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 بغداد/ ح�صين حاتم

الكول���را يف  ا�ساب���ات مر����ض  �سجل���ت 
الع���راق ارتفاع���ًا جدي���دًا بالتزام���ن م���ع 
تف�س���ي فايرو�سات وبائي���ة اخرى متثلت 

بكورونا واحلمى النزفية.
وبح�سب اآخ���ر اإح�سائية لوزارة ال�سحة 
�سجل���ت  كرك���وك  �سح���ة  "دائ���رة  ف���اإن 
حالة وف���اة بالكول���را"، م�س���رة اىل ان 
548 ا�سابة و4  اىل  ارتفعت  "احل�سيلة 

وفيات".
ودعت ال���وزارة اإىل اللتزام بالإجراءات 
الوقائية ملنع تف�سي الأمرا�ض، اإذ اأ�سدرت 
ال�سه���ر املا�س���ي، توجيه���ات واإج���راءات 
م�س���ددة، للح���د م���ن انت�س���ار الأمرا����ض 
والفايرو�س���ات، موؤك���دة عدم وج���ود  اأي 
نق�ض يف الأدوي���ة وامل�ستلزمات الطبية، 
 خا�سة جلميع الأمرا����ض الوبائية �سواء 

 الكولرا اأو كورونا اأو احلمى النزفية.
وتقول ع�س���و الفريق الإعالم���ي لوزارة 
ال�سح���ة ربى ف���الح، ان "الكولرا لي�ست 
باملر����ض اجلدي���د، وه���و الته���اب معوي 
ب�سب���ب بكرتي���ا ت���وؤدي اىل ه���ذا املر����ض 
من خالل امل���اء املل���وث او الطعام امللوث 
واخل�س���روات امللوثة وم�س���اكل ال�سرف 
ال�سح���ي فه���ذه الق�ساي���ا هي م���ن ت�سبب 

وترفع الإ�سابات مبر�ض الكولرا".
 % 80 يق���ارب  "م���ا  ان  ف���الح  واأ�ساف���ت 
م���ن امل�ساب���ن مبر����ض الكول���را تظه���ر 
عليه���م اعرا����ض متو�سط���ة اأو ال���� 20 % 
تك���ون اعرا�سه���م �سدي���دة ورمب���ا توؤدي 
اىل الوف���اة، ه���ذا يعتمد عل���ى ت�سخي�ض 
يت���م  مر����ض  "اي  اأن  مبين���ة  املر����ض"، 
ن�س���ب  تك���ون  مبك���ر  ب�س���كل  ت�سخي�س���ه 
تاأخ���ر  ام���ا  ج���دًا  عالي���ة  في���ه  ال�سف���اء 
ال�سخ����ض امل�ساب مبراجع���ة املوؤ�س�سات 

ال�سحية املخت�سة فهذا يوؤدي اىل الوفاة 
وتكون الإ�سابات �سديدة".

واأ�ساف���ت ان "وزارة ال�سحة قادرة على 
مواجه���ة مر�ض الكولرا ومتابعة احلالة 
ال�سحي���ة لأي م�س���اب به���ذا املر�ض، لكن 
تبقى الإجراءات الوقائية من هذا املر�ض 
م���ن خ���الل النظاف���ة ال�سخ�سي���ة وتعقيم 
اخل�سروات وعدم تناول اأي طعام ملوث 
وغ�س���ل اليدي���ن وطه���ي الأطعم���ة جيدا، 
فه���ذه اإج���راءات حت���د م���ن ه���ذا املر����ض 

ومتنعه".
ال�سح���ة  اخت�سا�س���ي  يق���ول  ب���دوره، 
العامة ح�سن القزاز، اإن "مر�ض الكولرا 
م�ستوط���ن منذ زم���ن طوي���ل يف العراق، 

وحالته ل تنقطع على مدار ال�سنة".
وتاب���ع، اأن "تلك احلالت كانت قليلة جدا 
وغ���ر ظاه���رة للعي���ان، رغ���م ه���ذا تظهر 
موجات املر�ض بن فرتة واأخرى، وغالبا 

ما تكون منطلقة من بوؤرة يف مكان معن، 
ومعظ���م الأحي���ان يكون م�سدره���ا املياه 
املاأخ���وذة م���ن �س���د دوكان يف حمافظ���ة 
ال�سليماني���ة، ومي���اه الآب���ار يف حمافظة 

كركوك �سمايل العراق".
واأ�س���ار الق���زاز اىل ان "عالج���ات املر�ض 
تتمث���ل باإعط���اء ال�سوائل بق���در كاف اىل 

املري�ض، والهتمام بالنظافة".
وبن، اأن "اعرا�ض املر�ض تتمثل بالتقيوؤ 
درج���ات  وارتف���اع  ال�سدي���د  وال�سه���ال 
احل���رارة"، لفت���ا اىل ان "ا�ستداد احلالة 

يوؤدي اىل وفاة املري�ض".
ي�س���ار اإىل اأن نق�ض مياه ال�سرب النظيفة 
ع���ام 2007 ادى اإىل تف�س���ي الكولرا يف 
الع���راق، وقد اأ�سيب نحو 7000 �سخ�ض 
باملر����ض، ور�سدت 10 وفي���ات، ما اأجرب 
التعقي���م  حم���الت  ب���دء  عل���ى  ال�سلط���ات 

الأ�سا�سية للمياه.

العدد )5232( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الحد )31( متوز 2022

 بعثة الأمم المتحدة تدعو
اإلى وقف الت�صعيد

 بغداد/ المدى

دعت بعثة الأمم املتحدة يف العراق، اأم�س ال�شبت، اإىل وقف الت�شعيد، م�شددة على 
�شرورة تدخل اأ�شوات العقل واحلكمة.

وذكر بيان لبعثة المم املتحدة تلقت )املدى(، ن�شخة منه، اأن "الت�شعيد امل�شتمر مقلق 
للغاية".

العنف وت�شجيع  املزيد من  العقل واحلكمة �شرورية ملنع  "اأ�شوات  البيان،  واأ�شاف 
جميع اجلهات الفاعلة على وقف الت�شعيد ل�شالح جميع العراقيني".

 بغداد/ تميم الح�صن

ع���اود اأن�س���ار التي���ار ال�س���دري، اأم����ض ال�سبت، 
اقتحام املنطق���ة اخل�سراء، واأحكم���وا ال�سيطرة 
عل���ى جمل����ض الن���واب، واأعلن���وا ع���ن اعت�س���ام 
مفتوح. ويف ع�سية الحتجاجات الخرة حاول 
ق���ادة يف الإط���ار التن�سيق���ي التوا�س���ل مع زعيم 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، لتجنب الت�سعيد 

لكن يبدو انهم مل يح�سلوا على رد.
وعقب دقائق من دخ���ول املتظاهرين اإىل جمل�ض 
الن���واب اأعل���ن ابراهي���م اجلاب���ري مدي���ر مكتب 

ال�سدر عن "اعت�سام مفتوح".
وق���ال اجلابري يف تدوينة على مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي: "ال�سعب يخت���ار العت�سام املفتوح 
داخ���ل الربمل���ان..." يف ا�س���ارة اىل املتظاهري���ن 

الذي اقتحم���وا املجل�ض. واثن���اء دخول الربملان 
اق���رتح متظاه���رون– بح�س���ب بع����ض املحتجن 
الذي���ن توا�سل���ت معه���م )امل���دى(- الذه���اب اىل 
جمل����ض الق�ساء القريب م���ن الربملان. ويف وقت 
لح���ق ان�سح���ب املتظاهرون م���ن حميط جمل�ض 
ل�سال���ح حمم���د  بع���د تغري���دة  الأعل���ى  الق�س���اء 
العراقي من���ع فيها التعدي على مق���رات الق�ساء، 
ودعا فيه���ا املتظاهري���ن اإىل الع���ودة اإىل جمل�ض 

النواب بو�سفه رمز ال�سعب.
واعلن���ت وزارة ال�سحة بعد منت�سف نهار اأم�ض، 
ت�سجيل الع�سرات من الإ�سابات اأغلبها متو�سطة 

وخفيفة، مع عدد من الإ�سابات اخلطرة.
م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����ض  ح���ذر  جانب���ه،  م���ن 
الكاظمي من ا�ستمرار الت�سنج ال�سيا�سي، م�سيفًا 
اأن "املع�سل���ة �سيا�سي���ة وحله���ا �سيا�س���ي واحلل 

ممكن ع���رب احلوار وتق���دمي التن���ازلت من اأجل 
العراق".

واأ�س���در ق���ادة الإط���ار التن�سيق���ي، كل م���ن زعيم 
تي���ار  العام���ري وزعي���م  ه���ادي  الفت���ح  حتال���ف 
احلكم���ة عم���ار احلكي���م وزعي���م ائت���الف الن�سر 
حي���در العب���ادي بيانات دعوا فيه���ا اإىل اجللو�ض 

حلوارات مع التيار ال�سدري وعدم الت�سعيد.
كم���ا تراجع الطار التن�سيقي ع���ن دعوات اطلقها 

لتظاهرات قال اإنها حلماية موؤ�س�سات الدولة.
اأما زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي فقد 
اأك���د اأن "امل�سوؤولية الوطني���ة وال�سرعية توجب 
علين���ا جميعا انته���اج �سبيل احل���وار، وت�سحيح 
امل�س���ارات، م���ن اجل النط���الق يف عملي���ة اعادة 

بناء دولة املوؤ�س�سات الد�ستورية الر�سينة".
 التفا�صيل �س3

مبا�صر  حوار  اإلى  يدعو  والكاظمي  تظاهراته  عن  "التن�صيقي" يتراجع 

البرلمان ال�ص��دريون يطلق��ون "اعت�ص��اماً مفتوح��اً" ف��ي 

 بغداد/ المدى

حتدثت املفو�سية امل�ستقلة لالنتخابات، اأم�ض 
ال�سبت، عن حاجتها ملدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر 

لإجراء اأية انتخابات.
جمانة  املفو�سية  با�سم  املتحدث  وقالت 
جهة  هي  النتخابات  "مفو�سية  اإن  الغالي، 
ذات  القوانن  على  يتوقف  وعملها  فنية، 

العالقة". 

واأ�سافت الغالي، اأن "اإقرار النتخابات يف اأي 
لن  وم�ستعدة  جاهزة  املفو�سية  �ستكون  موعد 
لإجراء  وا�س�ست  الفني  بالطابع  يت�سم  عملها 

النتخابات وال�ستفتاءات".
واأ�سارت، اإىل اأن "احتياجات املفو�سية يقررها 
على  ل�سيما  املفو�سية  يف  املفو�سن  جمل�ض 

�سعيد الإمكانيات والوقت املفرت�ض".
امل�ستقلة  العليا  "املفو�سية  اأن  الغالي،  واأك��دت 
�ستة  م��دة  اإىل  حتتاج  ع��ام  ب�سكل  لالنتخابات 

ال�ستعدادات". جميع  لإن��ه��اء  اأك��ر  اأو  اأ�سهر 
ال�سيا�سية  الكتل  اأن  اأكدوا  قد  مراقبون  وكان 
النواب  جمل�ض  بحل  قرار  ا�سدار  نحو  متجهة 
عدد  اإجراء  بعد  مبكرة  انتخابات  نحو  وامل�سي 

من التعديالت على القانون النتخابي.
قد  احلالية  النتخابية  الدورة  اأن  اإىل  وي�سار 
احلايل  العام  من  الثاين  كانون  �سهر  يف  بداأت 
يف  احلايل  الوقت  لغاية  الكتل  تنجح  ومل 

انتخاب رئي�ض اجلمهورية وت�سكيل احلكومة.

المفو�صية: نحتاج اإلى 6 اأ�صهر لإجراء اأية انتخابات

 ترجمة: حامد احمد     

اأن ق�س���اء  اأمرك���ي  تقري���ر  اأك���د 
�سنج���ار التابع ملحافظ���ة نينوى 
م���ا زال مدم���رًا من احل���رب برغم 
م���رور �سنوات عل���ى حتريره من 
تنظي���م داع����ض الإرهاب���ي، لفتا 
اإىل اأن ابن���اءه م���ن اليزيدين ل 
ي�ستطيعون العودة ويعانون من 
اإهم���ال على امل�ستوي���ن الداخلي 

واخلارجي.

وذك���ر تقري���ر ملجل���ة )نيوزوي���ك 
الأمركية( ترجمت���ه )املدى(، اأن 
متكنت  فيان،  اليزيدية،  "الفتاة 
م���ن الهروب ب�سجاع���ة من قب�سة 
داع�ض وه���ي بعمر 16 عاما، بعد 
مرور خم�ض �سنوات على ا�سرها 

من قبل التنظيم الإرهابي".
"في���ان  اأن  التقري���ر،  واأ�س���اف 
كان���ت عل���ى و�سك الب���دء مبرحلة 
ال�ساد����ض ابتدائي عندما و�سعها 
م�سلح���و التنظيم يف �ساحنة بعد 

اق���ل م���ن اأ�سبوع���ن م���ن غزوهم 
واحتاللهم ملنطق���ة جبال �سنجار 
�سم���ايل  به���ا  املحيط���ة  والق���رى 

العراق".
و�س���دد، عل���ى اأن "في���ان حتملت 
دوامة �سر�سة من عنف ال�ستعباد 
اجلن�سي على يد م�سلحي داع�ض 
منزلي���ة  لأعب���اء  واخ�ساعه���ا 
وت�سخرها كخادم���ة يف بيوتهم 

ورعاية اأطفال داع�ض".
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ نباأ م�صرق

ا�ستبع���دت ق���وى �سيا�سي���ة ا�ستئن���اف عمل 
جمل����ض النواب قريبًا ب�سبب الأزمة احلالية 
يف  ال�س���دري  التي���ار  جمه���ور  واعت�س���ام 
مبن���ى الربملان، داعن اإىل اإجراء مفاو�سات 
ومباحث���ات مبا�سرة بن الكت���ل املتخا�سمة 

فتي���ل  تن���زع  اإىل حل���ول  الو�س���ول  به���دف 
الأزمة.

حمم���د  الن���واب  جمل����ض  رئي����ض  واأ�س���در 
احللبو�س���ي بيان���ا تلقت���ه )امل���دى(، اأكد فيه 

تعليق جل�سات الربملان اإىل اإ�سعار اآخر.
وقال ع�سو حتال���ف الفتح فا�سل الفتالوي، 
"الأج���واء  اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  يف 

امل�سحون���ة ي�سع���ب معها عقد جل�س���ة قريبة 
للربمل���ان، وعلى العق���الء واحلكماء التحرك 
لتدارك املوقف من خالل احلوار والتفاهم".

"اجللو����ض  ان  الفت���الوي،  واأ�س���اف 
عل���ى طاول���ة ح���وار مبا�س���رة كفي���ل بح���ل 
خ�سو�س���ًا  امل�س���كالت،  م���ن  العدي���د 
م���ن  حال���ة  يعي����ض  �س���وف  الربمل���ان  واأن 

الأخ���رة". التط���ورات  نتيج���ة  التعطي���ل 
"اإط���الق  ب����  ال�سيا�سي���ن  الق���ادة  وطال���ب، 
خطابات هادئة ت�سعى اإىل نزع فتيل الأزمة، 
والتفكر مب�سلحة البلد والتفكر يف حلول 
واقعي���ة تتنا�س���ب م���ع املرحل���ة الت���ي نح���ن 

فيها".
 التفا�صيل �س3

تعطيل جل�صات البرلمان وقوى ت�صتبعد انعقادها قريبًا تقرير اأميركي: "�صنجار" ما زال مدمرًا بعد 
�صنوات على تحريره

 نينوى/ المدى

ك�س���ف م�سوؤول حمل���ي يف املو�سل عن م�س���روع لإعادة 
�س���د  احل���رب  ع���ن  الناجم���ة  احل���رب  اأنقا����ض  تدوي���ر 
داع����ض الإرهاب���ي وال�ستفادة منه���ا يف م�ساريع الطرق 

واجل�سور.
"م�س���روع  اإن  فن����ض،  اأم���ن  املو�س���ل  قائممق���ام  وق���ال 
ال�ستف���ادة م���ن اأنقا����ض احل���رب �س���د تنظي���م داع����ض 
الإرهاب���ي نعمل عليه منذ ث���الث �سنوات واليوم نح�سل 

على ثماره".
واأ�س���اف فن����ض، اأن "تل���ك الأنقا�ض �سيت���م حتويلها من 

م���واد مدمرة واأنقا����ض عالة على البلدي���ة اإىل مواد تدر 
اأن  اإع���ادة انتاجها".واأ�س���ار، اإىل  بالفائ���دة م���ن خ���الل 
"العديد من ال�سناعات �سوف تدخل فيها تلك الأنقا�ض 
مث���ل الط���رق واجل�س���ور، مبا يحق���ق اأهمي���ة اقت�سادية 
للب���الد"، مبينًا اأن "اجلهات املعني���ة قامت بتحديد مكان 
للك�س���ارات واملبا�س���رة باأعم���ال التك�س���ر وم���ن ثم نقل 
تل���ك املواد اإىل مواق���ع ال�سمنت �سم���ن الدوائر البلدية 
لال�ستف���ادة منها".و�س���دد فن�ض، عل���ى اأن "هدفنا وا�سح 
وواح���د، يك���ون برف���ع الأنقا����ض ع���ن املو�س���ل وه���ي 
اخلط���وة الأوىل ومن ثم ال�ستف���ادة منها و�سوف ننجز 

هذا امل�سروع ب�سكل كامل خالل امل�ستقبل".

المو�صل ت�صع م�صروعًا للتخل�ض من اأنقا�ض الحرب
 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف����ادت وزارة الكهرب����اء بعزمه����ا عل����ى الو�س����ول اإىل 
انتاج 25 األف ميغا واط خالل الأيام املقبلة، وحتدثت 
ع����ن قرب دخول عدد من املحطات اإىل اخلدمة اإحداها 

بطاقة 650 ميغا واط خالل اأ�سبوعن.
وتعت����رب الكهرباء اأبرز امل�س����اكل اخلدمية يف العراق، 
الت����ي  ال�سعبي����ة  التظاه����رات  ال�سب����ب لأغل����ب  وه����ي 
ف�س����ل  خ����الل  املحافظ����ات ل�سيم����ا  ت�سهده����ا جمي����ع 
ال�سيف، فل����م ت�سهد املنظومة ا�ستق����رارًا منذ �سنوات 
عل����ى الرغم من اإنفاق 81 ملي����ار دولر على هذا قطاع 

طيلة ال�سنوات املا�سية.
وق����ال املتح����دث با�س����م ال����وزارة اأحم����د مو�س����ى، اإن 
"الإنتاج الكهربائي �سوف ي�سل خالل الأيام القادمة 
اإىل 25 األ����ف ميغا واط، هناك طاقات توليدية جديدة 
�ستدخ����ل اإىل العمل، م����ع ا�ستم����رار ال�سيانة الدورية 

اأخ����رى  وم�ساري����ع  املغذي����ات  ون�س����ب  للمحط����ات 
م�ستقبلي����ة تخ�ض الطاقة ال�سم�سي����ة ف�ساًل عن الربط 

مع دول اجلوار".
وتابع مو�س����ى، اأن "الطاقات اجلديدة ت�سمل الوحدة 
الثاني����ة يف حمافظة �سالح الدي����ن وذلك يف منت�سف 
ال�سه����ر الق����ادم بطاق����ة 650 ميغ����ا واط وحمطة عكاز 

ووحدات اأخرى".
واأ�سار، اإىل اأن "الوزارة معنية بزيادة الطاقة وحجم 
الإنت����اج وخطوط النقل وقطاع التاأهيل وتعمل حاليًا 

من غر موازنات متامًا".
ولف����ت مو�س����ى، اإىل ان "اخلط����ة اخلم�سي����ة املعني����ة 
مبل����ف الكهرباء ه����ي يف اأدراج جمل�ض ال����وزراء وقد 
نال����ت ا�ستح�سان����ه، و�س����د م�سينا باخلط����ة الق�سرة 
املت�سمن����ة اإ�ساف����ة 7 اآلف ميغا واط خ����الل عام، وقد 

متكنا من اإ�سافة 3 اآلف ميغا واط".
 التفا�صيل �س2

الكهرباء تعتزم الو�صول ل� 25 األف ميغا واط: 
محطات جديدة �صتدخل للخدمة

 ذي قار/ ح�صن العامل

يف وق���ت اعلنت فيه احلكومة املحلية يف ذي قار عن فتح حتقيق 
مبقت���ل اأح���د عم���ال بلدي���ة النا�سري���ة اثن���اء تفري���ق التظاهرات 
الت���ي انطلقت موؤخ���رًا، اثار نا�سط���ون الت�س���اوؤلت حول م�سر 
140 متظاه���را يف املحافظ���ة،  التحقيق���ات ال�سابق���ة يف مقت���ل 
موؤكدي���ن ان اأ�سر ال�سهداء و�سحايا قم���ع التظاهرات رفعوا اأكر 
م���ن 900 دع���وى ق�سائي���ة اأمام حماك���م ذي قار �س���د عنا�سر من 
الق���وات الأمنية وعنا�س���ر ميلي�ساوية ال ان معظ���م تلك الق�سايا 
مازالت مركونة عل���ى الرفوف يف مراكز ال�سرطة.وكانت مديرية 
بلدي���ة النا�سري���ة ق���د ا�س���درت بي���ان ا�ستن���كار للح���ادث تابعته 
)املدى(، وجاء في���ه ان "ادارة بلدية النا�سري���ة ت�ستنكر احلادث 
اللي���م ال���ذي اودى بحياة اأح���د منت�سبيها واثن���اء ادائه الواجب 
�سم���ن ال���دوام امل�سائي".واأ�ساف البي���ان، اأن "ال�سحية هو اأحد 

العاملن يف خدمات مربع املدينة ويدعى )مهند جبار �سايف(".
 التفا�صيل �س4

نا�صطو ذي قار يطالبون بنتائج 
التحقيق في مقتل 140 متظاهرًا

���ص��دي��دة الأع����را�����ض  م���ن   % 20 الإ����ص���اب���ات:  ت�صجيل  ت��وا���ص��ل  ال��ك��ول��ي��را 

اأتباع التيار ال�شدري في مبنى البرلمان اأم�س.. عد�شة: محمود روؤوف



 بغداد/ فرا�س عدنان

اأفادت وزارة الكهرباء بعزمها على الو�صول 
اإل���ى انتاج 25 األ���ف ميغا واط خ���ال الأيام 
المقبل���ة، وتحدث���ت عن قرب دخ���ول عدد من 
المحطات اإل���ى الخدمة اإحداه���ا بطاقة 650 
ميغ���ا واط خ���ال اأ�ص���بوعين، فيم���ا �ص���ددت 
على اأن م�صروع الجباية اللكترونية ما زال 
مطروح���ًا اأم���ام مجل�س ال���وزراء، موؤكدة اأن 
تنفي���ذه لن يكل���ف المواطن �ص���يئًا، مبينة اأن 
ال�ص���ركة المنفذة �صتتولى ن�ص���ب العدادات، 
مع بقاء �صعر التكلفة كما هي مدعومة بن�صبة 

 .%92
وتعتب���ر الكهرب���اء اأب���رز الم�ص���اكل الخدمية 
في العراق، وهي ال�ص���بب لأغلب التظاهرات 
ال�ص���عبية التي ت�ص���هدها جمي���ع المحافظات 
ل�ص���يما خ���ال ف�ص���ل ال�ص���يف، فل���م ت�ص���هد 
المنظومة ا�صتقرارًا منذ �صنوات على الرغم 
م���ن اإنف���اق 81 ملي���ار دولر على ه���ذا قطاع 

طيلة ال�صنوات الما�صية.
وقال المتحدث با�صم الوزارة اأحمد مو�صى، 
اإن "الإنت���اج الكهربائ���ي �ص���وف ي�صل خال 
الأيام القادم���ة اإلى 25 األف ميغا واط، هناك 
طاقات توليدية جدي���دة �صتدخل اإلى العمل، 

م���ع ا�صتم���رار ال�صيان���ة الدوري���ة للمحطات 
اأخ���رى  وم�صاري���ع  المغذي���ات  ون�ص���ب 
م�صتقبلية تخ�س الطاقة ال�صم�صية ف�صًا عن 

الربط مع دول الجوار".
وتاب���ع مو�صى، اأن "الطاقات الجديدة ت�صمل 
الوح���دة الثانية ف���ي محافظة �ص���اح الدين 
وذلك ف���ي منت�صف ال�صهر القادم بطاقة 650 

ميغا واط ومحطة عكاز ووحدات اأخرى".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن "ال���وزارة معني���ة بزي���ادة 
النق���ل  وخط���وط  الإنت���اج  وحج���م  الطاق���ة 
وقط���اع التاأهي���ل وتعم���ل حالي���ًا م���ن غي���ر 

موازنات تمامًا".
ولف���ت مو�ص���ى، اإل���ى ان "الخط���ة الخم�صية 
اأدراج  ف���ي  ه���ي  الكهرب���اء  بمل���ف  المعني���ة 
مجل�س الوزراء وقد نالت ا�صتح�صانه، و�صد 
م�صينا بالخط���ة الق�صيرة المت�صمنة اإ�صافة 
7 اآلف ميغ���ا واط خ���ال عام، وقد تمكنا من 

اإ�صافة 3 اآلف ميغا واط".
و�ص���دد، على اأن "الإنت���اج الحالي و�صل اإلى 
قرابة ال� 23 األف ميغا واط، وهناك ا�صتقرار 
كبي���ر ف���ي الأحم���ال والمنظوم���ة و�صاع���ات 
تجهي���ز الكهرباء وهن���اك ا�صتح�صان وا�صح 
لدى المواطن من الخدمة المقدمة له مقارنة 

بال�صنوات الما�صية".

واأو�ص���ح مو�ص���ى، اأن "القطوع���ات الطويلة 
الت���ي تح�ص���ل ه���ي نتيج���ة عوار����س فني���ة 
تجري معالجتها ب�ص���كل مبا�صر من ماكاتنا 
الفنية التي تعمل على مدار ال�صاعة من اأجل 

توفير اأف�صل خدمة للمواطن العراقي".

ون���ّوه، اإلى اأن "تطبيق الجباية اللكترونية 
ل���ن يوؤثر على دخ���ول المواطني���ن، و�صوف 
الحكوم���ي  الدع���م  ب���ذات  الم�ص���روع  يق���دم 
يت���رك  ل���ن  وبالتال���ي   %92 ن�صب���ة  وه���ي 
اآث���ارا اقت�صادي���ة �صلبي���ة ب���ل عل���ى العك����س 

�ص���وف ت�صه���د المنظومة زيادة ف���ي �صاعات 
التجهي���ز". ويوا�ص���ل مو�ص���ى، اأن "ن�ص���ب 
الع���دادات م�ص���روع ا�صتثم���اري تتكف���ل ب���ه 
ال���وزارة والجه���ة التي تحال اإليه���ا العقود، 
ولن يدفع المواط���ن اأية ر�صوم مقابل ن�صب 

العداد اللكتروني في منزله".
ونب���ه، اإلى اأن "المو�ص���وع ما زال عبارة عن 
درا�صة في مجل�س ال���وزراء ولم يتحول اإلى 
قرار متخذ كما لم ُتبَرم اية عقود بهذا ال�صاأن 

لغاية الوقت الحالي".
وم�ص���ى مو�ص���ى، اإل���ى اأن "اأب���واب الوزارة 
مفتوحة اأم���ام الجه���ات الرقابي���ة والنيابية 
كافة لاطاع عل���ى عملنا ومعرفة م�صتويات 
اأي  ع���ن  الم�صوؤولي���ن  ومحا�صب���ة  الإنج���از 
خلل ق���د يح�ص���ل". وكان���ت وزارة الكهرباء 
ق���د وع���دت العراقيين ف���ي وقت �صاب���ق باأن 
ال�صي���ف الحالي �صي�صهد تجهي���زًا بالكهرباء 
اأف�ص���ل م���ن الأع���وام ال�صابق���ة، لك���ن جهات 
رقابية �صككت به���ذه الت�صريحات، مبينة اأن 
و�ص���ع المنظومة الكهربائية م���ا زال مترديًا 
ولم يتحق���ق فيه انجاز ملحوظ لغاية الوقت 
الحا�صر. من جانبه، ذكر ع�صو لجنة الطاقة 
النيابي���ة عدنان الجابري، اأن "العراق ي�صهد 
زيادة �صنوي���ة في حجم الطل���ب على الطاقة 
الكهربائي���ة بنح���و 1000 ميغ���ا واط، وهو 

نتيجة الزيادة ال�صكانية".
وتاب���ع الجاب���ري، اأن "الحكوم���ة العراقي���ة 
عليه���ا تنويع م�صادر الطاق���ة، وذلك ل�صببين 
وال�صب���ب  الذات���ي  الكتف���اء  تحقي���ق  الأول 

الثاني لتلبية الحاجة المت�صاعدة �صنويًا".
واأ�ص���ار، اإلى اأن "م�صاري���ع الربط الكهربائي 
م���ع دول الج���وار لن تول���د لنا طاق���ات مهمة 
"اإن�ص���اء  اإل���ى  وموؤث���رة"، داعي���ًا الحكوم���ة 
محطات توليدية جديدة في الداخل بقدرات 

عالية تلبي م�صتوى الحاجة".
وم�صى الجابري، اإل���ى "�صرورة اأن تم�صي 
الحكومة ف���ي الوقت ذات���ه بم�صاريع تجهيز 
الخط���ة الوقودية للكهرباء م���ن اأجل ت�صغيل 
المحطات الوطنية بكامل قدراتها". ويعتمد 
الع���راق ف���ي ثل���ث انت���اج طاقت���ه الكهربائية 
على الغ���از المورد للجان���ب الإيراني، وكان 
ق���د دفع له موؤخرًا اأكث���ر من 1.6 مليار دولر 

م�صتحقات عن عام 2020.
وتع���ّد اآف���ة الف�ص���اد الت���ي تنخ���ر موؤ�ص�ص���ات 
الدول���ة اأح���د اأ�صباب ا�صتم���رار اأزمة الطاقة، 
لم�ص���كات  ال�صب���كات  تعر����س  جان���ب  اإل���ى 
فعلية خارجة عن �صيط���رة الدولة، من بينها 
انخفا����س منا�صي���ب نه���ري دجل���ة والفرات 
وتوقف بع�س محط���ات الطاقة في ال�صدود، 
والعملي���ات الإرهابي���ة الت���ي تتعر����س له���ا 
اأبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، اإلى 
جانب ا�صتمرار الطل���ب المتزايد على التيار 

بمعدل �صنوي يبلغ نحو األفي ميغاواط.
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اأك��د تقرير اأمريك��ي اأن ق�ساء �سنجار التاب��ع ملحافظة نينوى ما زال مدمراً م��ن احلرب برغم مرور 
�سنوات على حتريره من تنظيم داع�س االإرهابي، الفتا اإىل اأن ابناءه من االيزيديني ال ي�ستطيعون 
الع��ودة ويعان��ون من اإهم��ال على امل�س��تويني الداخل��ي واخلارجي. وذك��ر تقرير ملجل��ة )نيوزويك 
االأمريكية( ترجمته )املدى(، اأن "الفتاة االيزيدية، فيان، متكنت من الهروب ب�سجاعة من قب�سة 

داع�س وهي بعمر 16 عاما، بعد مرور خم�س �سنوات على ا�سرها من قبل التنظيم االإرهابي".
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"في����ان  اأن  التقري����ر،  واأ�ص����اف 
كانت على و�ص����ك البدء بمرحلة 
عندم����ا  ابتدائ����ي  ال�صاد�����س 
و�صعه����ا م�صلح����و التنظي����م في 
�صاحن����ة بعد اقل م����ن اأ�صبوعين 
من غزوه����م واحتالهم لمنطقة 
جبال �صنجار والقرى المحيطة 

بها �صمالي العراق".
و�ص����دد، على اأن "في����ان تحملت 
عن����ف  م����ن  �صر�ص����ة  دوام����ة 
ال�صتعب����اد الجن�ص����ي عل����ى ي����د 
واخ�صاعه����ا  داع�����س  م�صلح����ي 
وت�صخيره����ا  منزلي����ة  لأعب����اء 
كخادم����ة ف����ي بيوته����م ورعاي����ة 

اأطفال داع�س".
واأ�ص����ار، اإل����ى اأن "ال�صحي����ة تم 
خال ا�صره����ا تنقلها ما بين 13 
عائلة لداع�س وتعر�صت للحمل 
اأربع مرات م����ع اأربع محاولت 

اجها�س ق�صرية".
واأو�صح، اأن "فيان في اأحد اأيام 
خ�صوعه����ا تح����ت ا�ص����ر داع�����س 
تمكن����ت م����ن الت�ص����ال بعائلتها 
ولك����ن بتفا�صي����ل م�صو�ص����ة عن 

مكان اقامتها بال�صبط".
ولف����ت، اإل����ى اأن "عائلتها ق�صت 
تقتر�����س  وه����ي  اأ�صه����ر  ثاث����ة 
اج����ل  م����ن  اأم����وال  وتدخ����ر 
ا�صتئجار مه����رب يعمل بالخفاء 
م����ن اج����ل العث����ور عل����ى في����ان، 
وبع����د اأ�صب����وع م����ن ذل����ك اليوم 
تمكن����ت من الهروب م����ن قب�صة 
داع�����س بعد التف����اق على خطة 
هروب تعر�س الحياة للخطر".
واأورد، اأن "في����ان ه����ي واح����دة 
من بي����ن 3 اآلف و545 ايزيديًا 
اآخ����ر ه����رب م����ن ال�ص����ر او ت����م 
اإنق����اذه م����ن قب�ص����ة داع�����س م����ا 
بين عام����ي 2014 و2020، في 
حين ما تزال الح�صائيات لعام 
معلن����ة  غي����ر   2022  –  2021

ر�صميًا".
واأورد، اأن "فيان تعي�س الن في 

مخيم للنازحين قرب دهوك في 
اإقليم كرد�صت����ان على بعد اأميال 
من منطقة �صنج����ار التي تعتبر 

منطقة �صكناها ال�صلية".
واأو�صح، اأن "اليوم تعتبر فيان 
من اأكث����ر اليزيديات الناجيات 
ن�صاط����ًا �صم����ن �صبك����ة منظم����ة 
بحق����وق  المنادي����ة  )ي����ازدا( 
�صاع����دت  الت����ي  اليزيديي����ن 
اليزيدي����ات  م����ن  الع�ص����رات 
يعتلي����ن  ان  عل����ى  الناجي����ات 
وي�صارك����ن  الدولي����ة  المن�ص����ة 
العالم ق�ص�صهن وما تعر�صن له 

من اجرام على يد داع�س".
واأف����اد، ب����اأن "في����ان تحتفل هذا 
العام بدخوله����ا �صن ال� 18 عاما 
رغ����م انه����ا ل����م تع�����س الطفول����ة 
كبقي����ة اقرانه����ا، ثم����ان �صنوات 

وثم����ان  المدر�ص����ة  ع����ن  بعي����دا 
�صنوات من �صوء تغذية الج�صم 
وثم����ان  وال����روح،  والذه����ن 
�صنوات من ال�صطهاد الجن�صي 
ا�صتخدمه  ك�ص����اح  وال�صتعباد 

داع�س في البادة الجماعية".
الإب����ادة  "جريم����ة  اأن  وذك����ر، 
وبع����د  لايزيديي����ن  الجماعي����ة 
ثمان �صنوات منذ 3 اآب 2014، 
�صتمر ب�صيغ اأخرى من المعاناة 

والخروقات غير القانونية".
واأ�ص����اف، اأن "�صنج����ار ما تزال 
ال����ى الي����وم تعتبر منطق����ة قتال 
م�صاع����دة  ت�صتطي����ع  ل  مدم����رة 
نف�صه����ا منذ ط����رد تنظيم داع�س 

منها".
"اأهال����ي �صنج����ار م����ا  اأن  وزاد، 
زالوا م����ن بين جمي����ع الأقليات 

جاهدي����ن  يحاول����ون  العرقي����ة 
الرجوع ال����ى دياره����م من دون 
اأي دع����م وا�صن����اد"، م�صددًا على 
�صنج����ار  اأهال����ي  "غالبي����ة  اأن 
تعر�صوا لعملي����ة نزوح عك�صية 
وكثير منهم رجعوا لمع�صكرات 

النازحين".
"ع�صو الكونغر�س  اأن  واأردف، 
فران����ك  ال�صاب����ق،  الميرك����ي 
وول����ف، يق����ول ان����ه عندم����ا زار 
منطق����ة �صنج����ار بع����د تحريرها 
ث����اث  وبقائه����ا   2017 ع����ام 
داع�����س  حك����م  تح����ت  �صن����وات 
وجدها منطق����ة خالية من اأهلها 

وار�صا تعاني الدمار".
وا�صتط����رد، اأن "وول����ف تاب����ع، 
اأن����ه، وعندما رجع م����رة اأخرى 
بعد خم�س �صنوات لزيارتها في 

ع����ام 2019 وجد م����دى تجاهل 
الهتم����ام الدولي تج����اه اأهالي 
يزال����ون  م����ا  الذي����ن  المنطق����ة 
يعان����ون والذي����ن ه����م بحاج����ة 

لم�صاعدتنا".
"وول����ف يق����ول  اأن  ويوا�ص����ل، 
انه ل ي�صتطيع ت�صور ما تقوله 
اليزيديين  المفقودي����ن  عوائل 
من ن�ص����اء واأطفال واولد تجاه 

العالم وما قدموه لهم".
اأن  التقري����ر،  وي�صتر�ص����ل 
عليه����ا  الدولي����ة  "المنظم����ات 
تج����اه  تعهده����ا  تبي����ن  ان 
الأقلي����ات  واأبن����اء  اليزيديي����ن 
العرقية الأخ����رى من اآ�صوريين 
وكلدانيين وجميع المجتمعات 
تعر�ص����وا  الذي����ن  الأخ����رى 

للتهجير من قبل الإرهابيين".

الكونغر�����س  ع�ص����و  وتح����دث 
وولف عن �ص����رورة "العتراف 
الدول����ي  التح����رك  بتكا�ص����ل 
ورف�����س ذل����ك وان يت����م تقدي����م 
الدبلوما�صي  والتو�ص����ط  الدعم 
م����ن اجل اإعادة النظ����ر باتفاقية 
�صنج����ار وتفعيله����ا بم����ا ي�صمن 
و�صتراتيج����ي  �صام����ل  تعاف����ي 
واإع����ادة  �صنج����ار  لمنطق����ة 
طال����ب  اأن����ه  كم����ا  اعماره����ا"، 
"المجتم����ع الدولي بان يتحرك 
ل�صم����ان اأم����ن �صنج����ار واإع����ادة 
الخدم����ات فيه����ا وتاأهي����ل بناها 

التحتية واعمار بيوتها".
"اهمي����ة  اإل����ى  واأ�ص����ار وول����ف، 
متكامل����ة  �صتراتيجي����ة  و�ص����ع 
وموحدة م����ن اجل انه����اء حالة 
الن����زوح المزمن����ة ف����ي الع����راق 
م����ع ت�صكيل قوة م����ن اجل انقاذ 
اليزيدي����ات والأطفال الذين ما 
يزالون تحت قب�صة داع�س منذ 
الأيام الأولى م����ن حملة الإبادة 
التموي����ل  وتوفي����ر  الجماعي����ة 

المطلوب لهذه القوة".
"منظم����ات  وول����ف،  وطال����ب 
الإغاث����ة الإن�صاني����ة ب����ان تنتقل 
ف����ي عمله����ا لا�صتثم����ار بمج����ال 
الرعاي����ة المجتمعية في �صنجار 
عل����ى  الطوي����ل  الم����دى  وعل����ى 
موط����ن  ه����و  �صنج����ار  اعتب����ار 
لجميع اليزيديين ويتم تعزيز 
ذلك بت�صكيل لج����ان حكم محلي 
بقي����ادة ايزيديي����ن واآ�صوريي����ن 
وكلدانيين ي�صاركون في اتخاذ 
وول����ف،  وم�ص����ى  الق����رارات". 
اإق����راره  بع����د  "العال����م  اأن  اإل����ى 
جريمة الإب����ادة الجماعية بحق 
اليزيديي����ن فان����ه يتوجب على 
الحكوم����ات الوطني����ة والدولية 
في����ان  الفت����اة  ب����اأن  ت�صم����ن  ان 
وبقية اأبناء طائفتها �صيعي�صون 
ب�ص����ام ويرجع����ون لمنطقته����م 

باأ�صرع وقت ممكن".
عن: مجلة نيوزويك 
االأميركية

تقرير اأميركي: "�سنجار" ما زال مدمرًا بعد مرور 
�سنوات على تحريره

االإيزيديون يعانون من اإهمال على الم�ستويين الداخلي والخارجي

الكهرباء تعتزم الو�سول لـ 25 األف ميغا واط: محطات جديدة �ستدخل الخدمة

كان ق�ساء �سنجار موطنًا لأكرث من 550 الف ايزيدي

م�ساريع عراقية حلل اأزمة الكهرباء تواجه الكثري من التحديات

قالت اإن "الجباية االإلكترونية لن توؤثر في دخل المواطن مع بقاء �سعر التكلفة مدعومًا"

 عبد المنعم االأع�سم
جملة مفيدة

بعد ا�صابيع من �صمت املدافع �صد "موؤامرة عاملية" ت�صتهدف قيادات 
وبيوت �صيا�صية وزعامات حملية، وعودة مياه التفاو�س والغزل مع 
جه����ات حملية ودولية ا�صابتها تلك املدافع، عاد ال�صجيج مرة اأخرى 
مرتافقًا مع اجلدل حول ف�صيحة الت�صريبات، حتى ليت�صاءل املراقب، 
ويف الذاكرة �صنوات طويل����ة من احلديث عن املوؤامرة، واآخرها بعد 

اعان نتائج انتخابات 2021: من يتاآمر على من؟ وملاذا؟.
واحل����ق ان ملف �صكاوى الفئات ال�صيا�صية العراقية من التاآمر وا�صع 
ومعق����د وزاخر بالطعون واملخاوف والتعبئ����ة، عدا عن انه مو�صول 
بدور وم�صالح الدول املج����اورة والدولية، وقد �صملت ال�صكاوى من 
وج����ود موؤامرة طائفة وا�صعة م����ن العناوين ومن بينها )انتباه( قناة 

تلفزيونية ترفيهية ل طعم لها.
 وبا�صتثن����اء ذلك، فان املوؤامرة و�صيلة قدمي����ة لك�صر �صوكة اخل�صوم 
والأخيل����ة  املوروث����ات  عم����ق  يف  وثم����ة  املجتمع����ات،  تك����ون  من����ذ 
والرواي����ات التاريخي����ة والديني����ة ا�ص����ارات وف����رية اىل "املوؤامرة": 
قابيل تاآمر لقتل اخيه هابيل. يوليو�س قي�صر يف م�صرحية �صك�صبري 
�ص����رخ وه����و يحت�صر: حتى ان����ت يابروت�س، وهي �صك����وى ُتردد من 
تاآم����ر القربني، فيم����ا تطورت ادوات تنفيذ املوؤام����رة من حجر قابيل 
اىل خنج����ر بروت�س، عرب احلربة وال�صي����ف وال�صهم وا�صابع اليدين 
والن����ار واحلب����ال وال�صك����ني، ومن التاآم����ر بال�صم اىل اح����دث تقنيات 

القتل والغتيال واحتال الدول وفر�س القدار الغا�صمة.
املوؤام����رة يف ال�صط����اح املدر�ص����ي ه����ي "مكي����دة" وتاأت����ى مبعن����ى 
الت�ص����اور و"المارة" واأمَر حممد فانا مبعن����ي كّلفه ب�صيء، والقول 
)القامو�ص����ي( انه����م تاآمروا، يعن����ي انهم ت�صاوروا ح����ول اأحدهم، اي 
اتفق����وا عل����ى ايذائ����ه، وفع����ل الي����ذاء يعطي للت�ص����اور �صف����ة التاآمر، 
م�صبوق����ة بايحاءات مَطْمئنة لل�صحي����ة )�صخ�صا اأو جماعة( توؤدي به 
اىل الغفلة، وكلم����ا كان ال�صحية قليل التح�صب واحلذر واليقظة كان 

ا�صهل للوقوع يف �صباك املوؤامرة.
 ام����ا نظرية املوؤامرة فه����و ا�صطاح حديث يف عل����وم ال�صيا�صة، وقد 
دخ����ل يف ال�صتخدام منذ العق����د الثالث من القرن املا�صي على هام�س 
الن�صقاق يف النظام الدويل بتاأ�صي�س الحتاد ال�صوفييتي، وانت�صار 
اعم����ال الغتي����ال ال�صيا�ص����ي وتراجع الفك����ر املو�صوع����ي والتحليلي 
امل�صتق����ل، وق����د ا�صب����ح هذا امل�صطل����ح مع����ربا  لتف�صري الح����داث مع 
����ه "قامو�����س اوك�صف����ورد" ب�صطور  �صع����ود احل����رب الب����اردة، وخ�صّ
�صافي����ة ف�صاغه بالكثري م����ن احلذر بو�صفه "حماول����ة ل�صرح ال�صبب 
النهائ����ي حل����دث او �صل�صل����ة م����ن الح����داث ال�صيا�صي����ة والجتماعية 
او التاريخي����ة على انها ا�ص����رار" وغالبا ما يح����ال احلدث اىل ع�صبة 

متاآمرة.
 اىل ذل����ك، قدمت نظرية املوؤامرة )كل ح����دث وراءه موؤامرة( خدمات 
جليلة للذي����ن اختلطت عليهم المور و�صُع����ب عليهم البحث ال�صبور 
الواع����ي واملو�صوع����ي يف خلفي����ات الح����داث، اأو الذي����ن ولع����وا يف 
تولي����ف الرواي����ات وجم����ع النت����ف العاب����رة م����ن احلقائ����ق لتقدميها 
كحقائ����ق خافي����ة، كم����ا �صاع����دت امل�صوؤولني ع����ن الخفاق����ات والف�صل 
والنك�ص����ات عل����ى رف����ع اللوم ع����ن النف�س واإب����راء الذمة عنه����ا واإلقاء 
امل�صوؤولي����ة ع����ن ذلك على متاآمرين مفرت�ص����ني، ويف النتيجة حتولت 
"نظري����ة املوؤام����رة" من روؤي����ا �صيا�صية لتف�صري الح����داث اىل عقار 
للتعاي�س مع العجز، باعتبار ان املوؤامرة اكرب من قدرات �صحيتها..

كل هذا مفهوم، لكن غري املفهوم هو ان �صنيعة موؤامرة، والذي ك�صب 
جمده وفر�صته من املوؤامرة �صار، ي�صكو من التاآمر عليه.

ا�صتدراك:
عنه". ُي�صاأل  ل  عما  جوابه  يف  ال�صخ�س  حماقة  "ُتعرف 

اجلاحظ

من يتاآمر على من؟

الموؤامرة في اال�سطالح المدر�سي 
هي "مكيدة" وتاأتى بمعنى الت�ساور 
و"االمارة" واأمَر محمد فالنا بمعني 

كّلفه ب�سيء، والقول )القامو�سي( 
انهم تاآمروا، يعني انهم ت�ساوروا حول 
اأحدهم، اي اتفقوا على ايذائه، وفعل 

االيذاء يعطي للت�ساور �سفة التاآمر
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في اقل من �ساعتين ا�ستطاع اأن�سار 
التيار ال�سدري اقتحام البرلمان 
للمرة الثانية في اقل من ا�سبوع، 

فيما اأ�سارت جهات �سحية اإلى 
ت�سجيل الع�سرات من اال�سابات.

االخ���رة  االحتجاج���ات  ع�شي���ة  ويف 
حاول »اطاري���ون« التوا�شل مع زعيم 
ال�ش���در،  مقت���دى  ال�ش���دري  التي���ار 
لتجن���ب الت�شعي���د لك���ن يب���دو انهم مل 

يح�شلوا على رد.
جمل����س  دخ���ول  م���ن  دقائ���ق  وعق���ب 
الن���واب اأعلن ابراهي���م اجلابري مدير 

مكتب ال�شدر عن »اعت�شام مفتوح«.
وقال اجلابري يف تدوينة على مواقع 
التوا�شل االجتماعي: »ال�شعب يختار 
االعت�ش���ام املفتوح داخ���ل الربملان...« 
ال���ذي  املتظاهري���ن  اىل  ا�ش���ارة  يف 

اقتحموا املجل�س.
اق���رح  الربمل���ان  دخ���ول  واثن���اء 
متظاهرون– بح�شب بع�س املحتجني 
الذين توا�شلت معهم )املدى(-الذهاب 
م���ن  القري���ب  الق�ش���اء  جمل����س  اىل 

الربملان.
م�شطلح���ات  متظاه���رون  وا�شتخ���دم 
االدوار حي���ث  تق�شي���م  ع�شكري���ة، يف 
االر����س«  »مت�ش���ك  جمموع���ة  تبق���ى 
يف الربمل���ان واالخ���رى تزح���ف نح���و 

»الق�شاء«.
باملقاب���ل فهم���ت تغري���دة مل���ا يع���رف ب� 
»وزي���ر القائ���د« وهو مقرب م���ن زعيم 
التيار مقتدى ال�شدر، بانه داعم لفكرة 
ذه���اب املحتجني اىل جمل����س الق�شاء، 

لكن ب�شروط.
وق���ال »الوزي���ر« وه���و �شال���ح حمم���د 
العراق���ي عل���ى »توي���ر« موجها كالمه 
اي�ش���ال  �شئت���م  »ان  للمحتج���ني: 
ف���ال  العراق���ي(  )للق�ش���اء  ا�شواتك���م 

نر�شى بالتعدي عليهم...«.
ويف وق���ت الحق ان�شحب املتظاهرون 
من حمي���ط جمل�س الق�شاء االأعلى بعد 
تغري���دة ل�شال���ح حمم���د العراقي منع 
فيه���ا التع���دي عل���ى مق���رات الق�ش���اء، 
ودع���ا فيها املتظاهرين اإىل العودة اإىل 

جمل�س النواب بو�شفه رمز ال�شعب.
وبداأت يف ذلك الوقت اعداد امللتحقني 
اىل حمي���ط اخل�ش���راء بالت�شاع���د مع 
انت�شار خرب اقتحام املنطقة اخل�شراء 
جم���ددا، وو�شل بع���د �شاعة من دخول 
الربملان بع�س املتظاهرين اىل حميط 

جمل�س الق�شاء.
و�شوه���دت »�شفالت« ت�شر بني جموع 
املتظاهري���ن لهدم م���ا تبقى م���ن الكتل 
الكونكريتي���ة الت���ي ا�شتم���رت القوات 
االمني���ة ليل���ة كامل���ة يف و�شعه���ا على 

اجل�شور وامام بوابات اخل�شراء.

ت�ساعد الغ�سب

وب���داأ امل�شه���د يت�شاع���د من نه���ار يوم 
اجلمعة، حني و�شلت �شيارات نقل اىل 
منطقة الب���اب ال�شرق���ي، و�شط بغداد، 
وبداأت بن�شب خيم اأطلق عليها »الدعم 

اللوج�شتي«.
وو�ش���ع ال�شدري���ون االكل وال�ش���راب 
تل���ك  يف  اال�شراح���ة  وم�شتلزم���ات 
اخلي���م القريبة من ج�ش���ر اجلمهورية، 
فيما كان يف ذلك الوقت ي�شتعد اأن�شار 
تيار احلكمة باملقابل للتظاهر يف مكان 

قريب.
وبح�ش���ب مراقبني، فان عم���ار احلكيم 
زعي���م احلكم���ة ق���د ا�شتف���ز ال�شدريني 
باإخ���راج موؤيدي���ه يف نف����س التوقي���ت 
الهج���ري  بالع���ام  االحتف���ال  بذريع���ة 

اجلديد.
لك���ن احلكي���م مل تفت���ه تل���ك املنا�شب���ة 
ال�شيا�شي���ة  االزم���ة  عل���ى  ليع���رج 
واالقتح���ام االول للربمل���ان الذي حدث 

م�شاء االربعاء.
وقال رئي�س تي���ار احلكمة اإنه لن يقف 
مكت���وف االأي���دي اأمام اأ�ش���وات الفتنة 
معلن���ا  الفو�ش���ى،  يف  ال�شب���اب  وزج 
ع���ن مت�شك���ه بر�شي���ح حمم���د �شي���اع 

ال�شوداين لرئا�شة الوزراء.
واعُت���رب ما حت���دث به احلكي���م مبثابة 
املنطق���ة  م���رة  الأول  مغادرت���ه  اع���الن 
الرمادي���ة الت���ي يح�شن الوق���وف فيها 

منذ �شنوات.
اأم���ام  خط���اب  يف  احلكي���م  واأو�ش���ح 
اأن�ش���اره يف �شاح���ة اخل���الين و�ش���ط 
العا�شم���ة »لقد �شهدنا خ���الل االأ�شابيع 
املا�شية حم���اوالت عديدة لزرع الفتنة 
والتناح���ر ب���ني مكون���ات ال�شع���ب من 
جه���ة ويف داخ���ل املك���ون االجتماع���ي 

االأك���رب م���ن جهة اأخ���رى وه���ي م�شاع 
خبيثة ال تريد بالعراق و�شعبه اإال �شرا 
)…( ول���ن تتوق���ف حت���ى توق���ع بني 

االإخوة واأبناء البيت الواحد«.
واأ�ش���اف »ل���ن نق���ف مكت���ويف االأيدي 
اأم���ام حم���اوالت البغ�ش���اء واأ�ش���وات 
ال�شراع���ات  يف  �شبابن���ا  وزج  الف���ن 
والفو�ش���ى، فالوح���دة العراقي���ة خط 
اأحمر ولن نتهاون يف ذلك مطلقا، ولن 
ن�شم���ح الأ�شاب���ع احل���رب الناعم���ة اأن 
تن���ال من �شعبن���ا اأو توؤج���ج اخلالفات 
والتحديات والظروف احل�شا�شة التي 

منر بها يف حتقيق ماآربها اخلبيثة«.
اللجن���ة  راأ����س  عل���ى  احلكي���م  وكان 
»االإط���ار  �شكله���ا  الت���ي  اخلا�ش���ة 
التن�شيقي« اال�شبوع املا�شي، الختيار 
رئي�س الوزراء اجلديد واملكونة من 4 

قيادات.
واث���ار كالم احلكي���م االخ���ر، غ�ش���ب 
ال�شدري���ني الذين توافدوا على مقرات 
زعي���م احلكم���ة يف بغ���داد وع���دد م���ن 
املحافظ���ات الإغالقها ردا على ما حتدث 

به.
�شبق���ت  الت���ي  ال�شاع���ات  وخ���الل 
م�ش���ادر  اف���ادت  ال�شب���ت،  تظاه���رات 
مطلعة ل�)املدى( ان »اأطرافا يف االإطار 
اجلمع���ة  م�ش���اء  حاول���ت  التن�شيق���ي 
االت�شال بزعيم التيار ال�شدري لوقف 

االحتجاجات«.
واكدت تلك امل�شادر ان »التيار جتاهل 
تلك االت�ش���االت ومل ي���رد ب�شكل �شاف 
عل���ى مطال���ب التدخ���ل«، كم���ا رجحت 
ب���ان »ميتن���ع ال�ش���در ه���ذه امل���رة م���ن 
التدخ���ل الإخراج املتظاهرين كما حدث 

االربعاء«.

ويف بيان ن�شره على موقع توير، قال 
ال�ش���در اإن »ثورة حمرم احلرام« وهو 
اال�ش���م ال���ذي اأطلق���ه عل���ى التظاهرة، 
ه���ي »ث���ورة اإ�ش���الح ورف����س لل�شيم 
والف�شاد«، وق���ال اإن »الر�شالة و�شلت« 

ودعا املتظاهرين للعودة.
باملقابل وبعد وقت ق�شر من ان�شحاب 
املتظاهرين خرج ن���وري املالكي زعيم 
دول���ة القان���ون، وهو يرت���دي مالب�س 
ع�شكري���ة )بدون قياف���ة( يف �شورتني 
يحم���ل م���رة �شالح���ا رو�شي���ا والثانية 

امريكيا، متجوال داخل اخل�شراء.
عل���ى  التن�شيق���ي  االإط���ار  باملقاب���ل رد 
املح�شن���ة  للمنطق���ة  االول  االقتح���ام 
م���رور  بت�شهي���ل  احلكوم���ة  متهم���ا 

املحتجني اىل الربملان.
وبع���د ذلك ب�شاعات اأعل���ن »التن�شيقي« 
الق���وى  م���ع  تفاو�ش���ي  وف���د  ت�شكي���ل 
ال�شيا�شية الإكمال احلكومة، داعيا اىل 
اختي���ار رئي����س اجلمهورية يف جل�شة 

اأم�س ال�شبت.
وكان م���ن املفر�س ان تنطل���ق اأم�س، 
الت�شريع���ي  الف�ش���ل  جل�ش���ات  اول 
اجلدي���د، فيما مل تتفاع���ل اغلب القوى 
ال�شيا�شية )خ���ارج االإطار( مع الدعوة 

النتخابات رئي�س اجلمهورية.

عبور االأطواق الخر�سانية
جتم���ع  اجلل�ش���ة  النعق���اد  ومنع���ا 
ال�شدري���ني م�ش���اء اجلمع���ة فيما كانت 
البواب���ات  حت�ش���ن  االمني���ة  الق���وات 
اخل�ش���راء  اىل  املوؤدي���ة  والط���رق 

بالقواطع الكونكريتية.
معلوم���ات  هن���اك  كان���ت  م���ا  واثن���اء 
ع���ن ا�شابات ب���ني �شف���وف املحتجني 

الذي���ن اجت���ازوا �شريع���ا ع���دة اطواق 
الكونكري���ت عل���ى ج�ش���ر اجلمهورية، 
ح���ذر »وزي���ر القائ���د« م���ن ا�شته���داف 

املتظاهرين.
وحم���ل »الوزي���ر«، وه���و �شالح حممد 
العراق���ي، الكتل ال�شيا�شي���ة م�شوؤولية 
ت�شلقه���م  بع���د  املحتج���ني،  ا�شته���داف 

اجلدران وا�شقاط عدد منها.
»توي���ر« ان  عل���ى  العراق���ي  وق���ال 
»الكت���ل ال�شيا�شي���ة تتحم���ل اأي اعتداء 
عل���ى املتظاهرين ال�شلمي���ني، فالقوات 
االأمنية مع االإ�شالح واالإ�شالح معها«.
واظهرت بع����س املن�شات االلكرونية 
نقل���ت  الت���ي  تلفزيوني���ة  وحمط���ات 
اح���داث اقتحام »اخل�ش���راء« مبا�شرة، 
اخل�ش���راء  داخ���ل  مل�شلح���ني  لقط���ات 
يرتدون الزي اال�شود واقنعة �شوداء، 
باي���ام تظاه���رات  يف م�شاه���د ذك���رت 

ت�شرين يف 2019.
واعلن���ت وزارة ال�شح���ة بعد منت�شف 
نه���ار اأم����س، ت�شجي���ل الع�ش���رات م���ن 
االإ�شاب���ات اأغلبها متو�شط���ة وخفيفة، 

مع عدد من االإ�شابات اخلطرة.
باملقابل كان رئي����س الوزراء م�شطفى 
الكاظم���ي دعا قب���ل دقائق م���ن اقتحام 
الربملان للمرة الثانية، القوات االأمنية 
واملتظاهري���ن  املتظاهري���ن،  حلماي���ة 

لاللتزام بال�شلمية يف حراكهم.
وقال رئي�س الوزراء الكاظمي يف بيان 
ل���ه اإن: »ا�شتم���رار الت�شعيد ال�شيا�شي 
يزي���د م���ن التوت���ر يف ال�ش���ارع، مبا ال 

يخدم امل�شالح العامة«.
وتاب���ع البي���ان »الق���وات االأمني���ة يقع 
املوؤ�ش�ش���ات  حماي���ة  واج���ب  عليه���ا 
الر�شمي���ة، واأك���د على �ش���رورة اتخاذ 

حلف���ظ  القانوني���ة  االإج���راءات  كاف���ة 
النظام«.

باملقاب���ل دع���ا املتظاهري���ن: »لاللت���زام 
بال�شلمي���ة يف حراكه���م«، طالب���ًا منه���م 
»ع���دم الت�شعيد وااللت���زام بتوجيهات 
القوات االأمنية الت���ي تهدف حلمايتهم 

وحماية املوؤ�ش�شات الر�شمية«.
الكاظم���ي ويف كلم���ة الحق���ة، حذر من 
ا�شتم���رار الت�شنج ال�شيا�ش���ي، م�شيفًا 
اأن »املع�شلة �شيا�شي���ة وحلها �شيا�شي 
واحل���ل ممك���ن ع���رب احل���وار وتقدمي 

التنازالت من اأجل العراق«.
وعاد احلكيم لي�شدر بيانًا يدعو التيار 
ال�ش���دري وقوى االإطار التن�شيقي اإىل 
الدخول يف حوار مفتوح ومبا�شر، اأما 
زعيم ائتالف الوطنية اإياد عالوي فقد 
دعا اإىل احلكمة واالتزان ودرء الفتنة.
واأ�ش���در �شالح حممد العراق���ي، بيانًا 
الحق���ًا طالب في���ه االأمم املتح���دة بدعم 
ال�شعب العراقي من اأجل انهاء معاناته 
من الف�شاد، فيما حم���ل القيادي البارز 
يف التي���ار ال�ش���دري ح���ازم االعرجي 
االإط���ار التن�شيق���ي م�شوؤولي���ة الدم���اء 

التي �شالت خالل التظاهرات.
وعل���ى اجلان���ب االآخ���ر، ن�ش���ح زعي���م 
حتالف الفت���ح هادي العام���ري االإطار 
التن�شيقي والتيار ال�شدري ب� »اعتماد 
نه���ج التهدئة و�شبط النف����س والتاأين 

وترجيح اأ�شلوب احلوار«.
ومل يبتعد زعيم حتال���ف الن�شر كثرًا 
عما ذهب اإليه باقي القادة ال�شيا�شيني، 
»واحل���وار  التهدئ���ة  اإىل  بدعوت���ه 
واالتفاق عل���ى اأن يكون العراق واأمنه 
وم�شال���ح اأبنائه ه���و الكلم���ة ال�شواء 

التي يجب اأن نتفانى يف �شبيلها«.

ترجمة: حامد احمد 

لوكال���ة  االإداري���ة  امل�شوؤول���ة  �شلط���ت 
USAID االأمركي���ة للتنمية الدولية، 
 /  7  /  27 االأربع���اء  ب���اور،  �شمانث���ا 
2022 ال�شوء عل���ى الدور الذي تلعبه 
الهن���د بخ�شو�س االزم���ة االقت�شادية 
الت���ي تتعر����س له���ا �شريالن���كا مقارنة 
املت�شم���ن  لل�ش���ني  الغام����س  بال���دور 
لعق���ود قرو����س غام�ش���ة له���ذا البل���د، 
مثمنة ال���دور التنموي الري���ادي الذي 
تلعبه نيودلهي ك�شديق للعامل الفقر.

وتق���وم ب���اور بزي���ارة للهن���د ت�شتم���ر 
لثالث���ة اأيام م���ن اجل تعزي���ز ال�شراكة 
– الهندي���ة  ال�شراتيجي���ة االأمركي���ة 
وتعزي���ز دور الهن���د كدول���ة رائ���دة يف 
خ���الل  م���ن  الدولي���ة  التنمي���ة  جم���ال 
عاجل���ة  دولي���ة  لتحدي���ات  ت�شديه���ا 

ب�شمنها انعدام االأمن الغذائي.
وثمن���ت، باور، خ���الل تعليقات لها يف 
املعهد الهندي للتكنلوجيا IIT اجلهود 
التي بذلته���ا الهند مل�شاع���دة �شريالنكا 
على ال�شمود ام���ام االزمة االقت�شادية 
احلالي���ة ع���رب م�شاعدات تق���در بحدود 
4 ملي���ار دوالر وذلك من���ذ �شهر كانون 

الثاين من هذا العام.
وقالت ب���اور “كان���ت ا�شتجاب���ة الهند 
�شريع���ة م���ن خ���الل اتخ���اذ اإج���راءات 

جوهري���ة. وذل���ك عل���ى النقي����س م���ن 
اإج���راءات جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية 
�شريالن���كا  حكوم���ات  اثقل���ت  الت���ي 
املتلهفة بدي���ون وقرو�س من منت�شف 

االألفية الثانية”.
اىل  حتول���ت  ال�ش���ني  ب���ان  واأ�شاف���ت 
اح���د اك���رب املقر�ش���ني ل�شريالن���كا من 
خالل منحها �شفق���ات قرو�س غام�شة 
مبع���دالت فائ���دة عالية تف���وق معدالت 
املقر�ش���ني االآخري���ن وقيامه���ا بتمويل 
جمموع���ة م���ن م�شاري���ع بن���ى حتتي���ة 

اقتن�شتها �شمن ا�شتخدامات مريبة.
وتعتق���د، ب���اور، ان م���ن ب���ني االأ�شباب 
ازم���ة  يف  �شاهم���ت  الت���ي  االأخ���رى 
�شريالن���كا االقت�شادي���ة احلالي���ة ه���و 
فيه���ا  االقت�ش���اد  مل���ف  اإدارة  �ش���وء 
والف�ش���اد وال�شيا�ش���ات الزراعي���ة غر 
الدي���ون  ع���بء  ع���ن  ف�ش���ال  احلكيم���ة 
وانهيار قطاع ال�شياحة ب�شبب جائحة 
كورون���ا وم���ا راف���ق ذلك م���ن ازمة يف 

الغذاء والوقود.
واأ�شاف���ت بقوله���ا “االن وبع���د تدهور 
االأو�ش���اع االقت�شادي���ة يف �شريالن���كا 
وع���دت بكني بتق���دمي قرو����س عاجلة، 
ه���ذا مقلق يف وقت مت�ش���ك بكني ن�شبة 
15 % من ديون �شريالنكا اخلارجية”.

 USAID وكال���ة  م�شوؤول���ة  واأك���دت 
االأمركي���ة عل���ى اأهمي���ة مب���داأ الن�شاط 

التج���اري ب���دال م���ن االإغاث���ة، م�ش���رة 
اىل ان���ه باإمكان املقر�ش���ني ان يتخطوا 
جان���ب امل�شاع���دة بتوف���ر ا�شتثمارات 
املحتاج���ة وت�شاعده���م  البل���دان  تفي���د 
للو�ش���ول اىل و�ش���ع باإمكانهم مزاولة 

الن�شاط التجاري.
وقال���ت ان الهن���د كان���ت ع���رب التاري���خ 
جاهزة للم�شي قدما يف م�شاعدة الدول 
الفق���رة وان الهن���د رائ���دة يف جم���ال 
للع���امل  امل�شتدام���ة و�شديق���ة  التنمي���ة 
الفق���ر وجعلت الهند ه���ذا االمر ممكنا 

من خالل قيمها الدميقراطية.
واأ�شاف���ت بقوله���ا “الذي و�ش���ع الهند 
يف من�شب ري���ادة التنمي���ة امل�شتقبلية 
ه���و لي����س باأمواله���ا ب���ل بقيمه���ا. انها 
االأع���راق  متع���ددة  الهن���د  دميقراطي���ة 
ومتع���ددة االأح���زاب الت���ي �شمح���ت لها 
ب���ان تق���اوم التحدي���ات الت���ي واجهتها 

واأ�شبحت اأكرث مرونة”.
وا�شت�شه���دت بدع���م الهند ملب���داأ حرية 
التن���وع  اإزاء  والت�شام���ح  التعب���ر 

واملعار�شة كاأمثلة على هكذا قيم.
واأ�شاف���ت بقولها “الهن���د تعترب عامال 
حيويا بحق لي�س فقط ما يتعلق �شمن 
نطاق احلل���ف الهن���دي – البا�شيفيكي 
ب���ل ع���رب الع���امل اأي�ش���ا. اود ان اأوؤك���د 
على هذه النقط���ة ومدى القدرات التي 
تكتمنها قيادة الهند ما وراء حدودها”.

 بغداد/ نبًا م�سرق

ا�ستبعدت قوى �سيا�سية 
ا�ستئناف عمل مجل�س النواب 
قريبًا ب�سبب االأزمة الحالية 

واعت�سام جمهور التيار ال�سدري 
في مبنى البرلمان، داعين اإلى 

اإجراء مفاو�سات ومباحثات 
مبا�سرة بين الكتل المتخا�سمة 
بهدف الو�سول اإلى حلول تنزع 

فتيل االأزمة.

واأ�شدر رئي�س جمل�س النواب حممد 
)امل���دى(،  تلقت���ه  بيان���ا  احللبو�ش���ي 
اأكد في���ه تعليق جل�ش���ات الربملان اإىل 

اإ�شعار اآخر.
وق���ال ع�ش���و حتال���ف الفت���ح فا�ش���ل 
الفتالوي، يف ت�شري���ح اإىل )املدى(، 
اإن »االأج���واء امل�شحونة ي�شعب معها 
عق���د جل�ش���ة قريب���ة للربمل���ان، وعلى 
العق���الء واحلكم���اء التح���رك لتدارك 

املوقف من خالل احلوار والتفاهم«.

»اجللو����س  ان  الفت���الوي،  واأ�ش���اف 
عل���ى طاول���ة ح���وار مبا�ش���رة كفي���ل 
بحل العديد من امل�شكالت، خ�شو�شًا 
واأن الربمل���ان �ش���وف يعي�س حالة من 
التعطيل نتيجة التطورات االأخرة«.
وطالب، القادة ال�شيا�شيني ب� »اإطالق 
خطابات هادئ���ة ت�شعى اإىل نزع فتيل 
البل���د  االأزم���ة، والتفك���ر مب�شلح���ة 
والتفكر يف حل���ول واقعية تتنا�شب 

مع املرحلة التي نحن فيها«.
و�شدد الفتالوي، على اأن »التفاهمات 
الت���ي يج���ب اأن حت�ش���ل ب���ني القوى 
�شتكون خارج نطاق جمل�س النواب، 
الكت���ل،  ق���ادة  ب���ني  بجل�ش���ات  اإمن���ا 
والدور �شيكون للزعماء يف اخلروج 

من االزمة«.
املجتمعي���ة  »الفعالي���ات  ودع���ا، 
واملوؤ�ش�ش���ات الديني���ة والثقافية اإىل 
التدخ���ل واإب���داء موقف ه���ادئ يعمل 
عل���ى ن���زع فتي���ل االزم���ة، فم���ن غ���ر 

املمكن اأن يبقى البلد بهذه احلالة«.
ويوا�شل الفت���الوي، اأن »احلوار هو 
كفيل بحل هذه االأزمة ونحن نتخوف 
اأن ي�شل اأثرها اإىل ال�شارع، الت�شعيد 
يف  ي�ش���ب  ال  املت�شن���ج  واخلط���اب 
م�شلحة اأي من االأطراف ال�شيا�شية«.

اأن »جمي���ع  اإىل  الفت���الوي،  وم�ش���ى 
اجله���ات الوطني���ة تاأم���ل ب���ان تكون 
كاف���ة  جتم���ع  ح���وار  طاول���ة  هن���اك 
وال�شخ�شيات  ال�شيا�شي���ة  االأط���راف 

الت���ي  االأط���راف  ال�شيم���ا  القيادي���ة، 
جت���د يف نف�شه���ا اأنه���ا متخا�شمة مع 
البع����س، ولي����س لدينا ح���ل اآخر من 

اأجل تهدئة املوقف«.
رحي���م  احلكم���ة  كتل���ة  ع�ش���و  لك���ن 
العب���ودي، اأكد اأن »االإط���ار التن�شيقي 
متم�ش���ك بر�شي���ح حمم���د ال�شوادين 

اإىل من�شب رئي�س احلكومة«.
العب���ودي، ع���ن »جلن���ة مت  وحت���دث 
ت�شكيله���ا �ش���وف جت���ري مفاو�ش���ات 
مع جمي���ع الق���وى ال�شيا�شي���ة بهدف 
وبرنام���ج  اتفاق���ات  اإىل  الو�ش���ول 
اأعب���اء  حتم���ل  عل���ى  ق���ادر  حكوم���ي 
االزم���ات  وجت���اوز  املقبل���ة  املرحل���ة 

�شمن �شقوف زمنية«.

م���ن جانب���ه، راأى النائ���ب عن احلزب 
�شهي���ب  الكرد�شت���اين  الدميقراط���ي 
اإىل )امل���دى(،  اللهيب���ي يف ت�شري���ح 
الق���وى  اإلي���ه بع����س  »م���ا �شع���ت  ان 
ال�شيا�شية من اإ�شرار على عقد جل�شة 
للربمل���ان غ���ر �شحي���ح والدلي���ل م���ا 

ح�شل خالل هذين اليومني«.
وتاب���ع اللهيب���ي، اأن »ال���راأي احلايل 
هو لل�ش���ارع العراقي باإج���راء تغير 
جذري يف العملية ال�شيا�شية«، داعيًا 
»الق���وى ال�شيا�شية اإىل م���ا ذهب اإليه 

ال�شارع العراقي«.
ولفت، اإىل »اإمكانية اجراء مفاو�شات 
اأج���ل  م���ن  ال�شيا�شي���ة  الكت���ل  ب���ني 
ا�شتئن���اف عم���ل الربمل���ان والو�شول 
اجلماه���ر«،  ير�ش���ي  اتف���اق  اإىل 
ومعربًا ع���ن اأمله ب�اأن »يت���م التو�شل 
اإىل نتائ���ج اإيجابية تنق���ذ العراق من 

خراب حمتمل«.
»جمي���ع  اأن  اإىل  اللهيب���ي،  وانته���ى 
املعطيات تدل على �شعوبة ا�شتئناف 
جل�ش���ات الربمل���ان يف ه���ذه الظروف 

ومن ثم امل�شي بت�شكيل احلكومة«.
التي���ار  اتب���اع  م���ن  وكان حمتج���ون 
املنطق���ة  اقتحم���وا  ق���د  ال�ش���دري 
اخل�ش���راء اأم�س ال�شب���ت، و�شيطروا 
اعت�شام���ًا  واأعلن���وا  الربمل���ان  عل���ى 
مفتوحًا بعد اإ�شرار االإطار التن�شيقي 
على تر�شيح حمم���د �شياع ال�شوداين 

ملن�شب رئي�س احلكومة.

وكالة USAID الأميركية للتنمية الدولية 
ت�سيد بم�ساعدات الهند ل�سريالنكا 

الحلبو�سي يعلن تعليق الجل�سات اإلى اإ�سعار اآخر

قوى �سيا�سية ت�ستبعد ا�ستئناف عمل مجل�س النواب قريبًا

اأتباع التيار يطلقون »اعت�سامًا مفتوحًا« في البرلمان
»التن�سيقي« ف�سل ع�سية القتحام الثاني لـ »الخ�سراء« في اإقناع ال�سدر  
 ال��ح��ك��ي��م ي���غ���ادر ال��م��ن��ط��ق��ة ال���رم���ادي���ة ب��ع��د ���س��ن��وات وي���زي���د م���ن غ�����س��ب ال��م��ح��ت��ج��ي��ن 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
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 ذي قار/ ح�سن العامل

يف وقت اعلنت فيه احلكومة 
املحلية يف ذي قار عن فتح 

حتقيق مبقتل اأحد عمال 
بلدية النا�سرية اثناء تفريق 

التظاهرات التي انطلقت 
موؤخراً، اثار نا�سطون الت�ساوؤالت 

حول م�سري التحقيقات 
ال�سابقة يف مقتل 140 متظاهرا 

يف املحافظة، موؤكدين ان 
اأ�سر ال�سهداء و�سحايا قمع 

التظاهرات رفعوا اأكرث من 900 
دعوى ق�سائية اأمام حماكم 

ذي قار �سد عنا�سر من القوات 
االأمنية وعنا�سر ميلي�ساوية اال 

ان معظم تلك الق�سايا مازالت 
مركونة على الرفوف يف مراكز 

ال�سرطة.

ق���د  النا�شري���ة  بلدي���ة  مديري���ة  وكان���ت 
ا�ش���درت بيان ا�ش���تنكار للح���ادث تابعته 
بلدي���ة  "ادارة  ان  في���ه  وج���اء  )امل���دى(، 
النا�ش���رية ت�ش���تنكر احلادث االليم الذي 
اودى بحياة اأحد منت�شبيها واثناء ادائه 

الواجب �شمن الدوام امل�شائي".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "ال�شحي���ة هو اأحد 
العاملني يف خدمات مربع املدينة ويدعى 

)مهند جبار �شايف(".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "ا�شت�شهاد ال�شحية جاء 
بعد ا�شابته بعيارات نارية طائ�شة اثناء 
وقت التظاهر يف �ش���ارع النبي ابراهيم، 

وذل���ك اإث���ر م�ش���ادمات ب���ني املتظاهرين 
والق���وات االمنية"، داعيا "قيادة �ش���رطة 
ف���وري  حتقي���ق  اج���راء  اىل  ق���ار  ذي 
باحلادث ومعرفة امل�ش���بب يف ا�شت�ش���هاد 

اأحد منت�شبيها".
وازاء ذل���ك وج���ه حمافظ ذي ق���ار حممد 
ه���ادي الغ���زي بت�ش���كيل جلن���ة للتحقيق 

مبالب�ش���ات احل���ادث، وذكر بيان �ش���ادر 
عن مكتب���ه االإعالم���ي تلقته )امل���دى(، اأن 
وفتح  جلن���ة  بت�ش���كيل  وج���ه  "املحاف���ظ 
حتقيق بحادثة مقتل املنت�ش���ب يف بلدية 
النا�ش���رية اثناء اداء واجب���ه يف الدوام 
امل�شائي للمديرية"، م�شددا على "الك�شف 
عن مالب�شات احلادث واتخاذ االجراءات 

الالزمة ب�شاأنه".
ع���ن  البي���ان،  بح�ش���ب  الغ���زي  واأع���رب 
"ادانت���ه ملا تعر�ض ل���ه املوظف"، موؤكدا 
رف�ش���ه "الأية اإج���راءات خ���ارج القانون، 

واهمية حماية حقوق املدنيني".
ومن جانب���ه، قال النا�ش���ط يف تظاهرات 
ذي قار ه�ش���ام ال�ش���ومري يف حديث مع 

ا�ش���يب بطل���ق  "ال�ش���حية  اإن  )امل���دى(، 
ن���اري يف ال�ش���در اثن���اء تفري���ق القوات 
االمني���ة للمتظاهري���ن املطالب���ني باإطالق 
�ش���راح زميل لهم اعتقلته القوات االمنية 

يف وقت �شابق".
واأ�ش���اف ال�ش���ومري، اأن "ال�ش���حية قتل 
قيام���ه  امل�ش���ائي وخ���الل  ال���دوام  اثن���اء 

بت�ش���ليح مركبت���ه احلكومي���ة يف ق�ش���م 
�شيانة البلدية يف �شارع النبي اإبراهيم"، 
حمماًل "القوات االمنية م�ش���وؤولية مقتل 

ال�شحية".
ولفت، اإىل اأن "جرمية القتل كانت ناجمة 
عن رم���ي ع�ش���وائي قامت به ق���وات غري 
مدرب���ة على احت���واء التظاهرات وهو ما 
ي�ش���تدعي اعادة تدري���ب وتاأهيل القوات 

املكلفة بالتعامل مع املتظاهرين". 
ولفت ال�شومري، اإىل اأن "عددا غري قليل 
من عنا�ش���ر الق���وات االمني���ة مل يلتزموا 
باالأوامر العليا ال�شادرة لهم والتي متنع 
اإطالق النار وا�ش���تخدام الر�شا�ض احلي 

يف تفريق التظاهرات".
وع���ن اأث���ر ت�ش���كيل جلن���ة حتقيقي���ة يف 
الك�ش���ف عن املت�ش���ببني مبقتل ال�ش���حية 
قال ال�ش���ومري ان "م�شري نتائج حتقيق 
اللجنة امل�ش���كلة �شتكون كنتائج التحقيق 
الت���ي قام���ت به���ا اللج���ان ال�ش���ابقة التي 

ت�شكلت على مدى عامني".
وتاب���ع، اأن "اأك���ر م���ن 27 جلنة �ش���ابقة 
�ش���كلتها احلكوم���ات املحلي���ة واملركزي���ة 
املتعاقب���ة للتحقي���ق يف مقت���ل نحو 140 

متظاهرا يف النا�شرية".
وا�شتدرك ال�شومري بالقول "لكن لالن مل 
تظهر اية نتيجة وا�شحة تف�شي ملحا�شبة 
املتورط���ني بقم���ع وقت���ل املتظاهري���ن"، 
منوه���ا اىل ان "نتائ���ج التحقيق لو كانت 
حا�ش���مة مل���ا تكررت ح���وادث قت���ل وقمع 

املتظاهرين".  
�ش���هداء  "اأ�ش���ر  ب���اأن  ال�ش���ومري،  واف���اد 
التظاه���رات واجلرح���ى وامل�ش���ابني من 
�ش���حايا قمع التظاهرات رفعوا اأكر من 
900 دعوى ق�ش���ائية اأمام حماكم ذي قار 
�ش���د عنا�شر و�شباط من القوات االأمنية 
وعنا�ش���ر ميلي�ش���اوية تتب���ع االأحزاب"، 
مل  الق�ش���ايا  تل���ك  ُج���ل  اأن  "اإال  واأردف 
حُت�ش���م رغم م���رور اأكر م���ن عامني على 

اندالع التظاهرات وقمعها".

وتاب���ع ال�ش���ومري، اأن "معظم الق�ش���ايا 
املتعلقة بالعنف �شد املتظاهرين ما زالت 
مركون���ة عل���ى الرفوف وق���د تراكم عليها 

غبار ال�شنني".
ُي�ش���تدَع  "فل���م  ال�ش���ومري،  ويوا�ش���ل 
للتحقيق فيها اإال �شبعة متهمني من �شغار 
ال�شباط واملنت�شبني فيما ال يزال ع�شرات 
ال�شباط الكبار والقادة االأمنيني ومدراء 
ال�ش���رطة واأم���راء االأف���واج مبن���اأى ع���ن 

امل�شاءلة القانونية".
و�ش���هدت تظاهرات حمافظة ذي قار التي 
توا�ش���لت على م���دى عام ون�ش���ف العام 
�ش���قوط 134 �ش���هيدًا واأك���ر من خم�ش���ة 
العن���ف  ا�ش���تخدام  اآالف م�ش���اب ج���راء 
املف���رط والقناب���ل الدخانية والر�ش���ا�ض 
احلي ناهيك عن الهجمات امل�ش���لحة التي 
تقوم بها امللي�ش���يات والف�شائل امل�شلحة 
وميادي���ن  جتمع���ات  ت�ش���تهدف  الت���ي 
اعت�شام املتظاهرين يف �شاحة احلبوبي 

وغريها.
وجددت امهات �ش���حايا قمع التظاهرات 
ونا�ش���طون يف �ش���باط املا�ش���ي املطالبة 
مل���ف جم���زرة  بفت���ح حتقي���ق دويل يف 
ج�ش���ر الزيت���ون وحم���الت القم���ع الت���ي 
طالت امل�ش���اركني يف تظاهرات ت�ش���رين، 
يف  انطلق���ت  تظاه���رة  خ���الل  م�ش���ددين 
مي���دان احلبوبي عل���ى ع���دم االفالت من 
العق���اب والق�ش���ا�ض م���ن جمي���ع القتل���ة 
وعدم االكتف���اء باحتجاز املقدم عمر نزار 

اأحد املتهمني مبجزرة ج�شر الزيتون.
�ش���باط  يف  الداخلي���ة،  وزارة  واعلن���ت 
املا�شي عن احتجاز املقدم عمر نزار، اأحد 
املتهمني بارتكاب جمزرة ج�ش���ر الزيتون 
جلن���ة  ت�ش���كيل  موؤك���دة  النا�ش���رية،  يف 
قانوني���ة للتحقي���ق مع���ه واأنه���ا �ش���تتخذ 
االإج���راءات القانوني���ة بحق���ه، يف ح���ال 
ثب���وت تورط���ه يف االتهامات املن�ش���وبة 
اإليه، اال ان حماكمة نزار مل حُت�ش���م لغاية 

الوقت احلا�شر.

اأكثـر من 900 ق�سية ما زالت مركونة يف مراكز ال�سرطة

متظاهرًا  140 مبقتل  التحقيق  نتائج  عن  بالك�شف  يطالبون  قار  ذي  نا�شطو 

تظاهرات �صابقة للك�صف عن م�صري التحقيقات بقتل املتظاهرين يف النا�صرية

 بغداد/ املدى

اأ�ش����درت حمافظتان عراقيتان اأوامر ب�ش����اأن 
من����ع ال�ش����باحة يف االأنهر بع����د تزايد حاالت 
م����ن  املزي����د  وق����وع  م����ن  الغ����رق واخل����وف 

ال�شحايا.
وجه حماف����ظ نينوى جنم اجلب����وري مبنع 
ال�ش����باحة يف نه����ر دجل����ة م����ن قب����ل االطفال 

واالأحداث، دون �شن 18 عاما.
وقال اجلب����وري يف ت�ش����ريحات �ش����حافية 
تابعته����ا )امل����دى(، اإن "ام����را �ش����در لقي����ادة 
�ش����رطة نينوى بتكثيف مفارز ال�شرطة حول 
نه����ر دجل����ة ملن����ع االطفال م����ن ال�ش����باحة يف 
عم����وم حمافظة نينوى، عل����ى خلفية ارتفاع 

حاالت غ����رق االطفال خالل اال�ش����هر الثالثة 
االخرية".

وكان����ت قي����ادة �ش����رطة نين����وى ق����د اعلن����ت 
موؤخ����را ع����ن غ����رق 22 طف����ال خالل اال�ش����هر 

الثالثة االخرية يف نهر دجلة.
وجهت قيادة �ش����رطة حمافظة مي�شان، اأم�ض 
اجلمعة، ال�ش����رطة النهرية بتكثيف مفارزها 

ومنع ال�شغار من ال�شباحة يف االأنهار.
 واأو�شحت قيادة �شرطة حمافظة مي�شان يف 
بي����ان تلقته )املدى(، انه "عمال بامل�ش����وؤولية 
ال�ش����رعية والوطني����ة وحفاظا على �ش����بابنا 
االأعزاء وجه قائد �ش����رطة حمافظة مي�ش����ان 
مف����ارز ال�ش����رطة النهرية باملرابط����ة الدائمة 
ومتابع����ة �ش����فاف نه����ر دجل����ة ومنع �ش����غار 

ال�ش����ن من ال�ش����باحة يف النهر وذلك لتفادي 
ح����وادث الغرق الت����ي حتدث يف مث����ل هكذا 

اأجواء".
يذكر اأن حمافظة مي�ش����ان �شهدت العديد من 
حاالت الغرق يف االأ�ش����هر املا�شية �شواء يف 

مركز اأو اأق�شية ونواحي املحافظة.
وكانت دياىل قد �شجلت موؤخرًا حالتي غرق 
جديدت����ني لرتتفع اأع����داد ال�ش����حايا اإىل 20 

�شخ�شًا خالل العام 2022.
وق����ال مدي����ر مفو�ش����ية حقوق االن�ش����ان يف 
دياىل �ش����الح مه����دي، يف حديث �ش����ابق مع 
)امل����دى(، اإن "ح�ش����لية �ش����حايا الغ����رق يف 

�شيف 2022 هي االعلى بعد 2003".
ال�ش����حايا  "اع����داد  اأن  مه����دي،  واأ�ش����اف 

جتاوزت حاليًا حاجز 20 �شخ�ش����ًا"، م�شريًا 
�ش����باب  ه����م  ال�ش����حايا  م����ن   % 70" اأن  اإىل 

ومراهقون واأطفال".
بدوره، قال النا�ش����ط البيئي عمر اجلبوري، 
يف حديث ل� )املدى(، اإن "نهر دياىل وجدول 
اأ�ش����فل ق�ش����اء اخلال�ض هم����ا االكر خطورة 

حاليًا يف دياىل".
واأ�شاف اأن "دياىل تفقد من 15-20 �شحية 
�ش����نويًا ب�ش����بب الغرق يف االنهر لكن �شيف 
2022 كان ا�ش����تثنائيًا واالع����داد يف ارتفاع 

م�شتمر".
وكان تقرير �ش����ابق ل� )املدى(، قد ذكر اأنه يف 
اأطراف الكاطون اأك����ر اأحياء غربي بعقوبة 
ارتفع عويل الن�ش����اء، وهن ي�ش����تقبلن �ش����ابا 
غ����رق يف ج����دول اأ�ش����فل اخلال�����ض، و�ش����ط 
تاأكيدات باأن 5 �ش����حايا التهمهم النهر خالل 

�شهرين فقط.
وقال اأب����و اأيوب وهو اأحد اأقرباء ال�ش����حية 
يف حدي����ث اإىل )امل����دى(، ان "ال�ش����اب ذه����ب 
ل�ش����راء دواء، لكنه كما يب����دو ذهب اىل النهر 
برفق����ة �ش����ديقه لل�ش����باحة هربا م����ن حرارة 

حزيران الالهبة لتح�شل الكارثة".
وتاب����ع، ان "ال�ش����رطة النهري����ة جنح����ت يف 
انت�ش����ال اجلث����ة بعد �ش����اعة عل����ى احلادثة". 
فيم����ا اأقر قائممقام ق�ش����اء بعقوب����ة عبد الله 
احلي����ايل ب����ان "ج����دول اأ�ش����فل اخلال�ض هو 
اأكر جداول دياىل على االإطالق يف حوادث 
الغرق بعد ت�ش����جيل 5 ح����االت خالل اأقل من 

�شهرين وجميعها ل�شباب �شغار".
واأ�ش����اف احليايل، اأنه "مت تعميم اإجراءات 
مبنع ال�شباحة يف االأنهر العميقة واخلطرية 
على حياة ال�ش����باب واالأطفال لتفادي �شقوط 

املزيد من ال�شحايا".
ويلج����اأ العراقي����ون اإىل ال�ش����باحة يف االأنهر 
ب�ش����بب ارتفاع درجات احلرارة وعدم توفر 
التي����ار  اخلدم����ات واالنقط����اع امل�ش����تمر يف 

الكهربائي.

حم��اف��ظ��ت��ان مت��ن��ع��ان ال�����ش��ب��اح��ة ف�����ي الأن���ه���ر

ال��داخ��ل��ي��ة: م�����ش��ت��م��رون ب��ح��م��ات ال��ت��ح�����ش��ن م���ن امل���خ���درات
بغداد/ املدى

اك���دت وزارة الداخلي���ة، اأم����ض ال�ش���بت، 
ا�ش���تمرارها بحمالتها االأمنية لتح�ش���ني 

املجتمع من الوقوع يف خطر املخدرات.
خال���د  ال���وزارة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
املحنا، يف ت�ش���ريح �شحايف، اإن "وزارة 
الداخلي���ة تعم���ل عل���ى م�ش���توى اخر من 
مكافحة ظاه���رة املخدرات وهي التثقيف 
يف  املجتمعي���ة  املديري���ات  وتكلي���ف 
الوزارة كال�ش���رطة املجتمعي���ة ومديرية 
مب�ش���ار  للتثقي���ف  الع�ش���ائر  �ش���وؤون 
املخ���درات وتوعية املواطنني ب�ش���رورة 
االخب���ار والتعاون م���ع الق���وات االمنية 

حال ح�ش���ولهم على اي���ة معلومات حول 
اي �شخ�ض ي�ش���تبه به بتجارة او تعاطي 

او الرتويج للمواد املخدرة".
وزارة  "خط���وات  ان  املحن���ا،  واأ�ش���اف 
الداخلي���ة ته���دف اىل حت�ش���ني املجتم���ع 
من الوقوع يف �شراك املخدرات"، موؤكدًا 
ان "احلمل���ة االمني���ة الت���ي تبنتها وزارة 
الداخلي���ة من���ذ الع���ام املا�ش���ي مل تنقطع 

حتى االن".
م���ن جانب���ه، ذك���ر م�ش���وؤول االع���الم يف 
املديرية العامة ملكافحة املخدرات التابعة 
ل���وزارة الداخلية، العقيد بالل �ش���بحي، 
اأن "املديري���ة األقت خالل االأ�ش���هر ال�ش���تة 
املا�شية القب�ض على اأكر من 8200 متهم 

بتجارة وترويج وتعاطي املخدرات".
واأكد �شبحي، اأن "املديرية تلقي القب�ض 
وب�ش���كل يوم���ي عل���ى ع�ش���رات املتهمني 
"اأك���ر  اأن  اإىل  م�ش���ريًا  باملخ���درات"، 
املناطق التي ر�شدت بها عمليات الرتويج 
واالجت���ار باملخ���درات ه���ي املحافظ���ات 
احلدودي���ة الت���ي تك���ون م�ش���تهدفة م���ن 
قبل الع�ش���ابات، منها مي�ش���ان والب�شرة 
واالأنب���ار، فيما تربط حمافظ���ة بابل بني 
الو�ش���ط واجلن���وب، ويت���م عره���ا نق���ل 

املواد املخدرة اىل الو�شط او ال�شمال".
يف  الر�ش���افة  "مناط���ق  اأن  اإىل  ولف���ت 
بغ���داد، ت�ش���درت املناط���ق االأكر جتارة 
وتعاطيا للمواد املخدرة"، منوهًا اإىل اأن 

"ع�شابات املخدرات ت�شتهدف حمافظات 
العراق كافة، فيما تعد حمافظة املثنى من 

االأكر انت�شارًا للمخدرات".
وتابع �ش���بحي، اأن "املواد املخدرة التي 
يت���م �ش���بطها تكون مواد من�ش���طة جلهاز 
الكري�ش���تال  )م���ادة  املرك���زي  الع�ش���ب 
وحبوب الكبتاغ���ون("، مبينًا اأنه "خالل 
االأ�ش���هر ال�ش���تة املا�ش���ية مت �ش���بط اأكر 
املخ���درات  م���ن  كيلوغرام���ات  م���ن 210 
بينه���ا اأكر م���ن 180 كيلوغراما من مادة 

الكري�شتال".
واأك���د، اأن "نح���و 90 باملئ���ة م���ن امل���واد 
املخ���درة يتم تهريبها عر الطرق واملنافذ 
ال�ش���ريط  طري���ق  وع���ن  الر�ش���مية  غ���ري 

احل���دودي بني الع���راق واإيران من خالل 
االأه���وار اأو طريق ال�ش���حراء من اجلهة 
الغربي���ة عن طريق منطقة القائم من جهة 

االأنبار".
واأ�شار �ش���بحي، اإىل اأن "االأمر م�شخ�ض 
من قبل وزارة الداخلية واملديرية العامة 
باع���رتاف  ملكافح���ة املخ���درات، وموؤك���د 

االآالف ممن مت اإلقاء القب�ض عليهم".
"للمواط���ن  اأن  اإىل  �ش���بحي،  وم�ش���ى 
دورا مهم���ا يف التبلي���غ ع���ن الع�ش���ابات 
االإجرامي���ة ع���ن طري���ق اخلط ال�ش���اخن 
للمديري���ة العام���ة ملكافح���ة املخ���درات"، 
موؤك���دًا اأن "هوي���ة املت�ش���ل تبق���ى ط���ي 

الكتمان".

العراق ي�صهد ت�صجيل العديد من حاالت الغرق �صنويًا

ا�صتمرار اجلهود يف مكافحة ع�صابات املخدرات



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

نظَم احت���اد ك���رة القدم ور�ش���ة عمل 
ملدرب���ي الفئ���ات العمرّي���ة املعتمدين 
لدى اأندية الدوري املمتاز باإ�ش���راف 
املحا�ش���ر البلجيك���ي )كري����س ف���ان 
دي���ر هايجن( مدي���ر تعلي���م املدربني 
يف االحت���اد البلجيك���ي لك���رة القدم، 
مدرب���ًا.  )٥٢( فيه���ا  �ش���ارك   وق���د 

يحي���ى  االحت���اد،  ع�ش���و  ورح���ب 
كري����س  املحا�ش���ر  بتواج���د  زغ���ر، 
العا�شم���ة  يف  هايج���ن  دي���ر  ف���ان 
بغ���داد، موؤك���دًا اإن الهدف م���ن اإقامة 
الور�شة يتمثل بتطوير اأداء وقابلية 
وه���و  العمرّي���ة،  الفئ���ات  مدرب���ي 
م���ا ينعك����س بااليج���اب عل���ى واق���ع 
الك���رة العراقّية، وخدم���ة منتخباتنا 
 الوطنّي���ة يف م�شاركاتها اخلارجّية.

وذكر: اإن اإقامة ال���دورات التدريبّية 
وور�س العمل ياأتي يف اإطاِر م�شاعي 
االحتاد لالرتقاء بعمل مدربي الفئات 
العمرّية وتعزيز اجلهود التي نبذلها 
ل�شق���ل وتاأهي���ل ورعاّي���ة الالعب���ني 
الذي���ن ميثلون فرق الفئ���ات العمرّية 
واملنتخب���ات  املحلي���ة  االأندي���ة  يف 
الوطنّية ومراك���ز املوهبة واملدار�س 
الكروّية وتهيئة الظروف التي تهدف 
 لتطوي���ر م�شتوى املدرب���ني ال�شباب.  
جلن���ة  رئي����س  ق���ّدم  جهت���ه،  م���ن 
امل�شت�شاري���ن يف احت���اِد الكرة، اأنور 
االحت���اد  لرئي����س  �شك���ره  ج�ش���ام، 
واملكتب التنفي���ذي ل�شعيهم املخل�س 
يف اإقام���ة ور����س العم���ل والدورات 
لتطوي���ر  ته���دف  الت���ي  التطويرّي���ة 

املنظومة التدريبّية يف العراق.
ع���ن املدربني امل�شمول���ني يف الدورة 
تنظي���م  ُقبي���ل  الناف���ذة  واملعاي���ر 
الور�ش���ة وم���دى اإ�شابته���ا االأهداف 
املرجّوة من االحتاد للمرحلة املقبلة، 
مرك���زي  ُم�ش���رف  )امل���دى(  اإلتق���ت 
املوهبة يف الكرخ والر�شافة اخلبر 
داود �شلم���ان الع���زاوي، حي���ث ق���ال 
معاي���ر  اأي  االحت���اد  ي�ش���ع  "مل   :
ُقبي���ل تنظيم الور�شة، ب���ل دعا اأندية 
املمت���از يف اإع���الن ع���ام ع���ر موقعه 

الر�شم���ي اىل تر�شي���ح مدّربني اأثنني 
من كل ناٍد يعمالن يف تدريب الفئات 
الور�ش���ة،  يف  للم�شارك���ة  العمرّي���ة 
ومل يت���م اختي���ار ا�شم���اء بعينها، بل 
ُتِرك اخلي���ار لالأندي���ة يف اأر�شال من 
ت�شتفي���د منه���م يف �ش���وؤون تدري���ب 

الفئات، وبلغ عددهم ٥٢ مدربًا.

مقايي�س علمية
بحاج���ة  الي���وم  "نح���ن  واأ�ش���اف 
ملّح���ة اىل عمل تقيي���م �شامل جلميع 
العامل���ني يف تدريب الفئات العمرية 
منه���ا  املتقّدم���ة  وخا�ش���ة  لالأندي���ة، 
نوعّي���ة،  ركي���زة  التقيي���م  باعتب���ار 
فالواق���ع الي���وم يوؤ�ّش���ر ع���دم �شالح 
بع�س املدربني لتلك املهمة، ولالأ�شف 
يتم اختيار ه���وؤالء عن طريق رئي�س 
الن���ادي اأو العالق���ات اأو لكون���ه اأبن 
النادي واأعتزل قبل فرتة، و�شراحة 
هذه لي�شت مقايي����س علمية الختيار 
امل���دّرب الأخط���ر مرحل���ة يف العملية 
فالبن���اء  الفئ���ات،  م���ع  التدريبي���ة 
ال�شحيح يقّوي اأ�شا�س اللعبة، واأهم 
خطوة هي اختي���ار الالعب ال�شغر 
ولي�س اختباره، وه���ذا االأمر يتعّلق 
بنظرة امل���درب اجلّيد الدقيقة لالعب 
وم�شتقبل���ه  املوهب���ة  ميتل���ك  باأن���ه 
بخر، اأو م�ش���ره الف�شل اإذا ما كان 
اختي���اره يف بداية ولوج���ه املالعب 

غر �شحيح".

االبتكار والتكا�صل
واأو�ش���ح :مل ينت���ِه االأم���ر باختي���ار 
الالع���ب، فامل�شوؤولي���ة الكب���رة تقع 
عل���ى املدرب ذاته، هل لديه اأطر عامة 
يّتخذه���ا مقيا�شًا مل�شرته التدريبية؟ 
يف  االبت���كار  امل���درب  ل���دى  كان  اإن 
فالنج���اح  الفني���ة  قدرات���ه  تطوي���ر 
م�شمون ويقوده اىل حتقيق املنجز 
تل���و االآخر، اأم���ا اإن تكا�ش���ل عن ذلك 
فيفرت�س ب���اإدارة الن���ادي امل�شوؤولة 
عن���ه اأن تّتخ���ذ اإج���راء بتغيره كون 

وج���وده ال ينف���ع الالعب���ني ال�شغار 
الذي���ن ُيرّح���ل ق�ش���م كب���ر منهم اىل 
ميّث���ل  ورّب���ا  اأك���ر  عمري���ة  فئ���ة 
اأّح���د املنتخب���ات ويعت���اد عل���ى ذات 
االأخطاء! وله���ذا نتمّنى وجود جلنة 
فني���ة يف كّل ن���اٍد تاأخ���ذ عل���ى عاتقها 
تقييم املدربني وجتديد العقود معهم 
اأو ف�شخه���ا، ح�شب تل���ك التقييمات، 
الق���وة  ن���ادي  اإدارة  متتل���ك  مثلم���ا 
اجلوي���ة جلن���ة فني���ة اأع���ادت تنظيم 
العم���ل م���ع الفئ���ات بطريق���ة علمي���ة 

ومهنية ناجحة".

تقييم املدربني
وبنّي العزاوي ع�ش���و اللجنة الفنية 
ع���ام  ���َم  عمَّ االحت���اد  "اأن  ال�شابق���ة 
٢0٢1 تعليم���ات على جميع االأندية، 
اأك���د فيه���ا ع���دم قب���ول اأي م���دّرب ال 
 )C،B،A( يحمل اإح���دى ال�شهادات
وبالفع���ل مت التدقي���ق يف املو�ش���وع 
والتزم���ت االأندي���ة بذلك، لك���ن اليوم 
ع���دم  ب�شب���ب  كب���ر  ف���راغ  ح�ش���ل 
ت�شكي���ل اللجن���ة الفني���ة الت���ي تتابع 
واأهت���ّم  االأندي���ة،  مدرب���ي  �ش���وؤون 
االحت���اد بت�شكيل جلن���ة م�شت�شارين 
���ز عمله���ا على املنتخ���ب الوطني  تركَّ
واآلية تنظيم ال���دوري املُقبل وكيفية 
اإطالق اأّول ن�شخة للمحرتفني، بينما 
اعت���ر املهّم���ة االأوىل لالحت���اد ه���و 
تقييم مدرب���ي االأندية الأنهم االأ�شا�س 
اأو  االحت���اد  م�شاري���ع  اإجن���اح  يف 

اإف�شالها".

ت�صكيل اللجنة الفنية
وا�شتدرك "منذ اأيلول عام ٢0٢1 مت 
ح���ّل اللجنة الفنية برئا�ش���ة د.�شامل 
كام���ل حمم���د اأ�ش���وة ببقي���ة اللجان، 
ويرى االحتاد اأن���ه عّو�س واجباتها 
بت�شكيل جلن���ة امل�شت�شارين برئا�شة 
اأنور ج�شام، بينما االأف�شل اأن ُت�شّكل 
جلنة فنية تاأخذ بنظر االعتبار جميع 
اال�شخا����س  وت�شتقط���ب  االأعم���ال، 

االخت�شا����س يوّزعون على اق�شامها 
وتطوي���ر  العمري���ة،  )الفئ���ات  مث���ل 
املدرب���ني،  وتطوي���ر  الالعب���ني، 
التدريبي���ة(  وال���دورات  والور����س 
ولدينا اليوم ق�شم التطوير والتعليم 
�شلي���وة  جني���ب  د.و�ش���ام  برئا�ش���ة 
التدريبي���ة وال  بال���دورات  خمت����سّ 
ُيغّطي بقية �ش���وؤون اللجنة، لهذا من 
ال�شروري ت�شكيل جلنة فنية جديدة 
����س الواجبات  تتو�ّشع وفق���ًا لتخ�شّ

التي اأ�شرت اليها".

بطولة املُ�صاحبة
وبخ�شو����س اأه���م املقرتح���ات التي 
الفئ���ات  مل�شتقب���ل  ناجع���ة  يراه���ا 
اأم���ام  "حتّدث���ُت  ق���ال  العمري���ة، 
وزي���ر الريا�ش���ة عدن���ان درج���ال يف 
لق���اء �شاب���ق الإحي���اء بطول���ة دوري 
ال�شب���اب املُ�شاح���ب لبطول���ة اأندي���ة 
املمت���از، ووع���دين بان ينّف���ذ الفكرة 
و�شراح���ة  اجلدي���د،  املو�ش���م  يف 
ه���ي لي�ش���ت جدي���دة، فق���د طرحته���ا 
عل���ى احت���اد الك���رة يف اأواخ���ر عقد 
املا�ش���ي،  الق���رن  م���ن  ال�شبعيني���ات 
ونال���ت قبوله وجنح���ت اأميا جناح، 
فالالع���ب ال�ش���اب عندم���ا يلع���ب قبل 
الفري���ق االأول يكت�ش���ب اأهّمي���ة فنية 
ومعنوي���ة، واجلمهور يتعّرف عليه، 
وم���دّرب فري���ق الكب���ار للن���ادي ذاته 
�شيتع���ّرف عليه ويتابعُه، ثم �شيك�شر 
الالعب ال�شغ���ر احلاجز وال يخاف 
بالن�شب���ة  وهك���ذا   ، اجلمه���ور  م���ن 
للنا�شئ���ني  الوطني���ة  للمنتخب���ات 
وال�شب���اب واالأوملب���ي، يت���م االتفاق 
والتن�شي���ق ب�شاحب���ة اأّحدهم للعب 
مع ذات الفئة قبل مب���اراة املنتخبني 

الدولية الودية".

املنتخب الذهبي  
وذكر الع���زاوي "يف ٢٢ و٢4 �شباط 
ع���ام 1974 خا����س املنتخب املغربي 
منتخبن���ا  م���ع  وّديت���ني  مبارات���ني 

الوطن���ي يف ملع���ب ال�شعب الدويل، 
اآلت نتيجتهم���ا اىل التعادل ال�شلبي، 
ومّث���ل املنتخ���ب جالل عب���د الرحمن 
وعبد كاظم ودوكل�س عزيز و�شباح 
ح���امت وح���ازم ج�شام وف���الح ح�شن 
تل���ك  ويف  وغره���م،  كاظ���م  وعل���ي 
الفرتة كن���ت مدّربًا ملنتخب النا�شئني 
ال���ذي مّثل���ه ح�ش���ني �شعي���د ومه���دي 
عل���ي  حمم���د  واإي���اد  عبدال�شاح���ب 
و�شلي���م مالخ و�شعدي توما وح�شني 
لعيبي وواثق اأ�شود واأ�شماء اأخرى، 
واأطلق���ُت علي���ه )املنتخ���ب الذهب���ي( 
 19 مّث���ل  العب���ًا   ٢3 جمم���وع  فم���ن 
منه���م املنتخب الوطن���ي الحقًا، فهذه 
الت�شكيل���ة لعب���ت فيما بينه���ا مباراة 
ا�شتعرا�شية من �شوط واحد قبل بدء 
مب���اراة منتخبنا مع املغ���رب التي مل 
تك���ِف مدّرجات ملعب ال�شعب ملتابعة 
فا�شط���ّرت  له���ا،  امل�شجع���ني  اآالف 
اإدارة امللع���ب ال�شم���اح الأعداد كبرة 
وقته���ا  م�شم���اره!  عل���ى  اجللو����س 
الالعب ح�شني �شعي���د بعمر 16 عامًا 
واجه اجلمهور ب�شجاعة وقّدم اأروع 

اللمحات الفنية".
وي�شتط���رد قائ���اًل "مل ُتنّف���ذ فكرت���ي 
ُمعار�ش���ة  واجه���ت  ب���ل  ب�شهول���ة، 
رئي����س االحت���اد فه���د ج���واد امل���رة 
واأم���ني ال�ش���ر ثام���ر حم�ش���ن َب���اِدئ 
االأم���ر بخ�شو�س تواج���د النا�شئني 
ُقبي���ل  املالب����س  تبدي���ل  غرف���ة  يف 
املغرب���ي  املنتخ���ب  و�ش���ول العب���ي 
خ�شية ح���دوث فو�شى فيه���ا ال تليق 
اأمام الزائرال�شقي���ق، فتعهّدُت لهم اأن 
يحملوا حقائب مالب�شهم ويخرجوا 
حال انته���اء م���ّدة اال�شتعرا�س التي 
اأقلقته���م اأي�شًا لئاّل توؤّثر على توقيت 
بداي���ة املب���اراة، فطماأنته���م ب���اأن كّل 
�شيء �شيكون على ما ُيرام، وبالفعل 
جنح���ُت يف وع���دي لالحت���اد ال���ذي 
حتّم����س للفك���رة وطالبن���ي باإعادتها 
اأمام م�شر وتون�س وبقية املنتخبات 

املُ�شّيفة يف بغداد".

خماوف ال�صغار
مهّم���ة  اأّول  "من���ذ  اأن���ه  اىل  واأ�ش���ار 
تدريبي���ة يل ع���ام 1966 مع منتخب 
تربي���ة الكرخ الذي �شّم الالعب اأنور 
ج�ّش���ام وجمب���ل فرطو����س و�شم���ر 
نا�ش���ئ واآخري���ن، كن���ت اأرّك���ز عل���ى 
�شرورة تخّل�س الالعب ال�شغر من 
خماوف مواجهة اجلمهور من خالل 
لقاءات وّدية ت�شبق مباريات الكبار، 
بعك�س ما يجري اليوم عند مواجهة 
اأغل���ب الالعب���ني ال�شغ���ار نظرائِه���م 
اأّول م���ّرة يف مالعب بطوالت العرب 
مع�شكره���م  انته���اء  ح���ال  واآ�شي���ا 
التدريبي، فمن الطبيعي اأن يرتبكوا 
ويقلقوا ويكون م�شتواهم متاأرجح، 
وتاأت���ي النتائج بعك�س ما يطمح اليه 

املدرب".

ويتل ..واإعالمنا!
وب�ش���اأن م���دى ا�شتف���ادة االحتاد من 
وجود املدي���ر الفني االإنكليزي جون 
ويتل مل���دة عام كامل، اأف���اد "�شيكون 
الع���ام الث���اين لوج���وده يف االحتاد 
ح�ش���ب م���ّدة العقد ه���و االأخ���ر، اإال 
اإذا مت جتدي���د التعاق���د مع���ه ثالث���ة، 
فني���ة  معلوم���ات  ميتل���ك  فالرج���ل 
قّيم���ة ا�شهمت يف حتدي���ث املنظومة 
الفنية الحت���اد الك���رة، ولالأ�شف فاإن 
االإعالم الريا�شي بعي���د عنه، وغالبًا 
ما يتناوله بتقيي���م �شلبي، ال�شحيح 
اأن يلتق���ي ب���ه يف حلق���ة مو�شوعية 
ُمرتجم���ة  ور�ش���ة  ل���ه  َيعِر����س  اأو 
للجمه���ور كي يع���رف اجلميع اأهمية 
عمله واأ�شل���وب اإقناعه مل���ن يحاوره 
يف تفا�شي���ل االإدارة الفني���ة، بدلي���ل 
اأن رئي����س االحت���اد يوا�ش���ل اللق���اء 
معه ويخرج كل م���ّرة بفاهيم جيدة 
���ة  واخلا�شّ املُنتظ���رة  للم�شاري���ع 

بتاأهيل مراكز املوهبة".
وي�شي���ف الع���زاوي "اأم���ا املُحا�ش���ر 
البلجيكي )كري����س فان دير هايجن( 
فق���د �شاف���ر اىل بل���ده اأم����س ال�شبت، 
و�شيع���ود اىل بغ���داد يف وق���ت اآخر 
ب�شف���ة خب���ر وم�ش���وؤول اأول عل���ى 
تطوير العبي مراكز املوهبة، يرافقه 
عددًا من املدربني واملدراء الفنيني".  

امل�صورة االأمينة
وخت���م داود العزاوي حديثه "بع�س 
خي���ارات االحت���اد ملدّرب���ي منتخبات 
واالأوملب���ي  وال�شب���اب  النا�شئ���ني 
كالت���ي  فنّي���ة  ملقايي����س  تخ�ش���ع  مل 
يفرت����س اأن تتحّكم بدى ا�شتحقاق 
هذا امل���درب دون غ���ره، فال�شغوط 
ح  اأكر من اأية نتيج���ة ت�شويت ُترجِّ
ت�شمي���ة امل���درب الف���الين للمهّمة مع 
املنتخ���ب، م���ا يدع���وين هن���ا للتاأكيد 
ب�شفتي ال�شخ�شية املُج���ّردة من اأية 
�شف���ة ر�شمي���ة يف االحتاد، عل���ى اأّن 
عملية اختي���ار مدرب���ني وم�شاعدين 
ملنتخب���ي النا�شئ���ني وال�شباب يجب 
اأن تخ�ش���ع اىل تقيي���م نوع���ي دقيق 
االأوملب���ي  املنتخب���ني  ع���ن  يختل���ف 
تك���ون  اأن  واأمتّن���ى  والوطن���ي، 
امل�شورة املقّدم���ة ل�شاحب القرار يف 

هذا املو�شوع اأمينة و�شادقة".

 بغداد / املدى

و�ش���ل املنتخ���ب الوطن���ي بالركبي اىل 
مدين���ة دب���ي االإماراتي���ة اأم����س ال�شبت 
خلو�س مع�شكر تدريبي ُمغلق حت�شرًا 
االآ�شيوي���ة  للبطول���ة  مكّث���ف  ب�ش���كل 
يف  �شتق���ام  الت���ي  الركب���ي  ل�شباعّي���ات 

اإندوني�شيا مطلع �شهر اآب املقبل.
وق���ال م���درب املنتخ���ب م�شطف���ى عب���د 
ح�شن "اإن املع�شكر التدريبي يف مدينة 
دبي ي�شتم���ّر ملدة خم�شة اأي���ام ويتخّلله 
مباراتني وّديتني مع منتخب االإماراتي، 
مبّين���ًا اأن املنتخ���ب خا�س م�ش���اء اأم�س 

اأوىل وحداته التدريبية.
الالعب���ني  اأن  اىل  امل���درب  واأ�ش���ار 
وعل���ي  �ش���ادق  ح�ش���ني  املحرتف���ني 
قا�ش���م اإلتحق���ا بوف���د املنتخ���ب اأم����س، 
فيم���ا �شيلتحق الي���وم االأح���د املحرتف 
اندري����س يو�شف لالنخ���راط بتدريبات 

االأ�شود.
واأكد اأنه ي�شعى م���ع العبيه اىل حتقيق 
نتائ���ج جّيدة يف اأّول م�شارك���ة اآ�شيوية 
م���ن  للع���راق يف بطول���ة ت�ش���ّم نخب���ة 

منتخب���ات القارة ال�شف���راء التي تتمتع 
باخلرة والتج���ارب والنتائج املتمّيزة 

يف حمافل دولية خمتلفة.
فيم���ا ق���ال االأمني الع���ام ورئي����س الوفد 

الوطن���ي  املنتخ���ب  اأن  حن���ون  حمم���د 
دب���ي  مع�شك���ر  يف  �شيدخ���ل  للركب���ي 
للوق���وف عل���ى اال�شتع���دادات االأخرة 
قبل تاأهيل الالعبني للدخول يف �شراع 

اإندوني�شيا القوي.  
واأ�ش���اف حن���ون :اإن املنتخ���ب ا�شتع���ّد 
ب�ش���كل جّي���د يف بغ���داد، لك���ن مع�شك���ر 
دب���ي �شيك���ون خمتل���ف ك���ون الالعبني 
املحرتف���ني �شينخرط���ون يف تدريب���ات 

االأ�شود.
وخت���م حن���ون حديث���ه :ن�شع���ى اىل اأن 
الع���راق  يف  الركب���ي  ريا�ش���ة  تك���ون 
رقم���ًا �شعب���ًا يف اآ�شيا برغ���م قّلة خرة 
الالعب���ني، ونراه���ن على وج���ود مزيج 
خمتلط متجان�س �شنعه مدرب املنتخب 
م�شطف���ى عبد بني الالعب���ني املحرتفني 
واملحّلي���ني ب���ا يجعل منتخ���ب العراق 
منتخب���ًا ُت�شعب جماراته م���ن قبل اأّحد 

ع�شر منتخبًا اآ�شيويًا م�شاركًا. 
وكان مدرب املنتخ���ب الوطني للركبي، 
م�شطفى عبد ح�شن، قد اختار 1٢ العبًا 
ُهم �شرمد عبد، وحيدر عبا�س، وح�شني 
عدن���ان، ور�ش���ول �شايع، وعل���ي قا�شم، 
واأندري����س يو�ش���ف، وح�ش���ني �شادق، 
واأن����س فال���ح، وحمم���د �ش���ادق اأحم���د 
و�شي���ف حقي، وعمر ط���ارق ومهند عبد 

الكرمي . 
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اأّكد اأن اأ�صا�س فرق الِفئات ِاختيار الالعب ولي�س اختباره

العزاوي : امل�ضت�ضارون ال يعّو�ضون واجبات الفنية .. وال�ضغوط 
اأقوى من قرارات ت�ضمية املدربني! 

 الدوري الُم�صاحب ُيبّدد مخاوف ال�صغار .. ومقايي�س بع�س االأندية غير علمّية

وطني الركبي يع�ضكر في دبي ا�ضتعدادًا للآ�ضيوية

 �صامر اليا�س �صعيد
محطة للتأمل

ال يبعدن���ا عن انطالقة الدوري �ش���وى فرتة زمنية قليلة ترز من 
خالله���ا حركة دوؤوبة ووت���رة م�شتمرة بالتعاق���دات واالتفاقات 
الت���ي ترمه���ا اأندي���ة دورين���ا م���ع الالعب���ني م���ن دون االلتف���ات 
ول���و باإ�ش���ارة ب�شيط���ة اىل م�شمون تل���ك التعاق���دات اأو مبالغها 
اأو املوا�ش���م الت���ي �شيق�شيه���ا ه���وؤالء الالعب���ني باملقارن���ة مع كل 
الكوالي����س املرافق���ة النتق���االت الالعب���ني الدولي���ني يف االأندي���ة 

العاملية.
اإن ج���زءًا م���ن تل���ك االتفاق���ات هي حم���ّددة باالإع���الم فح�شب مع 
وج���ود بن���ود وفق���رات ال ميك���ن القبول به���ا يف نظ���ر االتفاقات 
املعه���ودة خ�شو�ش���ًا واإن اأنديتنا �شّجلت الكث���ر من اخلروقات 
يف هذا اجلانب مّما ا�شتدعى تدّخل القوانني الريا�شية املُعتمدة 
ة كي  �ش���واء يف االحتاد االآ�شي���وي اأو غره من املحاك���م املخت�شّ
ياأخ���ذ القان���ون جمراه يف اإب���راز �شطوت���ه اأمام العق���ود املرمة 
واملخالف���ة من جانب االأندية بغياب النظرة امل�شوؤولة التي تي�شر 

مثل تلك الف�شول.
ولعّل النموذج ال�شعودي املُرز من جانب و�شائل اإعالم ريا�شية 
�ش���ة �شعودية باالإ�ش���ارة اىل اأن االحت���اد ال�شعودي بكرة  متخ�شّ
القدم قد اأ�شدر توجيها بنع ت�شديق العقود املُرمة بني الالعبني 
املحرتف���ني واالأندي���ة التي تعاين م���ن �شائقة مالي���ة وتعاين من 
مديوني���ة باهظ���ة اأب���رز االلتف���ات اىل النم���وذج ال�شع���ودي م���ن 
جان���ب احتادنا يف منع اإبرام عقود خا�ش���ة باالأندية التي تعاين 
من تلك ال�شائقة املالي���ة وتزيد الطني بّلة يف ا�شتقطاب الالعبني 
املحرتف���ني وعدم االإقرار ب�شوؤوليتها يف تاأمني مبالغ العقود اأو 

توفرها لالعب بغ�ّس النظر عن خلفيته الكروية.
ولعّلن���ا يف هذا اجلانب، وم���ن منر االإع���الم الريا�شي ناأمل من 
اأنديتن���ا ك�ش���ف م���ا بذمتها وقدرته���ا على حتقيق تل���ك التعاقدات 
املرم���ة خ�شو�ش���ًا بتاأم���ني حقوق الالعب���ني ا�شاف���ة اىل اأن تلك 
االأندية لي�شت كم�شارف اأو جهات مالية تناأى بنف�شها من االإقرار 
ب�ش���ادر وارداتها من املال اإ�شافة ملعرفة م�شادر تلك الوارادات 
املالي���ة بن���اأى عن اأن تك���ون منطلقة اأو واردة م���ن جانب جهات 
�شبابي���ة ت�شع���ى ال�شتثم���ار اأمواله���ا املجهول���ة يف حمي���ط تل���ك 

االأندية.
وم���ن النماذج امل�شّخ�شة اأن هنالك الكث���ر من االأندية التي تعلن 
عن واراداتها ال�شيما االأندية التي متّثل حمافظاتها، فعلى �شبيل 
املثال تداولت عدد م���ن �شحفنا الريا�شية خرًا عن نادي كربالء 
�شت���ه احلكوم���ة املحلي���ة يف تل���ك املحافظ���ة م���ن مبلغ  وم���ا خ�شّ
يناهز امللي���ار ون�شف املليار دينار عراق���ي حل�شاب النادي لدعم 
�س  م�شاركته يف مناف�شات ال���دوري ف�شاًل عن كون املبلغ املخ�شّ
وتوف���ره يف ح�شاب النادي بح�شب ما اأورد اخلر املتداول يعد 
ك�ش���رط اأ�شا�شي م���ن �شروط جولة الرتاخي����س املُعتمدة من قبل 
االحت���اد االآ�شي���وي، لكن يف املقابل تختفي مث���ل تلك االخبار عن 
حمي���ط اأندية اأخرى ما زالت ت���رّدد ا�شطوانته���ا بغياب التمويل 
�شة للم�شارك���ة بالدوري  املطل���وب اأو حتدي���د ميزانيته���ا املخ�شّ
املحّلي���ني واملحرتف���ني  �ش���واء  الن���ادي لالعب���ني  وا�شتقطاب���ات 
لتحقي���ق روؤية مهم���ة يف حتقيق النتائج املاأمول���ة من جانب هذا 

الفريق اأو ذاك يف غمار اال�شتحقاق املرتقب.
وق���د اأب���رزت مثل تلك الفق���رات حاج���ة ملّحة من جان���ب االإعالم 
الريا�ش���ي لت�شكي���ل ملّف يتو�ّش���ع باأبراز م�ش���ادر متويل النادي 
حت���ى من جان���ب بع�س االأندية الت���ي تفرز لها ن�ش���ب حمّددة من 
اال�شتقطاع���ات من روات���ب موظفي الدولة لال�شه���ام يف متويلها 
خ�شو�ش���ًا م���ن جان���ب بع����س ال���وزارات ك���وزارة الداخلية با 
يتعّلق بفريقها املمثل لها وهو فريق نادي ال�شرطة اأو فريق نادي 
الق���وة اجلوية اأ�ش���ف اىل ذلك فريق نادي الك���رخ الذي ت�شتقطع 
ن�شب حمّددة من جانب رواتب موظفي وزارة الرتبية اأو غرها 
م���ن االأندية للوقوف على م�شادر متويلها ف�شاًل عن اأندية اأخرى 
ميك���ن االرتكاز يف م�شاريعها على جمموعة من رجال االأعمال اأو 
امل�شتثمري���ن يف �شبيل حتقيق العدالة املالية التي توؤّمن م�شاركة 

مقبولة لتلك االأندية يف ا�شتحقاقاتها املرتقبة.
وه���ذا م���ا نتمّن���اه يف اأن ت�شيء تل���ك امللّفات واق���ع االأندية حتى 
ال ت���ّرز اال�شطوان���ة الت���ي ع���ادة م���ا ُيرّدده���ا بع����س م�ش���وؤويل 
االأندي���ة بغاب التمويل املطلوب واالفتق���ار اىل املادة التي توؤمن 
م���ن خالله���ا م�شرة كل فري���ق يف الدوري وحت���ى اال�شتعانة من 

جانبهم بالالعبني املحرتفني القادرين على حتقيق املطلوب.

مديونّية االأندية

ومن النماذج الم�صّخ�صة اأن هنالك الكثير 
من االأندية التي تعلن عن واراداتها 

ال�صيما االأندية التي تمّثل محافظاتها، 
فعلى �صبيل المثال تداولت عدد من 

�صحفنا الريا�صية خبراً عن نادي كربالء 
�صته الحكومة المحلية في تلك  وما خ�صّ

المحافظة من مبلغ يناهز المليار ون�صف 
المليار دينار عراقي لح�صاب النادي 

لدعم م�صاركته في مناف�صات الدوري

 متابعة / املدى

ي�شّي���ف االحت���اد االأردين لكرة القدم خ���الل الفرتة من 
٢9 اآب اإىل 6 اأيل���ول٢0٢٢ مناف�شات الن�شخة ال�شابعة 

من بطولة احتاد غرب اآ�شيا لل�شيدات.
وت�شارك يف البطولة خم�ش���ة منتخبات هي اإىل جانب 
االأردن امل�شّي���ف كل م���ن االإم���ارات وفل�شط���ني ولبنان 
و�شوريا، و�شتقام القرع���ة الر�شمية يوم 1٥ اآب٢0٢٢ 

يف مق���ر احت���اد غرب اآ�شي���ا بالعا�شم���ة االأردنية عّمان، 
ويت���م نق���ل وقائعه���ا مبا�ش���رة عر قن���اة االحت���اد على 

يوتيوب.
وتق���ام البطولة وفقًا لنظ���ام الدوري من مرحلة واحدة 
والفري���ق احلا�ش���ل عل���ى اأعل���ى ع���دد م���ن النق���اط يف 

الرتتيب العام يتّوج باللقب.
ويغي���ب منتخبنا الوطن���ي لل�شيدات ع���ن امل�شاركة يف 
ه���ذه البطول���ة الأ�شب���اب جمهول���ة برغ���م توا�شل���ه يف 
ن�شاطاته حتى ما بعد ت�شّلم االحتاد اجلديد م�شوؤوليته 
يف اأيل���ول ع���ام ٢0٢1 اإذ ق���ام بح���ّل اللجن���ة الن�شوي���ة 
برئا�ش���ة د.اأزه���ار حمم���د بع���د تبليغها من قب���ل ع�شو 
االحت���اد امل�ش���رف عل���ى اللجن���ة الن�شوي���ة فرا�س بحر 
العل���وم بت���ويّل رنا عبدالرحم���ن واجب���ات اللجنة بداًل 

عنها بدءًا من 16 �شباط ٢0٢٢ .
وكان���ت رئي�ش���ة اللجن���ة الن�شوي���ة ال�شابقة، ق���د قّدمت 
لة عن ا�شتحقاقات كرتنا لهذه البطولة منذ  مذّكرة مف�شّ
�شت���ة اأ�شهر لغر����س اال�شتعداد لها باالمكان���ات املتاحة 
لالحت���اد، ومل يط���راأ اأي جديد حول املو�ش���وع ما اأّدى 

اىل غياب م�شاركة ال�شيدات عن بطولة االأردن.
ال�شاد�ش���ة  الن�شخ���ة  لق���ب  االأردين  املنتخ���ب  ويحم���ل 
الت���ي ا�شت�شافها االحت���اد البحريني ع���ام ٢019، فيما 
ح���ّل املنتخب امل�شّي���ف ثانيًا وج���اء املنتخبان اللبناين 
عل���ى  والراب���ع  الثال���ث  املركزي���ن  يف  والفل�شطين���ي 

التوايل.

بغياب منتخبنا .. االأردن ي�ضّيف بطولة كرة ال�ضيدات
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ت�ستهدف هذه المقالة تحليل 
�سلوك وقيم قيادات كتل واحزاب 

الأ�سالم ال�سيعية في الطبقة 
ال�سيا�سية العراقية،و مقارنة 

اخالقهم وافعالهم باأ�سهر الفرق 
ال�سيعية، لأثبات بانهم لي�سوا �سيعة 

بموا�سفات الحاكم التي حددها 
الأمام علي..ولنبداأ بالخوارج.

تتع���دد الرواي���ات بخ�ص���و�ص موق���ف 
)اخلوارج( من التحكيم،لكن امل�ص���ادر 
املو�ص���وعية ت�ص���ر اىل انه���م خرجوا 
على االمام علي يف حرب �صفني لقبوله 
خدع���ة عم���رو ب���ن العا�ص الذي ا�ص���ار 
عل���ى معاوي���ة برف���ع امل�ص���احف حلظة 
ادرك ان الن�ص���ر يف احلرب �صارقريبا 
م���ن جي����ص عل���ي، فقال���وا )ال حك���م اال 
لله(..م���ا يعني ان )اخلوارج ال�ص���يعة( 
كان���وا اأ�ص���حاب مب���داأ، وانه���م كان���وا 
اك���ر اخا�ص���ا لتعالي���م اال�ص���ام كم���ا 
يوؤكد علم���اء اجتماع مث���ل ابن خلدون 

ونيكل�صون.
ولي�ص مو�ص���وعنا هنا ع���ن اخلوارج، 
الت���ي تق���ول بانه���م  وال ع���ن الرواي���ة 
رف�ص���وا التحكي���م بع���د موافق���ة االمام 
عل���ي فيم���ا الرواية االكر مو�ص���وعية 
)الطائ���ي  اخل���وارج  ق���ادة  ان  توؤك���د 
وال�ص���عدي( ق���اال لامام عل���ي )تب من 
خطيئت���ك وارجع عن ق�ص���يتك واخرج 
نقاتلهم(..وق�ص���تهم  عدون���ا  اىل  بن���ا 

طويلة.
م���ا يهمنا هو ان املقارنة بني )اخلوارج 
واح���زاب  كت���ل  وقي���ادات  ال�ص���يعة( 
اال�ص���ام ال�صيا�ص���ي ال�ص���يعة تثبت اأن 
اخل���وارج كان���وا اف�ص���ل م���ن غالبي���ة 
تل���ك القي���ادات يف االأخا����ص لتعالي���م 
االأ�ص���ام، توؤكدها �ص���رتهم ال�صيا�صية 

وال�صخ�ص���ية ع���ر ع�ص���رين �ص���نة م���ن 
حكمه���م العراق.واثبت���وا عملي���ا اأنه���م 
بال�ص���د م���ن قي���م االأمام علي ال���ذي قال 
ي���وم ت���وىل اخلافة )جئتك���م بجلبابي 
ه���ذا فان خرج���ت بغره فاأن���ا خائن(..

جائ���وا،  مب���اذا  العراقي���ون  ويع���رف 
ويرونه���م  �ص���اروا،  كي���ف  ويعرف���ون 
كيف يت�صارعون االآن)2022( على من 
�صيوا�صل االأ�صتفراد بال�صلطة والروة 
وال يعنيه���م االأم���ام علي..ب���ل ان���ه ل���و 
خرج لهم االآن مطالبا اياهم باالأ�ص���اح 

خلروه )وهم �صيعته!( بني العودة من 
حيث اأتى او القتال!.

ومقولتن���ا يف العن���وان اعاه، لي�ص���ت 
�ص���حفية ب���ل ه���ي ا�ص���تنتاج لدرا�ص���ة 
تناول���ت بالتحليل العلم���ي قيم احلاكم 
من منظ���ار االأمام عل���ي يف العهد الذي 
كتب���ه ملال���ك االأ�ص���ر النخع���ي ملّ���ا واّله 
م�صر، هدف منها اىل حتقيق ما تو�صل 
اليه علماء النف�ص املعا�صرون يف ثاث 

ق�صايا ا�صا�صية:
القي���م  احلاك���م  يتمث���ل  االأوىل:ان 

بو�ص���فه  �صخ�ص���يته  يف  االيجابي���ة 
القدوة التي تتماهى به الرعية وتقلده،

والثاني���ة: توكي���ده ان القي���م هي التي 
حتدد �ص���لوك احلاكم م���ع الرعية،وهي 

التي حتدد موقف الرعية منه،
او  الراب���ط  ه���ي  القي���م  والثالث���ة:ان 
)االأ�صمنت( الذي يوّحد افراد املجتمع، 
وبدونه���ا يته���راأ الن�ص���يج االجتماع���ي 

وت�صيع الكراهية والعنف والعدوان.
ف�ص���ا عن ان االأم���ام اراد لهذا العهد ان 
يكون وثيقة ت�صتقى منها املباديء التي 

ينبغ���ي على احل���ّكام ان يهتدوا بها يف 
كل زم���ان ومكان..وباالأخ����ص احلّكام 
الذي���ن هم �ص���يعته..فهل الت���زم بها من 

يدعون انهم احفاده واخل�ص �صيعته؟
لق���د ا�ص���رط االم���ام توافر)ال�ص���مر( 
مع���اين  تع���دد  احلاكم.وم���ع  ل���دى 
عل���ى  الرقي���ب  يعن���ي  ال���ذي  ال�ص���مر 
افعال االن�ص���ان،اأو القا�صي الذي يحكم 
بالعدل،اأو �صوت الله يف االن�صان،فانه 
يف قيم���ة االن�ص���ان اأم���ام النا�ص اأ�ص���به 
بف����ص عقي���ق يف خ���امت،اذا اخرجت���ه 
منه �صار ال ي�ص���اوي �صيئا،الأن �صاحبه 
ي�ص���بح ب���ا قي���م وال اأخاق.وم���ع ان 
انع���دام ال�ص���مر عل���ى اأن���واع، بينه���ا 
انن���ي اجري���ت يف الثمانينات درا�ص���ة 
ع���ن البغ���اء يف الع���راق �ص���ملت )78( 
بغيا وقوادة،ف�ص���األت فتاة كانت جميلة 
معاتب���ا: مل���اذا ت�ص���لكني ه���ذا الطريق؟ 
فاأجاب���ت حمتجة: وملاذا حتا�ص���بوننا؟ 
انها مهنة حالها حال اأي مهنة اأخرى!..
اأي اأنه���ا �ص���اوت ب���ني مهنته���ا ومهن���ة 

الطبيب وال�صحايف وحتى القا�صي!.
وم���ع قباح���ة كل ال�ص���مائر امليتة،ف���اأن 
اأقبحه���ا ه���و خيانة االأمان���ة حني تكون 
ه���ذه االأمان���ة تخ����ص النا�ص. فع�ص���و 
الرمل���ان،او املحاف���ظ،اأو املدير العام..
ال�ص���يعة، موؤمت���ن عل���ى اأم���وال النا�ص 
وم�صاحلهم،وينبغي اأن يكون �صمره 

خال�صا ملن اأئتمنوه. لكنك ترى �صحفنا 
اليومي���ة فيه���ا كاريكات���ورات �ص���اخرة 
مبرارة عن وزير)�صيعي( هرب باأموال 
النا����ص امل�ص���اكني مب���ا يع���ادل ميزانية 
كبر)�ص���يعي(  وموظ���ف  موريتاني���ا، 
الدائ���رة  الر�ص���وة يف  اأخ���ذ  ي�ص���تحرم 
الأن���ه �ص���ائم، ويطلب م���ن الرا�ص���ي ان 
ياأتي���ه بالدب�ص اىل بيته بعد االفطار!..

ورئي����ص وزراء يتباه���ى ان���ه �ص���يعي، 
يعلن ان لديه )ملفات ف�ص���اد لو ك�ص���فها 
الأنقلب عاليها �ص���افلها( وي�ص���مت. ولك 
يف م���ا تقول���ه النا����ص وال�ص���حافة عن 
اأمث���ال هوؤالء م���ا يجعلك عل���ى يقني اأن 
غالبية قي���ادات كتل واحزاب اال�ص���ام 
ال�ص���يعية ه���م اأ�ص���حاب �ص���مائر ميتة.

ال�ص���ّنة  نظراءه���م  اأن  ذل���ك  يعن���ي  وال 
والكرد..ا�ص���حاب �ص���مائر حية، لكنهم 
اأق���ل منهم،وانه���م ما كان���وا هم اول من 

اف�صد ال�صمائر.
كتب هذا املقال قبل اقتحام املتظاهرين 
ملبن���ى الرملان العراق���ي يف )27 متوز 
2022( ليثب���ت �ص���حة روؤيتن���ا..ان ما 
ج���اء في���ه قد ح�ص���ل! وب�ص���كل خمجل، 
اأغربه���ا ان قائ���دا �ص���يعيا حك���م العراق 
ثمان �صنوات، م�صك �صاحه وتوجه مع 
حمايته با�ص���لحة يف و�ص���ع االأ�صتعداد 
نح���و جماهر �ص���يعية اقتحم���وا مبنى 

الرملان!

توجه قوى المعار�سة ال�سيا�سية 
في تون�س انتقادات وا�سعة للرئي�س 

قي�س �سعّيد لناحية طرحه 
لال�ستفتاء العام م�سروع د�ستور 

جديد لعام 2022 ب�سبب ما يّدعى 
بالتحول من نظام برلماني اأ�س�س 

له د�ستور عام 2014 اإلى نظام 
رئا�سي يخ�س فيه »الرئي�س«، 

ب�سالحيات وا�سعة. وترى هذه 
القوى اأّن الد�ستور الجديد يوؤ�س�س 

لعودة ال�ستبداد والدكتاتورية اإلى 
تون�س.

 تق���ف م���ع ه���ذه الق���وى بالدع���م والتعزيز 
ودول  االأمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات 
اأوروبي���ة و�صن���دوق النق���د ال���دويل الذي 
لتون����ص  القرو����ص  من���ح  اأم���ر  ي�ص���ّعب 
حتى تقبل ب�ص���روط م���ن �ص���اأنها اأْن جتعل 
الو�ص���ع االقت�ص���ادي اأك���ر تعقي���دًا. يذكر 
اأّن االأو�صاع املعي�ص���ية يف تون�ص تفاقمت 
ب�ص���بب الف�ص���اد والتجاذب���ات احل���ادة بني 
كتل نيابية مت�صادة كانت تعمل يف جمل�ص 
نواب ال�صعب التون�ص���ي مما �صاهم بركود 
اقت�ص���ادي ح���اد زاده �ص���دة انت�ص���ار وباء 
كورون���ا وم���ا رافقه م���ن اإج���راءات ترتب 
عليه���ا وق���ف الكثر م���ن الن�ص���اطات االأمر 
ال���ذي اأث���ر يف قطاع���ات متنوع���ة يقف يف 
مقدمتها قطاع ال�ص���ياحة ال���ذي يعتر اأحد 
م�ص���ادر الدخ���ل الرئي�ص���ية للب���اد. بيد اإّن 
هذه املواقف واالنتقادات قد تبددها قراءة 
حيادية ومبا�ص���رة للد�ص���تور اجلديد الذي 

مّت متريره باأغلبية موؤيدة قبل اأيام.  
بقلم���ه، كت���ب الرئي����ص قي�ص �ص���عّيد حامل 
�ص���هادة الدكتوراه يف القانون الد�صتوري 
التون�ص���ية  اجلمعي���ة  ورئي����ص  والفقي���ه 
للقانون الد�ص���توري للف���رة من 1995 – 
2019، م�ص���ودة د�ص���تور 2022. ن�ص���رت 
م�صودة الد�ص���تور املقرح باأمر من رئي�ص 
اجلمهورية يف اجلريدة الر�ص���مية، الرائد 
الر�ص���مي للجمهوري���ة التون�ص���ية الط���اع 
حزي���ران   30 بتاري���خ  علي���ه  املواطن���ني 
املا�ص���ي وح���دد في���ه ي���وم 25 م���ن مت���وز 
التايل لا�صتفتاء عليه. وجاء ن�صر م�صودة 
الد�ص���تور اجلديد مبوجب االأمر الرئا�صي 
عدد 117 ل�ص���نة 2021 امل���وؤرخ 22 اأيلول 
ع���ام 2021 املتعل���ق بتدابر ا�ص���تثنائية.  
�صمم الد�صتور اجلديد ليحل حمل د�صتور 
2014 الذي كان قد �صدر بعد ثاث �صنوات 
من �ص���قوط نظ���ام زين العابدي���ن بن علي، 
وبلغ عدد ف�صوله اأو املواد الد�صتورية فيه 
)142( م���ادة. دخل الد�ص���تور اجلديد حيز 
التنفيذ ابتداًء من تاري���خ االإعان النهائي 
عن نتيجة اال�ص���تفتاء من قبل الهيئة العليا 

امل�صتقلة لانتخابات يف تون�ص.
ح�ص���ل الد�ص���تور اجلديد على ن�صبة تاأييد 
بلغ���ت 95 % من جمموع امل�ص���وتني ممن 

قارب���ت ن�ص���بتهم 28 % م���ن الع���دد الكل���ي 
للمواطنني التون�صيني املوؤهلني للم�صاركة 
ل�ص���ان  عل���ى  ذل���ك  ج���اء  الت�ص���ويت.  يف 
ف���اروق بوع�ص���كر رئي����ص الهيئ���ة العلي���ا 
امل�ص���تقلة لانتخاب���ات. اأجري اال�ص���تفتاء 
على الد�ص���تور اجلديد بح�ص���ور )5800( 
مراقب دويل. وكان الرئي�ص �ص���عّيد توىل 
ع���ام  االأول  ت�ص���رين  من���ذ  الب���اد  رئا�ص���ة 
2019. اأعلن الرئي�ص �ص���عّيد فيما بعد يف 
25 متوز 2020 قيامه باأعمال ال�ص���لطتني 
التنفيذي���ة والت�ص���ريعية بع���د اإقالة رئي�ص 
احلكوم���ة وتعلي���ق اأعم���ال جمل����ص نواب 
ال�ص���عب الذي راأ�ص���ه اآنذاك ال�ص���يد را�ص���د 
الغنو�ص���ي، رئي�ص حزب حركة النه�ص���ة. 
ح�ص���ل ذلك قبل اأْن يحل الرئي�ص جمل�ص���ي 
اإج���راء  اإىل  ويدع���و  والق�ص���اء  الن���واب 
االأول  كان���ون   17 مبك���رة يف  انتخاب���ات 
الق���ادم من العام اجل���اري. وكلف الرئي�ص 
ال�ص���يدة جن���اء بودن رم�ص���ان بت�ص���كيل 
حكومة جديدة. حدثت كل هذه التطورات 
ب�صبب �صيوع الف�ص���اد املايل واالقت�صادي 
وتفاق���م الفق���ر والبطال���ة يف تون�ص. قابل 
ذل���ك اأداء برمل���اين رتيب جعل منه �ص���احة 
للمناكفات واخل�ص���ومات البينية و�صهدت 
عل���ى  االأع�ص���اء  جت���اوز  الرمل���ان  قاع���ة 
بع�صهم البع�ص، بدنيًا ولفظيًا. من جانب 
اآخر، تو�صح بنية املعار�صة ال�صيا�صية يف 
تون�ص ع���دم قدرتها على التجمع وحتقيق 
م�ص���توى م���ن االإجم���اع لتمري���ر القوانني 
وامل�صاعدة على تنفيذ الرنامج احلكومي. 
ظه���ر ه���ذا احلال جلي���ًا حت���ى يف مواجهة 
الد�ص���تور  وم�ص���روع  �ص���عّيد  الرئي����ص 
الع���ام  لا�ص���تفتاء  قدم���ه  ال���ذي  اجلدي���د 
متهم���ني اإي���اه باال�ص���تبداد والدكتاتورية. 
تكون���ت املعار�ص���ة التون�ص���ية م���ن ث���اث 
جماعات رئي�ص���ية مت�ص���ادة يف توجهاتها 
ومنهجياته���ا: جبه���ة اخلا����ص الوطن���ي 
التي ت�ص���م حزب حركة النه�ص���ة املحافظ 
املن�ص���غل باملحافظة على د�ص���تور 2014. 
يليه احلزب الد�ص���توري احل���ر الذي يتبع 
الرئي����ص املخل���وع زين العابدي���ن بن علي 
وح���زب العم���ال ذي التوجهات الي�ص���ارية 
اأم���ا الرئي����ص فلي����ص لدي���ه  الراديكالي���ة. 
ح���زب بعين���ه واإمن���ا جماعات �ص���عبية من 
ال�ص���عب  ح���زب  اأبرزه���ا  وم���ن  االأن�ص���ار 
ال���ذي يدعم �صيا�ص���اته. وكما يعر ال�ص���يد 
ب���در الدي���ن القم���ودي القي���ادي يف حزب 
ال�ص���عب فاإّن الرئي�ص ي�ص���تمد �صعبيته من 
املواطنني التون�صيني املتذمرين من االأداء 
ال�صيا�ص���ي يف ال�ص���نوات الع�صرة املا�صية 
من���ذ ا�ص���قاط نظام ب���ن علي ع���ام 2010. 
وي�ص���يف اإّن البطال���ة والفق���ر واملديونية 
املفرط���ة وال�صيا�ص���ات الفا�ص���لة والف�ص���اد 
امل�صت�ص���ري يف تون����ص خال تل���ك الفرة 
كان �ص���ببًا يف �ص���عود جنم الرئي�ص. على 
الرغ���م من االنتقادات احل���ادة التي تلقاها 
املعار�ص���ة  ق���وى  خمتل���ف  م���ن  الرئي����ص 
وبخا�ص���ة م���ا يتعلق منه���ا بالتح���ول اإىل 

اأن�ص���اره  يعر  نظام رئا�ص���ي – برملاين، 
عن دعمهم له بالقول: اإّن جتمع ال�ص���لطات 
بي���د »رجل نظيف« خر من تقا�ص���مها »بني 
فا�ص���دين«. يذكر اإّن الرئي�ص �ص���عّيد اأعقب 
اجراءات���ه التنفيذية باأخ���رى طالت )57( 
قا�ص���يًا م���ن اأ�ص���ل )3000( قا�ص���ي متت 
اإقالتهم التهامهم ب�صبهات ف�صاد وتقاع�صهم 
الفا�ص���دين  ملحا�ص���بة  م�ص���وؤولياتهم  ع���ن 
وتواطئهم معه���م اأو يف االأقل غ�ص النظر 
ع���ن جتاوزاتهم. مل يكت���ف الرئي�ص باإقالة 
هوؤالء الق�ص���اة وامنا اأمر بن�ص���ر اأ�صمائهم 
يف اجلريدة الر�ص���مية �صمن احلملة التي 
اأطل���ق عليها »تطه���ر الق�ص���اء«. مل مت�ص 
هذه االجراءات دون انتقادات وتظاهرات 
و�ص���فتها باأّنه���ا ته���دف اإىل الق�ص���اء على 

ا�صتقالية الق�صاء. 

فقرات د�ستورية
اجلدي���د  التون�ص���ي  الد�ص���تور  ي�ص���تهل 
بعبارة »نحن ال�ص���عب التون�ص���ي �صاحب 
ال�ص���يادة«، الذي حق���ق بداي���ة 17 كانون 
االأول م���ن ع���ام 2010 تغي���رًا تاريخي���ًا 
مهمًا حتت �ص���عار: ال�ص���عب يري���د«. يوؤكد 
الد�ص���تور اجلدي���د يف املح���ور التمهيدي 
اأهل���ي ب���ا ع���دل  اأْن ال �ص���لم  االأول عل���ى 
اهتمام���ه  ياح���ظ  حري���ة.  اأو  كرام���ة  اأو 
باجلوان���ب االجتماعي���ة حي���ث يوؤكد على 
اإّن تون����ص دول���ة قانون واأّنه���ا لكي تكون 
كذل���ك فاإّن عليها ال�ص���عي لتحقيق »جمتمع 
القان���ون«. ما مل يك���ن املجتمع متح�ص���نًا 
بالقواعد القانونية، ي�ص���اهم يف ا�صاعتها 
وتطبيقها ور�ص���د املتجاوزي���ن عليها، لن 
يكون ممكنًا حتقي���ق دولة القانون. يوؤكد 
الد�صتور على اجلانب االجتماعي الإجناح 
النظ���ام الدميوقراطي. ف���ا دميوقراطية 
�صيا�ص���ية ب���ا »دميوقراطي���ة اجتماعية«، 
ترافقه���ا دميوقراطية اقت�ص���ادية. وبذلك 
يف  حق���ه  ميار����ص  اأْن  للمواط���ن  ميك���ن 
االختيار وي�ص���ائل من يخت���اره عن اأدائه. 
يوؤك���د الد�ص���تور انتماء تون����ص اإىل االأمة 
العربية ويعتره جزء من اأفريقيا وياأخذ 
من االإ�صام اجلوانب االإن�صانية فيه، واأّن 
تون�ص جزء من ب���اد املغرب العربي على 
وجه اخل�ص���و�ص. كما يوؤك���د على الرغبة 
يف نظام »يف�صل بني الوظائف الت�صريعية 
والتنفيذية والق�صائية ويعمل على اإقامة 

توازن حقيقي بينها«.
يفرد الد�صتور الف�صل احلادي والع�صرون 
للتاأكيد على اأْن تقوم الدولة بحماية »حياد 
اأي توظي���ف  م���ن  الربوي���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
حزبي«، ليوؤ�ص�ص بذلك حلماية حرمة هذه 
املوؤ�ص�ص���ات م���ن تدخات تعي���ق تطورها 
الطبيعي من اأجل ال�ص���الح العام. ويورد 
عددًا م���ن احلق���وق االأ�صا�ص���ية التي يلزم 
احرامه���ا كاحل���ق يف احلي���اة والتعلي���م 
االإلزامي حتى �ص���ن ال�صاد�ص���ة ع�ص���رة من 
العم���ر واحلري���ة الفردي���ة وحري���ة الراأي 
واحل���ق يف االإعام ومتثيل املراأة واحلق 

وتوف���ر  الثقاف���ة  يف  واحل���ق  النقاب���ي 
ظروف العمل واالأجر الع���ادل واملحافظة 
اال�ص���راب  وح���ق  املن���اخ  �ص���امة  عل���ى 
با�ص���تثناء اجلي�ص وق���وى االأمن الداخلي 
العقوب���ة  اأّن  عل���ى  ويوؤك���د  والق�ص���اة. 
»�صخ�ص���ية«، اأي ال متت���د لتط���ال اأي م���ن 
اأفراد العائلة اأو اجلماعة. ويقر على نحو 
خا�ص مبداأ �ص���يانة احلري���ات االأكادميية 
وحري���ة البحث العلمي. يحظر الد�ص���تور 
�صحب اجلن�صية التون�صية من اأي مواطن 
اأو تغرميه اأو ت�صليمه اأو منعه من العودة 

اإىل الوطن.
يق���ر الد�ص���تور عل���ى اأْن يت���وىل اأع�ص���اء 
جمل����ص ن���واب ال�ص���عب اإق���رار القوان���ني 
االأ�صا�ص���ية ذات العاقة باأ�ص���اليب تطبيق 
املعاه���دات،  عل���ى  املوافق���ة  الد�ص���تور، 
تنظيم العاقة بني جمل�ص نواب ال�ص���عب 
واملجل����ص الوطن���ي للجه���ات واالأقالي���م، 
العدال���ة والق�ص���اء، االعام وال�ص���حافة، 
اجلي����ص الوطن���ي، القان���ون االنتخاب���ي، 
التمدي���د  الوطن���ي،  االأم���ن  ق���وى  ق���وات 
للمجل����ص والتمدي���د لرئا�ص���ة اجلمهورية 

واجلن�صية، اإلخ. 
عل���ى �ص���عيد الوظيف���ة التنفيذي���ة يح���دد 
رئي����ص  ملن�ص���ب  الر�ص���ح  اأّن  الد�ص���تور 
اأكم���ل  تون�ص���ي  ل���كل  ح���ق  اجلمهوري���ة 
االأربع���ني م���ن العمر ي���وم تق���دمي الطلب 
واأْن يك���ون »غ���ر حامل جلن�ص���ية اأخرى، 
مولود الأب والأم وجد الأب والأم تون�صيني، 
وكله���م تون�ص���يون دون انقط���اع«. يتوىل 
رئي����ص اجلمهوري���ة باقراح م���ن رئي�ص 
احلكومة ا�ص���ناد الوظائ���ف العليا املدنية 
والع�ص���كرية. وتعتر احلكومة م�صوؤولة 
ع���ن ت�ص���رفها اأم���ام رئي����ص اجلمهورية. 
فيم���ا يتعل���ق بالرئي����ص يعطي الد�ص���تور 
االأولوي���ة له لعر�ص م�ص���روعات القوانني 
الت���ي يقرحه���ا. ولكن���ه يعط���ي الن���واب 
حق تقدمي م�ص���روعات القوانني �ص���ريطة 
موافقة ع�ص���رة ن���واب على االأق���ل. تاأكيدًا 
لروحية القان���ون احلاكمة للد�ص���تور يقر 
اأْن ال يح���ق لرئي�ص اجلمهوري���ة اأْن يجدد 
تر�ص���يحه الأك���ر من م���رة واح���دة فقط ال 
غر. ي���وؤدي الرئي�ص الق�ص���م اأمام جمل�ص 
ن���واب ال�ص���عب، واإذا تع���ذر ذل���ك فيوؤديها 
اأمام اأع�ص���اء املحكمة الد�صتورية. ويثبت 
يف الف�ص���ل املائ���ة وت�ص���عة اأّن���ه عند خلو 
من�ص���ب رئي�ص اجلمهورية يتوىل رئي�ص 
املحكمة الد�ص���تورية مهام رئا�ص���ة الدولة 
ب�ص���فة موؤقتة لفرة ال تقل عن )45( يومًا 
وال تزي���د على )90( يومًا وي���وؤدي القائم 
مبهام الرئا�ص���ة اليمني اأمام جمل�ص نواب 
ال�ص���عب. يقوم الرئي�ص بح�ص���ب الف�ص���ل 
املائ���ة وواح���د بتعي���ني رئي����ص احلكومة 
اأع�ص���اء احلكوم���ة  ويقب���ل تعي���ني بقي���ة 
يقط���ع  وبذل���ك  رئي�ص���ها.  م���ن  باق���راح 
الد�صتور التون�ص���ي اجلديد الطريق على 
التدخ���ات الرملاني���ة يف اأعمال ال�ص���لطة 
ميدان���ًا  احلكوم���ة  ويعط���ي  التنفيذي���ة 

للعم���ل. ياأت���ي كل هذا لتدعي���م املبداأ الذي 
اعتمده للف�صل بني ال�ص���لطات: التنفيذية 

والت�صريعية والق�صائية.
واأعط���ى الد�ص���تور احل���ق ملجل����ص نواب 
ال�ص���عب االعرا����ص عل���ى احلكوم���ة بعد 
موافقة ن�ص���ف اأع�ص���اء املجل�ص ون�ص���ف 
للجه���ات  الوطن���ي  املجل����ص  اأع�ص���اء 
واالأقالي���م. ويق���رع على اإقال���ة احلكومة 
بعد تق���دمي »الئحة ل���وم«، ي�ص���وت عليها 
اأغلبي���ة الثلث���ني م���ن اأع�ص���اء املجل�ص���ني 
جمتمعني. ويخ�ص����ص الد�ص���تور الف�صل 
احلادي وال�ص���تني ملجل�ص نواب ال�ص���عب 
موؤك���دًا عل���ى من���ع النائ���ب م���ن ممار�ص���ة 
اأي ن�ص���اط مبقاب���ل اأو بدون���ه. يعقب هذا 
مبا�ص���رة يف الف�ص���ل الثاين وال�صتني اأّنه 
ال يح���ق للنائ���ب اأْن يلتح���ق بكتل���ة اأخرى 
بعد ان�ص���حابه من الكتلة التي كان ينتمي 
اإليها. ينزع الد�صتور يف الف�صل ال�صاد�ص 
وال�ص���تني »احل�ص���انة الرملانية بالن�صبة 
اإىل جرائ���م القذف واملثلب وتبادل العنف 
املرتكب���ة داخل املجل�ص، كم���ا ال يتمتع بها 
)احل�ص���انة( اأي�ص���ًا يف �ص���ورة تعطيل���ه 
لل�ص���ر الع���ادي الأعم���ال املجل����ص«. يلزم 
الد�ص���تور اللج���ان املنبثق���ة ع���ن املجل�ص 
بالعمل حتى خ���ال عطلة املجل�ص الإجناز 
امله���ام املوكل���ة اإليه���ا لتقدمي م�ص���روعات 
القوان���ني الازم���ة كم���ا ج���اء يف الف�ص���ل 

الثاين وال�صبعون. 
»تنقي���ح  م�ص���األة  الد�ص���تور  يغف���ل  مل 
الد�ص���تور« باقراح���ات تق���دم م���ن رئي�ص 
اجلمهوري���ة وثلث اأع�ص���اء جمل�ص نواب 
التنقيح���ات  تعر����ص  اأْن  عل���ى  ال�ص���عب 
»وجوبًا«، على املحكمة الد�ص���تورية للبّت 
فيما ال يجوز تنقيحه مما يرتبط باأ�ص����ص 
املحكم���ة  تتك���ون  اجلمه���وري.  النظ���ام 
الد�ص���تورية م���ن ت�ص���عة اأع�ص���اء يعرفون 
بالنزاهة والكرامة ويعينون فيها ح�ص���ب 

االأقدمية يف املحاكم التون�صية.    
يويل الد�ص���تور اهتمامًا وا�ص���حًا باملراأة 
النظ���رة  وف���ق  امل�ص���روعة  وق�ص���اياها 
»البورقيبية« التحررية. ين�ص الد�ص���تور 
على ذك���ر الن�ص���اء اإىل جان���ب الرجال فا 
يكتف���ى بالقول »املواطنون« بل تذكر معها 
واأينما ورد ذلك: املواطنات واملواطنون، 
يف  مت�ص���اوون  واأّنه���م«  »اأنه���ن  يف  كم���ا 
»ه���ن وه���م«،  اأو  احلق���وق والواجب���ات، 
متيي���ز«.  دون  القان���ون  اأم���ام  »�ص���واء 
وي�ص���يف اإىل اأّن الدولة تعمل على �صمان 
متثي���ل امل���راأة يف املجال����ص املنتخب���ة اأيًا 
كانت. يقر الد�ص���تور يف الف�ص���ل احلادي 
واخلم�ص���ون على التزام الدول���ة بحماية 
احلق���وق املكت�ص���بة للم���راأة والعم���ل على 
دعمه���ا وتطويره���ا. واأّن الدول���ة ت�ص���من 
تكاف���وؤ الفر����ص ب���ني امل���راأة والرج���ل يف 
حتم���ل امل�ص���وؤوليات يف كل املجاالت. بل 
ويوؤكد على مفهوم »التنا�ص���ف بني املراأة 
والرج���ل يف املجال�ص املنتخب���ة«، ولي�ص 
الثل���ث اأو الربع، باعتب���اره واجبًا تتوىل 
الدولة ال�ص���عي لتحقيقه. ويعالج م�ص���األة 
العنف بتحمي���ل الدولة م�ص���وؤولية اتخاذ 
التداب���ر الازم���ة للق�ص���اء علي���ه. يعطي 
الد�صتور يف الف�ص���ل الثامن واخلم�صون 
احلق لكل ناخب ولد من اأب تون�صي اأو اأم 
تون�ص���ية وبلغ )23( �صنة من العمر احلق 
بالر�صح لع�صوية جمل�ص نواب ال�صعب. 
ويف مو�ص���وع مت�ص���ل يقر الد�ص���تور يف 
الف�ص���ل الث���اين واخلم�ص���ون اأْن حتم���ي 
الدول���ة حقوق الطف���ل وتتكف���ل باالأطفال 
الن�ص���ب.  جمه���ويل  اأو  عنه���م  املتخل���ى 
وكذلك تفعل مع امل�ص���نني ممن ال �ص���ند لهم 
واالأ�ص���خا�ص ذوي االإعاق���ة، وتعمل على 

اإدماجهم يف املجتمع.  
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 اأ.د.قا�سم ح�سين �سالح 

 د. لهاي عبد الح�سين 

وطني �إن���ق���اذ  م�����ش��روع  �ل��ت��ون�����ش��ي:  �ل��د���ش��ت��ور 

خط  من  م�صتقيم  خط  ا�صتخا�ص  با�صتحالة  الريا�صيون  يقول 
احلديث  با�صتحالة  معه  نقول  اأن  ي�صلح  الذي  املنطوق  منحن. 
وتركيبة  منتظمة.  غر  اجتماعية  تركيبة  يف  اال�صتقامة  عن 
املرا�ص،  الفهم، �صعبة  العراقي معقدة جدا، ع�صية على  املجتمع 
اق�صى  بها  وتنحرف  بعواطفها،  الي�صار  يف  تذوب  املزاج،  حادة 
الفو�صى  غر  ولي�ص  الفو�صى،  نحو  ت�صر  الباد  اي�صًا.  اليمني 
بنية  اأ�صبح  الذي  اأو بغره. اخللل  بال�صاح  اأكانت  للتغر،  اأداة 
ال ي�صتقيم اإال بخلل اآخر، مماثل له، اأو يفوقه. كل املوؤ�صرات تقول 

ذلك.
ت�صتبعد  خا�صة،  عراقية  قراءة  العراقي  املجتمع  يقراأ  اأن  يجب 
كلَّ نظريات وعلوم االجتماع وااليدولوجيا، واأي قراءة فاح�صة 
للتاريخ تبوح بذلك، العراق، هو الباد الوحيدة التي ا�صتع�صت 
امللك بن  على الوالة يف اخلافة االموية. ن�صتح�صر و�صية عبد 
مروان الأحد اأبنائه، ب�صاأن وايل العراق، وقوله بوجوب ا�صتبداله 
الو�صط  يف  العراقي  طبيعة  تعمل  ال  لذلك.  احلاجة  دعت  كلما 
اأو  دينية  برافعات  اليوم-  احلراك  يف  االول  الفاعل  واجلنوب- 
نتاج  هي  خا�صة،  عراقية  بخلطة  تتحرك  اإمنا  ح�صب،  طائفية 
�صكينة وفو�صى معا، رفاهية وقهر، حت�صر وبداوة، خلطة غر 
غالبيتها  ا�صتبعاد  عنفًا  زادها  ال�صنوات،  مئات  متجان�صة،عمرها 
ا�صرداد  بقوة  تتحرك  فهي  ال�صلطة،  يف  امل�صاركة  عن  الطويل 

الزمن، الذي تتخطى معه حدود االيدولوجيا والدين واملجتمع.
الغا�صب،  لل�صباب  وافام  �صور  من  ين�صر  ملا  فاح�صة  نظرة  كل 
معنى،  من  اأكر  متنحنا  اخل�صراء  املنطقة  دخول  يحاول  الذي 
غاية،  اىل  تقود  ال  واحلركة  الهدف،  مع  ين�صجم  ال  فالهتاف 
والنظرة امل�صتهجنة ال متلك البديل، والقب�صة املرتفعة ال ت�صرب 
القاهر احلقيقي وهكذا، لكنَّ املجمل �صعي باجتاه التغير، واأي 
تغير ياترى؟ ال اأحد يعلم. هذه الفو�صى خاقة نعم، و�صرورة ال 

�صك، لكْن، كيف، واأىل اين؟ هو ال�صوؤال.
يخطئ من يعتقد باأن اجلموع الثائرة، التي تن�صد التغير تنتمي 
اأق�صاه  العراقي من  ال�صارع  التيار ال�صدري وحده، ذلك الأنَّ  اىل 
فاعًا  يكون  اأن  اليه، ويريد  بالتغير، ويتطلع  يحلم  اق�صاه  اىل 
فيه، لكنه، يخ�صى من اختطاف حلمه، و�صياع جهده. فال�صورة 
حق  وهو  االكر،  القوة  بو�صفه  التيار،  ل�صالح  تعمل  النمطية 
اأكر  يف  �صدري  متظاهر  مليون  عن  نتحدث  لكننا،  له،  مكت�صب 
ويتطلعون  ين�صدونه  عراقي  مليون  اأربعني  بوجود  التقديرات، 
االعراف  مت  اإذا  �صنعه  على  وقادرين  بل  فيه،  وامل�صاركة  اليه، 
خارج  املدنية،  الدولة  بناء  يف  براأيه  يوؤخذ  فاعل،  ك�صريك  بهم 
املاحقة  بعدم  حياته  وي�صمن  املعلنة،  والت�صميات  التفرد  حدود 

واالق�صاء.
يف  )الوظيفة  بحلمني:  الكونكريتية  احلواجز  عابرو  يتحرك 
الدولة واخللود يف اجلنة( وهما حلمان حقيقيان، يغازالن اجل�صد 
اأن  حللم  وكيف  ذلك؟  يف  ال�صامن  اأين  لكن،  العراقيني.  والروح 
يتحقق بعد عقدين من تكرار اليقظة البائ�صة، التي اودت باجل�صد 
ال�صخ�صي  والوالء  والطائفة  الدين  اأنَّ  اأثبتت  التجربة  والروح؟ 
حمركات قوية يف ال�صارع، وهو ما تعمل عليه القيادات، وتدرك 
تاأثره، لكن، وماذا عن م�صروع الدولة؟ هل ت�صتطيع ال�صعارات 
الدينية بناء دولة املواطنة، احللم العراقي املغيب، والذي مازالت 
الكتل ال�صيا�صية جمتمعة تقر�صه، الإعتقادها باأنه غر منتج، ولهم 
يف جتربة الي�صار ا�صوة ح�صنة. هذه املعادلة العراقية امل�صتحيلة، 
ال�صعارات  حتركه  جمهور  البناء.  يف  امل�صتع�صية  العقدة  هي 
قيام  ا�صتحالة  تعي  نخب  تقوده  احلميد-  مبعناها  الطائفية- 

الدولة الدينية، وال متلك م�صروعا وطنيًا.

قناطر

يا لها من يقظة بائ�شة

 طالب عبد العزيز 

قادة كتل و�أحز�ب �لإ�شالم �ل�شيا�شي �ل�شيعة..هل يمثلون �ل�شيعة؟!
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في عام 2010 واثناء ح�ضور 
اوليفيه روالن لموؤتمر في جامعة 

اآرخانجل�ضك في رو�ضيا، يقرر ال�ضفر 
بالطائرة لزيارة الدير الواقع في 
جزر �ضولو فكي المعروفة بعمقها 
التاريخي وموقعها الجغرافي في 

�ضمال االأرا�ضي ال�ضيبيرية ال�ضا�ضعة.

يف ه���ذا الدي���ر اأقيم اول مع�ش���كر للغوالغ. 
عند و�شول���ه هناك يكت�ش���ف مكتبة حتوي 
ثالث���ن األف جملد تعود ب�شكل او باآخر اىل 
معتقلي املع�شكر الذي���ن كانوا يف غالبيتهم 

من النبالء واملثقفن.
وخ���الل بحثه يف املكتبة يع���ر روالن على 
البوم ي�شم ر�شائ���ال كتبها الرا�شد األيك�شي 
فيودو�شفيت�ش اىل زوجته فرفارا وابنتهما 
اآلينورا التي كان عمرها اربعة اأعوام وقت 
ترحيله، كما احتوى االلبوم على ر�شومات 
واع�ش���اب جمففه واحاج���ي ت�شري اىل ا�شم 
�شاحبها الك�شي فيودو �شفيت�ش فانغنهامي 

املرحل اىل جزر �شولو فكي عام1934.
هذا االلبوم غري املت���اح يف املكتبات تكفلت 
بجم���ع حمتويات���ه ون�ش���ره ابنت���ه اآلينورا 

تكرميا لذكرى ابيها الراحل.
امت���داد  عل���ى  روالن  اوليفي���ه  يحكي لن���ا 
�شفحات هذه الرواية ق�ش���ه األيك�شي الذي 
ول���د يف اأوكراني���ا وترع���رع يف عائل���ة من 
اأ�ش���ول نبيل���ه اال انه يق���رر ت���رك كل �شيء 

خلفه ويعتنق ال�شيوعية. 
الغي���وم ه���ي جم���ال اخت�شا����ش اليك�ش���ي 
يف  املمت���دة  الغي���وم  فيودو�شفيت����ش، 
ال�شوفيتي���ة  اجلمهوري���ات  احت���اد  �شم���اء 
اال�شرتاكي���ة. الطائرات ت�شتع���ن بتنبوؤاته 
للهب���وط وال�شف���ن لك���ي ت�ش���ق طريقه���ا يف 
اجلليد، واجلرافات حلراثة االأر�ش. وكان 
مبق���دوره �ش���ر طبق���ات الغ���الف اجل���وي 
ال�شرتاتو�شف���ري بادوات���ه اخلا�ش���ة ويبذل 
ق�ش���ارى جه���ده لتطوي���ر امكانيات���ه وكله 
عزم على ان ي�شاهم من موقع عمله يف بناء 

النظام اال�شرتاكي النا�شئ يف بلده. 
وهك���ذا كان حتى ذلك اليوم من عام 1934، 
وبينم���ا كان متجه���ا ملالق���اة زوجت���ه عن���د 
ب���اب م�شرح البول�ش���وي يف مو�شكو، األقى 
القب�ش عليه بتهم���ة التخريب، لتبداأ بعدها 
ق�شة �شقوطه يف جحيم النظام ال�شتاليني. 

خالل ف���رتة اعتقال���ه يف مع�شكر جزر 
�شولوفك���ي يف البح���ر االأبي�ش حتى 
وفاته كان ير�شل اىل زوجته بر�شائل 
ال�شغ���رية  ابنت���ه  واىل  �شجي���ة 
بالر�شوم���ات واالحاجي والنباتات 
املجفف���ة. يق���ول املوؤل���ف اوليفي���ه 
روالن ان اكت�شايف لهذه الر�شائل 
لالأبن���ة التي لن يراه���ا اأباها ابدا 
هي الت���ي جعلتن���ي اتخ���ذ قرار 
التح���ري ع���ن م�ش���ري اليك�شي 

فيودو�شفيت�ش فاجننهامي. 
اربع���ة  الرواي���ة  تت�شم���ن 
اأج���زاء: اجل���زء االأول ال���ذي 
تقريب���ا،  ن�شفه���ا  ي�ش���كل 
األيك�شي  مكر�ش ل�شرد حياة 
حت���ى و�شول���ه �شجينا اىل 
واجل���زء  فك���ي.  �شول���و 
يف  حيات���ه  ع���ن  الث���اين 
التي  والر�شائل  املع�شكر 
اأر�شلها اىل عائلته واىل 
واجل���زء  ال�شلط���ات، 
خم�ش����ش  الثال���ث 
ويف  الرحل���ة  لنهاي���ة 
اجل���زء الراب���ع يظهر 
م���ن  روالن  اوليفي���ه 

جدي���د ليقدم لن���ا تف�شريه اخلا�ش 
لالأحداث اإ�شافة لعدد من ال�شفحات لنماذج 
م���ن ر�شوم���ات ور�شائ���ل املعتق���ل البنت���ه. 
اوليفي���ه روالن ال���ذي ع���رف عن���ه اهتمامه 
بتاري���خ رو�شي���ا احلدي���ث ي���رى اأن الثورة 
الرو�شي���ة عن���د قيامه���ا ق���د اأحي���ت االآم���ال 
العظيم���ة يف قلوب املالين من الب�شر اال ان 
هذه االآمال ما لبثت ان خابت اأمام احتفالية 
الرع���ب وال���دم و يت�ش���اءل ال�ش���ارد روالن: 
ه���ل كان لن���ا ان ن�شه���د االنت�ش���ار العامل���ي 
للراأ�شمالية ل���وال ما جره النظام ال�شتاليني 
امل�شتب���د م���ن ق�شاء على احلل���م الثوري يف 

بناء جمتمع عادل؟. 
ه���ل ميكن لالأدب ان ميلئ فج���وات التاريخ 
وذاكرته املمحية ؟ هل متلك الكتابة معجزة 
اإعادة املفقودين اىل احلياة واأحياء احلقب 
املن�شي���ة؟ وه���ل خللط���ة الواق���ع والتخييل 
قدرة مللمة رميم العظام وا�شتعادة الثورات 
واالح���الم؟ هذا بع����ش مم���ا اأراد ان يحققه 
الروائ���ي اأوليفيه روالن عندم���ا راح يقتلع 
م���ن املقاب���ر اجلماعي���ة ال�شوفيتي���ة بط���ال 
م���ن احلي���اة العادية بقي جمه���وال لي�شمعنا 
�شوت���ه وه���و يخرن���ا بق�شت���ه الت���ي كان 
اال�شتبداد قد حماها من التاريخ وغيبها من 
الذاك���رة. كر الذين كتب���وا عن هذه احلقبة 
واوليفي���ه روالن هو بالتاأكيد لي�ش اول من 
دان احلقب���ة ال�شتاليني���ة الدموي���ة، فهن���اك 
دو�شتويف�شك���ي وروايت���ه “ بي���ت املوت���ى 
“ للكات���ب  الكوليم���ا  “ ق�ش����ش  “ و 
�شاالم���وف، بي���د ان روالن الذي كان 

يف �شبابه رئي�شا للجناح الع�شكري للي�شار 
الروليت���اري يك�شف ويف اكر من مو�شع 
يف الرواي���ة عن خلج���ات نف�شه، مازجا بن 
اأناه بو�شفه املتحري وبن الق�شة احلقيقة 
بت�شاوؤالت���ه  ويطبعه���ا  اجل���وي،  للرا�ش���د 
ع���ن دور االدب يف انق���اذ الع���امل، في�شخ���ر 
م���ن غورك���ي الذي ج���اء ع���ام1929 لزيارة 
املع�شك���رات وغادرها َفِرح���ا ليقوم بعد ذلك 
يف 1933 بدع���وة 120 م���ن كت���اب الع���امل 
للقي���ام بجولة بحري���ة يف قناة البلطيق يف 
البحر االأبي�ش ه���ذه القناة التي بنيت على 
جث���ث مئ���ات االالف م���ن معتقل���ي �شج���ون 
الغ���والغ. وينتق���د �شارت���ر الأن���ه مل ي�شجل 
كان  الت���ي  امل�ش���ددة  القي���ود  اإزاء  موقف���ا 
يتعر����ش له���ا املثقفون م���ن ل���دن ال�شلطات 

ال�شوفيتي���ة، وانحي���ازه للموق���ف الر�شمي 
جائ���زة  ملن���ح  املعار����ش 
نوب���ل للكات���ب با�شرتناك. 
مبوق���ف  روالن  ويذكرن���ا 
ال�شاع���ر اراغون الذي �شمن 
اأحدى اأ�شعاره ا�شادة برجال 

البولي�ش ال�شري ال�شوفيتي.
�ش���درت الرا�ش���د اجل���وي يف 
يف  ونال���ت   2014 نوفم���ر 
الع���ام نف�ش���ه جائ���زة االأ�شل���وب 
ه���ذه اجلائ���زة الت���ي ترم���ي اىل 
اإع���ادة الهيب���ة للط���رق اال�شلوبية 
الكتاب���ة  تنوي���ع  يف  واهميته���ا 
اأجم���ل  بانه���ا  و�شف���ت  الروائي���ة. 
م���ا �ش���در م���ن اأعم���ال روائي���ة يف 
ذل���ك املو�ش���م االدب���ي. اإذ جنحت يف 
تناوله���ا ملو�ش���وع تاريخي م���ن ك�شر 
ماأل���وف امل�شه���د الروائ���ي وم���ن هن���ا 
امتازت ع���ن �شواها من الروايات التي 
ب���داأ كتابها يعانون على ما يبدو من فقر 

يف االأفكار. 
فما هي ال�شمات اال�شتثنائية التي يتمتع 
به���ا االأ�شل���وب الكتاب���ي الوليفي���ه روالن 
التي ا�شتح���ق الأجلها ه���ذه اجلائزة. كتب 
الناق���د االدب���ي ل�شحيفة لوب����ش الفرن�شية 
املو�ش���وع   « اأن  لوميناج���ه  غريغ���وار 
الرواي���ة  حول���ه  ت���دور  ال���ذي  التاريخ���ي 
ه���و مو�ش���وع وا�شع ومه���م و�شع���ب على 
املعاجلة. ففي ه���ذا النوع من الرتاجيديات 
ذات اجلانب���ن الف���ردي واجلماع���ي يك���ون 
لل�شكل ذات االأهمية للم�شمون، بل وح�شب 
م���ا يرى بارت ف���اأن لل�شكل ال���دور احلا�شم. 
وه���ذا م���ا ا�شتط���اع ان يحقق���ه روالن. فقد 
ا�شتط���اع باأ�شلوب���ه املتف���رد ان يخلق �شكال 
يعادل بقوته ق���وة امل�شمون. برزت مهارته 
ر�شائ���ل  م���ن  اقتبا�شات���ه  يف  اال�شلوبي���ة 
الرا�ش���د املوؤثرة اىل زوجت���ه ومن حما�شر 
ا�شتج���واب ال�شرط���ة ال�شري���ة ور�شوم���ات 
االب ال�شج���اع الأبنت���ه واإج���ادة و�ش���ع هذه 
الو�شائ���ط يف مكانها املنا�شب داخل الن�ش، 
كم���ا ب���رزت مهارت���ه يف الكيفي���ة الت���ي كان 
يط���رح فيه���ا ت�شاوؤالت���ه دون ال�شق���وط يف 
نرج�شي���ة عقيمة، ت�شاوؤالت���ه حول االأ�شباب 
الت���ي دع���ت فرن�شي ول���د ع���ام 1947 واآمن 
يف حلظ���ة م���ن حيات���ه بالفكر الث���وري اىل 
االجنرار نحو هذا الكابو�ش االآتي من زمن 
اآخ���ر. ا�شتط���اع ان يقدم كل ه���ذه العنا�شر 
ويوؤل���ف بينها وي�شيغه���ا مبنتهى الر�شانة 
دون اغراق يف العواطف او حماولة جلعل 
ال�شحي���ة بط���ال. وهذه النقط���ة بالذات هي 
اح���دى موا�ش���ع براعت���ه الت���ي تظه���ر باأن 
اليك�ش���ي فيودو�شفيت�ش وان كان مثاليا يف 
اآرائ���ه اال انه مل يكن �شخ�شا ا�شتثنائيا. كما 
تتجل���ى مهارت���ه الفنية يف جع���ل نف�شه غري 
مرئي كي يغو����ش يف ثنايا الروح الثورية 

له���ذا الرجل ال���ذي ا�شر على عن���اده بعدالة 
الرفيق �شتالن اىل النهاية تقريبا وانطالقا 
م���ن ه���ذه ال�شخ�شية م�ش���ى اىل �شر الفكر 
ال�شامل يف طغيان���ه ودمويته. كما نقراأ يف 
اع���الن ح�ش���ول ه���ذه الرواية عل���ى جائزة 
االأ�شلوب ع���ام 2014باأن حمكم���و اجلائزة 
يثنون عل���ى »الفخامة، والروؤي���ة، والتمكن 
والطاب���ع االدبي الفريد التي ميزت اأ�شلوب 
اوليفيه روالن يف ر�شم �شخ�شية الرواية “ 
الوج���وه  كب���ار  اح���د  ه���و  اوليفي���ه روالن 
االأدبية جليل ما بعد احلرب العاملية الثانية 
يف فرن�شا.ترجم���ت روايات���ه التي يتجاوز 
عدده���ا الثالث���ة ع�ش���ر رواي���ة، اىل خمتلف 
اللغ���ات االوربية ن���ال اوليفية روالن �شهرة 
وا�شع���ة بع���د �ش���دور روايته ب���ور �شودان 
الت���ي ح�شلت على جائزة فمينا عام 1993. 
يف ه���ذه الرواي���ة الق�ش���رية ي�ش���ع روالن 
النواة االأوىل الأفكاره التي �شيطورها فيما 
بع���د يف رواية » مريوه » و » منر من ورق » 
التي ينقد فيها ذاته و ت�شور مرحلة انتقاله 

من املا�شي الثوري اىل احلا�شر املطهر. 
تتحرى اعمال روالن االأدبية يف اجلغرافية 
االأدبي���ة والتاري���خ وتتوقف عن���د احلركات 
الثوري���ة والراأ�شمالي���ة واالأدي���ان املوحدة، 
اأي���ار68  اح���دِاث  م���ن  م�شتلهم���ة  اأف���كاره 
وم���ن ميول���ه الي�شاري���ة الروليتاريه ومن 
مغامرات���ه الرومان�شي���ة اإ�شاف���ة اىل عدي���د 
رحالت���ه وباالأخ����ش تل���ك الت���ي قادت���ه اىل 

رو�شيا. 
بل���دة  يف   1947 يف  روالن  اوليفي���ه  ول���د 
بول���ون بيالنك���ور يف �شواح���ي باري����ش، 
اأم�ش���ى ردح���ا م���ن طفولت���ه يف الكونغ���و 
ليوا�ش���ل  فرن�ش���ا  اىل  وع���اد  وال�شنغ���ال، 
درا�شت���ه يف لي�شي���ه ل���وي ل���و غران���د ويف 
مدر�ش���ة املعلمن العليا. حا�شل على �شهادة 
ا�شب���ح  واالآداب.  الفل�شف���ة  يف  جامعي���ة 
للي�ش���ار  املاوي���ة  للمنظم���ة  قي���ادي  ع�ش���و 
اجلن���اح   « ب  وانخ���رط  الروليت���اري، 
الع�شكري للمقاوم���ة ال�شعبية التي حافظت 
على �شلميتها حتى حل الي�شار الروليتاري 
نف�ش���ه ع���ام 1973. ال يقت�ش���ر انتاج روالن 
عل���ى الكتاب���ة الروائي���ة فهو كات���ب مقاالت 
اأدبي���ة ورح���الت وعم���ل ك�شحف���ي م�شتقل 
ونوفي���ل  ليبريا�شي���ون  �شحيفت���ي  م���ع 
اوبزرفاتور. ح�شل عام 2010 على جائزة 
االدب الكرى، ب���ول موراند من االكادميية 
الفرن�شي���ة ع���ن جممل انتاج���ه االدبي، هذه 
اجلائ���زة التي متنح م���رة كل �شنتن لكاتب 
ع���ن اح���د او جمم���وع اعمال���ه الت���ي متتاز 
باجل���ودة الفكرية العالية وف���رادة اأ�شلوبها 

وبروح اال�شتقالل واحلرية. 
لهذه االأ�شباب وغريها راأينا من املهم تقدمي 
الكات���ب اوليفيه روالن اىل الق���راء العرب، 
اجل���وي  للرا�ش���د  الرتجم���ة  ه���ذه  لتك���ون 
الرتجمة االأوىل الأعماله اىل اللغة العربية. 

قال عبد الرزاق قرنح الروائي 
التنزاني الحائز على جائزة 
نوبل للآداب عام 2021، اإن 
الكتاب الذي لم يتمكن من 

قراءته مرة اأخرى هو كتاب 
جو�ضتاف فلوبير ال�ضهير" مدام 

بوفاري"، حيث قال: "لقد 
اأعجبت باإتقان لغة الرواية 

ولكنها االآن تجعلني اأ�ضعر 
بال�ضيق«.

وتاب����ع قائال: اإنه ال ي�شع����ر بان�شجام 
ت����ام مع االأحداث لدى قراءته الرواية 
ال�شه����ري  الفرن�ش����ى  للكات����ب  االأوىل 
ونال����ت   1856 ع����ام  �ش����درت  الت����ى 
�شه����رة ك����رى ح����ول الع����امل، م�شيفا 
اأن����ه ال ي�شتطيع حتمل كمي����ة الغرور 
املوج����ودة ف����ى الرواي����ة م����ن بع�����ش 

ال�شخ�شيات.
وعن االأدب االأفريقى قال ل�شحيفة ال
yاردي����ان الريطانية: “كل يوم ياأتي 
باكت�شاف����ات جدي����دة اأري����د اأن اأحتفل 
باالإنتاج الهائل للكتاب من اإفريقيا يف 
االآونة االأخرية لقد حافظ كل من نور 
الدين فرح وول �شوينكا وواثيوجنو 

جنوجي على اإنتاج ممتاز لعقود، اأما 
املوؤلف����ون املعا�شرون فل����دى اأفريقيا 
دامون جاجلوت، م����ازا مينجي�شتي، 
اإيف����ون اأدهيامب����و اأوور، نو فيوليت 
بوالواي����و، وناديف����ا حمم����د، وكله����م 

بارعون«.
واأ�ش����اف قائال اإن منطق����ة الراحة فى 
الق����راءة عن����ده تدع����وه اإىل متابع����ة 
تقاري����ر لعب����ة الكريكي����ت وذكرياتها، 
حتى عندما يتعلق االأمر باالنت�شارات 
االأ�شرتالي����ة، اإذ يجد فيها متعة كرى 
وراح����ة مده�شة. وعن الكت����اب الذى 
يق����راأه حاليا واملوج����ود على من�شدة 
القراءة الليلة بالن�شبة اإليه قال قرنح 
اإنه “االألغاز” لكنوت هام�شون وهى 

الرواية الثانية للموؤلف الرنويجي.
وا�ش����اف قرنح اإنه بداأ قراءة االأعمال 
االأدبي����ة يف مرحلة املراهق����ة م�شيًفا: 
على  م�شتلقًي����ا  كن����ت  اأنن����ي  “اأتذك����ر 

ح�ش����رية يف من����زل عم����ي املتوا�شع 
يف مومبا�ش����ا واأن����ا اأق����راأ م����ن ن�شخة 
متداعي����ة م����ن رواية لي����و تولت�شوى 
املعروف����ة اآنا كارنين����ا، ال اأعرف كيف 
انتهى االأمر هناك، مل يكن عمي قارًئا، 
رمبا كان عمري 13 عاًما ومل اأ�شتطع 
فهم الكثري من مما قراأت لكنني ظللت 

اأبكي واأبكي«.
واأ�ش����اف وفق����ا مل����ا اأوردت����ه �شحيفة 
ع�شوائية  قراءتنا  اجلارديان:”كانت 
اعتم����اًدا على ما هو مت����اح يف مكتبة 
كتب����ا  ت�ش����م  كان����ت  الت����ي  املدر�ش����ة 
معظمها ترعات من موظفي اخلدمة 
يف  كن����ت  اال�شتعماري����ن  املدني����ة 
اخلام�ش����ة ع�ش����رة م����ن عم����ري عندما 
قراأت كتاب “دول����ة اأخرى” جليم�ش 

بالدوين واأتذكر كم كان ذلك مثرًيا«.
وتاب����ع: “كان عم����ري 18 عاًما عندما 
قراأت كتاب ويلي����ام �شارويان ال�شاب 

االأرجوح����ة  طائ����رة  عل����ى  اجل����ريء 
الطائ����رة وكان لذل����ك تاأثري هائل علي 
اأحببت لهج����ة احلرية واالنفتاح لديه 
م����ن  اأي  النغم����ة يف  ه����ذه  اأج����د  ومل 

كتاباته االأخرى«.
وع����ن الكت����اب الذي جعل����ه يرغب يف 
اأن ي�شب����ح كاتًب����ا ق����ال:”يف الوق����ت 
ال����ذي كنت اأفكر في����ه يف كتابة رواية 
االأمريكي����ن:  املوؤلف����ن  اأق����راأ  كن����ت 
�شاول بيل����و، برنارد ماالم����ود، وقبل 
كل �ش����يء، جيم�����ش بالدوي����ن، كن����ت 
����ا كث����رًيا لكل م����ن جوزيف  اأق����راأ اأي�شً
كونراد ودي.ت�ش. لوران�ش، ونادين 

جوردمير، ووول �شوينكا.
وق����ال اإن����ه اأثن����اء ف����رتة الدرا�شة كان 
الكات����ب  اأعم����ال  م����ن  باملل����ل  ي�شع����ر 
الريط����اين ت�شارل����ز ديكنز غ����ري اأنه 
يف الكر عاد اإليها حيث در�شها الحقا 

با�شتمتاع.

اجللي���دي  ع�شره���ا  يف  اأوروب���ا  م���ّرت 
االأخ���ري قبل ح���وايل 14 - 22 األ���ف �شنة. 
كان اجلليد وقتها يغط���ي معظم اأرا�شيها، 
البح���ر  مناط���ق  يف  احل���رارة  وكان���ت 
املتو�ش���ط تقل عن معدالتها اليوم بحوايل 
8 - 10 درج���ات مئوي���ة �شيف���ًا و�شت���اء. 
الب�ش���ري كث���ريًا خ���الل  الن�ش���اط  تقل����ش 
الع�شر اجلليدي وانزوى االإن�شان ليعي�ش 
يف املغاور طلبًا يف االأمان والدفئ، وهناك 
الكث���ري منه���ا التي ع���ر فيها علم���اء االآثار 
على بقايا الن�ش���اط االإن�شاين، منها مغارة 
القريب���ة  البرياني���ه  جب���ال  يف  مار�ش���وال 
م���ن تول���وز يف فرن�ش���ا ال�شه���رية بر�شوم 
الكه���وف، اكت�ش���ف يف الع���ام 1897. بن 
اللق���ى التي ع���روا عليها يف ه���ذه املغارة 
�شن���ة 1931 قوقع���ة حل���زون ُع���ّدت كاأ�ش���ًا 
لل�شرب، الأنه���م مل ينتبهوا اإىل التحويرات 

الت���ي ق���ام به���ا االإن�ش���ان القدمي عليه���ا اإال 
موؤخ���رًا بعد اأكر م���ن 80 �شنة من حفظها 

يف متحف تولوز للتاريخ الطبيعي.
فق���د انتب���ه علم���اء االأنربولوجي���ا )عل���م 
واالأثنومو�شيقولوجي���ا  االإن�ش���ان( 
وج���ود  اإىل  ال�شع���وب(  املو�شيق���ى  )عل���م 
ثق���ب يف طرفه���ا ميت���د ع���ر ع���دة دورات 
يف داخ���ل القوقع���ة ق���د ا�شتعم���ل لو�ش���ع 
مب�ش���م للنف���خ كما ه���و معت���اد يف االأدوات 
م�شاب���ه  وب�ش���كل  املعا�ش���رة،  الهوائي���ة 
للقواق���ع املكت�شف���ة يف اليون���ان القدمي���ة 
و�شوري���ا )الع�ش���ر احلج���ري احلدي���ث / 
نيوليث���ي( وك�شفت التقنيات احلديثة مثل 
الت�شوي���ر املقطعي )CT( ع���ن حتويرات 
اأُخ���رى، وحتم���ل ج���دران القوقع���ة اآث���ار 
تلوي���ن ب�شبغ���ة حمراء مماثل���ة يف �شكلها 
ومادته���ا للر�ش���وم املوجودة عل���ى جدران 
الكه���ف. يثبت هذا ال�شلة الوثيقة للقوقعة 
باملعتقدات الروحية جلماعة النا�ش الذين 

ر�شموا على جدران الكهف. 
وقد ق���ام عازف ه���ورن فرن�ش���ي مبحاولة 
اإ�ش���دار ال�شوت من القوقع���ة، ومتكن من 

اأداء ث���الث درج���ات ه���ي درج���ة دو )256 
هرت����ش( وهي الدرجة القيا�شية يف ال�شلم 
املو�شيقي املعا�ش���ر، ودرجة هي اأوطاأ من 
دو ديي���ز )265 هرت����ش( ودرجة ره )285 

هرت�ش(. 

القوقع���ة كب���رية احلج���م )طوله���ا 13 �شم 
واأو�ش���ع عر����ش له���ا 18 �ش���م( و�شميك���ة 
اجل���دران )0.8 �ش���م يف بع����ش اأجزائها(، 
وه���ي من ن���وع منت�ش���ر يف �شم���ال �شرقي 
االأطل�ش���ي ويف بحر ال�شم���ال. اأثبتت �شلة 

�ش���كان ه���ذا الكهف ب�شاح���ل االأطل�شي بعد 
العث���ور عل���ى عدد م���ن اللقى اأت���ت من ذلك 
ال�شاح���ل. ويبل���غ عم���ر القوقع���ة 18 األف 
�شنة بح�شب فح�ش الكاربون امل�شع، بذلك 
يعدها العلماء اأقدم اأداة مو�شيقية من هذا 
الن���وع يعر عليها حتى االآن تعود الأواخر 

الع�شر احلجري القدمي )باليوليثي(.
ا�شتعم���ل االإن�شان هذا الن���وع من القواقع 
بك���رة، �ش���واء الإ�ش���دار اإ�ش���ارات ت�شم���ع 
م���ن بعيد كالنف���ري، اأو الأغرا����ش دينية اأو 
�شحري���ة ويف مناط���ق �شا�شع���ة متت���د من 
املحيط الهادئ ونيوزيلن���دا مرورا بالهند 
وال�ش���رق االأو�ش���ط حت���ى اأوروب���ا. كانت 
للمو�شيقى اأهمية كبرية يف اأواخر الع�شر 
احلج���ري الق���دمي، ويثب���ت ذل���ك العث���ور 
عل���ى ع���دد قلي���ل م���ن االأدوات املو�شيقي���ة 
الن���اي ومث���ل  ال�شاف���رات واأ�شب���اه  مث���ل 
ه���ذه القواق���ع. وم���ن املحتم���ل اأن تك���ون 
الطبول ه���ي اأول االأدوات املو�شيقية التي 
ا�شتعملها االإن�شان لكن مل يعر على مناذج 
منه���ا الأنه���ا ت�شنع من م���واد تتلف ب�شرعة 

مثل اخل�شب وجلود احليوانات.

 لطفية الدليمي
قناديل

كلُّ عم���ل موؤثر يف هذه احلياة الب���ّد اأن يكون نخبويًا. النخبوية هنا 
لي�شت تو�شيف���ًا طبقيًا نا�شزًا اأو توقًا الأر�شتقراطية مالية غاربة؛ بل 

هي تو�شيف حقيقي تفر�شه الوقائع املخترة. 
ق���د يفي���د التح�شيد اجلمع���ي للجهد الب�ش���ري يف اأزم���ان بعينها عند 
مواجه���ة تهديد كارثي اليتطلُب مقدرة نوعي���ة يف الفعل؛ لكّن الفعل 
النوع���ي الذي يرتقي باحلي���اة الب�شرية يف االأزم���ان العادية البّد اأن 
ينط���وي عل���ى جرع���ة كرى م���ن النخبوية. ه���ذه بع����شُ خ�شائ�ش 

احلياة الب�شرية التي نعرف. 
لي����ش الب�شُر جتمعًا م���ن كائنات ذات موا�شف���ات قيا�شية، ولو كانوا 
كذل���ك فرمبا كنا �شنعي�ُش حينذاك اأ�شواأ اأ�شكال الدي�شتوبيا املتخيلة.

ق���د يولُد الب�شُر بقدرات متقاربة عل���ى امل�شتوين الذهني واجل�شدي 
؛لك���ّن التدريب الالحق ومن���ط التحفيز الذات���ي واخلارجي واجلهد 
وال���داأب واملثاب���رة هي العوامل التي تفر�ُش متاي���زًا مو�شوعيًا بن 
الب�ش���ر، وتقوُد بالتايل اإىل اأن تكون النخبوية �شرورة حتمية مثلما 

هي �شاخ�ٌش طبيعي. 
النخبوي���ة قرينة الندرة. كّل ميزة نخبوي���ة البد اأن تكون نادرة واإال 

فاإنها ت�شبُح عامة م�شاعة وتفقُد نخبويتها امل�شتحقة. 
تبع���ُث النخبوي���ة يف نفو�شن���ا طعمًا غري م�شتح���ب لكونها ت�شرُي يف 
العقل اجلمعي العراقي اإىل منٍط من االأر�شتقراطية املالية املقت�شرة 
على بيوتات معينة.هذه نخبوية فا�شدة. النخبوية الفاعلة والنبيلة 
هي التي يبلغه���ا �شاحبها بجهد �شارم ومنظم تنظيمًا عاليًا ولي�شت 

مزايا متوارثة بفعل الوراثة اأو الوجاهة االجتماعية. 
اأح���ُد اأف�ش���ل امليادي���ن الت���ي ميكن عَده���ا خمت���رًا حقيقي���ًا للفاعلية 
النخبوية هو التعليم. هناك يف الواليات املتحدة االأمريكية اأكر من 
خم�شة اآالف كلية وجامعة من �شتى االأ�شناف واالأ�شكال؛ لكننا نعرف 
جميع���ًا )ورمبا من يتابُع االأف���الم االأمريكية يعرف هذه احلقيقة( اأن 
العوائل االأمريكية تخطط منذ والدة االأطفال وقبل تخّرج اأبنائها من 
الدرا�ش���ة الثانوية لكي يلتحق���وا بجامعات النخب���ة، ويقتطع االآباء 
م���ن رفاهيتهم ليّدخروا مااًل يفي باالأق�شاط اجلامعية الباه�شة. املاُل 
وح���ده اليكفي؛ اإذ الب���د اأن يكون االإجناز االكادمي���ي الأبنائهم وافيًا 
مبتطلب���ات القب���ول، وهي �شعب���ة قا�شي���ة. االأمر ذات���ه – وقد يكون 
اأق�ش���ى اأ�شعافًا – هو مايح�شُل يف الهند وال�شن وكوريا اجلنوبية 
و�شنغاف���ورة وبريطاني���ا والبلدان االأوربية وكندا. هن���ا قد يت�شّوُر 
البع����شُ اأّن امل���ال �شرٌط حتم���ي لتحقي���ق نخبوية التعلي���م وارتفاع 
معاي���ريه. كال، االأم���ر لي����ش كم���ا تت�ش���ورون. الدرا�ش���ة يف اأملاني���ا 
والبل���دان االإ�شكندنافي���ة �شبه جماني���ة؛ ومع ه���ذا فمعايريها راقية 
ونخبوي���ة ولي�شت هبة جمانية مُتَنُح ملن ي�شاء من غري جهد وم�شقة. 
الندرة هن���ا هي املعيار: عندم���ا تكون املقاعد الدرا�شي���ة املتاحة اأقل 
بكث���ري من الراغبن بالدرا�شة فالمفّر من وجود اآلية اإنتخاب �شارم. 
الدرا�ش���ة اجلامعية لي�شت حقًا طبيعي���ًا للجميع مثل االأكل وال�شرب. 
ع���ادل اأن تكون الدرا�شة قبل اجلامعة يف الثانويات واملعاهد املهنية 
متاح���ة باملج���ان )كاملاء واله���واء مبنطق طه ح�شن(؛ لك���ّن الدرا�شة 
اجلامعي���ة اأم���ر اآخر ولي�ش���ت ِهَبًة جماني���ة، والبد من وج���ود معيار 

نخبوي فيها واإال �شارت امتدادًا بائ�شًا للدرا�شة الثانوية. 
كان���ت دار املعلمن العالية يف الع���راق )والتي كانت ُتخت�شُر مبفردة 
»العالي���ة«( مثااًل رائعًا لنخبوية التعليم العراقي؛ فقد ظلت على مدار 
�شن���وات طويلة م�شنع���ًا لالإنتلجن�شي���ا العراقية النخبوي���ة املثقفة، 
وكان �شنيعه���ا يف املي���دان الثقايف مماثاًل مل���ا �شنعته كلية الطب يف 
احلقل الطب���ي، وكلية القانون يف احلقل القان���وين، وكلية الهند�شة 
يف احلق���ل الهند�شي. الاأعرُف االأ�شب���اب التي دعت الإلغاء هذه الدار؛ 
لك���ّن املوؤّكد اأّن وريثتها )كلية الرتبية( لي�شت الوريثة امل�شتحقة لتلك 

الدار العريقة. 
�ش���ار التعليم اليوم يف العراق، اجلامع���ي وماقبل اجلامعي، ميدانًا 
قبيح���ًا حليت���ان االإ�شتثم���ار الفا�ش���د الذي���ن م���الأوا الع���راق مدار�ش 
وكلي���ات اأهلية مم�شوخة من غري هوية. �شار ال�شعار ال�شائد اليوم: 
اإم���الأ جيوبك م���ااًل، والتكرتث اأب���دا اإذا مااأ�شبح الع���راق بلد موالت 

ومدار�ش وكليات اأهلية. 
الك���رُة تقت���ُل الرفعة وعل���ّو ال�شاأن يف مي���دان التعلي���م؛ الأن املوارد 
حم���دودة  ال�ش���اأن  عالي���ة  الب�شري���ة  والكف���اءات  املتاح���ة  املالي���ة 
بطبيعتها،والي�ش���ح تبدي���د امل���وارد عل���ى ح�ش���ود م���ن الب�ش���ر غ���ري 
الراغب���ن يف التعلي���م بطريق���ة من�شبطة وكفوءة. �ش���ارت جماميع 
كثرية م���ن الطلبة تنظر للتعليم االأهلي وكاأن���ه �شعي للنجاح امل�شبق 
مدفوع الثمن. احلكومة من جانبها اإ�شتطابت هذا الو�شع الأنه يتيُح 
لها �شبي���اًل للتمل�ش م���ن اإلتزاماتها املجتمعية، و�ش���ارت تتعامل مع 
التعلي���م وكاأن���ه ميدان اإ�ش���ايف جلباية االأموال – غ���ري اأموال الريع 
النفط���ي – بطرق مبا�شرة وغري مبا�ش���رة، ونحُن نعلم كيف حت�شُل 

مثل هذه االأمور االلتفافية يف الكهوف املظلمة. 
خ�شر الع���راق كثريًا بغياب »العالية« من امل�شه���د التعليمي اجلامعي 
العراق���ي، و�شتك���ون خ�شارت���ه كارثي���ة ب���كّل املعاي���ري يف ال�شنوات 
القليلة القادمة اإذا ماظّل حيتان الف�شاد ي�شتغلون النا�ش وي�شتنزفون 

جيوبهم عر الفتة التعليم االهلي الزائف.

 �سنواُت "العالية"

كانت دار المعلمين العالية في العراق 
)والتي كانت ُتخت�ضُر بمفردة »العالية«( 

مثااًل رائعًا لنخبوية التعليم العراقي؛ 
فقد ظلت على مدار �ضنوات طويلة م�ضنعًا 

للإنتلجن�ضيا العراقية النخبوية المثقفة، 
وكان �ضنيعها في الميدان الثقافي مماثًل 
لما �ضنعته كلية الطب في الحقل الطبي، 
وكلية القانون في الحقل القانوني، وكلية 

الهند�ضة في الحقل الهند�ضي.

حكاية اآليك�صي فيودو�صفيت�ش في الرا�صد الجوي
ترجمة مي عبدالكرمي حممود

متابعة: املدى 

ثائر �ضالح

مو�صيقى الع�صر الجليديموسيقى االحد

عبد الرزاق قرنح: ل اأ�صتطيع الآن قراءة مدام بوفارى 



وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

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

اقــــرأ

العمود
الثامن

املواطن العراقي امل�سكني يجد 
نف�سه كل يوم حما�سرا باأخبار 
ال�سراع على ال�سلطة، وبنادق 
نوري املالكي، ون�سيحة اأياد 

عالوي يف الإعادة اإفادة، وخطب 
عمار احلكيم التي قطعت اأو�سال 

بغداد، وتظاهرات التيار ال�سدري، 
وخوف حممد احللبو�سي على 

قنفات جمل�س النواب، هذا املواطن 
لال�سف �سدق  اأكذوبة اأن اأ�سخا�سًا 
خدموا يف بالط الطائفية منذ عام 

2003، ي�ستطيعون اأن يقدموا 
له نظامًا �سيا�سيًا معافى  يكون 
�سعاره الوطن للجميع، وعا�س 

�سنوات دور املخدوع، الذي اأدمن 
على متابعة تغريدات عالية ن�سيف 

التي ب�سرتنا فيها باأن ننام ملء 
جفوننا عن �سواردها، ما دام 

ال�سيد املالكي حار�سًا اأمينا على 
راحتنا وم�ستقبلنا، مع العتذار 

لعمنا املتنبي الذي دائمًا ما اأح�سره 
مع قامات "دميقراطية" من عينة 

حنان الفتالوي وخمي�س اخلنجر 
والعالمة عزة ال�سابندر.

ت�سعة ع�سر عامًا مل ن�سمع خاللها 
�سوى بيانات وموؤمترات تطالب 

بدولة املواطنة وت�ستم الطائفيني، 
وكلما اأمعنوا يف الكالم عن دولة 

العدالة الجتماعية وامل�ساواة 
التي �سيعي�سها النا�س على اأيديهم، 
كانت امل�سائب واملاآ�سي ت�سب على 
روؤو�س العراقيني، لن�سحو جميعًا 

على دولة يعيث فيها اخلراب.
من ين�سى �سراخ النجيفي وهو 

يحذرنا من النزعات الطائفية 
ال�سيقة؟، ولعل كلمات همام 

حمودي عن الدميقراطية ونعيمها  
ل يزال �سداها يرتدد يف الف�ساء 

.. اليوم تثبت الوقائع اأن النجيفي 
كان ي�سحك علينا، واأن جماعة 

همام حمودي هدفهم الدفاع  عن 
الكر�سي فقط .

و�سي�ساأل �سائل، ما ال�سري 
اأن تدافع  اأحزاب وتتحالف 

تيارات عن حقها الذي كفلته لها 
�سناديق النتخابات؟ األي�ست 

هذه الدميقراطية التي تتحدثون 
بها وتكتبون عنها؟، و�ساأقول اإن 
كل ممار�سة �سيا�سية �سلمية اأمر 

مرحب به ما دامت ل ت�ستخدم 
العنف والكذب واخلديعة طريقًا 

للحكم، لكن املطلوب اأوًل، وثانيًا، 
وثالثًا، واىل ما لنهاية ، اأن ُتبنى 
هذه التكتالت على اأر�سية وطنية 
خال�سة، ل على برملان طائفي فقد 
اهميته واأوامر من وراء احلدود.

لقد ظل �سيا�سيونا م�سرين على 
اعتقال اإرادة العراقيني داخل 
اأ�سوار الطائفية والإح�سا�س 
باخلطر من الآخر، وافتعلوا 

اأزمات �سيا�سية حمبوكة، 
بالتوازي مع اإ�ساعة اأفالم الرعب 
من اخلطر اخلارجي الذي يحيق 
باأبناء الطائفة، مراهنني على اأن 
املواطن �سيلغي عقله، وين�سرف 

متامًا اإىل البحث عن غطاء طائفي 
يحميه من غدر الآخرين.

هل ان الذين يتحكمون يف رقاب 
البالد والعباد ل يدركون ان 

بياناتهم وخطاباتهم ، ت�ساهم  يف 
اإ�سفاء العبث على عملية �سيا�سية  

عبثية ومنتهية ال�سالحية ؟ .
كل معطيات امل�سهد اليوم يف 

العراق تقول اإننا ل نعي�س يف 
دولة حترتم الدميقراطية وتبادل 

ال�سلطة ،  واأن البيانات التي 
تخرج  ، ل هي �سيا�سية ، ول هي 
من اجل بناء البلد ،  بل احاديث 

متناق�سة عن طريقة توزيع 
الغنائم . 

معركة الربملان !! 

بلدي حتت جلدي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الأحد( اأن درجات احلرارة  ترتفع قليال عن معدلتها ليوم اأم�س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف العديد من مناطق البالد. 
C°  28 -C°  48  / النجف     C°  27 -    C° 45   /اأربيل

C°  30 -C°  45  / الب�سرة      C°  28 -    C° 48  /بغداد

C°   28 -C°  47  / الرمادي       C°  26 -   C° 46   /املو�سل

 31 July 2022

�سام�سون���غ  مدين���ة  ف���ي  توف���ي 
والناق���د  الكات���ب  التركي���ة 
الم�سرحي العراقي عدنان من�سد 
بع���د �سراع مع مر�س ع�سال عن 

عمر ناهز ال� 75 عامًا.
والراح���ل مهند����س زراع���ي ترك 
اخت�سا�س���ه الأكاديم���ي وتحول 
اإل���ى عوالم الم�س���رح وال�سحافة 
والأدب موؤلفًا وناقدًا؛ حيث كتب 
كالخيول"  "�ساع���ات  م�سرحيتي 

و"بقايا حزن طويل".
الأول  كتاب���ان،  ل���ه  �س���در  كم���ا 
بعنوان "الإخراج الم�سرحي في 
الع���راق" والثاني بعنوان "قرب 
�ساحة الأندل�س" وهو عبارة عن 
مقالت اأدبية متنّوعة. كذلك لديه 
مخطوطة.  ق�س�سي���ة  مجموع���ة 
ل�سن���وات  ال�سحاف���ة  ف���ي  عم���ل 
طويلة.. غادر العراق قبل اعوام 
وعا�س في عزلة في احدى المدن 

التركية. 

ونع���اه التح���اد الع���ام لالأدب���اء 
والكّت���اب العراقيي���ن ف���ي بي���ان 
مقت�س���ب، كم���ا نع���اه الكثير من 
زمالئه في الم�س���رح وال�سحافة 
الإبداعي���ة  المفا�س���ل  وبقي���ة 

الأخرى.

مي���ل"  "ديل���ي  �سحيف���ة  ذك���رت 
حب����س  برازيلي���ا  اأن  الربيطاني���ة 
زوجت���ه وابني���ه مل���دة 17 عام���ا يف 
مدين���ة ريو دي جانريو، داخل منزل 
مهج���ور يف ظروف بالغ���ة الق�سوة، 
م�ستغ���ال املو�سيقى ال�ساخبة لإخفاء 

جرميته.
واأج���رب الرج���ل اأف���راد عائلت���ه على 
العي����س يف املن���زل املتهالك ك�سجناء 

لنحو عقدين من الزمن.
واحتج���زت الأم وابناه���ا البالغ���ان 
من العمر على التوايل )19( و)22( 
عاما مقيدين بال�سال�سل، وتبني اأنهم 
يعانون من اجلف���اف ال�سديد و�سوء 

التغذية.
وبداأت الق�س���ة عندما تلقت ال�سرطة 
وج���ود  ب�س���اأن  بالغ���ا  الربازيلي���ة 
م�سكل���ة ما يف من���زل مبنطقة تعاين 
غرب���ي  واحلرم���ان  ال�سدي���د  الفق���ر 

ريو دي جان���ريو. ووجدت ال�سرطة 
ما ب���دا اأنه ثالث���ة �سجن���اء "مقيدين 
ومت�سخ���ني وجائعني" هناك، واألقت 
القب����س عل���ى الأب. ويعرف الزوج، 
اأف���راد عائلت���ه با�س���م  ال���ذي حب����س 
اجل���ريان  ب���ني  ج���اي"  دي  "�سي���د 
ال�ساخب���ة،  املو�سيق���ى  ب�سب���ب 
الت���ي ا�ستخدمه���ا حلج���ب �سرخات 

�سحاياه.

اأف���راد  اإن  حملي���ة  تقاري���ر  وقال���ت 
العائل���ة كان���وا مي�س���ون اأحيان���ا 3 
اأيام بال طعام، ف�س���ال عن اإ�ساءات 
تتوق���ف  ل  ونف�سي���ة  ج�سدي���ة 
ال���زوج،  ي�سم���ح  ومل  بحقه���م. 
ال���ذي و�سفت���ه تقاري���ر اإعالمي���ة 
ب�"ال�سرير" لزوجته بالعمل قط، 
ومن���ع اأطفاله���ا من الذه���اب اإىل 

املدر�سة.

دخ���ل النج���م العامل���ي ب���راد بي���ت ق�سة ح���ب جدي���دة بعد 
6 �سن���وات م���ن طالق���ه م���ن اأجنلين���ا ج���ويل. 
واف���رتق بي���ت وج���ويل يف ع���ام 2016 بعد اأن 
قدم���ت اجنلين���ا ج���ويل طلب���ا للط���الق ب�سب���ب 
اختالفات بينهما بعد 12 عاما من الرومان�سية، 
وبع���د النته���اء من الط���الق ارتبط وال���د ال�ستة 
اأطف���ال بالبولندي���ة نيك���ول بوتورال�سك���ي وفقا 
ل�سحيف���ة ديلي ميل، ومع ذلك، مل ت�ستمر العالقة 

الرومان�سية لفرتة طويلة.
بي���ت ه���و اأب ل�ستة اأطفال، وكان ق���د رف�س قا�ٍس 
يف لو����س اأجنلو����س طلب فري���ق املمث���ل العاملي 
ب���راد بيت برف����س م�ساركة امل�ستن���دات التجارية 
واملرا�س���الت مع حمامي املمثل���ة العاملية وطليقته 

اأجنلينا جويل.

براد بيت يتخطى اأجنلينا برازيلي يحب�س زوجته وابنيه 17 عامًا داخل منزل مهجور
جويل ويدخل ق�سة حب 

جديدة

ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير حممود روؤوف

وق���ال الباح���ث رفعت عب���د الرزاق 
يف معر�س ادارة اجلل�سة، انه "يف 
ال����27 م���ن مت���وز ع���ام 1997 رقد 
اجلواه���ري الكبري رقدت���ه البدية 
بعد حي���اة طويل���ة حافل���ة بالكثري 
م���ن الوقائع والح���داث وامل�ساهد 

اجلديرة بالت�سجيل والتوثيق".
ان  �س���ك  "ب���ال  ان���ه  وا�س���اف 
اجلواه���ري بهذه احلي���اة الطويلة 
الق���رن  اوائ���ل  م���ن  امت���دت  الت���ي 
الع�سرين حت���ى �سنواته الخرية، 
يج���د الكات���ب العراق���ي يف �س���رية 
اجلواه���ري وما كتب عن���ه ال�سيء 
الكث���ري الذي ي�س���اف اىل تاريخنا 
احلديث، ه���ذا الرجل ال�سهر بيننا 
ك�ساع���ر كب���ري كان �سحفي���ا قديرا 
وكاتبا كبريا ا�سافة اىل م�ساهماته 
يف العم���ل ال�سيا�سي العام، وكانت 

له �سهرة كبرية يف ذلك".
بدوره قال الدكت���ور حممد ح�سني 
اآل يا�س���ني انه "�سك���را لبيت املدى 
احلدي���ث  يف  للم�سارك���ة  لدعوت���ه 
ع���ن اب���ي ال���ذي مل يل���دين، امل اقل 
وانا اخاطب دم�سق )اودعت عندك 
م���ا تعيا �س���واك به امان���ة وهو يف 
�سوت���ي وانغام���ي.. اب���ي الذي مل 
يل���دين يف ثراك ث���وى وقد �سمنت 

به اهلي وارحامي(".
واكم���ل، ان "اجلواه���ري ابي بكل 
ما تعنيه الكلم���ة احت�سانا وعالقة 
بكتاب���ات  حظ���ي  وه���و  وحمب���ة، 
الن  ق���ال، اىل  مل���ا  �سيئ���ا  تب���ق  مل 
�سع���ره  عل���ى  ال�س���واء  �سلط���ت 
يب���ق  كله���ا، ومل  وفك���ره وحيات���ه 
ويك���رر،  يعي���د  ان  ال  للمتح���دث 
وال���ذي مل يت���م تناول���ه بحرية هو 
عقي���دة اجلواه���ري، م���ا عقيدت���ه؟ 
م���ا فك���ره؟ مم ينطلق؟ م���اذا يريد؟ 
هن���اك باحثون ذهب���وا اىل انه كان 
�سيوعيا مارك�سيا، باملعنى النتماء 
الفري���د  املرح���وم  نف���اه  احلزب���ي 
�سمعان ونقل، وكان �ساهدا على ان 
ال�سيوعي���ني الذين كان���وا يتبنون 

ق�سائد اجلواه���ري ويعملون على 
و�سوله���ا اىل كل م���كان �سكوه اىل 
الرفي���ق فه���د قائلني: كلم���ا عر�سنا 
يرف����س،  للح���زب  النتم���اء  علي���ه 
ونري���دك ان تطلب منه ذل���ك، فقال 
لهم الرفيق فهد اتركوا اجلواهري 
عليك���م ان ت�سنع���وا النتفا�س���ات 
وهن���ا  به���ا،  يتغن���ى  ان  وعلي���ه 
نفرت����س انه �سيوع���ي غري حزبي، 

فهل يف�سح �سعره عن ذلك؟".
وتابع، "ه���ل كان قومي���ا؟ انطالقا 
يف  النا�س���ر  بعب���د  اعجاب���ه  م���ن 
1957 وق�سائ���د ل ح�س���ر له���ا يف 
يف  القومي���ة  ال�سيا�سي���ة  احلي���اة 
بل���دان كث���رية، ق�سائ���ده الخ���رى 

تناق�س ذلك".
وذكر اي�سا، "هل كان موؤمنا دينيا؟ 
كما يرى البع�س ودليلهم على ذلك 
ق�سائ���ده امل�سهورة، لت�سع ق�سيدة 
المام احل�س���ني الذي امامك وا�سر 

يل عل���ى بي���ت دال على ان���ه موؤمن 
بالله؟ ل يوجد، فهي ق�سيدة حمب 

ملحبوب لي�س اكرث".
واج���اب، انه "ان مل يك���ن �سيوعيا 
وقوميا ودينيا فم���ا هو؟ يف راأيي 
ول  ال�سع���ري  م�سروع���ه  عقيدت���ه 

�سيء �سواه ابدا".
الدكت���ورة نادية هن���اوي قالت انه 
"عودن���ا بيت املدى على الحتفاء 
بالرم���وز الكب���رية، اجلواهري ما 
مييزه انه قامة كبرية وذو جوانب 
خمتلفة ومتنوعة وهذه اجلوانب 
ك�سردي���ة  اجلواه���ري  ت�س���كل 
كربى ل ميك���ن تلخي�سها وتاريخ 

في���ه جتتم���ع مراح���ل ال�سع���ر كافة 
وم�س���رية ال�سعب العراق���ي اي�سا، 

واية ق���راءة جم���زوءة للجواهري 
الكي���ان  له���ذا  فهم���ا  تعطين���ا  ل���ن 

الكبري".
"اجلواه���ري ميزته  وا�ساف���ت ان 
ان���ه متكن م���ن ان ي�س���ع الق�سيدة 
جدي���د  خ���ط  عل���ى  العمودي���ة 
واخرجها م���ن الرتاب���ة التي كانت 
عن���د جمايلي���ه، وجمع ب���ني م�ساألة 
ال�س���ري على املوروث والجتاه بها 
نحو التحديث، و�سار اجلواهري 

جيال".
عل���ي  الناق���د  ق���ال  جانب���ه  م���ن 
"احلدي���ث  ان  الف���واز،  ح�س���ن 
حديث���ا  �سيظ���ل  اجلواه���ري  ع���ن 
مفتوح���ا مثلم���ا ه���و حدي���ث ع���ن 
ال�سيا�س���ي  والزم���ن  التاري���خ 
والثق���ايف والجتماعي العراقي.. 
اجلواهري ونحن ن�ستعيده اليوم 
يف ذكرى رحيله وولدته، ن�ستعيد 
مع���ه ا�سياء كث���رية، حينما نتحدث 
ع���ن ق�سي���دة اجلواه���ري وكاأنه���ا 
خارجة عن ال�سي���اق فيه جتن على 
اجلواهري واملجتمع، ففي �سنوات 
اخلم�سيني���ات وال�ستيني���ات كانت 
هناك نخب ثقافية كبرية، ميكن ان 
حترك اخلط���اب الثقايف والتعامل 
م���ع الظواه���ر الثقافي���ة، ومل يك���ن 

ق�سي���دة  اىل  ي�ستم���ع  ال�سع���ب 
اجلواهري وي�سفق وهو ل يعرف 
تو�س���ح  فالتظاه���رات  الق�سي���دة، 
ان هن���اك قي���ادات نقابي���ة وحزبية 
وجتمع���ات لنخب ثقافي���ة فيها من 
العقلي���ات نخ���ب، وهذا م���ا يجعل 
ق�سي���دة اجلواه���ري حي���ة وفاعلة 
خطابي���ا يف الو�س���ط الجتماع���ي 
جعل���ت دور للق�سيدة يف ان تكون 

جماورة ملفهوم الثورة".
وب���ني انه "ح���ني نري���د ان ن�ستغل 
الزم���ن  انرثوبولوجي���ا  عل���ى 
ال�سيا�س���ي العراق���ي ممكن ان نقراأ 
اجلواه���ري  ق�سي���دة  خ���الل  م���ن 
�سنجد ان الق�سيدة فيها من العمق 
م���ا يجعله���ا  والروؤي���ة والتدوي���ن 

قادرة على حفظ احلدث".
الدكتور علي حداد قال انه "�سعب 
ان جت���د نبتة يف غاب���ة اجلواهري 
مل تقف عندها العني ومل تتداولها 
الل�سن، لكن رمبا جند ما يقال، فهو 
ظاه���رة �سعرية وان�ساني���ة عمرها 
مئ���ة �سنة م���ن الوج���ود الن�ساين 

�سبع���ني  �سن���ة و
م���ن 

الوج���ود ال�سع���ري"، لفت���ا اىل ان 
"احلدي���ث عن اجلواهري يتحرك 
يف بعدي���ن، الرتاث���ي واملعا�س���ر، 
يف ت�سكيل���ه ال�سع���ري تراثي كامل 
الو�س���اف، ديباجته نظ���ام الن�س 
تراثيت���ه،  يف  ممعن���ا  والبن���اء 
م�سام���ني  ان  الخ���ر  والوج���ه 
معا�س���رة  ق�ساي���ا  ن�سو�س���ه 
وا�سكالت يعي�سه���ا العراق ولذلك 

جتد انه ابن مرحلته".
عقي���ل  الدكت���ور  ق���ال  جهت���ه  م���ن 
مه���دي، ان���ه "م���رة يف موؤمتر قال 
يل ال�ساع���ر �سمي���ح القا�س���م انن���ي 
لول م���رة ا�سمع لق���ب ا�سرة تكون 
با�س���م كت���اب، حول كت���اب جواهر 
ال���كالم، الذي ا�سبح لق���ب ال�ساعر 

اجلواهري".
ادوني����س  "ال�ساع���ر  ان  وا�س���اف 
يقول اننا مل نفهم الق�سيد تاريخيا 
فهمن���ا  امن���ا  اجلواه���ري،  عن���د 
التاري���خ يف ق�سي���دة اجلواهري، 
والكثري من ال�سياء اجلميلة قيلت 
يف اجلواهري التي تتعلق ببع�س 
ال�سم���اء وال�سيا�سات". وا�ستذكر 
عمل���ه  مه���دي  عقي���ل  الدكت���ور 
امل�سرحي ع���ن ال�ساعر اجلواهري 
فعالي���ات  �سم���ن  قدم���ه  وال���ذي 
ا�سبوع امل���دى ال�ساد�س الذي اقيم 
وكي���ف  اربي���ل،  يف   2006 ع���ام 
ا�ستله���م من �سخ�سي���ة اجلواهري 
فك���رة عن قوة ال�سع���ر يف مواجهة 
امل�ساعب وق���درة ال�ساعر على 

ر�سم طريق حياته.

بيت  ي�شتذكر ربع قرن على غياب �شاعر العرب الأكرب حممد مهدي اجلواهري
ا�ستذكار مبنا�سبة م�سي ربع قرن  اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي، ام�س االول اجلمعة، جل�سة 
على رحيل �ساعر العرب االكرب حممد مهدي اجلواهري، �سيفت فيها ا�ساتذة اجالء للحديث عن 

فخامة ال�ساعر الكبري ورحلة قرن بني ال�سيا�سة وال�سعر واالحداث التي عا�سها العراق.

�س���در موؤخرا عن دار املدى كتاب "بل���دي حتت جلدي" ي�سم 
ال�س���رية الكامل���ة للموؤلف���ة "جيوكوندا بيلل���ي" احلائزة على 
العديد من اجلوائز املرموق���ة يف اإ�سبانيا واأمريكا الالتينية، 
منه���ا: "جائ���زة امللك���ة �سوفيا" و"ل����س مريكا����س". ينطلق 
الكتاب من ميالدها ون�ساأتها يف كنف عائلة ثرية ت�سكن اأرقى 
اأحي���اء ماناغ���وا، ومرورا بتجنيده���ا الي�س���اري وان�سمامها 
للحركة الثورية ال�ساندينية التي اأ�سقطت الدكتاتور �سوموزا 
ع���ام 1979م، وانتهاًء ب�سالل الثورة وعدم وفائها بوعودها 
ث���م هجرتها اإىل الوليات املتحدة. حتكي ع���ن حياتها امراأًة 
و�ساعرًة،  �سدر للكاتب���ة باللغة العربية العديد من الأعمال، 

من بينها رواية "الكون يف راحة اليد"، و"بلد الن�ساء". 

رحيل  الكاتب الم�سرحي 
والناقد عدنان من�سد
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