال�سلط ��ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
واالجتماعية والديني ��ة يف زاوية الت�شكيك وعدم
الثق ��ة بناء عل ��ى ادواره ��م ال�سلبية الت ��ي انتجت
واقعنا امل�أزوم ،وباتت اغلب الآراء واالفكار حمل
�سخري ��ة خ�صو�ص� � ًا �إذا كانت ُتطلق م ��ن االحزاب
احلاكمة او حتى من قبل النخب مبختلف �أ�شكالها
لأن املت�ضرري ��ن م ��ن ه ��ذا احل ��ال ال يبحث ��ون عن
كتاب ��ات منمقة وال �إىل خطب رنان ��ه وال حتى �إىل
حلول �أقل ما نقول عنها م�ؤجلة.
هذا املعلم الذي عا� ��ش وتعاي�ش مع �أجيال خمتلفة
ي ��رى الأو�ضاع بعني جيله جي ��ل الأفكار املتالقحة
واملتناق�ض ��ة ،بالت ��ايل فه ��و يبحث يف ه ��ذا الركام
واخل ��راب عن ف�سحة حياة حت ��ى وان كانت بعيدة
لي�ستع�ي�ن ب�أدوات التمن ��ي التي ق ��د ت�ساعدنا على
تخط ��ي م ��ا نعاني ��ه ،كل التط ��ورات الت ��ي ح�صلت
يف الع ��راق كان ��ت نت ��اج طبيعي كونت ��ه جمموعة

من الثنائيات ،ثنائي ��ة ال�سلطة ال�سيا�سة واملجتمع
وثنائي ��ة ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة وال�سلط ��ة واملالي ��ة
وثنائي ��ة ال�سلطة ال�سيا�سي ��ة واملثقف ،وكل ثنائية
من ه ��ذه التي مت ذكرها عملت على تعظيم ال�سلطة
ال�سيا�سية التي ي�سميها البع�ض القلة احلاكمة بعد
�أن بن ��ت لها املتاري�س التي حمتها من كل الهجمات
التي كانت تعتق ��د �إنها ُم�ستهدفة لها ،مما زادت من
زخم متاهيها يف �إدارة الدولة بعد �أن �سيطرت على
كل تفا�صيل القرار ال�سيا�سي والديني واالجتماعي
واالقت�ص ��ادي والثقايف ،ولأننا ننبذ حاالت العنف
والدم ��اء يف عملي ��ة التغيري �ص ��ار لزام� � ًا علينا �أن
نبح ��ث ع ��ن احللول الت ��ي تر�سم للع ��راق م�ستقب ًال
�آخ ��ر يبح ��ث يف احلري ��ة والعدال ��ة واالجتماعي ��ة
والت ��داول ال�سلمي لل�سلط ��ة للبحث يف النهاية عن
احلي ��اة الكرمي ��ة بعيدة ع ��ن العن ��ف واالنقالبات
وعمليات ال�سحل التي توارثتها االجيال.
ق ��د يختل ��ف التفك�ي�ر ب�ي�ن جي ��ل و�آخر م ��ن حيث
التوجه ��ات واالدوات امل�ستخدمة �إال �أن ما يح�صل
اليوم يجع ��ل جممل التفكري لكافة الأجيال ين�صب
يف ما هي احللول التي من املمكن �أن تكون م�ساهمة
من خالل االرتقاء للأف�ض ��ل؟ ،واجلواب التقليدي
دائم ��ا يبحث يف �أن يكون للدولة قانون ت�سري كل
فقراته على املجتمع دون متييز وم�ؤ�س�سات تعمل
دون امل�سم ��ى احلزب ��ي والطائف ��ي والديني همها
ال�صال ��ح العام ،لكن الواق ��ع يعطي �صورة مغايرة
ملا ي ��دور يف بلد �ضاعت ب ��ه كل احلقوق وا�سهمت
قل ��ة حزبي ��ة يف تدم�ي�ره ،بالنتيج ��ة ف ��ان معلمي
وجيله ع ��ادة ما يرون �أن االم ��ور بخواتيمها و�أن
كل ما قد نحاول اي�صاله �سواء لل�سلطة �أو املجتمع
ال يجدي نفع ًا �إذا كان خالٍ من احللول التي ت�ساعد
عل ��ى ر�سم خريط ��ة متكاملة ي�ساه ��م اجلميع على
و�ضع حجر �أ�سا�سها ،ب�شرط �أن ال تكون بعيدة عن
التطلعات االجتماعية وحقوقهم التي ُتعد �ضرورة
لإقامة العدالة وامل�س ��اواة ،وتبقى الأفكار والآراء
وكل التوجهات االيجابية حبي�سة �أ�صحابها �إذا ما
ر�أت النور وانتجت فع ًال ايجابي ًا للمجتمع.

القا�ضي � /سامل رو�ضان املو�سوي

لفت انتباهي مقطع فيديو يف احد مواقع
التوا�صل االجتماع ��ي لرجل يكاد يكون
يف ال�ست�ي�ن م ��ن عم ��ره �أو �أك�ث�ر بقليل،
�أج ��رت مع ��ه قن ��اة �آ�سي ��ا الف�ضائية عرب
برنام ��ج "بدون ح ��ذف" لقاء م ��ن داخل
حم ��ل �إقامت ��ه يف م�ست�شف ��ى الأمرا� ��ض
العقلي ��ة يف بغ ��داد ،وكان ه ��ذا الرجل ،
ال ��ذي يزعم ��ون ب�أن ��ه مري� ��ض ،قد نطق
ب ��كالم لرمبا كان غائب عن ذهن الغالبية
و�أن ��ا منهم ،عندما �س�أل ��ه مقدم الربنامج
ع ��ن ط ��ول �إقامت ��ه يف امل�ست�شف ��ى التي
قارب ��ت عل ��ى �سب ��ع وثالثني �سن ��ة ،فانه
�أجاب ب ��ان واقع الإقام ��ة يف امل�ست�شفى
ط ��ول ف�ت�رة �إقامت ��ه يختل ��ف ع ��ن واقع
املجتمع خارج �أ�سوار امل�ست�شفى و�أردف
ب ��ان ه ��ذا العزل الذي هو في ��ه ،له فوائد
منه ��ا �إنه مل يت�أثر مبا علي ��ه املجتمع من
تردي يف قيمه الأخالقية واالجتماعية،
وب�ي�ن بان �سب ��ب هذا ال�ت�ردي هو ت�أثري
�سيا�س ��ة احلكوم ��ات الت ��ي تعاقب ��ت
عل ��ى حك ��م البل ��د وت�أثريه ��ا عل ��ى القيم
االجتماعي ��ة والأخالقي ��ة كم ��ا �أو�ض ��ح
(بان تل ��ك احلكومات كان ��ت تطبيق تلك
ال�سيا�س ��ات) وه ��ذه العب ��ارة دقيقة جد ًا
لأنها تدل على �إن الأمر ممنهج وخمطط
له ولي�س اعتباط� � ًا و�أعطى �صور كثرية
لتل ��ك ال�سيا�س ��ات ومنه ��ا ال�سيا�س ��ة
االقت�صادي ��ة والثقافي ��ة والنف�سي ��ة
وغريه ��ا ،ه ��ذا ال ��كالم ا�ستف ��ز خاطري
كث�ي�ر ًا الن م�شاغ ��ل احلي ��اة و�ضجيجها
ق ��د غيبته عنا ،ولرمب ��ا تعمد احلكومات
�إىل �إ�شغ ��ال �أذهاننا ب�أمور جانبية حتى

ال نلتف ��ت �إىل تل ��ك ال�سيا�س ��ات قد غيبنا
عنه ��ا� ،أو لأنها ا�ستعمل ��ت معنا الأفيون
ال ��ذي ي�سمى (�أفي ��ون ال�شعوب) حل�صر
تفكرينا يف نط ��اق �ضيق وحمدود حتى
ال ندرك تلك احلقيقة ،فنبقى وعاء تفرغ
في ��ه م�آربه ��م ومطامعه ��م وميل�ؤن ��ه من
الق ��يء ال ��ذي متتلئ ب ��ه بطونه ��م  ،وما
يعزز م ��ا �أ�شار �إلي ��ه ذلك الرج ��ل العاقل
واجلليل املبجل �إن اخلط البياين للقيم
الأخالقي ��ة كان وم ��ا زال يف ن ��زول عما
كان علي ��ه املجتم ��ع ،ولرمب ��ا ميت ��د ذلك
ع�ب�ر الع�ص ��ور او من ��ذ ان انته ��ى ع�صر
الر�سال ��ة املحمدي ��ة يف �صدره ��ا الأول،
وحت ��ى الأمثلة العا�شورائية وا�ست�شهاد
الإمام احل�سني يف واقعة الطف اخلالدة
التي نعي� ��ش �أيامها ويف كنف طقو�سها،
فانها خطوة �سع ��ى �إليها الثائر احل�سني
لإع ��ادة نه ��ج الإ�س�ل�ام املحم ��دي �إىل
حقيقته بوجه الطاغ ��وت والف�ساد ،لكن
�سيا�سة احلكوم ��ة القائمة �آنذاك كان لها
نهجه ��ا يف تدمري تل ��ك القي ��م الأخالقية
ال�سليمة وامتد �إثره ��ا حتى يومنا هذا،
ف�إنه ��ا تطب ��ق ذات ال�سيا�س ��ة يف معناها
وم�ضمونه ��ا وان اختلف ��ت يف جوهرها
�س ��واء با�ستغالل تلك املنا�سبة ل�صاحلها
كم ��ا فعل بن ��و العبا�س ومن ث ��م انقلبوا
عليها بع ��د ال�سيطرة عل ��ى زمام احلكم،
�أو الآن عندم ��ا نوظ ��ف تل ��ك ال�شعائ ��ر
والطقو� ��س للتغطي ��ة على نه ��ج الف�ساد
الأخالقي وعرب �شراء الذمم حتت عباءة
الث ��ورة احل�سيني ��ة اخلالدة ،لذل ��ك ف�إن
م ��ن الواجب �أن نلتف ��ت �إىل ما ذكره هذا

الرجل العاقل و�إن نحاول �إىل الت�صدي
لتل ��ك ال�سيا�سات احلكومي ��ة التي تنهج
نهج� � ًا واح ��د ًا من ��ذ �أن تول ��ت االح ��زاب
ال�سلط ��ة يف العراق و من ��ذ �أول حكومة
�شكله ��ا االنكلي ��ز وحت ��ى يومن ��ا ه ��ذا،
ويف الوق ��ت احلا�ض ��ر جن ��د �إن �سيا�سة
احلكوم ��ات ،وه ��و تعب�ي�ر جم ��ازي عن
"ال�سلط ��ة القاب�ض ��ة" ،ف�إنها ت�سعى �إىل
تغيري قيم املجتمع عرب الت�شريعات التي
تع ��زز النفعي ��ة ال�شخ�صي ��ة واالنتهازية
يف احل�ص ��ول عل ��ى �أكرب ق ��در ممكن من
املغامن �أو عرب اقرتاح ت�شريعات تكر�س
الهيمنة على مركز الق ��رار وح�صره بيد
جمموع ��ة �أو فرد واحد مثلم ��ا يفعل �أي
ديكتاتور مت�سلط عرب اقرتاح ت�شريعات
تق�ص ��ي الأخ ��ر املخال ��ف ل ��ه ومتنح ��ه
ال�سلطة املطلق ��ة ،معنه �سينتهي �آج ًال �أم
عاج ًال لأنه حمدود العمر الزمني ،مثلما
حم ��دود الق ��وة الت ��ي يتمتع به ��ا ب�سبب
طبيع ��ة خلق ��ه او ب�سب ��ب لعب ��ة التوازن
ال�سيا�س ��ي  ،ويف اخلت ��ام �أرى �إن ه ��ذا
الرجل العاقل اجلليل �أ�شار اىل الأ�سباب
بوجهته ��ا ال�صحي ��ة يف معرف ��ة ومن ثم
علينا طرح املعاجلة احلقيقية بالت�صدي
لل�سيا�س ��ات احلكومي ��ة وحماولة تغيري
م�سارها نح ��و االرتقاء بالقيم الأخالقية
واالجتماعية بد ًال من االنحدار بها نحو
الهاوي ��ة و�أرى �أن نقط ��ة البداي ��ة تكمن
يف �آلي ��ات الت�شري ��ع و�س ��ن القوان�ي�ن
لأن هال ��ة ال�شرعية الت ��ي حتيط ب�سلطة
القان ��ون مرتبط ��ة باالعتق ��اد بالت ��زام
�أخالقي لطاع ��ة القانون وعل ��ى وفق ما

ذكره الكاتب االنكلي ��زي اللورد ديني�س
لوي ��د بكتابه املو�سوم "فك ��رة القانون"
كما ي ��رى بع�ض الكتاب ب ��ان هذه الهالة
ال�شرعي ��ة ل�سلطة القانون ه ��ي املع�ضلة
الأليم ��ة و�سب ��ق و�أن طرح ��ت �أم ��ام
مواطني �أثينا يف القرن الرابع امليالدي
حيث كانت الفكرة ال�سائدة "بان العي�ش
وف ��ق القانون هو القان ��ون الأ�سمى غري
امل ��دون ،حت ��ى لو نت ��ج عن ذل ��ك �إ�صدار
احلك ��م على �أكرث الرج ��ال حكمة يف ذاك
الزم ��ان وهو �سقراط ب ��ان ميوت ،وقدم
�أفالطون بعد ذلك ر�ؤيته بان يكون هناك
متاثل بني القانون والأخالق ي�ستند �إىل
احلكمة والعقل ولي�س الإميان الأعمى"
نق�ل�ا عن الل ��ورد لويد دين� ��س يف كتابه
امل�شار �إليه ،وارى �أول خطوات املعاجلة
بتغي�ي�ر �آلي ��ات االنتخاب ��ات الت�شريعية
ملجل�س النواب وفتحها الختيار �صاحب
�أعل ��ى الأ�ص ��وات ولي� ��س ع�ب�ر القوائم
املغلق ��ة التي يتحكم بها بع� ��ض الأفراد،
�أم ��ا عن ذل ��ك الرج ��ل العاقل ال ��ذي لفت
انتباهي املقي ��م يف م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلي ��ة يف بغ ��داد ،لرمب ��ا يك ��ون مثال
لبقية نقية �صافية من العقول الإن�سانية
� ،إال �أن املجتمع مل يرحمه عندما �أ�ضفى
علي ��ه �صف ��ة املري� ��ض عقلي ًا ،ويب ��دو �أن
ذلك الرجل مثل ��ه مثل الكثري من العقالء
واحلكم ��اء مل ي�أخ ��ذ بن�صيح ��ة مولي�ي�ر
يف م�سرحيت ��ه "مدر�س ��ة الأزواج" التي
يق ��ول فيها على ل�سان �أح ��د �شخو�صها (
كن جمنون ًا بني املجانني وال تكن العاقل
الوحيد)
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املناق�صة :رقم ( )76خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2075 :
التاريخ2019/9/9 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء منظومة املراقبة والعمل االستخباري (جتهيز)) ضمن خطة
تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط
والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،املشرق ،البينة اجلديدة) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات
وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد
في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/19في مديرية األمن
الوطني في ذي قار فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات
العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع
علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق
التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل
عن ( )207.900.000مائتان وسبعة مليون وتسعمائة ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (– 2012
( )2013كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او ( )207.900.000مائتان
وسبعة مليون وتسعمائة ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة
السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في
املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء
قرار مينع املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات
السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها
كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما
مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
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سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى
املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات
اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة
اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االربعاء املصادف  2019/9/25إلى العنوان التالي محافظة ذي قار
 قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمارسابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد
االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح
املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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املناق�صة :رقم ( )73خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2072 :
التاريخ2019/9/9 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء طرق ريفية مبلطة في عدة قرى في قضاء الفجر) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019
واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة
االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املشرق ،النهار ،املدى) وسيتم
العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما
هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم
مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات املشاركني في
املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/9/12في بناية (مديرية طرق وجسور ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني
املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار
لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات
العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )334.267.000ثالثمائة واربعة وثالثون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
5
			
قالب تك
1
3
قالب سكس		
2
3
		
شفل
3
2
		
حادلة
4
4
		
حادلة ضلفية
5
3
		
حادلة مطاطية
6
2
حادلة ستيل		
7
		
حادية ستيل مزدوجة 2
8
2
تنكر ماء 		
9
2
			
خباطة
10
1
		
فارشة اسفلت
11
1
			
كرين
12
1
			
حفار
13
1
		
معمل اسفلت
14
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس ميكانيكي
2
2
			
مساح
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف احلسابات
اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او ( )286.515.000مائتان وستة وثمانون مليون
وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينارعراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات اململوكة
للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب

العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع املشاركة في
املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل
مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف
معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه
رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار
كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية
في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها
بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة
اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم
التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد
واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة
مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم
وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االحد املصادف  2019/9/29إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في
مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي
حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع
ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية
فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم
الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019
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اقــــرأ

�شاريل �شابلن يف معر�ض العراق الدويل للكتاب
�ص ��درت طبع ��ة جدي ��دة ل�سرية الفن ��ان ال�شه�ي�ر �شاريل
�شابل ��ن ،على ل�سان ابن ��ه ،عن دار امل ��دى �ستجدونها يف
معر� ��ض العراق الدويل للكتاب الذي يقام للفرتة من 11
اىل  21كان ��ون االول ع ��ام � ، 2019ش ��اريل �شابلن �أحد
�أ�شه ��ر �صن ��اع ال�سينم ��ا يف الع ��امل عا� ��ش يف الفرتة بني
( )1977 – 1989ول ��د لأب ال يعل ��م عن ��ه �شيئ ��ا ،والذي
ترك ��ه وه ��و عم ��ر �صغ�ي�ر م ��ع �شقيق ��ه الأك�ب�ر  ،لتتوىل
والدتهم ��ا رعايتهم ��ا  ،قب ��ل �أن ت�ص ��اب مبر� ��ض عقل ��ي ،
بينم ��ا يذهب �شابلني و�سي ��دين �إىل الإ�صالحية.بعد ذلك
ب�سنوات �أ�صبح �شاريل �شابلن �أ�شهر �شخ�صية يف العامل
بعد تقدميه �شخ�صية املت�شرد ال�شهري .

بي��ت ( ) ..ي�ستذكر العالمة م�صطفى جواد ملنا�سبة  50عام ًا على رحيله
ً
ً
عا�شقا طبيع ًّيا للحقيقة ،خمل�صا
بارزا من �أعالم النه�ضة العربية يف ثقافتنا وح�ضارتنا وفكرنا وتاريخنا الإن�ساين .فقد كان
علما
يقف م�صطفى جواد ً
ً
هائما بها ولذاتها .تلك احلقيقة هي حبه العميق للغة العربية لغة احل�ضارة والفكر الإن�سانيني .كان مو�سوعة معارف،
مرت�صدا �إخال�صه فيها،
لها،
ً
يف النحو واخلطط والبلدان والآثار�( ،أعانته على ذلك حافظة قوية وذاكرة حادة ،ومتابعة دائمة) ،حتى غدا يف ذلك مرجعا لل�سائلني وامل�ستفتني،
فنه�ض مبا ال تنه�ض به الع�صبة �أولو القوة .فكان �أمة كاملة يف رجل .وعاملا يف عامل ،ومدر�سة متكاملة قائمة بنف�سها.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

بي ��ن النا�س ،بحي ��ث كان يفهم ��ه الجميع
حين يتحدث بتلقائي ��ة وب�ساطة .ويكفيه
انه التركماني الذي علم العرب لغتهم.

ولأنه معني بمفاج�أة متل ّقيه بما هو مميّز
وجديد� ،سواء �أكان ذلك على �صعيد انتقاء
الم ��ادة �أم على �صعي ��د �أ�سلبتها وو�ضعها
ف ��ي ا�سل ��وب ما ،ف�إن ��ه يعمد دائم� � ًا �إذا ما
خا�ص ًا
ووج ��ه بالتكرار �أن يمنحه �إط ��ار ًا ّ
يجعل ال�سامع ،الذي م ّر عليه المو�ضوع
ذاته ،وك�أنه ب�إزاء مو�ضوع �آخر لم يطرق
�سمع ��ه من قبل! ه ��ذه المن ��اورة الأدائية
ه ��ي �إح ��دى ممي ��زات م�صطف ��ى ج ��واد.
والهمي ��ة هذا العالم ��ة ولمنا�سب ��ة مرور
 50عام ��ا عل ��ى رحيل ��ه ا�ستذك ��ره بي ��ت
المدى ف ��ي �شارع المتنبي .ق ��دم للجل�سة
الباح ��ث توفي ��ق التميم ��ي و�ش ��ارك فيها
مجموعة من الباحثين وا�ساتذة الجامعة
وجمهورغفير م ��ن المثقفين والمعجبين
ب�سيرة جواد العطرة.

ير�صد �أخطاء كبار
اللغويين

� 4أ�شرطة �صوتية و�أر�شيف
�صوري

مقدم الجل�سة التميمي قال -:كان العالمة
جواد ان�سانا غني ��ا بكل تفا�صيل المعرفة
االن�ساني ��ة ف ��ي اللغة والتاري ��خ والتراث
والجغرافي ��ة .كم ��ا كان مولع ��ا بت�صحيح
االخط ��اء اللغوي ��ة �س ��واء عبربرنامج ��ه
ال�شهير قل والتقل او في حياته اليومية.
يق ��ال انه كان عند الطبي ��ب و�سمعه يقول
جلط ��ة قلبية ف ��رد علي ��ه التق ��ل جلطة بل
ق ��ل غلطة .النه كان ال يتوان ��ى مع الخط�أ
اللغوي .مهم ��ا كان مرجع ��ه .وقد اقنعته
ابنت ��ه فائ ��زة ب� ��أن ي�سجل مراح ��ل حياته
ب�صوت ��ه .وفع�ل�ا �سجلها باربع ��ة ا�شرطة
�صوتي ��ة .وقد ح�صلت على هذا الت�سجيل
وحولت ��ه ال ��ى قر� ��ص �سي ��دي .وقدمت ��ه
لبع� ��ض الباحثين الذين يعتن ��ون بتراث
العالم ��ة جواد ،النه يمثل وثيقة تاريخية
مهمة .وقد تحدث عن الكثير من االحداث
التي مرت به والذكريات .منها مرة عندما
كان يدر� ��س المل ��ك في�صل الثان ��ي فعلمه
ع ��ن ا�شياء كثيرة لكن خال ��ه الو�صي عبد
الإل ��ه لم يعجبه الح ��ال فطرده من البالط
الملك ��ي .كما تط ��رق المقدم ال ��ى ظاهرة
غير الع ��رب واهتمامهم باللغ ��ة العربية،
كما الحال عند ج ��واد الذي كان تركمانيا
لكن ��ه نبغ باللغ ��ة العربية عل ��ى نحو غير

ح�سن عريبي مع مقدم اجلل�سة  ...توفيق التميمي

هادي الطائي

�صباح كركوكلي

معن حمدان

علي حداد
اعتيادي .وهذه الظاهرة يجب ان يدر�سها
المعنيون باللغة والتاريخ .والطريف ان
درا�ست ��ه بالماج�ستيروالدكتوراه لم تكن
باللغ ��ة العربي ��ة ب ��ل كان ��ت ف ��ي التاريخ
العبا�س ��ي .واهتمامه باللغة بد�أ من خالل
عالقت ��ه باالب الكرملي وتتلمذ على يديه.
وا�ش ��ار التميم ��ي الب ��ى ان ��ه انج ��ز فيلما
وثائقي ��ا ع ��ن ج ��واد ه ��و الوحي ��د ال ��ذي
يوثق حياته و�سيرته العلمية .كما يمتلك
ار�شيف ��ا �صوري ��ا كامال لحيات ��ه اخذه من
ابنت ��ه وينتظ ��ر اكمال المتح ��ف الوطني
ال�صوري ليهديه اليه.

ر�سائل جواد للكرملي

طارق احلمداين
كما تميزت بالنقد الالذع لجواد الى الكثير
من االدباء العراقيين والعرب.

التركماني الذي علم العرب

الدكتورعل ��ي حداد ق ��ال -:ان هذا الرجل

الب�سي ��ط ا�ستط ��اع ان يتعل ��م الكثي ��ر من
العل ��وم بجه ��ده ال�شخ�ص ��ي .وه ��و اخر
عال ��م يمك ��ن ان نطل ��ق علي ��ه العالم ��ة.
وكان نبي�ل�ا مع كل من تعل ��م منه كما هي
عالقت ��ه بالكرملي ،الذي اف ��اد منه كثيرا،
ال�سيما في ق�ضاي ��ا التراث واللغة وثقافة
االطف ��ال .وكان ��ت اهتمامات ��ه المعرفي ��ة
متع ��ددة .وكان يقر�أ الكت ��اب لمرتين مرة
اعرابي ��ا ومرة لال�ستيع ��اب .وكان يمتلك
ذاكرة عجيبة ،فمثال كان يتذكر باال�سماء
كل الخلفاءالرا�شدي ��ن واالمويي ��ن
والعبا�سيي ��ن وا�سم ��اء زوجاته ��م وفترة
حكمه ��م .وحول المعرفة ال ��ى جماهيرية

وقال اال�ست ��اذ �صباح كركوكلي -:لم يكن
م ��ن الكت ��اب الذي ��ن ي�سع ��ون للح�ص ��ول
عل ��ى العيني ��ات او تغري ��ه النجاح ��ات
الوقتي ��ة باالتب ��اع واالقتداء ،انم ��ا �سلك
طريق ��ا يقفريوما بعد ي ��وم ،وال�سائرفيه
يج ��د نف�سه محط نظ ��رات ت�سا�ؤل وقطبا
تحوم حوله العي ��ون الم�ستربية ،ولي�س
م ��ن الم�ستغ ��رب ان يفوزبالمزي ��د حت ��ى
ي�ص ��ل الى ما ال تحمد عقباه .وكان عندما
يح�ضرم�ؤتم ��رات لغوية تح�ضره عمالقة
االدب واللغ ��ة يتبرمون منه ،كطه ح�سين
مث�ل�ا ،النه ��م كان ��وا يدركون ب ��ان جوادا
م ��ن الفئ ��ة القادرةعل ��ى ر�ص ��د االخط ��اء
والتنبي ��ه عليهاعلن ��ا ،وق ��د يج ��د امام ��ه
�ص ��دورا ت�ضيق من ما ت�سمع ��ه منه .النه
كان مدقق ��ا مو�ضوعي ��ا وحري�ص ��ا ب�شدة
عل ��ى اللغة .وم ��رة كتب العق ��اد مقاال يذم
فيه م�صطفى جواد لقيامه بنب�ش اخطائه
اللغوي ��ة .وكان د.محم ��د ج ��واد المظف ��ر
يتحا�ش ��ى الدخ ��ول مع ��ه ف ��ي مناق�شة او
م�ساجل ��ة لغوي ��ة .وكان ج ��واد ي�ستهجن
ا�ستغ�ل�ال االن�سان وتجهيل ��ه ،واالرتماء
ف ��ي اح�ض ��ان ال�سيا�سة والدي ��ن .ويقول
ع ��ن نف�س ��ه ا�صلي من قرة تب ��ة واجدادي
تركمان مت�شيعون غالة في الت�شيع .لكنه

الباح ��ث ط ��ارق الحمداني ق ��ال -:عالقتي
كان ��ت مع ��ه ب�سيط ��ة اذ كن ��ت طالب ��ا لدي ��ه
في كلي ��ة التربية ع ��ام  .1963و�ساتناول
الر�سائ ��ل التي بعثها جواد لالب الكرملي.
وه ��ذه الر�سائل جمعتها و�ص ��درت بكتاب
خا�ص عن جامع ��ة القاد�سية وال اعتقد انه
وزع الى المكتبات ف ��ي حينها .والجامعة
كان ��ت قد حولت �إل � ّ�ي الر�سائ ��ل بخط اليد
ومبعث ��رة .ولال�س ��ف ظه ��رت ف ��ي الكتاب
الكثي ��ر م ��ن االخط ��اء الت ��ي �شوه ��ت هذه
الر�سائ ��ل التاريخي ��ة .وكان ��ت الر�سائ ��ل
المتبادلة بين االدباء اخذت اهتماما كبيرا
م ��ن الباحثي ��ن العراقيي ��ن والع ��رب .وقد
ق�سم ��ت الر�سائل الى ثالث ��ة اق�سام ،االول
ي�ض ��م �سن ��وات  .1933- 1928وكان ��ت
ت�شتمل على التعاون بين جواد والكرملي.

� أحمد �شرجي
الفنان واالكادمي ��ي ،تنظم له منظمة
(�أنا اق ��ر�أ) عن كت ��اب (ثقافة العر�ض
امل�سرح ��ي) ي ��وم غ ��د االثن�ي�ن ويف
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء يف مقهى
(كهوة وكتاب) والكتاب نال اهتماما
وا�سعا من املخت�صني بامل�سرح ب�شكل
خا� ��ص والثقاف ��ة ب�ش ��كل ع ��ام ،وهو
الكتاب الثالث �ضمن م�شروع امل�ؤلف
املعنون (�سيميولوجيا امل�سرح).
 عبد الأمري احلمداين
وزي ��ر الثقافة واالثار اعل ��ن عن �شكر
العراق لتربع �صندوق بينايل باري�س
يف دعم م�ش ��روع �إعادة ت�أهيل متحف  زهري كرمي
املو�ص ��ل ال ��ذي �أقي ��م يف العا�صم ��ة القا� ��ص وال�شاع ��ر ي�ش ��ارك يف
الفرن�سي ��ة باري� ��س� ،ضم ��ن مب ��ادرة فعالي ��ات ملتق ��ى الرواي ��ة بدورته
"�إحي ��اء روح املو�ص ��ل" وبح�ض ��ور ال�ساد�س ��ة ع�شرة ،الت ��ي �ستقام يف
�شخ�صي ��ات مهتم ��ة بالف ��ن والثقافة ،العا�صم ��ة االردني ��ة عم ��ان للف�ت�رة
ونا�شطي الإع�ل�ام و�سيا�سيني ،وكان م ��ن  16اىل � 20أيل ��ول اجل ��اري،
احلم ��داين ق ��د اك ��د خ�ل�ال زيارت ��ه حي ��ث �سيق ��دم بحث ��ا يتن ��اول في ��ه
منظمة اليون�سكو عن التزام الوزارة اخل�صائ�ص وبنية ال�سرد يف الأدب
التفاعلي.
مببادرة "�إحياء روح املو�صل".

طلق المذاهب كلها من دون ا�ستثناء.

ثبت بمباحثه

وق ��ال اال�ست ��اذ ح�سن عريب ��ي -:لي �صلة
بالعالم ��ة ج ��واد اح�سبه ��ا التق ��ع للكثي ��ر
م ��ن عارفي ف�ضل ��ه وغ ��زارة علم ��ه ..فقد
حاكيت ��ه من ��ذ اليفاع ��ة وربي ��ع ال�شب ��اب،
وعرفت ��ه ا�ست ��اذا من غي ��ر ان التقيه ،عبر
مباحث ��ه المن�ش ��ورة ف ��ي مجل ��ة المجمع
العلم ��ي ،ولغة الع ��رب ،و�سومروغيرها.
بع ��د وفاته ظللت اتابع م�سيرته وكلفتني
العتبة العبا�سية باعداد ثبت بمباحثه انا
واال�ستاذ عبد الله عبدالرحيم .وقد كتبت
خال�ص ��ة لبحث ��ي بعن ��وان (ال للعكب ��ري
وال من ع ��دالن) .وهو م�ستل م ��ن درا�سة
طويل ��ة ج ��دا �ست�صدر ع ��ن العتب ��ة .وقد
ا�صاب �شيخ المعرة في قوله -:الفكر حبل
من ��ي يم�سك على طرف /منه ينط بالثريا
ذل ��ك الط ��رف /والعق ��ل كالبحرماغي�ضت
غواربه� /شيئا ومنه بنو االيام تغترف.

ماذا قدمنا لجواد؟

و�س� ��أل اال�ست ��اذ معن حمدان م ��اذا قدمنا
لج ��واد بع ��د وفات ��ه؟ وه ��و ال ��ذي يمتلك
تاريخ ��ا مهيب ��ا ،وهوال ��ذي جع ��ل اللغ ��ة
العربي ��ة �سل�س ��ة ويفهم ��ا حت ��ى المتعل ��م
الب�سيط .ما ال ��ذي فعلناه له �سوى تمثال
ل ��ه ف ��ي الخال� ��ص اندثر م ��ع االي ��ام .لكن
ا�شيرالى كتاب عبد الحميد العلوجي عنه
وكان يفتر� ��ض ان يطب ��ع بع�ش ��رة اجزاء
لكن ل ��م ي�صدر منه �س ��وى جز�أين ب�سبب
�ص ��دور قرار م ��ن ال�سلط ��ة ال�سابقة يمنع

نجمة �أميركية تدخل التاريخ بطريقة �سلبية

�أ�ص ��درت حمكمة �أمريكي ��ة ،اجلمعة ،حكم ��ا بال�سجن 14
يوما على املمثلة فيلي�ستي هوفمان لت�صبح �أول ويل �أمر
يتلقى حكم ��ا يف ف�ضيحة غ�ش لاللتح ��اق باجلامعات يف
الواليات املتح ��دة .و�صدر احلكم بع ��د �أن �أقرت هوفمان
بالذن ��ب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها يف
اجلامع ��ة .واعتذرت هوفمان ( 56عام ��ا) ،بطلة م�سل�سل

الطقس

زوجات يائ�سات (دي�سربت هاو�س وايفز) والتي ر�شحت
م ��ن قبل لنيل جائزة الأو�سكار ،عن ت�صرفاتها قبل النطق
باحلك ��م ،ال ��ذي �شمل تغرميه ��ا � 30ألف دوالر م ��ع بقائها
عام ��ا حت ��ت املراقب ��ة .وطالب االدع ��اء ب�سج ��ن هوفمان
مل ��دة �شهر بعد �أن �أقرت بالذنب وه ��ي تبكي يف �أيار فيما
يتعل ��ق بالت�آمر لدفع � 15ألف دوالر مقابل قيام �شخ�ص ما
بت�صحي ��ح �إجاب ��ات ابنتها يف اختبار (�س ��ات) امل�ستخدم
للقب ��ول يف اجلامع ��ات .كما طالب االدع ��اء بتغرميها 20
�أل ��ف دوالر و�إبقائه ��ا عاما حتت املراقب ��ة .ودافع حمامي
املمثلة بالق ��ول �إنها نادمة وت�شعر بالع ��ار وحث املحكمة
عل ��ى ال�سماح لها بالبق ��اء خارج ال�سجن عل ��ى �أن تق�ضي
عام ��ا حت ��ت املراقب ��ة وتكم ��ل � 250ساع ��ة يف اخلدم ��ة
الإجتماعية وتدفع غرامة � 20ألف دوالر.
وهوفم ��ان واح ��دة فقط م ��ن بني � 51شخ�ص ��ا وجهت لهم
اتهام ��ات يف خمط ��ط وا�س ��ع النط ��اق ،اته ��م في ��ه �أولياء
�أم ��ور �أثري ��اء بالت�آمر وا�ستخدام الر�ش ��وة و�سبل �أخرى
للتحاي ��ل ل�ضمان دخ ��ول �أبنائهم جامعات ب ��ارزة �شملت
يال و�ستانفورد وجورج تاون.

ذلك .وكذلك ما فعله عبدالحميد الر�شودي
بتقدي ��م كتاب عنه بثالثة اجزاء .وننتظر
م ��ن االخ ح�س ��ن عريبي اكم ��ال كتابه عن
مباح ��ث ج ��واد .ورد علي ��ه التميمي بانه
ق ��دم فيلما مهما عن ج ��واد وكان معن فيه
�ضيف ��ا ،وكذل ��ك كتابه عن ��ه المترجم للغة
االنكليزي ��ة .ومع ذلك لم ي�ش ��ر معن لهما،
و�صدق من قال ان مغنية الحي ال تطرب.
وا�ض ��اف ان الرئي�س احم ��د ح�سن البكر
كرمه في حياته وبعد وفاته اي�ضا.

د�ؤوب وحري�ص

وقال الباحث رفعت عبد الرزاق :م�صطفى
جواد لم يح�صل على الدكتوراه من فرن�سا
ب�سب ��ب الحرب العلمي ��ة الثانية وعاد الى
الع ��راق .وذات م ��رة ق ��ال الر�شودي كنت
ان ��ا والقبانجي وعبد الل ��ه الجبوري في
المقه ��ى حين �سمعن ��ا ان ج ��وادا ده�سته
�سي ��ارة فذهبن ��ا ال ��ى منزل ��ه وكان ي�ض ��ع
�ساقه الم�صاب ��ة على من�ضدة وامامه كتبا
ويعم ��ل عل ��ى تحقيق كتاب جدي ��د ،وهذا
ي ��دل على جديته وحر�ص ��ه وعدم ت�ضييع
الوق ��ت رغم الحادث الذي تعر�ض له .كما
اطلع ��ت على تحقيقه للكت ��ب ومالحظاته
عنها ف ��كان قا�سيا جدا .وق ��ال الم�ؤر�شف
ه ��ادي الطائ ��ي ان هن ��اك كتاب ��ا �ص ��در
لجواد مع اخرين ع ��ام  1960يقع بـ824
�صفح ��ة ويت�ضمن �صورا ووثائق عراقية
مهم ��ة ،وقد طبعته وزارة الثقافة في زمن
الوزير في�صل ال�سامر .وانا امتلك ن�سخة
من الكتاب وقام بعر�ضه .وقال عن جواد
انه �سيبويه هذا الزمان.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

م�ؤمتر م�شعان
واختفاء �شعب
العام  1977كان الرئي�س ال�صيني
دنغ ك�سياو بنغ يلقي خطاب ًا �أعلن
فيه انتهاء الثورة الثقافية الكربى
التي دامت ع�شر �سنوات .وقف
�أحد احلا�ضرين وكان يحمل
من�شور ًا لي�س�أل :وماذا �سنفعل
بهذه التعاليم؟ ،قال دنغ بحزم:
�سوف نكمل بناء ال�صني ولكن
من خالل العمل فقط ،ال من خالل
املن�شورات.
عندما ت�س ّلم دنغ ال�سلطة ،كانت
ال�صني بني �أ�ضعف دول العامل
اقت�صاد ًا� ،أكرث من ن�صف �سكانها
يعانون من البطالة .وعندما ترك
ال�سلطة عام  1992كانت ال�صني
ت�صنع ال�سيارات والإلكرتونيات
وكل ما يهم �سكان الكرة الأر�ضية،
لقد قرر �أن ين�سخ املعجزة
ال�سنغافورية ،ورمبا �سي�سخر
البع�ض ويقول هل يعقل �أن تطلب
دولة بحجم ال�صني امل�ساعدة
من جزيرة ا�سمها �سنغافورة؟!.
و�أحيل ال�ساخرين �إىل مذكرات يل
كوان يو "ق�صة �سنغافورة" .
قدّم دنغ للعامل �صورة خمتلفة عن
اجلن�س الأ�صفر و�أ�صحاب البدلة
الواحدة� ،أراد �أن ير�سل املا�ضي
�إىل الن�سيان ،وقال ملنتقديه وهم
يهاجمونه على فتح قنوات ات�صال
مع �أمريكا� :إن الأنظمة التي تغلق
على نف�سها الأبواب متوت .يجب
�أن �أعرتف ب�أنني دائم ًا ما �أعيد
على م�سامعكم جتارب ال�شعوب،
و�أن�سى �أننا بالد ع ّلمنا الب�شرية
القراءة ّ
وخط احلرف� ،أكتب عن
ال�صني و�أن�سى �أن حمورابي
و�ضع �أول م�س ّلة للقوانني،
و�أعيد و�أ�صقل بحكايات ماليزيا
ورئي�سها امل�ؤمن مهاتري حممد،
و�أن�سى �أن لدينا �أكرث من مئة �ألف
م�س�ؤول ي�ؤدون الفرائ�ض بانتظام
و�سيماء التقوى على وجوههم،
هذا معيب يا�سادة ،ويجب �أن
�أتوارى خج ًال لأنني �أعتقد �أن
الكتابة يف الأمور ال�صغرية مثل
تقارير عن اختفاء يقارب مليوين
عراقي منذ عام  1980وحتى
كتابة هذه ال�سطور ،اهم من
الكتابة عن م�ؤمتر الإنقاذ والتنمية
الذي يقوده م�شعان اجلبوري
و�أ�سامة النجيفي� ..صحيح �أنا
ال �أفهم بامل�سائل الكربى التي
ت�شغل ال�سادة امل�ؤمترين حول
املحا�ص�صة ونظرية ح�صتي
وح�صتك ،ف�أنا مهموم بالق�ضايا
التي ال ت�شغل بال الكثري من
ال�ساي�سيني ،مثل الذين ميوتون
فقرا وعوزا يف �أغنى بالد يف
العامل .ومثل الذين ال ي�شبعون من
�سرقة املال العام ،ومثل املاليني
الذين يحلمون مبدن نظيفة ،ومثل
ال�شباب احلاملني بج�سور للمحبة
ال تقطعها ملي�شيات متنفذة .ال
ق�ضايا �أخرى تهمني تقريب ًا �سوى
املواطن الب�سيط وكرامته وحقه
يف العي�ش من دون مهرجانات
�سيا�سية كاذبة �أحد �أبطالها "كان
يقدم حما�ضرات حول ت�صنيع
العبوات النا�سفة".
حني ال تكون ال�صحافة م�شغولة
ب�أخبار حكومة املعار�ضة  ،وحني
الي�صبح م�شعان والنجيفي
خرب ًا رئي�س ًا يف �صدر ال�صفحات
الأوىل ،تكون النتيجة �أنها �ستعيد
االهتمام بزوايا عديدة رمبا
واحدة منها �إجابة قاطعة على
�س�ؤال ي�شغل بال النا�س وهو :هل
يعقل �أن ن�ستدين لإغائة مهجري
املو�صل ،وت�صرف على رواتب
امل�س�ؤولني �أكرث من ملياري دوالر
عدا ونقدا؟!.

مغترب عراقي يبيع �شريحة البقالوة ب�ألف دوالر في جاكارتا
يبيع محل حلويات يملكه مغترب عراقي،
�شريح ��ة م ��ن البق�ل�اوة التركي ��ة ملفوفة
بورق من الذهب عيار  24قيراط ًا ،ب�سعر
�أل ��ف دوالر ف ��ي العا�صم ��ة الإندوني�سية
جاكارت ��ا .ويخت� ��ص "مح ��ل ماردي ��ن
للبقالوة" في جاكارت ��ا ،ببيع الحلويات
التركية ،الم�صنوعة ب�أيدي �أمهر الخبراء
الأتراك ف ��ي �صناعة البقالوة قادمين من
مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا ،حيث
نالت منتجاته ��م �إعجاب الإندوني�سيين.
وق ��ال �صاحب المح ��ل العراق ��ي الأ�صل
"عب ��د الرحم ��ن الحم ��ادي" ( 35عام� � ًا)
"نهدف �إلى زيادة الوعي في �إندوني�سيا
بالبقالوة التي تعد واحدة من المذاقات
الفري ��دة للمطب ��خ الترك ��ي" .و�أ�شار �إلى
�أنهم يهدفون من خ�ل�ال تغليف البقالوة
بورق الذهب للفت انتباه الإندوني�سيين
�إلى البقالوة .وبيّن �أنهم يجلبون معظم

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرج��ات
احلرارة يف عموم مناطق العراق لليوم االحد .وقالت الهيئة يف تقريرها
اليوميّ � ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية �سيكون
�صحو ًا ،ودرجات احلرارة �سرتتفع عن الأيام ال�سابقة.

الم ��واد ال�ضروري ��ة الم�ستخدم ��ة ف ��ي
�صناعة البقالوة من تركيا ،وبع�ضها من
البل ��دان المجاورة ،كم ��ا �أنهم ا�ستقدموا
خبراء �صناعة البقالوة من مدينة غازي
عنت ��اب ،م�ؤكد ًا بالقول "زبائننا ممتنون
جد ًا من منتجاتنا" .وحول فكرة �إن�شائه

مح ��ل بي ��ع الحلوي ��ات التركي ��ة� ،أ�ش ��ار
الحم ��ادي �إلى �أن ��ه مكث ف ��ي تركيا لمدة
ع ��ام ،ج ��اب خالله ��ا كل �أرج ��اء الب�ل�اد،
وزار �إ�سطنب ��ول ،و�إزمي ��ر ،وب ��ودروم،
وماردي ��ن ،والعديد من الواليات ،م�ؤكد ًا
�أن ��ه وجد �أل ��ذ بق�ل�اوة في مدين ��ة غازي
عنت ��اب ،واتف ��ق م ��ع خبي ��ر ف ��ي �صناعة
البق�ل�اوة للعم ��ل مع� � ًا ،واخت ��اروا ا�سم
ماردي ��ن وذل ��ك ل�سهولة تلفظه ��ا من قبل
الإندوني�سيي ��ن .م ��ن جانب ��ه ق ��ال خبير
�صناعة البقالوة التركي "علي جيجك"،
�إنه يزاول �صناعة البقالوة منذ  30عام ًا،
و�أنه جاء من غ ��ازي عنتاب �إلى جاكارتا
للعم ��ل فيه ��ا ،مبين� � ًا �أنهم ي�صنع ��ون �إلى
جان ��ب البق�ل�اوة ،الكناف ��ة ،والحلويات
التركية الأخرى الم�صنوعة من الحليب،
معرب ًا عن افتخاره لنجاحهم في تحبيب
البقالوة للإندوني�سيين.
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