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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 9 ص15

تنش��ر " الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب اش��رطة تسجيل 
صدام حسين / االعمال السرية لنظام استبدادي / 1978 – 2001 وتسلط 
حلقة اليوم الضوء على مهاجمة صدام حس��ين لوسائل االعالم العالمية 
والمحللين السياسيين الذين اتهموه بالتسبب في فرض الحصار االقتصادي 
على العراق من قبل الواليات المتحدة االميركية، وكذلك اتهامه لحكومة 
الرئيس بوش بتقس��يم العراق الى خطوط جوية واستهداف بنيته التحتية 
واضع��اف العراق وتجويع ش��عبه، وهاجم صدام ايض��ًا االمم المتحدة 
متهمًا اياه��ا باتخاذ قرارات التمت بصلة لقوانين االمم المتحدة حس��ب 

زعمه .   

ملحق "       " 
أزمة الصحافة اللبنانية وتأّثرها

بالتحوالت السياسية في المنطقة
التجربة اإلعالمية اللبنانية والمسار العسير نحو المستقبل

أزمة »النهار«.. آل تويني يأكلون الحصرم!

بغداد- أسامة نجاح:
مع اقتراب ساعة احلسم النهائي 
لتحري��ر الس��احل األيس��ر ف��ي 
املوص��ل ، تضارب��ت األنب��اء حول 
والس��يطرة  الكام��ل  التحري��ر 
النهائي��ة عل��ى ايس��ر املوص��ل 
، فيم��ا أك��د بع��ض الق��ادة من 
جبه��ات القتال ب��أن املعركة قد 
حس��مت ومتت الس��يطرة كلياً 
على الس��احل االيسر ،وجاء بيان 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة حيدر العبادي ليحسم 
املوق��ف حول س��ير املع��ارك في 

الساحل األيسر.
وأعلن رئيس الوزراء  والقائد العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي 
ع��ن اقت��راب التحري��ر النهائ��ي 
واالنتصار التام في املوصل، مشيراً 
إل��ى ان ، العمليات العس��كرية 
تكلل��ت بالنجاح بجه��ود قواتنا 
البطلة بإكمال اخلطة األساسية 
ف��ي تطهي��ر اجلانب األيس��ر في 
أكثر احمل��اور وحترير مرك��ز مدينة 
العم��ل   ، ان  مؤك��داً   ، املوص��ل 
حالياً يجري عل��ى حترير ما تبقى 
م��ن مناط��ق الغاب��ات والقصور 
واملناطق القليلة األخرى في احملور 
الش��مالي والعمل بق��وة وعزمية 

باجتاه إكمال حترير اجلانب األمين. 
وكش��ف رئيس جه��از مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق أول ركن طالب 

ش��غاتي ، يوم أمس األربعاء ، عن 
قت��ل 3300 إرهاب��ي م��ن تنظيم 
داعش في الس��احل وص��د أكثر 
م��ن 300 س��يارة ملغوم��ة ف��ي 
مجمل العمليات العسكرية في 
الساحل األيس��ر ملدينة املوصل ، 
فيما أعل��ن قائد عمليات قادمون 
يا نينوى ،ع��ن حترير حي القاضية 
الثاني من سيطرة داعش شمالي 

الساحل األيسر ملدينة املوصل. 
وقال قائد ق��وات قادمون يانينوى 
الل��واء  الش��مالي  احمل��ور  ف��ي 
الرك��ن جن��م ي��اراهلل إن "ق��وات 
احمل��ور الش��مالي ملدين��ة املوصل 
املتمثل��ة بالل��واء 71 والفرقة 15 
حررت ح��ي القاضي��ة الثاني من 
س��يطرة تنظيم داع��ش"، مبيناً 
إنه��ا "رفعت العلم العراقي فوق 

املباني". 
وأضاف ياراهلل ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن 
إدامة  "القطع��ات متكن��ت م��ن 
التماس مع احل��ي العربي"، الفتاً 
إلى أنه "مت تكبيد العدو خس��ائر 

كبيرة باألرواح واملعدات".
م��ن جانبه أك��د القائد في جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب الل��واء الركن 
معن السعدي، يوم أمس األربعاء 
، إن العمليات العسكرية اخلاصة 
بتحري��ر الس��احل األمي��ن ملدينة 
املوص��ل س��تكون أس��هل لقلة 

السكان فيه". 
حديث��ه  ف��ي  الس��عدي  وق��ال 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان 

الت��ي  العس��كرية  "العملي��ات 
األمي��ن  اجلان��ب  ستس��تهدف 
ملدينة املوصل س��تكون أس��هل 

من األيس��ر لقلة أع��داد املدنيني 
ف��ي اجلان��ب األمي��ن ع��اوة على 
اإلرهابية  داع��ش  تكبد عصابات 

خس��ائر كبيرة في اجلانب األيسر 
للمدينة". 

تتمة ص3

كشف عن المناطق غير المحررة في الساحل األيسر

العبادي ُيعلن عن اقتراب موعد التحرير الكامل للموصل

أطفال املوصل يحتفون قوات اجليش العراقي قرب جامع املوصل الكبير

بغداد ـ الصباح الجديد:
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  كش��ف 
العبادي، عن وجود حلقات فساد 
تهدف الى ايقاف جتهيز املواطنني 
بالكهرباء، داعياً القوات االمنية 
و املواطن��ني ال��ى اخ��ذ احليطة 

واحلذر من الهجمات االرهابية .
مؤمت��ره  خ��ال  العب��ادي  وق��ال 
ال��ذي  االس��بوعي  الصحف��ي 
عق��د في مكتبه ببغداد بش��أن 
الطاق��ة الكهربائية في العراق” 
بتوفي��ر  متمس��كني  الزلن��ا 

بس��اعات  الكهربائية  الطاق��ة 
أطول”,كاشفاً عن وجود حلقات 
فس��اد تهدف إل��ى إيقاف جتهيز 
الكهرب��اء للمواطنني على مدار 

اليوم”.
األمني��ة  الق��وات   ” ان  واض��اف 
جنحت في حماية املواطنني خال 
املوصل”، مش��يراً  عمليات حترير 
إلى أن” العالم مدين للعراق ألنه 
يح��ارب تنظيم داع��ش االرهابي 

بدال عنه “.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط، أمس االربعاء، 
عن اجنازها مسودة قانون النفط 
والغ��از وارس��اله المانة مجلس 
الوزراء، مشيرة الى ان الهدف هو 
السعي والعمل على االستثمار 
للنفط  الوطنية  للث��روة  االمثل 

والغاز.
وق��ال وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
ح��ني اللعيبي ان "ال��وزارة اجنزت 
مس��ودة قان��ون النف��ط والغاز، 
اضافة الى قانوني شركة النفط 
الغاز الوطنية  الوطنية وشركة 

م��ن قب��ل الدوائ��ر املعني��ة في 
العامة  الوزارة وارسالها لامانة 
الوزراء، بهدف مناقشتها  جمللس 
واقراره��ا ومن ث��م ترحيلها الى 

مجلس النواب لتشريعهما".
ان "اله��دف  اللعيب��ي  واوض��ح 
من اعداد مش��اريع القوانني هو 
السعي والعمل على االستثمار 
للنفط  الوطنية  للث��روة  االمثل 
والغ��از وتطوي��ر ه��ذه الصناعة 
ومب��ا يحق��ق النه��وض بالواق��ع 

االقتصادي للباد".
تفصيات اخرى ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال البيت االبي��ض االميركي إن 
الرئي��س ب��اراك أوباما ق��د اطلع 
يوم االول من أم��س الثاثاء على 
التقدم الذي حققته احلملة ضد 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة في 

مدينة املوصل.
وأش��اد املتح��دث باس��م البيت 
االبيض جوش إيرنيست في إيجاز 
صحف��ي بقوات األم��ن العراقية 
مشيرا إلى انها "حققت إجنازات 
كبيرة" في املوصل في ظل انهيار 

دفاعات داعش في أجزاء أساسية 
من املدينة.

وأض��اف أنه في ش��مال س��وريا 
متكنت القوات احمللية الش��ريكة 
للتحال��ف الدول��ي م��ن تقليص 

حركة داعش في محيط الرقة.
وقال إن الرئي��س أوباما لفت إلى 
أث��ر االس��تراتيجية عل��ى االرض 
مدروس��ة  "جه��وداً  بوصفه��ا 
ملس��ارعة حملتنا ض��د داعش"، 
مؤك��داً أن داع��ش "ف��ي طريقه 

للهزمية النهائية".

رئيس الوزراء يكشف عن وجود فساد 
يتسبب بإيقاف تجهيز الكهرباء

"النفط" تنجز مسودة قانون
النفط والغاز وترسله ألمانة 

مجلس الوزراء

البيت األبيض يشّيد بإنجازات 
القّوات العراقية في الموصل

الشيشانيون واألفغان يسيطرون
على قيادة "داعش" في معارك الموصل

الحياة تعود إلى طبيعتها
في أحياء من شرقي الموصل 317

بغداد ـ الصباح الجديد:
واف��ق مجل��س الن��واب- م��ن حيث 
املب��دأ- عل��ى االس��تمرار بتش��ريع 
مشروع قانون التعديل األول لقانون 
العفو العام رقم )27( لسنة 2016، 
في )16 كان��ون الثان��ي 2016(، بعد 
إرس��ال احلكوم��ة تعديات تش��دد 
عل��ى اس��تثناء احملكوم��ني بجرائم 

"اخلطف" من القانون.
ويأتي ق��رار البرملان املضي بتش��ريع 
التعدي��ات املرس��لة م��ن احلكومة 
بش��أن قان��ون العف��و الع��ام، بعد 
أن رد مجل��س الن��واب "التعدي��ات 
احلكومي��ة" م��ن حيث املب��دأ خال 

الفصل التشريعي السابق.
وأك��دت اللجنة القانوني��ة النيابية 
"األخذ بالتعدي��ات اإليجابية؛ التي 
للمته��م  فيه��ا مصلح��ة  تك��ون 
الب��ريء"، كاش��فة ف��ي الوقت ذاته 
عن "إطاق اللج��ان املعنية بتنفيذ 
قان��ون العف��و 382 مش��موالً، بعد 

مضي نحو خمسة اشهر على إقرار 
القانون". 

وطال��ب رئي��س اللجن��ة القانونية 
البرملانية في مؤمت��ر صحفي عقده 

في مبنى البرملان، حضرته "الصباح 
اجلديد، اللجان القضائية ب�"حسم 

الدعاوى املش��مولة بقان��ون العفو 
بس��رعة، وأن ال تنتظ��ر التعدي��ات 
على القانون"، مش��دداً على أهمية 
أن "تنظ��ر )اللج��ان( ف��ي القضاي��ا 
التصويت  أمامها حل��ني  املعروض��ة 
عل��ى القانون ونش��ره ف��ي اجلريدة 

الرسمية". 
صوت مجلس الوزراء في )27 كانون 
األول 2016( عل��ى مش��روع قان��ون 
التعديل األول لقان��ون العفو العام 
رقم 27 لس��نة 2016، وقرر إرس��اله 
إل��ى البرمل��ان. وتنص امل��ادة )15( من 
القان��ون، عل��ى تش��كل جل��ان ف��ي 
محاك��م االس��تئنافية والس��لطة 
القضائية حلس��م ملفات احملكومني 
خال س��تة أش��هر، لك��ن اللجنة 
القانونية النيابية ترى إن تلك اللجان 
"ارتكبت مخالفة دستورية بكونها 
لم ت��ؤدِ عملها بالنح��و املطلوب"، 

وأخرجت نحو 300 شخص فقط.
تتمة ص3

"القانونية النيابية" تؤكد المضي ببعض التعديالت

خبير قانوني يصف شمول الخاطفين بقانون
العفو الجديد بـ"التحريض" الرتكاب الجرائم

بغداد - وعد الشمري:
أب��دى التحالف الوطن��ي اهتماماً 
بتمرير خمسة قوانني خال الفصل 
التش��ريعي احلال��ي، وفيم��ا أك��د 
ائتاف دولة القانون أن ابرزها قانون 
االنتخاب��ات على أن جتري بإش��راف 
قضائ��ي، افادت كتل��ة املواطن بأن 
الرغب��ة في الوق��ت الراهن تنصب 
على بناء تفاهم��ات مع اطراف في 

احت��اد الق��وى العراقي��ة والتحالف 
اق��رار  أج��ل  م��ن  الكردس��تاني 

تشريعات تهم الشارع العراقي.
وقال��ت النائ��ب ع��ن ائت��اف دولة 
القانون ابتسام الهالي في تصريح 
إلى "الصباح اجلدي��د"، إن "الهيئة 
الوطن��ي  للتحال��ف  السياس��ية 
عق��دت اجتماع��اً برئاس��ة عم��ار 
احلكيم وحضور نائب رئيس البرملان 

هم��ام حمودي وعدد م��ن القيادات 
اللجن��ة  ف��ي  التحال��ف  ون��واب 
القانوني��ة النيابي��ة، ومت مناقش��ة 

محاور تخص الشأن العراقي".
وتابعت الهالي التي كانت حاضرة 
في االجتم��اع، أن "االجتماع ناقش 
في بدايت��ه امللف االمني الس��يما 
هجم��ات االرهابي��ني ض��د املدنيني 
في بغداد وأكد على ضرورة تسريع 

والدفاع"،  الداخلية  وزارتي  تسمية 
مؤك��داً أن "اللقاء اكد على ضرورة 
التعبئ��ة اجلماهيرية ضد الفس��اد 

واالرهاب".
وأش��ارت إل��ى أن "احمل��ور االب��رز في 
االجتماع تعلق باجلوانب التشريعية 
للفص��ل البرملاني احلال��ي، والعمل 

على اقرار بعض القوانني املهمة".
تتمة ص3

"التحالف الوطني" يحرص على إقرار
5 قوانين "مهمة" خالل الفصل الحالي

متابعة

تقريـر

جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
لتعوي��ض  املركزي��ة  "اللجن��ة  أن 
املتضرري��ن وضع��ت آلي��ة جديدة 
للنظ��ر ف��ي معام��ات املتض��ررة 

ممتلكاتهم".
وذكر بي��ان لامان��ة اطلعت عليه 
"اللجن��ة  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
املتضرري��ن  لتعوي��ض  املركزي��ة 
واالخطاء  احلربي��ة  العمليات  جراء 

العسكرية والعمليات اإلرهابية في 
األمانة العامة جمللس الوزراء، عقدت 
اجتماعاً موسعاً ملناقشة عدد من 
املواضيع املهمة التي تتعلق بعمل 
اللجنة املركزي��ة واللجان الفرعية 
على وف��ق التعديل اجلديد للقانون 

رقم 20 لسنة 2009".
وأضاف، ان "االجتم��اع ناقش عدداً 
من املواضي��ع املهم��ة منها وضع 
الي��ة جديدة للنظر ف��ي معامات 

ممتلكاته��م  املتض��ررة  املواطن��ني 
اجلدي��د  التعدي��ل  وف��ق  عل��ى 
للقانون م��ن خال تش��كيل ثاث 
مجامي��ع م��ن موظف��ي اللجن��ة 
ومنحهم  القانون��ي  القس��م  من 
بعض الصاحيات من اجل حس��م 
معام��ات املتضرري��ن بأق��ل وقت 
ممكن وتقدميها الى اللجنة املركزية 

للنظر فيها".
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أمانة الوزراء تضع آلية جديدة للنظر
في معامالت المتضررة ممتلكاتهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
األناض��ول  وكال��ة  قال��ت 
الرسمية لألنباء أمس األربعاء 
األت��راك أص��دروا  املدع��ن  إن 
أوام��ر اعتقال بح��ق 243 من 
أف��راد اجلي��ش ف��ي 54 إقليماً 
ضمن التحقي��ق في محاولة 
االنقالب الفاشلة التي وقعت 

في متوز.
أوام��ر  أن  األناض��ول  وذك��رت 
االعتق��ال ص��درت لالش��تباه 
في اس��تخدام ه��ؤالء األفراد 
تطبيق )بايلوك( للتراسل عبر 
الهواتف الذكي��ة الذي تقول 
احلكوم��ة إنه يس��تخدم من 
قبل ش��بكة فتح اهلل كولن 

رجل الدين املقيم في الواليات 
املتح��دة الذي تتهم��ه أنقرة 

بتدبير محاولة االنقالب".
اس��تخباراتي  تقري��ر  وكان 
"ك��ّذب" أمس رواي��ة الرئيس 
الترك��ي رجب طي��ب أردوغان 

بشأن محاولة االنقالب.
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أوامر باعتقال 243 من أفراد
الجيش التركي في تحقيق االنقالب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت مديري��ة االس��تخبارات 
العس��كرية، أم��س االربعاء، عن 
العث��ور عل��ى حاس��وب وصفته 
يحوي على معلومات  ب�"الكنز" 
عن عناص��ر تنظيم "داعش" من 
ال��روس والطاجكس��تان، فيم��ا 

انها ضبط��ت منظومات  اكدت 
لصناع��ة  ومعم��ل  اتص��االت 
الدمى يستخدمها التنظيم في 
عمليات التمويه في حي احلدباء 

بالساحل االيسر من املوصل. 
وقال املتحدث باسم املديرية علي 
الدهلكي ف��ي تصريح صحفي، 

االس��تخبارات  "مديريت��ي  إن 
العسكرية واستخبارات عمليات 
قادم��ون يا نين��وى توصلتا، اليوم 
)أم��س(، إل��ى معلوم��ات مهمة 
والكن��دي  احلدب��اء  حي��ي  ف��ي 
بش��أن تنظيم داعش االرهابي"، 
مبين��اً أنه "مت العث��ور على جهاز 

حاسوب مبنزلة الكنز يحوي على 
معلوم��ات مهم��ة ودقيق��ة عن 
عناصر تنظيم داعش من الروس 

والطاجاكستنيني". 
وأوض��ح أن "املواق��ع الت��ي عث��ر 
عليه��ا ح��وت عل��ى منظوم��ة 
للتنظيم  ت��روج  اتصاالت وكتب 

والعربي��ة"،  الروس��ية  باللغ��ة 
"االس��تخبارات  ان  ال��ى  الفت��ا 
عث��رت عل��ى معم��ل لصناع��ة 
)ملي��كان(  املس��ماة  الدم��ى 
حيث يق��وم التنظي��م االرهابي 
بتصنيع الدمى والباس��ها زيهم 
القوات  لتموي��ه  واس��تخدامها 

اجلوية والعس��كرية وه��ذا االمر 
مكشوف لقواتنا البطلة".

وتابع الدهلكي ان "االستخبارات 
العسكرية لعبت دوراً كبيراً في 
عمليات حترير نينوى واستطاعت 

اختراق التنظيم االرهابي".
تتمة ص3

"كنز" معلومات داعش في قبضة االستخبارات العسكرية

"االنتخابات بإشراف قضائي" أبرز المشاريع المطروحة للنقاش
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بعد التدهور اخلطير الذي ش��هده 
مس��توى دخ��ل الفرد ف��ي االقليم 
نتيجة لتخفي��ض رواتب املوظفني 
بنس��بة وصلت الى 75 باملئة بنحو 
غي��ر قان��ون ، وارتف��اع مس��تويات 
البطالة الى اكثر من %30 غدا اخبار 
الرواتب اهم خب��ر ينتظره املواطن 
ف��ي االقليم موظف��ا كان ام عامال 
او صاح��ب مح��ل، وبينم��ا اعلنت 
حكوم��ة االقليم في اخ��ر اجتماع 
عقدته م��ع اللجنة العلي��ا حملاربة 
الفساد عن تشكيل جلنة لتحريك 
ملفات الفس��اد وتنفي��ذ القرارات 

الصادرة بحقها في القضاء.   
الت��ي يديره��ا  حكوم��ة االقلي��م 
ويهيم��ن عل��ى مفاصله��ا احلزب 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
مبش��اركة محدودة لالحتاد الوطني 
وزراء  ط��رد  بع��د   ، الكردس��تاني 
حركة التغيير االربعة منها، تعمل 
باس��تحياء عل��ى تنفي��ذ حزم��ة 
اصالحات اقتصادية ومالية وادارية 
ف��ي مؤسس��اتها، عق��دت ام��س 
االول اجتماعها الثاني مع اللجنة 
العلي��ا حملاربة االره��اب املؤلفة من 
ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة 
وجلنة النزاهة في برملان كردستان، 
وق��ررت بع��د مناقش��ات معمقة 
تش��كيل جلنة تأخذ عل��ى عاتقها 
حتريك جميع ملفات الفس��اد التي 

عرقل البت بها في القضاء.   
وبرغم اصدارها اكثر من اربعني قرارا 
الصالح االوضاع والتصدي للفساد 
ان ه��ذه  اال  الش��فافية،  وحتقي��ق 
القرارات وفقا الستاذ االقتصاد في 
البروفيسور  الس��ليمانية  جامعة 
محم��د رؤوف س��عيد، بقيت حبرا 
على ورق ولم ينفذ منها س��وى ما 
اضر باملواطنني وابقى على مصالح 

االحزاب املتنفذة في االقليم.
س��عيد قال في تصري��ح للصباح 
اجلديد ان االص��الح يجب ان ينفذه 
املصلح��ون وليس الفاس��دين وان 
النظ��ام احلاك��م االن ف��ي االقليم 
اثبت فش��له اقتصاديا وسياسياً، 
وان الواق��ع امل��زري ال��ذي يعيش��ه 
املواطنون االن من تأخر واستقطاع 
الروات��ب بنحو غي��ر قانوني وغياب 
اغلب اخلدمات االساس��ية من ماء 
وكهرباء ومحروقات، يثبت من دون 
مجال للشك عدم اهلية املسؤولني 

احلاليني الدارة االقليم.
س��عيد اك��د ان اغل��ب الق��رارات 
االصالحية ل��م تتطرق الى امللفات 
احلساس��ة من نفط وموارد مالية 

وكيف توزع موارد االقليم والى اين 
تذهب، مؤكدا ان احلكومة وبدال ان 
حتقيق الشفافية في ملف النفط 
وتق��وم بتوزيع واردات��ه بنحو عادل 
قام��ت بزي��ادة الضرائب والرس��وم 
على املواطنني، الذي يعانون اساسا 
م��ن انخف��اض ح��اد في مس��توى 
االصالح��ات  ان  واك��د  دخوله��م، 
الترقيعية لن حت��ل ازمات االقليم، 
ال��ذي قال ان��ه يحتاج ال��ى عقول 
اقتصادية تعيد بناء اس��تراتيجية 
اقتصادية طويلة االمد، يكون فيه 
ثروات االقليم ملك للشعب وليس 
كما ه��و االن مملوك ومقس��م بني 

االحزاب احلاكمة.
االقتصادية  االزم��ة  الس��ياق  وفي 

اعلن مدير ع��ام الضرائب الدكتور 
االف  ته��رب  ع��ن  طي��ب  كم��ال 
الش��ركات العامل��ة ف��ي االقليم 
م��ن دف��ع الضرائب ، وان��ه مت تقدمي 
288 ش��ركة فق��ط ف��ي اربيل الى 
القضاء نتيج��ة لتهربهم من دفع 

الضرائب.
طيب اكد ان��ه وفق��ا لالحصاءات 
الت��ي ميتلكه��ا فام��ن هن��اك 25 
الف ش��ركة مرخص��ة تعمل في 
كافة اجمل��االت باالقليم، وتابع اال ان 
اغلبها اليدفع الضرائب، وان بعض 
هذه الش��ركات اسس��ت الغراض 

شخصية.
واض��اف ان نصف ه��ذا العدد غير 
مس��جل ل��دى املديري��ة العام��ة 

للضرائب في االقليم واملسجل من 
تلك الشركات تقدم ارقاما خاطئة 
ملوظفي احلس��ابات الذين يتابعون 
تدقيق حساباتهم السنوية، مبينا 
ان الش��ركات الت��ي تق��دم ارقاما 
صحيح��ة ع��ن حج��م مداخيلها 

السنوية قليلة جدا.
مواطن��ون عب��روا للصب��اح اجلديد 
عن ياس��هم من االحزاب احلاكمة 
وش��عورهم بخيبة ام��ل كبيرة ملا 
وصلت اليه االوضاع من انتكاس��ة 
وتدهور للواقع املعيشي للمواطنني 
في االقليم في ظل الوعود الكبيرة 
قبي��ل  االح��زاب  قطعته��ا  الت��ي 

االنتخابات.
محم��د مح��ي الدي��ن ال��ذي يبيع 

الفاكه��ة عل��ى عرب��ة يدوية كان 
يدفعه��ا وس��ط س��وق الس��راي 
مبحافظة السليمانية قال للصباح 
اجلدي��د، اال من اش��كي حال��ي انا 
رجل في الس��بعني م��ن عمري واذا 
لم اخرج يوما للعمل س��وف ميوت 
اطفالي من اجلوع، من املسؤول عن 
تأم��ني لقمة العي��ش للفقراء في 

هذا البلد.
وتابع لقد وعدونا بكل ش��يئ قبل 
وقلنا  فتوس��منا خيرا  االنتخابات، 
ب��ان ج��زءا كبي��را من مش��كالتنا 
سوف ينتهي، اال ان االوضاع تسوء 
يوما بعد يوم وال احد يعتبر نفسه 
مس��ؤوال عن التده��ور االقتصادي 
ع��ام  كل  االقلي��م،  ف��ي  اخلطي��ر 
تسوء فيه االوضاع عن الذي قبله، 
واليوج��د ف��ي االف��ق اي بارقة امل 

طاملا بقي هؤالء في احلكم.
م��ن جهت��ه ق��ال معل��م املرحلة 
االبتدائية في مدرسة السليمانية 
كاروان فتاح، ه��ل يعقل ان تقطع 
حكوم��ة الروات��ب ع��ن موظفيها 
ف��ي اي بلد ميك��ن ان يح��دث ذلك 
غي��ر كردس��تان، في افغانس��تان 
ل��م يحدث ذل��ك حتى في س��وريا 
التي فقد النظام الس��يطرة على 
مناط��ق واس��عة فان��ه ل��م يقم 
بقط��ع الرواتب ع��ن املوظفني في 
املناطق التي خرجت عن سيطرته، 
اال عندن��ا حكوم��ة االقليم تقطع 
رواتب املوظف��ني وذوي االحتياجات 
اخلاص��ة وذوي الش��هداء، والرعاية 
االجتماعي��ة واملتقاعدي��ن من دون 
مبرر، واردف غدى اخبار الراتب اليوم 
ل��دى املواطن الكردي اه��م من اي 
خبر اخ��ر وبات يتابع عن كثب متى 
ياتي الراتب متى يحني دور الوزارة او 
املؤسسة التي يعمل بها، وبعد ان 
كانت الرواتب ش��هرية حتولت الى 
موس��مية في ظل ادارتنا الكردية 

)الرشيدة(؟.             

حكومة اإلقليم تشكل لجنة لتحريك ملفات الفساد ومواطنون يشككون بجديتها
جهود محاربة الفساد تصطدم بمصالح االحزاب المتنفذة

د.علي شمخي

كلم��ا اقت��رب العراقيون م��ن واقعهم وانش��غلوا 
بوض��ع احللول ملش��كالتهم اختص��روا طريق االالم 
الذي رافقهم لعقود من الزمن لكن احملزن واملؤسف 
ان م��ن يعيش��ون في الش��ارع  بعي��داً عن حصون 
اخلضراء ومن هم الناقة لهم والجمل في مستنقع 
السياس��ة يتلق��ون كل يوم اش��كاال مختلفاً من 
املعان��اة فيما ينش��غل من هم في دفة الس��لطة 
بش��تى عناوينه��ا بتدبي��ج النص��وص وتس��طير 
الكلمات بعيداً عن ه��ذه املعاناة وبعيداً عن هموم 
العراقيني ولطاملا شغفنا بعناوين املصاحلة الوطنية 
واجملتمعية وصفقات التس��وية وصبرنا كثيراً على 
تفاصيل عقدها بني الفرقاء في العراق لكن اخلذالن 
وخيب��ة االم��ل هو النتيج��ة التي رافقتن��ا في كل 
الس��نوات املنصرمة واليخفى على احد الس��ر في 
فشل كل هذه املبادرات واملشاريع فاالمر مكشوف 
واالص��وات بحت  من املناداة بض��رورة االلتفات الى 
جوه��ر الضجيج الذي ي��دوي في حي��اة العراقيني 
وقلوبهم وترك القشور واملظاهر التي تشوش على 
واقعهم وكان ميكن ملل��ف اجتثاث البعث ان ينهي 
دوامة اجلدل بني من تلظوا بعذاب الديكتاتورية وبني 
من اسهموا في تثبيت ودعم نظام االستبداد وكان 
ميكن لهذا امللف ايضاً ان ينهي عقد الثأر واالنتقام 
لو احس��ن من تول��وا ادارته والتحك��م به تطبيقه 
بش��فافية  التعاي��ش   اس��تحقاقات  وتضمين��ه 
وعدال��ة ولك��ن ه��ذا املل��ف كغي��ره م��ن امللفات 
املتازمة والس��اخنة ترك بنهاي��ات مفتوحة ماتزال 
التضحي��ات فيه كبي��رة وماتزال تبعاته تس��تنزف 
موارد البالد جهداً وماال ..ففيما انهي اليوغس��الف 
واللبناني��ني واالفارق��ة حقب��اً من الص��راع واحلرب 
االهلية وقبلهم الهنود واالمريكان مسلس��ل الدم 
والعنف ببضع��ة اوراق توزعت بني نس��يان املاضي 
والتس��وية بني املتصارعني واملتخاصمني واخملتلفني 
وبني من احيلوا الى احملاكم بسبب ارتكابهم جلرائم 
حرب او جرائم قتل وطويت صفحات الصراع واحلرب 
بكل تفاصيلها م��ا يزال العراقيون يدورون في فلك 
التسويات ويكررون امناط التعاطي مع ملفات تعيد 
انتاج نفس��ها بظ��روف مكاني��ة وزمانية مختلفة 
لكن منبعها وجوهرها واحد وليس هناك من يوقف 
هذا االصرار على اجترار االس��اليب ذاتها ولن يكون 
نافعاً ومجدياً هذا االصرار على انتهاج هذا الطريق 
مال��م يصل املتولون والقائم��ون على هذه املبادرات 
الى قناعة بأن الزمن لم يعد كافياً العادة انتاج مثل 
هذه االجتماعات املفتوحة وان ماينتظره العراقيون 
هو احلس��م النهائ��ي مللف��ات االخت��الف الداخلي 
واالنشغال باعادة بناء الوطن واعادة بناء الدولة اما 
اجلدل وفتح باب املناكفات وتبادل االتهامات وتكرار 
وجوه القي��ادة في ادارة البالد فل��م يعد مقبوال وال 
مس��موحاً به بعد كل ه��ذه التضحيات وبعد هذا 

الطريق الطويل من التأزمي واخلالف.

جدل التسوية

تقـرير

ترجمة: سناء علي*
في دراس��ة قام به��ا عدد م��ن املراقبني 
وخاص��ة  اوس��طي  الش��رق  للش��أن 
االقتصادي والسياسي قدمت لعدد من 
الصح��ف والقنوات الفضائي��ة توقعوا 
أن »هنال��ك ب��وادر ندم تل��وح في بعض 
االج��راءات االقتصادي��ة الس��عودية في 
اجمل��ال النفط��ي، وي��رى هؤالء اخلب��راء أن 
السعودية رمبا تتخلى عن سياسة إغراق 
الس��وق بالنفط من اجل كس��ر شوكة 
النف��ط الصخ��ري األميركي،  منتج��ي 
فضال ع��ن الدول املنتج��ة للنفط خارج 
اوب��ك وداخله��ا ، فق��د قي��ل أن ه��ذه 
السياس��ة الس��عودية قد تصبح وباال 
عليها السيما أنها خسرت ما يقرب من 
270 مليار دوالر اميركي خالل سنتني في 
موج��ة انخف��اض األس��عار التي ضربت 

النفط.« 
كما اش��اروا الى ان« الس��عودية  تعاني 
النقدي  انخفاض��ا متواصال لالحتي��اط 
لها، بس��بب االس��عار املتدنية للنفط، 
وعل��ى الرغ��م م��ن انها وضعت س��عرا 
تخمينيا لبرميل النفط يقدر ب� 40 دوالرا 
من اجل وضع ميزانية 2016، إال أن السعر 
اخملمن هبط الى الثالثني وقد يهبط أكثر، 
االمر الذي تس��بب بعج��ز مالي في هذه 
امليزانية قارب ال��� 100 مليار دوالر، حيث 
يؤك��د واقع احلال الس��عودي ف��ي اجملال 

املالي الى انخفاض االحتياطات النقدية 
الس��عودية في الع��ام 2015 ال��ى ادنى 
مس��توياتها منذ اربعة اعوام، مع سعي 
احلكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب 
التراجع احلاد في اسعار النفط، بحسب 
تقرير صدر مؤخرا. وقالت شركة »جدوى 
لالس��تثمار« ان االحتياط��ات النقدي��ة 
انخفض��ت ال��ى 611,9 ملي��ار دوالر عند 
نهاية 2015، وهو ادنى مستوى لها منذ 

 ».2011
كما اضافوا ان »هناك مش��كالت اخرى 
تعان��ي منه��ا الس��عودية، منه��ا حالة 
التخب��ط ف��ي مواجه��ة أزم��ة هب��وط 
االس��عار، ف��ال توج��د سياس��ة نفطية 
مس��تقرة، يُض��اف لذل��ك إص��رار على 
التصادم وكأن السعودية في حالة حرب، 
وه��و خط ش��روع غي��ر موفق كم��ا يرى 
متابعون وخبراء في سوق النفط، وهناك 
مؤش��ر يثبت هذا التخبط ويعلن نتائج 
س��يئة نتجت عن السياسة النفطية، 

وأثقلت كاهل االقتصاد السعودي.«
ومع مرور الوقت تبرز نتائج غير محسوبة  
كما يرى املراقبون للسياس��ة النفطية 
التي انتهجتها الس��عودية، وال ينعكس 
تأثيرها السلبي عليها وحدها، بل هناك 
دول عديدة تتأثر بنتائج هذه السياس��ة، 
خصوص��ا بل��دان اخلليج، ففي الس��ابق 
كانت الس��عودية عنصر توازن للس��وق 
النفطية، واستقرار اس��عار النفط، أما 
الي��وم فهي لم تعد تتحل��ى بهذا الدور 

املهم، خصوصا في هذه األوضاع احلرجة 
الت��ي متر به��ا ال��دول املنتج��ة للنفط، 
وم��ع ذلك فقدت الس��عودية دور التوازن 
ول��م تعد تهت��م ب��ه، ألن امله��م لديها 
كي��ف حتق��ق مصاحلها حس��ب رؤيتها 

وتخطيطها وتفكيرها.«
ويرى مراقبون  ان » القرار كان يهدف الى 
الضغط عل��ى منتجي النف��ط العالي 

الصخ��ري  النف��ط  الس��يما  الكلف��ة، 
االميركي، واخراجهم من املنافس��ة في 
السوق العاملية، والضغط ايضا على دول 
اخرى منتجة للنفط، ابرزها ايران اخلصم 
االقليمي اللدود للس��عودية )وهي ايضا 
عض��و في اوبك(، وروس��يا، اكبر منتجي 

النفط عامليا من خارج الكارتل.«
برغم ذلك، يؤكد املراقبون ان »السعودية 

لن تخفض االنتاج من دون اتفاق شامل. 
ويقول خبير النفط في جامعة جورجتاون 
س��يزنك  فرنس��وا  ج��ان  االميركي��ة 
»السعوديون يدركون جيدا ان خفضهم 
لالنتاج لن يؤثر كثيرا على االس��عار، الن 
الكمية اخملفضة س��تعوضها دول اخرى 

مثل ايران والعراق وروسيا«.« 
يري��دون  »الس��عوديون  يضي��ف  كم��ا 

للمنتج��ني ان يعانوا مب��ا يكفي لالتفاق 
عل��ى خفض ش��امل«، مبعن��ى التوصل 
التفاق ب��ني دول اوبك والدول من خارجها 
عل��ى خفض مت��واز لالنتاج، مب��ا يضمن 
احتف��اظ كل ط��رف بحصت��ه. وانفقت 
الس��عودية عش��رات مليارات الدوالرات 
في العقدين املاضيني لزيادة قدرتها على 
انت��اج النفط ال��ى 12,5 مالي��ني برميل 
يوميا، لتصبح املنتج الوحيد الذي ميلك 
هامش انت��اج اضافيا، م��ا يعني قدرتها 
عل��ى تعديل انتاجه��ا للتأثير على توازن 

السوق.« 
كما اوضح املراقبون في دراس��تهم الى 
الس��عودية  النفطي��ة  »السياس��ة  ان 
الراهن��ة ه��ي اح��دى ادوات مقاربة اكثر 
جس��ارة اعتمدتها اململك��ة في ملفات 
ع��دة من��ذ بدء عه��د امللك س��لمان بن 
عبد العزيز مطلع العام 2015، ال س��يما 
السياسة اخلارجية والنزاعات في الشرق 

االوسط.»
ويتوق��ع املراقب��ون  ان »ترتف��ع اس��عار 
دوالرا  خمس��ني  ح��دود  ال��ى  النف��ط 
للبرمي��ل. اال ان الس��عودية س��تعمل 
عل��ى ع��دم ارتف��اع االس��عار بش��كل 
كبي��ر، لتف��ادي ع��ودة قوي��ة ملنتج��ي 
النف��ط الصخري.وخ��الل مؤمتر نفطي 
ف��ي الكويت، رجح رئي��س مجلس ادارة 
شركة »غينيس« تيم غينيس، ان تعاود 
السعودية ودول خليجية في حزيران او 
كانون االول، لعب دور التوازن في السوق 

النفطية العاملية.«
كما اش��اروا ال��ى ان »اململك��ة  تعتزم 
اإلعالن ع��ن أكبر حتول في السياس��ة 
االقتصادية في أكثر من عش��ر سنوات 
يس��اعدها في رس��م مالمح��ه جيش 
صغير من شركات االستشارات الغربية 
يقدر عدده��ا باملئ��ات. وتنطوي مالمح 
اإلصالح��ات املزمعة عل��ى بيع حصص 
في شركات حكومية كبرى مثل عمالق 
النف��ط أرامكو الس��عودية عالوة على 
فتح االس��تثمارات لتطوير األصول غير 
املس��تغلة بالش��كل األمثل بعد مثل 
احليازات الكبيرة م��ن األراضي والثروات 
في قطاع التعدين. كما سيجري حتويل 
أج��زاء من منظوم��ة الرعاية الصحية 
احلكومي��ة إلى ش��ركات جتارية بهدف 
حتسني كفاءتها وتخفيف العبء على 
ميزاني��ة الدولة وهناك خط��ط لزيادة 
نس��بة املدارس اخلاصة ف��ي الدولة من 

14 باملئة إلى نحو 25 باملئة.«
وأبدى بعض املراقبني  في ختام دراستهم  
ش��كوكا إزاء مدى التغير املزمع في بلد 
يوظف قطاعه العام نحو ثلثي العاملني 
احمللي��ني. ويفتقر أكبر بلد مصدر للنفط 
االس��تثمار  ثقاف��ة  إل��ى  العال��م  ف��ي 
اخملاطر وإلى األنظم��ة املالية والقانونية 

املشجعة على ذلك.« 

لالبح��اث  واش��نطن  معه��د  ع��ن   *
والدراسات االستراتيجية 

وسط توقعات بتخليها عن سياسة اغراق السوق

السعودية تشهد حالة تخبط في مواجهة أزمة النفط 

حكومة االقليم التي 
يديرها ويهيمن على 
مفاصلها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
بمشاركة محدودة لالتحاد 
الوطني الكردستاني ، 
بعد طرد وزراء حركة 
التغيير االربعة منها، تعمل 
باستحياء على تنفيذ حزمة 
اصالحات اقتصادية ومالية 
وادارية في مؤسساتها

تظاهرات في اإلقليم

بغداد ـ الصباج الجديد:
دعا رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، امس 
االربعاء، لتطوير املعامل واملصانع القريبة 

من مدينة الصدر المتصاص البطالة.
وذكر بيان رئاسي اطلعت عليه »الصيلح 
اجلديد« ان معصوم »اس��تقبل في قصر 
الس��الم ببغ��داد امس األربع��اء عدداً من 

شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الصدر وحيا 
خ��الل اللقاء الدور الوطني الذي يضطلع 
به أبن��اء مدينة الصدر ومن خالل القوات 
املس��لحة في الدفاع عن الشعب والبلد 
جنباً إل��ى جنب مع أخوانهم أبناء العراق 
في املدن األخرى في احلرب املقدسة التي 
يخوضها العراقيون ضد اإلرهاب من أجل 

وحدة البالد وأمنها واستقرارها«.
وأك��د الرئي��س إن »ه��ذه املدين��ة الت��ي 
تعرض��ت إل��ى الكثي��ر م��ن االعت��داءات 
اإلرهابي��ة تس��تحق من��ا جميع��اً ف��ي 
مختلف الس��لطات املزيد م��ن االهتمام 
وتق��دمي اخلدم��ات األمني��ة واالقتصادية 
والتربوي��ة والصحي��ة التي حتت��اج إليها 

املدينة مبس��احتها الواس��عة وكثافتها 
السكانية الكبيرة.

واس��تمع رئيس اجلمهورية إل��ى أحاديث 
وش��روحات قدمه��ا الش��يوخ والوجهاء 
وبع��ض أبناء املدينة، حي��ث وّجه الرئيس 
احلض��ور إل��ى أهمي��ة إنضاج تص��ورات 
وأفكار مشاريع تستجيب حلاجات املدينة 

األمنية واخلدمية ليك��ون بإمكان الدوائر 
اخملتص��ة التعامل معه��ا وتطوير ما هو 
مفيد ويس��اعد املدينة وأبناءها، مش��يراً 
إلى ضرورة إحي��اء وتطوير بعض املعامل 
واملصانع القريبة من املدينة الس��تيعاب 
األي��دي العاملة وامتص��اص البطالة في 

مدينة الصدر واألحياء احمليطة بها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ح��دد مجل��س ال��وزراء ي��وم 16 
الج��راء  موع��دا  املقب��ل  ايل��ول 
انتخاب��ات احملافظات ، فيماأطلق 

التخصيصات املالية لها.
مجل��س  رئي��س  نائ��ب  وق��ال 

املفوضي��ة كاط��ع الزوبعي، في 
تصري��ح صحف��ي ان »مجل��س 
املالي��ة  املوازن��ة  ال��وزراء أطل��ق 
مجال��س  بانتخاب��ات  اخلاص��ة 
احملافظات قبل نحو أسبوع ووجه 
وزارة املالي��ة بتعزي��ز املفوضي��ة 

حتتاج��ه  ال��ذي  املبل��غ  بكام��ل 
للعملية االنتخابية«.

وب��ني الزوبع��ي ان التخصيصات 
تبلغ نحو 260 مليار دينار«.

وكان مجل��س ال��وزراء ق��د حدد 
عل��ى ض��وء االقت��راح املقدم من 

العلي��ا  املس��تقلة  املفوضي��ة 
 16 الس��بت  ي��وم  لالنتخاب��ات 
ايل��ول من الع��ام اجل��اري موعدا 
احملافظات  مجال��س  النتخاب��ات 
واالقضية، بع��د ان كانت مقررة 

في 30 نيسان املقبل.

معصوم يدعو لتطوير المعامل والمصانع القريبة من مدينة الصدر 

مجلس الوزراء يحدد يوم 16 ايلول المقبل موعدًا 
الجراء انتخابات المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مصدر محلي في محافظة 
نين��وى، أن اللثام ع��اد بقوة إلى 
أحياء الساحل األمين في املوصل، 
الفت��ا إل��ى أن��ه إش��ارة ضعف 
ومحاولة إلخف��اء هوية مقاتلي 

تنظيم »داعش«.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن »اللث��ام عاد بق��وة إلى وجوه 
مقاتلي تنظيم داعش املنتشرين 
ضمن إحياء الس��احل األمين من 
املوصل في األيام املاضية«، الفتا 
إل��ى أن »اغلب م��ن يرتدي اللثام 
هم م��ن أبناء املوصل املنخرطني 

في صفوف التنظيم«.
وأض��اف املص��در ال��ذ ، أن »عودة 
اللثام وبقوة إلى أحياء الساحل 
األمي��ن إش��ارة ضع��ف ومحاولة 

إلخفاء هوية مقاتلي داعش بعد 
بأن معركة حس��م  ش��عورهم 
األمين ستنطلق  الس��احل  حترير 
قريب��ا وس��ط انهي��ار معنويات 
التنظيم عقب اخلسائر الكبيرة 
املوص��ل  ش��رق  مع��ارك  ف��ي 

األخيرة«.
وأوض��ح املص��در أن »العديد من 
نقاط املرابط��ة األمنية لداعش 
في الساحل األمين خالية بسبب 
الهروب منها من قبل مسلحي 

التنظيم خاصة احملليون«. 
ومتكن��ت قوات جه��از مكافحة 
االرهاب من حتري��ر نحو %90 من 
احياء الساحل االيسر للموصل، 
ليتم البدء بعمليات حترير االمين 
ال��ذي يحوي عل��ى اب��رز معاقل 

»داعش«.

اللثام يعود بقوة إلى أيمن الموصل 
إلخفاء هوية عناصر »داعش«
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بغداد – انفجار ناسفة  
ذكر  مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس األربعاء، بأن ثالثة أشخاص أصيبوا 

بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املص��در إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة قرب محال جتارية في منطقة 
عرب جبور جنوبي بغداد، انفجرت، قبل 
ظهر ي��وم امس ما أس��فر ع��ن إصابة 

ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة".
على صعيد متصل افاد املصدر االمني 
ان "عجل��ة ملغومة انفج��رت بالقرب 
من سوق شعبي في منطقة أبو دشير 
جنوب��ي العاصم��ة بغ��داد مس��اء يوم 
الثالثاء ، مما ادت الى استش��هاد واصابة 

عدد من املدنيني وافراد في الشرطة".

ديالى – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

ديال��ى ام��س االربع��اء ان ق��وة امنية 
مش��تركة م��ن مديري��ات الش��رطة 
واف��واج ط��وارئ نفذت عملي��ة امنية 
جن��وب  مناط��ق  لتفتي��ش  واس��عة 
الكاطون  بعقوبة وش��ملت مناط��ق 

واملرادية والسيح والعيط.
وقال املصدر االمن��ي ان هذه العملية 
تهدف لبسط سلطة القانون وحماية 
املواطن��ني وتعق��ب خالي��ا عصاب��ات 

داعش النائمة ومالحقتها. 

كركوك – ضبط عبوات 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة كركوك ام��س االربعاء عن 
العثور عل��ى 28 عبوة ناس��فة ومواد 
تفجير في قضاء داقوق التابع حملافظة 

كركوك.
وذك��ر املصدر ان " ق��وات امنية عثرت 
على كمية كبيرة من العبوات الكبيرة 

واملغناطيس��ية محلية الصنع ومواد 
TNT عل��ى ضفتي نهر روخانة بالقرب 
م��ن قري��ة كوباني ف��ي قض��اء داقوق 
التاب��ع لكركوك على وف��ق معلومات 

من قوات اسايش القضاء". 

صالح الدين – هجوم مسلح  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االربعاء، بأن تس��عة 
عناص��ر من الش��رطة قتل��وا بهجوم 
عنيف لتنظيم "داع��ش" على نقاط 

مرابطة أمنية شرقي احملافظة .
وق��ال املصدر  ان "تس��عة من عناصر 
الش��رطة اغلبهم من ش��رطة ديالى 
قتل��وا ف��ي هج��وم عني��ف لتنظيم 
داع��ش على نقاط مرابط��ة متقدمة 
في محي��ط ناحية حمري��ن من جهة 
ق��رى مبارك الفرحان ش��رق محافظة 

صالح الدين".

النجف – خطة امنية 
كش��ف مصدر امني في هيئة احلشد 
الش��عبي امس االربعاء عن املباش��رة 
بحف��ر خندق "كبير" ح��ول محافظة 
النجف، عازية س��بب ذلك إلى حماية 

احملافظة من أي تسلل "إرهابي".
وقال املص��در الهيئة باش��رت "بحفر 
خندق مبس��توى عاٍل ومساحة كبيرة 
األش��رف  النج��ف  محافظ��ة  ح��ول 

حلمياتها من أي تسلل إرهابي".

ميسان – عمليات دهم 
اف��ادت مديرية في ش��رطة محافظة 
ميس��ان ام��س األربعاء، بان��ه مت القاء 
القب��ض عل��ى 40 متهما ف��ي قضايا 

جنائية مختلفة في احملافظة.
وذك��ر قائد ش��رطة ميس��ان العميد 
نزار الس��اعدي في بيان له ان "مديرية 

ش��رطة احملافظ��ة واملنش��آت الق��ت 
القبض على عدد من املتهمني بقضايا 
جنائية مختلفة"، مؤكدا أن "اجلرائم 
تنوع��ت بني القتل العمد والس��رقات 

والتهديد وقضايا أخرى".

نينوى – ضربات جوية 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى امس االربع��اء ان صق��ور اجلو 
الش��جعان نفذوا مجموع��ة ضربات 
جوية على اه��داف منتخبة بدقة في 
تلعفر اس��فرت الضربات ع��ن تدمير 
االهداف بالكامل وتكبد العدو خسائر 

كبيرة باالشخاص واملعدات .
واضاف املصدر احملل��ي ان القوة اجلوية 
نف��ذت ضربة جوية ف��ي قضاء تلعفر 
حي السالم اسفرت عن تدمير معمل 
لتفخيخ العجالت ومخزن لألس��لحة 
والعب��وات الناس��فة وتدمي��ر مخزون 

للمنتج��ات النفطي��ة تابعة لعناصر 
مخ��زن  وتدمي��ر  االرهابي��ة  داع��ش 

لألسلحة والصواريخ .
ولف��ت املص��در الى ان ه��ذه الضربات 
أسفرت ايضا عن تدمير مخزن لألعتدة 
وتدمير عجلتني ملغمتني  والصواريخ 

كانت مغطاة في قرية بزونتة .

الديوانية – اعتقال مطلوين 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س االربع��اء ان دوري��ات 
مرك��ز احلمزة الش��رقي القت القبض 
على أحد املتهم��ني مطلوب للقضاء 
ف��ي الوق��ت الذي الق��ت في��ه مفارز 
مركز شرطة الش��امية القبض على 
احد املتهم��ني واملطلوب للقضاء وقد 

اتخذت االجراءات القانونية بحقهم.
واشار املصدر الى مفارز ودوريات قسم 
ش��رطة النجدة املتواج��دة في احياء 

وش��وارع احملافظة متكنت من القبض 
عل��ى 12 مخالف��ا بقضاي��ا مختلفة 
وذل��ك خالل حملة واس��عة أطلقتها 
املديري��ة ملتابعة اخملالف��ني واملطلوبني 

للقضاء .

البصرة – نزاعات مسلحة 
افاد مص��در امني في قي��ادة عمليات 
ان القي��ادة  البص��رة ام��س االربع��اء 
اس��همت بح��ل 22 نزاع��ا عش��ائريا 

مستعصياً في احملافظة.
وذك��ر املص��در ان " وزارة الدف��اع ومن 
خالل قيادة عمليات البصرة، اسهمت 
بفاعلي��ة كبي��رة ف��ي ح��ل النزاعات 
العش��ائرية ووأد الفتن��ة وكان مق��ر 
دي��وان كبير الس��تضافة  العملي��ات 
البصرة  ووجهاء محافظ��ة  مش��ايخ 
دوره��ا  وكان  املتنازع��ة،  والعش��ائر 

توجيهياً ".

انفجار عبوة ناسفة في عرب جبور جنوبي بغداد * قوة مشتركة تنفذ عملية تفتيش واسعة جنوبي بعقوبة
ضبط 28 عبوة ومواد تفجير في داقوق غربي كركوك * الطيران يدّمر أهداف إرهابية بالكامل في تلعفر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات، 
إس��تعدادها الجراء انتخابات مجالس احملافظات 
حس��ب املوعد الذي حدده مجل��س الوزراء أمس 

في 16 من شهر أيلول املقبل.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س املفوضي��ة كاطع 
الزوبع��ي، لوكال��ة كل العراق "أي��ن"، ان "حتديد 
موع��د 16 ايلول املقبل ج��اء مبقترح من مجلس 
املفوضية" مبينا انه "وبعد تأجيلها من موعدها 
احملدد في 30 نيس��ان املقبل أقترحنا الى مجلس 
ال��وزراء املوع��د البدي��ل" مؤك��دا أن "املفوضية 
قادرة على اج��راء االنتخابات من الناحية الفنية 

واللوجستية واالدارية في هذا املوعد". 
وأضاف، أنه "وحلد االن محافظة نينوى مستثناة 
م��ن االنتخاب��ات حلني وص��ول التقيي��م األمني 
لها وكذل��ك محافظ��ات اقليم كردس��تان أما 
محافظة كركوك فقد نص الدس��تور بان يكون 
قانون انتخاب��ات خاص ويحتاج الى تش��ريع من 
مجل��س الن��واب والتقينا اكثر من م��رة برئيس 
البرملان واللج��ان النيابية اخملتصة وطلبنا بكتب 

رسمية االسراع بتشريعه".
وكان مجل��س الوزراء قد حدد على ضوء االقتراح 
املقدم من املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات 
يوم الس��بت 16 ايل��ول من العام اجل��اري موعدا 

النتخابات مجالس احملافظات واالقضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة في العراق، نزوح 
أكثر من 160 ألف شخص منذ بدء معارك حترير 
مدينة املوصل مركز محافظة نينوى من تنظيم 
"داعش"، فيما أش��ارت ال��ى أن %1 من النازحني 

يقطنون في أماكن إيواء غير مالئمة للسكن.
وقالت املنظمة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "26 ألفا و806 أس��ر )بواقع 160 ألفا 
و836 ف��ردا( نزح��وا من مس��اكنهم في املوصل 
نتيجة للعمليات العسكرية اجلارية هناك والتي 
ب��دأت في 17 تش��رين األول 2016"، الفتة الى أن 
"ما يقارب 16 ألف شخص نزحوا خالل اخلمسة 

أيام املاضية )منذ 13 كانون الثاني(".
وأض��اف البيان أن "أكثر م��ن %97 )156.252( من 
األش��خاص النازح��ني انتقلوا ضم��ن محافظة 
نين��وى"، مبينا أن "%73 من النازحني يس��كنون 
في مخيم��ات، بينما %14 يقيم��ون في ترتيبات 

خاصة، و%11 مت إيواؤهم في مواقع الطوارئ".

استثناء اإلقليم 
ونينوى من انتخابات 

المحافظات

تزايد أعداد النازحين من 
الموصل إلى 160ألف

الملف األمني

العبادي يُعلن عن اقتراب موعد 
التحرير الكامل للموصل

وأضاف ان "القوات األمنية أنهت مهامها 
العس��كرية ف��ي الس��احل األيس��ر لذا 
س��تكون وجهتن��ا املقبلة إلى الس��احل 

األمين للمدينة". 
والى ذلك كش��ف مصدر امني في قيادة 
العمليات املش��تركة عن وجود 4 مناطق 
من جهة احملور الشمالي للساحل األيسر 

الزالت غير محررة . 
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان املناطق التي لم يت��م حتريرها بعد من 
اجلهة الش��مالية للس��احل األيسر هي 
)الرش��يدية وبعويرة والكب��ة والعربية( ، 
مشيرًا الى ان" القوات املشتركة مستمرة 
بالتقدم باجتاهها بقيادة اللواء جنم ياراهلل 

اجلبوري إلى حني حتريرها بالكامل . 
و أعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي، أم��س 
األربع��اء ، ع��ن حترير املنطق��ة األثرية وتل 

نركال، شرقي مدينة املوصل. 
وقالت اخللية في بيان لها تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نس��خة منه، إن "قوات 
مكافحة اإلرهاب حررت، )املنطقة األثرية 
وت��ل ن��ركال( ف��ي االجت��اه الش��مالي من 

ساحل املوصل األيسر". 
وأضافت اخللي��ة في بيانها أن "القطعات 
رفعت العل��م العراقي ف��وق املباني، بعد 
تكبي��د الع��دو خس��ائر كبيره ب��األرواح 

واملعدات". 
وذكر رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق 
اول ركن طالب ش��غاتي ان ، حركة قوات 
جه��از مكافحة اإلره��اب كانت في األيام 
املاضية أسرع في القضاء على زمر داعش 
االرهاب��ي"، مؤك��داً ان "الس��احل االمي��ن 

للموصل أس��هل من الس��احل االيس��ر، 
موضح��اً ان" وجود املدني��ني عرقل حركة 

القوات األمنية في الساحل األيسر ". 

رئيس الوزراء يكشف عن وجود فساد 
يتسبب بإيقاف جتهيز الكهرباء

ولف��ت العب��ادي إلى أن” الق��وات األمنية 
متكنت م��ن إحب��اط عش��رات العمليات 
اإلرهابي��ة “، مبيناً أن” اإلرهاب له رعاة من 
الناحية املالية والسياسية واإلعالمية “.

وأف��اد إن” الع��راق يقات��ل داع��ش املوجه 
ايدولوجيا الذي يريد أن يسقط اكبر عدد 
ممكن من املواطنني”، موضح��اً أن “هدفنا 
هو تقلي��ل اجلهد العس��كري ف��ي املدن 
اآلمنة وتفعيل اجلانب االس��تخباري الذي 

سنعتمد عليه بصورة كبيرة”.

"كنز" معلومات داعش في قبضة 
االستخبارات العسكرية

وتواصل القوات املشتركة منذ، 17 تشرين 
االول 2016، عملي��ات حترير مدينة املوصل 

من قبضة تنظيم "داعش" .
وف��ي س��ياق متصل اف��اد قائ��د عمليات 
الرك��ن  الفري��ق  نين��وى"  ي��ا  "قادم��ون 
عبداالمير رش��يد ياراهلل ؟أم��س األربعاء 
باستعادة الس��يطرة على حي ومنطقة 
وت��ل ش��مالي مدينة املوص��ل من قبضة 

تنظيم داعش.
وقال ي��ار اهلل في بيان ، ان قوات مكافحة 
االرهاب متكنت م��ن حترير املنطقة االثرية 
وتل ن��ركال في االجت��اه الش��مالي وترفع 
العل��م العراقي فوق املبان��ي بعد تكبيد 

العدو خسائر كبيره باألرواح واملعدات.
وفي بيان ثاٍن قال قائد احلملة العسكرية 

عل��ى املوصل، ان ق��وات احملور الش��مالي 
املتمثل��ة باللواء 71 الفرقة 15 حررت حي 
القاضية الثاني، مش��يراً ال��ى ان القوات 
تدمي التماس مع احلي العربي وترفع العلم 
العراقي ف��وق مبانيه بع��د تكبيد العدو 

خسائر كبيره باألرواح واملعدات.

"التحالف الوطني" يحرص على إقرار
5 قوانني "مهمة" خالل الفصل احلالي

وأوضحت الهاللي أن "الهيئة السياسية 
ناقش��ت التصويت على مشاريع قوانني: 
احملكمة االحتادية العليا، وتعديالت العفو 
العام، والتقاعد املوحد، إضافة إلى اجلرائم 

املعلوماتية".
وحتدث��ت النائ��ب عن دول��ة القان��ون عن 
"اتف��اق حصل على طرح مش��اريع اخرى 
داخ��ل التحالف الوطني ف��ي اجتماعات 
الحق��ة بغي��ة الوص��ول إل��ى توافق��ات 

بصددها ورفعها إلى مجلس النواب".
وأوردت أن "التحال��ف الوطن��ي ق��د جمع 
توقيع��ات من الن��واب ألجل متري��ر قانون 
اجلرائ��م املعلوماتي��ة بأس��رع وقت كونه 
من التش��ريعات املهمة ف��ي ظل التطور 

التكنولوجي احلاصل في البالد".
وأكمل��ت الهاللي بالق��ول إن "التحالف 
ناق��ش ايض��اً تس��ريع التصوي��ت عل��ى 
قانون انتخابات مجال��س احملافظات على 
أم��ل اجرائها بإش��راف قضائي يحول دون 

حصول تدخالت سياسية فيها".
يذك��ر أن رئي��س مجل��س ال��وزراء حي��در 
العبادي ح��دد موعد انتخاب��ات مجالس 
احملافظات واالقضية في يوم 16 من ايلول 

املقبل.
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و كتل��ة املواطن 

سامي اجليزاني في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "التحال��ف الوطني لديه من 
النواب ما يكفيه لتمرير أي قانون يرى فيه 

مصلحة وطنية".
ويس��تدل اجليزاني في موقفه ب� "قانوني 
هيئة احلش��د الش��عبي واملوازنة عندما 
حاول��ت بع��ض اجله��ات عرقلتهما لكن 

جرى التصويت عليهما بكل انسيابية".
وفي مقاب��ل ذلك، أك��د أن "التحالف بدا 
اقل حدة عما كان عليه في السابق، واخذ 
منحى وطنياً ويبن��ي مواقف موحدة مع 

العديد من االطراف السنية والكردية".
ومض��ى اجليزاني إل��ى أن "املرحلة احلالية 
تتطلب تكثيف اجلهود ألجل مترير ما ميكن 
من القوانني التي تخدم الش��ارع العراقي 

السيما الواردة في نصوص الدستور".

أوامر باعتقال 243 من أفراد
اجليش التركي في حتقيق االنقالب

وأف��اد تقري��ر ملرك��ز اخملاب��رات ف��ي االحتاد 
األوروب��ي، أن أردوغ��ان، كان ين��وي القيام 
بعملية "تطهير" لق��وى معارضة داخل 
مؤسس��ة اجليش، قبل أن يتعرض حملاولة 

االنقالب الفاشلة.
التقري��ر  إلي��ه  توص��ل  م��ا  ويتع��ارض 
الرواي��ة  م��ع  األوروب��ي،  االس��تخباراتي 
الرسمية للسلطات التركية التي تتهم 
رج��ل الدين املعارض املقي��م في الواليات 
املتح��دة، فتح اهلل غول��ن، بتدبير احملاولة 

من منفاه.

أمانة الوزراء تضع آلية جديدة للنظر
في معامالت املتضررة ممتلكاتهم

وناقش اجملتمعون بحس��ب البيان "بعض 

املواضيع الفني��ة والقانونية التي تتعلق 
بعمل اللجن��ة املركزية واللجان الفرعية 
منه��ا موضوع التنس��يق مع مؤسس��ة 
الش��هداء بش��أن اللجان الفرعية والية 
عملها وتأمني جميع املستلزمات اخلاصة 
بعمله��ا، وصالحي��ة نق��ل االضب��ارة بني 
احملافظ��ات، وتثبي��ت العائدي��ة، واملوقف 
إضاف��ة  التعوي��ض،  لطال��ب  األمن��ي 
الى بع��ض املواضي��ع اخلاص��ة مبعامالت 

املتضررين".

خبير قانوني يصف شمول اخلاطفني 
بقانون العفو اجلديد بـ"التحريض" 

الرتكاب اجلرائم
وأعلنت اللجنة القانونية النيابية املضي 
ببع��ض التعدي��الت على القان��ون، منها 
ش��مول احملكوم��ني ب�"التزوي��ر" مم��ن هم 
مبنص��ب مدير عام فما ف��وق، إذا ما أنهى 
ثلث احملكومية وَحس��م بقية املدة بشراء 

اليوم الواحد ب�)50 ألف دينار(.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي، 
في مؤمتر صحفي عقده في مبنى البرملان، 
حضرته "الصباح اجلديد"، إن قانون العفو 
"ال يشمل اإلرهابيني. وهم مستثنون منه 
)..( نحن طلبن��ا تدقيق إجراءات التحقيق 
واحملاكم��ة، وه��ذا األم��ر يع��ود لتقديرات 

السلطة القضائية".
وفيما يتعل��ق في قضي��ة اخلطف، لفت 
ش��وقي إلى إن "القان��ون أكد بأن اخلطف 
إذا كان قد أدى إلى قتل أو عاهة مستدمية 
أو فقدان مصير، فهذا لن يكون مشموال 
بالعف��و، أما إذا لم ي��ؤد اخلطف إلى تلك 
احلاالت م��ع وجود صل��ح وتن��ازل الطرف 

اآلخر فسيكون مشموال".

ويتاب��ع حديث��ه قائ��الً إن "اغل��ب قضايا 
اخلط��ف ف��ي املناط��ق اجلنوبي��ة تتعلق 
بقضايا عش��ائرية وقبلية"، متسائالً "إذا 
كان هن��اك تنازل وصلح فم��ا الضير من 

شمولهم بالعفو؟".
وتعتزم اللجنة القانونية النيابية إضافة 
تعدي��ل على القانون ين��ص على إنه "من 
ارتك��ب مخالفة وُش��مل بعف��و )2008( 
سيتم شموله أيضاً بقانون العفو العام 
لسنة )2016(". إذ إن القانون األصلي مينع 

شمولهم. بحسب عضو اللجنة.
في الطرف املقابل، وصف اخلبير القانوني 
طارق حرب شمول اخلاطفني بقانون العفو 
اجلديد بأن��ه "حتريض وحتفيز الرتكاب هذه 

اجلرائم التي أصبحت ظاهرة كبيرة".
وقال ح��رب في صفحته الرس��مية على 
موقع التواصل االجتماعي "فيس��بوك"- 
تابعته "الصباح اجلديد"- إن "قانون العفو 
الذي ش��رعه البرملان في )25 أيلول 2016( 
تضمن ش��مول جرائم اخلط��ف بالعفو، 
األمر الذي أدى إلى إطالق س��راح عدد من 
اخلاطفني، وأدى إلى رسالة سلبية بحيث 
يغامرون في ارتكاب جرائم خطف جديدة 
مادام إن هذا العفو طال اخلاطفني، وعلى 
أم��ل إن قان��ون العفو اجلديد سيش��مل 

اخلاطفني أيضا".
ويص��ف اخلبي��ر القانوني مش��روع قانون 
العف��و املرس��ل من قب��ل احلكوم��ة إلى 
البرملان في وقت س��ابق من العام املاضي 
بأن��ه "كان موفق��اً، بكون��ه ل��م يتضمن 
شمول جرائم اخلطف، لكن البرملان تولى 
إدخال هذه اجلرائم في القانون وشمولها 

بالعفو".
ورداً عل��ى تصريح��ات اللجن��ة القانونية 

البرملاني��ة بش��أن ارتب��اط أغل��ب جرائم 
اخلطف بقضايا عش��ائرية وقبلية، أش��ار 
حرب إلى إن "بعض أعضاء اللجنة يتذرع 
بأن جرائم اخلطف كانت إلغراض عشائرية 
وقبلية؛ وهذا غير مقبول إطالقاً؛ فجرمية 
اخلطف يعاقب عليه��ا بصرف النظر عن 
أغراضه��ا، ال ب��ل يج��ب تش��ديد عقوبة 
جرائم اخلطف القبلية والعش��ائرية إذ ال 
توجد حصان��ة أو ميزة يقررها الدس��تور 
أو القانون للعش��ائر والقبائل في ارتكاب 

اجلرائم".
وف��ي زاوية أخ��رى، ع��ّد اخلبي��ر القانوني 
تصري��ح اللجنة القانونية بش��مول نحو 
300 شخص بقانون العفو بأنه أمر "غير 
صحيح"، مس��تنداً إلى "البيان الرسمي 
للس��لطة القضائية الذي صدر )مؤخراً(، 
وال��ذي أعلن��ه كب��ار قض��اة الس��لطة 
القضائي��ة، إذ ذك��روا إن عدد املش��مولني 
بالعف��و يصل إلى 7000 ش��خص وليس 
300 ش��خص؛ كم��ا ذكر رئي��س اللجنة 

القانونية البرملانية "
واختت��م حرب بالتش��ديد على "س��رعة 
تش��ريع مش��روع قانون العفو، وان يكون 
أرس��لتها  الت��ي  بالصيغ��ة  تش��ريعه 
احلكومة ولي��س تعديل أحكام مش��روع 
التعدي��ل بحيث يفق��د قان��ون التعديل 
هدف��ه ومقص��ده في ع��دم فت��ح اجملال 
واس��عاً أمام من ارتك��ب جرمية اخلطف"، 
مش��يراً إل��ى إن "ه��ذه مس��ألة مقبولة 
بالنس��بة للموضوع��ني اللذي��ن أك��دت 
احلكوم��ة عليهما في مش��روع التعديل 
وهو اخلطف أوالً وجرائ��م داعش ثانياً وما 
سواه من جرائم أخرى باإلمكان شمولها 

بالعفو".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

احلكومي��ة  الق��وات  تق��دم  م��ع 
العراقي��ة صوب احل��ي الذي يقطنه 
أبو رامي بش��رق مدين��ة املوصل في 
نوفمبر تش��رين الثاني اقتحم عدد 
من متش��ددي تنظيم داعش منزله 
وصوب��وا س��الحا إلى رأس��ه وأمروه 

باخلروج هو وأسرته فورا.
وكان مع املتشددين - وأحدهم عراقي 
يعرف أبو رامي اسمه - مقاتل ملتح 
ميس��ك ببندقية قناصة ويعتقد أبو 

رامي أنه روسي أو شيشاني.
وعندم��ا ع��اد أب��و رام��ي بع��د 11 
يوم��ا كان القت��ال ق��د انته��ى وفر 
املتشددون.. لكن ضربة جوية دمرت 
منزله بطابقيه. وتفرق أفراد أسرته 

بني األقارب واألصدقاء في املدينة.
وأمام أنقاض منزله حيث جتمع عدد 
من الرجال ح��ول بئر للحصول على 
املياه بعدما حلقت أض��رار باألنابيب 
قال أب��و رام��ي "يح��دث الدمار في 
حلظ��ات لكن إعادة البناء تس��تغرق 

وقتا طويال."
املع��ارك  أكث��ر  املوص��ل  وعملي��ة 
تعقيدا في العراق منذ التحريرالذي 
قادت��ه الوالي��ات املتحدة ف��ي 2003 
وتشارك فيها قوة قوامها مئة ألف 
من أفراد القوات احلكومية العراقية 
وق��وات  العس��كرية  والش��رطة 
األم��ن الكوردي��ة ومقاتلي جماعات 

مسلحة أغلبهم من الشيعة.
وم��ع بس��ط احلكومة س��يطرتها 
عل��ى جمي��ع أنح��اء ش��رق املوصل 
تقريب��ا بعد م��رور ثالثة أش��هر من 
بدء العملي��ة املدعومة من الواليات 
املتح��دة بقي معظم الس��كان في 
املدين��ة مم��ا يعق��د مهم��ة اجليش 
الذي وجد أن عليه أن يحارب وس��ط 
املدنيني في مناطق مكتظة باملباني 
أمام عدو يس��تهدف غي��ر املقاتلني 

ويختبئ بينهم.
وحكى س��كان من حي احملاربني يوم 
اجلمعة عما ش��اهدوه ف��ي املعركة 

وس��ردوا مش��اهد تكررت بشكل أو 
بآخر على األرجح في أنحاء متفرقة 

من املدينة.
قال أب��و رامي إن املتش��ددين علقوا 
س��تائر عل��ى الط��رق ف��ي محاولة 
حلج��ب رؤية رم��اة اجلي��ش العراقي 
أثناء خ��روج مقاتل��ي التنظيم من 
املنازل مسرعني للصالة في مسجد 

متركز أحد قناصتهم في مئذنته.
وت��رك املتش��ددون س��يارة ملغومة 
متوقف��ة أمام منزل أب��و رامي ألكثر 
م��ن أس��بوع. وعندما نقلوه��ا إلى 
طريق رئيسي قصفتها دبابة تابعة 
للجي��ش مم��ا أدى إلى تدمي��ر مبنى 

مجاور.
عندم��ا ش��نت احلكوم��ة العراقية 
هجومه��ا في أكتوبر تش��رين األول 

كانت تأمل أن تس��تعيد بنهاية عام 
2016 الس��يطرة عل��ى املوصل آخر 
معق��ل كبي��ر لتنظي��م داعش في 
البالد وأكبر مركز حضري في "دولة 
اخلالفة" الت��ي أعلنها التنظيم في 

العراق وسوريا.
لك��ن رئيس ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العب��ادي قال ف��ي ديس��مبر كانون 
األول إن األمر قد ميتد لثالثة أش��هر 

أخرى.
وكان قادة قد أش��اروا إل��ى أن وجود 
ما يصل إل��ى 1.5 مليون مدني وإلى 
محاوالت احلد من األضرار التي ميكن 
أن تلح��ق باملنازل والبني��ة التحتية 
على أنها من العوام��ل التي تبطئ 
م��ن تق��دم قواتهم. ومع ه��ذا قتل 
مئ��ات املدني��ني كم��ا حلق��ت أضرار 

بالغة بالكثير من املناطق.
ووص��ف أب��و رام��ي - وه��و موظف 
حكومي س��ابق يبلغ م��ن العمر 54 
عام��ا - قس��م العمل ف��ي صفوف 
اخلط��وط  عل��ى  داع��ش  تنظي��م 
األمامي��ة: مجموعة تزرع متفجرات 
ومجموعة تضم قناصة ومجموعة 

تتولى مهمة اإلرشاد على الطرق.
وق��ال إن القناصة عادة من الروس أو 
الشيشان أو األفغان. أما العراقيون 
- وكثير منهم م��ن املوصل ومدينة 
تلعف��ر القريب��ة - فيجوبون بينهم 
ويبلغونه��م  ناري��ة  دراج��ات  عل��ى 
باألماك��ن الت��ي ميك��ن أن يتمركزوا 

فيها.
وق��ال أبو رام��ي إنه انده��ش عندما 
وجد القن��اص الذي اقتح��م منزله 

يتح��دث إليه بلغ��ة عربية ضعيفة 
مطالبا إياه باخلروج من املنزل.

يعرف��ون  ال  القناص��ة  أن  وأض��اف 
املنطق��ة وم��ن ث��م فإن املرش��دين 
عل��ى الدراج��ات الناري��ة يوجه��ون 
االنتحاريني في الس��يارات امللغومة 

إلى الهدف املطلوب.
وق��ال اللفتنان��ت جن��رال األمريكي 
س��تيف تاونس��ند قائ��د التحالف 
الدولي الذي يساند القوات العراقية 
األسبوع املاضي إن القيادة العراقية 
بتنظي��م داعش أثبت��ت فاعلية دون 

االلتزام بتسلسل قيادي.
لكنه ق��ال إن خاليا منفصلة تقاتل 
ف��ي أحي��اء مختلف��ة تب��دو عاجزة 
بش��كل متزاي��د عن التنس��يق في 
عليه��ا  يس��يطر  الت��ي  املناط��ق 

التنظيم داخل املدينة.
وقال مسؤول آخر باجليش األمريكي 
ق��وات  ترص��د  الذي��ن  املقاتل��ني  إن 
عب��ر  مبه��ارة  حتركه��م  التحال��ف 
املناطق احلضرية في املوصل يكونون 

عادة أجانب.
وق��ال س��اكن آخر في ح��ي احملاربني 
طلب عدم نش��ر اس��مه إن مقاتلي 
داع��ش يفتحون النار م��ن موقع ما 
لدقائق إلى أن يح��دد اجليش املوقع. 
وغالبا ما يفر املتش��ددون إلى منزل 
آخر عبر فتحات شقوها من قبل في 

اجلدران اخلارجية.
وأض��اف "بع��د ذل��ك يك��ون هناك 
قصف لتدمير املن��زل وتدمير موقع 
القن��اص... ولكن القناص يظهر من 

جديد هنا أو هناك."

عملية الموصل أكثر 
المعارك تعقيدا في 
العراق منذ التحريرالذي 
قادته الواليات المتحدة 
في 2003 وتشارك 
فيها قوة قوامها مئة 
ألف من أفراد القوات 
الحكومية العراقية 
والشرطة العسكرية 
وقوات األمن الكوردية 
ومقاتلي جماعات 
مسلحة أغلبهم من 
الشيعة

مقاتلون من الشيشان وافغانستان في تنظيم داعش "ارشيف"

يهربون في الغالب ويتركون المقاتلين من العراقيين خلفهم

الشيشانيون واألفغان يسيطرون
على قيادة "داعش" في معارك الموصل
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والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االول  امللح��ق  اط��اق  االجتماعي��ة 
للدفعة اخلامس��ة من اعانة احلماية 

االجتماعية للعام 2016. 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
اطلق��ت  ال��وزارة  ان  منع��م  عم��ار 
مبال��غ ملح��ق الدفع��ة اخلامس��ة 
وصل��ت  الذي��ن  للمس��تفيدين 
نتائجه��م من وزارة التخطيط بواقع 
)45( الفا و418 مستفيدا من الرجال 
والنساء في بغداد واحملافظات ، الفتا 
الى ان املس��تفيدين توزعوا بني )26( 
الف��ا و641 من فئة الرجال و)18( الفا 

و777 من النساء. 
واوض��ح منع��م ان ال��وزارة اطلقت 
الدفعة اخلامس��ة من اعانة احلماية 
وفق��ا  للمس��تفيدين  االجتماعي��ة 
للقان��ون اجلدي��د رق��م )11( لس��نة 
2014 الذي يعتمد معيار خط الفقر 
كاس��اس في ش��مول املس��تحقني 

لاعان��ة االجتماعي��ة ، الفت��ا الى ان 
مبالغ الدفعة ستصرف وفقا للزيادة 
املقررة من قبل مجلس الوزراء جلميع 

املستفيدين. 
وبني املتحدث باسم الوزارة ان الزيادة 
املقررة في الدفعة اخلامسة تتضمن 
من��ح الرج��ل 100 ألف دين��ار لغاية 
175 أل��ف دين��ار كحد اعل��ى ، فيما 
تكون الزيادة بالنس��بة للمرأة بواقع 
100 ألف دينار كحد ادنى لغاية 225 

ألف دينار كحد اعلى. 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ان  يذك��ر 
االجتماعية اطلقت اس��ماء الوجبة 
الثانية من املش��مولني اجلدد باعانة 
احلماية االجتماعية من الذين قدموا 
االلكتروني  املوق��ع  طلباته��م عب��ر 
للوزارة والبالغ عددهم نحو 140 الف 
اس��رة في بغداد واحملافظات ودعتهم 
ال��ى عدم مراجعة الهيئ��ة او اي من 
اقس��ام احلماي��ة االجتماعي��ة حلني 
وصول رس��الة نصية الى هواتفهم 
تدعوهم فيها ملراجعة مراكز اصدار 

البطاقة الذكية.

عل��ى صعي��د متص��ل ب��ني الوزي��ر 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
ان البحث االجتماعي للمستفيدين 
ف��ي محافظ��ة نين��وى ل��م يكتمل 
ول��م يغ��ط كل االرق��ام، وان نس��بة 
النتائ��ج ال متثل س��وى %5، مش��يرا 
الى ان هذه النس��بة مشمولة ايضا 
بآليات االعت��راض املوجودة على وفق 
قانون احلماية االجتماعية اجلديد وان 
للمس��تبعد حق االعتراض امام جلان 
مركزية شكلت في بغداد واحملافظات 
يت��رأس كا منها قاٍض، واعداً باطاق 
االعانة  بعد 48 س��اعة للذين تثبت 

اللجنة احقيتهم بها.
واشار الس��وداني الى ان وزارة العمل 
قياس��ا  اس��تثنائيا  دورا  مارس��ت 
بالظروف التي يعيشها ابناء شعبنا 
ف��ي مخيم��ات النازح��ني م��ن خال 
التنسيق بني الوزارة واحلكومات احمللية 
واملنظمات احمللية والدولية ، الفتا الى 
ان فرق الوزارة زارت هذه املواقع واشرت 
بعض الفئات الضعيفة واملستحقة 
ومت ترويج معامات الش��مول اجلديد 

لهم ومن املؤمل شمول اعداد تخص 
املشمولني اجلدد في محافظة نينوى 
س��يتم االعان عنه��ا ضمن الوجبة 

الثانية.
واكد الوزير ان الوزارة تعمل على اعداد 
حملة اجراءات ملا بعد داعش وخاصة 
احملافظ��ات احملررة ، الفت��ا الى اهمية 
االسراع في اعادة فتح الدور االيوائية 
لتم��ارس مهامه��ا ف��ي اس��تقبال 
املستفيدين، فضا عن اهمية تنفيذ 
قان��ون احلماي��ة االجتماعي��ة اجلديد 
بعد ان اصبح ع��دد كبير منهم دون 
خط الفقر بسبب الظروف التي مرت 
به��م، متعهداً بزي��ارة اخمليمات قريبا 
لاط��اع على املعوقات واملش��كات 
الت��ي يعان��ون منها خاص��ة الفئات 

الضعيفة.
كما تعه��د الوزير مبتابع��ة موضوع 
مدراء اقس��ام احلماي��ة االجتماعية 
ف��ي  اجل��دد  املباش��رين  واملوظف��ني 
املناطق احملررة وآلي��ة اطاق رواتبهم 
الذي سيكون على اساس استحصال 

التصريح االمني لهم . 

وقوف عصابات منظمة وراء عمليات السطو على المنازل
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اكدت محكم��ة حتقيق الرصافة 
30 حال��ة  أكث��ر م��ن  تس��جيل 
لس��رقة احلقائب النس��ائية في 
ش��ارع فلس��طني ببغداد مؤخراً، 
مبين��ة أن املتهم��ني بها هم من 
ارب��اب الس��وابق، لكنه��ا افادت 
بوق��وف عصاب��ات منظم��ة وراء 

عمليات السطو على املنازل.
واشار قضاة احملكمة إلى القبض 
على مجموعة تّدعي بأن أفرادها 
موظفون في إح��دى دوائر الدولة 
وله��م تأثير في مل��ف القروض، 
دع��وا اجلهات االمني��ة إلى تعزيز 
تواجده��ا في املناط��ق املكتظة 
مريب��ة  حت��ركات  اي  ملتابع��ة 

للنشالني.
وق��ال قاض��ي حتقي��ق الرصاف��ة 
مهدي عبود إن »شارع فلسطني 
يعد من املناطق املهمة في بغداد 
ويقع ضمن اختصاص محكمتنا« 
، متابعا بالقول ان »مكتب حتقيق 
قضائي جرى استحداثه قبل نحو 
عام جنح ف��ي مضاعفة معدالت 
احلس��م لقضايا شارع فلسطني 
بعد سحبها جميعها من مركز 

الشرطة«.
إل��ى  عب��ود  القاض��ي  ولف��ت 
»تس��جيل العدي��د م��ن اجلرائم 
ضمن هذا القاطع اهمها سرقة 
احلقائب النس��ائية نظ��راً لكثرة 
االس��واق التجارية« ، مشيرا إلى 
ان »النس��اء يحضرن إلى احملكمة 
لغ��رض الش��كوى ع��ن فق��دان 
وثائقه��ن الرس��مية لك��ن بعد 
التعمق في التحقيق يتبني أنهن 
تعرضن إلى سرقة حقائبهن في 

السوق«.
وحتدث القاضي عبود عن »مفاحتة 
احملكمة وملرات عدة وزارة الداخلية 
احلقائب  ملتابع��ة جرائم س��رقة 
والتوصي��ة بتعزي��ز اجلهد االمني 
في منطقة شارع فلسطني ولم 
ت��رد لن��ا اجابة حت��ى اآلن«، فيما 
انتقد »اس��تمرار انتش��ار اجلرمية 

بالتزام��ن م��ع االنتش��ار املكثف 
لدوريات النج��دة«، رأى أن »مركز 
ش��رطة واحدا ال يكفي لتغطية 

هذه الرقعة اجلغرافية«.
ولف��ت القاض��ي عب��ود إل��ى أن 
»احملكم��ة تلق��ت إخب��ارات ع��ن 
س��رقات متفرق��ة حمل��ال جتاري��ة 
ودور س��كنية وبأساليب بعضها 
العصاب��ة  ترت��دي  كأن  ملتوي��ة 
إل��ى  وتدخ��ل  امني��ة  ق��وات  زي 
ال��دور بذريع��ة التفتي��ش وم��ن 
االم��وال  بنه��ب  يقوم��ون  ث��م 
واملصوغات الذهبي��ة« ، مبينا أن 
»اجله��د التحقيق��ي أفضى إلى 
القبض على العديد من عصابات 
الس��طو نتيج��ة التنس��يق مع 

القوات االمنية«.

بدوره افاد قاضي حتقيق الرصافة 
الثان��ي عاء عبد اهلل بأن »جرائم 
الصك��وك م��ن دون رصي��د تأخذ 
حيزاً م��ن عملنا بالنظ��ر لوجود 
أكث��ر م��ن مص��رف ف��ي ش��ارع 

فلسطني«.
الضحاي��ا  »اح��دى  أن  وأوض��ح 
س��يدة يتجاوز عمره��ا 70 عاماً 
 16 مببل��غ  عليه��ا  االحتي��ال  مت 
ملي��ون دينار وأخرى ب���12 مليون 
دين��ار، وثالث��ة ب��� 5 آالف دوالر« ، 
مستطردا بالقول ان »اجلرمية تتم 
على دفعات يتوزع افراد العصابة 
عل��ى أدوار«، مبين��اً أن »احده��م 
يدخل على ضحي��ة بزي خليجي 
ويس��أل عن وجود فقراء في احلي 

بحجة مساعدتهم«.

وزاد » ف��ي اثن��اء احلدي��ث يأت��ي 
ش��خص اخ��ر بحج��ة أن لدي��ه 
عملة يري��د تصريفه��ا باقل من 
احلقيقي كون��ه مقباً  س��عرها 
عل��ى س��فر وبالتالي تق��ع املرأة 
ضحية له��ذه احليلة فأنها تقوم 
بتصريف العملة وهي باالس��اس 
لغ��رض  الصاحي��ة  منتهي��ة 
مس��اعدة الفق��راء الذين يبحث 

عنهم مرتدي الزي اخلليجي«.
ويتفق عبد اهلل مع القاضي عبود 
ب��أن »ظاهرة س��رقة احلقائب من 
شارع فلس��طني تأتي في املرتبة 
االولى من اجلرائم حيث س��جلت 
احملكمة خال الع��ام احلالي اكثر 
م��ن 31 حالة بواس��طة دراجات 
نارية أو س��يارة مس��رعة« ، وتابع 

أن »الق��وات االمني��ة الق��ت في 
مرات عدة القبض على متهمني 
الضحي��ة  اس��تنجدت  أن  بع��د 
باملفرزة املوجودة بقربها، وتبني أن 
املتهمني هم من ارباب الس��وابق 
وال ينتمون إلى عصابات منظمة 
وأن املبال��غ التي يس��رقونها من 
احلقائب ه��ي قليلة تكفي فقط 

للتبضع«.
أن  اهلل  عب��د  القاض��ي  وأورد 
»الكاميرات املوجودة في الشارع 
ساعدتنا في التوصل إلى العديد 
من اجملرمني«، الفتاً إلى ان »قاطع 
والقن��اة  فلس��طني  ش��ارعي 
يس��جان يومياً نح��و 15 اخباراً 
ع��ن جرائم من ش��تى األن��واع« ، 
مش��ددا على أن »تع��اون احملاكم 

مع اجلهات االمنية يس��ير بنحو 
جيد إال أنه يتطلب بذل املزيد من 

اجلهود ملواجهة اجلرائم«.
الت��ي  الغريب��ة  اجلرائ��م  وم��ن 
س��جلتها احملكم��ة، يق��ول عبد 
بوج��ود  املش��تكي  »ايه��ام  اهلل 
مش��روع جت��اري ويكتش��ف بعد 
ذلك أنه وقع ضحية جرمية نصب 
جرائم  أم��ا بخصوص  واحتيال«، 
بأنن��ا »نس��جل  اف��اد  الس��طو، 
حالتني في االس��بوع تنفذها في 
الغال��ب عصاب��ات متخصص��ة 
جرى القبض على البعض منها«، 
فيما أكد »ندرة تسجيل سرقات 

للسيارات في شارع فلسطني«.

*اعالم القضاء 

تحقيق الرصافة تكشف عن عمليات نشل واحتيال تستهدف »شارع فلسطين«

 تأتي ظاهرة 
سرقة الحقائب من 
شارع فلسطين في 
المرتبة االولى من 

الجرائم حيث سجلت 
المحكمة اكثر من 

31 حالة بواسطة 
دراجات نارية أو 

سيارة مسرعة

محكمة حتقيق الرصافة

مواجهات
عمار البغدادي*

إلى الصديق برهم صالح
هالني وادهش��ني ماس��معته وماشاهدته في 
مربع الصورة التلفزيونية مماقاله الصديق رئيس 
الوزراء الس��ابق ف��ي حكومة االقلي��م د. برهم 
صالح بش��أن س��بايكر وضرورة ان نتناسى برك 
الدم التي بيننا وب��ني االرهاب الذي يتخفى حتت 
عباءات » املصاحلة الوطنية« وان نطوي كشحا 

عن االزمة ونفتح صفحة جديدة!.
اقوله��ا ب��كل ود ل��اخ والصدي��ق صال��ح.. اذا 
اس��تطعتم نس��يان مافع��ل النظام الس��ابق 
باالنفال وحلبجة سننس��ى مافعله االرهاب بنا 

وباهلنا واخوتنا في سبايكر!.
انت��م كمكون ك��ردي بنيتم في زم��ن املعارضة 
العراقي��ة الس��ابقة » وكنا نناض��ل معا نظام 
القه��ر واجلبروت وامل��وت واملقاب��ر اجلماعية كل 
من موقع��ه« الئحة احلق��وق املدني��ة والعدالة 
االنتقالية وبرنامج اسقاط النظام السابق على 
خلفي��ة اجلرائ��م املروعة التي ارتكبه��ا النظام 
الس��ابق بحق اهلنا واخوتنا ابناء املكون الكردي 
وقد جنحتم وجنحنا باس��قاط النظام من خال 
هذا التعاطف الدولي الكبير الذي اس��تقطبنا 
في��ه اغلب دول العال��م وفي املقدم��ة من هذا 
العالم احلر السياسة االميركية بقانون اسقاط 

النظام.
ان املس��اس باجلرمي��ة االرهابي��ة البش��عة التي 
ارتكبها االرهاب بحق االالف من ابناء شعبنا في 
س��بايكر او التحرش بها عبر غض الطرف عنها 
يعن��ي املس��اس باجلرائم املروعة الت��ي ارتكبها 
االره��اب الصدامي الس��ابق بح��ق 5 آالف قرية 
كردي��ة ومئات االالف من ابناء الش��عب الكردي 
او يعن��ي ان تلك اجلرائم لم ترتكب وس��نعطي 
شهادة حس��ن س��لوك حلس��ن اجمليد وبالتالي 
حس��ن س��لوك لارهاب الداعش��ي ال��ذي كان 
يقت��ل بدم بارد اهلنا وش��بابنا في بوابات قاعدة 

سبايكر!.
ان املصاحل��ة الوطني��ة او التس��وية التي اقرها 
التحال��ف الوطن��ي وحترك على اساس��ها االخ 
رئي��س التحالف الوطني الس��يد عمار احلكيم 
واضحة والحتتاج الى تأويل او مناهج تفس��ير .. 
اننا ملزمون بالتس��وية الوطنية ش��ريطة عدم 
املس��اس بعواط��ف اهلنا وش��عبنا وكرامتهم 
وبالتال��ي ان المن��د ايدينا الى م��ن تلطخت يده 
بدم��اء العراقي��ني س��واء العراقيني الس��نة او 
العراقي��ني الش��يعة ونح��ن هنا في التس��وية 
الوطني��ة الجنام��ل االك��راد حني نتح��رك على 
مظلوميته��م وال نحابي الش��يعة بالدفاع عن 
ش��باب س��بايكر امنا نتحرك كاغلبي��ة برملانية 
وكتلة اجتماعية وقرار سياسي من اجل اقامة 
العدالة االجتماعية وانتقال سلس من االرهاب 
والفوضى الى االستقرار والدولة املدنية شريطة 

معاقبة اجلاني الراحة نفس اجملني عليه.
 وللتاري��خ اق��ول نحن لس��نا مفوضني من قبل 
اهلنا وش��عبنا بالتفاوض مع اجلناة او القتلة او 
حتى الذين ميكن التفاوض معهم بل نحن منتلك 
التفويض البرملاني والسياسي والقيم الوطنية 
التي تؤهلنا للعب دور في اطار اس��تقرار العراق 
واال ه��ل متل��ك ان��ت تفويضا من قبل ش��عبك 
الك��ردي او حتى عائلتك التي نفيت الى صحراء 
الس��ماوة في زمن النظام السابق تخولك غض 
الطرف عن اجلاني وتركه طليقا ونسيان اجلرائم 
البش��عة التي قام نظام البعث بها في مجمل 

اخلريطة الكردية من دون عقاب؟.
لو كان اخوتن��ا االكراد العراقيون جاهزين لغض 
الط��رف م��ا نصبوا متث��اال كبيرا وس��ط مدينة 
حلبجة شاهدا على بشاعة النظام باستعماله 
الكيمي��اوي فيما نحن مازلن��ا لليوم نبحث عن 
جث��ث قتانا في النه��ر القريب والق��رى اجملاورة  

لقاعدة سبايكر.. ماهكذا تورد االبل يابرهم.

*كاتب عراقي

عمار منعم

تقرير

العمل تطلق الملحق االول للدفعة الخامسة من االعانة االجتماعية
اكد شمول جدد ضمن الوجبة الثانية 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد وزير التعليم العالي والبحث 
الرزاق  الدكت��ور عب��د  العلم��ي 
العيس��ى، ان الوزارة تسعى الى 
تكثيف برامج ال�توأمة العلمية 
مع اجلامعات األجنبية املتطورة.

وقال العيس��ى خال اس��تقبال 
ال��ذي  بغ��داد  جامع��ة  طلب��ة 
أكملوا برام��ج التوأمة العلمية 
مع جامعة سونبيرن االسترالية 
في تخصص الهندسة املدنية ، 
إن برام��ج التوأمة العلمية التي 
طبقت ف��ي عدد م��ن اجلامعات 
العراقية مع جامعات عاملية تعد 
خط��وة مهمة نحو اس��تكمال 
للمؤسس��ات  العلمي  الترصني 
األكادميي��ة العراقية عبر حتديث 
التدريس��ية  والبرامج  املناه��ج 
التي من ش��أنها رفع املستويات 
وامل��اكات  للطلب��ة  العلمي��ة  

التدريسية. 

وهنأ وزير التعليم العالي الطلبة 
الذي��ن تخرج��وا م��ن جامعت��ي  
بغ��داد وس��ونبيرن االس��ترالية، 
مش��ددا  عل��ى اهمي��ة ان تقوم 
اجلامع��ات باالف��ادة م��ن برامج 
التوأم��ة خصوص��ا ف��ي بعض 

التخصصات العلمية. 
وأضاف أن طلب��ة جامعة بغداد 
الذين أكمل��وا برامج التوأمة  مت 
توفير زماالت لهم إلكمال دراسة 
الدكتوراه في اجلامعة نفس��ها 
الس��تكمال ش��وطهم العلمي 

خدمة للعراق.
على صعيد متص��ل أكد الوزير 
ان إستراتيجية التعليم العالي 
إدارة  حتدي��ث  باجت��اه  تتح��رك 
الدراس��ية  واملناهج  اجلامع��ات، 
والتدريس��ي والبح��ث العلمي، 
واحلوكمة  العلمي��ة،  والترقيات 

االلكترونية.
وق��ال العيس��ى ف��ي محاضرة 

بقي��ع  ألقاه��ا ف��ي مؤسس��ة 
بالنج��ف  الثقاف��ي  الكوف��ة 
اإلس��تراتيجية  إن  األش��راف 
اجلديدة "تتضم��ن كذلك تغيير 
املناه��ج م��ن النظام الس��نوي 
الى نظ��ام املق��ررات"، الفتا الى 
رؤى  من ش��أنها تطوير التعليم 
العالي بينها تقدمي مدة القبول 
املركزي لطلبة الدراسات األولية 
ليكون خال ش��هر تشرين األول 
من أجل فس��ح اجمل��ال اللتحاق 
طلبة املرحلة األولى بالدراس��ة 
مع بداية العام الدراس��ي، فضا 
ع��ن تب��ادل أس��اتذة اجلامع��ات 
لإلش��راف عل��ى تقي��م طلب��ة 
اجلامعات بصورة سنوية لتقييم 
طلبة كل جامعة، وتطوير نظام 
الكليات األهلية للقبول املركزي 
لترص��ني التعلي��م العالي ومنع 
التدخ��ل  ف��ي ش��ؤون التعليم 

وقبول الطلبة خارج الضوابط 

العيسى يؤكد سعيه لتكثيف برامج 
التوأمة العلمية مع الجامعات األجنبية

القى محاضرة في مؤسسة بقيع الكوفة إستراتيجية التعليم 

بغداد - الصباح الجديد:
بجه��ود عراقي��ة خالص��ة تواص��ل 
العراقية حماتها  اجلوي��ة  اخلطوط 
الدام��ة طائراته��ا بع��د ان باش��رت 
ماكاتها الفنية والهندسية بإجراء 
الفح��ص الثقيل من ن��وع C5 على 
B767-300 عامة التسجيل  طائرة 

. YI-AQM

ويع��د هذا الن��وع م��ن الفحوصات 
الثقيل��ة االول من نوع��ه الذي يتم 
ف��ي العراق ومب��اكات عراقية بحتة 
الفح��ص تغيير  حي��ث سيش��مل 
وادام��ة  الطائ��رة  مح��ركات  اح��د 
وصيانة جميع اجزاء الطائرة واجراء 

التحديثات املطلوبة من املُصنع.
يذكر ان ه��ذه االعم��ال كانت جتري 

س��ابقاً خارج البلد وتكل��ف مبالغ 
مالي��ة كبي��رة وبالعمل��ة الصعبة 
وبعد توجيهات ومتابعة وزير النقل 
واملتابعة  احلمام��ي  فنج��ان  كاظم 
امليداني��ة م��ن مدير عام الش��ركة 
املهن��دس س��امر ك��رمي عب��د كبة 
اصبحت هذه االعمال تنفذ في مقر 
الشركة داخل مطار بغداد الدولي. 

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت وزارة الكهرب��اء، متمثلة 
باملديري��ة العام��ة لتوزيع كهرباء 
الك��رخ، جتهيز منطق��ة احلارثية 
بطاقة كهربائية ملدة 24 س��اعة 
ف��ي محلتي )211, 213( من خال 
اس��تثمار قط��اع توزي��ع الطاقة 
الكهربائية املتمثل بعقود اخلدمة 

والصيانة واجلباية .
والق��ى الوزي��ر املهندس قاس��م 
محم��د الفه��داوي كلم��ة خال 
احتفالي��ة نظمته��ا ال��وزارة في 

البل��دي مبنطق��ة  اجملل��س  مق��ر 
احلارثية أكد فيها إن أزمة الطاقة 
ستنتهي من خال االستثمار في 
قطاع توزيع الطاق��ة الكهربائية 
حي��ث س��يتم إنه��اء الضائعات 
كمي��ة  م��ن   50% بلغ��ت  الت��ي 
اإلنتاج وس��تكون هنالك متابعة 
املواطن  البيع وس��يقوم  لعملية 
بترشيد االستهاك ، فضا عن إن 
املعمول  ألتعرفة  تدعم  احلكومة 
به���ا حال�ي��ا وعل��ى املواط��ن إن 
يلتزم مع دوائر التوزيع والشركات 

حال��ة  وينه��ي  االس��تثمارية 
التج��اوزات التي حرمها الش��رع 

والقانون.
من جهت��ه بني مدير ع��ام توزي�ع 
كهرباء الكرخ املهندس بهاء زي�د 
خل��ف ان هذا االجناز ه��و خط�وة 
جديدة لشمول مناط�ق إضافي�ة 
في جانب الكرخ ف��ي العاصم�ة 
بغداد بع��د ان متت إحال�ة جمي�ع 
مناطق الكرخ وهو توج�ه ال�وزارة 
والس��يطرة  الضائع��ات  إلنه��اء 

عل�ى عملية البي�ع.

الخطوط العراقية تواصل حمالت ادامة طائراتها

إطالق تجهيز الحارثية بالطاقة 
الكهربائية لمدة 24 ساعة



بغداد - الصباح الجديد:
بالرغ��م من الظروف االس��تثنائية 
الصعب��ة التي مير به��ا بلدنا حالياً 
العام��ة للمياه  الهيئ��ة  تس��تمر 
مالكاته��ا  خ��الل  وم��ن  اجلوفي��ة 
املتخصصة باجناز حفر العديد من 
االبار للقضاء على ظاهرة ش��حة 
املياه وزيادة الرقعة اخلضراء حيث مت 
اجناز حفر )25( بئراً في شهر كانون 
ال��ى  2016  اضاف��ة  االول لع��ام  
فحص )72( بئ��را ونصب )3( طاقم 

ضخ مع صيانة )2( طاقم ضخ .
كم��ا اك��د املص��در االعالمي في 
الهيئ��ة لق��د مت حف��ر بئري��ن في 
محي��ط االمان��ة العام��ة جملل��س 
ال��وزراء اضاف��ة الى فح��ص )52( 
بئ��را ونص��ب )2( طاق��م ضخ في 

احملافظة.
وتوس��يعاً للرقع��ة اخلض��راء في 
محافظ��ة املثنى مت اجن��از حفر)4( 
اب��ار ش��ملت مواق��ع وق��رى عدة 
منها بئر محطة ماء الفضوة وبئر 
محس��ن رب��اح تومان م��ع فحص 
بئر واحدة ف��ي احملافظة . وملعاجلة 
شحة املياه في محافظة ميسان 
مت اجن��از )6( ابار ش��ملت قرى عدة 
منها بئر عبد احلسني سيد ثجيل 
وبئ��ر ليل��وه صافي س��اهي ، وفي 
البص��رة الفيح��اء مت اجناز حفر )3( 
ابارمنها بئر تقاطع ش��ارع احملطة 
وبئر احملطة الوسطية  اضافة الى 

فحص )4( ابار في احملافظة . 
اما في محافظة النجف االشرف 
فقد مت اجناز )4( ابار شملت مواقع 

وقرى شتى تعاني من شحة املياه 
واالس��تفادة من��ه ف��ي االغ��راض 
املتع��ددة س��واء كان��ت زراعية او 
بش��رية منها بئر موك��ب ياعلي- 
يا حس��ني وبئر موكب وحسينية 
س��راج فاطمة مع فحص بئر في 
احملافظ��ة ، وف��ي محافظة كربالء 
املقدس��ة  مت اجناز )4( آبار ش��ملت 
مواقع عدة منها بئر شركة سهل 
اخلير  وبئر حي احلسني ، واخيراً في 
محافظ��ة كركوك مت حف��ر بئرين 
احداهم��ا ف��ي مخي��م النازح��ني 

والثانية في منطقة ليالن. 
 كما يس��تمر قس��م الدراس��ات 
الهيدروجيولوجية في  والتحريات 
الهيئ��ة العام��ة للمي��اه اجلوفية 
بعمل دراسات وحتريات وبحوث فيما 
يتعلق بدراسة واقع املياه اجلوفية 
في العراق وكيفية اس��تثمار هذه 

املي��اه بالش��كل االمثل الصحيح 
وكيفية عم��ل خرائط جيولوجية 
ومراقب��ة دوري��ة ملناس��يب املي��اه 
اس��تمرت  فق��د   . بلدن��ا  ف��ي 
ش��عبة بن��ك وحتلي��ل املعلومات 
بادخ��ال  الدراس��ت  قس��م  ف��ي 
الهيدروجيولوجي��ة  املعلوم��ات 
والهيدروكيميائية ل�)94( بئرا الى 
قاعدة البيانات لالبار احملفورة ضمن 
محافظ��ة ديال��ى ومت تزويد بعض 
الدوائر واجلامعات باملعلومات لالبار 
احملفورة في بع��ض مناطق العراق 
من قاعدة البيانات)بحيرة س��اوة ‘ 
قاعدة بيانات كاملة عن محافظة 
كربالء واثنان من طلبة الدراسات 
( واعداد تقريرعن مش��روع دراسة 
هيدروجيولوجي��ة ملنطق��ة خ��ان 
الثاني��ة الى  البغ��دادي/ املرحل��ة 

قسم التخطيط . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد عن املباش��رة 
باعمال تطوي��ر وتأهيل تقاطع 14 
رمض��ان ضمن قاطع دائ��رة بلدية 
املنصور إلنهاء االختناقات املرورية 

فيه .
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان« دائرة بلدية املنصور بالتنسيق 
مع دائرة التصاميم ومديرية واملرور 
العامة وبناء على توصية من قبل 

اللجنة املرورية املشتركة شرعت 
14رمضان  تقاطع  توسيع  بأعمال 
إلستيعاب اكبر عدد من السيارات 
وإنهاء مشكلة اإلختناقات املرورية 

التي تشهدها املنطقة«.

تطوير تقاطع 14 رمضان النهاء االختناقات المرورية 

محافظ البصرة لـ« الصباح الجديد« :
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البصرة - سعدي علي السند:

قال محاف��ظ البصرة الدكتور ماجد 
النصراوي  لقد عقدنا بداية األسبوع 
اجلاري اجتماعا مشتركا مع عدد من 
ممثلي الشركات احمللية املنفذة لعدد 
من مش��اريع التأهي��ل والصيانة في 
مناطق مركز مدينة البصرة ، وانضم 
إل��ى هذا االجتم��اع مدراء األقس��ام 
والشعب في ديوان احملافظة املرتبطة 

ارتباطا مباشرا بامللف اخلدمي.
وأض��اف النص��راوي ان��ه ف��ي بداية 
االجتماع تناولنا تقييما واستعراضا 
شامال جملموعة من املشاريع اخلدمية 
التي تنفذ في مركز مدينة البصرة ، 
وشددنا على ضرورة التزام الشركات 
املنف��ذة لبع��ض املش��اريع اخلدمية 
ف��ي املرك��ز، عل��ى ض��رورة االلت��زام 
بالسقف الزمني لتنفيذها حيث ان 
بعض أعمال هذه الش��ركات تس��ير 
بوتي��رة بطيئ��ة، وأكدنا له��م نحن 
كحكومة محلية نتعهد بتقدمي كل 
التس��هيالت املالية للجهات املنفذة 
له��ذه املش��اريع عل��ى الرغ��م م��ن 
الظروف املالية احلالية احمليطة بالبلد، 
لكننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا جتاه 
مدينتنا، لذا عليكم تقع مس��ؤولية 
اإلس��راع واالجناز لهذه املش��اريع وأنا 
على اس��تعداد لتذليل كل الصعاب 

التي تقف عائقا أمامكم.
هذا وحض��ر االجتماع نائب��ا احملافظ 
املهن��دس محم��د طاه��ر التميمي 

والدكتور ضرغام األجودي.
م��ن  بحزم��ة  خرج��وا  اجملتمع��ون 
القرارات، كان أهمها التعهد من قبل 
الش��ركات املنفذة بإجناز مشاريعها 

خالل مدة قياسية.

تفاصيل اجناز املشاريع
من جانب��ه قال النائ��ب األول حملافظ 
البص��رة املهن��دس ، محم��د طاهر 
التميمي ال��ذي حضر االجتماع  لقد 
كان اجتماعاً موس��عا مع مسؤولي 
األقضي��ة والنواح��ي ، وم��دراء دوائر 
البلدي��ة ، ومديرية مج��اري البصرة ، 
وممثلي الشركات املتوقفة عن العمل 

من��ذ ع��ام 2015 بس��بب الضائق��ة 
املالية لتسريع اعمال تنفيذ مشاريع 

البنى التحتية .
وفي ما يخص تس��ريع وتي��رة تنفيذ 
مش��اريع البنى التحتي��ة في مركز 
األخيرة  اإلج��راء  ناقش��نا  احملافظ��ة 
القبل��ة  مش��روع  إلع��الن  املتخ��ذة 
بع��د موافقة األمان��ة العامة جمللس 
الوزراء على إعالنه وإحالته لشركات 

رصينة.
ومبا يتعلق مبش��روع مج��اري مناطق 
توجي��ه  مت   ) والبيض��ان  اله��ادي   (
الش��ركة املنف��ذة ) حتالف الش��رق 
األوس��ط( بإكمال املش��روع ، وصرف 
مستحقاتها املالية لألعمال املنفذة 

بعد املباشرة.
واش��ار التميمي الى توجيه ش��ركة 
ارض العلي��اء إلكم��ال اخل��ط الناقل 

ال��ذي ميت��د م��ن منطق��ة الطوب��ة 
والنخيل��ة حت��ى منطق��ة القبل��ة 
، م��روراً مبنطق��ة ياس��ني خريب��ط ، 
وتخصي��ص مبلغ إلكمال املش��روع 
ليدفع كس��لف لألعمال التي نفذت 

ما بعد املباشرة. 
وبخص��وص املش��اريع املتوقف��ة في 
قض��اء الزبي��ر ، اف��اد نائ��ب محافظ 
بإكم��ال  التوجي��ه  ع��ن  البص��رة 
تنفي��ذ ذرعات واقع احلال للمش��روع 
ال��ذي س��حب العم��ل في الس��ابق 
م��ن قب��ل وزارة البلديات واالش��غال 
العام��ة ، وإكمال تصامي��م املرحلة 
األولى والثانية ، وإرس��الها الى وزارة 
التخطي��ط لغرض املباش��رة بإعالن 
املش��روع ، موضحا عن توجيه بلدية 
الزبير باملعاجلة الفورية للشوارع من 

خالل اكسائها حلني احالة املشروع.

ولفت املهندس التميمي الى توجيه 
شركة سبل العراق إلكساء الطريق 
امل��ؤدي من بوابة الزبي��ر حتى مدخل 
جه��ة الناصرية )ذي ق��ار( ، والطريق 
امل��ؤدي م��ن منطقة اخلط��وة وصوال 
الى الس��يطرة البحرية ، واس��تبدال 
النخي��ل املي��ت على ط��ول الطريق 
خالل فترة ش��هرين فقط ، شريطة 
ان تتعهد احملافظة بتوفير الس��يولة 

املالية«.
وأم��ا بص��دد املش��اريع املتوقفة في 
املهن��دس  ، اش��ار  ناحي��ة س��فوان 
مبل��غ  تخصي��ص  ع��ن  التميم��ي 
س��يحجز لصالح الش��ركة إلكمال 
مش��روع مجاري الناحي��ة ، وتوجيه 
شركة ) متيتو ( بتنفيذ اخلط الناقل 
، وذل��ك بع��د حج��ز مبل��غ لتنفي��ذ 
املش��روع ، إضاف��ة ال��ى تنفيذ اخلط 

الناقل ملشروع مجاري ناحية أم قصر 
بع��د مصادق��ة مديرية اجمل��اري على 
حتديد املسارين ، وستتعهد احملافظة 

بصرف مستحقاتها املالية.
وكش��ف نائب محاف��ظ البصرة عن 
تشكيل جلنة تسريع جديدة في ديوان 
احملافظة ، وتخصيص مبلغ مالي لها 
لتتول��ى تنفيذ االعم��ال التي كانت 
تنفذها ش��ركة ) بلتك( التي سحب 

العمل منها في السابق.
وبني املهندس التميمي عن مناقشة 
اإلجراءات األخيرة إلكمال الكشوفات 
الفنية ملشروع قضاء القرنة والشرش 
وياسني خريبط والتي ستنفذ باآلجل 
، إضافة عن توجيه ش��ركة ) الغيث 
املض��يء( املنفذة ملش��روع الش��رش 
الق��دمي إلكم��ال اخل��ط الناقل خالل 
ش��هرين بعد توفير السيولة املالية 

، فضال عن مناقشة مشروع مجاري 
املدينة ، ومش��روع مجاري الس��وق ، 
واإليع��از ال��ى مديرية اجمل��اري بإعداد 
ج��داول الكميات وبش��كل مفصل 
، وتوجي��ه ش��ركة )tew( ف��ي ناحية 
الثغر للمباشرة باملشروع املوكل بها 

، وإكماله بالسرعة املمكنة .
األبني��ة  مش��اريع  يخ��ص  وفيم��ا 
املدرس��ية ف��ي احملافظة ، اك��د  الى 
توجيه جميع الش��ركات التي نفذت 
مش��اريع وصلت نس��بة إجنازها الى 
اكث��ر م��ن ٨٠ ٪  باملباش��رة بالعمل ، 
وصرف استحقاقاتها املالية لالعمال 
الت��ي نف��ذت بع��د املباش��رة ، وِفي 
حالة رفض الش��ركات ه��ذا االجراء 
، فس��يتم التنفي��ذ من قب��ل اجلهة 
املستفيدة ، وتوفير مبالغها من قبل 

ديوان احملافظة.

بحثنا مع مسؤولي األقضية والنواحي والشركات تسريع أعمال تنفيذ المشاريع

تعهدت حكومة 
البصرة المحلية 
نتعهد بتقديم كل 
التسهيالت المالية 
للجهات المنفذة 
لهذه المشاريع 
على الرغم من 
الظروف المالية 
الحالية المحيطة 
بالبلد

وقفة احتجاجية ضد اعتداء 
المراجعين على منتسبي 

مستشفى بالناصرية 

تشغيل محطات للوزن 
في المحافظات

 الوسطى والجنوبية

ذي قار - علي حسين:
نظم منتسبو مستشفى احلس��ني التعليمي في 
الناصرية وقفة احتجاجية الستنكار االعتداء الذي 
طال منتسبي شعبة الطوارئ في املستشفى من 
قبل ع��دد من املراجعني مس��اء ي��وم األحد املاضي 
وتس��بب بح��دوث أض��رار جس��دية ومعنوية ملالك 

الشعبة .
وأكد احملتجون ش��جبهم واحتجاجهم لالعتداءات  
املتكررة على منتس��بي املستشفى ، داعني اجلهات 
املعني��ة ال��ى الوقوف وبش��دة ضد كل من تس��ول 
له نفس��ه تكرار ذل��ك وفرض القانون وإنزال اش��د 

العقوبات على كل من يعتدي عليهم ».
فيم��ا أعلنت احلكومة احمللية في ذي قار  اس��تنكار 
تل��ك االعت��داءات حي��ث دع��ا نائب رئي��س مجلس 
محافظة ذي قار طعمه االس��دي املواطنني التعاون 
مع امل��الكات الصحي��ة في أثن��اء تق��دمي اخلدمات 
الطبي��ة واحترامه��م والنظر الى اجله��ود الكبيرة 

التي تبذل من قبلهم .
واكد االسدي على متابعة هذا القضية  ومحاسبة 
املعتدي��ن والوق��وف وقفة جادة وحازم��ة بوجه كل 
من يعتدي عل��ى أي موظف في مؤسس��ات ودوائر 
احملافظة وخاصة املالكات الطبية والصحية منها,

وش��ارك ف��ي الوقف��ة االحتجاجية العش��رات من 
منتس��بي الش��عب واألقس��ام ف��ي مستش��فى 
احلسني التعليمي ومدير املستشفى الدكتور عبد 
احلسني اجلابري وممثلو دائرة صحة ذي قار  فضال عن 
مشاركة عدد من املسؤلني احملليني من بينهم نائب 
رئي��س  مجل��س محافظة ذي قار طعمة االس��دي 
وعضو اجمللس داخل راضي ومستش��ار محافظ ذي 

قار .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزيراالعمار واالس��كان والبلدي��ات العامة 
د . املهندس��ة آن نافع اوس��ي عن تشغيل عدد من 
محطات الوزن على الطرق الرئيسة في محافظتي 
ميس��ان وواس��ط  ، مش��يرًة الى ان جميع احملطات 
جاه��زة للعمل على وف��ق الضواب��ط والتعليمات 

املذكورة في قانون الطرق .
وذك��رت الوزي��رة ان عدد احملط��ات الت��ي مت جتهيزها 
بشكل كامل الس��تقبال الشاحنات في محافظة 
واسط بلغت 5 محطات وهي )محطة وزن الصويرة 
الواقع��ة على طريق ك��وت �� بغ��داد ، محطة وزن 
املوفقي��ة الواقع��ة على طري��ق كوت ���� ناصرية ، 
ومحطة وزن ش��يخ سعد الواقعة على طريق كوت 
�� ميس��ان، محطة وزن جصان على طريق كوت �� 
ب��درة �� مه��ران ، ومحط��ة وزن النعمانية الواقعة 
على طريق كوت �� بابل ) نعمانية ش��وملي( ، فيما 
مت تشغيل 5 محطات اخرى مبحافظة ميسان وهي 
) محط��ة وزن الطي��ب الواقعة عل��ى طريق مقالع 
الطيب �� علي الغربي ، محطة وزن امليمونة طريق 
ناصري��ة �� عمارة ، محط��ة وزن العزير  على طريق 
عم��ارة �� بص��رة ، محطة وزن املش��رح  ���� لغاية 

املنافذ احلدودية (.

جانب من لقاء محافظ البصرة ونائبه مع مسؤولي األقضية والنواحي والشركات املنفذة للمشاريع

اجناز حفر )25( بئراً في شهر كانون االول

الجوفية تنجز حفر )25( بئرًا مائية 
في بغداد والمحافظات 

للقضاء على ظاهرة شحة المياه وزيادة الرقعة الخضراء  

بغداد - الصباح الجديد: 
جتهي��ز  ع��ن  التج��ارة  وزارة  اعلن��ت 
املناط��ق احملررة م��ن مدين��ة املوصل 
بوجبة جديدة من املفردات الغذائية.

واوضح مدي��ر عام الش��ركة العامة 
اح��دى  الغذائي��ة  امل��واد  لتج��ارة 
تش��كيالت وزارة التج��ارة املهن��دس 
قاس��م حمود بأنه مت جتهيز 26 وكيال 
في مناطق جنوب املوصل مركز ناحية 
الش��ورة والقصبات والق��رى التابعة 

لها باملف��ردات الغذائي��ة اضافة الى 
جتهي��ز قرية العري��ج التابعة لناحية 
حمام العليل وقرية قنبر العبد وقرية 

سينيك .
وقال املدي��ر العام ان الكميات اجملهزة 
بلغ��ت 700 كارت��ون م��ن م��ادة زيت 
الطع��ام و570 كيس��ا من الس��كر ، 
مضيف��ا ان عملي��ة توزي��ع املفردات 
الغذائي��ة جرت بحض��ور مدير ناحية 
الش��ورة  واعض��اء مجل��س الناحية 

و ش��يوخ املنطق��ة وضب��اط مديرية 
الش��رطة واالس��تخبارات ، اما قرية 
العريج التابعة لناحية حمام العليل 
وقرية قنبر العبد وقرية سينيك فقد 
مت جتهيزه��ا باملف��ردات الغذائية بعد 
تأم��ني ه��ذه املناطق مع خ��ط الصد 
من قوات الش��رطة االحتادية بحضور 
العقي��د ذي��اب مدير اع��الم االحتادية 
حيث اس��تمرت عملية التجهيز ملدة 
يومني . واش��ار املدي��ر العام الى انه مت 

التنس��يق مع دائرة الرقابة التجارية 
في الوزارة لتسهيل دخول الشاحنات 
الى محور مخمور ، مبينا بأن شركته 
مس��تمرة بحمالتها لتجهيز جميع 
املناط��ق احمل��ررة م��ن املوص��ل باملواد 
ال��ى  التمويني��ة وضم��ان وصوله��ا 

العائالت املتواجدة هناك 
من جانبها اعلنت الش��ركة العامة 
لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة التجارة 
عن مناقش��ة آلية تسجيل العائالت 

النازحة واالسراع بتجهيزها مبفردات 
البطاق��ة التمويني��ة ف��ي محافظة 
صالح الدين . وقال مدير عام الشركة 
ان  عب��اس  ياس��ني  ط��ه  املهن��دس 
اجتماعاً ضم مدراء دوائر وزارة التجارة 
ف��ي صالح الدين جرى ف��ي مقر دائرة 
الرقابة التجارية واملالية في احملافظة 
مت خالل��ه مناقش��ة آلي��ة تس��جيل 
العائالت النازحة واالس��راع بتجيزها 

مبفردات البطاقة التموينية .

واضاف املدير العام بانه مت كذلك بحث 
امكانية اس��تحداث وح��دة اعالمية 
تلحق بدائرة الرقابة التجارية واملالية 
لتوحيد اخلطاب واالنشطة االعالمية 
اخلاصة بدوائر وزارة التجارة باحملافظة 
وتزويدها بنش��اطات الف��روع وتتولى 
متابع��ة الش��كاوى الت��ي ت��رد عب��ر 
وسائل االعالم واعداد االجابات والردود 
املناسبة لها من خالل االتصال بفروع 
الدوائر والشركات العاملة باحملافظة

تجهيز المناطق المحررة من الموصل بوجبة جديدة من الغذائية 
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مالي ـ بي بي سي: 
قتل 37 ش��خصا عل��ى األقل في انفجار س��يارة 
مفخخ��ة اس��تهدف معس��كرا في مدين��ة غاو 

شمالي مالي.
وانفجرت الس��يارة في معس��كر لق��وات اجليش 

ومجموعات مسلحة متنافسة في غاو.
يذك��ر ان املناط��ق الصحراوي��ة الش��مالية م��ن 
مالي لم تش��هد اس��تقرارا منذ اس��تولى عليها 

مسلحون اسالميون اواخر عام 2012.
ورغم تدخل فرنس��ا عس��كريا في عام 2013، ما 
زال التوتر يس��ود املنطقة التي تشهد بني الفينة 

واالخرى هجمات وعمليات خطف.
ونقل��ت وكالة فرانس ب��رس لألنباء عن مصدر في 
بعث��ة االمم املتحدة في مالي قوله إن الهجوم كان 

انتحاريا.
يذكر ان العسكريني واملسلحني الذين استهدفوا 
في هجوم اليوم كانوا يش��اركون ف��ي دوريات في 
هذه املنطقة امللتهبة مبوج��ب اتفاق تدعمه االمم 

املتحدة يهدف الى محاربة العنف فيها.
وليس��ت هذه امل��رة االولى التي تس��تهدف فيها 
ق��وات اجليش املالي، ففي متوز املاضي قتل نحو 17 
عس��كريا واصيب 30 بجروح في هجوم استهدف 

معسكرهم في مدينة نامباال وسط البالد.

غزة ـ أ ب ف:
قت��ل عرب��ي اس��رائيلي ام��س االربع��اء برصاص 
عناصر في الش��رطة االس��رائيلية، بعد ان حاول 
صدمهم بس��يارته بحس��ب ما أفادت الشرطة، 
خالل احتجاجات على هدم قرية بدوية في جنوب 

اسرائيل تعتبرها الدولة العبرية غير شرعية.
وقالت الشرطة في بيان ان القتيل من سكان قرية 
ام احلي��ران البدوية في صح��راء النقب، موضحة 
انه »عضو في احلركة االس��المية« التي حظرتها 

اسرائيل، وانه »قد يكون تأثر بتنظيم داعش ».
ومن جانبه، اكد رئي��س اللجنة احمللية في القرية 
رائ��د ابو القيع��ان ان القتي��ل يدعى يعق��وب ابو 

القيعان، ونفى ان يكون هاجم الشرطة.
وق��ال لوكالة فرانس ب��رس »الرواية االس��رائيلية 
كاذب��ة. كان معلم مدرس��ة محترم��ا. دخلوا الى 
البل��دة وب��دأوا بأطالق النار عش��وائيا على الناس 
باستخدام الرصاص املطاطي، حتى اصيب عضو 
البرملان )االس��رائيلي( امين عودة بينما كان يحاول 

احلديث معهم«.

بكين ـ بي بي سي:
حثت الصني امس األربع��اء الواليات املتحدة على 
منع مش��اركة وفد تايواني في مراس��م تنصيب 
الرئي��س املنتخ��ب دونال��د ترام��ب ي��وم اجلمع��ة 

املقبلة.
وكان ترامب اتخذ خطوة غير مس��بوقة منذ عدة 
عقود الش��هر املاضي عندما كلم هاتفيا رئيسة 
تايوان تس��اي انغ وين، كما اثار غضب بكني بقوله 

إن سياسة )الصني الواحدة( خاضعة للتفاوض.
وكان��ت وزارة اخلارجية التايوانية اعلنت االس��بوع 
احلال��ي ان وف��دا تايوانيا يرأس��ه رئي��س احلكومة 
السابق يو شي كون ويضم في عضويته مستشار 
االم��ن القومي وع��ددا من النواب سيش��ارك في 

مراسم تنصيب ترامب.
يذك��ر ان تايوان درج��ت على املش��اركة بوفد في 
مراس��م تنصيب الرؤس��اء االميركيني بدعوة من 
اللجن��ة االميركية املنظمة والت��ي تضم اعضاء 

في الكونغرس.
وقال ناطق باس��م مكتب الرئيسة التايوانية إنه 
لم يج��ر ترتيب اي لق��اء بني اعضاء الوف��د وادارة 

ترامب اثناء فترة وجوده في العاصمة االميركية.
ولكن الناطقة باسم وزارة اخلارجية الصينية هوا 
ش��ونينغ قالت إن الصني تعارض استخدام تايوان 
اي ذريعة كانت الرس��ال مس��ؤوليها الى الواليات 
املتحدة »من اجل القيام بفعاليات هدفها التدخل 
ف��ي العالقات االميركية الصينية او تقويض هذه 

العالقات.«

الصين تحث اميركا على منع مشاركة 
تايوان في مراسم تنصيب ترامب

مقتل العشرات في انفجار 
سيارة في غاو شمالي مالي

مقتل عربي اسرائيلي برصاص 
قوات األمن االسرائيلية

متابعة الصباح الجديد:

ت��دور اش��تباكات عنيف��ة امس 
الس��وري  اجلي��ش  ب��ني  االربع��اء 
وتنظي��م داع��ش ف��ي مدينة دير 
ال��زور حيث جل��أ املس��لحني الى 
النفط  وبراميل  االطارات  اشعال 
الطائرات  للتشويش على حركة 
احلربي��ة، وف��ق م��ا اف��اد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وافاد املرصد السوري عن »معارك 
عنيف��ة عل��ى مح��اور ع��دة في 
مدين��ة دير ال��زور )ش��رق( تترافق 
مع قصف ج��وي لطائرات حربية 
روس��ية ولق��وات النظ��ام عل��ى 

مناطق االشتباكات«.
ومتك��ن تنظي��م داعش الس��بت 
املاض��ي هجوم��ا ه��و »االعنف« 
على مدين��ة دير ال��زور منذ عام، 
من فصل مناطق س��يطرة قوات 
النظام في املدينة الى ش��طرين 
ع��ن  العس��كري  املط��ار  وع��زل 

املدينة.
ويس��يطر تنظي��م داع��ش منذ 
العام 2014 على اكثر من س��تني 
ف��ي املئة م��ن مدين��ة دي��ر الزور 
ويحاصره��ا بش��كل مطبق منذ 
مطلع العام 2015، لتصبح بذلك 
املدين��ة الوحي��دة الت��ي يحاصر 

فيها املسلحني قوات النظام.
ولف��ت املرص��د الس��وري الى ان 
»أعم��دة الدخ��ان تتصاع��د في 
س��ماء مدين��ة دير ال��زور، نتيجة 
بإض��رام  داع��ش  تنظي��م  قي��ام 
النيران باإلطارات وبراميل النفط 
ف��ي س��احات املدينة«، مش��يرا 
ال��ى ان اله��دف هو »التش��ويش 
على الطائرات احلربية الس��ورية 
تس��تهدف  الت��ي  والروس��ية 
املدينة بضربات مكثفة منذ بدء 

الهجوم«.
واحصى املرصد منذ بدء الهجوم 
 151 مقت��ل  املاض��ي   الس��بت 
و46  مدني��ا   30 ه��م  ش��خصا، 
عنص��را من ق��وات النظ��ام و75 

مقات��ال جهادي��ا خ��الل املع��ارك 
وجراء الغارات.

ونقل عمر ابو ليلى من مجموعة 
»دير ال��زور 24«، وه��ي مجموعة 
اخباري��ة ناش��طة ف��ي املدين��ة 
احملاص��رة، ان التنظي��م املتطرف 
اعدم بطريقة وحش��ية »عشرة« 
م��ن عناصر قوات النظ��ام الذين 
مت اس��رهم خ��الل الهج��وم على 

املطار العسكري.
وقال الناشط في املدينة لفرانس 
برس »اعدم التنظيم االسرى امس 
االول الثالث��اء دهس��ا بالدبابات«، 
مضيف��ا »اذا س��يطر التنظي��م 
عل��ى أحي��اء النظام، س��ُترتكب 
مجازر كبيرة وهذا مصدر تخوف 

كبير بالنسبة لنا«.
وف��ي غضون ذلك ق��ال نائب وزير 
األربعاء  امس  الس��وري  اخلارجية 
قول��ه إن مش��اركة الس��عودية 
وقط��ر ف��ي احملادث��ات الس��ورية 

ستناقش عندما تتوقف الدولتان 
عن دعم »اإلرهاب«.

ونقلت قن��اة امليادين التلفزيونية 
ومقره��ا لبنان عن فيصل املقداد 
قط��ر  توق��ف  »عندم��ا  قول��ه 
والس��عودية دعمهم��ا لإلره��اب 
نناقش مسألة مشاركتهما في 

املباحثات.«
تس��تضيف  أن  املق��رر  وم��ن 
املقب��ل  األس��بوع  قازاخس��تان 
محادث��ات س��الم س��ورية دعت 

إليها روسيا وإيران وتركيا.
فيما كشفت تسريبات إعالمية 
ع��ن تش��كيلة الوف��د احلكومي 
الس��وري في مفاوضات الس��الم 
املق��رر عقده��ا ف��ي العاصم��ة 
 23 يوم  الكازاخستانية أس��تانا، 

كانون الثاني احلالي.
وس��بق ملندوب س��وريا لدى األمم 
املتحدة بشار اجلعفري أن أكد أنه 
سيترأس وفد احلكومة السورية، 

ال��ذي س��يتولى التف��اوض م��ع 
وف��د فصائل املعارضة الس��ورية 

املسلحة في أستانا.
»الوط��ن«  صحيف��ة  ونقل��ت 
الس��ورية ع��ن مص��ادر قولها إن 
أعض��اء الوف��د ،باإلضاف��ة إل��ى 
اجلعف��ري، ه��م مستش��ار وزي��ر 
اخلارجية أحمد عرنوس، والسفير 
في موس��كو رياض حداد، وعضو 
مجلس الش��عب احملام��ي أحمد 

الكزبري.
وحسب تسريبات أخرى، سيضم 
الوفد أيضا الدبلوماس��يني حيدر 
علي أحم��د، وأس��امة علي، من 
مكت��ب وزي��ر اخلارجية، والس��يد 
أمجد عيسى، إضافة إلى ضابط 
املؤسس��ة  ميثالن  أمن وضابطني 

العسكرية السورية.
وكان��ت غالبية فصائل املعارضة 
السورية املسلحة قد قررت إرسال 
وفد منها برئاسة محمد علوش، 

السياسي لفصيل  اجلناح  رئيس 
»جيش اإلسالم«، للمشاركة في 

مفاوضات أستانا.
وس��بق ملص��ادر ف��ي املعارض��ة 
الس��ورية أن ذك��رت أن املمثل��ني 
بالتأكي��د  س��يحضرون  الذي��ن 
املفاوض��ات، ه��م: منذر س��راس 
ونزيه احلكيم عن »فيلق الشام«، 
وامي��ن تلجو ومحم��د علوش عن 
»جيش اإلسالم«، والعقيد أحمد 
عثم��ان ع��ن »فرق��ة الس��لطان 
م��راد«، والنقي��ب أب��و جمال عن 
»لواء شهداء اإلسالم/داريا«، وأبو 
قتيبة عن »جتمع فاستقم«، وأبو 
ياس��ني عن »اجلبهة الش��امية«، 
والرائ��د ياس��ر عب��د الرحيم عن 
»غرف��ة عمليات حل��ب«، إضافة 
إلى أس��امة أبو زيد ونصر حريري 

»بصفة تقنيني«.
يحض��ر  أن  املتوق��ع  م��ن  كم��ا 
املفاوض��ات ممثل��ون ع��ن الهيئة 

بصف��ة  للمفاوض��ات  العلي��ا 
املعارض��ة  لوف��د  مستش��ارين 

املسلحة.
وفي هذا الس��ياق، ذك��رت إذاعة 
»رووداو« أن 3 قيادي��ني أكراد تلقوا 
دعوات رس��مية من تركيا حلضور 
املفاوضات في أستانا، وهم رئيس 
اجمللس الوطني الك��ردي ابراهيم 
بي��رو، ونائبه عبد احلكيم بش��ار 
واحملام��ي درويش مي��ركان بصفة 

مستشار.
الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
س��يرغي الفروف ق��د أعلن، امس 
االول الثالث��اء ، عن توجيه الدعوة 
حلض��ور املفاوض��ات ف��ي جنيف، 
إلى إدارة الرئيس األميركي اجلديد 
دونالد ترامب وإلى مكتب املبعوث 
األمم��ي إلى س��وريا س��تيفان دي 

ميستورا.
وأوض��ح الف��روف أن املفاوض��ات 
س��تركز، بالدرج��ة األول��ى، على 
موض��وع تثبي��ت الهدن��ة، التي 
دخلت حيز التنفيذ يوم 29 كانون 
األول املاضي، كما أن هناك هدفا 
آخ��ر يتمث��ل ف��ي التوص��ل إلى 
اتفاق بشأن مش��اركة املعارضة 
السورية املس��لحة في العملية 
األزم��ة  لتس��وية  السياس��ية 

السورية.
ويقوم برنامج االغذية العاملي منذ 
نيس��ان 2016، بألقاء مساعدات 
ج��واً الى الس��كان احملاصرين في 
املناط��ق حت��ت س��يطرة النظام 
فقط ف��ي دير ال��زور والذين يقدر 
عدده��م مبئ��ة ال��ف، وف��ق االمم 

املتحدة.
وافاد برنامج االغذية العاملي امس 
االول الثالث��اء ان املعارك اضطرته 
ال��ى وقف الق��اء امل��واد الغذائية 

على دير الزور.
ويع��د املط��ار العس��كري ايضا 
كان  ال��ذي  الوحي��د  املتنف��س 
متبقي��ا لقوات النظ��ام وحتصل 
عبره على االمدادات العس��كرية 
واملس��اعدات  واملس��تلزمات 

الغذائية.

القاهرة ـ وكاالت: 
املص��ري  اخلارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
سامح ش��كري أن سياسة مصر 
قائم��ة  اإلفريقي��ة  الق��ارة  جت��اه 
على بن��اء الثق��ة والتقدي��ر لدى 
األطراف األفارق��ة، بعيدا عن فكر 

االستقطاب واملؤامرات.
وأض��اف ش��كري، خ��الل اجتماع 

جلن��ة الش��ؤون اإلفريقية مبجلس 
النواب املصري، امس االول الثالثاء 
، أن: »مص��ر ليس لديه��ا أي فكر 
سلطوي أو توس��عي، وسياستها 
قائمة على حسن اجلوار واملصالح 
املشتركة، بعيدا عن االستقطاب 
وهذا ش��يء  واملؤام��رة،  والفرق��ة 
يج��ب أن يعترف به اآلخ��رون، وقد 

يحتاج إلى بعض الوقت«.
وأوض��ح أن: »التقهقر الذي حدث 
ملصر وضع��ف االهتمام بالش��أن 
اإلفريق��ي وق��ع من قبل ث��ورة 25 
يناير، وترك أثرا س��لبيا جتاه قدرتنا 
ف��ي حتقي��ق مصاحلنا م��ع القارة 

األفريقية«.
وأشار شكري إلى أن: »حرص مصر 

عل��ى التواجد في كل الس��احات 
اإلفريقي��ة كان ل��ه تأثير كبير في 
توطيد العالقات م��ع دول القارة«، 
الفتا إلى »وجود أطراف منافس��ة 
حت��اول وضع قي��ود عل��ى االنفتاح 

املصري جتاه إفريقيا«.
وقال وزي��ر اخلارجي��ة: »مصر وفي 
إطار تعزيز العالق��ات مع إفريقيا، 

وخاص��ة دول ح��وض النيل، تعمل 
حاليا على مش��روع اجملرى املالحي 
املتوس��ط  إل��ى  فيكتوري��ا  م��ن 
كممر للتنمية، فهذا املشروع له 
فائدته عل��ى التنمي��ة املتكاملة 
ف��ي األقاليم املطلة عل��ى بحيرة 
فيكتوري��ا، كم��ا س��يجعل ه��ذا 
ش��ريانا  الني��ل  م��ن  املش��روع 

للمواص��الت التجاري��ة التي تعود 
بالنفع على كل دول احلوض«.

وأض��اف: »امليزة املتاحة بالنس��بة 
ملصر ف��ي إفريقيا كبيرة، ومصر ال 
ميكنها االس��تغناء عن محيطها 
اإلفريق��ي وانتماءاته��ا اإلفريقية، 
جنب��ا إل��ى جن��ب م��ع مكونه��ا 

العربي«

واشنطن ـ أ ب ف:
خفض الرئيس باراك اوباما امس 
االول الثالثاء بشكل كبير عقوبة 
الس��جن 35 عاما بح��ق اجلندية 
السابقة تشلس��ي مانينغ التي 
س��ربت وثائق س��رية ال��ى موقع 
ويكيليك��س، وه��ي مولودة رجال 
اسمه برادلي قبل حتولها جنسيا 

الى امرأة.
وبذل��ك س��تخرج مانين��غ م��ن 
الس��جن في 17 ايار مبوجب قرار 
رئاس��ي اص��دره اوباما ف��ي آخر 
أي��ام عه��ده وش��مل العفو عن 
64 ش��خصا وتخفي��ف األحكام 

الصادرة بحق 209 آخرين.
ادين��ت اجلندي��ة الس��ابقة ف��ي 
آب 2013 بجرمي��ة تس��ريب 700 
الف وثيقة س��رية دبلوماس��ية 
تتضم��ن س��جالت  وعس��كرية 
الع��راق  عس��كرية م��ن حرب��ي 
تتضمن  وبرقي��ات  وافغانس��تان 
حساس��ة  دبلوماس��ية  تقاري��ر 
واحيان��ا محرجة عن قادة العالم 

واحداث عاملية.
وحاول��ت مانين��غ الت��ي بقي��ت 

معتقل��ة ف��ي س��جن للرج��ال 
منف��ردة  زنزان��ة  ف��ي  واحيان��ا 
االنتح��ار مرتني وس��ط انتقادات 
من ناشطني اعتبروا ان عقوبتها 
نظ��را  قس��وتها  ف��ي  مفرط��ة 

لضعف حالتها النفسية.
واعتبر تش��ايس س��ترانغيو من 
االحتاد االميركي للحريات املدنية 
ان قرار تخفيض العقوبة »ميكنه 

فعليا انقاذ حياة تشيلسي«.
وميكن للرئيس مبوجب الدس��تور 
أو  محك��وم  ع��ن  العف��و  إم��ا 
تخفي��ض عقوبت��ه، وه��و ح��ق 
اس��تخدمه العديد من الرؤساء 
األميركي��ني قب��ل خروجهم من 

البيت األبيض.
اال ان البيت االبيض استبعد خالل 
االسابيع املاضية تخفيض احكام 
او اصدار اعف��اءات وهو ما جعل 
من ق��رار اوباما مفاجئ��ا خاصة 
وانه فرض مؤخ��را عقوبات على 
الروس��ية  االس��تخبارات  اجهزة 
الت��ي اتهمه��ا بقرصنة رس��ائل 
الدميوقراطي  الكترونية للح��زب 
نش��ر موقع ويكيليك��س بعضا 

منها.
وفي هذا الس��ياق، اشار املتحدث 
باس��م البي��ت االبي��ض ج��وش 
ايرنس��ت ال��ى الفرق الشاس��ع 
حوكم��ت  الت��ي  مانين��غ  ب��ني 
واق��رت بفعلته��ا وقضية عميل 
السابق  االميركية  االستخبارات 
ادوارد س��نودن الذي فر إلى هونغ 
كون��غ ومن ثم روس��يا في 2013 
بعدما سرب آالف الوثائق السرية 
للصحاف��ة كش��فت عملي��ات 
مراقبة واسعة تقوم بها االجهزة 
االميركي��ة لالتص��االت اخلاص��ة 

بعد هجمات 11 ايلول 2011.
ورغم غياب اس��مها ع��ن قائمة 
العقوبات  وتخفي��ض  اإلعفاءات 
اال ان مانين��غ توجهت إلى اوباما 
عب��ر تويت��ر وغ��ردت »فلنقله��ا 
بجدية وعن طيب خاطر: ش��كرا 

اوباما«.
ام��ا موق��ع ويكيليك��س فاعلن 
»االنتصار« بعد تخفيض عقوبة 
مانين��غ وش��كر كل من ش��ارك 
باط��الق  املطالب��ة  باحلم��الت 

سراحها.

أوباما يخفض عقوبة جندية سربت وثائق سّرية 
لويكيليكس تخص حربي العراق وافغانستان

دبي ـ رويترز:
أعل��ن البنك الدولي أنه س��يوفر 
450 مليون  بقيم��ة  مس��اعدات 
عل��ى  اليم��ن  ملس��اعدة  دوالر 
التعامل مع أزمته اإلنسانية بعد 
م��رور ما يق��رب من عام��ني على 

احلرب في البالد.

وعل��ق البن��ك الدول��ي وصندوق 
النقد الدولي وكثير من السفارات 
األجنبي��ة أعمالها في اليمن في 
أوائل عام 2015 بعدما س��يطرت 
جماعة احلوثي للعاصمة اليمنية 
وتدخ��ل حتالف عس��كري بقيادة 
الس��عودية في احلرب األهلية في 

آذار من ذلك العام لدعم احلكومة 
املنفي��ة للبلد الفقير في ش��به 

اجلزيرة العربية.
وف��رض التحال��ف ش��به حصار 
عل��ى موانئ اليم��ن تزامنا مع ما 
خلفه الصراع م��ن أضرار بالبنية 
التحتية الضعيفة باألس��اس مما 

جعل أربعة أخماس سكان اليمن 
البالغ عددهم 28 مليونا في أمس 

احلاجة للمساعدات بأنواعها. 
وقال البنك الدولي في بيان أمس 
االول الثالثاء إن األموال س��توجه 
إلى مش��روعات صحية وغذائية 
ف��ي أنح��اء البل��د املقس��م وإن 

معظمه��ا س��يكون ملش��روعي 
تنمي��ة مينيني ف��ي صنع��اء تتم 
س��يطرة  ع��ن  مبن��أى  إدارتهم��ا 

احلوثيني. 
وق��ال حاف��ظ غ��امن نائ��ب رئيس 
مجموعة البنك الدولي لش��ؤون 
األوسط وشمال  الشرق  منطقة 

أفريقي��ا إن��ه ينبغ��ي أال تف��وت 
األطف��ال التطعيم��ات واألغذية 
الالزم��ة وأن يكون لدى اجملتمعات 
احمللي��ة في أنح��اء اليمن الدخول 
التي متكنه��ا من احلص��ول على 
اخلدمات التي تف��ي باحتياجاتها 

األساسية.

القاهرة تنفي أي مطامع توسعية لها في إفريقيا

البنك الدولي يعلن مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 450 مليون دوالر

بعد رفض الحكومة السورية الدور القطري والسعودي في المحادثات

اشتباكات عنيفة في دير الزور والمسلحون 
يشعلون الحرائق للتشويش على الطائرات

أكثر من ستين في 
المئة من مدينة دير 

الزور ويحاصرها 
بشكل مطبق 

منذ مطلع العام 
2015، لتصبح بذلك 

المدينة الوحيدة 
التي يحاصر فيها 

المسلحين

عناصر من اجليش السوري
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
أم��س األربع��اء ع��ن اجن��از قان��ون 
ش��ركة النفط الوطنية وش��ركة 
الغ��از الوطني��ة من قب��ل الدوائر 

املعنية في الوزارة.
وقال وزير النفط في بيان صحافي، 
ان مس��ودة القوان��ن مت ارس��الها 
ال��ى االمانة العامة جملل��س الوزراء 
به��دف مناقش��تها واقرارها ومن 
ث��م ترحيلها الى مجل��س النواب 

لتشريعهما.
واوضح ان الهدف من اعداد مشاريع 
القوانن اعاله هو السعي والعمل 
عل��ى االس��تثمار االمث��ل للث��روة 
الوطني��ة للنفط والغ��از وتطوير 
هذه الصناعة ومبا يحقق النهوض 

بالواقع االقتصادي للبالد.
واش��ار الى ان قانون ش��ركة الغاز 
الوطني��ة تضمن تطوير منش��آت 
اس��تثمار وانت��اج الغاز ومنش��آت 
صناعة البتروكيماوية والصناعات 
ذات العالقة مبج��االت الغاز فضال 
ع��ن رف��ع كف��اءة التنس��يق بن 
حلق��ات انت��اج واس��تهالك الغاز 
الطبيع��ي وتطوي��ر العاملن في 

هذا القطاع.
وبخصوص هذا، قال اللعيبي، أمس 
، ان مع��دالت إنتاج الغاز الس��ائل 

ارتفعت إلى 5350 طن يوميا.
وذكر ف��ي بيان ل��ه، إن »هذا االجناز 
العظيم واملبهر يأتي بفضل جهود 
العاملن في وزارة النفط، وان هذا 
االرتف��اع في مع��دالت اإلنتاج من 
الغاز السائل أدى إلى زيادة معدالت 
االستثمار لتصل إلى 1300 مليون 

قدم مكعب قياسي يوميا«.
وأش��ار إل��ى، أن »ال��وزارة ماضي��ة 
االس��تثمار  ف��ي  جهوده��ا  ف��ي 
األمث��ل للغاز املصاحب والس��يما 
في عملي��ات التقليل م��ن حرقه 
خالل عمليات اإلنت��اج من احلقول 

النفطية«.
يذك��ر أن إنتاج الغاز الس��ائل كان 
قد بلغ في العام املاضي 5000 طن 
يومياً وحق��ق هذا املعدل االكتفاء 
الذات��ي م��ن إنت��اج امل��ادة والبدء 

بتصدير الكميات الفائضة منه.
م��ن جهت��ه، اك��د وكيل ال��وزارة 
لش��ؤون الغاز حامد يونس ان اقرار 
قانون ش��ركة الغ��از الوطنية من 
ش��أنه رس��م وتنظيم سياس��ة 
اس��تثمار الغاز في الب��الد وقيادة 
برامج تنفيذ املش��اريع وتش��غيل 
املنشآت على وفق املعايير العاملية، 
حيث ان الدراسات واخلطط تشير 

ال��ى امت��الك الع��راق المكاني��ات 
هائلة ميك��ن ان تصل الى معدالت 
5000 مقم��ق يومي��ا )مليون قدم 
مكعب قياسي( وما يرافق ذلك من 
انتاج كمي��ات هائلة من املكثفات 
والغ��از اجلاف والس��ائل واملكونات 
االخ��رى ومب��ا يجعل ف��ي  مصاف  
الدول الرائدة في االستثمار االمثل 

للغاز.
أعلن��ت  متص��ل،  صعي��د  عل��ى 
وزارة النفط، أم��س االربعاء، طرح 

مصفاة الناصرية لالستثمار.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة »بن��اًء عل��ى 
موافق��ة الوزير جبار علي حس��ن 

اللعيب��ي اعلن��ت وزارة النفط عن 
ط��رح مصف��اة الناصري��ة بطاقة 
300 ال��ف برميل يومي��ا كفرصة 
.BOT أو BOO لالستثمار بصيغة

حقائ��ب  اجن��از  »مت  ان��ه  واض��اف 
املصاف��ي  جلمي��ع  املعلوم��ات 
س��يتم  والت��ي  االس��تثمارية 
تس��ليمها للش��ركات املستثمرة 

لقاء ثمن محدد )غير مسترد(«.
واشار البيان الى ان »على الشركات 
باالستثمار  الراغبة  االس��تثمارية 
في احدى املصاف��ي مراجعة دائرة 
الدراس��ات والتخطي��ط واملتابعة 
لغ��رض تق��دمي الع��روض املالئمة 

واستالم احلقائب«.
ف��ي ش��أن متص��ل، اك��د النائب 
هوشيار عبد اهلل، أمس االربعاء، ان 
نفط االقليم يباع اقل من تسعيرة 
النف��ط العراقي، وفي الوقت الذي 
اش��ار الى ان تركيا تسيطر عليه، 
دع��ا رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
ال��ى التحرك عل��ى اجلانب التقني 

والفني في بيع النفط.
وقال عبد اهلل في حديث صحافي، 
ان »نف��ط االقليم يباع بتس��عيرة 
اقل م��ن النفط العراق��ي وهناك 
س��يطرة من قبل اجلان��ب التركي 
بنف��ط  التعام��ل  كيفي��ة  عل��ى 

االقلي��م«، داعي��ا »رئي��س ال��وزراء 
حيدر العبادي ال��ى بالتحرك على 
اجلانب الفني والتقني في كيفية 

بيع نفط االقليم«.
واض��اف عبد اهلل ان »رئيس الوزراء 
حي��در العب��ادي لي��س مس��تعدا 
بالتكلم بكل تفاصيل ملف نفط 
االقليم، واالنتقادات التي يوجهها 
حول ادارة هذا امللف يكون اعالميا 
فقط وهي غير موجودة على ارض 
الواقع«، مبين��ا ان »العبادي حتدث 
عن اولوي��ات لقضايا مهمة منها 
عملية حترير نينوى ومحاربة داعش 

والنزاع مع اجلانب التركي«.

اإلمارات تضّيف منتدى البيانات العالمي 2018
بعد منافسة مع دول تقدمت الستضافة الحدث

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دول��ة  املتح��دة  األمم  اخت��ارت 
املنت��دى  الس��تضافة  االم��ارات 
 2018 لع��ام  للبيان��ات  العامل��ي 
بعد منافس��ة م��ع دول متقدمة 
تقدمت الس��تضافة احلدث منها 

سويسرا وفنلندا.
املنظم��ة  اللجن��ة  وأعلن��ت 
للمنت��دى العامل��ي للبيانات الذي 

تنظمه األمم املتحدة ويعقد حاليا 
ف��ي مدينة كي��ب ت��اون بجنوب 
أفريقي��ا ويش��ارك في��ه أكثر من 
1500 ش��خص م��ن أه��م اخلبراء 
مجتم��ع  أنح��اء  مختل��ف  م��ن 
وقط��اع البيانات حول العالم عن 
ف��وز اإلمارات باس��تضافة الدورة 
الثاني��ة للمنت��دى ال��ذي يبحث 
للبيان��ات  املتنامي��ة  األهمي��ة 

ح��ول  للحكوم��ات  بالنس��بة 
العال��م وعن احلاجة لتطوير طرق 
جمع البيانات ومعاجلتها وسبيل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

للعام 2030.
سويس��را  م��ن  كل  وتقدم��ت 
واإلم��ارات  واملكس��يك  وفنلن��دا 
ودول أخ��رى بطل��ب اس��تضافة 
الدورة الثانية من املنتدى حيث مت 

عرض ملف االستضافة من قبل 
وفد حكومي رس��مي مثل الدول 
املتقدم��ة بتل��ك الطلب��ات أمام 
جلنة متخصصة من األمم املتحدة 
االس��تضافة  ملف��ات  لتقيي��م 
املنظمة  اللجنة  وصوت أعض��اء 
على اختيار دول��ة اإلمارات لعقد 
ال��دورة الثاني��ة ملنت��دى البيانات 

العاملي للعام 2018.

وقام فري��ق من الهيئ��ة االحتادية 
بإع��داد  واإلحص��اء  للتنافس��ية 
وإدارة وتقدمي ملف استضافة دولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة حيث 
مت تق��دمي أب��رز إمكاني��ات الدولة 
واخلاصة  احلكومية  ومؤسساتها 
عل��ى تنظي��م واس��تضافة أهم 
الفعاليات العاملي��ة بفضل توفر 
لتنظيم  الالزم��ة  املعايير  أعل��ى 

الفعالي��ات الكبرى مث��ل البنية 
التحتية املتط��ورة وتوفر الفنادق 
الراقية ومراك��ز املؤمترات واجملهزة 
التكنولوجية  التقني��ات  بأحدث 
باإلضافة إلى متت��ع الدولة بأعلى 
وتواجد  والسالمة  األمن  معدالت 
الك��وادر الفنية املدرب��ة والقادرة 
عل��ى إدارة كل الفعالي��ات عل��ى 

مختلف أنواعها وتخصصاتها.

»بغداد الدولي« يتحضن المعرض اإليراني التخصصي
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العام��ة للمعارض 
ان  العراقي��ة  التجاري��ة  واخلدم��ات 
مع��رض بغ��داد الدول��ي سيش��هد 
انطالق املعرض االيراني التخصصي 

وذل��ك ف��ي الثاني عش��ر من ش��هر 
شباط املقبل.

وق��ال مدي��ر عام الش��ركة هاش��م 
محمد حامت أمس االربعاء، ان »شركة 
M&T االيراني��ة لتنظي��م املع��ارض 

واملؤمترات س��تقوم وبالتنس��يق مع 
االيراني  املع��رض  بتنظيم  ش��ركته 
التخصصي على ارض معرض بغداد 
الدول��ي خالل ش��هر ش��باط والذي 

يستمر على مدى خمسة ايام«.

واض��اف ان »مع��رض بغ��داد الدولي 
سيش��هد كذلك في ش��هر نيسان 
اقامة املعرض النوعي الرابع للكهرباء 
والذي تنظمه ش��ركة مجد االعمال 
وبالتعاون مع شركة املعارض والذي 

يستمر على مدى اربعة ايام«. ولفت 
املدي��ر الع��ام للمع��ارض واخلدمات 
التجاري��ة العراقية، الى ان »ش��ركة 
الصق��ر الذهب��ي س��تقوم بتنظيم 
مع��رض ومهرج��ان كربالء الس��ابع 

لالقتصاد واالعمار واالس��تثمار على 
ارض مع��رض بغداد وبالتنس��يق مع 
شركة املعارض وللفترة من الثالثن 
من شهر نيس��ان ولغاية الثاني من 

شهر ايار املقبل«.

طرحت مصفاة الناصرية لالستثمار

»النفط« ترسل مسّودة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء

ان قانون شركة 
الغاز الوطنية تضمن 
تطوير منشآت استثمار 
وانتاج الغاز ومنشآت 
صناعة البتروكيماوية 
والصناعات ذات العالقة 
بمجاالت الغاز فضال عن 
رفع كفاءة التنسيق بين 
حلقات انتاج واستهالك 
الغاز الطبيعي وتطوير 
العاملين في هذا القطاع

وزير النفط جبار اللعيبي

لندن ـ رويترز:
تراج��ع الذهب أم��س األربعاء من أعلى مس��توى 
ف��ي ثمانية أس��ابيع والذي س��جله في اجللس��ة 
الس��ابقة في الوقت الذي دفع فيه تعافى الدوالر 
قبل ص��دور بيانات التضخ��م األميركية وخطاب 
تلقيه رئيس��ة مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميرك��ي( جانيت يلن بعض املش��ترين 

إلى بيع املعدن األصفر لتحقيق أرباح.
وصعد الذهب إلى 1218.64 دوالر لألوقية )األونصة( 
أمس الثالثاء في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر 
ال��دوالر إل��ى أدنى مس��توى ف��ي أربعة أس��ابيع 
متضررا من تصريحات للرئيس األميركي املنتخب 
دونال��د ترامب بأن قوة العمل��ة األميركية مقابل 
اليوان تلحق ضررا بالشركات األميركية. كما أدى 
خطاب ألقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بشأن اخلروج من االحتاد األوروبي اجلنيه االسترليني 
لالرتف��اع بع��د أن ج��اء مهدئا ألعصاب الس��وق. 
وس��عى املع��دن الثمن للحفاظ على مكاس��به 
في الوقت الذي اس��تعاد فيه مؤشر الدوالر بعض 
مكاسبه اليوم األربعاء. لكن انخفض الذهب في 
املعامالت الفورية 0.3 في املئة إلى 1212.50 دوالر 
لألوقي��ة )األونصة( فيما تراجع الذهب في العقود 
األميركية اآلجلة تس��ليم ش��باط 60 سنتا إلى 

1212.30 دوالر.
وقال كارس��ن فريتش احمللل ل��دى كومرتس بنك 
»من الطبيعي أن تلتقط األس��عار أنفاسها بعد 
املكاسب القوية التي ش��هدتها على مدى األيام 

القليلة املاضية«.

أنقرة ـ رويترز:
قال مس��ؤول اقتصادي تركي بارز إن من املتوقع أن 
يحقق قطاع العقارات ف��ي تركيا إيرادات إضافية 
تتج��اوز ملي��ار دوالر ف��ي ع��ام 2017 بع��د حت��رك 
احلكوم��ة ملنح اجلنس��ية لبعض األجان��ب الذين 

يشترون ويحوزون عقارات في تركيا.
وفي إطار هذه اخلطة يكون لألجنبي الذي يشتري 
عق��ارا ال تقل قيمته عن ملي��ون دوالر ويبقيه في 
حيازته ملدة ثالثة أعوام حق احلصول على اجلنسية 

التركية.
وقال املس��ؤول إن مس��تثمرين من العراق وسوريا 

وروسيا أبدوا اهتماما باألمر.
في ش��أن آخر، قالت اخلزانة التركية امس األربعاء 
إنها تعتزم طرح سندات مقومة بالدوالر تستحق 
في عام 2027 وإنها فوضت بنوك باركليز وسيتي 
ج��روب وجولدمان س��اكس وبنك قط��ر الوطني 

لتولي إدارة اإلصدار.
وأضاف��ت اخلزان��ة ف��ي بي��ان أن الطرح ج��زء من 

برنامجها لالقتراض اخلارجي لعام 2017.

لندن ـ رويترز:
هبطت األس��هم األوروبية في التعامالت املبكرة 
أم��س األربع��اء بعدم��ا ه��وى س��هم بيرس��ون 
البريطانية للنش��ر وقاد مؤشر قطاع اإلعالم نحو 

التراجع.
وانخفض املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.2 باملئة 
في تعامالت متقلبة في حن لم يس��جل مؤشر 
فايننش��ال تاميز 100 البريطاني تغيرا يذكر بعدما 
هب��ط 1.5 باملئ��ة في اجللس��ة الس��ابقة عندما 
تسبب ارتفاع اجلنيه االسترليني في ضغوط على 

الشركات التي حتقق مكاسب بالدوالر.
وهبط��ت أس��هم بيرس��ون أكث��ر م��ن 27 باملئة 
متجه��ة إل��ى حتقيق أكب��ر خس��ارة يومية على 
اإلطالق بعدما خفضت الش��ركة توقعاتها ألرباح 
العامن املقبيلن وقالت إنه سيتعن عليها تغيير 

توزيعات األرباح لسنة 2017.

الذهب يهبط
والدوالر مستقر

مليار دوالر إيرادات متوقعة 
للعقارات التركية

»بيرسون« يقود األسهم 
األوروبية إلى التراجع

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أش��ارت منظمة أوبك أم��س األربعاء 
النف��ط  مع��روض  فائ��ض  أن  إل��ى 
سيهبط في 2017 مع انخفاض إنتاج 
املنظمة من مس��توى قياسي وبوادر 
أولية مش��جعة على التزام املنتجن 
املس��تقلن ب��أول اتفاق مش��ترك مع 
أوب��ك خلف��ض اإلم��دادات من��ذ عام 

.2001
وقالت أوبك في تقرير ش��هري إن دول 
منظم��ة البل��دان املص��درة للبترول 
باستثناء اندونيس��يا أنتجت 33.085 
ملي��ون برميل يوميا الش��هر املاضي 
وفقا لبيانات جتمعها أوبك من مصادر 
ثانوي��ة وذل��ك بانخف��اض 221 أل��ف 

برميل يوميا عن إنتاج تشرين الثاني.
وإنت��اج أوب��ك املس��جل في تش��رين 
الثاني هو األعلى منذ عام 2008 على 

األقل.
وبجان��ب إعالنه��ا عن إنت��اج أقل من 
أوب��ك  خفض��ت  أعضائه��ا  جان��ب 
توقعاتها إلنتاج املنتجن املس��تقلن 
ف��ي 2017 بع��د تعهدات من روس��يا 
ودول أخ��رى من خارج أوبك باالنضمام 

إلى املنظمة في تقييد اإلنتاج.
وتتوقع أوبك حاليا أن ترتفع اإلمدادات 
م��ن خ��ارج املنظمة بواق��ع 120 ألف 
برميل يومي��ا هذا العام انخفاضا من 
منو يبلغ 300 ألف برميل يوميا الشهر 
املاضي برغ��م تعديل توقع��ات إنتاج 

النفط األميركي بالزيادة.
ف��ي الش��أن ذات��ه، قال��ت احلكوم��ة 
ارتف��اع  املتوق��ع  إن م��ن  األميركي��ة 
إنتاج النف��ط الصخري األميركي في 
شباط بعد انخفاضه على مدار ثالثة 
ش��هور حيث عززت شركات التنقيب 
نش��اطها مع اقتراب أس��عار النفط 
اخلام من أعلى مستوى في 18 شهرا.

وهذه الزيادة في اإلنتاج على أس��اس 
ش��هري س��تكون األولى منذ تشرين 
األول وثالث زيادة خالل عام وفقا لتقرير 
أنش��طة التنقي��ب إلدارة معلوم��ات 

الطاقة األميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج 
شباط س��يرتفع مبقدار 40 ألفا و750 
برمي��ال يوميا إلى 4.748 مليون برميل 
يومي��ا. وكان م��ن املتوق��ع انخفاض 
اإلنتاج مبق��دار 5900 برميل يوميا في 

كانون الثاني.
وأظه��رت البيانات أن من املتوقع زيادة 

اإلنتاج ف��ي حوض بيرمي��ان في غرب 
الشرقي  ونيو مكس��يكو  تكس��اس 
بواقع 53 ألف برميل يوميا إلى 2.180 

مليون برميل يوميا.
وم��ن املتوقع انخفاض إنت��اج النفط 
ف��ي باكن في ن��ورث داكوتا بواقع 20 
ألف برميل يوميا إلى 978 ألف برميل 
يوميا كما ينتظر انخفاض اإلنتاج في 
إيجل فورد بوالية تكساس بواقع ثالثة 
آالف برمي��ل يوميا إل��ى 1.042 مليون 

برميل يوميا.
وجرى تداول اخلام األميركي في العقود 
اآلجل��ة مقابل نحو 53 دوالرا للبرميل 
ق��رب أعل��ى مس��توى في 18 ش��هرا 
بلغه في وقت سابق من كانون الثاني 
مع ب��دء تطبيق خطة أوبك واملنتجن 
املس��تقلن خلفض اإلنت��اج في بداية 
العام س��عيا لدعم األسعار وخفض 

تخمة املعروض العاملي.
وقال��ت إدارة معلومات الطاقة إن من 
املتوق��ع ارتفاع اإلنتاج اإلجمالي للغاز 
الطبيعي ف��ي الوالي��ات املتحدة في 
شباط لشهر ثالث خالل أربعة شهور 
ليص��ل إل��ى 48 مليار ق��دم مكعبة 
يومي��ا. ويعني هذا زيادة بأكثر من 0.3 
مليار ق��دم مكعبة يوميا عن ش��هر 

كانون الثاني.
الى ذل��ك، انخفضت أس��عار النفط 
ب��أن  األربع��اء بع��د توقع��ات  أم��س 
س��يرفعون  األميركي��ن  املنتج��ن 

مستوى اإلنتاج.
بتوقي��ت   1008 الس��اعة  وبحل��ول 
جرينتش تراجع س��عر خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت في العقود اآلجلة 

82 سنتا إلى 54.65 دوالر للبرميل.
وج��رى ت��داول خ��ام غ��رب تكس��اس 
الوسيط في العقود اآلجلة بانخفاض 

80 سنتا إلى 51.68 دوالر للبرميل.
واكتس��ب النف��ط دعما م��ن التزام 
الس��عودية أكبر مصدر للنفط اخلام 
ف��ي العالم بخفض اإلنت��اج في إطار 
اتفاق ب��ن منظمة البل��دان املصدرة 

للبترول )أوبك( واملنتجن املستقلن.
وجتتم��ع جلنة مس��ؤولة ع��ن مراقبة 
االلت��زام باالتفاق ف��ي فيينا يومي 21 

و22 كانون الثاني.
وف��ي إطار ه��ذا االتف��اق تعهدت دول 
أوب��ك وروس��يا وغيرها م��ن املنتجن 
املستقلن بخفض إنتاج النفط بنحو 
1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا ملدة س��تة 
ش��هور مبدئيا بهدف حتقي��ق التوازن 

بن العرض والطلب.

الخام القياسي يتراجع إثر توقعات بزيادة »الصخري« األميركي

أوبك: تفاؤل بالتزام المنتجين المستقلين بخفض اإلنتاج
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ف��ي اكث��ر م��ن تصري��ح وتلميح، 
وفي غير مرة واحدة من الس��طور 
املكتوب��ة، وف��ي ع��دد م��ن احملافل 
سياس��يون  يطل��ق  والن��دوات، 
ودع��اة وكتب��ة عراقي��ون الدع��وة 
كمنهجي��ة  البراغماتي��ة  ال��ى 
ش��رعية لعرض اخلي��ارات واالفكار 
والتنافس على املواقع واالمتيازات، 
والبعض يبشر بنوع »محسن« من 
البراغماتية على اساس احملاصصة 
و«اس��كت عل��ّي اس��كت عليك« 
مقاب��ل َم��ن يش��تم البراغماتية 
ال��ى  جه��ا،  يضمه��ا،  ان  بع��د 
والش��يوعية  والليبرالية  العومل��ة 
والس��ادية  والكوس��موبوليتية 

والوجودية واالباحية، والبعض اآلخر 
يحيطه��ا بريبة، م��ن جنس الريب 
التي حتاط بها، عادة، االصطاحات 
االجنبية الغريبة، فكل ما يأتي من 
ما وراء احملي��ط يجب التوجس منه 

والتحسب من غزوه للعقول. 
ش��عار  رف��ع  م��ن  ثم��ة  وطبع��ا، 
البراغماتية فوق جميع الشعارات 
في ظروف اختلطت فيها الشعارات 
»املنق��ذ«  وعّده��ا  ال��دم،  بب��رك 
والفلس��فة  اجلاه��زة  والوصف��ة 
وخش��بة  املطلوب��ة  السياس��ية 
النجاة للوصول ال��ى الدميقراطية 
املنش��ودة، واخذ منه��ا اجتزاءات، 
موضعه��ا،  غي��ر  ف��ي  فوظفه��ا 

واس��تند فيه��ا ال��ى تعريفات من 
غير سياقها، وصعد فيها، ومنها، 
الى صورة ساذجة تبيح الصحابها 
»اللع��ب على احلب��ال« بكون ذلك 
البراغماتي��ة ومعناها في  جوه��ر 

التطبيق. 
وف��ي ه��ذا اجل��و م��ن التضبي��ب 
واالضطراب املفاهيمي والسياسي، 
ينبغ��ي التذكير ب��أن البراغماتية 
االمن��وذج  ابتدع��ه  توصي��ف 
االميرك��ي في احلياة السياس��ية. 
انه��ا الطبيع��ة االمريكي��ة ف��ي 
التص��رف واس��لوب العم��ل، وهي 
–ف��ي تعريفاتها املدرس��ية- تعني 
الوس��يلة العملي��ة اآلنية القابلة 

للتغيير واالس��تبدال ف��ي اي وقت 
تل��زم احلاجة الي��ه،  او الذرائعية او 
التبريري��ة التي حتقق فائ��دة آنية، 
وال يه��م ان تتم مبختل��ف االليات 
غي��ر االخاقية، لكنه��ا القانونية 
ف��ي الوقت ذات��ه ، ومبعنى آخر هي 
العمل الااخاقي في اطار القوانني 
املرعية، ويختصر »س��اندرس بيرز« 
مؤسس املذهب البراغماتي )اواخر 
التاس��ع عش��ر( مذهب��ه  الق��رن 
بالقول ان جدوى أي مشروع وفكرة 
تتحدد في نتائجها، وقد س��اعدت 
تفري��خ  ف��ي  الفلس��فية  ه��ذه 
مذه��ب »الغاية تبرر الواس��طة«. 
ولنتذكر، لغرض الفائدة، الطريقة 

الدعائي��ة احملموم��ة للتنافس بني 
املرش��حني الدميقراطيني للرئاسة 
الطرفان  إذ يس��تعمل  االميركية، 
كل االس��اليب ال��ا اخاقي��ة في 
التشهير ببعضهما حتى وإن كانا 
من ح��زب واحد، وق��د يأتلفا وبعد 
ان تنته��ي جول��ة التناف��س على 

الترشيح. 
وللعل��م، ايض��ا، ف��ان الكثي��ر من 
والهيئ��ات  واملعاه��د  الدراس��ات 
االوروبية  السياس��ية  والزعام��ات 
البراغماتي��ة،  الفلس��فة  ترف��ض 
وتعده��ا مبنزل��ة وصف��ة اميركية 
س��احة  ف��ي  للتناف��س  خاص��ة 
العمل والسياسة واحلياة، وتطعن 

في نظري��ة »النتائج ه��ي االهم« 
وف��ي نزع��ة اقص��اء االخ��اق عن 

السياسة. 
وإذ نقت��رب م��ن  مناس��بة اخ��رى 
ف��ان  التعددي��ة  لانتخاب��ات 
باس��وأ  ابوابنا  ت��دق  البراغماتي��ة 
العناوين والصور املنافية للتنافس 
احلضاري، وس��يكون مفيًدا، كلما 
يحم��ى الوطيس، ان نؤش��ر بعض 
االالعيب واملس��رحيات والصفقات 
»امله��م  اصحابه��ا  يعل��ن  الت��ي 
ه��ي النتائ��ج، وجميع االس��اليب 
مش��روعة« والفارق ان اصحابنا ال 
فبعضها  النتائج،  بجميع  يقبلون 

يقتضي احلرب.. وقطع الرقاب. 

شيء عن البراغماتية والبراغماتيين وفلسفة اللف والدوران

في هذا الجو من 
التضبيب واالضطراب 

المفاهيمي والسياسي، 
ينبغي التذكير بأن 

البراغماتية توصيف 
ابتدعه االنموذج 

االميركي في الحياة 
السياسية

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

من بطون الكتب

رأي

االستبداد 
والتطرف 

رأي آخر

مخطئ م��ن يظ��ّن أن التصدي للح��ركات اإلرهابية 
يحت��م تق��دمي امللف األمن��ي على امللف��ات األخرى. ال 
ميكن الفصل بني احلريات وكرامة اإلنس��ان واملشاركة 
ف��ي القرار والتوزيع العادل للث��روات الوطنية وإعطاء 
احلقوق لألقليات اإلثنية والدينية عن الشرط األمني. 
ثّمة تازم شرطي. انتفاء العوامل األولى يزعزع األمن 

في أي دولة مهما كانت قبضتها حديدية.
ال تواج��ه األزمات مبنهج الس��تر والطمس والترضية 
ومحاربة التشّدد املذهبي بتشّدد يقابله. من األجدى 
لألنظمة العربية وللمؤسس��ات الدينية الرس��مية 
إدراك حجم اخملاطر التي أنتجها االستبداد السياسي 
والتط��رف الديني على مدار عقود مديدة. لم نعد في 
حلب��ة صراع بني فكر علماني وآخ��ر ديني. نحن اليوم 
أمام تفشي ساطور الطغيان، دينياً وسياسياً. وحده 
اإلص��اح والعدال��ة االجتماعي��ة قادران عل��ى إخراج 
الع��رب من بؤر اليأس وفق��دان الرجاء. وكل من يّدعي 

عكس ذلك يتعامى عن سياسة احلقيقة 
اذن فان تفكيك االس��تبداد ومشتقاته اجملتمعية من 
لوازم تفكي��ك العنف واالرهاب والتطرف، والس��ؤال 
هو هل املس��تبد جاءنا من مف��ارخ بعيدة عن حدودنا 
وبيئتن��ا، ام انه نت��اج مفرخة محلية م��ن الهواجس 

واخملاوف واالضطهادات واعمال االبادة؟
مهما يكن فقد وجد االستبداد بيئة النتاج نفسه في 
حلقات مترابطة مع السلطة: لن حتتفظ بالسلطة 
إال حني تكون مس��تبداً، وفي كتاب ”املس��تبد” يختار 
زهي��ر اجلزائ��ري زاوية بالغ��ة الداللة لرصد مس��تبد 
)ن��ا( االمنوذجي، يقول: م��ن تقاليد الرض��وخ القبلية 
والعائلي��ة والديني��ة تتدخ��ل لصناع��ة البطل الذي 
ينبغ��ي ان يكون املع��ادل املوضوعي لضعف اجلماعة 
واالف��راد بها، وق��د ادرك صدام ه��ذه احلقيقة بقوله: 
العراق يحتاج الرمز اكثر مما حتتاجه موسكو.. ألن في 
الع��راق طوائف وأديان مختلف��ة.. إذن ينبغي ان يكون 

صدام حسني حصة لكل هؤالء« 
نس��تطيع ان نتحدث، في حتليل مدرسي، عن مخاطر 
ظه��ور مس��تبد، او مس��تبدين يتص��درون مس��رح 
السياس��ة في ط��وره اجلديد، لكن ال يصح اس��تباق 
ما س��يحدث من اصطفاف في حلقة سلطة القرار، 
إال ف��ي تذكيرات نظرية لها اهمية فوق ما نحتس��ب 
من اخط��ار. واالمر الذي لم يس��لط عليه الضوء هو 
العاق��ة املتازمة بني االس��تبداد السياس��ي ووالدة 
التطرف الذي بدوره يولد االرهاب وابشع اشكاله في 

امنوذج تنظيم داعش. 

من أهم عوام��ل النجاح وحتقي��ق االنتصار في أي 
مواجه��ة أن تعرف كيف يفكر ع��دوك، وأن تفهم 

منطلقاته وثقافته،
ومن هنا فإن عل��ى الدولة وهى تواجه هذا اإلرهاب 
األس��ود أن ت��درك ض��رورة املواجه��ة الفكرية الى 
جانب املواجهة األمنية والعسكرية للقضاء على 
ه��ذه الظاه��رة اخلطيرة التى تس��ببت ف��ى متزيق 
بعض دول اجلوار وتش��ردها وتشتيت شعوبها فى 
ش��تى بقاع األرض، وأصبحت اآلن مهددة بالتفتت 
والتقس��يم إلى دويات طائفية ومذهبية، بعد أن 
كانت دوال ذات س��يادة وتاري��خ وحضارة ضاربة فى 

أعماق التاريخ. 
لذل��ك فإن مواجه��ة هذا اإلره��اب بالفكر ضرورة، 
وذلك ألن معرفة ما يدور فى عقول هؤالء اإلرهابيني 
س��يمكننا من حتقيق النصر عليه��م، وتبدأ هذه 
املواجهة من دراس��ة منطلقات ه��ؤالء اإلرهابيني 
ومرجعياته��م الفكري��ة الت��ى يس��تقون منه��ا 
منهجه��م وأفكاره��م املتطرف��ة التى تس��تبيح 
القتل والدماء، وكذلك دراس��ة الطرق واألساليب 
التى ينفذون من خالها الى عقول بعض الشباب 
املغ��رر بهم، وذلك من أجل س��د ه��ذه املنافذ أمام 
اجلماعات التكفيرية التي حتاول استقطاب بعض 
الفئات من عامة الش��عب والفقراء الى صفوفها 
وتس��تهويهم أفكارها املتطرفة، األمر الذي يؤكد 

ضرورة االهتمام بإجراء احلوار املستمر 
ومن أهم س��بل جتفيف منابع اإلره��اب والتطرف 
االهتمام بالعش��وائيات واملناطق املهمش��ة التى 
يجد اإلرهابيون فيها أرضاً خصبة لنشر أفكارهم 
وس��مومهم بني الشباب، وكل ذلك يجب أن يسير 
جنبا إلى جنب مع تطوي��ر اخلطاب الدينى وتنقية 
بع��ض الكتب الفقهية التى حتت��وي على الفتاوى 
املتش��ددة والت��ى ال تس��تقيم مع إيق��اع عصرنا، 
إضافة إلى فتح باب االجتهاد إليجاد فقه معاصر، 
كما اجتهد العلماء األولون وأخرجوا فقها يناسب 

أزمنتهم وعصورهم التى عاشوا فيها. 
إن تش��كيل وع��ى اجملتم��ع وتنوي��ر أف��راده يحتاج 
إل��ى تضاف��ر جه��ود كل املؤسس��ات الرس��مية 
واجملتمعية فى الدولة »املدرسة إلى جانب املسجد 
والكنيس��ة«، وكذلك األسرة، وذلك من أجل إعادة 
صياغة الشخصية املصرية القادرة على مواجهة 
اإلره��اب واألف��كار املتطرف��ة، والصم��ود أم��ام أي 

عواصف أو أنواء قد تواجه األمة.

االهرام -القاهرة

مواجهة التطرف

اخلميس 19 كانون الثاني 2017 العدد )3602(

Thu. 19 Jan. 2017 issue )3602(

في فصل »إحساس أجناس احليوان« 
من كتاب »احلي��وان« يكتب اجلاحظ 

نصاً:
نعوذُ ب��الّل من ِفتنة الق��ول وَخَطله، 
م أهله، واالعتمادُ  ومن اإلسهاب وتقحُّ
فيم��ا بينن��ا وب��ني كثيٍر م��ن أهل هذا 
الزم��ان على حس��ن الظ��ّن، واالّتكاُل 
فيه��م عل��ى الُع��ذر؛ ف��إّن كثي��راً ممّن 
يتكّلف قراءة الُكتب، ومدارسَة العلم، 
يِقفون من جميع الكتب على الكلمة 
��خيفة،  السَّ واللَّفظ��ة  الضعيف��ة، 
وعل��ى موض��ع من التألي��ف قد عرض 
له ش��يٌء من اس��تكراٍه، أو ناله بعُض 
اضطراب، أو كما يعرض في الكتب من 
َجر، ومن  َسَقطات الوْهم، وَفلَتات الضَّ
ظ املعارِض  َخطأ الّناس��خ، وس��وء حتفُّ
على معًنى لعله ل��و تدبَّره بعقٍل غير 
مْفَس��ٍد، ونظٍر غير مدخول، وتصّفَحه 
وهو محترٌِس من عوارض احلس��د، ومن 
عادة التسرُّع، ومن أخاِق َمن عسى أن 
يتَِّس��ع في القول مبق��دار ِضيق َصدره، 

ويُرس��ل لس��انَه إرس��اَل اجلاهل بُِكْنه 
ما يكون من��ه، ولو جعَل بدَل ُش��غله 
بقلي��ِل ما ي��رى م��ن املذموم ُش��ْغلََُه 
بكثي��رِ ما ي��رى من احملم��ود - كاَن ذلك 
الح،  أش��بَه باألدِب املرضيِّ واخلِيم الصَّ
وأش��ّد مش��اكلًَة للحكمة، وأبعَد من 
ي��ش، وأق��رَب إل��ى عادة  س��لطان الطَّ
��لف وسيرة األوَّلني، وأجَدرَ أن يََهَب  السَّ
فاَع  ��امة في كتب��ه، والدِّ الّل له السَّ
ت��ه ي��وَم مناضل��ِة خصومه  ع��ن ُحجَّ
ومقارع��ِة أعدائه. وليس ه��ذا الكتاُب 
- يرحم��ك الّل - ف��ي إيج��اب الَوع��د 
والوعيد فيعترض عليه املرجئ، وال في 
تفضيل عليٍّ َفينِصب له العثمانّي، وال 
هو في تصويب احلكَمني، فيتسّخَطه 
اخلارجّي، وال هو في تقدمي االستطاعة 
فيعارَضه من يُخال��ف التقدمي، وال هو 
في تثبيت األع��راض فيخالَفه صاحُب 
األجس��ام، وال هو في تفضيل الَبصرة 
عل��ى الكوف��ة، ومك��ة عل��ى املدينة، 
��ام على اجلزي��رة، وال في تفضيل  والشَّ

العَج��م عل��ى الع��رب، وعدن��اَن على 
َقْحطان، وعمٍرو على واصل فيرّد بذلك 
الهذيل��ي َعلَ��ى الّنّظام��ي، وال هو في 
تفضيل مالٍك على أبي حنيفة؛ وال هو 
في تفضيل امرئ القيس على الّنابغة، 
وعامر ابن الطفيل على عمرو بن معد 
يكرب، وعباد بن احلصني على عبيد الّل 
بن احلُّر، وال في تفضيل ابن ُسريج على 
الَغريض، وال في تفضيل سيبويِه على 
الكس��ائّي، وال في تفضي��ل اجلعفريِّ 
عل��ى العقيلّي، وال ف��ي تفضيل حلم 
األحنف على ِحل��م معاوية، وتفضيل 
َقتادة على الّزهري، فإنَّ لكلِّ ِصنٍف من 
هذه األصناف ش��يعًة، ولكلِّ رجل من 
ه��ؤالء الرجال ُجند، وع��دداً يخاصمون 
عنهم، وسفهاؤهم املتسرعون منهم 
وأنص��اف  قلي��ل،  وعلماؤه��م  كثي��ر، 

. علمائهم أقلَّ
وال تنك��ر ه��ذا - حفظ��َك اللَّ - أن��ا 
رأيت رُجلني بالبص��رة على باب ُمويس 
بن ِعمران، تنازعا ف��ي العنب النَّيروزيِّ 

، فجرى بينهم��ا اللعني حتى  والرازق��يِّ
 ، تواثب��ا، فقطع الكوفيُّ إصبع البصريِّ
وفقأ البصريُّ عنَي الكوفّي، ثم لم ألَبث 
إالّ يس��يراً حت��ى رأيتهم��ا متصافَيني 
متنادم��ني لم يقعا قّط على مقدار ما 
يُغض��ب ِمن مقدار م��ا يُرضي، فكيف 
يَقَع��اِن على مقادي��ر طبقات الغضب 

والرضا? والّل املستعان.
ادُ  ��وَ وقد ترك هذا اجلمهورُ األكبر، والسَّ
الش��بهة،  عن��َد  التوق��َف  األعظ��ُم، 
والتثبَُّت عن��د احلكومة جانباً، وأضربوا 
عن��ه َصْفحاً، فليس إالّ ال أو نعم، إالَّ أَنَّ 
قوله��م الَ موصول منه��م بالغضب، 
وقولهم نعم موص��وٌل منهم بالرِّضا، 
وقد ُعزل��ت احلرِّيَّ��ة جانباً، وم��ات ذِكُر 
احل��ال واحل��رام، ورُف��ض ذك��ر الَقبيِح 

واحلسن.
قال َعم��رو بن احلارث: كنَّ��ا نُبغض من 
الرِّج��ال ذا الرياء والنَّف��خ، ونحن اليوم 

نَتمّناهما.
قد كتْبنا من كتاب احليوان سّتة أجزاء، 

وهذا الكتاُب الس��ابع ه��و الذي ذكرنا 
فيه الِفيل مبا حَضرنا من ُجْملة القوِل 
في ش��أنه، وفي جملة أس��بابه، والّل 

املوفق.
وإمن��ا اعتمدنا ف��ي ه��ذه الكتب على 
اإلخب��ار عّما ف��ي أجناس احلي��وان من 
احلجج املتظاِهرة، وعلى األدلة املترادفة، 
وعلى التنبيه على ما جلَّلها الّل تعالى 
من البرهان��ات التي ال تعرف حقائُقها 
��اها م��ن العامات  إال بالفك��رة، وغشَّ
الت��ي ال تن��ال منافعه��ا إال بالعب��رة، 
وكي��ف فرَّق فيها من احلكم العجيبة، 
والصنع��ة  الدقيق��ة،  واألحاس��يس 
اللطيف��ة، وم��ا ألهمها م��ن املعرفة 
رها  وحش��اها من اجلُ��ن واجل��رأة، وبصَّ
مبا يُقيُتها ويُعيش��ها، وأش��عرها من 
الِفطنة ملا يحاول منها عدوُّها، ليكوَن 
ذلك سبباً للحذر، ويكون حذرُها سبباً 
للِحراسة، وحراسُتها سبباً للسامة، 
حتى جت��اوزت في ذلك مقدارَ حراس��ة 
ب من الن��اس، واخلائ��ِف املطلوب  اجمل��رِّ

من أه��ل االس��تطاعة والروِيَّة، كالذي 
يروى من حت��ارُس الغراني��ق والكراكي، 
وأش��كاٍل من ذل��ك كثي��رة، حتى صار 
الن��اُس ال يضرِب��ون املث��َل إال به��ا، وال 
��ون وال ميدح��ون إال مب��ا يجدون في  يذمُّ
ير وغير ذلك،  أصناف الَوْحش م��ن الطَّ
فقال��وا: أحذر م��ن عْقَع��ق، وأحَذر من 
غراب، وأحَذر من عصفور، وأس��مع من 
َفرْخ الُعقاب، وأسمع من ُقراد، وأسمُع 
من َف��رَس، وأْجَنُ من ِصْفرِد، وأس��َخى 
م��ن الِفَظة، وأصنع من تَُن��وٍِّط، وأْصَنع 
من ُس��رْفة، وأصنع من دَبْر، وأهدى من 
َقط��اة، وأه��دى من حم��اٍم، وأَهَدى من 
جمل، وأزهى من غراب، وأَزْهى من ذباب، 
ئب،  وأج��رأ من اللَّيث، وأَكس��ب من الذِّ
وأَخ��دع م��ن َض��ّب، وأَرْوَغ م��ن ثعلب، 
وأَع��ّق من َض��ّب، وأَبّر من ِهرَّة، وأَْس��رع 
من ِسْمع، وأَظلم من حيَّة، وأَظلم من 
وَرٍَل، وأك��ذُب م��ن فاِخت��ة، وأصدق من 
قطاة، وأْمَوق من رَخمة، وأحزَم من َفرْخ 

الُعقاب.

الجاحظ يكتب ضد الواحدية

ما يزال اجلدل مستمرًا حول جدية اعان 
ح��زب النهضة االس��امي التونس��ي 
)ف��رع االخ��وان املس��لمني( تخليه عن 
اس��تخدام الدين ش��عاراً للوصول الى 
الس��لطة وهو م��ا يعني تخل��ي هذا 

احلزب عن مبدأ االسام السياسي. 

يذكر ان زعيم احلزب راش��د الغنوشى 
كتب مقاال ف��ي دورية »فوري��ن أفيرز« 
األميركي��ة، ق��ال فيه ان حزب��ه  تبنى 
هوية جديدة متاماً، كحزب للمسلمني 
الدميقراطيني، مشيرًا إلى أن التنظيم 
ف��ى  تأسيس��ه  ف��ي  ش��ارك  ال��ذي 

الثمانيني��ات، لم يعد حزباً سياس��ياً 
وال حرك��ة اجتماعية، وق��د أنهى كل 
أنشطته الثقافية والدينية، ويركز اآلن 

على السياسة فقط.
النهض��ة  تط��ور  الغنوش��ى،  وع��ّد   
يعكس املسار السياسى واالجتماعى 

األكبر ف��ى تونس، فق��د ظه�ر احل�زب 
ف��ى البداي��ة كحرك��ة إس��امية، رداً 
عل�ى القمع على س��د نظام سلطوى 
علمان�ى، ح��رم املواطني�ن من احلريات 
الديني���ة وم��ن ث��م ف��إن النهضة لم 
يع��د محتاج���اً لتركي��ز طاقاته على 

القت��ال من أجل ه��ذه احلريات، وبذلك، 
لم يعد احلزب يقبل تصنيف اإلس��ام 
مت  ال��ذى  املفه��وم  وه��و  السياس��ي، 
تش��ويهه مت��ام م��ن قب��ل املتطرف��ني 
الراديكاليني، وفى هذه املرحلة اجلديدة 
م��ن التاريخ التونس��ي لم يع��د األمر 

العلماني��ة ف��ى مواجهة الدي��ن، ولم 
تع��د الدولة تفرض العلمانية بالقمع، 
ول��م يع��د هن��اك حاجة لك��ي يدافع 
النهض��ة أو أي حزب آخر ع��ن الدين أو 
يحميه كجزء أساس��ى من النش��اط 

السياسي.

تونس.. اإلسالم السياسي ينهزم

التفجيرات في تركيا مستمرة.. اإلرهاب ينقلب على حواضنه

اجلاحظ
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تحديات الصحافة المهنية واإلدارية واألخالقية

مسؤولية الدولة حماية العاملين قبل المؤسسات
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

ابراهيم األمين

كالم كثي��ر نس��معه منذ أش��هر عن 
أس��باب األزمة وخلفياتها، يفتقر غالباً 
إل��ى الدّقة واألمانة، ويدخل في س��ياق 
التضليل إلخفاء احلقيقة، والتهّرب من 
املس��ؤولّية، أو حّتى في سياق الترويج. 
ه��ل س��مع أح��د قب��ل الي��وم بإعالن 
ترويج��ي ع��ن مؤسس��ة تقف��ل؟ هل 
ميك��ن أن نخفف من الرث��اء والضجيج 
اجلارحة؟  احلقائق  ونواج��ه  والفولكلور، 
في احلقيقة لسنا أمام موت الصحافة، 
بل أمام م��وت منط من أمن��اط انتاجها، 
في التحري��ر واالدارة والتمويل. في هذا 
الس��ياق، فإن مبادرة وزير االعالم ملحم 
رياش��ي إلخ��راج االع��الم اللبنان��ي من 
النف��ق، يجب أن ترتك��ز على العقالنية 
حق��وق  حماي��ة  وعل��ى  والش��فافية، 
العامل��ن ف��ي ه��ذا القط��اع، وضمان 

حريتهم وكرامتهم.
ثمة م��ا يفوق الق��درة عل��ى التحّمل. 
ش��يء يبعث عل��ى األس��ى. ليس على 
امليت وأهله فحس��ب، بل على جمهور 

ال يراد له أن يرى نهاية ملراسم الدفن.
ثمة صم��ت تفرضه لياق��ات وعواطف 
وحفظ ألي��ام خوال، حت��ى حلظة املوت 
املعلن تفرض هذا الصمت أيضاً. لكنه 
صمت ي��كاد ينفج��ر بأصحابه، عندما 
ال يري��د املعلن ع��ن موت��ه أن يقفل دار 

العزاء.
في حالة »الس��فير«، جند أنفسنا أمام 
جترب��ة فريدة م��ن نوعها ف��ي الترويج. 
هل س��بق أن رأى أح��د إعالن��اً ترويجياً 
ملؤسسة تقفل؟ أم هي حيلة الصحفي 
الذي يكتب عنواناً من نوع: الرجل عّض 

الكلب؟!
ثم��ة ما يجب قوله بصراحة أيضاً، وهو 
أن أزمة »الس��فير« ال تتصل مبش��كلة 
مالية. رمبا يكون هناك جانب مادي، لكن 

املش��كلة األساس��ية تكمن في عجز 
»الس��فير« عن مواكب��ة حتديات املهنة 
اجلديدة، ورفضها كل مش��اريع التغيير 
الت��ي عرض��ت عليه��ا من��ذ منتصف 
تسعينيات القرن املاضي. وهناك أيضاً 
وجه ثال��ث وأساس��ي لألزم��ة، يتعلق 

بالورثة والعائلة وأشياء أخرى!
رمبا ال يعرف اجلمهور أن هناك محاوالت 
جدّي��ة بُذل��ت م��ن قب��ل ش��خصيات 
وجه��ات ملنع إقفال »الس��فير«، ووصل 
األمر بأحدهم إلى تقدمي عرض يش��مل 
متويل صدورها من دون إلزام أصحابها أو 

إدارتها بأي قرش. لكن العرض رُفض.
ث��م رُفضت ع��روض أخرى باس��تعمال 
الص��دور  اس��م »الس��فير« ومع��اودة 
بحلة جديدة، ما دف��ع عدداً من الزمالء 
العامل��ن فيها، مع أصدق��اء للجريدة، 
يتقدمهم الزميل مصطفى ناصر، إلى 
ب��دء العمل على إص��دار جريدة يومية، 
ت��رث »الس��فير«، ورمبا تطم��ح إلى ما 
هو أكث��ر. وهو مش��روع مس��تحب، ال 
بل وجب دعمه، م��ن كل من يقدر على 
دعمه، مبا في ذلك األفراد أو اجلهات التي 
كان��ت تدعم »الس��فير«… م��ع حاجة 
أخيرة للف��ت االنتباه، إل��ى أن أصحاب 
»الس��فير« لم يقرروا اخلروج نهائياً من 
هذا العال��م، لكنهم ق��رروا التموضع 
بطريقة مختلفة. وهم في صدد اإلعداد 
ملشاريع تشترط مجموعة خطوات، من 

بينها إقفال اجلريدة احلالّية.
املش��كلة ليس��ت في تعرض صحيفة 
مثل »الس��فير« ألزمة كبيرة، كما هي 
حال »النهار«، بل في أن يتحول األمر إلى 
خطر داهم على الصحافة برّمتها… وأن 
ي��راد للجمهور في لبن��ان، وللمهتمن 
بالصحاف��ة، أن يتصرفوا على أس��اس 
أن موت »الس��فير« واحتض��ار »النهار« 
يعني��ان موت الصحافة عموماً. إّنه في 
احلقيقة موت لنوع من الصحافة فقد 
قدرته على مواكب��ة التحديات املهنية 

اجلدي��دة، ولم يع��د قادراً عل��ى صياغة 
خط حتريري واضح وحاسم. كيف ميكن 
أن نتصّور أّن من املمكن االس��تمرار في 
إقن��اع الرأي الع��ام بجري��دة تقف إلى 
جان��ب أرب��اب العم��ل كما إل��ى جانب 
العمال، وإلى جانب احلاكم السياس��ي 
كما الى جانب معارضي��ه، والى جانب 
األنظم��ة والثائري��ن ضده��ا...؟ وكيف 
ينبغ��ي أن ننظر إلى صحيف��ة، تتولى 
مصارف لبن��ان نعيها والتحّس��ر على 

غيابها!؟
قد يعتقد كثي��رون أن ما يعرف باألزمة 
املالية للصحف قابلة للحل عبر متويل 
سياس��ي. كل من يتبّنى هذا الرأي هو، 
حكم��اً، من أصحاب املدرس��ة املندثرة، 
ألّنه لم يدرك أن املال السياسي نفسه 
يحت��اج إلى وس��ائل إعالم متل��ك تأثيراً 
على الرأي العام. فكيف يستقيم األمر 
مع صح��ف يضي��ق حجم انتش��ارها 
ليقتص��ر عل��ى طبقة سياس��ية تقرر 
عناوي��ن الصفح��ات واملق��االت، وعلى 
ومالي��ة وصناعية  اقتصادي��ة  طبق��ة 
ومهني��ة تق��رر ج��دول م��واد املتابع��ة 
والتحقيقات، وعل��ى مرجعيات روحية 
وديني��ة وطائفية متلك حق الفيتو على 
ما ينش��ر وما ال ينش��ر؟ علماً بأن أزمة 
ه��ذا الن��وع م��ن الصحاف��ة ال تتصل 
أبداً بالث��ورة الرقمي��ة. تكفي مراجعة 
إحصائي��ات املواقع اإللكترونية التابعة 
لهذه الصحف، كي نعرف أن مشكلتها 
تكمن في أزمة احملتوى واملقاربة، قبل أي 
ش��يء آخر. أما في حال ق��ررت »النهار« 
التفاخ��ر بارتفاع نس��بة اإلقب��ال على 
موقعها، فليس عيباً االعتراف بأن هؤالء 
ال��زوار اإلضافي��ن ال يقص��دون اجلريدة 
كما نعرفه��ا، وال أبوابها التقليدية، بل 
يقصدون مواد الفضائح اجلنسية، وهي 
مواد ليس��ت مع��ّدة ف��ي مكاتب حترير 
»النهار«، ب��ل يجري نس��خها نقالً عن 

مواقع عربية أو عاملية!

حتديات وواجبات
في عال��م املهن��ة، هناك م��ن يرفض 
التص��رف م��ع قط��اع الصحافة على 
أنه صناعة في حّد ذاتها. وهو صناعة 
له��ا خصوصي��ة. لكنه��ا خصوصية 
تتعل��ق باحملت��وى من جه��ة، ومبنتجي 
هذا احملتوى من جهة ثانية. وعدم حتول 
أصح��اب هذه الصناع��ة إلى التفكير 
ف��ي األمر بطريقة علمية، مينع حماية 
هذه الصناع��ة ويح��ول دون التجديد 
فيه��ا. وه��ذا ه��و التح��دي املرك��زي 
أم��ام الصحاف��ة الي��وم، ويترافق مع 
التحديات املهنية املباش��رة املتعلقة 
باجلدي��د ف��ي ه��ذا العال��م، والتن��وع 
الهائل في الوس��ائل التي بات مبقدور 
اجلمهور اس��تعمالها للحصول على 
هذا احملت��وى. وفي احلالتن، نواجه، هنا، 
أصح��اب عمل أقرب إلى الرأس��مالية 
املتخلف��ة الت��ي تنظر إل��ى املنتجن 
فيها وكأنه��م ماكينات طباعة. هذه 
الرأس��مالية الت��ي ال تع��رف طريق��اً 
عرفته رأسمالية دول ش��مالي أوروبا، 
عندما حتول العاملون في املؤسس��ات 
إلى ش��ركاء فعلين، ألنه ال مجال ألي 
إنتاج من دونهم. وفي حالة الصحافة، 
ال تنفع التكنولوجيا وال أدوات التواصل 
اجلدي��دة في تأم��ن احملتوى ال��ذي هو 
أص��ل ه��ذا االنت��اج. وكل القوالب أو 
األطر املزينة ال تنفع في ترويج بضاعة 

تافهة أو فاسدة.
األمر اآلخر يتعلق بدور الناس. والناس، 
هنا، فئة موجودة في املنازل والشوارع، 
تتعامل مع الصحاف��ة كمنتج، وفئة 
ممثل��ة بالدول��ة التي يفت��رض أن تعي 
أن بالداً حرة، فيه��ا اقتصاد حّر، وحياة 
سياسية حرة، هي بالد حتتاج حكماً إلى 
صحافة ح��ّرة. وفي هذا اجلانب، تكمن 
مس��ؤولية الدولة، ليس في مساعدة 
أصحاب املؤسس��ات على استمرارية 
مؤسس��اتهم بالطريق��ة التقليدية، 

بل في املساعدة املشروطة بتوفير كل 
احلماية للعنصر البشري املنتج لهذه 
الصح��ف، أي توفير احلماي��ة والرعاية 
للصحافي��ن والفنين واإلدارين الذين 
م��ن دونهم ال وج��ود لصحافة وال من 

يحزنون.
في هذا السياق، بادر وزير االعالم اجلديد 
الرفي��ق ملح��م رياش��ي ال��ى تفعيل 
نق��اش ظل خافت��اً مع س��لفه الوزير 
رم��زي جريج. وه��و نقاش يس��تهدف 
تقدمي مقترحات الى احلكومة واجمللس 
النيابي لتوفير دعم يساعد الصحافة 
على العيش والبقاء. لكن هذا النقاش 
يخش��ى أن يظل أسير مفاهيم قدمية 
لإلنتاج االعالمي والصحفي. وما يجب 
أن تكون اخلشية منه أكبر، هو أن يتركز 
النقاش على كيفية حماية الشركات 
من خالل تخصيص إدارات املؤسسات 
بالدع��م،  وأصحابه��ا  الصحافي��ة 
وجتاهل البند الرئيسي املتعلق بتوفير 
كل أن��واع احلوافز التي تبقي العاملن 
أح��راراً، ال عرض��ة ملزاجي��ة أو ن��زق أو 
تعس��ف. وهذا، لألسف، ما هو حاصل 
اآلن، إذ يت��م حتويل املوظفن إلى عمال 
سخرة. ويتم استغالل سنوات اخلدمة 
الطويلة، وكل اجلهود والنبل والتفاني 
التي بذلها هؤالء املوظفون، ثم يجري 
شطبهم، بتعويضات مذّلة، ال تساوي 
حلظ��ة أمضوها في الصقي��ع، أو عند 
خطوط التم��اس، أو في معاينة ملكان 
قص��ف، أو حتّم��ل اضطه��اد اخلصوم 
السياسين وامليليشيات املارقة، كما 
هي احلال في »السفير«، أو ما هو أنكى 
في »النه��ار«، حيث ابتدع املستش��ار 
القانوني إلدارة الصحيفة اللجوء الى 
أس��لوب »التطفيش«، ودفع العاملن 
إل��ى التخل��ي طوع��اً ع��ن حقوقهم، 
مقاب��ل أن يأخذوا بعض ه��ذه احلقوق 
احملفوظة في حس��ابات م��ن بأيديهم 

األمر.

ماذا ميكن أن نفعل؟
قبل أي ش��يء، يجب أن تبادر احلكومة 
الى حل اإلطار النقاب��ي القائم اليوم، 
واملمث��ل بنقابتي الصحاف��ة واحملررين، 
إذ ليس هناك من ض��رورة إلطار نقابي 
خاص بأصحاب وسائل االعالم ما دامت 

مسجلة في الدولة كشركات.
م��كان أصح��اب الصح��ف ه��و غرف 
التجارة والصناع��ة، على أن يصار الى 
إنش��اء نقابة للعامل��ن في الصحف، 
تخّص االعالمي��ن والفنين واالدارين، 
وأن يت��رك لهؤالء اختي��ار قيادة نقابية 
ل��دى  وحاجاته��م،  أموره��م  تتاب��ع 
املؤسسات نفسها ولدى الدولة أيضاً.
أول مبل��غ تفك��ر الدول��ة ف��ي صرفه 
ملس��اعدة الصحف يجب أن يكون عبر 
متويل صن��دوق يوفر التأم��ن الصحي 
والطبي الش��امل لكل عامل في هذه 
املهن��ة، وأن يظل مس��تفيداً من هذا 
الصن��دوق مل��دى احلياة، م��ن أخرج من 
عمله عن��وة نتيجة تعس��ف صاحب 
املؤسسة، أو في حال مت خروجه ألسباب 
قهرية. وهناك أساس لهذه الصندوق، 
يتمثل في مليار لي��رة لبنانية متنحها 
الدول��ة لنقابتي الصحاف��ة واحملررين، 
من دون معرفة السبب املوجب لذلك. 
وعلى الدولة إقرار قانون يتيح للعاملن 
في املؤسسات االعالمية احلصول على 
أفضلية ودع��م، للحصول على قروض 
لتعليم أوالدهم، أو ش��راء منازل. وفي 
ح��ال حصل ذل��ك، ف��إن العام��ل في 
مهنتنا سيشعر بحصانة جتعله أكثر 
حري��ة. ومن يخس��ر حريته ال مكان له 

في هذه املهنة.
التق��دم  احلكوم��ة  عل��ى  كذل��ك، 
باقتراح��ات لتعديل قان��ون العقوبات 
اخل��اص باملطبوعات، وتوس��يع هامش 
احلري��ات الت��ي حتت��اج إليه��ا املهن��ة 
الي��وم، كما يحتاج إليه��ا الرأي العام، 
خصوص��اً أننا نعيش ف��ي بالد يحكم 

غالبية املؤسس��ات فيها فاس��دون، ال 
ق��درة لقض��اء وال ألجه��زة رقابة على 
إكمال  يري��دون  محاس��بتهم. وهؤالء 
الطوق، من خ��الل قوانن عقوبات متنع 
ال��رأي العام والصحافة من التش��هير 
بهم. وه��و تش��هير ميك��ن لقانونين 
إيج��اد الفت��اوى التي حت��ول دون حتوله 
الى أداة استنس��ابية بي��د الصحافة 
أيضاً، خصوصاً أن بيننا من يحب لعبة 
االبت��زاز من خالل الوس��يلة االعالمية 
التي ميلكها، أو ميون على إدارة التحرير 

فيها!
ورمبا يك��ون من األفض��ل للحكومة أن 
تساعد العاملن في الوسائل االعالمية 
على توقي��ع عقد عمل جماع��ي، تقّره 
نقابته��م اجلديدة مع جمي��ع أصحاب 
الوسائل االعالمية، مبا يحّد من تعسف 
اإلدارات وأصح��اب األم��وال اجملباة أصالً 

باسم الصحافة واحلرية.
إل��ى  تقدمي��ه  املفت��رض  الدع��م  أم��ا 
املؤسس��ات، وميك��ن توفي��ره من خالل 
إعفاءات من بعض الرسوم أو الضرائب، 
أو حتى دعم أسعار الورق أو توفير قاعدة 
مشتركن أكبر، فإن ذلك يجب أن يكون 
مرهون��اً بحق الدولة ف��ي مراقبة األداء 
املال��ي له��ذه املؤسس��ات. ويجب على 
كل وس��يلة إعالمية تتلقى الدعم من 
الدولة، وحتصل بالتال��ي على مال عام، 
أن تخض��ع للقوانن التي تتيح لهيئات 
رقاب��ة في الدولة، مثل ديوان احملاس��بة، 
أن تكش��ف ع��ن موازناتها، وع��ن أرقام 
مبيعاته��ا، وع��ن حصصه��ا اإلعالنية، 
وع��ن كل م��ا يرده��ا م��ن أم��وال. وهي 
معني��ة في هذا اإلط��ار بجعل أي دعم 
تتلقاه، ألسباب شخصية أو سياسية 
أو ثقافي��ة، خاضع��اً ب��دوره للقوان��ن 

املرعية.
الصحاف��ة تواجه الي��وم حتديات كبرى، 
مهني��ة وإداري��ة، لك��ن األه��م يبق��ى 

التحديات االخالقية.
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موّظفو الصحيفة.. معركة انتـزاع الحقـوق

كتب رئيس التحرير:  
تعي��ش الصحاف��ة اللبناني��ة مرحلة حرجة 
ومفصالً مميزاً من الزاوية التأريخية .واحلقيقة 
ان جوهر العقبات التي تواجه االعالم اللبناني 
ليس ابن اليوم ، ولكن املراكمات التي حصلت 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة وم��ا صاحبها من 
تغيي��ر في جس��د االع��الم اللبنان��ي الفاعل 
جعلت بعض اقسام الصحافة اللبنانية غير 
ق��ادرة على مواجه��ة املصاع��ب وبالتالي لم 
يكن امامها ، ال س��يما ومس��ؤولو الصحف 
ميتلكون اجنداته��م اخلاصة ايضاً ، اال اللجوء 
الى اغالق العناوين االكثر تعرضاً واالكثر ، رمبا 

شعبية ، بن العناوين الباقية . 
والتغييرات التي حصلت ) كما سيرى القارئ 
الكرمي في مواد هذا امللحق ( جاءت من خلفيات 
التحول السياس��ي وااليديولوجي الذي ضرب 

املنطق��ة . بعض تلك التغيرات كان س��ريعاً 
ومفاجئاً كاندثار عهود الدكتاتوريات في ليبيا 
والع��راق قبلها والتحول في املوقف الس��وري 
وموقع��ه عل��ى الس��احة اللبناني��ة . وجاءت 
التغيي��رات من زواي��ا مالية ترتب��ط بالهبوط 
واالنكم��اش الكبيري��ن في اقتص��ادات الدول 
التي دعمت ومولت الصحافة اللبنانية كدول 
اخللي��ج اخملتلفة الت��ي بدأت بإغ��الق منابرها 
نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وتالياً 
ايق��اف متوي��ل عناوي��ن اتباعه��ا م��ن محرري 
اجملالت والصحف التي اس��توعبت عدداً كبيراً 
من الكت��اب املهنين الذين لم تس��توعبهم 
الس��احة اللبنانية بتقلباته��ا اخملتلفة ولكن 
احل��ادة . ايديولوجي��اً تناق��ص الدع��م الليبي 
الذي احي��ا ، مثالً ، صحيفة الس��فير ، ودعم 
الس��عودية واتباعه��ا او انصاره��ا كالراح��ل 

رفيق احلريري الذي اش��ترى اقساطاً كبيرة من 
اس��هم الصحيفت��ن الكبيرت��ن » النهار و« 

السفير » . 
وقد عملت وكالة االعالنات األولى في الشرق 
االوسط التي تسيطر على سياستها اململكة 
العربية السعودية على تأمن حصص كبيرة 
ومعتبرة م��ن كميات االعالن��ات التي تديرها 
وتش��رف عليها . ومن املع��روف ان التمويالت 
املباشرة من السعودية وقطر بالدرجة األولى 
وما يتبعها من اعالنات كانت حجر الزاوية في 
متويل ميزانيات الصحف املذكورة وغيرها في 

بلدان اخرى .
وكش��فت ازمة » السفير » التي اغلقت قبل 
بضعة اس��ابيع ، والنهار التي هي على وشك 
اإلغ��الق ، عن طبيعة اإلدارة التي تس��ير عمل 
الصحيفتن الكبرين وغيرهما من الصحف 

واجمل��الت . فاملنهج املتبع ل��دى تلك االدارة عن 
من��ط ومس��توى معين��ن بص��دد ادارة حركة 
االم��وال التابع��ة او املرتبط��ة بالصحيفتن 
. وف��ي كلتا احلالت��ن كانت العائلت��ان اللتان 
تدي��ران الصحيفت��ن حتتفظ��ان باالموال في 
حس��ابات خارج حس��ابات الصحيف��ة اوال ً ، 
ومن ثم لم يكن ألي هيئة ادارة او مجلس ادارة 
س��يطرة او معرفة بكيفية ادارة تلك األموال 
. وبالتال��ي لم يع��د ممكناً معرف��ة اين حدود 
الس��يولة املالية للمؤسسة وما هي االمالك 
العقارية املرتبطة بهما ، وبالتالي اصبح حبل 

اإلنقاذ قصيراً بيد احملررين . 
طبع��اً يش��عر امل��رء باألس��ف عل��ى مصير 
الصحيفت��ن واحملرري��ن الذي��ن ام��ا انهم في 
الش��ارع اآلن ، كما في حال السفير ، او انهم 
اسرى قرارات مؤسسة لم تدفع لهم رواتبهم 

منذ 15 ش��هراً ولم تقدم لهم خيارات كرمية 
تلي��ق مباضيه��م ومنزلته��م . فف��ي مرحلة 
اس��تقرار وثبات املؤسس��تن كانتا متدان كل 
اعالمي في املنطقة العربية باإلمنوذج اليومي 
للممارس��ة اإلعالمي��ة واحلرفي��ة املهني��ة . 
وخرجت املؤسس��تان اجياالً تول��ت قيادة دفة 
عدد كبير من املشاريع اإلعالمية التي صدرت 
خالل الثمانينيات والتس��عينيات واستطراداً 
ما بعد ذلك . واالس��ف اكبر عندما نش��اهد 
الت��ردي املنهج��ي لس��لوك مالكيهم��ا ازاء 

املسؤولية التي على عاتقهم . 
» الصباح اجلدي��د » تطرح ملف الصحيفتن 
وما ج��رى ويج��ري ف��ي اروقتهم��ا وحولهما 
وموق��ف زم��الء لهم وكت��اب رافق��وا رحالت 
تأسيسهما وارتقاءهما . واحلقيقة ان املشهد 
الذي نطرحه ميكن ان يشكل بانوراما شاملة 

تضم جميع او اغلب ما قيل فيهما من اطراف 
عديدة . والهدف من نش��رنا هذا املف ، اضافة 
الى ضرورة اطالع زمالء املهنة في العراق على 
جتربة كبيرة وما تواجهه والطريقة التي يجري 
فيها مسار احللول او العجز عن احلل . وسيجد 
الق��ارئ الكرمي ال��ى أي قدر تتش��ابه التجارة 
االعالمي��ة اللبنانية عن مثيلته��ا العراقية .. 
ورمب��ا الى أي قدر ال تتش��ابه وال تتش��ارك مع 
االخ��رى في الع��راق . وطبيعي اننا س��نلمس 
الدروس املس��تخلصة والفائدة الناجمة عن 
اإلطالع على نش��وء وارتق��اء وبالتالي هبوط 
وفش��ل التجارب الصحفي��ة احلديثة . وميكن 
ايض��اَ ان تش��ير التقاري��ر والكتاب��ات الت��ي 
يضمه��ا امللحق الى التأثي��رات املرتبطة بدور 
الدول االجنبية والعواصم االيديولوجية على 

عمل املؤسسات االعالمية .    

التجربة اإلعالمية اللبنانية والمسار العسير نحو المستقبل

خيراهلل خيراهلل
ال يمكن الفصل بين أزمة 
الصحافة اللبنانية وأزمة لبنان 
بكّل أبعادها
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بيد أّن األمور 
تغيّرت مع 

زيارة أنور 
السادات 
القدس. 
فقبل أن 

يستعيد أهل 
»الخندق 
الواحد« 

وحدتهم، 
كتب طالل 

بلسانهم 
أجمعين 

مانشيته 
الشهير 

»الساقط 
عند 

المغتصب«، 
وكانت لي 

في هذا 
الجنون 

مساهمة 
تُخجلني هي 

افتتاحيّة 
بعنوان 

»اقتلوه«، 
داعيًا إلى 

قتل الرئيس 
المصريّ 

قبل أن يصل 
إلى »الكيان 

الصهيونيّ«

تلك أيّام ال 
ينفصل عنها 
تاريخنا، أفرادًا 

وجماعات، 
بما أحببناه 

منه وما 
كرهناه. أمّا 
الذين يبحثون 
عن عِبَر فلن 
يفوتهم أّن 

لبنان الذي 
أمعنّا في 

تمزيقه لم 
يعد يعني 

الكثير لـ 
»الوطن 

العربيّ«، بينما 
األخير انتهى 
نكتة لم تعد 
تُضحك أحدًا 

في لبنان

الملف 10

حازم صاغّية 
في ي��وم صيفّي من ع��ام 1974، وكنت عائداً 
م��ن لن��دن، أخبرن��ي جوزي��ف س��ماحة بأّن 
»جريدة تقّدمّية س��تصدر في بيروت«. قال إّن 
متويله��ا ليبّي، وليبيا كان��ت يومذاك تناهض 
الش��يوعّية كما لم يناهضه��ا جو مكارثي. 
غير أّن صاحب املش��روع، كما أضاف، »ناصرّي 
منفتح على اليس��ار«. فطالل سلمان، وفقاً 
للرواية، سيفيد من فرصة أتاحها املال الليبّي 

إلصدار جريدة »يحّبها قلبك«.
»النهار« لم تكن جريدتنا. فهي لبنانوّية جّداً 
ومس��يحّية جّداً، فضالً عن كونها بورجوازّية 
ضالعًة في النظام مبعناه األوسع. أّما »احملّرر« 
الت��ي عّبرت ع��ن ناصرّي��ة صارخة مش��وبة 
بفلس��طينّية متوّترة، فكّنا نحّس��ها جريدة 
آباء أنفقوا صوته��م املرتفع وتركوا ألبنائهم 

صمتاً ال يطلع منه كالم مفيد.

في مكتب طالل سلمان
ولم ينقض يومان حّت��ى وجدتُني في مكتب 
طالل سلمان، الرجل اللطيف واخلجول الذي 
لم يتكّيف مع واقع��ه اجلديد، صاحباً جلريدة 
ورئيس��اً لتحريرها، يقّط��ع عباراته القصيرة 
بضحكات مخنوقة وتنّهدات تُشركك سريعاً 
في همٍّ يعرضه باقتصاد يحيطه بالغموض. 
وه��و، بُس��مرته احل��اّدة، ذو طّل��ة وضحك��ة 
محّببتني إّن��ا حّمالتا أوجه. فإذا مّيلناه مييناً، 
ب��دا ذا ملمح خليجّي، وإذا مّيلناه يس��اراً، بدا 
ش��بيهاً بقادة »اجلبهة القومّية«، املوصوفني 

بالتطّرف اليسارّي، في اليمن اجلنوبّي.
ورمّب��ا بفعل ميل اس��تفزازّي ل��م يفارقني، أو 
جلالء ص��ورة ينبغي أالّ تلتبس الحقاً، أقحمُت 
في الكالم اس��م الش��يوعّي ف��رج اهلل احللو 
الذي »قتله عبد الناصر«. وإذ تشاغل جوزيف 
ُمحرَجاً بي، كما تش��اغل ياس��ر نعمة، عّراب 
اجلريدة، ابتس��م طالل بس��مة فيها من الوّد 
حيال شاّب متحّمس ما فيها من اخلبث حيال 
يافع غافل، مس��توعباً عبارتي النافرة كأّنها 
لم تك��ن. وانتهت اجللس��ة مبطالبتي أن أعّد 
ملّف��ني طويلني اخت��رُت موضوعيهما، واحداً 
عن الكتائب اللبنانّية، نُشر الحقاً، واآلخر عن 

احلزب السورّي القومّي، لم يُنشر.
وما إن ضّمتني األس��رة، حّتى ُحّدد لي معاش 
شهرّي من 550 ليرة لبنانّية كانت املبلغ األّول 
الذي أتقاضاه عن عمل. يومها كانت جلوزيف 
»تأّمالت��ه« ف��ي املع��اش، فقال لي إّن��ه كّلما 

التقى بطالل في ممّرات اجلريدة ورآه عابساً، 
تخّيل ذاك املع��اش أوراقاً تتطاير في 

سماء بعيدة.
لكّن ط��الل، الذي كثي��راً ما 

يعبس.  م��ا  قلي��الً  يُط��رق، 
فمثلنا بدا متفائالً برسالة 

تس��تحضر  نضالّي��ة 
ف��ي  مّرت��ني،  الفج��ر 

ليل  ف��ي كّل  األق��ّل، 
إل��ى  وكان،  بهي��م. 
ذلك، مفتوناً مبهّمة 
مهنّي��ة، لم يصّرح 
عنها، لكّنها ال تقّل 
عن انق��الب. ذاك أّن 
اب��ن الدرك��ّي، كما 
كان يقول متباهياً، 
إلعادة  نفس��ه  هّيأ 

الصحافة  تأس��يس 
صفٍر  من  اللبنانّي��ة 

يس��بقه  ل��م 
س��يس  تأ

ال  و

زمن. فمنذ ذاك اليوم، وعلى شاكلة البيانات 
التي يذيعها الضّباط بعد احتاللهم اإلذاعات، 
ب��ات هناك »ص��وت« لّلذين »ال ص��وت لهم«، 
وُول��دت جريدة »للوط��ن العربّي ف��ي لبنان« 
ول� »لبنان ف��ي الوطن العرب��ّي«. وكان طالل 
يجّد في س��عيه ه��ذا ويجته��د، فيكّرس له 
الوقت كّله ويخدمه بحواّس��ه اخلمس، قبل 
أن يستعير له حواّس اآلخرين وهممهم. غير 
أّنه، وهو سّيد الشعارات والعناوين الصارخة، 
كان يشارك العسكرّيني االنقالبّيني تعّثرهم 
لدى شرح االنقالب املهيب. فالبالغة متروكة 
للشعارات، فيما يلهث الكالم املتعب لّلحاق 

بها.
وفي »الس��فير«، نش��أت تلك التسوية التي 
عمل��ُت مبوجبه��ا، وعم��ل كثي��رون غي��ري، 
لس��نوات طوال: نضع املمّول بني هاللني، فال 
نأتي على ذكره سلباً أو إيجاباً، ونستفيد من 
احلّي��ز املتاح كي نق��ول ما نري��د قوله. هكذا 
نكون نؤم��ن بكّل ما نكت��ب، لكّننا ال نكتب 
كّل ما نؤمن به. وطالل، بدوره، لم يسأل أحداً 

أن يكون غير ذلك.

من »النهار« إلى... مصر
وراودنا يومذاك هاجس عّبرنا عنه بلغة غالباً 
ما أتت مداوِرة: كيف ننهي س��طوة »النهار« 
التي رأيناه��ا العائق الذي يراه االنقالبّيون في 
وزارة الدفاع؟ ف��إذا كان لبنان يتهاوى لصالح 
الثورة الفلس��طينّية، وإذا كانت البورجوازّية 
الطبق��ة  لصال��ح  األخ��رى،  ه��ي  تته��اوى، 
العامل��ة، فلماذا إذاً ال تته��اوى »النهار« أمام 

»السفير«؟
وكان ما يش��ّجعنا أّن واحدنا يأتي إلى اجلريدة 
الولي��دة م��ن ه��مٍّ ع��اّم ت��دّل إلي��ه حزبّيته 
وصلت��ه ببضعة كتب وأف��كار، همٍّ ال يُصرَّف 
بالكتاب��ة والنش��اط السياس��ّي، فيم��ا  إالّ 
ُمجايلونا ف��ي »النهار« يس��عهم أن يعملوا 
أساتذة في التعليم أو موّظفني في املصرف، 
كم��ا ميكنهم أيض��اً العمل ف��ي الصحافة 
ح��ني يقودهم إليها احلّظ أو س��وءه. وإذا كان 
الرأي احلاس��م ما ميّيز واحدنا، فتلطيف الرأي 
ومتويهه م��ا ميّي��ز واحدهم. وه��ذا فضالً عن 
حساسّيٍة نّفرتنا دائماً من »املصادر العليمة« 
و »األس��رار« الت��ي ال يُعرف من أس��ّر بها. أّما 
»فخامتك« و »معاليك« فلغٌة لسوانا، بينما 
نحن نس��ّمي »الكبار« و »القام��ات« من غير 
أن نرفق أس��ماءهم ب� »البيك« و »الش��يخ« 

و »العميد«.
لك��ّن املش��كلة أّن مس��اعينا املضم��رة إلى 
منافس��ة »النه��ار« 
م��ة  محكو
ى  له��و با
ّي  ملص��ر ا
ي  ل��ذ ا

يعصف بطالل. ذاك أّنه كان يستقي البدائل 
واملثاالت من بلد ُعّطلت فيه الصحافة طويالً 
وُكّمم��ت األف��واه. وهذا ما رب��ط أقدامنا في 
الس��باق بأطنان من احلجارة، إذ كيف نركض 
ونح��ن ال تس��تهوينا إالّ األنظم��ة والتجارب 

املشهورة بلجم الصحافة وتقييدها؟
وعل��ى العم��وم، م��ال اله��وى بنا إل��ى ما ال 
يس��تهوي احلّرّية، وال تس��تهويه، ولبنان كان 
أكث��ر بلدان الع��رب احتضاناً له��ا. وكم كان 
ياس��ني احلاف��ظ يُدهش��نا ويضعضعنا حني 
يقترح علين��ا، إذ نلتقيه في رده��ات اجلريدة، 
»النض��ال للبنن��ة الع��رب« ب��دل »النض��ال 

لتعريب لبنان«.
فبينما كانت ش��وارع بيروتّية كاحلمرا وبلّس 
والروش��ة تتباه��ى باألكش��اك، كان لُع��اب 
»الس��فير« يُسيله محّمد حس��نني هيكل، 
الذي احتفظت له بلقب »األس��تاذ« احلصرّي، 
وهو لم يس��تحّق موقع��ه إالّ بفضل عالقته 
الوثيقة والش��هيرة بحاك��م ديكتاتور. وفي 
النخاع الش��وكّي للجريدة أق��ام »أوالد احلارة 
الطّيب��ني« وش��عبوّيات أخرى ج��يء بها من 
األف��الم املصرّية ال تفعل غير حتويل أصحابها 

جاليًة في بلدهم.
لكّننا كّنا عائلة مبا تنطوي عليه العائالت من 
موّدة ورفاقة، لكْن أيضاً مبا تنس��جه من نكد 
ومكائد. وس��ريعاً ما حتّول زمالء نهارنا ندامى 
سهر، خصوصاً بعدما اضطّرني اندالع حرب 
السنتني إلى مغادرة بيت األهل في األشرفّية 

واالنتقال إلى شّقة مفروشة في احلمرا.

امتصاص األزمات
فجوزيف سماحة وشوقي رافع وناجي العلي 
وباسم الس��بع وحس��ني حاّلق ووليد شقير 
وحلم��ي التوني وراش��د فايد وس��عد محيو 
وولي��د نويهض وج��ورج ناصي��ف وجناة حرب 
وفادي��ة الش��رقاوي وزين��ب حّس��ون وفيصل 
سلمان ومحّمد ش��قير ومعتّز مدني وعدنان 
احلاج وإميان ش��مص وموّف��ق مدني وأمل حّوا 
وعصام اجلردي ويوسف برجاوي وعمر الناطور، 
وآخرون يصعب إحصاء أسمائهم، كانوا جنوم 
النهار الذين ينقل��ب أكثرهم في الليل جنوم 
ليل. وكان ينضّم إلينا في بعض تلك األماسي 
معّلمنا احلِرَفّي الدؤوب محّمد مشموش��ي، 
ومدير حتريرنا الذي يس��ير كأّنه ينزع لغماً من 
حتت قدميه بالل احلس��ن، واملس��رحّي الرقيق 
واملتحّفظ س��عد اهلل وّنوس، وإبراهيم عامر 
الذي يقي��م فصالً ح��اّداً بني أخوّي��ة املقهى 
احلس��يني  املكت��ب، ومصطف��ى  ومراتبّي��ة 
الذي يحمي دماثته وخجله بحس��م مشبع 
باليقني. أّما ياس��ر نعمة، املدير اإلدارّي اللبق، 
وباسم الس��بع، الذي اس��تهواه منذ شبابه 
املبك��ر أن يكون »ش��يخ ش��باب«، فكانا من 
ميتّص��ان األزمات التي تنش��أ بني طالل وواحد 
م��ن أهل البي��ت. وهم��ا كانا يوحي��ان أّنهما 
منقذا ط��الل من ض��الل ألّم به فج��أة، وهو 
اإلنقاذ الذي يجوز الش��ّك في أن يكون طالل 

قد أراده، وإن كان قد أوحى بأّنه يريده.
والزم��الء األصدقاء هؤالء، ممّ��ن تراوحت أعمار 
معظمهم ب��ني العش��رين والثالث��ني، كانوا 
خليطاً من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها 
الدني��ا، ريفّيني مقيمني في املدينة ومدينّيني، 
س��ّنة وش��يعة مع أقّلي��ة من املس��يحّيني 
الذين سميوا »وطنّيني«، مثلهم مثل آخرين، 
كس��مير فرجنّية وغّس��ان اخلازن اللذين كتبا 
افتتاحّي��ات للجريدة م��ن دون أن يعمال فيها. 
وكان أغل��ب أولئ��ك الش��ّبان والش��اّبات إّما 
شيوعّيني في احلزب أو شيوعّيني في املنّظمة. 
أّم��ا العرب غير اللبنانّيني بينن��ا فكانوا أكبر 
سّناً وأكثر جتربة في سياسات القسوة التي 

عادت عليهم بالقهر واملرارة.

لكّنها احلرب...
واملرارة وفدت إلينا من أبواب ونوافذ عّدة. ذاك 
أّن احل��رب التي ناضلنا بهّمة كي تقع، وقعت. 
وك��م كّنا نتباهى بزميلن��ا املصّور أكرم الذي 
يغّط��ي األح��داث بيد حتمل الكامي��را وأخرى 

حتمل الرّشاش.
واحل��ال أّن احلرب تبقى احلقيقة األش��دّ تأثيراً 
وفعالً في »الس��فير«. فهي ولدت قبل أشهر 
عل��ى اندالعها، م��ا توأم االثنت��ني جاعالً 
واحدتهما، ولو على شيء من املضض 
أحيان��اً، ضرورة لألخ��رى. لكّن احلروب 
من طبعه��ا حتويل اجلرائد نش��رات 
تعبوّي��ة، فيم��ا م��ن طب��ع اجلرائد 

مكافحة احلروب والنشرات.
هكذا قضي مبكراً على »السفير« 
أن تكون صوتاً نضالّياً يعرف احلقيقة 
أكثر ممّ��ا يُخبره��ا، وأحيان��اً قبل أن 
تصي��ر حقيقة، أو م��ن دون أن تصير. 
أّم��ا احلج��ج الت��ي طابت أللس��نتنا 
فس��هلة تك��ّر كّر امل��اء مبج��ّرد فتح 
احلنفّي��ة. ذاك أّن ثّم��ة »مصائر« ندافع 
عنها، و »مؤام��رات« نحبطها، واحتالالً 
ال نفعل إالّ الدفاع عّمن يس��تدعيه من 
أج��ل أن يقاومه. وكان س��هالً أن يقول 
واحدن��ا، ح��ني يتظاه��ر بالبراغماتّية، 
إّن اجلري��دة تريد قّراء والق��ّراُء معّبأون. 
أّم��ا أن نك��ون نحن ق��د عّبأناهم لكي 
يريدونا ونريدهم هكذا فأمر آخر. وفعالً 
امتلكن��ا القدرة على إيق��اع الوقيعة 
بني زوج وزوجة متحاّب��ني بذريعة أّننا 
أردنا لهما أن يتحاّبا أكثر، وأن يكونا 

مثال العائلة املشتهاة.

والرغب��ات هذه، الت��ي رعتها ب��راءة البعض، 
وجدت دائماً مستعّدين ملّدها باملال والسالح 
اللذين كانا يتحّركان في اجّتاهات شّتى. ومع 
اقتراب حرب السنتني من نهايتها وافتراق أهل 
»اخلندق الواحد«، اختارت »الس��فير« الطرف 
األق��وى، وكان تلويث احلرب ملعظم الصحافة 
قد قطع ش��وطاً أبعد. فاجليش السورّي دخل 
لبنان يومذاك من بّوابات كثيرة، منها مقتلة 
تّل الزعتر، ومنها العدوان على الصحافة غير 
املوالية لدمش��ق وقتل صحافّيني وإس��كات 
غيره��م. وتب��ّدى، حين��ذاك، كم كّن��ا أحراراً 
وأقوياء حيال »البيك« و »الفخامة« بالقياس 

إلى ما صرناه حيال »سيادة العقيد«.

زيارة السادات
بيد أّن األم��ور تغّيرت مع زيارة أنور الس��ادات 
الق��دس. فقب��ل أن يس��تعيد أه��ل »اخلندق 
الواح��د« وحدته��م، كتب طالل بلس��انهم 
»الس��اقط  الش��هير  مانش��يته  أجمع��ني 
عند املغتص��ب«، وكانت لي ف��ي هذا اجلنون 
مس��اهمة تُخجلن��ي هي افتتاحّي��ة بعنوان 
»اقتل��وه«، داعياً إلى قتل الرئيس املصرّي قبل 

أن يصل إلى »الكيان الصهيونّي«.
يوم��ذاك، وبغّض النظر عن املضمون الرهيب 
مل��ا كتبته، أت��اح لي ط��الل س��لمان أن أوّقع 
افتتاحّي��ة عل��ى الصفح��ة األول��ى وأنا في 
السادس��ة والعش��رين، وه��و ما تك��ّرر مراراً 
بع��د ذاك. وبه��ذا، ومبعاملة كه��ذه لكثيرين 
غيري، س��ّجل طالل لنفسه ميزة فريدة، هي 
أّنه يرعى ويش��ّجع من يلي من األجيال بعني 

واسعة وقلب كبير.
وبقرار أو من دونه، يُحس��ب ل� »السفير« أّنها 
املكان الذي أُّسس��ت فيه الكتابة التحليلّية 
ف��ي اإلعالم اليوم��ّي اللبنان��ّي بعدما طغت 

الكتابة اإلنشائّية طويالً.
فعل��ى صفحاتها، م��ا بني النش��أة واإلغالق، 
كت��ب م��ن العرب ياس��ني احلافظ وميش��ال 
كامل وأدونيس وجميل مطر وفهمي هويدي 
وعزمي بشارة وميش��يل كيلو وياسني احلاج 
صالح ولؤي حس��ني وثائر ديب وسنان أنطون 
وكثيرون آخ��رون. وفيها عمل م��ن اللبنانيني 
ف��ّواز طرابلس��ي وجه��اد الزين وزي��اد ماجد 
وحس��ام عيتاني ونهلة الشّهال وساطع نور 
الدين وإبراهيم األمني وخالد صاغّية ووس��ام 
سعادة ونصري الصايغ وربيع بركات وغيرهم. 
وال أظ��ّن أّن أح��داً م��ن أصح��اب األس��ماء 
املعروفة اليوم لم تستكتبه »السفير«. وإلى 

هؤالء وس��واهم، حامت دائماً أطياف لطيفة 
فوق مكاتبها، كمنح الصلح والس��ّيد هاني 
فحص، ممّن حمل��وا إلى تلك املكاتب جتاربهم 

الغنّية وعبارتهم األنيقة.
وف��ي »الس��فير« أّس��س إبراهي��م العريس، 
مطالع 1977، صفحة ثقافّية احتضنت أدباء 
س��ائر املناطق والطوائف وفّنانيها، كاس��رًة 
تقلي��د التمحور حول اجلبل املس��يحّي، كما 
احتفل��ت ب��األدب العاملّي مبا يغاي��ر التعاطي 
الس��ائد، اللبنان��وّي وش��به الس��ياحّي م��ع 

الثقافة.
وأيضاً بني النشأة واإلغالق، ضّمت »السفير«، 
كتلة معتبرة من صانع��ي الثقافة اللبنانّية 
املعاصرة. فإلى عرب شغلوا مواقع أساسّية، 
كس��عد اهلل وّنوس ويس��ري نصر اهلل ورؤوف 
مس��عد، وطبعاً ناجي العلي، أو اس��ُتكتبوا 
بّني��س  ومحّم��د  فيه��ا كهاش��م ش��فيق 
وس��واهما، أضاء صفحات »الس��فير« شاعر 
كعّب��اس بيضون وروائّي كحس��ن داوود، كما 
اّتس��عت لكثيرين حملوا إليه��ا جنومّيتهم، 
أو اكتس��بوها فيه��ا، ف��كان منه��م محّمد 
العبداهلل والياس خوري وبول شاوول وشوقي 
بزي��ع ومحّمد س��ويد وعناية جاب��ر ومحّمد 
علي فرحات ويوس��ف بّزي وس��امر أبو هّواش 
وحّس��ان الزين ويحيى جابر وجهاد بّزي ورشا 
األطرش واسكندر حبش وعبيدو باشا وسحر 

مندور وندمي جرجورة وأحمد بّزون...

صالح بشير واخلميني
وفي ما يعنيني خصوصاً، عّرفتني »السفير« 
إلى صالح بشير، التونس��ّي اجلّوال الذي جاء 
إلى بيروت مناضالً وعمل مترجماً، ثّم »تسّلل« 
إلى الكتاب��ة ليغدو أحد أب��رز الكّتاب العرب 
الذين عاف��وا املتون إلى الهوامش، وواحداً من 
أذكى الن��اس وأكرمهم. ومع صال��ح، حّولنا 
الغرف��ة اخملّصصة لصفحة »ال��رأي« امتداداً 
لس��احة هائجة في تظاهرة بطهران تشتم 

الشاه بألسنة كثيرة وتهتف للخميني.
وواقع احلال أّن »الس��فير« كثيراً ما ش��ابهت 
التطاهرات: يأتي طالل متحّمس��اً، حني يبدو 
ل��ه ولنا احلدث جلال، فيوّزعنا على احملاور وتبدأ 
املسيرة. إالّ أّنها ش��ابهت األحزاب النضالّية 
آكثر ممّا ش��ابهت املهن. والحق��اً، وفي املعنى 
هذا، »انشّق« عنها »يساراً« جوزيف سماحة 
وابراهيم األمني لينش��آ »األخبار«، و »انشق« 
س��اطع نور الدي��ن »مييناً« ليؤّس��س »املدن«، 
وه��ذا بعدم��ا كان باس��م الس��بع وفيصل 

سلمان قد بلغا في »االنشقاق« ما يرقى إلى 
»ارتداد«.

أّما أنا، فتغّيرت مبكراً كما تغّيرت »السفير«. 
فمنذ أوائ��ل الثمانينات، وقد أفضت التجربة 
اإليرانّية إلى الثيولوجّية احلقود التي صارتها، 
لم يعد يعنيني أكثر من اس��تقرار السلطة 
املركزّية في بيروت، كائناً من كان رمزها. وحني 
ح��ّل االجتياح اإلس��رائيلّي وتباه��ت جريدتنا 
في واحد من مانش��يتات طالل الصارخة بأّن 
»بي��روت حتترق وال ترفع األعالم البيضاء«، كان 
املانش��يت الذي يس��تهويني، وهو هرطقة ال 
تُكت��ب، أّن بيروت ترفع األعالم البيضاء كي ال 

حتترق.
لكّن طالل، واحلّق يقال، حتّمل اختالفي طويالً، 
وكان يش��ير إليه مداعبًة بتس��ميتي »االبن 
الض��اّل«. وه��و احتملني لس��نوات راح فيها 
افتراق��ي يتزايد عن فهم »الس��فير« لكّل ما 

يدّب على األرض.
ولن يقوى النسيان، الذي يلتهم أشياء كثيرة، 
على التهام حوادث صغرى مؤّثرة. فحني جرت 
محاول��ة آثمة الغتي��ال طالل، كن��ت مصاباً 
بزكام أّخر عيادتي له ثالثة أّيام أو أربعة. لكْن 
حني زرت��ه، عاتبني برّقة ش��ديدة، تكاد تكون 
اعتذارّي��ة، ظاّناً أّن اخلالف السياس��ّي ما حال 
دون تفّق��ده. واحل��ال أّن الطرف ال��ذي اّتهمه 
مبحاول��ة االغتي��ال ه��و الطرف ال��ذي كنت 
أدافع عنه في جريدته، جملّرد أّنه رمز الس��لطة 
املركزّية يوم��ذاك. وكان الرأي الذي أميل إليه 
أّن قيام السلطة شرط ملعارضتها، وإالّ دخلنا 

في همجّية املعارضة من دون سلطة.
أّما إّبان عالجه، فتبّرع صديقه أس��عد املقّدم 
ب��أن يس��ّد الف��راغ ال��ذي س��ّببه احتجابه. 
وم��ا لبث أس��عد، بنواي��اه احلس��نة وأفكاره 
البسيطة عن »مأسسة السفير«، أن انضّم 
إلى فرقة العاملني على إنقاذ طالل من طالل. 

لكْن هيهات!
ف��� »الس��فير« وط��الل س��لمان يس��تحيل 
فهمهما، هما أيضاً، م��ن دون العائلة ونظام 
القراب��ة، ومن أّي��ام اجلريدة األول��ى، ُوجد من 
يس��ّميها »شمس��طراليا« تدليالً على عدد 
العامل��ني فيها م��ن أبناء شمس��طار، بلدة 
ط��الل. لك��ْن أيضاً، ورمّب��ا أكثر م��ن أّي مكان 
آخر، كان��ت تنعق��د زيجات في »الس��فير«، 
وتل��د زمي��الت، وكثيراً م��ا تس��تعرض أدراج 
اجلريدة أطفاالً يحمله��م آباؤهم وأّمهاتهم. 
وإذا كانت املؤّسس��ات الصحافّي��ة اللبنانّية 
كّله��ا ملكّي��ات عائلّي��ة، ف��إّن »الس��فير« 

مشاعة عائلّية تقف مش��اعّيتها، بطبيعة 
احلال، عن��د عتبة املُلكّية. فال��زواج والطالق، 
وكذل��ك التعي��ني والتوريث، أم��ور مفتوحة 
لنق��اش اجلمي��ع وتداوله��م. وطالل نفس��ه 
أكثر من يس��تضيفون اآلخري��ن إلى همومه 
الش��خصّية والعائلّية، مستعيناً باألصدقاء 
على حّلها، م��ن دون أن يُتاح لهؤالء األصدقاء 
فهم دواخلها العميق��ة، ومن غير أن يكونوا 
ه��م أنفس��هم مراجع تقلي��د ف��ي التربية 

واالنتظام العائلّي.
و  »العائل��ة«  ب��ني  التناق��ض  ح��دود  وف��ي 
»املؤّسس��ة«، قضى طالل س��نوات يؤّس��س 
املؤّسسة لفظاً وميّت العائلة التي هي »عائلة 
اجلمي��ع« باملعن��ى ال��ذي كان يزهو ب��ه بيرون 
في األرجنت��ني. وفي ذلك اس��تعان بالنفوس 
الكثيرة واملتعارضة املقيمة في نفس��ه، هو 
الذي يحّب أن يربح ويحّب أن يخسر، وأن يبدو 
رابحاً وهو يخس��ر وخاسراً وهو يربح، واحلامل 
اإلميان القدمي واملكتش��ف أّنه ب��ات لزوم ما ال 
يلزم، واألب الذي يس��تهويه أن يكون صديقاً 
لألبن��اء، وأحياناً ابناً له��م، وابن الدركّي الذي 
يخش��ى العقداء ويقصر جتّرؤه على ساس��ة 

يشاركونه، مثلنا جميعاً، اخلوف من القتل.
وفي احل��االت كاّف��ة، جنح طالل س��لمان في 
حتويل السفيرّيني جيشاً عاطفّياً في عالقته 
ب� »الس��فير«، ينفع��ل ويتعّصب له��ا، وقد 
يبكي منها وقد يبكي عليها. وهي بالتأكيد 
عالق��ة عائلّية بحتة ال مثي��ل لها بني جريدة 
وعاملني فيها. وهذا ما عّززته تلك العاطفّية 
التخديرّية التي تزخر بها اخملاطبات الشعبوّية، 
ف� »تُقنع« الس��امع بعكس ما يقوله العقل 
واملنطق واملصلحة. وهكذا كان من يدخل إلى 
مكت��ب طالل محتّجاً يخ��رج منه معّزياً، في 
انتظار أن يتراجع مفعول اخملّدر بعد ساعتني.

املعنى الذي تصّدع
وف��ي هذه الغضون كان��ت الثمانينات تطرح 
على »الس��فير« هّم��اً أكبر يّتص��ل باملعنى 
الذي رس��مته لنفس��ها. فالعروب��ة األخوّية 
البس��يطة بدأت تنشّق إلى س��ّنة وشيعة، 
وفلس��طينّيني ولبنانّي��ني. وم��ا ب��ني خطف 
موس��ى الصدر ف��ي ليبي��ا وح��رب اخملّيمات 
الش��يعّية- الفلس��طينّية، راح��ت تته��اوى 
املعان��ي جميع��اً، وراح يّتضح ك��م أّن »جرح 

فلسطني« من طبيعة بالستيكّية.
وف��ي تلك املرحلة أجنزُت في »الس��فير«، وهو 
كان آخ��ر ما فعلته قبل االنتقال إلى »احلياة« 

وإل��ى لندن، عدداً من املقاب��الت والتحقيقات 
عن النخبة السياس��ّية املارونّي��ة في لبنان، 
ش��اركني فيها حسن الس��بع الذي يجتمع 
في��ه م��ن املزاي��ا م��ا يصع��ب اجتماعه في 
ش��خص واحد. لقد كان حسن سّيد الطابق 
األعلى، طابق األرش��يف، محاط��اً بأصدقائه، 
ليل��ى حّمود، الت��ي صارت زوجت��ه، وصقر أبو 
فخر ومحمد س��ويد وزينب س��لمان وحسن 

يوسف.
وكان حس��ن كثي��راً م��ا يق��رأ املعلومة في 
أرش��يفه ويقارنها بالتغطية في جريدته ثّم 

يهّز رأسه ويستعيذ بالعلّي العظيم.

من بعيد...
ومن لندن اس��تمّر التلّصص على »السفير« 
وهي تسعى بشّق النفس ألن تؤّلف معنى ال 
يتأّلف. فأمورها، ال س��ّيما في العقد األخير، 
راح��ت تتدهور بس��رعة فائقة، وس��نة بعد 
س��نة جعل يتنام��ى التضييق عل��ى كّتابها 
املغايري��ن، حّت��ى أّن بعضه��م ل��م يطيق��وا 
البق��اء فيها. وصار عل��ّي أن أبذل جهداً بالغاً 
إلقناع من أُخبرهم كم كان طالل رحباً طوال 
»انش��قاقي« ف��ي الثمانينات. وف��ي ظّني أّن 
واحداً من األسباب يعود إلى اختالف السلطة 
الفلسطينّية في بيروت ثّم ما أعقب عهدها 
من فوض��ى واحتراب لترس��يم احلصص عن 
توّطد الس��لطة الس��ورّية وزمنه��ا، فكيف 
وق��د التق��ى »س��يادة العقيد« و »س��ماحة 
الس��ّيد« على طلبات واحدة ينبغي أن تُلّبى؟ 
وشمس��طار، في آخر املطاف، ومثلها احلمرا، 
واقعتان في نطاق ال يتس��امح معه املسّدس 
وال تتعّف��ف عنه العبوة. ويب��دو، إلى ذلك، أّن 
التمويل الليبّي البعيد أقّل تطّلباً من مصادر 

متويل باتت أقرب وأكثر داخلّية.
لكّن الترّدي بلغ حّداً أجاز التعامل مع بهجت 
س��ليمان بوصفه مفّكراً خطي��راً، ومع إيلي 
حبيق��ة بوصفه قطباً سياس��ّياً، ناهيك عن 
نعي ناعسة األسد، والدة حافظ، بلغة تشبه 
لغ��ة كيم إيل س��ونغ ف��ي حديثه ع��ن أّمه. 
ولئن س��بق حلرب اخملّيمات أن بّينت أن »جرح« 
فلسطني بالس��تيكّي، فإّن إصبع »السفير« 
انضّم إلى أصاب��ع لبنانّيني آخرين في اللعب 

ب� »جرح« سورّية وتوسيعه.
وأحدس أّن أحد الطالالت التي فيه ال بّد اشمأّز 
من ط��الل اآلخر، ذاك الذي يتواطأ مع أش��رار 
يرس��لون إلى س��ورّية ش��ّباناً من شمسطار 
وجوارها، فيذهبون قاتلني ويرجعون مقتولني.

والت��رّدي ه��ذا وازاه تهاف��ت لم ميك��ن جتّنبه: 
ذاك أّن اس��تحالة رت��ق الفج��وة ب��ني الكالم 
والواق��ع، وبني بعض الوقائ��ع وبعضها اآلخر، 
وبني العروبة وإيران، أفقدت املبالغة الدرامّية 
التي اشُتهرت بها »الس��فير« آخر اجلّد الذي 
تبّقى لها. وكم ب��دا مضحكاً، ومحزناً أيضاً، 
أن جتتمع لس��نوات افتتاحّية هوائّية لسعيد 
عقل على الصفحة األولى وعبارة جلمال عبد 
الناصر ال يقرأها أحد على الصفحة األخيرة. 
وكانت »السفير«، منذ يومها األّول، قد دأبت 
على أن تنش��ر يومّياً عب��ارة للزعيم املصرّي، 
حّتى غ��دت أبا هريرته، هو ال��ذي لم تطل به 

احلياة كي يقول كّل العبارات املنسوبة إليه.

زمن مقفل
وتلك أّي��ام ال ينفص��ل عنها تاريخن��ا، أفراداً 
وجماع��ات، مبا أحببناه منه وم��ا كرهناه. أّما 
الذي��ن يبحثون عن ِعَبر فلن يفوتهم أّن لبنان 
الذي أمعّنا في متزيق��ه لم يعد يعني الكثير 
ل� »الوطن العربّي«، بينما األخير انتهى نكتة 

لم تعد تُضحك أحداً في لبنان.
وإقف��ال »الس��فير«، في هذا املعنى، إش��ارة 
إلى زم��ن أكبر س��عينا جميعاً إل��ى إقفاله. 
فهو قد يقول ش��يئاً عن اقتص��ادات العالم 
وصحافاته، لكّنه يقول أكثر كثيراً عن جفاف 
املال السياس��ّي، أو باألحرى العس��كرّي. وهو 
بالطبع يّتص��ل باملبيعات واإلعالن��ات، لكّنه 
أوث��ق اّتصاالً بانهي��ار الرأي العاّم ف��ي لبنان، 
مع انهيار الدول��ة الذي تكّتم عليه الطائف، 
لصالح اآلراء اخلاّصة الطائفّية التي ال تعوزها 

الصحف.
وإقفال »الس��فير«، كائناً ما كان احلال، يبقى 
حدث��اً محزناً، وأّي إقف��ال ألّي صحيفة حدث 
مح��زن. أّما اخلالف السياس��ّي فس��بب آخر 
كي يتمّسك واحدنا باألصوات التي يخالفها 
وتخالفه، مقاوماً اكتمال التحّول إلى صحراء 
ال تصدر عنه��ا إالّ مونولوغ��ات متفّرقة. وإذا 
صّح أّن الصحافة اللبنانّية، ال سّيما النضالّي 
منه��ا، فعلت كّل ما في وس��عها كي نصل 
إل��ى هذه النتيج��ة، التي تدفع هي نفس��ها 
ثمنه��ا، فالدف��اع عن لبنان املتع��ّدد يقتضي 
الدفاع عن صحافته ول��و رغماً عنها. ذاك أّن 
اإلقفال ليس العقاب العادل ألّي كان، ال سّيما 
وأّنه يطاول مئ��ات الصحفّيني واحملّررين الذين 
س��ُيلَقون على قارعة البطال��ة. وهذا فضالً 
ع��ن كونه انتصاراً لصورة البل��د كما أرادتها 
صحاف��ة تطحن الوطن بالقضّية، ظاّنًة أّنها 
ستنجو من غرق مجتمع دفعته، بحسن نّية 

أو سوئها، إلى الغرق.
أّما أنا، فالقليل الذي بّت أعرفه وأُعرَف به إّنا 
ابتدأ في »الس��فير« ومعه��ا وبفضلها. وأّول 

إيفاء الدين املستحّق املصارحة باحلقيقة.

عن جريدة »السفير« وطالل سلمان
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طالل سلمان

في »السفير« أسّس إبراهيم العريس، مطالع 1977، صفحة ثقافيّة احتضنت أدباء سائر المناطق والطوائف وفنّانيها، 
كاسرًة تقليد التمحور حول الجبل المسيحيّ، كما احتفلت باألدب العالميّ بما يغاير التعاطي السائد، اللبنانويّ وشبه 
السياحيّ مع الثقافةفي »السفير« أسّس إبراهيم العريس، مطالع 1977، صفحة ثقافيّة احتضنت أدباء سائر المناطق 

والطوائف وفنّانيها، كاسرًة تقليد التمحور حول الجبل المسيحيّ، كما احتفلت باألدب العالميّ بما يغاير التعاطي 
السائد، اللبنانويّ وشبه السياحيّ مع الثقافة
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حازم صاغّية 
في ي��وم صيفّي من ع��ام 1974، وكنت عائداً 
م��ن لن��دن، أخبرن��ي جوزي��ف س��ماحة بأّن 
»جريدة تقّدمّية س��تصدر في بيروت«. قال إّن 
متويله��ا ليبّي، وليبيا كان��ت يومذاك تناهض 
الش��يوعّية كما لم يناهضه��ا جو مكارثي. 
غير أّن صاحب املش��روع، كما أضاف، »ناصرّي 
منفتح على اليس��ار«. فطالل سلمان، وفقاً 
للرواية، سيفيد من فرصة أتاحها املال الليبّي 

إلصدار جريدة »يحّبها قلبك«.
»النهار« لم تكن جريدتنا. فهي لبنانوّية جّداً 
ومس��يحّية جّداً، فضالً عن كونها بورجوازّية 
ضالعًة في النظام مبعناه األوسع. أّما »احملّرر« 
الت��ي عّبرت ع��ن ناصرّي��ة صارخة مش��وبة 
بفلس��طينّية متوّترة، فكّنا نحّس��ها جريدة 
آباء أنفقوا صوته��م املرتفع وتركوا ألبنائهم 

صمتاً ال يطلع منه كالم مفيد.

في مكتب طالل سلمان
ولم ينقض يومان حّت��ى وجدتُني في مكتب 
طالل سلمان، الرجل اللطيف واخلجول الذي 
لم يتكّيف مع واقع��ه اجلديد، صاحباً جلريدة 
ورئيس��اً لتحريرها، يقّط��ع عباراته القصيرة 
بضحكات مخنوقة وتنّهدات تُشركك سريعاً 
في همٍّ يعرضه باقتصاد يحيطه بالغموض. 
وه��و، بُس��مرته احل��اّدة، ذو طّل��ة وضحك��ة 
محّببتني إّن��ا حّمالتا أوجه. فإذا مّيلناه مييناً، 
ب��دا ذا ملمح خليجّي، وإذا مّيلناه يس��اراً، بدا 
ش��بيهاً بقادة »اجلبهة القومّية«، املوصوفني 

بالتطّرف اليسارّي، في اليمن اجلنوبّي.
ورمّب��ا بفعل ميل اس��تفزازّي ل��م يفارقني، أو 
جلالء ص��ورة ينبغي أالّ تلتبس الحقاً، أقحمُت 
في الكالم اس��م الش��يوعّي ف��رج اهلل احللو 
الذي »قتله عبد الناصر«. وإذ تشاغل جوزيف 
ُمحرَجاً بي، كما تش��اغل ياس��ر نعمة، عّراب 
اجلريدة، ابتس��م طالل بس��مة فيها من الوّد 
حيال شاّب متحّمس ما فيها من اخلبث حيال 
يافع غافل، مس��توعباً عبارتي النافرة كأّنها 
لم تك��ن. وانتهت اجللس��ة مبطالبتي أن أعّد 
ملّف��ني طويلني اخت��رُت موضوعيهما، واحداً 
عن الكتائب اللبنانّية، نُشر الحقاً، واآلخر عن 

احلزب السورّي القومّي، لم يُنشر.
وما إن ضّمتني األس��رة، حّتى ُحّدد لي معاش 
شهرّي من 550 ليرة لبنانّية كانت املبلغ األّول 
الذي أتقاضاه عن عمل. يومها كانت جلوزيف 
»تأّمالت��ه« ف��ي املع��اش، فقال لي إّن��ه كّلما 

التقى بطالل في ممّرات اجلريدة ورآه عابساً، 
تخّيل ذاك املع��اش أوراقاً تتطاير في 

سماء بعيدة.
لكّن ط��الل، الذي كثي��راً ما 

يعبس.  م��ا  قلي��الً  يُط��رق، 
فمثلنا بدا متفائالً برسالة 

تس��تحضر  نضالّي��ة 
ف��ي  مّرت��ني،  الفج��ر 

ليل  ف��ي كّل  األق��ّل، 
إل��ى  وكان،  بهي��م. 
ذلك، مفتوناً مبهّمة 
مهنّي��ة، لم يصّرح 
عنها، لكّنها ال تقّل 
عن انق��الب. ذاك أّن 
اب��ن الدرك��ّي، كما 
كان يقول متباهياً، 
إلعادة  نفس��ه  هّيأ 

الصحافة  تأس��يس 
صفٍر  من  اللبنانّي��ة 

يس��بقه  ل��م 
س��يس  تأ

ال  و

زمن. فمنذ ذاك اليوم، وعلى شاكلة البيانات 
التي يذيعها الضّباط بعد احتاللهم اإلذاعات، 
ب��ات هناك »ص��وت« لّلذين »ال ص��وت لهم«، 
وُول��دت جريدة »للوط��ن العربّي ف��ي لبنان« 
ول� »لبنان ف��ي الوطن العرب��ّي«. وكان طالل 
يجّد في س��عيه ه��ذا ويجته��د، فيكّرس له 
الوقت كّله ويخدمه بحواّس��ه اخلمس، قبل 
أن يستعير له حواّس اآلخرين وهممهم. غير 
أّنه، وهو سّيد الشعارات والعناوين الصارخة، 
كان يشارك العسكرّيني االنقالبّيني تعّثرهم 
لدى شرح االنقالب املهيب. فالبالغة متروكة 
للشعارات، فيما يلهث الكالم املتعب لّلحاق 

بها.
وفي »الس��فير«، نش��أت تلك التسوية التي 
عمل��ُت مبوجبه��ا، وعم��ل كثي��رون غي��ري، 
لس��نوات طوال: نضع املمّول بني هاللني، فال 
نأتي على ذكره سلباً أو إيجاباً، ونستفيد من 
احلّي��ز املتاح كي نق��ول ما نري��د قوله. هكذا 
نكون نؤم��ن بكّل ما نكت��ب، لكّننا ال نكتب 
كّل ما نؤمن به. وطالل، بدوره، لم يسأل أحداً 

أن يكون غير ذلك.

من »النهار« إلى... مصر
وراودنا يومذاك هاجس عّبرنا عنه بلغة غالباً 
ما أتت مداوِرة: كيف ننهي س��طوة »النهار« 
التي رأيناه��ا العائق الذي يراه االنقالبّيون في 
وزارة الدفاع؟ ف��إذا كان لبنان يتهاوى لصالح 
الثورة الفلس��طينّية، وإذا كانت البورجوازّية 
الطبق��ة  لصال��ح  األخ��رى،  ه��ي  تته��اوى، 
العامل��ة، فلماذا إذاً ال تته��اوى »النهار« أمام 

»السفير«؟
وكان ما يش��ّجعنا أّن واحدنا يأتي إلى اجلريدة 
الولي��دة م��ن ه��مٍّ ع��اّم ت��دّل إلي��ه حزبّيته 
وصلت��ه ببضعة كتب وأف��كار، همٍّ ال يُصرَّف 
بالكتاب��ة والنش��اط السياس��ّي، فيم��ا  إالّ 
ُمجايلونا ف��ي »النهار« يس��عهم أن يعملوا 
أساتذة في التعليم أو موّظفني في املصرف، 
كم��ا ميكنهم أيض��اً العمل ف��ي الصحافة 
ح��ني يقودهم إليها احلّظ أو س��وءه. وإذا كان 
الرأي احلاس��م ما ميّيز واحدنا، فتلطيف الرأي 
ومتويهه م��ا ميّي��ز واحدهم. وه��ذا فضالً عن 
حساسّيٍة نّفرتنا دائماً من »املصادر العليمة« 
و »األس��رار« الت��ي ال يُعرف من أس��ّر بها. أّما 
»فخامتك« و »معاليك« فلغٌة لسوانا، بينما 
نحن نس��ّمي »الكبار« و »القام��ات« من غير 
أن نرفق أس��ماءهم ب� »البيك« و »الش��يخ« 

و »العميد«.
لك��ّن املش��كلة أّن مس��اعينا املضم��رة إلى 
منافس��ة »النه��ار« 
م��ة  محكو
ى  له��و با
ّي  ملص��ر ا
ي  ل��ذ ا

يعصف بطالل. ذاك أّنه كان يستقي البدائل 
واملثاالت من بلد ُعّطلت فيه الصحافة طويالً 
وُكّمم��ت األف��واه. وهذا ما رب��ط أقدامنا في 
الس��باق بأطنان من احلجارة، إذ كيف نركض 
ونح��ن ال تس��تهوينا إالّ األنظم��ة والتجارب 

املشهورة بلجم الصحافة وتقييدها؟
وعل��ى العم��وم، م��ال اله��وى بنا إل��ى ما ال 
يس��تهوي احلّرّية، وال تس��تهويه، ولبنان كان 
أكث��ر بلدان الع��رب احتضاناً له��ا. وكم كان 
ياس��ني احلاف��ظ يُدهش��نا ويضعضعنا حني 
يقترح علين��ا، إذ نلتقيه في رده��ات اجلريدة، 
»النض��ال للبنن��ة الع��رب« ب��دل »النض��ال 

لتعريب لبنان«.
فبينما كانت ش��وارع بيروتّية كاحلمرا وبلّس 
والروش��ة تتباه��ى باألكش��اك، كان لُع��اب 
»الس��فير« يُسيله محّمد حس��نني هيكل، 
الذي احتفظت له بلقب »األس��تاذ« احلصرّي، 
وهو لم يس��تحّق موقع��ه إالّ بفضل عالقته 
الوثيقة والش��هيرة بحاك��م ديكتاتور. وفي 
النخاع الش��وكّي للجريدة أق��ام »أوالد احلارة 
الطّيب��ني« وش��عبوّيات أخرى ج��يء بها من 
األف��الم املصرّية ال تفعل غير حتويل أصحابها 

جاليًة في بلدهم.
لكّننا كّنا عائلة مبا تنطوي عليه العائالت من 
موّدة ورفاقة، لكْن أيضاً مبا تنس��جه من نكد 
ومكائد. وس��ريعاً ما حتّول زمالء نهارنا ندامى 
سهر، خصوصاً بعدما اضطّرني اندالع حرب 
السنتني إلى مغادرة بيت األهل في األشرفّية 

واالنتقال إلى شّقة مفروشة في احلمرا.

امتصاص األزمات
فجوزيف سماحة وشوقي رافع وناجي العلي 
وباسم الس��بع وحس��ني حاّلق ووليد شقير 
وحلم��ي التوني وراش��د فايد وس��عد محيو 
وولي��د نويهض وج��ورج ناصي��ف وجناة حرب 
وفادي��ة الش��رقاوي وزين��ب حّس��ون وفيصل 
سلمان ومحّمد ش��قير ومعتّز مدني وعدنان 
احلاج وإميان ش��مص وموّف��ق مدني وأمل حّوا 
وعصام اجلردي ويوسف برجاوي وعمر الناطور، 
وآخرون يصعب إحصاء أسمائهم، كانوا جنوم 
النهار الذين ينقل��ب أكثرهم في الليل جنوم 
ليل. وكان ينضّم إلينا في بعض تلك األماسي 
معّلمنا احلِرَفّي الدؤوب محّمد مشموش��ي، 
ومدير حتريرنا الذي يس��ير كأّنه ينزع لغماً من 
حتت قدميه بالل احلس��ن، واملس��رحّي الرقيق 
واملتحّفظ س��عد اهلل وّنوس، وإبراهيم عامر 
الذي يقي��م فصالً ح��اّداً بني أخوّي��ة املقهى 
احلس��يني  املكت��ب، ومصطف��ى  ومراتبّي��ة 
الذي يحمي دماثته وخجله بحس��م مشبع 
باليقني. أّما ياس��ر نعمة، املدير اإلدارّي اللبق، 
وباسم الس��بع، الذي اس��تهواه منذ شبابه 
املبك��ر أن يكون »ش��يخ ش��باب«، فكانا من 
ميتّص��ان األزمات التي تنش��أ بني طالل وواحد 
م��ن أهل البي��ت. وهم��ا كانا يوحي��ان أّنهما 
منقذا ط��الل من ض��الل ألّم به فج��أة، وهو 
اإلنقاذ الذي يجوز الش��ّك في أن يكون طالل 

قد أراده، وإن كان قد أوحى بأّنه يريده.
والزم��الء األصدقاء هؤالء، ممّ��ن تراوحت أعمار 
معظمهم ب��ني العش��رين والثالث��ني، كانوا 
خليطاً من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها 
الدني��ا، ريفّيني مقيمني في املدينة ومدينّيني، 
س��ّنة وش��يعة مع أقّلي��ة من املس��يحّيني 
الذين سميوا »وطنّيني«، مثلهم مثل آخرين، 
كس��مير فرجنّية وغّس��ان اخلازن اللذين كتبا 
افتتاحّي��ات للجريدة م��ن دون أن يعمال فيها. 
وكان أغل��ب أولئ��ك الش��ّبان والش��اّبات إّما 
شيوعّيني في احلزب أو شيوعّيني في املنّظمة. 
أّم��ا العرب غير اللبنانّيني بينن��ا فكانوا أكبر 
سّناً وأكثر جتربة في سياسات القسوة التي 

عادت عليهم بالقهر واملرارة.

لكّنها احلرب...
واملرارة وفدت إلينا من أبواب ونوافذ عّدة. ذاك 
أّن احل��رب التي ناضلنا بهّمة كي تقع، وقعت. 
وك��م كّنا نتباهى بزميلن��ا املصّور أكرم الذي 
يغّط��ي األح��داث بيد حتمل الكامي��را وأخرى 

حتمل الرّشاش.
واحل��ال أّن احلرب تبقى احلقيقة األش��دّ تأثيراً 
وفعالً في »الس��فير«. فهي ولدت قبل أشهر 
عل��ى اندالعها، م��ا توأم االثنت��ني جاعالً 
واحدتهما، ولو على شيء من املضض 
أحيان��اً، ضرورة لألخ��رى. لكّن احلروب 
من طبعه��ا حتويل اجلرائد نش��رات 
تعبوّي��ة، فيم��ا م��ن طب��ع اجلرائد 

مكافحة احلروب والنشرات.
هكذا قضي مبكراً على »السفير« 
أن تكون صوتاً نضالّياً يعرف احلقيقة 
أكثر ممّ��ا يُخبره��ا، وأحيان��اً قبل أن 
تصي��ر حقيقة، أو م��ن دون أن تصير. 
أّم��ا احلج��ج الت��ي طابت أللس��نتنا 
فس��هلة تك��ّر كّر امل��اء مبج��ّرد فتح 
احلنفّي��ة. ذاك أّن ثّم��ة »مصائر« ندافع 
عنها، و »مؤام��رات« نحبطها، واحتالالً 
ال نفعل إالّ الدفاع عّمن يس��تدعيه من 
أج��ل أن يقاومه. وكان س��هالً أن يقول 
واحدن��ا، ح��ني يتظاه��ر بالبراغماتّية، 
إّن اجلري��دة تريد قّراء والق��ّراُء معّبأون. 
أّم��ا أن نك��ون نحن ق��د عّبأناهم لكي 
يريدونا ونريدهم هكذا فأمر آخر. وفعالً 
امتلكن��ا القدرة على إيق��اع الوقيعة 
بني زوج وزوجة متحاّب��ني بذريعة أّننا 
أردنا لهما أن يتحاّبا أكثر، وأن يكونا 

مثال العائلة املشتهاة.

والرغب��ات هذه، الت��ي رعتها ب��راءة البعض، 
وجدت دائماً مستعّدين ملّدها باملال والسالح 
اللذين كانا يتحّركان في اجّتاهات شّتى. ومع 
اقتراب حرب السنتني من نهايتها وافتراق أهل 
»اخلندق الواحد«، اختارت »الس��فير« الطرف 
األق��وى، وكان تلويث احلرب ملعظم الصحافة 
قد قطع ش��وطاً أبعد. فاجليش السورّي دخل 
لبنان يومذاك من بّوابات كثيرة، منها مقتلة 
تّل الزعتر، ومنها العدوان على الصحافة غير 
املوالية لدمش��ق وقتل صحافّيني وإس��كات 
غيره��م. وتب��ّدى، حين��ذاك، كم كّن��ا أحراراً 
وأقوياء حيال »البيك« و »الفخامة« بالقياس 

إلى ما صرناه حيال »سيادة العقيد«.

زيارة السادات
بيد أّن األم��ور تغّيرت مع زيارة أنور الس��ادات 
الق��دس. فقب��ل أن يس��تعيد أه��ل »اخلندق 
الواح��د« وحدته��م، كتب طالل بلس��انهم 
»الس��اقط  الش��هير  مانش��يته  أجمع��ني 
عند املغتص��ب«، وكانت لي ف��ي هذا اجلنون 
مس��اهمة تُخجلن��ي هي افتتاحّي��ة بعنوان 
»اقتل��وه«، داعياً إلى قتل الرئيس املصرّي قبل 

أن يصل إلى »الكيان الصهيونّي«.
يوم��ذاك، وبغّض النظر عن املضمون الرهيب 
مل��ا كتبته، أت��اح لي ط��الل س��لمان أن أوّقع 
افتتاحّي��ة عل��ى الصفح��ة األول��ى وأنا في 
السادس��ة والعش��رين، وه��و ما تك��ّرر مراراً 
بع��د ذاك. وبه��ذا، ومبعاملة كه��ذه لكثيرين 
غيري، س��ّجل طالل لنفسه ميزة فريدة، هي 
أّنه يرعى ويش��ّجع من يلي من األجيال بعني 

واسعة وقلب كبير.
وبقرار أو من دونه، يُحس��ب ل� »السفير« أّنها 
املكان الذي أُّسس��ت فيه الكتابة التحليلّية 
ف��ي اإلعالم اليوم��ّي اللبنان��ّي بعدما طغت 

الكتابة اإلنشائّية طويالً.
فعل��ى صفحاتها، م��ا بني النش��أة واإلغالق، 
كت��ب م��ن العرب ياس��ني احلافظ وميش��ال 
كامل وأدونيس وجميل مطر وفهمي هويدي 
وعزمي بشارة وميش��يل كيلو وياسني احلاج 
صالح ولؤي حس��ني وثائر ديب وسنان أنطون 
وكثيرون آخ��رون. وفيها عمل م��ن اللبنانيني 
ف��ّواز طرابلس��ي وجه��اد الزين وزي��اد ماجد 
وحس��ام عيتاني ونهلة الشّهال وساطع نور 
الدين وإبراهيم األمني وخالد صاغّية ووس��ام 
سعادة ونصري الصايغ وربيع بركات وغيرهم. 
وال أظ��ّن أّن أح��داً م��ن أصح��اب األس��ماء 
املعروفة اليوم لم تستكتبه »السفير«. وإلى 

هؤالء وس��واهم، حامت دائماً أطياف لطيفة 
فوق مكاتبها، كمنح الصلح والس��ّيد هاني 
فحص، ممّن حمل��وا إلى تلك املكاتب جتاربهم 

الغنّية وعبارتهم األنيقة.
وف��ي »الس��فير« أّس��س إبراهي��م العريس، 
مطالع 1977، صفحة ثقافّية احتضنت أدباء 
س��ائر املناطق والطوائف وفّنانيها، كاس��رًة 
تقلي��د التمحور حول اجلبل املس��يحّي، كما 
احتفل��ت ب��األدب العاملّي مبا يغاي��ر التعاطي 
الس��ائد، اللبنان��وّي وش��به الس��ياحّي م��ع 

الثقافة.
وأيضاً بني النشأة واإلغالق، ضّمت »السفير«، 
كتلة معتبرة من صانع��ي الثقافة اللبنانّية 
املعاصرة. فإلى عرب شغلوا مواقع أساسّية، 
كس��عد اهلل وّنوس ويس��ري نصر اهلل ورؤوف 
مس��عد، وطبعاً ناجي العلي، أو اس��ُتكتبوا 
بّني��س  ومحّم��د  فيه��ا كهاش��م ش��فيق 
وس��واهما، أضاء صفحات »الس��فير« شاعر 
كعّب��اس بيضون وروائّي كحس��ن داوود، كما 
اّتس��عت لكثيرين حملوا إليه��ا جنومّيتهم، 
أو اكتس��بوها فيه��ا، ف��كان منه��م محّمد 
العبداهلل والياس خوري وبول شاوول وشوقي 
بزي��ع ومحّمد س��ويد وعناية جاب��ر ومحّمد 
علي فرحات ويوس��ف بّزي وس��امر أبو هّواش 
وحّس��ان الزين ويحيى جابر وجهاد بّزي ورشا 
األطرش واسكندر حبش وعبيدو باشا وسحر 

مندور وندمي جرجورة وأحمد بّزون...

صالح بشير واخلميني
وفي ما يعنيني خصوصاً، عّرفتني »السفير« 
إلى صالح بشير، التونس��ّي اجلّوال الذي جاء 
إلى بيروت مناضالً وعمل مترجماً، ثّم »تسّلل« 
إلى الكتاب��ة ليغدو أحد أب��رز الكّتاب العرب 
الذين عاف��وا املتون إلى الهوامش، وواحداً من 
أذكى الن��اس وأكرمهم. ومع صال��ح، حّولنا 
الغرف��ة اخملّصصة لصفحة »ال��رأي« امتداداً 
لس��احة هائجة في تظاهرة بطهران تشتم 

الشاه بألسنة كثيرة وتهتف للخميني.
وواقع احلال أّن »الس��فير« كثيراً ما ش��ابهت 
التطاهرات: يأتي طالل متحّمس��اً، حني يبدو 
ل��ه ولنا احلدث جلال، فيوّزعنا على احملاور وتبدأ 
املسيرة. إالّ أّنها ش��ابهت األحزاب النضالّية 
آكثر ممّا ش��ابهت املهن. والحق��اً، وفي املعنى 
هذا، »انشّق« عنها »يساراً« جوزيف سماحة 
وابراهيم األمني لينش��آ »األخبار«، و »انشق« 
س��اطع نور الدي��ن »مييناً« ليؤّس��س »املدن«، 
وه��ذا بعدم��ا كان باس��م الس��بع وفيصل 

سلمان قد بلغا في »االنشقاق« ما يرقى إلى 
»ارتداد«.

أّما أنا، فتغّيرت مبكراً كما تغّيرت »السفير«. 
فمنذ أوائ��ل الثمانينات، وقد أفضت التجربة 
اإليرانّية إلى الثيولوجّية احلقود التي صارتها، 
لم يعد يعنيني أكثر من اس��تقرار السلطة 
املركزّية في بيروت، كائناً من كان رمزها. وحني 
ح��ّل االجتياح اإلس��رائيلّي وتباه��ت جريدتنا 
في واحد من مانش��يتات طالل الصارخة بأّن 
»بي��روت حتترق وال ترفع األعالم البيضاء«، كان 
املانش��يت الذي يس��تهويني، وهو هرطقة ال 
تُكت��ب، أّن بيروت ترفع األعالم البيضاء كي ال 

حتترق.
لكّن طالل، واحلّق يقال، حتّمل اختالفي طويالً، 
وكان يش��ير إليه مداعبًة بتس��ميتي »االبن 
الض��اّل«. وه��و احتملني لس��نوات راح فيها 
افتراق��ي يتزايد عن فهم »الس��فير« لكّل ما 

يدّب على األرض.
ولن يقوى النسيان، الذي يلتهم أشياء كثيرة، 
على التهام حوادث صغرى مؤّثرة. فحني جرت 
محاول��ة آثمة الغتي��ال طالل، كن��ت مصاباً 
بزكام أّخر عيادتي له ثالثة أّيام أو أربعة. لكْن 
حني زرت��ه، عاتبني برّقة ش��ديدة، تكاد تكون 
اعتذارّي��ة، ظاّناً أّن اخلالف السياس��ّي ما حال 
دون تفّق��ده. واحل��ال أّن الطرف ال��ذي اّتهمه 
مبحاول��ة االغتي��ال ه��و الطرف ال��ذي كنت 
أدافع عنه في جريدته، جملّرد أّنه رمز الس��لطة 
املركزّية يوم��ذاك. وكان الرأي الذي أميل إليه 
أّن قيام السلطة شرط ملعارضتها، وإالّ دخلنا 

في همجّية املعارضة من دون سلطة.
أّما إّبان عالجه، فتبّرع صديقه أس��عد املقّدم 
ب��أن يس��ّد الف��راغ ال��ذي س��ّببه احتجابه. 
وم��ا لبث أس��عد، بنواي��اه احلس��نة وأفكاره 
البسيطة عن »مأسسة السفير«، أن انضّم 
إلى فرقة العاملني على إنقاذ طالل من طالل. 

لكْن هيهات!
ف��� »الس��فير« وط��الل س��لمان يس��تحيل 
فهمهما، هما أيضاً، م��ن دون العائلة ونظام 
القراب��ة، ومن أّي��ام اجلريدة األول��ى، ُوجد من 
يس��ّميها »شمس��طراليا« تدليالً على عدد 
العامل��ني فيها م��ن أبناء شمس��طار، بلدة 
ط��الل. لك��ْن أيضاً، ورمّب��ا أكثر م��ن أّي مكان 
آخر، كان��ت تنعق��د زيجات في »الس��فير«، 
وتل��د زمي��الت، وكثيراً م��ا تس��تعرض أدراج 
اجلريدة أطفاالً يحمله��م آباؤهم وأّمهاتهم. 
وإذا كانت املؤّسس��ات الصحافّي��ة اللبنانّية 
كّله��ا ملكّي��ات عائلّي��ة، ف��إّن »الس��فير« 

مشاعة عائلّية تقف مش��اعّيتها، بطبيعة 
احلال، عن��د عتبة املُلكّية. فال��زواج والطالق، 
وكذل��ك التعي��ني والتوريث، أم��ور مفتوحة 
لنق��اش اجلمي��ع وتداوله��م. وطالل نفس��ه 
أكثر من يس��تضيفون اآلخري��ن إلى همومه 
الش��خصّية والعائلّية، مستعيناً باألصدقاء 
على حّلها، م��ن دون أن يُتاح لهؤالء األصدقاء 
فهم دواخلها العميق��ة، ومن غير أن يكونوا 
ه��م أنفس��هم مراجع تقلي��د ف��ي التربية 

واالنتظام العائلّي.
و  »العائل��ة«  ب��ني  التناق��ض  ح��دود  وف��ي 
»املؤّسس��ة«، قضى طالل س��نوات يؤّس��س 
املؤّسسة لفظاً وميّت العائلة التي هي »عائلة 
اجلمي��ع« باملعن��ى ال��ذي كان يزهو ب��ه بيرون 
في األرجنت��ني. وفي ذلك اس��تعان بالنفوس 
الكثيرة واملتعارضة املقيمة في نفس��ه، هو 
الذي يحّب أن يربح ويحّب أن يخسر، وأن يبدو 
رابحاً وهو يخس��ر وخاسراً وهو يربح، واحلامل 
اإلميان القدمي واملكتش��ف أّنه ب��ات لزوم ما ال 
يلزم، واألب الذي يس��تهويه أن يكون صديقاً 
لألبن��اء، وأحياناً ابناً له��م، وابن الدركّي الذي 
يخش��ى العقداء ويقصر جتّرؤه على ساس��ة 

يشاركونه، مثلنا جميعاً، اخلوف من القتل.
وفي احل��االت كاّف��ة، جنح طالل س��لمان في 
حتويل السفيرّيني جيشاً عاطفّياً في عالقته 
ب� »الس��فير«، ينفع��ل ويتعّصب له��ا، وقد 
يبكي منها وقد يبكي عليها. وهي بالتأكيد 
عالق��ة عائلّية بحتة ال مثي��ل لها بني جريدة 
وعاملني فيها. وهذا ما عّززته تلك العاطفّية 
التخديرّية التي تزخر بها اخملاطبات الشعبوّية، 
ف� »تُقنع« الس��امع بعكس ما يقوله العقل 
واملنطق واملصلحة. وهكذا كان من يدخل إلى 
مكت��ب طالل محتّجاً يخ��رج منه معّزياً، في 
انتظار أن يتراجع مفعول اخملّدر بعد ساعتني.

املعنى الذي تصّدع
وف��ي هذه الغضون كان��ت الثمانينات تطرح 
على »الس��فير« هّم��اً أكبر يّتص��ل باملعنى 
الذي رس��مته لنفس��ها. فالعروب��ة األخوّية 
البس��يطة بدأت تنشّق إلى س��ّنة وشيعة، 
وفلس��طينّيني ولبنانّي��ني. وم��ا ب��ني خطف 
موس��ى الصدر ف��ي ليبي��ا وح��رب اخملّيمات 
الش��يعّية- الفلس��طينّية، راح��ت تته��اوى 
املعان��ي جميع��اً، وراح يّتضح ك��م أّن »جرح 

فلسطني« من طبيعة بالستيكّية.
وف��ي تلك املرحلة أجنزُت في »الس��فير«، وهو 
كان آخ��ر ما فعلته قبل االنتقال إلى »احلياة« 

وإل��ى لندن، عدداً من املقاب��الت والتحقيقات 
عن النخبة السياس��ّية املارونّي��ة في لبنان، 
ش��اركني فيها حسن الس��بع الذي يجتمع 
في��ه م��ن املزاي��ا م��ا يصع��ب اجتماعه في 
ش��خص واحد. لقد كان حسن سّيد الطابق 
األعلى، طابق األرش��يف، محاط��اً بأصدقائه، 
ليل��ى حّمود، الت��ي صارت زوجت��ه، وصقر أبو 
فخر ومحمد س��ويد وزينب س��لمان وحسن 

يوسف.
وكان حس��ن كثي��راً م��ا يق��رأ املعلومة في 
أرش��يفه ويقارنها بالتغطية في جريدته ثّم 

يهّز رأسه ويستعيذ بالعلّي العظيم.

من بعيد...
ومن لندن اس��تمّر التلّصص على »السفير« 
وهي تسعى بشّق النفس ألن تؤّلف معنى ال 
يتأّلف. فأمورها، ال س��ّيما في العقد األخير، 
راح��ت تتدهور بس��رعة فائقة، وس��نة بعد 
س��نة جعل يتنام��ى التضييق عل��ى كّتابها 
املغايري��ن، حّت��ى أّن بعضه��م ل��م يطيق��وا 
البق��اء فيها. وصار عل��ّي أن أبذل جهداً بالغاً 
إلقناع من أُخبرهم كم كان طالل رحباً طوال 
»انش��قاقي« ف��ي الثمانينات. وف��ي ظّني أّن 
واحداً من األسباب يعود إلى اختالف السلطة 
الفلسطينّية في بيروت ثّم ما أعقب عهدها 
من فوض��ى واحتراب لترس��يم احلصص عن 
توّطد الس��لطة الس��ورّية وزمنه��ا، فكيف 
وق��د التق��ى »س��يادة العقيد« و »س��ماحة 
الس��ّيد« على طلبات واحدة ينبغي أن تُلّبى؟ 
وشمس��طار، في آخر املطاف، ومثلها احلمرا، 
واقعتان في نطاق ال يتس��امح معه املسّدس 
وال تتعّف��ف عنه العبوة. ويب��دو، إلى ذلك، أّن 
التمويل الليبّي البعيد أقّل تطّلباً من مصادر 

متويل باتت أقرب وأكثر داخلّية.
لكّن الترّدي بلغ حّداً أجاز التعامل مع بهجت 
س��ليمان بوصفه مفّكراً خطي��راً، ومع إيلي 
حبيق��ة بوصفه قطباً سياس��ّياً، ناهيك عن 
نعي ناعسة األسد، والدة حافظ، بلغة تشبه 
لغ��ة كيم إيل س��ونغ ف��ي حديثه ع��ن أّمه. 
ولئن س��بق حلرب اخملّيمات أن بّينت أن »جرح« 
فلسطني بالس��تيكّي، فإّن إصبع »السفير« 
انضّم إلى أصاب��ع لبنانّيني آخرين في اللعب 

ب� »جرح« سورّية وتوسيعه.
وأحدس أّن أحد الطالالت التي فيه ال بّد اشمأّز 
من ط��الل اآلخر، ذاك الذي يتواطأ مع أش��رار 
يرس��لون إلى س��ورّية ش��ّباناً من شمسطار 
وجوارها، فيذهبون قاتلني ويرجعون مقتولني.

والت��رّدي ه��ذا وازاه تهاف��ت لم ميك��ن جتّنبه: 
ذاك أّن اس��تحالة رت��ق الفج��وة ب��ني الكالم 
والواق��ع، وبني بعض الوقائ��ع وبعضها اآلخر، 
وبني العروبة وإيران، أفقدت املبالغة الدرامّية 
التي اشُتهرت بها »الس��فير« آخر اجلّد الذي 
تبّقى لها. وكم ب��دا مضحكاً، ومحزناً أيضاً، 
أن جتتمع لس��نوات افتتاحّية هوائّية لسعيد 
عقل على الصفحة األولى وعبارة جلمال عبد 
الناصر ال يقرأها أحد على الصفحة األخيرة. 
وكانت »السفير«، منذ يومها األّول، قد دأبت 
على أن تنش��ر يومّياً عب��ارة للزعيم املصرّي، 
حّتى غ��دت أبا هريرته، هو ال��ذي لم تطل به 

احلياة كي يقول كّل العبارات املنسوبة إليه.

زمن مقفل
وتلك أّي��ام ال ينفص��ل عنها تاريخن��ا، أفراداً 
وجماع��ات، مبا أحببناه منه وم��ا كرهناه. أّما 
الذي��ن يبحثون عن ِعَبر فلن يفوتهم أّن لبنان 
الذي أمعّنا في متزيق��ه لم يعد يعني الكثير 
ل� »الوطن العربّي«، بينما األخير انتهى نكتة 

لم تعد تُضحك أحداً في لبنان.
وإقف��ال »الس��فير«، في هذا املعنى، إش��ارة 
إلى زم��ن أكبر س��عينا جميعاً إل��ى إقفاله. 
فهو قد يقول ش��يئاً عن اقتص��ادات العالم 
وصحافاته، لكّنه يقول أكثر كثيراً عن جفاف 
املال السياس��ّي، أو باألحرى العس��كرّي. وهو 
بالطبع يّتص��ل باملبيعات واإلعالن��ات، لكّنه 
أوث��ق اّتصاالً بانهي��ار الرأي العاّم ف��ي لبنان، 
مع انهيار الدول��ة الذي تكّتم عليه الطائف، 
لصالح اآلراء اخلاّصة الطائفّية التي ال تعوزها 

الصحف.
وإقفال »الس��فير«، كائناً ما كان احلال، يبقى 
حدث��اً محزناً، وأّي إقف��ال ألّي صحيفة حدث 
مح��زن. أّما اخلالف السياس��ّي فس��بب آخر 
كي يتمّسك واحدنا باألصوات التي يخالفها 
وتخالفه، مقاوماً اكتمال التحّول إلى صحراء 
ال تصدر عنه��ا إالّ مونولوغ��ات متفّرقة. وإذا 
صّح أّن الصحافة اللبنانّية، ال سّيما النضالّي 
منه��ا، فعلت كّل ما في وس��عها كي نصل 
إل��ى هذه النتيج��ة، التي تدفع هي نفس��ها 
ثمنه��ا، فالدف��اع عن لبنان املتع��ّدد يقتضي 
الدفاع عن صحافته ول��و رغماً عنها. ذاك أّن 
اإلقفال ليس العقاب العادل ألّي كان، ال سّيما 
وأّنه يطاول مئ��ات الصحفّيني واحملّررين الذين 
س��ُيلَقون على قارعة البطال��ة. وهذا فضالً 
ع��ن كونه انتصاراً لصورة البل��د كما أرادتها 
صحاف��ة تطحن الوطن بالقضّية، ظاّنًة أّنها 
ستنجو من غرق مجتمع دفعته، بحسن نّية 

أو سوئها، إلى الغرق.
أّما أنا، فالقليل الذي بّت أعرفه وأُعرَف به إّنا 
ابتدأ في »الس��فير« ومعه��ا وبفضلها. وأّول 

إيفاء الدين املستحّق املصارحة باحلقيقة.

نادين كنعان

كل املؤش��رات ال��واردة من »النه��ار« تؤكد أّن 
القائمني على الصحيفة اللبنانية الثمانينية 
ي��دورون في حلق��ة مفرغة، محاول��ني اخلروج 
عبث��اً من أزمتهم املالي��ة املتفاقمة منذ نحو 
سنة ونصف سنة، حتى وصل بهم األمر إلى 
»إذالل الناس واملراوغة والتحايل على القانون«، 
حسب تعبير صحفي مخضرم في املؤسسة، 

فّضل عدم الكشف عن اسمه.
بعدما أُعلن قبل فت��رة عن نّية القائمني على 
الصحيفة التخلي عن نحو س��بعني موظفاً، 
أصدرت »جلنة املتابعة للصحفيني واملوظفني« 
في »النهار«، األس��بوع املاضي، بياناً كشفت 
في��ه أّن مجموعة منهم »تقّدمت بش��كوى 
ل��دى وزارة العم��ل ملطالب��ة إدارة الصحيفة 
بتس��ديد الرواتب الش��هرية املستحّقة لهم 
منذ 15 ش��هراً )مبا فيها ش��هر كانون الثاني 
احلال��ي(«. أعقب��ت ذل��ك زيارة ق��ام بها بعض 
لوا هذه اللجنة إلى وزير  املوظفني الذين ش��كّ
العمل اجلديد محمد كّب��ارة، برفقة وكيلهم 
القانوني احملامي أكرم عازوري. وتداولت مواقع 
إخبارية ع��ّدة أنباء عن طلب كب��ارة اجتماعاً 
ثالثياً يض��م ممثلني ع��ن الطرَف��نْي املتنازَعنْي 
وال��وزارة للتوّصل إلى صيغ��ة نهائية للحل. 
وق��د حاول��ت »األخب��ار« م��راراً التواص��ل مع 
الوزير للحصول عل��ى تفاصيل إضافية حول 

املوضوع، غير أّنها باءت بالفشل.
أج��واء املوظفني تؤك��د تعّرضه��م لضغوط 
للتنازل عن حقوقهم أو حّثهم على االستقالة 
مقابل احلص��ول على مس��تحقاتهم املالية 
املتأخرة، وهو ما يعتبرونه »ابتزازاً واس��تغالالً« 
لظروفهم املعيشية الصعبة. ويوضح هؤالء 
أّن تأخّره��م ف��ي التحّرك يأتي م��ن حرصهم 
على عالقتهم املتين��ة باجلريدة العريقة التي 
»أمضينا فيها أجمل سنوات عمرنا، وأسهمنا 
في جناحها. بالنس��بة إلى جزء كبير مّنا، هي 
مبثابة ابنتنا التي رّبيناه��ا برموش العني«.في 
30 كان��ون األّول املاض��ي، ُوّزع عل��ى املوظفني 
كتاب خطي موّقع من رئيس��ة مجلس اإلدارة 
نايل��ة تويني، يش��ير إلى أّن ش��ركة »النهار« 
ش.م.ل. م��ا تزال »تبحث ف��ي كيفية معاجلة 
األزمة املالية التي تعاني منها، وبالتالي ليس 
من حاجة حالياً لتواجدكم في مركز عملكم 
لديها«. وج��اء في الكتاب أيض��اً: »قّررت إدارة 
الشركة الطلب منكم االمتناع عن احلضور... 
إل��ى أن يت��م اس��تدعاؤكم الحق��اً م��ن أجل 
متابع��ة البحث معكم عن احللول املناس��بة 
في ما يتعلق بعملكم لديها. على أن حُتس��م 
فترة عدم احلض��ور إلى عملكم من إجازاتكم 
السنوية. مع التأكيد أن هذا الكتاب ال يُعتبر 

و/أو يُفّسر مبثابة صرفكم من العمل...«.
ف��ي س��ياق متص��ل، يؤك��د احملام��ي أك��رم 
ع��ازوري ل� »األخب��ار« أّننا »لس��نا أمام صرف 
تعّس��في، ألّن الصرف لم يج��ر بعد، ال خطياً 
وال ش��فهياً«، مش��دداً على أّنه اشُترط على 
املوظفني والصحفيني التوقيع على براءة ذّمة 
تفي��د بأّنه��م حصلوا على كام��ل حقوقهم 

من املؤسس��ة، لضمان احلصول على رواتبهم 
وأجوره��م املس��تحقة من��ذ أش��هر طويلة. 
وأشار إلى أّنه طلب من وزير العمل املساعدة 
في ح��ل قضية دف��ع الرواتب »الت��ي ال ميكن 
املس��اومة عليه��ا، ألّن أح��داً ال يف��اوض على 
حّقه املكتسب«. أما في حال حصول الصرف 
التعّس��في، ف� »س��يجري احلدي��ث في حينه 
عن التعويضات املناس��بة«. ولفت عازوري إلى 
أّن التوقي��ع على براءة الذّم��ة اآلن يعني تنازل 
املوّظ��ف عن حّقني قانونيني أساس��يني، هما: 
اإلنذار املس��بق )بني ش��هرين وس��بعة أشهر 
حس��ب مّدة العمل(، والتعويض اإلضافي في 
حال الصرف غي��ر املبّرر )من ش��هرين إلى 12 
ش��هراً حس��ب مّدة العمل(. عازوري الذي يرى 
أّن��ه إذا التزم��ت »النهار« القي��م التي لطاملا 
دافعت عنها، لن يك��ون املوّظفون يحتاج إلى 
وكيل قانوني، س��يلتقي وزي��ر اإلعالم ملحم 
رياش��ي بع��د عودته م��ن الس��عودية ونقيب 
احملّررين الياس عون قريباً للعمل على حّل هذه 

املعضلة.
الصحفي اخملضرم الس��الف ذكره، كشف أّن 
بع��ض املوّظفني وافق��وا عل��ى التوقيع على 
ب��راءة الذم��ة، بس��بب تقّدمهم في الس��ّن 
وخوفهم من املماطلة في حتصيل حقوقهم. 
أما اجلزء اآلخر، فهو بغالبيته من ذوي املداخيل 
املتواضعة وممن ليس��ت لديهم وظيفة أخرى 
ويتكبدون منذ قرابة سنة ونصف سنة أعباًء 
مالية ضخم��ة لم تعد حُتتمل. وق��د قّرر هذا 
اجل��زء املواجهة حتى حتصي��ل احلقوق. وكانت 
إدارة »النه��ار« ق��د عرض��ت عل��ى بعضه��م 
االستمرار في العمل على طريقة االستكتاب 
)بينهم أسماء مكّرسة وأصحاب خبرة(، على 
أال يزي��د س��عر القطعة عن خمس��ني دوالراً! 
وللمفارق��ة، وإثر حتّرك املوظف��ني على األرض، 
أُبلغ العاملون في »النهار« أمس بأّن شهرهم 
الثالث عشر املس��تحق من رواتب عام 2015، 

أصبح جاهزاً في احلسابات املصرفية.
يتذّرع القائمون على »النهار« حالياً باألوضاع 
املالية الصعب��ة التي »حتول دون« دفع الرواتب 
واألجور، برغم أّن أخباراً شبه مؤكدة تفيد بأّن 
األم��وال »مؤّمنة«، وال س��ّيما بعد بيع نصف 
أحد الطوابق الثالثة اململوكة للمؤسسة في 

املبنى الكائن وسط بيروت.
على خ��طٍّ م��وازٍ، وفي م��ا يتعّلق باملش��اريع 
املس��تقبلية، يس��تبعد مص��در مطلع داخل 
اجلري��دة أن تلق��ى »النه��ار« املصي��ر نفس��ه 
جلري��دة »الس��فير« التي أقفل��ت أبوابها قبل 
أّي��ام. ويتحّدث عن نّية ل��دى املعنيني بخفض 
عدد صفحات األعداد اليومي��ة إلى ثماٍن، من 
دون التخّل��ي ع��ن ال��ورق ملصلحة النس��خة 
اإللكتروني��ة. ويبدو أّن التمّس��ك بالنس��خة 
املطبوع��ة مرتب��ط بحج��م اإلعالن��ات التي 
الوي��ب حص��راً  وال ميك��ن  تؤّمنه��ا س��نوياً، 

تأمينها.
في انتظ��ار الفرج، يبقى األم��ل في أن ينجح 
املوّظفون في انتزاع حقوقهم املش��روعة، وأال 
تتح��ّول مهنة املتاع��ب وأهلها إلى مكس��ر 

عصا!

موّظفو الصحيفة.. 
معركة انتـزاع الحقـوق

عن جريدة »السفير« وطالل سلمان
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النهار في ثالثينيات القرن املاضي

في »السفير« أسّس إبراهيم العريس، مطالع 1977، صفحة ثقافيّة احتضنت أدباء سائر المناطق والطوائف وفنّانيها، 
كاسرًة تقليد التمحور حول الجبل المسيحيّ، كما احتفلت باألدب العالميّ بما يغاير التعاطي السائد، اللبنانويّ وشبه 
السياحيّ مع الثقافةفي »السفير« أسّس إبراهيم العريس، مطالع 1977، صفحة ثقافيّة احتضنت أدباء سائر المناطق 

والطوائف وفنّانيها، كاسرًة تقليد التمحور حول الجبل المسيحيّ، كما احتفلت باألدب العالميّ بما يغاير التعاطي 
السائد، اللبنانويّ وشبه السياحيّ مع الثقافة



الملف 12

أزمة »النهار«.. آل تويني يأكلون الحصرم!

الصحافة اللبنانية لم تمت بعد

ال يمكن الفصل بين أزمة الصحافة اللبنانية وأزمة لبنان بكّل أبعادها

غسان سعود

»الصحاف��ة  كلمت��ي  وض��ع  يكف��ي 
املطبوع��ة«، باإلنكليزي��ة، على محرك 
البح��ث اإللكتروني حت��ى تظهر مئات 
املق��االت والتقارير واألبح��اث العلمية 
ع��ن  بعي��داً  املوض��وع،  تتن��اول  الت��ي 
الشاعرية والرومانسية اللتني تتعامل 
بهما الصحافة العربية مع هذا امللف. 
واحد من هذه التقارير نش��ر عام 2011 
عل��ى املوقع اخل��اص ب� »معه��د رويترز 
للتدريب«، يستشهد معّده بقول أحد 
األساتذة اجلامعيني إن على املؤسسات 
الصحفية التوقف ع��ن صناعة منتج 
لعالم لم يعد موجوداً. ويش��ير إلى أن 
تأم��ني املال آنياً ال يكفي، مش��دداً على 
ض��رورة إع��ادة حتدي��د ماهي��ة العمل 
الصحف��ي. ف���« اجملتم��ع تغي��ر، لكن 
املؤسس��ات الصحفي��ة ل��م تواك��ب 
التغيي��ر. دور األخبار في حياة املواطنني 
تغير كذلك، وباتت هناك مصادر كثيرة 
للمعلوم��ات، إال أن الصح��ف تواص��ل 
االنش��غال بأم��ور كثي��رة ال عالقة لها 

باهتمامات اجلمهور وطبيعة حياته«.
األزمة العاملي��ة التي يك��رر اللبنانيون 
احلديث عنها أطاحت عدداً قليالً جداً من 
الصحف القوية بسبب اتخاذ الصحف 
الغربي��ة إج��راءات تبقيه��ا عل��ى قيد 
احلياة. أما أزمة الصحافة اللبنانية، فال 
تتعل��ق بالصحافة املكتوبة فقط، وإمنا 
أيضاً باملرئية واملسموعة، وال عالقة لها 
البتة بأزمة الصحافة العاملية. أساس 
املشكلة أن من يكتب األخبار والتقارير 
والتحليالت في لبن��ان ال يكتبها للرأي 
العام أو اجلمهور الذي تبحث الصحافة 
العاملي��ة ف��ي كيفية اس��تقطابه، إمنا 
لعش��رات السياسيني الذين سيسّرون 
بق��راءة هذا اخلبر أو التحليل فيكافئون 
رئي��س التحري��ر. هك��ذا جت��ري األمور: 
رؤساء حترير الصحف التي أقفلت ���� 
أو في طريقها إلى االقفال ���� نادراً ما 
يسألون عن حركة املبيعات، ولم يسبق 
أن عقد رئيس حتري��ر واحد اجتماعاً مع 
أس��رة التحرير لبحث أسباب انخفاض 
املبيعات في إح��دى املناطق واإلجراءات 
املطلوب��ة منه��م لرفعها مج��دداً في 

هذه املنطقة.
التحري��ر  رؤس��اء  يعق��د  أوروب��ا،  ف��ي 
اجتماع��ات دوري��ة، لي��س فق��ط م��ع 
محرري املناط��ق، بل مع باعة الصحف 
في األكشاك لس��ؤالهم عّمن يشتري 
منه��م الصحف وأي��ة صح��ف وملاذا. 
أم��ا هن��ا، فثمة رؤس��اء حتري��ر صحف 
لم يس��بق لهم زيارة أكث��ر من نصف 
األقضية اللبنانية وال يعلمون شيئاً عن 
أهلها، وال يبال��ون بالرياضة واالقتصاد 
والثقافة والشؤون الدولية وغيرها من 

القضاي��ا. واألنكى من ه��ذا كله أنهم 
يعتقدون بأن النجاح اإللكتروني يتعلق 
بع��دد تصفح أح��د األخب��ار، فيكثرون 
الس��خيفة،  اجلنس��ية  األخب��ار  م��ن 
مفترضني أن بوس��عهم الضحك على 
»غوغ��ل« كم��ا يضحك��ون عل��ى جتار 
اإلعالن��ات احملليني. الصحاف��ة العاملية 
تعتق��د أن أزمته��ا تكم��ن ف��ي تراجع 
عائدات اإلعالنات وأع��داد قراء »الورق«، 
وتنكّب على كيفية استعادة اإلعالنات 
واس��تقطاب ق��راء جدد، فيم��ا غالبية 
أصحاب الصحف اللبنانية يعتقدون أن 
األزمة تكمن في إنش��اء امللوك واألمراء 
اس��تخباراتهم صحفاً  وأجهزة  العرب 
خاص��ة بهم بدل االس��تمرار في متويل 
أصحاب الصحف اللبنانية، إضافة إلى 
تفضيل رج��ال األعمال تبييض األموال 
عب��ر مواق��ع إلكتروني��ة صغي��رة بدل 
االس��تثمار أكثر في الصحف. واألزمة، 
هن��ا، تب��دأ م��ن افتق��اد اإلدارة احلالية 
لغالبية الصح��ف للكفاءة الضرورية. 
فف��ي أيام جب��ران تويني اجلد وغس��ان 
توين��ي وجبران توين��ي، كان هناك دائماً 
ف��ي »النه��ار« رئي��س حترير يثق��ون به 
ويوكل��ون إليه اإلحاط��ة بكل تفاصيل 
الس��يدة  أم��ا  التحريري��ة.  العملي��ة 
نايلة تويني، فعّينت نفس��ها رئيس��ة 
للتحري��ر، رمب��ا العتقادها بأنه��ا أذكى 
من والدها وجده��ا ووالده وأقدر منهم 
عل��ى إدارة ش��ؤون التحري��ر. وتقتضي 
الدق��ة اإلش��ارة إلى أن الراحل غس��ان 
تويني تكّبد عناء رئاسة حترير »النهار« 
سبعة أشهر فقط غداة اغتيال النائب 
جب��ران تويني، لكنه س��رعان ما كلف 
غي��ره ه��ذه املهم��ة، مكتفي��اً بكتابة 
مقاله. وطوال أيام »النهار«، كان هناك 
مدي��ر إداري مختص يخض��ع ألكثر من 
دورت��ني تدريبيت��ني س��نوياً لينجح في 
عمل��ه. إال أن رئيس��ة مجل��س اإلدارة 
والتحرير قررت االس��تغناء عن خدمات 
من رافقوا والدها من��ذ نعومة أظفاره 
واستبدالهم مبن تنحصر جتربتهم مبثل 
صغير هو خفض قيمة االش��تراك في 
الصحيفة من 700 دوالر إلى 500. برغم 
ذلك، وبدل أن تزداد عائدات االشتراكات 
تراجع��ت نح��و 300 ألف دوالر س��نوياً 
خالف��اً لكل القوان��ني االقتصادية التي 
تقول إن الطلب س��يزداد على السلعة 
في حال خفض سعرها. ملاذا؟ ألن الفريق 
الترويج��ي لنايلة ل��م يعتمد أي خطة 
جدية الس��تغالل خفض االش��تراك أو 
منهجته، برغم النصائح الكثيرة التي 
تلقوها بحصر اخلفض باملشتركني اجلدد 
أو جعله لفترة محدودة أو إطالق حملة 
مماثلة للحمالت التس��ويقية السابقة. 
والالف��ت، هنا، أن املس��ؤولني عن تراجع 
االش��تراكات برغ��م خف��ض األس��عار 
لم يُحاس��بوا، ب��ل يواصل��ون عملهم 

ويقبضون أجورهم قبل غيرهم.
بفص��ل  تتعل��ق  الثاني��ة  الفضيح��ة 
رئيس��ة مجل��س اإلدارة والتحري��ر بني 
ثروته��ا الش��خصية وث��روة »النه��ار«. 
فجمي��ع املواطن��ني يع��دون »النه��ار« 
صحيف��ة نايلة جب��ران غس��ان جبران 
تويني. لكن تويني تعد نفس��ها مجرد 
موظفة في مؤسسة ال يربطها بها أي 
مس��ار ومصير. وهي صارحت موظفني 
في الصحيفة، قب��ل فترة، بأنها جالت 
على مراجع سياس��ية واقتصادية ولم 
جتد أي رغبة لديهم في دعم الصحيفة 
أو االس��تثمار فيه��ا. إال أن التدقيق في 
جداول احلسابات يبني أن تويني هي أول 
املمتنعني عن االستثمار في الصحيفة 
أو دعمه��ا، وإمن��ا اكتف��ت قب��ل بض��ع 
س��نوات بإقراض »النهار« مليوناً و700 
أل��ف دوالر من مالها اخلاص لقاء فوائد! 
فلم��اذا يفترض باملتمول��ني اآلخرين أن 
يكونوا أكثر ش��فقة عل��ى الصحيفة 
من مالكتها؟ قبل ذل��ك بكثير، اهتزت 
صدقية رئيس��ة التحري��ر حني عرضت 
أرمل��ة والدها، س��هام تويني، حصتها 
للبيع، وقالت إن ثم��ة زبوناً جاهزاً. فما 
كان من نايلة إال أن تدبرت املال لش��راء 

احلصة مببلغ تقول مصادر سهام تويني 
إن��ه 5 ماليني دوالر، فيم��ا تؤكد مصادر 
الرئي��س س��عد احلري��ري أن��ه 8 ماليني 

دوالر.
هذا كله م��ن بعيد. أما ع��ن قرب، فإن 
رواتب نحو عشرين محرراً في »النهار«، 
بينهم املدير املس��ؤول، ال تتجاوز ألفي 
دوالر، مقاب��ل نحو ثالثني مح��رراً تراوح 
رواتبه��م بني ألف��ني وثالث��ة آالف دوالر، 
ليص��ل مجموع رواتب جس��م التحرير 

الرئيسي إلى مئة ألف دوالر شهرياً. 
وفي املقاب��ل، تبلغ مخصص��ات أرملة 
النائب الس��ابق جبران توين��ي وابنتيه 
والوزير م��روان حمادة وس��تة موظفني 

آخرين
مئ��ة أل��ف دوالر ش��هرياً. فإضافة إلى 
الرات��ب النياب��ي وم��ا ورثت��ه الس��يدة 
س��هام توين��ي، دفع��ت »النه��ار« لها 
خالل الس��نوات العش��ر املاضية نحو 
مجل��س  ق��رر  بعدم��ا  دوالر،  مليون��ي 
اإلدارة االس��تمرار في دف��ع راتب جبران 
تويني ألسرته. وخالل السنوات العشر 
املاضية أيضاً، دفعت »النهار« أكثر من 
2.5 ملي��ون دوالر للوزي��ر م��روان حمادة 
واملوظف��ني ف��ي مكتب��ه ال��ذي تبل��غ 

مس��احته 125 مت��راً. مل��اذا؟ ال أحد من 
املوظف��ني يعل��م؛ إنه��ا اإلدارة الذكية 
اللبنانية. أم��ا مخصصات  للصح��ف 
رئيسة مجلس اإلدارة والتحرير فتتجاوز 

مئة ألف دوالر سنوياً.
الت��ي  الروات��ب  وف��ي م��وازاة ظاه��رة 
تستوجب من رؤساء مجالس اإلدارة، في 
كل الوسائل اإلعالمية، تقدمي كشوفات 
واضحة بالرواتب في مؤسساتهم قبل 
املضي قدماً في التس��ول والبكاء على 
األطالل الليبية والسعودية والقطرية، 
هناك ظاهرة اإلسراف في »التفنيص«: 
فماذا يدفع صحيفة �� أية صحيفة في 
العالم �� إلى ش��راء 3 طوابق في أغلى 
مبنى في وس��ط العاصم��ة؟ املبيعات 
املال  وحتى  واإلعالن��ات،  واالش��تراكات 
السياس��ي ميكن أن يغط��ي مصاريف 
التحرير والورق والطباعة واإلدارة وبعض 
الهدر مث��ل الرواتب اخليالية آلل تويني، 
األحياء منهم واألموات. لكن ال ش��يء 
ميكنه تغطية شراء 3 طوابق في وسط 
بيروت وغيرها. علماً أن تقييم موجودات 
»النهار« مالياً، وإعادة التخمني، يبني أن 
لديها أمواالً تغط��ي كل ما تدعيه من 
خسائر، وميكن في حال بيعها أو رهنها 

تغطي��ة صدور الصحيف��ة من دون أية 
عائدات خلمس��ة أعوام في األقل. وجتدر 
اإلش��ارة هنا إلى أن مص��ادر جدية في 
الصحيف��ة تؤكد أن عجزها الس��نوي 
يبلغ نح��و 3 مالي��ني دوالر، برغم تراجع 
املبيعات واالش��تراكات واإلعالنات وكل 
الهدر اجلانبي، وهو مبلغ يؤكد املديرون 
اإلداريون في هذا القطاع أن تأمينه ممكن 
في ح��ال رف��ع املبيعات واالش��تراكات 
وضب��ط اإلنف��اق. علم��اً أن اإلدارة غي��ر 
الذكية دفعت »النهار« إلى االس��تثمار 
قبل أربع س��نوات بنحو مليون دوالر في 
املوق��ع اإللكترون��ي للصحيف��ة. لكن 
العائ��دات م��ن هذا االس��تثمار ما تزال 
صفراً في احلس��ابات املالي��ة. ويفترض 
بكل مستثمر يفكر في صرف ليرة في 
هذه املؤسس��ة أو غيرها االستفس��ار 
أين س��تذهب ليرته وكيف س��يضمن 
اس��ترجاعها ف��ي ي��وم ما. فاس��تثمار 
املليون دوالر في حملة لزيادة االشتراكات 
مث��الً كان س��يؤمن اس��ترجاع املليون 
عل��ى األقل، فيما اس��تثمارها في دعم 
الصحافة االس��تقصائية أو املناطقية 
في الصحيفة كان س��يؤمن قراء جدداً 
ويرفع املبيعات واالش��تراكات وعائدات 
يتعلق  الرئيس��ي  والس��ؤال  اإلعالنات. 
مبن يتخذ القرارات في هذه املؤسسات 
وبناًء عل��ى ماذا ومن يحاس��به؟ وال بّد 
م��ن التذكير مج��دداً بأن ع��دم حتقيق 
األرباح ش��يء واإلفالس شيء آخر. فقد 
تراجعت أرباح معظم أصحاب الوسائل 
اإلعالمية، لكنهم أبعد ما يكونون عن 

اإلفالس.
وبعي��داً ع��ن »النه��ار« قلي��الً، تنبغي 
إنش��اء  تكلف��ة  أن  إل��ى  اإلش��ارة 
اس��توديوهات وجتهيزاتها كانت تدخل 
ضم��ن موازن��ات التلفزيون��ات وتدف��ع 
أصحابها إلى التذمر من اختالل التوازن 
بني املداخيل واملصاريف. ولكن حني بدأ 
هؤالء بتأجير استوديوهاتهم ملؤسسات 
إنت��اج محلي��ة وعربي��ة لم يس��جلوا 
عائداتها ضمن مداخيل مؤسس��اتهم 
اإلعالمي��ة، ب��ل ذهب��ت العائ��دات إلى 

حسابات جانبية خاصة.
التمعن في أسماء أعضاء مجلس إدارة 
»النهار« يظهر أن رئيس احلكومة سعد 
احلري��ري ميلك عبر ممثلني له نحو 40 في 
املئة من األسهم، وآل تويني نحو 40 في 
املئ��ة، والوليد بن طالل نحو 8 في املئة، 
فيما ميل��ك آخرون 12 في املئة. والالفت 
أن مجلس اإلدارة حني يتخذ قراراً، ترفض 
رئيس��ته تنفيذه بكل بساطة، من دون 
أن يتمكن أحد من إلزامها بش��يء. وال 
شك ختاماً في أن ثروات نايلة وميشيل 
وس��هام تويني هو مالهن اخلاص، وهن 
أحرار به وال يسع أحد مساءلتهن كيف 
ينفقنه. إال أن املوظفني البؤساء الذين 
لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عام 

يرون تويني تستمتع مبنزل جديد تتجاوز 
قيمت��ه مليون دوالر، وتس��تمتع بإجازة 
متتد شهراً كامالً في إيطاليا، ويراقبون 
مواقع التواصل االفتراضي تضج بصور 
الزفاف األس��طوري لش��قيقتها، فيما 
أبناؤهم يطردون من املدارس. املش��هد 
بشع، وتزيده بش��اعة وقاحة اإلدارة في 
»النهار« الت��ي تعرض على الصحفيني 
احلص��ول عل��ى رواتبه��م املس��تحقة 
مقاب��ل التوقي��ع عل��ى اس��تقاالتهم 
من دون دفع ش��هور اإلن��ذار كما تنص 
القوانني. وقد بلغت اإلدارة في احتقارها 
صحفييه��ا حد أن تعرض على أحدهم 
االس��تمرار ف��ي الكتاب��ة مقابل ثالثني 
دوالراً للمق��ال الواح��د، ومبع��دل مقال 
واحد أس��بوعياً ليكون راتبه الش��هري 
نح��و 120 دوالراً. هن��اك من يصمد في 
وجه هذا االبتزاز، لكن هناك من ضاقت 
بهم الدنيا وال يس��عهم املقاومة أكثر 
لتأمني حقوقهم. وال شك في أن افتقاد 
العم��ال اللبناني��ني لثقاف��ة التضامن 
والقتال من أجل حقوقهم يتيح ألرباب 
العمل، تتقدمه��م إدارة »النهار«، فعل 
ه��ذا كل��ه دون أن ينظ��م الصحافيون 
أو عم��ال املطبع��ة أو غيره��م إضراب��اً 
يحرج نايل��ة تويني ويح��ول دون إخراج 
صحيفتها إلى النور ولو ليوم واحد. وال 
شك في أن الشفافية تقتضي الشروع 
مبحاس��بة املقصري��ن واملس��ؤولني عن 
تراج��ع مبيع��ات جريدة »النه��ار« نحو 
%60 منذ عام 2010، ألس��باب ال عالقة 
له��ا مب��ا يش��اع ع��ن تراج��ع االهتمام 
بالصحافة الورقية، إمنا تتصل مباشرة 
مبلل اجلمهور مما ينش��ر ف��ي الصحف. 
وتراجع املبيعات يؤدي حكماً إلى تراجع 
اإلعالن��ات في ظ��ل مواصل��ة »النهار« 
االت��كال عل��ى كب��ار املعلن��ني، فيم��ا 
ب��دأت غالبي��ة صح��ف العال��م تأمني 
م��وارد إعالنية أكبر وأه��م من أصحاب 
املؤسسات الصغيرة بأسعار تناسبهم 
طبع��اً. وال بد هنا م��ن دحض األكاذيب 
املتداولة عن تراجع اهتمامات اجلمهور 
باألخب��ار، فب��دل نش��رة أخب��ار واحدة 
باتت معظم التلفزيون��ات تعرض أربع 
نش��رات يومياً ومواقعه��ا اإللكترونية 
تضج باألخب��ار، وهناك أكث��ر من ثالث 
رسائل عاجلة ترس��ل كل ساعة. ثمة 
ث��ورة أخبار واهتمام كبي��ر من اجلمهور 
التقليدي��ة  الصحاف��ة  لك��ن  به��ا. 
وصحفي��ي املكاتب لم يتأقلموا معها، 
فأخلوا الس��احة للمواقع اإللكترونية 
والتلفزيونات وغيرها. وال بد من اإلشارة 
هنا إلى أن استثمار الصحافة املكتوبة 
في مجال الوفيات فقط خالل السنوات 
املاضي��ة كان س��يؤمن له��ا  العش��ر 
مدخ��والً إضافياً أكب��ر من كل املدخول 
ال��ذي أمنته أخبار الفضائح اجلنس��ية 

على موقع »النهار« اإللكترونّي.

خيراهلل خيراهلل

هن��اك ازم��ة مرّكبة اس��مها ازمة 
الصحافة اللبنانية. ترمز احلال التي 
مت��ّر فيها صحيف��ة »النه��ار« عمق 
هذه االزمة. هناك صعوبات حقيقية 
تواج��ه »النه��ار« التي ص��درت في 
آب � أغس��طس م��ن الع��ام 1933. 
هذه الصحيفة، الت��ي اضطرت الى 
بيع بع��ض ممتلكاته��ا لتتمكن من 
متابعة الصدور في األشهر القليلة 
املقبلة، س��تجد ان ازمته��ا الراهنة 
قابل��ة الن تتجدد عاج��ال ام آجال في 
غياب حّل جذري يضمن استمرارها. 
ازمة »النهار« اعمق بكثير مما يعتقد 
في غياب خطة مدروسة ومتكاملة 

تستهدف انقاذها.
في س��ياق االزمة، توّقف��ت قبل اّيام 
جريدة »الس��فير« الت��ي لعبت دوراً 
أساس��ياً من��ذ الع��ام 1974. بدأت 
بلعب دور ص��وت »احلركة الوطنية« 
ودعمت املقاومة الفلس��طينية في 
ظل وجود مجموعة من الصحفيني 
الالمعني م��ن ذوي اخلبرات فيها وفي 
ظل دعم من قس��م ال ب��أس به من 
اللبنانيني كان��ت تعّبر عن صوتهم. 
لكّنه��ا م��ا لبث��ت ان انتقل��ت الى 
مع��اداة النظ��ام اللبنان��ي، الذي ما 

كان ألي صحيف��ة ان تكب��ر وتنم��و 
من دونه. ص��ار هذا اخلّط في مرحلة 
الحقة قريباً دائماً من نظام الوصاية 
الس��وري او من احللي��ف االّول لهذا 
النظام، في مرحلة معّينة ثم راعيه 
الحق��اً. واملعن��ي هنا ايران ب��كّل ما 
متّثل��ه منذ الع��ام 1979، تاريخ قيام 
»اجلمهورية اإلس��المية« فيها. هذه 
»اجلمهورية« التي هي نقيض تام ملا 
عليه لبنان كناي��ة عن نظام يحمل 
مش��روعا توّس��عيا ذا طابع مذهبي 

على الصعيد اإلقليمي.
كان وج��ود »الس��فير«، بفضل املال 
الليبي ف��ي البداي��ة، وتطورها دليال 
على ان لبنان يّتس��ع للجميع وعلى 
اّنه ليس بالهشاشة التي يتصوّرها 
كثيرون. من بني الذين كانوا يتحدثون 
عن »هشاش��ة« لبنان اركان النظام 
الس��وري الذي عمل دائم��اً من اجل 
تدج��ني الصحاف��ة اللبناني��ة وذلك 
من��ذ قبل دخ��ول القوات الس��ورية 
الى البل��د حتت غطاء »ق��وات الردع 

العربية«.
كان اّول ما فعلته القوات الس��ورية 
عندما دخلت لبنان اغالق الصحف، 
على رأس��ها »النهار« و«الس��فير«. 
عاودت الصحيفتان الصدور بعد فترة 

اغالق قصيرة ولكن حتت الرقابة.
زاد وضع الصحافة س��وءاً هذه االّيام 

ألس��باب خاصة بكّل م��ن »النهار« 
الى  بالطب��ع  إضاف��ة  و«الس��فير«، 
العرب��ي.  السياس��ي  امل��ال  غي��اب 
ولك��ن ما ال مفّر م��ن االعتراف به ان 
الصحيفت��ني خرجتا عدداً كبيراً من 
الصحفيني واالقالم التي اس��همت 
في تق��ّدم الصحافة العربية، مبا في 
ذلك تل��ك التي ص��درت ف��ي أوروبا. 
بقيت »السفير« دائما جريدة تتمّيز 
مبق��دار معنّي من املهنّي��ة. احترمها 

خصومها قبل اصدقائها.
ال ميكن الفص��ل بني ازمة الصحافة 
اللبنانية وأزم��ة لبنان بكّل ابعادها، 
مع التش��ديد مجّدداً على ان هناك 
حالتني خاصتني تختلف كّل منهما 
ع��ن األخ��رى هم��ا حال��ة »النهار« 
وحال��ة »الس��فير«. االخت��الف ب��ني 
احلالت��ني ال يعني عدم وج��ود نقاط 
نق��اط  ب��ني  بينهم��ا. م��ن  التق��اء 
االلتقاء الفش��ل في قيام مؤسسة 
غير مرتبطة باألش��خاص. فش��لت 
»النه��ار« الّن هن��اك جه��ة معروفة 
اغتال��ت جب��ران توين��ي. كان جبران 
تويني ش��خصاً ميتلك ما يكفي من 
العالقات إلبقاء »النهار« عائمة. من 
اغتاله ع��رف متاما ما ال��ذي يفعله، 
اله��دف كان  الّن  ال لش��يء س��وى 
التخلص من اجلري��دة، القائمة على 
ش��خص، والت��ي دخلت من��ذ غياب 

جبران غّس��ان توين��ي مرحلة املوت 
البطيء. اما »السفير« فقد توّقفت 
الن صاحبها األس��تاذ طالل سلمان 
وصل الى مرحلة وجد نفس��ه فيها 
وحيًدا وبات مضطرًا الى سد العجز 
من ماله اخلاص، خصوصاً بعد ش��ّح 

املورد اإلعالني وغير اإلعالني.
استطاع األستاذ غّس��ان تويني في 
مرحلة م��ا بعد اغتي��ال جنله جبران 
إبق��اء »النهار« على قيد احلياة، لكّن 
كّل وضع اجلريدة راح يتراجع س��ريعا 
منذ وفاته في الثامن حزيران � يونيو 

.2012
بقي غسان تويني حّتى اليوم األخير 
م��ن حياته يقاتل من اج��ل »النهار« 
التي أسسها والده والتي عرف كيف 
يجع��ل منها ف��ي مرحل��ة معّينة، 
خصوص��اً بعد اغتيال الش��خصية 
االس��تثنائية الت��ي اس��مها كامل 
م��روه في اّيار � مايو من العام 1966، 

اجلريدة االهّم في العالم العربي.
ف��ي  بي��روت  صح��ف  تك��ن  ل��م 
خمسينيات وستينيات وسبعينيات، 
وحّتى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
املاضي صحف��اً لبنانية. كانت أيضاً 
صحف��اً عربية ذات اجن��دات خاصة 
بكّل منها. كان طبيعياً افول جنمها 
مع ب��دء افول جنم بي��روت في العام 
2005 اثر اغتي��ال رفيق احلريري الذي 

أع��اد بن��اء املدين��ة كما أع��اد احلياة 
لبنان وأعاد وضع لبنان على خريطة 
املنطقة والعالم. فمنذ اغتيال رفيق 
احلريري، هناك عملية خنق مستمّرة 
لبي��روت يظ��ّل افضل تعبي��ر عنها 
الهجمات املتتالية التي تتعّرض لها 
املدينة من اجل ترييفها ومنعها من 
التطّور وذلك في ظّل ازمة اقتصادية 
ال س��ابق لها في لبنان. هل من يريد 
ان يتذّكر االعتصام في وسط املدينة 
بعد ح��رب صي��ف الع��ام 2006 ثّم 
الغزوة التي استهدفتها في السابع 

من اّيار � مايو 2008؟
لي��س س��ّرا ان الصح��ف الكبي��رة 
ف��ي العال��م مرتبطة مب��دن معّينة. 
»نيوي��ورك تاميز« مرتبط��ة بنيويورك 
مرتبط��ة  بوس��ت«  و«واش��نطن 
بواشنطن. جريدة »لوموند« مرتبطة 
بباري��س، »التاميز« بلن��دن... علماً ان 
امل��دن الكب��رى تتس��ع، كّل منه��ا، 
ألكثر من صحيفة ناجحة، خصوصا 
عندما تك��ون هناك موازنات إعالنية 
كبيرة متوافرة. كّلما ازدهرت املدينة 
الكبي��رة، زاد ازده��ار الصحف فيها. 
تعكس الصح��ف في نهاية املطاف 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  احلي��اة 
عل��ى  تأثيره��ا  وم��دى  للمدين��ة 

محيطها.
ال ميكن عزل ازمة الصحافة اللبنانية 

ال عن صع��ود املواقع اإللكترونية وال 
عن تقلص حجم املوازنات االعالنية 
السياس��ي  امل��ال  غي��اب  ع��ن  وال 
العرب��ي، فيما ما يزال امل��ال االيراني 
موج��ودًا بطريقة او بأخ��رى. لكّن ال 
بّد من االعت��راف أيضاً ان هناك ازمة 
خاص��ة بكّل جريدة تصدر من بيروت 
او توّقف��ت ع��ن الص��دور. ال حاج��ة 
بالطبع الى الدخ��ول في التفاصيل 
معّين��ني  أش��خاًصا  تعن��ي  الت��ي 
وحالتني خاصتني. ال بّد من التفكير 
في اّن بيروت لم متت بعد. وهذا يعني 
ف��ي طبيعة احلال ان ازم��ة »النهار« 
وتوق��ف »الس��فير« ال تعني��ان في 
الضرورة نهاية الصحافة اللبنانية... 
الله��ّم ااّل اذا كان الهدف من كّل ما 
تعّرض له لبن��ان وبيروت بالذات عبر 
»حزب اهلل« يستهدف القضاء على 

الصحافة أيضا.
ق��د يك��ون هن��اك م��كان ملش��اريع 
صحفي��ة انطالقاً من بيروت ش��رط 
ان تتس��م هذه املش��اريع بحد ادنى 
ف��ي  تأخ��ذ  ان  أي  الواقعي��ة،  م��ن 
االعتب��ار ان ثّم��ة حاجة ال��ى جتارب 
جديدة لشباب ميتلكون القدرة على 
اجلمع بني املاضي واملس��تقبل. ميكن 
لهذه التجرب��ة ان تكون بتمويل من 
اذكياء  ورأس��ماليني  اصحاب عقول 
ومس��تنيرين من أبناء لبنان، لديهم 

اجندة لبنانية قبل أّي شيء آخر. فمن 
من بني ما تعاني منه »النهار« غياب 
التفكير الذي يس��تطيع التخطيط 
جلريدة من ن��وع جديد ميكن ان جتلب 
اس��تثمارا لرأس��مال لبنان��ي فيها. 
هذه العقلي��ة قتلها من قتل جبران 
توين��ي الذي كانت انطالقته الكبرى 
من »نهار الش��باب«. من يتذّكر تلك 
التجرب��ة املتمّيزة الت��ي كانت اقرب 

الى مغامرة اكثر من أّي شيء آخر؟
ل��م مت��ت الصحاف��ة اللبنانية بعد. 
ما مات ه��و منط معنّي من الصحف 
ل��م يحس��ن القيم��ون عليه��ا مّد 
جسور مع املستقبل ال اكثر وال اقّل. 
لي��س طبيعي��اً ان تتقوقع الصحف 
اللبناني��ة مبجمله��ا على نفس��ها 
وان ال يوجد فيها اش��خاص ميتلكون 
حّدا ادن��ى من اخمليلة واملعرفة بلبنان 
لي��س طبيعي��اً  العرب��ي.  والعال��م 
ان يك��ون فيه��ا اش��خاص م��ا زالوا 
يكتبون املوضوع ذاته منذ عش��رين 
او ثالثني س��نة، حّت��ى ال نقول اكثر. 
هل م��ن يتجّرأ على خ��وض مغامرة 
صحفية جدي��دة انطالقاً من بيروت 
وان بإمكان��ات متواضع��ة؟ م��ا ق��د 
يكون اهّم من ذلك س��ؤال في غاية 
البس��اطة: ه��ل ما يزال مس��موحاً 
صدور صحيف��ة عربية حقيقية من 

بيروت؟

الراحل غسان تويني
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تكتم أسرة »السفير« عما جرى في تلك المؤسسة العائلية حال دون تقديم أدلة واضحة على مكامن األزمة التي 
تعانيها الصحافة في لبنان. لكن ما يتسرب عن أسرة »النهار« يتضمن ما يكفي لتوثيق مكامن الخلل في الصحافة اللبنانية، 

خصوصًا أن كل العمليات المالية موثقة ومحفوظة، وينتظر أن يحولها صاحبها إلى كتاب.



إن أي تقيي��م للس��نوات الثمان��ي 
التي أمضاه��ا باراك أوباما رئيس��اً 
للوالي��ات املتحدة البد أن يُس��َتَهل 
م��ن البداي��ة: حفل تنصيب��ه األول 
في العش��رين من يناير/كانون األول 
2009. كان االقتص��اد األميركي في 
س��قوط ُح��ر: فكانت أس��واق املال 
اإلجمالي  احملل��ي  والناجت  متوقف��ة، 
في انكماش، وتشغيل العمالة في 
انخفاض ش��ديد مع خس��ارة نحو 
800 أل��ف وظيفة كل ش��هر. وإلى 
جانب كل هذا كانت أميركا تخوض 
حرب��ني خارجيتني غير مدروس��تني 

ويشوبهما سوء التنفيذ الشديد.
باختصار، من��ذ دخل أوباما مكتبه، 
وج��د نفس��ه في مواجه��ة ظروف 
مناوئة وأكثر س��لبية من أي ظروف 
واجهت أي رئي��س جديد على مدار 
ع��دة عق��ود م��ن الزم��ن. صحيح 
أن فرانكل��ني د. روزفل��ت ورث أزم��ة 
الكس��اد العظي��م وتول��ى أبراهام 
لنكولن منصب الرئاسة مع اندالع 
احلرب األهلية. ولكن َمن غير أوباما 
دخل البيت األبيض وهو يواجه أزمة 

اقتصادية وأزمة أمن قومي؟
االقتصادية،  األزم��ة  في مواجه��ة 
أطلق أوباما برام��ج التحفيز املالي 
وبرامج إنقاذ النظام املالي وصناعة 
السيارات �� وهي السياسات التي 

لَ��ت وع��ززت برنامج التيس��ير  َكمَّ
النقدي القوي واملبدع الذي أطلقه 
الفيدرال��ي  االحتياط��ي  مجل��س 
األميركي. وقد ع��ارَض اجلمهوريون 
التحفي��ز باإلجماع تقريباً. وس��ارَع 
اجلمي��ع تقريب��اً إلى انتق��اد برامج 
اإلنقاذ، وحث أوباما إما على تأميم 
أو  الس��يارات  وش��ركات  البن��وك 

السماح بإفالسها.
وبرغ��م كل الِصع��اب، ق��ررت إدارة 
أوباما سلوك املسار األوسط. ففي 
يونيو/حزي��ران 2009، انتهى الركود 
�� وهو اإلجناز الذي لم يُنَس��ب إلى 
اإلدارة الق��در الكافي م��ن الفضل 
في حتقيقه، على الرغم من وضوح 
التحول. فف��ي الربع األخير من عام 
االقتص��ادي  الن��اجت  انح��در   ،2008
بنس��بة مذهلة بلغ��ت %8.2 على 
أساس سنوي. ولكن مع هذا، تباطأ 
انحدار الناجت وخسائر العمالة على 
الف��ور تقريباً مبج��رد تنفيذ برنامج 
التحفي��ز، مع بل��وغ احلضيض في 
يونيو/حزيران 2009، وحتول منو الناجت 

إلى اإليجابي في الربع التالي.
ثم أت��ى صافي خلق ف��رص العمل 
ف��ي أوائل ع��ام 2010. واس��تمر منو 
تش��غيل العمال��ة ط��وال الفت��رة 
املتبقي��ة الت��ي قضاه��ا أوباما في 
منصبه حتى بلغت مستويات غير 

مس��بوقة: فق��د أض��اف االقتصاد 
15 ملي��ون  أكث��ر م��ن  األميرك��ي 
وظيف��ة خالل س��نوات والية أوباما 
املتبقي��ة. وبحلول اجل��زء األخير من 
والية أوباما الثانية، انخفض معدل 
البطال��ة مبقدار الِنص��ف، إلى أقل 
من %5؛ واجتهت األجور إلى االرتفاع؛ 
وب��دأت دخ��ول األس��ر املتوس��طة 
احلقيقية ترتفع أخي��راً، مبعدل غير 
مسبوق بلغ نحو %5.2 في آخر عام 
أُعلَِن��ت إحصاءات��ه، مع اس��تفادة 
الفئ��ات ذات الدخ��ل املنخفض من 

مكاسب أعلى.
صحيح أن التعافي اس��تغرق وقتاً 
طويال وكان بطيئاً إلى حد ُمحِبط. 
وكان أحد األس��باب وراء ذلك عمق 
ومس��بباته   2008-2007 انهي��ار 
الثان��ي  الس��بب  وكان  املالي��ة. 
اجله��ود الت��ي بذله��ا اجلمهوريون، 
الذي��ن حصل��وا عل��ى األغلبية في 
الكوجنرس في عام 2010، ملنع املزيد 
م��ن التحفيز، حتى برغ��م أن املزيد 
من اإلنفاق على البنية األساس��ية 
الت��ي  الضريبي��ة  والتخفيض��ات 
كان  اجلي��د  بالتصمي��م  اتس��مت 
على وجه التحدي��د ما يحتاج إليه 
االقتص��اد األميرك��ي ف��ي الفت��رة 
2011-2014. ويب��دو أن اجلمهوريني 
إال  املال��ي  التوس��ع  يدعم��ون  ال 

عندما يك��ون البي��ت األبيض حتت 
سيطرتهم.

كما متك��ن أوباما من حتقيق إجنازين 
كبيري��ن آخري��ن قب��ل أن يتمك��ن 
اجلمهوريون من عرقلة األمور متاماً: 
مش��روع قانون دود-فرانك لإلصالح 
امليس��رة  الرعاي��ة  وقان��ون  املال��ي 
»أوبام��ا  باس��م  أيض��ا  )املع��روف 
كي��ر«(. وعلى الرغم م��ن اخلطوات 
الت��ي اتخذه��ا اجلمهوري��ون الحقاً 
إلضعاف إص��الح دود-فرانك وقانون 
الرعاي��ة امليس��رة، كان ك��م اخلير 
ال��ذي حتقق بفضل اإلصالحني أكبر 
كثيراً مم��ا يتصور أغلب الناس. فقد 
س��اعد قانون دود-فران��ك في احلد 
م��ن إمكانية تك��رار أزم��ة 2007-

2008 املالية، وأعطى قانون الرعاية 
امليس��رة أكثر من عش��رين مليون 
أميرك��ي القدرة عل��ى الوصول إلى 
التأم��ني الصحي في حني س��اعد 
ف��ي إبطاء ارتف��اع تكاليف الرعاية 

الصحية الشاملة.
كانت احلربان اللت��ان ورثهما أوباما 
عس��يرتني. ولكنه اتخ��ذ القرارات 
الصعب��ة الت��ي أدت إل��ى القضاء 
على مدبر هجمات احلادي عشر من 
سبتمبر/أيلول اإلرهابية، أسامة بن 
الدن �� وهو الهدف الذي َفَقد سلفه 
جورج دبليو بوش ف��ي تلهفه على 

غزو العراق االهتمام مبالحقته.
ع��الوة على ذل��ك، في ع��ام 2015، 
ومبج��رد أن ب��دأت الصحافة تطلق 
علي��ه وص��ف الرئي��س ال�ُمقَع��د 
انتظار  )الفاق��د لصالحيات��ه ف��ي 
تولي الرئيس اجلدي��د(، حقق أوباما 
سلس��لة من النجاحات في عالَم 
السياس��ة اخلارجية ���� على وجه 
التحدي��د، االتفاق الن��ووي املرغوب 
بِش��دة مع إيران، وتطبيع العالقات 
مع كوب��ا، واالتفاق على الش��راكة 
عبر احمليط الهادئ. كما س��اَعد في 
التوصل إلى اتف��اق عاملي ملكافحة 
تغير املن��اخ، وبنحو خاص من خالل 

حتقيق انفراجة مع الصني أوال.
يواج��ه الرئي��س املنتخ��ب دونال��د 
ترامب، ال��ذي يتولى الرئاس��ة هذا 
الش��هر، ظروفاً أس��هل كثيراً من 
تل��ك الت��ي واجهت أوبام��ا. ولكنه 
أعل��ن برغم ذلك ع��ن خطط ترمي 
إلى محو معظ��م، إن لم يكن كل، 
إجنازات أوباما. فق��د ماتت اتفاقية 
الش��راكة عبر احملي��ط الهادئ على 
سبيل املثال. وبعد أربع سنوات من 
اآلن رمب��ا يكون أوان إنقاذها فات، ألن 
دول ش��رق آس��يا رمبا تكون بحلول 
ذل��ك الوقت اس��ُتقِطَبت في جتمع 

جتاري تقوده الصني.
ومع ذلك، سوف يصادف ترامب في 

بعض احل��االت العديد من العقبات 
والعراقي��ل ف��ي ترجم��ة عبارات��ه 
املوج��زة الت��ي تس��ر اجلماهير إلى 
واق��ع ملم��وس. ففي إلغ��اء قانون 
الرعاية امليس��رة على سبيل املثال، 
م��ن املرج��ح أن يج��د اجلمهوريون 
أنفس��هم ف��ي وضع حرج بس��بب 
غياب البديل الذي ال يحرم عشرين 
مليون أميركي من الرعاية الصحية 
وال يرفع تكاليف الرعاية الصحية. 
وعل��ى هذا فرمبا تنته��ي بهم احلال 
إلى إدخال تغييرات جوهرية صغيرة 
عل��ى قان��ون الرعاي��ة امليس��رة ثم 
إعطائ��ه اس��ماً جديًدا ���� وهو ما 
يشبه بناء جدار »جميل« بطول ربع 
ميل على احلدود مع املكسيك لكي 
يخ��دم كخلفي��ة اللتق��اط الصور 

التذكارية.
وعلى نحو مماثل يجافي الوعد الذي 
قطعه ترامب على نفس��ه بتمزيق 
االتف��اق الن��ووي م��ع إي��ران الواقع 
عل��ى األرض. ففي غياب مش��اركة 
حلفاء أميركا لن تُسِفر إعادة فرض 
العقوب��ات عن أثر كبي��ر، بعيداً عن 
حتفي��ز إيران الس��تئناف ب��ل وحتى 
تس��ريع وتي��رة برنامجه��ا النووي. 
وه��ذا هو ما حدث ف��ي حالة كوريا 
الش��مالية عندما بادر بوش عندما 
تول��ى الرئاس��ة إل��ى متزي��ق »إطار 

العمل املتفق عليه« معها.
ولكن هل يتج��ه الناخب األميركي 
م��ع اعت��زام ترام��ب اتخ��اذ مث��ل 
ه��ذه الق��رارات غي��ر احلكيمة إلى 
محاسبته وحتميله املسؤولية؟ لقد 
ارتكب ب��وش العديد م��ن األخطاء 
اجلسيمة على مس��توى االقتصاد 
والسياسة اخلارجية خالل رئاسته، 
بدءا من س��نواتها األول��ى، وكانت 
العواق��ب الت��ي حتمله��ا االقتصاد 
وامليزانية الفيدرالية واألمن القومي 
متوقعة. وبرغم ارتفاع أرقام تأييده 
على املس��توى الش��عبي إلى عنان 
الس��ماء في فت��رة واليت��ه األولى، 
فإنها انخفضت بنحو كبير بحلول 

الوقت الذي غادر فيه منصبه.
عل��ى العك��س م��ن ذل��ك، كان��ت 
شعبية أوباما ضعيفة خالل قسم 
كبير من رئاسته التي دامت ثماني 
س��نوات. ولكن��ه يت��رك منصب��ه 
اآلن وق��د ارتفع��ت ش��عبيته إل��ى 
مستويات أعلى كثيراً من تلك التي 
حققها أغلب الرؤس��اء ���� وأعلى 
كثيراً من ش��عبية ترام��ب. الواقع 
أن الرأي الع��ام األميركي يدرك في 
نهاي��ة املطاف جناح��ات وإخفاقات 
الزعم��اء. وم��ن املؤس��ف أن ه��ذا 

يستغرق بعض الوقت أحياناً.

ان الفس��اد اإلداري لي��س بالظاهرة 
احلديث��ة إال انها تأخذ اهتمام جميع 
ال��دول س��واء النامي��ة او املتقدمة 
عل��ى حد س��واء ملا له��ذه الظاهرة 
من آثار سلبية وانعكاسات خطيرة 
على مس��تقبل الدول��ة في اجلوانب 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ملا جتلب��ه من خس��ائر ال تقدر بثمن 
وذلك مصداقاً لقوله تعالى )واذ قال 
رب��ك للمالئكة اني جاعل في االرض 
خليفة قالوا اجتعل فيها من يفسد 

فيها ويسفك الدماء(.
الدول��ة  مؤسس��ات  إص��الح  وان 
وجعله��ا اكث��ر كف��اءة ومس��اءلة 
وش��فافية يع��د ركناً أساس��ياً من 

ويتطل��ب  الصال��ح  احلك��م  أركان 
اإلص��الح الفع��ال ل��إلدارة العام��ة 
ولعملية التنمية التزاماً سياس��ياً 
يج��ب ان يحظ��ى مبس��اندة اجملتمع 
املدني واملواطن والقطاع اخلاص على 
ان تك��ون مؤسس��ات اجملتمع املدني 
م��ن جهتها مؤسس��ات دميقراطية 
منظم��ة إداري��اً وقابلة للمس��اءلة 
ويخض��ع كل م��ن صناع الق��رار في 
احلكومة واجملتمع املدني على السواء 
للمس��اءلة من قبل اجلمهور إضافة 
ال��ى مس��ؤولياتهم ام��ام أصحاب 

املصلحة في شتى املؤسسات.
وميكن ملنظمات اجملتمع املدني القيام 
ب��دور مه��م ف��ي توفي��ر الضوابط 

على س��لطة احلكوم��ة تعزيز قيم 
النزاه��ة والدميقراطية والش��فافية 
ف��ي عملها واملش��اركة في صياغة 
السياس��ات العامة وحماية احلقوق 
وتعزيز املشاركة في الشؤون العامة 
وتقوية حك��م القان��ون إضافة إلى 
دورها في رف��ع الوعي العام مبوضوع 
الفساد ومحاربته وفي الرقابة على 

القطاع العام.
والش��فافية  املس��اءلة  مب��دأ  وان   
يع��د األس��اس لعالقة س��ليمة ما 
ب��ني الدولة واجملتم��ع املدني فالدولة 
مس��ؤولية أمام مواطنه��ا وعليها 
تقدمي البيان��ات والتقارير املوثقة عن 
أعماله��ا واجملتم��ع املدني مس��ؤول 

أمام الدولة وأمام الهيئات وأي نظام 
ش��امل للمس��اءلة يج��ب ان يت��م 
تطبيق��ه من قب��ل الطرفني مما يعد 
من اه��م مقومات احلك��م الصالح 
والدميقراطية احلقيقة وتعزيز جهود 

محاربة الفساد. 
وهن��ا الب��د م��ن اإلش��ارة ال��ى آلية 
حتقيق دور ملؤسس��ات اجملتمع املدني 
واملواطن في مكافحة الفساد ويتم 
ذلك من خالل اخلطوات التالية وهي 
حتس��ني نظ��ام احملاس��بة الداخلية 
في كل مؤسس��ة حكومية عاملة 
وإنش��اء منظمات معني��ة بقضايا 
احملاسبة والشفافية والنزاهة وحث 
البرمل��ان عل��ى س��ن القوان��ني التي 

بدوره��ا يش��رك منظم��ات اجملتمع 
املدني في مكافحة الفساد وكذلك 
حث السلطات على كشف ملفات 
الفس��اد وم��ا مت بصدده��ا وتوعي��ة 
املواطن بك��ون أجهزة الدولة وجدت 
من اجل تقدمي اخلدمات له ولرفاهيته 
وان م��ا مت تخصيصه م��ن أموال هي 
ألجل رفاهيته وان الفساد يقلل من 
تلك اخلدمات بل يعدمها وهنا يكون 
الدور األساس للمواطن في محاربة 
الفس��اد من خالل اإلبالغ عن احلاالت 
التي يكتشفها على وفق ما رسمه 
قان��ون هيئ��ة النزاه��ة وكذلك من 
األدوار الذي تضطلع بها مؤسسات 
اجملتم��ع املدن��ي الضغط م��ن اجل 

تعزيز أنظمة املس��اءلة والشفافية 
للمستفيدين  الرقابي  الدور  وتقوية 
م��ن خدم��ات مؤسس��ات احلكومة 
والدف��ع نحو إق��رار ميث��اق أخالقي 
يفرض على الكافة وضمن الوظائف 
العامة وااللتزام باداء دوره الوظيفي 
على اكمل وجه واملساءلة في توفير 
املعلومات واملص��ادر القانونية التي 
متك��ن م��ن القيام ب��دور فع��ال في 
مراقبة التمويل السياسي لألحزاب 
او املرش��حني لالنتخاب��ات للتأك��د 
التزامه��ا بأعل��ى املس��تويات  م��ن 
ال��ى ش��راكة  الش��فافية إضاف��ة 
مؤسسات اجملتمع املدني في صياغة 
األنظم��ة والتش��ريعات والقوان��ني 

والسياس��ات العامة املنظمة حلياة 
االفراد في اجملتمع. 

وهنا جتدر االشارة الى كون مؤسسات 
اجملتم��ع املدني لي��س املطلوب منها 
ان تكون جه��ات حتقيقية او معنية 
تعم��ل  وامن��ا  التحقي��ق  بإج��راءات 
كأجهزة س��اندة للقضاء واألجهزة 
الرقابي��ة والبرمل��ان ف��ي مكافح��ة 
الفس��اد وكذلك الضغ��ط من اجل 
داخ��ل  ش��فافة  تعام��الت  اظه��ار 
املؤسس��ات واظهار أي حالة فساد 
تتوصل اليها وتفعيل حكم القانون 
مب��ا ينط��وي عليه من وج��ود قواعد 
عقالني��ة معروفة س��لفاً ومطلوب 

من جميع االطراف احترامها.

يوم 2017/1/16 صوت البرملان مشكوراً على قبول مشروع 
قان��ون تعديل قانون العفو بعد أن كان قد رفضه في املرة 
الس��ابقة وكان هذا اليوم ايض��اً موعًدا الجتماع اللجنة 
اخلاصة بدراسة ظاهرة اخلطف برئاسة رئيس الوزراء ووضع 
احللول التي تؤمن الوقوف امام هذه الظاهرة ال سيما وان 
قانون العفو الذي ش��رعه البرملان يوم 2016/8/25تضمن 
ش��مول جرائم اخلطف بالعف��و االمر الذي ادى الى اطالق 
س��راح عدد من اخلاطفني وادى الى رسالة سلبية بحيث 
يغام��رون في ارتكاب جرائم خط��ف جديدة مادام ان هذا 
العف��و طال اخلاطفني وعلى ام��ل ان قانون العفو اجلديد 
سيش��مل اخلاطفني ايضا وهذا حتري��ض وحتفيز الرتكاب 
هذه اجلرائم التي اصبحت ظاهرة كبيرة وكم كان موفقاً 
مشروع قانون العفو الذي ارسلته احلكومة سابقاً بحيث 

لم يتضمن شمول جرائم اخلطف بالعفو.
 لكن البرمل��ان تولى ادخال هذه اجلرائ��م في قانون العفو 
اللجن��ة  اعض��اء  بع��ض  واذا كان  بالعف��و  وش��مولها 
القانوني��ة البرملاني��ة يت��ذرع ب��ان جرائم اخلط��ف كانت 
الغ��راض عش��ائرية وقبلي��ة فهذا غي��ر مقب��ول اطالقاً 
فجرمي��ة اخلطف خط��ف ويعاقب عليها بص��رف النظر 
ع��ن اغراضها ال بل يجب تش��ديد عقوبة جرائم اخلطف 
القبلية والعش��ائرية اذ ال توجد حصان��ة او ميزة يقررها 
الدستور او القانون للعشائر والقبائل في ارتكاب اجلرائم 
واذا كان بع��ض اعض��اء اللجن��ة القانوني��ة يق��ف امام 
مش��روع قان��ون التعديل بحجة الس��ريان عل��ى املاضي 
ورجعي��ة القانون من دون ان يالح��ظ ان املاضي والرجعية 
يتعل��ق باجلرائم والعقوبات أي يتعلق بالقانون اجلزائي وال 

يتعلق بقانون العفو .
فهنالك فرق بني القانون اجلزائي وهو قانون العفو ال سيما 
وان املادة )19/عاشرا( من الدستور  منعت سريان القانون 
عل��ى املاضي عندما يكون قانوناً جزائياً أي قانون عقوبات 
اي جرائم وعقوبات ولم متنع هذه املادة سريان قانون العفو 
على املاضي ال بل ان اصل العفو يس��ري على املاضي النه 
يتضمن العفو عن جرائم مرتكبة سابقاً فالعفو يتعلق 
بانقضاء الدعوى ومحو حكم االدانة وس��قوط العقوبة 
وانهاء املس��ؤولية في ح��ني ان املواد االول��ى والثانية من 
قانون العقوبات رقم )111( س��نة 1969 منعت الس��ريان 
على املاضي بالنس��بة للجرائم والعقوبات فقط أي انها 
تعاضد اح��كام املادة )19( من الدس��تور وكذلك ما قاله 

البعض.
 اذ ان هنالك 300 ش��خص ش��ملوا بالعفو فان هذا غير 
صحيح الن البيان الرسمي للسلطة القضائية الذي صدر 
قبل يومني والذي اعلنه كبار قضاة الس��لطة القضائية 
ذكروا ان عدد املشمولني بالعفو يصل الى 7000 شخص 
وليس 300 ش��خص كما ذك��ر رئيس اللجن��ة البرملانية 
القانوني��ة لذل��ك فان املوضوع يتطلب س��رعة تش��ريع 
مش��روع قانون العفو وان يكون تشريعه بالصيغة التي 
ارسلتها احلكومة وليس تعديل احكام مشروع التعديل 
بحي��ث يفقد قان��ون التعديل هدف��ه ومقصده في عدم 
فت��ح اجملال واس��عاً امام من ارتكب جرمي��ة اخلطف وهذه 
مس��ألة مقبولة بالنس��بة للموضوع��ني اللذين اكدت 
احلكومة عليهما في مش��روع التعديل وهو اخلطف اوال 
وجرائم داعش ثانياً وما س��واه من جرائم اخرى باالمكان 
ش��مولها بالعفو كون االصعب واالشد هو جرائم داعش 
وجرائم اخلطف وهذا ما نتمناه على مجلس النواب املوقر 

ال سيما وان االغلبية مع تشريع التعديل .
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عباس داخل حسن

يسّلط الكاتب خضير فليح الزيدي 
في كتاب��ه )متر ولنب(.)1( الضوء على 
ال��ذات العراقي��ة من خ��ال رصده 
اجملتم��ع  وموروث��ات  لس��لوكيات 
العراقي، انطاقاً من حقيقة مفادها 
أنَّ اجملتمع حصيلة تفاعات نفسية 
وسياس��ية ودينية، وم��ا األعراف إّل 
نتائج وليس��ت أس��باباً، آخذا بنظر 
العتب��ار ان الف��رد هو نت��اج اجملتمع 
ول يوج��د تعارض بين��ه ومجتمعه، 
من هنا ج��اءت ق��راءة خضير فليح  
الزي��دي اإلنثروبولوجية في)متر ولنب( 
بلغة سردية صافيه هي لغة الروائي 
والكاتب ذو املنج��ز األثير واملمّيز في 

املشهد السردي العراقي املعاصر.
لقد جنح الزيدي في الغوص مبنطقة 
أهملتها الكتابة العراقية املعاصرة 
طوياً، فس��بر أغ��وار الواق��ع احمللي 
واملش��اركة،  والتس��جيل  بالوصف 
في موضوعات  ومس��تقصياً  باحثاً 
األزي��اء والطعام واملطب��خ العراقي، 
واألهم من وجه��ة نظرنا بحثه في 
هندسة البيت العراقي ضمن حقب 
اجلمهوري��ات اخلم��س التي حكمت 
الع��راق بع��د العهد امللك��ي وتأثير 
املوروثات اإلس��تعمارية التي مّر بها 
الع��راق، بصفته ش��اهداً ميلك عني 
الراصد والس��ارد. نعم لنتصور اآلن 
ال��ذات العراقي��ة احلالي��ة وكيفية 
دراس��تها.. كيف ندرس ذات��اً رمادية 
عائش��ة في الظ��ام؟.. أفت��رض ان 
تركيب��ة ذواتن��ا حتمل ف��ي جيناتها 
ثاث عناصر مع��اً.. إندفاع/ انفعال/ 

عنف«. )2(
كما س��ّلط الض��وء عل��ى طبقات 
زمنية »عمري��ة« ومجوعات تراتبية 
مكون��ة م��ن أف��راد يقيم��ون مع��اً 
ش��عائر النتماء الجتماعي الديني، 
وبني هذا وذاك يحدث اإلغتراب الذي 
ينجح املؤلف بجع��ل مهمته أقرب 
إلى رس��الة األدب ببساطة، وكيف 
يتوج��ب علينا فه��م عفويَّة الواقع 
العراقي وعدم احلك��م عليها خارج 
تلك الرؤية. يتحقق هذا في املاضي او 

احلاضر بوضع «افتراضات للتصورات 
والرؤى بش��كل من اش��كال النص 
الدبي - السوسيولوجي الباحث في 
ال��درس الثقافي او نقد الثقافي في 
لوازمه او مفاصله املهمة مستفيداً 
من ِعلم الجتماع في فرضياته. إذن 
ه��ي محاولة افتراضية مش��حونة 
بشجن ثقافي نتلمس خطاه هنا أو 
هناك.. جميع األسئلة تدور في فلك 
ال��ذات العراقية احلائ��رة بني ماضي 

التراث وحاضر احلضارة«. )3(
وهن��ا يات��ي تف��رد »مت��ر ول��نب« في 

انتق��اء موضوعات الذاكرة اجلمعية 
وتفكيكه��ا زمني��اً ومفصلي��اً وفق 
نس��ق تاريخي ُمس��ّتل من الذاكرة 
العراقي��ة املتجي��دة في الش��عيرة، 
البن��اء، التذّك��ر والوثيق��ة، بنظ��رة 
إنثروبولوجية قادرة على اس��تنباط 
منطلقها الداخلي وفهم محدداتها 
اخلارجي��ة ودللته��ا وإع��ادة تصوير 
الواق��ع فوتغرافياً وبصرياً وس��ردياً، 
وتسليط الضوء على دللت بذاتها 
وأهم��ال اخرى في الظل من »س��ير 
الوقائع اليومية، على ان الدراس��ات 
الجتماعي��ة احلديث��ة تخلصت من 
هيمن��ة املرك��زي واش��تغلت عل��ى 
صياغات وانتاج الظاهرة الش��كلية 
البصري��ة واملفاهيمي��ة ف��ي اط��ار 
الهام��ش الفع��ال، ف��إذا كان ل��ون 
الزي هامش��اً فان هيئة الزي حتولت 
إل��ى م��ٍن مؤث��ر، وف��ي ح��ال قلبنا 
املفهوم بوعي اخلف��ة، فان لون الزي 
حت��ول إلى من عمل��ت عليه احلقبة 
الثورية اجلمهورية بعد عشر سنني 
من العم��ل على فيزيائية املش��هد 
البصري - حيث تغيير اللون الرمادي 
الفيصلي��ة(  )الس��دارة  واألس��ود 
والكحلي )البذلة امللكية(، إلى اللون 
واللون  الحم��ر(  )اليش��ماغ  األحمر 
األخضر الغامق أو الزيتوني املصاحب 
لسنوات احلقبة الديكتاتورية ... هي 

فوضى لّونية«. )4(
م��ن الفصول الت��ي أوله��ا املؤلف 
أهمي��ة خاّص��ة وجاءت عل��ى مدى 
45 صفح��ة، أي ربع الكت��اب تقريباً، 
وحس��نا فع��ل، ه��ي  »عراقيون في 
البي��ت«، والبي��ت هن��ا أداة لتحليل 
النف��س اإلنس��انية كم��ا وصفه��ا 
جاس��تون باش��ار  »أنَّه��ا حتمل في 
داخله��ا جماليات األش��ياء اخملفية 
ومته��د لظاهري��ة األش��ياء اخملفية، 
ألنَّن��ه  تعالق��ي  م��كان  والبي��ت 
يحتوي على س��اكنيه من األجسام 
التي حتتض��ن الذوات، وه��ي أماكن 
بايلوجي��ة أخرى تخت��زن زمنها مثل 
ومن  »الذاك��رة«.  األمكن��ة  جمي��ع 
هنا ينش��أ فهمنا العمل��ي للحياة 
من خ��ال الزمان وامل��كان، ول ميكن 
الفص��ل بينهما بتجري��د وفق مبدأ 

اإلس��تقرار املع��ادي للتاري��خ ال��ذي 
هو ضد احلق والعق��ل. وعلى الرغم 
م��ن أنَّ احلدي��ث عن ن��وع محدد من 
األمكن��ة هنا لكن تبق��ى القضية 
األه��م ه��ي حتدي��د امل��كان وفهمه 
في واقع��ه، وواقع  البي��ت العراقي 
حتديداً هو بيت يُنبئ عن الس��تاب، 
بيت مع��زول عن محيطه الفضائي 
الذي فرضته الس��لطات اجلمهورية 

املتعاقبة على احلكم. 
»هندسة  البيت العراقي اجلمهوري 
م��ن اخل��ارج ل مت��ت مطلق��اً ال��ى 
هندس��ة البيت من الداخل بصلة، 
وه��ي ف��ي الوقت نفس��ه ليس��ت 
داّل��ة عل��ى مكنونات��ه أو كاش��فة 
عنها، فثّم��ة تقتير واختزال وحجب 
يص��ل ح��ّد الزه��د باجلمالي��ات في 
البن��اء والتخلي عن املعالم التراثية 
ف��ي األفاري��ز وال��درف ذات الزخارف 
النباتية. من اخلارج مييل عموماً إلى 
منطية الهندس��ة املعمارية املوحدة 
املتمثلة بهندسة الهيكل املكّعب، 
وهو توحيد قسري للخريطة املنزلية 
العراقية في اطوار اجلمهورية، حيث 
تكون مس��احة األرض مس��تطيلة 
ليس��هل  الغال��ب  ف��ي  الش��كل 
عنص��ري  وف��ق  امل��دن  تخطي��ط 
اإلختزال واحلج��ب الجتماعي الذي 
تفرضه الرؤية الدينية لقد شوهت 
العراق  املتعاقب��ة ف��ي  الس��لطات 
اإلرث والتراث املكاني ومحت الكثير 
من الش��واهد املعمارية املدهش��ة 
وفائقة اجلمال نتيجة لسياس��اتها 
املتطرف��ة، األمر ال��ذي أدى للقضاء 
عل��ى احل��دود الفاصلة ب��ني الريف 
واملدين��ة نتيج��ة للهج��رة الريفية 
إضاف��ة خلن��ق الفض��اءات اخلضراء 
وتش��ويه ضفاف األنهار فانتكست 
قيمة املكان اجلمالية  وتبّددت ألفته 
العميقة وحتولت املدن إلى حضائر 

بشرية.
لق��د أول��ى اإلنس��ان العراق��ي عبر 
خاّصاً  إهتمام��اً  الطوي��ل  ماضي��ه 
واملعابد مستفيداً  البيوت  بتش��يد 
املتوف��رة حت��ت  الط��ني  م��ن م��اّدة 
قدميه، لكن بس��بب اخلراب والفقر 
املتوحشة  الس��لطات  الذي جلبته 

جن��د ظهور محات ومناطق س��كن 
تفص��ح ع��ن ب��ؤس مدقع وخ��راب، 
وعل��ى الرغم من اطتش��اف النفط 
العراقية  الدول��ة  وزي��ادة مداخي��ل 
بش��كل جنون��ي يق��ّدر بترليون��ات 
كبي��رة  ش��رائحاً  ان  إّل  ال��دولرات، 
ل��م تتمكن م��ن امتاك مس��اكن 
أو بي��وت حضري��ة، األمر ال��ذي أدى 

لنتش��ار العش��وائيات باطراد خال 
العقود اخلمس��ة األخي��رة.  كل هذا 
وتوابعه ح��دث باحلقبة الكولينالية 
الت��ي حاولت جلب من��اذج حداثية ل 
تتس��ق مع ال��روح العراقية »ان منط 
التحدي��ث ل��م يك��ن متناغم��ا مع 
اإلرث املعم��اري الذي ورثته فاصيبت 
عمارت��ه بالتناش��ز وفق��دان عنصر 

الهويَّة احمللية. )6(
ل��م يهمل املؤل��ف تفاصيل داخلية 
واملرح��اض  كاحلّم��ام  البي��ت  ف��ي 
والسطوح التي يفترشها العراقيون 
هرباً م��ن حر الصيف الذي يس��لخ 
اجلل��ود داخ��ل تل��ك البي��وت،  كما 
أنَّه ل��م يترك ش��اردة او واردة ضمن 
حف��ره اإلنثرولوبوج��ي التطبيق��ي 
احمللية  للتصورات  السوس��يولوجي 
بتفصي��ات متوائم��ة م��ع وح��دة 
التاري��خ للموضوع��ات التي تعرض 
لها ضمن سياق تاريخي للممارسات 
السياسية واإلرث اإلستعماري. كل 
هذه التناقضات تبدو جلية في هذا 
املسح الذي رمبا يحتاج إلى سلسلة 
مكّمل��ة ليكتم��ل ويتح��ول إلى ما 
يشبه مقدمات ثورية للعقل النّقدّي 
اخل��اص بال��ذات العراقي��ة »حي��ث 
النظ��رة اإلنثروبولوجي��ة هي األقدر 
م��ن س��واها على فه��م منطلقها 
الداخلي وفهم محدداتها اخلارجية 

ودللتها العامة. )7(
وفي احملصلة فأن الكتاب يَُعّد جهداً 
متمف��رداً وث��ّراً ضم��ن املوضوع��ات 
املطروح��ة للبح��ث والتقصي، ورمبا 
س��يرفده الكاتب لحقاً باجلديد في 
هذا اجمل��ال الذي قّدم في��ه أكثر من 
عم��ل، وهو مجال م��ازال يعاني من 
شحة املشتغلني عليه عراقياً وجرى 
إهمال��ه والتصدي له ف��ي األبحاث 
العراقية طوياً، وس��نفصل أسباب 

هذا اإلهمال في مناسبةأُخر.
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حتول هذا الحتفال الس��ينمائي السنوي 
ال��ى مهرج��ان س��ينمائي عمان��ي راقي 
مبس��اهمة س��فارات الدول الوروبية مع 
الهيئ��ة امللكي��ة لألف��ام، وق��د تعددت 
ب��ني  م��ا  وتراوح��ت  الثيم��ات  وتنوع��ت 
املواضيع الوثائقية والروائية والنس��انية 

والجتماعية ذات املغزى والدللة.
ونب��دأ بفيل��م الفتتاح الفرنس��ي »غني 
دراس��تك اول« ال��ذي كان غريب��ا وتافها 
بامتي��از، ولم يكن موفقا اختياره كفيلم 
الفتت��اح )82 دقيقة(، ويتحدث عن قصة 
صاخبة جملموع��ة من املراهق��ني »غريبي 
األط��وار«، ومعاناته��م اثن��اء اجتيازه��م 
لسنتهم الدراسية األخيرة، ويعّبرون عن 
ذل��ك مبنولوجات غنائي��ة طريفة ومعبرة 
ف��ي مدينته��م الصغيرة »بولوني س��ور 
مي��ر« التي تعان��ي  من ازم��ة اقتصادية 
وبطال��ة، حيث ينتمي ه��ؤلء للطبقتني 
الوس��طى والعامل��ة، ويظه��ر بعضهم 

بتسريحات وأوشام وألوان فاقعة.
أما الفيلم البلجيك��ي »العودة للوطن« 
فهو دراما رومانس��ية طريف��ة، ويتحدث 
ع��ن صفقة س��رية مع ش��يخ عربي ثري 
تتعل��ق باحلص��ول عل��ى حمامة س��باق 
ممي��زة، وتتعقد الم��ور عندما يقع البطل 
»األمريك��ي« في غ��رام حفي��دة صاحب 
احلمام��ة الش��غوف ، ث��م تنف��رج أخيرا 
بصفق��ة مباش��رة ما بني األمي��ر العربي 
واجلد، الش��ريط يوضح األج��واء الهادئة 
اجلاذب��ة في الريف البلجيك��ي )الفاندرز 
حتديدا(، كما يغمز خفية من قناة شيوخ 
اخللي��ج األثري��اء اللذين يه��درون األموال 
الطائلة على هواياته��م الغريبة لتصب 
في جي��وب الغرب ومصاحله، فيما يضرب 
الفقر القاهر جي��وب البؤس في معظم 

الباد العربية.
ويتح��دث الفيل��م الثال��ث وه��و بعنوان 
»ليل��ة ملكية في اخل��ارج« عن احتفالت 
ي��وم النص��ر ف��ي بريطاني��ا )الثامن من 
أي��ار /1945(، حيث يس��مح  للمراهقتني 
األميرة مارغري��ت واليزابيت الثانية )وهي 
ملك��ة بريطانيا احلالية( بقضاء س��هرة 
رومانس��ية جميل��ة وغريب��ة بالنس��بة 
لبن��ات القص��ر امللكي، وحت��دث تداخات 
ومغام��رات ومفارقات كوميدية ش��يقة 

تنته��ي  بتأخر وصوله��ن للقصر 
صباح��ا، ووق��وع احداه��ن بغ��رام 
جندي ش��اب شهم، يقدم لها في 
نهاية املط��اف »وردة برية« بعد أن 
يتناول الفطور في القصر بصحبة 
والديها ثم تقوم بتوصيله لثكنته 
بحف��ظ  متعه��دا  العس��كرية، 
س��ر لق��اءه »الرومانس��ي العابر« 
معها، الشريط الش��يق الطريف 
يش��ير ضمن��ا لعاقة الش��ع�ب 
البريطان�ي مع الطبق�ة امللكي�ة 
احلاكم���ة م��ن حي��ث ك��ون هذه 
العاقة منوذجا  مثاليا »للسماحة 
والتواض��ع والتقب�ل والنس��ج�ام 

والحت�رام«.
أم��ا فيل��م »مس��تقبل التاري��خ« 
الهولن��دي فه��و ش��ريط »غريب 
يتحدث بش��كل  وه��و  وكئي��ب«، 
وثائقي عن شخص »فقد ذاكرته« 
اثر عملية س��طو مس��لح، حيث 
يغ��ادر منزل��ه لبلد يخ��ر، مواجها 
ظروف��ا غريبة واماكن س��يريالية 
قذرة واش��خاصا فضولي��ني، ولم 
ينج��ح اخمل��رج بايصال املغ��زى، بل 
ق��دم فيلم���ا مزعج�ا س��وداوي�ا 

وعبثيا. 
األرض«  »مل��ح  فيل��م  يتح��دث 
الش��هير لألملاني »فيم فيندرس« 
ه��و  ال��ذي  س��الفادو،  وجوليان��و 
ش��ريط »س��يرة ذاتي��ة وثائق��ي«، 
ع��ن ذكري��ات مصور ش��هير جال 
العالم بكاميرته الذكية، والتقط  
مشاهد فريدة للصراعات واملذابح 
واجملاع��ات والن��زوح، كم��ا تط��رق 
اآلخ��اذة  الطبيعي��ة  للمش��اهد 
واحليوانات  البرية كالدببة والذئاب 
وكاب البحر ف��ي لقطات تنافس 
جيوغرافي«  »الناشيونال  ابداعات 
التصويرية، كم��ا انغمس بتصوير 
منط احلياة البدائي لقبيلة برازيلية 
منسية  في ادغال المازون، وتطرق 
حلياتهم اليومية وطرائق صيدهم 
للحيوان��ات وعريه��م الطبيع��ي، 
وأعجبني كثيرا مشهد الستهال 
»السيريالي«  بالفيلم الذي يصور 
حوال��ي  اخلمس��ني ال��ف انس��ان 
وعناد  ببس��الة  يكافح��ون  وه��م 
للبح��ث ع��ن الذهب ف��ي أعماق 
وادي سحيق، محشورين في بقعة 
محصورة ضمن حف��رة هائلة من 

التضاريس القاس��ية، وكأنهم في 
»يوم احلش��ر«، ينزل��ون ويصعدون 
بانضباط ش��ديدين وهم يحملون 
أكياس الت��راب واحلجارة الصغيرة 
وم��ن خ��ال مم��رات وأدراج حجرية 
ضيقة ل تسمح ابدا باخلطأ القاتل 
ال��ذي ق��د يعرضه��م للس��قوط 
واملوت، ومنهم الفقراء املسحوقني  

واجلامعيني الطموحني.
»مانكس«  الهنج��اري  الفيلم  بدا 
ساذجا وطفوليا  وهو ميزج األحداث 
املتحرك��ة،  بالرس��وم  الس��ردية 
وهو يس��تند لقص��ة تدريب كلب 
انقاذ ش��هير متخص��ص بالبحث 
ع��ن ضحايا ال��زلزل العالقني حتت 
األنق��اض، وق��د برزت ش��هرة هذا 
الكل��ب عندم��ا انق��ذ ف��ي العام 
1999 طفل��ة ذات ث��اث س��نوات 
قض��ت 82 س��اعة حت��ت أنق�اض 

زل�زال »ازمير«.
أما فيلم »اخوة الريح« النمساوي،  
فه��و فيلم مذه��ل بح��ق لبراعة 
التصوير الطبيعي الدقيق وللقدرة 
الخراجي��ة عل��ى دم��ج مش��اهد 
تفاعل فرخ النس��ر الصغير »أبل« 

م��ع »ل��وكاس« الصب��ي الصغير 
اليتيم، الذي يرعاه بعد وفاة والدة 
لوكاس في ظروف مأساوية قاهرة، 
مع عدم انسجام لوكاس املكتئب 
مع والده القاسي، ثم نرى لوكاس 
املفق��ود  احلن��ان  يع��وض  وكأن��ه 
بتبنيه الفرخ املسكني الذي طرده 
»ش��قيقه اجلامح« من العش جتاه 
هاوية أرض الغابة، ونتابع بش��غف 
القصة الغريبة حتى موعد اطاق 
»أب��ل« ح��را للبرية ، ال��ذي يتزامن 
مع ع��ودة لوكاس حليات��ه اجلديدة 
الش��ريط  يحت��وي هذا  الواع��دة، 
اجلميل على مش��اهد فريدة لعش 
البري��ة  احلي��اة  وظ��روف  النس��ور 
احليوان��ات مع  القاس��ية وص��راع 
تواجد البشر املتعاطفني، ويصلح 

للعروض البيئية التوعوية.
اخملتصر  الع��رض  بهذا  س��أكتفي 
الش��امل ألف��ام ه��ذا املهرج��ان 
الثاثة  األف��ام  املمي��ز، وس��أقدم 
والس��بانية  »البولوني��ة  الخ��رى 
واليطالي��ة« الت��ي اعتبره��ا حتفا 
سينمائية في اجلزء الثاني من هذا 

العرض السينمائي الشيق. 

دراما صادمة وطبيعة اّخاذة في:
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في فرنسا صدرت 
للشاعر أديب كمال الدين 

مجموعته الشعرية 
املترجمة إلى  اللغة 

الفرنسية حتت عنوان : 
احلرف وقطرات احلب

 La latter et les gouttes     
d'amour

 وهي حتتوي على خمسني 
قصيدة ترجمها وقّدم لها 

وصمم غالفها املترجم 
التونسي املتألق الدكتور 
ناجح بغام . وقد متّ نشر 

القصائد مع أصلها العربي 
في  كتاب ب 252 صفحة . 
من قصائد )احلرف وقطرات 
احلب( نذكر : قال الذئب أنا 

هو البحر، ثّمة خطأ، أغنية 
إلى اإلنسان، بعد أن، احلرف 

والغراب، متثال، قطرات 
احلب، مائدة الغرباء.
 وسبق وأن تُرجمت 

أعمال أديب كمال الدين  
الى العديد من اللغات 

كاإليطالية واألوردية 
والفارسية واإلسبانية كما 
ترجم الشاعر قصائده إلى 

اإلنكليزية.  

أديب كمال الدين
إلى الفرنسية

لقد أولى اإلنسان 
العراقي عبر ماضيه 

الطويل إهتمامًا 
خاصًّا بتشيد البيوت 

والمعابد مستفيدًا من 
مادّة الطين المتوفرة 

تحت قدميه، لكن 
بسبب الخراب والفقر 
الذي جلبته السلطات 

المتوحشة نجد ظهور 
محالت ومناطق سكن 
تفصح عن بؤس مدقع 

وخراب، وعلى الرغم من 
اطتشاف النفط وزيادة 

مداخيل الدولة العراقية 
بشكل جنوني يقدّر 

بترليونات الدوالرات

غالف الكتاب



واملعلق��ون  األنب��اء  وكاالت  ص��دام: 
السياسيون ذكروا أن ما يؤخره العراق – 
سيؤخر رفع احلصار االقتصادي عنا. هذا 
ممكن. َمن أنتم لكي تتحدثوا عن احلصار 
االقتص��ادي؟ م��ا ال��ذي تزعم��ون قوله 
اآلن -  أي إنن��ا نس��د الطري��ق أمام رفع 
احلصار االقتصادي! هذا األمر يشير إلى 
أن القضايا الرئيس��ة بدأْت تتحرك في 
ذاكرتهم. هذا كله يقع في إطار حتليلنا، 
طامل��ا أن تقس��يم عراقن��ا إلى خطوط 
خالل عهد نظام بوش لم يتس��بْب في 
حصول عاصفة، سيرتبك الرجل عندما 
نط��رح هذه القضية مع��ه.  )1(  بعبارة 
أخ��رى، هؤالء أش��خاص » براغماتيون » 
] باالنكليزية [. األم��ر الذي يعني أنهم 
ليس��وا – أنهم ليس��وا – أنهم ليسوا 
محكوم��ن بوجهات نظ��ر معينة، مع 
إننا الحظنا أنه ] غير مس��موعة [، أنه 
بوش. ه��ذا يعني أنه لم يس��تعمل أي 
ق��در م��ن املوضوعية و- س��تقولون إنه 
ينتمي إلى أح��د بلدان العال��م الثالث 

النامية )غير املتطورة(. 
أسامة: ] يقهقه. [ 

ذكر 1: س��يدي، إن س��محت ل��ي، لدينا 
ارتباط، سيادتك. 

ص��دام: م��ا عني��ُت قول��ه ه��و إن كل 
تصريحات الرجل ] كلنتون [ ستكشف 
جميع احلي��ل التي جربوه��ا عليه وكم 
كانوا يريدون أن يورطوه والشيء الوحيد 
الذي قاله هو: » إنني أدعم إجراءات بوش 
في أن يطبق العراق قرارات األمم املتحدة. 
» إن الكثي��ر م��ن ق��رارات األمم املتح��دة 
ليس لها صلة بدستور األمم املتحدة. إن 
الكثير من الق��رارات التي متْت املوافقة 
عليه��ا ليس له��ا صلة ب��األمم املتحدة. 
في سبيل املثال، ما صلة اخلطوط باألمم 

املتحدة ؟
ذك��ر 1: ال ق��رار من هذه الق��رارات يعود 

لألمم املتحدة. 
صدام: أعني أن هذه القرارات ال صلة لها 
باألمم املتحدة. وإن الدعوة إلى حماية ال� 

-] نهاية الشريط الصوتي . [ 

صدام ومستشاروه يناقشون انحطاط 
ع��ودة  واحتم��ال  املتح��دة  الوالي��ات 
العالق��ات الودية في ظ��ل إدارة كلنتون 
اجلديدة )تقريباً 14 كان��ون الثاني] يناير 

)2( )1993 ]
ذكر 1: ] التس��جيل يب��دأ في منتصف 
جمل��ة. [ لقد زوَّدن��ا باملعلومات إضافة 

إلى – ما اسمه، سمير فنسنت؟ )3(
ذكر 2: نعم، اس��مه س��مير إضافة إلى 
ذاك الش��خص اآلخر. ال أتذكر اس��مه. 

أعني ذلك الرجل، تاجر النفط. 
صدام: اسمه أوسكار. )4(

ذك��ر 2: أج��ل، اس��مه أوس��كار. عل��ى 
كل حال، س��يدي، إن مي��ل أعضاء إدارة 
كلنت��ون، كم��ا الح��ظ الس��يد ط��ارق 
عزي��ز خ��الل لقائه، ف��ي احلقيق��ة، له 
جان��ب إيجابي. أعن��ي، إن كلنتون ميلك 
بدائ��ل أخرى فضالً ع��ن بعض العناصر 
الس��لبية جتاهنا إلى حد أن رئيس هيئة 
األم��ن القومي األدميرال ك��راوس ] كرو 
[، املع��روف مبيل��ه إلى دعم الع��راق. )5(  
إمنا توجد هناك بع��ض العوامل املؤثرة. 
االميركي��ة،  اخلارجي��ة  وزارة  وكذل��ك، 
تعم��ل على بعض العناصر وس��تقول: 
كم��ا يتذكر س��يادتك، إنه��م يعملون 
عل��ى هذا الكادر بطريق��ة ما بحيث أن 
املؤسس��ة الصهيوني��ة إل��ى جانب أن 
عناصر ب��وش العدائي��ة كالهما يريدان 
أن ميه��دا الس��بيل إلدارة كلنتون لكي 
يتخ��ذ مواقف معينة بحيث س��يكون 

م��ن الصع��ب علي��ه أن يتخل��ى عنها 
الحقاً. ولذلك، يري��دون من البريطانين 

أن يقولوا –
ص��دام: هذه السياس��ة ما ت��زال ثابتة، 
بحس��ب قوله ] قول كلنت��ون [، ألنهم 
يقول��ون إنهم ] األمم املتح��دة [ يذعنون 
لقرارات بوش وهذه بالطبع رسالة قوية 
إلى صدام حس��ن طاملا إنه يش��ير إلى 
ق��رارات األمم املتحدة في كل قضية. إنه 
يع��ي جي��داً ومطلع جيداً عل��ى قرارات 
األمم املتحدة. حن يعود أي فرد ويس��أله: 
» ه��ل قلَت ذل��ك؟ » س��يجيبه قائالً: » 
نعم، لقد قلُت ذل��ك. على كل حال، أنا 
ل��م أصدرْ ق��رارات األمم املتح��دة. » ورمبا 
س��يقول: » كنُت مجبراً على قول ذلك 
من أجل اميركا ووفق��اً ملنزلتي كرئيس 

للجمهورية. » 
ذك��ر 1: هن��اك قص��ة، س��يدي، تتعلق 
بالرج��ل ال��ذي تعرف��ه ح��ق املعرف��ة: 

أوسكار. 
صدام: َمن يكون ؟

ذكر 1: اس��مه أوس��كار، س��يدي، تاجر 
النفط. 

ذكر 3: تلك قصة قدمية. 
ذك��ر 1: نعم، لديه عالق��ات طيبة معنا 
ومع س��مير. لق��د أجنزن��ا االرتباط لكي 
ال نأخ��ذ م��ن وقت��ك، س��يادة الرئيس – 
لقد حققنا االرتباط بينه وبن الس��يد 
طارق. س��يحمل أوس��كار الرسائل إلى 
اإلدارة اجلدي��دة. لن نكتب أي ش��يء إلى 
س��يادتك ألنه حاملا سيصل إلى هنا مع 
سمير فنسنت، سنرس��لهما معاً إلى 
الس��يد طارق ونس��مع ما يريدان قوله. 
سنتبع تعليماتك فيما يتعلق بطريقة 
التحدث، وسندهشهم بطريقتنا هذه 
وجنعله��م يتعجبون م��ا إذا كان العراق 

ق��ادراً عل��ى تنفيذ ق��رارات كه��ذه من 
عدمه. لكننا سنركز على وحدة العراق 
وعدم التدخ��ل في ش��ؤوننا الداخلية، 

إلى جانب قضايا أخرى. )6( 
ذكر 4: س��يدي، بع��د اللقاء ب��ن الوزير 
والس��يد طارق عزيز، كانت هناك امليول 
نفس��ها التي كان قد كتبها وخلصها ] 
غير مس��موعة [ مذكرة التفاهم ] غير 

مسموعة [. حن أراها لبعض العناصر 
املؤث��رة ف��ي إدارة كلنتون، ل��م يصدقوا 
 ] ] العراقي��ن  حقيق��ة أن املس��ؤولن 
ميكنه��م أن يكتب��وا به��ذه الطريق��ة 
والصورة املش��ّوهة التي متثلنا ] ضحك 
[. قال: » إنهم يريدون أن يخفوا صورتك 
عن اإلدارة اجلديدة. وحتى، سيدي، السيد 
نزار حم��دون، حن قّدم مذكرة التفاهم 
العائ��دة لنا قبل أربعة أو خمس��ة أيام 
خلت للممثلن األربعة، كانت تشتمل 
على ما يقارب أربعة أو خمسة مواضيع 
قال نزار إنه سمعها بنحو مختلف. )7(

اتصلت هاتفياً بنزار حمدون وأخبرته مبا 
س��معته. أفاد قائالً إنها ل��م تكْن تلك 
التي قدمناها وطلب نسخة مني لكي 
يرسلها إلى جماعته العاملن في وزارة 

اخلارجية اجلديدة. )8(
ل��م تكْن كلها بالكيفية التي قدمناها 
لهم من خ��الل نزار. لم نكْن نس��تحق 
ذلك. إنها ال متثل املوقف العراقي احلالي 
عل��ى اإلطالق، س��يدي. نح��ن ال نريد أن 
يسأل العالم » » ماذا قال العراقيون؟ » 
وسيعتقدون أننا عنيدون، متغطرسون، 
وما إلى ذلك. ولهذا، نحن نحتاج إلى أن 
نزودهم بالنقاط الرئيس��ة لكي يتعّرف 
أعداؤنا عل��ى القضايا الت��ي نطرحها. 
سمير وأوس��كار متفائالن جداً. واألكثر 
من ذلك، بعث أوس��كار رس��ائل يخبرنا 
فيه��ا بوصوله في نحو العش��رين من 
الش��هر اجلاري. إن ش��اء اهلل، سنتلقى 

أخباراً إيجابية و –
ذك��ر 1: كما يقول املثل الس��ائر: » يأتي 

إلينا بأمواله. » ] ضحك. [ 
ذكر 4: نعم، سيدي، إنه على حق: » يأتي 
إلين��ا بأموال��ه. » وبعدها ق��د يعاقبني 
عيس��ى املس��يح  الحقاً. ] ضحك. [ ال، 

بصراحة إنه فرد عملي جداً ومحبوب. 
ذكر 1: إنه ش��خص ممتاز، س��يدي، نزيه 
جداً وليس ش��خصاً حقيراً بأي ش��كل 

من األشكال ألنه رجل كبير السن. 

هوامش:
)1 (تعليق صدام عن تقس��يم العراق 
إل��ى خطوط العرض يش��ير إلى فرض 

الواليات املتحدة، وبريطانيا، وفرنس��ا 
مناطق احلظر اجل��وي من أجل حماية 
الكرد والعمليات اإلنس��انية ش��مال 
خط العرض 36، واملس��لمني الشيعة 
جنوب خط العرض 32. أنظر ديفيد أم. 
مالون: » الكفاح العاملي على العراق: 
السياس��ة في مجلس األمن الدولي، 
مطبع��ة  )نيوي��ورك:   «  2005-1980

جامعة أكسفورد، 2006 (: 99-97. 
» ص��دام   :753-SH-SHTP-A-000   )2(
إدارة  يناقش��ون  وكب��ار مستش��اريه 
بيل كلنت��ون ومواقفها جتاه العراق »، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً 14 كانون 

الثاني ] يناير [ 1993(. 
)3( سمير فنسنت رجل أعمال اميركي 
– عراقي، مثل أمام القضاء إلدانته في 
كانون الثاني )يناير( 2005، ألنه ساعد 
العراق بصورة غير مشروعة في حتاشي 
العقوبات االقتصادية وعاد عليه ذلك 
بفوائ��د تق��در مبالي��ني ال��دوالرات من 
فوائ��د النفط. على م��دى أعوام عدة، 
عمل بوصفه مندوباً غير رس��مي بني 
واالميركيني،  العراقي��ني،  املس��ؤولني 
ومس��ؤولي األمم املتح��دة. أنظ��ر: بول 
أي. فولكر، ريتشارد جّي. غولدستون، 
وم��ارك بيث: » حتقيق مس��تقل فيما 
يتعلق ببرنام��ج األمم املتحدة: النفط 
مقابل الغذاء  )نيويورك: األمم املتحدة، 
2005(، اجمللد 2: 72-96، وقت الدخول 3 

نيسان )أبريل( 2009 على املوقع 
www.i ic-offp.org/documents/

Septo5/Mgmt-V2-pdf؛ وزارة اخلارجية، 
مكت��ب برام��ج املعلوم��ات الدولية: 
وزارة الع��دل حتكم في دعوى قضائية 
إجرامية في فضيح��ة النفط مقابل 
الغ��ذاء » )19 كان��ون الثان��ي ] يناير [ 

  .2005
)4( ه��ذه إش��ارة إل��ى أوس��كار ويات، 
مؤسس )ش��ركة هيوسنت كوستال(. 
عم��ل وي��ات كوس��يط غير رس��مي 
ب��ني الوالي��ات املتح��دة والع��راق وفي 
الس��نوات األخي��رة دف��ع مبال��غ غير 
مش��روعة إل��ى حكومة ص��دام لقاء 
مبيع��ات البت��رول عب��ر برنام��ج األمم 
املتحدة: النفط مقاب��ل الغذاء. أنظر 
)بي��ان معد للنش��ر ف��ي الصحف (: 
التفويض الشرعي للواليات املتحدة، 
املقاطعة اجلنوبية من نيويورك » تاجر 
النف��ط من تكس��اس يدخل احملكمة 
بدعوى قضائية بس��بب ته��م التآمر 
لكي يدف��ع مبالغ غير مش��روعة إلى 
حكومة العراق السابقة » ) 1 تشرين 
الثان��ي ] أكتوبر [ 2007(، وقت الدخول 

23 آذار )مارس( 2009 على املوقع 
http:// newyork.fbi.gov/   
dojpressrel/pressrel07/illegal%20

payment100107.htm
)5( م��ع أن ص��دام تلفظ بح��رف )س( 
ف��ي نهاية االس��م، ه��ذه إش��ارة إلى 
األدمي��رال ولي��م ك��رو، رئي��س أركان 
الق��وات املش��تركة ف��ي ظ��ل حكم 
ريغان وجورج أج. دبليو. بوش. رمبا نظر 
ص��دام إلى كرو بوصفه مياالً إلى دعم 
العراق ألن كرو رفض عرض بوش في أن 
يخدم حقبة ثالثة بعد انتهاء حقبته 
الثاني��ة في أيل��ول )س��بتمبر( 1989؛ 
ثُبت أمام الكوجن��رس أن احلرب البرية 
مع العراق ستسفر عن خسائر تتراوح 
من س��تة آالف إلى س��تة وثالثني ألف 
جن��دي اميركي؛ وجّي��ر منافس بوش: 
كلنتون ه��ذا األمر لصاحل��ه، كرئيس 
االنتخابية  احلملة  للجمهورية خالل 

سنة 1992. 
)6( بحس��ب ما قاله سمير فنسنت: 
زود وي��ات الع��راق بأجه��زة اتص��االت 
ع��ن بُعد، أجهزة حتدي��د مواقع عاملية 
العمودية، وجتهيزات  اجليش  لطائرات 
طبية. أنظ��ر: ديفي��د إيفانوفيتش: » 
دفاع عن املالحظ��ات العراقية يظهر 
للعي��ان؛ محامو ويات يقولون إن تاجر 
النف��ط رّحل الرس��ائل ف��ي محاولة 
منه لتفادي احلرب: جريدة )هيوس��نت 
كرونكل( » ، 7 أيلول )سبتمبر( 2007. 

)7( ف��ي 14 و15 كان��ون الثان��ي )يناير( 
1993 التق��ى ن��زار حم��دون بس��فراء 
الوالي��ات املتحدة، بريطانيا، فرنس��ا، 
وروسيا في األمم املتحدة لكي يناقشوا 
اس��تئناف رحالت طيران فرق تفتيش 
األسلحة التابعة لألمم املتحدة. هوية 
الوزير الذي التقى معه طارق عزيز غير 
واضح��ة. مع إن اإلش��ارة إلى » مذكرة 
تفاه��م » غي��ر واضحة أيضاً، س��ّلم 
نزار حمدون رس��الة عراقية إلى رئيس 
مجلس األم��ن الدولي ف��ي 13 كانون 
الثان��ي )يناير( أوضح��ْت أن » الواليات 
املتحدة أعط��ْت للمجلس معلومات 
ناقص��ة » وبالغْت ف��ي حاالت الرفض 
العراقي��ة لرح��الت طي��ران اللجن��ة 
اخلاصة التابع��ة لألمم املتحدة. زعمت 
الورق��ة العراقية أن املنع كان حصراً » 
طلباً مؤقتاً. » أنظر جون رايت: » أُخبر 
العراق بأن يسمح برحالت طيران األمم 
املتح��دة لغ��رض اس��تئناف ... وإال  »، 
وكالة )األسيوشيتد بريس( ، 15 كانون 
الثاني )يناير( 1993؛ » العراق والكويت: 
رس��الة وزي��ر اخلارجي��ة العراقي إلى 
رئيس مجلس األم��ن الدولي »، موجز 
ال� BBC لإلذاع��ات العاملية، 14 كانون 
الثاني )يناير( 1993، من )وكالة األنباء 
العراقي��ة( ، 13 كانون الثان��ي  )يناير( 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 9«

صدام: ما عنيتُ قوله 
هو إن كل تصريحات 

الرجل ] كلنتون [ 
ستكشف جميع الحيل 

التي جربوها عليه 
وكم كانوا يريدون 
أن يورطوه والشيء 

الوحيد الذي قاله هو: 
» إنني أدعم إجراءات 
بوش في أن يطبق 
العراق قرارات األمم 

المتحدة

ذكر 4: سيدي، بعد 
اللقاء بين الوزير 

والسيد طارق عزيز، 
كانت هناك الميول 

نفسها التي كان 
قد كتبها ولخصها 

] غير مسموعة [ 
مذكرة التفاهم ] 

غير مسموعة [. حين 
أراها لبعض العناصر 

المؤثرة في إدارة 
كلنتون
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تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

اللعب بقوت الماليين.. والحصار ورقة للمناورة
لوبي اميركي لصالح صدام لكن بأجر باهض..! 

صدام حسني مع وزير العدل األميركي السابق رامزي كالرك
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متابعة الصباح الجديد : 

ف��ي األق��ل للحظات ق��د ال ترى في 
بعض أجزاء املوصل م��ا يذكرك بأن 
حرب��اً دائ��رة في املدينة ب��ن القوات 
  « داع��ش    « وعصاب��ات  العراقي��ة 
تتك��دس  فالس��يارات   , االرهابي��ة 
في الش��وارع ومنص��ات البيع تزخر 
باملنتجات الطازجة والدراجات تشق 
طريقها وس��ط زحام السيارات مع 
خروج املدينة بب��طء من ظلم وجور 
وتش��دد االرهابين على مدى عامن 

ونصف العام.
ومع تقدم قواتن��ا البطلة في املزيد 
م��ن مناط��ق أكب��ر مدينة س��يطر 
عليها التنظيم االرهابي بدأت احلياة 
تعود لطبيعتها بعض الش��يء في 
التي استعادتها  الش��رقية  األحياء 
الق��وات العراقية في املراحل األولى 
من احلملة التي بدأت قبل نحو ثالثة 

أشهر.
اذ يقول وسام  )19 عاًما( وهو يقطع 
اللح��م لتقدميه ألح��د العمالء في 
ح��ي الزهور مبين��اً :  اننا »نحاول أن 
ننس��ى«. وأض��اف »نحت��اج للوقت 

وبعض األمور حفرت في قلوبنا«.
وكانت الس��وق ح��ول منصة البيع 
التي يق��ف عليها وس��ام مزدحمة 
بالس��ير  يتمتعون  الذي��ن  بالن��اس 
بحري��ة م��ن دون إزع��اج م��ن أف��راد 
احلسبة الذين كانوا ينفذون أحكام 
التنظي��م اجمل��رم فيعاقب��ون الناس 
ويجل��دون  الغرام��ات  ويفرض��ون 

بالسياط.
وركض ش��بان وراء ك��رة في ملعب 
يرت��دي  بعضه��م  الق��دم  لك��رة 
الس��راويل الرياضية القصيرة التي 
كان م��ن املمنوع ارتدائه��ا في ظل 
حك��م االرهابي��ن  لك��ن ل��م تكن 
قمصانهم القطنية الرياضية حتمل 
أي ش��ارات أو عالم��ات جتاري��ة التي 
كان التنظيم يعدها غير إس��المية 

ويطل��ب إزالته��ا خاصة تل��ك التي 
حتمل شارات تشبه الصليب.

وق��ال أس��امة )22 عام��اً( إن��ه في 
ظل حكم اجملرم��ن  كانت املباريات 
تتوق��ف ف��ي أوق��ات الص��الة وكان 
انتب��اه الالعب��ن مش��تت دائماً بن 
النظر بعن إلى الكرة وباألخرى إلى 
الشارع حتسباً ملرور دورية من دوريات 

تنظيم » داعش » االجرامي .

هذا وقد استعادت القوات العراقية 
حي الزهور في أوائل نوفمبر- تشرين 

الثاني.
وبقي الكثيرون ف��ي منازلهم خالل 
توقعات بخروج  املعركة مخالف��ن 
جماعي للس��كان م��ن املدينة التي 
ت��ردد أن نح��و 1.5 ملي��ون نس��مة 

يعيشون بها.
وب��دأ الذين غادروا س��واء ف��ي أثناء 

القتال أو قبل ذلك في العودة برغم 
أن��ه لم يج��ر بعد إص��الح اخلدمات 
ومنشآت  الكهرباء  األساسية مثل 

الرعاية الصحية واملياه.
برغم   العم��ل  البلدية  واس��تأنفت 
ان » داع��ش » دم��ر أغل��ب معداتها 
وحول بعض س��ياراتها إلى سيارات 
ملغومة فاضطرت الس��لطات إلى 
اس��تعارة س��يارات من محافظات 

أخرى.
وعن��د مفت��رق طرق مزدح��م يحفر 
العم��ال الطريق إلصالح أنبوب مياه 
دم��ر في غارة جوية. م��ن جانب آخر 
مرت سيارة أجرة يغني ركابها على 
موس��يقى مرتفع��ة ويرقصون في 

مقاعدهم.
وق��ال رجل في املقع��د األمامي جاء 
من حي استعادته قوات األمن لتوها 
»إنه ش��عور ال يوص��ف...ال ميكنني 

التعبير عنه.«
وعند نقط��ة لتجمع النازحن على 
طريق اخلروج من املوصل جلست أم 
محمد مع قلي��ل من أمتعتها التي 
حملتها قبل أن تفر من حي س��ومر 
والت��ي ال تزيد ع��ن قليل من املالبس 
ونس��خة من الق��رآن وقفص يضم 

ثالثة عصافير ملونة.
قال��ت أم محم��د إن زوجها طلقها 
بعد زواج دام عش��ر سنوات ليتزوج 
من أرمل��ة احد مقاتل��ي » داعش » 

ُقتل في املعركة.
وأضاف��ت أن زوجت��ه اجلديدة أصرت 
عل��ى أن يطلقها بداًل م��ن أن يبقي 

على الزوجتن.
وال تعترف الس��لطات بهذا الطالق 
ألن ال��ذي نف��ذه قاض م��ن تنظيم 
داعش لذلك فهي رس��مياً ما زالت 

متزوجة.
وقالت أم محم��د التي خلعت على 
عك��س العدي��د من نس��اء املوصل 
النقاب ال��ذي كان يفرضه التنظيم 
االجرامي على النس��اء »أنا متزوجة 

ومطلقة.. إنها حياة غير واضحة«.

موصليون:  نحتاج للوقت وبعض األمور حفرت في قلوبنا

الحياة تعود إلى طبيعتها في أحياء من شرقي الموصل

شريط ملون
لماذا اطفأت اللوحة اإلعالنية

األشهر في لندن؟
أطفئت أنوار اللوحة اإلعالنية الضخمة في ميدان بيكاديلي 
الش��هير وسط لندن، وذلك للمرة األولى منذ احلرب العاملية 

الثانية، متهيداً إلى استبدالها بلوحة أكثر تطوراً.
والحظ امل��ارة في امليدان أن اللوحة أصبح��ت بلون واحد هو 
األس��ود بعد أن كانت تش��كل بإعالناتها امللونة صورة جتذب 

األنظار.
واس��تمرت اللوح��ة اإلعالنية القدمية ف��ي العمل ألكثر من 
100 ع��ام لم تتوقف س��وى في أثناء احل��رب العاملية الثانية 
)1939-1945(،عندم��ا انطف��أت األنوار ملنع قاذف��ات القنابل 

األملانية من حتديد األهداف في اجلو.
وتعرض��ت اللوحة املكونة من س��ت شاش��ات إلى انقطاع 
في األنوار بعد احلرب، لك��ن ذلك كان لفترات محدود للغاية 

ألسباب فنية.
وس��تنصب اللوحة اجلديدة خالل اخلريف املقبل، وستعرض 
صوراً عالية الوض��وح وأحوال الطقس واملرور والرياضة، كما 
ستذيع بث وسائل التواصل االجتماعي للمعلنن، على وفق 

»رويترز«.

»سيارة طائرة » نهاية العام
ق��ال الرئيس التنفي��ذي جملموعة  » إيرب��اص  » , إن اجملموعة 
تعت��زم اختبار أمنوذج س��يارة طائرة ذاتية القيادة، كس��بيل 

لتجنب الطرق املزدحمة في املدن بنهاية العام.
وكانت إيرباص قد أسست العام املاضي وحدة التنقل اجلوي 
ف��ي املناطق احلضرية التي تستكش��ف أفكاراً، مثل مركبة 
لنقل األف��راد أو مركبة حتاكي الطائ��رة الهليكوبتر ميكنها 

نقل عدد من الركاب.
وق��ال توم إن��درز، الرئيس التنفيذي إليرب��اص أمام مؤمتر )دي.
إل.دي( للتكنولوجي��ا الرقمي��ة في ميوني��خ »قبل نحو مئة 
ع��ام انتقل��ت املواصالت باملدن إلى حت��ت األرض , واآلن منتلك 
الوس��ائل التكنولوجي��ة الت��ي جتعلها تطير ف��وق األرض«، 
مضيفاً أنه يأمل أن تتمكن إيرباص من تسيير أمنوذج جتريبي 

لنقل شخص واحد بنهاية العام اجلاري.
وأضاف »نحن اآلن في مرحلة االختبارات ونأخذ هذا التطوير 
عل��ى محمل اجل��د«. وتاب��ع أن إيرب��اص ت��درك أن مثل هذه 
التقنيات يج��ب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التس��بب 

في مزيد من التلوث باملدن املكتظة.

عرض منزل »طفولة«
ترامب للبيع بأحد المزادات

يعرض مس��تثمر عقاري منزالً في ش��ارع حتيط به األشجار 
مبدينة نيويورك قضى فيه الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترامب سنوات طفولته األولى للبيع في املزاد بعد أن اشتراه 

الشهر املاضي.
وتتلقى شركة للمزادات عروضاً مغلقة حتى الساعة 1600 
بتوقيت ش��رق الواليات املتح��دة )2100 بتوقي��ت جرينتش( 
للمن��زل الذي يضم خم��س غرف نوم في ح��ي كوينز حيث 

عاش ترامب حتى سن الرابعة.
وقال ميش��ا هاجاني وهو مس��ؤول بدار م��زادات »باراماونت 
رياليت��ي يو.إس.إي��ه« إن الفائز في املزاد ل��ن يعلن عنه على 
الفور ألن البائع يخطط لدراس��ة الع��روض على مدى بضع 

أيام.
وسيكون البيت األبيض املقر الرسمي إلقامة ترامب مبجرد أن 
يؤدي اليمن القانونية يوم اجلمعة. وفي سبتمبر املاضي أكد 

ترامب في برنامج تلفزيوني إنه يريد شراء منزله القدمي.
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برلين - د ب أ : 
يضبط الكثيرون هواتفهم الذكية 
لتح��دث طنيناً أو تهتز باس��تمرار 
لرس��ائل  إش��عارات  وج��ود  عن��د 
البريد اإللكتروني ومواقع التواصل 

االجتماعي واألخبار.
يس��تطيع الكثي��رون جتاه��ل مثل 
ه��ذه الرس��ائل عند انش��غالهم 
بأمور أهم. ولكن بالنسبة آلخرين، 
م��ن الصعب متاماً  إغ��الق الهاتف 
بحس��ب دانييال أوتو، مؤلفة كتاب 
»ديجيتال ديتوكس« )التخلص من 

السموم الرقمية(.

أصع��ب  األم��ر  يع��د  مل��اذا  لك��ن 
للبعض عن اآلخري��ن؟ توضح أوتو 
لديه��م  البش��ر  أن  ف��ي كتابه��ا 
غريزة بدائية ب��أن يكونوا محاطن 
بآخرين. واألشخاص الذين يغلقون 
هواتفهم، وهو وس��يلة أساس��ية 
للتواص��ل، يك��ون لديه��م خ��وف 
بأن يفوتهم ش��خص أو ش��يء ما 
يحدث. والعنصر اآلخر هو الشعور 
باملكافأة , هذا هو الشعور الالواعي 
ينت��اب الش��خص عندم��ا  ال��ذي 
يتلقى رداً أو عالمة »إعجاب« على 

الفيسبوك.

وقال��ت أوت��و: »إن��ه يولد ش��عوراً 
بالس��عادة ميك��ن أن يتح��ول إل��ى 

إدمان«.
غي��ر أن االعتم��اد عل��ى الهات��ف 
مخاط��ره،  ومع��ه  يأت��ي  الذك��ي 
بحس��ب أوتو. ميكن أن ت��ؤدي زيادة 
االنتباه للهاتف الذكي إلى اإلجهاد 
الن��وم.  واضطراب��ات  النفس��ي 
ويصب��ح أيضاً أصعب بالتركيز في 
األنشطة طويلة األمد ألن الهاتف 

»يقاطعها« باستمرار.
إذا كان م��ا نتحدث عنه يش��بهك 
فرمب��ا ح��ان الوق��ت للتخلص من 

السموم الرقمية.
وفيم��ا يل��ي نصائح أوت��و للتغلب 

على إدمان الهاتف الذكي:
فكر:  قبل أن تبدأ في حل املشكلة 
أنت بحاجة لالعتراف بها , خذ وقتاً 
للتفكي��ر في امل��دة التي تقضيها 

في استعمال الهاتف الذكي. 
وقال��ت أوت��و إن األمر أش��به قليال 
م��ن  الكثي��ر  ي��دري  »ال  ب��األكل, 
األش��خاص عدد السعرات احلرارية 
الت��ي يأكلونها ألنه��م ال يفطنون 

لها أو يشعرون بها«.
اإلش��عارات  تنطل��ق  تعطي��ل: 

والنغم��ات م��ن برنام��ج ميكن��ك 
التحكم فيه, قم بتعديل إعدادات 
التطبيقات خلفض سيل املنبهات 

القادمة من اجلهاز.
التجاه��ل: عندما تصلك رس��الة 
تش��عر باحلاجة للرد عليه��ا فورًا. 
ولك��ن ق��م بتذكي��ر نفس��ك أنك 
لس��ت حتت أي التزام للرد بسرعة 
أنه ال بأس من الرد بعد فترة مثلًما 

يفعل الكثيرون.
وإح��دى نصائ��ح أوت��و ه��ي أخ��ذ 
اس��تراحة مقصودة من استعمال  
ه��ذا  وإرس��اء  الذك��ي  الهات��ف 

كطقوس. ق��م بقراءة كتاب أو قم 
بالتمش��ية أو ببس��اطة ال تفعل 
ش��يئاً وقل: »ه��ذا وقتي م��ن دون 

الهاتف«.
حتدث : كتابة الرس��ائل تس��تغرق 
وقًتا وحتد من عمق احلوار وتقاس��م 
املعلومات. وتوصي أوتو باإلقالل من 
الكتابة واإلكث��ار من التحدث عبر 
الهاتف الذكي, فهي مقتنعة أنه 
بإمكانك إبداء املزيد من التعاطف 
خ��الل مكامل��ة هاتفي��ة أكث��ر من 
استعمال  »عش��رة آالف إميوجي« 

)أيقونات املشاعر(.

نصائح لتتخلص من »إدمان« هاتفك الذكي
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
بحث رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقية، رعد حمودي، 
مع الس��فير اليابان��ي، كنيتارو 
اسونوموا، جملة من االمور التي 
تخص واق��ع إع��داد الرياضيني 
ل��دورة االلع��اب االوملبي��ة التي 
اليابانية  العاصمة  ستقام في 

طوكيو عام 2020 .
للجن��ة  الع��ام  االم��ني  وق��ال 
االوملبية الوطنية حيدر حسني 
عل��ي، الذي حض��ر اللق��اء: ان 
رئيس اللجنة تابع مع الس��فير 
اليابان��ي قضي��ة التس��هيالت 
التي تقدمها الس��فارة للجنة 
االوملبية اخلاصة بإعداد ابطالنا 
ألوملبي��اد طوكي��و، مثمنا الدور 
الكبير الذي تقوم به الس��فارة 
اجتاه الرياضة العراقية من خالل 
لالحت��ادات  واس��نادها  دعمه��ا 
او  تس��تعد  الت��ي  الوطني��ة 
تشارك في الدورات والبطوالت 
الياب��ان طوال  ف��ي  االس��يوية 

السنوات املنصرمة.
وتاب��ع عل��ي: ان رئي��س اللجنة 
االوملبي��ة اتف��ق م��ع الس��فير 
الياباني على تقدمي كتب ووثائق 
الى السفارة تتضمن رؤى وافكار 
اللجن��ة االوملبية ملا من ش��أنه 

تعزي��ز العالق��ات الرياضية بني 
البلدين لالستفادة من اخلبرات 
اليابانية لإلرتقاء برياضة االجناز 

العالي .
الس��فير  اع��رب  جانب��ه،  م��ن 
الياباني، كنيتارو اسونوموا، عن 
سعادته بزيارة رئيس وامني عام 
اللجنة االوملبية ملقر الس��فارة 
في بغداد، مؤكدا دعم السفارة 
للجن��ة االوملبية، الس��يما وان 
الى  العراقية حتت��اج  الرياض��ة 
الدع��م الكامل، ونحن نعلم ان 
الرياضة العراقية قربت اطياف 

الش��عب العراقي، وهذا ش��يء 
القائم��ني  دور  ونثم��ن  مه��م، 
الرياضة، السيما شخص  على 
رئيس اللجنة االوملبية واعضاء 
الذي��ن  التنفي��ذي  املكت��ب 
يعمل��ون بش��كل مميز اس��هم 
في احلفاظ على تاريخ الرياضة 
العراقية والنجاح املتواصل لها 
بالرغم م��ن كل الصعاب التي 
مير بها الع��راق، وآخرها محاربة 

اإلرهاب.

* إعالم األوملبية

هند عصام.. مدربة السلة في تربية الرصافة األولى:
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غدًا.. مباراتان في أفتتاح 
الجولة 19 لممتاز الكرة

شهد يقود األولمبي

»العربي« يطلق منافسات 
السلة على الكراسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطل��ق يوم غٍد اجلمعة، مباريات اجلولة 19 االخيرة من 
املرحلة األولى لدوري الكرة املمتاز،  باقامة مباراتني جتمع 
االولى فريقا احلدود والقوة اجلوية على ملعب الش��عب 
الدول��ي فيما جتمع الثانية فريقا الك��رخ وكربالء على 
ملعب الكرخ، وتقام يوم الس��بت املقبل ثالث مباريات 
عندم��ا يقابل فريق نفط الوس��ط فريق البحربي على 
ملعب كربالء الدولي ويضيف فريق النفط على ملعبه 
فريق امانة بغداد، فيما جتمع املباراة الثالثة فريقا نفط 

اجلنوب والسماوة على ملعب جذع النخلة.
 امام يوم االحد فس��تقام ثالث مباريات اذ يلتقي فريقا 
الطلب��ة والكهرب��اء على ملعب الش��عب الدولي في 
الس��اعة الثانية من بعد الظهر فيم��ا تعقبها مباراة 
الزوراء وزاخو في الس��اعة اخلامس��ة مس��اء ويضيف 
فري��ق النجف فريق نادي احلس��ني عل��ى ملعب ملعب 
النج��ف، وتختتم مباري��ات اجلولة ي��وم االثنني املقبل 
باقامة مباراة واحدة حيث جتمع فريقا الشرطة والقادم 

من اجلنوب فريق امليناء على ملعب الشعب الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجمع أعضاء االحتاد العراقي لكرة القدم على إسناد 
مهمة تدريب املنتخب األوملبي إلى املدرب عبد الغني 
شهد.وقال عضو احتاد الكرة سعد مالح في تصريح 
خاص إن اجتماع احتاد الكرة أس��فر عن اتفاق جميع 
أعضاء االحتاد على تسمية املدرب عبد الغني شهد 

لقيادة املنتخب األوملبي.
وأوضح أن االحتاد س��يمنح ش��هد مدة ش��هر لفك 
ارتباط��ه م��ع ناديه نفط الوس��ط، والتف��رغ لقيادة 
املنتخب األوملبي الذي تنتظره مش��اركتني مهمتني 
ف��ي بطول��ة التضام��ن اإلس��المي وبطولة أس��يا 

للمنتخبات االوملبية.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
حدد االحت��اد العرب��ي لكرة الس��لة على الكراس��ي 
املتحركة مكان  إقامة البطولة العربية الثانية والتي 
من املقرر إقامتها في ش��هر أي��ار املقبل، وقال رئيس 
االحت��اد العراقي لكرة الس��لة على الكراس��ي خالد 
رشك والذي يش��غل منصب االحتاد العربي للعبة أن 
االحت��اد العربي قرر أن تقام البطول��ة العربية الثانية 
ف��ي املغرب خالل ش��هر أيار املقبل وأضاف رش��ك أن 
البطولة ستش��هد عقد االجتماع العربي مناقشة 
ع��دد م��ن القضايا الت��ي تهتم باللعب��ة , من جانب 
آخر قال خالد رش��ك أن نادي وس��ام اجملد تلقى دعوة 
للمش��اركة في بطولة كأس العال��م لألندية لكرة 
الطائرة جلوس والت��ي تقام في مدينة تبريز اإليرانية 

للمدة من األول وحتى السادس من أيار املقبل.
وأش��ار إل��ى أن ناديه تلقى دعوة من ع��دد من االندية 
املصري��ة لعق��د اتفاقي��ة تعاون مش��ترك ب��ني نادي 
وس��ام اجملد وتلك االندية إلقامة معسكرات تدريبية 

ومباريات ودية وتبادل اخلبرات الفنية واالدارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

عرض االحت��اد العراقي لكرة القدم 
عل��ى اجلانب األوزبك��ي والبحريني 
لع��ب مب��اراة جتريبي��ة للمنتخب 
الوطني قبل خوض مباراة أستراليا 
املق��ررة في الثالث والعش��رين من 

شهر أذار املقبل.
وق��ال أم��ني س��ر االحت��اد الدكتور 
صباح رضا في تصريحات صحفية 
إن االحت��اد ق��رر مخاطب��ة االحتادين 
األوزبكي والبحريني من أجل خوض 
مباراتني وديتني للمنتخب الوطني 
ضمن إطار اس��تعداداته للمرحلة 
الثاني��ة من تصفيات كأس العالم 

2018 في روسيا.
وأش��ار إل��ى أن اعت��ذار االحتادي��ن 
االردن��ي واللبنان��ي وضع��ا االحت��اد 
باالضافة  بح��رج كبي��ر  العراق��ي 
إلى انتظ��ار رد اجلانب اإليراني الذي 
م��ازال ينتظر رد مدرب منتخبه، مما 
دفع االحتاد العراق��ي إلى مخاطبة 
لتأمني  وااليراني  األوزبكي  االحتادين 

مباراة جتريبية.
يش��ار إل��ى أن املنتخ��ب العراق��ي 
س��يدخل معس��كرًا تدريبًي��ا في 
طهران يوم 12 من شهر أذار املقبل، 
اس��تعدادا ملباراة استراليا املرتقبة 
والت��ي  العال��م  بتصفي��ات كأس 
س��تقام ف��ي العاصم��ة اإليرانية 

طهران.
ال��ى ذل��ك، أجم��ع أعض��اء االحتاد 
العراق��ي لكرة القدم على إس��ناد 
مهم��ة تدري��ب املنتخ��ب األوملبي 
إلى املدرب عبد الغني ش��هد.وقال 
عضو احتاد الكرة س��عد مالح في 

تصريح��ات صحفي��ة إلن اجتماع 
احتاد الكرة أس��فر عن اتفاق جميع 
أعضاء االحتاد على تس��مية املدرب 
عبد الغني ش��هد لقيادة املنتخب 
األوملبي العراقي.وأوضح العضو أن 
هناك اجتماع س��يعقد مع املدرب 

لالس��تقرار عل��ى اجله��از املع��اون 
له.وأوضح أن االحتاد سيمنح شهد 
مدة ش��هر لفك ارتباطه مع ناديه 
نف��ط الوس��ط، والتف��رغ لقي��ادة 
تنتظره  ال��ذي  األوملب��ي  املنتخ��ب 
مش��اركتني مهمتني ف��ي بطولة 

التضامن اإلسالمي وبطولة أسيا 
للمنتخبات االوملبية.

يذك��ر أن نفط الوس��ط حتت قيادة 
شهد يحتل املركز الرابع في الدوري 
املمت��از برصي��د 31 نقط��ة، بفارق 

نقطتني  عن املتصدر النفط.

من جانبه، اوضح راضي شنيشل، 
املدي��ر الفني للمنتخ��ب الوطني، 
ع��ددا م��ن الصعوبات الت��ي تهدد 
جناح فترة إعداد الفريق الستكمال 
مش��وار التصفيات املؤهلة لكأس 

العالم 2018.

األبرز  »املش��كلة  وقال شنيش��ل، 
التي تعترض طريق اإلعداد هو عدم 
االتفاق حتى اآلن على إقامة مباراة 
ودي��ة، فضال ع��ن ارتب��اط الالعبني 
احملترف��ني مبباري��ات أنديته��م، م��ا 
يصعب استدعائهم في أي وقت«.

وأضاف »كذلك فإن بدء منافسات 
كأس االحتاد اآلسيوي، والتي يشارك 
فيها الزوراء والقوة اجلوية بالتزامن 

مع استعداداتنا تصعب األمر«.
وأشار شنيش��ل إلى أنه معسكر 
طهران التدريبي سيقام يوم 11 آذار 
املقبل، مضيفا »أمتنى أن يحس��م 
مصير املباراة الودي��ة مع املنتخب 
اإليران��ي، لالطمئن��ان عل��ى إعداد 
أس��تراليا«..  لق��اء  قبل  املنتخ��ب 
وأوض��ح املدي��ر الفني أن��ه اجتمع 
مب��درب اللياقة البدنية اإلس��باني، 
تش��افي بيدرو، في الدوحة، وناقش 
م��ن  املقبل��ة  املرحل��ة  الطرف��ان 

تصفيات كأس العالم.
أن بي��درو  إل��ى  ولف��ت شنيش��ل 
سيلتحق بوفد املنتخب مبعسكره 
الذي سيقام في طهران قبل مباراة 
أستراليا ب�12 يوما.وأكد شنيشل 
أنه س��يعود إل��ى العاصمة بغداد 
مطل��ع األس��بوع املقب��ل، حي��ث 
تختت��م دورة املدرب��ني احملترفني في 
الدوح��ة، والتي يش��ارك فيها مع 

مجموعة من املدربني احملليني.
يذك��ر أن املنتخ��ب العراقي يحتل 
املرك��ز اخلام��س، قبل األخي��ر، في 
اجملموع��ة الثانية م��ن التصفيات، 
برصيد 3 نق��اط، بعد 5 جوالت.من 
املقرر أن يلتقي نظيره األس��ترالي 
في اجلولة السادس��ة ي��وم 23 آذار 

املقبل.

شنيشل يعترف بصعوبة رحلة اإلعداد

الوطني يطلب خوض وديتين مع أوزبكستان والبحرين

بغداد ـ فالح الناصر:

أك��دت مدرب��ة فريق تربي��ة الرصافة 
االول��ى بك��رة الس��لة هن��د عصام، 
ان مس��يرتها م��ع الك��رة البرتقالية 
ش��هدت احلص��ول عل��ى العديد من 
االلقاب والبطوالت حلساب مدرستها 
اعدادي��ة الوزيري��ة، فقد ح��ازت على 
لقب السلة لثالث مرات، فضال ًعلى 
تفوق العبات فريقها بالكرة الطائرة 

لست سنوات متتالية.
واوضح��ت انها حازت على ثقة تربية 
الرصاف��ة االول��ى/ قس��م النش��اط 
الرياض��ي لتت��م تس��ميتها مدرب��ة 
لالعب��ات  بالس��لة  فري��ق  الع��داد 
يس��اعدها  واملتوس��ط  االبتدائ��ي 
الكاب��ن طالل، موضحة ان بناء فريق 
جديد يتطلب تركيزاً وتعامالً واثقاً من 
املالك التدريب��ي، مبينة ان التدريبات 
ستبدأ باختبارات لالعبات بعد انتهاء 

امتحانات نصف الس��نة الدراس��ية 
للموسم احلالي 2017/2016.

وقال��ت ان مديري��ة تربي��ة الرصاف��ة 
االول��ى تعاني بص��ورة عامة من قلة 
القاعات واالماكن اخملصصة للنشاط 
الرياض��ي، فهنال��ك جه��ود كبي��رة 
ملدير النش��اط الرياضي عبد الهادي 
أس��ماعيل في التنسيق مع املدارس 
لتخصيص س��احات للتدريب، فضال 
ًعل��ى قاعة ن��ادي الصلي��خ الرياضي 
ال��ذي يتعاون كثيراً م��ع املديرية، بيد 
ان ذلك ال يكفي الن عدد فرق التربية 
كثي��رة وااللع��اب متنوع��ة، تتطلب 
قاعات خاص��ة، وال س��يما لتدريبات 

فرق البنات.
واش��ارت ، ال��ى انه��ا تقدم الش��كر 
جلميع من منحها الثقة وس��اعدها 
في رحلتها التدريبية ومنهم الست 
انس��ام ووفاء وغيداء الب��دري وضياء 
عباس وداوود ش��مال ورنا عايد وهالة 
الش��مري وه��دى البياتي ومس��عود 

سلمان وحسني واحمد حلوم وبشرى 
النجار وغيرهم ممن ابدوا مس��اندتها 
وعبروا ع��ن ثقته��م بامكاناتها في 

تدريب فرق السلة باملديرية.
وعبرت، عن ثقتها بامكانات فرق تربية 
الرصاف��ة االولى ف��ي حتيقي االفضل 
بالبط��والت املقبل��ة الت��ي تنظمها 
وزارة مديري��ة التربي��ة الرياضية في 
املتابع��ة  ان  مبين��ة  التربي��ة،  وزارة 
الدؤوب��ة ملدي��ر ع��ام تربي��ة الرصافة 
االولى الدكتور فالح القيسي تسهم 
في دفع عجلة التحضيرات الى امام، 
واحلص��ول عل��ى الكؤوس واوس��مة 
التفوق في شتى البطوالت الرياضية 

لفرق التربيات.
واملدرب��ة هن��د عص��ام تنح��در م��ن 
اس��رة رياضية بارزة تتمي��ز في الفن 
الدول��ي  البط��ل  فخاله��ا  النبي��ل، 
السابق واملدرب حالياً فاروق جنجون، 
تتلقى دعمأً كبيراً من أس��رتها التي 
تشجعها على التواصل في املسيرة 

والتدري��ب، حت��ى جن��ت  الرياضي��ة 
ثمار التع��ب باحلصول عل��ى كؤوس 
في البطوالت الس��ابقة وه��ذا يعزز 
حضوره��ا ف��ي عال��م تدري��ب الفرق 
الرياضية ف��ي بطوالت التربيات التي 
تعد منجم��اً للطاقات املتميزة حيث 
طاملا رفدت هذه البطوالت املنتخبات 
الوطنية واالندي��ة الرياضية بخامات 
نالت الثناء والتفوق واعتلت منصات 
التتوي��ج ف��ي منافس��ات الرياض��ة 

محليا وخارجيا.
ش��هادة  عل��ى  حصل��ت  ان  س��بق 
البكالوري��وس في التربي��ة الرياضية 
للبنات في الوزيرية، مارس��ت فعالية 
الكرة الطائرة، واشتركت في العديد 
م��ن دورات التطوير الرياضي لش��تى 
الفعاليات باشراف النشاط الرياضي 
ف��ي تربي��ة الرصافة االول��ى، متكنت 
من احلصول على شهادات املشاركة 
تخصصه��ا  ف��ي  خبراته��ا  وزادت 

التدريبي.

حوار

فرقنا الرياضية تحقق األلقاب لكنها تفتقر لقاعات متخصصة

جانب من لقاء سابق للوطني أمام البحرين

تعاون كبير مع اليابان

لقطة من بطولة لسلة الشابات هند عصام

مفكرة الصباح الجديد

الجزائر ـ تونس

أتليتكو مدريد ـ إيبار
سوسييداد ـ برشلونة

روما ـ سامبدوريا

السنغال ـ زمبابوي
7:00 مساًء

9:15 مساًء
11:15 مساًء

11:00 مساًء

10:00 مساًء
كأس ملك إسبانيا

كأس إيطاليا

نهائيات أمم أفريقيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم��ت مكتب��ة كلي��ة التربي��ة 
البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
بغ��داد، معرض��اً للكت��اب، قدمت 
فيه نحو 50 اص��داراً من منجزات 
وبحس��ب  التدريس��ية،  مالكاتها 
امينة املكتبة، وفاء دس��وقي، فان 
املع��رض اقيم عل��ى هامش مؤمتر 
ح��وار بغ��داد، وبين��ت ان املع��رض 
شهد مشاركة من الدار اجلامعية 
للطباعة والنشر ، جامعة النهرين 

، االمانة العامة للمكتبة املركزية 
بجامعة بغداد.

اجلامعي��ة  ال��دار  ان  واضاف��ت 
للطباعة والنش��ر، اه��دت العديد 
م��ن منجزاته��ا للزائري��ن، فض��ال 
ًعلى جامع��ة النهرين، في خطوة 
واالط��الع  التع��اون  مب��دأ  تع��زز 
مب��ا  الرياضي��ة  االص��دارات  عل��ى 
يس��هم في نش��ر الفكر الرياضي 
باملنج��زات  الطلب��ة  وتعري��ف 
العلمي��ة االكادميي��ة ف��ي ش��تى 

االختصاصات.
واوضحت ان جه��ود كبيرة بذلها، 
الدكتور علي ش��بوط، في توجيه 
الدع��وات حلض��ور املع��رض ال��ذي 
اس��تمر يوم��ي 14 و15 من ش��هر 
كان��ون الثاني اجل��اري، فضال ًعلى 
تقدمي ش��روحات وافي��ة للضيوف 
عن االصدارات، حيث شهدت أروقة 
املعرض رواجاً واش��ادة مبا مت تقدميه 
م��ن كت��ب ذات قيمة ف��ي اجلانب 

الرياضي العلمي االكادميي.

»التربية البدنية وعلوم الرياضة« 
تنظم معرضًا لمنجزات مالكاتها

»األولمبية« تبحث مع السفير الياباني 
تحضيرات العراق ألولمبياد طوكيو 

ليبروفيل ـ وكاالت:
فازت غانا على أوغندا -1صفر في 
ب��ور جانتي في اجلول��ة األولى من 
منافسات اجملموعة الرابعة ضمن 
النسخة 31 لكأس االمم األفريقية 
لكرة الق��دم املقامة في الغابون.

وس��جل أندريه أيو ه��دف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 32 من ركلة 

جزاء.
الى ذلك، تع��ادل املنتخب املصري 
م��ن دون أهداف م��ع نظيره املالي 
ضم��ن مباريات اجملموع��ة الرابعة 

من ال��دور األول في إط��ار بطولة 
كأس أمم أفريقي��ا احلادية والثالثني 

لكرة القدم.
ق��د  الرابع��ة  اجملموع��ة  وكان��ت 
افتتحت منافس��تها مبب��اراة غانا 
وأوغندا والتي ف��از فيها منتخب 

النجوم الس��وداء به��دف نظيف 
فتص��در بذل��ك الترتي��ب برصيد 
ثالث نقاط مقابل نقطة لكل من 

مصر ومالي في املركز الثاني.
من جانب��ه، بات عص��ام احلضري 
أكب��ر العب ف��ي تاري��خ كأس أمم 

أفريقيا بعد أن ش��ارك في مباراة 
مصر ومالي في اجملموعة الرابعة 
م��ن ال��دور األول ضم��ن كأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم.وكان احلضري 
ف��ي البداية على مقاع��د البدالء 
حت��ى الدقيقة 24 التي ش��هدت 

خ��روج احلارس األساس��ي محمد 
الش��ناوي بعد أن تع��رض إلصابة 
ف��ي عض��الت الفخذ إث��ر ارتقائه 
لهجم��ة خط��رة ملنتخ��ب مالي 
انتهت برأس��ية من قبل الس��انا 

كوليبالي.

غانا تتخطى عقبة أوغندا.. وتعادل سلبي للفراعنة في نهائيات أفريقيا

بغداد ـ أثير الشويلي*
بكرة  الوطن��ي  منتخبنا  ينتظ��م 
الش��اطئية في معس��كر  القدم 
تدريب��ي ف��ي العاصم��ة اللبنانية 
بيروت حيث س��يبدأ من يوم الرابع 
والعش��رين من الشهر احلالي الى 
غاية يوم واحد من ش��هر ش��باط 
حتضيرا الى تصفيات كاس العالم 
التي من املؤمل ان تقام في ماليزيا 

في شهر اذار املقبل.
وق��ال مش��رف املنتخ��ب الوطني 
لك��رة القدم الش��اطئية غس��ان 

عيدان: ينخرط نهاية هذا الش��هر 
منتخبنا في معسكر تدريبي ملدة 
س��تة ايام في العاصمة اللبنانية 
بي��روت م��ن اج��ل التحضي��ر الى 
بطول��ة تصفي��ات كاس العال��م 
التي س��تقام في ماليزيا في شهر 
اذار، واش��ار : س��تتخلل املعسكر 
مبارات��ان جتريبيت��ان م��ع املنتخب 
القرع��ة  ان   واوض��ح  اللبنان��ي، 
اوقعتنا في اجملموع��ة الثالثة الى 
جانب منتخب��ات اليابان واالمارات 
وقطر حيث تتاهل ثالثة منتخبات 

م��ن كل مجموعة، ونس��عى الى 
توفي��ر كل املس��تلزمات م��ن اجل 

االعداد اجليد لالعبني.
واضاف عيدان: سيكون هناك ايضا 
معس��كر داخل��ي ف��ي محافظة 
البص��رة  قب��ل انط��الق البطولة 
املعس��كر مباري��ات  وس��تتخلل  
جتريبي��ة م��ن اج��ل وق��وف املالك 
التدريب��ي على جاهزي��ة الالعبني 

واالنتقاء االفضل منهم.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بيروت تحضر »الشاطئية« لتصفيات المونديال



بغداد ـ الصباح الجديد:
ضم��ن حمل��ة منت��دى االعالميات 
العراقيات بالش��راكة مع الصندوق 
"تبوء  الدميقراطية  لدع��م  الوطني 
املرأة مراكز صن��ع القرار االعالمي"، 
عقد املنتدى  وبالتعاون مع منظمة 
بنت الرافدين في بابل، ندوة تشاورية 
ح��ول مقت��رح قانون هيئ��ة االعالم 
واالتص��االت، وواقع امل��رأة االعالمية 

ونسبة متثيلها في املؤسسات.
 حضر الندوة نخبة من االختصاصيني 
واملثقفني واإلعالمي��ني، وممثلون عن 
منظمات اجملتمع املدني وحقوقيون، 
اضافة الى مجل��س محافظة بابل  

.
افتتحت اجللس��ة الت��ي ادارها علي 
منظم��ة  اع��الم  مدي��ر  الس��باك، 
بن��ت الرافدين بالترحي��ب باحلضور، 
والتعريف مبنهاج الندوة املؤلف من 
بحثني، االول مق��دم من قبل نبراس 
املعموري، رئيسة منتدى االعالميات 
م��ن  مق��دم  والثان��ي  العراقي��ات، 
قبل اس��تاذ االع��الم الدكتور كامل 

القيم.
قدمت السيدة نبراس املعموري في 
بداي��ة ورقته��ا نب��ذة مختصرة عن 
واق��ع امل��رأة االعالمية، وم��ا تعانيه 
ادارة  ف��ي  واقص��اء  تهمي��ش  م��ن 
املؤسس��ات االعالمي��ة، اضافة الى 
التحدي��ات االخ��رى الت��ي تواجهها 
متمثل��ة بنظ��رة اجملتم��ع، وهيمنة 

العادات والتقاليد البالية.
وتطرق��ت املعموري ال��ى مقترحات 
لتعدي��ل مس��ودة قان��ون الهيئ��ة 
منه��ا، ضمان متثي��ل ع��ادل للمرأة 
ف��ي تش��كيلته االدارية، مب��ا يحقق 
احتراماً وتطبيقاً للمواد "14 و 16" 
من الدس��تور العراقي، وبنس��بة ال 
تقل ع��ن الثلث في مجل��س امناء 
واقترحت فق��رات تعديلية  الهيئة، 
اخرى منها ما يتعلق باجلانب االداري، 
والرقابي، كشروط تشكيل  واملالي، 
مجلس االمناء، اضافة الى الكفاءة 
والتخص��ص وان يكون غير منخرط 
في أي نش��اط حزبي في اثناء تولي 
املنصب، واآلليات التي يجب توفرها 

في اختي��ار املدير التنفي��ذي ونائبه 
بأغلبية اعضاء مجلس االمناء، وفقاً 
آللية تعي��ني تعتمد االع��الن العام 
"وحتديد شروط االختصاص ومعايير 

الكفاءة والنزاهة واملهنية".
واختتمت رئيسة منتدى االعالميات 

كلمتها بضرورة  ان تتولى "محكمة 
قضايا النش��ر واالعالم واالتصاالت" 
النظ��ر ف��ي الش��كاوى والدع��اوى، 
املتعلقة بقضايا االعالم واالتصاالت 
ف��ي اجلوان��ب املدني��ة واجلزائية، وان 
تك��ون قراراته��ا ملزم��ة التنفي��ذ، 

وعلى اجله��ات املعنية بالش��كوى، 
"هيئ��ة االع��الم واالتص��االت، وزارة 
والشركات  املؤسس��ات  االتصاالت، 
العاملة بقطاع االعالم واالتصاالت" 
تس��مية ممثل قانوني عنه��ا، وتعد 
هذه احملكم��ة هي اجله��ة الوحيدة 
املعنية بإص��دار االوام��ر القضائية 
بحق اجلهات اخملالفة من دون غيرها.

ام��ا الدكت��ور كامل القيم اس��تاذ 
االع��الم فق��ال ان الهيئ��ة مذكورة 
حتديداً في املادة "103" من الدستور 
العراقي، كونها واحدة من الهيئات 
املس��تقلة، وتعمل لغاية االن على 
وفق امر س��لطة االئت��الف رقم 65 
لسنة 2004، والذي لم يتضمن آلية 
لتعيني مجل��س االمناء ف��ي هيئة 
االع��الم واالتص��االت، الن هذا  االمر 
يج��ب ان يك��ون مؤقتا، ويس��تبدل 
بقان��ون عراقي صادر عن الس��لطة 
التش��ريعية العراقية عن��د انتهاء 

سلطة االئتالف مباشرة.
واض��اف القي��م: ل��م يق��ر قان��ون 
الهيئ��ة لغاي��ة االن برغ��م مرور 12 

س��نة على ام��ر س��لطة االئتالف، 
واصبحت تعيين��ات مجلس االمناء 
واملدي��ر التنفي��ذي للهيئة خاضعة 
إلرادة رئاس��ة ال��وزراء، وتص��در بأمر 
ديوان��ي، مم��ا ادى ال��ى ابتعاده��ا عن 
مبدأ االستقاللية، وادخالها بنظام 
احملاصصة السياس��ية، اضافة الى 
انه��ا خل��ت وعل��ى م��دار كل هذه 
الس��نوات من متثيل للم��رأة فيها"، 
ذوي  اش��راك  اهمي��ة  واك��د عل��ى 
تعديل مس��ودة  ف��ي  االختص��اص 
القانون قانوني��اً، ولغوياً، اضافة الى 
اجلباية  وآلية  املمنوح��ة  التراخيص 

واالحتساب .
كما ش��هدت الندوة تأييدا واضحا 
ملطل��ب املنت��دى ح��ول الكوت��ا، و 
متثي��ل امل��رأة ف��ي مجل��س االمناء، 
واهمي��ة انش��اء ق��وة اعالمية من 
الش��أن،  ذوي االختصاص واصحاب 
لتعدي��ل  ضغ��ط  ق��وة  ليكون��وا 
مس��ودة هذا القانون واالس��تفادة 
من التجارب الناجح��ة في البلدان 

االخرى.

ل��و..  فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
اكتش��فت ان صنادي��ق الطماطة 
والبيض.. هي اكثر نفعاً وفائدة من 

صناديق االنتخابات احمللية !
 .. ل��و  فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
أكتش��فت ان صنادي��ق الطماطة 
ه��ي أفضل بكثي��ر ..م��ن صناديق 
الش��كاوى املتوف��رة ف��ي ال��وزارات 

والدوائر احلكومية !
ماذا سيكون ردة فعلك .. لو .. عدت 
من العم��ل متعبا منه��كا جائعا 
.. ووج��دت ان زوجتك ل��م تطبخ أو 
تنفخ النها أنشغلت في احلديث مع 
جارتها حول آخر تطورات املشاكل 
الت��ي تفاقمت بني بي��ت أبوخضير 
وبني بي��ت ابو وردة بع��د عقد قران 

بنت ابو خضير على ابن جارهم ؟
 .. ل��و  فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
ركبت في س��يارة أجرة ولسان حال 
الثرثرة  "الس��ائق" اليتوق��ف ع��ن 
وال��كالم عن املش��اكل واملعيش��ه 
والتفجيرات  االحتياطي��ة  واالدوات 
داف��وس  ومؤمت��ر  والصالنص��ة 

واستجواب عراب بغداد !
..ل��و  فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
اكتش��فت أن اكث��ر اجله��ات التي 
تعلن عن املسابقات واالستفتاءات 
الصحفي��ة .. العالق��ة له��ا بهذه 

املهنة المن قريب او بعيد !
ماذا سيكون ردة فعلك 
لو .. أكتشفت أن اكثر 
التقاري��ر التلفزيونية 
س��احات  من  احمللي��ة 

الى  ترت��ق  لم  القت��ال 
العمل االحترافي !

م��اذا س��يكون ردة فعلك 
ل��و .. أكتش��فت أن اكثر 
"السياسيني"  تصريحات 

تدور في حلقة مفرغة !
م��اذا س��يكون ردة فعلك لو 
.. أكتش��فت أن أكثر الكتل 

بتدوير  السياس��ية س��تقوم 
مرشيحها .. وزجهم من جديد 

في االنتخابات القادمة !
م��اذا س��يكون ردة فعل��ك ل��و .. 
أكتشفت أن أكثر وعود " الساسة 
" ينطب��ق عليه��ا املثل الش��عبي 
ال��دارج ... "أواعدك بالوعد وأزكيك 

ياكمون" !

م��اذا س��يكون ردة فعل��ك ..ل��و .. 
الوطن��ي  املوظ��ف  أن  أكتش��فت 
اخمللص ... ف��ي قافل��ة الدائرة التي 
يعمل به��ا غير...أمني و.. آمن ..على 

روحه !
ل��و   .. فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
اكتشفت ان أكثر الدوائر واالقسام 
في الوزرات املؤثرة تعمل وفق قاعدة 

شيلني وأشيلك !
م��اذا س��يكون ردة فعل��ك ..ل��و .. 
أكتش��فت أن من يحاربك أو يقف 
في طريق جناحك .. هو من أصحاب 

العقول الفارغة !
م��اذا س��يكون ردة فعل��ك ..ل��و .. 
 .. ال   K9ال كالب  أن  أكتش��فت 
الت��ي    " "املتفج��رات  تكتش��ف 

حتملها ... االيادي القذرة !
 .. ل��و  فعل��ك  ردة  س��يكون  م��اذا 
واملواضي��ع  الص��ور  أن  أكتش��فت 
الس��اذجة .. ف��ي مواق��ع التواصل 
ع��دد  أكث��ر  حتص��د  االجتماع��ي 
واالعجاب��ات   " "الالي��كات  م��ن 
املواضي��ع  مقاب��ل   .. والتعليق��ات 
الثقافي��ة املفي��دة الت��ي الحتص��د 

سوى أعجاب صاحبها !

• ضوء
م��اذا س��يكون ردة  فعل��ك ل��و .. 
اكتشفت إن أكثر 
"السياسيون 
للح��ق   "

كارهون !

صناديق فارغة !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في تناولي لش��ؤون تتعلق باحلزب الش��يوعي العراقي، 
كثيراً ما اصطدم مبوقف��ني يبدوان متنافرين حول اآلراء 
الت��ي اطرحه��ا في ه��ذا اجملال؛ غي��ر انهما ف��ي الواقع 
يشتركان في اعتمادهما مبدأ التعميم فيما يعتقدانه 
من توجهات قطعية وجازمة. االول يعاتبني بشدة على 
م��ا اطرحه من آراء يراها تن��ال من احلزب واآلخر يراها ما 
زالت ت��دور في فلك احل��زب وآيديولوجيته. االول يعتقد 
ب��أن مواقفه هذه تعبر ع��ن حرصه وتعلقه بحزب فهد 
والش��هداء وغير ذلك من القناع��ات، من غير ان يكلف 
نفسه بالس��ؤال عن علل تدهور مكانة ودور احد اقوى 
االحزاب الش��يوعية في املنطق��ة والعالم. الثاني يعد 
أي تط��رق ال��ى احل��زب والش��يوعية أم��راً ال معنى له، 
الن ملفهم��ا ق��د ط��واه الزم��ن، هكذا ب��كل راحة بال 
وضمير..؟! كليهما ينزعجان بش��دة ان لم تشاركهما 
معتقداتهما التي ال يخالطها الباطل، لكن ما العمل 
ان كانت المثالنا س��بل آخرى في فه��م هذه التجربة، 
وكما قال الشاعر )اسير مع الناس وخطوتي وحدي( ما 
العمل ان لم حتولني التجربة املريرة داخل صفوف احلزب 

الى رقم جديد في نادي العداء للشيوعية؟ 
قبل كل شيء بودي االش��ارة الى حادثة قدمية عشتها 
في بداية نش��اطي داخل احلزب الش��يوعي، قد تسلط 
الضوء عل��ى كيفية مواجهتي لبواكي��ر هذه القضايا 
الش��ائكة. في أحد األي��ام من ع��ام 1975 دعاني عمي 
)خبي��ر امل��ال واالقتص��اد( ملناقش��تي في ض��رورة ترك 
العم��ل احلزبي الس��باب علمي��ة واقتصادي��ة محظة 
)لكن دوافعها احلقيقية خش��ية العائلة من العواقب 
الوخيم��ة التي خبرته��ا في هذا اجمل��ال(، منها انتمائي 
الطبق��ي )البرج��وازي الصغير(. طبعاً نظرياً خس��رت 
احل��وار للحجج الدامغ��ة التي اعتمدها عم��ي آنذاك، 
وبع��د تفكي��ر عميق ق��ررت ت��رك الدراس��ة )كنت في 
اخلام��س العلمي( وطلبت من الرف��اق واألصدقاء ايجاد 
عم��ل لي ب��ني صف��وف البروليتاريا. وفع��الً عملت في 
معمل نينوى النتاج القمصان في شارع النهر ملا يقارب 
العام، وبعده��ا عدت الكمال دراس��تي الثانوية بعد ان 
اكتس��بت جتربة عملية ومهنية وس��ط الطبقة التي 

تشكل احلزب من اجلها.
هذه احلادثة ميكنه��ا ان تزيح الكثير من اللبس وعثرات 
االس��تعجال والتعميم ل��دى كال الطرفني املمتعضني 
من مواقف يعدونها متناقضة، كونها شطحت بعيداً 
ع��ن مس��اطرهم ومدوناته��م الذاتية ح��ول التجارب 
الالمحدودة لالف��راد واجلماعات. لقد ش��اهدنا وتعرفنا 
على غير القليل من الشخصيات التي انتقلت من دون 
أدنى وجع من قلب أو عقل او ضمير من هذا املعس��كر 
اآليديولوجي والقيمي الى ضده لتتبع ذلك بس��يل من 
الدق��الت املتناغم��ة وااليقاع��ات الرائج��ة، وهم بذلك 
ميثلون جزءاً من ظاهرة عاش��تها العديد من اجملتمعات 
البش��رية من قبل. ان التحول واالنتقال من مواقف الى 
مواقف أخرى مغايرة، ليس��ت دليل خلل او هشاشة او 
حيوية على طول اخلط، بل ذلك يعتمد على مدى جدية 
ومسؤولية وشجاعة ذلك التحول، فالتحول املصحوب 
بالس��ب والش��تائم واللعنات على معسكره السابق، 
والتبجيل والعش��ق ملعسكره اجلديد، من دون االلتفات 
للتفصي��الت اخملتزن��ة فيه��ا، يعن��ي ان ذلك ل��م يكن 
س��وى طفح عابر ال قيمه له )وغف(، على العكس من 
التحوالت املس��تندة الى وعي عميق ومسؤول ومرافق 
لتجرب��ة حقيقية من الكفاح من اج��ل احلرية وكرامة 
االنسان، حيث تتناغم تلك الديناميكية وناموس احلياة 

في سيرورتها وحتوالتها الالنهائية.  

وجع التجربة

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ندوة تشاورية لـ "منتدى اإلعالميات" و"الصندوق الوطني" في بابل

جانب من الندوة

بغداد - الصباح الجديد:
جتري اإلس��تعدادات والتحضيرات على قدم وساق في بناية 
دائرة الفنون املوس��يقية إلقامة مهرج��ان األغنية الوطنية 
اليوم اخلمي��س 19 كانون الثاني مبناس��بة انتصارات قواتنا 
األمني��ة البطلة، ورجال احلش��د والبيش��مركة في معارك 
املوصل احلدباء ضد عصابات داعش اإلجرامية، وحتت ش��عار 
"قادمون يا نينوى". وقال حس��ني س��عد مدير الفرق الفنية 
ف��ي دائرة الفن��ون ان ه��ذا املهرجان ستش��ارك فيه خمس 
فرق فني��ة، وهي فرقة بغداد للموس��يقى، وفرقة اإلنش��اد 
العراقي، وفرقة الري��ف، وفرقة املربع البغدادي، وفرقة ناظم 
الغزالي، وفرقة س��ومر للفنون الشعبية، إضافة إلى نخبة 
طيبة م��ن املطربني العراقيني منهم املطرب��ة الكبيرة أمل 
خضي��ر وأديبة، واملطرب احمد نعمة، ووحيد علي، وجاس��م 
حي��در، وعم��ار العربي، ورعد نيس��ان، وامللحن��ون جناح عبد 
الغفور، وعلي خصاف، ومحمد هادي وعدد آخر من املبدعني 

العراقيني في مجال الشعر والتلحني.

الفنون الموسيقية تستعد 
إلقامة مهرجان االغنية الوطنية

الصباح الجديد - رويترز:
اس��تغل املمث��ل األميرك��ي مات 
ف��ي  مش��اركته  مناس��بة  دمي��ون 
املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي ف��ي 
التأييد ملؤسس��ته  دافوس، حلش��د 

اخليرية املعنية بقضية املياه.
وق��ال دميون لرويترز في أثناء جلس��ة 
نق��اش "ان الفقراء يدفعون أكثر من 
الطبقة املتوس��طة للحصول على 
مياه في كثير من الدول، بسبب عدم 

توفر البنية التحتية."
وتس��عى املؤسسة واس��مها "ووتر دوت 
أورج" جلم��ع خمس��ة وخمس��ني مليون 
دوالر، م��ن أج��ل من��ح ق��روض متناهية 
الصغر تس��هم ف��ي الوصول إل��ى مياه 

نظيفة في الدول النامية.
وقال دميون إن مؤسسته قدمت 11 مليون 

دوالر حتى اآلن لدعم تلك املشروعات.
وأض��اف "ان الناس ترغب في املش��اركة 
في احلل بأنفس��هم. ه��م يحتاجون إلى 

الدع��م" لتنفي��ذ مش��روعاتهم وليس 
تسليم مشروعات جاهزة إليهم.

وتعهدت ش��ركة س��تيال أرتويس بدعم 
املؤسس��ة مببل��غ 4.8 ملي��ون دوالر على 

مدى أربعة أعوام.
ويؤث��ر نق��ص املياه بنحو غير متناس��ب 
عل��ى النس��اء واألطف��ال، حي��ث إنهم 
ميضون عدة س��اعات يومي��ا مللء عبوات 
باملياه، مما مينعهم من الذهاب إلى العمل 

واملدارس.

الممثل األميركي مات ديمون يثير 
قضية المياه في منتدى دافوس

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن  مجموع��ة  توق��ع 
الباحث��ني أن هن��اك قارة 
عظمى جديدة ستشكل 
خالل ال� 250 مليون س��نة 
املقبلة وس��تحمل اس��م 

"أماسيا".
ويشير الباحثون إلى 
سيحدث  أنه 
التصاق 
بني 

واجلنوبية،  الش��مالية  أميركا 
البح��ر  يختف��ي  وبذل��ك 
احملي��ط  وس��يزول  الكاريب��ي، 
املتجم��د الش��مالي، عندم��ا 
بالقارة  األميركيت��ان  تلتح��م 
اآلس��يوية، بحس��ب محاكاة 
جديدة للباحثني ملا س��يحدث 
لألرض خ��الل ال��� 250 مليون 

سنة املقبلة.
وأوضح الباحث��ون من جامعة 
والوكال��ة  األميركي��ة  يي��ل 
الياباني��ة للتكنولوجيا وعلوم 
األرض والبحر، أن تش��ّكل قارة 
العمالقة س��يحدث  أماس��يا 
الصفائ��ح  حرك��ة  بس��بب 
 tectonic plates التكتوني��ة 
الصفائ��ح  وتل��ك  ل��ألرض، 
الضخم��ة للقش��رة األرضية 
الت��ي اجن��رف بعضه��ا حي��ال 

بع��ض بنح��و متف��اوت خالل 
ماليني السنني.

ويس��تند الباحثون إلى نظرية 
"Orthoversion"وهي  تسمى 
نظري��ة تتعلق باجنراف القارات 
بعضه��ا ع��ن بع��ض، عق��ب 
تفكك احدى القارات العمالقة، 

ولكنها تصبح محاصرة داخل 
نط��اق انض��واء بني الش��مال 
 north–south band( واجلن��وب 
of subduction(  حيث تنحدر 
إحدى الصفائح من دون األخرى، 
ويعرف ذلك النطاق اآلن باسم 
"حزام النار" الواقع حول احمليط 
القارة  الهادي، حيث ستتكون 

العمالقة اجلديدة.
الق��ارة  إن  الباحث��ون  ويق��ول 
م��ع  س��تجتمع  األميركي��ة 
القط��ب  ف��ي  اآلس��يوية 
س��تنتقل  كم��ا  الش��مالي، 
إلى  وأس��تراليا  إفريقيا  قارت��ا 
الشمال، لتش��كال معا القارة 
اجلدي��دة العظمى "أماس��يا" 
إضاف��ة إل��ى احتم��ال جتم��ع 
أالسكا وس��يبيريا في أقصى 

الشمال.

"أماسيا" قارة عمالقة جديدة تتشكل على األرض

السماوة - الصباح الجديد:
ق��دم البي��ت الثقاف��ي في 
املثن��ى، وبالتع��اون مع فرع 
نقاب��ة الفنان��ني باحملافظة، 
كبي��را،  س��ينمائيا  عرض��ا 
الس��ينما  "أي��ام  ضم��ن 
نفذتها  الت��ي  التجريبي��ة"، 
"الس��ماوة  مجموع��ة 

سينما".
الثال��ث  األس��بوع  وش��هد   
م��ن سلس��لة "أيام الس��ينما 
خمس��ة  ع��رض  التجريبي��ة"، 
أفالم للمخرج الفرنسي "جيرار 
مع  وبالتنس��يق  كيراس��كي"، 
للس��ينما  الدول��ي  املهرج��ان 
التجريبي��ة ف��ي باري��س، وه��ي 

أفالم قصيرة تتحدث عن متنيات 
مختلفة يعيشها اإلنسان.

  هذا وقد حض��ر العرض نخبة 
والس��ينمائيني  الفنان��ني  م��ن 
بتغطي��ة  وحظ��ي  واملثقف��ني، 
إعالمي��ة م��ن قن��اة العراقي��ة، 
وقن��اة احل��رة ع��راق، ومحطات 

إذاعية، وصحف محلية.

عرض كبير في "ايام السينما التجريبية"
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