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لجنة عليا للإ�شراف على كهرباء المنطقة الجنوبية
 بغداد/ المدى

ك�شفت وزارة الكهرباء عن ت�شكيل جلنة عليا تتوىل الإ�شراف على ملف الكهرباء يف 
املنطقة اجلنوبية. وذكرت الوزارة يف بيان تلقته )املدى(، اأن "وزارة الكهرباء تعلن 
جناح خطتها الكاملة ليوم العا�شر من حمرم بتاأمني الكهرباء لكامل حمافظة كربالء 
املقد�شة". واأ�شاف البيان، اأن "الوزارة تعلن كذلك اأن املنظومة الكهربائية يف طريقها 

ملعاودة ال�شتقرار اجليد بعد معاجلة العوار�ض الفنية التي مرت بها".
اجلنوب  يف  الكهرباء  ملف  على  لالإ�شراف  عليا  وزارية  جلنة  "ت�شكيل  اإىل  واأ�شار، 

وحما�شبة وعزل من ثبت تق�شريهم خالل الفرتة الأخرية".

 بغداد/ تميم الح�صن

من املرج���ح ان تبداأ اليوم الربعاء حماولت 
مد اجل�س���ور بني الإط���ار التن�س���يقي والتيار 
ال�سدري كخطوة وحيدة متبقية امام القوى 

ال�سيا�سية للخروج من الزمة.
زعيم���ي  ب���ني  "العن���اد"  لغ���ة  وت�ساع���دت 
ال�س���در،  مقت���دى  ال�س���دري،  التي���ار 
ب�س���اأن  املالك���ي،  ن���وري  القان���ون،  ودول���ة 

الربمل���ان. واخ���اء  املبك���رة  النتخاب���ات 
ويخ�سى ال�سدر من متل�ص خ�سومه يف حال 
"�سحب ان�ساره" من الربملان، بينما يرف�ص 
الطرف الخر الماءات التي يطرحها الول.
وطبقا ملعلومات من داخ���ل الإطار التن�سيقي 
فان���ه من املفرت�ص ان "تب���داأ اليوم بعد عطلة 
العا�س���ر من حم���رم )اأم����ص(، النقا�سات حول 

فتح حوار مع ال�سدر".
وق���رر "التن�سيق���ي" ايكال مهم���ة احلوار اىل 

ه���ادي العامري، رغم وج���ود ماحظات على 
زعي���م حتال���ف الفتح م���ن فري���ق املالكي ومن 

بع�ص قيادات التحالف.
ون�سر مكتب املالك���ي يوم الثنني، �سورا عن 
لق���اء ب���ني املالك���ي والعام���ري يف مق���ر اقامة 
الول، يف اول لق���اء بع���د ازم���ة "ت�سريب���ات 

املالكي".
وي�سع "الطاري���ون" امًا �سعيفا على اقناع 
ال�س���در باجللو����ص اىل طاول���ة التفاو�سات، 

خ�سو�س���ا وان الخ���ر قال قبل اي���ام، حول 
متطلبات حل الزمة، بالبتعاد عن ما و�سفها 

الهزيلة". "احلوارات 
وكان���ت متوقعة ان ت�سري "هدنة غر معلنة" 
ب���ني ط���ريف الزمة خ���ال "يوم عا�س���وراء"، 
ال�سيا�سي���ني  اغل���ب  ين�سغ���ل  حي���ث  اأم����ص، 
باملواك���ب احل�سيني���ة الت���ي تق���ام يف من���ازل 

القادة، لكن ما حدث هو العك�ص.
  التفا�صيل �س3

الإطار التن�صيقي يبداأ اليوم محاولته الأخيرة في التفاو�س

"ر�شائل عا�شوراء" بين ال�شدر والمالكي 
تعمق اأزمة حل البرلمان

 بغداد/ فرا�س عدنان

يرى خرباء ومراقبون اأن القوى 
ال�سيا�سية ل خي���ار اأمامها �سوى 
امل�سه���د  يف  تغي���رات  اإج���راء 
ال�سيا�س���ي، موؤكدي���ن اأن الإط���ار 
ي�ستجي���ب  اأن  التن�سيق���ي يج���ب 
ملطال���ب التيار ال�سدري ودعوات 
املتظاهري���ن الت���ي بات���ت الي���وم 
متث���ل اأك���ر م���ن جه���ة م���ن بينها 
والتنظيم���ات  امل���دين  التي���ار 
العل���وم  اأ�ست���اذ  الي�سارية.وق���ال 
اإن  الفيل���ي،  ع�س���ام  ال�سيا�سي���ة 

"احلراك اجلماهري يف العراق 
يخ����ص  ول  الداخ���ل،  م���ن  يق���اد 
التيار ال�س���دري فح�سب، وهناك 
ح���راك للتيار املدين والتنظيمات 
الي�ساري���ة، اجلميع يريد التغير 

وحتقيق اإ�ساح �سامل".
وتاب���ع الفيل���ي، اأن "الإ�سكالية ل 
تكمن يف الطبقة ال�سيا�سية، اإمنا 
املتدني���ة،  الأخ���رى  القواع���د  يف 
�س���رورة  اأم���ام  يجعلن���ا  وه���ذا 
نه���در  ول  بالتغي���ر  نقتن���ع  اأن 
اإىل  املزي���د م���ن الوقت".ولف���ت، 
اأن "الق���وى ال�سيا�سي���ة م���ا زالت 

ت���راوح يف مكانه���ا، وتعتق���د اأن 
ال�سع���ب �س���وف ي�س���اب بالإعياء 
ويع���ود اإىل اماكن���ه وه���ذا غ���ر 
اإىل  الفيل���ي،  �سحيح".وانته���ى 
اأن "الفر�س���ة متاح���ة اليوم حلل 
الربملان والدع���وة اإىل انتخابات 
مبك���رة، خ�سو�س���ًا واأن الط���رف 
الآخ���ر وه���و الإط���ار التن�سيق���ي 
عل���ى  اعرتا�س���ات  لدي���ه  كان���ت 
نتائجه���ا وحينها �س���وف ي�سمن 
احل�سول على ا�ستحقاقه يف ظل 

وزنه النتخابي".
  التفا�صيل �س3

خبراء: الكتل مجبرة على التغيير ال�شامل

 ترجمة: حامد اأحمد

اأك���د تقري���ر بريط���اين تزاي���د ح���الت العت���داء على 
الأطب���اء يف العراق، وفيما اأ�س���ار اإىل اأن ق�سمًا كبرًا 
منه���م يفكر بالهجرة اإىل اخل���ارج، حتدث عن اآخرين 
يرف�سون اإج���راء العمليات اجلراحية املعقدة ب�سبب 
اخلوف م���ن املاحقة الع�سائرية التي ينتج عنها دفع 

مبالغ عالية اإىل ذوي املري�ص يف حال وفاته.
الربيطاني���ة  )الغاردي���ان(  ل�سحيف���ة  تقري���ر  وذك���ر 
ترجمته )امل���دى(، اأن "مرمي علي كانت قد دخلت توا 

لغرفة ا�سرتاح���ة الأطباء يف ردهة جراحة الأع�ساب 
عندم���ا ام�س���ك به���ا رج���ل وطرحه���ا اأر�س���ا وو�س���ع 

ال�سكني على رقبتها".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "عنا�سر اأم���ن امل�ست�سفى قاموا 
عل���ى  القب����ص  والق���اء  امل�ست�سف���ى  باغ���اق  عنده���ا 

الرجل".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الطبيب���ة م���رمي تق���ول اإن���ه حل�سن 
حظه���ا كان���ت كام���رات املراقب���ة يف الرده���ة تعم���ل 

و�سجلت ما حدث".
  التفا�صيل �س2

تزايد العتداء على الأطباء وق�شم 
كبير منهم يفكر بالهجرة

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

والتنمية  الغذائي  لاأمن  الطارئ  الدعم  قانون  ك�سف 
الذي �ُسّرع موؤخرًا، عن حجم البطالة الكبر، يف عموم 
املحافظات العراقية، حيث اأن الأموال التي خ�س�سها 
عن  للباحثني  الفعلية  احلاجة  ت�سد  ل  باتت  القانون 

العمل.
حزيران   8( يف  العراقي  النواب  جمل�ص  و�سّوت 
الغذائي  لاأمن  الطارئ  الدعم  قانون  على   ،)2022

باملجمل.

وذكرت الدائرة الإعامية للربملان، اأن "القانون يهدف 
اإىل حتقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وحتقيق 
الطارئة  العاملية  التطورات  ظل  يف  املايل  ال�ستقرار 
والرتقاء  للمواطنني  اخلدمات  بتقدمي  وال�ستمرار 
بامل�ستوى املعي�سي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون املوازنة 
من  العراقيني  ا�ستفادة  وتعظيم  العمل  فر�ص  وخلق 
العمل  وا�ستئناف  التنمية  عجلة  ودفع  الدولة  موارد 
التمويل  عدم  ب�سبب  واملتلكئة  املتوقفة  بامل�سروعات 

وال�سر بامل�سروعات اجلديدة ذات الأهمية".
  التفا�صيل �س2

جديدة  �شدمة  الغذائي" يترك  "الأمن 
للخريجين والعاطلين

 بغداد/ المدى

اأف���ادت هيئة النواء اجلوية، اأم�ص 
احل���رارة  درج���ات  ب���ان  الثاث���اء، 
احل���ايل  الأ�سب���وع  خ���ال  �سه���دت 
انخفا�س���ًا ب�سيط���ًا مقارن���ة بالأيام 

املا�سية.
وق���ال مدير اإعام الأن���واء اجلوية 
"درج���ات  اإن  اجلاب���ري،  عام���ري 
احل���رارة يف املنطقت���ني ال�سمالي���ة 
والو�سطى �سهدت انخفا�سًا ب�سيطًا 

بواقع درجة اإىل درجتني".
"ه���ذا  اأن  اجلاب���ري،  واأ�س���اف 
منطق���ة  اي�س���ًا  �سم���ل  النخفا����ص 
النج���ف  مث���ل  الأو�س���ط  الف���رات 

والديوانية وكرباء واملثنى". 
واأ�س���ار، اإىل اأن "الرتف���اع م���ا زال 
اجلنوبي���ة  املناط���ق  يف  م�ستم���رًا 
ول�سيما يف الب�س���رة التي ت�سجل 

51 درجة". 
وم�س���ى اجلاب���ري، اإىل اأن "�سرعة 
الرياح �ستكون م���ن 30 اإىل 40 كم 
يف ال�ساعة ومن املتوقع اأن تت�سبب 

بت�ساعد يف الغبار يف املنطقة".

انخفا�ض ب�شيط في 
درجات الحرارة

 بغداد/ ح�صين حاتم

بع���د ع�س���رة اأ�سه���ر عل���ى اإج���راء النتخاب���ات 
تعقي���دا  ال�سيا�سي���ة  الأزم���ة  ازدادت  النيابي���ة 
اأك���ر، وك���رت املطالب���ات الداعي���ة اىل تعديل 
الد�ستور، اإذ �س���رب العملية ال�سيا�سية برمتها 
�سل���ل تام يف ظ���ل العجز ع���ن انتخ���اب رئي�ص 

جديد للجمهورية وت�سكيل حكومة جديدة.
وي���رى ن���واب وخمت�س���ون، اأن عملي���ة تعديل 
"خط���وة  احلالي���ة  املرحل���ة  يف  الد�ست���ور 
بيئ���ة  اىل  حتت���اج  العملي���ة  ان  اإذ  معق���دة"، 

هادئ���ة بعي���دة ع���ن ال�سغوط���ات والفو�س���ى.
ويق���ول اخلب���ر القان���وين عل���ي التميمي يف 
العراق���ي  "الد�ست���ور  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث 
م���ن الد�سات���ر اجلام���دة ولي�ست املرن���ة، اإذ ل 
ميك���ن تعديله ال باإج���راءات معقدة"، مبينا ان 
١٤٢ و١٢٦ من  "تعديل���ه ن�س���ت عليه امل���واد 
الد�ستور العراقي حي���ث لبد من تطبيق املادة 
١٤٢ اول كم���ا يق���ول قرار املحكم���ة الحتادية 

."٥٤ / ٢٠١٧
وتاب���ع، "ل بد على الربملان من ان ي�سكل جلنة 
التعدي���ل وان يوافق عل���ى تعدياتها بالأغلبية 

املطلقة لعدد اأع�سائه اي اأع�ساء الربملان ن�سف 
الع���دد الكل���ي زائد واح���د بعد حتق���ق الن�ساب 
وان ُيعر����ص عل���ى ال�ستفت���اء ويواف���ق ن�سف 
امل�سوت���ني زائ���د واح���د وان ل يعرت����ص على 

التعديل ثلثا امل�سوتني يف ثاث حمافظات".
واأ�سار التميمي اإىل، اأنه "ل بد من حل الربملان 
احل���ايل اوًل وف���ق امل���ادة ٦٤ م���ن الد�ست���ور 
الت�سريعي���ة  النتخاب���ات  واإج���راء  العراق���ي 
الد�ست���ور  يعر����ص  ذل���ك  بع���د  ث���م  املبك���رة، 

للت�سويت وتعدياته".
  التفا�صيل �س2

�شعوبات تواجه مطالب تعديل الد�شتور
 بغداد/ المدى

ت�ستعد وزارة الهج���رة واملهجرين لإعادة وجبة 
جدي���دة م���ن العراقي���ني املتواجدي���ن يف خمي���م 
اله���ول، لفت���ة اإىل اأن اأغلبه���م م���ن كب���ار ال�س���ن 

واملر�سى.
عبا����ص  عل���ي  الهج���رة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
جاهنك���ر، اإن "مو�س���وع اإع���ادة العائ���ات م���ن 
خمي���م الهول اإىل الوطن ما زال م�ستمرًا وح�سب 

الظروف وتهيئة الق�سايا اللوج�ستية".
واأ�ساف جاهنك���ر، اأن "العراق مهيئ ل�ستقبال 

150 عائل���ة ت�س���م اأك���ر م���ن 600 �سخ�ص، لكن 
هذه الوجبة تختلف عن غرها كونها ت�سم كبار 

ال�سن ومر�سى على فرا�ص املوت".
واأ�سار، اإىل اأن "اجلهات الر�سمية هياأت �سيارات 
ا�سع���اف �س���وف تراف���ق نق���ل ه���وؤلء، لن هناك 
توجه���ا لنقلهم ل�سيم���ا بعد زي���ارة ممثلة الأمني 
العام لاأمم املتحدة جينني با�سخارت اإىل خميم 

الهول قبل اأ�سهر".
م���ن  طلب���ت  با�سخ���ارت  اأن  جاهنك���ر،  واأك���د 
احلكوم���ة �س���رورة نقل ه���ذه العائ���ات بالنظر 
يف  ولكونه���م  هن���اك  الأو�س���اع  ل�سعوب���ة 

اآخ���ر املط���اف يحمل���ون اجلن�سي���ة العراقي���ة".
واأو�س���ح، اأن "فري���ق العم���ل التق���ى بالكثر من 
ه���وؤلء ومت���ت تهيئ���ة قائم���ة ت�س���م امل�سمول���ني 
بالنقل، اأم���ا املتبقي من العائ���ات، فاننا نتعامل 

مع الفراد".
الأويل  "الر�س���د  اأن  اإىل  جاهنك���ر،  وم�س���ى 
بالن�سب���ة اإلينا كان يظهر وج���ود 31 الف عراقي 
ب���ني امراأة وطفل و�س���اب، واإذا ما مت اجناز نقل 
ه���ذه الوجبة فاأن الع���راق يكون قد جنح يف نقل 
3000، اأم���ا املتبق���ي 28 الف �سخ����ص ي�سكلون 

نحو 7000 اإىل 7500 عائلة". 

التح�شير لإعادة وجبة جديدة من مخيم الهول 

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأطلقت نينوى اأول م�ساريعها الكربى 
وتع���ول  املو�س���ل،  املتمثل���ة مبط���ار 
عل���ى مبال���غ كب���رة مت تخ�سي�سه���ا 
للقيام مب�ساريع اأخ���رى اأهمها اإعادة 
اإعم���ار املدين���ة القدمي���ة واإنهاء حالة 
اخل���راب الت���ي ت�سب���ب به���ا تنظي���م 
داع�ص الإرهابي خال حقبة احتاله 
املحافظة من عام 2014 اإىل 2017.

لل�س���وؤون  املحاف���ظ  مع���اون  وق���ال 
يف  ر�س���و  �سم���و  رفع���ت  الإداري���ة 
ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "مو�سوع 
اإع���ادة اعم���ار املحافظ���ة ق���د ورد يف 
ميزاني���ة  منه���ا  عدي���دة،  ميزاني���ات 
الأم���وال املجم���دة التي كان���ت بنحو 

اأكر من 300 مليار دينار".
واأ�س���اف ر�س���و، اأن "قان���ون الدع���م 
الط���ارئ لاأم���ن الغذائ���ي والتنمي���ة 
ال���ذي اأقره جمل����ص الن���واب موؤخرًا 

اأعط���ى تخ�سي�س���ات اأخ���رى لإعمار 
و150  تريلي���ون  مببل���غ  املحافظ���ة 

مليار دينار".
واأ�س���ار، اإىل اأن "هذه املبالغ �ستكون 
لتنفي���ذ امل�ساري���ع يف جمي���ع مناطق 
املحافظ���ة، وت�سم���ل مدين���ة املو�سل 

والأق�سية والنواحي الأخرى".
وب���ني ر�س���و، اأن "تق�سيم ه���ذا املبلغ 
�سيك���ون ح�س���ب الكثاف���ة ال�سكاني���ة 
ان  مبين���ًا  ناحي���ة"،  اأو  ق�س���اء  ل���كل 
هذه  مهمة من خال  م�ساريع  "هناك 
امليزاني���ات خ�سو�س���ًا مطار املو�سل 
ال���ذي مت توقيع عقده اأم�ص من مبالغ 
اإىل  وردت  الت���ي  املجم���دة  الأم���وال 

املحافظة منذ اأكر من �سنة".
ويوا�س���ل، اأن "اجلهة املنف���ذة للعقد 
وعدت بتنفي���ذه خال م���دة قيا�سية، 
وه���و م���ا اأبلغن���ا ب���ه املحاف���ظ جن���م 
اجلبوري"، م�س���ددًا على اأن "واحدا 
عل���ى  فر�س���ت  الت���ي  ال�س���روط  م���ن 

الإدارة  قب���ل  م���ن  املنف���ذة  ال�سرك���ة 
املحلية، باأن يتم اختزال الوقت".

وم�سى ر�سو، اإىل اأن "هناك م�ساريع 
اأخ���رى �سرتاتيجي���ة، مث���ل اجل�س���ر 
املو�س���ل  يف  وال�ساب���ع  ال�ساد����ص 
وال�س���ارع احل���ويل واإعم���ار املدين���ة 
القدمية وتخ�سي����ص مبالغ لاأق�سية 

املت�س���ررة  واملناط���ق  والنواح���ي 
وقي���ام  الع�سكري���ة  العملي���ات  م���ن 
تنظي���م داع����ص الإرهاب���ي بتفجرها 
مث���ل ق�س���اء �سنج���ار خ���ال احتاله 
املحافظ���ة ع���ام 2014، وتنفي���ذ هذا 
امل�سروع �سيكون خارطة طريق جلنة 

اإعمار املو�سل".

وكان النائب عن �سنجار حمما خليل 
قد ح���ذر يف وق���ت �سابق م���ن �سياع 
الأم���وال املخ�س�س���ة لإع���ادة اإعم���ار 
الق�ساء، وحتدث ع���ن وجود �سبهات 
ف�س���اد كب���رة، داعي���ًا اإىل حما�سب���ة 

امل�سوؤولني عنها.
م���ن جانبه، يتطلع النائب عن نينوى 

�س���روان الدوب���رداين، اإىل "اأهمي���ة 
ال�ستفادة من هذه الأموال يف اإعمار 
املحافظ���ة الت���ي تع���اين م���ن خ���راب 
كب���ر نتيج���ة جرائ���م تنظي���م داع�ص 

الإرهابي".
وتابع الدوبرداين، اأن "قانون المن 
الغذائ���ي خ�س�ص للمحافظ���ة اأمواًل 
ينبغ���ي اأن يت���م انفاقه���ا يف امل�ساريع 

التي تخدم املحافظة".
وكان���ت الإدارة املحلي���ة يف نين���وى 
قد اأك���دت اأنه���ا اكمل���ت كل املتطلبات 
الفني���ة واملالي���ة للبدء باعم���ار مطار 
املو�سل ال���ذي �سيكون اول امل�ساريع 
اعم���ارا و�سياأتي بعده اعمار عدد من 
م�سايف املو�س���ل واأبرزها امل�ست�سفى 
اجلمهوري العام مع الفنادق املدمرة، 
منوه���ة اإىل اأن ه���ذه امل�ساريع �سيتم 
اعماره���ا مببا�س���رة ومتابعة من قبل 
رئي����ص ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي 

خال املرحلة القادمة.

حملة اإعمار المحافظة ت�صمل تاأهيل طرق وج�صور حيوية

 بغداد/ المدى

اأف�س���ح وزير الدفاع جمعة عناد عن اإعادة تاأهيل طائرة 
اجل���وي  ال�سط���ول  اإىل  واإ�سافته���ا  �سيني���ة  م�س���رة 

العراقي.
وق���ال عناد يف ت�سري���ح تلفزيوين تابعت���ه )املدى(، اإن 
"زيارة قمنا بها واطلعنا من خالها على حملة ت�سليح 
الطائرات امل�سرة امل�سلحة )�سي اأج فور( وهي طائرات 
�سينية ممت���ازة ا�سرتكت يف احلرب �سد تنظيم داع�ص 

الإرهابي وكان لها دور كبر يف املعركة".
واأ�ساف، اأن "هذه الطائرة وبعد اأن انتهت املواجهة مع 
تنظي���م داع�ص الإرهابي يف ع���ام 2017، اأكملت عمرها 

التقريبي وركنت يف املخازن".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الوزارة جلاأت اإىل التعاقد مع ال�سركة 
الأم قب���ل ع�سرة اأ�سهر، وبا�سرت تل���ك ال�سركة قبل �سهر 

بعملية ت�سليح الطائرة".
و�س���دد عناد، على اأن "هذه الطائ���رة �سوف ت�ساف اإىل 
ال�سطول العراقي اجلوي وتبداأ بواجباتها يف مناطق 

العمليات كافة".
اإىل ذل���ك، اأك���د م�سدر ع�سك���ري م�س���وؤول، ان "الغر�ص 
م���ن تاأهيل هذه الطائ���رات لغر�ص اطاقه���ا يف ال�سماء 
العراقية لر�س���د اأماكن وجود تنظي���م داع�ص الإرهابي 

واخلايا النائمة".

تاأهيل طائرات �شينية م�شّيرة 
نينوى تتعاقد على "مطار المو�شل" وتتلقى الأموال لم�شاريع كبرىلر�شد تحركات داع�ض

من مرا�شيم عا�شوراء في بغداد.. عد�شة: محمود روؤوف
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وتابع �لتقرير, �أن "عنا�شر �أمن �لم�شت�شفى 
قام���و� عنده���ا باغ���الق �لم�شت�شف���ى و�لقاء 
�إل���ى �أن  �لقب����س عل���ى �لرج���ل". و�أ�ش���ار, 
"�لطبيب���ة مري���م تق���ول �إن���ه لح�شن حظها 
كانت كامي���ر�ت �لمر�قبة ف���ي �لردهة تعمل 

و�شجلت ما حدث".
وبي���ن �لتقري���ر, �أن "مريم ��شاف���ت: �أتذكر 
بوقتها قولي باأنني �شاأموت حتما, كنت في 
�شدمة كامل���ة, ولعنت �ليوم �لذي �أ�شبحت 
به طبيبة." و�أو�ش���ح, �أن "مريم, 27 عامًا, 
كانت طبيب���ة مقيمة في �شنته���ا �لثانية بعد 
�لتخ���رج في �ح���دى م�شت�شفي���ات �لجر�حة 
في بغد�د عندما وقع هذ� �لحادث في كانون 

�لثاني 2021".
و�ش���دد �لتقري���ر, عل���ى �أن "�لمهاجم كان قد 
�ألق���ي علي���ه �لقب�س وت���م �يد�ع���ه �ل�شجن, 
ولك���ن مريم فكرت منذ ذل���ك �لوقت, كما هو 
�لح���ال م���ع كثي���ر م���ن �الأطب���اء �لعر�قيين, 

بمغادرة �لبالد".
�أخي���ر الأطب���اء  "��شتط���الع  وتح���دث ع���ن, 
محافظة بغد�د ك�شف عن تعر�س 87% منهم 
للعنف خ���الل �الأ�شهر �ل�شت �لت���ي تلت ذلك 

�لحادث".
و�أردف �لتقري���ر, �أن "غالبية هوؤالء �الأطباء 
ق���د  �شده���م  �لعن���ف  ح���االت  ب���ان  ذك���رو� 
ت�شاع���دت منذ ب���دء وباء جائح���ة كورونا, 
و�ن ثالث���ة �رب���اع �لهجم���ات و�العتد�ء�ت 

كانت ترتكب من قبل مر�شى وعو�ئلهم".
تق���ول مري���م, �ن "�لرج���ل �ل���ذي هاجمه���ا 
كان ل�ش���ًا غالب���ا ما ي�شرق م���ن �لم�شت�شفى, 
و�ن ذل���ك مث���ال عل���ى �شع���ف �الإج���ر�ء�ت 
�الأمني���ة �ل���ذي يك�ش���ف �لمع���دالت �لعالي���ة 
م���ن �لعنف �لتي يتعر�س له���ا �الأطباء �ثناء 
�لعم���ل". و�أك���د �لتقري���ر, �أن "مري���م �شكت 

ه���ي وزميالتها في منا�شبات عدة عن �لقفل 
�لمك�ش���ور لغرف���ة ��شتر�ح���ة �الأطب���اء �لذي 
ل���م ي�شلحه �أح���د". و�شدد, عل���ى �أن "هناك 
حالة �شائع���ة في �لعر�ق �ن يق���وم �أ�شدقاء 
و�أق���ارب بمر�فقة �لمري�س في �لم�شت�شفى, 
وف���ي بع����س �الأحي���ان ي�ش���ل عدده���م �ل���ى 
15 �شخ�ش���ًا. وعندم���ا ال يتمك���ن طبيب من 
معالجة مري�س يحت�ش���ر �و ي�شعرون بانه 
�رتك���ب خط���اأ, ف���ان �لتوتر�ت تتح���ول �لى 

عنف". وق���ال ريا�س لفته وهو بروفي�شور 
�لم�شتن�شري���ة  بالجامع���ة  �الأوبئ���ة  عل���م 
ف���ي بغ���د�د, �إن "�لمري����س عندم���ا يذه���ب 
�ل���ى �لم�شت�شف���ى ويك���ون ف���ي حال���ة توتر 
وهيج���ان, فان �الأطب���اء يو�جهون �شعوبة 
ف���ي �لتعام���ل مع���ه, �لمر�ش���ى ي�شبح���ون 

غا�شبين ويميلون لالعتد�ء."
ف���ي  "�لتر�خ���ي  �أن  �لتقري���ر,  و��شتط���رد 
�إج���ر�ء�ت �الم���ن تعني بان ه���ذه �لهجمات 

و�العتد�ء�ت ق���د تتخللها �أ�شلح���ة, وت�شير 
�الإح�شاء�ت �ل���ى �ن 20% من �لمدنيين في 

�لعر�ق يمتلكون �أ�شلحة".
ويع���ود لفت���ه ليوؤك���د, �أن "�لنا����س قلق���ون 
وم�شلح���ون ف���ي نف����س �لوق���ت, و�ن هناك 
م�ش���اكل متعلقة بنظ���ام �لرعاي���ة �ل�شحية. 
كل هذه �لعو�مل ت�شاهم في ت�شاعد حاالت 

�لعنف."
و�ش���دد �لتقري���ر, عل���ى �أن "لفت���ه ي�شتذك���ر 

�شخ�شي���ًا حادثتين قتل فيه���ا طبيبان, وفي 
�لعام 2005 تم قتل مجموعة من 10 �أطباء 

في محافظة كربالء جنوب بغد�د".
يق���ول لفت���ه, �ن "�لقبائل تعم���ل وفق نظام 
ع�شائري ف���ي �لعر�ق و��شتحدث���ت �أ�شلوبا 

جديد� في �البتز�ز".
وتابع لفتة, �أن "ه���ذه �لقبائل تقوم بتهديد 
�أطب���اء وعو�ئلهم جر�ء �أخط���اء حقيقية �و 
مفبركة, مطالبين ب� )ف�شل ع�شائري( ي�شل 

في بع�س �الأحيان �ل���ى 145 مليون دينار, 
و�أطباء �آخرون تحدثو� عن جز�ء�ت �أخرى 

�شلت �لى 300 مليون دينار".
ويو��شل لفته, �أن "هناك حالة في �لعر�ق, 
ل�شوء �لحظ, ه���ي �ن �غلب �لنا�س يعرفون 
�ن باإمكانهم �الإفالت من �لعقاب, وعندما ال 
يوج���د هناك عقاب, فباإمكانك فعل �أي �شيء 
تري���ده." م���ن جانب���ه, �أف���اد قتيب���ة عثمان, 
طبي���ب جر�ح���ة قلبي���ة, ب���اأن "مث���ل هك���ذ� 
م�ش���اكل جعلت ق�شما م���ن �الأطباء يلجوؤون 
�ل���ى ت�شرف���ات معين���ة م���ن خ���الل �لقي���ام 
باإجر�ء�ت طبية عل���ى �لمري�س لي�شت ذ�ت 

فائدة مجرد ال�شتر�شاء �فر�د عائلته".
وتاب���ع عثم���ان, �أن "�لمري����س عندما تر�ه 
�ن���ه قد م���ات وهن���اك 10 ��شخا����س يقفون 
بجانب���ك, فانه���م �شيقتلون���ك �إذ� قل���ت �ن���ه 
ميت, وله���ذ� يلجاأ �لطبي���ب الإعطائه �شعقة 
كهربائي���ة من�شط���ة للقلب, ربم���ا مرتين �و 
ث���الث م���ر�ت �و �أربعة وحت���ى ع�شرة, �نت 
تعلم �ن هذ� �ل�ش���يء خطاأ, ولكن ماذ� عليك 

�ن تت�شرف في مثل هكذ� موقف؟."
ولف���ت �لتقري���ر, �إل���ى �أن "عثم���ان يقول �ن 
يومي���ًا,  �الج���ر�ء  به���ذ�  يقوم���ون  زمالئ���ه 
و�نهم ياأخ���ذون �حتياطات م�شبقة في حال 
توقعه���م موت مري�س وهو �نهم ي�شتدعون 
رج���ال �م���ن �لم�شت�شف���ى". ون���وه, �إلى �أن 
�الأطباء  م���ن  كبيرة  �ع���د�د�  دف���ع  "�لعن���ف 
لمغادرة �لب���الد", مبينًا �أن "در��شة �أجريت 
ع���ام 2017 �أظه���رت �أن 77% م���ن �الأطب���اء 
�لمبتدئي���ن يفك���رون بالهجرة, وف���ي �لعام 
2019 ق���ال متحدث ع���ن وز�رة �ل�شحة �ن 
20 �أل���ف طبي���ب ق���د فعل ذل���ك, م�شي���ر� �لى 
�ن عامل �لعنف ه���و �أحد �الأ�شباب �لرئي�شة 
له���ذه �لحال���ة". وذك���ر �لطبي���ب لفت���ه, �أن 
"�لعنف ال ي�شتهدف �ل�شخ�س �لمعني فقط, 
بل يتعدى ذل���ك لزمالئه وعائلته و�أ�شدقائه 

م�شكل���ة  لدين���ا  كان���ت  �شابق���ا  �قارب���ه,  �و 
هج���رة �لعق���ول, و�ن هن���اك بع����س �لدول 
ت�شتقب���ل كفاء�تن���ا �لطبي���ة, �م���ا �ليوم فان 
تلك �لظاهرة قد تحولت �لى �لدفع للهجرة, 
نحن نق���وم بدف���ع عقولنا لمغ���ادرة �لعر�ق 
ب�شب���ب �لعن���ف." و��شتط���رد �لتقري���ر, �أن 
تدفع  و�لتهديد�ت  �لع�شائري���ة  "�لجز�ء�ت 
�الأطب���اء �أي�شا �ل���ى �البتعاد ع���ن �لعمليات 
�لجر�حي���ة �لمعق���دة, �الأطب���اء �لخريجون 
�لجدد يتحا�ش���ون خو�س عمليات جر�حية 
معق���دة مث���ل عملي���ات �لقل���ب �و عملي���ات 
�لط���و�رئ". ويق���ول �لطبي���ب عثماني, �ن 
"�خت�شا�ش���ي هو جر�حة قلبية ود�ئما ما 
تك���ون فيها معدالت �لوفي���ات عالية, ال �أحد 
يق���دم عل���ى خو�شه���ا, و�إذ� ما �أق���دم طبيب 
عل���ى �جر�ء عملي���ة قلب ويم���وت �لمري�س 
ف�شيك���ون في م�شكلة." وذه���ب �لتقرير, �ن 
هذه  مكافحة  حاولت  �لعر�قي���ة  "�لحكومة 
�لم�شكل���ة بت�شري���ع قانون حماي���ة �لطبيب 
بموجب���ه  ُي�شم���ح  و�ل���ذي   ,2020 لع���ام 
للطبيب حم���ل م�شد�س �ثن���اء �لعمل", فيما 
يع���ّد �لطبيب لفته "هذ� �الج���ر�ء بانه مثير 
لل�شخرية الأن���ه يعتقد �ن تو�شع نطاق تملك 

�ل�شالح هو ور�ء ظاهرة �لعنف �أ�شاًل".
وتاب���ع �لتقري���ر, �أن "�لطبيب���ة مريم تقول 
�نها فق���دت ثقتها بالمنظوم���ة �ل�شحية بعد 
قيام ع�شيرة �لمعتدى عليه���ا بزيارة لبيتها 
ف���ي �للي���ل لل�شغ���ط عليها ب�شح���ب �لق�شية 
و�لتنازل, فقد عادت �لى �لعمل ولكنها تفكر 
بالهجرة". وم�ش���ى �لتقرير, �إلى �أن "مريم 
تقول: �نا متعلقة جد� بعائلتي, ال �عتقد �ن 
�المر يج���دي بالعي�س وحيدة م���ن غيرهم, 
�نه �ل�شبب �لوحيد �لذي يقف �أمام تفكيري 

بالهجرة."
عن: �سحيفة الغارديان 
البريطانية

 بغداد/ �سيف عبد اهلل

ك�سف قان�ن الدعم الطارئ لالأمن 
الغذائي والتنمية الذي �سرع 

م�ؤخراً، عن حجم البطالة الكبري، 
يف عم�م املحافظات العراقية، 
حيث اأن االأم�ال التي خ�س�سها 

القان�ن باتت ال ت�سد احلاجة 
الفعلية للباحثني عن العمل.

و�سّ�ت جمل�س الن�اب العراقي يف 
)8 حزيران 2022(، على قان�ن 
الدعم الطارئ لالأمن الغذائي 

باملجمل.

وذكرت �لد�ئ���رة �الإعالمية للربملان, �أن "�لقانون 
يه���دف �إىل حتقي���ق �الأم���ن �لغذ�ئ���ي وتخفي���ف 
ح���د �لفق���ر وحتقي���ق �ال�شتق���ر�ر �مل���ايل يف ظ���ل 
�لتطور�ت �لعاملية �لطارئ���ة و�ال�شتمر�ر بتقدمي 
بامل�شت���وى  و�الرتق���اء  للمو�طن���ن  �خلدم���ات 
�ملعي�ش���ي له���م بع���د �نتهاء نف���اذ قان���ون �ملو�زنة 
وخلق فر�س �لعم���ل وتعظيم ��شتفادة �لعر�قين 
من مو�رد �لدولة ودفع عجلة �لتنمية و��شتئناف 
�لعم���ل بامل�شروع���ات �ملتوقف���ة و�ملتلكئ���ة ب�شبب 
عدم �لتمويل و�ل�شري بامل�شروعات �جلديدة ذ�ت 

�الأهمية".

احلل ال�حيد مل�سكلة العراق
ويف ه���ذ� �ل�ش���دد, �أك���د ع�ش���و �للجن���ة �ملالي���ة 
�لنيابي���ة �شجاد �ش���امل, �أن "�لدرج���ات �لوظيفية 
�لت���ي ج���اءت �شم���ن قان���ون �الأم���ن �لغذ�ئي هي 
1000 درجة لكل حمافظ���ة وهذ� �لعدد غري كاف 

وال يتنا�شب مع �لبطالة و�خلريجن".

وق���ال �شامل يف حديث ل� )�ملدى(, "على �حلكومة 
يف  خ�شو�ش���ًا  �أخ���رى  جم���االت  يف  تبح���ث  �أن 
�لقط���اع �خلا����س لتوف���ري فر�س عم���ل من خالل 
للقط���اع  �الجتماع���ي  �ل�شم���ان  قان���ون  �إق���ر�ر 
�خلا����س", متوقع���ًا �أن ه���ذ� �لقان���ون "هو �حلل 

�لوحيد مل�شكلة �لبطالة يف �لعر�ق".
ولفت �إىل �أن "�الأعد�د �لتي تقدمت لطلب �لتعين 
�شم���ن �الألف درج���ة, و�لتي و�شل���ت �إىل �أربعن 
�ألف���ًا �أو �أكرث, تك�ش���ف حجم �لبطال���ة يف �لعر�ق 

و�الأعد�د �لهائلة �مللمو�شة فعليًا".

مالحظات على القان�ن
م���ن جانب���ه, ب���ن �خلب���ري �القت�ش���ادي حمم���ود 
�مل�شه���د�ين, وجود مالحظات عدي���دة يف قانون 
�الأم���ن �لغذ�ئي من فق���ر�ت, ومنه���ا ق�شية �الألف 

درجة لكل حمافظة.
وقال �مل�شهد�ين يف حديث ل� )�ملدى(, �إن "�لعر�ق 
يحت���اج �إىل �أرقام كبرية م���ن �لدرجات �لوظيفية 
لتعين �خلريجن وبالتايل فاإن هذه �لدرجات ال 

تكفي من �الأ�شا�س".
�أق���رت  "مل���اذ�  بالق���ول,  �مل�شه���د�ين  وت�ش���اءل 
�حلكوم���ة �أل���ف درجة ل���كل حمافظ���ة؟ وعلى �أي 
�أ�شا����س �عتمدت؟ حيث �إن �أع���د�د وم�شاحات كل 
حمافظ���ة تختلف ع���ن �الأخرى ناهي���ك عن ن�شب 

�لفقر و�ملحرومية يف بع�س �ملدن".

اعرتا�س قان�ين
عدن���ان  �لقان���وين  �خلب���ري  �عت���رب  ذل���ك,  �إىل 
�ل�شريف���ي, �أن "قانون �الأمن �لغذ�ئي هو خمالف 
م���ن �الأ�شا����س حي���ث ال ميك���ن للربمل���ان �أن يقدم 
م�شاريع �لقو�نن لنف�شه؛ ومن ثم ي�شوت عليها, 
ب���ل كان �الأوىل تق���دمي �ملق���رح م���ن �حلكوم���ة 

للربملان للت�شويت عليه".
�ل�شريف���ي ق���ال يف حدي���ث ل���� )�مل���دى(, "مين���ع 
عل���ى حكومة ت�شري���ف �الأعمال �إبط���ال م�شاريع 
�لقو�ن���ن", م�شريً� �إىل �أنه "م���ن حق �لربملان �أن 
ي�ش���رع �لقو�ن���ن �لتي ال ترتب عليه���ا �لتز�مات 

مالية".

اأخ�سائي�ن يرف�س�ن اإجراء عمليات معقدة خ�فًا من املالحقات الع�سائرية

تقرير بريطاني: تزايد العتداء على الأطباء وق�سم كبير منهم يفكر بالهجرة

 بغداد/ ح�سني حامت

بع���د ع�ش���رة �أ�شه���ر عل���ى �إج���ر�ء �النتخاب���ات 
�لنيابي���ة �زد�دت �الأزم���ة �ل�شيا�شي���ة تعقي���د� 
�أك���رث, وكرثت �ملطالب���ات �لد�عي���ة �ىل تعديل 
�لد�شت���ور, �إذ �شرب �لعملية �ل�شيا�شية برمتها 
�شل���ل ت���ام يف ظل �لعج���ز عن �نتخ���اب رئي�س 

جديد للجمهورية وت�شكيل حكومة جديدة.
ويرى ن���و�ب وخمت�ش���ون, �أن عملي���ة تعديل 
"خط���وة  �حلالي���ة  �ملرحل���ة  يف  �لد�شت���ور 
معق���دة", �إذ �ن �لعملية حتتاج �ىل بيئة هادئة 
بعي���دة ع���ن �ل�شغوط���ات و�لفو�ش���ى. ويقول 
�خلب���ري �لقان���وين عل���ي �لتميم���ي يف حديث 
ل�)�ملدى(, �إن "�لد�شتور �لعر�قي من �لد�شاتري 
�جلام���دة ولي�شت �ملرنة, �إذ ال ميكن تعديله �ال 
باإج���ر�ء�ت معقدة", مبين���ا �ن "تعديله ن�شت 
عليه �مل���و�د 142 و126 من �لد�شتور �لعر�قي 
حيث البد من تطبيق �ملادة 142 �وال كما يقول 
قر�ر �ملحكمة �الحتادية 54 / 2017". وتابع, 
"ال بد على �لربملان من �ن ي�شكل جلنة �لتعديل 
و�ن يو�ف���ق على تعديالته���ا باالأغلبية �ملطلقة 
�أع�ش���اء �لربمل���ان ن�ش���ف  �أع�شائ���ه �ي  لع���دد 
�لع���دد �لكلي ز�ئ���د و�حد بعد حتق���ق �لن�شاب 
و�ن يعر����س عل���ى �ال�شتفت���اء ويو�فق ن�شف 
�مل�شوت���ن ز�ئ���د و�ح���د و�ن ال يعر����س على 

�لتعديل ثلثا �مل�شوتن يف ثالث حمافظات".
و�أ�شار �لتميمي �إىل, �أنه "ال بد من حل �لربملان 
�حل���ايل �واًل وف���ق �مل���ادة 64 م���ن �لد�شت���ور 
�لت�شريعي���ة  �النتخاب���ات  و�إج���ر�ء  �لعر�ق���ي 
�لد�شت���ور  يعر����س  ذل���ك  بع���د  ث���م  �ملبك���رة, 

للت�شويت وتعديالته".
وتن�س �ملادة )64( من �لد�شتور �لعر�قي على 

�لتايل:
�واًل : ُيحل جمل�س �لن���و�ب, باالأغلبية �ملطلقة 
لعدد �ع�شائه, بناًء على طلٍب من ثلث �ع�شائه, 
�أو طلٍب من رئي�س جمل�س �لوزر�ء و مبو�فقة 
رئي�س �جلمهورية, وال يجوز حل �ملجل�س يف 
�ثناء مدة ��شتجو�ب رئي�س جمل�س �لوزر�ء .

ثاني���ًا: يدع���و رئي����س �جلمهوري���ة, عن���د حل 
جمل�س �لنو�ب, �إىل �نتخابات عامة يف �لبالد 

خ���الل م���دة �ق�شاها �شت���ون يومًا م���ن تاريخ 
�حل���ل, ويعد جمل�س �ل���وزر�ء يف هذه �حلالة 

م�شتقياًل ويو��شل ت�شريف �المور �ليومية.
ب���ه رئا�ش���ة  تق���وم  "م���ا  �ن  �لتميم���ي,  وب���ن 
تعدي���الت مقرح���ة ميك���ن  م���ن  �جلمهوري���ة 
للربمل���ان �ن ياأخذه���ا م���ن ب���اب �ال�شتئنا����س 
بال���ر�أي الن �لق���ر�ر �أخ���ري� بي���د �لربملان وفق 
�مل���ادة 142 د�شت���ور". ب���دوره, يق���ول ع�شو 
�للجن���ة �لقانوني���ة �لنيابي���ة ع���ارف �حلمامي 
يف حدي���ث ل�)�مل���دى(, �إن "�أح���د �ه���م ركائ���ز 
تعديل �لد�شتور �لعر�قي �لتي و�شعها جمل�س 
�لن���و�ب خ���الل و�ش���ع �لد�شت���ور �حل���ايل هو 
عر����س �لتعدي���ل عل���ى �ل�شع���ب, و�ل�شعب هو 

�حلاكم من خالل ��شتفتاء".
و�أ�شاف �حلمامي, "�إذ� �عر�شت حمافظتان 
باط���ال",  �لتعدي���ل  في�شب���ح  �لتعدي���ل  عل���ى 
م�شت���دركا "باالإ�شافة �ىل �لفق���رة �الأوىل فاإنه 
يجب على جمل�س �لنو�ب �ن ميار�س �عماله".
وفيم���ا يخ����س �ج���ر�ء �النتخاب���ات �ملبك���رة 
وح���ل �لربمل���ان, �أ�ش���ار, �ىل �ن���ه "ال ب���د م���ن 

وج���ود حكوم���ة كامل���ة �ل�شالحي���ات الإج���ر�ء 
خمالف���ات  عليه���ا  ترت���ب  �لت���ي  �مله���ام  تل���ك 
د�شتوري���ة يف بع�س فقر�ته���ا, �إذ �ن �حلكومة 
�حلالي���ة حكوم���ة ت�شري���ف �عم���ال, وتعت���رب 
م�شتقيل���ة بحكم �لقان���ون". من جهت���ه, يقول 
�لباح���ث يف �ل�شاأن �ل�شيا�ش���ي علي �لبيدر يف 
حدي���ث ل�)�مل���دى(, �إن "تعدي���ل �لد�شت���ور يف 
ه���ذه �ملرحلة ق���د ال ياأتي بخط���و�ت �الإ�شالح 
�ملطلوب���ة, �إذ �ن هن���اك هيمن���ة و�شيط���رة من 
قبل �الأطر�ف �لدينية �لتي و�شعت فقر�ت يف 
بع�س �مل���و�د ومن �شمنها �مل���ادة �لثانية �لتي 
تن�س على رف�س �إ�شافة �ي ن�س يتعار�س مع 

�لدين �الإ�شالمي".
وتن�س �ملادة )2( م���ن �لد�شتور �لعر�قي على 

�لتايل:
�واًل:- �ال�ش����الم دين �لدول�����ة �لر�شمي, وه�و 

م�شدر �أ�ش��ا�س للت�شريع :
�أ -ال يج���وز �ش���ن قانون يتعار����س مع ثو�بت 

�حكام �ال�شالم .
ب -ال يج���وز �شن قان���ون يتعار�س مع مبادئ 

�لدميقر�طية .
ج-ال يجوز �شن قان���ون يتعار�س مع �حلقوق 
ه���ذ�  يف  �ل���و�ردة  �ال�شا�شي���ة  و�حلري���ات 

�لد�شتور .
ثاني���ًا :- ي�شم���ن ه���ذ� �لد�شت���ور �حلفاظ على 
�لهوي���ة �ال�شالمي���ة لغالبية �ل�شع���ب �لعر�قي, 
كم���ا وي�شم���ن كامل �حلق���وق �لديني���ة جلميع 
�الف���ر�د يف حرية �لعقي���دة و�ملمار�شة �لدينية 
كامل�شيحين و�الإيزدين و�ل�شابئة �ملند�ئين.

ق���د  �خلط���وة  "ه���ذه  �ن  �لبي���در,  و�أ�ش���اف 
تق���ود �ىل �إ�شاف���ة م���و�د �و �لتط���رف الإع���الن 
�أ�شب���ه  �نه���ا  �أي  بنفوذه���ا  قدرته���ا و�لتبج���ح 
باال�شتعر�����س, الإطال���ة عم���ر تل���ك �الأط���ر�ف 

�لدينية يف �ل�شلطة".
و�أ�ش���ار, �ىل �أن "تعدي���ل �لد�شت���ور يف ه���ذه 
�ملرحل���ة ي�شب���ه كتابت���ه يف �ملر�ح���ل �ل�شابقة, 
وفر����س  وفو�ش���ى  ت�شنج���ات  �شه���دت  �لت���ي 

�إر�د�ت".
�لد�شت���ور  م���و�د  "تعدي���ل  �ن  �لبي���در,  ور�أى 
يحت���اج �ىل بيئة منا�شبة و��شتقر�ر ن�شبي يف 
�لب���الد وحال���ة من �له���دوء بعيد� ع���ن �أ�شاليب 

�ل�شغط �ملتبادلة".
يف  �لعر�ق���ي  �لد�شت���ور  "كتاب���ة  �ن  وتوق���ع, 
ه���ذه �لف���رة �شتجعل���ه ي�شم �أخط���اء �أكرث من 
�ملوجودة يف �لد�شت���ور �حلايل, ون�شطر �ىل 
�إع���ادة �شياغته ثاني���ة", و��شفها ب���� "�لعملية 

�ملعقدة يف هذه �ملرحلة".
 ويف وق���ت �شابق, قال زعي���م �لتيار �ل�شدري 
مقت���دى �ل�شدر, بع���د دخول �ن�ش���اره �ملنطقة 
�خل�ش���ر�ء و�لربمل���ان و�العت�ش���ام الأك���رث من 
ع�ش���رة �أي���ام, �إنه���ا "�لفر�شة �لذهبي���ة لكل من 
�كت���وى م���ن �ل�شع���ب بن���ار �لظل���م و�الإره���اب 

و�لف�شاد و�الحتالل و�لتبعية".
و�أ�ش���ار �ىل �نها "فر�شة عظيمة لتغيري جذري 
للنظ���ام �ل�شيا�ش���ي و�لد�شت���ور و�النتخاب���ات 
�لت���ي �إن زورت ل�شال���ح �لدول���ة �لعميقة باتت 
�أف�ش���ل �نتخاب���ات ح���رة ونزيه���ة, و�إن كان���ت 
م���زورة  بات���ت  �لفا�شدي���ن  و�أز�ح���ت  نزيه���ة 
تنه�شه���ا �أيادي �لفا�شدين م���ن جهة و�لدعاوى 

�لكيدية من جهة �أخرى".

ترجيحات با�ستبعاد تعديل الد�ستور: "عملية معقدة" في المرحلة الحالية
قانون "الأمن الغذائي" يرتك �سدمة 

جديدة للخريجني والعاطلني

اأكييد تقرير بريطاين تزايد حيياالت االعتداء على االأطباء يف العراق، وفيما اأ�سار اإىل اأن ق�سمًا كبييرياً منهم يفكر بالهجرة اإىل اخلارج، حتدث 
عيين اآخرين يرف�سيي�ن اإجراء العمليات اجلراحية املعقييدة ب�سبب اخل�ف من املالحقيية الع�سائرية التي ينتج عنها دفييع مبالغ عالية اإىل ذوي 
املري�س يف حال وفاته. وذكر تقرير ل�سحيفة )الغارديان( الربيطانية ترجمته )املدى(، اإن "مرمي علي كانت قد دخلت ت�ا لغرفة ا�سرتاحة 

االأطباء يف ردهة جراحة االأع�ساب عندما ام�سك بها رجل وطرحها اأر�سا وو�سع ال�سكني على رقبتها".

يتطلب بيئة م�ستقرة بعيدة عن ال�سغ�طات واالأطراف الدينية

ردهة يف اإحدى م�شت�شفيات بغداد

اآليات تعديل الد�شتور العراقي تفر�ض اإجراءات معقدة
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اآخر الرطانات: ال�سياقات 
الد�ستورية

�أدخل �ملهزومون �ملتم�ش���كون مبنظومة حكم �لف�ش���اد و�جلاهلية 
�لدع���وة �ىل ��ش���اح �لنظ���ام �ل�شيا�ش���ي و�ع���ادة بن���اء �لدول���ة 
وح���ل �لربملان و�ج���ر�ء �النتخابات �ملبك���رة يف رطانة ال �أول لها 
وال �آخ���ر، تب���د�أ من �لل���وذ ببدع���ة »�ل�شياق���ات �لد�شتورية« ومتّر 
بكوميديات �الجماع �لوطني ثم باإعادة �لثقة �ملُ�شّفرة بني �لقادة 
�ل�شيا�شي���ني و«�ملكون���ات« و��شح���اب �حلل و�لربط، ث���م تنتهي 
)وه���و �ملطل���وب( ب�اإبق���اء �حل���ال على حال���ه و�ع���ان »��شتحالة 
�ال�شاح خارج �ل�شياقات �لد�شتوري���ة« الأنه ح�شبهم يفتح �لباد 
على �لفو�شى و�شياع ما حتقق من منجز�ت،  �ما �لبديل و�عادة 

�ملياه �ىل جماريها  فباملفاو�شات.. وال غري �ملفاو�شات.
وم���ن رطانة يتقاذفون بها �ىل رطانة �خ���رى يبتدعون »�لتقعري« 
به���ا ُيطرح �لد�شت���ور كطريق �شحري للح���ل، فيما يعرف �جلميع 
�ن ه���ذ� �لد�شت���ور بت�شارب ن�شو�ش���ه وغمو����س �حكامه ود�س 
�لع�ش���ر�ت م���ن م���و�ده  يف ثاج���ة �لتعدي���ات �لت���ي ط���ال زمنها 
عل���ى م���ا يقرب من عقدي���ن من���ذ �لت�شويت علي���ه، مل ي�شمن )وال 
م���رة و�ح���دة( �لعم���ل و�اللت���ز�م ببن���اء �لدول���ة، وجل���م �لف�شاد، 
وردع ��شح���اب �ل�ش���اح �مل�شتق���وي بجه���ات خارجي���ة، كم���ا مل 
ي�ش���ّكل موئ���ا للمظلومني و�ملهان���ني وحمبي باده���م، و�حلال، 
فقد حت���ّول �لد�شتور من �شامن لل�شلم �الهل���ي �ىل عائق للتفاهم 
وح���ل �مل�شكات، و�ل�شب���ب يف ذلك �ن غالبي���ة ن�شو�س و�أبو�ب 
�لد�شت���ور ُوزع���ت كاأ�شاب حما�ش�ش���ة بني �لفرق���اء، فلكل فريق 
م���و�د د�شتورية يتم�شك بها، مقابل مو�د يدعو �ىل تغيريها، فيما 
ف�شلت جميع �للجان و�لهيئات و�مل�شاريع و�ربع دور�ت برملانية 
يف �لتو�ش���ل �ىل »تعدي���ات« متو�فق عليه���ا، با�شتثناء وعود ال 

تعدو هي �الخرى عن رطانات حم�ّشنة.
�ل�ش���وؤ�ل �لتف�شيلي هو: �ذ� كان هذ� هو حال �لد�شتور و�شياقاته 
طو�ل هذه �ل�شنو�ت و�لدور�ت �النتخابية، فماذ� تبقى للفا�شلني، 
�ملهزوم���ني، �ملطلوبني للح�شاب، من ُب���دع لكي يجعلو� من عبارة 
»�شياقات �لد�شتور« ُمدر� للمايني �لعر�قية �ملهانة، و�ملتمردة.

يف »ل�ش���ان �لع���رب« وردت »�لرطان���ة« كاإ�ش���م فاعل م���ن »تر�طن« 
وتعريفه���ا ه���و: �ملخاطب���ة بلغ���ة �أخ���رى ب���ني �ثن���ني ال يفهمه���ا 
وم«  �جلمه���ور، وقد ق���ال �ل�شاع���ر: »كما َتر�َط���َن يف حافاِته���ا �لرُّ
ُطون، بالفتح: �الإِبل �إذ� كانت ِرفاقًا ومعها �أَهلوها،  ان و�لرَّ طَّ و�لرَّ
اَنة من َيْلَقه���ا ُيَخيَُّب« وُيعتقد �ن  و�ن�شد �جلوه���ري بالقول: »َرطَّ
�لرطانة من بع�س �لتقعري، وتابعنا م�شاحكة على ل�شان �ن�شاف 
�ملتعلم���ني م���ن �ملد�فع���ني ع���ن »�آلي���ات �لد�شت���ور« ح���ني حتدثو� 
بعربي���ة غائ���رة، باعتبار �ن �لتقعري )يف ل�ش���ان �لعرب( �ن يتكلم 
�مل���رء باق�ش���ى قعر فمه، ويذه���ب �لقايل )�بو عل���ي( �ىل �ن �لذي 
يرط���ن بالتقعيب »ي�شري فمه كالقعب، وهو �لقدح �ل�شغري« حيث 

»يحتوي �لكام على ما ينفر �ل�شامع لغر�بته«.
قب���ل يوم���ني كان �شاح���ُب رطان���ٍة وتقع���ري يق���ول مل�شاهديه عرب 
�ل�شياق���ات  �ش���د  حت���اك  »مكي���دة«  هن���اك  �ن  �مللون���ة:  �ل�شا�ش���ة 
�لد�شتوري���ة.. ويف ل�شان �لع���رب: من يتحدث كث���ري� عن �ملكائد 

يخفي �ملكائد لغريه.

ا�ستدراك:
���ن يظنُّ اأنَّني ال اأعرف  ����ض للظلم والخداع ف�أ�سحك ممَّ  »اأحي�ن���ً� اأتعرَّ

اأنَّني ُظِلْمُت وُخِدْعت«
جبران خليل جبران 

ال�صوؤال التف�صيلي هو: اذا كان هذا هو حال 
الد�صتور و�صياقاته طوال هذه ال�صنوات 

والدورات االنتخابية، فماذا تبقى 
للفا�صلين، المهزومين، المطلوبين للح�صاب، 

من ُبدع لكي يجعلوا من عبارة »�صياقات 
الد�صتور« ُمخدرا للماليين العراقية 

المهانة، والمتمردة.

 عبد املنعم االأع�صم 
جملة مفيدة

 بغداد/ تميم الح�صن

من المرجح ان تبداأ اليوم االربعاء 
محاوالت مد الج�صور بين االإطار 

التن�صيقي والتيار ال�صدري كخطوة 
وحيدة متبقية امام القوى ال�صيا�صية 

للخروج من االزمة.

وت�شاعدت لغة »�لعناد« بني زعيمي �لتيار 
�ل�شدري، مقتدى �ل�شدر، ودولة �لقانون، 
�ملبكرة  �النتخابات  ب�شاأن  �ملالكي،  نوري 

و�خاء �لربملان.
يف  خ�شومه  متل�س  من  �ل�شدر  ويخ�شى 
بينما  �لربملان،  من  �ن�شاره«  »�شحب  حال 
ي��رف�����س �ل��ط��رف �الخ���ر �الم�����اء�ت �لتي 

يطرحها �الول.
وط��ب��ق��ا مل��ع��ل��وم��ات م���ن د�خ�����ل �الإط�����ار 
»ت��ب��د�أ  �ن  �مل��ف��ر���س  فانه من  �لتن�شيقي 
�ليوم بعد عطلة �لعا�شر من حمرم )�أم�س(، 

�لنقا�شات حول فتح حو�ر مع �ل�شدر«.
وقرر »�لتن�شيقي« �يكال مهمة �حلو�ر �ىل 
ه���ادي �ل��ع��ام��ري، رغ��م وج���ود ماحظات 
على زعيم حتالف �لفتح من فريق �ملالكي 

ومن بع�س قياد�ت �لتحالف.
�شور�  �الثنني،  يوم  �ملالكي  مكتب  ون�شر 
مقر  يف  و�ل��ع��ام��ري  �ملالكي  ب��ني  لقاء  ع��ن 
�زم���ة  ب��ع��د  ل��ق��اء  �ول  يف  �الول،  �ق���ام���ة 

»ت�شريبات �ملالكي«.
وي�شع »�الطاريون« �مًا �شعيفا على �قناع 
�ل�شدر باجللو�س �ىل طاولة �لتفاو�شات، 
خ�شو�شا و�ن �الخري قال قبل �يام، حول 
ما  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد  �الزم����ة،  ح��ل  متطلبات 

و�شفها »�حلو�ر�ت �لهزيلة«.
غري  »ه��دن��ة  ت�����ش��ري  �ن  متوقعة  وك��ان��ت 
م��ع��ل��ن��ة« ب��ني ط���ريف �الزم����ة خ���ال »ي��وم 
�غلب  ين�شغل  حيث  �أم�����س،  ع��ا���ش��ور�ء«، 
�ل�شيا�شيني باملو�كب �حل�شينية �لتي تقام 
يف منازل �لقادة، لكن ما حدث هو �لعك�س.
وبد�أ �لفريقان بار�شال ر�شائل م�شفرة من 
وحي حادثة »عا�شور�ء«، وقال �ل�شدر يف 
�لفا�شد«  يبايع  ال  »مثلي  �ليوم  ذلك  ذكرى 

يف ��شارة فهمت بانه يق�شد �ملالكي.
و����ش��اف زع��ي��م �ل��ت��ي��ار يف ت��غ��ري��دة ي��وم 
�الثنني »ق�شمًا بدمائك يا حيدر.. وب�شبلك 
فينا  ي��ح��ك��م  ت��ال��ل��ه ال  �مل��ن��ح��ر..  حم����زوز 

)�لفا�شد(.. ومثلي ال يبايع )�لف�شاد(«. 
بعد خطاب  تغريدة �الخري جاءت  وكانت 

متلفز لزعيم دولة �لقانون، رف�س فيه حل 
بعد  �ال  �ل�شدر-  دع��وة  بح�شب  �لربملان- 

��شتئناف عمل �ملجل�س.
من  م�شتعري�  �الثنني،  ي��وم  �ملالكي  وق��ال 
ت��ر�ث �ح��د�ث حم��رم �ن »�الم���ام �حل�شني 
عليه �ل�شام كان �شرخة حق يف مو�جهة 

�لكذب و�لتزوير و�لتزييف«.
��شاف  �الزم���ة  على  مبا�شر  تعليق  ويف 
عدة  فيه  تعي�س  بلد  »�ل��ع��ر�ق  �أن  �ملالكي 
�إال  روؤية عليه،  مكونات، وال ميكن فر�س 
�ملوؤ�ش�شات  ع��رب  �مل��ك��ون��ات  تلك  مبو�فقة 

�لد�شتورية«.  
وم��ط��ال��ب  �ملعت�شمني  ع��ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
ق���ائ���ًا: »ال حل  �مل��ال��ك��ي  �ل�����ش��در، ���ش��دد 
للربملان، وال تغيري للنظام، وال �نتخابات 
�إىل  �ل���ن���و�ب  جمل�س  ب��ع��ودة  �إال  م��ب��ك��رة 
�ملطالب،  تلك  يناق�س  �لذي  �النعقاد، وهو 
وما يقرره من�شي به، الأن �لعر�ق ونظامه 
�إال  يخدمه  ال  و�لعر�ق  �عناقنا،  يف  �أمانة 

�لتز�م بالقانون و�لد�شتور«.  
يف  حزنه  �بدى  قد  �ل�شدر  كان  ذلك  وقبل 
ذك����رى »ع���ا����ش���ور�ء« ع��ل��ى م��ا ي��ج��ري يف 
�لعر�ق يف ��شارة فهمت �ي�شا بانها تتعلق 

بالو�شع �ل�شيا�شي.
وقال �ل�شدر على »توتري«: »ما يحزننا هم 
ثّلة يدعون حبك )ويق�شد �المام �حل�شني( 

يف  وظلما  ف�شاد�  �الر���س  يف  عاثو�  وقد 
عر�قنا �حلبيب، ونحن بر�ء منهم �إىل يوم 
و��شاحك  ثورتك  عن  نحيد  ولن  �لدين، 

�إىل يوم �لدين..«. 
على  �ل�شدر  كتب  ثالثة،  ��شتعارة  ويف 
»ت���وي���ر« م��ازج��ا ب��ني »ع���ا����ش���ور�ء« وم��ا 
يجري يف �ملنطقة �خل�شر�ء، قائا: »�للهم 
تقبل منا وقفتنا �الحتجاجية �حلالية يف 
�ملنطقة �خل�شر�ء معكم فمعكم معكم ال مع 

عدّوكم من �لفا�شدين و�لتبعيني«. 
على  �شينت�شر  »�الإ���ش��اح  �أن  و�أ���ش��اف، 

�لف�شاد كما �نت�شر �لدم على �ل�شيف«.
ي�شيطرون  �لذين  �ل�شدر  �أن�شار  و�ق��ام 
على �لربملان منذ 10 �يام، طقو�س »�للطم« 
و«�ل��ت��ط��ب��ري« د�خ����ل �مل��ن��ط��ق��ة �خل�����ش��ر�ء 

و�شاحة �لتحرير.
للتيار  �ل��ت��اب��ع��ون  �مل��ع��ت�����ش��م��ون  وك����ان 
�ل�����ش��دري، ق��د �أخ���ل���و� م��ط��ل��ع �ال���ش��ب��وع 
�حل������ايل، م��ب��ن��ى �ل����ربمل����ان و����ش��ت��م��رو� 

باالحتجاج �مام �لبناية.
وحث �ل�شدر �تباعه يوم �ل�شبت �ملا�شي، 
كرر  فيما  �ال�شتمر�ر باالحتجاجات،  على 

طلبه بحل �لربملان.
وعما يدور يف �لكو�لي�س، يقول �شيا�شي 
�لتن�شيقي  »�الإط����ار  �ن  ل����)�مل���دى(  مطلع 
بذلك  الأن��ه  �ل�شدر  �ليه  يدعو  م��ا  يرف�س 

�شيظهر �مام جمهوره كاأكرب �خلا�شرين«.
ن�شر  عدم  طلب  �لذي  �ل�شيا�شي  وي�شيف 
��شمه �ن: »�الطاريني يعتقدون �ن �لقبول 
ت�شليم  بانه  يعني  �لتيار  زعيم  ب�شروط 
ل�شيطرة �ل�شدر على كل �مل�شهد �ل�شيا�شي 

وال ميكن ت�شكيل حكومة �ال مبو�فقته«.
�لتكتل  د�خ���ل  �ال���ش��و�ت  بع�س  وك��ان��ت 
�عتز�ل  �يام من  �ل�شيعي، قد حاولت بعد 
�ن  �أ�شهر،  قبل  �حلكومة،  ت�شكيل  �ل�شدر 
تتو�شط الإقناع �الخري بالعودة خوفا من 

»��شتفز�زه«.
�ن  ب��ع��د  �الن  »�الط�����اري�����ون«  وي��رف�����س 
 73 �شيطرو� على �لربملان )عقب ��شتقالة 

نائبًا �شدريا( �لذهاب �ىل حل �ملجل�س.
بنتائج  �شكك  من  �ول  كان  و«�لتن�شيقي« 
�النتخابات و�خرج جمهوره �ىل �ل�شارع 
�لتي  �ال���ش��و�ت  على  معر�شا  �شهرين 

ح�شل عليها، مدعيا بوجود تزوير.
وي�شري �ل�شيا�شي �ىل �ن »�لتيار �ل�شدري 
من  �ن�شاره  ي�شحب  �ن  باملقابل  يخ�شى 
وت�شويف  �مل��م��اط��ات  ف��ت��ع��ود  �ل���ربمل���ان 

�لق�شية كما يحدث يف كل مرة«.
يح�شل  �ن  �ل�شدر  يحاول  ذلك  من  وبدال 
ع��ل��ى ت���اأي���ي���د م���ن ق���ط���اع���ات �خ�����رى من 
�جلمهور لان�شمام �ىل �ملعت�شمني د�خل 

�خل�شر�ء.

�الخرية  �شل�شلة تغريد�ته  �حدى  ومن 
فيها  و�ل��ت��ي يرف�س  »ع��ا���ش��ور�ء«  ح��ول 
»حكم �لفا�شد« بح�شب و�شفه، يقول يف 

ختامها: »�أفا من نا�شر ين�شرنا!؟«.
بيانات  م���رة  م��ن  �أك���ر  �ل�����ش��در  و�ذ�ع 
ت��ي��اره  م�����ش��ان��دة  ع��ل��ى  حثت �الخرين 
يف ح���ر�ك���ه �الخ�����ري، ف��ي��م��ا ح����اول جر 
�خل�شر�ء  �ملنطقة  �ىل  »�لت�شرينيني« 
لكنهم قررو� �لتظاهر بعيد� عن �ملنطقة 

�حلكومية.
�شور�  للتيار  تابعة  من�شات  ون�شرت 
ع��م��ا ق��ال��و� �ن���ه �ج��ت��م��اع ب��ني �ب��ر�ه��ي��م 
�جل��اب��ري، وه��و ق��ي��ادي ���ش��دري و�ح��د 
�ع�شاء �للجنة �ملكلفة مبتابعة �العت�شام 
يف �لربملان، مع عدد من ن�شطاء ت�شرين.

ب��امل��ق��اب��ل ك���ان م�����ش��رق �ل��ف��ري��ج��ي وه��و 
)ح��زب  حقي  �آخ���ذ  ن���ازل  ح��رك��ة  رئي�س 
���ش��ي��ا���ش��ي ت��اأ���ش�����س ب��ع��د �ح��ت��ج��اج��ات 
ت�����ش��ري��ن(، ق���د ن��ف��ى وج����ود مم��ث��ل �و 
م��ف��او���س �و م�����ش��ارك ع��ن �حل��رك��ة يف 

»�عت�شامات �خل�شر�ء«.
يف  �شفحته  على  �لفريجي  رد  وج���اء 
�أح��د  وج��ود  ع��ن  �ن��ب��اء  بعد  »في�شبوك« 
فيما  �العت�شامات،  يف  �حلركة  �ع�شاء 
�شدد رئي�س �حلركة على �ن ذلك �لع�شو 

خارج »�حلركة منذ 6 �أ�شهر«.

االإطار التن�صيقي يبداأ اليوم محاولته االأخيرة في التفاو�ض مع التيار

»ر�صائل عا�صوراء« بين ال�صدر والمالكي تعمق اأزمة حل البرلمان

�لق����وى  بغداد/ فرا�ض عدنان �أن  ومر�قب����ون  خ����رب�ء  ي����رى 
�ل�شيا�شية ال خي����ار �أمامها �شوى �إجر�ء 
تغيري�ت يف �مل�شهد �ل�شيا�شي، موؤكدين 

�أن �الإط����ار �لتن�شيقي يجب �أن ي�شتجيب 
ودع����و�ت  �ل�ش����دري  �لتي����ار  ملطال����ب 
�ملتظاهري����ن �لت����ي بات����ت �لي����وم متث����ل 

�أك����ر من جه����ة م����ن بينها �لتي����ار �ملدين 
و�لتنظيمات �لي�شارية.

وق����ال �أ�شتاذ �لعل����وم �ل�شيا�شي����ة ع�شام 

�إن »�حل����ر�ك �جلماه����ريي يف  �لفيل����ي، 
�لع����ر�ق يق����اد م����ن �لد�خ����ل، وال يخ�س 
�لتي����ار �ل�شدري فح�ش����ب، وهناك حر�ك 
للتي����ار �مل����دين و�لتنظيم����ات �لي�شارية، 
�جلميع يريد �لتغي����ري وحتقيق �إ�شاح 

�شامل«.
وتاب����ع �لفيل����ي، �أن »�الإ�شكالي����ة ال تكمن 
يف �لطبق����ة �ل�شيا�شية، �إمنا يف �لقو�عد 
�الأخ����رى �ملتدني����ة، وه����ذ� يجعلن����ا �أمام 
�ش����رورة �أن نقتن����ع بالتغي����ري وال نه����در 

�ملزيد من �لوقت«.
ولف����ت، �إىل �أن »�لق����وى �ل�شيا�شي����ة م����ا 
ز�ل����ت ت����ر�وح يف مكانه����ا، وتعتق����د �أن 
�ل�شعب �ش����وف ي�ش����اب باالإعياء ويعود 

�إىل �ماكنه وهذ� غري �شحيح«.
»�لفر�ش����ة  �أن  �إىل  �لفيل����ي،  و�نته����ى 
متاح����ة �لي����وم حل����ل �لربمل����ان و�لدعوة 
�إىل �نتخاب����ات مبك����رة، خ�شو�ش����ًا و�أن 
�لط����رف �الآخر وه����و �الإط����ار �لتن�شيقي 
كان����ت لدي����ه �عر��ش����ات عل����ى نتائجها 
وحينه����ا �ش����وف ي�شمن �حل�ش����ول على 

��شتحقاقه يف ظل وزنه �النتخابي«.
ب����دوره، ذك����ر �خلب����ري �ل�شيا�ش����ي زي����اد 
وبع����د  �ل�ش����دري  »�لتي����ار  �أن  �لع����ر�ر، 
�ن�شحابه من مبنى �لربملان �إىل حميطه، 
فاأن����ه �أعطى فر�شة لك����ي يتقدم �الآخرون 
خط����و�ت �أك����ر جدي����ة يف ح����ل �الزم����ة 
�ل�شيا�شي����ة وفق����ا الأط����ر ميك����ن �التف����اق 

عليها«.
و�أ�ش����اف �لع����ر�ر، �أن »�جلان����ب �الآخ����ر 
ينبغ����ي عليه �أن ي����رى �إىل هذه �خلطوة 
باأنها طريقة من �أج����ل �إيجاد حل لاأزمة 
�ل�شيا�شي����ة �لر�هن����ة ويب����ادر خلط����و�ت 

مماثلة«.

تفي����د  »�ملوؤ�ش����ر�ت  �أن  �إىل  و�أ�ش����ار، 
باإمكاني����ة �أن حت�شل هن����اك زيار�ت من 
قبل ممثلي �الإط����ار �لتن�شيقي �إىل زعيم 
�لتي����ار �ل�شدري، مقت����دى �ل�شدر، خال 

�الأيام �ملقبلة«.
رئي�����س  م����ن  »كا  �أن  �لع����ر�ر،  وب����ني 
�جلمهورية برهم �شالح ورئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء م�شطف����ى �لكاظم����ي ميكنهم����ا 
�أن يوؤدي����ا دورً� باإيجاد من����اخ للحو�ر«، 
وحتدث عن »ت�شريبات عن مبادة كبرية 
يود طرحه����ا رئي�س �جلمهوري����ة ت�شمل 
جمي����ع �الأو�ش����اع �ملقلق����ة �لت����ي حتي����ط 

بالعملية �ل�شيا�شية«.
و�أردف، �أن »مب����ادرة رئي�س �جلمهورية 
جلمي����ع  وجامع����ة  �شامل����ة  �شتك����ون 
ب����ني  و�خل����اف  �الخت����اف  مو�ط����ن 
�الإط����ار �لتن�شيقي من جه����ة وبني �لتيار 
�ل�ش����دري و�لق����وى �ل�شيا�شي����ة �الأخرى 

من �جلهة �لثانية«.
ويو��ش����ل �لع����ر�ر، �أن »�ملطال����ب �لت����ي 
�شيت����م نظره����ا م����ن قب����ل ه����ذه �ملب����ادرة 
ت�شمل �جلميع، �لتيار �ل�شدري و�الإطار 

�لتن�شيقي و�لقوى �ل�شنية و�لكردية«.
وي�شر�شل، �أن »�الأمور يف �خل�شوم قد 
و�شل����ت �إىل ذروتها مع �شرورة �لذهاب 
�إىل �حلل����ول، وكل م����ن �لطرف����ني �شو�ء 
�الإطار �لتن�شيق����ي �أو �لتيار �ل�شدري ال 
يريد�ن �ملو�جه����ة �ملبا�شرة بني �لقو�عد 
�جلماهريي����ة وه����ذ� خط����ر عل����ى �لدولة 

�لعر�قية«.
وتابع �لعر�ر، �أن »زعيم �لتيار �ل�شدري 
م����ع  مقت����دى �ل�ش����در ال يري����د �حل����و�ر 
�الإط����ار �لتن�شيق����ي ككتلة و�ح����دة، �إمنا 
يري����د �ن يتناق�س ب�ش����كل مبا�شر �أو غري 

مبا�شر مع بع�س �لقي����اد�ت �ل�شيا�شية«.
ظه����ر  �ملوق����ف  »ه����ذ�  �أن  عل����ى  و�ش����دد، 
و��شح����ًا م����ن خ����ال م����ا متخ�ش����ت عنه 
زيارة جينني با�شخ����ارت ممثلة �الأمني 
�لع����ام ل����اأمم �ملتح����دة يف �لع����ر�ق �إىل 
�ل�ش����در  وتغري����د�ت  موؤخ����رً�  �حلنان����ة 
�ي�شًا. و�أن �للقاء �الأقرب �لذي ميكن �أن 
يح�شل بني �ل�شدر وزعيم حتالف �لفتح 
ه����ادي �لعامري ب�شفته زعيم����ًا �شيا�شيًا 

ولي�س ممثًا عن �الإطار �لتن�شيقي«.
�خلب����ري  ق����ال  مت�ش����ل،  �شعي����د  وعل����ى 
�ل�شيا�ش����ي �الآخ����ر مناف �ملو�ش����وي، �إن 
»دع����وة �الإط����ار �لتن�شيق����ي �إىل �حلو�ر 
�أن  �ملفر�����س  م����ن  متاأخ����رة وكان  ه����ي 
تطل����ق عندم����ا �ن�شحب �لتي����ار �ل�شدري 
نو�ب����ه  وق����دم  �لن����و�ب  جمل�����س  م����ن 

��شتقاالتهم«.
و�أ�ش����اف �ملو�ش����وي، �ن »هن����اك فر�ش����ا 
�أخ����رى كان����ت ل����دى �الإط����ار �لتن�شيق����ي 
للح����و�ر وهي بعد م����ا طرحه �ل�شدر يف 
�ش����اة �جلمع����ة �ملوح����دة �لت����ي �أجريت 
بغ����د�د،  يف  �ملا�ش����ي  �ل�شه����ر  منت�ش����ف 
�أو بع����د دخ����ول �ملتظاهري����ن الأول م����رة 
�إىل جمل�����س �لن����و�ب لك����ن جمي����ع ه����ذه 
�ملوؤ�شر�ت مل يت����م ��شتغالها نحو حو�ر 

بناء«.
�أن »�حل����و�ر لك����ي يك����ون  و�أ�ش����ار، �إىل 
فع����ااًل يج����ب �أن ينط����وي عل����ى ركيزتني 
�أ�شا�شيت����ني، �الأوىل �ملقدم����ات و�لثاني����ة 
�ل�شمان����ات م����ن �جل تنفيذ م����ا �شتخرج 
عنه �حلو�ر�ت م����ن نتائج«، م�شددً� على 
�أن »هناك �لعدي����د من �حلو�ر�ت مل تنفذ 
مرجاته����ا ب�شب����ب عدم وج����ود �شامن 

حقيقي«.

قالوا اإن الرهان على تراجع التظاهرات مرة اأخرى خا�صر

خبراء: الكتل مجبرة على التغيير ال�صامل.. ولن تفلت من مطالب ال�صارع

لقاء بين العامري والمالكي أمس األول لبحث التطورات السياسية

اتباع التيار الصدري يواصلون اعتصامهم تحت اشعة الشمس الالهبة
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اعلن��ت خلي��ة الإعالم احلكومي، اأم�ض الثالث��اء، عن تعر�ض القناة الناقل��ة للمياه ملحافظة 
الب�ص��رة للتخري��ب من قبل جمموع��ة من املتجاوزين عل��ى القانون. وقال��ت اخللية يف بيان 
ر�ص��مي تلقت��ه )املدى(، ان��ه "بالتزامن مع ذكرى العا�ص��ر من حمرم احلرام وبحدود ال�ص��اعة 

الواحدة بعد منت�صف ليلة اأم�ض، اأقدم املتجاوزون على ك�صر اأكتاف القناة �صمن )كم ٩(". 

 ذي قار/ ح�صني العامل

جتّددت التظاهرات الغا�صبة 
املطالبة بالكهرباء يف مركز 
مدينة النا�صرية وعدد من 

الق�صية والنواحي اإثر تكرار 
انقطاع الكهرباء ل�صاعات 

طويلة والنهيار التام يف �صبكة 
الوطنية و�صط ارتفاع غري 

م�صبوق بدرجات احلرارة 
جتاوز ن�صف درجة الغليان، 

وفيما اقتحم مئات املتظاهرين 
عددا من حمطات انتاج وتوزيع 

الكهرباء، اتهم مراقبون 
ونا�صطون اأطرافًا �صيا�صية 

حملية واقليمية بالعمل على 
ادامة ازمة الكهرباء لغر�ض 

حتقيق منافع للفا�صدين ودول 
جماورة.

ق���ار وع���دد م���ن  و�ش���هدت حمافظ���ة ذي 
�ملحافظ���ات �جلنوبي���ة تك���ر�ر �النهي���ار 
�لت���ام ل�ش���بكة �لكهرب���اء وتوقف حمطات 
�النت���اج ب�شورة كامل���ة ل�شاعات طويلة، 
ب�ش���ورة  �لكهربائ���ي  �لتي���ار  �نقط���ع  �ذ 
�شب���ه تام���ة لث���اث م���ر�ت خ���ال ��شبوع 
و�حد يف حمافظ���ة ذي قار وقد جتاوزت 
�شاعات �النقطاع يف �حد�ها ما يقرب من 
ي���وم كامل يف ظ���ل �رتفاع غ���ر م�شبوق 
بدرج���ات �حل���ر�رة جتاوز ن�ش���ف درجة 

�لغليان.
وق���ال �أحد �لعامل���ن يف مديري���ة توزيع 
كهرب���اء ذي ق���ار يف حدي���ث �إىل )�ملدى(، 
�إن "�الي���ام �الخ���رة �شه���دت تظاه���ر�ت 
ووقف���ات �حتجاجية �مام معظم حمطات 
توزي���ع و�نت���اج �لكهرب���اء �إث���ر �النقطاع 

للمتكرر للكهرباء".
و�أ�ش���اف �مل�ش���در، �لذي ف�ش���ل عدم ذكر 
��شم���ه، �ن "بع�ض �ملتظاهرين �لغا�شبن 
غالب���ًا م���ا ي�شب���ون ج���ام غ�شبه���م عل���ى 

�لعاملن يف تلك �ملحطات".
�ملوظف���ن  "�شغ���ار  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
و�لفنين �لعامل���ن يف دو�ئر �لكهرباء ال 

حول لهم وال قوة جتاه �زمة �لكهرباء".
�لنا�شط���ن  م���ن  �ملئ���ات  و�قتح���م 
�الأح���د  ي���وم  �لغا�شب���ن  و�ملتظاهري���ن 
الإنت���اج  رئي�شت���ن  حمطت���ن  �ملا�ش���ي 
حمط���ة  هم���ا  �لنا�شري���ة،  يف  �لكهرب���اء 
كهرب���اء �لنا�شري���ة �حلر�ري���ة وذي ق���ار 
و�ق���ع  ت���ردي  عل���ى  �حتجاج���ا  �لغازي���ة 
فيم���ا  �ملتك���رر،  و�النقط���اع  �لكهرب���اء 
تظاه���ر حمتج���ون �خرون �م���ام عدد من 
حمطات توزيع �لكهرباء يف �حياء مدينة 

�لنا�شرية و�الق�شية و�لنو�حي.
وق���ال �لنا�ش���ط �مل���دين ع���دي �جلاب���ري 
"مئ���ات  �ن  )�مل���دى(،  �إىل  حدي���ث  يف 
�ملتظاهرين توجهو� من �شاحة �حلبوبي 
باجت���اه حمط���ات �نت���اج �لكهرب���اء )10 
كم غ���رب �لنا�شري���ة( �إثر تك���ر�ر �نقطاع 

�لكهرباء ب�شورة غر م�شبوقة".
"�ملتظاهري���ن  �أن  �جلاب���ري،  وتاب���ع 
بع���د  �ملحطت���ن  �قتح���ام  �ىل  ��شط���رو� 
ع���زوف �مل�شوؤولن ع���ن مقابلتهم وتبيان 

��شباب �النقطاع لهم".
ولفت، �إىل �أن "مطالب �ملتظاهرين كانت 
تركز على �لتز�م دو�ئر �لكهرباء ب�شاعات 
�لتجهيز �لتي حددتها هي و�ملتمثلة باأربع 

�شاعات جتهيز مقابل �شاعتن قطع".

"�ملحتج���ن  و�ش���دد �جلاب���ري، عل���ى �أن 
دع���و� �إىل معاجلة م�شكل���ة �النهيار �لتام 
للمنظوم���ة �لكهربائي���ة �لت���ي تك���ررت 3 
م���ر�ت خ���ال �قل من ��شب���وع يف ذي قار 

و�ملحافظات �جلنوبية". 
برف���ع  �شعب���ي  "تلوي���ح  ع���ن  وحت���دث، 
جميع مول���د�ت �لكهرباء �لت���ي �مام دور 
�مل�شوؤول���ن يف ح���ال تك���رر �النقطاع من 

دون �إيجاد حلول".
و�أك���د �جلاب���ري، �أن "�ملتظاهرين عرثو� 
خال �قتحام حمطة �لنا�شرية �حلر�رية 
عل���ى مع���د�ت كامل���ة ملحطت���ي �نت���اج من 
منا�ش���ئ عاملية مرتوكة من���ذ عدة �شنو�ت 
ومل يتم ن�شبها الأ�شباب غر معروفة".   

�ملحطت���ن  �قتح���ام  م���ع  وبالتز�م���ن 
توزي���ع  مديري���ة  �علن���ت  �لكهربائيت���ن 
كهرب���اء ذي قار ع���ن ��شتح�ش���ال مو�فقة 
وز�رة �لكهرب���اء على رفع ح�شة حمافظة 
ذي قار من �لطاق���ة �لكهربائية من 13٥0 

�ىل 1٥٥0 ميغا و�ط. 
وذك���ر بي���ان �ش���ادر ع���ن �ع���ام �ملديرية 
تلقت���ه )�ملدى(، �أن "�ملديرية ح�شلت على 
مو�فق���ة وز�رة �لكهرب���اء بزي���ادة ح�ش���ة 
�ملحافظة من 13٥0 ميغا و�ط �ىل 1٥٥0 

ميغا و�ط ".
وتابع �لبيان، �أن "ماكات فروع �لتوزيع 
يف �ملحافظ���ة �شتعم���ل على �إع���ادة �لعمل 
وفق �جلدول )٤-٢( من �لليلة بعد �إعادة 

ت�شغيل �لوحد�ت �لتوليدية كافة".
ومل مي�ِض وقت طويل على �عان مديرية 
�لتوزي���ع حتى و�جهت حمافظ���ة ذي قار 
بع���د ب�شع �شاع���ات �نهيار� و�طف���اًء تامًا 
يف �ملنظوم���ة �لكهربائي���ة خ���ال �الح���د 
عل���ى �الثنن، وهو ما دع���ا �عام حمافظ 
ذي ق���ار �ىل ن�ش���ر �شور ملحاف���ظ ذي قار 
حممد هادي وهو بن �لعاملن يف حمطة 
كهرب���اء �لنا�شري���ة م���ع �ال�ش���ارة �ىل �نه 
يو��ش���ل �ملتابعة الإعادة وحد�ت حمطات 

�لكهرباء �ىل �لعمل.     
وي���رى �أحد �لفني���ن �لعاملن يف مديرية 
توزي���ع كهرباء ذي ق���ار، �ن "��شتح�شال 
�ملو�فق���ة �لوز�ري���ة عل���ى زي���ادة ح�ش���ة 

�ملحافظ���ة ال ي�ش���د حاجته���ا �لفعلي���ة م���ن 
ميغ���ا   ٢٢00 تتج���اوز  �لت���ي  �لكهرب���اء 
تتعل���ق  "�الأزم���ة  �ن  وتاب���ع،  و�ط". 
مب�شت���وى �نتاج �لطاقة عل���ى �مل�شتوين 
�ملحل���ي و�لوطن���ي ناهي���ك ع���ن جتهي���ز 

�لكهرباء و�لغاز من �إير�ن".
و�أ�ش���ار، �إىل �أن "حتك���م �ملرك���ز �لوطني 
بتحديد ح�ش�ض �ملحافظات من �لكهرباء 
وفق���ا مل�شتوي���ات �النتاج �ملتاح���ة وكذلك 
ع���ر  �لتوزي���ع  باآلي���ة وطريق���ة  حتكم���ه 
��شتخ���د�م نظ���ام قط���ع �لتي���ار ع���ن بع���د 
وحرمان �ملحافظ���ة يف كثر من �الحيان 

حتى من ح�شتها �ملقررة".
ع���دم  �ن  ونا�شط���ون  مر�قب���ون  وي���رى 

ح�ش���م ملف �لكهرب���اء وتفاقم �زماته على 
مدى 19 عام���ا مرتبط بق�شاي���ا �شيا�شية 
و�قت�شادية ت�ش���ب يف �شالح �مل�شوؤولن 

�لفا�شدين و�لدول �ملجاورة.
ويع���ود عدي �جلابري ليق���ول، �إن "ملف 
�لكهرب���اء رغ���م م���ا ي�شبب���ه م���ن معان���اة 
للعر�قي���ن �ال �ن هن���اك �أطر�ف���ا �قليمي���ة 
وحملي���ة حت���اول وتعمل عل���ى �بقاء هذ� 
�مللف دون معاجلة رغم �المو�ل �ل�شخمة 

جد� �لتي �نفقت عليه".
ون���وه، �إىل �أن "��شتم���ر�ر �زمة �لكهرباء 
ب���ات يحق���ق مناف���ع م�شاعف���ة للفا�شدين 
و�ل���دول �ملج���اورة �لت���ي تبي���ع �لكهرباء 
و�لغ���از للعر�ق بكميات كب���رة وباأ�شعار 
�أعلى من معدالتها يف �ال�شو�ق �لعاملية".
وم���ن جان���ب �آخر، �شه���دت معام���ل �لثلج 
يف ذي ق���ار زحام���ا �شديد� نتيج���ة �قبال 
�لثل���ج  قو�ل���ب  �ش���ر�ء  عل���ى  �ملو�طن���ن 
بامل���ادة  �حلا�ش���ل  �لنق����ض  لتعوي����ض 
نتيجة �نقطاع �لكهرباء وتوقف �الجهزة 
�لكهربائي���ة لع���دة �شاعات. وه���و ما �دى 
�ىل �رتفاع ��شعارها الأرقام قيا�شية بلغت 

��شعاف �شعرها �ل�شابق. 
ويقول �أح���د �ملو�طنن بعد ح�شوله على 
قال���ب ثلج بعد جولة من �لتد�فع و�نتظار 
الأكرث من �شاعت���ن، �ن "�شعر قالب �لثلج 
�رتف���ع بع���د �نقط���اع �لكهرب���اء م���ن �لفي 
دين���ار �ىل 6 �الف دين���ار يف ب���ادئ �المر 

ومن ثم �ىل �أكرث من 8 �الف".
و�أ�ش���اف، �أن "�لكثر م���ن �ملعامل وباعة 
�لثلج �خ���ذو� ي�شتغل���ون �زم���ة �لكهرباء 
عل���ى ح�ش���اب  فاح�ش���ة  �رب���اح  لتحقي���ق 

�ملو�طن".
ودع���ا، �ىل "حت�ش���ن منظوم���ة �لكهرباء 
وفر����ض رقاب���ة حكومي���ة فاعل���ة على من 
يتاجرون باالأزمات ويفاقمون من معاناة 
�لنا����ض �لت���ي �بتلي���ت بارتف���اع درج���ات 

�حلر�رة و�نقطاع �لكهرباء".
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 دياىل/ علي الالمي

�أك���د م�ش���وؤول حكومي �شاب���ق، �أم�ض �لثاث���اء، �إعادة فتح 
طري���ق حي���وي بع���د غلق���ه من قب���ل ع���دد م���ن �ملتظاهرين 
�لغا�شبن بدياىل، وفيما حت���دث م�شوؤول حملي عن قر�ر 
ببق���اء ق���و�ت �ل���رد �ل�شري���ع يف �أبي �شي���د� لنهاي���ة �لعام 
�حلايل، ك�ش���ف م�شدر �أمني عن قت���ل �نتحاري كان يروم 

��شتهد�ف موكب ح�شيني يف �ملحافظة.
وقال ع�شو جمل�ض ق�شاء �ملقد�دية �ل�شابق )٤0 كم �شمال 
�شرق بعقوبة( حممد �لتميمي يف حديث خا�ض ل�)�ملدى(، 
�ن "طريق بعقوبة- خانقن �ملار بق�شاء �ملقد�دية، و�لذي 
مت غلق���ه من قبل عدد م���ن �ملتظاهرين �حتجاجا على �شوء 
جتهي���ز �لكهرباء يف �شاع���ة متاأخرة من م�ش���اء يوم �أم�ض 

�أعيد فتحه من جديد �أمام �شر �ملركبات".
و�أ�ش���اف �لتميمي، �ن "�إعادة فتح �لطريق جاء بعد وعود 
و�الإ�ش���ر�ع  �ملتظاهري���ن  ملطال���ب  باال�شتجاب���ة  حكومي���ة 
مبعاجل���ة �الأعطال �لفنية �لت���ي ت�شببت يف �نقطاع �لطاقة 
ع���ن مناط���ق و��شع���ة ل�شاع���ات طويل���ة م���ع ذروة حر�رة 
�ل�شي���ف". وت�شه���د دي���اىل �نخفا�ش���ا ح���اد� يف �شاع���ات 
�لتجهي���ز خال �شهر �آب قيا�ش���ا باالأ�شهر �الأخرى مع كرثة 

�الأعطال �لفنية.
تظاه���ر �لع�شر�ت من �أهايل حمافظ���ة دياىل، �أم�ض �الأول، 

وقطعو� طريق بعقوبة – خانقن �لرئي�ض.
 وق���ال مر��شل )�ملدى(، �إن "�لع�شر�ت خرجو� يف تظاهرة 
�شلمي���ة وقطع���و� طريق بعقوبة - خانق���ن �ملار �حتجاجا 
عل���ى تردي �لكهرباء و�نقطاعها ع���ن مناطق و��شعة خال 

�الأ�شابيع �لثاثة �ملا�شية".
و�أ�ش���اف، �أن "�لتظاه���رة متثل ر�شالة للجه���ات �مل�شوؤولة 

ب�شرورة �إيجاد حلول عاجلة الأزمة �لكهرباء".
�إىل ذل���ك، ك�ش���ف م�ش���وؤول حملي عن �شدور ق���ر�ر ر�شمي 
ببق���اء ق���و�ت �ل���رد �ل�شري���ع يف ناحية �بو �شي���د� بدياىل 
�إىل نهاي���ة عام ٢0٢٢. وق���ال مدير ناحية �بو �شيد� وكالة 
)30 ك���م �شمال �شرق بعقوب���ة( عبد�لله �حليايل يف حديث 

ل�)�مل���دى(، �ن "قر�ر� ر�شميا �ش���در موؤخر� ببقاء قوة �لرد 
�ل�شريع يف �بي �شيد� �ىل نهاية ٢0٢٢ دون �ية تغر�ت".

و�أ�ش���اف �حلي���ايل، �ن "3 �أ�شب���اب ور�ء متدي���د بقاء �لرد 
�ل�شري���ع يف �ب���ي �شي���د�، ه���ي �لنج���اح يف �إد�رة ملفه���ا 
�الأمني، باالإ�شافة �إىل �أنها قوة �شاربة وجودها بات مهمًا 
الحتو�ء �لنز�ع���ات �لع�شائرية وتد�عياتها، ف�شا عن �أنها 

�أوقفت ملف �لنزوح �لق�شري لاأ�شر منذ �أ�شهر عدة".
و��ش���ار �ىل �ن "�لظ���روف �الأمنية هي م���ن حت�شم م�شر 
ق���وة �لرد �ل�شريع يف �بي �شيد� و�لتي حققت نتائج مهمة 

يف �مللف �الأمني طيلة �الأ�شهر �ملا�شية".
وتنت�ش���ر قوة �لرد �ل�شريع يف �بي �شيد� منذ قر�بة عامن 
ب�شبب �لنز�عات �لع�شائري���ة �لد�مية �لتي خلقت �أو�شاعًا 

�أمنية ��شتثنائية يف �لناحية.
وعل���ى �شعي���د مت�شل، �أف���اد م�ش���در �أمني، �أم����ض، مبقتل 
�نتحاري كان يروم ��شتهد�ف �أحد �ملو�كب �حل�شينية يف 
دي���اىل. وقال �مل�ش���در ل�)�ملدى(، �إن "ق���وة �أمنية حا�شرت 
�نتحاري���ا ح���اول تفجر نف�ش���ه على �ملو�ك���ب �حل�شينية، 

فجر �أم�ض، يف قرية مياح مبحافظة دياىل".
و�أ�شاف، �أن "�لقوة �أ�شابت �الإرهابي وقام بتفجر نف�شه 

دون ت�شجيل �إ�شابات ب�شفوف �لقو�ت �الأمنية".
وعلى �شعي���د مت�شل �أعلنت هيئة �حل�ش���د �ل�شعبي، �أم�ض 
�لثاث���اء، ع���ن �نطاق عملي���ة �أمنية و��شعة �شم���ال ق�شاء 
�ملقد�دي���ة. وقال قائد عمليات دياىل للح�شد �ل�شعبي طالب 
�ملو�ش���وي يف بي���ان تلقت )�مل���دى( ن�شخة  من���ه، �ن "قوة 
من �جلي����ض وقيادة عمليات قاطع دي���اىل للح�شد �ل�شعبي 
�شرع���ت بعملية تفتي�ض و��شعة �شم���ال ق�شاء �ملقد�دية يف 
دي���اىل، ��شتن���اد� �ىل معلوم���ات ��شتخباري���ة دقيقة حول 

حتركات �لعدو".
�ىل ماحق���ة  ته���دف  "�لعملي���ة  �ن  �ملو�ش���وي،  و�أ�ش���اف 
�الإرهابي���ن وتاأم���ن قاط���ع �مل�شوؤولي���ة"، م�ش���ر� �ىل �ن 
"�لعملية حملت ��شم )لبيك ياح�شن( وهي تهدف ملطاردة 
�لعدو وتفتي�ض زور نهر دياىل �شمايل �ملقد�دية وخلق جو 

�آمن حلفظ �أمن �ملو�طنن و�إحياء �ل�شعائر �حل�شينية".

 الب�صرة/ املدى

و�أ�شاف �لبيان، �أن "�لهدف من �لعملية 
�لتخريبية ه���و حرمان �أهايل حمافظة 
�لق���و�ت  �أن  �إال  �ملي���اه،  م���ن  �لب�ش���رة 
�الأمني���ة �ملر�بط���ة على �لقن���اة، �أقدمت 

على �إلقاء �لقب�ض على �ملنفذين".
وز�رة  م���اكات  متك���ن  �ىل  و�أ�ش���ار، 
�مل���و�رد �ملائي���ة، �لذي���ن يعمل���ون على 
م���د�ر �ل�شاع���ة جاهدي���ن، م���ن �إ�شاح 
�لعار����ض و�إع���ادة �لقن���اة �إىل و�شعها 
�لطبيع���ي و�شخ �ملي���اه و�إي�شالها �إىل 

م�شتحقيها كافة يف �ملحافظة.
وم�شى �لبي���ان، �إىل �أن "وزير �ملو�رد 
�ملائية مه���دي ر�شيد �حلم���د�ين، وجه 
باتخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة بح���ق 
�ملتجاوزين، مطالب���ًا �لق�شاء �لعر�قي 

باتخاذ �ق�شى �لعقوبات بحقهم".
الإد�رة  �لوطن���ي  �ملرك���ز  مدي���ر  وكان 
�مل���و�رد �ملائي���ة ح���امت حمي���د ق���د ذكر 
"وز�رة  �ن  �شابق���ة،  ت�شريح���ات  يف 
�مل���و�رد �ملائية تتعر�ض �إىل نوعن من 
�لتج���اوز�ت عل���ى �ملي���اه، �الأوىل تقع 
عل���ى �حل�ش����ض �ملائي���ة و�لثانية تقع 

على �مل�شاريع �ملائية".

و�أ�ش���اف حمي���د، �أن "�لهيئ���ة �لعام���ة 
لت�شغيل م�شاريع �لري و�لبزل �لتابعة 
�الطاق���ات  مبتابع���ة  تق���وم  لل���وز�رة 
�ملائي���ة م���ن �ل�ش���دود للغر����ض تاأم���ن 

�لت�شاريف للمحافظات كافة".
و�أ�ش���ار، �إىل �أن "ذل���ك يك���ون ح�ش���ب 
�خلطة �ملع���ّدة بد�ية �ملو�ش���م �ل�شيفي 
�أو بد�ي���ة �ملو�ش���م �ل�شت���وي"، م�شددً� 
يف  تك���ون  "�لتج���اوز�ت  �أن  عل���ى 
بع����ض �الأحي���ان م���ن قب���ل �ملو�طنن، 
ويف �أحي���ان �أخرى تقع م���ن �الإد�ر�ت 
�ملحلي���ة". و�أو�ش���ح حمي���د، �أن "�أحد 
جت���اوز�ت �الإد�رة �ملحلي���ة، هو ما قام 
ب���ه حمافظ باب���ل قبل م���دة بفتح ناظم 
لكن مت حل هذه �مل�شكلة و�إعادة تنظيم 
�لت�شغيلي���ة  �خلط���ط  ح�ش���ب  �لناظ���م 

�ملعدة من قبل وز�رة �ملو�رد �ملائية".
�ملو�طن���ن  م���ن  "ق�شم���ًا  �أن  و�أورد، 
�ملتو�جدين يف �شدور �الأنهر يقومون 
با�شته���اك �ملي���اه �أكرث م���ن �حل�ش�ض 
يقل���ل  م���ا  �إليه���م  �ملخ�ش�ش���ة  �ملائي���ة 
ح�ش�ض �أولئ���ك �ملتو�جدين يف ذنائب 

�الأنهر".
ويو��ش���ل حمي���د، �أن "�ل���وز�رة تقوم 
بحمل���ة الإز�ل���ة �لتج���اوز�ت ��شتطعنا 

خال ه���ذه �ل�شن���ة تقلي���ل �لتجاوز�ت 
من �أجل �إي�ش���ال �حل�ش�ض �ملائية �إىل 

ذنائب �الأنهر".
وحتدث، عن "�إمكانية �لقول باأن ن�شبة 
�لتج���اوز �أقل بكثر عّما كانت عليه يف 
�ل�شنو�ت �ملا�شية"، مبينًا �ن "�لتعامل 
مع �ملل���ف �ملائي يكون عل���ى حمورين 

�الأول خارجي و�لثاين د�خلي".
و�أفاد حميد، ب���اأن "�جلانب �خلارجي 
يتمث���ل مبحاولة عق���د �جتماع���ات مع 
�جلانب���ن �لرتكي و�الإي���ر�ين ل�شمان 
�إط���اق �ملي���اه بح�شب �لكمي���ات �ملقرة 
�لقو�ن���ن  بح�ش���ب  �ل�ش���رر  وتقا�ش���م 

�لدولية".
و�أردف، �أن "�جلان���ب �لد�خلي يتمثل 
ب�شمان �إعد�د خطة لتق�شيم �حل�ش�ض 
�ملائي���ة لكاف���ة �مل�شاري���ع و�ملحافظ���ات 

ح�شب �ملحدد�ت".
“�الأولوي���ة يف  �أن  ويو��ش���ل حمي���د، 
�لد�خل ملياه �ل�شرب و�لب�شاتن و�ملياه 
�لزر�عية و�لبيئية �لتي تت�شمن ح�شة 

حمافظة �لب�شرة و�الهو�ر”.
و�أ�شاف، �أن "هذه �خلطة تتم متابعتها 
من قبل �لدو�ئر �لتابعة لوز�رة �ملو�رد 
�ملائية ال�شيما �لهيئ���ة �لعامة للت�شغيل 

وحما�شب���ة  �ل���ري،  م�شاري���ع  و�إد�رة 
�ملتجاوزي���ن م���ن خ���ال رف���ع دعاوى 
ق�شائي���ة ومتابعتها يف �ملحاكم لتقليل 

�لتجاوز�ت". 
و��شتطرد حمي���د، �أن "جهودنا تن�شب 
�ي�ش���ًا على رف���ع �مل�شخ���ات �ملن�شوبة 
خ���ارج �ل�شو�ب���ط �أو �أن �أ�شحابه���ا مل 
�لر�شمي���ة  �ملو�فق���ات  عل���ى  يح�شل���و� 
لت�شغيلها وحتجيم �لقنو�ت �لتي تاأخذ 
�ملي���اه باجتاه بحر�ت تربية �الأ�شماك 

دون مو�فقة".
"�الإج���ر�ء�ت  ه���ذه  �أن  �إىل  ون���وه، 
�لت���ي تقوم به���ا وز�رة �مل���و�رد �ملائية 
ته���دف �إىل �إي�شال �ملي���اه بعد�لة لكافة 

�ملحافظات بح�شب �خلطة �ملعدة".
"�ملحافظ���ات  �أن  �إىل  حمي���د،  ونب���ه 
�جلنوبي���ة �ملت�ش���رر �الأك���ر م���ن هذه 
�لتج���اوز�ت”، مبين���ًا �أن “عملنا �أنهى 
جتاوز�ت كثرة كانت على نهر �لفر�ت 
ال�شيم���ا يف حمافظ���ة �ملثن���ى و�ي�شال 
ق���ار  ذي  حمافظ���ة  �إىل  �لت�شري���ف 

بالكامل".
وذه���ب، �إىل جت���اوز�ت �أخ���رى "تق���ع 
من �شدة �شام���ر�ء �إىل جنوب حمافظة 
بغ���د�د يج���ري �لعم���ل عل���ى حتجيمها 
وق���د جنحن���ا �إىل ح���د م���ا، لك���ن هناك 
�إج���ر�ء�ت �أخرى ل�شمان ع���دم �لتاأثر 

على ح�ش�ض �ملحافظات �الأخرى".
وب���ن حميد، �أن "�خلزين �ملائي �ملتاح 
للعر�ق يف �لوق���ت �حلايل هو �أقل من 
�لعام �ملا�شي بن�شبة 60%، و�لذي قبله 

بن�شبة %80".
وذكر، �أن "�ل���وز�رة حتاول �إد�رة هذ� 
�خلزي���ن ح�ش���ب �خلط���ة �ملو�شوع���ة 
يف �لدر��ش���ة �ل�شرت�تيجي���ة �لت���ي مت 
�إقر�رها يف عام ٢01٤ باأن يتم تق�شيم 
ث���اث  �إىل  �حل���دود  ح�ش���ب  �خلزي���ن 

فئات".
وم�ش���ى حميد، �إىل �أن "�لعر�ق ما ز�ل 
حالي���ًا يف �حل���د �لثاين م���ن �جلفاف، 
وناأم���ل ب���اأن نبق���ى يف ه���ذ� �مل�شتوى 
وتكون �ل�شنة �لقادمة �إير�د�تها �ملائية 
جيدة لك���ي ن�شعد �إىل �حل���د �الأول �أو 
�حلد �الآمن �أم���ا �إذ� جاء �ملو�شم �لقادم 
جافا �ي�شًا ممك���ن �أن ننحدر �إىل �حلد 
�لثالث �حلرج جدً� ونو�جه �شعوبات 

كبرة يف تلبية �حتياجات �ملياه".

عملية اأمنية يف املحافظة بالتزامن مع قتل انتحاري 
ي�صتهدف املواكب احل�صينية

القب�ض على املتورطني واإحالتهم اإىل الق�صاء

دياىل: اإعادة فتح طريق حي�ي وقرار 
ببقاء "الرد ال�سريع" يف اأبي �سيدا

جتاوز جديد على املياه: تخريب يطال القناة الناقلة اإىل الب�سرة

تظاهرات غا�صبة ب�صبب تردي الكهرباء يف النا�صرية

عملية اأمنية وا�صعة يف دياىل



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

طالب الع����ب املنتخب الوطن����ي باألعاب القوى 
حممد عبدالل����ه امللقب ب� )حبانية( بطل العراق 
ب�ش����باق 3000 م����ر حواج����ز، وزير ال�ش����باب 
جلن����ة  بت�شكي����ل  درج����ال  عدن����ان  والريا�ش����ة 
حتقيقي����ة م����ع م�ش����وؤويل احت����اد اللعب����ة لبيان 
اأ�شباب ع����دم من����ح الرواتب املُجزي����ة الأع�شاء 
املنتخ����ب، ورف�شهم �شرف مبلغ 5 اآالف دوالر 
اأنف����ق م����ن ح�شاب����ه ال�شخ�ش����ي يف مع�شكرين 

تدريبيني بركيا.
وق����ال حمم����د يف حدي����ث خ�����صّ به )امل����دى( : 
اإجراء  يتخذ  اإن مل  الريا�ش����ة  لوزير  ُع����ذر  "ال 
منا�شب وهو يقراأ منا�شدتي له عرب �شحيفتكم 
املوق����رة �شيم����ا لدي����ه مكت����ب اإعالمي علي����ه اأن 
يق����وم بواجب����ه وُيطِل����ع الوزي����ر مب����ا ي����رد يف 
تفا�شي����ل مكا�شفتي الأّول مّرة ع����ن �شوء اإدارة 
احت����اد اللعب����ة يف مف�شل احلق����وق املادية بعد 
ذل����ك �شن����وات طويل����ة مل  م����رارة  اأن حتّمل����ت 
اأ�ش����اأ اإح����داث اأزم����ة اأو �ش����رخ يف العالق����ة بني 
االحت����اد والريا�شي����ني املنتمني ل����ه". واأ�شاف 
اأكرث من ع�شو يف املنتخب الوطني  "حّملني 
م�شوؤولية رفع �شك����وى مو�شوعية �شد احتاد 
األع����اب الق����وى عرب االإع����الم الريا�ش����ي، وذلك 
من خالل من�شورات����ي يف �شفحتي ال�شخ�شية 
)في�شبوك( لكّنها مل تلَق تفاعل االإعالم معها، ما 
اأ�شابن����ي بخيبة اأمل كب����رة جتاه دور االإعالم 
احلقيق����ي يف الدف����اع ع����ن حق����وق الريا�شيني 
����ى  تتق�شّ بانتق����ادات  االحت����ادات  وحما�شب����ة 
االأ�شب����اب وت�ش����ع  ع����ن  احلقائ����ق وتتكا�ش����ف 
رئي�����ص االحتاد واأمينه املايل اأمام الراأي العام 

لتو�شيح مواقف كثرة مل ُيف�شحا عنها".

قيمة الراتب
وب����نّي حممد "واحدة م����ن م�شوؤوليات االحتاد 
مادي����ًا  دولي����ًا  املُنجزي����ن  االأبط����ال  ُمراع����اة 
ومعنوي����ًا، واإذا ما طّبقنا ذل����ك يف الواقع فاإنه 
اأهم����ل االأبطال بدلي����ل اأنه كان مينحن����ي راتبًا 
مقداره 125 الف دينار �شهريًا، وعندما �شّجلت 
اأرقامًا الفتة يف �شباقات 3000 مر يف احُلرة 
وال�ش����االت واملوان����ع و5000 م����ر والفّعالية 
االأخ����رة ك�شرت فيه����ا رقمًا عراقي����ًا �شمد منذ 
ع����ام 1986 بزم����ن )14:00:09( دقيق����ة با�شم 
العداء عبدالكرمي خ�ش����ر بينما �شّجلت بزمن 
)14:00:00( دقيق����ة ع����ام 2022 ومت زي����ادة 
راتب����ي اإىل 250 ال����ف دين����ار، وه����و مبل����غ ال 
يتنا�شب مع قدراتي وقيمة االإجناز وما اأطمح 
لتحقيق����ه م�شتقب����اًل، وعندم����ا اعر�ش����ُت على 
قيم����ة الراتب ب����ّرر االحت����اد اأن وزارة ال�شباب 
والريا�ش����ة هي من حتّدد قيمة راتب كل العب، 
دمُت  وتوجّه����ُت اىل ال����وزارة لال�شتف�ش����ار ف�شُ

حّق����ًا، حيث ذكروا يل بالن�ّص اأنهم غر معنيني 
بتحدي����د الرواتب، بل مينح����ون االحتاد �شّكًا 
مبيزانّيت����ه وهو ُحّر مبنح ملي����ون اأو مليوين 
دين����ار اأو اأي مبلغ ُيقّدر فيه الالعب ويقف على 

م�شتواه الفني ومنجزاته".

ر�صالة اىل درجال
وتابع "حال معرفتي باحلقيقة كتبُت من�شورًا 
حول ذلك، تابعُه الوزي����ر عدنان درجال وعمل 
م�ش����وؤويل  اىل  واأر�شل����ه  �ش����وت(  )�شكري����ن 
االحت����اد، ومعه����ا كلم����ة �شك����رًا، فغ�شب����وا اإىل 
درج����ة حُماربتي معنوّيًا من خالل اأحد اأع�شاء 
االحت����اد ال����ذي يج����ري ات�ش����االت م����ع مدربي 
د.اأحم����د حاك����م اجلا�ش����ور مفاده����ا اأن����ه �شيتم 
حرماين م����ن امل�شاركات املقبل����ة، ورّكزوا على 
عب����ارة )اإذا ماعاجب����ه يبّط����ل ودره����م واحد ما 
نعطي����ه.. واأن االحت����اد �شيبق����ى ول����ن يغ����ادر 
اللعب����ة( فكتبُت ر�شال����ة اىل الوزير اأن االحتاد 
ي�ش����نُّ حربًا اأقت�شادي����ة �ش����ّدي فاأجابني ملاذا؟ 
�شرح����ُت ل����ه كّل �ش����يء وقل����ت يف النهاي����ة اأن 
االحت����اد ميتل����ك االأم����وال وُيه����ّدد اأي الع����ب ال 
ُي�شاي����ر توّجهه حت����ى لو ي�شع����ر بالغنب، وهذا 
لي�ص طريقي اأبدًا وم����ن ال�شهل عندي اأن اأترك 
اللعب����ة واأمار�����ص اأي عمل اآخر ال مي����ت ب�شلة 

للريا�شة".

نفقات املع�صكرين
وك�ش���ف حممد "احتاد األع���اب القوى مل يقّدر 

دخ���ويل مع�شكري���ن تدريبيني عل���ى ح�شابي 
اخلا�ص ا�شتعدادًا لدورة الت�شامن االإ�شالمي 
الت���ي �شحب���ت اللجن���ة االأوملبي���ة بعثتها من 
امل�شارك���ة فيها، وعندما راجعُت االأمني املايل 
لالحتاد د.زي���دون جواد لغر�ص �شرف مبلغ 
5 اآالف دوالر ا�شتلفت���ُه م���ن �شدي���ق لتغطية 
نفاقت���ي يف املع�شكرين، رف�ص زيدون، وقال 
�شن�ش���رف لك ما يتعّل���ق مبع�شكر واحد فقط 
نهاي���ة العام 2022 بينم���ا �شاحب املبلغ يلحُّ 
عل���يَّ لغر����ص ت�شليم���ه حلاجته املا�ّش���ة له ما 

و�شعني االحتاد يف حرٍج كبر".
ووا�ش���ل يف قوله "املع�شكر االأول اأمتدَّ ل� 39 

يومًا من 15 ني�ش���ان اىل 23 اأيار عام 2022 
مع نخبة م���ن العّدائني الدولي���ني، واملع�شكر 
الثاين م���ن 19 حزيران اىل 5 اآب عام 2002 
وكنت اأراج���ع طبيب اخت�شا����ص بالربنامج 
الغذائ���ي واآخ���ر طبي���ب لالإ�شاب���ات مبقاب���ل 
م���ادي، وكذلك اأواكب على التمرين يف �شالة 
)اجليم( و�شراحة اأنفقت اأموااًل كبرة خالل 
املع�شكري���ن، علم���ًا هن���اك مبل���غ 800 دوالر 
ل�ش���راء ُمكّمالت غذائي���ة ال اأتوّقع �شرفها يل، 
لكن تذاكر الطران ور�ش���وم الفيزا وال�شكن 
واملُعالج والتجهي���زات الريا�شية والربنامج 
اأدفعه���ا  الت���ي  امللع���ب  واأج���ور  الغذائ���ي 
باملنا�شف���ة م���ع ك���روب العّدائ���ني الدولي���ني 
الذي���ن �شاركتهم املع�شكر، ه���ذه االأموال البد 

اأن ترجع يل".

طلبات لي�صت تعجيزية
وذك���ر "يخ�شى جميع املنتمني الألعاب القوى 
املجاه���رة اأو الكتاب���ة عن حقوقه���م، لئال يتم 
اإيقاف منحهم الروات���ب، مثلما قطع االحتاد 
رات���ب البط���ل عدن���ان طعي�ص ع�ش���و املكتب 
التنفي���ذي للجن���ة االأوملبي���ة بعدم���ا انتقدهم 
ب���اأدب يف من�ش���ور عام ويف حدي���ث تلفازي 
اأي�ش���ًا، اأم���ا اأنا اأق���ول كلمة احل���ق وال اأترّدد 
يف ذل���ك، الأن���ه �شكتن���ا طوي���اًل، واآن االأوان 
اأن ينّف���ذوا طلباتن���ا، وهي لي�ش���ت تعجيزّية 
مثل اإقام���ة مع�شكر تدريب���ي ي�شبق البطولة 
عربي���ة كانت اأم اأقليمية اأم قارية فاال�شتعداد 

مناف�ش���ة  اأي  ب���دء  م���ن  اأي���ام  قب���ل  املُخج���ل 
خارجي���ة ال يلي���ق بن���ا وال ب�ُشمع���ة بلدنا، ثم 
بن���اء ملع���ب دويل مبوا�شف���ات اللعب���ة بداًل 
م���ن تاأج���ر اأح���د مالع���ب اجلادرية لن���ا ملدة 
�شاع���ة ون�شف ويطلب مّنا اإفراغ امللعب قبل 
ال�شاعة 7.30 م�شاء! وكذلك نريد تخ�شي�ص 
روات���ب ال تق���ل ع���ن 500 األ���ف دين���ار ل���كل 
ع�ش���و منتخب، ون�شاأل هن���ا اأي ريا�شي هل 
ي�شتطي���ع �شراء حذاء جّي���د مببلغ 250 الف 
دينار؟ فكيف مين���ح احتاد األعاب القوى هذا 

املبلغ كرواتب؟

موقف الأوملبية والوزارة
االأوملبي���ة  اللجن���ة  "اأن  اإىل  حمم���د  ولف���ت 
الوطنية ال تتدّخل يف �شوؤون االحتاد وكذلك 
ال���وزارة ترى اأن االحت���اد م�شتقّل وال ميكن 
م  اأن تقحم نف�شها يف عمله، وهذا الواقع يوؤزِّ
امل�ش���اكل اأك���رث حي���ث ي�شتف���رد االحت���اد يف 
مت�شية م�شابقات���ه وي�شرف 40 و50 مليون 
�ص  دين���ار عل���ى البط���والت املحلي���ة وُيخ�شّ
للبع����ص ملي���ون ون�ش���ف امللي���ون دينار يف 
مع�شك���رات حمّلية يف حني ميتنع عن �شرف 
حقوق���ي بالرغ���م من عدم وج���ود مناف�ص يل 
يف 5 اآالف و3 اآالف م���ر مع حتقيقي اأرقامًا 
جّيدة فيهما، واأعل���ن هنا عرب �شحيفتكم عن 
تنازيل عن مبلغ 5 اآالف دوالر واأدّبر ت�شديد 
املبل���غ ل�شاحب���ه اإذا طلب���ت الدول���ة مّني ذلك 
لع���دم توف���ر امليزانّي���ة الأجل م�شلح���ة بلدي 

فقط ولي�ص ال�شخا�ص االحتاد".

اأندية انتخابات
وزارة  "اأنا�ش���د  حديث���ه  حمم���د  واختت���م 
الريا�ش���ة باال�شراع باإلزام االحتادات ومنها 
األع���اب الق���وى بتحديد معاي���ر منح رواتب 
لالعبي املنتخبات، فكثر من الالعبني الذين 
اح���رزوا اأّح���د املركزي���ن االأول اأو الثاين مل 
ي�شمله���م الراتب، بينما اآخري���ن بعيدين عن 
هذي���ن املركزي���ن �ُشِمل���وا ب���ه، ومل���ا دّققنا يف 
خلفية املو�ش���وع تبنّي لديه���م اأندية ت�شّوت 
ميثل���ون  وه���وؤالء  االحت���اد  انتخاب���ات  يف 
مك�شب���ًا مهّم���ًا ل���ه، بينم���ا احلقيق���ة الت���ي ال 
يعلم به���ا اجلميع اأن اأغل���ب االأندية املُعتمدة 
لي����ص لها وج���ود يف البط���والت وتن�َشط يف 
ي���وم الت�شوي���ت فق���ط، له���ذا اأطال���ب رئي�ص 
االحت���اد د.طال���ب في�ش���ل باإع���الن ا�شتقالته 
هو واأع�ش���اء االحتاد يف حال���ة عجزهم عن 
تاأم���ني رواتب جّيدة الأع�ش���اء املنتخب، ففي 
كل وح���دة تدريبي���ة نب���ذُل جه���ودًا م�شاعفة 
وي�شل نب�ص القلب فيها اىل 180 �شربة يف 
الدقيق���ة كل ذلك من اأجل العراق ال ال�شتمرار 

املُحا�ش�شة ال�شخ�شية يف االحتاد".
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طالب بالتحقيق مع م�صوؤوليه وتقديمهم ال�صتقالة!

حممد حبانية: االحتاد يحاربني اقت�شاديًا بعد �شدَمة درجال مبن�شور الراتب!
ت��رك��ي��ا ل��م��ع�����ص��ك��ري  ا���ص��ت��ل��ف��ت��ه��ا  دولر  اآلف   5 م��ن��ح��ي  ي��رف�����ض  ال��م��ال��ي  الأم���ي���ن   

 بغداد / املدى

اليوم  والنا�شئني  ال�شباب  منتخبا  يبا�شر 
مدينة  يف  التدريبي  مع�شكرهما  االأرب��ع��اء 
الرابع  حتى  ي�شتمر  والذي  املقّد�شة،  كربالء 
اآب اجل������اري، ا���ش��ت��ع��دادًا  ع�����ش��ر م���ن ���ش��ه��ر 
املوؤّهلة  االآ�شيوية  الت�شفيات  غمار  خلو�ص 
يف  �شتقام  التي  لل�شباب  اآ�شيا  نهائيات  اإىل 
كاأ�ص  وبطولة  املقبل،  اأي��ل��ول  �شهر  الب�شرة 
اجلزائر  يف  �شتقام  التي  للنا�شئني  ال��ع��رب 

الثالث والع�شرين من ال�شهر احلايل.
مباراتني وّديتني  املُع�شكر خو�ص  و�شيتخّلل 
يومي  وال��ن��ا���ش��ئ��ني،  ال�شباب  منتخبي  ب��ني 
احت��اد  وذك���ر  امل��ق��ب��ل��ني.  وال�����ش��ب��ت  اخلمي�ص 
اإىل  اأنه ي�شعى  القدم يف بيان باملنا�شبة  كرة 
مع�شكر  جن��اح  م�شتلزمات  جميع  "توفر 
ب�شورة  اإع��داده��م��ا  يف  لي�شهم  املنتخبني 
حيث  فيها،  ي�شاركان  التي  للبطوالت  جّيدة 
االإحتاد بح�شور  الفنّية يف  اللجنة  اجتمعت 
رئي�شها االإنكليزي جون ويتل ورئي�ص جلنة 
اأنور ج�شام، مع مدرب منتخب  امل�شت�شارين 
ال�شباب عماد حممد واملدير االإداري للمنتخب 
ندمي كرمي وكذلك مع مدرب منتخب النا�شئني 
اأحمد كاظم ومدير ق�شم التعليم والتطوير يف 
اللجنة الفنية د.و�شام �شليوه للتباحث حول 
لنجاح  ال�شامنة  التح�شر  ب��رام��ج  اأف�����ش��ل 

املنتخبني".
حممد  ع��م��اد  ال�شباب  منتخب  م���درب  وق���ّدم 
اآ�شيا  ك��اأ���ص  لت�شفيات  ال��ت��دري��ب��ي  منهاجه 
وحتتاج  ق�شرة  املقبلة  "املرحلة  اأن  وب��نّيَ 
برفع  ت�شهم  م��ك��ّث��ف��ة  ن��وع��ي��ة  م��ب��اري��ات  اإىل 
اإال  ي��اأت��ي  ال  وه���ذا  ل��الع��ب��ني،  ال��ف��ن��ي  االأداء 
ويخو�ص  التدريبي".  ال��ربن��ام��ج  بتطبيق 

الت�شفيات  يف  مناف�شاته  ال�شباب  منتخب 
الكويت  ت�شم  التي  الثامنة  املجموعة  �شمن 

وا�شراليا والهند اإىل جانب العراق املنّظم.
فيما قال ويتل "�شنقدم منهاج عماد حممد اإىل 
دائرة املنتخبات للم�شادقة عليه والعمل على 
تنفيذه". يف حني اأكد امل�شت�شار اأنور ج�شام 
النتائج  لتحقيق  ال�شباب  منتخب  دع��م  على 

االإيجابية يف البطوالت املقبلة.
اأحمد  من جهته قّدم مدرب منتخب النا�شئني 
ك��اأ���ص  لبطولة  التح�شري  منهاجه  ك��اظ��م 
�شتقام  التي  عامًا   17 حتت  الرابعة  العرب 
يف   2022 اأي��ل��ول   8 اإىل  اآب   23 م��ن  للفرة 
من  ترافقها  وم��ا  اجلزائرية،  وه��ران  مدينة 
حتّديات تتمّثل بق�شر فرة االإعداد وتراجع 
عن  الفريق  انقطاع  ب�شبب  البدين  امل�شتوى 
بطولة  يف  م�شاركته  نهاية  منذ  التدريبات 
العقبة  مدينة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  اآ���ش��ي��ا  غ��رب 
يف  النا�شئني  املنتخب  و�شلعب  االأردن���ي���ة. 
وجزر  املغرب  جانب  اإىل  الثالثة  املجموعة 

القمر وموريتانيا. 
وقال رئي�ص اللجنة الفنّية جون ويتل "نعي 
ج���ّي���دًا ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي مي���ُرّ ب��ه��ا اجل��ه��از 
واملالك  قريبة  البطولة  لكون  اجلديد  الفني 
ال��ت��دري��ب��ي ب��ح��اج��ة ل��ل��وق��ت م��ن اأج���ل و�شع 
الفنّية  فاللجنة  ذل���ك  وم���ع  ال��ف��ن��ّي��ة،  مل�شاته 
مهمة  جن��اح  اأج��ل  من  للمالك  دعمها  �شتقدم 
وتبّنى  الطيب".  امل�شتوى  وحتقيق  الفريق 
رئي�ص جلنة امل�شت�شارين اأنور ج�شام مقرح 
املدرب ب�شرورة مغادرة الفريق بوقت مبّكر 
على  املنتخب  تاأقلم  اأج��ل  م��ن  اجل��زائ��ر  اإىل 
خالل  البدين  اال�شتقرار  اأجل  ومن  االأج��واء 
جتريبية  مباراة  وخو�ص  هناك،  التدريبات 

مع اأحد املنتخبات امل�شاركة يف البطولة.

 محمد حمدي
كلمة صدق

يطف���و ملف خليجي الب�شرة 25 عل���ى ال�شطح بقّوة هذه االأيام 
ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مع املتغّرات ال�شيا�شّية املت�شارعة على 
ال�شاح���ة بطريق���ة ُمريبة ُتنذر مب�شتقبل جمه���ول للبطولة التي 

جرى االإعداد ال�شت�شافتها قبل اأكرث من عقد كامل من الزمن .
وال اأعتق���د اأن ثّم���ة بطول���ة ريا�شي���ة ب�شيطة يف الع���امل حفلت 
مب���ا �شهدته بطول���ة خليج���ي 25 يف الب�شرة املزم���ع انطالقها 
مطل���ع العام املقبل، مع اأن عمر وحماوالت التقّدم با�شت�شافتها 
ق���د �شبق���ت الرق���م 25 مبراحل من���ذ ثالث���ة ع�شر عام���ًا، �شهدت 
احداثًا واع���ذارًا اأغرب من ي�شّدقها العق���ل، لتتواىل املوافقات 
االأ�شولي���ة ومن ث���م نقل البطولة يف الوقت ب���دل ال�شائع حتى 
اعت���اد جمهورنا الريا�شي على اأن البطولة ت�شّوق اإعالنيًا فقط 

وتنتهي ب�شيناريو مت�شابه ن�شخة بعد اأخرى.  
والي���وم مع و�شولن���ا اىل احل�ش���م النهائي بت�شيي���ف الب�شرة 
للبطول���ة املقبل���ة، وموافقة جلن���ة التفتي����ص الهند�شية واحتاد 
دول اخللي���ج العرب���ي عل���ى مل���ف االإعم���ار والبن���ى التحتّي���ة 
وجتهي���ز املدين���ة للبطولة ب�ش���روط ُمعّلق���ة منها اإكم���ال ملعب 
املين���اء االأوملب���ي م���ع بع����ص التفا�شي���ل الت���ي تخ����صّ املط���ار 
والطرق والفن���ادق والتي تبدو مبتناول الي���د حاليًا، يظهر اأن 
االأم���ور ت�شر اىل خامتة مقبولة قب���ل اأن تتفّجر االأزمة داخليًا 
ه���ذه املّرة برف�ص نواب الب�شرة قرار جمل�ص الوزراء القا�شي 
اإىل بطول���ة خليج���ي 25،  الب���رودوالر  اأم���وال  بتخ�شي����ص 
م�شّددين على �شرورة تخ�شي�ص اأموال من املوازنة االحتادية 
لتل���ك البطولة �شيم���ا واأن الدول���ة لديها فائ�ص م���ن االأموال ما 

يكفي لتنظيم ذلك احلدث الريا�شي.
الغري���ب يف االأمر اأن ق���رار �شرفيات تنظيم بطولة خليجي 25 
����ص كل االأموال الالزم���ة للبطولة  يف حمافظ���ة الب�ش���رة، خ�شّ
من ال���واردات املالية للب�شرة، م���ع اأن املحافظة و�شعها خا�ص 
وتع���اين من م�شاكل كث���رة منها م�شاكل قط���اع الكهرباء واملاء 
وارتف���اع الراكي���ز امللحي���ة وبحاج���ة اإىل م�شاري���ع حتلي���ة، 
�شة لتطوي���ر الب�شرة واإدام���ة امل�شاريع  وه���ذه االأم���وال خم�شّ
اخلدمي���ة، فب���داًل م���ن اأن جند احلل���ول لتلك امل�ش���اكل من خالل 
�شة من املوازنة العامة )�ش���واء تنمية االأقاليم  االأم���وال املخ�شّ
اأو الب���رودوالر( ج���رى تخ�شي�شها لبطول���ة خليجي 25، يف 
واق���ع االأمر يبدو االعرا�ص وجيهًا ومثرًا يف ذات الوقت الأن 
البطول���ة تخ�ّص العراق وا�شم العراق ولي�ص الب�شرة مبفردها 
وكان على جمل�ص الوزراء ووزارة ال�شباب والريا�شة التعامل 
م���ع املل���ف باحرافي���ة دون امل�شا�ص مب���ا هو متعّل���ق بالب�شرة 
خدمي���ًا وه���و اأمر يف غاي���ة ال�شهول���ة باللج���وء اىل املناقلة اأو 
ا�شن���اد التنظي���م بط���رق اأخ���رى متوافرة ل���ن تك���ون م�شتحيلة 

بطبيعة احلال ولكنها بالتاأكيد لن تكون ا�شتفزازية مطلقًا .
�شخ�شي���ًا ال اأخ�شى على البطولة من توافر االأموال والعائدات 
الربحي���ة يف ارب���اك التنظيم اأو فتح ملف جدي���د نحن يف غنى 
عن���ه، ولك���ن كل اخل�شي���ة تتمح���ور ح���ول الروت���ني واللج���ان 
احلكومي���ة التي تتعامل مبعادلة )كتابنا وكتابكم( الأمن افتتاح 
ة  امللع���ب وحف���ل التنظي���م اىل توف���ر وق���ود املوّل���دات اخلا�شّ
باملجّمع الريا�شي وهو اأكرب عائق حقيقي يقف حجر عرثة يف 
وج���ه اجناح البطولة وهو من اأه���م امللفات التي يجب التوّقف 

عندها كثرًا وح�شمها.
وهناك اأمر اآخر يجب اأن يعلمه اجلميع، وال ميكن تغافله اطالقًا 
هو اأن للبطولة عائدات مالية كبرة ومنا�شبة للدعم اللوج�شتي 
للبطولة كان من املمكن االعتماد عليه اأو على العطاءات املقّدمة 
م���ن ال�شركات الراعية والنقل التلف���ازي، لذلك كّله اأعتقد جازمًا 
اأن احلكوم���ة ووزي���ر ال�شب���اب والريا�شة قد اخفق���ا يف اإعالن 
التخ�شي�ش���ات اخلا�ش���ة بتنظي���م البطول���ة وو�شع���ا نف�شيهما 
مبوق���ف حرج قد يطي���ح بتنظيم البطولة داخليًا ه���ذه املّرة اإذا 
م���ا �شّحح م�ش���ار ال�شرفيات التي تخ�ّص البطول���ة �شيما واأننا 
بداأن���ا فع���اًل بخ�ش���ارة الوق���ت املتبّق���ي، ويج���ب اأن تعمل خلية 
التنظيم واالإع���داد واملتابعة مبّكرًا وحت�شم اجلدل مبا ال ي�شّح 
طرح���ه يف هذا الوقت بالذات ونتج بطولة خليجي 25 متمّيزة 

جماهرية ولي�شت بطولة ع�شرة تولد ب�شّق االأنف�ص!

روتني خليجي 25 !  

الغريب في الأمر اأن قرار �صرفيات 
تنظيم بطولة خليجي 25 في محافظة 

�ض كل الأموال الالزمة  الب�صرة، خ�صّ
للبطولة من الواردات المالية للب�صرة، 
مع اأن المحافظة و�صعها خا�ض وتعاني 

من م�صاكل كثيرة منها م�صاكل قطاع 
الكهرباء والماء وارتفاع التراكيز 

الملحية وبحاجة اإلى م�صاريع تحلية

ب����دء ت��ح�����ش��ي��ر ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ي��ن ل��ل��ع��رب واآ���ش��ي��ا  

 بغداد / املدى

ع��دن��ان  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شحفي  ال���رائ���د  ب���ارك 
اجلبوري الذكرى 19 لتاأ�شي�ص جريدة املدى، 
العمل  موا�شلة  حت��ري��ره��ا  الأ���ش��رة  متمّنيًا 
العراقيني  حقوق  عن  دفاعًا  اجل��ريء  املهني 
ال�����ش��اب��ري��ن ع��ل��ى ظ��روف��ه��م ب��رغ��م خ��ط��ورة 

التحّديات.
وقال اجلبوري يف ات�شال من مدينة اأتالنتا 
"اأترّقُب  االأمريكية  جورجيا  والي��ة  عا�شمة 
اإيقاد  اأ�شرة املدى قبل حلول منا�شبة  احتفال 
اليومي  االإ�شدار  زمن  من  اجلديدة  �شمعتها 
املُ��ره��ق وامل�����ش��وؤول وال�����ش��ادق يف خطاباته 
حتّقق  حتى  ق��ط  ت��راج��ع  مل  التي  الر�شينة 
امل��اّرة  ما تبغيه من خالل ر�شد كل االح��داث 

بالوطن بحنكة و�شجاعة".
مهّمًا  ُركنًا  الريا�شي  الق�شم  "ميّثل  واأ�شاف 
الريا�شيني  م��الذ  ارك��ان اجل��ري��دة، وه��و  من 
دافع  عامًا  ت�شعة ع�شر  وال��رّواد عرب  االأبطال 
املتقاع�شني  واأنتقد  بحقوقهم  وطالب  عنهم 
وحفّز اليائ�شني للنهو�ص من جديد وحتقيق 

االإجنازات للوطن".
ال�شحفيني  بع�ص  امل��دى  "افتقدت  واأو���ش��ح 
االنتقال  اأو  رّبهم،  نداء  لّبوا  الذين  املمّيزين 
امل�شرة  توا�شل  لكنها  اأخ��رى،  موؤ�ّش�شة  اىل 
نوعي  ب��ط��رح  ال��ري��ا���ش��ة  ُرق���ّي  يف  م�شاهمة 
وممنهج ومدرو�ص ُي�شّكل دعمًا الفتًا لتطوير 
ت�شنع  تعد  ومل  تكا�شلت  ريا�شية  مفا�شل 

االأبطال كعهودها ال�شابقة".
مع  العطاء  ا�شتمرار  للمدى  "اأمتّنى  واختتم 
زميالتها من اأجل �شحافة زاِخرة وفاِخرة يف 
املهجر، ُنباهي بهّن التاريخ ُكّلما نقب عن ماآثر 

ال�شلطة الرابعة يف اأزمان العراق اخلالدة".

الجبوري: المدى مالذ االأبطال والرواد

بغداد/ املدى

اأن  الوطنية،  االأوملبية  اللجنة  اأّك��دت 
�شباب  بطولة  يف  للعراق  حتّقق  ما 
م�شر  يف  باملالكمة  اخلام�شة  العرب 
ُمدعاة للفخر واالعتزاز، واأنها عازمة 
له  التخطيط  مت  م��ا  يف  امل�شي  على 
تواجه  ال��ت��ي  ال�شعاب  ك��ل  وت��ذل��ي��ل 
جميع الريا�شيني والريا�شيات خالل 

امل�شاركات اخلارجية.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال االأمني العام 
عبد  هيثم  الوطنية  االأوملبية  للجنة 

احل��م��ي��د يف م��ط��ار ب��غ��داد ال����دويل، 
املاجدي  نعيم  يو�شف  ال�شاب  املالكم 
بطل العرب وحامل امليدالية الذهبية 
�شباب  ب��ط��ول��ة  يف  ك��غ��م   71 ب����وزن 
ال���ع���رب اخل��ام�����ش��ة ال���ت���ي ن��ّظ��م��ت��ه��ا 
للفرة  القاهرة  امل�شرية  العا�شمة 
عبد  وقال  اجل��اري.  اآب  �شهر   )7-1(
ت�شعى  االأوملبية  اللجنة  "اإن  احلميد 
امل�شار  يف  ال��ع��راق  ري��ا���ش��ة  لو�شع 
االأف�شل  اىل  بها  واالرتقاء  ال�شحيح 
جانبه  م��ن  املقبلة".  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
العراقي  االحت���اد  رئي�ص  ن��ائ��ب  اأك���د 

للمالكمة علي عبد الزهرة "اأن البطل 
بقب�شتيه  ���ش��ن��ع  امل���اج���دي  ي��و���ش��ف 
متّكن  عندما  البطولة  مالحم  اأروع 
يعّدون  الذين  مناف�شيه  اإق�شاء  من 
يف  امل�شاركني  الالعبني  اأف�شل  م��ن 
املركز  "اأن  م�شيفًا  العرب"،  بطولة 
لبطلنا  طبيعي  ا�شتحقاق  هو  االأول 
بقية  ومن  منه  نتاأّمل  ال��ذي  املاجدي 
خالل  امليداليات  من  العديد  زمالئه 
ع��ل��ى خمتلف  امل��ق��ب��ل��ة  امل�������ش���ارك���ات 
وحتى  وال��ق��اري��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�شعد 
البطل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن  العاملية". 

يو�شف املاجدي اأنه يف اأمّت اجلاهزية 
القارية والدولية  املناف�شات  خلو�ص 
واملناف�شة  االأم��ث��ل  بال�شكل  املقبلة 
علم  ورف��ع  االأوىل  املراكز  على  بقّوة 
ات التتويج.  العراق عاليًا فوق من�شّ
ا�شتقبال  يف  ال��ع��ام  االأم����ني  وراف����ق 
البطل يو�شف املاجدي، رئي�ص احتاد 
عبد  علي  ونائبه  تكليف  علي  اللعبة 
االإع��الم��ي  املكتب  وع�����ش��وا  ال��زه��رة 
ويا�شر  حاجم  نعيم  االأوملبية  للجنة 
ت�شريفات  موظفي  عن  ف�شاًل  جمال، 

اللجنة االأوملبية.

االأولمبية: عازمون على تذليل ال�شعاب اأمام الريا�شيين
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هن����اك �ش����به اإجم����اع ح����ول حتمي����ة التغي����ر يف 
الع����راق للخ����روج م����ن حال����ة الف�ش����ل واالنغ����اق 
ال�شيا�شي والتاأزم املت�شاعد، لكن التحدي االأكرب 
هو ال�شبابية حول كيفية التغير ومدى التحول 
ال�شيا�ش����ي وباأي اجتاه، خا�ش����ة بالن�شبة للقوى 

املعار�شة للنظام احلايل.
وعلى الرغم من اأن مفردة التغير قد كرث تداولها 
موؤخرًا من خمتلف الفرقاء يف العملية ال�شيا�شية، 
اإال اأن واقع االأم����ور يدل على هامية هذا التغير 
الذي تتح����دد ماحم����ه ح�شب تط����ورات ال�شراع 
امل�شتمي����ت لا�شتحواذ عل����ى ال�شلطة ب����ن التيار 
ال�ش����دري واالإط����ار التن�شيقي ال�شيع����ي. فرتفع 
�شق����ف التغي����ر بارتفاع ح����دة اخلط����اب الثوري 
لل�ش����در، وينخف�ض كلما ت�شهل����ت االأمور لتحقيق 
�ش����روط ال�ش����در، بينم����ا تبق����ى الق����وى الوطنية 
املعار�شة فاقدة للمب����ادرة ويف حالة انقياد وراء 
ت�شاع����د االأحداث مكتفية باتخ����اذ املواقف اله�شة 
ب����دون دع����م اأو حت�شي����د �شعب����ي وا�ش����ح. وبهذا 
ترتهن عملية التغير الذي طال انتظار العراقين 
له����ا ب�شراع بن ق����وى �شيا�شي����ة حاكمة هي جزء 

اأ�شا�شي من النظام ال�شيا�شي الفا�شل نف�شه.
وم����ا يزيد من خط����ورة هذا االأمر ه����و عدم ن�شج 
النقا�ض يف الف�ش����اء العام حول التغير املطلوب 
النظ����ام  امل�شتم����رة يف  االأزم����ة  ملعاجل����ة جوه����ر 
املقت�ش����ب  الط����رح  يتج����اوز  ال  مب����ا  ال�شيا�ش����ي، 
ملح����اوالت التعدي����ات الد�شتوري����ة الت����ي بادرت 
اليها الق����وى ال�شيا�شية احلاكمة بعد احتجاجات 
ت�شرين 2019؛ومنها اللجنة التي �شكلها جمل�ض 
الن����واب وف����ق امل����ادة 142 م����ن الد�شت����ور الت����ي 
تت�شمن اآلية انتقالية وموؤقتة - تبقى نافذة حلن 
حتقيق اأهدافها وتنتهي مبج����رد اإمتام العمل بها 
– الإج����راء تعدي����ات �شاملة للد�شتور عرب جلنة 
يف جمل�ض الن����واب الذي ي�شادق على تو�شياتها 
باالأغلبي����ة املطلق����ة، ث����م يوافق عليه����ا ال�شعب يف 
اال�شتفتاء باأغلبية امل�شوتن مع عدم رف�ض ثلثي 
ع����دد امل�شوتن يف ثاث حمافظ����ات عراقية.وقد 
اأعلنت هذه اللجنة انته����اء اأعمالها بالتوافق على 
تعديات »غر خافية وت�شهم يف ا�شاح العملية 
ال�شيا�شية«، منها تقليل اأع�شاء املجل�ض، وتعديل 
تعري����ف الكتلة االأكرب لت�شهي����ل ت�شكيل احلكومة، 
واإ�شاح ال�شلط����ة الق�شائية، وتعديل �شاحيات 
وانتخاب����ات جمال�ض املحافظات واملحافظ، بينما 
مل تتف����ق اللجنة حول م����واد خافي����ة خا�شة تلك 
املتعلق����ة بامل����ادة 140 ح����ول املناط����ق »املتن����ازع 

عليها«.
كذل����ك �شكل����ت رئا�ش����ة اجلمهوري����ة جلن����ة اأخرى 
وف����ق امل����ادة 126 الت����ي تت�شم����ن اآلي����ة دائم����ة – 
بكونه����ا م����ادة اأ�شلي����ة يف الد�شت����ور – لتعدي����ل 
الد�شت����ور بع����د موافق����ة ثلث����ي اأع�ش����اء جمل�����ض 
الن����واب وموافق����ة ال�شعب عرب اال�شتفت����اء العام، 
لك����ن ب�شرط عدم تعديل �شاحي����ات االأقاليم التي 
ال تك����ون داخلة �شمن االخت�شا�ش����ات احل�شرية 
لل�شلطات االحتادية. وق����د ا�شتكملت هذه اللجنة 
مقرتحاتها الت����ي �شملت ت�شكي����ل جمل�ض االحتاد 
وحتدي����د �شاحياته، وتو�شيع �شاحيات رئي�ض 
اجلمهوري����ة، وتقلي����ل ع����دد الن����واب، وتعديات 
ق�شائي����ة، ولطريق����ة ت�شكي����ل احلكومة،بينم����ا مل 
تتطرق اىل عاقة املرك����ز باالإقليم. كذلك ت�شمنت 
مقرتحات اللجنة �شاحي����ة حل الربملان من دون 
احلاج����ة اإىل ت�شوي����ت اأع�شائ����ه، يف مقابل قدرة 
الربمل����ان على �شحب الثقة من الرئا�شتن وذلكمن 
اأج����ل خل����ق ن����وع م����ن الت����وازن ب����ن ال�شلطت����ن 

الت�شريعية والتنفيذية.
اإن ه����ذه التجرب����ة يف حماول����ة اإ�ش����اح النظ����ام 
ال�شيا�شي عرب اإج����راء التعديات الد�شتورية من 

داخ����ل منظومة احلكم قد اأثبت����ت ف�شلها، من جهة 
ب�شب����ب ع����دم توافق الق����وى ال�شيا�شي����ة احلاكمة 
عل����ى متابع����ة اإج����راءات التعدي����ات الد�شتورية 
املقرتحة، وم����ن جهة اأخرى ب�شب����ب ق�شور مدى 
التعديات املطروح����ة يف حتقيق اإ�شاح حقيقي 
يف النظ����ام ال�شيا�ش����ي. فال�شب����ب اجلوه����ري يف 
ف�شل النظام ال�شيا�شي احلايل لي�ض عرب ت�شيي�ض 
قرارات املحكمة االحتادية ل�شالح طرف �شيا�شي 
دون االآخ����ر، اأو يف ع����دم و�شوح تعري����ف الكتلة 
االأك����رب لت�شكيل احلكومة، اأو حتى يف �شاحيات 
جمال�����ض املحافظات وانتخابهم للمحافظ، بل هو 
بالدرج����ة الرئي�ش����ة ب�شبب تغّول �شلط����ة الربملان 
– وم����ن خاله �شلطة االأحزاب ال�شيا�شية - على 
ال�شلط����ات التنفيذي����ة والت�شريعي����ة والق�شائي����ة 
النظ����ام  االأه����م يف  الق�ش����ور  العراقي����ة.  للدول����ة 
ال�شيا�ش����ي العراق����ي ه����و يف ال�شلط����ة التنفيذي����ة 
الت����ي هي فري�شة لربملان منق�ش����م يتخذ التوافقية 
عل����ى  النف����وذ  لتقا�ش����م  اأ�شا�ش����ًا  واملحا�ش�ش����ة 
احلكومة، والعلة هي يف الد�شتور العراقي الذي 
اأعط����ى �شلط����ة �شبه مطلقة للربمل����ان الذي ت�شيطر 
علي����ه اأح����زاب تعك�����ض االنق�شام����ات املتعددة يف 
املجتمع العراقي، بينم����ا تكون احلكومة �شعيفة 
ورئي�����ض ال����وزراء �شب����ه م�شل����ول اأم����ام القي����ود 

الد�شتورية للربملان واأحزابه املتحا�ش�شة. 
جمل�����ض  مين����ح  احل����ايل  ال�شيا�ش����ي  فالنظ����ام 
عل����ى  فيه����ا  يهيم����ن  وا�شع����ة  �شلط����ات  الن����واب 
الدول����ة ع����رب انتخاب����ه  م����ن  التنفي����ذي  اجلان����ب 
لرئي�����ض اجلمهوري����ة، وا�ش����رتاط حي����ازة ثقت����ه 
عل����ى رئي�����ض ال����وزراء، وموافقت����ه عل����ى برنامج 
تعي����ن  منفردي����ن، وعل����ى  وال����وزراء  احلكوم����ة 
وكاء ال����وزارات وال�شف����راء واأ�شحاب الدرجات 
ومعاوني����ه  اجلي�����ض  اأركان  ورئي�����ض  اخلا�ش����ة 
ومن ه����م مبن�شب قائ����د فرقة فما ف����وق، ورئي�ض 
جه����از املخاب����رات الوطن����ي، وروؤ�ش����اء االأجه����زة 
االأمنية. وحي����ث ي�شتطيع الربمل����ان اإعفاء رئي�ض 
اجلمهورية وم�شوؤويل الهيئ����ات امل�شتقلة واإقالة 
رئي�����ض جمل�ض الوزراء واأي م����ن الوزراء، اإال اأن 
الطريق����ة الوحيدة حلل الربمل����ان هي عرب موافقة 
اأغلبي����ة اأع�شائ����ه. اأم����ا ال�شلطة التنفيذي����ة املمثلة 
برئي�ض اجلمهورية وجمل�ض الوزراء فهي لي�شت 
فق����ط مه����ددة باالإقالة من قبل الربمل����ان وامنا ذات 
�شاحيات م�شتتة ومقي����دة؛ فرئي�ض اجلمهورية 
من�شبه �شريف بالدرج����ة الرئي�شية وب�شاحيات 
�شب����ه معدومة، بينما تكون �شلطة رئي�ض الوزراء 
مقي����دة عل����ى ال����وزراء ف����ا ي�شتطي����ع اإقالته����م اإال 
مبوافقة الربمل����ان، وتكون عملية اتخاذ القرارات 
يف املجل�ض عرب الت�شوي����ت مبوافقة االأغلبية اأو 
باأغلبي����ة ثاث����ة اأخما�ض اأ�ش����وات احلا�شرين يف 
املو�شوعات ذات الطاب����ع االإ�شرتاتيجي. فعندما 
يك����ون ال����وزراء ميثل����ون االأح����زاب يف الربمل����ان 

ح�شب املحا�ش�شة، يكون من ال�شعب على رئي�ض 
الوزراء حما�شبتهم وال ي�شتطيع اتخاذ القرارات 
يف جمل�ض الوزراء من دون موافقة االأحزاب يف 

الربملان.
اإن ه����ذا الق�شور يف التوازن ب����ن �شلطة الربملان 
وال�شلط����ة التنفيذي����ة لي�شت حالة فري����دة خا�شة 
بالنظ����ام ال�شيا�ش����ي العراق����ي فق����ط، ب����ل هن����اك 
جتارب ل����دول عديدة عانت م����ن م�شاكل مماثلة– 
ول����و بدرج����ة اأق����ل �ش����دة م����ن احلال����ة العراقية - 
و�شع����ت لعاجها بدرج����ات خمتلفة م����ن النجاح. 
ولع����ل جترب����ة التعدي����ل الد�شت����وري ال����ذي اأنتج 
 1958 يف  اخلام�ش����ة  الفرن�شي����ة  اجلمهوري����ة 
ه����ي اأكرث ه����ذه التج����ارب دالل����ة، ف�شرعي����ة نظام 
اجلمهوري����ة الفرن�شية الرابع����ة )1958-1946( 
كان����ت قد تقو�شت يف اأع����ن الناخبن الفرن�شين 
بحي����ث كان حت����ى ال�شيا�شين الذي����ن دافعوا عن 
ه����ذا النظ����ام ينظ����رون الي����ه مبزيج م����ن ال�شخط 
والياأ�����ض. فق����د كانت االأزم����ات الوزارية م�شتمرة 
)مبع����دل حكوم����ة كل �شت����ة اأ�شهر(،وهناك �شعف 
مزم����ن يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شي����ة الفرن�شية التي 
اأ�شابت �شلطة الدول����ة بال�شلل واأدت اىل امل�شاكل 
يف اجلي�����ض وامل�شتعم����رات واىل اال�شطراب����ات 
االجتماعية واختال اال�شتقال الوطني. لقد حدد 
اجلرنال ديغول – بطل حترير فرن�شا من النازية 
يف احل����رب العاملي����ة الثانية – مكام����ن اخللل يف 
اجلمهوري����ة الرابعة باأن الد�شتور اأعطى للربملان 
�شلط����ة اأكرث من الازم ما اأدى اىل �شعف ال�شلطة 
التنفيذية وعدم ا�شتقرار احلكومة التي اأ�شبحت 
حت����ت رحمة االأحزاب املت�شارعة، لذلك كان احلل 
عن����ده هو عرب تقوية ال�شلطة التنفيذية لت�شتطيع 
اأن حتكم الدولة بفاعلية وتفر�ض الطاعة على كل 
املجاميع التي ميكن اأن تقو�ض �شلطة الدولة مبا 
يف ذل����ك االأحزاب والق����وى املجتمعية ال�شاغطة، 
بل وحت����ى اجلي�����ض ال����ذي كان خ����ارج ال�شيطرة 

ويهدد متا�شك الدولة.
مل يتن����ازل زعماء اأحزاب الربمل����ان املتنازعن عن 
�شلطتهم ب�شهولة، بل اقت�شى االأمر مترد اجلي�ض 
الفرن�ش����ي يف اجلزائ����ر املُ�شتعَم����رة واحتماليات 
احل����رب االهلي����ة لك����ي يقبل����وا بع����ودة اجل����رنال 
ديغ����ول اىل احلك����م ال����ذي ا�شرتط تغي����ر النظام 
الرئا�ش����ي  �شب����ه  اىل  الربمل����اين  م����ن  ال�شيا�ش����ي 
ع����رب تدعيم �شلط����ة رئي�ض اجلمهوري����ة وتو�شيع 
�شاحيات����ه، فت����م تغي����ر د�شتور الب����اد من دون 
الت�شويت يف الربملان بل عرب اال�شتفتاء ال�شعبي 

املبا�شر حيث فاز باأغلبية ا�شواته ال�شاحقة. 
ال�شيا�ش����ي  النظ����ام  يف  الث����اين  امله����م  الق�ش����ور 
العراق����ي هو يف العاقة غر املتوازنة بن املركز 
واالإقلي����م وب����ن املرك����ز وبقي����ة املحافظ����ات غ����ر 
املنتظم����ة يف اإقلي����م. وجزء من ه����ذا الق�شور هو 
ع����رب خل����ل يف تنفيذ فق����رات الد�شت����ور العراقي، 

فاالإقلي����م يتج����اوز عل����ى العديد م����ن ال�شاحيات 
الت����ي حدده����ا  للحكوم����ة االحتادي����ة  احل�شري����ة 
الد�شت����ور مثل ال�شيط����رة على املناف����ذ احلدودية 
وتواج����د الق����وات امل�شلح����ة للدف����اع ع����ن ح����دود 
الع����راق واإ�ش����دار االقام����ات لاأجان����ب وتنظي����م 
ال�شيا�ش����ة التجارية. كذل����ك هناك اأم����ور اإ�شكالية 
يف الد�شت����ور ي�شتوج����ب تعديلها مث����ل مو�شوع 
»املناطق املتن����ازع عليها« والت����ي اأثبتت التجربة 
العملي����ة انه����ا اأزم����ة متفاقم����ة ُت�شتخ����دم لابتزاز 
ال�شيا�شي وال ميكن حلها مبا ن�ض عليه الد�شتور 
احل����ايل عرب التطبي����ع واالح�شاء ث����م اال�شتفتاء، 
باالإ�شاف����ة اىل اإزال����ة الغمو�����ض ح����ول م�شارك����ة 
الطاق����ة  وملف����ات  اجلم����ارك  اإدارة  يف  االأقالي����م 
واملي����اه م����ن حيث اأنه����ا اأم����ور �شيادي����ة والبد اأن 
للحكوم����ة  احل�شري����ة  ال�شاحي����ات  م����ن  تك����ون 
االحتادي����ة خا�ش����ة يف ظ����ل دخ����ول ه����ذه امللفات 
يف �شل����ب ال�شراع����ات االإقليمي����ة والدولية.ويف 
الوقت نف�شه ت�ش����كل العاقة الامركزية امل�شوهة 
بن املركز واملحافظات اأحد اأوجه الق�شور املهمة 
يف النظ����ام ال�شيا�شي احلايل، وال����ذي ينبغي اأن 
يعاجل����ه م�شار التغير املطل����وب عرب فك التداخل 
يف ال�شاحيات بن ال�شلطة االحتادية وجمال�ض 
املحافظ����ة واملحافظ����ن، فيت����م حتدي����د �شاحي����ة 
جمال�����ض املحافظات لتك����ون رقابي����ة وتخطيطية 
املحافظ����ن  تفعي����ل �شاحي����ة  يت����م  فيم����ا  فق����ط، 
التنفيذية مبا فيها تعي����ن واإقالة كبار امل�شوؤولن 
يف املحافظ����ات وامل�شوؤولي����ة الكامل����ة ع����ن امللف 

االأمني.
اإن تفا�شي����ل احلل����ول املطلوبة ملعاجل����ة الق�شور 
يف النظام ال�شيا�ش����ي العراقي احلايل هي خارج 
نط����اق هذه املقال����ة، اإال  اأنهمن املهم هنا ت�شخي�ض 
مكمن اخللل ول����زوم تطوير اخلط����اب ال�شيا�شي 
ميك����ن  الت����ي  الفارغ����ة  العناوي����ن  م����ن  للتغي����ر 
جتيره����ا خلدمة م�شال����ح �شيا�شي����ة �شيقة حتت 
غط����اء اخلطاب الث����وري اأو ال�شرعية الد�شتورية 
– وه����و م����ا يحدث حل����د االن عرب �ش����راع التيار 
م����ع االإط����ار – اىل م�ش����ار حم����دد يعال����ج امل�شكلة 
اجلوهرية للنظام ال�شيا�شي العراقي منذ 2003.
وفيم����ا تتج����ه االح����داث نح����و ت�شكي����ل حكوم����ة 
انتقالي����ة تق����ود اىل انتخاب����ات مبك����رة ب�شمانات 
ال�شيا�ش����ي  التغي����ر  اأم����ل حتقي����ق  معين����ة عل����ى 
تتبن����ى  اأن  الوطني����ة  للق����وى  ينبغ����ي  املن�ش����ود، 
روؤي����ة �شيا�شية وا�شح����ة تت�شمن تغي����ر النظام 
ال�شيا�ش����ي عرب التعدي����ل الد�شت����وري وفق املادة 
142، وت�شتن����د على معاجلة نواحي الق�شور يف 
الد�شت����ور احلايل نحو تقوي����ة ال�شلطة التنفيذية 
واإع����ادة ر�شم العاقة ب����ن املرك����ز واالقاليم على 
اأ�ش�����ض احتادية �شليمة وب����ن املركز واملحافظات 
عل����ى اأ�ش�����ض الامركزي����ة الفعال����ة. عنده����ا ميكن 
للق����وى الوطني����ة اأن تدخ����ل االنتخاب����ات القادمة 
عل����ى هذا االأ�شا�����ض وتعمل على تعدي����ل الد�شتور 
عن����د ح�شوله����ا عل����ى التفوي�����ض الازم م����ن قبل 
االأغلبية، اأو يك����ون امل�شار االآخر هو حل الربملان 
وتفوي�����ض حكوم����ة ط����وارئ تعم����ل عل����ى تنظيم 
جمل�����ض تاأ�شي�شي لد�شتور جدي����د يوؤ�ش�ض لنظام 

�شيا�شي جديد.
اأم����ا اإذا ا�شتم����رت الق����وى الوطني����ة يف مواقفه����ا 
ال�شعيفة والهام�شية، ف�شتظل القوى التي تتمكن 
م����ن ا�شتثمار نقمة اجلماهر على االأحزاب وعلى 
نظامها ال�شيا�شي الفا�شل، هي ال�شانعة لاأحداث 
وروؤيته����ا للتغي����ر ال�شيا�شي ه����ي ال�شائدة. وقد 
ينتهي االأمر يف العراق بتغير النظام اىل رئا�شي 
�شلط����وي ب����دون رقابة وبدون ف�ش����ل حقيقي بن 

ال�شلطات كما حدث موؤخرًا يف تون�ض.
اكاديمي عراقي

)الحلقة- 12( *

هن���اك من يعتق���د، وقد يكون حمّق���ًا، باأن 
الني���ة ل�شرب الع���راق وحتطي���م قدراته 
الع�شكري���ة كان���ت مبّيت���ة. ولك���ن هذا لن 
يربر منح الفر�ش���ة للمرتب�شن بالعراق 
»عل���ى طبق من ذهب« واملقامرة والتعنت 
اأم���ام اأك���رب تعبئ���ة ع�شكري���ة الأك���رب قوة 
يف العامل ج���رت اأمام االأع���ن ولي�ض يف 
اخلف���اء. وه���ي اىل جان���ب كونه���ا حملة 
كان���ت تتمتع اىل حّد م���ا بغطاء ال�شرعية 
الدولية، فق���د جتحفلت لديها جيو�ض من 
ح���وايل 35 دولة ب�شمنه���ا 9 دول عربية 
)ال�شعودي���ة وم�ش���ر واملغ���رب و�شوريا 
واالإم���ارات  وعم���ان  البحري���ن  وقط���ر 
والكوي���ت( بل���غ تع���داد اأفراده���ا )750( 
طائ���رة   )1800( اإمرته���ا  وحت���ت  الف���ًا، 
م���ن  واأك���رث  دباب���ة  و)3600(  حربي���ة 
)150( قطع���ة بحرية واأغل���ب تلك القطع 
ت�شتخ���دم اأحدث ما انتجته التكنولوجية 

الع�شكرية حينها.
�شحي���ح ان الوالي���ات املتح���دة وبدع���م 
بريطاين حاولت ا�شت�ش���دار قرار اأممي 
جديد م���ن جمل�ض االأمن الدويل بتخويل 
احل���رب قبي���ل انته���اء املدة الت���ي حددها 
الفرن�ش���ي  التلوي���ح  678، ولك���ن  ق���رار 
ح���ق  با�شتخ���دام  الرو�ش���ي،  وكذل���ك 
النق�ض، قّو�ض املحاولة االأمريكية برغم 
ح�شوله���ا على تاأيي���د ثلثي ع���دد اأع�شاء 
جمل�ض االأمن اآنذاك، فاكتفت مبا ت�شمنه 
ن�ض الق���رار 678. ول���و ا�شتمر ال�شغط 

االأمريكي حينه���ا واأ�شتخدم حق النق�ض 
ل���كان م���ن �شاأن���ه ان ي�ش���ع ما يعتق���د اأنه 
�شرعي���ة احلرب وفق الق���رار 678 نف�شه 

حتت االإ�شتفهام.
ولاأمانة فقد اأخربين اأحد الدبلوما�شين 
املطلع���ن حينه���ا ب���اأن املوق���ف الرو�شي 
والفرن�ش���ي املعار����ض للح���رب الإخ���راج 
القوات العراقية م���ن الكويت كان مقابل 
وع���ود نفطية مغرية، ج���رى توقيعها مع 
اجلان���ب الرو�ش���ي ومل توقع مع اجلانب 
العقوب���ات  رف���ع  انتظ���ار  يف  الفرن�ش���ي 
االإقت�شادي���ة عن العراق. وهو يعتقد باأن 
التطمينات الفرن�شية والرو�شية �شاهمت 
بتعنت �شدام ح�شن وعدم ان�شحابه يف 

املدة املحددة بقرار 678.
االفرتا����ض  اأو  ال���راأي  بخ�شو����ض  اأم���ا 
القائ���ل ب���اأن الع���راق مل يك���ن ق���ادرًا على 
�شح���ب قطعات���ه بكامله���ا �شم���ن الوق���ت 
 ،1990 ل�شن���ة  الق���رار678  يف  املح���دد 
االإن�شح���اب  اأثن���اء  �شربه���ا  م���ن  خوف���ًا 
وتدمره���ا، فقد كان من �شاأن االإعان عن 
الني���ة يف �شحب تل���ك القوات، وحتى يف 
اللحظات االأخرة م���ن منت�شف ليلة 15 
كانون الث���اين ع���ام 1991 اأن يغر، وال 
نق���ول يوقف، احل���راك الهائ���ل وال�شعي 
غطائه���ا  �شي�ش���ع  وكان  احل���رب،  نح���و 
ال�شرعي حتت ال�شك���وك. وبالنتيجة فقد 
كان���ت الق���وات العراقي���ة ب���كل �شنوفه���ا 
�شيدًا �شهًا وهي منت�شرة يف موا�شعها، 
م���ع  خط���رة  ا�شتب���اكات  ت�شج���ل  ومل 
الق���وات االأمريكي���ة خ���ال احل���رب. اأما 

�شربه���ا على الطري���ق اجلنوبي ال�شريع 
اأثن���اء ان�شحابه���ا يف نهاي���ة احل���رب فقد 
ي�شن���ف باعتب���اره جرمي���ة ح���رب الأنه���ا 
كان���ت بحكم امل�شت�شلم���ة وال متثل خطرًا 
عل���ى االأط���راف امل�شرتكة بالقت���ال، وهنا 
باعتق���ادي برزت النية املبيتة يف حتطيم 
اجلي�ض العراقي، بدل ان يكتفى بت�شفية 
�شدام ح�ش���ن نف�شه لو�شع نهاية للخطر 

الذي كان ميثله على ال�شلم العاملي.
ب�ش���اأن  التف�شيل���ي  اخلو����ض  وب���دون 
التحال���ف  ق���وات  “م�شروعي���ة” ق�ش���ف 
املدم���ر للقوات العراقي���ة املن�شحبة )اأقراأ 
املهزوم���ة اأي�ش���ًا( ف���اإن القان���ون الدويل 
االإن�ش���اين، واتفاقي���ات جني���ف اخلا�شة 
ج���زء اأ�شا�ش���ي منه، وهي تعن���ى بتغطية 
االأ�ش���رى  حماي���ة  وواج���ب  احل���روب 
واملدني���ن وجمي���ع االأ�شخا����ض الذين ال 
ميثل���ون خط���رًا يف االأعم���ال العدائي���ة، 
وته���دف اىل جتن���ب همجي���ة احل���روب 
ع���ن  توقف���وا  الذي���ن  اوؤلئ���ك  وحماي���ة 

امل�شاركة يف احل���رب. ومن الوا�شح بان 
القوات العراقية املن�شحبة من الكويت مل 
تعد م�شاركة باحل���رب وقد القت �شاحها 
او ترك���ت االأ�شلح���ة وان�شحب���ت. ولذلك 
فاأن���ا اعتق���د، وبرغ���م امل�شوؤولي���ة التي ال 
لب�ض فيها التي يتحملها �شدام ح�شن عن 
جرميتي احتال الكوي���ت واحلرب، فاإن 
الهمجي���ة الت���ي اأظهرتها ق���وات التحالف 
يف تدم���ر الف���رق الع�شكري���ة واالأف���راد 
املن�شحبن متثل انتهاكاُ �شارخًا لقوانن 
احل���رب الت���ي تنظمه���ا اتفاقي���ات جنيف 

.1949
م���ن امل�شتغ���رب، ب���ل االأك���رث غراب���ة، م���ا 
ورد يف مذك���رات جيم����ض بيك���ر، عل���ى 
ل�ش���ان االأم���ر بن���در ب���ن �شلط���ان �شفر 
ه���و  حينه���ا،  وا�شنط���ن  يف  ال�شعودي���ة 
اخل���وف ال�شع���ودي م���ن جناح مب���ادرة 
الفر�ش���ة االأخ���رة جل���ورج بو����ض التي 
الق���وات  �شح���ب  ع���ن  ت�شف���ر  ق���د  كان���ت 
العراقي���ة م���ن الكوي���ت، مما يعن���ي بقاء 

القدرات الع�شكرية العراقية دون تدمر. 
لذل���ك �شع���ى ال�شف���ر ال�شع���ودي، املتنفذ 
كث���رًا يف وا�شنط���ن، اىل ثن���ي جيم����ض 
بيكر ع���ن زيارة بغداد املقرتح���ة واللقاء 
ب�شدام ح�شن، كجزء من مبادرة جورج 
بو�ض، وتخويفه من اإحتمال قيام �شدام 
ح�شن باإحتجازه رهينًة يف بغداد. ويقّر 
جيم�ض بيكر باأن ا�شتعداده لزيارة بغداد 
كان قد ت�ش���اءل كثرًا بعد لقاءه مع بندر 

بن �شلطان!
املنطق���ة  يف  ال�شيا�ش���ة  غرائ���ب  م���ن 
العربي���ة املبت���اة ب���كل عوام���ل التوت���ر 
ال�ش���راع  خلفي���ة  وعل���ى  وال�شراع���ات، 
العرب���ي االإ�شرائيل���ي وانته���اك احلقوق 
الفل�شطينية، هو اأن حجم التاآمر العربي 
كان فاقع���ًا وكب���رًا �ش���د نف�ش���ه، اإن �شح 
التعبر. فالدول “الثورية” التي حكمها 
انقابي���ون ع�شك���ر ب�شع���ارات القومي���ة 
وحترير فل�شطن ومعاداة الغرب، كانت 
منهمك���ة يف القت���ال والتناف����ض يف اأكرث 

م���ن �شاحة ب���ن بع�شه���ا البع����ض االآخر 
، كالع���راق و�شوري���ا وليبي���ا، اىل جانب 
�شراعه���ا االإيديولوج���ي وال�شيا�شي مع 
ال���دول املحافظ���ة واملَلكي���ة، وم���ع م�شر 
ال�شادات بعد زيارة القد�ض وما تبع ذلك.
وعند اإندالع احل���رب العراقية-االإيرانية 
“حلماية البوابة ال�شرقية” موّلت الدول 
املحافظ���ة، دول اخللي���ج باالأخ����ض، تلك 
احل���رب وفتح���ْت لها خزائنه���ا وموانئها 
ومطاراته���ا فا�شتم���رت احل���رب ثماني���ة 
اأعوام كمحرقة ب�شرية دون حتقيق �شيء 
ملمو����ض عل���ى اخلارط���ة ع���دا اخل�شائر 
الب�شري���ة واملادي���ة. واأن املمولن العرب 
للح���رب العراقية-االأيرانية ه���م اأنف�شهم 
من ق���ام بتمويل ح���رب التحالف الدويل 
�ش���د الع���راق لتحري���ر الكوي���ت. ويورد 
جيم�ض بيك���ر يف مذكراته بع�ض االأرقام 
ع���ن متوي���ل احل���رب لع���ام 1991 منه���ا 
متوي���ل �شعودي بل���غ )1.1( مليار دوالر 
�شهري���ًا اإ�شاف���ة اىل ملي���ار و800 مليون 
م�شاع���دة لرتكي���ا و�شناعاته���ا الدفاعي���ة 
�شن���وات، و)800(  م���دى خم�ش���ة  عل���ى 
ملي���ون دوالر م�شاع���دة اىل دول اورب���ا 
ال�شرقية لتعوي�ض ارتفاع ا�شعار الطاقة 
ب�شب���ب احل���رب، ومتوي���ل كويت���ي بل���غ 
)400( مليون دوالر �شهريا كلفة مبا�شرة 
لبق���اء القوات يف ال�شح���راء، اىل جانب 
تركي���ا ودول  ملي���ون دوالر اىل   )950(

�شرق اوربا... وغر ذلك.
كان���ت الدبلوما�شية العراقية منذ احتال 
الكويت حتى �شقوط نظام �شدام ح�شنب 

فا�شل���ة بامتياز. ق���د ال يعود ه���ذا الف�شل 
ل�شعف يف االإمكانيات، وهو وارد نتيجة 
ر الوظائف على احلزبين واملوالن،  َق�شْ
احلك���م  بطبيع���ة  اأ�شا�ش���ًا  يرتب���ط  ب���ل 
الدكتات���وري الذي انعدمت فيه اأية نافذة 
ح���رة للتفاعل من خالها م���ع اآراء �شدام 
ح�شن احَلَجرية ب�شاأن العامل واالأحداث. 
فه���و ال ي�شمع اإال نف�ش���ه، واأتخيله يعطي 
تعليمات���ه البات���ة والقاطعة م���ّرًة واحدة 
قاب���ل  اأمره���ا  ب���اأن  ت�ش���ي  ال  وب�ش���ورة 
للمراجعة. ومع االأجواء االأمنية املحيطة 
ب���ه واملعني���ة بحرا�شت���ه، رمب���ا حتى من 
اله���واء، ف���اإن خوف القائم���ن على تنفيذ 
اأوام���ره م���ن الع���ودة الي���ه لتغي���ر راأيه 
النافذ يك���ون متوقعًا ب���ل وتلقائيًا، وهو 
م���ا مينعهم قطعًا من املغامرة يف حماولة 

اإثبات خطاأ اآرائه.
م���ن اأكرث النم���اذج املعروفة ع���ن تعاطيه 
م���ع ح���وادث من ه���ذا الن���وع ه���و القتل 
ال�شنيع لوزير ال�شحة د. ريا�ض ح�شن، 
املع���روف بقربه م���ن اأحمد ح�ش���ن البكر 
حينها، والذي كانت له اآراء مل ي�شت�شْغها 
�شدام ح�ش���ن، فاأعفاه م���ن من�شبه ومن 
ث���م اأعتقل وقت���ل دون توجي���ه تهمة، اأي 
اأن���ه مل يعر�ض عل���ى حمكم���ة، وكان ذلك 
1982 )يتي���ح حم���رك  اأواخ���ر ع���ام  يف 
غوغل االإطاع على �شهادات بع�ض اأفراد 

عائلته(.
*اأجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية 

�شين�شر قريبًا
**وزير و�شفير �شابق
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 ح�سن الجنابي**

 فرا�س ناجي *
 غ�سان �سربل

ال�شي���ف الهٌب ور�شالت���ه �شريحة؛ على �ش���كان الكوكب 
اإنق���اذ اأنف�شهم قبل ف���وات االأوان. عليهم التقاط الر�شائل 
التي ت�شكلها االأعا�ش���ر والفي�شانات وحرائق الغابات. 
التغ���ر املناخ���ي �شيزع���زع ا�شتق���رار الع���امل، �شي�شرب 
املحا�شيل و�شيجعل بع�ض االأماكن غر �شاحلة للعي�ض، 
�شيت�شب���ب يف هجرات وا�شع���ة ورمبا بح���روب لتقا�شم 
املي���اه واملوا�شم. اإنها مع�شلة عاب���رة للحدود، معاجلتها 
تف���وق ق���درات احلكوم���ات كب���رة كان���ت اأم �شغ���رة. 
وا�شتم���رار جتاه���ل االأخط���ار املقرتب���ة يعن���ي اأن االأهل 
�شيرتك���ون اأوالَده���م واأحفاده���م يف عه���دة اأزم���ات تهدد 
خبَزهم وفر�ض عملهم وا�شتقرار دولهم. �شيء اإذا ح�شل 
ي�شب���ه اخليان���ة للم�شتقب���ل، لك���ن معاجلة مع�شل���ة بهذا 
احلج���م حتتاج اإىل ثقافة اأخ���رى ومناخ خمتلف، حتتاج 
اإىل حكوم���ات اأقل �شراه���ة، واإىل �شيا�ش���ات اأكرث تعقًا، 
واإىل اأ�شح���اب ق���رار يقدمون ال�شع���ور بامل�شوؤولية على 

ج�شع االنت�شار وتلميع االأدوار.
مو�ش���وع التغ���ر املناخ���ي ال يدخ���ل يف ب���اب الرفاهية، 
واال�شتم���رار يف جتاهله ي�شبه قيام امل���رء بقطع الغ�شن 
الذي يق���ف عليه. راودنا التف���اوؤل يف ال�شنوات االأخرة 
واأع���دت  املق���رتب  اخلط���ر  ح���ول  قم���م  انعق���دت  ح���ن 
ا�شرتاتيجيات وقطعت تعهدات، وكدنا ن�شدق اأن التغر 
املناخ���ي �شيحت���ل �ش���دارة االأولوي���ات ل���دى احلكومات 
الكب���رة وال�شغ���رة، لكنن���ا وقعنا فج���اأة يف عامل مريع 
يك�ش���ف اأن ح�شابات كب���ار الاعبن �شت���وؤدي اإىل تغير 
االأولوي���ات الت���ي توهمن���ا اقرتابه���ا. ه���ا نح���ن نعي����ض 
يف ع���امل يعط���ي االأولوي���ة املطلقة الإع���ادة تر�شيم حدود 
االإمرباطوري���ات. اإن���ه اأخطر من���اخ دويل لي�ض فقط منذ 
انهي���ار ج���دار برل���ن وانتح���ار االحت���اد ال�شوفياتي بل 

اأي�شًا منذ احلرب العاملية الثانية.
مقل���ق  تعب���ر  االإمرباطوري���ات  ح���دود  تر�شي���م  اإع���ادة 
وخمي���ف، وجتارب التاريخ �شريحة: الرت�شيم ال يتم اإال 
بالدم وطح���ن دول وتبديد ميزانيات هائلة مع ما يرافقه 
م���ن اأنه���ار من ال���دم واأمواج م���ن الاجئ���ن. ال نبالغ اإذا 
قلن���ا اإن القل���ق ينه�ض الع���امل اليوم. املناط���ق التي كانت 
تعترب نف�شها ج���زر ا�شتقرار تتح�ش�ض جهوزية جيو�شها 
وت�شاع���ف ميزانياتها الدفاعي���ة وتخ�شى على مواطنيها 

من انقطاع �شلع ال بد منها لرد اجلوع اأو ال�شقيع.
ه���ل يدفع العامل اليوم ثمَن اخل���دع التي اعتمدتها الدول 
الك���ربى يف �شيا�شاته���ا مقدم���ة هاج����ض االنت�ش���ار على 
ح�شاب���ات اال�شتقرار؟ هل خدع الغرب مث���ًا رو�شيا يوم 
خرجت م���ن ركام االحتاد ال�شوفيات���ي؟ وهل كان عاجزًا 
ع���ن اج���رتاح �شيغ���ة مو�شع���ة ومرن���ة الإط���ار اأوروب���ي 
يت�ش���ع لرو�شيا املجروحة وتركيا املجروح���ة اأي�شًا؟ هل 
ت�شرف���ت االإمرباطوري���ة االأمركية ب���روح اخلدعة حن 
راح���ت حت���رك بي���ادق حل���ف »النات���و« باجت���اه اأرا�شي 
رو�شي���ا امل�شابة تاريخيًا بعقدة احل�ش���ار والتي ترف�ض 
االإقام���ة اإال يف عهدة رجل قوي؟ ال ي�شعر القوي املنت�شر 
باحلاج���ة اإىل اال�شتم���اع اإىل ال�شعي���ف. يغ���رق الق���وي 
يف حري���ر قوته ويتجاه���ل الدرو�ض الت���ي تركها �شعود 
االإمرباطوري���ات وانهياره���ا. اأنا من القائل���ن اإن الغرب 
مل يح�شن التعامل م���ع رو�شيا اليتيمة، لكن هذا القول ال 
يربر ال�شلوك احلايل لرو�شيا بوتن والذي حتول عقابًا 

الأوكرانيا والعامل معًا.

ه���ل ميكن احلديث ع���ن خدعة رو�شي���ة ن�شجها فادمير 
بوت���ن من���ذ تولي���ه عر����ض القيا�ش���رة يف بداي���ة الق���رن 
احل���ايل؟ ه���ل خ���رج الكولوني���ل جمروح���ًا م���ن ال���ركام 
ال�شوفيات���ي واأخف���ى ع���ن الع���امل م�ش���روع الث���اأر الكبر 
واالنق���اب الكبر؟ هل ا�شتفاد بوتن من ان�شغال اأمركا 
بال���رد على هجم���ات 11 �شبتمرب )اأيل���ول( وغزو العراق 
واأفغان�شت���ان ليع���د جي�ش���ه وجمتمع���ه لانق�شا�ض على 
الغرب يف ال�شاع���ة املنا�شبة؟ وهل كانت فر�شته الذهبية 
االأوىل عل���ى اأر����ض �شوري���ا وحتدي���دًا يف 2013 ح���ن 
امتن���ع باراك اأوباما عن تنفي���ذ تهديده بالتدخل ع�شكريًا 
ردًا على انتهاك »اخلط االأحمر« الكيماوي؟ ثمة من يعتقد 
اأن بوتن وريث نهج القيا�شرة ونهج �شتالن معًا والذي 
يعترب الغرب خطرًا وفا�شدًا ومف�شدًا ف�شر تراجع اأوباما 
باأنه الدلي���ل على اأن االإمرباطوري���ة االأمركية تعبت من 
حروبها واأثقالها، واأن الغرب بداأ رحلة االنحدار. ويرى 
ه���وؤالء اأن ا�شتعادة القرم ارتكزت عل���ى �شعور الكرملن 
ب���اأن اأني���اب االإمرباطوري���ة االأمركية تك�ش���رت اأو تكاد، 
وله���ذا امتحنه���ا يف مو�شوع الق���رم يف ال�شن���ة التالية، 
وح���ن ر�شب���ت تق���دم يف 2015 للتدخ���ل ع�شكري���ًا يف 

�شوريا.
تذرع���ت اأمركا بخط���ر ال�شعود ال�شين���ي لا�شتقالة من 
ال�شرق االأو�شط. كان بوتن يف هذا الوقت يعد اخلرائط 
ويجري ح�شابات الغاز واحلب���وب وامل�شائق والبحار. 
كان يف الوق���ت نف�شه ين�شج �شداقات وحتالفات. ولي�ض 
غريبًا اأنه اخت���ار اإعان �شداقة با حدود مع ال�شن قبل 
اإطاق���ه الهجوم الكب���ر يف اأوكرانيا، م���دركًا اأن اأوروبا 
هي املمر االإلزامي لانقابات الكربى. وجاءت العا�شفة 
لرت�ش���خ  تاي���وان  اإىل  بيلو�ش���ي  زي���ارة  اأطلقته���ا  الت���ي 
االنطباع باأن الع���امل انزلق اإىل مرحلة �شديدة اخلطورة 
ال مبالغ���ة يف و�شفه���ا باأنها مرحلة اإع���ادة تر�شيم حدود 
االإمرباطوريات. فال�شن التي هاجمت العامل حتت الفتة 
»احلزام والطري���ق« حر�شت على تذك���ر االإمرباطورية 
االأمركية باأنها لي�شت فقط القوة االقت�شادية الثانية يف 
الع���امل، بل هي اأي�شًا ق���وة نووية بجي�ض جرار ميتلك ما 

يكفي للدفاع عن امل�شالح والدور.
اإنه���ا لعب���ة ك���ربى وخط���رة ت���دور عل���ى امت���داد العامل. 
مبارزة مكلف���ة ومفتوحة يقت�ش���ي التعاي�ض معها وجود 
ق���ادرة  ق���ادرة وجريئ���ة وعاقل���ة، حكوم���ات  حكوم���ات 
عل���ى �شيان���ة ا�شتقراره���ا وم�شاحلها وترتي���ب اأوراقها 
وتوظيف مواردها و�شداقاتها. ويف زمن تر�شيم حدود 
االإمرباطوريات ال ي�شتطيع اأهل ال�شرق االأو�شط تنا�شي 
ال���دول املتربمة بح���دود خرائطها احلالي���ة. راأينا �شلوك 
تركي���ا التي حاولت تنظيم انق���اب كبر يف املنطقة اإبان 
م���ا �شم���ي »الربيع العرب���ي«. راأين���ا كيف �ش���ارت اإيران 
مُت�شك بقرار اأربع عوا�شم عربية. املا�شي االإمرباطوري 
ين���ام وي�شتفي���ق. ير�ش���ل اإىل احلا�شر م���رارات وثارات 

وم�شاريع انقابات.
ال�شي���ف اله���ب. واالن�شغ���ال بارتف���اع ح���رارة االأر����ض 
تراج���ع. اإننا نندف���ع يف اجتاه ارتفاع ح���رارة النزاعات 
الدولية يف مناخ تر�شيم ح���دود االإمرباطوريات. �شيف 
الهب خ�شو�شًا بعدما فتح بوتن جروح االإمرباطوريات 

على م�شراعيها.
عن ال�شرق االو�شط 

الدبلوما�صية العراقية بعد 2003: اإعادة توجيه اأم �صياع البو�صلة؟
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  ل���و �أردُت تقدميًا �أفتتُح به مر�جعتي لكتاب 
نادية هناوي �الأخري ب�ش���اأن علم �ل�شرد غري 
�لكال�شيك���ي فلعّلن���ي لن �أجد تقدمي���ًا �أف�شل 
م���ن ذلك �لتو�شي���ف �لذي �أوردت���ه يف مقالة 
يل من�شورة قبل �شنة تقريبًا ، وهي بعنو�ن 
) ماأ�ش�ش���ة �لنقد �الأدب���ي : �إ�شاء�ت يف و�قع 
�خلريط���ة �لنقدية �لر�هنة ( ، �شّمنتها ر�أيي 
�ل�شريح و�ملبا�شر بنادي���ة هناوي و�أعمالها 
�لعاب���رة حل���دود �لتخ�ش�ص �ملع���ريف . كان 

مّما �أوردته يف تلك �ملقالة هو �لتايل : 
   » لي����ص �شرً� �أنني �أقر�أ كّل ما تكتبه هناوي 
ب�شغف ، ولع���ّل �لد�فع �الأعظم �لذي يدفعني 
لهذه �لق���ر�ءة �حلثيثة هو تناغم �هتماماتي 
�الأدبية و�لفكرية �لعام���ة مع متبنياتها �لتي 
ك�شف���ت عنه���ا يف كتبه���ا �ملوؤلف���ة ، ومقاالتها 
�لت���ي ال تنف���ّك تن�شره���ا ك�ش���الل ه���ادر يف 
خمتلف �ملطبوع���ات �لثقافي���ة . �خل�شي�شة 
�ملهمة لهناوي ه���و عملها يف منطقة �لتخوم 
�لفا�شل���ة ب���ن �ملنا�شط �ملعرفية )م���ا ي�شّمى 
بالدر��ش���ات �لعابرة للتخ�ش�ش���ات �ملعرفية 
 . “ .... )  Interdisciplinary Studies

 ث���م �أردفُت عبار�تي �لتو�شيفية مبدخل �إىل 
ف�شاء �ل�شرد باعتباره فعالية ب�شرية جمعية 

، وكتبُت بهذ� �ل�شاأن :  
يف  و�أكادمي���ي  �شغ���وف  ل���كّل  و��ش���ٌح   «    
ك���م  �ل�شردي���ة  و�لدر��ش���ات  �ل�ش���رد  حق���ل 
�شه���د ه���ذ� �ملبحث �ملع���ريف ) �ل���ذي يتناول 
ظاه���رة ب�شري���ة له���ا عالئ���ق وثيق���ة باللغ���ة 
م���ن   ) �لب�ش���ري  �لتو��ش���ل  و�شيكولوجي���ا 
تغرّي�ت بنيوية ب�شبب �لك�شوفات �لرثية يف 
حقل �لعلوم �لع�شبية وعلم �لنف�ص �الإدر�كي 
وبح���وث �ل���ذكاء �ال�شطناع���ي ؛ حتى باتت 
�لدر��ش���ات �ل�شردية ملعب���ة ��شتباك معريف 
�لدر��ش���ات  طبيع���ة  ع���ن  جذري���ًا  تختل���ف 
�ل�شردي���ة �لكال�شيكية �لتي كانت �شائدة قبل 
ع�شري���ن �شن���ة . مثاُل �ل�شرد عظي���م �الأهمية 
، وق���د �أفا�ش���ت هناوي �أكرث م���ن �شو�ها يف 
مقاربة هذ� �ملث���ال ب�شل�شلة من �ملو�شوعات 
�لتي تناولت �ل�ش���رد يف تفريعاته �لكثرية ، 
ولع���ّل مر�جع���ة مو�شوعاته���ا �ملن�شورة يف 
�شحيفة »�لقد�ص �لعرب���ي« لوحدها �شتكون 
جترب���ة باعثة على درجات ك���رى من �ملتعة 
و�لفائ���دة ، وه���و م���ا يدعوين هن���ا لتع�شيد 
جه���ود هن���اوي ودفعه���ا �إىل تاألي���ف كت���اب 

مرجعي يف نظريات �ل�شرد وطبيعته » .
   مل تتاأخر هناوي كثريً� يف حتقيق ما�أردتُه 
؛ فجاء كتابها �الأخري ) �ل�شرد غري �لطبيعي 
: عل���م �ل�ش���رد مابع���د �لكال�شيك���ي ( حتقيقًا 
لبع����ص ما�أر�دته هي م���ن ب�شمة مميزة يف 

حقل �لدر��شات �ل�شردية . 
   �ل�ش���رد منطق���ة بحثية وع���رة الأنه يخت�ص 
مبي���زة ب�شرية جمعي���ة و�أولي���ة ، وهو بهذ� 
�ملق���ام قريب �ل�شبه م���ن منطقة وعرة �أخرى 
ه���ي �لوع���ي Consciousness . كل عق���ل 
و�ٍع الب���د ل���ه من فعالي���ة �شردية ب�ش���كل ما ، 

وحتى لو تخيلنا – كتجربة فكرية – وجود 
فرد الي�شتطي���ع �لكالم �ملنط���وق ب�شبب علة 
ع�شوية ، فالبد له من فعالية �شردية مع ذ�ته 
. �ل���كالم مع �لذ�ت هو فعالي���ة �شردية �أي�شًا 
. كل عي����ص ب�ش���ري الب���د �أن يق���رن بفعالية 
متثيلي���ة  �أو  مكتوب���ة  �أو  �شفاهي���ة  �شردي���ة 
بو�شي���ط م���ا ؛ وم���ن هن���ا تعقي���د �لظاه���رة 
�ل�شردية لكونها تعود �إىل �ملنابع �لتاأ�شيلية 

�الأوىل للوجود �لب�شري . 
لكت���اب  �أر�ه���ا ممي���زة  �أرب���ع خ�شائ����ص     

هناوي :
نط���اق  يف  �لكتاب���ة   : �الأوىل  �خل�شي�ش���ة 
�لتاأ�شي���ل �ل�ش���ردي و�لك�شوف���ات �ل�شردي���ة 
�حلديث���ة عم���ل مكتنف باملهاب���ة الي�شتطيعه 
غري �لو�ث���ق من ذخريت���ه �ملعرفي���ة و�شغفه 
�لتخ�ش�ش���ات  حل���دود  �لعاب���ر  �لبحث���ي 
�الكادميي���ة . نحن هن���ا �إز�ء منطقة ��شتباك 
مكث���ف للفتوح���ات �ملعرفية �لثوري���ة ، ولن 
لالأالعي���ب  مرتك���ن  �أو  ُم���ّدٍع  كّل  ي�شتطي���ع 
�للغوي���ة �أو �لرطان���ات �لفج���ة م���ن �للع���ب 
بر�حة مدي���دة الأّن لعبه �شينك�شف عن خو�ء 

عقيم ولو بعد حن . 
ذ�ئق���ة  ذو  �لكت���اب   : �لثاني���ة  �خل�شي�ش���ة 
نخبوي���ة ، وقيمته تكم���ُن يف نخبويته . َمْن 
مل ميتل���ك �شغفًا موؤ�ش���اًل بالظاهرة �ل�شردية 
- تاريخ���ًا ومتثالت - فلي����ص من �ملتوقع �أن 

ت�شتهويه مثل هذه �لدر��شات . 
�خل�شي�ش���ة �لثالث���ة : ه���و كت���اٌب جديد يف 
طبيعة مادته ، وهنا علينا �لتفريق �جلاد بن 
مو�شوعت���ن : مو�شوع���ة �لتاريخ �ل�شردي 
�ل���ذي يت���الزم م���ع �لتاري���خ �لرو�ئ���ي وكاأن 
�ل�ش���رد �شار م�شروطًا بالفعالي���ة �لرو�ئية . 
نحُن م���ع هذ� �لكت���اب �إز�ء ��شتك�شاف دقيق 
وتنقي���ب فل�شف���ي لفعالي���ة ب�شري���ة هي �أكر 
من �لن�ش���اط �لرو�ئي و�شابق���ٌة له . �لتنقيب 
�لبحث���ي يف �لظاه���رة �ل�شردي���ة مو�شوعة 
تتعاىل على �لفعالية �لرو�ئية . باملخت�شر : 
نحن يف ه���ذ� �لكتاب �إز�ء علم لل�شرد ولي�ص 

تاريخًا تدوينيًا الأطو�ره �ملتعددة .  
�خل�شي�شة �لر�بع���ة : �شي�شهد قارئ �لكتاب 
ح�ش���دً� من �ال�شماء �ملميزة يف حقل �لتاأليف 
�ملوؤلف���ات  م���ن  ح�ش���دً�  وكذل���ك   ، �ل�ش���ردي 
�ملخالفة لل�شياق �ل�شائد لدينا يف �لدر��شات 
�ل�شردية ، و�أغلُب هذه �ملوؤلفات غري مرجم 
ه���ذه  عل���ى  �لقف���ز  �أّن  �أظ���نُّ   . �لعربي���ة  �إىل 
�ملوؤلف���ات من غري معرفة دقيق���ة بها �شيكون 
منق�ش���ة جلهد �لقارئ �ل�شغ���وف يف متابعة 
�لظاه���رة �ل�شردي���ة وتع�شقه���ا م���ع �ملباحث 

�ملعرفية و�لدو�ئر �لبحثية �ملتد�خلة .    
  *  *  *

   م���ن �ملاآث���ر �جلميلة �أن تب���د�أ �ملوؤلفة كتابها 
باقتبا�ص من كتاب ) تاريخ �لقر�ءة ( الألرتو 
مانغويل ، �أر�دته مدخاًل لتمرير ر�شالة ت�شي 

بطبيعة عملها �إىل �لقارئ : 
   » كان���ت �لق�ش����ص �خلر�في���ة و�حلكاي���ات 
�لعدي���دة قد عّلمتن���ي عدم �لتفري���ط فيها �إن 
كنُت �أريد حتقيق �ل�شعادة . هكذ� �أخذُت �أعدُّ 
نف�شي م���ن �أج���ل مو�جهة �الأ�شب���اح و�ملوت 

و�حليو�نات �لناطقة .... » 

ثم ت�شرع �ملوؤلفة يف تقدميها �لدقيق للكتاب 
و�ل���ذي �إختارت له عن���و�ن ) �ل�شرد و�أ�شر�ر 
�ل�شنعة �ملكنونة ( يف بيان �خلطوط �لعامة 
لكتابها . تو�شح �ملوؤلفة » �أّن هذ� �لكتاب هو 
�جل���زء �الأول من م�شروع نق���دي يتخ�ش�ص 
يف عل���م �ل�ش���رد مابعد �لكال�شيك���ي ) نظرية 
�ل�شرد غ���ري �لطبيعي على وجه �لتخ�شي�ص 
( » ، ث���م تو�شح يف مو�شع �آخر من تقدميها 
» �أّن م���ن �ملفاهي���م �لت���ي تبناها عل���م �ل�شرد 
 Post-Classical �لكال�شيك���ي  مابع���د 
Narratology هو مفه���وم علم �ل�شرد غري 
�لطبيع���ي �لذي جند تطبيقات���ه يف كثري من 
�شرديات �لع�شور �لو�شطى وع�شر �لنه�شة 

  . “ ....
   �لكائ���ن �لب�شري خملوق ح���ّكاء بطبيعته ، 
ول�ش���ُت �أع���رف �ل�شبب ور�ء ع���دم تو�شيفه 
 Homo Narraticus �حل���ّكاء  باالإن�ش���ان 
�الإن�ش���ان  بو�ش�����ف  �الكتف���اء  م���ن  ب���داًل 
�حلمول���ة  ذي   Homo Sapiens �لعاق���ل 
�الأنرثوبولوجي���ة – �لبيولوجية �ل�شائعة . 
�ملق���درة �حلكائية خ�شي�ش���ة مالزمة لتطّور 
�للغ���ة ل���دى �لكائ���ن �لب�ش���ري ، وميك���ن عّد 
�للغ���ة مبثابة خ���ز�ن رمزي ميّك���ُن �ملرء من 
�لتعب���ري عن روؤيته للع���امل  م�شتعينًا باآليات 
متثيلي���ة معقدة تنته���ي �شل�شلتها يف �لقدرة 
عل���ى �لتعب���ري ع���ن �لع���امل ب�ش���كل متتالي���ة 
حكائي���ة م���ن �لوقائ���ع �لعياني���ة �ملُ�شّبب���ة . 
تختل���ف �حلكايات وتتل���ّون بح�شب خر�ت 
�حلّكائ���ن وخلفياته���م �لثقافي���ة ومقدر�تهم 
�لعقلي���ة ؛ لك���ْن يظ���ّل �مل���رء ح���ّكاًء يف نهاية 
�ملطاف ، ورمبا كان و�شف �الإن�شان �حلّكاء 
هو �لو�شف �الأمثل لتط���ّور �لكائن �لب�شري 
يف �شل�شل���ة �الرتق���اء �لبيولوجي وبخا�شة 
بعدم���ا �متلك �لق���درة على �لتعام���ل �لرمزي 

عر و�شيط �للغة .
   تو�ش���ح هناوي هذه �خل�شي�شة �حلكائية 

�لتطورية لدى �الن�شان ، فتكتُب : 
�الزم���ان  ع���ر  �لب�شري���ة  �ل�ش���رد  ر�ف���ق   «
كحكاي���ات خر�في���ة ث���م كاأ�شاط���ري و�أخب���ار 
وق�ش�ص ، و�ش���ار كّل �ن�شان حّكاًء بالفطرة 
كنم���وذج �أول ميك���ن �أن يتط���ور باملوهب���ة 
و�خلرة �إىل مرتب���ة �أعلى هي �ل�شارد �لذي 

باإمكان���ه تلق���ف �لفط���رة و�شحذه���ا لي�شتقي 
منه���ا �لتطور يف من���وذج ثال���ث يجتمع فيه 
�ل�ش���ارد باحل���ّكاء م�ش���كاًل �لوع���ي �ل�شردي 
�الحر�يف ، ممتلكًا �شورة �ملفكر ...... » . 

  *  *  *
   ي�شمُّ �لكتاب �أربعة ف�شول ، كّل ف�شل منها 
يتكّون من مباحث حمددة تتناول تف�شيالت 

جزئية تخ�ص مو�شوعة �لف�شل . 
   �لف�ش���ل �الأول ج���اء بعن���و�ن ) �ملدر�ش���ة 
�النكل���و – �أمريكي���ة يف م���و�ز�ة �ملدر�ش���ة 
�لفرن�شية ( . �لبطولة �ملطلقة يف هذ� �لف�شل 
معقودة للمنّظر �الأدب���ي و�لثقايف �لفرن�شي 
 Gerard Genette ) جيني���ت  ج���ري�ر 
�ملدر�ش���ة  قائ���د  وه���و   ،  )  1930 – 2018
�ل�شردي���ة �لفرن�شية �لت���ي تو�شف باملدر�شة 
�لبنيوية �أو مدر�شة عل���م �ل�شرد �لكال�شيكي 
. حتك���ي لنا �ملوؤلف���ة يف �شياق مباحث ثالثة 
جو�نب م���ن �ملناكفة و�مل�شاك�شة �لتي �شادت 
�لفرن�شي���ة و�النكلو�مريكية  بن �ملدر�شتن 
، وه���ي مناكف���ات وم�شاك�ش���ات ع���ّر عنه���ا 
جيني���ت بطريق���ة م�شمرة غ���ري مبا�شرة يف 
كتابه ) خطاب �حلكاية ( ، ثم عاد ليعر عنها 
بطريق���ة مبا�شرة مك�شوف���ة يف كتاب ثان له 
بعنو�ن ) عودة �إىل خطاب �حلكاية ( . لي�ص 
غريب���ًا �أن يت�شاك�ص �لباحث���ون - يف �ل�شرد 
�أو يف غ���ريه - ؛ فُهم لي�شو� كائنات طهر�نية 
يف نهاية �ملطاف ، و�مل�شاك�شة �ملعرفية جزء 
متاأ�شٌل يف �لكائن �لب�شري ؛ لكّن للم�شاك�شة 
�أعر�ف���ًا وح���دودً� ينبغ���ي �حر�مه���ا وع���دم 
�لقفز عليها باالعي���ب �شبيانية �أو مر�هقات 

فكرية . 
   �لف�ش���ل �لث���اين من �لكت���اب ، وهو �لف�شل 
�ل���ذي �إخت���ارت ل���ه �ملوؤلفة عن���و�ن ) يف علم 
�ل�ش���رد مابع���د �لكال�شيك���ي ( ه���و �لف�ش���ل 
�الأك���رث �أهمي���ة بن ف�ش���ول �لكت���اب �الربعة 
 David لبط���ل هن���ا ه���و ديفي���د هريم���ان� .
و�للغ���ة  �الن�شاني���ات  �أ�شت���اذ   ،  Herman
�النكليزي���ة يف جامعة دره���ام �لريطانية ، 
و�ملع���روف مبوؤلفاته �لعدي���دة �لتي تتق�شى 
�حلك���ي  ب���ن  �خلفي���ة  �لو�شائ���ج  طبيع���ة 
�لق�ش�ش���ي و�لفعالي���ة �لعقلية ل���دى �لب�شر ) 
وهو ماي�شمى بال�شرد �ملعريف ( ؛ لكن برغم 

ه���ذ� فالبطولة لي�شت مطلقة لهريمان ، وثمة 
�أبط���ال �آخ���رون ي�شاركونه �لبطول���ة �أفردت 
�ملوؤلفة مبحثًا خا�ش���ًا الأكرث �ال�شماء �شيوعًا 
بينه���م يف حق���ل �لدر��ش���ات �ل�شردية مابعد 

�لكال�شيكية . 
   تو�ش���ح �ملوؤلف���ة �لعالق���ة �مل�شتبك���ة ب���ن 
�لفعالي���ة �ملعرفي���ة و�لن�ش���اط �ل�ش���ردي �إىل 
ح���دود دفع���ت بع����ص �ملنّظري���ن �ل�شردي���ن 
لريو� يف �ل�شرد علمًا معرفيًا خال�شًا . تكتب 

�ملوؤلفة يف هذ� �ل�شاأن :
   » وم���ن �ل�ش���رد �ملع���ريف �أ�شُت���ّق مفه���وم ) 
عل���م �ل�ش���رد مابع���د �لكال�شيك���ي ( كاجت���اه 
م���ن �جتاهات���ه ، وه���و يعن���ي �لتحقي���ق يف 
�ملرجعي���ة �ل�شردية �أو �لبعد �ملرجعي لل�شرد 
�لتي تنم���ِذُج �لعامل باعتماد �لعلم �لتجريبي 
مبا يو�ّشُع نطاق �ل�شرد ويك�شف �لعالقة بن 

�ل�شرد و�لعقل ..... » . 
   بعد مبحث ثري ذي ثالثة عناوين تناولت 
فيها �ملوؤلف���ة جو�نب عدة من جهود هريمان 
�ل�شردي���ة ، وكذل���ك بعد مبحث �ش���ّم خم�شة 
عناوي���ن تناول���ت �جله���د �ل�ش���ردي لر�ين 
ريت�شارد�ش���ون ، تناول���ت �ملوؤلفة يف مبحث 
ثال���ث جهود نخب���ة من �ملنّظري���ن �ل�شردين 

مابعد �لكال�شيكين .
   خ�ش�ش���ت �ملوؤلفة �لف�ش���ل �لثالث لتقانات 
�ل�ش���رد غ���ري �لطبيع���ي ، وكان م���ن �لالف���ت 
للنظ���ر – وه���و �أم���ر جميل وحمم���ود – �أن 
جتع���ل �ملوؤلف���ة بع�شًا من �الأعم���ال �لرو�ئية 
 ، �ل�شردي���ة  لتطبيقاته���ا  ميد�ن���ًا  �لعر�قي���ة 
و�أعني هنا رو�ية ) خم�شة �أ�شو�ت ( لغائب 

طعمة فرمان . 
   �إختتم���ت �ملوؤلف���ة كتابه���ا بف�ش���ل ر�ب���ع – 
ه���و �الأخ���ري ب���ن ف�ش���ول �لكت���اب – ج���اء 
�أق���رب مللح���ق تكميلي الأن���ه مل يتمحور على 
مو�شوع���ة �شردية حم���ّددة وم�شخ�شة بقدر 
ماجاء ��شتدر�كًا و�إ�شافات �أر�دت لها �ملوؤلفة 
�أن تكون على �شبيل �الي�شاح وتعميق �لفهم 
مبو�شوع���ات �لكت���اب . �شّم ه���ذ� �لف�شل / 
�مللحق خم�شًا من �ملقاالت �لتي كانت �ملوؤلفة 

قد ن�شرتها يف �شحف عربية معروفة . 
   �ش���اءت �ملوؤلف���ة �أن تختت���م كتابه���ا مب���ادة 
�إخت���ارت لها عنو�ن ) قو�نن �الأدب .. و�نن 
�حلياة ( ، قّدمت فيها جولة يف طبيعة �الأدب 
باعتب���اره فعالية ب�شري���ة ذ�ت ق�شدية عقلية 
موّجهة ، ثم �شاءت �أن تخت�شر �أفكار �لكتاب 
بهيئة �شبعة مثاب���ات دليلية قّدمت فيها مادة 
�لكت���اب يف حزم���ة مكثف���ة م���ن �ملو��شعات 

�ملحّددة . 
  *  *  *

   عم���ٌل باهر هذ� �ل���ذي قّدمته وتكّفلت بجهد 
�لنهو�ص به نادية هناوي ، �مل�شتغلة �لد�ئبة 
يف حق���ل �الكادميي���ة �لعر�قي���ة . ه���ذ� لي�ص 
كتابًا �شياحيًا يعوم فيه �ملرء بطريقة �شائبة 
مع �الأفكار ؛ بل هو جهد معريف �شاق يحتاج 
قارئًا نخبوي���ًا مبو��شفات موؤلفت���ه : �شغٌف 
باالفكار ، وَجَل���ٌد اليلن مع �لتنقيب �ملعريف 
يف ينابي���ع �لفعالي���ات �لب�شرية �الأوىل �لتي 
تالزم���ت مع �لوجود �لب�ش���ري ، و�ل�شرد يف 

طليعة تلك �لفعاليات . 

  * مل يقت�ش���ر م���ا ب���ن �جلو�ه����ري و�الإم���ام 
�لفريدت���ان  ب���ه  فا�ش���ت  م���ا  عل���ى  �حل�شي����ن 
�ل�شعريت���ان: )عا�ش���ور�ء( و)�آمنت باحل�شن( 
وغريهم���ا، ب���ل تعد�ه���ا �إىل نث�����ر ر�ش���ن بّن 
�لتاأ�ش���ري  �ر�د  م���ا  ويف  ومبن���اه،  معن���اه  يف 
�لي���ه وحوله م���ن مغاٍز جلى، عالني���ة مع �شبق 

�ال�شر�ر..
�ملنظوم���ة  “عا�ش���ور�ء”  وق�شي���دة   *
بثماني���ة  كان���ت   1935 ع���ام  و�ملن�ش���ورة 
و�شت���ن بيت���ًا، ��شتعر����ص يف �جلو�ه���ري، 
�الح���د�ث  م���ن  �لعدي���د  خالله���ا  ووث���ق 
�ن  يف  و�ملا�شاوي���ة  �لثوري���ة  �لتاريخي���ة، 
و�ح���د ، وباال�شم���اء �ملقرون���ة باالو�ش���اف 
�لت���ي تليق – بح�ش���ب روؤ�ه- بامل�شحن من 
�ج���ل �ملبادئ، م���ن جه���ة، ومبعار�شيهم، بل 

وحماربيهم وقتلتهم، من جهة ثانية…

هَي �لنف�ُص تاأبى �أن ُتَذّل وُتقَهر�
  تَرى �ملوَت من �شٍر على �ل�شيم �أي�َشر�

وتخ�تاُر حممودً� من �لِذكِر خالدً�
على �لعي�ص مذموَم �ملََغ�ّب�ة ُمنَكر�

زمانه���ا،  يف  “عا�ش���ور�ء”  ج���اءت  و�ذ   *
�لثال���ث  عق���ده  يف  �ن���ذ�ك  و�جلو�ه���ري 
رة يف �ملع���اين و�لت�شريح،  وح�ش���ب، مبا�شِ
و�ق���رب للتوثي���ق �لتاريخ���ي، ه���در �ل�شاعر 
�خلال���د بعد ذلك باثني ع�ش���ر عامًا، بع�شماء 
“�من���ت باحل�ش���ن” �لتى فا�ش���ت بالتعبري 
ع���ن �ملو�ق���ف و�ملفاهي���م �لطافح���ة باالإب���اء 
و�ل�شم���وخ، و�ملمجدة للف���د�ء و�لت�شحيات، 
كم���ا ه���ي �حل���ال يف �خلو�ل���د �جلو�هري���ة 
�ل�ش���ور  يف  �ختلف���ت  و�ن  �لعدي���دة، 

و�ال�شتعارة:

ف�د�ء ملث�و�ك من م�ش�ج�ِع 
 ت�ن�ّور ب�االبل��ج �الأروِع

ورعيًا ليوم�ك يوم “�لطف�وف” 
 و�ش�قيًا الأر�شك من م�شرع

تع�اليت من ُمف�زع للحت�وف 
 وب�ورك قب�رك م�ن َمفزع

* لقد �شبق �ن �أرخنا للق�شيدتن يف كتابات 

�شابقة، ن�شرناها يف فر�ت زمنية متفاوتة، 
ويف  ث���م،   .. عدي���دة  �ع���الم  و�شائ���ل  ويف 
م�ش���ار�ت بحثن���ا يف ��ش���د�ر�ت ونرثي���ات 
�جلو�ه���ري، و�شحف���ه، ر�ح���ت �مامنا مادة 
ونعن���ي  �ملو�ش���وع،  ب���ذ�ت  تعن���ى  جدي���دة 
و��شتلهام���ات  �حل�ش���ن،  �الم���ام  ماآث���ر  ب���ه 

�جلو�ه���ري �خلال���د منه���ا وعنه���ا… وم���ن 
ذلك ما ن�شرته جريدت���ه „�جلهاد« يف عددها 
مق���اال  �أيل���ول/1952   /30 بتاري���خ   128
�فتتاحيا بتوقي���ع �جلو�هري حتت عنو�ن: 
“ت�شحيات �حل�شن �شورة مل يخلق �إطارها 

بعد”… ومما جاء فيه:
�لبط���ل  ت�شحي���ة  ف�شتظ���ل  كل���ه  ه���ذ�  وم���ع 
�لت�شحي���ات،  �شي���دة  عل���ي،  ب���ن  �حل�ش���ن 
و�شيظ���ل هو بح���ق وجد�رة �شي���د �ل�شهد�ء. 
– وال  ونق���ول  مغال���ن.  غ���ري  ذل���ك  نق���ول 
نغ���ايل �أي�ش���ًا- �أن ت�شحي���ة �حل�ش���ن دوت 
بذكر�ه���ا يف كل بقاع �لدني���ا �أيًا كان جن�شها 
ودينه���ا… و�إنه���ا لكان���ت �لي���وم كذل���ك، لو 
�أردنا له���ا نحن �مل�شلم���ن �أن تتحرر من هذ� 
�الإط���ار �لديني �ل�شيق، �ل���ذي ير�د ح�شرها 
فيه، بل لو كتب له���ذ� �لدين �ال�شالمي نف�شه 
عل���ى �الأقل �أن يتحرر هو من بدعه و�شو�ئبه 
وم���ن زي���غ فئة غ���ري قليل���ة م���ن �ملتظاهرين 
باحت�شان���ه، و�ملتزين ب���زي �لنافحن عنه، 
و�أن نتخل����ص من �شو�ص �لتفرقة و�لتع�شب 
و�لت�شلي���ل مما �أ�شاع ل���ه كل رونق وكل �أثر 
ومم���ا �أفقد م���ا ي�شطب���غ به م���ن �لت�شحيات 

�جل�شام رونقها…”
* �خ���ري�، ويف �شي���اق تاأرخاتن���ا لق�شائ���د 
�جلو�ه���ري، وعنها، نوثق ب���ان ماآثر �المام 
�حل�ش���ن، وجالل مو�قفه ومبادئه، تكرر يف 
عديد �خر من ق�شائد �ل�شاعر �لعظيم ومنها:

- يف ق�شي���دة “حتي���ة �لوزير” ع���ام 1927 
وج���اء فيه���ا :ح���ّب “�حل�شن” �ل���ذي القاه 

مغربًا، من �ل�شاآم، وما القاه حمربا
 - وكذل���ك يف ق�شي���دة “ناغي���ت لبنانا” عام 
1947 حن ق���ال: وحنت علي���ك ذوؤ�بة رعت 

»�حل�شن« و”جعفرً�” و”عقيال
- و�ي�ش���ا يف ق�شي���دة “ي���ا �آب���ن �لهو��شم” 
منتا  حتي���ة للملك ح�شن،ع���ام 1992 وقد �شُ
ب�شعة �بيات من ق�شيدة “ناغيت لبنانا”عام 

1947�مل�شار لها قبل �شطور، ومن بينها :
�شدت عروقك من كر�ئ���م ها�شمٍ ، بي�ٌص منّنَ 

“خديجة” وبتوال
وحن���ت علي���ك م���ن �جل���دود ذوؤ�ب���ٌة، رع���ت 

“عقيال”.. “�حل�شن” و” جعفرً�” و 

نادية هناوي في كتابها الجديد

علم ال�سرد مابعد الكال�سيكي: ال�سرد غير الطبيعي

رواء اجل�صاين   عبد اخلالق كيطان

لطفية الدليمي

عن ماآثـر ومبادئ االمام الح�سين،  في بع�ض ق�سيد الجواهري، ونثرهق�صيدتان

.1

�صياع

بين الهنا والهناك… ن�ضيع.
هل ن�ضيع؟

اأو… هل اأردنا اأن ن�ضيع؟
اأم اأننا �ضعنا،

فقط،
مثل ورقة ياب�ضة

�ضقطت من �ضجرة عجوز
واأخذتها الريح بعيدا

كي ت�ضحقها قدمان يائ�ضتان
في �ضارع فارغ؟

.2

المقبرة

جرافات عمالقة دهمت المقبرة هذا ال�ضباح
حولها المئات من العمال المدججين بالفوؤو�س

كان مهند�س الم�ضروع يجتمع بحا�ضيته في �ضيارة �ضغيرة بالجوار
اأ�ضراب من الطيور فرت مذعورة

لم اأكن اأعرف قبلها اأن الع�ضرات من اأنواع الطيور تعي�س في المقبرة.
حدثني �ضديق عن زيارات غام�ضة هنا

وكنت اأعتقد اأنها تح�ضن الموتى
لقد �ضقطوا واحدا بعد الآخر

دي�س على الزهور التي تحيط بقبورهم
حتى اأعواد البخور لم تنج

كان ثمة ل�ضو�س هنا على الدوام
اأم�ضيت ال�ضباح، وبع�ضا من نهاري، في المراقبة

كنت قد ر�ضمت قبري �ضلفا على هذه التلة
اأما الآن

فيبدو اأنني اأخ�ضر حلمي
العمال الأ�ضداء يبذلون الكثير من الجهد

�ضينهون عملهم الليلة
وعند فجر الغد

�ضياأتي اآخرون لي�ضيدوا الجدار.

 حيدر المح�صن
مرساة

»تاأّوه، وكان تاأّوهه لغَته كّلها   
و�شالت دموعه على وجٍه مل يعد وجهه«

)�أوفيد. �لتحوالت(
كان �لبي���ت يغرق يف �شمت كبري و�شك���ون عميق. �شمع �لطفل �أ�شو�تًا 
مبهم���ة. ه���ل �أّمه تنتح���ب؟ ال يدري، فق���د �ختلط يف ه���ذه �الأيام كالمها 
وتنهد�ته���ا ونحيبه���ا، ومل يع���د مبق���دوره �لتفريق بينه���ا. كان يجل�ص 
بج���و�ر �لناف���ذة ويتطل���ع �إىل �أ�شج���ار �ل�ش���ارع وهي تلت���ّف يف مالءة 
�لّلي���ل، و�أع�شاب �لر�شيف تغرق يف ماء �أحمر. هنالك �شيخ مي�شي على 
�لر�شي���ف بخطو�ت ثقيلة وبطيئة. �ل�شارع ف���ارغ �إاّل من �لّليل و�ملطر، 
وء فيه يخبو وت�شتّد �لّرياح. توّقف �ل�ّشيخ قرب �ل�ّشجرة �لقريبة  و�ل�شّ
مت يف  م���ن �لّناف���ذة، حيث يجل����ص �لّطفل. يف تل���ك �لّلحظة ك�ش���ر �ل�شّ
�لبي���ت �ش���ر�خ �أطلقه �أب���وه. عندما يغ�ش���ب فاإنه يقول كالم���ا ال يفهمه 
�لّطف���ل، وكان يت�شاج���ر مع �أم���ه وي�شربه���ا بق�شوة الأدن���ى �شبب. ملاذ� 
�لّطعام بارد، وملاذ� هو �شاخن، و�أين �لّلحمة، و�أين �شرفِت �لّنقود...؟

ق���ّرب �لّطف���ل وجهه م���ن زجاج���ة �لّناف���ذة، و�ش���ار �ل�ّشي���خ مبو�جهته 
متاما، وجه���ه معروق �شاحب، �شمرته �ل�ّشديدة تختلف عن �شحنة �أبيه 
افية، وله �شارب �شائ���ب  �شائك. بيدين مرتع�شتن �أخرج  �حلليبّي���ة �ل�شّ
حباًل من جيب معطفه، ورمى عقب �شيجارته بعيد�، ثم ت�شّلق �ل�ّشجرة 
و�ش���ّد �حلب���ل بغ�شنه���ا �لغليظ. كان���ت �ل�ّشج���رة م�شيئة رغ���م �لّظالم، 
و��شت���ّد و�ب���ُل �ملطر، وتعاىل �شي���اح �أبيه و�أنن �أّم���ه يف �لوقت نف�شه. 
�إّنه يرف�شها عل���ى وجهها، ويلكمها، والحظ �لّطفل خيطا �شائال من �لّدم 
وء يق�ش���م وجه �ل�ّشي���خ �إىل ن�شفن،  يق�ش���م وجهه���ا، مع خيط م���ن �ل�شّ
م�شيء ومعتم، و�ملطر يغمر �َشعره �لقطنّي مثل ماء نقّي، وكان ي�شرب 
مط���َر دموعه �لبارد و�الأ�شود. �أد�ر �حلبل ب�شورة �أن�شوطة حول رقبته 
�لّنحيل���ة و�لّطويلة، وثّبتها بق���ّوة، وتنّهد �لّطفل يف تلك �للحظة و�شعر 
�أّن تنّه���ده مّيت يف �شدره. �ملط���ر ثقيل كالّر�شا�ص و�لّريح ثلج �شاخن. 
ه���وى �ل�ّشيخ يف ف���ر�غ �لّليل �لذي ميل���وؤه �لّثلج و�ملط���ر و�شر�خ �أّمه، 
ت���دىّل من �ل�ّشجرة مثل بن���دول يهتّز دون �إيقاع، وظّل���ه يهتّز هو �الآخر 
ووجه���ه هادئ كوجه دمية، �إح���دى عينيه مائلة و�الأخ���رى تدور كاأمّنا 
تفح����ص �ملكان، تفّت����ص عن �لّطفل �ل���ذي بد�أ ي�شعر بحن���ن طاغ ي�شّده 
�إىل ه���ذ� �لّرج���ل �لغريب. هل يقب���ل �أن ياأخذ مكان �أبي���ه؟ هل يوجد �أٌب 
بدي���ل يف �لع���امل، �أٌب ث���اٍن؟ كانت �أّم���ه تهرب يف تلك �لّلحظ���ة من �لّثور 
�لهائ���ج �لذي يالحقها يف حجر�ت �لبيت. �إّنه ال ي�شتطيع �أن يفعل �شيئا 
لالثن���ن؛ �أّمه �لت���ي تكّورت يف �لّز�وية وهي حتم���ي وجهها من لكمات 
�أبيه، و�ل�ّشيخ �لذي ��شتكان و�قفا يف �لهو�ء ووجهه منحوت من ظالم 
ر�ئ���ب، و�الأ�ش���ى حمفوٌر يف حمّي���اه. تنّبه �لّطف���ل �إىل �أّن �شوت �أّمه مل 
يع���د ي�شب���ه �شوتها، كم���ا �أّن مالمح وجهه���ا وهي ممّددة عل���ى �الأر�ص 
كاأّنها الم���ر�أة غريبة، وذر�عاها ��شتقّر� عند �جلانبن، و�شعرها �ملبعرث 
يدّث���ر �شدرها �لعاري. ملع �شوء �شئيل يف عن �ل�ّشيخ �مل�شنوق، وكان 
�لوح���ل عل���ى حذ�ئه يغ�شله �ملطر. ه���ل قبل دعوته �إلي���ه �أن يكون �بنه؟ 
ثّب���ت �لطفل عينيه على جان���ب �ل�ّشجرة �لّنائم يف �لّظ���الم، وكان �ملطر 
ينهم���ر و�أجر�����ص �لّرياح تق���رع �لّليل. بع�ص �شع���اع �بت�شامة يف وجه 
ْرَكة حنان �ش���ارت و�كتملت  �ل�ّشي���خ ينتق���ل �الآن �إىل وجه �أّمه، مث���ل �شِ
يف ه���ذه �لّثو�ين �لقليلة ب���ن �لّثالثة؛ �الأّم و�لّطفل و�أبيه �لّثاين، وكان 
�لّطف���ل ي���وّد �أن ين�شى كّل �شيء يف �لوجود غري ه���ذه �لعالقة �حلميمة 
�لغريبة و�جلديدة، كّلم���ا فاتْت �لّدقائق ز�دْت و�شارت قوية �أكرث. فتح 
�لناف���ذة، وظّل يتطلع �إىل �لّرجل �مل�شنوق كاأّن���ه �أبوه �لذي كان يفتقده 
ط���و�ل �لوقت، وها ه���و يعرث علي���ه �الآن، و�إن كان و�قف���ا منت�شبا مثل 

متثال م�شنوع من �حلّب، يتحّدى �ملوت و�لّظالم و�ملطر.

�أٌب ثاٍن

قّرب الّطفل وجهه من زجاجة 
الّنافذة، و�صار ال�ّصيخ بمواجهته تماما، 
وجهه معروق �صاحب، �صمرته ال�ّصديدة 

تختلف عن �صحنة اأبيه الحليبّية 
افية، وله �صارب �صائب  �صائك. ال�صّ



متابعة املدى

يجل�����س املتفرجون يف مقاعد �س����ياراتهم 
ي�س����اهدون من داخلها فيلما يف ال�س����ينما 
الوحيدة املخ�س�سة لل�سيارات يف بغداد 
والت����ي افُتتح����ت موؤخ����را، وه����ي جتربة 
مل�ساه����دة الفيلم ال�سينمائ����ي، فقد �ساعت 

يف خمتلف انحاء العامل.. 
فف����ي اط����ار مهرج����ان تال����ة ال����ذي ينظمه 
جممع النخيلة الرتفيهي، انطلق م�سروع 
)�سينم����ا ال�سي����ارات( الذي تقيم����ه �سركة 
ا�سه����ر  ثالث����ة  ومل����دة  لل�سينم����ا،  الع����راق 
ال����ذي  االقب����ال  ح�س����ب  بعده����ا  ي�ستم����ر 
�سيالقيه من اجلمهور.. وقال حممد عدي 
م�سوؤول االإعالم يف ال�سينما العراقية اإن 
اخل�سو�سية الفني����ة ل�سينما القيادة هي 
الطريق����ة التي يتم به����ا تو�سيل ال�سوت 

اإىل املتف����رج من خ����الل رادي����و ال�سيارة. 
ومتنع هذه التقنية تاأثر املنطقة املحيطة 

ب�سوت االأفالم املعرو�سة.
وقال عدي “�سينما ال�سيارات هي جتربة 
جدي����دة بداأتها ال�سينم����ا العراقية ب�سبب 
واأن  خا�س����ة  وجوده����ا،  اإىل  احلاج����ة 
اأكرثي����ة النا�س يقولون مل����اذا لي�س عندنا 
�سينم����ا �سي����ارات يف بغ����داد؟ حتديدا من 

هنا جاءت الفكرة”.
االف����الم  م�ساه����دة  ان  ع����دي:  وا�س����اف 
ال�سينمائية يف هذه ال�سالة وعلى الهواء 
الطلق تتيح للرواد الكثري من املزايا لعل 
اوله����ا اال�ستقاللي����ة يف امل�ساه����دة والتي 
واي�س����ا  وا�سح����ة،  باأريحي����ة  �ستك����ون 
باخت����الف ه����ذه امل�ساهدة م����ع مثيلها يف 
باالإم����كان  حي����ث  االعتيادي����ة،  ال�س����الت 
التخل�����س م����ن الكث����ري م����ن القي����ود التي 

تالزم امل�ساهد يف ال�ساالت اخلا�سة.
والتق����ت االخ����رية بع����دد م����ن م�ساه����دي 
االف����الم يف ه����ذه ال�سال����ة حي����ث يق����ول 
جعفر نعي����م وهو طالب يدر�����س القانون 
اإن "دخ����ول �سينم����ا بال�سي����ارات اأح�س����ن 
م����ن الذه����اب اإىل �سينم����ا يف ال�ساالت.. 
هن����ا ناأخ����ذ راحتنا اأك����رث دون قي����ود وال 
م�سايقات ون�ستطي����ع ان نتناول طعامنا 
واالأركي����الت،  ال�سكائ����ر  ندخ����ن  وكذل����ك 
وي�سي����ف ان كل ذل����ك يك����ون يف �سيارتك 

اخلا�سة ومع ا�سدقائك".
وقال ال�ساب مهند اأمري )24 عاما(: ميكن 
اأن تذه����ب اإىل املقهى اأو �ساالت بلياردو، 
ميكن اأن تذهب اإىل دور �سينما عادية، اأو 
ت�ساف����ر خ����ارج العراق، لك����ن جتربة هذه 
ال�سينم����ا خمتلف����ة وجدي����دة، اأمتن����ى اأن 
تبق����ى ه����ذه ال�سينما موج����ودة الأنها بكل 

�سراحة جتربة حل����وة واأن ال تكون فقط 
3 اأ�سه����ر، اأمتن����ى اأن تبق����ى م�ستمرة مثل 
ال�سينم����ات الباقي����ة، بل اأمتن����ى اأن تكون 
هن����اك م�ساريع اأك����رث ت�سته����دف ال�سباب 

ب�سورة خا�سة.
هن����د ح�سني )طالبة 22 �سنة( تقول: ارى 
ان وج����ود هذه ال�سال����ة منا�سبة لنا نحن 
الفتي����ات، حي����ث الكثري منه����ن ميتنع عن 
الذه����اب اىل ال�ساالت االعتيادية، ب�سبب 
االهل ولكننا ن�ستطيع مع اأخوتنا ارتياد 
مثل ه����ذا املكان، حيث مينحنا الكثري من 
اال�ستقاللي����ة، ويجعلن����ا نرت����اد ال�سينم����ا 

با�ستمرار.
وجت����اور هذه ال�سالة وم����ن �سمن بنائها 
مطاع����م لبي����ع خمتل����ف االكالت ال�سريعة 
واماك����ن للجلو�س.. وغري ذلك مما ي�سهل 

جميء العوائل لها.

لي�س هناك جم���ال للهروب من ال�سيخوخة، فهي 
ق���در يط���ول جمي���ع االأ�سخا����س م���ع التقدم يف 
العم���ر. اإال اأن هذا الق���در اأحيانًا ما يقع يف وقت 
اأبكر م���ن املتوق���ع، نتيج���ة للعوام���ل الوراثية، 
ولنمط احلياة اأي�س���ًا. ويف هذا ال�سياق، ذكرت 
م���ن   7 الربيطاني���ة  "االإندبندن���ت"   �سحيف���ة 
ه���ذه العوام���ل املتعلق���ة بنم���ط احلي���اة، والتي 
اأك���د اخل���رباء اأنه���ا ت���وؤدي اإىل ت�سري���ع عملي���ة 

ال�سيخوخة.
وهذه العوامل هي:

1- �شرب الكحول:
تو�سلت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة اأك�سفورد 
اإىل اأدل���ة جديدة على اأن الكح���ول ي�سرع عملية 
ال�سيخوخة، من خالل اإتالف احلم�س النووي.

وفح����س اخلرباء بيانات ما يقرب من 250 األف 
�سخ����س، ووج���دوا اأن اأولئ���ك الذي���ن ي�سربون 

الكحول لديهم تيلومريات اأق�سر.
وتغط���ي التيلوم���ريات نهاي���ة خي���وط احلم�س 
الن���ووي باخللي���ة الت���ي كلم���ا زادت اأطوالها مت 
اإبط���اء االإ�ساب���ة بال�سيخوخ���ة، واإطال���ة العمر، 

وحت�سني ال�سحة.

2- التعر�س لل�شم�س:
اأظه���ر عديد من الدرا�س���ات العلمية اأن التعر�س 
ل�سوء ال�سم�س ميك���ن اأن يت�سبب يف �سيخوخة 
اجلل���د. وقالت درا�س���ة اأجريت ع���ام 2013، اإن 
االأ�سع���ة ف���وق البنف�سجية م�سوؤول���ة عن 80 يف 

املائة م���ن عالمات ال�سيخوخ���ة التي تظهر على 
الوجه.

3-  كرثة اجللو�س:
يقول اخلرباء اإن ك���رثة اجللو�س وقلة الن�ساط 
يجع���الن بن���اء الع�سالت م���ع التق���دم يف العمر 
اأك���رث �سعوبة، مم���ا يعر����س االأ�سخا�س خلطر 

االإ�سابة به�سا�سة العظ���ام وال�سعف وال�سقوط 
وك�سور الورك.

4- التدخني:
ُيعتقد اأن التدخ���ني يوؤثر على اإنتاج الكوالجني، 
وه���و الربوتني الذي يحافظ عل���ى �سحة اجللد 
ومرونته. ومع تقدمنا يف العمر، تنتج اأج�سامنا 
كمي���ة اأقل من الكوالجني، وله���ذا يبداأ اجللد يف 
الرته���ل وتبداأ التجاعيد يف الظهور. وميكن اأن 
ي���وؤدي التدخ���ني اإىل ت�سريع ه���ذه العملية، مما 

يوؤدي اإىل ال�سيخوخة املبكرة.

5- النظام الغذائي ال�شيئ:
مث���ل  باالألي���اف  الغني���ة  االأطعم���ة  ترتب���ط 
اخل�سراوات والفا�سولي���ا واحلبوب والفواكه 
بزي���ادة اأط���وال التيلوم���ريات؛ حي���ث اإن ه���ذه 
مث���ل  الغذائي���ة  بالعنا�س���ر  مليئ���ة  االأطعم���ة 
كاروت���ني،  وبيت���ا  و»اإي«  »�س���ي«  فيتامين���ات 
االأخ���رى،  االأك�س���دة  م�س���ادات  اإىل  باالإ�ساف���ة 
كم���ا اأن االألي���اف املوج���ودة به���ا ه���ي اأي�سًا من 
العنا�س���ر الغذائي���ة املهم���ة الت���ي ت�ساع���د عل���ى 

تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم، وخف�س م�ستويات 
الكولي�سرتول، واحلفاظ على �سحة االأمعاء.

6-  ال�شعور بالتوتر ال�شديد:
ي���وؤدي التوت���ر ال�سدي���د اأي�س���ًا اإىل تقلي���ل طول 
التيلوم���ريات، ورفع �سغط الدم، وهي اأمور قد 
تت�سب���ب يف اإ�سابة ال�سخ����س ببع�س االأمرا�س 

املرتبطة بال�سيخوخة.
اخل���رباء  ين�س���ح  التوت���ر،  له���ذا  وللت�س���دي 
ب�ساأنه���ا،  النف�س���ي  الطبي���ب  اإىل  بالتح���دث 
وممار�س���ة التنف����س العمي���ق، ومتاري���ن التاأمل 

واليوغا.

7-  قلة النوم:
يق���ول اخل���رباء اإن ق�س���ر ط���ول التيلوم���ريات 
يرتبط اأي�سًا بعدم احل�سول على ق�سط كاٍف من 
الن���وم. كم���ا اأ�ساروا اإىل اأن احلرم���ان من النوم 
يزي���د اأي�س���ًا من فر�س���ة اتب���اع ال�سلوكيات غري 
ال�سحية، مث���ل عدم ممار�س���ة الريا�سة وتناول 
االأطعمة ال�سكرية والدهنية، مما يزيد من خطر 

االإ�سابة باالأمرا�س.
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�س���در عن دار املدى كتاب "الأننا نق���ول ذلك" للمفكر االأمريكي 
اأن  الكت���اب  ه���ذا  يف  مق���ال  كل  ويوؤك���د  ت�سوم�سك���ي  نع���وم 
ت�سوم�سك���ي ال يوؤي���د فكرة وج���ود ُبعد واح���د لل�سلطة، وهي 
فك���رة غالب���ًا ما يجد امل���رء تاأييدًا لها بني كثريي���ن من مفكري 
الي�سار. اإنه يدرك جي���دًا اأن ال�سلطة متعددة االأوجه، وتعمل 
م���ن خالل عدد م���ن الو�سائل املادي���ة واملعنوي���ة، هي ماهرة 
ب�س���كل خا����س يف االإ�سارة اإىل اأن ال�سلطة له���ا اأي�سًا وظيفة 
تربوية ويج���ب اأن تت�سمن فهمًا تاريخيًا ل�سناعة العالقات 
العام���ة واجله���از الثق���ايف النا�س���ئ والقائ���م، الت���ي تعترب 
عنا�سر مركزية يف ق�سايا ال�سلطة ومتثيل رغبات النا�س.

االآن وبعد اأن اأ�سدرت حمكمة 
جنايات الر�سافة قرارها 

التاريخي بتعوي�س الرجل 
املتحكم يف مزاد العملة "علي 

غالم" مببلغ ب�سيط جدًا يعترب 
مبثابة م�سرف جيب وقدره 

فامتنى  دوالر..  "600" مليون 
عليك عزيزي القارئ اوال : اأن 
ال تتعجب من �سخامة املبلغ، 

فهناك نواب ح�سلوا على مثل 
هذه املبالغ بال�سوت العايل 

والتهديد والوعيد  ، وثانيا : ان 
ت�سيد بهذا القرار الذي �سي�سطر 

يف �سجالت " قوانني قراقو�س " 
الغريب اأن القرار " القرقو�سي " 

ي�سدر من حمكمة كان يفرت�س 
اأن مهمتها املحافظة على املال 

العام، لكن يبدو اأن �ساحب 
امل�سارف الثالثة و�سركة بوابة 

ع�ستار له �سلطة االأمر والنهي 
.واملثري اأن ال اأحد ي�ساأل من هو 

علي غالم؟.. ومن اأين ح�سل 
على كل هذه الرثوة؟.. وكيف 
متكن من ال�سيطرة على مزاد 

العملة وتاأ�سي�س ثالثة م�سارف 
وعدد من ال�سركات يف زمن 

قيا�سي؟.. واالأكرث غرابة اأن علي 
غالم  كان قد �سدر بحقه قرار 

بحجز اأمواله املنقولة وغري 
املنقولة عقب تورطه بالعديد من 

اجلرائم االقت�سادية. واالأكرث 
جرمية بحق هذا ال�سعب اأن 
م�سرف الرافدين، الذي هو 

موؤ�س�سة تابعة للبنك املركزي 
العراقي، يتعاقد مع اإحدى 

�سركات علي غالم ومينحه عقدًا 
خياليًا، دون اأن ي�ساأل اأحد؛ 

وماذا عن قرار البنك املركزي 
مب�سادرة اأمواله؟.. تخيل 

جنابك املحكمة تدفع تعوي�سًا 
ل�سركة يعادل قيمة ال�سركة باأكرث 

من مئة مرة ومرة .
منذ �سنوات ونحن نعي�س 

م�سرحية النزاهة واحلفاظ 
على املال العام، ويكتب نوابنا 

و�سيا�سيونا ع�سرات ع�سرات 
الق�س�س عن ماآثر حربهم �سد 

الف�ساد، ونتابع نحن امل�ساهدين 
كيف يخرج علينا ال�سيا�سيون 

كل يوم وهم يحذروننا من هدر 
املال العام، ويف النهاية نكت�سف 
اأن اخلا�سر الوحيد هو املواطن 

العراقي، والرابح الوحيد هو 
ال�سيا�سي الذي يختال علينا 

بحكمته "لي�س يف االإمكان 
اأح�سن مما كان".

امل�سوؤول ال�سارق مّت تدريبه 
وتوظيفه على اأّن ال�سعب مغّفل 
دائمًا، فال باأ�س اأن ن�سحك عليه 
ب�سورة يبدو فيها امل�سوؤول يف 

اآخر درجات التقوى، ويظهر 
فيها �سيا�سي  يخربنا اأّن �سبب 

خراب العراق هو ترّبج الن�ساء! 
جميع "احلرامّية" ُيدركون 

جّيدًا اأّن الربملان �سيتعامل معهم 
مبنهج: ال اأرى.. ال اأ�سمع.. ال 

اأتكّلم!
اإذا كنَت مثلي تقراأ االأخبار، 
هناك عنوان اأكرث ا�ستفزازًا 

لنا نحن ال�سعب الناكر 
للجميل.. اإليك هذا العنوان: 
يف ا�سبانيا اأُدخل �سهر ملك 

اإ�سبانيا ال�سجن، بعدما 
حكم عليه بال�سجن بتهمة 

التهرب ال�سريبي، فيما منع 
امللك �سقيقته من االحتفاالت 

الر�سمية، بينما نّوابنا مكّلفون 
�سرعيًا باجللو�س على كر�سي 

الربملان، املواطن العراقي 
�سي�سحك مثلي وهو يقراأ حكاية 

علي غالم ، النه �سيتذكر حتمًا 
االحكام الكوميدية التي ت�سدر 

بني احلني واالآخر يف ق�سايا 
ف�ساد مبئات املاليني .

عراق علي غالم 
و�شركائه!!

لأننا نقول ذلك

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة   درج���ات  اأن  )االأربع���اء( 
مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����س، واأن 
اجل���و �سيكون م�سم�سًا يف العديد من 

مناطق البالد. 
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توفي���ت، �سباح ام����س  الثالثاء، املمثلة 
امل�سري���ة رج���اء ح�س���ني، ع���ن عمر 85 
عامًا، اإث���ر معاناة مع املر����س. واأعلنت 
نقابة املهن التمثيلية اأن �سالة اجلنازة 
�ستق���ام بع���د ظه���ر الي���وم م���ن م�سج���د 
ال�سرط���ة يف حي ال�سيخ زاي���د، فيما مل 

يحدد موعد الإقامة العزاء اإىل االآن. 
وا�ستهرت رجاء ح�سني خالل م�سريتها 
الفنية التي امتدت الأكرث من �ستني عامًا 
ب���االأدوار ال�سعبي���ة، وو�سل���ت اأعمالها 
اإىل 200 عمل، وكانت مقربة من االأ�سر 
امل�سرية الب�سيط���ة. و�سبق اأن �سرحت 
رجاء ح�سني باأن اأ�سرتها كانت تعرت�س 
عل���ى دخوله���ا التمثيل، وكان���ت تتدرب 
عل���ى التمثي���ل م���ع فري���ق مدر�ستها من 

دون علم اأهلها. 
اأح���د  يف  دورًا  قدم���ت  اأن  بع���د  لك���ن 
مدر�سته���ا  يف  امل�سرحي���ة  العرو����س 
اآمن���وا مبوهبته���ا،  اأهله���ا،  و�ساهده���ا 
فا�ستكمل���ت درا�سته���ا والتحقت مبعهد 
الفن���ون امل�سرحي���ة بناء عل���ى ن�سيحة 

قدمه���ا لها الكاتب يو�س���ف عوف، ولكن 
اأهله���ا رف�سوا اأن تلتح���ق باملعهد، واأن 
تكون �سهادته���ا االأ�سا�سية يف التمثيل، 
فكذبت عليهم قائلة اإنها �ستقوم بدرا�سة 

احلق���وق يف القاه���رة، حي���ث اأنها تقيم 
يف طنطا، وواجه���ت اأهلها بعد عام من 

التحاقها مبعهد الفنون امل�سرحية.
ب�سب���ب  ع���دة  اأ�سري���ة  م�س���اكل  وبع���د 

النهاي���ة،  يف  اأهله���ا  ر�س���خ  قراره���ا، 
الريح���اين،  بفرق���ة جني���ب  والتحق���ت 
ث���م امل�س���رح القوم���ي، وبع���د ف���رتة من 
ع���دم العم���ل وع���دم حتقيقه���ا �سه���رة، 
قدم���ت عر�س���ًا م�سرحيًا عنوان���ه "�سكة 
ال�سالمة"، وكانت ه���ذه هي انطالقتها، 
ث���م عمل���ت يف ال�سينم���ا ب���اأدوار ما زال 

يتذكرها اجلمهور.
وقدم���ت �سخ�سي���ة "جم���االت" يف فيلم 
"اأف���واه واأران���ب" اأم���ام فات���ن حمامة 
وحمم���ود يا�سني، ومن اأهم م�سل�سالتها 
الع���ال  و"اأب���و  والدم���وع"،  "ال�سه���د 
الب�سري"، و"املال والبنون"، وغريها. 
وتزوجت رجاء ح�سني من الفنان �سيف 
عب���د الرحم���ن بعد ق�سة ح���ب جمعتهما 
على خ�سبة امل�سرح، حي���ث تعرفت اإليه 
عندم���ا اأت���ت ب���ه الفنان���ة �سن���اء جمي���ل 
لتقدميه اإىل املتواجدين كفنان �ساعد. 

وبعده���ا اع���رتف له���ا باإعجاب���ه بها من 
قبل اأن يلتقيا، حتى تكللت ق�سة حبهما 
بالزواج، واأجنبا طفليهما كرمي واأمل.

اأوليفيا  االأ�سرتالية  واملغنية  املمثلة  ترافولتا  ج��ون  املمثل  نعى 
عامًا.   73 عمر  عن  االثنني  اأم�س  توفيت  والتي  ج��ون،   - نيوتن 
اإىل جانب  واكت�سبت نيوتن - جون �سهرة عاملية من خالل دورها 
ترافولتا  وكتب  "غري�س".  املو�سيقي  الفيلم  يف  ترافولتا  ج��ون 
"عزيزتي اأوليفيا، لقد جعلت حياتنا كلها اأف�سل  على »اإن�ستغرام«: 

بكثري. كان تاأثريك ال ي�سدق. اأحبك كثريًا".
واأ�سدرت نيوتن - جون نحو 40 األبومًا �سمت اأغنيات من نوعي 
جناحًا  حقق  الذي  »فيزيكال«  اأبرزها  من  روك،  والبوب  الكانرتي 
خمتلف  يف  املو�سيقية  احلفالت  مئات  واأحيت   ،1981 عام  كبريًا 

اأنحاء العامل.
واأ�سيبت النجمة وهي يف االأربعينيات من عمرها ب�سرطان الثدي، 
وبعد ا�ستئ�سال ثدييها عام 1992 ظهر ال�سرطان جمددًا لديها عامي 
2013 و2017، مع انت�سار النقائل ال�سرطانية. وو�سعت نيوتن - 
جون كل طاقتها و�سهرتها يف �سبيل مكافحة املر�س منذ اأن فتك بها.
و�سدد زوج نيوتن - جون على اأنها "كانت رمزًا للن�سر واالأمل مدى 

30 عامًا من خالل تناولها جتربتها مع �سرطان الثدي".

ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��م��الق  يخ�سع 
للمحاكمة،  "في�سبوك"  االجتماعي 
اأو  امل��دع��ي لي�س دول���ة  امل���رة  وه���ذه 
هيئة، بل اأم اأمريكية تعي�س يف والية 

كولورادو.
اأوردت����ه����ا  ال���ت���ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
ف��ق��د رف��ع��ت ���س��ي��دة اأم��ريك��ي��ة تعي�س 
ك���ول���ورادو دع����وى على  يف والي����ة 
ل�"في�سبوك"،  االأم  ال�سركة  "ميتا"، 

اأ�سبحت مدمنة على  ابنتها  اإن  قائلة 
اأن  واأ�سافت  الرقمية.  املن�سة  ه��ذه 
منذ  "في�سبوك"،  على  مدمنة  االبنة 
وهو  عمرها،  من  ال�سابعة  يف  كانت 
يف  با�سطراب  اإ�سابتها  اإىل  اأدى  ما 
االأكل، عالوة على اأنها �سارت توؤذي 
وا�ستخدامها  اإدمانها  ب�سبب  نف�سها، 

االإ�سكايل للمن�سة الرقمية.
�سي�سيليا  تدعى  التي  االأم،  وق��ال��ت 
تي�س، اإن ابنتها التي رمز لها بحريف 

تبلغ  املحكمة،  اأوراق  اإف" يف  "اآر. 
من العمر االآن 13 عاما.

وتقول االأم اإن ابنتها تظل م�ستيقظة 
ط�����وال ال��ل��ي��ل مل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات 

املتتالية من "في�سبوك".
وبح�سب الدعوى، فاإن اإدمان الطفلة 
م�ستوى  تقليل  اإىل  اأدى  املوقع  على 
اهتمامها ببقية االأن�سطة، وا�سطرب 
"التنبيهات  ج������راء  م����ن  ن���وم���ه���ا 

املتوا�سلة" من التطبيق.

جون ترافولتا ينعى نيوتن- وفاة املمثلة امل�شرية رجاء ح�شني عن 85 عامًا
جون: "لقد جعلت حياتنا 

كلها اأف�شل بكثري"

 10 August 2022

�شالة �شينما يف الهواء الطلق.. م�شاهدة الأفالم واأنت يف �شيارتك

اأم حتاكم "في�شبوك" ب�شبب اإدمان ابنتها
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