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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 38 ص15

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق أشرطة تسجيل 
صدام حس��ين/ األعمال الس��رية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط 
حلقة اليوم الضوء على دعوة صدام لشيوخ العشائر بقتل كل من شارك من 
افرادها في انتفاضة عام 1991 ويقول صدام مخاطبًا إياهم بهذا الصدد : 
إن الغوغاء ال يعرفون هذه األفكار العامة. إن أولئك الذين يصبغون شعرهم 
بالل��ون األخضر واللون األحمر ال يعرفون ه��ذه المعاني، وإنه عار عليكم أن 
تس��محوا لهم بالعيش. عليكم أن تذبحوهم بأيديكم. إن أولئك األش��خاص 
الذين يصبغون ش��عرهم ويضعون أحمر الش��فاه كالنساء، أقول إنه يتعين 

عليكم أن تذبحوهم وحمّلوني المسؤولية عن ذلك. 

ملحق "       " 
الجديد في الفكر والثقافة والمعرفة

وخير جليس في الزمان كتاب

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس 
الن��واب، أمس االربع��اء، أن الغاء 
املوظفني  روات��ب  اس��تقطاعات 
اج��راء  يتطل��ب  واملتقاعدي��ن 
تعدي��ات عل��ى قان��ون املوازن��ة 
الدس��تورية،  للس��ياقات  وفق��اً 
مش��ددة عل��ى احلاج��ة ملوافقة 
احلكوم��ة على التعدي��ات قبل 
باقراره��ا، فيم��ا حتدثت  املض��ي 
عن توجيهها خطاباً إلى رئاس��ة 
ال��وزراء يتضم��ن االض��رار الت��ي 
فرضته��ا تل��ك االس��تقطاعات 
الفقي��رة  الطبق��ات  بح��ق 

للمجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد 
س��رحان في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "اوساطاً نيابية طالبت 
مؤخ��راً بإلغ��اء االس��تقطاعات 
الواقع��ة عل��ى روات��ب املوظفني 
%3.8 من  والبالغ��ة  واملتقاعدين 
االسمية  الشهرية  املستحقات 

واخملصصات".
وتابع سرحان النائب عن التحالف 
الكردستاني، أن "هذه املطالبات 
ما تزال مجرد احاديث، ولم نلمس 
توجهاً جدياً لدى مجلس النواب 

أو اتخاذ أي قرار بهذا الصدد".
"الغ��اء  أن  إل��ى  وأش��ار 
االس��تقطاعات وهي مخصصة 
والنازح��ني  الش��عبي  للحش��د 
بنح��و  يص��در  بق��رار  يك��ون  ال 

مستعجل كما يظن البعض".
ولف��ت س��رحان إل��ى أن "االم��ر 
يتطل��ب تعدي��ل قان��ون املوازنة 
أو  الفق��رة  يلغ��ي ه��ذه  بنح��و 
يخفض النسبة بحسب التوجه 

النيابي".
املالية  اللجنة  وأس��تطرد عضو 
أن "تعدي��ل املوازنة يجب أن يأتي 
الدس��تورية،  للس��ياقات  وفق��اً 
وذل��ك بالق��راءة االول��ى ومن ثم 
الثانية والتوافق عليه والتصويت 

على ذلك التعديل".
إن  بالق��ول  س��رحان  وخل��ص 
ق��د  املوازن��ة  قان��ون  "طبيع��ة 
يش��ترط في بع��ض فقراته اخذ 
تكون  وق��د  احلكوم��ة  موافق��ة 
ه��ذه الفق��رة من بينه��ا كونها 
س��تفرض التزامات مالية عليها 
ك��ي ال يك��ون التعدي��ل عرضة 
للطع��ن أمام احملكم��ة االحتادية 

العليا".
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"المالية النيابية" تؤكد الحاجة الى تعديل 
الموازنة ليتسنى إلغاء استقطاعات الرواتب 

جانب من اجتماع اللجنة املالية النيابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  كش��ف 
العب��ادي، أنه لم يكن موافقاً على 
منح تأش��يرات دخ��ول للصياديني 
القطري��ني ال��ذي اختطف��وا ف��ي 
العراق ومت إطاق سراحهم مؤخراً، 
وفيم��ا بني أن األموال التي جاء بها 
الوفد القطري إلى بغداد لم تذهب 
إل��ى اخلاطفني، عّد أن إعطاء مئات 
املايني م��ن الدوالرات إلى مجاميع 

مسلحة "غير مقبول".
وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 
"الصب��اح  وتابعت��ه  االس��بوعي، 
اخملتطف��ني  "ع��دد  إن  اجلدي��د" 

قطري��اً  و24  اثن��ني  س��عوديني 
وباكستاني أطلق سراحه في وقت 
سابق"، ماضياً إلى القول "لم أكن 
موافقاً على إعطاء تأشيرات دخول 
للصيادين القطريني". رئيس الوزراء 
القط��ري يهات��ف االعرجي ويقدم 

شكره الطاق سراح الصيادين.
ورداً عل��ى س��ؤال بش��أن تس��لم 
اخلاطف��ني "فدي��ة" م��ن عدم��ه، 
أض��اف العب��ادي "اس��تغربنا من 
وج��ود حقائ��ب كبيرة بأم��وال مع 
الوف��د القطري الق��ادم إلى بغداد 

ومت التحفظ عليها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت وزارة اخلارجية العراقية، اجملتمع 
الدول��ي ال��ى اتخ��اذ موق��ف ح��ازم 
وحاس��م جت��اه االعتداء العس��كري 
التركي على منطقة جبل س��نجار، 
فيما اكدت ان العراق سيتبع الطرق 
القانونية والدبلوماس��ية الدانة هذا 

االعتداء.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة احمد 
جمال في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "الوزارة تعبر عن رفضها 
واس��تهجانها لاعتداء العس��كري 
التركي على منطقة جبل س��نجار 

ش��مال العراق"، عادًا انه "يعد خرقاً 
للمواثيق واملعاهدات الدولية  سافراً 

ومبادئ حسن اجلوار".
واض��اف جمال ان "ه��ذا الفعل الذي 
مّثل جت��اوزاً على الس��يادة العراقية 
يعكس سياسة ال ميكن القبول بها 
او الس��كوت عنه��ا"، داعي��اً اجملتمع 
الدول��ي ال��ى "اتخ��اذ موق��ف حازم 

وحاسم جتاهه".
واكد جمال ان "العراق سيتبع جميع 
والدبلوماس��ية  القانوني��ة  الط��رق 
وغيره��ا الدانة ه��ذا االعتداء وضمان 

عدم تكراره".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت الكويت االستعداد لدراسة 
خي��ارات ضم��ان اس��تمرار العراق 
تسديد مبلغ أربعة مليارات و600 
ملي��ون دوالر أميرك��ي، ف��ي إطار 
التعويضات عن خس��ائر العدوان 
العراقي عليها عام 1990 ، حسب 

ما أفادت به صحيفة القبس.
وق��ال رئيس مجل��س إدارة الهيئة 
العام��ة لتقدير التعويضات خالد 
أحم��د املض��ف ف��ي كلم��ة أمام 
الدورة ال��� 82 للجنة األمم املتحدة 
للتعويضات إن الكويت استجابت 

للق��رار الذي اتخ��ذه مجلس إدارة 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات في 
تش��رين الثاني /نوفمبر من العام 
املاضي، واملتعلق بتشجيع البلدين 
عل��ى التع��اون لضمان اس��تمرار 

العراق تسديد املبلغ للكويت.
وأش��ار املضف إلى دع��م الكويت 
مرار إرج��اء التزامات العراق بإيداع 
خمس��ة ف��ي املئ��ة ف��ي صندوق 
الس��تمرار  نظ��را  التعويض��ات 
الظ��روف األمنية واالقتصادية في 

العراق، بحسب الصحيفة.
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العبادي يكشف عن تفصيالت 
جديدة بشأن إطالق سراح 

الصيادين القطريين

الخارجية تدعو المجتمع الدولي التخاذ 
موقف حازم تجاه االعتداء التركي

الكويت تبدي استعدادها لدراسة 
خيارات تسديد العراق للتعويضات

الجيش العراقي يبدأ عملية "أسود الصحراء" 
لتعقب "داعش" في الرمادي

المئات يفرون من الموصل وآخرون 
يعودون للمناطق المحررة 23

إسماعيل زاير

قبل أكثر من ثاثني عاماً امتدت يد 
الى جسد  العفالقة  الفاشست 
املناضل البطل ظافر النهر .. ظافر 
كان قائ��داً معارض��ا للدكتاتورية 
وفدائياً في الثورة الفلس��طينية 
نذر نفسه لقضية شعبه ولبقية 
الشعوب املكافحة ضد الرجعية 
والدكتاتورية واالس��تعمار .. اتبع 
وعائلت��ه م��ن أبناء حس��ن النهر 
ال��ذي ه��و واحد م��ن أنب��ل اآلباء 
وأش��رف املرب��ني، طريق الش��رف 
واالبتذال  الظل��م  واملواجهة ضد 

والتعسف . 
عندم��ا ج��رى إعدامه ف��ي العام 
1982 كان ق��د تبقى من جس��ده 
قليل من السمات واألعضاء ولم 
تشهد عيونه حلظة فدائه للعراق 
ألن اجلزارين من جاوزة ناظم كزار 

كان��وا ق��د اقتلعوا عيني��ه . عند 
ذل��ك اليوم املش��ؤووم أبلغ أحمد 
حس��ن البكر الوسطاء الكثر أنه 
ليس قادرا على الوفاء بوعده الذي 
قطعه بإطاق سراحه وأن الوقت 
قد فات .. كان بني الوسطاء أمني 
ع��ام احل��زب الش��يوعي العراقي 
عزيز محمد الذي عاد على عقبيه 
مدح��وراً بع��د أن عل��م أن صدام 
حس��ني اس��تعجل قتل املناضل 
وسحبه مع ثاثة من رفاقه مبابس 
النوم ليذهب ال��ى املقصلة. كان 
صدام يس��ابق الزمن ضد الرئيس 
البكر حتى ال يس��مح له بتلبية 

طلبه امللح. 
عاش ظافر ومات مناضاً مكافحا 
وخاق��ا وه��و عندما ف��ارق احلياة 
لم يكن عمره قد جتاوز اخلمس��ة 
والعش��رين عاماً . وكان شقيقه 
املناض��ل مع��ني قد س��بقه الى 
س��احة الفداء س��قط فيها بعد 
معركة مشرفة في مدينة احلرية 

ق��اوم ف��ي أثنائه��ا حت��ى نفذت 
ذخيرت��ه. وعندم��ا س��قط كانت 
ثاث عش��رة رصاصة قد اخترقت 

جسده الطاهر . 
قاوم ظافر النه��ر التردد واالرتباك 
الش��يوعيني  أوس��اط  ف��ي 
واليساريني وحارب بقوة معتقده 
التحال��ف  مح��اوالت  وس��احه 
م��ع ح��زب البعث آن��ذاك. وضرب 
لرفاق��ه املثال على م��ا كان يؤمن 
به ويتبن��اه حتى جرى تس��ليمه 
بعد خيانة من حلفاء سياس��ني 
اعتادوا وقتذاك اغتيال اليساريني 

بالتعاون مع البعث العفلقي . 
في مماته احتد كل الش��رفاء وحيوا 
جرأت��ه ونهج��ه وأحي��وا اس��مه 
بتبني ظافر ف��ي خلفائهم اجلدد 
القادمني الى أرض العراق وكيانه. 
اجمل��د لظاف��ر ولرفاقه الش��هداء 
والعار واخلزي للذي��ن خانوا عهود 
النضال وارتكبوا جرائم يندى لها 

اجلبني كجرمية اغتيال ظافر.

"ظافر النهر" في ذكراه 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعربت الواليات املتحدة عن قلقها 
العمي��ق إزاء الغارات التي ش��نها 
الطي��ران الترك��ي عل��ى مناط��ق 
العراق وس��وريا وأوقعت  بش��مال 
قتل��ى وجرح��ى" مش��يرة إلى ان 
"الغارت نفذت من دون التنس��يق 

مع التحالف الدولي ضد داعش".
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االميركي��ة بالوكال��ة م��ارك تونر 
للصحفي��ني إن الغ��ارات التركية 

نفذت من دون "تنس��يق مناس��ب 
مع الواليات املتح��دة" أو مصادقة 
التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده 

واشنطن ضد "داعش".
وأكد أن الواليات املتحدة أعربت عن 
قلقه��ا إزاء هذا األمر إلى احلكومة 
التركي��ة مباش��رة الفت��اً إل��ى أن 
تلك الغارات "أوقعت خس��ائر في 
صفوف قوات شركائنا في محاربة 
"داع��ش" م��ن بينه��ا عناصر من 

قوات البشمركة الكردية".

وتق��ول وح��دات حماية الش��عب 
الكردي��ة الت��ي تدعمه��ا الواليات 
املتحدة إنه جرى اس��تهدافها في 
الغارات التركية لكن أنقرة تتمسك 
بأن غاراتها استهدفت فقط قوات 
حزب العم��ال الكردس��تاني التي 

تصنفها "منظمة إرهابية".
وأضاف توتر"أريد اإلشارة أيضاً إلى 
اخملاوف التي أعربت عنها احلكومة 
العراقي��ة وأعي��د التأكي��د عل��ى 
رؤيتن��ا بأن العمل العس��كري في 

الع��راق يج��ب أن يحترم الس��يادة 
العراقية".

وق��ال "م��ن املهم لتركي��ا وجلميع 
الشركاء في اجلهود لهزمية داعش 
أن يكون تنس��يق التح��ركات عن 
قرب ق��در اإلم��كان للحفاظ على 
الضغ��ط املطل��وب لهزمية داعش 
في أرض املعركة وضمان س��امة 
جميع افراد التحالف في مس��رح 

العمليات".
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واشنطن تكّذب أردوغان: الغارات على سنجار
لم تتم بعلمنا ويجب احترام سيادة العراق

بغداد - أسامة نجاح:
بدأت الق��وات األمنية باس��تعمال 
والهجم��ات  التطوي��ق  أس��لوب 
داع��ش  عناص��ر  ض��د  املباغت��ة 
القدمية  املدين��ة  ف��ي  املتمركزي��ن 
غرب��ي املوص��ل من خال س��عيها 
الدائم لتقليل اخلسائر في صفوف 
مئات اآلالف من السكان احملاصرين 
حتت س��طوة التنظي��م اإلرهابي ، 

فيما طوقت قوات احلشد الشعبي 
جزي��رة احلض��ر املمتدة م��ن قضاء 
الش��رقاط ش��ماال باجت��اه قض��اء 

احلضر جنوب مدينة املوصل . 
وقال قائد جه��از مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االس��دي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" معظم املنازل 
ف��ي املدين��ة القدمية صغي��رة جداً 

وش��وارعها وأزقتها ضيقة للغاية 
فلذل��ك نحن نس��تعمل التطويق 
الدقي��ق لتحرير أهلن��ا في املوصل 
م��ن قبضة داع��ش م��ن دون وقوع 
خس��ائر في صفوفه��م" ، مؤكداً 
إن "قوات��ه متتنع عن االش��تباك مع 
العناص��ر اإلرهابية فى املواقع التي 
يت��م فيها احتج��از املدنيني كدروع 

بشرية". 

وأضاف بأن" جهاز مكافحة اإلرهاب 
تعمل على إيجاد خطط تتناس��ب 
م��ع األحي��اء واألزق��ة القدمي��ة في 

املوصل". 
املعرك��ة  ب��أن"  وأوض��ح االس��دي 
س��تنتهي قريباً جداً ، الفتاً إلى إن" 
م��ا يجري حالياً ه��و حرب عصابات 
وليست حرباً تقليدية لذا ال ميكننا 
تقدي��ر امل��دة التي ستس��تغرقها 

عمليات التحرير". 
م��ن جانب��ه أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد ش��اكر جودت 
، يوم أمس األربع��اء ، عن حترير 260 
ألف مدني و4500 اس��رة محتجزة 
ل��دى الدواعش كدروع بش��رية في 

امين املوصل. 
وق��ال ف��ي بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خة 

من��ه " إن قوات الش��رطة االحتادية 
حررت 260 ألف مدني و4500 أسرة 
محتج��زة ل��دى الدواع��ش كدروع 
بش��رية في املدينة القدمية وأعادت 
تش��غيل محطات املياه والكهرباء 
والصرف الصحي واسهمت بافتتاح 
مراكز الشرطة والعيادات الصحية 

واملدارس في املناطق احملررة ". 
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القّوات المشتركة تتبع أسلوب التطويق والهجوم المباغت ضد عناصر داعش في الموصل

متابعة

قالت إن "السياقات الدستورية تشترط موافقة الحكومة"

نصير النهر

متّر العصافير مقهورًة،
بح��زن  األغني��ات  تثِق��ُل 

النواطيرِ،
قد سرقوا الكرَْم،

احلبيبة  واعتصروا من شفاه 
كل النبيِذ..

لم  ال��ذي  الِف��راش  وداس��وا 
يدّنسه لَْوٌث،

    ولم تََتلَيَّل عليه الظهيرُة،
داسوا الظهيرْه

ورأس احلبي��ب ال��ذي عّلق��وه 
بحبل الضفيرْه

* * *

متّر العصافير ..
متس��ُح عن��د الِف��راِش دم��اً 

للنواطيرِ ساَل..
وحلم احلبيبْه
متّر العصافير..

تابوت عرس احلبيبة يحلُم..
الكرم ينضُج،

وال�..
قاطفات قطفَن البكاء..

الْك��رَم  س��رقوا  لق��د 
واألغنيات..

وحلم احلبيبْه
ورأس احلبي��ب ال��ذي عّلق��وه 

بَشعر الَقصيبْه

* * *
ُس ناطورها الرأس، يُنكِّ

يبصُق في دمِه،
يلحس اجلرَح..

إن شفاءَك صعٌب
وإن وفاَءك ذئٌب

فاْن لم تطاوعُه أمَعَط..
كنَت املصيبْه

* * *

َش��عرَ  العصافي��ر  وتبك��ي 
احلبيبِة..

تقرأ فاحتة الدِم..
يا قهرها

لو تكون الُبزاة..
ه��ذي  األرض  عل��ى  لَكان��ت 

البزاة..
لَكان��ت ته��ّز مناقيره��ا في 

اجلراح..
  فتنكاُها

والدماء عناقيد نارٍ..
حُترَُّق فوق املسيح صليبْه

* * *
ولكنه العالم املتعّفن..

ويح البزاة
هو العالم املتنّمق..
يغتالها في األعالي
وما قد تبّقى تخّبا

َن.. وما في األيادي تدجَّ

للعال��م  تك��ّرَس  حت��ى 
املتعولِم..

ً يصطاد عصفورة، أو َهزارا
وعند الرِهان..

لع��ب  مي��ارُس  دي��كاً  حت��وَّل 
العراِك..

َفوا خجلة اجلو..
وا خجلة اجلو ..

رأس احلبيب ُمَدّلى..
وقد عقدوه بَشعر احلبيبْه

* * *
ويُثخ��ُن حل��ن العصافير حزن 

احلبيبْه
* * *

لقد طفَح الكيل..
قد طفَح الكيل..

تصي��ر  ح��ني  العصافي��ر  أن 
البزاة ديوكاً

حَتّد مناقيرها
والنواطير تبقى كاباً

إذا لم يهّز املسيح صليبْه

إلى الشهيد "ظافر النهر"

الشهيد في شبابه

الترميز واالنزياح في "فم الصحراء.."

قراءة في ديوان "الباب الخلفي للنهار"



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يثي��ر صم��ت رئاس��ة وحكوم��ة 
وامتناعها عن  اقليم كردس��تان 
اص��دار بي��ان اس��تنكار او ادان��ة 
التركية  واالعت��داءات  للهجمات 
املتك��ررة عل��ى اراض��ي االقليم، 
وعدم وصفها قتلى البيشمركة 
س��نجار  ف��ي  س��قطوا  الذي��ن 
وتفسيرات  بالشهداء تس��اؤالت 
العديد  مختلفة، فبينما تش��ير 
م��ن املؤش��رات واملعطي��ات الي 
ب��ن  مس��بق  وتنس��يق  تع��اون 
انقرة واحل��زب الدميقراطي، حمل 
مستش��ار مجل��س أم��ن إقليم 
الكردس��تاني  العم��ال  ح��زب 
املس��ؤولية عن الهجوم التركي، 
مش��يراً إلى أن )PKK( يجر تركيا 

الى املنطقة.
مس��ؤول اعالم مرك��ز تنظيمات 
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
ف��ي املوص��ل غي��اث الس��ورجي 
قال في تصري��ح للصباح اجلديد 
رئاس��ة  ان��ه يس��تغرب صم��ت 
الهجمات  االقليم، عن  وحكومة 
الوقت  التركية مس��تبعدا ف��ي 
ذات��ه ان تقدم احلكوم��ة التركية 
عل��ى اجتياح االراض��ي العراقية 
في قضاء س��نجار لضرب مواقع 
وحدات حماية سنجار التي حتمل 
اف��كار وتوجه��ات ح��زب العمال 

الكردستاني املعارض النقرة.
وفي معرض رده على س��ؤال عن 
نية وحدات حماية سنجار وقوات 
الدفاع الش��عبي االنسحاب من 
مواقعه��ا نزوال عن��د رغبة احلزب 
االقليم  وحكوم��ة  الدميقراط��ي 
وتركيا، اش��ار الس��ورجي الى ان 
95 % م��ن عناص��ر تل��ك القوات 
هم ابناء املنطقة حملوا السالح 
للدف��اع عن مدينة س��نجار بعد 
احالله��ا من قبل داع��ش لذا فان 
مطالبتهم بت��رك املنطقة اجراء 

غير دقيق وغير عملي.
الى ذلك اش��ارت القيادة العامة 
املعروفة  امل��رأة  لوح��دات حماية 
الهجم��ات  ان   )YPZ( اختص��اراً 
التي ش��نتها الطائ��رات التركية 
ل��م تنفذ م��ن دون علم من قوات 
التحال��ف الدول��ي وبالتعاون مع 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احلزب 

احلليف لتركيا في املنطقة.   
واكدت القي��ادة في بيان حصلت 

الصباح اجلديد على نسخة منه، 
ان احلصيل��ة النهائية للهجمات 
التركي��ة عل��ى مقاتليه��م ف��ي 
سنجار وعفرين كانت استشهاد 
20 عنص��راً واصاب��ة 18 آخري��ن 
ان  واك��دت  مختلف��ة،  بج��روح 
شركة كورك لالتصاالت اململوكة 
للح��زب الدميقراط��ي قامت قبل 
س��اعة من بدء الهجمات بقطع 

االتصاالت عن املنطقة .
وقال زردشت س��نجاري املتحدث 
باس��م وحدات حماية سنجار ان 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احلزب 
قدم معلومات دقيقة عن مواقع 
تواج��د عناص��ر الوح��دات ال��ى 
اجلي��ش التركي، الذي اس��تهدف 
مق��ار وثكن��ات الوح��دات ب 26 
صاروخاً اطلقت��ه الطائرات التي 

اغارت على املنطقة.
بدوره أعلن مستشار مجلس أمن 
بارزاني  إقليم كردستان مس��رور 
أن القص��ف الترك��ي عل��ى جبل 
سنجار لم يكن متوقعاً، مطالباً 

بتوضيح من اجلانب التركي.
بارزاني االبن ق��ال في مقابلة مع 
صحيفة نيويورك تاميز األميركية، 
إن تركي��ا قصف��ت في الس��ابق 

املرة  احلدودي��ة لكنه��ا  املناط��ق 
األول��ى التي تقص��ف فيها هذه 
املنطق��ة، مضيف��اً طالبنا تركيا 
بتوضيح بهذا الشأن، لكن ليس 
هنالك رد الى اآلن، ونأمل أن يكون 

ما حدث واقعاً عن طريق اخلطأ.
مسرور بارزاني حمل حزب العمال 
ع��ن  املس��ؤولية  الكردس��تاني 
إلى أن  الهجوم التركي، مش��يراً 
ح��زب العمال الكردس��تاني يجر 

تركيا الى املنطقة.
ق��وات  م��ن  خمس��ة  وكان 
البيشمركة قد قتلوا جراء غارات 
شنتها املقاتالت احلربية التركية 
عل��ى جب��ل س��نجار، امتنع��ت 
وس��ائل اعالم تابعة للدميقراطي 
عن وصفهم بالش��هداء واكتفى 
بالق��ول ب��أن 5 من البيش��مركة 
فقدوا ارواحهم في مؤش��ر على 
اث��ارة حفيظ��ة حليفتها  ع��دم 

تركيا.
بدوره��ا ناش��دت ق��وات س��وريا 
الدول��ي  اجملتم��ع  الدميقراطي��ة 
بالتدخ��ل لوضع ح��د للهجمات 
التركية، التي قال��ت انها تهدف 
الرق��ة  حتري��ر  حمل��ة  لعرقل��ة 

وتخفيف الضغط على داعش.

وكان��ت وزارة اخلارجية األميركية 
ق��د نف��ت حص��ول تركي��ا على 
اذن م��ن الوالي��ات املتح��دة قبيل 
تنفيذ الضربات اجلوية في العراق 
وس��وريا، مش��يرة ال��ى ان انقرة 
ل��م حتصل كذلك عل��ى موافقة 

التحالف الدولي حملاربة داعش.
االميركي��ة  اخلارجي��ة  واعرب��ت 
ع��ن قلقه��ا املباش��ر للحكومة 
التركي��ة، مؤك��دة أن الضرب��ات 
م��ن  أعض��اء  قتل��ت  التركي��ة 

البيشمركة الكردية.
وفي مؤمتر صحفي اعلن املتحدث 
باسم اخلارجية مارك تونر إن هذه 
الغارات اجلوية ل��م يوافق عليها 
التحالف، مضيف��اً أنها أدت إلى 
»خس��ائر في األرواح ل��دى قواتنا 
الشريكة في احلرب ضد داعش«.

من جهته أش��ار الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغ��ان، في مقابلة 
م��ع رويت��رز الثالثاء إل��ى أن بالده 
س��تواصل عملياتها العسكرية 
وس��وريا  الع��راق  ش��مالي  ف��ي 
»حتى القض��اء على آخر إرهابي« 
حس��ب ، ألن ب��الده ل��ن تس��مح 
بتح��ول منطق��ة س��نجار إل��ى 
قاع��دة ملقاتل��ي ح��زب العم��ال 

الكردس��تاني، واك��د أردوغان »إن 
العملية متت بعد ابالغ مس��عود 

بارزاني بها.
بدوره عقب الكاتب اراس فتاح في 
مقال على بيان وزارة البيشمركة 
قائالً » ان أي ش��خص يق��رأ بيان 
وزارة البيش��مركة حول القصف 
التركي ملدينة سنجار وكردستان 
س��وريا يتولد لديه انطباع فوري 
بان��ه يق��رأ ترجمة كردي��ة لبيان 

وزارة الدفاع التركية.
وتابع فتاح ان النخب واالكادميين 
الك��رد تيقن��وا ان فه��م احل��زب 
القوم��ي  لالم��ن  الدميقراط��ي 
بتحوي��ل  يتمث��ل  الك��ردي، 
كردس��تان الع��راق ال��ى امت��داد 
حل��دود االم القوم��ي لتركيا، كما 
ان تركيا تتعام��ل ب املنطق ذاته 
م��ع كردس��تان الع��راق واحل��زب 
الدميقراط��ي، وهي تع��د االقليم 
واحلزب الدميقراطي امتداداً لالمن 

القومي النقرة.  
الكات��ب  تس��اءل  جانب��ه  م��ن 
والصحف��ي جرج��س كولي��زادة 
ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد عن 
صم��ت  وراء  والدواف��ع  الس��بب 
حكومة االقليم على االعتداءات 

املس��تمرة للحكوم��ة التركي��ة 
على حدود وقرى وقصبات االقليم 
بالقصف املدفعي واجلوي اضافة 
الى وجود اكثر من 18 معس��كراً 
له��ا منتش��رة مبحافظتي دهوك 

واربيل.
واش��ار كولي��زادة ال��ى ان حج��ة 
االرهاب جاهزة دائماً كدافع لقتل 
الكرد لدى تركيا، معرباً عن اسفه 
لعدم اص��دار حكومة االقليم أي 
بيان اس��تنكار او ادان��ة للهجوم 
الذي ادى الى استش��هاد وجروح 
عدد من عناصر البيش��مركة في 
سنجار، في حن اصدرت احلكومة 
العراقي��ة بي��ان ادانة واس��تنكار 
وتوعدت بالرد عادة الهجوم تعدياً 

واضحاً على سيادة البالد.
مناط��ق  ان  كولي��زادة  واض��اف 
مناطق  تعدان  واحلسكة  سنجار 
القوات  خلفية لوجستية لدعم 
واملوصل  تلعف��ر  ف��ي  العراقي��ة 
والكردي��ة في الرق��ة التي حتارب 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي ضمن 
م��ا  ع��ادًا  الدول��ي،  التحال��ف 
تفعل��ه تركي��ا مج��رد اس��تمرار 
لنه��ج عدواني بعي��د عن العقل 

واملنطق.

رئاسة وحكومة اإلقليم تمتنعان عن ادانة
أو استنكار االعتداءات التركية  

أردوغان: أبلغنا مسعود بارزاني قبيل هجمات سنجار
طارق حرب

جلس��ة البرمل��ان ي��وم 2017/4/25  والت��ي كان��ت 
مخصص��ة للتصويت فيها عل��ى القناعة او عدم 
القناعة باجوبة رئيس املفوضية العليا املس��تقلة 
رئي��س  لصال��ح  وانته��ت  حس��مت  لالنتخاب��ات 
املفوضي��ة حيث ان من صوت ض��ده بعدم القناعة 
باجوبته كانوا اقل من االغلبية التي تطلبتها املادة 
)59( م��ن الدس��تور والتي ق��ررت ان الق��رارات التي 
يصدرها مجلس النواب وهذه يندرج حتتها قرار عدم 
القناعة باجوبة املستجوب يجب ان تصدر باغلبية 
احلاضرين م��ن النواب وحيث ان ع��دد احلاضرين من 
الن��واب كان باكث��ر م��ن 250 عضواً فان��ه كان من 
املطلوب ان يصدر ق��رار عدم القناعة باجوبة رئيس 
مفوضية االنتخابات مبوافقة )126( عضواً في االقل 
الن ه��ذا العدد يك��ون اكثر من نصف ع��دد النواب 

احلاضرين.
 ومب��ا ان عدد من صوت بعدم القناعة باجوبة رئيس 
املفوضي��ة كان )119( عض��واً فق��ط ولي��س )126( 
عض��واً فلم تتحق��ق االغلبي��ة الت��ي قررتها تلك 
املادة الدس��تورية وال يغير في ذل��ك وال يؤثر ان عدد 
املصوت��ن بالقناع��ة باجوبة رئي��س املفوضية هو 
)118( عضواً وهو اقل من )119( عضواً الذين صوتوا 
بع��دم القناع��ة اذ االصل والقاعدة ان االحتس��اب 
يكون على عدد احلاضرين وليس على عدد املصوتن 
وبعب��ارة اخرى ان كل م��ن امتنع عن التصويت يعد 
ق��د ص��وت لصال��ح رئي��س مفوضي��ة االنتخابات 
م��ادام انه لم يصوت بعدم القناع��ة باجوبة رئيس 
املفوضي��ة وبالتال��ي فبما ان ع��دد املصوتن بعدم 

القناعة باالجوبة هم )119( نائباً .
وه��ذا الع��دد اقل من نص��ف عدد اعض��اء البرملان 
رئي��س  لصال��ح  كان  التصوي��ت  ف��أن  احلاضري��ن 
املفوضية نعم ان هنالك خطأ حصل اذ كان االولى 
ان يت��م  جمع االصوات على اس��اس عدم القناعة 
ولي��س بالترديد الذي اورده رئيس البرملان حيث ميكن 
احتساب عدد من صوت بعدم القناعة على اساس 
ع��دد احلاضرين وفي جمي��ع االحوال ف��ان املوضوع 
اخل��اص برئيس مفوضي��ة االنتخابات واس��تجوابه 
اصب��ح منتهي��ا وال يج��وز االنتق��ال ال��ى مرحل��ة 
التصوي��ت على االقالة مادام ان عدد من صوت ضد 
رئي��س املفوضية هو اقل م��ن نصف عدد احلاضرين 
في مجل��س النواب ومجموعه��م )250( عضواً أي 
كان ف��ي االقل ان يصوت ض��ده )126( عضواً وليس 
)119( عضواً فقط خالفاً للتفس��يرات التي اوردها 
اعض��اء اللجن��ة القانونية ف��ي البرمل��ان فعليهم 
مراجعة احكام املادة )59( من الدستور التي حددت 
االغلبية ف��ي كل قرار يتخذه مجل��س النواب وهو 
االغلبي��ة التي تس��اوي اكثر من نص��ف احلاضرين 
فامل��ادة )59( من الدس��تور حس��مت املوضوع وعد 

املوضوع منتهياً .

البرلمان ومفوضية 
االنتخابات

تقـرير

ترجمة: سناء علي 

في تقرير نشرته الصحفية » كاثي بولو 
» نش��ر على املوقع اش��ارت فيه الى ان »  
خروج بريطانيا من االحت��اد االوروبي وفوز 
دونالد ترامب رئيس��اً للوالي��ات املتحدة 
ل��م تك��ن احداث��ا بس��يطة س��تمر مر 
الكرام عل��ى دول االحتاد االوروبي برمتها، 
فاحل��رب القادمة ب��ن الوالي��ات املتحدة 
واالحتاد االوروبي ح��رب اقتصادية دالئلها 
السرية والعلنية االزمات املالية التي متر 
بها جميع بلدان العالم نتيجة الهبوط 
الكبير في اس��عار النفط وحرب البنوك 

والعمالت.« 
حيث اش��ارت ال��ى ان » هذه احلرب  بدأت 
بن الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي عن 
طريق دفع غرامات وضرائب من قبل اكبر 
املصان��ع واملؤسس��ات )ابل ف��ي ايرلندا، 
فولكسفاجن في اميركا، دُيون دويتشه 
بنك »أكبر مص��رف أملاني« (، اضافة الى 
إن ساسة أملان وصفوا مطالب واشنطن 
من مص��رف »دويتش��ه بنك« وش��ركة 
صناعة السيارات »فولكس فاغن« بأنها 
حرب اقتصادية، فيما قال بيتر رامس��ور 
رئيس اللجن��ة االقتصادية ف��ي البرملان 
األملان��ي إن اخلط��وة الت��ي اتخذتها وزارة 
الع��دل االميركية ضد »دويتش��ه بنك« 
في مطالبت��ه بضرورة تس��ديده غرامة 
مالية تصل إلى 14 مليار دوالر، لتس��وية 

دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة 
بالرهن العقاري عن طريق التضليل لها 
خصائ��ص احل��رب االقتصادي��ة، مؤكدا 
أن واش��نطن لديه��ا »تقلي��د طوي��ل« 
لالستفادة من كل فرصة متاحة خلوض 
ح��رب جتارية، وخاصة إذا كانت تصب في 
صاحلها، وأن املزاعم ضد »دويتشه بنك« 

دليل على ذلك.« 
كما بين��ت ان » ما يجعل االمور تس��ير 
بتوت��ر بن االحتاد االوروبي الس��يما املانيا 
والواليات املتحدة هو ما شهدته االسواق 
في نهاية 2016 من حتركات حيث ان قوة 
ال��دوالر اس��تمرت باالرتفاع م��ا ادى الى 
تراجع العمالت الرئيس��ة في االس��واق، 
وخ��روج بريطاني��ا ادى ال��ى تراج��ع قوة 
اجلنيه االس��ترليني وبالتال��ي إنخفاض 
قوة العملة املوح��دة اليورو االملاني امام 
الدوالر االميركي السببان الرئيسان في 

اغلب احلروب االقتصادية.« 
اما املعطيات الدولية فقد اش��ارت بولو 
ال��ى انها »  تغي��رت بنحو كبير ولم يعد 
الصراع عس��كرياً بقدر ما هو اقتصادي، 
فالصراع اصبح مفتوحا بن الش��ركات 
وب��ن اليورو وال��دوالر وبن ش��ركات بيع 
األسلحة، وقد يصل هذا الصراع الى حد 
احلرب اخلفية التي تستعمل فيها جميع 
التي  الوس��ائل، فالسياس��ات احلمائية 
بدأ يتخذها االحت��اد االوروبي وتصريحات 
ترامب الرنانة بعدم صرف اموال الواليات 
املتحدة لتوفير حماية للبلدان، واالهتمام 

باقتصاد اميركا وس��عيه ال��ى ارجاعها 
دولة اقتصادية ال تضاهيها أي دولة، امر 
البد له من خلق صراعات وتناقضات بن 
املاني��ا التي حت��اول جعل الي��ورو العملة 
االق��وى وبن ترام��ب الرج��ل االقتصادي 
الذي اقس��م ان يجعل اقتص��اد اميركا 

بافضل حاالته.« 

واكدت بولو ال��ى ان » املانيا التي حاولت 
خلق عالق��ات جتارية جيدة م��ع الواليات 
املتح��دة في عه��د االدارة القدمية كيف 
ستتعامل مع الرئيس ترامب الذي يقول 
»لنجع��ل امي��ركا قوية م��ن جديد« في 
وقت كانت السياس��ة األميركية تقوم 

دائماً على النظر باجتاه أوروبا؟.« 

وحول هذه التس��اؤالت تتلخص االجابة 
وفق��ا للكاتب��ة بول��و  » بان ه��ذه الدول 
وفي ظ��ل تصاعد وتيرة الصراع بش��تى 
اشكاله ستس��عى الى اكتساب املزيد 
م��ن مناط��ق النف��وذ السياس��ي وغزو 
األسواق وتأمن التجارة، فبريطانيا لديها 
اخلطط العدي��دة واالس��تراتيجية التي 

تؤمن مصاحلها الداخلية واخلارجية، ورمبا 
ادارتها فكرت ملياً قبل اخلروج من االحتاد 
االوروب��ي في رس��م سياس��تها س��واء 
بالتحالفات اجلديدة، ولي��س بالبعيد ان 
يك��ون للوالي��ات املتح��دة دور في خروج 
بريطانيا بغية اعالن احل��رب االقتصادية 
ضد االحتاد االوروبي ولن تصيب بريطانيا 
حليفتها الكبيرة بشئ من اذى حربها.« 
اما ع��ن السياس��ة الغامض��ة لترامب 
فقد اش��ارت بولو »  على االحتاد االوروبي 
او باالحرى على املانيا فهم ما يريد كونه 
الرجل االكثر معرفة من االملان باالقتصاد 
والش��ركات  والضرائ��ب  والعم��الت 
واالتفاقات التجارية، الس��يما وان سوق 
الدوالر م��ا زال ياخ��ذ باالرتف��اع، والدول 
املصدرة للنفط أوب��ك اعلنت في نهاية 
2016 عن خفض االنتاج ألول مرة منذ 8 
أعوام، ودفعت باألسعار إلى االرتفاع في 

األسواق الدولية بنسبة 8 في املئة.«
كم��ا بينت ان��ه »  يجب عل��ى املانيا ان 
متد جس��ور التواصل وتنتهج سياس��ة 
حتاكي ما يبغيه الرئيس ترامب فهو رجل 
الصفقات، اذ ان السياس��ة االقتصادية 
للرئيس األميركي املنتخب التي أطلقها 
في أثناء حملته االنتخابية، قد تش��كل 
تهدي��داً على التج��ارة اخلارجية األملانية 
بحس��ب خبراء في االقتص��اد والتجارة 
اخلارجية، وان تصريحات ترامب املتعلقة 
بإلغاء اتفاقي��ة التجارة احلرة عبر احمليط 
اله��ادئ تعني فقدان األمل��ان نحو مليون 

فرص��ة عم��ل، اضافة الى ان كارس��تن 
بريزينس��كي، اخلبير االقتص��ادي األملاني 
املالي��ة  ج��ي«  إن  »إي  مجموع��ة  ف��ي 
الهولندية لم يس��تبعد تلقي االقتصاد 
األملاني ضربة بسبب سياسات ترامب.« 

في النهاية اوضح��ت ان » ترامب ما زال 
ف��ي ط��ور التصريحات واالحت��اد االوروبي 
الس��يما املاني��ا في ط��ور التوجس، وفي 
حال طبق��ت التصريح��ات »الترامبية« 
واصبح��ت ق��رارات اميركي��ة ف��ان ذلك 
س��يخلق مش��كالت مالية للمصدرين 
البروفس��ور  اك��ده  م��ا  وه��ذا  األمل��ان، 
االقتص��ادي ف��ي مدرس��ة فرانكف��ورت 
لإلدارة والتمويل غريغوري فيلكوف الذي 
بن أن أس��اس العالقات االقتصادية بن 
واش��نطن وبرل��ن قائمة عل��ى التبادل 
التجاري واالس��تثمار، والض��رر في حال 
حدوث��ه س��يلحق بالطرفن، وم��ن هنا 
س��تبدأ حرب االقتص��اد املفتوحة، ومن 
ميتل��ك االكثر م��ن االموال والش��ركات 
وغيرها س��يكون االعظم م��ن بن تلك 
ال��دول، اما الرك��ون الى اتباع اس��اليب 
االنعزال  فتعن��ي  احلمائي��ة  السياس��ة 
وترك العوملة، الس��احة مفتوحة واحلرب 
سجال ومن سجاالتها ان اميركا ستتبع 
السياس��ة احلمائية مع االحتاد االوروبي، 
وعل��ى املانيا اتخ��اذ التدابي��ر قبل فوات 

االوان.« 

* عن موقع الفورين بوليسي

في ظل توقعات بنشوب حرب اقتصادية

تصريحات ترامب المثيرة للقلق وتوجس االتحاد األوروبي

غياث السورجي يستغرب 
صمت رئاسة وحكومة 
اإلقليم، عن الهجمات 
التركية مستبعدا في 
الوقت ذاته أن تقدم 
الحكومة التركية على 
اجتياح األراضي العراقية 
في قضاء سنجار لضرب 
مواقع وحدات حماية 
سنجار التي تحمل أفكار 
وتوجهات حزب العمال 
الكردستاني المعارض 
ألنقرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها 
شنت عملية عس��كرية أطلقت 
عليها اس��م أس��ود الصحراء في 
ع��دة مح��اور لتفتي��ش املناط��ق 
الصحراوية، غربي محافظة األنبار، 
باجت��اه مخ��ازن حديثة وكبيس��ة 
والطريق االستراتيجي الرابط بن 

حديث��ة والقائم، مبش��اركة قوات 
"قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة" وأبناء 
العش��ائر وبإس��ناد م��ن طائ��رات 

التحالف واجليش العراقي.
وذكرت ال��وزارة، في بيان لها امس 
واطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، 
أن العملي��ة اس��تهدفت مراك��ز 
تنظيم داعش، إضافة إلى مخازن 

أس��لحة ومعام��ل يس��تخدمها 
ف��ي تصني��ع العبوات الناس��فة 

وتفخيخ السيارات.
واش��ارت إلى أن الق��وات العراقية 
تقدمت خالل اليوم األول للعملية 
عشرات الكيلومترات في املنطقة 
وحج��زت كمي��ات من األس��لحة 

والذخيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلن مدير مشروع سد املوصل رياض 
عز الدين، امس االربع��اء، ان اطالقات 
املياه ف��ي نهر دجلة بلغ��ت 1400م3 
بالثاني��ة، وفي الوقت ال��ذي اكد انها 
االعلى خالل سنوات، بن ان االطالقات 
رفعت مخزون الس��د الى اكثر من 7 

مليار و300 مليون م3 بالثانية.

وقال عز الدين، في حديث صحفي إن« 
اطالق��ات املياه من اجلانب التركي في 
نهر دجلة خالل االيام املاضية ارتفعت 
مس��تويات  ع��ن  قياس��ي  بش��كل 
السنوات الس��ابقة«، مبينا ان »هذه 
االطالقات عبر نهر دجلة بلغت 1400 

متر مكعب بالثانية«.
وتاب��ع ان »االطالقات رفع��ت مخزون 

س��د املوصل الى 7 مليار و300 مليون 
مت��ر مكعب ف��ي حن تبل��غ الطاقة 
التخزيني��ة لس��د املوص��ل بنحو 11 
ملي��ار مت��ر مكعب«، مش��يرا الى ان 
»املي��اه وفرت أكث��ر من ملي��ار و300 
ملي��ون مت��ر مكع��ب خ��الل االي��ام 

املاضية«.
وتاب��ع عز الدين أن »االوضاع في س��د 

املوص��ل طبيعي��ة وأعم��ال أس��تالم 
وتصريف املي��اه جتري بصورة مميزة مع 
أستمرار عمل الشركة االيطالية في 
اعمال التحشية في اساسات السد 

وأمتام اعمال صيانة البوابات«.
وقامت تركيا ببناء 14 س��د على نهر 
الف��رات ورواف��ده داخ��ل أراضيها و8 
سدود على نهر دجلة وروافده، وحتتاج 

تركي��ا ع��دة س��نوات مل��أ البحيرات 
االصطناعي��ة خل��ف هذه الس��دود، 
في حن أنش��أت سوريا 5 سدود ثالثة 
منه��ا كبيرة ش��يدت ف��ي منتصف 
الس��تينات ،وغالب��ا ما تق��وم تركيا 
بالتحك��م في هذه االطالق��ات التي 
غالب��ا ما تكون قليلة اال في موس��م 

الفيضانات.

الجيش العراقي يبدأ عملية "أسود 
الصحراء" لتعقب "داعش" في الرمادي

إطالقات المياه ترفع مخزون سد الموصل
إلى 7 مليارات و300 مليون متر مكعب



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االربعاء بأن مدني��ا اصيب بانفجار 
عبوة ناس��فة مبنطقة عرب جبور جنوبي 

بغداد.
وق��ال املص��در االمن��ي الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة 
كانت موضوعة على جانب الطريق قرب 
محال جتارية مبنطقة عرب جبور التابعة 
ملنطقة ال��دورة جنوبي بغ��داد انفجرت، 
صب��اح يوم امس ما ادى الى اصابة مدني 

بجروح".

ديالى – قصف جوي
أعلن قائد عمليات دجل��ة الفريق الركن 
مزهر العزاوي، األربع��اء، عن مقتل أربعة 
عناصر من تنظيم "داعش" بقصف جوي 

في مطيبيجة، فيما أشار إلى ضبط زورق 
وإبطال مفعول خمس عبوات ناسفة. 

األمني��ة  "الق��وات  إن  الع��زاوي  وق��ال 
املش��تركة املدعومة ب احلش��د الشعبي 
حققت تقدما كبيرا في عمليات تطهير 
منطق��ة مطيبيج��ة واملناط��ق احمليطة 
به��ا"، الفت��ا إل��ى أن "أربع��ة عناصر من 
داع��ش قتل��وا بقصف جوي اس��تهدف 

مركبة حتمل أسلحة وعتاد".

صالح الدين – هجوم مسلح  
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس االربعاء ان قوات احلشد 
الش��عبي دكت مواقع عصاب��ات داعش 
االرهابي��ة في جب��ال مكحول ش��مالي  
احملافظ��ة محققة اصابات مباش��رة بني 

صفوف عناصرها.
وذكر املصدر ان “احلش��د الشعبي/ اللواء 

29 قص��ف مواق��ع داعش ف��ي مكحول 
وحقق اصابات مباش��رة ب��ني صفوفها ، 
موضح��ا ان “القصف اس��فر عن قتل 3 
م��ن عناصر داع��ش وتدمي��ر مواضعهم 
بالق��رب من مف��رق عني النمل ش��مالي 

محافظة صالح الدين”. 

كركوك – انفجار ناسفتني 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك، االربعاء، بأن عبوتني ناس��فتني 
انفجرتا قرب احد اآلبار النفطية ش��مال 

غربي احملافظة، دون حدوث اضرار.
وق��ال املص��در االمني ان "عبوة ناس��فة 
انفجرت صباح ي��وم امس ، قرب احد آبار 
النفط ف��ي قرية دركة التابع��ة لناحية 
س��ركران بقض��اء الدبس ش��مال غربي 

كركوك، دون حدوث اضرار".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 

عن اس��مه، ان��ه "بعد س��اعة انفجرت 
عب��وة اخرى ف��ي ذات املكان اس��تهدفت 
الي��ة تابعة لق��وات البيش��مركة جاءت 
للتحقي��ق باحلادث االول، ما ادى الى احلاق 
اضرار مادية بااللية دون وقوع اية خسائر 

بشرية". 

االنبار – ضربة جوية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس االربعاء عن مُقتل 15 ارهابيا 
من عصاب��ات داعش بقص��ف للتحالف 

الدولي غربي محافظة االنبار.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان الطيران احلرب��ي قام ايضا 
بتدمير عجل��ة مدرعة ملغم��ة ومخزن 
لألس��لحة واألعتدة ومضافة لإلرهابيني، 
وقتل 15 داعشياً بضربة جوية للتحالف 

الدولي في قضاء عنه". 

الديوانية – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س االربع��اء ع��ن القاء 
القب��ض على مطلوب بتهمة املتاجرة 

باالسلحة في احملافظة .
واوض��ح املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكشف عن اس��مه إن "مفارز وكالة 
االس��تخبارات والتحقيق��ات االحتادية 
مديري��ة اجلرمي��ة املنظم��ة متكنت من 
ف��ي  األول  عل��ى متهم��ني،  القب��ض 
محافظ��ة الديواني��ة ضب��ط بحوزته 

قطع غيار أسلحة".

النجف – ضبط عتاد 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
مف��رزة  ان  االربع��اء  ام��س  النج��ف 
امني��ة متكنت من الق��اء القبض على 
مطلوب بتهمة االجتار باالس��لحة في 

احملافظ�ة.
واوض��ح املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه انه مت ضبط املتهم 
وبحوزته 1800 رصاصة بندقية"، مبينا 
أن "العملية نفذت بناء على معلومات 
اس��تخبارية دقيقة ورص��د لتحركات 
املتاجرين باألسلحة مت التحفظ عليه 

واتخذت بحقه اإلجراءات القانونية". 

نينوى – قصف صاروخي
كش��ف مص��در امني ف��ي محافظة 
نين��وى امس االربعاء ان قوات احلش��د 
الشعبي استهدفت مضافة الرهابيي 
داع��ش بقصف صاروخ��ي في صحراء 
نين��وى وحقق اصاب��ات مباش��رة في 

صفوف العدو.
وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان “قوات اللواء 

33 في احلش��د الش��عبي استهدفت 
بص��اروخ الب��ركان مضاف��ة يتحصن 
به��ا عناصر داعش في قري��ة ام غرابة 

بصحراء نينوى”.

البصرة – نزاع مسلح 
اعلن مصدر امني ف��ي مديرية الدفاع 
املدني مبحافظة البصرة امس االربعاء 
ان حريقاً نش��ب في اح��د املنازل جراء 
ان��دالع ن��زاع بني عش��يرتني في قضاء 

الفاو التابع للمحافظة .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان حريقا نشب 
صباح يوم امس في اح��د املنازل الذي 
يقع في الشارع العريض في املنطقة 
الش��مالية لقضاء الفاو بس��بب نزاع 
بني عشيرتي الش��ويالت وبني كعب ، 
مما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة.

انفجار عبوة ناسفة في عرب جبور جنوبي بغداد * استهداف إرهابيين في جبال مكحول شمالي صالح الدين
  الطيران الدولي يُقتل 15 إرهابيًا غربي األنبار * قصف صاروخي يستهدف مضافة في صحراء نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مص��رف الرش��يد، اس��تمراره مبن��ح قروض 
املش��اريع الصغيرة للعاطلني عن العمل، مشيراً 
إل��ى أن تل��ك القروض تص��ل إلى 30 ملي��ون دينار 

كحد أعلى.
وق��ال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدبد"، إن "املصرف مستمر مبنح 
قروض املش��اريع الصغيرة للعاطل��ني عن العمل 
والت��ي تصل ال��ى )30( مليون دين��ار عراقي كحد 
أعلى، علماً أن مدة القرض حتدد وفق املبلغ املمنوح 

والتي تصل الى خمس سنوات".
وأشار املكتب إلى أن "املصرف مستمر مبنح سلف 
للموظف��ني وق��روض األطب��اء والصيادلة وقروض 
البناء وقروض مش��روع بسماية السكني وسلف 
ال��زواج واملتقاعدين"، مبيناً أن "املصرف مس��تمر 
بإعداد الدراس��ات للتوس��ع باخلدمات التي تقدم 

للمواطن".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة النزاهة، امس األربع��اء، عن صدور 
حك��م غياب��ي بالس��جن بحق مديرة احلس��ابات 
الس��ابقة في املرك��ز العراق��ي ألم��راض القلب 
مبدين��ة الطب ملدة 15 س��نة، عازية س��بب ذلك 
إلى قيامه��ا باختالس أكثر من ملي��اري دينار من 

حسابات املركز.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلديد"، إن "حكم��ا غيابيا صدر 
بحق مديرة احلسابات السابقة في املركز العراقي 
ألمراض القل��ب في مدينة الطب"، مش��يرة إلى 
أن "محكم��ة اجلنايات اخملتص��ة بقضايا النزاهة 
حكمت عل��ى املتهمة بالس��جن ملدة 15 س��نة 
اس��تنادا ألح��كام امل��ادة 315/ الش��ق الثاني من 
قان��ون العقوبات؛ إلقدامها عل��ى اختالس مبالغ 

مالية من حسابات املركز".
وأضافت أن "قيام املدان��ة الهاربة بتكرار الصرف 
ملعامالت ش��راء مستلزمات طبية وقد بلغ مقدار 
املبلغ اخملتل��س مليارين و302 مليون و24 ألفا و50 
دينارا حي��ث كانت تقوم بتس��لم املبال��غ املالية 
املع��دة للمش��تريات وتس��ليمها إل��ى املكات��ب 
العلمية ثم تقوم باستنساخ املعامالت وإظهارها 

بصيغة معاملة جديدة وتكرر صرف مبالغها".
وتابع��ت الدائرة أن "احملكم��ة وبعد اطالعها على 
التحقيق اإلداري الذي أوص��ى مبقصرية امل�تهمة 
الهارب��ة وتقري��ر األدل��ة اجلنائي��ة املتضم��ن )أن 
التوقي��ع عل��ى الصك��وك مطاب��ٌق لتوقيعه��ا(، 
فض��ال عن أق��وال الش��هود التي تع��ززت بقرينة 
هروبها ع��ن وج��ه العدالة وصلت إل��ى القناعة 
الكافي��ة بتجرميه��ا، ق��رار احلكم تضم��ن إصدار 
أمر قبض وإج��راء التفتيش األصولي بحق املدانة 
للقب��ض عليها مع تأييد حج��ز أموالها املنقولة 
وغير املنقول��ة واالحتفاظ للجهة املتضررة )وزارة 
الصح��ة( بحق املطالب��ة بالتعويض أمام احملاكم 

املدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية ش��رطة محافظ��ة كركوك، عن 
اطالق حملة واس��عة ملنع السيارات التي الحتمل 

لوحات ارقام وذات الزجاج املظلل.
وق��ال املدي��ر الع��ام لش��رطة كرك��وك العميد 
خطاب عمر في حديث صحفي ان منع السيارات 
التي الحتمل لوحات تسجيل ورفع الزجاج املظلل 
سيس��هم في خف��ض املش��كالت االمنية كون 
معظم اجلرائم االجتماعية التي ترتكب عبر هذا 

النوع من السيارات.
ودعما لهذا التوجه، وجه مسؤول مركز تنظيمات 
االحت��اد الوطني الكوردس��تاني في كركوك طلبا 
العضاء وانصار حزبه بعدم اس��تخدام السيارات 
الت��ي الحتم��ل لوح��ات تس��جيل او ذات الزجاج 
املظلل وااللت��زام بقرارات الش��رطة، واصفا هذا 

الطلب بانه دعم ملكافحة اجلرمية.
من جه��ة اخرى اكد مدير ش��رطة مرور كركوك 
محم��د طاهر على اهمي��ة تطبيق القرار وجدية 
املديرية في االسراع بتنفيذه، الفتا الى انه فضال 
ع��ن نقاط التفتي��ش فانهم س��يحركون املفارز 

اجلوالة لتنفيذ القرار.

الرشيد يؤكد استمراره  
بمنح قروض المشاريع 

الصغيرة

السجن 15 سنة 
لمديرة حسابات 

اختلست ملياري دينار

حملة واسعة ضد السيارات 
المظللة في كركوك

الملف األمني

"املالية النيابية" تؤكد احلاجة 
الى تعديل املوازنة ليتسنى 
إلغاء استقطاعات الرواتب

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة 
االخ��رى ماج��دة التميم��ي في 
تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "جهوداً ابذلها حالياً من أجل 

الغاء هذه االستقطاعات".
وأضاف��ت التميم��ي النائبة عن 
للتيار  التابع��ة  االح��رار  كتل��ة 
قم��ت  "مفاحت��ة  أن  الص��دري 
به��ا إلى رئاس��ة ال��وزراء مؤخراً 
االس��تقطاعات  تل��ك  بش��أن 
ش��رحت فيه��ا مق��دار الض��رر 
املوظفني  الذي حل��ق بش��ريحة 

واملتقاعدين".
إل��ى "االعتماد  التميمي  ودعت 
اخ��رى  اي��رادات  مص��ادر  عل��ى 
الدولة الس��يما  لتمويل خزينة 
الكم��ارك، وأن موض��وع الغ��اء 
االس��تقطاعات ب��دأت ب��ه منذ 

مدة ليست بقصيرة".
وكش��فت عضو اللجنة املالية 
النيابية عن "حت��رك مكثف مع 
الس��لطة التنفيذية س��يكون 
املقبلة  القليل��ة  االي��ام  خ��الل 

واجلهات ذات العالقة".
وأوردت أن "ه��ذه اجله��ود تأت��ي 
واملتقاعدين  املوظف��ني  خلدم��ة 
بوصفهما من الشرائح الفقيرة 
واملتوس��طة في اجملتمع وحتتاج 
إل��ى دعم ال زي��ادة الثقل عليها 

كما يحصل حالياً".
ومضت التميمي إلى "امكانية 
أن توفي��ر مص��ادر متوي��ل بديلة 
فتوج��د  االس��تقطاعات  ع��ن 
في الع��راق م��وارد عديدة ميكن 

اس��تغاللها مب��ا يخ��دم املوازنة 
وال يض��ر اكثر بالعج��ز املوجود 

فيها".
وكان مجل��س النواب صوت في 
عل��ى   ،)2016 األول  كان��ون   7(
مش��روع قان��ون املوازن��ة املالية 
العام��ة لس��نة 2017 بكام��ل 
فقراتها، وتتضمن املوازنة فقرة 
تن��ص على اس��تقطاع نس��بة 

%3.8 من رواتب املوظفني.

القّوات املشتركة تتبع 
أسلوب التطويق والهجوم 

املباغت ضد عناصر داعش في 
املوصل

وفي سياق متصل طوقت قوات 
احلشد الشعبي ، أمس األربعاء 
، جزيرة احلضر املمتدة من قضاء 
الش��رقاط ش��ماال بأجتاه قضاء 

احلضر جنوب مدينة املوصل.
وق��ال مصدر أمني  في احلش��د 
الشعبي إن "قوات اللواء 33 قام 
بعملية اسناد للقوات املهاجمة 
ملنطق��ة احلضر جنوب��ي مدينة 
املوص��ل"، مبين��اً "انن��ا نق��وم 
االن م��ع بقية االلوي��ة بتطويق 
التي  ومحاص��رة جزيرة احلض��ر 
تبدأ من قضاء الشرقاط شماال 
باجتاه منطقة احلض��ر وبانتظار 

األوامر القتحامها". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
عن أس��مه لصحيفة ‘‘الصباح 
حتري��ر  "عملي��ات  إن  اجلدي��د‘‘ 
منطق��ة احلض��ر تك��ون عل��ى 
مرحلتني األولى انطلقت بتحرير 
منطقة احلضر واملرحلة الثانية 
تبدأ مع انتهاء األولى وتش��مل 

حترير جزي��رة احلضر ونحن نعمل 
على محاصرتها وتطويقها". 

م��ن جهت��ه ذك��ر القي��ادي في 
التابع��ة  اهلل  ح��زب  كتائ��ب 
لقوات احلش��د الشعبي أسعد 
البهادلي بتطهير منطقة سيد 
حس��ن وقرية عبد اهلل فهد في 

جنوب املوصل . 
لصحيف��ة  البهادل��ي  وق��ال 
‘‘الصب��اح‘‘ ب��ان قواتن��ا قام��ت 
بتطهير منطقة س��يد حس��ن 
وقري��ة عب��د اهلل الفهد جنوبي 
املوص��ل ، مؤك��دا " رف��ع أكث��ر 
من 40 عبوة ناس��فة فضال عن 
إيجاد أكثر من 20 صاروخاً  حتت 

سطح األرض . 
وأضاف بأن" قوات من مكافحة 
اإلرهاب واحلشد الشعبي دمرت 
العدي��د من األنف��اق داخل هذه 
املناطق خالل اليوميني املاضيني 
والقاء القبض على عدد من زمر 

داعش اإلرهابي . 
الى ذلك أفاد فريق اإلعالم احلربي 
للحشد الشعبي ، أمس األربعاء 
، بتحري��ر ثالث ق��رى جديدة في 

جنوب وشمال قضاء احلضر. 
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بيان 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن "قوات 
احمل��ور  ف��ي  الش��عبي  احلش��د 
اجلنوبي لعمليات محمد رسول 
اهلل متكنت من حتري��ر قريتي ام 
كريز وغ��امن العواد، جنوب قضاء 

احلضر". 
وأض��اف البيان، أن "ق��وات احملور 
الش��مالي ح��ررت قري��ة ه��راج 

شمال القضاء". 

اجلي���ش  قي���ادات  أن  يذك��ر 
العراق���ي ّقدرت ع��دد إرهابي�ي 
املوص�ل  ف���ي  املتبقني  داع��ش 
 ، عنص��ر   )300  –  200( ب��� 
 ، األجان��ب  م��ن  معظمه���م 
)6,000( عنصر  بنح��و  مقارن��ة 
عن��د بداية عملي��ات التحري�ر ، 
مشيرة الى أن ، القوات األمني�ة 
متكن���ت م�ن حترير ح�ي التن�ك 
الذي يع���د اح�د اكب�ر األحي�اء 
ف�ى اجلان�ب الغرب�ي من مدينة 

املوصل.

العبادي يكشف عن 
تفصيالت جديدة بشأن إطالق 

سراح الصيادين القطريني
ومب��ا أن��ه دخل��ت دون موافق��ة 
الس��ياقات  ضم��ن  س��تخرج 
تذه��ب  ول��م  القانوني��ة 

للخاطفني".
وعّد رئي��س ال��وزراء، أن "إعطاء 
مئات املاليني م��ن الدوالرات الى 
مجاميع مسلحة غير مقبول".

يش��ار إلى أن املكت��ب اإلعالمي 
لرئي��س ال��وزراء حي��در العبادي 
أعلن، اجلمعة )21 نيسان 2017(، 
عن تلقي األخي��ر اتصاالً هاتفيا 
من نظيره القطري عبد اهلل آل 
ثاني، مشيراً إلى أن األخير أعرب 
عن ش��كره ل�"جهود" احلكومة 
العراقية من أجل إطالق س��راح 

اخملتطفني القطريني.

الكويت تبدي استعدادها 
لدراسة خيارات تسديد 

العراق للتعويضات
وأض��اف أن دولة الكويت تؤكد 

اس��تكمال  "أهمي��ة  عل��ى 
مجل��س اإلدارة للمس��ؤوليات 
ق��رارت  ب��ه حس��ب  املناط��ة 
مجل��س األمن ومق��ررات جلنة 
للتعويض��ات"،  املتح��دة  األمم 
معب��راً ع��ن اس��تعداد ب��الده 
التع��اون م��ع اللجن��ة إلجن��از 
واجباته��ا الدولية املناطة بها 
والعم��ل عل��ى إحاطتها بكل 

املناقشات املستقبلية.
وف��ي خبر الحق ،أفاد مس��ؤول 
عراقي بأن الكويت أقرت مبلغ 
قدره 100 ملي��ون دوالر منحة 
املش��روعات  لدع��م  للع��راق 
اإلنس��انية وجهود اإلعمار في 
مناطق استعيدت من تنظيم 

"داعش".
ونقل��ت وكال��ة "رويت��رز" عن 
متحدثة باس��م صندوق إعادة 
إن  قوله��ا  العراق��ي  اإلعم��ار 
مس��ؤولني من البلدي��ن وقعا 
ف��ي  املنح��ة  اتفاقي��ة  عل��ى 
الكوي��ت ي��وم االول م��ن أمس 

الثالثاء.
رئيس  الهيتي  وقال مصطفى 
الصندوق في بي��ان إن اتفاقية 
املنحة بداية مشجعة ملزيد من 

التعاون بني العراق والكويت.
ويه��دف التموي��ل إل��ى إعادة 
بن��اء املدن واملناط��ق احملررة من 
"داع��ش"،  تنظي��م  س��يطرة 
حيث أثرت احلرب ضد التنظيم 
وكذلك تراجع أس��عار النفط 
احلكوم��ة  ميزاني��ة  عل��ى 
العراقي��ة مع اعتمادها ش��به 

الكامل على مبيعات النفط.

واشنطن تكّذب أردوغان: 
الغارات على سنجار لم تتم 
بعلمنا ويجب احترام سيادة 

العراق
وكان��ت تركيا ق��د أعلنت أمس 
أن مقاتالتها نف��ذت غارات على 
مناط��ق جبل س��نجار بش��مال 
العراق وجبل قره تشوك بشمال 
س��وريا ل�"تدمي��ر أوكار إرهابية 
تابع��ة ملنظم��ة ح��زب العم��ال 
 70 ملقت��ل  وأدت  الكردس��تاني 

عنصراً من عناصر احلزب".
كما قت��ل ف��ي الغارة خمس��ة 
م��ن قوات البيش��مركة ومقاتل 

أيزدي.
وزع��م الرئي��س الترك��ي رج��ب 
طيب أردوغ��ان ان الغارات نفذت 
بالتنس��يق مع الواليات املتحدة 
ورسيا وحكومة اقليم كردستان" 
مشدداً على أن تركيا لن تسمح 
بأن تصبح سنجار قاعدة ملقاتلي 

حزب العمال الكردستاني".
وأدان مجل��س ال��وزراء العراق��ي 
"األعت��داء الترك��ي اجل��وي على 
االراض��ي العراقية ف��ي منطقة 
س��نجار وال��ذي تس��بب بوقوع 
انه��ا  وق��ال  عراقي��ني  ضحاي��ا 
"متثل انتهاكاً خطيراً للس��يادة 
العراقي��ة يتناف��ى م��ع اح��كام 
القان��ون الدولي ومبادئ حس��ن 

اجلوار".
كما ح��ذرت احلكوم��ة العراقية 
"تركي��ا م��ن تكرار ه��ذا التجاوز 
غي��ر املبرر وال��ذي قد ي��ؤدي الى 
خط��وات تصعيدي��ة تؤث��ر على 
جهود العراق واجملتمع الدولي في 

احلرب ضد االرهاب".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

تدفق��ت أعداد كبيرة م��ن العربات 
احململ��ة بأطف��ال ومالب��س بينم��ا 
اكتظ الطريق الرئيسي الذي يربط 
بني بغ��داد واملوص��ل بالنازحني يوم 
األح��د إذ ف��ر مئ��ات العراقيني من 
القتال العنيف أو ش��قوا طريقهم 
عائدين إلى مناطق متت استعادتها 

من قبضة تنظيم "داعش".
ولم تعبأ األسر بدوي قذائف املورتر 
واملدفعية والرشاشات حيث كانت 
الق��وات العراقي��ة تقات��ل عناصر 
الدولة اإلس��المية عل��ى بعد نحو 

كيلومترين.
وسار البعض عدة كيلومترات إلى 
نقطة تفتي��ش تابع��ة للحكومة 
حيث أرس��ل الرجال في ش��احنات 
عسكرية ليخضعوا لفحص أمني 
للتأك��د من ع��دم خ��روج أي خاليا 
نائمة للمتشددين خارج املدينة. أما 
واألطفال فركبوا حافالت  النس��اء 
وأرس��لوا إلى مخيمات تستضيف 
مئ��ات اآلالف بعضه��م نزحوا منذ 
بدء احلملة الستعادة معقل الدولة 
اإلسالمية في أكتوبر تشرين األول.

وق��ال يون��س أحمد ال��ذي كان يفر 
من منطقة الثورة مع أس��رته وقد 
كوم��وا مالبس��هم عل��ى عربة يد 
"رحلنا بسبب الظالم واجلوع واملوت. 
هناك رصاص وضربات جوية. أصبنا 

وأصيب أوالدنا."
وجلس��ت مجموع��ة من الش��بان 
عل��ى مس��افة أبعد داخ��ل املدينة 
في الش��ارع بينما أعاد لهم اجلنود 
بطاقات هويتهم التي كانوا أخذوها 
للتحري عنهم قبل الس��ماح لهم 

باملغادرة.
وحتولت معظ��م املنازل إلى أنقاض 
إم��ا بس��بب الضرب��ات اجلوي��ة أو 
وفرغ��ت  "داع��ش".  تفجي��رات 

السيارات من محتوياتها.
وق��ال حس��ام صالح ال��ذي يعيش 

حاليا بني األنق��اض ألنه ليس لديه 
م��كان يفر إلي��ه "نس��فت الدولة 
اإلس��المية منزلي مب��ادة تي.إن.تي 

لالحتماء من الضربات اجلوية."
وسار آخرون عائدين إلى املدينة على 
أمل أن يعودوا إلى منازلهم بعد أن 
استعادت قوات األمن املدعومة من 
الواليات املتحدة أحياءهم من أيدي 

الدولة اإلسالمية.
وق��ال مصع��ب محمد ال��ذي كان 
يس��ير عائدا إلى املوصل مع أسرته 
"غادرن��ا بس��بب الضرب��ات اجلوية 
لكننا عدن��ا اآلن. نريد من احلكومة 

إعادة اخلدمات مثل الكهرباء واملياه 
والسماح لنا بقيادة السيارات بدال 

من استخدام عربات اليد."
وقتل ثالثة رجال شرطة في هجوم 
انتح��اري إلى اجلنوب م��ن املوصل. 
وق��ال ضابط بالش��رطة لرويترز إن 
مجموع��ة م��ن عش��رة مهاجمني 
بينه��م أربع��ة انتحاري��ني حاولت 
الطائ��رات  إل��ى قاع��دة  التس��لل 
للش��رطة  التابع��ة  الهليكوبت��ر 

االحتادية في العريج.
يق��ول من عادوا إن احلكومة بطيئة 
في إعادة اخلدم��ات حتى للمناطق 

الغربية التي جرت استعادتها منذ 
فترة.

"نح��ن  صبح��ي  محم��د  وق��ال 
محاص��رون في منطقة الرس��الة. 
هناك رصاصات طائشة من مناطق 
أخرى حيث ي��دور القتال. قتل ثالثة 

أطفال."
وأضاف "ال تصلنا املياه واملساعدات. 
أدعو احلكومة إلع��ادة توزيع الناس 
ف��ي املناط��ق مث��ل منطقتنا على 

مناطق أكثر أمانا باملوصل."
وما ي��زال مئ��ات اآلالف من املدنيني 
محاصرين في غ��رب املوصل حيث 

حترز القوات العراقية تقدما بطيئا 
ف��ي مواجه��ة الدولة اإلس��المية 
في منطقة هي أش��به مبتاهة من 

الشوارع الضيقة.
املتح��دة  األمم  مفوضي��ة  وتق��ول 
السامية لشؤون الالجئني إن حتى 
20 أبريل نيس��ان بلغ عدد النازحني 
من املوص��ل 503 آالف ع��اد منهم 
91 ألف��ا. وتقول املنظم��ة الدولية 
للهجرة إن ع��دد النازحني حتى 23 

أبريل نيسان بلغ 334518.
وظه��رت ب��وادر على ع��ودة بطيئة 
للتج��ارة ي��وم األح��د إذ وقف رجل 

لبيع الس��جائر فيم��ا كانت هناك 
أس��رة تبي��ع احلل��وى واملي��اه على 
الطريق ب��ني املوصل وبغ��داد وعبر 
الس��كان عن حرصه��م على إعادة 

إعمار أحيائهم.
وق��ال عم��ر خال��د ال��ذي ع��اد إلى 
املدينة وكان يحمل طفله "ال نريد 
ش��يئا من احلكومة. نريد السماح 
لن��ا مبس��اعدة أنفس��نا وحس��ب. 
إذا حصلن��ا على خطابات تس��مح 
لن��ا بالذه��اب إل��ى مناط��ق أخرى 
فسنحصل على املياه وننقلها إلى 

هنا."

لم تعبأ األسر 
بدوي قذائف 
المورتر والمدفعية 
والرشاشات حيث 
كانت القوات 
العراقية تقاتل 
عناصر الدولة 
اإلسالمية على بعد 
نحو كيلومترين

مئات العائالت تفر من مناطق القتال في املوصل

برغم استمرار القتال الضاري ضد التنظيم اإلرهابي

المئات يفرون من الموصل وآخرون يعودون للمناطق المحررة
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متابعة الصباح الجديد:

نظمت دائرة املباني احدى تش��كيالت 
وزارة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
العامة وبالتعاون م��ع املركز الوطني 
حلق��ة  الهندس��ية  لالستش��ارات 
نقاش��ية خاصة عن مدونة اخالقيات 
ممارس��ة املهن��ة الهندس��ية بحضور  
الوزي��رة املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي 
اس��تبرق  املهن��دس  ال��وزارة  ووكي��ل 
ابراهي��م الش��وك ومدي��ر ع��ام دائرة 
املباني املهندس حسني مجيد حسني 
ومدير عام املركز الوطني لالستشارات 
الهندس��ية املهن��دس جب��ار حم��زة 
واملهن��دس س��عد عبد الوه��اب عبد 
القادر رئيس اجله��از املركزي للتقيس 
والس��يطرة النوعي��ة رئي��س اللجنة 
الفني��ة للمش��روع وعدد م��ن املدراء 
العامني في الوزارة ومدعوون من هيئة 
النزاهة ونقابة املهندس��ني  واجلهات 

االخرى ذات العالقة .
وفي مستهل احللقة النقاشية القت 
املهندسة اوسي كلمة رحبت باحلضور 
واش��ارت الى تنظيم هذه احللقة يأتي 
كجزء م��ن فعالي��ات املش��روع الذي 
وص��ل ال��ى مرحل��ة النهائي��ة خالل 
الس��نة احلالية ثم تطرقت الى اعداد 
مدون��ة تعالج اش��تراطات اخالقيات 
ممارس��ة املهنة الهندسية بسبب ما 
الحظت الوزارة من غياب االلتزام بهذه 
املنفذة  املش��اريع  االش��تراطات ف��ي 

القطاعية العام واخلاص .
وف��ي خت��ام كلمته��ا اك��دت الوزيرة 
التزام الوزارة بدعم املشروع من خالل 
متابعتها اصدار آلية تطبيق املدونات 
والعمل به��ا بعد اقراره��ا واعتمادها 
م��ن قب��ل اجله��از املرك��زي للتقييس 
واعتمادها في  النوعي��ة  والس��يطرة 
جريدة الوقائ��ع العراقية بالتعاون مع 

االمانة العامة جمللس الوزراء .
وعلى صعيد متص��ل القى املهندس 

حس��ني مجيد مدير عام دائرة املباني 
/ مدير مش��روع املدون��ات كلمته ذكر 

فيه��ا ان االلتزام بضواب��ط اخالقيات 
ممارس��ة املهنة الهندسية قد اصبح 

ضروريآ خاصة ف��ي وقتنا احلاضر بعد 
مالحظة حص��ول احليود عند االلتزام 

بتلك الضوابط  أذ اس��تحصلت ادارة 
املش��روع موافق��ة االمان��ة العام��ة 
جملل��س ال��وزراء عل��ى دع��وة املكاتب 
الهندس��ية للجامعات  االستشارية 
العراقي��ة لتق��دمي عروضه��ا الع��داد 
املهن��ة  ممارس��ة  اخالقي��ات  مدون��ة 
الكوف��ة  جامع��ة   / الهندس��ية 
العلمية  العدادها ومكتب اخلدم��ات 
التقنية في  واالستش��ارية للكلي��ة 

املسيب لتدقيقها .
من جانب��ه اوضح مدير املش��روع في 
كلمة له ان تنظيم احللقة النقاشية 
يع��د املرحل��ة الثالث��ة م��ن املراح��ل 
االربع الع��داد كل مدونة  حيث يدعى 
حلضوره��ا املعنيون بالعم��ل باملدونة 
الج��ل التع��رف عل��ى مالحظاته��م 
وارائهم بش��أن محتوياتها ، مختتما 
كلمته بدع��وة احلاضري��ن الى تقدمي 
اغن��اء  ف��ي  تس��هم  الت��ي  آرائه��م 
محتويات املدونة وجعلها ش��املة ملا 
يوصي به عنوانها ، معربا عن ش��كره 

الى الذين اس��هموا في اعداد وتدقيق 
املدونة وجميع العاملني في املشروع.

وف��ي خت��ام احللق��ة النقاش��ية بني 
رئي��س فريق اعداد املدونة  د. علي عبد 
احلسني التميمي من كلية الهندسة 
جامعة الكوفة تقدمي نبذة مختصرة 
عن محتويات املدونة التي اش��تملت 
العام��ة  االخالقي��ة  املب��ادى  عل��ى 
ملمارس��ة اي مهنة ومبادئ اخالقيات 
مت  باخلص��وص  الهندس��ية  املهن��ة 
تطرقت الى االلتزام��ات املترتبة على 
ممارسة تلك املهنة شاملة االلتزامات 
الذاتي��ة من اهلية لقبول املس��ؤولية 
االب��داع  لتحقي��ق  اجله��د  وب��ذل 
االحتيالي  السلوك  وجتنب  واالنتاجية 
بالعالقات الش��خصية  التأث��ر  وعدم 
والسياس��ية واالعتراف باخلطأ وقبول 
النقد وقبول االجور املش��روعة وعدم 
استغالل ممتلكات اآلخرين وحقوقهم 
بالقوان��ني  وااللت��زام  الش��خصية 

والتعليمات النافذة  . 

جددت العزم على مواجهة التحديات  األمنية واالقتصادية الراهنة 
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سعاد التميمي*

 اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديل��ة حم��ود حس��ني عزم ال��وزارة 
ومسؤوليها على مواجهة التحديات 
االمنية واالقتصادية الراهنة لالرتقاء 
باداء املؤسسات الصحية في عموم 
الب��الد ومتكينها من تق��دمي خدمات 
وقائي��ة وطبي��ة وعالجي��ة كف��وءة 

للمواطنني.
ترؤس��ها  خ��الل  الوزي��رة  واش��ارت 
للمديري��ن  االس��بوعي  االجتم��اع 
العام��ني ف��ي دوائ��ر مرك��ز ال��وزارة 
بحضور مستش��ار الوزارة ووكيليها 
الفن��ي واالداري الى ان ابناء ش��عبنا 
ينتظرون منا الهمة العالية واالصرار 
الكبير على جتاوز التحديات والعقبات 
الت��ي تعترض االداء وتق��دمي اخلدمات 
الصحي��ة الت��ي تنس��جم وحج��م 
التضحيات التي قدمها ابناء شعبنا 
العزيز من اجل شموخ وكبرياء وطن 

يستحق ان يعتلي ذرى اجملد واالباء.
من جانبه اس��تعرض الوكيل الفني 
تقاري��ر  اجلميل��ي  ح��ازم  الدكت��ور 
الزي��ارات امليداني��ة الت��ي تق��وم بها 
الفرق الصحية التابع��ة للوزارة الى 
مدينة املوصل للوقوف على مستوى 
العائ��الت  ال��ى  املقدم��ة  اخلدم��ات 
العائدة م��ن النزوح واعم��ار وتأهيل 
املؤسس��ات الصحي��ة ف��ي املناطق 
التي حررها مقاتلينا االبطال وافتتاح 
الصحي��ة  املؤسس��ات  م��ن  املزي��د 
ف��ي جانبه��ا االيس��ر وق��رب افتتاح 
مستشفى ميداني في اجلانب االمين 
واالط��الع عل��ى مس��توى اخلدم��ات 
الوقائية والطبية والعالجية املقدمة 
الى مخيمات النازحني والتأكيد على 
ض��رورة رفده��ا باالدوي��ة واللقاحات 

واملستلزمات الطبية.
 كما مت خالل اللقاء متابعة مذكرات 
اتفق��ت  الت��ي  الصح��ي  التفاه��م 
وزارة الصح��ة عل��ى ابرامها مع عدد 
م��ن نظيراته��ا ف��ي دول العالم في 
مج��االت االدوي��ة وتدري��ب وتطوي��ر 

امل��الكات الطبية ، اضافة الى اهمية 
تعزيز رصيد املؤسسات الصحية في 
عموم البالد من االدوية واملستلزمات 
الطبي��ة والس��يما ادوي��ة االم��راض 

السرطانية
عل��ى صعي��د متصل اك��دت الوزيرة 
ان ال��وزارة عازمة عل��ى االرتقاء باداء 
املؤسسات الصحية في عموم البالد 
ومتكينه��ا من تق��دمي خدمات وقائية 
وطبية وعالجية كفوءة الى املواطنني 
، مشيرة خالل لقائها الشيخ شعالن 
الكرمي عضو جلنة املساءلة والعدالة 
النيابية والش��يخ جاس��م العطية 
واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  وكي��ل 
بحض��ور الوكي��ل الفني لل��وزارة د . 

ح��ازم اجلميلي ان املس��اعي اخمللصة 
والدؤوبة للوزارة تتطلب العمل بروح 
الفري��ق الواحد والش��راكة الفاعلة 
من اجلميع الس��يما مجل��س النواب 
واملؤسس��ات احلكومية السناد تلك 
اجله��ود واجناحه��ا من خالل تش��ريع 
واق��رار القوان��ني الت��ي متنح ال��وزارة 
املرون��ة واالنس��يابية والق��درة على 
تنفي��ذ برامجها وخططه��ا الرامية 
الى االرتقاء باخلدم��ات الصحية في 

عراقنا احلبيب .
بع��د ذل��ك مت��ت مناقش��ة خط��ط 
املؤسس��ات  اداء  لتطوي��ر  ال��وزارة 
الصحية ف��ي محافظة صالح الدين 
وتلبي��ة احتياجاته��ا م��ن امل��الكات 

الطبي��ة والصحية الكفوءة واالدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة ، اضافة الى 
بحث االس��تعدادات اخلاص��ة لتعزيز 
اخلدم��ات املقدم��ة ال��ى مخيم��ات 
النازح��ني خ��الل موس��م الصي��ف 
واعمار وتأهيل املؤسس��ات الصحية 
في املناط��ق احملررة  وااليع��از بنصب 
املستش��فى امليدان��ي الثال��ث ف��ي 
خدمات��ه  ليق��دم  اجلدع��ة  مخي��م 
الصحي��ة الكف��وءة ال��ى النازح��ني 
وبس��عة س��ريرية قدرها ٥٠ س��ريرا  
ورفده باالدوية واملستلزمات الطبية.

الى ذلك أك��دت الوزي��رة ان املالكات 
الصحي��ة والتمريضي��ة متث��ل ركنا 
بارزا وفاعال في عمل الوزارة وسعيها 

ال��دؤوب واخملل��ص لتق��دمي اخلدم��ات 
الصحية الكفوءة الى ابناء ش��عبنا 
العزي��ز ، مش��يرة خ��الل لقائها وفد 
ذوي املهن الصحية والتمريضية في 
محافظة ذي قار برئاس��ة كرمي جودة 
التميم��ي انن��ا نقدر عالي��ا ماتبذله 
تل��ك امل��الكات ودورها املش��هود في 
معركتن��ا املصيري��ة ض��د الدواعش 
اجملرمني س��واء في اخلطوط االمامية 
خلنادق الش��رف والكرامة او عالجها 
للجرح��ى في املؤسس��ات الصحية 
ف��ي  اخلدم��ة  بتق��دمي  واس��تمرارها 

اصعب الظروف .
 وج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي حضره 
مستش��ار ال��وزارة د . عب��د االمير 

اخملت��ار ود . زام��ل ش��ياع العريب��ي 
الوكي��ل االداري و د. مك��ي قاس��م 
مدير ع��ام الدائرة االداري��ة واملالية 
م��ن  ع��دد  مناقش��ة  والقانوني��ة 
احمل��اور واملناش��دات الت��ي حمله��ا 
الوف��د الزائر الى مس��ؤولي الوزارة 
وقف في طليعتها االس��راع باقرار 
قان��ون نقابة امله��ن الصحية ورفع 
ومخصصات  الوظيفي  التس��كني 
اخلطورة وتغيير العناوين الوظيفية 
وتوس��يع باب القبول في الدراسات 
احلكومي��ة الصباحي��ة ع��ن طريق 

قنوات املتميزين.

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تسعى لالرتقاء بأداء المؤسسات لتقديم خدماتها للمواطنين

أكدت وزيرة الصحة 
أن أبناء شعبنا 

ينتظرون منا الهمة 
العالية واإلصرار 

الكبير على تجاوز 
التحديات والعقبات 
التي تعترض األداء 

وتقديم الخدمات 
الصحية التي 

تنسجم وحجم 
التضحيات

جانب من االجتماع

عندما تكون 
الموسيقى حال«!

املوسيقى غذاء للروح ،ومرآة تعكس رقي الشعوب 
وحضارتها وهي عالج للنفس ، ترهف االحاسيس 
تبعث فيها جوا من الس��عادة ، تسهم في تطوير 
ثقافة اجملتم��ع لتكون دعامة م��ن دعائمه املدنية 
وحينما يتضاءل دورها تضمحل احلضارة ، وتضمر 

القلوب ، وتتصحر النفوس.
تلعب املوسيقى دورا اساسيا في حياة الفرد ، هي 
ف��ّن راق يهذب الوجدان متج��ذر ومتطور ومواكب 
للحي��اة ف��ي كل مراحله��ا ،بأحلانه��ا وإيقاعاتها 
تس��هم في تبادل التآخ��ي الثقافي احلضاري توثق 
اس��س الصداقة والتق��ارب بني الن��اس ، لها لغة 
خاصة قادرة على اختراق جتاويف الذات، نستطيع 
بواس��طتها أن نب��وح  ونعب��ر ع��ن االحس��اس ، 
تضفي جوا ايجابيا مليئا بالسعادة واحيانا يكون 
له��ا تأثير س��لبي من خ��الل النغم��ات التي يتم 
اس��تعمالها ، من هنا جند بأن املوسيقى فن وعلم 

ولغة متجانسة .
اجلمال اإللهي في الطبيعة يجسد دور املوسيقى 
في كل مكان من تغاريد الطيور ، وحفيف الشجر 
وخرير املياه لتش��كل سمفونّية تطرب لها اآلذان ، 
تطورت مع االيام وحتولت الى آالت موسيقية بدأت 
»بالناي« ،وتالزمت  بالشعر وجتسدت بالغناء الذي 
يتناغم مع صوت يريح النفس وتطرب له اآلذان.   

الفن العربي األصيل باستطاعته ان يقتحم اخللود 
، ام��ا الفن الزائ��ف يزدهر ثم يتالش��ى مع الوقت 
، لذل��ك املوس��يقى الصادق��ة تضف��ي جماال في 
عصرن��ا احلاضر وفي كل العص��ور، يدفعنا حلماية 
ه��ذا التراث الغنائ��ي باحيائه من خ��الل مكتبات 
موسيقية حتافظ على تاريخ  فني للطرب االصيل 
واالرث الراق��ي ملطرب��ني عمالق��ة  ، نخص بالذكر 
»مكتبة املوس��يقى العربي��ة » ، التي  حتتوي على 
مجموعة كبيرة من االس��طوانات  النادرة ملطربني 
عمالقة منذ عصر النهضة ، هدفها احياء الطرب 
العرب��ي االصي��ل وتك��رمي الفنانني ،غناه��ا يتمثل 
بالقط��ع الفنية االثرية الن��ادرة املوجودة بأرجائها 
،هي ارث ثقافي من واجب الدولة احملافظة عليها .

املوس��يقى ه��ي م��ن اق��در الفن��ون الت��ي تخدم 
االنس��ان ،لس��هولة فهمها بني جميع الشعوب 
وعل��ى اخت��الف الثقافات ، من خاللها نس��تطيع 
التعبيرعن احساس��نا وس��عادتنا، لكننا جند بأن 
هناك  ّش��عوبا يُحّرم عليها املوسيقى ويصنفوها 
نوعا«م��ن الُفج��ور والّضالل، والّتفل��ت واالنحالل، 
نتيجة التزّم��ت والتعصب  ال��ذي اعمى قلوبهم 

وآذانهم ليشوهوا كل جميل في احلياة.

*كاتبة لبنانية  

تقرير

»المباني« تنّظم حلقة لمناقشة مدونة أخالقيات ممارسة المهنة الهندسية 
بالتعاون مع المركز الوطني لالستشارات الهندسية

حلقة نقاشية خاصة عن مدونة اخالقيات ممارسة املهنة الهندسية

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

بغداد - الصباح الجديد:  
افتتح محافظ واس��ط مالك خلف 
وادي املوس��م التس��ويقي حملص��ول 
احلنطة ملوس��م العام احلالي وبذلك 
لتج��ارة  العام��ة  الش��ركة  تك��ون 
احلب��وب التابع��ة ل��وزارة التجارة قد 
تسلمت الدفعة االولى من محصول 

احملافظة .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
هيث��م جميل اخلش��الي خالل حفل 
االفتت��اح  بان��ه مت تس��لم اول كمية 
احلنط��ة  محص��ول  م��ن  مس��وقة 
ملوس��م ٢٠١٧ في محافظة واسط 
، مؤك��داً بانه مت س��حب النماذج من 
الكمي��ات املس��وقة واالط��الع على 
حتلي��ل االمن��وذج املس��وق عل��ى وفق 
الضوابط والتعلميات التي اعتمدت 

هذا املوسم .

واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى ان الوزارة  
س��تعمل باقصى جهده��ا من اجل 
تأمني صرف مستحقات الفالحني ممن 

يسوق محاصيلهم خملازن الشركة 
ه��ذا وحضر حف��ل االفتت��اح معاون 
مدي��ر ع��ام الش��ركة ري��اض مهدي 
املوس��وي و مدراء اقس��ام التسويق 
والهندس��ي والرقاب��ة والتدقيق الى 
اعض��اء مجل��س محافظة  جان��ب 

واسط .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العام��ة لتصني��ع احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة ان مجل��س ادارة الش��ركة 
قرر املوافقة على صرف مستحقات 
متعهدي نق��ل الطحني ف��ي بغداد 

واحملافظات .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس طه ياس��ني عب��اس خالل 

جملل��س  الرابع��ة  اجللس��ة  ترؤس��ه 
ادارة الش��ركة هذا الع��ام ان اجمللس 
اتخذ قرارا باالجم��اع باملوافقة على 
دف��ع مس��تحقات الناقل��ني على ان 
تستقطع من تخصيصات البطاقة 
التموينية ، مش��يرا الى ان ش��ركته 
تربطه��ا عالقة عقدية مع متعهدي 
نق��ل الطحني ويترت��ب عليها التزام 

بدفع مستحقاتهم املالية .
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى ان اجمللس 
ق��رر تنس��يب موظفني من اقس��ام 
املال��ي واالداري للعم��ل في ش��عبة 
االمالك بالقس��م القانون��ي اضافة 
الى تكليف احد املهندس��ني للعمل 
مع الش��عبة ذاتها وكذلك مناقشة 
املواضيع االخرى املدرجة على جدول 
االعمال واتخاذ القرارات املناسبة ازاء 

كل منها .

هدى فرحان*
العام��ة  الش��ركة  اس��تعرضت 
لالنظمة االلكترونية احدى شركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن االمكانيات 
التي تتمتع بها في مجال االتصاالت 
واالنشطة التي نفذتها بهذا اجملال 

لصالح مؤسسات الدولة .
واك��د مدير عام الش��ركة يوس��ف 
محمد جاس��م في تصريح للمركز 
االعالم��ي ف��ي الوزارة بأن ش��ركته 
لديها االمكانية على جتهيز خدمة 
االنترن��ت الس��لكية والالس��لكية 
والضوئي��ة  املايكروي��ة  وانظم��ة 
والليزري��ة اضافة ال��ى نصب وربط 
القابل��وات الضوئي��ة ومنظوم��ات 
كش��ف  واجه��زة  املبك��ر  االن��ذار 
واملتحرك��ة  الثابت��ة  املتفج��رات 
فضال عن منظوم��ة تتبع املركبات 
باالقم��ار الصناعي��ة )GPS( ملعرفة 
موقع وس��رعة الس��يارة ومن قبل 

مالك فن��ي متخصص ف��ي مجال 
االتصاالت ، مشيرا الى ان الشركة 
تعاق��دت مع ش��ركة تعبئ��ة الغاز 
عل��ى نص��ب واحاطة ثالث��ة مواقع 
تابعة لها بس��ور امني باستخدام 
كامي��رات حديثة وتقني��ة الكيبل 
الضوئ��ي فيم��ا جه��زت ع��دد من 
التربية  التابع��ة ل��وزارة  املديري��ات 
ودائ��رة الصح��ة العام��ة التابع��ة 
ل��وزارة الصحة بحاس��بات حديثة 
وملحقاته��ا م��ع اجه��زة حماي��ة 
متط��ورة الفت��ا في الوقت نفس��ه 
ال��ى ان تعاق��د ال��وزارات والدوائ��ر 
احلكومية مع الش��ركة يأتي بهدف 
ضمان احلصول على املواد واالجهزة 
من مناشئها العاملية ومن شركات 

رصينة.
اجلدي��ر بالذكر ان الش��ركة العامة 
لالنظم��ة االلكترونية اقامت خالل 
شهر اذار املاضي دورة تدريبية حول 

 ISO( املواصفة العاملية الدارة اجلودة
9001:2015(  وعل��ى مدى خمس��ة 
ايام ضمت )16( مشاركا واختتمت 
باجراء امتحان للمش��اركني لغرض 
منحهم ش��هادة مدققني داخليني 
حتدي��ث  بع��د  وذل��ك  معتمدي��ن 
 ISO( املواصف��ة املمنوحة له��ا من
9001:2008( الى املواصفة العاملية 
 )ISO 9001:2015( االص��دار الراب��ع
بوصفه��ا م��ن امله��ام االساس��ية 
للشركة متاشيا مع التطور احلاصل 
في مج��ال التغي��رات للمواصفات 
وحتدي��ث  اجل��ودة  الدارة  العاملي��ة 
اصداراتها وان الش��ركة ومن خالل 
قس��م التدري��ب مس��تمرة باقامة 
الدورات التدريبية في شتى اجملاالت 
لتوفي��ر اخلب��رات املطلوب��ة ومن��ح 

الشهادات.

*اعالم الصناعة 

الوادي يفتتح الموسم التسويقي 
لمحصول الحنطة في واسط 

اإللكترونية تستعرض إمكانياتها 
وأنشطتها في مجال االتصاالت

التجارة توافق على صرف أجور نقل الطحين للمتعهدين

اعالم الصحة 
اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني 
حرص العراق على توطيد وتعزيز 
اواصر التعاون مع االشقاء العرب 

والسيما جمهورية السودان .

واشارت الوزيرة خالل استقبالها 
محم��د  الس��وداني  الس��فير 
موس��ى علي لدى العراق والوفد 
املراف��ق ل��ه ال��ى الس��عي اجلاد 
وال��دؤوب على تنس��يق املواقف 
املش��تركة في احملاف��ل الدولية 

وتعزيز اواصر التع��اون في اجملال 
الصحي السيما في مجال تبادل 
اخلبرات وتطوير وتدريب املالكات 
الطبية والصحية ومبا يس��هم 
في خدم��ة مصالح الش��عبني 

الشقيقني .

 واتفق اجلانب��ان على تعزيز ذلك 
وزارت��ي  ب��ني  وبلورت��ه  التع��اون 
الصحة ف��ي العراق والس��ودان 
في اطار مذك��رة تفاهم صحي 
ب��ني البلدي��ن س��يتم توقيعها 
اللجنة  اجتماعات  انعقاد  خالل 

العراقية الس��ودانية املشتركة 
بغداد مطلع حزيران  بالعاصمة 

من العام احلالي .
الس��فير  ب��ارك  جانب��ه  م��ن   
الس��وداني انتص��ارات الق��وات 
الدواع��ش  عل��ى  العراقي��ة 

اجملرم��ني ، مؤك��دا ح��رص بالده 
حكوم��ة وش��عبا عل��ى تعزي��ز 
وتطوي��ر عالقات��ه ف��ي ش��تيى 
اجملاالت مع ش��قيقه العراق ومبا 
الش��عبي�ن  مصلح��ة  يخ��دم 

الشقيق�ني.

مذكرة تفاهم بين العراق والسودان للتعاون الصحي



5تقارير محلية اخلميس 27 نيسان 2017 العدد )3681(

Thu. 27 Apr. 2017 issue (3681(

سمير غطاس*

أكد ش��باب كركوك من املنتمني 
إلى خلفيات عرقية ودينية متنوعة 
أنه��م ال يواجه��ون مش��كلة في 
العيش معا في سالم وتآلف، وهم 
يع��ّدون منت��دى »العراق: ش��باب 
وتعايش« والذي شهدت مدينتهم 
السادسة ضمن  إقامة نس��خته 
التي شملت  املنتديات  سلس��لة 
فرص��ة  يعّدون��ه  الب��الد،  أنح��اء 
ه��ذه  عل��ى  الض��وء  لتس��ليط 
احلقيقة، فضالً عن تعزيز مفهوم 

املصاحلة الوطنية.
109 م��ن  املنت��دى  ف��ي  وش��ارك 
الش��باب - 69 شاباً و40 شابة من 
18-35 عاماًالذي  الفئة العمري��ة 
أُقي��م في كرك��وك ويه��دف إلى 
إعط��اء ص��وت للش��باب، نظ��راً 
لدورهم احلاسم في رسم الطريق 
نحو التعايش الس��لمي في عراق 
املس��تقبل، حيث ال وجود إلرهاب 
داعش. ومن املقرر عقد لقاء سابع 
ف��ي بغ��داد، يس��بق عق��د مؤمتر 
العاصم��ة  تس��تضيفه  ش��امل 
العراقية في أواخر شهر أيار، بغية 
أيصال توصيات جمي��ع املنتديات 
الس��ابقة إلى احلكومة العراقية، 
من أجل املضي ُقُدماً نحو املصاحلة 

الوطنية.
ونظ��راً ألن كرك��وك متث��ل صورًة 
مصغرًة لتنوع الع��راق، فال مكان 
أفضل منها لتجس��يد مش��هد 
العراقي��ني – م��ن الك��رد والعرب 
والش��يعة  والس��نة  والتركم��ان 
يعيشون معا  واملس��يحيني-وهم 
ف��ي س��الم وتآل��ف ، وق��د عم��ل 
املش��اركون ف��ي املنت��دى به��ذه 
الروحي��ة، وش��ملت مقترحاتهم 
أم��وراً مثل تعزيز الق��وات األمنية 
ون��زع الس��الح وفص��ل الدين عن 
ش��ؤون الدولة، بيد أن العديد من 
املشاركني، ممن أجرى فريق املكتب 
اإلعالم��ي في بعث��ة األمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( مقابالت 
معهم على هامش املنتدى، أنحوا 
بالالئم��ة على السياس��ة وبعض 

وس��ائل اإلع��الم في حص��ول أية 
توترات.

س��اجدة ستار س��عيد هي شابة 
كردية م��ن الس��ليمانية وزوجها 
من كركوك، لكنها حتب أن تسّمي 
كركوك مدينته��ا بعد أن انتقلت 
إليه��ا عندم��ا التقت م��ن أصبح 
زوجها فيما بعد في اجلامعة، قبل 

أن يتزوجا الحقاً.
وفي مقابل��ة أجراها فريق املكتب 
قال��ت  البعث��ة،  ف��ي  اإلعالم��ي 
الس��يدة س��اجدة: »أرى نفس��ي 
إلى  كمش��اركة ش��ابة، أطم��ح 
تنمية العراق كي نحيا بس��الم«، 
واعربت ساجدة وهي مدرسة لغة 
إجنليزية، تبلغ من العمر 29 عاماً، 

ع��ن ثقتها بأن يحق��ق هذا اللقاء 
بعض التغيي��رات وأاّل يبقى مجرد 
حب��ر على ورق، وقال��ت “أنا كردية، 
لكننا جميعا سواس��ية، وحسب 
تعالي��م اإلس��الم فنح��ن أس��رة 

واحدة«.
ويرى ش��اب كردي آخر من كركوك 
وه��و محم��د جني��ب، ال��ذي يبلغ 
م��ن العم��ر 32 عاماً وق��د تخرج 
م��ن اجلامع��ة ف��ي قس��م اللغة 
اإلجنليزي��ة، ي��رى أن التنوع مصدر 
ثراء وق��وة ، ومض��ى محمد، وهو 
مؤسس مش��ارك جملموعة شباب 
تنشط في العمل التطوعي، قائالً: 
»أنا أؤمن بالتنوع وقد شاركت كي 
ألتقي باآلخرين وأقف على رأيهم 

بشأن التعايش. إن بعض الشباب 
يقعون حتت تأثير أحزاب سياسية، 
أما بالنس��بة لي، فأن��ا أنحدر من 
قري��ة في محافظ��ة كركوك، وأنا 
دائما أعل��م طالبي قب��ول التنوع 
والتعايش مع اآلخرين وعدم رفض 
اللغات األخرى ألن ذلك سوف يؤدي 

الى فقدان اآلخرين لهويتهم«.
ويش��ارك محمد جنيب ف��ي آرائه 
املواط��ن محمد ودود، وهو ش��اب 
من عرب كرك��وك يبلغ من العمر 
28 عاماً، خريج كلية إدارة االعمال 
وعاطل عن العم��ل حالياً وينحدر 
تس��كنها  الت��ي  املنطق��ة  م��ن 
عش��يرة احلديديني وهي من أقدم 
املناط��ق املعروف��ة ف��ي كركوك ، 

اذ يق��ول: »لق��د أعجبتن��ي فكرة 
املش��اركة من اج��ل التفاعل مع 
وليس  اآلخرين كإنسان  الش��باب 
كممثل عن املك��ون العربي. لقد 
العم��ل  عمل��ت م��ع منظم��ات 
التطوع��ي عل��ى جم��ع التبرعات 
للنازحني، وق��د الحظت بأن هناك 
اختالف��ا في الرؤى، بي��د أن اجلميع 

يتشاركون في قبول اآلخر«.
وترى نادي��ة نور الدين والبالغة من 
العمر 28 عام��اً، وهي من تركمان 
كركوك وتعمل كمدرس��ة ملادتي 
التاريخ واجلغرافية باللغة التركية 
ف��ي مدرس��ة أهلي��ة، ت��رى فائدة 
عظيمة في عقد مثل هذا اللقاء 
من اج��ل تعزي��ز قيم التس��امح 

وقبول اآلراء املتعددة .
ونظمت املنتدى بعثة األمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( بالتعاون 
مع جمعية األمل العراقية. وأكد 
نائ��ب املمثل اخل��اص لألمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون السياسية 
واالنتخابية للش��باب في كلمته 
اخلتامي��ة ب��أن توصياتهم س��وف 
عملي��ة  ف��ي  اهتمام��اً  تلق��ى 
املصاحلة الوطني��ة، إذ قال: »أنتم 
مص��در األمل للش��عب العراقي. 
واصل��وا مس��عاكم، ألن احلوار هو 
مبعث هذه األف��كار الرائعة التي 

سمعناها اليوم«.

*مدير املكتب اإلعالمي ) يونامي (

يهدف المنتدى 
إلى إعطاء صوت 
للشباب، نظرًا 
لدورهم الحاسم في 
رسم الطريق نحو 
التعايش السلمي 
في عراق المستقبل، 
حيث ال وجود إلرهاب 
داعش 

جانب من اجتماعات منتدى شباب العراق

يعّدونه فرصة لتعزيز مفهوم المصالحة الوطنية

تجّمع للكرد والتركمان والعرب في منتدى شباب كركوك لتوطيد التعايش  
الشعبية تواصل 

إرسال األدوية للنازحين 
في مخيمات أربيل

إعادة فتح 11 مؤسسًة 
صحيًة بعد استكمالها 

الشروط البيئية   

بغداد - زينب الحسني: 
جه��زت دائ��رة العي��ادات الطبي��ة الش��عبية اح��دى 
تش��كيالت وزارة الصح��ة والبيئ��ة وجب��ة جديدة من 

ادوية االمراض املزمنة الى النازحني في اربيل .
وذكر مدي��ر اعالم الدائرة س��عد االبراهيمي ان الدائرة 
ومن خالل قسم الصيدلة واخملازن جهزت وجبة جديدة 
من ادوية االمراض املزمنة مت ارس��الها الى النازحني في 
اربيل ضمن اقليم كردس��تان لتوزيعها على املصابني 
باالمراض املزمنة في اخمليم��ات اخملصصة لهم هناك ، 
مش��يرا الى ان  التجهيز يتم على وفق قوائم ترس��ل 
الينا من خالل املكتب التنس��يقي ف��ي االقليم  ويتم 

ارسال مخول لتسلم االدوية  .
واكد مدير االعالم االبراهيمي استمرار الدائرة بتجهيز 
النازحني باالدوي��ة لالمراض املزمنة في جميع اخمليمات 
التي يقطنونها س��واء في بغ��داد او احملافظات ومنها 
اقليم كردستان وهو من ابسط اخلدمات التي تقدمها 

دائرتنا لهم  .

بغداد - الصباح الجديد:
اعادت وزارة الصحة والبيئة فتح عدد من املؤسس��ات 
الصحية االهلية بعد تنفيذ جميع توصيات وش��روط 

مركز الوقاية من االشعاع  .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي امير علي 
احلس��ون انه مت اعادة فتح عدد من املراكز واملؤسسات 
االهلي��ة التي اغلقت بس��بب عدم التزامها لش��روط 
الوقاية من االش��عاع الواجب اتباعه��ا للحفاظ على 
س��المة العامل��ني واملراجع��ني من مخاط��ر التعرض 
لالشعاع على وفق قانون الوقاية من االشعاع رقم 99 

لسنة 1980.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان املرك��ز يش��دد عل��ى ضرورة 
األلت��زام بالقاع��دة الذهبي��ة للوقاي��ة من األش��عاع 
)الزم��ن – املس��افة – التدريع( ومنع دخول األش��خاص 
غير اخملتص��ني الى غرف��ة التصوير األش��عاعي وعدم 
تكليف منتسبي األشعة بذلك كما أنه مينع منعاً باتاً 
حفظ افالم األش��عة واملواد الطبية في غرفة األشعة 
وامل��واد الطبية وذلك خلطورتها عل��ى الصحة العامة 
للعاملني. من جانبه��ا اكدت مديرة عام مركز الوقاية 
من االش��عاع انه مت فتح احدى عشر مؤسسة صحية  
اهلي��ة بعد تنفيذ مس��ؤولي هذه املؤسس��ات جميع 
التوصيات والت��ي يحرص مركز الوقاية من االش��عاع 
وضم��ن تنفيذ مهامه على توفير بيئة عمل س��ليمة 
خالية من اي مظاهر للتلوث االشعاعي للعاملني من 
خالل الزيارات امليدانية وبصورة دورية للمستش��فيات 
واملراك��ز الصحية في بغداد واحملافظ��ات ملعرفة مدى 
التزامه��ا بالضوابط واحمل��ددات البيئية التي وضعتها 
ال��وزارة ولغ��رض توفي��ر احلماي��ة للعامل��ني في غرف 
األشعة وحماية املواطنني من االقتراب من هذه الغرف 
وحتديد فترة عمل املتخصصني بالتصوير األش��عاعي 
بع��ام واحد فق��ط يتم بعده��ا تغيي��ر عملهم وذلك 
لتحاشي تعرضهم خلطر األش��عاع لفترة طويلة في 

حقل االشعاع واملراجعني لتلك املؤسسات .

ايمان سالم  
ت��رأس وزي��ر الصناع��ة واملعان 
وكالة املهندس محمد ش��ياع 
اعتياديا  اجتماع��ا  الس��وداني 
لهيئ��ة الرأي بحض��ور الوكالء 
واملستش��ارين واملدراء العامني 
ف��ي مق��ر ال��وزارة وش��ركاتها 
العامة لبحث ومناقش��ة عدد 
م��ن امللفات الت��ي تخص عمل 
التابع��ة  والش��ركات  ال��وزارة 
لها فضال عن اس��تعراض اهم 
املواضيع املطروحة على جدول 
واتخ��اذ  ال��رأي  اعم��ال هيئ��ة 
القرارات بشأنها بعد االستماع 
ال��ى جمي��ع املداخ��الت واالراء 
املعروض��ة من قبل املس��ؤولني 

في الوزارة وشركاتها العامة .
وقد اس��تهل الوزي��ر االجتماع  
بأصدارع��دد م��ن التوجيه��ات 
منها ض��رورة اس��راع مجالس 
االدارة ف��ي الش��ركات العامة 
التابعة للوزارة بأتخاذ االجراءات 
املالحظات  ملعاجل��ة  املطلوب��ة 
املثبتة من قب��ل اللجنة العليا 
الش��راكة مع  ملراجعة عق��ود 
شركات القطاع اخلاص لغرض 
املضي بهذه العقود او انهائها 
القانونية  الصالحيات  وحسب 
املمنوحة لهذه اجملالس ، مؤكدا 
على ضرورة ان تكون لدى الوزارة 
رؤية واضحة ودقيقة للنهوض 
بقطاع البتروكيمياويات واتخاذ 
خط��وات اكث��ر فاعلي��ة بهذا 

االجتاه .
 ووج��ه الوزير الش��ركات كافة 
الق��رارات  تنفي��ذ  مبتابع��ة 
اللجن��ة  ع��ن  الص��ادرة 
الوزراء  في مجلس  االقتصادية 
م��ع ال��وزارات املعني��ة وعرض 
منتجاته��ا وطاقاتها االنتاجية 
وامكانياته��ا التصنيعية على 

ه��ذه ال��وزارات مبوج��ب كت��ب 
رس��مية اضافة ال��ى االهتمام 
بالنش��اط التس��ويقي وع��دم 
االكتف��اء بالط��رق التقليدي��ة 
للتسويق واالستعانة بشركات 
استش��ارية لتفعيل النش��اط 
التسويقي وابتكار طرق جديدة 
للتعري��ف مبنتج��ات ش��ركات 
الوزارة وعرضها امام الرأي العام 
، مش��ددا في الوقت ذاته على 
سرعة االستجابة للتوجيهات 
االداري  االداء  ف��ي  والفاعلي��ة 
والفني للنه��وض بواقع الوزارة 

وشركاتها العامة .
االجتم��اع  كم��ا ج��رى خ��الل 
استعراض مستفيض  لعدد من 
الفقرات املطروحة على جدول 
االعمال والتي من اهمها اعادة 
النظر ف��ي هيكلية االقس��ام 
والش��عب االدارية والفنية في 
التابع��ة  العام��ة  الش��ركات 
املوظف��ني  وتقيي��م  لل��وزارة 
املكلف��ني بأدارة هذه االقس��ام 
والش��عب بعد تنفيذ قرار دمج 
الشركات ، اذ جرى التأكيد على 
التوجه نحو الترشيق وتقليص 
االنفاق واعداد هياكل تنظيمية 
متناس��قة مب��ا يتناس��ب م��ع 
الوض��ع احلال��ي ، اضاف��ة ال��ى 
مواضيع اخرى منها مناقش��ة 
اللجنة حول  اجتم��اع  محضر 
دمج الش��ركة العامة لألسناد 
الهندس��ي بش��ركة الف��ارس 
العامة وكمي��ات واقيام التلف 
في امل��واد الداخلة ف��ي االنتاج 
لع��ام 2016 وتقري��ر مؤش��رات 
واملال��ي  االقتص��ادي  االداء 
واتخاذ   2016 لعام  للش��ركات 
الق��رارات املناس��بة بخصوص 

ذلك . 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلنت 

للصناعات  العام��ة  الش��ركة 
الفوالذية احدى ش��ركات وزارة 
اجناز  واملع��ادن ع��ن  الصناع��ة 
اعمال غلونة محجرات جس��ر 
الضلوعي��ة البال��غ طوله 464 
مت��را مبوجب العق��د املوقع مع 
ش��ركة الف��او ال��ذي يقض��ي 
بتنفيذ اعمال الغلونة حملجرات 

اجلسر املذكور .
وقال مدير عام الش��ركة جالل 
عباس حسني في تصريح ملركز 
االع��الم والعالق��ات العامة ان 
امل��الكات الفنية في الش��ركة 
جمي��ع  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
التحديات التي واجهت العمل 
والتي منها انقطاع الغاز اجلاف 
الواص��ل للمعمل م��ن املصدر 
والكثر م��ن مرة باش��رت بأجناز 
عملي��ة الغلون��ه ح��ال وصول 
املواد اخلاصة بالعقد ومت اجنازها 

بوقت قياسي .
واض��اف مدير عام الش��ركة ان 
معمل الغلونه التابع للشركة 
العام��ة للصناع��ات الفوالذية 
يعد املعمل الوحيد في العراق 
من حيث مواصفات وابعاد فرن 
الغلون��ة الذي تبل��غ اب��عاده ) 
الط��ول 14 مترا والع��رض 1.5 
مترا والعمق 2.2 مترا ( مما ميكن 
املقاطع  الش��ركة من غلون��ة 
ذات االطوال واالحجام الكبيرة 
وكذل��ك م��ن ناحي��ة طبق��ة 
الط��الء والتي تبل��غ ) 120-80 
اس��تعداد  مبدي��ا  مايك��رون   )
الشركة لتنفيذ جميع االعمال 
وحس��ب  بالغلون��ة  اخلاص��ة 
الدولة  الطل��ب جلمي��ع وزارات 
والقطاعات احلكومية والقطاع 

اخلاص وبأسعار تنافسية .

*اعالم الصناعة 

وزير الصناعة يؤكد على أهمية 
النهوض بقّطاع البتروكيمياويات

»الفوالذية« تسعى لتنفيذ أعمال الغلونه لصالح مؤسسات الدولة 

بغداد - الصباح الجديد:
ذك��ر مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
العم��ل  وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة 
عقي��ل  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
جاس��م املوس��وي ان��ه وحس��ب 
املهندس  العم��ل  وزير  توجيه��ات 
محمد ش��ياع الس��وداني وبدعم 

مباش��ر منا واش��راف ميداني من 
قبل مس��ؤول قسم حماية نينوى 
فعلي��ا  انطلق��ت  امج��د  خال��د 
وألول مرة عملية املس��ح امليداني 
بإعان��ة  القدام��ى  للمش��مولني 
احلماية في أحي��اء مدينة املوصل 
وهي )حي القاهرة ، وحي س��ومر ، 

وح��ي دوميز ، وحي الس��الم ، وحي 
النهضة( .

وحيا مدير عام احلماية االجتماعية 
عقيل املوس��وي املوظفني احملررين 
لش��عورهم العال��ي باملس��ؤولية 
وقيامه��م باملس��ح امليداني داخل 
املوص��ل وألول مرة منذ دحر داعش 

االرهابي، مؤكدا  اجناز ٣٢٩ استمارة 
م��ن قبل الباحث��ني احملررين إضافة 
الى باحثي قس��م نين��وى البديل 

الكائن في عينكاوا  بأربيل.
م��ن جانبه ذكر مس��ؤول قس��م 
نين��وى خال��د امج��د ان املواطنني 
ابدوا امتنانه��م للخدمة املقدمة 

م��ن وزارة العم��ل من اج��ل اطالق 
مبال��غ اعاناته��م املتراكمة خالل 
املدة الس��ابقة بس��بب عصابات 
داعش االرهابية ، مش��يرين الى ان 
الوزارة كانت س��باقة ف��ي افتتاح 
قس��م احلماية باجلانب االيسر من 
املوصل احملررة لتقدمي اخلدمة ألبناء 

نينوى احملررين.
وكان مدير عام احلماية االجتماعية 
ق��د اجرى زي��ارة ميدانية لقس��م 
حماي��ة نين��وى وح��ث العامل��ني 
فيه عل��ى ضرورة الب��دء بعملهم 
ميدانيا خدمة البن��اء نينوى وهم 

احوج الناس للخدمة .

أول عملية مسح ميداني للمشمولين القدامى باإلعانة االجتماعية 
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انقرة – بي بي سي:
اعتقلت الش��رطة التركية امس األربعاء أكثر من 
ألف ش��خص يش��تبه بأنهم من أنص��ار الداعية 
اإلس��امي املقيم ف��ي الواليات املتح��دة فتح اهلل 
غول��ن، وفقا لوزير الداخلية، بعد أس��بوع على فوز 
الرئيس رجب طيب اردوغان في اس��تفتاء لتوسيع 

صاحياته.
ونقل��ت وكالة أنب��اء األناضول الرس��مية عن وزير 
الداخلية س��ليمان صويلو قول��ه »أطلقت عملية 
ام��س االربعاء ف��ي 81 محافظة، وهي مس��تمرة. 
وف��ي هذه األثناء التي أحت��دث فيها، مت ايقاف 1009 

)مشتبه به( في 72 محافظة«.
وتته��م الس��لطات التركي��ة غول��ن بالتخطيط 
حملاولة انقاب فش��لت في 15 مت��وز فيما ينفي هو 

أي دور له فيها.
وش��ارك نحو 8500 ش��رطي في حملة االعتقاالت 
الواسعة، بحسب وكالة األنباء التي أضافت أنه مت 
إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مش��تبها به في 

اسطنبول وحدها.

غزة ـ وكاالت: 
أعلنت حركة »حماس«، امس االولى الثاثاء، أنها 
جاهزة لتس��ليم كاف��ة مناحي احلي��اة في قطاع 
غزة من وزارات ومعابر وأجهزة ش��رطة، للحكومة 

الفلسطينية.
وق��ال صاح البردوي��ل، عضو املكتب السياس��ي 
للحركة، خ��ال لقاء صحفي عق��ده مبدينة غزة: 
»نحن نوافق على تس��ليم كل مناح��ي احلياة، مبا 

فيها أجهزة الشرطة واملعابر للحكومة«.
وج��دد البردويل التأكي��د على اس��تعداد حركته 
حلل اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها إلدارة الوزارات 
بغزة فور استام حكومة الوفاق الوطني مهامها 

بالقطاع. 

جنيف -  رويترز: 
حذر مس��ؤولون في األمم املتحدة وروس��يا امس االول 
الثاث��اء م��ن هج��وم لق��وات التحالف ال��ذي تقوده 
الس��عودية على ميناء احلديدة الذي تس��يطر عليه 
جماع��ة احلوثي ويعد ش��ريان احلياة ال��ذي تدخل عن 
طريق��ه املس��اعدات لبلد يقطنه ماي��ن صاروا في 

أمس احلاجة إلمدادات الغذاء.
وقال مس��ؤولون في األمم املتحدة في مؤمتر للمانحن 
في جنيف إن الفصائل املتحاربة يجب عليها ضمان 
توصيل الغذاء وغيره من املس��اعدات لشعب يعاني 

اجلوع.
وق��ال األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش إن 
املانح��ن تعهدوا بتقدمي نح��و 1.1 مليار دوالر من 2.1 
ملي��ار حتتاجها املنظمة لعملياته��ا في اليمن العام 

اجلاري واصفا اإلسهامات بأنها »جناح كبير«.
وقال ديفيد بيسلي املدير التنفيذي لبرنامج األغذية 
العاملي »اجلوع وس��وء التغذية في أنحاء اليمن وصل 
إلى مس��تويات لم يس��بق لها مثيل وتهديد )وقوع( 

مجاعة يلوح في األفق. البلد على شفا كارثة«.

حماس تؤكد جهوزيتها 
لتسليم »كافة مناحي 

الحياة« في غزة للحكومة

األمم المتحدة وروسيا 
تحّذران من هجوم على ميناء 

رئيسي في اليمن

اعتقال نحو ألف شخص
ألنصار غولن في تركيا

متابعة الصباح الجديد :

حتت��دم املع��ارك في دير ال��زور بن عدة 
أط��راف مختلف��ة لس��يطرتها على 
مناطق حساس��ة فيها لكنها تتفق 
م��ن حيث املب��دأ في مح��اوالت للحد 
من متدد التنظيم��ات االرهابية وقطع 
ش��ريانها الرئيس��ي ب��ن بن س��وريا 
واالنبار ،حيث تتفاقم مخاوف السكان 
هناك م��ن اجملهول الذي ينتظرهم من 
س��يطرة كل األط��راف املعنية بهذه 

املعارك على دير الزور.
وحتول��ت مدين��ة دي��ر الزور في ش��رق 
س��وريا إلى نقطة اس��تقطاب لقادة 
تنظيم داعش الذين ينزحون إليها من 
مدينة الرقة السورية ومدينة املوصل 
العراقي��ة، حي��ث يتلق��ى التنظي��م 

ضربات موجعة.
وبعد إع��ان البنتاغون أن قادة تنظيم 
داع��ش ب��دأوا يغ��ادرون مدين��ة الرقة 
تعتب��ر »عاصمتهم«  التي  الس��ورية 
س��وريا  »ق��وات  تق��دم  وق��ع  عل��ى 
الدميقراطية« التي يدعمها التحالف 
الدولي ضد املتطرفن، الس��اعية إلى 
قط��ع الطري��ق الواصل بن دي��ر الزور 
والرق��ة، ال��ذي يس��تخدمه التنظيم 
ف��ي عملي��ات النق��ل واإلم��داد، بعد 

سيطرتها على قرية جويس.
وق��ال النقيب جي��ف ديفيس متحدثا 
باس��م وزارة الدف��اع األميركي��ة ف��ي 
تصريح��ات صحفي��ة  »بدأنا نش��هد 
ان ع��ددا كبي��را م��ن الق��ادة الكب��ار 
في تنظي��م داعش، وع��ددا كبيرا من 
كوادرهم، بدأوا يغادرون الرقة«، مؤكدا 
ف��ي  »أخ��ذوا  التنظي��م  أن مقاتل��ي 
االعتبار بالتأكيد أن نهايتهم وشيكة 
في الرقة«، الفتا إلى انسحاب »منظم 

جدا ومنسق جدا«.  
ولم يحدد عدد أعضاء التنظيم الذي 
يغادرون املدينة أو األدوار التي يقومون 
بها على وج��ه التحديد، لكنه قال إن 
االنس��حاب يبدو أنه منظم ويش��مل 
أولئ��ك الذين يقومون بأدوار للدعم وال 

يشاركون في القتال.

وفي حال قطع الطريق، فإن التنظيم 
سيخس��ر ط��رق اإلمدادات من ش��رق 
س��وريا إلى معقله في الرق��ة، بينما 
س��تبقى مناطق سيطرته في البادية 
السورية من ريف الرقة الشرقي باجتاه 
ريف حماه الشرقي وأرياف حمص ودير 
الزور ودمشق والسويداء، مفتوحة، في 
حن يحاول النظام قطع آخر خطوط 
إمداد التنظيم من ريف حلب الشرقي 
باجتاه ريف الرقة عبر عملية عسكرية، 

حقق فيها تقًدما خال شهر.
وف��ي الرق��ة، ب��دأ التحال��ف مرحلة 
جدي��دة م��ن حملته في وقت س��ابق 
هذا الشهر مس��تهدفا تطويق الرقة 
وقطع الطريق إلى معاقل املتشددين 
في محافظة دير الزور على امتداد نهر 
الفرات. وتش��كل الرقة الهدف الثاني 
الرئيسي للتحالف الدولي بعد مدينة 

املوصل العراقية. 
الطري��ق  ه��ذا  أن  ديفي��س  وأوض��ح 

يق��ع على ط��ول الضفة الش��مالية 
لنه��ر الفرات وتربط الرق��ة بدير الزور، 
مش��يرا إل��ى أن الط��رق املؤدي��ة إلى 
ق��وات  والغ��رب قطعته��ا  الش��مال 
سوريا الدميقراطية عبر تدمير جسور 
عملي��ات  كان��ت  وإذا  الف��رات  عل��ى 
»ع��زل »املدينة قد أح��رزت تقدما، فإن 
التحال��ف الدول��ي لم يكش��ف حتى 

اآلن عن خطته الستعادتها.
وبدأت قوات سوريا الدميقراطية، وهي 
حتالف من مقاتلن عرب وأكراد، هجوما 
ف��ي الس��ادس م��ن نوفمبر)تش��رين 
الثاني( يهدف أوال إل��ى »عزل« املدينة 
السورية عبر قطع كل طرق التواصل 

بينها وبن اخلارج.
ويق��ول البنتاغون إن ه��ذا الهدف بات 
ش��به منجز. وأوضح اجليش األميركي 
أنه ل��م يعد أمام املتش��ددين س��وى 

طريق واحد في جنوب شرقي املدينة.
ف��ي ه��ذا الوق��ت، تواصل��ت املعارك 

بشكل عنيف في ريفي الرقة الشرقي 
والشمالي الشرقي، بن »قوات سوريا 
بطائ��رات  مدعوم��ة  الدميقراطي��ة« 
التحالف الدولي م��ن جهة، وتنظيم 
داعش م��ن جهة أخرى، في اس��تمرار 
للمرحلة الثالث��ة من عملية »غضب 
الف��رات« الت��ي تقودها قوات س��وريا 
الدميقراطية، وذلك غداة إعان قيادة« 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة »انطاق 
اخلط��وة الثاني��ة من املرحل��ة الثالثة 

لعملية غضب الفرات 
وقال ناشطون إن االشتباكات ترافقت 
مع قص��ف واس��تهداف متبادلة بن 
الطرف��ن وقص��ف من بش��كل أكبر 
نح��و الريف الش��رقي للرق��ة، لقوات 
اخلناق  الدميقراطية، تضيي��ق  س��وريا 
عل��ى التنظي��م في معقل��ه الواصل 
بن دير الزور والرقة، الذي يس��تخدمه 
التنظيم في عمليات النقل واإلمداد، 
حيث س��يتيح التقدم ومتكنت »قوات 

س��وريا الدميقراطية« من الس��يطرة 
على قرية جويس، في محاولة للتقدم 
وقط��ع الطري��ق الدميقراطي��ة« ع��ن 
انط��اق اخلط��وة الثانية م��ن املرحلة 

الثالثة لعملية »غضب الفرات«.
اخب��ارا  الصح��ف  تناقل��ت  ومؤخ��را 
تصب��ح  ق��د  ال��زور  دي��ر  ان  مفاده��ا 
)عاصمة داعش( ، إذ تطرقت صحيفة 
) إيزفيس��تيا ( إل��ى انتق��ال كبار قادة 
داعش م��ن املوص��ل والرقة، مش��يرة 
إلى تأكيد التنظي��م اإلرهابي من أنه 
س��يفقدهما قريبا، إذ ينق��ل )داعش( 
قادت��ه الكبار من الرق��ة واملوصل إلى 
دير الزور، ومبا أن التنظيم يفقد ش��يئا 
فش��يئا مواقعه في س��وريا والعراق، 
فقد تصبح ه��ذه املدين��ة )عاصمة ( 
جدي��دة له، أم��ا اخلب��راء فيقولون إن ) 
داع��ش ( بهذه الطريق��ة يؤخر بعض 
الش��يء نهايت��ه احلتمي��ة، ويب��دو أن 
اإلرهابي��ن ل��ن يتخلوا ع��ن الرقة من 

دون قتال، فقد أعلن التنظيم األحكام 
العرفية في املدينة، وأكد االس��تعداد 

للدفاع عنها. 
مدينة دير ال��زور احملاصرة تعيش حالة 
انسانية سيئة تتفاقم يومياً فاملدينة 
التي تعيش على اإلس��قاطات اجلوية 
للم��واد الغذائي��ة والضروري��ة تعاني 
أحياؤها الش��رقية من أوضاع صحية 
وانسانية صعبة للغاية وصلت إلى حد 
اجملاعة احلقيقية بحس��ب ما تتناقله 
وس��ائل االع��ام، واهالي الدي��ر على 
صفحات مواق��ع التواصل االجتماعي 
، وأن املدني��ن الذي��ن يتج��اوز عددهم 
12 أل��ف عائلة يحص��ل الفرد منهم 
على ما معدله نصف رغيف من اخلبز 
خال اليوم الواحد، إضافة إلنعدام تام 
للم��واد الغذائية والتموينية، وإن وجد 
بعضها فتباع بأسعار جنونية ، وعلى 
الرغم من قيام منظمة الهال األحمر 
العربي السوري بإسقاط 2000 ربطة 
خبز بشكل يومي عن طريق احلوامات 
العسكرية إال أن هذه الكمية ال تكفي 
12000 عائلة م��ن املدنين املتواجدين 

في األحياء الشرقية احملاصرة .
يذك��ر ان طائ��رات تابع��ة للتحال��ف 
الدول��ي الذي تقوده واش��نطن نفذت 
قبل ايام عملي��ات إنزال جوي في ريف 
دي��ر ال��زور ش��رق س��وريا، وإن طائرات 
التحالف الدولي نف��ذت عملية إنزال 
جوي قرب محطة )تي 2( جنوب مدينة 
امليادي��ن ،ويعتق��د أنه��ا اس��تهدفت 
نقاط إم��داد ومخازن أس��لحة تابعة 
لتنظي��م داع��ش«، لتواص��ل طائرات 
التحالف الذي تقوده واش��نطن بعدة 
عمليات إنزال ف��ي بادية مدن )امليادين 
والبوكمال وغرانيج( في ريف دير الزور 

الشرقي.
وتؤكد مص��ادر محلية في دي��ر الزور، 
إن تنظي��م داع��ش أرس��ل تعزي��زات 
عس��كرية إلى حقول نفط الكوينكو 
واجلف��رة والتن��ك ف��ي ريف دي��ر الزور 
الش��رقي، كم��ا قام بنصب عش��رات 
احلواج��ز الطي��ارة ف��ي م��دن امليادين 
ومحيطها  والبوكمال  والش��عيطات 
بعد انتش��ار خب��ر اإلنزال اجل��وي الذي 

قامت به طائرات التحالف«.

باريس ـ وكاالت: 
كش��فت صحيف��ة بريطاني��ة، ب��أن 
الرئي��س الفرنس��ي األس��بق، نيكوال 
إل��ى اإلطاح��ة  س��اركوزي، يس��عى 
باملرش��ح الرئاس��ي إميانويل ماكرون، 
من خال إجباره عل��ى قبول حكومة 
يديرها »ح��زب اجلمهورين« اليميني 
ال��ذي ينتمي إليه س��اركوزي. وقالت 
صحيفة »تلغراف« إن الرئيس األسبق 
تش��اور مع مس��اعديه عل��ى تنفيذ 
املُربكن،  للجمهورين  استراتيجيات 

البرملاني��ة،  االنتخاب��ات  ف��ي  للف��وز 
ف��ي يونيو/حزي��ران املقب��ل بأغلبي��ة 

ساحقة.
 وأش��ارت إلى أنه بعد شهرين فقط، 
من »هزمية« فرانس��وا فيون، مرش��ح 
اجلمهورين، سيعطي هذا األمر احلزب 
س��لطة تش��كيل حكومة معارضة 
للرئيس املنتخب حديًثا، والذي يرجح 
أن يكون ماكرون. وتشير استطاعات 
الرأي إلى أن حزب اليمن الوس��طي، 
يحظى بفرص��ة كبيرة للقيام بذلك، 

وهو األمر الذي أكده إريك وورث، الوزير 
السابق في حكومة ساركوزي.

وفي سياق منفصل، قالت الصحيفة 
مرش��ح  بتأه��ل  إن��ه  البريطاني��ة، 
»إل��ى األمام قدم��اً« اميانويل ماكرون، 
ومرش��حة حزب »اجلبه��ة الوطنية« 
لوب��ان،  ماري��ن  املتط��رف  اليمين��ي 
إل��ى ال��دورة الثانية م��ن االنتخابات 
الرئاسية الفرنسية، وإقصاء مرشح 
اليمن احملافظ فرانسوا فيون واملرشح 
تُط��وى  بون��وا هام��ون،  االش��تراكي 

صفحة احتكار الس��احة االنتخابية 
في الباد، من ط��رف احلزبن اليميني 
احملاف��ظ واالش��تراكي، اللذين هيمنا 
على احلي��اة السياس��ية منذ حوالي 
نص��ف قرن، وترتس��م معالم مرحلة 
جدي��دة ق��د تكون مختلفة بش��كل 

جذري عن سابقاتها.
وأضاف��ت أنه ميك��ن تس��جيل تأّهل 
ماك��رون ولوبان إل��ى ال��دورة الثانية 
الرئاس��ية مبثابة عقاب  لانتخاب��ات 
انتخاب��ي صري��ح، وّجه��ه الناخب��ون 

التقليدين،  احلزبن  إلى  الفرنس��يون 
اللذي��ن تناوبا على حك��م الباد منذ 
55 عاماً، بدءاً من عام 1962، عندما مت 
بناء اجلمهورية اخلامسة على أساس 
االقتراع الرئاس��ي. وهو أيضاً، بالنظر 
إلى نس��بة املش��اركة الكثيفة التي 
بلغت حوالي 80 في املائة، انحيازٌ إلى 
مرش��َحن رفعا شعار »تآكل النخبة 
السياسية« مييناً ويساراً، داعَين إلى 
عهد جديد، رغم التباين الشديد في 
برامجهما االنتخابية. كما أن الصعود 

الافت ملرشح اليسار الراديكالي جان 
ل��وك ميانش��ون، رغ��م إقصائه من 
الس��باق الرئاس��ي، دليل على اقتناع 
غالبية الناخبن الفرنس��ين بضرورة 
جت��اوز اليم��ن احملاف��ظ واالش��تراكي 
الدميقراط��ي، ألن ميانش��ون أيض��اً 
يرفع، عل��ى طريقته اخلاصة، ش��عار 
انهي��ار النخبة السياس��ية اليمينة 
واالش��تراكية، وض��رورة بن��اء نظ��ام 

سياسي جديد.

ط إلقصاء ايمانويل ماكرون في حال فوزه بالرئاسة نيكوال ساركوزي يخطِّ
من خالل إجباره على قبول حكومة يديرها »حزب الجمهوريين« اليميني

العاصمة البديلة لتنظيم »داعش »ما بعد الموصل والرقة

التحالف الدولي يبدأ مرحلة جديدة لتطويق وقطع
الطريق لـ«معاقـل« اإلرهابين في محافظة دير الزور

تتفاقم مخاوف 
السكان هناك 
من المجهول 

الذي ينتظرهم 
من سيطرة كل 

األطراف المعنية 
بهذه المعارك

تطويق وقطع الطريق ملعاقـل اإلرهابني في دير الزور

تقـرير

 
بيونغيانغ ـ وكاالت:

 
جتري كوريا الشمالية »أضخم مناورات 
بالذخي��رة احلي��ة« ف��ي تاريخه��ا على 
اإلطاق، مبناسبة تأسيس جيشها، وفقا 
لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فيما 
أف��ادت البحرية األميركية ب��أن حاملة 
الطائ��رات »ي��و أس أس كارل فنس��ن« 
والقط��ع املواكبة لها، أج��رت مناورات 
مش��تركة مع البحرية اليابانية، غربي 
شبه اجلزيرة الكورية. كما اجتمع كبار 
املبعوث��ن النووين من كوري��ا اجلنوبية 
واليابان والواليات املتحدة في العاصمة 
الياباني��ة طوكيو لبح��ث رفض »بيونغ 

يانغ« التخلي عن برنامجها النووي.
وق��د ارتفع��ت اخمل��اوف ف��ي األس��ابيع 
كوري��ا  إج��راء  احتم��ال  م��ن  األخي��رة 
الشمالية لتجربة نووية أخرى، أو إطاق 
صواريخ محملة ب��رؤوس نووية في حتد 
لعقوب��ات األمم املتح��دة. وذكرت وكالة 
أنباء »يونه��اب« الكوري��ة اجلنوبية في 
تقرير أن بيونغ يانغ نش��رت عددًا كبيرًا 
من وح��دات املدفعي��ة البعي��دة املدى 
فى منطقة »وونس��ان« على ساحلها 
الشرقي الثاثاء، حتضيرا إلجراء مناورات 
التقري��ر  وأش��ار  ضخم��ة،  عس��كرية 
الى أن��ه من احملتمل أن يش��رف الزعيم 
الكوري الش��مالي كيم جونغ أون على 

تلك املناورات احلية.
وقالت وسائل إعام كورية شمالية في 

مناسبة الذكرى ال� 85 لتأسيس اجليش 
الشعبي الكوري إن جيشها »مستعد 
الهيمن��ة األميركي��ة  لإلجه��از عل��ى 
وسطوتها النووية«. وكشفت صحيفة 
»إن��ه  الرس��مية  س��ينمون  »رودون��غ 
ليس هن��اك حد لقوة جيش الش��عب 
املع��دات  بأح��دث  اجمله��ز  الش��عبية 
العس��كرية، مب��ا ف��ي ذلك األس��لحة 
النووية والقذائ��ف »الطوربيدية« التي 

تطلق من الغواصات.
وأعلنت البحرية الكورية اجلنوبية أنها 

جترى حاليا عملية إطاق نار مع مدمرات 
تابع��ة للبحري��ة األميركية ف��ي املياه 
غربي ش��به اجلزيرة الكورية وستنضم 
قريبا ال��ى مناورات مع حاملة الطائرات 
األمريكية »كارل فنس��ن« التي تقترب 
م��ن املنطق��ة. وق��د أرس��لت حامل��ة 
الطائرات »كارل فنس��ن« إلى املنطقة 
حتذي��رًا لكوريا الش��مالية وتضامنا مع 

حلفاء الواليات املتحدة.
وقال مس��اعد وزي��ر اخلارجية األميركي 
لش��ؤون كوريا الش��مالية جوزيف يون 

ف��ي خت��ام محادث��ات م��ع نظيريه في 
كوريا اجلنوبية واليابان »إننا س��نناقش 
كل ه��ذه التطورات احلاصلة وس��نبذل 
كل ما في وس��عنا بالتنسيق والتشاور 
مع ش��ركائنا«. وأعلن��ت وزارة اخلارجية 
األميركي��ة اإلثنن 25 أبريل/نيس��ان أن 
وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
س��يترأس اجتماع��ا وزاري��ا خاصا حول 

كوريا الشمالية.
ودعا الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
األمم املتح��دة الى فرض عقوبات جديدة 
على بيون��غ يانغ قائ��اً »إن نظام كوريا 
الشمالية ميثل تهديدا عامليا ومشكلة 
يتع��ن علينا حله��ا نهائي��ا«. وأضاف: 
»على نظام كوريا الشمالية أال يخطئ 
حس��اباته ألن للواليات املتح��دة موارد 
وعت��ادا ووج��ودا في ه��ذه املنطقة من 
العال��م للحفاظ عل��ى مصاحلنا وأمن 
هذه املصالح وحلفائن��ا«، داعيا الصن 
مجددا لإلفادة م��ن عاقتها »الفريدة« 
م��ن أج��ل الضغ��ط عل��ى حليفته��ا 

الكورية الشمالية.
وأب��دت كوريا الش��مالية اس��تعدادها 
إلغ��راق حامل��ة الطائ��رات األميركي��ة 
حي��ث  العس��كري،  بأس��ها  إلظه��ار 
نش��رت صحيف��ة »رودونغ س��ينمون« 
الناطقة باس��م حزب العم��ال احلاكم 
في كوريا الش��مالية تعليقاً جاء فيه: 
»قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق 
حاملة الطائرات األميركية التي تعمل 

بالطاقة النووية بضربة واحدة«.

ق عسكرًيا مع كوريا الجنوبية واليابان الواليات المتحدة تنسِّ

كوريا الشمالية تجري أضخم مناورات 
عسكرية في الذكرى الـ 85 لتأسيس جيشها
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد عضو »منتدى بغداد االقتصادي« 
التحال��ف  أن  اجلواه��ري،  عام��ر 
والشراكة بني مؤسسات القطاعني 
العام واخلاص مع املؤسس��ات املالية 
ومش��اريعها املش��تركة في العراق، 
س��تعزز فرص حتقيق نهضة تنموية 
وتخلق انتعاش��اً اقتصادياً وتساهم 
ف��ي حتس��ني بيئ��ة األعم��ال وزي��ادة 
املش��اريع اإلنتاجية ف��ي القطاعات 
كافة، وبالتالي ستحس��ن تنافسية 

االقتصاد وبيئة األعمال.
وش��دد اجلواهري في حديث صحافي 
بتنفي��ذ  »املباش��رة  أهمي��ة  عل��ى 
والصناع��ة  الطاق��ة  س��تراتيجيات 
والقطاع اخلاص التي تترابط أهدافها، 
إذ إن اخلط��وات التنفيذي��ة تتراب��ط 
مع حتس��ني بيئ��ة األعم��ال وتطوير 
التوج��ه  وتع��زز  العم��ل  أخالقي��ات 
نحو الش��راكة بني القطاعني العام 
واخل��اص، ودع��م املش��اريع الصغيرة 
واملتوس��طة وتطوير البنية التحتية 

عموماً«.
وأضاف: »في خضم الواقع االقتصادي 
املتراج��ع للع��راق، ال��ذي يعتمد في 
ش��كل ش��به كامل عل��ى إي��رادات 
النف��ط، وفي ظ��ل التراج��ع اخلطير 
ملشاركة القطاع اخلاص في النشاط 
االقتصادي واالستثماري وعدم وجود 
شراكات حقيقية مع القطاع العام، 
اقترح أن يشكل مجلس الوزراء جلنة 
ترتبط بالهيئة الوطنية لالس��تثمار 
وتضم في عضويتها ممثلني مبستوى 
ال يق��ل ع��ن مدي��ر ع��ام للقط��اع 
احلكوم��ي ورئي��س أو عض��و مجلس 
مخول عن ممثلي مؤسسات القطاع 
اخل��اص واجملتمع املدني، على أن يكون 
اجلمي��ع أصحاب ق��رار عل��ى صعيد 
مؤسس��اتهم وعلى صعيد مفاحتة 
اجله��ات األعلى للوص��ول إلى قرارات 

بجدية وانسيابية«.

وأوض��ح أن »اللجنة يجب أن تتصف 
بالطاب��ع الوطن��ي واملهن��ي، وتكون 
مهمته��ا ذات م��دى طوي��ل وتعمل 
بأس��لوب تقس��يم األه��داف عل��ى 
تغيي��رات  إح��داث  به��دف  مراح��ل 
إيجابي��ة حتمي��ة عل��ى أرض الواقع 
في بيئة األعمال من اجلوانب اإلدارية 

والتنفيذية والتشريعية كافة«.
وش��دد اجلواه��ري عل��ى »ض��رورة أن 
يستند عمل اللجنة إلى تقرير البنك 
الدول��ي في أداء األعمال والرجوع إلى 
الفعاليات ال�10 التي استند إليها«. 
وأضاف: »احت��ل الع��راق املرتبة 165 
من أصل 190 ف��ي تقرير أعده البنك 
الدولي عن أداء األعمال هذه السنة، 
في حني احتلت قطر املركز 83 وتركيا 
69 وعمان 66 والبحرين 63 واإلمارات 

املركز 26«.
وذات  املتط��ورة  »ال��دول  إن  وق��ال 
بيئ��ات األعم��ال الصديق��ة واجلاذبة 
لالستثمار تسعى إلى حتسني ظروف 
العمل وشروطه وتطوير تنافسيتها 
ف��ي اجلوان��ب كافة، في ح��ني كثرت 
التصريح��ات ف��ي الع��راق للترغيب 
باالس��تثمار ولكن واق��ع احلال يُظهر 
أن��ه غي��ر ج��اذب لالس��تثمار احمللي 
واألجنب��ي، مع اس��تمرار الصعوبات 
والعراقي��ل، منه��ا األم��ن والكهرباء 
وصعوب��ة اإلجراءات وانفت��اح احلدود 
لالستيراد العشوائي من دون مراعاة 
للمواصف��ات وع��دم وج��ود حماي��ة 

فعلية لإلنتاج احمللي«.
وكان��ت رؤى املتخصص��ني حول نوع 
النظام االقتصادي الذي تبناه العراق 

بع��د ع��ام 2003، تباين��ت ف��ي ظل 
الدعوة إلى اعتماد منهج واضح في 
السياسات االقتصادية التي يجب أن 
تواكب املرحلة الراهن��ة التي يعدها 
التح��ول  ب��ني  انتقالي��ة  أكادميي��ون 
الس��وق  اقتص��اد  نح��و  التدريج��ي 
الرأس��مالي،  النظ��ام  إل��ى  األق��رب 
واالبتع��اد ع��ن النظ��ام الش��مولي 
والتخطي��ط املركزي املقي��د حلريات 

امللكية اخلاصة.
وق��ال اخلبي��ر االقتص��ادي عبدالكرمي 
جاب��ر ش��نجار ف��ي حدي��ث نقلت��ه 
موقعه��ا  عل��ى  الدولي��ة  »احلي��اة« 
األنظم��ة  »تع��دد  إن  اإللكترون��ي، 
االقتصادي��ة واختالفه��ا م��ن دول��ة 
إلى أخرى س��ببه عوامل عدة، منها 
ف��ي  االجتماعي��ة  األه��داف  تع��دد 

اجملتمع��ات املعاص��رة وه��ذا ناجت من 
االخت��الف ف��ي األفضلي��ات املعطاة 
لأله��داف االجتماعي��ة، وعلي��ه فإن 
خب��راء االقتصاد وفق��اً لهذا املعطى 
ال يص��درون تقومياتهم على األهداف 
بل يوصون بأفضل الوسائل املناسبة 
للوص��ول إليه��ا م��ع تع��دد الطرق 
إل��ى اله��دف االقتصادي،  للوص��ول 
لكن االخت��الف يبقى ف��ي األولويات 
التي تعطى لبعض األهداف من دون 

األخرى«.
يتبن��ى  الع��راق  كان  »إذا  وأض��اف: 
اقتصاد الس��وق واحلرية االقتصادية، 
فهناك تش��ريعات وقوان��ني كثيرة ال 
ت��زال س��ارية ويعمل به��ا تقيد هذا 
التوجه ف��ي قطاعات إنتاجية عدة«، 
مش��دداً على »أهمية معرفة جوهر 

النظ��ام احل��ر لالقتصاد الرأس��مالي 
لنقول إن ه��ذا التوجه يعتمد احلرية 
لتحقي��ق  واملنافس��ة  االقتصادي��ة 
أكبر قدر م��ن الربح الذي يعد الدافع 

لإلنتاج«.
وتابع ش��نجار، ان »بع��ض النظريات 
ترى أن البلد ال يزال يعتمد في بعض 
النظ��ام االش��تراكي، وجنده  جوانبه 
في االجت��اه اآلخ��ر يبتعد كثي��راً عن 
هذا التوجه املركزي، إذ يرتكز النظام 
االشتراكي على الفلسفة اجلماعية 
فيحل احتكار الدولة محل املنافسة 
وامللكية العامة لوسائل اإلنتاج بديالً 

من امللكية اخلاصة«. 
ولف��ت إل��ى أن »النظ��ام اخملتلط هو 
ال��ذي يجمع ب��ني مزايا الرأس��مالية 

واالشتراكية ويتجنب عيوبهما«.

مصرف الرشيد: آلية جديدة لضمان سالمة أموال الزبائن

ترامب يحّضر »مفاجأة« ألثرياء أميركا

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الرش��يد،  أطل��ق مص��رف 
االربع��اء، اس��تمارة KYC لضمان 
س��المة ام��وال الزب��ون، مبينا أن 
االستمارة من شانها حتديد مصدر 

االيداعات.
وق��ال، إن »اس��تمارة KYC )اعرف 
زبون��ك( الت��ي مت العم��ل به��ا من 
شأنها ضمان سالمة اموال الزبون 

من اي شبهات غسل االموال«.
واضاف املصرف أن »االستمارة من 
ش��انها ان حت��دد مبوجبه��ا مصدر 
االيداع��ات س��واء كان��ت بالدينار 
مطمئن��اً  ال��دوالر«،  او  العراق��ي 
»زبائن��ه وحثه��م عل��ى ملئ تلك 

االستمارة«.
من جانب��ه، أعلن مصرف الرافدين 
حتديد الدفعة االولى البالغة 10% 

م��ن ق��روض الوحدات الس��كنية 
جملمع بس��ماية الس��كني، والغاء 
الكفي��ل عن��د تس��ديد %40 من 

قيمة الوحدة السكنية.
وقال املكت��ب االعالمي للمصرف، 
في بيان تلقت دجلة نس��خة منه، 
ان »املص��رف حدد قيم��ة الدفعة 
االول��ى البالغة »%10« من الوحدة 
الس��كنية ف��ي بس��ماية، حي��ث 

بلغ س��عر الدفعة االولى للوحدة 
الس��كنية التي تكون مساحتها 
س��بعة   »7,560,00« مت��ر   100
ماليني وخمس��مائة وس��تني الف 

دينار«.
وأض��اف ان »س��عر الدفعة االولى 
للوحدة الس��كنية مبس��احة بلغ 
ثالث��ة   »13,608,000« مت��ر   120
عش��ر ملي��ون وس��تمائة وثمانني 

الف دينار، اما سعر الدفعة االولى 
تصل  الت��ي  الس��كنية  للوح��دة 
مس��احتها 140 متر فق��د يكون 
وعش��رين  واح��دا   ،»21,168,000«
وثماني��ة وس��تني  ومئ��ة  ملي��ون 

الف«.
وأش��ار البي��ان إلى انه »س��يلغى 
تقدمي الكفيل ف��ي حال مت دفع 40 

% من قيمة الوحدة السكنية«. 

االقس��اط  »دف��ع  ان  واوض��ح 
الس��كنية  للوح��دة  الش��هرية 
تكون بعد شهر من تاريخ تنظيم 
ويك��ون  الق��رض  ملن��ح  العق��د 
القسط الش��هري للدفع كاالتي: 
»437,360« دينار للشقة مبساحة 
100 متر، و492,030 دينار للش��قة 
مبس��احة 120 مت��ر، و »535,766« 

دينار للشقة مبساحة 140 متر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يحض��ر الرئيس األميرك��ي، دونالد 
ترامب، ف��ي نهاية املائة يوم األولى 
لدخوله البيت األبيض ، »مفاجأة« 
ألثرياء ب��الده بطرح خط��ة جريئة 

خلفض الضرائب على الشركات.
وحس��ب صحيفة »وول س��تريت 
ترام��ب،  خط��ة  ف��إن  جورن��ال«، 

األقصى  احل��د  تس��تهدف خفض 
للضرائ��ب عل��ى الش��ركات إل��ى 
%15 فقط من مستوياتها احلالية 
البالغ��ة %39.6. وه��ذا املس��توى 
من اخلف��ض س��يكون تاريخيا لم 
تش��هده الواليات املتحدة في آخر 

أيامها.
ومن املتوقع أن يعقد ترامب مساء 

أمس األربعاء، اجتماعا موسعا في 
البي��ت األبيض لوضع اللمس��ات 

النهائية على اخلطة. 
ووفقا لوكال��ة »رويترز« فإن خطة 
ترام��ب ال تنتهي عند هذا احلد، بل 
أيضا تخفيضات ضرائب  تش��مل 
الدخل إلى %10 على إيرادات أرباح 

الشركات في اخلارج.

وحس��ب توقعات تقارير صادرة عن 
جلن��ة امليزاني��ة بالكونغ��رس، فإن 
أي خفض بنس��بة %1 من ضريبة 
الشركات سيخفض دخل اخلزينة 
األميركي��ة من الضرائ��ب بحوالي 
100 مليار دوالر في 10 سنوات، ما 
يعني أن مشروع خفض الضرائب 
بنس��بة %20 ال��ذي يخط��ط ل��ه 

ترام��ب س��يخفض دخ��ل اخلزينة 
 10 ف��ي  دوالر  ترليون��ي  بحوال��ي 

سنوات.
كم��ا أن ه��ذا اخلفض م��ن املتوقع 
أن يزيد الدي��ن األميركي إلى قرابة 
22 ترلي��ون دوالر، وبالتالي قد يهدد 
للوالي��ات  االئتمان��ي  التصني��ف 
املتحدة حس��ب محلل��ني ماليني. 

التصني��ف  وكاالت  وأن  الس��يما 
العاملية ومن بينها »س��تاندرد آند 
ب��وورز« و«مودي��ز« س��بق وه��ددت 
األميرك��ي،  التصني��ف  بخف��ض 
حينم��ا تعثر رف��ع س��قف الدين 
األميرك��ي لتموي��ل العج��ز ف��ي 
امليزانية في عهد الرئيس الس��ابق 

باراك أوباما.

خبراء يؤكدون أهمية تنفيذ ستراتيجيات الطاقة والصناعة

لجنة من القّطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة األعمال العراقية

اقترحت اللجنة أن 
يشكل مجلس الوزراء 
لجنة ترتبط بالهيئة 
الوطنية لالستثمار 
وتضم في عضويتها 
ممثلين بمستوى ال يقل 
عن مدير عام للقطاع 
الحكومي ورئيس أو 
عضو مجلس مخول 
عن ممثلي مؤسسات 
القطاع الخاص 
والمجتمع المدني

تونس ـ رويترز:
قال البنك املركزي التونسي أمس األربعاء إنه رفع 
س��عر الفائدة الرئي��س من 4.25 باملئ��ة إلى 4.75 
باملئة وذلك للمرة األولى في ثالث سنوات ملواجهة 

الهبوط احلاد في الدينار والضغوط التضخمية.
ورف��ع البنك نس��بة الفائ��دة على املدخ��رات 50 

نقطة أساس إلى أربعة باملئة.
ومت تدوال اليورو مقاب��ل 2.69 دينار والدوالر مقابل 
2.53 دين��ار األس��بوع املاضي مبا ميث��ل هبوطا غير 
مس��بوق في قيم��ة العملة احمللي��ة. لكن بعد أن 
ضخ املرك��زي يوم الثالث��اء 100 ملي��ون دوالر و50 
مليون ي��ورو عاد الدين��ار لالرتفاع ليس��جل 2.50 
دينار لليورو و2.40 دينار للدوالر. وكانت وزيرة املالية 
التونس��ية ملياء الزريبي قالت األسبوع املاضي إن 
البنك املركزي س��يقلص تدخالته وهو ما سينتج 

عنه خفض تدريجي لقيمة الدينار.
بي��د أن محافظ البنك املركزي الش��اذلي العياري 
ق��ال إن البن��ك ال يخطط خلفض قيم��ة العملة 

احمللية.

اسطنبول ـ رويترز:
ق��ال البن��ك املرك��زي الترك��ي أمس األربع��اء إنه 
س��يبقي على السياس��ة النقدية مشددة حتى 
تُظهر توقعات التضخم حتس��نا ملموسا بعد أن 
ارتفعت أسعار املس��تهلكني الشهر املاضي إلى 

أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.
وقال البنك في بيان، أصدره بعد أن أبقى على سعر 
إعادة الش��راء )الريبو( ألسبوع واحد من دون تغيير 
لكنه رفع تكلفة التمويل من آلية إلقراض البنوك 
لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، إن مستويات 
التضخ��م احلالي��ة املرتفعة تش��كل خطرا على 
اجتاهات التسعير وإنه سيقوم بتشديد السياسة 

النقدية أكثر إذا دعت احلاجة.
واالجتماع هو األول للبنك املركزي منذ االستفتاء 
الذي أجرى في الس��ادس عش��ر من أبريل نيسان 
ودعم فيه األتراك بفارق ضئيل تعديالت دستورية 
س��تمنح الرئيس رج��ب طيب إردوغان س��لطات 

جديدة كبيرة.
وع��ارض إردوغ��ان، الذي يرغب ف��ي ائتمان رخيص 
لدعم النمو، طويال أس��عار الفائدة املرتفعة وجلأ 
البنك املركزي إلى خطوات استثنائية فيما يتعلق 
بالس��يولة، مما يعزز وجهة النظ��ر بأنه يرغب في 

جتنب الرفع التقليدي ألسعار الفائدة.

تونس: ارتفاع سعر 
الفائدة الرئيس

تركيا: مساع لتحسين 
توقعات التضخم

برلين ـ رويترز:
قال��ت وزارة االقتص��اد األملاني��ة أم��س األربعاء إن 
اقتصاد البالد ميضي في مس��ار ق��وي للنمو على 
الرغ��م من حال��ة الضبابية ف��ي العالم مضيفة 
أنها تتوقع أن تبدأ الشركات في زيادة االستثمارات 

شيئا فشيئا مع منو الصادرات تدريجيا.
وكانت احلكومة رفعت توقعاتها للنمو هذا العام 
إل��ي 1.5 باملئة من توقعات س��ابقة بلغت 1.4 في 
املئ��ة وأبقت على توقعاته��ا للنمو في عام 2018 

عند 1.6 في املئة.
وقال��ت وزارة االقتص��اد إن تزاي��د نش��اط قط��اع 
البن��اء، بدعم من انخفاض أس��عار الفائدة وزيادة 
االس��تثمارات احلكومي��ة ف��ي البني��ة التحتية، 

يعطي دفعة قوية لالقتصاد.
وأضافت أن فائض ميزان املعامالت اجلارية املرتفع، 
والذي يلقى انتقادات من الواليات املتحدة وصندوق 
النقد الدولي واملفوضية األوروبية، س��يهبط من 
8.3 ف��ي املئة م��ن الناجت في 2016 إل��ى 7.3 باملئة 
العام املقبل. وقالت الوزارة في بيان »فائض ميزان 
املعام��الت اجلارية يجب أن يهبط.. ألس��باب ليس 
أقلها االس��تهالك احملل��ي القوي وارتفاع أس��عار 

النفط اخلام«.

ألمانيا: الصادرات تدعم 
النمو واالستثمارات

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

استردت روس��يا موقعها كأكبر مورد 
للنفط اخلام إلى الصني في آذار املاضي 
لتزيح الس��عودية إلى املرك��ز الثالث، 
في ظل اجلهود التي تبذلها موس��كو 
للحف��اظ عل��ى حصته��ا النفطي��ة 

بالسوق الصينية.
للجم��ارك  العام��ة  اإلدارة  وأظه��رت 
الصينية، زيادة حجم شحنات النفط 
الروسي بنس��بة %1، إلى 4.69 مليون 
طن، على أس��اس س��نوي، خ��الل آذار 
املاضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 

عام 2016.
كما ارتفعت شحنات النفط الروسي 
إلى الصني في آذار بنس��بة %9.3 على 
أس��اس ش��هري، مقارنة مع ش��باط 

املاضي.
وف��ي الوق��ت نفس��ه، احتل��ت أنغوال 
املرتبة الثانية في تزويد الصني بالنفط 
خالل شهر آذار، بزيادة نسبتها 29.12% 
على أس��اس س��نوي، إلى 46.7 مليون 
ط��ن، مقاب��ل 3.26 ملي��ون ط��ن ف��ي 

شباط.
أما اململكة العربية الس��عودية جاءت 

ف��ي املركز الثال��ث خ��الل آذار، إذ زادت 
ام��دادات النفط إلى الص��ني 14.48% 
لتص��ل إل��ى 4.55 مليون ط��ن مقابل 

4.77 مليون طن في شباط.
ه��ذا وزادت واردات الص��ني م��ن إي��ران 
%5.97 إلى 2.66 مليون طن يوميا. ومن 

العراق %6.39 إلى 3.07 مليون طن.
وحتت��ل الص��ني املرتب��ة الثاني��ة عامليا 
من حيث واردات النف��ط بعد الواليات 
املتح��دة. إذ رفع��ت ف��ي آذار، وارداتها 
النفطي��ة بنس��بة %19.5 لتصل إلى 

38.95 مليون طن.
على الصعيد ذات��ه، أعلن وزير الطاقة 
الروسي، ألكس��ندر نوفاك، أن األمانة 
العامة ملنظمة«أوبك« لم تس��تكمل 
بعد حتلي��ل وضع س��وق النف��ط، وأن 
املقترح��ات بش��أن متديد اتف��اق فيينا 

ستبحث في أيار املقبل.
الدوح��ة  م��ن  نوف��اك  وق��ال 
للصحفيني:«اتفقن��ا )خ��الل االجتماع 
ال��وزاري بالكويت ف��ي آذار املاضي(، بأن 
»أوب��ك« ستس��تعرض احلال��ة الراهنة 
للسوق ... هذا العمل ما زال جاريا، ومن 
أجل حتديد النتيجة النهائية ومواصلة 
العم��ل بهذا االجتاه، نح��ن بحاجة إلى 
السيناريوهات  الوضع، وحتليل  دراس��ة 
اخملتلفة.. اليوم، ناقش��نا هذه القضايا، 

ونحن نعتقد أننا خالل االجتماع الوزاري 
في أيار س��نكون قادري��ن على صياغة 

وتقدمي املقترحات الالزمة«.
وكان األم��ني الع��ام ملنظم��ة »أوبك«، 

محمد باركيندو، قال األسبوع املاضي، 
إن ق��رارا بش��أن احتمال متدي��د االتفاق 

سيعتمد في فيينا يوم 25 أيار.
الش��ركات  أن  نوف��اك،  الوزي��ر  وأك��د 
الروس��ية مهتمة في إنش��اء شركات 
مشتركة مع الش��ركات القطرية في 
مج��ال تصنيع معدات النف��ط والغاز، 
وذك��ر: »)ناقش��نا( اهتمام الش��ركات 
الروس��ية ف��ي تق��دمي اخلدم��ات إلنتاج 
النفط والغاز في قطر، توجد اقتراحات 
مس��تقبلية إلنشاء شركات مشتركة 
النف��ط  صناع��ة  مع��دات  لتصني��ع 

والغاز«.
وخ��الل اجتم��اع ب��ني نوف��اك ونظيره 
القطري محمد الس��ادة، أكد الطرفان 
رضاهما عن نتائج تنفيذ اتفاق خفض 
إنتاج النفط اخلام. كما أش��اد السادة، 
بال��دور الرئيس لوزير الطاقة الروس��ي، 
في إبرام اتفاق خفض إنتاج النفط بني 

الدول املنتجة له.
وق��ال الوزير القطري، خالل حديثه أثناء 
افتت��اح البعث��ة احلكومي��ة الروس��ية 
ان  أم��س،  الدوح��ة،  ف��ي  القطري��ة 
»ألكسندر نوفاك لعب دورا أساسيا في 
إبرام االتفاق بفيينا بني دول )أوبك( ودول 
من خارج أوبك، خلفض إنتاج النفط..إن 
االتفاق سمح باستقرار السوق بشكل 

ملحوظ«.
هذا وتش��ير معطيات »أوب��ك« إلى أن 

ال��دول املوقعة على االتفاق نفذت 94% 
من ش��روط اتفاق فيينا، بشهر شباط، 
بعد تنفي��ذ %86 منه في ش��هر يناير، 
كما نفذت دول أوبك في ش��هر شباط 
 ،106% بنس��بة  بالصفقة  التزاماته��ا 
ونفذت الدول من خارج املنظمة نسبة 

.64%
وكش��ف الوزير القطري، عن أن نوفاك 
دعاه للمشاركة في املعرض الصناعي 
الروسي السنوي »إنوبروم 2017-« الذي 
من املقرر تنظيمه في شهر متوز املقبل 
مبدينة يكاتيرينبورغ الروسية، وأنه قبل 

الدعوة ويعول على املشاركة.
وأكد الس��ادة عل��ى أن روس��يا وقطر 
اقتربت��ا م��ن التوصل إل��ى اتفاق حول 
جتن��ب االزدواج الضريب��ي، قائال » نحن 
ننه��ي العمل عل��ى اتفاق ه��ام حول 

جتنب االزدواج الضريبي«.
وأك��د الوزير القطري عل��ى أن التبادل 
التجاري بني روس��يا وقط��ر، وباملقارنة 
م��ع ع��ام 2015 ارتف��ع بنس��بة 92%، 
ووص��ل حت��ى 60 ملي��ون دوالر، ولكن 
وبغ��ض النظر عن »االجتاه املش��جع«، 
» ما زال مس��توى التب��ادل التجاري ال 
يلبي تطلعات البلدين«، وأشار السادة، 
إلى أن »األبواب مفتوحة« لالس��تثمار 

اخلاص من أجل توسيع التعاون.

أوبك تتوقع تمديد اتفاق التجميد باجتماعها في أّيار

روسيا أكبر مصّدر للخام إلى الصين والسعودية ثالثًا

موسكو تبذل جهد للحفاظ على حصتها النفطية بالسوق الصينية
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أحمد موسى جياد*
 

ف��ي البداية البد من الذكر بانه مت س��ابقا 
عرض واقتراح العديد من املسودات لقانون 
ش��ركة النفط الوطنية العراقية س��واء 
كان ذلك بنحو مبادرة مس��تقلة )رسمية 
او فردي��ة( او ضم��ن املس��ودات العدي��دة 
لقانون النفط والغاز منذ عام 2007 وحلد 
األن. وقد س��بق لي ان نش��رت العديد من 
املق��االت التحليلي��ة بش��أن جمي��ع تلك 
احمل��اوالت و تعاونت م��ع وزارة النفط بهذا 
باملس��ودة  يتعل��ق  اخره��ا  وكان  الش��أن 
املقترحة من قبل الوزارة في ش��هر ايلول/ 

سبتمبر من العام املاضي.
 بعد القراءة املتانية والتحليلية ملس��ودة 
القان��ون املقت��رح و القوان��ن أألخرى ذات 
العالقة ميكن تسجيل املالحظات التالية 

:
اوال: ان مسودة  القانون املقترح مقتضبة 
الش��كل/الهيكل  ناحي��ة  م��ن  للغاي��ة 
واملضمون. حيث تتضمن املس��ودة تس��ع 
مواد ه��ي أيضاً مقتضبة ايض��اً و خاصة 
مايتعلق مبجال )اس��نثمار( عمل الشركة 
)امل��ادة 5(. يظ��اف الى ذلك وج��ود تناقض 
واضح في مدى نشاطات ومهام الشركة 
حي��ث تضمنت )الغ��از( في الوق��ت الذي 
اقترحت  فيه وزارة النفط مس��ودة قانون 
آخ��ر لتش��كيل ش��ركة الغ��از الوطنية 

العراقية.
ان ه��ذه الصيغة تخل��ق تناقضا وتداخال 
واضح��ا ب��ن الش��ركتن ف��ي ح��ال اقرار 
قانونيهما او انها تش��ير الى صرف النظر 
نهائي��ا او مرحلي��ا ع��ن مقترح تش��كيل 
ش��ركة الغ��از الوطني��ة العراقي��ة. وفي 
كلت��ا احلالتن فان هذا يش��ير الى انعدام 
التنس��يق وفق��دان النظ��رة الش��مولية 
املتكامل��ة عن��د اق��رار مس��ودة القانون 
احلالي من قبل مجلس الوزراء وعدم متكن 
وزارة/ وزيرالنفط في توضيح األمر ألعضاء 
اجملل��س للحيلولة دون وقوع ه��ذا اللغط 

القانوني. 
ثانيا:   قد يكون الس��بب ف��ي ما ذكر في 
الفق��رة اعاله عائ��داً الى اعتم��اد القانون 
املقترح وبنح��و كبير على قانون يعود الى 
حقبة الستينيات من القرن املاضي والذي 

مازال ساري املفعول دستوريا.
تنص )امل�ادة 1-- ثانياً( من القانون املقترح 
عل��ى مايل��ي« حتل الش��ركة املؤسس��ة 
مبوجب أحكام هذا القانون محل الشركة 
املؤسس��ة مبوج��ب القان��ون رق��م )123( 
لسنة 1967 وتسري أحكامه عليها مبا ال 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.«
ميك��ن تس��جيل املالحظ��ات التالية على 

النص اعاله:
أ- ان األشارة الى القانون رقم )123( لسنة 
1967 غير دقيقة ويكتنفها الغموض وقد 
تس��بب اش��كالية قانوني��ة تنفيذية ألن 
ه��ذا القانون ق��د مت تعديل��ه ألربعة مرات 
ب��ن أألع��وام 1968 و 1976 مبوجب قوانن 
معروفة رقما و تاريخا، وعليه فأن التعديل 
الراب��ع يش��كل الصيغ��ة القانونية التي 
يعمل به��ا و ليس الصيغ��ة أألولى لعام 

.1967
أن تفس��ير مثل هذا القصور في أألشارة 
الى القانون رقم 123 قد يعود اما الى عدم 
معرفة مجلس ال��وزراء و وزارة/وزير النفظ 
بتلك التعديالت األرب��ع على ذلك القانون 
)فرضي��ة أخلط��أ: الناجم عن التس��رع او 
أألهم��ال او عدم الدراي��ة( او انهم جتاهلوا 
عم��دا تل��ك التعدي��الت برغم س��ريانها 
قانونيا ودستوريا )فرضية القصد املتعمد(. 
وفي كلتا احلالتن فان هذا يش��كل خطأ 
صياغيا في نص مسودة القانون ويشكل 
خط��ا اجرائيا في تفعي��ل القانون وعليه 
البد من معاجلته لتجنب ماميكن ان يترتب 

عليه من اشكاالت تنفيذية.
  أنن��ي ارجح فرضية أخلط��أ على فرضية 
القصد املتعمد )ألن األخيرة تتطلب الغاء 
القوانن األربعة املعدلة للقانون رقم 123 
وه��ذا لم يحصل حلد األن حس��ب علمي( 
وعليه ارى من الظروري اعادة صياغة جزء 
م��ن املادة اعاله لتصبح كما يلي » مبوجب 

القانون رقم )123( لسنة 1967 املعدل«
ب- ان عبارة » وتس��ري أحكامه عليها مبا 
ال يتعارض مع أحكام هذا القانون » حتتاج 
الى مزيد من التوضيح وخاصة في مجال 

التحليل املقارن بن القانونن.
ان القان��ون رق��م 123 املع��دل يتضم��ن 
25 م��ادة معضمها طويلة نس��بيا وذات 
صياغة رصينة خاصة وانها خضعت الى 
اربعة تعدي��الت اقتضتها ضرورة التنفيذ 
خالل فترة عشرة اعوام. وهذا يعني ان كل 
مالم يرد ذكره في القانون املقترح يس��ري 
علي��ه ماذكر في القانون رقم 123 املعدل. 
ولكن بس��بب التباين الزمني الواسع بن 
القانون��ن والتغير اجلوهري ف��ي الظروف 
ذات العالقة يصبح من املس��تحيل او غير 
العمل��ي تطبيق او تفعي��ل بعض احكام 

القان��ون رق��م 123 املع��دل ف��ي الظروف 
احلالية او املستقبلية. ان أألمثلة في هذا 
ألش��أن عدي��دة وذات فاعلي��ة مؤثرة في 
عمل الش��ركة مثل دور رئيس اجلمهورية، 
وكي��ل وزارة النف��ط واملع��ادن، صالحيات 
وزي��ر النفط خاصة في حالة التعارض مع 
رئيس الش��ركة، مبلغ أألقتراض الداخلي 
، مه��ام وصالحيات رئي��س ومجلس ادارة 

ألشركة، الخ.
ان الض��رورة تقتضي اعادة النظر بالعديد 
من م��واد القانون رقم 123 املعدل جلعلها 
تت��واءم م��ع متطلبات الظ��روف احلالية و 
املس��تقبلية املالئم��ة لعمل ونش��اطات 

شركة النفط الوطنية. 
ثالث��ا: ان مب��دأ او حج��ة او مقولة »تغير 
ألظروف« املذكوره انفا حتتم ايضا تضمن 
بعض أمل��واد او النص��وص القانونية التي 
تعالج املتغي��رات و ألتطورات املهمة ذات 
العالقة و التي حصلت بعد/منذ التعديل 
الراب��ع عام  1976 عل��ى القانون رقم 123 
املع��دل. ويك��ون تضم��ن تل��ك أمل��واد او 
النصوص ألقانونية ام��ا في القانون رقم 

123 املعدل او هذا القانون املقترح.
ومن اه��م أألمثلة التي يج��ب تضمينها 
او اخذه��ا بنظر أألعتب��ار وبجدية ووضوح 
هي: التوس��ع الكم��ي والتط��ور النوعي 
في الشركات » اململوكة و التابعة« التي 
سترتبط بشركة النفط الوطنية،  قانون 
احلفاظ عل��ى الثروة الهيدروكاربونية رقم 
84 لع��ام 1985 ، عقود جوالت ألنراخيص، 
التاكيد عل��ى ضرورة أأللت��زام بقانون 97 
لع��ام 1967 )حيث اش��ير له��ذا ألقانون 
ف��ي التعدي��ل الراب��ع ع��ام  1976 عل��ى 
القانون رقم 123( ، مراجعة وحتديد مهام 
ش��ركة النف��ط الوطنية وذل��ك لتجنب 
ش��مول النش��اطات التي تقع حليا خارج 
نطاق عملها، األهتم��ام باألمور املتعلقة 
بالصحة و السالمة والبيئة وغيرها ضمن 
مبدأ »املسؤولية أألجتماعية للشركات« 
وكذلك العمل على تكثيف احملتوى احمللي 

ألخ.              
وعليه يصب��ح من الضروري ج��دا اضافة 
بعض املواد اجلديدة اما الى القانون املقترح 
او القانون رق��م 123 املعدل وذلك ملعاجلة 
املتغيرات و ألتطورات املهمة ذات العالقة 
و الت��ي حصلت بعد التعدي��ل الرابع عام  

1976 على القانون رقم 123.
رابع��ا: تضمن القان��ون املقترح أألش��ارة 
الى العديد م��ن القوانن التي س��تطبق 
عل��ى ومن قبل ش��ركة النف��ط الوطنية 
العراقي��ة. ان ه��ذه القوان��ن اظاف��ة الى 
القوانن أألخرى املش��ار اليها في القانون 
رقم 123 املعدل ق��د تتعارض مع بعضها 
البع��ض مم��ا  ق��د يخل��ق حال��ة »احللقة 
املفرغة« والتي تشكل عائقا قانونيا يؤثر 

سلبا على كفاءة عمل الشركة. 
ومبا ان مجلس الوزراء  سيقوم باعداد نظام 
لتحدي��د حواف��ز العاملن في الش��ركة  
فانه من الضروري دراسة كل تلك القوانن 
املذكورة بعمق ورويه للتأكد من س��المة 
و تناسق س��ريانها على الشركة والعمل 
على الغ��اء او حتييد التناقظ��ات بن تلك 

القوانن ان وجدت. 
خامس��ا:ان تش��كيلة »مجل��س أألدارة« 

مبني��ة على صيغ��ة قدمية عف��ى عليها 
الزمن ول��م تعد مالئمة في ضوء الظروف 
احلالي��ة واملس��تقبلية لعمل الش��ركات 
الوطني��ة  النف��ط  النفطي��ة. فش��ركة 
معنية فقط بجزء م��ن القطاع النفطي 
القط��اع أألس��تخراجي، وه��ذا  أال وه��و 
يتطل��ب من أعضاء مجل��س أألدارة األملام 
ومعرفة أألساس��يات الفنية و التقنية و 
األقتصادية و التعاقدي��ة و ظروف العمل 
القط��اع  بنش��اطات  اخلاص��ة  وغيره��ا 

أألستخراجي.
 وعلي��ه ماه��ي مب��ررات ض��م ممثلن عن 
وزارات املالية والتخطيط و البنك املركزي 

كاعض��اء في مجل��س أألدارة ف��ي الوقت 
الذي اليوجد من ميثل احملافظات املنتجة او 
العاملن في ألشركة أو املعاهد الفنية و 
الكليات  املتخصص��ة او منظمات رجال 
أألعم��ال العاملن في القط��اع النفطي 

أألستخراجي.
 لم حتدد مس��ودة القان��ون املقترح مهام 
وصالحيات رئيس ومجلس ادارة الش��ركة 
وال الية اتخاذ الق��رارات واكتمال النصاب 
وغيره��ا من أألمور املتعلقة بعمل اجمللس. 
وهذا يعني سريان املواد والفقرات اخلاصة 
بهذه أألم��ور و املذكورة ف��ي القانون رقم 

123 املعدل.
كذلك لم تتضمن مسودة القانون املقترح 
اية اشارة الى »أألعضاء أألحتياط« وعليه 

ليس واضحا فيما اذا كان وجود العضوين 
األحتي��اط املذكوري��ن ف��ي القان��ون رقم 
123 املعدل يتعارض مع مس��ودة القانون 

املقترح ام ال، مما يتطلب التوضيح.
وفيم��ا يتعل��ق باخلبيرين اخملتص��ن الذي 
يرشحهما وزير النفط،  لم تذكر مسودة 
القان��ون املقترح فيم��ا اذا كانا من ضمن 
العامل��ن ف��ي القط��اع النفط��ي او من 
خارجه و هل ان الترشيح مشروط مبوافقة  

مجلس أألدارة او مفروض عليه.
وج��ود  املفي��د  م��ن  يك��ون  ق��د 
اعضاء«مس��تقلن« غي��ر دائمي��ن وغير 
متفرغ��ن وم��ن دون ح��ق التصوي��ت من 

اصح��اب اخلب��رة املش��هودة ف��ي اجلوانب 
أألساسية لصناعة النفط أألستخراجية 
وغي��ر العامل��ن )ف��ي حينه( ف��ي أي من 

مؤسسات الدولة.
واخيرا وليس أخرا، فانه من الغريب واملريب 
ان مس��ودة القانون املقت��رح لم تتضمن 
ول��م تؤك��د عل��ى مب��دأ »اس��تقاللية« 
مجلس أألدارة باستثناء اشارة طفيفة في 
أألسباب املوجبة. وهذا يشكل خلال مؤثرا 
قد يترك اثار س��لبية على عمل الشركة 
وخاصة في حالة وجود نزعات تس��لطية 
وفردي��ة لدى وزير النفط و/او رئيس الوزراء. 
ومن اجلدير بالذكر ان املس��ودات السابقة 
لقانون الش��ركة و قان��ون 123 املعدل قد 
اكدت ف��ي موادها، و ليس في أألس��بلب 

املوجبة، على مبدأ استقاللية اجمللس.
ان انع��دام او ضعف اس��تقاللية مجلس 
م��ع  باملطل��ق  يتناق��ض  الش��ركة  ادارة 
جميع املمارس��ات املعمول بها حاليا في 
جميع او اغلب ش��ركات النفط الوطنية 

)احلكومية(.
املالحظ��ات اعاله حتتم مبا اليقبل الش��ك 
ض��رورة اع��ادة النظ��ر و صياغ��ة امل��واد 
ادارة  مبجل��س  العالق��ة  ذات  والفق��رات 

الشركة.
 سادسا: لم حتدد مسودة القانون املقترح 
بنحو مباش��ر وصريح نش��اطات ومجال 
عمل الش��ركة. ولكن بداللة الش��ركات 
»اململوكة« من قبلها فان نشاط الشركة 
ف��ي  املادة4--ثاني��ا:2،  ينحصر،مبوج��ب 
مجاالت » استكش��اف واستخراج وإنتاج 

النفط والغاز«.
في ضوء هذا النص فان الشركات املعنية 
بنق��ل النفط اخلام )أألنابيب( و تس��ويقه 
)س��ومو( تقع خ��ارج نطاق عمل ش��ركة 
النف��ط الوطني��ة في ح��ن )ق��د( تكون 
ش��ركة احلفر العراقية ضمن الش��ركات 

»اململوكة« .
وعلي��ه م��ن الض��روري ان حت��دد مس��ودة 
القانون وبوضوح ماهي نشاطات الشركة 
وحتدد بأألسم من هي الشركات اململوكة 
من قبلها ضمن الش��ركات القائمه عند 

تشريع هذا القانون. 
وعلى املس��توى اجلغرافي فان مجال عمل 
شركة النفط الوطنية العراقية يشمل، 
حسب املادة 5 ،« جميع املناطق النفطية 
والغازي��ة ف��ي جمي��ع أراض��ي جمهورية 
العراق ومياهه اإلقليمية وجرفه القاري« و 
لها، مبجب امل�ادة 1-- أوالً ،« أن تفتح فروعاً 

داخل العراق وخارجه«.
 على الرغم من دس��تورية املادة 5 املش��ار 
اليه��ا اع��اله، اال ان تطبيقاته��ا العملية  
في اقليم كردس��تان و املناط��ق »املتنازع 
عليها« قد تواجه بعض العراقيل من قبل 

حكومة و سلطات أألقليم.
وللش��ركة مبوجب املادة 5 »أن تشترك مع 
الغي��ر مبوافقة مجلس ال��وزراء إذا وجدت 
ذلك أفض��ل لتحقيق أغراضه��ا ». ونظرا 
ألهمي��ة وخطورة ه��ذه الفق��رة البد من 

تسجيل املالحظات التالية:
الصناع��ة  ف��ي  »املش��اركة«  ان  ا- 
أألس��تخراجية ميك��ن ان تأخ��ذ اش��كاال 
عديدة وبامناط واطر تعاقدية مختلفة، وقد 
تتعارض بعض من تل��ك األطر التعاقدية 

مع الدستور احلالي او مع قانون نافذ.
ب- ان تعبي��ر »الغير«  يتضمن الش��ريك 
العراقي و الشريك غير العراقي )األجنبي 
:عرب��ي او غير عربي( وه��ذا ينعكس على 
طبيعة املش��اركة واملتطلب��ات القانونية 

ألقرارها.
ج- عل��ى ش��ركة النف��ط الوطنية تقدمي 
اجل��دوى الفنية و أألقتصادي��ة وألقانونية 
التي تبرر املش��اركة والت��ي تثبت بان هذه 
املش��اركة ه��ي افضل مامت��اح لتحقيق 
اغراضه��ا و خاصة فيم��ا يتعلق بتحقق 
الش��ركاء  ب��ن  الفعلي��ة  التنافس��ية 

احملتملن.
د- يج��ب ان تخض��ع هذه املش��اركة الى 
الضوابط املذكورة ف��ي القوانن: رقم 97 

لس��نة 1967 و رق��م 123 لس��نة 1967 
املعدل و رقم 84 لس��نة 1985. كما يجب 
ان التتع��ارض االلي��ات القانوني��ة له��ذه 
املش��اركة مع تلك الت��ي مت اعتمادها من 

قبل الوزارة حلد أألن.
ه-وعلي��ه وفي ض��وء ماتقدم ف��اذا كانت 
ه��ذه املش��اركة مع ش��ريك غي��ر عراقي 
فان موافقة مجلس ال��وزراء عليها تعتبر 
غي��ر كافية وغي��ر دس��تورية ولذلك البد 
من عرض املش��اركة على مجلس النواب 
الس��تحصال موافقت��ه عليه��ا واص��دار 
القانون اخل��اص باملصادق��ة عليها و عند 
نش��ر ذلك القانون في الوقائ��ع العراقية 
يدخ��ل عنده��ا حي��ز التنفيذ وتكتس��ب 
املش��اركة املعني��ة الش��رعية القانونية 

املطلوبة.
ل��ذا اجد من الضروري ج��دا اعادة صياغة 
5 اع��اله وأألخ��ذ بنظ��ر أألعتب��ار  امل��ادة 

املالحظات املذكورة بشانها. 
سابعا: خلت مسودة القانون املقترح من 
العديد من املفاهيم و املباديء واملمارسات 
احلديث��ة حيث ل��م تتم أألش��ارة مثال الى 
مب��دأ الش��فافية برغم ان الع��راق عضو 
ممتثل في املبادرة الدولية للش��فافية في 
الصناعات أألس��تخراجية، ولم يش��ر الى 
محاربة الفساد علما ان العراق موقع على 
أألتفاقي��ة الدولية بهذا ألش��أن.  كذلك 
لم تل��زم الش��ركة باعتماد التنافس��ية 
ف��ي التعاقد لتحقيق افضل النتائج كما 
يقتضيه ويلزمه الدس��تور احلالي. اضافة 
ال��ى ماتق��دم لم تل��زم مس��ودة القانون 
والتقاري��ر  املعلوم��ات  بنش��ر  الش��ركة 
الدورية الش��املة جلميع نش��اطاتها كي 
تتاح الفرصة للمواطن��ن )بوصفهم من 
ميل��ك الث��روة النفطية والغازية حس��ب 
الدس��تور( ومختل��ف املعني��ن لالط��الع 
وتقييم عمل الش��ركة ومسائلة رئيس و 

مجلس ادارتها.
وعلي��ة يصب��ح م��ن الضروري��ات امللحة 
تضم��ن كل ماذك��ر اع��اله ف��ي قان��ون 

الشركة.     
ثامنا:وكم��ا ذكر »أع��الن موقف: من أجل 
خط��ط وسياس��ات نفطي��ة وحوكم��ة 
س��ليمة »)املقدم من قبل طارق شفيق و 
احمد موسى جياد( أصبح موضوع فصل 
التخطي��ط النفطي، وصنع السياس��ات 
واملهام اإلش��رافية على العمليات الفنية 
املقبول��ة  املمارس��ات  م��ن  والتجاري��ة، 
عاملياً تقريباً.  فمهام رس��م السياس��ات 
والرقابي��ة  التنظيمي��ة  الش��ؤون  وإدارة 
تق��ع عل��ى عات��ق وزارة النف��ط، في حن 
تتولى ش��ركة النف��ط الوطنية العراقية 
امله��ام العملياتية و الفني��ة والتجارية و 

التعاقدية املتعلقة بنشاطاتها.
وكم��ا هو واض��ح ف��ان مس��ودة القانون 
املقت��رح التتضمن مثل ه��ذه التوجهات 
الدولي��ة احلديثة في  حتدي��د العالقة بن 

الوزارة والشركة. 
 إن إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية 
العراقي��ة ه��و تط��ورٌ يس��تحق االحتفاء 
به ش��ريطة أن ينصَّ قانونه��ا على تزويد 
وهي��كل  حقيقي��ة  بس��لطة  الش��ركة 
الفعالية  واس��تقالل، لضم��ان  تنظيمي 
والكف��اءة واإلدارة احلكيم��ة لنش��اطات 
استخراج النفط. كما  ال ينبغي أن ينظر 
إلى ش��ركة النفط الوطني��ة العراقية أو 
تُهي��كل لتك��ون مجرد الش��ريك األصغر 
لش��ركات النفط العاملية مع دور محدود 

في اإلدارة وفي صنع القرار.
  مما تقدم نستخلص ونوصي مبا يلي:

اوال: ان املس��ودة احلالي��ة املقترحة لقانون 
شركة النفط الوطنية  العراقية التصلح 
قانونيا و دس��توريا وعملياتيا وتنفيذيا ان 
تكون اساس��ا العادة تشكيل او تأسيس 
الش��ركة.لذا يج��ب رف��ض القان��ون من 
قبل مجلس الن��واب واعادته الى مجلس 

الوزراء.
ثانيا: يج��ب مراجعة و اعادة النظر وبنحو 
جدي وشامل بالقانون رقم 123 لعام 1967 
املعدل وحتديث��ة  في ضوء تغير الظروف و 
مبا يتالئم ومتطلبات وممارسات واطر عمل 
الشركات النفطية السائدة حاليا وأألفاق 
املستقبلية. أو اصدار قانون جديد يعتمد 
على أألس��س واملباديء املس��تنبطة من و 
بعد انتهاء عملية املراجعة و اعادة النظر 
وبنحو جدي وش��امل بالقان��ون رقم 123 

لعام 1967 املعدل وحتديثة.
ثالث��ا: م��ن املفي��د تش��كيل فري��ق عمل 
يضم عدداً مح��دوداً جداً م��ن ذوي اخلبرة 
وأألختصاص و املتابعة املشهودة واملوثقة 
)وليس من اصدق��اء و معارف او ألعتبارات 
مناطقية يفرضه��ا املتنفذون في الوزارة( 
للقيام باملهم��ة املذكورة ف��ي ثانيا اعاله 
على وفق فترة زمني��ة محددة ومنهجية 
تش��اورية يتف��ق عل��ى مراحله��ا وخطة 

عملها ودور كل عضو في فريق العمل.
 

*استشارية التنمية واألبحاث / النرويج

آفاق 8

تقييم القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية

اخلميس 27 نيسان 2017 العدد )3681(

Thu. 27 Apr. 2017 issue )3681(

اقر مجلس الوزراء مس��ودة القانون الجديد لش��ركة النفط الوطنية العراقية وارسله الى مجلس 
النواب لتش��ريعه على وفق اإلجراءات التشريعية والدستورية. من الناحية الشكلية فان المسودة 
مقتضب��ة للغاية، من ناحية الجوهر و المضمون فانها مخيبة،  مبهمة من ناحية الصياغة، غير 
متس��قة هيكليًا وغي��ر محددة وظيفيًا. ولهذا ف��ان القانون المقترح بصيغت��ه الحالية غير قابل 
للتطبي��ق الفعلي المثمر وعليه البد من اعادة النظر فيه بنحو جذري ضمن نظرة ش��مولية تاخذ 

بنظر األعتبار التغيرات األساسية المتعلقة بالموضوع، وكما موضح في هذه المساهمة. 

لم تحدد مسودة القانون المقترح 
بنحو مباشر وصريح نشاطات 
ومجال عمل الشركة. ولكن 

بداللة الشركات »المملوكة« 
من قبلها فان نشاط الشركة 
ينحصر،بموجب المادة 4 ثانيا 

2، في مجاالت » استكشاف 
واستخراج وإنتاج النفط والغاز«.

في ضوء هذا النص فان الشركات 
المعنية بنقل النفط الخام 

)أألنابيب( و تسويقه )سومو( 
تقع خارج نطاق عمل شركة 
النفط الوطنية في حين )قد( 

تكون شركة الحفر العراقية ضمن 
الشركات »المملوكة«

مجلس الوزراء يقر مسودة القانون اجلديد لشركة النفط الوطنية العراقية
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»الثورة بال قيادات«.. إصدار عالم المعرفة الجديد
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

احالم يوسف

ص��در كت��اب جدي��د ضم��ن سلس��لة عالم 
املعرفة في شهر مارس اذار، بعنوان »الثورة بال 
قيادات-كيف س��يبادر الناس االعتياديون الى 
تولي الس��لطة وتغيير السياس��ة في القرن 
احلادي والعش��رين. والسلسلة هي عبارة عن 
كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب في دولة الكويت.
يقول كارل روس مؤل��ف الكتاب في املقدمة: 
آن اوان اعتم��اد صيغ��ة جدي��دة للسياس��ة، 
فالصي��غ القدمي��ة اخفقت اخفاقاً ش��نيعاً، 
في الغرب الدميقراطية ف��ي ازمة، في الصني 
وروس��يا يترس��خ نوع من احلكم االستبدادي 
املرتبط بهيمنة الشركات واصحاب املصالح، 
وفي الشرق االوسط تسود ألوان من الفوضى 
والعن��ف والقمع، في س��وريا حت��ول االمر الى 
حرب ش��املة، االنقس��امات ف��ي اجملتمعات، 
م��كان بني االديان واملعتقدات كما بني النخب 
والش��عب، ان��ه زم��ن ق��در هائل م��ن املعاناة 

وليست ثمة رؤية ملستقبل أفضل.
ث��م يختت��م مقدمت��ه بش��رح مختصر عن 
الغاية من هذا الكتاب فيقول: ليس املقصود 
من هذا الكتاب ان يش��كل مش��روع تصميم 
ملدينة االح��الم الفاضلة، او يوتوبيا، هو يطرح 
افكاراً وتفس��يرات واقتراح��ات حول التحرك 

والفع��ل وبعض االلهام كما أمل، ال يجوز ألي 
كاتب او سياس��ي ان يعظ الناس عن كيفية 
التح��رك ف��ي التعامل م��ع اقتناعاتهم، هم 
احرار ف��ي حتركاتهم، بالتنس��يق مع االخرين 
املعني��ني املتضرري��ن انها سياس��ة افعال ال 
اق��وال، غي��ر ان األفعال هي م��ن صنعك انت، 

اقرارًا، وتنفيذاً.
احت��وى الكتاب عل��ى ثمانية فص��ول ، حيث 
تن��اول الكات��ب ف��ي الفص��ل االول »املوج��ة 
املكس��يكية والتفجي��ر االنتح��اري«، يق��ول 
في��ه: برغ��م ان البعض ي��راه جديرًا ب��االزدراء 
ف��ان التفجي��ر االنتح��اري رمبا كان األس��لوب 
فاعلي��ة،  األكث��ر  العس��كري  السياس��ي 
واألقوى تأثي��را أواخر القرن العش��رين، وأوائل 
القرن احلادي والعش��رين، ففي نزاعات ما بني 
أيدولوجي��ات، وبل��دان، واديان متع��ددة، اقدم 
املقاتل��ون عل��ى اعتم��اد ه��ذا األس��لوب من 
دون انحي��از، ومبا ينطوي علي��ه من رعب، يوفر 
التفجي��ر االنتحاري رؤي��ة مخترقة ألمر مهم 
ام��ر ذو عالقة بكيفية حص��ول التغيير، كما 
باألسلوب الذي نتبعه نحن البشر في العمل، 
وصوال الى تس��ليط الضوء على مدى امكان 
تغير األوضاع، الى ما هو افضل، ولكن من دون 

قتل الناس.
 الفص��ل الثاني كان بعن��وان »امليثاق«، حيث 
يق��ول فيه: ال يكاد يولد طفل في أي دولة من 
ال��دول املتطورة، حتى يصب��ح األبوان ملزمني 
وجوبا بتس��جيل الوالدة، وليس ثمة تفس��ير 
لهذه الضرورة، وألنها الزامية حقوقياً، وسؤال 
»مل��اذا« لي��س وارداً، ومع ذلك فه��م يخبرونك 
بانك مؤهل حلصول وباجملان على شهادة والدة 
وجيزة، واالخفاق في تسجيل الوالدة، يشكل 
مخالف��ة جنائي��ة، ومن ش��أنه ان يس��تتبع 

عقوبة جسيمة.

واخت��ار الكات��ب للفص��ل الثال��ث موض��وع 
الفوضى= الش��واش، اما الفصل الرابع فكان 
ع��ن اهمية االلتق��اء بالناس، كت��ب فيه: في 
مكان ما عل��ى الطريق، ب��ات تعليق القواعد 
األخالقية الطبيعية ل��دى متثيل دولة معينة 
امرًا مقبوال، ففي ظل شعار حق الدولة القائم 
على االعفاء من كل مستلزمات االخالق، ثمة 
رس��ميون يتحركون باس��م الدولة، بل باسم 
أنظمة احلكم الدميقراطية امللتزمة بالقانون، 
مث��ل بريطانيا، والوالي��ات املتحدة األميركية، 
متمتع��ني بح��ق جت��اوز الضواب��ط والقي��ود 
األخالقي��ة االعتيادي��ة، مثل تل��ك التي حتظر 
القتل  واحل��اق األذى باآلخري��ن، اذا كانت مثل 
هذه التصرف��ات مبررة بحاجات الدولة، فإنها 
ليس��ت مغتفرة فقط، بل ومتاحة على نحو 
مكشوف، وبالفعل فان الدبلوماسي الناجح 
ينص��ح بنبذ اخ��الق الضعف املمي��زة للناس 
االعتياديني، اذا كان راغباً في ممارس��ة مهنته 
كم��ا ينبغي ان متارس سياس��ة واقعية، على 
الرغم م��ن ان موت اآلخري��ن ومعاناتهم هما 
النتيج��ة، فان هذا هو الثمن الضروري حلماية 
حياتن��ا نحن. يقول الكات��ب انه لم يصل الى 
هذا املوقف النقدي عبر أي دراسة اكادميية، او 
بحث تاريخي، بل يعرف االمر ألنه مارسه ذات 
يوم: ذات يوم أس��همت في احلاق األذى بآخرين 
أبري��اء، حتت غطاء الدول��ة األخالقي الصريح، 
آمن��ا ليقيني بأنني ل��م اكن ألحاس��ب ابداً، 
ومتنعماً بترف احلصانة، س��بق لي ذات يوم ان 

مارست العنف باسم الدولة.
كان »الرج��ل في املعط��ف االبي��ض« عنواناً 
للفص��ل اخلام��س ف��ي الكت��اب، وق��د حتدث 
خالل��ه ع��ن أس��تاذ عل��م النف��س بجامعة 
ستانلي ميلغرام، والتجارب التي اجراها أوائل 
س��تينيات القرن العشرين، حيث اثبتت مدى 
قدرة الس��لطة على دفع الن��اس الى ارتكاب 
أفعال ش��نيعة، واظهرت جتربة ميلغرام التي 
كان��ت بعيد محاكمة الن��ازي ادولف ايكمان 
ف��ي الع��ام 1961 مدى إمكاني��ة توجيه افراد 
اعتياديني، الى اقتراف ممارسات راعبة، مبا فيها 
التعذي��ب والقتل اذا ما أصدرت اليهم األوامر 
من قبل شخص يتمتع بسلطة، او مرجعية، 

ولو مصطنعة.
وحت��دث ف��ي الفص��ل الس��ادس ع��ن لعب��ة 
الش��طرجن كونها ليس��ت مجازاً للتعبير عن 
العالقات الدولية، يقول في هذا الفصل: تبقى 
لعبة الشطرجن مجازاً متكرراً، داال على شؤون 
العالق��ات الدولي��ة، تزين الص��ورة امللتقطة 
فنيا مللوك وفرسان »شاهات وبيادق«، العديد 
من الكتب واملق��االت البحثية خصوصاً تلك 
املتعلق��ة بنظرية العالق��ات الدولية، ولعبة 
الش��طرجن جذابة للمقارن��ة، لكنها معقدة 
ومنطوية على غرميني محددين بوضوح، وألنها 
قابلة قبل كل شيء للفهم في النهاية، على 

الرغم من كونها لعبة بالغة الصعوبة.
الوس��ائل ه��ي نفس��ها الغاي��ات، ذل��ك هو 
العنوان الذي اختاره الكاتب كي يكون عنواناً 

للفصل الس��ابع، اما الفصل الثامن »ما قبل 
األخي��ر« وال��ذي وضع ل��ه عنواناً يوح��ي بانه 
مكمل مل��ا قبله حيث عنونه ب� »كش ملك«-

تس��عة مبادئ لريادة التح��رك، فاقترح خالله 
بعض املبادئ اجلوهرية الت��ي ميكن ألي فرد، او 
فريق راغب في رفع راية القضية ان يسترشد 
به��ا، انها سياس��ة توف��ر إمكاني��ة حصائل 
ومخرج��ات غي��ر مس��بوقة التص��ور، ال تلك 
احملددة بهياكلنا، وأس��اليب عملن��ا. واختتم 
الكت��اب بالفص��ل التاس��ع، وكان خالص��ة-

رؤي��ة ما هو انس��اني. حيث يق��ول: في مكان 
ما عل��ى الطريق، مخدرين بسياس��ة فارغة، 
ولكنها مس��تمرة بإعالنات سائدة، وشاشات 
مضيئة متراقصة، نسينا ان نكون في احسن 
احوالنا، ونحن ف��ي املغامرة، في تعاطفنا مع 
اآلخرين، وفي احللم بشيء اكبر واعظم، ولدى 
تعرضنا خلطر وحتديات غي��ر قابلة للروز، كما 
هو حاص��ل، عندئذ فقط نك��ون احياء فعال، 
كلمات مث��ل معنى، وهدف، وتضامن، ال حتتل 
اال حيزاً صغيراً في هذا الثراء الرحب، ولكنها 
تعن��ي ما هو اكبر بكثي��ر، ليس االمر اقل من 
مش��روع انس��اني يعاش من الفه ال��ى يائه، 
لم تع��د احلياة قبول صام��ت فقط، بل غدت 
حياة تص��ور، وبناء لصرح دميقراطية حقيقية 
مباشرة تخص الشعب، حياة اقتصاد مفعم 
باحلي��اة ويكون عادل، وجنبا الى جنب مع هذه 
اجلوائ��ز والهدايا، عالم افض��ل حتى اإلخفاق 

افضل من اإلذعان واخلضوع.
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وخير جليس في الزمان كتاب
الجديد في الفكر والثقافة والمعرفة

ملح��ق الصباح اجلدي��د هذا االس��بوع، 
خ��اص بالكت��ب. الكت��ب التي تش��كل 
الهوية األبرز للثقافة واملثقف، وهو تأكيد 
من الصب��اح اجلديد على انها تؤمن بهذه 
احلقيقة، فال ميكن االستغناء عن الكتاب 
يوم��اً، ال ميكن ان يعي��ش املثقف من دون 
ان يس��بر اغوار كتاب م��ا. كذلك الصباح 

اجلدي��د، ال ميكنها ان تتخلى عن الكتاب، 
بوصفه عالمة بارزة ف��ي حياة أي مثقف. 
ف��ي ه��ذا امللح��ق، ثم��ة ق��راءات نقدية 
وعروض لكتب، رأى املس��همون فيه، انها 
مهمة، وتستحق تسليط الضوء عليها، 
ملا حتتويه من قيمة ثقافية وأدبية عالية. 
وامللح��ق يتضم��ن كتب��اً متنوع��ة، ب��ن 

الشعر والنقد والثقافة، فخرجت للقارئ 
مبزي��ج ثقاف��ي يتن��اول مواضي��ع ش��تى. 
فجاء في امللحق مق��ال لالكادميي د. عبد 
العظيم الس��لطاني بعن��وان: ))من الذي 

ار؟(( كتاب يستحق القراءة دفع للزمَّ
ومقال الناقد خضي��ر الزيدي: في معرفة  
التحلي��ل الثقاف��ي. وه��و ع��رض لكتاب 

)التحلي��ل الثقاف��ي( وبتق��دمي ومراجعة 
احمد أب��و زيد.  كما تضم��ن مقاال نقدياً 
الترمي��ز  بعن��وان:  الس��لمان  لعل��وان 
واالنزي��اح في)فم الصح��راء..( وهو مقال 
تناول فيه نقدياً مجموعة زيد الش��هيد) 
فم الصحراء  الن��اده(. كما تضمن عرضاً 
اخلال��دي  د. جاس��م  االكادمي��ي  لكت��اب 

الكتابة على ج��دار أخضر. للكاتبة نهى 
جعفر بعن��وان: قراءة في كتاب ) الكتابة 
على ج��دار أخض��ر(.  كما تضم��ن مقاال 
نقدي��ة للناق��د ناظ��م ناصر القريش��ي 
بعن��وان: صياغة الزمن ش��عريًا قراءة في 
ديوان ) الباب اخللف��ي للنهار (. وهو قراءة 
نقدي��ة لديوان الش��اعرة آم��ال ابراهيم. 

وتضمن ايض��اً عرضاً آلخر اصدارات عالم 
املعرف��ة وه��و كت��اب الث��ورة ب��ال قيادات 
للكاتب��ة اح��الم يوس��ف. امللح��ق ه��و 
محاول��ة للتأكي��د على اهمي��ة الكتاب 
ودوره في حياة أي مثقف. والطالع القارئ 
عل��ى بعض التجارب املهم��ة التي لفتت 

انتباه كتاب ونقاد.
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الترميز 
واالنزياح في 
)فم الصحراء..(

قراءة في 
ديوان )الباب 
الخلفي للنهار(

في معرفة 
التحليل 
الثقافي

رواية »باب الطباشير«
ألحمد سعداوي.. 
هل يفتح بابًا لعالم أرحب؟
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القاص 
يتوافق 

واستراتيجية 
القول 

)البالغة 
في االيجاز( 
وما طرحه 

النفري 
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العبارة 
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مكتب خاص 
أسسته عام 

1947، ثم تُوّج 
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الحرية 
الثقافية(( 
عام 1950

الملف 10

علوان السلمان

السرد احتياج انساني يسعى منتجه 
االجتماع��ي  الوج��ود  م��ع  للتواص��ل 
بكل مفاصله.. والق��ص القصير جًدا 
بتركيبه اللغوي الثالثي االلفاظ احلامل 
نوعية)قصة(وثانيهما  االول��ى  داللتني: 
جداً(..وتس��مياته  كمية)قصي��رة 
املتعددة )الزمني��ة والداللية )الومضة 
قصصي/ بورتريه/مشهد  القصصية/ 
ايح��اءات/ القصة القصي��رة اللوحة(..

التي تشترك في داللة السرعة لقصرها 
واشارتها الى البناء الشكلي وااليحاء 
اللفظي احملدود.. تش��كلت اس��تجابة 
واجتماعية  ومتغيرات حياتية  لظروف 
التطور  واقتصادية وسياس��ية امالها 
..بوصفه��ا  والتكنولوج��ي  احلض��اري 
جنس ابداعي مستحدث تتم صياغته 
مركزة  وموج��زة..  باحترافي��ة مكثفة 
على اللفظ املوح��ي.. املوصل للمعنى 
ف��ي س��ياق يتج��اوز ويتف��رد بداللت��ه 
ومالمح��ه الفني��ة املتمي��زة باللفظة 
املوحية..املكثف��ة والنزع��ة الس��ردية 
املوج��زة واملقصدية والرمزي��ة.. فضال 
عن التلمي��ح واالقتض��اب وابتعاد عن 
الوصفية االستطرادية واعتماد اجلملة 
الفعلي��ة الدالة على احلرك��ة والتوتر 
بتوظيف خطاب فني متميز بالتصوير 
البالغ��ي املتج��اوز الى ما ه��و مجازي 
ضم��ن بالغة االنزياح واخل��رق اجلمالي.. 
ه��ذا يعني انها  مك��ون فني وافراز من 
اف��رازات التجريب احلياتي املعاصر التي 
تتسم باملوجز احململ بالطابع النفسي 
م��ن اج��ل حتقي��ق كينونة االنس��ان..

من خ��الل معاييرها الكمية)مش��هد 
او نص(ن��اجت ع��ن التكثي��ف والتركي��ز 
واللفظ البعيد عن التقعر مع اجتناب 
احلش��و واالس��تطراد ف��ي الوص��ف(..

والكيفية التي تتجس��د في املقومات 
االساس��ية التي هي مقومات احلبكة 
وفض��اء  وش��خصية  الس��ردية)حدث 

مكاني ومنظور سردي..( 
والت��ي توظ��ف بنحو موج��ز ومكثف 
فض��ال  واالنزي��اح..  والرم��ز  باإليح��اء 
ع��ن الدالل��ة واملقصدي��ة الت��ي حتدد 

خصائصها التجنيسية والنوعية..
  اما فيما يتعلق بجملها فهي توظف 
لوظائفه��ا  احملقق��ة  املوج��زة  اجلم��ل 
السردية واحلكائية التي متتاز بخاصية 
احلركة وس��مة التوتر وااليحاء وسرعة 
االيقاع الذي يتصف بالسرعة واالرتكان 
الى االضمار واحلذف املنشطان للذاكرة 
توظي��ف  االخيلة..م��ع  واس��تحضار 
االس��اليب البالغية )مجاز/استعارة/..( 
والرم��وز املكتن��زة بدالالته��ا من اجل 
بل��ورة الص��ور القائمة عل��ى االدهاش 
زئبقي��ة وكثاف��ة تصويري��ة  بألف��اظ 

تسهم في التأويل واس��تفزاز الذاكرة 
ونبش مخزونها..

  وباس��تحضار اجملموع��ة القصصي��ة 
احتضن��ت  الت��ي   ..) الصح��راء  )ف��م 
عواملها القصيرة جدا دفتي غالف احتل 
وجهه اللونني البني والرمادي وخلفية 
البياض الذي توسطه العنوان العالمة 
الس��يميائة الدالة بفونيماتها الثالثة 
التي ش��كلت جملة اس��مية مضافة 
تكشف عن أنسنة الطبيعة بوجودها 
املنبه.. واعتاله اسم املنتج وفي زاويته 
اليس��رى كان ن��وع اجلن��س االدبي..اما 
الوجه اآلخ��ر له فكان البي��اض وجودا 
ارتس��مت علي��ه ح��روف الناش��ر)في 
هذه اجملموعة م��ن القصص القصيرة 
جدا يتخذ زيد الش��هيد من الصحراء 
مكان��ا لس��رده.. فيرس��م بش��عريته 
الش��خصيات  خلج��ات  املعه��ودة 
وتأثيرات املكان..(..واسهمت دار رند في 
املنتج  وانتش��اره/2011..حملاولة  نش��ره 
اف��راغ ش��حناته االنفعالي��ة متنق��ال 
بني صح��ارى متعددة امل��كان وتأثيراته 
يغوص  نص��ا مدهش��ا..مكثفا  فقدم 
في اعماق احلس االنس��اني فيس��تفز 
الذاكرة ويحثها للكش��ف عن املضمر 
القابع وراء املشهد السردي  املتشكل 
من بنية نصية منفتحة على التأويل..

)كان علينا ان ننتهي عائدين من رحلة 
الرعي بجمالن��ا عندما لفتت انتباهنا 
خرق��ة قم��اش تهفهف..منبثق��ة من 
حت��ت الرم��ل وق��د توجهت الش��مس 
لتض��رب بنورها البرون��زي على نقوش 
زاهي��ة حتتويها اخلرق��ة فتظهرها كما 
ل��و ان اح��دا ما تولى قب��ل وقت قصير 
دفنه��ا لتكون دلي��ال لقافلة س��تأتي 
فتنصب خيامها هنا..اخلرقة ش��فافة 
غريبة النقش ال متت الى انواع القماش 
الذي تلبس��ه امهاتن��ا واخواتنا عادة..

تلك املالحظة ولدت االس��تغراب لدينا 
واثارت الفضول فدنونا..سحبها شاهر 
فل��ن تأت بيده..وجده��ا غائرة في دفني 
الرم��ل كأن ش��يئا م��ا يش��دها..صاح 

بنا:تعالوا...ما هذا؟
نداؤه املغموس باالستغراب دفعنا الى 
الدنو منه وتفحص ما راح يسحبه من 
حتت الرمل ويجاهد في معرفة منتهاه..

كبر الفضول... ص��ار بحجم الصحراء 
التي تضمنا..بس��عة النهار الذي صاح 
بنا احفروا ألنني أوشك على االنطفاء.. 
حفرن��ا وحفرن��ا.. ازلنا الرمل لتتس��ع 
احلفرة قليال واس��قطنا ف��ي هول أمر 
عظيم..في مي مفاج��أة تراجعت ازاءها 
امت��دادات الصح��راء فغدت فس��حة 
ب��ني دهش عميم زخرف ج��ارف.. فماذا 
اكتشفنا؟ اكتشفنا اخلرقة ثوبا المرأة 
دفنت حية حتتضن رضيعا ملا يزل يتعلق 

بثدي أمه..(..  /ص93
   فالقاص يعتمد مقومات واس��اليب 

تعبيرية كآلية السرد التي تتجسد في 
املقومات السردية كاحلدث والشخصية 
والفض��اء املكان��ي والبني��ة الزماني��ة 
والتعبي��ر بالص��ورة املش��هدية بنحو 
موجز ومكثف بالرمز واالنزياح لتحقيق 
املتع��ة اجلمالي��ة باس��تيقاظ احلي��اة 
والرؤية االبداعية فكان النص)تصميما 
محمال بق��در من احلساس��ية ..( على 
ح��د تعبير هربرت ريد.. كونه يكش��ف 
عن مكون عراق��ي )الكرد(خالل مرحلة 
التهجير والدفن للمعارضني للسلطة 
آنذاك في صحراء الس��ماوة وامللب��س 
يكش��ف عن ه��ويتهم.. اضاف�ة الى 
اعتماد املنتج)القاص( ثوابت ومكونات 
فني��ة وجمالي��ة تنحصر ف��ي فعلية 
التركيب والتتابع والتس��ريع واملفارقة 
االس��لوبية االدهاش��ية ..فض��ال ع��ن 
اهتمام��ه باجله��د التكثيف��ي اللغوي 
واالخت��زال ف��ي املضام��ني م��ن اج��ل 
التحلي��ق في اللغة والس��مو بها الى 
درجة الشاعرية واالنفتاح على مفهوم 
التجريب في سياق اجلماليات احلداثية 
مع اهتمام بعنصر املفاجأة االسلوبية 
داخل البناء احلكائي..املتسم باخلاصية 
الرمزي��ة التجريدي��ة باس��تخدام لغة 
املوحية  والدوال  الس��يميائية  االشارة 
التي تس��تنبط  باملدل��والت  املكتن��زة 
والنصي��ة  اللغوي��ة  س��ياقاتها  م��ن 

والذهنية.. مستلهمة مكونات السرد 
)احلدث/الشخصية/فضاء  وخصائصه 
يثير في املستهلك)املتلقي( االحساس 
بالكينون��ة في الزمان واملكان على حد 
تعبير هايدجر.. / رؤية سردية شعرية او 
    yve tadie ما يس��مى عند ايف تادييه
باحملكي الشاعري.. اي ان النص ينساق 
بوس��اطة  االبداعي��ة  الش��اعرية  وراء 
اس��تخدام القال��ب الش��عري واللغة 
املوحية والصور الشعرية االنزياحية../
نسق زمني مكثف وصياغة اسلوبية..

قال له��ا: االفضل ان اتوارى عن العيون 
الغيب االلسن..

النأي..الليال��ي  باجت��اه  وغاب..ضارب��ا 
خارط��ة املس��ير اس��تدالال بالنج��وم/ 
استعانة بركام االيام اخلوالي واحاديث 
خزين��ة املعارف..أما النه��ارات فللرقاد 
حتت ظل غزارة اغصان ش��جرة طلح او 
اتكاء على كت��وف افياء اخاديد ولدتها 
حت��ركات الري��اح اتقاًء حلم��أ الصحراء 
لهيبة الرمال واكتس��ابا المان مفقود 
تشرذمه الساعات العتيمة..وغير ذلك 
صور لألهل تش��حذها الذاكرة وتلمها 

رغبة العودة للقاء احلميم..
) الوجوه تطل وتغيب.. تتبدل األماكن.. 
وهو ب��ني هذه وتل��ك كان يغوص رويدا 
رويدا نحو قرار ال يع��رف منتهاه  مرددا 

ما سبق قوله:

� االفضل ان أت��وارى عن العيون الغيب 
االلسن   /ص25 � ص26..

واس��تراتيجية  يتواف��ق  فالق��اص     
القول)البالغة ف��ي االيجاز( وما طرحه 
النف��ري الصوفي)كلما ضاقت العبارة 
اتس��عت الرؤية(..كي يحق��ق تكثيف 
احلدث واملوضوع كونه عنصر اس��لوبي 
يح��دد بني��ة الن��ص ومتانته..بوصفه 
عنص��را حيوي��ا مب��ا ينط��وي عليه من 
م��ن  تس��تحضر  وثنائي��ات  مج��ازات 
فض��اءات فني��ة وجمالي��ة.. باعتم��اد 
اللغ��وي واملوضوعاتي.. الرمز واالنزياح 

واالس��تعارة  واجملاز. باعتم��اد لغة ذات 
ابعاد داللية وجم��ل موجزة بعيدة عن 
االس��هاب الوصف��ي وكثرة املش��اهد 
بتصوي��ر فن��ي لغ��وي ين��م ع��ن دراية 
واعي��ة للمنتج)الق��اص( واش��تغاالته 
التي تقوم على معايير)كمية وكيفية  
وتداولية وداللية ومقصدية..(.. تتضافر 
في بيان خصائصها وهندستها معنى 
ومبنى..بتوظي��ف لغة واعية)بوصفها 
بني��ة خطي��ة( له��ا بع��دان: اولهم��ا 
ظاه��ري بالدوال الصوتي��ة التي تؤكد 
عل��ى وجود طاقة ايحائي��ة كامنة في 
طبيعة االبنية الصوتية املنس��ابة من 
ب��ني جوان��ح النص..وثانيهم��ا باطني 
خفي بداللة املعنى..)اس��تدارت عائدة 
ف��ي  يرح��ل  زوجه��ا  لغرفتها..الف��ت 
نوم��ة هانئة..الغطاء يدثر جس��ده اال 
الوج��ه الغ��ارق في دع��ة وانبس��اط.. 
وبنظ��رة زاحفة حمل��ت هديتها املقدمة 
من��ه قب��ل ثالث��ة اي��ام تنتص��ب على 
رف جمع��ت فوق��ه جملة هداي��ا اثيرة 
عنده��ا � لع��ل احدها ذل��ك الصندوق 
اجلمي��ل � /ابتهجت.. غير ان ش��يئا ما 
كالهاج��س خل��ق قلقا..ع��ادت تتذكر 
م��وت ابيها بعد اس��بوعني من تقدميه 
الصن��دوق هدي��ة/ مقت��وال بطعن��ات 
غادرة ف��ي حديقة عام��ة ضيعت كل 
اسباب القتل ومسحت جميع معالم 
االكتش��اف. نف��رت متطي��رة. تناولت 
جت��ر  قط��ار  ماكن��ة  الهدية)الهدي��ة 
ث��الث عرب��ات.. خم��نت ان كل ع�ربة 
ت��مثل ع��ق�دا م��ن االعوام.. والثالث 
عق��ود هم عم��ر زوجها ال��ذي يكبرها 
مس��دلة  العرب��ات  بعامني..ونواف��ذ 
الستائر باستثناء آخر نافذة من العربة 
االخي��رة.. هن��اك وجه لق��رد يضحك.. 
خالته ميد لسانه استفزازا..(..استدارت 
عائدة الى الس��رير تتدث��ر مطوقة اياه 
بذراع��ني مختلجتني..مرتبك��ة/ وجلة 
قضت ساعات ذلك النهار.. وفي الليل 
صرف��ت وقتا ممطوط��ا تنتظ��ر مقدم 
ال��زوج العام��ل ف��ي محط��ة قطارات 
املدينة..م��ا لبث ان استس��لمت لنوم 
مربك/هزيز..لتس��تيقظ عل��ى انطالق 
رنني الهاتف في حلظ��ة قاربت حلظات 
اس��تيقاظها املف��زع لكابوس االمس.. 

نهضت مرتعبة.. مبوجة خوف مهاجم 
وتوجس مريب رفعت السماعة تصغي 

لصوت رجولي حنون:
نأمل حض��ورك ملركز البوليس ثمة أمر 
يتعل��ق بزوجك..كون��ي هادئة../ص75� 

ص76..
  فالن��ص يتصاعد بثواب��ت ومكونات 
فني��ة وجمالي��ة تنحصر ف��ي فعلية 
التركيب والتتابع والتس��ريع واملفارقة 
االدهاشية وااليجاز والتكثيف والصورة 
املش��هدية..مع اعتم��اده تقانات فنية 
منها االس��تذكار واالس��تباق والتكرار 
الظاه��رة االس��لوبية الت��ي تعك��س 
جانبا من املوقف النفس��ي واالنفعالي 
الذي تفرضه طبيعة الس��ياق..وهناك 
التنقيط)النص الصام��ت( الدال على 
الزمن والوس��يلة التعبيرية التي ترمز 
للمح��ذوف م��ن التعابي��ر الت��ي حترك 
ذهن املس��تهلك)املتلقي( كي يسهم 
في بن��اء النص الذي تتمح��ور مناطق 
اجلمالي)االس��تاتيكي(  االش��تغال 
داخ��ل تيمته وعلى امت��داد بنيته التي 
يختفي وراء وجوده��ا الظلي املضمون 
احملرك لذاكرة املس��تهلك الستنطاقه 
واعيا..كاشفا  تأويال  ابعاده  واس��تقراء 
عم��ا يركن خلف الفاظه ومش��اهده.. 
فضال عم��ا ميتاز به فضاؤه من تكثيف 
واخ��تزال مف��ضيان الى االنس��جام 
والتناغ���م مع��ه ..كون��ه يص��در من 
رؤي��ة ذهني��ة ثقافي��ة توظ��ف احاالت 
معرفية تتمظهر في التركيب النحوي 
واعتماد اجلمل البس��يطة ذات احملمول 
الواحد)فعلي��ا او اس��ميا او ظرفيا..(..

وتق��وم الفواصل)عالمات الترقيم( في 
تقطيع اجلم��ل وتكثيفه��ا واختزالها 
والتي ه��ي غالبا ما تكون جمل فعلية 
دالة على احلركة والتوتر الدرامي واثراء 
االيقاع السردي وتسريع االحداث بنحو 
دينام��ي حيوي..اضاف��ة الى خضوعها 
لغ��ة  بتوظي��ف  االنزي��اح  خلاصي��ة 
والترميز  واجملاز  التشخيص االستعاري 
من اج��ل خلق لغ��ة ايحائية ش��اعرة 
مؤثرة استجمعت كل مكونات الفعل 
السردي وخصائص التشويق واالدهاش 
الفن��ي واجلمالي املتس��مة بخاصيات 
داللي��ة وجمالي��ة تتجس��د فني��ا في 
والتراكي��ب اجلملية  واحل��ذف  االضمار 
وتتابعها في سياق النص من اجل خلق 

التوتر الدرامي والوصف املقتضب..
وبذل��ك ق��دم الق��اص خطاب��ا لغويا..

معرفي��ا تش��كل م��ن بن��ى ثقافي��ة 
واجتماعي��ة م��ن خ��الل اداة توصيلية 
للتعبير عن املعان��ي املكتنزة في ذهن 
املنتج وهو يخوض في عوالم الصحراء 
والتواج��د  الطبيعي��ة  بامتداداته��ا 
البشري الذي يشغل عواملها ويعيشها 

لتحقيق رؤاه ومقاصده اخلطابية.. 

د. عبد العظيم السلطاني

كت��اب ))م��ن الذي دف��ع للزَّم��ار؟ احلرب 
الب��اردة الثقافية(( ملؤلفت��ه البريطانية 
ص��در  س��وندرز،  س��تونر  فرانس��يس 
ف��ي بريطاني��ا باللغ��ة االنكليزية عام 
1999. وبني ي��دي اآلن الطبع��ة الرابعة 
املترجم��ة إل��ى العربي��ة ع��ن املركز 
القوم��ي للترجمة في 

القاهرة، بترجمة طلعت الش��ايب عام 
2009. مبعن��ى آخر، أحت��دث عن كتاب لم 
يُنش��ر قبل أس��بوع أو ش��هر أو س��نة، 
لنكت��ب عن��ه ق��راءة في��ه. لك��ن هذا 
الكتاب كالذهب، ال عالقة لزمن صدوره 
بأهميته. فأهميته متغلغلة فيه وبأكثر 

من منحى. 
     الكتاب يتن��اول موضوعة: ))اخملابرات 
الفن��ون  وعال��م  األمريكي��ة  املركزي��ة 
واآلداب((، وهذه اجلملة الشارحة ُوضعت 
على نس��خة الكتاب بترجمته العربية، 
بوض��ع مائل، ك��ي تبدو خ��ارج العنوان 
الرس��مي للكت��اب، وف��ي 
تبقى  الوقت عينه 
ش��ارحة  جمل��ة 
مضمون��ه.  ملرك��ز 
وه��ي جمل��ة غي��ر 
موجودة في البطاقة 
للكت��اب  التعريفي��ة 
اإلنكليزية  بنس��خته 
األص��ل. ولع��ل وجودها 
ف��ي الترجمة العربية ذا 
داللة. فاملسؤول عن نشر 
العربية  بترجمته  الكتاب 
الثقافي��ة  املي��ول  يُ��درك 
للقارئ العرب��ي، وبحثه عن 
ملنظومة  الس��رّية  احلكايات 
اخملابرات أو غيرها. وقد تدغدغ 
ه��ذه اجلملة لدي ه��ذا القارئ 
رغبته املكبوت��ة أو املعلنة في 
احلديث عن نظرية املؤامرة، التي 
حتوكه��ا اخملاب��رات العاملي��ة. لذا 
هي ))ضربة معلم(( جلذب القارئ 

العربي.  
      الطريقة التي ُكتب بها الكتاب 
سردية كفيلة بجذب القارئ، ودفعه 
للتواص��ل ف��ي ق��راءة كت��اب ضخم 
وخمس��ني  أربعمائ��ة  جت��اوز  احلج��م 
صفحة. ليجد الق��ارئ أهمية الكتاب 
في أكث��ر من موض��ع. فه��و مهم في 
موضوع��ه، ال��ذي يني��ر جانب��ا متعّلقا 

بظروف ودوافع وأه��داف بعض اإلجنازات 
الثقافي��ة واألدبية والفنية. فيس��اعدنا 
ف��ي فهمه��ا كم��ا ينبغ��ي أن تُفه��م، 
ح��ني وضعها ف��ي س��ياقها الصحيح. 
فه��ي ليس��ت نصوصا ب��ال ج��ذور. إّنا 
ه��ي خطاب��ات ثقافي��ة لها رؤي��ة ولها 
جذور ورواف��د وغايات ومح��ركات، وهي 
بالنتيجة ش��واهد على عص��ر، مازالت 
نسخه تتكرر ولو بصيغ وأشكال أخرى. 
والكت��اب مهم ألّنه يش��رح لن��ا األيادي 
صناع��ة  ف��ي  تتدخ��ل  الت��ي  اخلفي��ة 
الثقاف��ة... وه��و مه��م ألّنه يش��رح لنا 
ضمنا بؤس اإلنس��ان حني يكون بضاعة 
بيد السياس��ة وأجهزة اخملاب��رات، حتى 
انخرط صفوة ليست قليلة من املثقفني 
وكب��ار الكّت��اب في جوقة م��ن املُزّمرين 
واملرّوج��ني وبثم��ن مدفوع. ويش��رح لنا 
ضمنا بؤس اإلنسان وهو سوق ترّوج في 
عقله البضاعة الثقافية لتلك األجهزة 
واملنظم��ات، فيش��رب س��موما ثقافية 

باسترخاء.
   ف��ي الكتاب ش��رح تفصيل��ي لوقائع 
س��عي اخملابرات األميركي��ة ال� CIA في 
تصديها لثقافة املعس��كر االشتراكي 
من خالل تأس��يس نس��ق ثقافي مضاد. 
عملت عل��ى تنميت��ه بقوة، م��ن خالل 
مكتب خاص أسس��ته ع��ام 1947، ثم 
تُ��ّوج عمل املكتب بتأس��يس ))منظمة 
احلري��ة الثقافي��ة(( ع��ام 1950. ليكون 
هدفها التصدي للمشروع اآليديولوجي 
الثقاف��ة  ومحارب��ة  االش��تراكي، 
الشيوعية وكشف سوأتها، وتصويرها 
كش��يطان غايت��ه خنق حرية اإلنس��ان 
وتنميطه. والثاني من أهدافها، حتس��ني 
صورة أميركا وتسويقها أنوذجا ثقافيا 
للعال��م احلر. فكان��ت املنظمة حريصة 
شديد احلرص على تقدمي ذاتها على أنها 
واجه��ة ثقافية أميركي��ة راعية احلرية، 
وأنها تس��اعد الناس عل��ى التعبير عن 
حريتهم اإلنسانية والدفاع عن الثقافة 
املدنية الليبرالية. وسّوقت هذه الفكرة 

في أوروبا مثلما سعت إلى تسّوقها في 
أنحاء العالم األخرى.

    وف��ي الكتاب كش��ف للكيفية التي 
تدير به��ا اخملابرات األنش��طة الثقافية، 
وه��ي الس��ّرية واالعتماد عل��ى الدعاية 
وتأسيس شبكة اخطبوطية واستعمال 
ش��تى الوس��ائل التي ميكن أن تؤدي إلى 
حتقيق أغراضهم، وأّولها وجوه املشاهير 
وشخصيات الفن واألدب والثقافة... وفي 
الكتاب كش��ف للقي��م الثقافية التي 
يس��تندون إليه��ا ويديرون مش��روعهم 
الثقاف��ي اخملابرات��ي من خالله��ا. فهم 
ك���  مب��ادئ خطي��رة  إل��ى  يس��تندون 
))الكذب الضروري((، وشرعية التزييف... 
وفي الكتاب أس��ماء لنماذج متناقضة 
من املثقف��ني، فمنهم من باع نفس��ه، 
وأّج��ر قلم��ه، بثمن بخ��س، ومنهم َمن 
كان يبي��ع ويؤّجر أيض��ا، لكنه يجيد فن 
رفع س��عر البيع أو التأجير. ومنهم من 
لم يستجب لإلغراءات، فلم ينخرط في 
هذه املشاريع الثقافية املشبوهة، وكان 
عصيا عل��ى البيع والتأجي��ر، له موقف 
وجودي م��ن معنى حيات��ه وقيمة ذاته، 
فهو يجد قيمتها في نظرته لها وليس 
فيم��ا يقال عنه، فما قيمة اإلنس��ان إن 

ربح العالم وخسر ذاته؟!!. 
وتنّوعت درج��ات ارمتاء الكّتاب واملثقفني 
ف��ي أحضان ال� CIA . فمنهم من تعاون 
بنحو ش��خصي وكبير، ف��كان موظفا 
مباش��را لديه��م. ومنه��م َم��ْن تعاون 
بدرجة أقل، كتزوي��د املعنيني بإدارة تلك 
احلرب الثقافية الباردة بقائمة بأس��ماء 
املتعاطف��ني مع  الكت��اب واإلعالمي��ني 
ومنهم  االش��تراكي)ص327(.  املعسكر 
الثقاف��ة  ))منظم��ة  اس��تثمرت  َم��ْن 
واحلرية(( واجهة ال� CIA منجزهم األدبي 
ال��ذي أصدروه خارج تأثير املنظمة أصال. 
مث��ل الكاتب البريطان��ي ت. س. إليوت، 
املتدّي��ن املع��ادي لإلحل��اد والش��يوعية، 
فاس��ُتثِمر توجهه الثقافي، ف�))عهدت 
بترجمة عمل الي��وت »الرباعيات األربع« 

وكان��ت تلق��ى النس��خ م��ن الطائرات 
على روس��يا(( )274(. ومثل ه��ذا أورويل 
وروايت��ه ))1984((، الت��ي عّب��ر فيها عن 
رؤي��ة تش��اؤمية للمس��تقبل، وفيه��ا 
ومفاس��د  س��لوكيات  كل  يش��جب 
األنظمة القمعية التس��لطية، وهو لم 
يكتبها اس��تجابة لطلب من املنظمة 
، ف��� ))برغ��م أن أه��داف الكت��اب كانت 
الرس��الة  أن  إال  التعقي��د،  ف��ي  غاي��ة 
كانت واضحة: فه��ي احتجاج ضد كل 
األكاذي��ب، ضد كل أنواع اخل��داع واحليل 
الت��ي متارس��ها احلكومات، لك��ن خبراء 
الدعاي��ة األميركي��ني كان��وا حريص��ني 
على أن يجعلوها تسير في مسار معاد 
للشيوعية(( )ص324(. فعملت املنظمة 
على إنتاج الرواية لتكون فلما سينمائيا 
في اخلمس��ينيات، بعد أن دفعوا احلقوق 
املالية لورثة الكاتب أورويل. وتدّخلوا في 
التحوير/التزييف  الفلم فحّوروا بع��ض 
ف��ي ن��ص الرواي��ة لتناس��ب أهدافهم 
 CIA �في محاربة الش��يوعية. ب��ل إن ال
وضع��ت نهايت��ني مختلفت��ني للفل��م، 
واحدة تناس��ب اجلمهور األميركي حني 
يُع��رض الفل��م فيه��ا، وأخرى تناس��ب 
اجلمهور البريطاني ح��ني يُعرض الفلم 
ف��ي بريطاني��ا. وُوزع الفل��م على نطاق 
واس��ع، ودُعم من خالل الدف��ع للكتابة 
عن��ه ف��ي أكب��ر الصح��ف األميركي��ة 

)ص327-326(.
        يدعون��ا كت��اب ))َم��ن ال��ذي دف��ع 
للزم��ار؟(( إلى التأّمل في كيفيات تدخل 
اخملابرات في توجيه الثقافة، أوال، ويدعونا 
إل��ى التأّمل في خط��ر الثقافة، أداة من 
أدوات التحّك��م باجملتمعات والدول ثانيا. 
فالثقافة أرضي��ة الوعي التي تنتج نوع 
اآلداب والفنون وطبيعة الرؤية الثقافية 
الت��ي حتمله��ا. وقد كان��ت تُصرف على 
صناعة الثقافة املؤدجَْلة األموال الطائلة 
وبنحو س��ري وبال أدل��ة.  و))كان ملنظمة 
احلري��ة الثقافي��ة مكاتب ف��ي 35 دولة، 
ويعم��ل بها عش��رات املوظفني، وتصدر 

أكثر م��ن 20 مجلة ذات نف��وذ. وتنظم 
املع��ارض الفني��ة ومتتل��ك مؤسس��ات 
إعالمية. وتعقد مؤمترات دولية حتضرها 
ش��خصيات ب��ارزة. وتكاف��ئ الفنان��ني 
واملوسيقيني باجلوائز، وترعى معارضهم 
املنطق��ة  تس��لم  ول��م  وحفالته��م((. 
العربية من يد هذا األخطبوط الثقافي 

اخملابراتي، فكان له مشروع في بيروت. 
وهك��ذا ب��دا مجم��ل عم��ل ))منظمة 
الثقاف��ة واحلري��ة(( ف��ي اخلمس��ينيات 
والس��تينيات.. وكأنها تقود غزوا ثقافيا، 
يطلقون علي��ه، ))عصر تنوير جديد، وأن 
ذلك سوف يسمى ب� »القرن األميركي«((. 
متخذة من وس��ائل نقل املعرفة والفن 
أدوات له��ا، من كتب وأف��الم ومؤمترات...

الخ. كّلها مسخرة لهذا الغزو الثقافي 
لالستحواذ على عقول البشر.

     كت��اب ))َمن الذي دفع للزَّمار؟(( مهم 
مبجمل داللته، ويستحق أن يُقرأ بعناية 
م��ن الغ��الف إل��ى الغ��الف، فحتى في 
صفحة الش��كر والتقدير التي كتبتها 
سنودرز يجد القارئ مساحة من اإللهام 
والتحري��ض عل��ى الكتاب��ة الصادق��ة 
النبيل��ة. مثلما يجد التعظيم والتوقير 
امللِه��م، من أولئك الذين ميّدون يد العون 
ملؤّلف��ة ج��ادة ومّصدقة مبا مت��ارس من 
كتاب��ة. إذ ت��روي الكاتب��ة ف��ي صفحة 
الشكر معاناتها في كتابة هذا الكتاب، 
وه��ي جت��ّرر صنادي��ق أوراقه��ا ووثائقها 
وتتنق��ل من م��كان آلخر، وتب��ذل اجلهد 
واملال وتخاط��ر أحيانا من أجل كتابها...

وهي تش��كر كل الذين قّدموا لها عونا، 
م��ن توصية في احلصول عل��ى وثيقة أو 
ترميم ثقتها بنفسها حني تتزعزع حتت 
مطرقة اليأس واإلحباط وتوصد بوجهها 
األبواب، وتزداد املضايقات من إدارة وثائق 
ال��� CIA... س��نودرز حت��ى في ش��كرها 
تفت��ح أبواب��ا م��ن التحري��ض واإللهام 
للكتاب، لتكون احلقيق��ة نصب أعيننا 
ونحن نس��جل ما ينبغي أن يُسّجل، بأن 

نكتب التاريخ لنرّم احلاضر

الترميز واالنزياح في )فم الصحراء..(

ار؟«.. كتاب يستحق القراءة »من الذي دفع للزمَّ
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ناظم ناصر القريشي

 : هولدرل��ن  األملان��ي  الش��اعر  يق��ول 
“اإلنس��ان يس��توطن األرض شعرياً ” و 
أنا أقول وهل يستطيع أن يصاغ الزمن 
ش��عرياً.. فمس��افة الوقت م��ن الباب 
األمام��ي للنهار الى الب��اب اخللفي له 
هي قصي��دة احلي��اة, و روح الش��اعرة 
التي تهيم مع أفكارها وهواجس��ها و 
كلماتها الت��ي تصحو في الزمن,فهي 
تفتح احل��واس على تدج��ن اللحظة 
الش��عرية و البحث ع��ن معنى للزمن 
ه��ذا الكائن غي��ر املرئي وهو ينس��اب 
عبر نهاراتنا ليتوارى عبر الباب اخللفي 
للنه��ار حامال مع��ه االغت��راب والتيه 
والعزلة التي تواجه حياة اإلنس��ان,وملا 
يض��ج فيه��ا م��ن ص��راع واش��تباك 
واس��تالب, فيصبح الزمن زمن أخر في 
القصي��دة ويصبح الش��عر لغة لهذا 
الزمن وكما يخبرنا الشاعر إن »الشعر 
بوصف��ه أدبا، وبوصفه لغًة، يكش��ف 
في العالم عن طبق��ة موجودة ولكن 
األع��ن ال تالحظه��ا في الواق��ع ، وهو 
��ع  بقيام��ه بهذا يغيِّر في حياتنا ،يوسِّ
الفضاء ال��ذي نحن إي��اه » فنجد وراء 
الرؤي��ة رؤيا تعبر عن جوهر األش��ياء و 
تكشف لنا عن ما ال نراه و لكن نشعر 
به دائما و يسايرنا فتقول الشاعرة في 
قصي��دة ) الباب اخللف��ي للنهار ( التي 

منحتها عنواناً للديوان 
أن تكون هدًفا متحركاً

خارج اللعبة
خارج املعركة

إلها اعزل
أن يكون الهواء ملغًما..

بتفتيش راسك
سريرك

ساحة وقوف أمنياتك
أن تستدرج حركاتك..

غضًبا غامضاً
وريبة رعناء

فالش��اعرة أمال ابراهيم في ديوانها ) 
الب��اب اخللفي للنه��ار ( الصادر عن دار 
الغدي��ر للطباع��ة و النش��ر و التوزيع 
بالبص��رة بقصائده التس��عة عش��ر 
دائمة التنقيب في التقاطعات ما بن 
الغي��اب و احلضور واحلي��اة و القصيدة 
،والش��خصي والعام. وهي في دأب في 
البح��ث عن معن��ى لوجوده��ا ،و عما 
انف��رط منها، في حال��ة وعي مكثف 
بذاتها إذ يبدأ التحول عبر ما تعيش��ه 

من ص��راع مي��س وجوده��ا ومصيرها. 
فتقول في قصيدة )غيبوبة):

حن وصلت قدماُه الفاقدتاِن للذاكرة
كان ظّله يراجُع الطريق
و األحذيُة تقّلب جدواها

في جيبه كرزات الشمال
وكفٌّ أبقت عليها الصدفة..

املدينة يشوي جلدها عقرب الساعات
معدموها غارقون بأداء الزكاة

ويؤدي اطفالُها عنها الفرح
الطاحونُة لآلَن تشتهي الريح..

حن وصل بأحالمه الكاملة،
كان ولُده يرسم العائلَة على الّسياج

مع أبصال النرجِس العذراء
ذات املوسم الواحد..

وهي:
كانت تسجر التنور..

بأسمال وكتٍب ممنوعة
بألعاب الّصغار التي صنعتها

ليلَة عيٍد ُمفلسة
كان قد تركها أغنيًة على خّد منديل

ظلُه غطى اخلبزَ واحلطب
أخذت تقّبله... حتى الغياب

ترس��م الش��اعرة لنا بانوراما شعرية 
م��ن خالل التراك��م اإلبداعي ) املصاب 
بإدهاش اجلميع (بلغة موجزة ومكثفة 
عميقة الدالل��ة؛ فتبدو هنا خالل هذه 
القصيدة , مرئية و ملموسة و مؤثرة ، 
وكلماتها تتبرعم كبذور مليئة بالنمو 
ف��ي داخلن��ا , و ق��د تفع��ل الكلمات 
الكثير من اجل اس��تمرار احلياة و احلب 

و لو شفهيا... حتى الغياب
القصائد علين��ا بحمولتها  فتقت��رح 
العميق��ة  الفلس��فية  و  اإلبداعي��ة 
املعنى، حضورها الشعري و هي بكاِمل 
أناقته��ا من خالل الضوِء النحيل الذي 
سيتس��رب عبر الباب اخللف��ي للنهار 
؛شفرة الزمن إذ تبدو أكثر إصرارا و إثارة 
عل��ى احلضور ميثله��ا الضوء و الضالل 
مخفورا بقطيع م��ن األوهام و األحالم 
,وهو يتجول كموس��يقى صامته في 
الف��راغ فتقول بقصيدة ) مس��تقيم 

خرف(
لم يعاِن كما يجب...

ه��ذا اخل��ط ال��ذي ل��م يتكّب��د عن��اَء 
النقاط

خجال من الزوايا التي كلما كبرت
أشارت الى السماء

نظرية ساذجة تلك التي ترميه بأقصر 
الطرق

ما بال منعطفات العشب والضوء؟
فتتأمل الش��اعرة أفكارها وهي تنمو 
كنباتات زاحفة بال ماء , رغم أن ساعة 

الوقت الرملية تنغلق على ذاتها , لغة 
الش��اعرة هنا هي من حي��ث دالالتها 
,الباحث  للخ��الص  التأويلي��ة خطاب 
عن وج��ود افتراض��ي , مض��اد للغربة 
واالستالب، فنجد أن الكلمات تنصهر 
في حلظتها فتأخذ مالمح الوقت الذي 
مر به��ا فتقول ف��ي قصي��دة )نباتات 

رأسي الزاحفة (
شقوق احلائط

حفر الرأس
شرخ القلب القدمي

كلها تصلح للهرب.
أيها النردُ..

رموا بنا في ِحْجر عائلة مذهولة
وبساالٍت جتوب املدينَة في الظالم

أحتسس القضبان تنبت بن َشعري
بيضاء من احلكمة..

اجلياع يفضلون اخلبزَ األسمر
كامَل القشرِ واألتربة

اجلياع جًدا..يفضلون املورفن
ثانيًة

يضيق الرأس ويلتصق السؤال الذي
ال يؤَكُل وال ميوت

يزحف في الشيب ليال
ليدفَع بعناقيِد ُسّكٍر خاٍل من األتربة

خارَج الذهول.. واملدينة
من األفضِل أن أعيَد تسقيَف رأسي

فجن��ُن الفك��ر ينم��و معاف��ى ف��ي 
الظالل
اجلدار..

يضيق بالنوافذ
شروٌخ تتسلُق الرأَس

وتلتوي...
فالش��اعرة تنش��د زمنه��ا ,و متس��ك 
بجذوة الش��عر املقدسة في اللحظة 
التي س��تنمو وتغ��دو قصيدة  كما لو 
كانت تخفق بجناح��ي اخليال، فالروح 
الش��اعرة لم تكن س��وى همس��ة أو 
نسمة تتس��لل بن الكلمات لتستقر 
عل��ى ش��جرة القصي��دة،و ه��ي ف��ي 
ش��به حلم يفيض عنها , فيصل الى 
إحساس��نا  ش��عورها الواثق باليقن 
في قدراتها وف��ي معرفتها وجتربتها ، 
أن هناك جزء أصيل فينا ينشد اخلالص 
أيض��اً فتق��ول ف��ي قصي��دة ) أمنية 

الفريسة (
كم أنت ممتع!

كحزم��ة ض��وٍء اكتش��فت للتو ثقب 
الباب

تسلل
وغلف الكلمات بالنشوة

دسها في أذني املرهفة اآلن
الظالم دامس هنا

في هذا الرأس العتيق
أية حكمة ترجى من بومة عمياء؟

الغابُة.. متني النار بوجهي
بعد كل مكاشفة

بعد كل ومضة..
أيها الضوء

أيتها النشوة..
ادخال رأسي آمنن..

فالش��اعرة تبحث عن معجزة وحيدة 
هي أن تك��ون ذاته��ا ال إنس��اناً حزيناً 
فرغ��ت روح��ه م��ن كل قوت��ه، فتقول 

بقصيدة ) ورقة (:
ورقة

بكعب الصبر الرفيع
وأنوثة صادفتني
انتظر ما تبقى

من العشب..
القلب يقبض على جمرة الغناء

اوراٌق تتساقط قبَل أوان االصفرار
البراعم حتترق

والرحيق..
أيتها الصدفة

األوالد دائما يكبرون
واحلب لن ينتهي

كتبت هذه القصيدة كترنيمة حزينة , 
تتشبث بالصبر كما تتشبث الشجرة 
باألرض ، فاجل��ذور التي متتد عميقاً في 
التراب جتع��ل األغصان تتم��دد باألمل 
كأنه��ا اكف الرج��اء ، وهنا س��ندرك 
معنى التناغم في أن يتحول هذا احلزن 
ف��ي ذات اللحظة التي وجد فيها  الى 
أمل وهذه هي القيم��ة اجلمالية التي 
تنط��وي عل��ى مفه��وم رائ��ع لإلبداع، 
وهذاما س��وف ينمو و يش��ع و ينبعث 
من نفوس��نا، ونحن ن��درك هذا اجلمال 
,فالكلمات التي مضغت احلزن أخرجته 

إلى ما يقابله من أمل.
والناظر الى ش��اعرية الش��اعرة أمال 
ابراهيم عب��ر ديوانها ) الب��اب اخللفي 
للنهار (س��يجد أن الذائقة الش��عرية 
لديها تعبر عن بع��ٍد جمالي ومعرفي 
يكش��ف ع��ن ميوله��ا اإلبداعية الى 
االبتكار والتجديد, و س��يجد كلماتها 
حتاك��ي  وقوي��ة  وعميق��ة  مش��رقة 
زمانهابطريقة باه��رة مؤكدة وجودها 
ألقصياجتاهها وهي تتدفق نحو أعماق 
الروح متحررة متاماً من الوهم و املثالية 
الالمع��ة, تبح��ث عن ح��االت االنبهار 
بإيق��اع داخل��ي متناس��ق ومتناغ��م 
بسالس��ة م��ع اإليق��اع اخلارجي حيث 

يكون الشكل جتلياً بارعاً للمضمون.

خضير الزيدي 

العل��وم االجتماعي��ة  ع��ن سلس��لة 
وبتقدمي ومراجعة احمد أبو زيد أس��تاذ 
األنثروبولوجيا في كلية اآلداب جامعة 
)التحليل  اإلس��كندرية ص��در كت��اب 
العربي��ة  املكتب��ة  ليع��زز   ) الثقاف��ي 
بإص��دار جدي��د م��ن ش��أنه أن يضفي 
مزي��داً م��ن األف��كار في حق��ل النقد 
الثقافي الذي اش��تغل عليه الكثيرين 
من اخملتصن بالش��أن اإلبداعي الكتاب 
الذي عالج أعمال بيترل بيرجو ويوجن 
فوكووم��اري  وميش��يل  هابرم��اس 
روجالس حافظ علي��ه املقدم أن يكون 
بنسق واحد من ثوابت النقد والتحليل 
واحدة  واالهتم��ام بقضي��ة  الثقاف��ي 
لطاملا شغلت بال املهتمن في حقول 
املدارس االنسانية يعرج في أبو زيد في 
مقدمة الكتاب حول التغيرات اجلذرية 
في مجاالت دراس��ة الثقاف��ة اخملتلفة 
وبأهم املناه��ج والنظريات التي تبناها 
الغرب في   الستينيات والسبعينيات 

من القرن املنصرم.
 منوه��اً القارئ إلى نظري��ات تراجعت 
لع��دة أس��باب وكان أفوله��ا واضح��اً 
للعي��ان وب��زوغ عه��د جديد م��ن تنوع 
ولعل  وضرورتها  وامتداده��ا  النظريات 
امللف��ت ف��ي كل تلك النظري��ات التي 
أش��ار لها املق��دم بأنها اس��تندت إلى 
اجملتم��ع وحق��ل قضاي��اه م��ن خ��الل 
التحليل الثقافي وم��ن جملة األمثلة 
الت��ي يس��وقها م��ا توف��ر م��ن فرص 
ملعاجلة الف��ن واللغة والهوية والتاريخ 
وتصورات الزمان وامل��كان وفقا ملنظور 
نق��دي خالص م��ن اج��ل التوصل إلى 
خطوات أولية ذات أبعاد حتيط باجملتمع 
واالهتم��ام باملش��اكل الظاه��رة فوق 
س��طح الوجود والثقافة مش��يرا هنا 
إل��ى س��ياقات متنوعة منه��ا علمية 
كجوان��ب العومل��ة واالنترني��ت وغ��زو 

الفض��اء وعال��م االتص��االت وقضاي��ا 
حساس��ة ف��ي السياس��ة واالقتصاد 
والنق��د ما بع��د الكولونيالي للثقافة 
الغربية حقيقة الكتاب مثلما نفهمها 
ف��ي املقدمة تناولت مؤش��رات عديدة 
خصت مشكالت التغيير والتاريخانية 
اجلديدة واملادية ومتطلبات املس��تقبل 
هذه القضايا مثلما يراها أبو زيد قدمت 
س��ابقا من قب��ل فالس��فة متثلت في 
أفكار نيتش��ة وأعمال ميش��يل فوكو 
وج��ان بوردريار وفرانس��وا ليوتار وعليه 
يؤكد لنا إن في الواقع الكثير من املواد 
املتاحة للتحلي��ل الثقافي وهي غنية 
وثري��ة وعميقة الدالل��ة والتنوع ولعل 
اإلش��ارة املهم��ة التي توق��ف عندها 
احمد أبو زيد في املقدمة والترجمة هي 
أن معظم نظري��ات التحليل الثقافي 
املعاص��ر تع��د الثقافة رم��زا أو عالمة 
له��ا معان حتتاج إلى تفس��ير  واملعنى 
ه��و اآلخر إمنا يت��م تكوين��ه وتخليقه 
عن طريق األفعال واألش��ياء والتي تعد 

بدوره��ا عالم��ات ومن أهم م��ا توصل 
إليه الكتاب اعتبار الثقافة نس��ق من 
األفعال ميكن دراس��تها ويعرج هنا إلى 
م��ا ذك��ره ذات مرة )روالن ب��ارت ( من أن 
الرج��وع إلى األعمال يع��د أمرا ضروريا 
في الكشف والتحليل وما متيز في هذا 
احملور من التحليل الثقافي هو اتس��اع 
مجاله وتنوعه بحيث يشمل مجاالت 
ع��دة نقرأ في الفص��ل األول من كتاب 
)التحلي��ل الثقاف��ي (مواضي��ع توقف 
عندها احملررون أش��اروا فيها بداية إلى 
حتليل النظري��ات األربع بعد تعريجهم 
إل��ى نظري��ات س��بقتها توقف��وا عند 
االجتاه املاركسي وتأثيره البالغ والواضح 
حيال االهتم��ام بالثقافة وحتديد هوية 
الثقافة باعتبارها نسقا تلقائيا للفعل 
ومن ثمة مت التأكيد على املنظور اآلخر 
وهو علم النفس االجتماعي واهتمامه 
واملعتق��دات  الثقافي��ة  بالظواه��ر 
واالجتاهات واجلهود التي بذلت للتوصل 
إلى غاية في حقل  هذا العلم لكشف 
ح��ركات اجملتم��ع والس��لوك اجلمع��ي 
وشبكة العالقات والروابط بن اجملتمع 
وما جاء في أدبيات هذا املنظور املعرفي 
م��ن تعري��ف للثقاف��ة بأنه��ا مظهر 

التعبير الرمزي للسلوك اإلنساني 

)بيتر بيرجر والفينومينولوجيا (
في ه��ذا احلق��ل املعرفي م��ن الكتاب 
مت التس��ليط عل��ى ما عكس��ته هذه 
النظرية م��ن تقليد ث��ري وعميق منذ 
هيجل وادموند هوس��ر ومارتن هايدجر 
وسارتر وشوتز وآخرين إلى ما مت كشفه 
من أفكار أخيرة من ش��أنها االجتاه الى 
منظور عميق لفه��م الثقافة واملقدم 
لن��ا كق��راء ف��ي ه��ذا احلق��ل توقفنا 
عن��ده لبيرج��ر م��ن معلوم��ات كرائد 
في االجت��اه الفينومينولوجيبا بوصفه 
م��ن اخملتصن في الثقاف��ة وكتب عدة 
مواضي��ع وله مؤلفات كثي��رة في هذا 
السياق منها ما يذكره مقدم الكتاب ) 

النشأة االجتماعية احلقيقية ( الصادر 
ع��ام 1966 والذي ع��رج فيه على إعادة 
تكوين القواعد احلقيقية لعلم اجتماع 
املعرفة واإلش��ارة التي يركز في متنها 
هذا الكتاب أن العوالم التي يسكنها 
الناس تتكون اجتماعيا من البشر في 
والبيولوجية  الطبيعي��ة  البيئة  حدود 

إضافة إلى مؤثرات الدين 

)ماري دوجالس واألنثروبولوجيا 
الثقافية (

حق��ل آخر مه��م مما قدم ف��ي الكتاب 
نوق��ش فيه ما أجنزت��ه ماري م��ن ادوار 
مهمة حيال الثقاف��ة إذ تعد ممن تولوا 
ريادة النظري��ات البريطانية التقليدية 
ف��ي األنثروبولوجي��ا الثقافية وتناولت 
مواضي��ع عدي��دة اعتم��دت على حد 
كبير على معلومات خاصة باجلماعات 
البدائية وانصب جل اشتغاالتها حول 
الترتي��ب االجتماعي وش��كلت محاور 
كثيرة في نقدها وحتليلها لتتوصل إلى 
منظور الشعائر  واالنحراف الرمزي في 
احلدود االجتماعية ولدت ماري دوجالس 
ف��ي عام 1921 في دي��ر القلب املقدس 
في لن��دن وتعرفت على اغل��ب علماء 
األنثروبولوجي��ا في جامعة أكس��فورد 
وظه��رت ب��وادر اهتماماته��ا بإفريقيا 
فزارت املس��تعمرات بعد انتهاء احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة وبع��د جه��د ش��اق 
حصلت على إدارة مركز بحوث الثقافة 
في مؤسس��ة رسل سيج في نيويورك 
تعد هذه املرأة واحدة من املتميزين في 
العل��وم االجتماعية مثلم��ا يذكر قي 
هذا الكتاب الذين أحسوا باحلاجة إلى ) 
غسل عالم الرمز بطريقة أكثر فعالية 
( وس��بق لها أن قدمت منظورا متميزا 
ف��ي حق��ل الدراس��ات الثقافية جتلى 
بإلقاء الض��وء النقدي عل��ى الظروف 
املعاص��رة لها الكثير م��ن الكتب مثل 
) الطه��ارة واخلط��ر دراس��ة حتليلي��ة 
ملفاهيم الرئاس��ة ( وم��ا التفتت إليه 

من تصورات جريئة اكس��بها ش��هرة 
ف��ي اجملم��ع العلم��ي وبعده��ا كتابها 
الثان��ي) معنى األس��طورة ( والضبط 
االجتماع��ي ل��إلدراك وكتابها )اخملاطرة 

والثقافة( 

)البنائية املعتمدة من قبل 
ميشيل فوكو(

يع��رج  احم��د أبو زي��د واحمل��ررون لهذا 
الكتاب ح��ول هذا املفك��ر  الذي تبنى 
اجتاها مختلفا عن اقرأنه إذ توصف كل 
من كتابة بيرج��ر وماري دوجالس بأنها 
واضح��ة وبس��يطة وان أعمالهم تبدأ 
من الوس��ط الثقافي فان االلتفات إلى 
فوك��و يعكس األمر م��ن حيث طريقة 
حتليل��ه ومنط كتابت��ه الغامضة فوكو 
املول��ود في فرنس��ا ع��ام1926 حصل 
على الدكت��وراه ع��ام 1948 حتت تأثير 
ل��وى التوس��ير ال��ذي عال��ج البنائية 
املاركس��ية واهتم باألس��طورة والفن 
والدين والتحق باحلزب الشيوعي واحتل 
دورا متمي��زا ظل لكتاب��ه األول )اجلنون 
واحلض��ارة (أث��را بالغاً مثلم��ا لكتابه ) 
نظام األشياء ( نفس األثر في التحليل 
والتفكي��ر والتن��اول اخل��اص بالش��أن 
الثقافي وحينما أحس هذا الفيلسوف 
الفرنسي باحلاجة إلى توضيح طرائقه 
اخلاصة بالبحث والتنسيق نشر كتابه 
) اركيولوجي��ا املعرف��ة ( ليم��د القارئ 
باخلطوط العريضة واملثيرة حول إعادة 
توجيه العقل والتحليل الثقافي وميكن 
لنا كق��راء ومتابعن للش��أن الثقافي 
أن جند في هذا الكت��اب تلخيصا ذكيا 
وق��درا واس��عا م��ن املعلوم��ات الت��ي 
نحتاج إليها لكشف األمناط والعالقات 
القائمة بن عناصر اخلطاب الذي أشار 
إلي��ه فوكو ف��ي كتاباته وكت��اب مثل  
)التحليل الثقاف��ي ( يضعنا أمام عدة 
عتبات تتش��ابه في األس��س وتختلف 
ف��ي ال��رؤى ليجمعها قوة اس��تخدام 
التفكي��ر ف��ي س��ياق ثقاف��ي واض��ح 

املعالم في الفص��ل الثاني هناك عدة 
حق��ول ع��رج عليه��ا املترج��م منه��ا 
الظاهراتي��ة وما تنطوي محاوالت هذه 
النظرية من أمور تنس��ب إلى الثقافة 
ومحاوالته��ا  ومؤثراته��ا  والفلس��فة 
اجلادة في الوصول إلى غاية تعتمد في 
الكش��ف عن التباس��ات في الثقافة 
أو احلقيق��ة هنا كجان��ب اخذ في طور 
التحليل وهو  )تفسير الواقع ( وما كان 
متعلق��ا منه بعالم اإلنس��ان والتبادل 
االجتماع��ي ومنظ��ور الثقاف��ة ل��دى 
بيرجر وانش��غاله باجلدل حول اختالف 
العلوم الطبيعي��ة والثقافية وفاعلية 
اجلدل بن الذات واجلس��د واس��تيعاب 
العال��م املوضوعي داخل الوعي إضافة 
للثقاف��ة  االجتماع��ي  الترتي��ب  إل��ى 
والنظم االجتماعية التاريخية وهناك 
م��ن احلقول التي مت التوقف عندها هي 
مس��ألة مالم��ح الثقافة احلديث��ة ....
الكتاب لم ينته عند كل هذه املفاتيح 
التحليلي��ة واملش��ار إليه��ا أع��اله بل 
نواصل قراءتنا في الفصل الثالث عند 
مدخل األنثروبولوجيا الثقافية كالتراث 
الدوركامي��ي والبنائية والتلوث والنظام 
األخالق��ي واحل��دود الرمزي��ة واألوضاع 
الهامشية واخلطر في األوضاع معرجن 
هنا إلى مس��ألة  الهامشية في احلياة 
االجتماعي��ة ومواضيع كانت غاية في 
التأكيد عل��ى األس��س النظرية التي 
تعالج قي��م الثقافة ووجودها  الكتاب 
الصادر برعاية الس��يدة )سوزان مبارك 
( كان واح��دا م��ن أه��م الكت��ب التي 
أخذت على عاتقها االهتمام بالتحليل 
الثقافي وكأنه يريد أن يوصل رس��الته 
إلى الق��راء باعتبار الثقافة مدخال حلل 
الكثير من املوضوعات العالقة بن بني 
اإلنسان واجلدير بالذكر أن هذا الكتاب 
بصفحات��ه الت��ي جتاوزت الث��الث مائة 
ورقة ومن القطع الكبير ميكن أن يكون 
مصدرا مهما مل��ن غابت عنهم نظرية 

التحليل الثقافي في الوطن العربي  

صياغة الزمن شعريًا

قراءة في ديوان )الباب الخلفي للنهار(

في معرفة التحليل الثقافي

تقترح 
القصائد 
علينا 
بحمولتها 
اإلبداعية و 
الفلسفية 
العميقة 
المعنى، 
حضورها 
الشعري و 
هي بكامِل 
أناقتها من 
خالل الضوِء 
النحيل الذي 
سيتسرب 
عبر الباب 
الخلفي 
للنهار 
؛شفرة 
الزمن إذ 
تبدو أكثر 
إصرارا و إثارة 
على الحضور 
يمثلها 
الضوء و 
الضالل 
مخفورا 
بقطيع من 
األوهام 
و األحالم 
,وهو يتجول 
كموسيقى 
صامته 
في الفراغ 
فتقول 
بقصيدة ) 
مستقيم 
خرف(

الكتاب لم 
ينته عند كل 
هذه المفاتيح 
التحليلية 
والمشار إليها 
أعاله بل نواصل 
قراءتنا في 
الفصل الثالث 
عند مدخل 
األنثروبولوجيا 
الثقافية كالتراث 
الدوركايمي 
والبنائية 
والتلوث والنظام 
األخالقي 
والحدود الرمزية 
واألوضاع 
الهامشية 
والخطر في 
األوضاع
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الشاعرة أمال ابراهيم في ديوانها ) الباب 
الخلفي للنهار ( الصادر عن دار الغدير 

للطباعة و النشر و التوزيع بالبصرة بقصائده 
التسعة عشر دائمة التنقيب في التقاطعات 
ما بين الغياب و الحضور والحياة و القصيدة 

،والشخصي والعام



الملف 12

قراءة في كتاب )الكتابة على جدار أخضر(

رواية »باب الطباشير« ألحمد سعداوي.. 
هل يفتح بابًا لعالم أرحب؟

 
نهى جعفر

ب��ن كل ذل��ك الزخم م��ن النت��اج النقدي 
ال��ذي يبح��ث ف��ي عوالم األدب ب��كل تلك 
ال��رؤى املتفاوت��ة واملقارب��ات اخملتلفة التي 
تق��وم بع��رض وتبوي��ب النتاج األدب��ي تبرر 
لهذا اجلنس وتقدم رؤاها آلخر ...وفي الوقت 
الراهن اش��تبكت تلك املقاربات وأصبحت 
بعيدة كل البعد عن ج��ادة الوضوح , فقد 
تعرض مادته��ا بلغة عصي��ة على الفهم 
وق��د تعب��ر ع��ن رؤى أصحابه��ا البحت��ة , 
واحلقيقة أنني أجد ف��ي ذلك املنجز أقالما 
تس��تنير بإمكانيتها األكادميي��ة في أمانة 

الطرح ووضوح الرؤية .....
ص��در ع��ن دار ميزوبوتاميا كت��اب )الكتابة 
على جدار أخضر( للناقد واالكادميي  جاسم 
حس��ن س��لطان اخلالدي ضمن منشورات 
بغداد عاصم��ة الثقافة العربية 2013 يقع 
الكتاب ف��ي 268 صفحة احت��وى الكتاب 
على مقدمة وثالثة محاور كل محور تناول 
جانباً من الش��عر أو مظه��راً من مظاهره 
فصل الق��ول فيه كما س��نأتي عليها في 
الع��رض, ثم قائمة بامل��وارد الكتاب تتلوها 

قائمة باملنشورات التي صدرت عن الدار.
القارئ لهذا الكتاب يجد نفسه أمام نتاج 
أدبي امتد على مس��احة واسعة من الزمن 
تنوع ب��ن احلدي��ث والقدمي واألكث��ر حداثة 
ولذا فأنت أم��ام جدار أخضر , أخضر بتنوع 
اجلماليات وتنوع النتاج , وتنوع التس��ميات 
, ونح��ن إذ نبح��ر في ه��ذا البح��ر املعطاء 
سنعتمد منهجية العرض والشرح والنقد 

في هذا الكتاب.
يص��رح الكاتب في بداي��ة بحثه هذا بتلك 
املس��احة الواس��عة التي افترشها قلمه 
وكأنه أراد أن يستعرض الشعر على امتداد 
تاريخه لنلمس اجلديد بالقدمي ..أو لنفترض 
وش��ائج االتصال ب��ن ما هو ق��دمي وما هو 
محدث , ليترك للقارئ أن يدرك بفراس��ته 
وهو يطالع تلك الكتابات على جدار الشعر 
األخضر ما للقصيدة العربية من قدرة على 
التج��دد والتطور واجلري بخطى حثيثة إلى 
األمام , راسمة صورة بهية للواقع الشعري 

العربي على حد تعبيره)9( 

عرض الكتاب :
احملور األول : قصيدة النثر وظواهرها .

1. مالم��ح اس��لوبية ف��ي قصي��دة النثر 
التسعينية في العراق:

يحاول الدكتور في ه��ذه النقطة أن يقدم 
قصيدة النثر على أنها أحدى متثالت العصر 
خرج��ت عل��ى اللغ��ة التقليدي��ة لتتمثل 
زمنه��ا , فالطم��وح الفك��ري واالجتماعي 
بحاجة ال��ى لغة توازي��ه وتصاديه , وعليه 
فأن تلك القصيدة لم تتمرد على القصيدة 
األم بل ه��ي تطور طبيعي له��ا , ثم يقدم 
مجموع��ة م��ن األمثلة والتطبي��ق عليها 
من خ��الل اللغ��ة الظاهرة وم��ا وراء اللغة 
واألسباب التي دفعت الشاعر الختيار تلك 
اللغ��ة بال��ذات , يختم البح��ث مبجموعة 
من النتائج  تقدم مختص��راً واضحاً لتلك 

القراءة التي سبقتها بل انك تكتفي بتلك 
النتائج لوضع يدك على توجه الدكتور في 
تلك النقط��ة التي بحث فيها عدا األمثلة 
التطبيقي��ة التي ق��ام بتقدميها ليدعم ما 

ذهب إليه باالمنوذج.
يخلص في دراس��ته الى أن قصي��دة النثر 
كان��ت رغب��ة من الش��عراء للخ��روج على 
الس��لطة األبوي��ة للقصي��دة األم ,كما أن 
التغري��ب كان مقصودا ف��ي اللغة إليجاد 
نص شعري مغاير , مغاير في لغته وشكله 
واجتاهه ولذا فقد قدم الش��اعر التسعيني 
قصائ��ده مفعم��ة بالفلس��فة والواقعية 
واحلكم��ة ليمث��ل مأس��اته احلياتي��ة التي 
نطقت بكل صدق ع��ن تكوينها ومرارتها. 
وان��ه يع��ي متاما ويعن��ي كل مف��ردة يقوم 

بتوظيفها في 

2. قراءة في قصيدة النثر التسعينية في 
العراق )اليوسفيات أمنوذجا(

بع��د أن تنتق��ل م��ن نقط��ة البح��ث في 
خصائ��ص قصي��دة النثر التس��عينية في 
العراق ينقلك الدكتور مباش��رة إلى تناول 
مثال تطبيقي يفصل القول فيه من خالل 
املنجز الشعري للشاعر ) عباس اليوسفي( 
وه��و م��ن ش��عراء التس��عينيات يتن��اول 
الدكتور في تلك املس��احة اصدار اجملموعة 
االولى للشاعر)اليوس��فيات( ليعاجلها من 
ناحي��ة املوضوع��ات واللغة متن��اوال بعض 
النم��اذج من تل��ك اجملموع��ة ليخلص من 
خاللها لتق��ومي تلك التجربة التس��عينية 
)استطعنا ان نرى صورة الشاعر التسعيني 
مب��رآة الش��اعر عب��اس اليوس��في وه��ي – 
لعمري- مرآة اس��تطاعت مبهارة أن تسلط 
األنظ��ار عل��ى أهم م��ا ينبغ��ي أن يكرس 

الشاعر قلمه للتعبير عنها(50.

3. أغاني صانعة األحزان )قراءة في ش��عر 
جناة عبد اهلل(

وهنا يتن��اول الدكتور مث��ال تطبيقي آخر 
من ش��عر التس��عينيات ,ولعل��ه مقتنع 
متام��ا بأن للتس��عينيات وق��ع خاص على 
ش��خصية الفرد العراقي لدرجة أنها من 
املمكن أن تكون قد ش��كلت له شخصية 
مختلفة عما سبقها من سنوات , ولعله 
أراد أن يق��دم ص��ورة متكاملة املالمح عن 
تلك احلقبة من خالل تقدمي مناذج لش��عراء 
وش��اعرات كان��وا ق��د وج��دوا أنفس��هم 
في إتون مش��كالت ال حصر له��ا ,فقاموا 
مبمارس��ة حريتهم على القصيدة , حرية 
مس��تندة الى قواعد ف��ي التجديد بعيدة 
كل البع��د عن الفوضى ف��ي اخلروج على 
املألوف , ولكنها س��رعان م��ا حتولت لدى 
بعضهم ال��ى معادالت حس��ابية عصية 
على الفهم وبعضهم م��ن عادوا بها الى 
روح السلف الفرنسي فكانت قصائدهم 
اقرب ال��ى النم��وذج الفرنس��ي وهذا من 
اهم مالم��ح قصيدة النث�ر التس��عينية 
جناة عبد اهلل كان��ت واح��دة من اولئ��ك 
ال��ذي حفروا بتعابيرهم للغ�ة الش��عرية 
مج��رى آخر, ثم يقدم الدكتور مجموعة 
م��ن النص��وص الت��ي يق����وم مبعاجلتها 

كشاهد على ما ذهب اليه.

4. الش��عر وال ش��يء س��واه في)أنق��ذوا 
أسماكنا من الغرق( لرعد زامل

ف��ي ه��ذا البح��ث يتن��اول الدكت��ور جتربة 
الشاعر)رعد زامل( التسعينية مع قصيدة 
النث��ر موضحا إن االنحراف اللغوي س��مة 
واضحة في نتاجهم الشعري وباألخص في 
عنوانات مجاميعهم الشعرية, ثم يتناول 
مجموعة قصائد يقوم مبعاجلتها وتوضيح 
رؤاها ووضع اليد عل��ى مناهلها من التراث 

والدين , من خالل تتبع مفرداتها ولغتها.

5. ثري��ات الرم��اد )انطالقة الش��اعر نحو 
فضاءات الشعر(

وفي ه��ذا البح��ث يتلمس الدكت��ور أيضا 
مس��يرة الش��اعر )أحم��د عب��د الس��ادة( 
واجتاه��ه في منجزه الش��عري ..خصائصه 
الفني��ة ولغت��ه يتوص��ل من خ��الل قتلك 
القراءة إلى مس��يرة الشاعر مبا متتاز به من 

سمات تعطي أمال جديدا من أن القصيدة 
العراقي��ة ال ميكن لها أن تق��ف عند حدود 
معين��ة , ثم يتناول مجموع��ة من األمثلة 
التطبيقي��ة يتلم��س م��ن خالله��ا ثيمات 
قصائ��ده ومزج��ه بن جنس��ن ش��عرين 
:التفعيلة وقصيدة النثر وش��يوع الغنائية 
وكالس��ية املوضوع على صعيد األسلوبية 

لدى الشاعر.

6. أزمة التلقي)تقصي في ظاهرة ضعف 
تلقي الشعر املعاصر(

يتناول الدكتور في هذا البحث أزمة التلقي 
في الش��عر العراقي املعاصر ويصر على إن 
للقصيدة منطقة  دفء تلتقي من خاللها 
مع املتلقي وعلى الشاعر أن ال يهملها فإن 
أهملها فس��يغدو النص ب��ال جمهور ,هذا 
ال يعني أن تتن��ازل القصيدة عن مالمحها 
اجلمالي��ة وحتطيمه��ا للغ��ة ف��ي س��بيل 
وصوله��ا للمتلق��ي ,مطلقا واستش��هد 
له��ذا بنتاج اجلواهري ورواد الش��عر احلر ثم 

يستشهد بنصوص تطبيقية يناقش فيها 
تل��ك النقاط التي تق��رب النص من القارئ 
يخلص من خاللها الى إن للش��عر رس��الة 
وعل��ى الش��اعر أن يتحرر من كونه ش��اعر 
يكتب للش��عر فقط واحلقيقة إن للش��عر 
وظيفة ورس��الة ف��ي هذه لواله��ا ألصبح 

لغوا ال قيمة له.

7. أنوي��ة املركز وفوبي��ا الهامش )معاينة 
نقدي��ة ف��ي ص��راع األجيال في الش��عر 

العربي(.
يتصور الدكتور في ه��ذا البحث ان العداء 
الذي قوبلت به قصيدة النثر وباألخص من 
أنصار الشعر احلر هو فوبيا التهميش التي 
تصوروها فإذا كان لقصيدة  النثرهوية في 
مملكة الشعر فإن هذا مما يسحب البساط 
من حتت أقدام الرواد م��ن مركزية التجديد 
يس��تعرض في هذا البحث آراء املالئكة في 
قصيدة النث��ر وهجومها القاس��ي عليها 
معلال ومناقشا في أكثر من موضع وكذلك 
فإن النق��د العربي كان زاخرا بالس��جاالت 

التي تنكر احلديث وثورته.

8. مشروعية قصيدة النثر العربية )قراءة 
في خطاب التأسيس(

يبدو أن الدكتور متأثر كثيرا بالسجال الذي 
يدور حول ش��رعية قصي��دة النثر , فنجده 
مدافع��ا عنه��ا ومب��ررا لها ف��ي أكثر من 
موض��ع ولكن مبوضوعية نقدي��ة وبدون أي 
تعص��ب  , رمبا تضامنا معها على أنها نص 
حداث��وي ظلمه النق��د ,وعلى كل حال فإن 
الباحث يقدم مجموعة من املقاالت والرؤى 
التي تبنتها بعض اجملالت مثل مجلة شعر 
, ومجلة الكلمة وآخرون للنظر في بدايات 
اخلط��اب النقدي لقصيدة النث��ر بن مؤيد 
ومعارض لها عل��ى أن من يناصر القصيدة 
كان يح��اول أن ينظ��ر جلذوره��ا ف��ي األدب 
العربي ليدعم شرعيتها على إن أغلب تلك 
النقود امن��ازت باالنطباعية وغي��اب الرؤية 
النقدية الثاقبة ولكنها ش��كلت على حد 
تعبي��ر الباحث نواة اخلط��اب النقدي الذي 

بدأت تظهر مالمحه في النقدية العربية.
احملور الثاني: الشعر العراقي املعاصر أجيال 

وأسماء..
يختل��ف عم��ل الباحث في ه��ذا احملور عن 
عمل��ه ف��ي األول يتح��دد ف��ي ه��ذا احملور 
بالش��عر العراق��ي املعاصر وتن��اول بعض 
األس��ماء الالمعة في��ه ,  يتناول مجموعة 
من النماذج التطبيقية جملموعات ش��عراء 
تلمس من خالله��ا الرمز والعقيدة وصولة 
اخلي��ال , في بداي��ة هذا احمل��ور يتناول عمل 
اخمليل��ة ف��ي جترب��ة عم��اد جبار الش��عرية 
يعاجلها بتتبع اسلوبية الشاعر في منجزه 
والتشبيهات  يتتبع االس��تعارات  الشعري 
والثيم��ات , ثم ينتقل لتتب��ع الثنائيات في 
مجموع��ة ص��دى في زم��ن الغرب��ة لوليد 
حس��ن ثنائية التح��دي والتف��اؤل واحلزن 
واألمل يتلم��س الباحث في تلك النصوص 
الثيمات الفاعلة واس��تعمال املفردة بدقة 
لتمث��ل الواقع مرة وحتديه أخ��رى ثم يقدم 
قراءة نقدية في شعرية اخلوف في )الوقوف 

والتقاطع( للش��اعر ياس��ن حاف��ظ قراءة 
تضع اليد على س��مات فنه الش��عري في 
املوضوع واألس��لوب ثم ينتقل إلى علم من 
أعالم الشعر العراقي, السياب الدين والرمز  
والقناع والتناقض ف��ي العقيدة كانت من 
أولوي��ات البحث يتتب��ع الباحث جاءت تلك 
الدراسة مبقدمة ومبحثن حتدثت املقدمة 
ع��ن مكان��ة الس��ياب وجتربته الش��عرية 
ومتيزها على الس��احة األدبية املبحث األول 
حت��دث عن الرمز الديني لدى الس��ياب , لم 
يعرف عن انه كان متدينا إال أنه كغيره من 
الشعراء كان قد أكثر من اإلشارات الدينية 
بس��بب ما حتمله من دالالت مكثفة حتمل 
ش��حنات ش��عورية, وقد برزت في قصائده 
الدين��ن اإلس��المي  ال��ى  إش��ارات تع��ود 

واملسيحي.
وبعد أن رصد الباحث تلون اخلطاب السيابي 
الش��عري بالرم��ز الدين��ي يع��ود ليتلمس 
التناق��ض الدين��ي في عقيدته ب��ن اعتراء 
الش��كوك والظنون أحيان��ا واإلميان بالقدر 
ف��ي أحيان أخ��رى , وقد تتلم��س في بعض 
نتاجه ش��خصيات ال تعبأ باملبادئ والقيم 
الدينية واالجتماعية احتواء تلك النصوص 
على العنصر الدرامي هو الذي دفع ببعض 
الباحثن  إلى الربط بن هذه الش��خصيات 
وحياة السياب , شخصية اخملبر وشخصية 
حف��ار القبور جتعلك تش��عر بذلك االزدواج 

الذي لم يستطع اإلفالت منها.
احملور الثالث: )مقاربات في التراث الش��عري 

العربي( 
الش��عر  ج��دار  عل��ى  الدراس��ة  امت��دت 
األخضر لتش��مل العصر األم��وي وااللتزام 
في  القصيدة العربية  وقد يس��أل س��ائل 
م��ا لراب��ط أو ل��م القفز م��ن احلداث��ة إلى 
العصر األموي؟ فقد أراد الباحث أن الشعر 
عل��ى م��ر العص��ور كان ق��د س��اير جميع 
مراح��ل التأثير ف��ي اجملتمع العرب��ي ذاكرا 
على س��بيل املثال أن بيتا من الشعر يرفع 
قبيلة وآخر مثله يخفض قبيلة  وفي ضوء 
ذلك يعمد الباحث الى دراس��ة ما رس��مه 
الشاعر األموي في عصره احلافل باألحداث 
السياس��ية واالجتماعي��ة والفكري��ة ثم 
يع��رض مجموعة من ال��وان االلتزام  منها 
الفن��ي والقبل��ي واالجتماع��ي  ثم يخص 
الشاعر الشريف املرتضى ببحث في لغته 
ونتاجه الش��عري منطلقا من قناعة تامة 
أنه ش��اعر مجيد ل��م ينل اهتم��ام النقاد 
القدام��ى وظل بعي��دا عن الق��راء فاختار 

احلفر في مدونة هذا الشاعر .
وأخي��را فإن ه��ذا الكتاب يعرض بأس��لوب 
أكادمي��ي مادة دس��مة للباحث��ن في األدب 
واضحة الفكرة بلغ��ة تعليمية جتعل منه 
ثروة ال غنى عنها في تتبع مس��يرة الشعر 
باألخص في حتديه إلثبات ش��رعية قصيدة 
النثر والتعرف إلى بداياتها وأهم شروطها 

وأعالمها .

حذام يوسف طاهر

باب الطباش��ير يفتح باب��ا لألمل، بأن 
هناك عالم أجمل أو رمبا أوسع ميكن لنا 
أن نعيشه، الروائي أحمد السعداوي، 
يحاول من خ��الل كتابت��ه لرواية باب 
الطباش��ير، أن يصنع عامل��اً مختلفاً، 
برغم إختالف املعالم واملالمح، الرواية 
ص��درت ع��ن منش��ورات دار اجلم��ل، 
بطبع��ات عدي��دة، نف��ذت الطبع��ة 
االولى من ش��ارع املتنبي بعد ساعات 
م��ن عرضها، وه��ذا كان بفضل فرقة 
م��ن االصدق��اء، اس��تنفروا جهودهم 
من اج��ل الترويج له��ذا العمل، رواية 
باب الطباشير، تباينت في صفحاتها،  
فهن��اك صفح��ات كتب��ت بطريق��ة 
رصين��ة وناضجة، الس��يما مايتعلق 
بحبيبت��ه ليلى، وبالصفح��ات االولى 
وه��و يكابر بدائرة ضيقة ) الس��جن(، 
ويتحدث مع نزالء معه غير موجودين، 
والمالمح له��م، لكنه يتحاور معهم 
كأن��ه يريد أن يثبت لنفس��ه أنه حي، 
باملقاب��ل هن��اك صفح��ات، حش��رت 

حش��راً مع االح��داث، وكان ممكن جًدا 
االس��تغناء عنها، من دون التأثير على 
ثيم��ة الرواي��ة، الروائي طرح نفس��ه 
كمح��ور أو قائد جملموعة من املثقفن 
يتفق��ون على يوم لالنتح��ار، لكنهم 
يتراجعون أخيرًا ولكل منهم أسبابه، 
فيص��اب باالحب��اط، لكن��ه يواص��ل 
حياته، مرة بقوة، ومرات بسخرية من 
االحداث، ومما حوله، حاول الس��عداوي 
أن يوث��ق بع��ض االح��داث التاريخية 
للمواط��ن العراق��ي، لكن��ه ش��تتها 
بتنقالت��ه بن احلل��م والواقع بطريقة 
مربكة للقارئ، الكاتب لم يوفق هذه 
امل��رة في إدارة دف��ة العمل، بصفحات 
جتاوزت )379(، كان ميكن له اختصارها، 
لتك��ون أقل م��ن مئت��ي صفحة، في 
انف��الت  هن��اك  العم��ل  منتص��ف 
لالحداث وتش��ابك به��ا، يصعب على 
الق��ارئ أن يلملم االحداث بس��هولة، 
وهذه مهمة الكاتب أن يش��د القارئ 

اليه واليفلته الى نهاية االحداث.
أخي��راً البد م��ن التذكير ب��أن الروائي 
أحمد سعداوي من مواليد بغداد عام 
1973، عم��ل في العديد من الصحف 

الصحفي��ة  واملؤسس��ات  واجمل��الت 
احمللية، وعمل مراس��اًل للبي بي س��ي 
ف��ي بغ��داد 2005-2007. يعمل حالياً 
ف��ي إنتاج وكتاب��ة األف��الم الوثائقية 
وأع��داد البرام��ج التلفزيونية وكتابة 
الس��يناريو. عم��ل مراس��الً لوكال��ة 
)MICT( األملانية ومقرها برلن. وينشر 
في صحف الصب��اح والصباح اجلديد 
واملدى واجملالت األسبوعية كالشبكة 
وتواصل وجميعها تص��در في بغداد. 
حاز عل��ى اجلائزة األول��ى في مهرجان 
الريبورتاج  العراقية ف��رع  الصحاف��ة 

.2004
من إصداراته الشعرية )الوثن الغازي، 
مجموعة، بغ��داد 1997 ، جن��اة زائدة، 
مجموعة، بغداد 1999 ، عيد االغنيات 
الس��يئة، مجموعة، مدريد، دار ألواح 
2001 ، صورتي وأن��ا أحلم، مجموعة، 
بغ��داد 2002( ، كما ص��در له عدد من 
الرواي��ات )البلد اجلميل، دار الش��ؤون 
الثقافية ببغ��داد 2004. فازت باجلائزة 
األول��ى للرواية العربي��ة بدبي 2005 ، 
إن��ه يحلم، أو يلعب، أو ميوت، دار املدى، 
دمش��ق 2008، حازت على جائزة هاي 

فاس��تيفال البريطاني��ة ألفض��ل 39 
اديباً عربي��اً دون س��ن االربعن. 2010 
، فرانكش��تاين في بغداد،منش��ورات 
اجلمل، بي��روت 2013. الفائ��زة بجائزة 
البوك��ر العربي��ة ، ب��اب الطباش��ير، 
منشورات اجلمل، بيروت 2017 ( ، وفي 
القصة ص��در له )اللعب ف��ي الغرف 
اجمل��اورة، مخطوط��ة، نش��رت أغل��ب 
نصوصه��ا ف��ي الصح��ف والدوريات 
ال��ى  إضاف��ة  والعراقي��ة،  العربي��ة 
مطبوعات مشتركة )جروح في شجر 
النخيل، شهادات ملؤلفن عراقين، دار 
الساقي، لندن 2007 ،املكان العراقي، 
عراقي��ن، معه��د  لكت��اب  نص��وص 
الدراس��ات اإلس��تراتيجية في بيروت 

.) 2008
نش��رت له أخب��ار األدب املصرية ملفاً 
خاصاً عن كتابه » رأسي »، في عددها 
األخير لعام 2000، والكتاب عبارة عن 
اربعن لوح��ة كاريكاتيرية عن عالقة 
الرأس باجلس��د. تضمن امللف مقاالت 
احتفائية جلملة من الكتاب املصرين 
م��ع 24 لوح��ة م��ن الكتاب مب��ا فيها 

لوحة غالف العدد.
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نفذت الطبعة االولى 
من شارع المتنبي بعد 
ساعات من عرضها، 

وهذا كان بفضل فرقة 
من االصدقاء، استنفروا 

جهودهم من اجل 
الترويج لهذا العمل، 
رواية باب الطباشير، 

تباينت في صفحاتها،  
فهناك صفحات كتبت 

بطريقة رصينة وناضجة

غالف الرواية

غالف الكتاب



بع��د ان قض��ى دونال��د ترام��ب، 
لقاع��دة  بالصواري��خ  بقصف��ه 
الش��عيرات ف��ي س��وريا، عل��ى 
ش��بهات الحقت��ه ف��ي امي��ركا 
من بس��بب »اعجاب��ه« بالرئيس 
الروس��ي فالدميير بوت��ن وانقياده 
الروس��ي  »للتهديد«  للخض��وع 
االعالمي��ة  الدوائ��ر  بحس��ب 
م��ن  القريب��ة  االميركي��ة 
الدميقراطي��ن. وللحص��ول على 
صف��ة القائ��د العاملي احلاس��م، 
املتح��دة  الوالي��ات  اقدم��ت 
االميركية على اس��تعمال اقوى 
قنابلها غير النووية واملسماة )بأم 
القناب��ل( في ضرب كهوف كانت 
قد بنتها بنفس��ها للمجاهدين 
م��ن اجل حتري��ر افغانس��تان من 

االحتالل السوفيتي في ثمانينات 
القرن املاضي، بحجة اس��تعمال 
داعش لهذه الكهوف في توسيع 

نشاطه االرهابي.
ف��ي  اخلطي��ر  املنعط��ف  ه��ذا 
السياس��ة االميركية هو رسالة 
تهديد لقيادة كوريا الش��مالية، 
املتحدة  الوالي��ات  تعت��رض  التي 
االميركية على برنامجها النووي 
وس��عيها الدؤوب للحصول على 
صف��ة دول��ة نووية، م��ع ان كوريا 
الش��مالية ما زال��ت حتتاج لعدة 
سنوات من اجل تصنيع صواريخ 
نووية. علماً بأن م��دى الصواريخ 
ال  م��ازال  الش��مالية  الكوري��ة 
يتجاوز االلف��ن من الكيلومترات 
وال تش��كل تهديداً سوى  لليابان 

والقاعدة االميركية في اوكيناوا. 
أما التهديد بالوصول الى اراضي 
الوالي��ات املتحدة االميركية فهو 
تهدي��د غي��ر واقعي ف��ي املرحلة 
احلالية ويحتاج، لكي يكون واقعياً 
وج��اداً، ال��ى تطوي��ر للمنظومة 
الش��مالية  الكورية  الصاروخية 

يستغرق اكثر من عشر سنوات.
ان  ال��ى  هن��ا  االش��ارة  وجت��در 
الصواري��خ الكوري��ة الش��مالية 
تس��تعمل الوقود الس��ائل الذي 
يعب��أ لها قبل بضع س��اعات من 
اطالقها وه��ذا ما يجعلها صيدا 
االميركية عند  سهال للصواريخ 
الضربة االس��تباقية. ه��ذا اذا ما 
االميركي��ة  التهدي��دات  اخذن��ا 
مبحمل اجلد، خاص��ة وان الرئيس 

االميرك��ي دونال��د ترامب كان قد 
اطل��ق تصريحات ناري��ة متوعدة 

ومهددة يصعب جتاهلها.
وفي جميع االحوال فان التصرفات 
والتصريح��ات الهوج��اء الكورية 
الشمالية وفرت لالدارة االميركية 
مسوغا قانونياً وموضوعياً لنشر 
منظوم��ة صواريخه��ا املض��ادة 
في املنطق��ة، والتي من ش��أنها 
التصدي ايضا لشبكة الصواريخ 
الصينية العاب��رة للقارات والتي 
ال��ى  الوص��ول  واقعي��ا  ميكنه��ا 
االراضي االميركية. وهذا ما يفسر 
تصرف��ات القي��ادة الصينية في 
استنفارها لقواتها واستعراضها 
لقدراتها العسكرية في املناطق 
احلدودية القريبة من شبه اجلزيرة 

الكورية واليابان.
املواجهة العسكرية في املنطقة 
ليس��ت من مصلح��ة الصن او 
الوالي��ات املتح��دة االميركية، اال 
االميركية  املتح��دة  الوالي��ات  ان 
راغب��ة في اجراء ي��ردع طموحات 
كوري��ا الش��مالية النووي��ة. وقد 
دع��ا وزير اخلارجي��ة الصيني )فان 
اي( الى عدم استعمال القوة حلل 
الن��زاع القائم في ش��به اجلزيرة 
الكوري��ة واك��د ع��ل ان بك��ن ال 
تس��مح باندالع ح��روب وفوضى 

على حدودها.
وعلى العموم ف��ان التصعيد هو 
س��يد املوقف االن، خاصة بعد ان 
دفعت الواليات املتحدة االميركية 
الش��مالية  الكورية  احل��دود  الى 

باس��طول حرب��ي م��ن حام��الت 
الطائ��رات اجملهزة بصواريخ نووية 
موجه��ة. وف��ي قاع��دة اوكيناوا 
قام��ت امي��ركا بنش��ر منظومة 
صواري��خ مض��ادة للج��و اضافة 
الى منظوم��ة صواريخ البتريوت 
الدفاعي��ة الت��ي نش��رتها عل��ى 
االراضي اليابانية حلمايتها من اي 
هجمة صاروخية تقوم بها كوريا 

الشمالية.
وف��ي املقاب��ل صع��دت بهينيان 
للتهدي��دات  مواجهته��ا  م��ن 
االميركي��ة ولم تتوقف عن اجراء 
ف��ي ظروف  الصاروخية  جتاربه��ا 
التهدي��د احلالية، كما صرح نائب 
الش��مالي  الكوري  اخلارجية  وزير 
ب��ان كوريا الش��مالية »لن تبقى 

مكتوفة االي��دي« اذا ما تعرضت 
لهجوم صاروخ��ي امريكي، وهذا 
ابط��اء  انه��ا س��ترد دون  يعن��ي 
عل��ى اي هج��وم صاروخ��ي على 

اراضيها.
واخي��را ف��ان اخلي��ارات الكوري��ة 
يب��دو  وال  مح��دودة،  الش��مالية 
انها س��تتخلى عنها مهما كان 
التصعي��د االميرك��ي، فالعال��م 
يذك��ر جي��دا ان خض��وع ص��دام 
االميركي��ة  لالم��الءات  حس��ن 
وقبول��ه بالتفتيش عن اس��لحة 
الدمار الش��امل لم يؤدي س��وى 
الى اضعاف قدراته القتالية ولم 
ينقذه بالتالي من مصير محتوم 

كان االميركان قد رسموه له.

13 اخلميس 27 نيسان 2017 العدد )3681(رأي

Thu. 27 Apr. 2017 issue )3681(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

كوريا الشمالية، أمام خيارات التصعيد أم التهدئة؟
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د. جاسم الصفار

آنا باالسيو

كاتب عراقي

وزيرة خارجية إسبانيا 
السابقة

بعد بضعة أش��هر محيرة، حيث 
دعت رئاسة دونالد ترامب احلديثة 
العهد إلى التشكك في النظام 
العامل��ي الذي ظ��ل س��ائداً منذ 
نهاية احلرب العاملية الثانية، يبدو 
الراهن  اجليوسياس��ي  الوضع  أن 
عاد إلى الظهور. ولكن هذا ليس 
وقت الرض��ا عن ال��ذات: إذ يظل 
العالَ��م الليبرال��ي بعي��دا عن بر 

األمان.
من املؤكد أن التط��ورات األخيرة 
مشجعة. إذ يبدو أن ستيف بانون 
رئيس اخلبراء االس��تراتيجين في 
إدارة ترام��ب، وال��ذي كان رئيس��اً 
تنفيذي��اً لش��بكة بريتبارت نيوز، 
بدأ يفق��د نفوذه، ب��ل ورمبا يكون 
ف��ي طريق��ه للخ��روج. أم��ا وزير 
اخلارجي��ة ركس تيلرس��ون الذي 
كان مهمشا ذات يوم فقد أصبح 
اآلن أق��رب عضو إل��ى ترامب في 
حكومت��ه. وح��ل الرج��ل احملترم 
هرب��رت رميوند ماكماس��تر محل 
ماي��كل فل��ن ال��ذي كان موضع 
لألم��ن  كمستش��ار  تس��اؤل 
الس��يطرة  أن  ويب��دو  القوم��ي. 

عادت للبالغن.
وق��د انعكس ه��ذا التح��ول في 
السياس��ة العام��ة. فرمبا أدركت 
إدارة ترام��ب أنها ال تس��تطيع أن 
تتخذ منظ��ورًا منغلقاً بالكامل 

السياس��ة  م��ع  التعام��ل  ف��ي 
اس��تعمالها  وكان  اخلارجي��ة. 
الض��ار(  )وغي��ر  االس��تعراضي 
لصواري��خ ك��روز ف��ي ال��رد على 
هج��وم الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د الكيميائي ضد ش��عبه 
ق��رارا اس��تلهمته اإلدارة بنح��و 
مباش��ر م��ن دلي��ل أداء الرئي��س 

السابق بِل كلينتون.
وعالوة على ذلك، أفس��ح خطاب 
ترامب العدواني جتاه الصن اجملال 
لنه��ج أكثر تعاون��اً، مدفوعاً إلى 
حد كبير مبخاوف مشتركة بشأن 
وأعيدت روسيا  الشمالية.  كوريا 
)ف��ي العلن في األق��ل( إلى دورها 
التقليدي كبعبع للغرب، في حن 
األطلسي،  تعافي حلف ش��مال 
الليبرالية  حجر األس��اس ألم��ن 
الغربية، بشكل ملحوظ وسريع 

بعد حالة من التقادم.
بطبيع��ة احل��ال، مل��ا ي��زال هناك 
الكثير من أس��باب القل��ق، بدءا 
بالتطورات في كوريا الش��مالية. 
ولم يخل الطريق من العديد من 
املطب��ات ���� وآخرها إع��الن إدارة 
ترام��ب أن حامل��ة الطائ��رات يو 
إس إس كارل فينسون تتجه إلى 
ش��به اجلزيرة الكوري��ة، في حن 
كانت ف��ي واقع األمر تس��ير في 
الس��ماء  ولكن  املعاكس.  االجتاه 

لم تتساقط.
ال ش��ك أن هذا ال يعن��ي أن ذلك 
لن يح��دث. ففي األم��د القريب، 
م��ن املمكن أن يعمل اس��تئناف 
السياس��ة اخلارجي��ة التقليدية 
من ِقَبل الواليات املتحدة �� التي 
تظل تشكل عنصراً ال غنى عنه 
للنظام العامل��ي �� على التقليل 
من احتماالت اندالع األزمات، ألنه 
يعني ضمنا بيئة جيوسياس��ية 
أكث��ر اس��تقرارًا وقابلي��ة للتنبؤ 
األم��د  ولك��ن ف��ي  بتطوراته��ا. 
إل��ى  الغ��رب  يحت��اج  األبع��د، 
استراتيجية شاملة في التعامل 

مع السياسة اخلارجية.
حت��ى اآلن، ال وج��ود ملث��ل ه��ذه 
االس��تراتيجية. وب��دال م��ن ذلك، 
الذاك��رة  مع��ادل  اآلن  نش��هد 
العضلية في السياسة اخلارجية، 
الالعب��ون  يس��تعمل  حي��ث 
تكتيكات مألوف��ة، وإن كان ذلك 
في ظل غياب أي هدف واضح في 
أذهانهم. ورمبا يعم��ل هذا النوع 
من الطي��ران اآللي عل��ى ما يرام 
ف��ي األوقات الطبيعي��ة؛ والواقع 
أن��ه هيم��ن عل��ى النه��ج الذي 
س��لكه قادة الغرب في التعامل 
مع الشؤون العاملية طوال قسم 
كبير من السنوات اخلمس عشرة 
املنصرم��ة. ولكن الوق��ت احلالي 

ليس طبيعيا أو سويا.
الت��ي حافظ��ت  ال ت��زال األدوات 
ع��ل اس��تدامة النظ��ام العامَلي 
���� التعددي��ة، والتج��ارة احل��رة، 
القائم��ة منذ أمد  والتحالف��ات 
بعيد، بل وحتى أعمال الش��رطة 
العرضي��ة األحادي��ة اجلانب التي 
متارس��ها الوالي��ات املتح��دة ���� 
قائم��ة حت��ى اآلن. ولكن اختفت 
وجه��ت  الت��ي  األوس��ع  الرؤي��ة 
اس��تعمال هذه األدوات: االعتقاد 
بأن احلرية والدميقراطية وس��يادة 
القان��ون عناص��ر مهم��ة لدعم 
الس��الم واالزدهار. والنتيجة هي 

االجنراف.
الواق��ع أن إع��ادة ترس��يخ اجت��اه 
واضح للنظام الدولي تقع جزئيا 
على عاتق القيادة �� وهو أمر نادر 
إل��ى حد فاج��ع اليوم. ف��ال وجود 
لف��ارس أبيض في األفق يس��ارع 
إلى إغاثة امللهوفن. ففي الواليات 
آمالنا  أقصى  تتلخ��ص  املتحدة، 
ف��ي امتن��اع ترامب ع��ن زعزعة 
االس��تقرار بعن��ف ش��ديد. وفي 
أوروبا، يظل االستغراق في الذات 
الهواي��ة املفضل��ة ل��دى القادة. 
وتروج الص��ن لرؤية ل��ن تُفضي 
إال إلى إدامة جوانب العوملة التي 
تفتقر إل��ى الروح والت��ي أوقعت 
العالَ��م ف��ي ه��ذه الفوضى في 

املقام األول.
ولكن في عالَم الي��وم، ال ينبغي 
ألي رؤية استراتيجية جديدة في 
إدارة العالقات الدولية أن تأتي من 
القمة. ب��ل ينبغي له��ا بدال من 
ذلك أن تنش��أ م��ن عملية تتجه 
من القاعدة إلى القمة، ويدعمها 
اعتن��اق ش��عبي عري��ض لرؤي��ة 
بعينه��ا �� من الناحي��ة املثالية، 

رؤية للنظام الدولي الليبرالي.
ف��ي الوضع الراه��ن، تظل احلجة 
لصالح النظام الدولي الليبرالي 
غي��ر مقنعة بالق��در الكافي في 
نظ��ر ش��ريحة كبي��رة ومتزايدة 
احلجم من الس��كان. ويرجع هذا 
جزئي��ا إل��ى أن ه��ذا النظ��ام لم 
يحت��رم وع��ده بتحقي��ق الرخاء 
املش��ترك �� وهو إخفاق البد من 

معاجلته.
ولكن��ه يرجع أيض��ا إلى حقيقة 
الدول��ي  النظ��ام  أن  مفاده��ا 
الليبرال��ي ل��م يرتب��ط بالن��اس 
عاطفيا. فقد حتولت ليبراليتهم 
إل��ى مس��ألة اقتصادي��ة ب��اردة، 
ب��دال م��ن كونه��ا مجموعة من 
القي��م واإلنس��انية املش��تركة. 
مصطلح��ات  وباس��تعمال 
أرسطو، نستطيع أن نقول إنهم 
أك��دوا عل��ى املنط��ق )لوجوس( 
باستعمال لغة األخالق )إيثوس(، 

في ح��ن حاولوا قم��ع العاطفة 
)باثوس(.

بدأ هذا النهج يفش��ل في أوائل 
العق��د األول م��ن الق��رن احلادي 
والعش��رين، عندما أث��ارت بداية 
»احل��رب العاملي��ة ض��د اإلرهاب« 
مسائل أخالقية ومنطقية بالغة 
اخلطورة. ومع اندالع األزمة املالية 
العاملية في ع��ام 2008، تعمقت 
الشكوك حول األسس األخالقية 
عليه��ا  ق��ام  الت��ي  واملنطقي��ة 

النظام العاملي الليبرالي.
واآلن، بدأت العاطفة تعود. ولكن 
معارض��ي الليبرالية ه��م الذين 
قدر  بأكبر  اس��تعمالها  يجيدون 
م��ن الفعالية. وعلى ح��د تعبير 
الفرنس��ية  الرئاس��ة  مرش��حة 
اليمينية املتطرف��ة مارين لوبان، 
أصبح��ت العومل��ة واملؤسس��ات 
الليبرالي��ة الت��ي تق��وم عليه��ا 
وحش��ية. وف��ي الوقت نفس��ه، 
القومي��ة  النزع��ات  أصبح��ت 
والتقليدي��ة مص��ادر للمش��اعر 
اإليجابي��ة، حت��ى وإن كانت هذه 
العواط��ف �� احلن��ن إلى املاضي 
والش��عور باالنتماء ���� عبارة عن 

رمال متحركة باستمرار.
إذا كان لليبرالية أن تبقى كإطار 
الدولي��ة،  للعالق��ات  توجيه��ي 
أن  أنصاره��ا  عل��ى  فيتع��ن 

يس��تفيدوا من مشاعرهم. ومن 
دون جتاهل للمنط��ق واألخالق �� 
املناط��ق حيث م��ا ي��زال النظام 
العامل��ي الليبرال��ي متفوقا على 
البديل �� يتعن على الليبرالين 
أن يتواصل��وا م��ع الن��اس عل��ى 
ببس��اطة،  عاطف��ي.  مس��توى 
يتعن عليه��م أن يعمل��وا على 
صياغ��ة حجة ليس��ت معقولة 
فحسب، بل وأيضا مقنعة. والبد 
أن يعرض��وا حجته��م ليس على 
املؤمنن بها، بل على املتشككن 
فيه��ا. وإلى ح��د ما، ه��ذا هو ما 
فعله إميانويل ماكرون في فرنسا 
�� والذي يسر له الفوز في اجلولة 

األولى من االنتخابات الرئاسية.
الواق��ع أن فضائ��ل العالم الذي 
العومل��ة كانت معروضة  حتكمه 
بالتفصي��ل ف��ي منتدي��ات حوار 
مس��تقلة منضبطة ذاتيا. والبد 
له��ذا أن ينته��ي. إذ يتع��ن على 
أولئ��ك الذي��ن يؤمن��ون بالنظام 
العاملي الليبرال��ي أن يقفزوا إلى 
اخلنادق وأن يقاتلوا من أجلها. وإذا 
ش��اركت جماهير الناس فسوف 
يستجيب القادة للمناشدات من 
أجل تخطيط استراتيجي جريء 
حكوماتن��ا  ف��إن  وإال  وحاس��م. 
سوف تستمر في فحص ودراسة 

االقتراحات إلى أن تنسى كيف.

الليبرالية في الخنادق
PROJECT
SYNDICATE

آمانويل ماكرون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ف��ي ايطاليا يقولون ان بدء احلملة االنتخابية هي بدء 
موس��م االكاذيب، وتعكف الصحاف��ة الهزلية على 
ابتداع الرسوم الهجائية الولئك الذين يحترفون تأجير 
والئهم السياسي لزعامات حتتاجهم خالل احلملة ثم 

تلقي بهم في الشارع مع طوابير العاطلن.   
طبع��ا..ال أعني هنا »ال��والء« السياس��ي الذي متليه 
القناعة احلرة، وال م��واالة زعامة معينة عن اميان ومن 
دون انتف��اع.. اعن��ي الذي��ن يعرض��ون والءاتهم للبيع 

ويحملونها في أكياس الزبالة. 
ففي غض��ون عقد من الس��نن، وفي غي��اب معايير 
اخلدمة والش��أن العام واضطراب الضمير السياسي 
تكون��ت بطانة م��ن انص��اف السياس��ين والكتاب 
واإلعالمي��ن تتاج��ر بالوالءات بحس��ب اجت��اه الرياح 
والنف��وذ والس��لطة، وص��ارت لدى هؤالء مجس��ات 
ال تخط��ئ، وتنب��ؤات ال تخي��ب عن االق��دار واحلظوظ 
والصفقات، فهم يتس��ابقون للوص��ول  الى«الولّي« 
حتى قبل ان يصعد الس��لم الى املوقع النافذ.. انهم 
يس��تعملون حاسة ش��م لم يذكرها حتى ابن سينا 
عندما رصد 10 آالف رائحة مس��جلة لهذه احلاس��ة 

الفريدة. 
واذا ش��ئنا البح��ث في خلفي��ات ه��ذه الظاهرة في 
مرويات التاريخ القدمي س��نقرأ ان الش��اعر الش��امي 
االصل ابو عمرو بن كلثوم العتابي كان حائراً في تقرير 
والئه ب��ن حكام ووالة ال يعرف��ون العدالة، وال يزاولون 
احل��ق، وكان في ضي��ق وفي حاجة، ونق��ل العلوي في 
مس��تطرفه اجلديد انه قيل للعتاب��ي:ال نراك تقصد 
الس��لطان فتخدمه، فق��ال “ألني اراه يعط��ي واحداً 
لغير حسنة، وال يد)استحقاق(  ويقتل اآلخر بال سيئة 

وال ذنب، ولست أدري اي الرجلن انا؟”. 
 ام��ا ابن طباطبا، محمد ب��ن ابراهيم، فقد مل الوالء 
الى املأمون، وفيما كان يقلب االمر ش��اهد وهو يسير 
في اح��د طرق الكوفة عجوزاً تتبع احمال رطب )دواب 
حتم��ل مترا( فتلتقط ما يس��قط منه��ا فتجمعه في 
كساء رث، فس��ألها عما تصنع بهذا الرطب املتسخ 
ف��ي الرداء البال��ي، فقالت: اني ام��رأة ارملة ولي بنات 
صغيرات، فانا اتتبع هذا )الرطب( من الطريق واتقوته 
انا وعيالي، فبكى ابن طباطبا بكاء شديداً، وقال »انِت 
واهلل واشباهك تخرجوني غدا )أمترد على الوالء( حتى 

يسفك دم«. 
 وثمة افضل تلخيص ملأزق الوالءات ما جاء على لسان 

شاعر »مرتزق« قدمي بقوله: 
ويوم سمن ويوم هزي��ل

ويوم امّر من احلنظلة
ويوم ابيت جليس امللوك 

ويوم انام على مزبل��ة.
 *************

ميوتن: 
صرنا نبني جدراناً اكثر مما نبني اجلسور«

الوالء.. 



اعالن اخلميس 27  نيسان 2017 العدد )3681(

Thu 27 Apr 2017 issue )3681( 14



*ص��دام يلتق��ي برؤس��اء العش��ائر في 
)مدين��ة صدام( لك��ي يناقش��وا والءات 
العش��ائر والعالج املناس��ب للمتمردين 
والش��بان الذين يلبس��ون ثياب النساء 
)بعد 13 تشرين الثاني ] نوفمبر [ 1991( 

 )1(
الشيخ 1:  )2(  حني الحظ سكان املدينة 
زيادة في عدد الهاربني من اجلندية، أبلغوا 
وزير الداخلية في ما يتصل بهذا الشان، 
الس��يد وطبان ] إبراهيم احلسن [، الذي 
أصدر عفواً   عاماً، بطلب من س��يادتك، 
بالطبع، وسّلموا ما يزيد على 000و600 
] اس��ماً [.  ] الشيخ 2 [ وقد نلُت اجلائزة 
األول��ى م��ن وزارة الداخلي��ة عل��ى أكبر 
عدد وعش��رة ] غي��ر مس��موعة [. كما 
والتقي��ُت  ميس��ان،   ، محافظت��ي  زرُت 
باحملاف��ظ الذي أعطانا تعليماته ومن ثم 
توجهنا إلى البحيرات ] األهوار [ بحسب 

تعليماته.  )3(  
لق��د أتينا اليوم، س��يدي الرئيس، ونحن 
نطل��ب منك الصفح بس��بب تظاهرات 
الغوغاء مبا إنه لم ينخرط فيها أي واحد 
من س��كان املدين��ة. إن س��كان املدينة 
جن��ود مخلصون ج��داً، وه��م ال يريدون 
سوى أن يرضوك وأن يطيعوا أوامرك. أود 

أن أنهي حديثي بقصيدة: )4( 
علي��ك أن تفخر حق��اً، يا س��يادة رئيس 

العراق، 
بقدر م��ا تتمنى، وبعلو الس��ماء، ما من 

أحد فخور مثلك. 
إن��ك رئي��س ش��جاع ج��داً؛ الش��جاعة 
نفسها تخاف من شخص خالد مثلك. 

إذا حصلْت األزمات، تقوم بعمل مباش��ر 
بفضل حكمتك وجرأتك؛ 

ولهذا، ال تكترث بنباح الكالب. 
إنك رجل عظيم ونحن جنودك الذين لن 

ينضموا إلى قيادة أحد سواك ! 
والسالم عليكم ! ] تصفيق. [  

صدام: عس��ى اهلل أن يهبك طول العمر 
 !

ذكر 1: سيدي الرئيس، ] غير مسموعة [ 
هكذا عرفنا أنك كنَت غاضباً في قلبك 
علينا. تقتضي األصول أن يزور العم ابنه 
ووال��د العم يزور أباه. مل��اذا يحصل هذا؟ 
لكي يف��رغ قلبه من أي س��لبية جتاهه، 
وبناء على ذل��ك، نحن على غرار ما ذكره 
] الش��يخ 2 [؛ نحن نطلب منك أن متحو 
أي غضب في قلبك جتاهنا. نحن جنودك 
فض��الً ع��ن قبائلن��ا وأوالدن��ا. معركتنا، 
وقفن��ا متوحدين حينما زرَت فالن وعالن، 
ومدين��ة كذا ومدينة كي��ت، ومركز كذا 
ومركز كيت، ومحافظة كذا ومحافظة 
كي��ت، وأنك ل��م تزرن��ا. كنا نع��رف في 
حينها أنك كنت غاضباً في قلبك علينا؛ 
ولهذا، نحن نناش��دك، نحن أوالدك وأنت 
أبونا وكل َمن ينقل األكاذيب إليك، علينا 

أن نقتله. 
ه��ذه  يعرف��ون  ال  الغوغ��اء  إن  ص��دام: 
األفكار العامة. إن أولئك الذين يصبغون 
ش��عرهم باللون األخضر واللون األحمر 
ال يعرف��ون هذه املعاني، وإنه عار عليكم 
أن تس��محوا لهم بالعي��ش. عليكم أن 
تذبحوهم بأيديكم. إن أولئك األشخاص 
الذي��ن يصبغ��ون ش��عرهم ويضع��ون 
أحم��ر الش��فاه كالنس��اء، أق��ول إن��ه 
يتع��ني عليكم أن تذبحوه��م وحمّلوني 

املسؤولية عن ذلك. 
ذكر 2: نحن نخاف من ] غير مس��موعة 

. ]
صدام: إنني أتولى املسؤولية كاملة عن 

هذا ! 
ذكر 2: نحن نخشى أن يكون هذا العمل 

جرمية. 
صدام: إنني أضطلع باملس��ؤولية كاملة 
ع��ن ه��ذا العم��ل وه��و لي��س جرمي��ة. 
أولئك األش��خاص، إنني مسؤول عنهم 

مسؤولية كاملة وهو ليس جرمية. 

اجلميع: إنك سيد مستقيم. 
ص��دام: إن كل َمن يصبغ ش��عره ويضع 
وجه��ه  عل��ى  التجمي��ل  مس��احيق 
كالنس��اء هو مخنث. بحسب معرفتي، 
إن )الفت��وى( األول��ى لس��يدنا علي ] بن 
أب��ي طال��ب [ كان��ت ذات صل��ة بحالة 
أول م��رة حينم��ا  للمس��لمني  حدث��ْت 
انحرف ش��خص ما. حني ُسئل عن احلل 
– رمب��ا ح��دث ذلك خالل عه��د عمر ] ابن 
اخلطاب [ – س��ألوا )أبو احلسن( ] علي بن 
أب��ي طالب [: » م��اذا ينبغي لنا أن نفعل 
لهذا الرج��ل؟ » رد عليهم قائالً: » علينا 
أن نصعد إلى أعلى نقطة، ونرميه رأساً 
عل��ى عقب وجنعل رأس��ه يه��وي أوالً. » 
كانت هذه )فتوى( عظيمة. ما أعنيه هنا 
هو أن النظر إلى جوهر األشياء في احلياة 
سيمنعك من رؤية املسائل الكبيرة. )5( 
صدام: أود أن أجيب عن س��ؤالك حول ما 
إذا كنُت منزعجاً منكم أم ال. إنني لسُت 
منزعجاً منكم. لو كنُت منزعجاً، لكنُت 
أخبرتكم بذلك وكنتم س��تعرفون ذلك. 
إنني منزعج بس��بب بعض أوالدكم، إمنا 
في الوقت نفسه إنكم غطيتم عليهم 

ونسيتم كل ما يتعلق باألمر. 
نح��ن نق��ر باحلقيق��ة التي تذه��ب إلى 
الق��ول إنه من بني 000و10 فرداً س��نجد 
بعض األفراد الس��يئني، رمبا يوجد هناك 
20 فرداً س��يئاً، 30 فرداً، 200، 300، و400، 
ملاذا – ويلزمنا أال ننزعج، إمنا يتعني علينا 
أن نحذره��م ونوجهه��م نح��و الطريق 
الطري��ق  َم��ن يس��لك  الصحي��ح. كل 
اخلاطئ، نقول له: » اس��مْع يا بني ! هذا 
هو الطريق الصحيح وعليك أن تسلكه 
»، ألن محمد بن عبد اهلل، وهو نبي ونحن 
نؤم��ن به، ه��و نبي صحي��ح؟ وبعد وفاة 
محم��د بن عبد اهلل وال ي��زال قبره ] غير 
مسموعة [. لكن بعدها أعلن مسيلمة   
)الك��ذاب – م.(  أن��ه نب��ي وانضمْت إليه 
)س��جاح(. ه��ل ه��ذا غير صحي��ح؟ هل 
هناك خالف عل��ى هذا األم��ر؟ ألم يكْن 
هذا مس��جالً في التاريخ؟ إنهم لم يأتوا 
بأولئك األش��خاص إلى اإلس��الم، إلى أن 
قطعوا 000و10 رأس بش��ري بالسيوف. 
هل لك أن تتصور 000و10 رأس مقطوعاً 
بالس��يف؟. إنهم لم يتبعوا القرآن حني 
قطع��وا رؤوس أولئ��ك األش��خاص. لقد 
اقترف��وا عملهم ه��ذا عل��ى الرغم من 
أي ش��يء. لق��د قطعوا ع��دداً كبيراً من 
ال��رؤوس وتخّلص��وا م��ن ع��دد كبير من 
الناس الس��يئني، مبن فيهم أولئك الذين 

أعزوا القرآن. )6( 
وبناء على ذلك، كان املس��لمون يخشون 
م��ن أن حتص��ل حادثت��ان أو ث��الث أخرى 
مش��ابهة، وال ميكنهم أن يس��تخدموا 
القرآن بوصفه مرشداً ألولئك األشخاص. 
لقد قالوا: » كل َم��ن يحفظ القرآن عن 
ظه��ر قلب يجب أن يضع هذا في القرآن 
»، ووضعوه في القرآن. أولئك األشخاص 
رأوا محم��د بن عبد اهلل صلى اهلل عليه 
وس��ّلم، وأرهف��وا الس��مع لقصصه إذ 
قال لهم: » م��ن جبريل واهلل أتيُت لكم 
بالقرآن، إذا كان هناك شخص يؤمن بأداء 
مهنة أفضل، أو مهنة مش��ابهة، أرجوه 
أن يفعل هذا. » بعد وفاته، قال مسيلمة: 
» أنا نبي »، قالْت س��جاح:« سأنافسك. 
اآلخ��رون الذي��ن اتبعوا محم��د من قبل 
قال��وا: س��نتبعك. » عادوا إلى اإلس��الم 
ألنهم كان��وا يخافون من الس��يوف. لو 
كان الس��يف حيادي��اً، بطبيع��ة احل��ال 
مش��يئة اهلل هي الش��يء امله��م جداً؛ 
على كل ح��ال، إذا لم يفرض��وه بالقوة، 
وبقي الس��يف حيادياً، لس��نا متأكدين 
كي��ف كان س��يغدو علي��ه وضعنا اآلن. 
يج��ب أال ننده��ش إذا ما وجدن��ا 100 أو 
300 ] فرد س��يئ [. كما إنني لن أتعجب 
إذا م��ا وجدُت 000و1 في )مدينة صدام( ] 
اليوم تُدعى منطق��ة مدينة الصدر في 
بغداد، وهي منطقة غالبية سكانها من 
املس��لمني الش��يعة [ ألنهم سيكونون 

موجودي��ن؛ على أي حال، س��أتعجب إذا 
كان��وا موجودين في ح��ني البقية يبقون 
حيادي��ني. إمنا لكي نش��اهد البقية وهم 
يرفعون سيوفهم على األلف وميزقونهم 
إرباً إرباً، ملاذا أكون منزعجاً؟ لقد انزعجُت 
من بعض املس��ؤولني في مناطق معينة 
في العراق أو من بعض أعضاء احلزب في 
مناطق معينة في العراق، ألن األشخاص 
الصاحلني متلقوهم مبا أنهم ] األشخاص 
الصاحل��ون [ كان��وا يري��دون أن يروه��م 

يصبحون بارزين أوالً. 
صدام: ليب��اركك اهلل ! إنني فقط ألقي 
عليك اللوم ألنه، ال سمح اهلل، إذا حصل 
أي نقص وما من رجال من املكان نفسه 

عارضوه، يتعني علّي أن ألومك. 
ذكر 3: يجب إال تنزعج منا. نحن أوالدك. 
ص��دام: إمنا لك��ي حتصل تلك املس��ألة 
الصغي��رة في غم��رة الفوض��ى الكبرى 
وأن تتم معاجلتها من قبل الناس هناك، 
س��تصبح ج��زءاً م��ن املاض��ي واألناس 
الصاحل��ون س��يمكثون ف��ي أمكنتهم. 

نحن نحمد اهلل ونشكره. 
ذكر 4: ] غير مسموعة. [ 

صدام: ه��ذا املوضوع لم يخط��ر ببالي، 
وبطبيع��ة احل��ال، )مدين��ة ص��دام( هي 
مدينتكم مثلما هي مدينتي، فضالً عن 
القرى، املزارع، والقبائل. إنها كلها للناس 
الصاحل��ني وأنتم كلكم أن��اس صاحلون. 
عليكم أن تهتموا بها مثلما تهتمون ب� 
)العمارة(، )الديوانية(، و )صالح الدين(. إن 
القوم الصاحلني هم أناس أقوياء اإلرادة. 

ذكر 3: علينا أن نحمي مس��قط رأسنا، 
الث��ورة، واحلزب حتى املوت، إن ش��اء اهلل. 
رمب��ا يفارقن��ا الن��وم ورمب��ا ل��ن ترانا في 
)العمارة(، عند اجلانب الغربي، حيث كان 
ابن أخ��ي ضحية الغوغ��اء الذين ضربوا 
منزل��ه ودمروه. وفعلوا الش��يء نفس��ه 
مع منزل ابن عمي. هل ميكنك أن تصدق 
ذل��ك؟ على أية ح��ال، كان موقفه مؤثراً، 
ألنه تصدى لهم ورفض الهرب، ومات َمن 
مات فيها. )يقصد االنتفاضة – م.( احلمد 

هلل والشكر. 
صدام: نح��ن نأمل أال يحدث هذا املوقف 

ثانية أو يؤثر على العراق مطلقاً .
ذك��ر 5: نح��ن جن��د أن ش��يوخ القبائ��ل 
يجتمعون معاً كل أربعة أو خمسة على 
حدة، قبل أن نعرف باألمر. وحتى الس��يد 
)عادل(، املس��ؤول عن اخلط، وفر الغاز لنا 

ووزعناه على املصادر األخرى. 
صدام: إنني أنش��د مس��اعدتكم في ما 

يخص أولئك األشخاص الذين يصبغون 
شعرهم ويلبس��ون ثياب النس��اء. هذا 
ش��يء مخزي بالنس��بة للعراقيني وهو 
ض��د اإلس��الم. لو ش��اهد رجل س��وري، 
مص��ري أو مغرب��ي أولئ��ك األش��خاص، 
س��يضحك ويق��ول: » ما ه��ذا؟ هل هذا 
رجل أم امرأة؟ » إن العراقيني ليس��وا من 

هذا الطراز، العراقيون رجال حقيقيون. 
ذك��ر 5: س��يد، يوجد موض��وع أهم من 
ذلك، وهو يؤذي مش��اعر املواطنني. يوجد 

شخص من مواطنينا، وهو جندي هارب، 
أنا أسميهم )الغوغاء(. ملاذا أطلق عليهم 
هذه  التسمية؟ ألنه ميضي ساعات يومه 

يسرق من املنازل، ويؤذي الناس. 
ص��دام: ملاذا ه��رب م��ن اجلندي��ة وهرب 
م��ن ماذا؟ نح��ن نط��رد كل أولئك الذين 

يرجعون.   إذاً، من ماذا فرَّ؟ 
ذك��ر 5: هذا الرجل ه��و جندي هارب وهو 
يرتك��ب جمي��ع اجلرائم املروِّع��ة. عندما 
نعّد تقري��راً في املركز، يص��درون كفالة 
غير فعال��ة عن اعتقال��ه، ومن ثم متوت 

القضية وتصبح في طي النسيان. 
ص��دام: كال، ه��ذا ش��يء غير مناس��ب 
وإنني أقول لك وللجميع. كل َمن يحاول 
اله��رب من املركز، نقول ل��ه: » تعال إلى 
هن��ا وواجهن��ا. لقد س��معنا به��ذا من 

صدام حسني. » )7( 
اجلميع: ] تصفيق. [ 

صدام: يتعني علي��ه أن يعترف بأنه فعل 
ذل��ك. كفاي��ة أذى وألم. يج��ب عليه أن 
يعت��رف وإذا م��ا ُط��ردْت مجموعته، من 
املمك��ن أن يُط��رد م��ع مجموعته، لكن 
إذا ل��م يُط��رد، رمبا يجوز ل��ه أن يعود إلى 
مهنته الطبيعية. س��ائق سيارة األجرة 

يعود إلى مهنته القدمية والفالح – 
ذك��ر 5: س��يدي، حني يعود اجلن��دي – إذا 
جنحُت ف��ي إقناعه بأمرك وجعلته يعود، 

استناداً إلى أي صالحية يتعني علّي – 
صدام: كنُت أهمُّ بأن أخبرك اآلن حتديداً. 
يلزم��ك أن تس��ّلم من��اذج )اس��تمارات( 
إل��ى منظمة احلزب ف��ي )مدينة صدام(، 
وتش��رح له��م املوقف وه��ذا كل ما في 
األمر. النقيب عبد، السكرتير سيصغي، 
الدائ��رة  ومدي��ر  س��يصغي،  احلاض��ر 
س��يصغي. س��يكون اجلمي��ع مطلعني 
على الوضع. ساعده في أن يحزم حقائبه 
)يلم جواالت��ه – بالعامية العراقية – م.(، 
كما يقول املزارعون؛ على كل حال، تأخذه 
إلى ضابط الش��رطة وتق��ول له: » لدينا 
أمر من صدام حس��ني بأن��ه يجب عليك 
أن تلقي القبض على هذا الشخص، وإال 
نبّلغ عن��ك. » إن كنَت ترغب أن متنحهم 
فرصة ألول مرة )يقصد اجلنود الهاربني – 
م.(، حت��دث إليهم أوالً؛ قْل لهم إنه يجب 
عليه��م أن يقول��وا ل��ه: » لق��د منحَت 
املدينة وأس��رتك اسماً س��يئاً. إذا كنَت 
ال تريد إتب��اع الطري��ق الصحيح، عليك 
مغ��ادرة املنطقة. » إنَك مخّول بأن تقول 
ألي واحد من الغوغاء بأن يترك عشيرته 
إذا لم يس��لك الطريق الق��ومي وطريقنا. 
يتعني عليه أن يغادر ويصحب معه أفراد 
أس��رته. تلك ه��ي املس��ائل املهمة جداً 

بالنسبة لنا. 
تقييم��ات ص��دام  الع��راق:   « نص��ر   «

للحرب 
اتخذْت القي��ادة العراقية خطوات عدة 
لكي تقّي��م النتائج املس��تقاة من )أم 
املعارك(، مع أن صدام ضغط مراراً على 
مرؤوسيه لكي يتوصلوا إلى استنتاجات 
مح��ددة. ناقش ص��دام املق��االت التي 
كانت تشدد على البسالة العسكرية 
الغربية، وشرح ملرؤوسيه بأنه يلزمهم 
أن يح��ذوا حذوهم لكي يحافظوا على 
ال��روح املعنوي��ة العراقي��ة. عّبر صدام 
عن إميانه بأن ال��روح القتالية العراقية 
والعوامل األخ��رى أرغمْت الرئيس بوش 
عل��ى أن يدعو إلى وق��ف مبكر لعدوان 
التحال��ف   العس��كري. لق��د الح��ظ 
الدم��ار الذي أحلقته الضرب��ة العراقية 
االس��تباقية بتجم��ع ق��وات الوالي��ات 
املتحدة ووعد بضرب��ات انتقامية على 
أمري��كا. وبدالً من أن يرك��ز على الندم، 
كانت نب��رة تعليقات ص��دام قاتلة: ما 

حدث هو ال شيء عدا مشيئة اهلل. 

هوامش:
 «  :891-SH –SHTP-A-000   )1(
صدام ورؤس��اء عشائر )مدينة صدام( 
يتحدث��ون ف��ي أعق��اب التظاه��رات 

وأعمال الش��غب  في )مدينة صدام( 
»، االجتماع غير م��ؤرخ )تقريباً أواخر 

1991 أو 1992(. 
)2( مبا أن ش��يوخ ورؤس��اء العش��ائر 
احلكوم��ة  ف��ي  مس��ؤولني  ليس��وا 
العراقي��ة، عمد احملررون إلى ش��طب 

أسمائهم حفاظاً على   هوياتهم. 
)3 تق��ع محافظة ميس��ان )العمارة( 
في جن��وب العراق، وتتقاس��م حدوداً 
طويل��ة م��ع إي��ران؛ خ��ال انتفاضة 
الش��يعة كان يديرها   املتمردون. ذكر 
األهوار في الظاهر إشارة إلى اخلطط 
العراقي��ة لتجفيف األه��وار. )نعتقد 
أن اإلش��ارة إل��ى األهوار ُقص��د منها 
ماحق��ة الفارين من اجلندي��ة الذين 
كان��وا يقصدون ه��ذه املناطق كونها 
بعيدة عن أعني رجال السلطة – م.(  

)4( م��دح ص��دام م��ن خال الش��عر 
)بخاصة الش��عر بالعامية ويُسمى: 
الشعر الش��عبي – م.( أمر شائع في 
الع��راق. كان��ت الصح��ف العراقي��ة 
تزخر بالقصائد الشعرية التي تطريه 
وتط��ري نظام��ه. في بع��ض األحيان، 
يب��دو أن العراقيني كانوا يتحاش��ون 
العقوب��ات م��ن خ��ال م��دح ص��دام 
بص��ورة متملق��ة وذليلة ع��ن طريق 
القصائد الش��عرية. حني أُم��ر املدير 
العام ل� )هيئة التصنيع العس��كري( 
أن يقدم تقريراً عن مشروع الصواريخ، 
ألقى قصيدة ش��عرية كان قد كتبها 
مادحاً ص��دام. صدام أثنى على أبياته 
الش��عرية و« لم يكترْث ب� » تفاصيل 
مش��روع الصواري��خ. أنظ��ر العبيدي 
وبيت��زر: » القنبل��ة ف��ي حديقت��ي »: 
181؛ بنجي��و: » كلمة صدام »: 9، 77-

  .197 ،84   ،79
)5( كان عل��ي بن أب��ي طالب خليفة، 
قائ��د العالم اإلس��امي، من 656 إلى 
657 م. كان عم��ر اخلليف��ة الثاني من 
634 إلى   644 م. . كنية )أبو احلس��ن( 
تُشير إلى علي بن أبي طالب. بالنسبة 
للمس��لمني الس��نة كان عل��ي رابع 
اخللف��اء )ذوي القي��ادة الصحيح��ة( 
وأخيره��م، بينم��ا يع��ّده املس��لمون 
الش��يعة اإلم��ام األول )قائ��د اجملتمع 
املس��لم( ويعتق��دون أن أولئك الذين 
انحدروا منه هم ورثة محمد الائقني. 
إن الفت��وى الت��ي يش��ير إليها صدام 
غامضة. أنظر: كارين أرمس��ترونغ: » 
اإلس��ام: تاريخ مختصر »  )نيويورك: 
املكتب��ة احلديث��ة ] م��ودرن اليبرري [، 
2002 (: xiv  - xv. )ل��م يُذك��ر في ثبت 

املراجع في نهاية الكتاب – م. (
)6( بُعي��د  وف��اة الرس��ول محمد برز 
مس��يلمة بوصف��ه » نبي��اً مزيف��اً » 
في ش��رق اجلزي��رة العربية وس��جاح 
باعتبارها » نبية مزيفة » في ش��مال 
ش��رق اجلزي��رة العربية. أجب��ر القادة 
املس��لمون اجلدد أتباع هؤالء املرتدين 
على أن يعربوا عن والئهم ل� )املدينة(. 
أنظر ه��وغ كيندي: » فتوحات العرب 
الكبرى: كيف غّير انتش��ار اإلس��ام 
العالم الذي نعيش فيه » )فيادلفيا: 

مطبعة دا كابو، 2007 (:55 – 56. 
)7( عاقب النظام الفارين من اجلندية 
بقطع آذانهم ووصمهم بوش��م على 
 :238-SH-SHTP-A-001* جباهه��م. 
» صدام ومستش��اروه السياس��يون 
يناقش��ون االهتمام الدول��ي بالنفط 
العراقي، الفارين من اجليش العراقي، 
ومبادرة إلنهاء اخلاف��ات مع اململكة 
أيل��ول   3  ،« الس��عودية  العربي��ة 
)سبتمبر( 1994؛ هيومان رايتس ووج: 
» ق��رارات الع��راق الوحش��ية: البت��ر 
والوس��م وقصاص  املوت » 1، حزيران 
)يوني��و( 1995، وق��ت الدخ��ول 8 متوز 

)يوليو( 2010 على املوقع 
w w w . u n h c r . o r g / r e f w o r l d /

docid/3ae6a7f00.html

»          « 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 37« 

صدام: إن كل مَن يصبغ 
شعره ويضع مساحيق 

التجميل على وجهه 
كالنساء هو مخنث. 
بحسب معرفتي، إن 

)الفتوى( األولى لسيدنا 
علي ] بن أبي طالب [ 
كانت ذات صلة بحالة 

حدثتْ للمسلمين أول 
مرة حينما انحرف شخص 

ما. حين سُئل عن الحل

صدام: إن الغوغاء ال 
يعرفون هذه األفكار 

العامة. إن أولئك الذين 
يصبغون شعرهم باللون 
األخضر واللون األحمر ال 
يعرفون هذه المعاني، 

وإنه عار عليكم أن 
تسمحوا لهم بالعيش. 

عليكم أن تذبحوهم 
بأيديكم. إن أولئك 

األشخاص الذين يصبغون 
شعرهم ويضعون أحمر 

الشفاه كالنساء
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دبي - وكاالت:  
إذا كانت بش��رتك جافة، فهناك 
وسيلة س��هلة لترطيب البشرة 
جي��داً باس��تعمال قش��ور امل��وز 
فق��ط، وب��دال من االضط��رار إلى 
دف��ع الكثي��ر م��ن االم��وال على 
املنتجات التجارية من أي نوع من 
أنواع مرطبات البشرة، فإنه ميكن 
القيام بذلك في املنزل باستعمال 

قشر املوز فقط عن طريق:
1 -حتديد اجلزء من جس��مك الذي 
تعان��ن فيه من اجلف��اف وتريدين 

ترطيبه.
2 -أخ��ذ القش��ور ووضعها على 

بشرتك.
3 -التأك��د م��ن أنه��ا موضوعة 

جيداً على البشرة.
بنتائ��ج  ترغب��ن  كن��ت  -إذا   4
أفض��ل، ميكن��ك فرك قش��ر املوز 
عل��ى بش��رتك أو امل��كان احمل��دد 

الذي يعاني من جفاف البشرة أو 
البهتان والشحوب.

5 -اخلطوة هذه مهمة جداً يجب 
تركه مل��دة س��اعة أو س��اعتن، 

ولكن ال يقل عن ساعة.
6 -بعد ذلك ميكنك ازالة القشور 

وشطف وجهك باملاء الفاتر.

لندن - وكاالت: 
 املاسكارا جتعل رموشنا تبدو رائعة ولكنها 
ال تك��ون كذل��ك عل��ى املالبس واملناش��ف 
والوس��ائد، لذل��ك تعلم��ي كي��ف ميكنك 
إزال��ة بق��ع املاس��كارا الصعب��ة م��ن على 
األقمش��ة اخملتلفة حسبما أوضحها موقع 

»GoodHouseKeeping« إلدارة املنزل.
عندم��ا تصي��ب املالب��س بقعة ما س��كارا 
أبداي مبعاجلة املكون الزيتي أو الشمعي من 
البقعة أوالً باس��تعمال خليط من املنظف 
السائل الثقيل واتركيه على النسج ملدة ال 
تقل عن ربع ساعة لتسمحي له أن يتغلغل 
في النس��يج ث��م اف��رِك البقعة بفرش��اة 
ناعمة ثم اغس��ليها باملاء الساخن بدرجة 
احلرارة املناس��بة للنس��يج وفًقا للموضح 

على بطاقته.
القاع��دة ه��و أنك ال يج��ب أب��ًدا أن تنامى 
باملاسكارا على عينيِك ولكن إن حدث هذا، 
أو تس��ببت بقايا املاس��كارا على رموش��ك 
ف��ي بقعة على املالءات أو أكياس الوس��ائد 

فغالًبا ستحتاج منظف صحون سائل مع 
مزيل للبقع. 

الهدف من منظ��ف الصحون هو التخلص 
من الزيوت في املاسكارا.

ومن أجل التخلص من البقعة على املالءات 
ضعى مزيل البقع على املالءة ملدة تصل إلى 
ربع س��اعة، ث��م أمألي إناء واس��ع أو حوض 

االس��تحمام باملاء الدافئ وأضيفي ملعقة 
كبي��رة م��ن منظف األطب��اق الس��ائل ثم 
اغمري املالءات في املاء واتركيها متتصه ملدة 

تصل إلى ساعة.
اغس��لي املالءات مباء نظيف ثم اغس��ليها 
وفًقا للطريق��ة املعتادة للتخلص من بقايا 

البقعة متاًما.
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

درب األرامل 
يزخ��ر مجتمعن��ا بنماذج مش��رقة من نس��اء 
كس��رن حاج��ز التقالي��د والظ��روف الصعبة 
وحتدي��ن كل ما كان يحد م��ن طموحاتهن من 
كونهن نس��اء يرف��ض اجملتمع ان يك��ن جزءاً او 
س��بباً ألح��داث تغير عما فط��رن عليه نتيجة 

األعراف وتغلبها على املعقول واملنطقي.
فقد وجدن ألنفسهن هدفاً وغاية للعمل على 
حتس��ن واقعهن الذي فرض عليهن مجبرات ال 
مخيرات، فم��ن صمدت بعد فقد االهل نتيجة 
االعم��ال اإلرهابي��ة التي حص��دت ارواح مئات 
االآللف من العراقين، مخلفة وراءها أعداداً من 
االيت��ام واالرامل ليضعوهم ام��ام حتدي البقاء 

واالستمرار او االنهيار والتخاذل.
وكان��ت املرأة هي صاحبة الق��رار في هذا االمر 
والت��ي ابت االستس��الم ب��ل نذرت نفس��ها ال 
بنائها ومل��ن حولها في س��بيل البقاء في ظل 
خذالن رس��مي واض��ح لهذه الفئ��ة التي متثل 
نس��بة ال يس��تهان بها في بغ��داد واحملافظات 
الت��ي طالها اإلرهاب ناهيك عن عائالت واس��ر 
الش��هداء من أبناء القوات املس��لحة واحلشد 
الش��عبي الذين ضحوا بأنفس��هم , فضال عن 
تضحيته��م باس��رهم التي تركوه��ا خلفهم 
امانة بي��د احلكومة التي أس��همت في تراجع 
واقعه��م املعاش��ي واالقتص��ادي , ففي اغلب 
البرام��ج التلفازي��ة الت��ي تعتمد عل��ى مبدأ  
مس��اعدة احملتاجن جن��د ان اغلب االس��ر التي 
تظهر فيها هي آسر الشهداء من أبناء احلشد 
الش��عبي , اذ اغلبهم يس��كن العش��وائيات 
او التج��اوز واق��ل ما ميك��ن ان يق��دم لهم هو 
سقف حقيقي يأويهم بدالً عن تلك السقوف 
املتهرئة وجدران يتكئ��وون عليها بدالً من تلك 

التي تسقط حال ملسها .
أمه��ات وزوجات واخوات كن هن بطالت اجملتمع 
في الصبر والعزمية واإلصرار على ان من ضحى 
بحياته يستحق أبناؤه ان يعيشوا بكرامة , وان 
جتاهلت اجلهات الرس��مية وغير الرسمية هذا 
احلق , حمل��ن همومهن فوق اكتافهن وس��رن 
باجتاه بر األمان , برغ��م العوز واحلاجة فال عالج 
متوفر ملن يعاني امراضاً منهم اذ هناك عشرات 
احلاالت والقصص التي تروي معاناتهم مع غالء 
الع��الج وانعدام توف��ره لهم من قب��ل اجلهات 
املعنية , فضالً عن أبناء الشهداء ال يتم مراعاة 
ظروفهم في جميع املراحل  الدراسية ويعاملون 
وكأنهم يعيشون ظروفاً اكثر من طبيعية في 
ظل غياب االب وهو املعيل واملس��ؤول عن توفير 

جميع احتياجاتهم اليومية .
وان ارادت احلكومة معرفة املزيد عن احتياجات 
أبن��اء وامه��ات وزوج��ات من ضح��وا بحياتهم 
ما عليهم س��وى التوجه ال��ى االحياء الفقيرة 
لتشخص مواطن تقصيرها وعجزها جتاههم.

شابات ينذرن أعمارهن لنقل ما تحققه القّوات المسلحة من انتصارات 

بغداد - وداد إبراهيم: 
حتت عنوان املراسلة احلربية حقوق 
وتداعي��ات احتش��دت ع��دد م��ن 
املراسالت احلربيات حلضور تكرميهن 
الش��بكة  م��ن قب��ل مؤسس��ة 
للثقافة واالعالم ومناقشة قضية 
ش��هيدات الواجب الصحفي في 
الوقت الذي تنتمي كل مراس��لة 
الى جه��ة معينة، ما بن  وكاالت 
اجنبي��ة وعراقي��ة  وهن��اك م��ن 
ش��بكة  عل��ى  اخباره��ا  ترس��ل 
التواص��ل االجتماع��ي وال نريد ان 
نذهب بعيداً ع��ن تداعيات املهنة 
ب��ل نريد ان نس��تكمل افاقها مع 
ش��ابات ينذرن اعمارهم من اجل 
نق��ل احلقيق��ة ومالحق��ة اخلب��ر 
واحلدث باألخص انتصارات جيشنا 
والش��رطة  احلش��د  وبط��والت 
الق��وات  حتقق��ه  وم��ا  االحتادي��ة 
وبطوالت  انتصارات  من  املسلحة 

في كل يوم.
 م��ن جان��ب آخ��ر كان��ت هن��اك 
الصحف��ي  العم��ل  ش��هيدات 
م��ن دون ان تتعهد أي مؤسس��ة 
صحفية مس��ؤوليتها عن حقوق 
املراسلة التي تستشهد في ظل 
ظ��رف حرية وانتش��ار ال��وكاالت 
والصحف واملواقع االعالمية التي 
يعمل��ن م��ن خالله��ا، ومنهن لم 

ينتس��ن ألي مؤسسة حكومية 
ونقابة صحفية.

مراس��لة اذاعة وتلفزيون النرويج 
ن��ور فاخ��ر قال��ت: ان��ا دائم��اً في 
اخلط��وط االمامي��ة م��ع قواتن��ا 
املسلحة انقل اخلبر باللحظة من 
دون ان أفك��ر في تأخيره وال ابحث 
عن كتابته على ش��كل قصة بل 
انق��ل اخلبر حلظ��ة بلحظة وانقل 
ما يس��طره االبط��ال من مالحم 
وانتص��ارات م��ن دون ان ات��ردد او 
أخش��ى التق��دم ف��ي اخلط��وط 
االمامي��ة بالرغ��م م��ن ان اجليش 
يحاول بكل جه��د ان يجعلنا في 
حمايته ويحذرنا من اماكن االلغام 
واملفخخات وبالرغم من ذلك أجد 
في روحي حم��اس ملرافقة اجليش 

دون ان يفوتني خبر.
ان  م��ن  الرغ��م  عل��ى  وتابع��ت 
املراس��الت احلربيات هن قلة وذلك 
للظ��روف الت��ي حتيط امل��رأة فأنا 
اعمل في مكتبي في مدينة اربيل 
ما يس��هل على الذهاب والعودة 

يومًيا.
احلربي��ة  املراس��لة  قال��ت  فيم��ا 
اس��ماعيل: كانت  رش��يد  م��روة 
كناش��طة   2012 ع��ام  بدايت��ي 
مدني��ة اهت��م بضحاي��ا االرهاب 
وخالل احداث س��هل نينوى كنت 

هن��اك عملت مراس��لة ومصورة 
الت��ي  البس��يطة  باإلمكاني��ات 
امتلكها حتى دخلت كمتطوعة 
ضمن صفوف قوات س��هل نينوى 
ل��واء الش��بك ملس��اندة االبطال 
كمصورة وعمل��ت خالل عمليات 

حتري��ر الفلوجة، واالن اعمل ضمن 
قاطع نينوى، حتى لو استشهدت 
فهناك ابطال يضحون بأرواحهم 

من اجل الوطن 
وزادت ان كل م��ا أقدم��ه ه��و م��ن 
اج��ل الوطن، ل��ذا هناك م��ن نالت 

الش��هادة في س��احات احلرب، الن 
الوط��ن يس��تحق ان نضح��ي من 
اجله وأكبر دليل املواقف البطولية 
التي تسجلها كامرتي في ساحات 
القت��ال واملالح��م البطولي��ة التي 
يحققها اجليش العراقي واحلش��د 

الشعبي البطل وهم يحررون املدن 
والقرى.

ض��وء  نقط��ة  وكال��ة  مراس��لة 
الدولية بثين��ة الناهي قالت: بدأت 
كمراس��لة اعالمية لوكالة نقطة 
ضوء الدولية كنت داعمة ومساندة 
وانق��ل االخبار الى مجموعات على 
االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات 
ولدي خمس وكاالت ازودهم بأخبار 
انتص��ارات اجليش، اضاف��ة الى أنى 
انش��ر على صفحتي الش��خصية 
على ش��بكة التواصل كل االخبار 
واالنتصارات التي يسجلها جيشنا 
وحشدنا وقواتنا االمنية في مدينة 
نين��وى وانق��ل اخب��ار النازحن في 
مخيمات حم��ام العلي��ل والقيارة 

ومناطق اخرى. 
وما ملسته اجلرأة الكبيرة للمراسلة 
احلربي��ة وامكانياته��ا ف��ي التنقل 
ونقل اخلب��ر بكل دق��ة ومصداقية 
املراس��الت  ان  م��ن  الرغ��م  عل��ى 

احلربيات هن قلة.
 واما عن قضية حقوق االستشهاد 
اعد ان الش��هادة من اج��ل الوطن 
واج��ب مق��دس الن التواج��د ف��ي 
س��احة احلرب يجعل االنس��ان في 
حالة من الفخر والبحث عن النصر 
م��ن اجل ان يكون هن��اك عراق امن 

عراق بال داعش.    

مثقفون وناشطون: شهيدات العمل الصحفي من يمنحهن حقوق الشهداء؟

عدد من املراسالت احلربيات خالل تكرميهن

سعاد كاظم زاير : 
كان للم��رأة دور بارز ف��ي التعلم 
والتعلي��م، وكانت املرأة املتعلمة 
من أرقى طبق��ات اجملتمع تتصدر 
مجال��س العلم ويس��عى اليها 
ط��الب العل��م من كل ل��ون وفن 
وكان العفاف واالستقامة ومتانة 
اخللق ويحمل الن��اس على إكبار 

هؤالء النسوة وتقديرهن.
ان امل��رأة إذا م��ا اخ��ذت حجمها 
االجتماعي الذي تس��تحقه فان 
ذلك س��يؤثر إيجابي��اً على خلق 
اسر صحية واعداد أجيال فاعلة 
ناش��طة ذكي��ة كف��ؤة ومن ثم 
تهيئ��ة مجتمع متماس��ك قوي 
هو اح��وج ما نحتاج ف��ي ظرفنا 

احلالي.
للم��رأة اس��هامات عظيمة في 
ش��تى اجمل��االت العلمي��ة ومن��ذ 
أش��اد  وق��د   , األول��ى  العص��ور 
علم��اء التاريخ املهتم��ون بأنواع 
االخب��ار والعل��وم ال��ى اإلجنازات 
الت��ي حققتها امل��رأة في اجملاالت 
التي  والعوائق  املتنوعة  العلمية 
واجهتها , واالستراتيجيات التي 
اتبعته��ا لتن��ال اعمالها القبول 

في شتى اجملاالت .
ش��اركت املرأة في اجمل��ال الطبي 
في العديد من احلضارات القدمية 
الفلس��فة  دراس��ة  وكان��ت   ,
للم��رأة  متاح��ة  الطبيعي��ة 
امل��رأة  واس��همت   . االغريقي��ة 
كذل��ك في العل��وم املتنوعة في 

القرن األول والثاني بعد امليالد .
أح��رزت امل��رأة تقدماً كبي��راً في 
اجمل��ال العلمي مم��ا أدى الى ظهور 
الكلي��ات واجلامعات , إضافة الى 

حصول املرأة على التعليم .
كانت ماري كوري اول امرأة حتصل 
على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 
1903, وحصل��ت بع��د ذلك مرة 
أخرى على جائزة نوبل بالكيمياء 
اجلائزت��ان  وكان��ت   1911 س��نة 
لقاء عملها في مجال النش��اط 
االش��عاعي . وق��د ح��ث النب��ي 
محم��د » علي��ه أفض��ل الصالة 
والس��الم وعل��ى ال��ه االطهار » 
على العل��م واملعرفة وهذا احلث 

جاء على لسان جميع انبياء اهلل 
ورسله ولم يستثن احداً.

م��ن ه��ذه الدع��وة من البش��ر 
باخت��الف احتياجاتهم فكما هو 
يرتق��ي بالرجل كجنس بش��ري 
بامل��رأة كجن��س  أيض��ا يرتق��ي 
بشري مشاركة له في اإلنسانية 
واألمان��ة التي ه��ي اخلالفة على 
األرض فأم��ر طل��ب العل��م اكد 
الدين اإلس��المي علي��ه من دون 
ف��رق ب��ن اجلنس��ن , ب��ل وعده 
فريض��ة على جميع املس��لمن 
رجاال ونس��اء ومن هن��ا جاء قول 
طل��ب  ( رسول اهلل »ص » 
العلم فريضة على كل مس��لم 
ومس��لمة (من هن��ا ميكن القول 
ان جهل املرأة بالضرورة اقرب الى 
اختالف األمور وع��دم التميز بن 
اخلطأ والصواب علمها وتعلمها 
فامل��رأة لكي تعرف اخلير والش��ر 
ولك��ي تتعل��م مب��ادئ االخ��الق 
واصول الدين فال بد من التعليم 

.
فأن طلب العلم مهم والشواهد 
عل��ى ذأل��ك كثي��رة فق��د حفل 
بأس��ماء  اإلس��المي  تأريخن��ا 
الكثي��رات من النس��اء االدبيات 
والشاعرات والعاملات والفقيهات  
وبع��د العل��م يأت��ي العم��ل هو 
مصدر رزق الفرد والعائلة ومصدر 
خير وأتن��اج للمجتمع واملرأة ا ذا 
كانت عاملة فان ذلك سيمنحها 
أضافية حتفظها  ق��وة  بالتأكيد 
من مهاوي الذل ومواطن الرذيلة 
وال��كل يعل��م ان اكث��ر األخطاء 
واملفاس��د ف��ي العال��م اجم��ع 
اقترف��ت بذريع��ة الفق��ر والعوز 
واحلاجة واما بالنسبة للمجتمع 
وتهميش��ها  امل��رأة  رك��ن  ف��ان 
واالس��تغناء ع��ن خدماتها يعد 
هدراً س��افراً لطاقة البلد تفوق 
الرجال في العدد وأنها متتلك من 
الق��درات والطاقات م��ا يوازي ما 

ميتلكه الرجل ...
وعلية فأنها في اقل تقدير ميكن 
ان تعد قدرات مس��اندة وداعمة 
لق��درات الرجل وق��درات اجملتمع 

بوجه عام ..

ما بين العلم والعمل 

البصرة - سعدي علي السند:
أقامت جلنة النهوض باملرأة في شركة 
غاز البصرة الواقعة على طريق سفوان 
– أم قص��ر س��وقاً خيري��اً يك��ون ريعه 

لدعم مؤسسة اليتامى الوطنية.
»الصباح اجلديد« زارت الس��وق والتقت 
منس��قة جلن��ة النه��وض بامل��رأة في 
الش��ركة نضال املوس��وي التي قالت: 
ان هذا الس��وق اخليري الذي سيستمر 
ملدة اسبوعن أقمناه مبساندة عدد من 
أصحاب املوالت واحملال التجارية متعددة 
االختصاصات والذي��ن وفروا لنا كل ما 
طلبنا من م��واد لعرضها في الس��وق 
بأس��لوب التصريف وبأسعار مدعومة 
منهم ويكون ريعها لدعم اليتامى في 
املؤسس��ات واملنظمات الت��ي ترعاهم 

مبدينة البصرة.
وقد وجهنا الدعوة في س��وقنا اخليري 
هذا الى مؤسس��ة اليتام��ى الوطنية 
التي اسس��ها الدكتور واثب س��لمان 
العامود وهو اس��تاذ في عل��وم الطب 
ومقره��ا ف��ي أحد ف��روع ش��ارع البهو 

املقاب��ل لبص��رة تامي��ز س��كوير وق��د 
حضر عدد كبير م��ن اليتامى في هذه 
املؤسس��ة واحتفلن��ا بوجودهم معنا 
وقدموا فعالي��ات جميلة بحب الوطن 
وح��ب العل��م ومت تكرميه��م م��ن قبل 
املس��ؤولن في شركة غاز البصرة وغاز 
اجلنوب وسيكون ريع السوق هذا لدعم 

هذه املؤسسة.

 كل ما حتتاجه العائلة
وأش��ارت الس��يدة نض��ال ال��ى القول 
الطيب��ة  واالس��تجابة  املس��اندة  ان   :
التي تلقيناها وكم��ا قلنا من اصحاب 
املوالت واحمل��ال التجاري��ة جعلتنا نوفر 
في هذا الس��وق كل ما حتتاجه العائلة 
البصرية في حياتها اليومية وبأس��عار 
جيدة ومنها األلبس��ة اخلاصة بالرجال 
والنس��اء واألطف��ال واألكسس��وارات 
والزجاجي��ات  والعط��ور  واملعجن��ات 
والكهربائيات بش��تى انواعها , اضافة 
الى املزهريات والزهور واحلقائب وغيرها 
ووجدنا إقب��ااًل جميالً جداً من موظفي 

الش��ركتن غ��از البصرة وغ��از اجلنوب 
والذين وجدوا في الس��وق فرصة عزيزة 
القتناء بعض احتياجاتهم ومن خاللها 
يقدم��ون الدع��م ملؤسس��ة اليتام��ى 
الوطني��ة .وكان��وا فرح��ن ج��داً بهذه 
املبادرة التي حققتها جلنتنا كنش��اط 
متمي��ز من انش��طتها املتع��ددة وقد 
وجدنا ايض��ا ًومنذ الب��دء بالتخطيط 
لهذا الس��وق تش��جيعا متواصالً من 
قبل املس��ؤولن وهي خط��وة مباركة 
نسأل اهلل س��بحانه ان يوفقنا ألقامه 
املزي��د منه��ا لنك��ون مبس��توى رعاية 
اليتام��ى منطلقن من قول��ه تعالى ) 
وما تقدموا ألنفس��كم من خير جتدوه 
عن��د اهلل ، ان اهلل مب��ا تعمل��ون بصير( 
وغيره��ا من اآليات الكرمي��ة ومن أقوال 
الرسول األعظم محمد )ص( وآل البيت 
األطهار عليهم السالم كما اننا وتلبية 
لرغبة ع��دد كبير من املوظفن وضعنا 
اس��تمارة ف��ي مدخ��ل الس��وق تضم 
طلباً مكتوب��اً ومعنوناً الى مدير هيئة 
امل��وارد البش��رية في الش��ركة يطلب 

فيها املوظف رغبته في درج اسمه من 
ضم��ن املتبرعن لصن��دوق دعم األيتام 
والفق��راء مببلغ محدد ش��هريا لغرض 
االيعاز الى القس��م املالي في الشركة 
الس��تقطاع املبلغ من راتبه وهي حالة 

طيبة تفاعل معها حتى االن عدد كبير 
من املوظفن.

أنشطة مشتركة وتبادل الزيارات
وخ��الل جولتن��ا ف��ي الس��وق اخلي��ري 

التقين��ا جلنة امل��رأة والطفل في قصر 
الثقاف��ة والفن��ون في البص��رة التابع 
لدائ��رة العالقات الثقافي��ة العامة في 
وزارة الثقاف��ة وقد اكدت ممثلة اللجنة 
الت��ي حضرت برفقة عدد من موظفات 
قص��ر الثقاف��ة: لق��د حضرن��ا تلبية 
للدعوة التي تلقتها جلنتنا من السيدة 
نضال املوسوي منسقة جلنة النهوض 
باملرأة في ش��ركة غاز البص��رة ونقلنا 
حتيات الزمالء مدي��ر القصر واملوظفن 
ومتنياتهم لكل العاملن هنا وخصوصاً 
من تفرغ للعمل منهم في هذا السوق 
اخلي��ري ال��ذي يع��د التفاتة إنس��انية 

مباركة وكرمية يحتاجها مجتمعنا.
وأكدنا باس��م قصر الثقاف��ة دعوتنا 
جلنة النه��وض باملرأة في ش��ركة غاز 
البصرة لتحقيق املزيد من الفعاليات 
املش��تركة التي تلبي طم��وح اجلميع 
انطالق��اً م��ن ان كل عمل خاّلق يبعث 
ف��ي نف��وس اجلمي��ع فرحاً م��ن طراز 
خاص ألن العمل اإلنساني يبعث على 
السرور دائماً وقد قدمت منسقة جلنة 

النهوض باملرأة في شركة غاز البصرة 
ش��رًحا مفصالً لنا عن اهم األنشطة 
والفعالي��ات التي تتعامل بها اللجنة 
,واعربت عن سعادتها وفخرها بعالقة 
العمل الت��ي ترتبط بها مع جلنة املرأة 
بقصر الثقاف��ة داعية ال��ى املزيد من 
التع��اون خلل��ق مناخ��ات جميل��ة من 
التع��اون وتنفيذ انش��طة مش��تركة 
وتب��ادل الزي��ارات ,وكل ذل��ك من اجل 
تعزي��ز روح األصرار على خلق املزيد من 
ف��رص اخلدم��ات املش��تركة التي يتم 
تنفيذها ف��ي قاعات الش��ركة او في 
رحاب قاع��ة قصر الثقاف��ة خصوًصا 
وانها من القاعات املتميزة في البصرة 
والت��ي حتتض��ن املزيد من األنش��طة 
البصرة  ملبدعي مدين��ة  والفعالي��ات 
بش��تى تخصصاتهم ونحن هنا نتابع 
برامج القصر بفرح غامر وان قاعتكم 
حتتض��ن ايض��ا مؤمت��رات وورش عمل 
ملنظم��ات دولي��ة وان نش��اط جلنتن��ا 
الق��ادم الذي س��ننفذه بالتع��اون مع 

جلنتكم سيكون في قاعتكم .

افتتاح سوق خيري لدعم مؤسسة اليتامى الوطنية
أقامته لجنة النهوض بالمرأة في شركة غاز البصرة

واشنطن - وكاالت: 
الذي��ن  أن  الدراس��ات  تؤك��د   
يس��تعملون هواتفه��م بنح��و 
مفرط معرضون لالكتئاب، إال أن 
النساء أكثر عرضة لهذا اخلطر 

من غيرهن.
أن  إل��ى  الدراس��ات  وتش��ير 
بالتطبيقات  املليئ��ة  األجه��زة 
تزودن��ا بالرضا الف��وري، وتطلق 
هرمون الشعور »بحالة جيدة«، 
ومع ذلك، يح��ذر العلماء من أن 
اإلدمان عل��ى تلك األجهزة يحد 
من نطاق اهتماماتنا، ما يجعلنا 

عرضة للملل.
وأظهرت دراس��ة أن الذين أبدوا 
اس��تعمال هواتفهم  رغبة في 
الظاه��رة  وه��ي  باس��تمرار، 
املعروفة باس��م »النوموفوبيا«، 
أي الش��عور باخل��وف من فقدان 
الهاتف احملمول أو التواجد خارج 

نطاق تغطية الش��بكة، تظهر 
عليهم عالمات االكتئاب.

ويعتق��د الباحثون م��ن جامعة 
بينغهامت��ون ف��ي نيوي��ورك أن 
مثل ه��ذا اإلدمان على الهواتف 

سيزداد سوءا في املستقبل.
وقال مؤلف الدراس��ة الدكتور، 
إس��حاق فاغيف��ي، إن »هواتفنا 
الذكية حتولت إلى أدوات توفر لنا 
الرضا الس��ريع والفوري، وقصير 

األمد وهو أمر مثير جدا«.
اخلالي��ا  إن  الدراس��ة  وتق��ول 
العصبية تطلق مادة الدوبامن، 
التي جتعل األش��خاص املدمنن 
الذكية يشعرون  الهواتف  على 
بالرضا الفوري، وهو ما يحد من 
االهتمامات، م��ا يعرض  نط��اق 

أولئك للملل.
وقام الباحثون باس��تجواب 182 
طالبا، وطلبوا منهم اإلبالغ عن 

عادتهم اليومية في اس��تعمال 
الهاتف الذكي.

ومت تش��كيل خمس مجموعات 
لتصنيف كل مشارك بناء على 
إجاباته، وكان��ت تلك اجملموعات 
الهات��ف:  اس��تعمال  حس��ب 
مدروس، منتظم، منخرط بنحو 

كبير، متعصب أو مدمن.
وذكرت الدراس��ة أن نحو %7 من 
األش��خاص ُصنف��وا على أنهم 
»مدمنون«،ف��ي حن صنف 12% 

منهم »متعصبن«.
وبس��بب حاجته��م اإلجباري��ة 
الذكية،  هواتفهم  الس��تعمال 
ش��خصية  مش��كالت  واجهوا 
ف��ي  ومش��كالت  واجتماعي��ة 
مكان العم��ل، ولكنهم أظهروا 
أيضا عالمات ميكن أن تشير إلى 

االكتئاب والقلق وحتى اخلجل.
وكانت اإلناث من أكثر املشاركن 

لعالم��ات  إظه��ارا  بالدراس��ة 
اإلدم��ان، وه��ي النتيج��ة الت��ي 
تدعمها العديد من الدراس��ات 

السابقة.
وتش��مل تل��ك األع��راض ع��دم 
إيقاف تش��غيل  الق��درة عل��ى 
الهاتف، وفحص مستوى شحن 
وأخذ  باستمرار  الهاتف  بطارية 

الهاتف إلى احلمام.
وفي ماي��و 2015، وج��د باحثون 
أميركيون أن النساء أكثر عرضة 
لإلصابة ب�« النوموفوبيا« بنسبة 

3.6 مرة مقارنة بالرجال.
كم��ا وج��دت بح��وث أخ��رى أن 
الذين تتراوح أعمارهم ما بن 18 
و24 عاماً هم األكثر تضرراً بهذا 
الره��اب، حي��ث أن %77 منه��م 
غي��ر قادرين على البق��اء بعيًدا 
ع��ن هواتفهم ألكث��ر من بضع 

دقائق.

النساء المدمنات على »الهواتف الذكية« 
 أكثر عرضة لخطر االكتئاب

تخلصي من بقع الماسكارا على المالبس والمناشف فوائد قشر الموز لجمال البشرة

مراسلنا في البصرة خالل حديثه مع جلنتي املرأة في الشركة وقصر الثقافة
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بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اعلن اسو عادل رئيس االحتاد العراقي 
للتنس عن موافقة االحتاد االسيوي 
بعد محادثات و مفاوضات مع رئيس 
االحتاد االس��يوي في اجتماع تطوير 
غربي اس��يا الت��ي اقيم��ت مؤخرا 
في دولة االم��ارات العربية املتحدة 
على اس��تضافة الع��راق وألول مرة 
بطول��ة اس��يا لفئة 14 س��نة فما 
دون ف��ي ش��هر مت��وز املقب��ل والتي 
ستكون بداية خير للتنس العراقي 

الدولي��ة  البط��والت  الس��تضافة 
وتكون مناس��بة لتطوي��ر قابليات 

الالعبني واملدربني واحلكام.
واضاف ان العراق قد قدم مش��روعا 
بان يق��وم العراق بتنظي��م بطولة 
دولي��ة ف��ي الع��راق من��ذ اكثر من 
مراس��الت  بع��د  ولك��ن  س��نتني 
عدي��دة واجتماع��ات مكثفة وافق 
االحت��اد الدول��ي واالس��يوي على ان 
يس��تضيف الع��راق بطولة اس��يا 
ألعمار 14 سنة في اربيل من 27-23 

من ش��هر متوز من العام احلالي وقد 
نزلت البطولة ضمن منهاج االحتاد 
االس��يوي كأول بطول��ة ينظمه��ا 
العراق وتعتب��ر املوافقة احدى بوادر 
رفع احلظر عن البطوالت التي تقام 
ف��ي العراق وتأتي ه��ذه املبادرة بعد 
اش��تراك العراق بأكث��ر من بطولة 
دولية نظمها االحتاد االسيوي ولعد 

مواسم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

19رياضة اخلميس 27 نيسان 2017 العدد )3681(

العب واحد يمثل القوس 
والسهم في بطولة العالم

الفهد يواجه قزانية في 
أفتتاح »تاهيلي الغربية«

بغداد  ـ الصباح الجديد:
قال امني سر االحتاد املركزي للقوس والسهم كرمي 
حمد ان الرياضي اسحاق ابراهيم محمد سيمثل 
الع��راق في بطول��ة العال��م بالقوس والس��هم 
بفعالية القوس املركب املقررة ان تضيفها مدينة 
شنغهاي الصينية في النصف الثاني من الشهر 
املقب��ل، مؤكدا ان االزمة املالية التي مير بها االحتاد 
تس��ببت في االعتذارعن عدم اس��تضافة بطولة 
العرب الت��ي كان مقررا ان جتري ما بني العش��رين 
واخلامس والعشرين من هذا الشهر في محافظة 
الس��ليمانية برغ��م موافق��ة الكثير م��ن الدول 
العربية على املش��اركة فيه��ا، موضحا ان االداري 
فائ��ق حم��ود س��يرافق ابراهيم لبطول��ة العالم 
وس��ط طموحات ان يكون ضمن العش��رة االوائل 
واحلصول على اخلبرة الالزمة من جراء التنافس مع 

ابطال العالم.

»المالكمة« في نزاالت 
آسيا التأهيلية للعالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغادر في الس��اعة 2 من ظه��ر اليوم اخلميس بعثة 
منتخبن��ا الوطني باملالكمة للمش��اركة في نزاالت 
آس��يا املؤهلة إلى كأس العالم التي ستجرى ابتداء 
من يوم السبت املقبل وتستمر حتى 7 ايار املقبل في 
أوزبكس��تان، وتضم البعثة، مدير املنتخب الوطني 
جاسم مشالي رئيساً للوفد واملدرب حسني جاسم 
احلل��و ومس��اعداه عبد الك��رمي أحمد وص��ادق علي 
حسني و4 مالكمني هم » حسن علي ناصر بوزن 49 
كغم وجعفر عب��د الرضا بوزن 56 كغم وعمار جبار 
حس��ن بوزن 60 كغم وكرار كاظم س��هم بوزن 64 

كغم«.
وق��ال املدرب حس��ني جاس��م احلل��و، ان املعس��كر 
التدريب��ي للمنتخب اقيم في قاع��ة املركز الوطني 
في املدينة الش��بابية مبتابعة ميدانية الحتاد اللعبة 
واندف��اع الالعبني بهدف خطف تذك��رة التأهل الى 
كأس العال��م، موضح��اً ان الع��راق كان مق��رراً ان 
يشترك بس��تة مالكمني، لكن اعتذر في اللحظات 
االخيرة وحيدعبد الرضا في حني حالت االصابة دون 

مشاركة مرتضى رعد.

األنبار ـ أحمد عبد الكريم*
يس��تضيف ملعب نادي »النف��ط« الرياضي مباراة 
افتت��اح اجملموعة الثاني��ة للمرحل��ة الثانية لدوري 
الدرجة األول��ى املؤهل للممتاز ب��ني ناديي »الفهد« 
القادم من االنبار و«قزانية« القادم من ديالى في متام 
الس��اعة الثانية والنصف ظهرا«. وتضمن اجملموعة 
أيضا أندية: »األنبار«، »بلد« و«العلم« من محافظة 
ديالى. وس��يلتقي »الفهد« مع »سامراء« في مباراة 
ودية تس��بق افتتاح املرحلة الثانية، ويقود »الفهد« 
املدرب جمعة جديع ويس��اعده محم��د عبد جديع 
واس��يل جواد الكاظم ومدرب احل��راس محمد عبد 

هزام.
* إعالم نادي الفهد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ص��ّدق االحتاد املرك��زي لكرة القدم 
عل��ى قرار جلنة املنتخب��ات باختيار 
االرجنتيني غابريال كالديرون مدربا 
للمنتخب الوطن��ي خلفا للمدرب 
راضي شنيش��ل الذي مت��ت اقالته 
بع��د اخفاقة ع��دم الوص��ول الى 

نهائيات روسيا.
وق��ال ام��ني س��ر االحت��اد الدكتور 
صباح رضا ان االحتاد وافق باالجماع 
على اختي��ار االرجنتيني كالديرون 
رئي��س االحت��اد عبداخلالق  وتخويل 
مسعود التش��اور مع وزير الشباب 
عبط��ان  عبداحلس��ني  والرياض��ة 
ورئي��س اللجنة االوملبي��ة الكابنت 
رعد حمودي لتامني السقف املالي 
للصفق��ة، مبينا ان االحت��اد تلقى 
تطمين��ات حكومية في ما يخص 
التام��ني املال��ي وال اعتق��د ان ذلك 

سيؤثر في امتام الصفقة.
واضاف ان االحتاد وض��ع بديلني في 
حال فش��ل االتفاق مع االرجنتيني 
ك��رول  رود  الهولن��دي  وهم��ا 
والبرتغالي فينغادا، معربا عن امله 
ف��ي ان تتم الصفقة االولى بنجاح 

حتى ال ندخل في االوقات احلرجة.
واش��ار الى ان االحتاد اش��اد مبا خرج 
من مق��ررات اجتماع جلن��ة اخلبراء 
ورئي��س االحت��اد ونائبي��ه، مؤك��دا 

ان االحت��اد من��ح اللجن��ة جمي��ع 
الصالحي��ات م��ن اج��ل تنفيذ ما 
وضعته م��ن افكار علمية وعملية 
تخدم مس��يرة االحت��اد ومنتخباته 

الوطنية.
وكش��ف رض��ا ع��ن اقام��ة مؤمتر 

صحفي للجنة اخلبراء يوم الثالثاء 
املقب��ل لوض��ع التص��ورات ام��ام 
االع��الم الرياضي.. وتاب��ع ان االحتاد 
صّدق على مقترح جلنة املسابقات 
في ما يخص الدوري املمتاز وضرورة 
اقام��ة املباري��ات املؤجلة ب��ني دور 

واخر.
م��ن جانب اخر، جترى في الس��اعة 
5 من عص��ر يوم غٍد اجلمعة مباراة 
مؤجلة في ملعب الشعب الدولي 
بني فريق��ي الزوراء ونف��ط اجلنوب 
ضمن دوري الك��رة املمتاز، في حني 

يص\ضيف ملعب القوة اجلوية في 
الس��اعة 4 و30 دقيق��ة من عصر 
اليوم نفس��ه مباراة مؤجلة ايضا 
بني أه��ل ال��دار وضيوفه��م فريق 

نفط الوسط.
ويغي��ب 4 العبني من صفوف فريق 

نفط الوس��ط ع��ن مب��اراة القوة 
اجلوية، وقال مساعد مدرب الفريق، 
ف��ي تصريحات  ص��ادق س��عدون، 
س��يفتقد  الفري��ق  إن  صحفي��ة 
خدمات 4 العب��ني بداعي اإلصابة، 
وهم كل من »نبيل صباح واحملترف 
وب��رزان  الش��بلي  ع��الء  الس��وري 
ش��يرزاد وفارس حس��ون«، مش��يرً 
إل��ى أن هؤالء الالعب��ون يعدون من 
الركائ��ز األساس��ية للفريق، إال أن 
اجله��از الفني يثق بق��درات جميع 

الالعبني.
واعتبر سعدون أن النقطة السلبية 
التي ستؤثر على املباراة، هي إصرار 
الق��وة اجلوي��ة عل��ى خوضها في 
ملعب الن��ادي، الفًتا إلى أن س��وء 
الفني  أرضيته س��يضعف اجلانب 
واملهاري، مبديً��ا تعجبه من إقامة 
مب��اراة القوة اجلوية الس��ابقة مع 
نف��ط اجلنوب في ملعب الش��عب 
الدولي، في حني يصر »القوة« هذه 
املرة على خوض املباراة في ملعبه.

وأضاف قائ��اًل: »هدفنا م��ن املباراة 
اخل��روج بث��الث نق��اط تقربن��ا من 
والش��رطة،  النف��ط  املتصدري��ن، 
وتضعن��ا على بعد نقط��ة واحدة 
عن القمة، اجلميع عازم على تقدمي 
مب��اراة مميزة، فنفط الوس��ط بات 
رقًما صعًبا في الدوري«.يُش��ار إلى 
أن نفط الوسط يحتل حالًيا املركز 
الثالث في ترتي��ب الدوري العراقي 

برصيد 53 نقطة.

تطمينات حكومية بشأن تأمين عقده

كالديرون مدربًا ألسود الرافدين

كالديرون
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هازارد يحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالبريميرليج

لندن ـ وكاالت:

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لك��رة القدم، 
بعدما اكتس��ح ضيفه ساوثهامبتون 
4 � 2 ف��ي املرحلة الرابعة والثالثني من 

املسابقة.
وتق��دم البلجيكي إدين ه��ازارد بهدف 
لتشيلس��ي في الدقيقة اخلامسة ثم 
تعادل اإلس��باني اوري��ول روميو فيدال 
 25 الدقيق��ة  ف��ي  لس��اوثهامبتون 
.وتكفل املدافع جاري كاهيل بتسجيل 
الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 
45 ث��م تقم��ص املهاج��م اإلس��باني 
دييجو كوس��تا دور البطولة وس��جل 
الهدفني الثالث والرابع لتشيلسي في 
الدقيقت��ني 58 و89،  وف��ي الوقت بدل 
الضائ��ع من املب��اراة أح��رز املدافع ريان 
بيرتراند الهدف الثاني لساوثهامبتون.

ورف��ع هذا الفوز رصيد تشيلس��ي في 
الصدارة إلى 78 نقط��ة، وجتمد رصيد 
س��اوثهامبتون عند 40 نقطة ليبقى 
في املركز التاسع.. واستعاد تشيلسي 

توازنه بعد هزميته ف��ي اجلولة املاضية 
يونايت��د  أم��ام مضيف��ه مانشس��تر 
بهدفني نظيف��ني ، محققا فوزه الرابع 
والعشرين مقابل 3 تعادالت و5 هزائم.

م��ن جانبه، حق��ق إيدين ه��ازارد إجنازًا 
تاريخًي��ا في مش��واره الك��روي، خالل 
وس��اوثهامبتون  تشيلس��ي  مب��اراة 
مس��اء امس األول، مبلعب س��تامفورد 
بريدج في افتتاح منافسات اجلولة 34 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
سجل هازارد الهدف األول لتشيلسي 
في مرم��ى ضيفه، ليرف��ع رصيده إلى 
15 هدًف��ا ف��ي ال��دوري هذا املوس��م، 
ليحقق أفض��ل معدل تهديفي له في 
البرمييرليج منذ انضمامه إلى صفوف 
البلوز حس��بما ذكرت شبكة »سكاي 

سبورتس«.
وانضم الالعب البلجيكي إلى صفوف 
تشيلس��ي ف��ي صي��ف 2012 ، قادًما 
م��ن ليل الفرنس��ي، حيث س��جل في 
موس��مه األول م��ع الن��ادي اللندني 9 
أه��داف ف��ي 34 مباراة، ثم س��جل 14 
هدًف��ا مرتني متتاليتني ف��ي 35 مباراة 
مبوس��م 2013 �  2014 وف��ي 38 مباراة 

مبوس��م 2014 � 2015.. أم��ا املوس��م 
األس��وأ  كان   ،2016  �  2015 املاض��ي 
إليدين ه��ازارد، حيث س��جل 4 أهداف 

فقط في 31 مباراة بالدوري اإلجنليزي.
كش��ف البلجيك��ي إدين ه��ازارد، جنم 
تشيلس��ي، عن عدم وج��ود مفاوضات 
حتى هذه اللحظة بينه وناديه بش��أن 
متديد عقده.. وعاد هازارد، للتوهج هذا 
املوس��م، حتت قيادة أنطوني��و كونتي، 
بعدما عانى بش��دة املوس��م املاضي، 
األمر الذي س��اهم ف��ي تقهقر ترتيب 
تشيلس��ي، على س��لم ترتيب الدوري 
اإلجنلي��زي، بع��د ع��ام واحد م��ن إحراز 

اللقب.
كان��ت تقاري��ر صحفية، أش��ارت إلى 
تق��دمي تشيلس��ي، عقد جدي��د ينص 
على تقاضي هازارد على راتب أسبوعي 
قدره 300 ألف جنيه أس��ترليني، إال أن 
الالع��ب البلجيكي، نف��ى صحة هذه 

األنباء.
ونقل��ت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
تصريح��ات هازارد لش��بكة »س��كاي 
س��بورتس« قال فيها: »ال يوجد إشارة 
عل��ى وج��ود ع��رض جديد حت��ى هذه 

اللحظة«.وأض��اف »أنا أركز فقط على 
نهاية الشهر املتبقي للموسم احلالي، 
وسنتحدث الحًقا. األمر ال يشغل بالي 
حالًي��ا، يتبقى عام��ان، أو 3 في عقدي. 
أريد فقط إنهاء املوس��م بشكل جيد، 

وسنرى ما سيحدث بعد ذلك«.
على صعيد آخر، ينوي قائد تشيلس��ي 
جون تيري، ترك الفريق بنهاية املوس��م 
احلال��ي، وأكد هازارد أنه ال يس��عى وراء 
ش��ارة القائد.وق��ال: »أعتق��د أن لدينا 
م��ن هم ق��ادرون على أن يكون��وا أكثر 
من مج��رد قادة في هذا الفريق. عندما 
أحتدث إليكم عند وجودي مع املنتحب 
الوطن��ي، ال أعل��م م��ا إذا كن��ت قائًدا 
جي��ًدا، لكن��ي قائد الفري��ق على أرض 

امليدان«.
أحت��دث  ال  امللع��ب  »خ��ارج  وأض��اف: 
كثيرًا. ف��ي إجنلترا يجب على القائد أن 
يتحدث، ويحرص على جاهزية اجلمهور 
للمباريات.. لست من هذا النوع«.وتابع 
»أنا أحتدث بقدمي، وليس��ت وظيفتي 
أن أتكل��م مع اجلميع. أعتق��د أن تيري 
يفعل ذلك، وجاري كاهيل وأزبيليكويتا، 
وحتى فابريجاس قادرون على خالفته«

تقرير

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون ويقترب خطوة جديدة من اللقب

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون

مفكرة الصباح الجديد

مان سيتي ـ مان يونايتد

إشبيلية ـ سيلتا فيجو
بيلباو ـ ريال بيتيس

10:00 مساًء

9:45 مساًء
10:30 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اناط��ت جلن��ة احل��كام ف��ي االحتاد 
اآلس��يوي لك��رة الق��دم، بالطاقم 
العراقي الدولي )نخبة آسيا( املؤلف 
من علي صباح للوسط ومساعداه 
أمير داود وحيدر عبد احلسن واحلكم 
الراب��ع لي يونك م��ن هونك كونك 
ومقوم احلكام تارو هيروش��يما من 
اليابان، مهم��ة إدارة مباراة فريقي 
كوانزو إيفرجراند الصيني وضيفه 
سوون سامسوجن بلورينغز الكوري 
اجلنوبي التي ستجرى في الساعة 

الواح��دة والنص��ف م��ن ظهر يوم 
الثالث��اء املواف��ق 9 آي��ار املقبل في 
اس��تاد تيانهي في مدين��ة كوانزو 
حلس��اب اجلول��ة السادس��ة ضمن 
اجملموعة الس��ابعة ل��دوري أبطال 

آسيا.
ويق��ف فري��ق س��وون سامس��وجن 
بلورنيغز الكوري اجلنوبي في صدارة 
الترتيب لفرق اجملموعة وله 8 نقاط، 
يلي��ه كوان��زو إيفرجران��د الصيني 
بس��ت، ث��م كاواس��اكي فرونت��ال 
الياباني وله 4 نق��اط، وأخيرا يقف 

فري��ق إيس��ترن من هون��ك كونك 
بنقطة واحدة، وكانت املباراة االولى 
ب��ني الفريقني انته��ت بالتعادل 2 � 

.2
وق��ال احلك��م الدولي عل��ي صباح 
انه س��عيد باملهم��ة اجلديدة، وهي 
دليل على جدارة الصفارة العراقية 
في ادارة املباري��ات ضمن البطوالت 
التي ينظمها االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، مؤكدا حرصه وزميليه أمير 
وحي��در عل��ى حتقي��ق النج��اح في 
املهمة وقيادة املباراة إلى بر األمان.

طاقم تحكيمي عراقي يقود مباراة 
كوانزو وسامسونج بدوري أبطال آسيا

»التنس« ينّظم بطولة دولية لفئة 14 سنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ى فري��ق الطلبة معس��كره 
التدريب��ي ف��ي أربيل بع��د تعادله 
اإليجاب��ي أمام الش��رطة بنتيجة 
)1-1( استعدادا ملنافسات الدوري.

وتقدم فريق الطلبة في الش��وط 
األول عبر العبه ياسر عبد احملسن 
لفري��ق  النتيج��ة  ع��ادل  فيم��ا 
الش��رطة أمجد وليد في الشوط 
الثاني م��ن املباراة.وقال مدرب كرة 
الطلبة مظفر جبار في تصريحات 
صحفي��ة إن الفريق س��يعود غدا 
بغ��داد مختتما  العاصم��ة  إل��ى 
معس��كر أربيل الذي استمر ملدة 
أسبوع كامل اس��تفاد من خالله 
في رف��ع جاهزي��ة الفري��ق وإبقاء 
الالعب��ني بأج��واء املنافس��ة بعد 
توقف الدوري في الفترة املاضية.. 
وأش��ار إلى أن املعس��كر انعكس 
بش��كل ايجاب��ي عل��ى معنويات 

الفري��ق، حيث قال: »األجواء كانت 
مثالية وهناك اندفاع من الالعبني، 
لتك��ون نتائ��ج الفريق ممي��زة في 

األدواراملقبلة«.
التجريبي��ة  املب��اراة  أن  وأوض��ح 

أظه��رت ق��درات الفري��ق وإصراره 
الئح��ة  ف��ي  موقع��ه  لتحس��ني 
الترتي��ب واملضي قدما في بطولة 
كأس العراق.يذكر أن الطلبة يحل 

املركز التاسع برصيد 42 نقطة.

الطلبة يختتم معسكر أربيل 
بالتعادل اإليجابي مع الشرطة

لقطة من مباراة الطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان دعم ورعاية الوزارة 
للف��رق الش��عبية بك��رة القدم في 
محافظ��ات العراق كافة، ملا لها من 
أهمي��ة كبيرة في رفد ف��رق األندية 
بالالعب��ني  الوطني��ة  واملنتخب��ات 
املوهوب��ني وف��ي مختل��ف الفئ��ات 

العمرية.
 ج��اء ذلك خالل افتتاح الوزير ، أمس 
منافسات املرحلة النهائية لبطولة 
كأس وزير الش��باب والرياضة للفرق 
الش��عبية بكرة القدم على ملعب 
املرحوم علي حسني في مقر الوزارة.

 وأض��اف عبط��ان ان وزارة الش��باب 
والرياضة عازمة على اقامة النسخة 

التحري��ر  بع��د  للبطول��ة  الرابع��ة 
الكام��ل حملافظ��ة نين��وى احلدب��اء، 
ومبشاركة واسعة تصل الى 20 ألف 
فريق وبرعاية كاملة من قبل الوزارة 
لوجس��تياً وفنياً وتنظيمي��اً، والتي 
ستكون متزامنة مع احتفاالت ابناء 
ش��عبنا في حتري��ر كام��ل االراضي 

العراقية من دنس االرهاب.
واعل��ن الس��يد الوزير ع��ن جائزة 
الفريق الفائز باملركز االول في هذه 
البطول��ة وهي س��فرة س��ياحية 
الى مدينة مشهد في اجلمهورية 
االيراني��ة االس��المية وعلى نفقة 
وزارة الش��باب والرياض��ة، مقدما 
ش��كره ال��ى مديري��ات الش��باب 
الف��رق  ومجال��س  والرياض��ة 

الش��عبية ف��ي احملافظ��ات كافة 
ملش��اركتها الفاعلة ف��ي بطولة 
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  كأس 
للفرق الش��عبية بكرة القدم في 

نسختها الثالثة.
واس��تعرضت الف��رق املتأهلة الى 
املرحلة اخلتامية للبطولة امام وزير 
الش��باب والرياضة عل��ى مضمار 
ملعب املرحوم علي حسني شهاب 
والبال��غ عدده��ا 16 فريق��ا مثلوا 
مديري��ات محافظات االنبار وديالى 
و الديوانية وكركوك وصالح الدين 
وذي قار واملثن��ى والبصرة والنجف 
االشرف وكربالء املقدسة وميسان 
وبابل وواس��ط وبغ��داد مبديرياتها 

الكرخ والرصافة ومدينة الصدر.

»الشباب والرياضة«تجدد دعمها 
للفرق الشعبية 



عل��ى  نفس��ه  احل��دث  يف��رض 
"املقرمش��ات" مرة أخرى  .. بس��بب 
الظروف االس��تثنائية التي نعيشها 
ونتعاي��ش معه��ا  والتي كم��ا يبدو 
انه��ا التري��د ان تفارقنا بع��د ظلت " 
االس��تثنائية " تالزمنا منذ عقود بل 
حتى منذ ق��رون مضت ... والس��ؤال 
ال��ذي يتك��رر دائم��ا مل��اذا نح��ن دون 
؟  ذل��ك  نواج��ه كل  االرض  ش��عوب 
وملاذا ُكت��ب علينا وعلى االجيال التي 
سبقتنا أن متضي سنني عمرها بكل 
هذه املآس��ي ؟ وميكن أن تتلقى عددا 
م��ن االجاب��ات  اخملتلفة ح��ول ذلك .. 
فعلى س��بيل املثال أذا س��ألت رجالً 
أو ش��يخاً طاعناً في الس��ن عن هذا 
املوض��وع فان��ه يلخ��ص أجابته لك 
بحسب قناعته قائالً :" ابني هذا قدر 
ومكتوب علينا .. هاي قس��متنا والزم 

نقبلها بخيرها وبشرها "!  
 اما أذا س��ألت "قارئة الفنجان" عن 
ذل��ك  فتكون أجابته��ا بعد أن تتامل 
جيداً خارط��ة الطريق لبقايا القهوة 
في قعرالفنجان الذي كان مقلوباً :" 
ياولدي الحتزن فالقلق واحلزن واحلس��د 

هو املكتوب على وطنك " ! 
سياس��يا  محل��الً  س��الت  اذا  ام��ا 
االطم��اع  أن   : بالق��ول  :فيجيب��ك 
والتدخ��ل  اخلارجي��ة  واالجن��دات 

واخلالف��ات  االقليم��ي  
السياس��ية وعدم أتفاق 
أجن��دة  عل��ى  الكت��ل 
.. هي  وطنية موح��دة 
في  الرئي��س  الس��بب 

تدهور االوضاع ! 
"السياس��ي"  أجاب��ة  أم��ا 
م��ن ح��زب "التمزي��ق " عن 
فيب��رر   .. ذات��ه  املوض��وع 
م��ن  البطول��ي   موقف��ه 

القضي��ة املصيري��ة  قائ��الً : 
من حقن��ا أن نبحث عن وطن 
جديد لن��ا .. وملاذا تس��تغربون 

ذلك ..الم يحلل الدين والش��رع 
الزواج باالربعة " !  

أم��ا "سياس��ي " أخر م��ن كتلة " 
ممزقون " فإنه يداف��ع عن أهدافهم 
ومس��اعيهم في متزي��ق الوطن الى 
أش��الء ومكون��ات  بالق��ول : "  ملاذا 

التدركون أهمية  تش��كيل الدويالت 
فان الفائدة التي تعود علينا هي زيادة 

التمثيل في املنظمات الدولية فبدالً 
م��ن دولة واح��دة يك��ون  متثيلنا الى 
ثالثة او اربع��ة " أو يكون لدينا أربعة 
منتخبات تش��ارك في بطولة اخلليج 
أو ك��أس أس��يا بكرة الق��دم ، وأيضاً 
يصبح لدينا أكثر م��ن ثالثة أو أربعة 
رؤس��اء .. وهذا هو الف��وز العظيم أن 

كنتم    التعلمون ! 
أما احملل��ل "االقتص��ادي"  فانه  يعزو 
ذلك  الى املصالح الضيقة واالطماع 
ومحاول��ة االس��تحواذ عل��ى  الثروة 
الوطني��ة وفق قاعدة " ح��ارة كلمن 
أي��دو ال��و .. ! " التي أبتكره��ا .. غوار 
الطوشي في مسلسل صح النوم  !

اما احملل��ل "االجتماعي والنفس��ي " 
فيعزوها  الى تراكمات وعقد املاضي 
الت��ي تلق��ي بضاللها عل��ى احلاضر 
" وت��ؤدي ال��ى حالة " أنفص��ام " في 

الشخصية والقرار الوطني !
نكتف��ي بهذا الق��در م��ن التبريرات 
وتباين املواقف التي "تقرمش" القلب 
والروح  ، التي جتبرنا على طبخ وجبات 
س��اخنة س��ريعة مطعم��ة بنكهة 
وبتوابل غب��ار االحداث ونقدمها على 
طبق "الوط��ن" الذي نحب��ه جميعا 

ونهواه... !

                       • ضوء
لي��س من��ا ... م��ن 
 .. اليوم  يقبض 
الوطن  ليمزق 

غدا !

قارئة الفنجان  !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التغيير لم يبدأ بعد

جمال جصاني

 بع��د مش��وار طويل ومري��ر برفقة ما عرف ب��� "جمهورية 
اخل��وف" نظ��رت األق��دار بعني العط��ف على س��كان هذا 
الوط��ن املنك��وب، لتمنحهم فرصة اخل��الص من الهيمنة 
املطلق��ة ألخط��ر ش��بكة اخطبوطية لإلره��اب واإلجرام، 
عندما اس��تأصل املش��رط األممي تلك السلطة الغاشمة 
وش��رع األبواب أمام "التغيير" ربيع العام 2003. لكن وكما 
في املثل املعروف )تأتي الرياح مبا ال تش��تهي السفن) جنح 
مش��حوفنا املشترك الى مس��ارب وانحدارات لم تكن في 
حسبان أكثر اخمليالت تش��اؤماً وسوداوية. صحيح أن فلول 
النظام املباد وش��بكاته الس��رية الضاربة ق��د جنحت في 
احلفاظ على جسمها األس��اس ومالكاته املتخصصة في 
مجال اجلرمية املنظمة واإلره��اب، مدعومة مبا زرعته طوال 
عقود مما يعرف ب� )اخلطوط املائلة) داخل تنظيمات وصفوف 
معارضيها وخصومها من ش��تى العناوين؛ إال أن كل ذلك 
م��ا كان له أن يلحق كل ه��ذا الضرر ف��ي التجربة الفتية 
للتغيير، لوال هشاش��ة وضحالة من تلقف مقاليد االمور 
في عراق ما بعد س��قوط النظام املباد. قوى وكتل وحطام 
أحزاب هرمة، تنطعت ملثل هذه املس��ؤوليات اجلس��ام، من 
دون أن تكلف نفس��ها بامتالك أبس��ط مس��تلزمات هذا 
العمل التدش��يني الهائل، والذي يس��تلزم قبل كل شيء؛ 
وج��ود تصور أول��ي لعراق ما بع��د زوال النظ��ام املباد. هذا 
النقص البنيوي واألس��اس وضع بصمته على كل ما جرى 
م��ن حتوالت دراماتيكية على املش��هد العام ملا يفترض أنه 

العراق اجلديد.
جميع القوى والكتل أف��راداً وجماعات منخرطون في هذه 
املتاهة، فاألحزاب اإلس��الموية الت��ي تلقفت صدر الوليمة 
وعل��ى رأس��ها حزب الدع��وة الذي اس��تلقى على س��نام 
املفاص��ل العلي��ا حلكومات ما بع��د التغيير، ل��م تتزحزح 
حنديريات��ه العقائدية واآليديولوجية بالرغم من مواجهته 
املباش��رة وألكثر من عقدين ملهم��ات بناء الدولة وحتدياتها 
الواقعي��ة ال املتخيل��ة زم��ن املعارض��ة ومناخاته��ا. بقية 
األحزاب اإلس��الموية ال تختلف كثيراً عن��ه في االعتصام 
بحطام الس��رديات التي انتهت صالحيتها منذ زمن بعيد. 
أما األح��زاب واجلماعات التي متتش��ق العناوي��ن احلداثوية 
)القومي��ة واليس��ارية والليبرالي��ة..) فق��د أدمن��ت حالة 
التعفن والركود املتواصلة منذ عقود في حياتها الداخلية 
وسياس��اتها وس��لوكها، وعجزها عن التج��دد ومواجهة 
التحدي��ات املتعاظم��ة؛ ه��و من س��مح لق��وى التخلف 
والتقلي��د م��ن التمدد والبق��اء. وعندما نتح��دث عن هذه 
املتاهة ال ميكن تناسي الالعب األساس فيها )النظام املباد 
وحزب��ه وفلوله وواجهاته احلالية) والذي س��حق بهمجيته 
وفهم��ه اإلجرام��ي الضي��ق كل ما يتعل��ق بق��وة العراق 
وعنفوانه وجماله )تعدديته وتنوعه الثقافي والسياس��ي) 
ط��وال أكثر م��ن أربعة عقود م��ن هيمنت��ه املطلقة على 
مقالي��د أمور ه��ذا الوطن املنك��وب، وما زال��وا بالرغم من 
م��رور 14 عاماً على زوال س��لطتهم يعيش��ون على وهم 
اس��تردادهم لفردوس��هم املفق��ود، م��ن دون أن تظهر من 
ب��ني صفوفهم امللوثة أي بادرة لالعت��ذار أو إعادة تقييم ما 
نضح عن س��لوكهم وسياس��اتهم التي حولت أحد أكثر 
البلدان اس��تعداداً للتطور واالزدهار الى مالذاً ألبشع أنواع 
الكوارث والكوابيس. في عالم اليوم وما يتيحه من بركات 
العل��م واملعرفة والتواص��ل، لم تعد متاهتنا وطالس��منا 
هذه، عسيرة عن احلل والنجاة من حلقاتها املميتة، وقراءة 
س��ريعة غير ملوثة باملس��بوقات القاتلة ملا راكمته جتارب 
اجملتمعات والدول، س��تقودنا الى حيث منبع كل الفتوحات 
واإلخفاقات التي عرفتها؛ أال وهو املوقف من الثروة، إنتاجها 
وتراكمه��ا وإع��ادة توزيعه��ا ال فرهدتها برفقة الس��الالت 
املتج��ددة من اللصوص، ميك��ن الولوج ال��ى دروب اإلصالح 

والتغيير..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
م��ن املق��رر ان يش��ارك الزميل 
عاص��م  الكاريكاتي��ر  رس��ام 
جهاد ف��ي امللتقى الدولي الرابع 
للكاريكاتير الذي يقام في قاعات 
دار االوبرا املصري��ة للمدة من 7 
15- مايو – أيار 2017، بخمس��ة 
رس��ومات كاريكاتيرية، "وهو ما 
حددت��ه اجلمعية للمش��اركة"، 
تط��رق م��ن خاللها ال��ى أوضاع 
املرأة العربية بنحو عام في ظل 

اإلرهاب، والتضييق، والقهر.
املصري��ة  اجلمعي��ة  وتنظ��م 
للكاريكاتي��ر، امللتق��ى الدول��ي 
بالتع��اون  للكاريكاتي��ر  الراب��ع 
املصري��ة،  الثقاف��ة  وزارة  م��ع 
وس��تكون املش��اركة مفتوحة 
جلميع الفنانني من ش��ت�ى دول 

العال�م.
الزمي��ل عاص��م جه��اد  وق��ال 
للصب��اح اجلديد أنه سيش��ارك 
في ملتق��ى القاهرة بخمس��ة 

لوحات كاريكاتيرية، ضمن احملور، 
الذي اختارت��ه اللجنة املنظمة 
وهو عن "املرأة العربية واملتاعب 
واملصاع��ب الت����ي تتع����رض 
البل���دان  ك���ل  ف���ي  اليه���ا 

العربي�ة. 
الس��اعة  واختار جه��اد قضية 
التي تشهدها املنطقة والعالم، 
واحملن��ة التي تتعرض له��ا املرأة 
املس��لمة من تش��ويه، وإساءة، 
وتهمي��ش،  معامل��ة،  وس��وء 
العق��ول  ظ��ل  ف��ي  واعت��داء 
الت��ي  املتخلف��ة،  االرهابي��ة 
سيطرت على بعض املدن، ومن 
واجب رس��ام الكاريكاتير فضح 
ه��ذه املمارس��ات الالإنس��انية، 
تتع��رض  الت��ي  والالأخالقي��ة، 
لها املرأة، وحت��اول االنتقاص من 

كرامتها ومكانتها.
وأوض��ح جه��اد أن��ه ق��د تعمد 
املش��اركة  لوحات��ه  تك��ون  أن 
ف��ي ه��ذا املعرض حتم��ل عنوان 

"بدون تعلي��ق " كما هي العادة 
في رس��وماته، من اج��ل إتاحة 

للتأم��ل،  للجمه��ور  الفرص��ة 
الغاية،  ال��ى  والتفكي��ر، وصوالً 

أو األه��داف امل��راد إيصالها الى 
املتلقي.

واختت��م جه��اد حديث��ه براي��ه 
في مثل ه��ذه املؤمترات قائال: ان 
ه��ذا امللتقى ميث��ل فرصة جيدة 
لالطالع على االفكار والرسومات 
الكاريكاتيرية املعبرة، من شتى 
ع��ن  واملدافع��ة  العال��م،  دول 
قضي��ة امل��رأة، مؤك��دة أهمية 
ف��ن الكاريكاتير في التعبير عن 
قضاي��ا ومش��كالت اجملتمع في 
املنطق��ة والعالم، خصوصا مع 
مش��اركة أكثر من 280 رساما 
عاملياً معروفا ميثلون 65 دولة من 

القارات اخلمس.
املوضوع ال��ذي اختارته اجلمعية 
كثيمة  للكاريكاتي��ر  املصري��ة 
للمعرض هو "املرأة"، واشترطت 
أن تك��ون األعم��ال م��ن دون أي 
تعليق. وتقب��ل األعمال باأللوان، 
أو باألبيض واألس��ود، ويس��مح 

كذلك باستعمال أية تقنية.

كم��ا يح��ق للمش��ارك التقدم 
بخمس أعم��ال فقط. ويتحمل 
من خالل املوافقة على املشاركة 
ف��ي امللتقى املس��ؤولية األدبية 
والقانوني��ة، جتاه األعم��ال التي 
يُش��ارك بها، من حقوق نشر، أو 
ملكي��ة فكري��ة، للعمل املقدم 

ومحتواه. 
املنظم��ة  للجن��ة  ويح���ق 
اخملت��ارة  األعم��ال  إس��تعمال 
ألغ��راض الدعاية والنش��ر، وما 
يتعلق بتنظي��م املعرض، وذلك 
عن طري�ق الطباع�ة والنش���ر 
والتروي��ج عبر وس���ائل اإلعالم 

ال�مطبوع��ة وال�مرئي�ة.
س��تتم طباعة األعم��ال اخملتارة 
في كتالوج، وسوف يحصل كل 
فنان من الفنانني الذين نش��رت 
أعماله��م عل��ى نس��خة منه.  
يق��ام املعرض ف��ي الفترة من 7 
إلى 17 مايو2017 بقصر الفنون 

بدار األوبرا.

عاصم جهاد ممثال للعراق في الملتقى الرابع للكاريكاتير بالقاهرة

البصرة - سعدي السند:
ضيفت األمس��ية األس��بوعية لرابطة مصطفى جمال الدين 
األدبية في البصرة، ش��اعرين من مدينة كربالء املقدسة، هما 

الشاعر عادل الصويري، والشاعر نوفل احلمداني.
في بداية اجللسة ارتقى املنصة رئيس الرابطة الشاعر محمد 
مصطفى جمال الدين مرحبا باحلضور الكرمي، وخّص الشاعرين 
بالش��كر والتقدير واالمتنان وجتش��مهما عناء السفر، إذ لّبيا 
دع��وة الرابط��ة باحلضور إللقاء عدد من القصائد، مش��يرا إلى 
إن التواصل الثر واجلميل ال��ذي تلقاه الرابطة من مبدعينا في 
عم��وم محافظات الع��راق ومن خارج الع��راق، وكذلك احلضور 
املتواصل للمش��اركة في جلس��اتها األدبي��ة، في كل خميس 

يجعلنا في حالة دائمة من الفرح.
وبدأت القراءات الش��عرية للش��اعرين ع��ادل الصويري، ونوفل 
احلمداني، حيث قرأ كل ش��اعر قصائد مخت��ارة من إبداعهما 
الش��عري، وبع��د الق��راءات الش��عرية، فت��ح ب��اب املداخالت 
واحل��وارات، أك��د فيه��ا املتحدث��ون إن الش��اعرين الصوي��ري 
واحلمدان��ي، اثبت��ا إنهم��ا اس��مان يس��تحقان أن نتوقف عند 

شعرهما وشاعريتهما.
وفي ختام األمس��ية مت منح الشاعرين شهادتني تقديريتني 
باس��م الرابطة، كما مت تقليدهم��ا بقالدة مصطفى جمال 
الدين لإلبداع. حضر األمس��ية مدير قصر الثقافة والفنون 
في البصرة عبد احلق املظفر، ورئيس الرابطة الشاعر محمد 

مصطفى جمال الدين.

رابطة مصطفى جمال الدين في 
البصرة تضّيف شاعرين من كربالء

لوغوامللتقى الدولي للكاريكاتير

عاصم جهاد إحدى لوحاته املشاركة

كش��فت 
ن��ة  لفنا ا
نس��ية  لتو ا
صب��ري  هن��د 
قارب��ت  أنه��ا 
من  االنتهاء  على 
"الكنز"  فيلم  تصوير 
الذي تش��ارك ف��ي بطولته مع 
محمد س��عد، ومحمد رمضان، 
وه��و تأليف عبدالرحي��م كمال، 
وإخراج ش��ريف عرف��ة، مؤكدة أن 
الفيلم في مراحله األخيرة ليدخل 

بعدها املونتاج.
وأثن��ت هند صب��ري عل��ى تعاونها 
مع اخملرج الكبير ش��ريف عرفة في 
فيلم "الكن��ز" بعد فيلم "اجلزيرة" 
بجزأيه اللذين حقق��ا جناحا كبيرا، 
السقا،  البطولة أحمد  وش��اركها 

وخالد الصاوي، وخالد صالح.
وقالت هند صب��ري: "أعتز بتعاوني 
مع مخرج كبير وواٍع بحجم شريف 
عرفة، وأسعد عندما يتكرر تعاوني 
مع��ه، فهو يقود فريق العمل بنحو 
جي��د، إضافة الى ان��ه متمكن من 

أدواته".

ونفت صبري معرفتها مبوعد عرض 
فيلم "الكن��ز" وقالت: "هذه األمور 

حتددها الشركة املنتجة".
وحول عودتها للس��ينما التونسية 
من خالل فيلم "زه��رة حلب" الذي 
ش��اركت ف��ي إنتاجه، أك��دت هند 
صبري أنها س��عيدة بهذا الفيلم، 
ألنه عوضها اش��تياقها للس��ينما 
التونس��ية، وفكرة اإلنت��اج راودتها 
رغب��ة منها في تق��دمي أفالم حتبها، 
وك��ون العمل ينتمي إل��ى األعمال 
اإلنسانية ال يقلل منه، ألنها واثقة 

أن هذه النوعية لها جمهورها.

وحتدث��ت صب��ري عن مسلس��لها 
الرمضان��ي "حالوة الدني��ا" قائلة: 
عم��ل  ع��ن  مأخ��وذ  "املسلس��ل 
عاملي، ويكتب السيناريو واحلوار له 
ورش��ة كتابة بقيادة السيناريست 
الرائ��ع تام��ر حبي��ب، واحلقيقة أنه 
واح��د م��ن أس��باب موافقتي على 
املسلسل، وسعيدة بالتعاون معه، 
ومعنا ظافر العابدين، الذي أش��عر 
بالتفاهم معه، وهذا يس��اعد إجناز 
العم��ل بنح��و جي��د، خاص��ة أنها 
ليس��ت املرة األولى التي أتعاون مع 

ظافر فيها".

هند صبري تنتهي من تصوير 
مشاهدها في "الكنز" قريًبا

الصباح الجديد - وكاالت:

بغداد - حذام يوسف: 
ل��ون بوه��ج القصي��دة، هذا م��ا كانت 
تصوره لوحات الفنان التش��كيلي علي 
الطائ��ي، من خ��الل معرض��ه اخلامس 
عشر، الذي أقامه على قاعة حوار، حيث 
افتتحه نقي��ب الفنانني الدكتور صباح 
املندالوي، مبش��اركة نخبة من املثقفني 

والفنانني التشكيليني.
املع��رض كان مبنزل��ة احتف��اء مبدينت��ه 
بعقوب��ة، التي هجرها، لكنه بقي قريبا 
منها، عبر حكاية تكررت كل يوم، لتعدد 
بلوحات جس��دت حي��اة ه��ذه املدينة، 

متخذا اسلوب الواقعية مسارا له.
الفن��ان علي الطائي ف��ي معرضه هذا 
كأن��ه يس��تعيد طفولت��ه، ومرحه في 
أزقته��ا، إذن لعبت��ه ف��ي ه��ذا املعرض 
كان��ت اللوحة، وه��و هن��ا يختلف في 
طرحه ع��ن معارضه الس��ابقة، بل إنه 

يؤكد " كل لوحة م��ن لوحاتي في هذا 
املع��رض، تختل��ف عن بقي��ة اللوحات، 
االس��لوب ال��ذي اتبعت��ه ف��ي املعرض 
هو اس��لوب الواقعية احلديث��ة، اختزال 
العم��ل االكادمي��ي، وانا مع��روف بذلك، 
ولكنن��ي احبب��ت ان يك��ون معرض��ي 
وع��ن  احلديث��ة  الواقعي��ة  باس��لوب 
مدينتي )بعقوبة)، سيكولوجية املكان، 
ولذلك ظلت ذكري��ات قدمية وحميمية 
ف��ي ذاكرت��ي حي��ث ازقته��ا، وابنيتها، 
وشناشيلها، وبصراحة اعشق مدينتي 

بنحو جنوني" .
الدكت��ور جواد الزي��دي يق��ول عن هذا 
املع��رض:" تقّص��د الطائي ف��ي صورته 
املرس��ومة على س��يادة اللون، وحتليله 
االحادي الى مكوناته اجلزئية، مع كسر 
النمطي��ة بل��ون آخر، بدءا من االش��ياء 

االولى. ".

الصباح الجديد - رويترز:
"م��وت صغي��ر"  رواي��ة  ف��ازت   
للس��عودي محمد حسن علوان 
باجلائزة العاملي��ة للرواية العربية 

"البوكر" بدورتها العاشرة.
ج��اء اإلعالن عن اجلائزة مس��اء يوم 
الثالثاء في أبو ظبي عش��ية 
افتتاح الدورة 27 ملعرض 
الدول��ي  ظب��ي  أب��و 

للكتاب.
ثالث  ه��و  وعلوان 
يف��وز  س��عودي 
من��ذ  باجلائ��زة 
في  إطالقه��ا 
بع��د   2007
عب��ده خ��ال 
روايت��ه  ع��ن 
م��ي  تر "
 " ر بش��ر
 ،2010 ف��ي 
ئي��ة  ا و لر ا و
رج��اء عال��م 
ع��ن روايته��ا 
"طوق احلمام"، 

في 2011.
"م��وت  تق��دم 

صغي��ر" الصادرة ع��ن دار الس��اقي، 
حلي��اة  متخيل��ة  روائي��ة  س��يرة 
الفيلس��وف محيي الدي��ن بن عربي 
منذ والدته في األندلس، في منتصف 
القرن السادس الهجري، وحتى وفاته 

في دمشق.
وقال��ت س��حر خليفة رئيس��ة جلنة 
التحكيم "تنبش رواية "موت صغير" 
في حياة ابن عربي، وتستحضر الرواية 
مرحلة تاريخية بصراعاتها، وحروبها، 
واضطراباته��ا، وكيف ف��ي قلب هذا 
اخلض��م تتش��كل، وتتطور مس��يرة 

حياة ابن عربي اإلنسان".
ول��د عل��وان ف��ي الرياض ع��ام 1979 
ويقي��م ف��ي تورنت��و بكن��دا. صدرت 
ل��ه أربع رواي��ات قبل "م��وت صغير"، 
وهي "س��قف الكفاية" ف��ي 2002، 
و"ط��وق   ،2004 ف��ي  و"صوفي��ا" 
الطه��ارة" ف��ي 2007، و"القن��دس" 
في 2011، التي وصل��ت إلى القائمة 
للرواية  العاملي��ة  للجائ��زة  القصيرة 

العربية في 2013.
وبفوز علوان بالبوكر العربية، يحصل 
على 50 ألف دوالر، إضافة إلى 10 آالف 
دوالر كان قد حص��ل عليها مثل كل 
كاتب بلغ القائمة القصيرة للجائزة.

عشق مدينة.. احتفاًء 
بالمدينة وبالذاكرة

"موت صغير" للسعودي محمد حسن 
علوان تفوز بجائزة البوكر العربية
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