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ا�شتمرار اال�شتعدادات لتطبيق م�شروع "الرغيف المدعوم"
 بغداد/ المدى

اأفران  لتفعيل معامل  اأن اال�ستعدادات جارية  ال�سبت،  اأم�س  التجارة،  ذكرت وزارة 
اخلبز املدعوم يف بغداد.

وقال مدير �سركة ت�سنيع احلبوب اأثري داود، اإن "ال�سركة تقوم با�ستغالل االأفران 
احلكومية الإعادة ت�سغيلها من جديد".

اخلطوة  وهذه  القادمة،  القليلة  االأيام  خالل  الكاظمية  اأفران  " افتتاح  اإىل  واأ�سار، 
�ستلحقها خطوات كبرية". ولفت داود، اإىل "العمل على تاأهيل اأفران بغداد املوجودة 
االإنتاجية  طاقته  ت�سل  الذي  املدعوم  الرغيف  م�سروع  لتطبيق  الر�سافة،  قاطع  يف 

كمرحلة اأوىل اإىل 50 األف رغيف".

 بغداد/ تميم الح�صن

ب���داأ الع�سرات من اأن�س���ار التيار 
"ح���ل  م���لء عري�س���ة  ال�س���دري 
زعي���م  ن�سره���ا  الربمل���ان" الت���ي 
التي���ار مقتدى ال�س���در ال�سبوع 
املا�س���ي، متهي���دًا لإر�ساله���ا اىل 

املحكمة الحتادية.
وكان ال�س���در ق���د اأمه���ل الق�ساء 
نهاية ال�سب���وع احلايل للبت يف 

طلب���ه ب� "حل الربمل���ان" وتكليف 
باإع���ان  اجلمهوري���ة  رئي����س 

انتخابات مبكرة جديدة.
ع���ن  التي���ار  زعي���م  يك�س���ف  ومل 
ح���ال  يف  الاحق���ة  اخلط���وات 
يف  حدث  الدع���وى" كم���ا  "ردت 
ق�ساي���ا م�سابهة رفع���ت للمحكمة 

الحتادية يف وقت قريب.
الدميقراط���ي  احل���زب  واأ�س���در 
ب�س���اأن  بيان���ًا  الكرد�ست���اين 

التطورات الأخرية، ذكر فيه، اأن 
عن قلق���ه البالغ  يعرب  "احل���زب 
اإزاء الزمة ال�سيا�سية امل�ستفحلة 

التي مير بها العراق".
اإع���ان  "فمن���ذ  البي���ان،  وتاب���ع 
نتائ���ج النتخاب���ات الت�سريعي���ة 
الع���ام املا�س���ي وم���ا اأعقبه���ا من 
للحيلول���ة  تعقي���دات وتدخ���ات 
وف���ق  احلكوم���ة  ت�سكي���ل  دون 
ال�سياق���ات الد�ستوري���ة املعتمدة 

بحي���ث  ال�سيا�س���ي  نظامن���ا  يف 
اأو�سلت الباد اىل هذا الن�سداد 

اخلانق".
ودعا، "جميع القيادات العراقية 
م�ست���وى  اىل  الرتق���اء  اإىل 
امل�سوؤولي���ة لإنق���اذ الوط���ن م���ن 

خماطر وجودية داهمة".
وطالب البي���ان "جميع الطراف 
بح���وار بن���اء لتخ���اذ اخلطوات 
ال�سرورية لإ�ساح الو�سع وفق 

ووف���ق  الد�ستوري���ة  ال�سياق���ات 
خمرجات احلوار البناء".

وم�س���ى، اإىل اأن���ه "لتحقيق عملية 
ال�س���اح والتغيري ميك���ن التفاق 
على اإجراء انتخابات مبكرة ولكن 
قب���ل ذل���ك يج���ب اأن يتعه���د جمي���ع 
النتائ���ج  بقب���ول  فيه���ا  امل�سارك���ن 
النهائي���ة كم���ا ه���ي واأن ل تتك���رر 

جتربة النتخابات املا�سية".
 التفا�صيل �س3

اأو�صاط التيار: اإذا ردت "التحادية" دعوى حل البرلمان ال�صعب �صيقوم بالمهمة!

ال�شدر يريد منع المتهمين بالف�شاد والم�شوؤولين 
من التر�شح لالنتخابات المبكرة المقبلة  

 بغداد/ فرا�س عدنان

تعه���دت وزارة الكهرباء بتحقيق 
للمنظوم���ة  الكام���ل  ال�ستق���رار 
الوطنية خ���ال ال�ساع���ات املقبلة 
بع���د الط���وارئ الت���ي حلق���ت بها 
موؤخرًا، م�س���ددة على اأن املاكات 
م�ستنف���رة  والفني���ة  الهند�سي���ة 
ب�سب���ب  الع���ايل  الطل���ب  ملواكب���ة 

ارتفاع درجات احلرارة.
ال���وزارة  وق���ال املتح���دث با�س���م 
اأحم���د مو�س���ى، اإن "املنظومة قد 
بلغت مرحلة جيدة من ال�ستقرار، 
ال�ستق���رار خ���ال  ه���ذا  �ستكم���ل 

ال�ساعات املقبلة".
"الإنت���اج  اأن  مو�س���ى،  وتاب���ع 

احلايل هو 22 األف ميغاواط، مع 
وح���دات توليدي���ة �س���وف ترتبط 

باملنظومة يف الأيام املقبلة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "خط���وط النق���ل 
لت�سريف الأحمال املنتجة �سوف 
تك���ون جاه���زة قريب���ًا"، م�س���ددًا 
عل���ى ان "العوار����س الفنية التي 
م���رت على املنظومة خ���ال الأيام 

املا�سية مت اجتيازها بنجاح".
ولف���ت مو�س���ى، اإىل ان "الوزارة 
جنحت يف تاأم���ن كامل الكهرباء 
ملحافظ���ة كرب���اء خ���ال العا�س���ر 
واملراك���ز  حم���رم،  �سه���ر  م���ن 
العملي���ة  واجتي���از  المتحاني���ة 
المتحاني���ة لطلبتن���ا، اإ�سافة اإىل 
التغل���ب عل���ى العوار����س الفني���ة 

التي م���رت نتيجة ارتفاع درجات 
احل���رارة وبع����س ال�ستهداف���ات 
الوا�سح���ة خلط���وط نق���ل الطاقة 
م���ع العوار����س الت���ي تط���راأ على 

املعدة".
ال���وزارة  "م���اكات  اأن  واأورد، 
م�ستنف���رة بنحو تام �س���واء على 
الهند�س���ي  اأو  الفن���ي  ال�سعي���د 
اأو احل���ريف اأو اجله���ود الآلي���ة، 
ملواكب���ة موج���ة احل���ر وحتديات 
ال�سي���ف"، م�س���ددًا عل���ى اأن "م���ا 
ح�س���ل خ���ال الأي���ام املا�سي���ة ل 
يع���دو اأكرث م���ن كونه���ا عوار�س 
فني���ة مت اجتيازه���ا ويف اأوق���ات 

قيا�سية".
 التفا�صيل �س2

اال�شتقرار"  "اإعادة  بـ  "الكهرباء" تتعهد 
اإلى المنظومة

تلقت جري���دة )املدى( عددا من التهاين 
خمتلف���ة  جه���ات  م���ن  والتربي���كات 
مبنا�سب���ة ذك���رى تاأ�سي�سه���ا ودخوله���ا 
احل���زب  وهن���اأ  الع�سري���ن.  الع���ام 
ال�سامي العراق���ي جريدة )املدى( يف 
ذكرى تاأ�سي�سها، يف ر�سالة تهنئة بعثها 
الم���ن العام للح���زب ر�سي���د العزاوي 
متمني���ًا لكادرها رئي�سًا وحمررين وكل 

العاملن فيها دوام املوفقية والنجاح.
واأر�س���ل احت���اد الدب���اء والكت���اب يف 
)امل���دى(،  اإىل  تهنئ���ة  كت���اب  الع���راق  
وجهه���ا  تهنئ���ة  يف  الحت���اد  واأ�س���اد 
لرئي����س التحرير ال�ست���اذ فخري كرمي 
واملدير الع���ام ملوؤ�س�سة املدى الدكتورة 
الثق���ايف  بدوره���ا  العامل���ي  غ���ادة 
والفك���ري وا�س���ار الحت���اد اىل مكان���ة 
)امل���دى( يف قلوب املثقف���ن، موؤكدا اأن 
)امل���دى( مثل���ت عامة مهم���ة يف �سماء 

ال�سحافة العراقية.

الحزب االإ�شالمي واتحاد 
االأدباء يهنئان )المدى( 

بذكرى تاأ�شي�شها
 ترجمة: حامد اأحمد

علق����ت �سحيفة اأمريكي����ة على ظاهرة 
العت�سام����ات يف بغ����داد، موؤك����دة اأن 
�سببه����ا ال�س����راع ال�سيا�س����ي وهدفها 
احل�س����ول عل����ى املزي����د م����ن الغنائم، 
موؤكدة اأنه����ا تاأتي بالتزامن مع تردي 
م�ست����وى  عل����ى  العراقي����ن  اأو�س����اع 
معطل����ة  وم�ست�سفي����ات  اخلدم����ات 
ونظ����ام تعليم����ي من ب����ن ال�سواأ يف 

املنطقة.
وذك����ر تقري����ر ل�سحيف����ة )وا�سنط����ن 
اأن  )امل����دى(،  ترجمت����ه  بو�س����ت(، 
اإىل  نزل����وا  متناف�س����ن  "حمتج����ن 
�س����وارع العراق اجلمعة املا�سية، يف 
وقت ك�س����ف الكث����ري عما ي�سع����ى فيه 

قادتهم لب�سط هيمنتهم ال�سيا�سية".
وتاب����ع التقرير، اأن "ذل����ك ح�سل بعد 
ع�س����رة اأ�سه����ر فق����ط عل����ى انتخابات 
دعمته����ا الولي����ات املتحدة م����ن اأجل 

مللمة اأو�ساع متعرثة يف البلد".
واأ�س����ار، اإىل اأن "م����ا ح�س����ل بعد تلك 

النتخاب����ات م����ن تبع����ات ق����د اج����رب 
توت����رات دام����ت ل�سن����وات بينه����م ان 

تظهر لل�سطح".
ولفت التقرير، اإىل ان "كتا متناف�سة 
�سيعي����ة وكردي����ة و�سني����ة مل تتمك����ن 
لغاي����ة الوق����ت احلا�س����ر م����ن التفاق 
على منا�س����ب رئي�س����ة يف احلكومة، 
يف بلد حيث النخب ال�سيا�سية حتكم 

بالتوافق".
الأك����رب  "الفائ����ز  ان  اإىل  ون����وه، 
بالنتخاب����ات، زعيم التي����ار ال�سدري 
مقتدى ال�س����در، �سحب اأع�ساء تياره 
م����ن الربملاني����ن م����ن عملي����ة ت�سكيل 
ذل����ك  م����ن  ب����دًل  مر�س����ًا  احلكوم����ة، 
اأن�س����اره من املحتج����ن للهيمنة على 
املجل�س الت�سريعي وما يحيط به من 

م�ساحة خ�سراء".
واأو�سح التقري����ر، اأن "ال�سدر يدعو 
اإج����راء  اإىل  احلا�س����ر  الوق����ت  يف 
انتخاب����ات مبك����رة والت����ي ق����د تكون 

الثانية يف اقل من �سنة".
 التفا�صيل �س3

�شحيفة اأميركية: ال�شراع ال�شيا�شي 
يو�ّشع االعت�شامات في بغداد

 بغداد/ نباأ م�صرق

نفى ا�ساتي���ذ خمت�سون بالقانون امل���ايل والد�ستوري 
اإمكاني���ة توقف الدولة عن ت�سديد الرواتب نهاية العام 
احل���ايل، موؤكدين اأن الت�سريع���ات النافذة تلزم الدولة 
با�ستم���رار النفاق عل���ى مرافقها كافة حت���ى مع غياب 

املوازنة لأكرث من �سنة.
وكان �سيا�سي���ون ق���د ن�س���روا تغري���دات وت�سريحات 
�سحفي���ة حذروا فيها من عدم قدرة الدولة على ت�سديد 
الروات���ب بانته���اء ال�سن���ة احلالي���ة بداع���ي اأن قانون 
الإدارة املالية ي�سمح بت�سديد النفقات عن �سنة واحدة 

اإذا غابت عنها املوازنة ول ميتد ذلك ل�سنة اأخرى.
وقال���ت اأ�ست���اذة الت�سري���ع امل���ايل يف جامع���ة املو�سل 
قب����س الب���دراين يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "قانون 
الإدارة املالي���ة رق���م )6( ل�سن���ة 2019 )املع���دل( نّظ���م 
عملي���ة اإع���داد املوازنة وم���ا تت�سمنه واحل���الت التي 

ميكن اأن تطراأ عليها".

واأ�سافت البدراين، اأن "الف�سل الثالث من هذا القانون 
يتك���ون من عدة مواد، منها امل���ادة 13 التي تن�س على 
حالت���ن، الأوىل ه���ي التاأخ���ري يف اإق���رار املوازنة عن 

املوعد املحدد قبل 31 من �سهر كانون الأول".
من جانبه، ذكر اأ�ستاذ القانون الد�ستوري يف اجلامعة 
امل�ستن�سري���ة وائ���ل من���ذر يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، 
اأن "الق���ول بعدم اإمكانية تطبيق امل���ادة 13 من قانون 

الإدارة املالية على ال�سنة املقبلة غري �سحيح".
وتاب���ع من���ذر، اأن "الذي���ن يوؤي���دون هذا الجت���اه، قد 
ف�س���روا امل���ادة حرفيًا وهو غ���ري �سحي���ح، وقالوا باأن 
ال�س���رف على اأ�سا�س �سه���ري وفقًا للموازن���ة ال�سابقة 

هو ل�سنة واحدة فقط".
احل���ريف  التف�س���ري  به���ذا  "اللت���زام  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
يتعار����س م���ع مب���داأ دميوم���ة وا�ستمراري���ة الدول���ة، 
خ�سو�س���ًا ونح���ن يف ظ���ل حكوم���ة ت�سري���ف مه���ام 

يومية".
 التفا�صيل �س2

الرواتب موؤّمنة ولن ينقطع �شرفها

 بغداد/ المدى

تنظر املحكمة الحتادية العليا غدًا 
الثن���ن يف ث���اث ق�ساي���ا اأبرزها 
الطع���ن املق���دم م���ن النائ���ب با�سم 
خ�سان على قان���ون الدعم الطارئ 

لاأمن الغذائي والتنمية.
املرافع���ات  ج���دول  وبح�س���ب 
املن�س���ور على املوق���ع اللكرتوين 
للمحكمة فاأنها �سوف تنظر غدًا يف 
ثاث دع���اوى، اأولها دعوى اأقامها 
النائ���ب با�سم خ�سان عل���ى رئي�س 
جمل����س الن���واب للطع���ن بقان���ون 

الدعم الطارئ لاأمن الغذائي.
وكان خ�س���ان ق���د ك�س���ب يف وق���ت 

�سابق دعوى اأبطل مبوجبها قرار 
جمل�س ال���وزراء باإحال���ة م�سروع 
قانون الم���ن الغذائي اإىل جمل�س 
الن���واب بداع���ي حت���ول احلكومة 
اإىل ت�سريف مهام يومية، ما جعل 
جمل�س الن���واب اأن ي�سرع القانون 
م���ن خ���ال  املق���رتح  ع���رب بواب���ة 

اإحدى جلانه.
والدعوى الثاني���ة التي �ستنظرها 
املحكمة هي من اأحمد �سهام الدين 
خ���ريي للطع���ن بد�ستوري���ة ق���رار 
 )133( املرق���م  ال���وزراء  جمل����س 
ل�سن���ة 2021 املت�سم���ن التو�سية 
بتعي���ن  الن���واب  جمل����س  اإىل 
حممد �ساح���ب الدراجي مبن�سب 

رئي����س هيئ���ة الت�سني���ع احلربي.
والدع���وى الثالث���ة، للنائب���ة حنان 
الفت���اوي للطع���ن بق���رار جمل�س 
اجلل�س���ة  يف  املتخ����س  ال���وزراء 
 2022  /4  /5 بتاري���خ  املنعق���دة 
النف���ط  املت�سم���ن تخوي���ل وزي���ر 
بالتوقي���ع م���ع ائت���اف ال�س���ركات 
ال�سينية )Citic( باإحالة م�سروع 
مد اأنب���وب النفط )ب�سرة- عقبة(، 
م���ن  موؤجل���ة  الدع���وى  اأن  حي���ث 

تاريخ الثالث من ال�سهر احلايل.
وكان���ت املحكمة الحتادي���ة العليا 
ق���د ردت يف وقت �ساب���ق طلبًا من 
الفتاوي باإيق���اف تنفيذ امل�سروع 

حلن البت بهذه الدعوى.

غدًا.. الق�شاء ينظر بطعن قانون االأمن الغذائي  بغداد/ ح�صين حاتم

ت�سل���م الع���راق، اأم�س ال�سب���ت، 50 اإرهابيًا 
م���ن اجلان���ب ال�س���وري مت القب����س عليه���م 
داخل اأرا�سيه، بتعاون م�سرتك بن القوات 

الأمنية والع�سكرية للبلدين.
فيما يرى خمت�سون بال�ساأن الأمني ان نقل 
الرهابي���ن اىل العراق خط���وة متثل ابعاد 
�سيا�سية، وتداعياتها قد تكون خطرية على 

املدى البعيد.
ويق���ول املتح���دث با�س���م قي���ادة العملي���ات 
امل�سرتكة اللواء حت�سن اخلفاجي، اإنه "من 
خال التن�سيق والتعاون امل�سرتك، ت�سلمت 
قيادة العملي���ات امل�سرتك���ة 50 اإرهابيًا من 
عنا�سر ع�سابات داع�س من الذين يحملون 
اجلن�سية العراقية بعد اأن مت القب�س عليهم 

داخل الأرا�سي ال�سورية".

ت�سل����م  "عملي����ة  اأن  اخلفاج����ي،  واأ�س����اف 
ربيع����ة  منف����ذ  ع����رب  مت����ت  الإرهابي����ن 
احل����دودي"، مبين����ا اأن "العملية متت بعد 
تعاون كبري مع اجلانب ال�سوري وخا�سة 
ق����وات �سوري����ا الدميقراطي����ة"، لفت����ًا اىل 
اأن "هوؤلء الإرهابي����ن مطلوبون للقوات 

الأمنية".
واأ�س����ار، اإىل اأن "عملي����ة ت�سلم الإرهابين 
كان خمطط����ًا له����ا من����ذ وق����ت بعي����د وهي 

نتيجة الت�سالت والعمل امل�سرتك".
ولف����ت اخلفاج����ي اىل، اأن "البع�����س م����ن 
ه����وؤلء الإرهابين ه����م جمرمون خطرون 
وقيادي����ون يف داع�����س وم�سوؤول����ون ع����ن 

الكثري من العمليات الإرهابية".
ويف حزي����ران املا�سي، ت�سلم العراق نحو 
200 مطل����وب بته����م الإره����اب، اأغلبهم من 
الأح����داث، كان����وا حمتجزي����ن ل����دى قوات 

�سوريا الدميقراطية )ق�سد(.
ب����داأت  ق����د  العراقي����ة  احلكوم����ة  وكان����ت 
م����ن اأي����ار 2021، نق����ل العديد م����ن عوائل 
تنظيم داع�س املحتجزين يف خميم الهول 
ال�سوري والدفع به����م نحو خميم اجلدعة 
عن����د اأطراف نين����وى، و�س����ط اعرتا�سات 
�سيا�سي����ة و�سعبية من تداعي����ات ذلك على 
الأمن الداخلي وعودة ا�ستقرار الأو�ساع.

اأحم����د  الأمن����ي  اخلب����ري  يق����ول  ب����دوره، 
ال�سريف����ي، اإن "اإمكاني����ة تنفي����ذ الح����كام 
متاح����ة،  �سوري����ا  يف  الرهابي����ن  بح����ق 
ك����ون اجلرائ����م ارتكب����ت عل����ى الرا�س����ي 

ال�سورية".
واأ�ساف ال�سريفي، انه "باإمكان ال�سلطات 
ال�سورية تنفيذ القانون بحقهم يف دولتهم 
بعيدا عن موافقة العراق، لإجازة القانون 

لهم تنفيذ الحكام بحق الرهابين".

واأ�سار، اإىل ان "ت�سليم العراق 50 ارهابيا 
م����ن اجلانب ال�سوري ذو اأبع����اد �سيا�سية، 
اإذ كان باكم����ان الع����راق ان يرف�س ويطلب 

تنفيذ الحكام بحقهم يف �سوريا".
ولفت ال�سريفي اىل، ان "جلب الرهابين 
اىل العراقي����ن ق����د ي����وؤدي اىل ت�سوي����ات 
�سيا�سي����ة، واخف����اء الكثري م����ن الدلة ذات 

اخلطورة".
اإىل  داع�����س  ع�ساب����ات  م����ن  الآلف  وف����ر 
كام����ل  الع����راق  ا�ستع����اد  عندم����ا  �سوري����ا 
اأرا�سيه م����ن قب�سة التنظيم الرهابي عام 
2017، واعتق����ل الكث����ري منه����م لحق����ا يف 

�سوريا.
ورغم ا�ستعادة الع����راق كامل اأرا�سيه، اإل 
اأن داع�����س ل يزال يحتفظ بخايا منت�سرة 
وي�س���ن  الب����اد  م����ن  وا�سع����ة  اأج����زاء  يف 

هجمات عنيفة يف فرتات متباينة.

اأ�صاروا اإلى اإمكانية تنفيذ الأحكام في دم�صق

ت�شّلم 50 اإرهابيا من �شوريا ومخت�شون يلمحون اإلى وجود اأبعاد �شيا�شية

 ذي قار/ ح�صين العامل

ح���ذرت مديري���ة الدف���اع امل���دين يف 
ذي قار من خماط���ر حرائق حمتملة 
يف مناط���ق اله���وار بع���د تعر�سها 
اإىل اجلف���اف موؤخ���رًا. وتاأت���ي تل���ك 
التحذي���رات بع���د ان متكن���ت ف���رق 
حري���ق  اول  اخم���اد  م���ن  الطف���اء 
م���ن ه���ذا الن���وع يف مناط���ق اهوار 
اجلباي�س. وقال مدير الدفاع املدين 
ل���ذي ق���ار العمي���د �س���اح جبار يف 
حدي���ث مع )املدى(، اإن "فرق الدفاع 

امل���دين �سجل���ت اول حري���ق يندل���ع 
يف امل�ساح���ات اجلاف���ة م���ن مناطق 
اله���وار"، مبين���ا ان "احلريق وقع 
يف  �سكني���ة  منطق���ة  م���ن  بالق���رب 
اهوار ق�ساء اجلباي����س". واأ�ساف 
"ف���رق الطف���اء متكن���ت  جب���ار، اأن 
م���ن حما�س���رة الن���ريان واخمادها 
وحال���ت دون امتداده���ا اىل ال���دور 
املج���اورة". واأ�س���ار، اإىل "ارتف���اع 
درجات احل���رارة وانت�سار خملفات 
نبات���ات اله���وار املتيب�س���ة والت���ي 
تكون قابلة لا�ستعال". واأكد جبار، 

"ع���دم ت�سجي���ل اي���ة خ�سائ���ر مادية 
او ب�سري���ة"، لفت���ًا اإىل اأن "احلادث 
فق���ط باح���رتاق م�ساح���ات  ت�سب���ب 
حمدودة من نباتات املناطق اجلافة 

من الهوار".
"عب���ث  م���ن  خ�سيت���ه  ع���ن  واأع���رب 
العابث���ن من الطف���ال وغريهم وما 
ينج���م ع���ن ذلك م���ن ان���دلع حرائق 
يف النبات���ات اجلاف���ة ول�سيم���ا يف 
فرتة ذروة احلرائق املح�سورة بن 

�سهري ايار وايلول من كل عام".
التفا�صيل �س2

تحذيرات من الحرائق في االأهوار
 خا�س/ المدى

لزراعة  ال�سيفية  خطتها  عن  ال�سبت،  اأم�س  الزراعة،  وزارة  ك�سفت 
الذرة والرز واخل�سروات.

اإن  )املدى(،  ل�  الوزارة هادي ها�سم، يف حديث  با�سم  املتحدث  وقال 
األف  اإنتاج مليونن و100  �سهد  للحنطة  املا�سي  ال�ستوي  "املو�سم 
طن"، مبينًا اأن "املح�سول �ُسّوق اإىل �سايلوات وزارة التجارة ب�سعر 
جميع  اأمنت  "الوزارة  اأن  واأ�ساف  850 األف دينار للطن الواحد". 
"اخلطة  اأن  اإىل  م�سريًا  لزراعتهم"،  امل�سوقن  املزارعن  م�ستحقات 
ال�سفراء  والذرة  والرز  اخل�سروات  ملحا�سيل  ال�سيفية  الزراعية 
و800  مليون  مب�ساحة  املائية  املوارد  وزارة  مع  بالتن�سيق  اأقرت 
10 اآلف دومن لزراعة الزر و340 األف دومن للذرة  األف دومن، منها 

ال�سفراء وبقية امل�ساحات كانت للخ�سروات الأخرى".

ت�شديد جميع م�شتحقات الفالحين

جانب من تظاهرات القوى المدنية ب�ساأن االزمة ال�سيا�سية في بغداد.. عد�سة: محمود روؤوف 6العراقيون..وثقافة القطيع



 بغداد/ نب�أ م�شرق

نف���ى ا�صاتيذ مخت�ص���ون بالقان���ون المالي 
والد�صت���وري اإمكاني���ة توق���ف الدول���ة عن 
الحال���ي،  الع���ام  نهاي���ة  الروات���ب  ت�صدي���د 
موؤكدين اأن الت�صريعات النافذة تلزم الدولة 
با�ص���تمرار االنفاق عل���ى مرافقها كافة حتى 

مع غياب الموازنة الأكثر من �صنة.
تغري���دات  ن�ص���روا  ق���د  �صيا�ص���يون  وكان 
وت�صريحات �ص���حفية حذروا فيها من عدم 
ق���درة الدولة على ت�ص���ديد الرواتب بانتهاء 
ال�ص���نة الحالي���ة بداع���ي اأن قان���ون االإدارة 
المالية ي�ص���مح بت�ص���ديد النفقات عن �ص���نة 
واح���دة اإذا غاب���ت عنها الموازن���ة وال يمتد 

ذلك ل�صنة اأخرى.
وقالت اأ�صتاذة الت�ص���ريع المالي في جامعة 
المو�ص���ل قب����س البدران���ي في حدي���ث اإلى 
)الم���دى(، اإن "قان���ون االإدارة المالي���ة رقم 
)6( ل�ص���نة 2019 )المع���دل( نّظ���م عملي���ة 
اإع���داد الموازن���ة وم���ا تت�صمن���ه والحاالت 

التي يمكن اأن تطراأ عليها".
واأ�صافت البدراني، اأن "الف�صل الثالث من 
ه���ذا القان���ون يتكون م���ن عدة م���واد، منها 
المادة 13 التي تن�س على حالتين، االأولى 

هي التاأخير في اإقرار الموازنة عن الموعد 
المحدد قبل 31 من �صهر كانون االأول".

واأ�ص���ارت، اإل���ى اأن "الحل يك���ون من خالل 
وزي���ر المالي���ة ب���اأن ي�ص���در اإعمام���ًا يق���وم 
اأ�صا����س  عل���ى  �صه���ري  باإنف���اق  بموجب���ه 

الموازنة للعام ال�صابق".
ي�صم���ح  "القان���ون  اأن  البدران���ي،  اأوردت 
باالإنفاق طبقًا له���ذه االآلية لحين الم�صادقة 
عل���ى الموازن���ة االتحادية، وه���ذا يعني اأن 
هناك امتداد قانوني حتى لو ا�صتمر تعطل 

اإقرار الموازنة".
واأف���ادت البدران���ي، ب���اأن "الحال���ة الثانية، 
الت���ي اأ�صار اإليه���ا القانون، هي ع���دم اإقرار 
الموازن���ة ل�صن���ة مالي���ة كامل���ة، وف���ي هذه 
الحالة تعد البيانات المالية النهائية لل�صنة 
ال�صابق���ة هي ذاتها بالن�صب���ة لل�صنة التي لم 

ت�صهد اإقرار الموازنة".
واأك���دت، اأن "اآخ���ر موازنة ت���م اإقرارها في 
الع���راق ه���ي ل�صن���ة 2021، وبالتال���ي يتم 
اعتم���اد بياناته���ا عل���ى اأ�صا����س ال�ص���رف، 
ووزي���ر المالية في ه���ذه الحال���ة ال يحتاج 
اإلى الم�صادقة ب���ل مجرد اأن ي�صدر اإعمامًا، 
وتق���دم ه���ذه البيانات اإلى مجل����س النواب 

لغر�س اقرارها".

وم�ص���ت البدراني، اإل���ى اأن "اأي���ة دولة في 
العال���م ال ت�صتطي���ع اأن تج���روؤ عل���ى اإيقاف 
االنف���اق الع���ام، خا�ص���ة وال�صيم���ا النفقات 
الجارية مثل الرواتب وال�صيانة وال�صرف 
اليوم���ي وال�صهري، وبالتال���ي فاأن القانون 

الناف���ذ �صمح ب���اأن يتكرر االنف���اق ال�صهري 
على اأ�صا�س موازنة 2021 في عام 2023".

من جانبه، ذك���ر اأ�صتاذ القانون الد�صتوري 
ف���ي الجامعة الم�صتن�صري���ة وائل منذر في 
ت�صري���ح اإل���ى )الم���دى(، اأن "الق���ول بعدم 

اإمكاني���ة تطبي���ق الم���ادة 13 م���ن قان���ون 
االإدارة المالي���ة عل���ى ال�صن���ة المقبل���ة غير 

�صحيح".
"الذي���ن يوؤي���دون ه���ذا  وتاب���ع من���ذر، اأن 
االتجاه، قد ف�صروا المادة حرفيًا وهو غير 

�صحي���ح، وقالوا باأن ال�ص���رف على اأ�صا�س 
�صه���ري وفق���ًا للموازنة ال�صابق���ة هو ل�صنة 

واحدة فقط".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن "االلت���زام به���ذا التف�صير 
ديموم���ة  مب���داأ  م���ع  يتعار����س  الحرف���ي 
وا�صتمرارية الدول���ة، خ�صو�صًا ونحن في 

ظل حكومة ت�صريف مهام يومية".
ويرى من���ذر، اأن "التف�صي���ر االأقرب للواقع 
الن�ص���ب  عل���ى  االعتم���اد  ه���و  القانون���ي، 
ال�صهري���ة الأق���رب موازن���ة ق���د ت���م اإقرارها 
اإذا ل���م ت�صهد ال�صنة المالي���ة التي نحن فيها 

اإقرار موازنة".
ب���اأن  الق���ول  �صح���ة  "ع���دم  عل���ى  و�ص���دد، 
الرواتب �صوف تتوقف نهاية العام الحالي 

لعدم اإقرار الموازنة ل�صنتين متتاليتين".
وانتهى من���ذر، اإل���ى اأن "الحكوم���ة ينبغي 
منه���ا االلت���زام بت�صديد الروات���ب واالنفاق 
م���ن الموازن���ة الت�صغيلي���ة الأننا اأم���ام مبداأ 
اأ�صا�ص���ي تق���وم علي���ه الدول���ة وه���و مب���داأ 
ديموم���ة وا�صتم���رار المرف���ق الع���ام ال���ذي 

تمثله الدولة".
ب���دوره ذك���ر النائ���ب الم�صتقيل ع���ن الكتلة 
ال�صدرية عل���ي ح�صين ال�صاع���دي في بيان 
تلقته )الم���دى(، "تخرج علين���ا بين الحين 

واالآخ���ر اأب���واق ماأج���ورة غايته���ا ت�صلي���ل 
الراأي العام في محاولة يائ�صة لبث اإ�صاعات 

مغر�صة لتحقيق غايات م�صبوهة". 
واأ�ص���اف ال�صاع���دي: "�ص���در ع���ن اأحد تلك 
االأب���واق موؤخرًا ت�صري���ح اإعالمي حذر من 
توق���ف �ص���رف روات���ب الموظفي���ن بحجة 

تاأخر ت�صكيل الحكومة".
واأك���د، اأن "روات���ب الموظفي���ن موؤمنة وال 
يمك���ن اإيقاف �صرفها باأي حال من االأحوال 
حتى مع ع���دم ت�صكي���ل الحكوم���ة اأو اإقرار 

الموازنة العامة للبلد". 
واأ�ص���ار، اإل���ى "اإمكاني���ة �ص���رف الروات���ب 
وت�صيي���ر بقي���ة �ص���وؤون الدول���ة م���ن خالل 
قان���ون االإدارة المالي���ة النافذ ال���ذي ت�صير 

عليه البالد وفق مبداأ �صرف 1 / 12".
وم�صى ال�صاعدي، اإلى اأن "�صنوات ما�صية 
�صهدت �صرف روات���ب الموظفين فيها على 
الرغ���م م���ن عدم وج���ود موازن���ة ف�صال عن 
ه���ذا العام م���ع حكوم���ة ت�صري���ف االأعمال 

الحالية".
ي�ص���ار اإلى اأن الع���راق لم يتمكن م���ن اإقرار 
الموازن���ة للع���ام الحالي، م���ع توقعات بان 
يتعط���ل ذل���ك اإلى مزي���د من الوق���ت ب�صبب 

تاأخر ت�صكيل الحكومة.
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 بغداد/ فرا�س عدن�ن

ال���وزارة  با�ص���م  المتح���دث  وق���ال 
اأحم���د مو�ص���ى، اإن "المنظوم���ة قد 
بلغت مرحلة جي���دة من اال�صتقرار، 
خ���الل  اال�صتق���رار  ه���ذا  �صتكم���ل 

ال�صاعات المقبلة".
وتاب���ع مو�صى، اأن "االإنتاج الحالي 
ه���و 22 األف ميغا واط، مع وحدات 
توليدية �ص���وف ترتبط بالمنظومة 

في االأيام المقبلة".
النق���ل  "خط���وط  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار، 
لت�صريف االأحم���ال المنتجة �صوف 
م�ص���ددًا  قريب���ًا"،  جاه���زة  تك���ون 
عل���ى ان "العوار����س الفني���ة الت���ي 
م���رت عل���ى المنظومة خ���الل االأيام 

الما�صية تم اجتيازها بنجاح".
ولف���ت مو�ص���ى، اإل���ى ان "ال���وزارة 
نجح���ت في تاأمي���ن كام���ل الكهرباء 
لمحافظة كربالء خ���الل العا�صر من 
�صهر محرم، والمراك���ز االمتحانية 
االمتحاني���ة  العملي���ة  واجتي���از 
لطلبتن���ا، اإ�صاف���ة اإل���ى التغلب على 
العوار����س الفنية التي مرت نتيجة 
ارتف���اع درج���ات الح���رارة وبع�س 
لخطوط  الوا�صح���ة  اال�صتهداف���ات 
نق���ل الطاق���ة م���ع العوار����س الت���ي 

تطراأ على المعدة".
ال���وزارة  "م���الكات  اأن  واأورد، 
م�صتنف���رة بنح���و ت���ام �ص���واء على 
اأو  الهند�ص���ي  اأو  الفن���ي  ال�صعي���د 
الحرفي اأو الجهود االآلية، لمواكبة 
موجة الح���ر وتحدي���ات ال�صيف"، 
م�ص���ددًا عل���ى اأن "م���ا ح�ص���ل خالل 
االأي���ام الما�صي���ة ال يع���دو اأكثر من 
كونه���ا عوار�س فنية ت���م اجتيازها 

وفي اأوقات قيا�صية".
ون���وه مو�صى، اإل���ى اأن "العوار�س 
كانت توؤدي ف���ي ال�صابق اإلى اإطفاء 
المنظوم���ة الكهربائي���ة ف���ي عم���وم 
العراق وهو ما عملنا على تجاوزه 
في المو�صم الحالي من خالل العمل 
على مجموع���ة الخط���وط بتاأمينها 

وزيادة �صعاتها".
تك���ن  ل���م  "العوار����س  اأن  واأك���د، 

ب�صيط���ة ب���ل اإنها كبي���رة، والبع�س 
منه���ا مفتعل كما ح�ص���ل على الخط 
الر�صاف���ة  �صرق���ي  بي���ن  الراب���ط 
حدث���ت  الت���ي  وا�ص���ط  ومحافظ���ة 

باإطالق نار".
"زي���ادة  ع���ن  مو�ص���ى،  وتح���دث 
الطل���ب عل���ى الكهرب���اء و�صحب من 
بع����س المحافظ���ات بنح���و يف���وق 
الناقل���ة والوحدات  طاقة الخطوط 
االنف�ص���ال  وح���دث  التوليدي���ة 
مرحل���ة  اإل���ى  للو�ص���ول  تح�صب���ًا 
العطب وخ�صارة الوحدة التوليدية 

بالكامل".
الناقل���ة  "الخط���وط  اأن  واأردف، 
والوح���دات التوليدي���ة له���ا طاقات 
تجاوزه���ا  ت���م  م���ا  مت���ى  مح���ددة 
يعر�صه���ا اإل���ى االنف�ص���ال خوفًا من 
تلف المع���دة الكهربائية"، الفتا اإلى 

اأن "جه���ود الوزارة تعي���د اأية حالة 
انف�ص���ال خالل �صاع���ات ب�صيطة من 

دون تاأخير".
وم�ص���ى مو�ص���ى، اإل���ى اأن "و�ص���ع 
المنظومة الكهربائية تح�صن بواقع 
34% مقارنة بنف�س الوقت من العام 
الما�صي، ب�زيادة 4200 ميغا واط، 
ولك���ن ما يهمن���ا الق���ول اإن ما حدث 
هو حال���ة ا�صتثنائية تمت معالجتها 

�صريعًا".
وكان مو�صى، قد ذكر في ت�صريحات 
الكهربائ���ي  "االإنت���اج  اأن  �صابق���ة، 
�ص���وف ي�صل خ���الل االأي���ام القادمة 
اإلى 25 األف ميغاواط، هناك طاقات 
توليدية جديدة �صتدخل اإلى العمل، 
الدوري���ة  ال�صيان���ة  ا�صتم���رار  م���ع 
المغذي���ات  ون�ص���ب  للمحط���ات 
وم�صاريع اأخ���رى م�صتقبلية تخ�س 

الطاق���ة ال�صم�صية ف�ص���اًل عن الربط 
مع دول الجوار".

"الطاق���ات  اأن  مو�ص���ى،  وتاب���ع 
الجدي���دة ت�صم���ل الوح���دة الثاني���ة 
في محافظ���ة �صالح الدين وذلك في 
منت�صف ال�صهر الحالي بطاقة 650 
ميغ���اواط ومحطة ع���كاز ووحدات 

اأخرى".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن "ال���وزارة معني���ة 
االإنت���اج  وحج���م  الطاق���ة  بزي���ادة 
وخط���وط النق���ل وقط���اع التاأهي���ل 
وتعم���ل حالي���ًا م���ن غي���ر موازنات 
ان  اإل���ى  مو�ص���ى،  ولف���ت  تمام���ًا". 
المعنية بملف  الخم�صي���ة  "الخط���ة 
الكهرب���اء ه���ي ف���ي اأدراج مجل����س 
ال���وزراء وق���د نال���ت ا�صتح�صان���ه، 
الق�صي���رة  بالخط���ة  ولق���د م�صين���ا 
المت�صمنة اإ�صافة 7 اآالف ميغاواط 

خالل عام، وق���د تمكنا من اإ�صافة 3 
اآالف ميغاواط".

من جانب���ه، ذكر الخبير االقت�صادي 
"الع���راق  اأن  الب���زركان،  م�صطف���ى 
كهربائي���ة  طاق���ة  لتوفي���ر  يحت���اج 
م�صتمرة عل���ى مدار ال�صاعة اإلى 45 

األف ميغاواط".
"االإنت���اج  اأن  الب���زركان،  وتاب���ع 
الت�صريح���ات  بح�ص���ب  الحال���ي 
الر�صمي���ة يعني اأن ال���وزارة توؤمن 

50% من االحتياجات".
"الحكوم���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار، 
المتعاقبة اأنفقت على ملف الكهرباء 
من���ذ الع���ام 2003 نح���و 82 ملي���ار 
كان���ت  كبي���رة  مبال���غ  دوالر وه���ي 

كفيلة باأن تغطي حاجة العراق".
واأورد البزركان، اأن "قيمة ما ينفقه 
العراقي���ون على المول���دات االأهلية 

�صنوي���ًا  دوالر  ملي���ار  بنح���و  ه���ي 
تذهب على �صكل ا�صتراكات �صهرية 
الأ�صحاب تلك المولدات"، مبينًا اأن 
"ه���ذه االأموال قادرة على اإي�صالنا 
ف���ي ظ���رف  الذات���ي  اإل���ى االكتف���اء 

�صنتين فقط".
اإل���ى ذلك، ق���ال ع�صو لجن���ة الطاقة 
النيابية داخ���ل را�صي، اإن "العراق 
بزي���ادة  تتعل���ق  م�صكل���ة  يواج���ه 
م���ع  التر�صي���د  وع���دم  اال�صته���الك 
االرتفاع في درج���ات الحرارة التي 
و�صلت اإلى اأكث���ر من 51 في بع�س 

المناطق".
واأ�ص���ار، اإل���ى "م�ص���كالت فني���ة في 
عل���ى  تقت�ص���ر  ال  الت���ي  ال���وزارة، 
االإنت���اج، اإنما في قطاع���ي التوزيع 
ح�ص���ول  اإل���ى  اإ�صاف���ة  والنق���ل 
تجاوزات على ال�صبكة الكهربائية".

واأو�ص���ح را�ص���ي، اأن "الو�صع في 
ال�صي���ف الحالي ب�صكل ع���ام اأف�صل 
م���ن االأع���وام ال�صابق���ة، خ�صو�ص���ًا 
واأن وزارة الكهرباء كانت م�صتعدة 
مبك���رًا ل�صيانة المحط���ات واإ�صافة 
ومح���والت  جدي���دة  نق���ل  خط���وط 

بقدرات جديدة وفك االختناق".
وفيما اأكد را�ص���ي، اأن "االإجراءات 
ال تخلو من بع����س الم�صكالت التي 
�ص���دد  معالجته���ا"،  ال���وزارة  عل���ى 
الحال���ي ي�ص���ل  "االإنت���اج  اأن  عل���ى 
اإل���ى جمي���ع المناط���ق لك���ن بن�صب 
متفاوت���ة، فالب�ص���رة مقتطع���ة م���ن 

القطع المبرمج".
تنخ���ر  الت���ي  الف�ص���اد  اآف���ة  وتع���ّد 
اأ�صب���اب  اأح���د  الدول���ة  موؤ�ص�ص���ات 
ا�صتم���رار اأزمة الطاق���ة، اإلى جانب 
تعر����س ال�صبكات لم�ص���كالت فعلية 
خارج���ة ع���ن �صيط���رة الدول���ة، من 
بينه���ا انخفا����س منا�صي���ب نه���ري 
بع����س  وتوق���ف  والف���رات  دجل���ة 
ال�ص���دود،  ف���ي  الطاق���ة  محط���ات 
والعمليات االإرهابية التي تتعر�س 
لها اأبراج نق���ل الكهرباء بين الحين 
واالآخر، اإلى جانب ا�صتمرار الطلب 
المتزايد عل���ى التيار بمعدل �صنوي 

يبلغ نحو األفي ميغاواط.

المنظومة  اال�ستقرار" اإلى  "اإعادة  بـ  "الكهرباء" تتعهد 
خالل ال�ساعات المقبلة

تحدثت عن اإ�شالح العوار�س االأخيرة على ال�شبكة الوطنية

اأ�ساتــذة فــي القانــون المالــي والد�ستــوري: الرواتب موؤّمنــة ولن ينقطــع �سرفها

اأزمة الكهرباء تتفاقم مع ارتفاع درجات احلرارة

حتذيرات من ا�ستغالل ملف الرواتب يف ال�سراع ال�سيا�سي

اأكدوا اأن الت�شريع�ت ت�شمح ب��شتمرار االنف�ق مع غي�ب الموازنة الأكثر من �شنة

 ذي ق�ر/ ح�شين الع�مل

ح���ذرت مديري���ة الدف���اع المدن���ي في ذي ق���ار من مخاط���ر حرائق 
محتملة في مناطق االهوار بعد تعر�صها اإلى الجفاف موؤخرًا.

وتاأتي تلك التحذيرات بعد ان تمكنت فرق االطفاء من اخماد اول 
حريق من هذا النوع في مناطق اهوار الجباي�س.

وقال مدي���ر الدفاع المدني لذي قار العميد �صالح جبار في حديث 
مع )المدى(، اإن "فرق الدفاع المدني �صجلت اول حريق يندلع في 
الم�صاح���ات الجافة من مناطق االه���وار"، مبينا ان "الحريق وقع 

بالقرب من منطقة �صكنية في اهوار ق�صاء الجباي�س".
واأ�ص���اف جب���ار، اأن "فرق االطف���اء تمكنت من محا�ص���رة النيران 

واخمادها وحالت دون امتدادها الى الدور المجاورة".
واأ�صار، اإل���ى "ارتفاع درجات الحرارة وانت�ص���ار مخلفات نباتات 

االهوار المتيب�صة والتي تكون قابلة لال�صتعال".
واأكد جبار، "عدم ت�صجيل اية خ�صائر مادية او ب�صرية"، الفتًا اإلى 
اأن "الح���ادث ت�صبب فقط باحت���راق م�صاحات محدودة من نباتات 

المناطق الجافة من االهوار".
واأع���رب عن خ�صيته من "عب���ث العابثين من االطفال وغيرهم وما 
ينج���م عن ذلك من اندالع حرائق في النباتات الجافة وال�صيما في 
فت���رة ذروة الحرائق المح�صورة بي���ن �صهري ايار وايلول من كل 

عام".
ون���وه جب���ار، اإلى اأن "جفاف االه���وار وانت�ص���ار مخلفات نباتات 
الق�صب والبردي الجافة يجعل اية �صرارة تت�صبب باندالع حريق 

وا�صع النطاق في م�صاحات �صا�صعة من االهوار الجافة".
وتح���دث، عن "تعذر ال�صيطرة على حري���ق مثل هذا كون المنطقة 
وع���رة ومنخف�ص���ة وطينية ومازال���ت رطبة وتنع���دم فيها الطرق 
ال�صالك���ة الت���ي تتنا�ص���ب مع ثقل �صي���ارات االطفاء الت���ي تزن اقل 

�صيارة منها 10 طنا على اقل تقدير". 
وفيما اأفاد جبار، باأن "�صيارة بهذا الوزن ي�صتحيل ان تتحرك في 
ارا�ص���ي ه�ص���ة وغير معبدة"، يج���د اأن "الحرائق ف���ي الم�صاحات 
الجاف���ة من االهوار ت�ص���كل خطورة بالغة"، مح���ذرا من "مخاطر 
التجفيف على حياة ال�صكان في جميع المجاالت �صواء االقت�صادية 

والبيئية او االمن المجتمعي".
ودع���ا، اإل���ى "اإنعا����س االه���وار وانقاذه���ا م���ن الجف���اف حت���ى ال 
تتح���ول الى بوؤرة خطرة تهدد حي���اة ال�صكان المحليين بالحرائق 

والتلوث".
وراأى جب���ار، اأن "رفد االهوار بالمزي���د من االطالقات المائية من 
�صاأن���ه ان يعي���د الحي���اة واال�صتق���رار لل�صكان المحليي���ن وينع�س 
الحرك���ة االقت�صادي���ة وال�صياحية ويبعد مخاط���ر الجفاف وموت 

الحياة ناهيك عن تجنب مخاطر الحرائق".
وكان المدي���ر االإقليم���ي لمنظم���ة طبيعة الع���راق المهند�س جا�صم 
االأ�ص���دي ق���د ذكر ف���ي حديث �صاب���ق اإل���ى )الم���دى(، اأن "المناطق 
المغم���ورة في االهوار لم يتبق منها �ص���وى تلك القريبة من عمود 

االنهر الرئي�صة"، متوقعا ان "تكون االيام القادمة اأكثر �صوءًا".
والعل���وم  والثقاف���ة  للتربي���ة  المتح���دة  االأم���م  منظم���ة  وكان���ت 
)اليون�صك���و(، وافقت في منت�صف ع���ام 2016، على �صم االأهوار 
والمناط���ق االآثارية فيها، اإلى الئحة التراث العالمي بعد ت�صويت 
جمي���ع االأع�ص���اء بالموافق���ة. وبموجب ق���رار منظم���ة اليون�صكو 
ف���ان االأه���وار والمواقع االآثارية التي اأدرج���ت على الئحة التراث 
العالم���ي ه���ي اأور واأري���دو وهور الحم���ار والحوي���زة واالأهوار 
الو�صط���ى ف���ي ذي ق���ار ومي�ص���ان، وال���وركاء في المثن���ى، وهور 

الحمار ال�صرقي في الب�صرة.

ذي قار: تحذيرات 
من مخاطر الحرائق 

في مناطق االأهوار
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علق���ت �شحيف���ة �أمريكي���ة عل���ى ظاه���رة 
�العت�شامات يف بغد�د، م�ؤكدة �أن �شببها 
�ل�ش���ر�ع �ل�شيا�ش���ي وهدفه���ا �حل�ش�ل 
على �ملزيد من �لغنائم، م�ؤكدة �أنها تاأتي 
بالتز�م���ن مع ت���ردي �أو�ش���اع �لعر�قيني 
عل���ى م�شت����ى �خلدم���ات وم�شت�شفيات 
معطل���ة ونظ���ام تعليمي من ب���ني �ال�ش��أ 

يف �ملنطقة.
)و��شنط���ن  ل�شحيف���ة  تقري���ر  وذك���ر 
ب��شت(، ترجمته )�ملدى(، �أن »حمتجني 
متناف�ش���ني نزل����� �إىل �ش�����رع �لع���ر�ق 
�جلمعة �ملا�شي���ة، يف وقت ك�شف �لكثري 
عما ي�شع���ى فيه قادتهم لب�ش���ط هيمنتهم 

�ل�شيا�شية«.
وتاب���ع �لتقري���ر، �أن »ذل���ك ح�ش���ل بع���د 
ع�شرة �أ�شهر فقط على �نتخابات دعمتها 
�ل�اليات �ملتحدة م���ن �أجل مللمة �أو�شاع 

متعرثة يف �لبلد«.
�أن »م���ا ح�ش���ل بع���د تل���ك  و�أ�ش���ار، �إىل 
�النتخاب���ات من تبعات قد �جرب ت�تر�ت 
د�مت ل�شن��ت بينهم �ن تظهر لل�شطح«.

ولف���ت �لتقري���ر، �إىل �ن »كت���ا متناف�شة 
�شيعي���ة وكردية و�شني���ة مل تتمكن لغاية 
�ل�قت �حلا�شر من �التفاق على منا�شب 
حي���ث  بل���د  يف  �حلك�م���ة،  يف  رئي�ش���ة 

�لنخب �ل�شيا�شية حتكم بالت��فق«.
�الأك���رب  »�لفائ���ز  �ن  �إىل  ون����ه، 
�ل�ش���دري  �لتي���ار  زعي���م  باالنتخاب���ات، 
مقت���دى �ل�ش���در، �شح���ب �أع�ش���اء تياره 
ت�شكي���ل  عملي���ة  م���ن  �لربملاني���ني  م���ن 
�حلك�م���ة، مر�شًا بداًل م���ن ذلك �أن�شاره 
م���ن �ملحتج���ني للهيمن���ة عل���ى �ملجل����س 
�لت�شريع���ي وم���ا يحي���ط به م���ن م�شاحة 

خ�شر�ء«.
و�أو�شح �لتقري���ر، �أن »�ل�شدر يدع� يف 

�ل�ق���ت �حلا�ش���ر �إىل �إج���ر�ء �نتخابات 
مبك���رة و�لتي ق���د تك�ن �لثاني���ة يف �قل 

من �شنة«.
، �ن »م�ؤي���دي �ل�ش���در، وبحل����ل  وب���نينّ
غ�ش���ق ي����م �جلمع���ة، جتمع����� يف عدة 
حمافظ���ات ع���رب �لب���اد وخ���ارج مبن���ى 

�لربملان لرتديد ما يريده من مطالب«.

»متظاه���ري  �ن  عل���ى  �لتقري���ر،  و�ش���دد 
�ل�شدر مل يك�ن�� ل�حدهم، بل على بعد 
ع���دة كيل�مرت�ت من �ملنطق���ة �خل�شر�ء 
�ملح�شنة جتمع باملقابل �آالف من �أن�شار 
مناف�ش���ي �ل�شدر من �الإط���ار �لتن�شيقي، 
رئي����س �ل����زر�ء �ل�شابق ن����ري �ملالكي 
معار�ش���ني  م�شلح���ة،  ف�شائ���ل  وق���ادة 

مل���ا و�شف����ه �نقاب���ا �شيا�شي���ا م���ن قبل 
�ل�شدر«.

و�أك���د، �أن »جمم�عة من مئات �ملحتجني 
وعند حل�ل �مل�ش���اء، كانت تق�م بن�شب 
خيم يف �لعا�شمة، وقال ق�شم منهم باأنهم 

ي�شتعدون العت�شام ط�يل«.
ويق����ل عل���ي ح�ش���ن 30 عام���ًا، م�ظف 

حك�مي من بغ���د�د، »�شنبق���ى مهما طال 
�ل�ق���ت لتحقي���ق م���ا نطالب ب���ه، �لنا�س 
بانه���ا  ويعرف����ن  مطالبن���ا،  يعرف����ن 

مطالب �شرعية«.
»حملل���ني  �أن  �لتقري���ر،  وي�شرت�ش���ل 
تب���دو  �ل���ذي  �ل�ق���ت  يف  �ن���ه  يق�ل����ن 
ف���ان  معق���دة،  �ل�شيا�شي���ة  �الأم����ر  في���ه 

ب�شي���ط«. للم�شكل���ة  �لرئي�ش���ي  �ل�شب���ب 
وي���ش���ل »فبع���د م���رور ع�شري���ن عام���ا 
عل���ى �الجتي���اح �الأمريكي للع���ر�ق، فان 
�لفائزي���ن من �لنظ���ام �ل�شيا�شي �ملنفعي 
�ل���ذي مت �تباع���ه يف �لبلد بع���د ذلك، هم 
�لذي���ن يتناف�ش�ن �الن ب�ش���اأن من يجني 

مزيد� من �لغنائم«.
و��شتط���رد �لتقرير، �أن »مايني من �أبناء 
�لعامة �لعر�قيني �لذين لي�شت لهم ح�شة 
يف ه���ذ� �لنظام �ل�شيا�ش���ي مل يجن�� �أية 

منفعة من ثروة �لبلد �لنفطية �لهائلة«.
»م�شت�شفي���ات  ع���ن  �لتقري���ر،  وحت���دث 
معطل���ة ونظ���ام تعليمي من ب���ني �ال�ش��أ 
يف �ملنطقة«، متابعًا �أن »ثاث حمافظات 
درج���ات  جت���اوزت  وبينم���ا  جن�بي���ة 
�حل���ر�رة 50 درجة مئ�ي���ة، وعلى مدى 
ثاثة �أيام من �الأ�شب�ع �ملا�شي مل تتمكن 
حت���ى من �إبق���اء �الإن���ارة مفت�حة، حيث 
�أدت درج���ات �حل���ر�رة �لعالي���ة ل��ش�ل 
حمطات �لت�ليد �ملتهالكة ملرحلة �النهيار 

و�لعطل«.
و�أف���اد، باأن »�النتخاب���ات �الأخرية قد مت 
�إجر�وؤه���ا قب���ل ع���دة �أ�شهر م���ن م�عدها 
�الأ�شل���ي نزوال عند مطال���ب �حتجاجات 
�لنظ���ام  باإ�شق���اط  و��شع���ة  �شعبي���ة 

�ل�شيا�شي«.
و�أ�شار �لتقرير، �إىل �أن »�ملحتجني كان�� 
من �ل�شباب وج�به�� بحملة قمع عنيفة 
��شط���ر يف حينها رئي�س �ل����زر�ء عادل 
عبد �ملهدي عل���ى �لتنحي بعد مقتل �أكرث 

من 600 �شخ�س«.
�لعر�قي���ني  م���ن  �إىل �ن »كث���ري�  ولف���ت، 
بانه���ا  �الأخ���رية  �النتخاب���ات  �عت���ربو� 
ممار�ش���ة ملج���رد تعدي���ل وتغي���ري مقاعد 
�لكر��شي �ل�شيا�شي���ة، و�ن لي�س من �أحد 

من بني �لكتل �لكبرية ممن ميثلهم«.
ون�ه �لتقرير، �إىل �أن »�الأج��ء �جلمعة 

مبن���ى  خ���ارج  بالن�ش���اط  حافل���ة  كان���ت 
�لربمل���ان، حيث �ملحتجني يرفع�ن �ش�ر 
بانتخاب���ات  للمطالب���ة  �ل�ش���در  مقت���دى 

�أخرى لعزل جميع �ل�ج�ه �لقدمية«.
وم���ن ب���ني �أن�ش���ار �ل�ش���در، ق���ال ح�شن 
�لعر�ق���ي، 30 عامًا، وه� طالب در��شات 
دينية، جاء من مدينة �مل��شل حيث قطع 
خم�س �شاع���ات �شفر، »نحن هنا من �جل 

حل �لربملان وتلبية مطالب �ل�شدر«.
و�أو�ش���ح �لتقري���ر، �أن »�ل�شدر كان على 
م���دى �أ�شابي���ع ي�شتخ���دم م�قع���ه عل���ى 
ت�ي���رت يف بع���ث ر�شائ���ل ثن���اء جله����د 
م���ا  م�شبه���ا  �ل�ش�����رع  يف  منا�شري���ه 

يق�م�ن به بث�رة«.
�جله���ة  م���ن  »�شيا�شي���ني  �أن  �إىل  ونب���ه، 
�ملعار�شة كان�� عند م�شاء ي�م �جلمعة، 
ير�شل����ن تعليق���ات عل���ى ت�ي���رت يثن�ن 

فيها �أي�شا على م��قف منا�شريهم«.
و�ش���ف  »�ملالك���ي  �أن  �لتقري���ر،  وز�د 
�حتجاجات �تباعه على �نها �حتجاجات 
�شخم���ة و�شلمي���ة، يف حني ق���ال �ل�شيخ 
�الإط���ار  ملتظاه���ري  �خلزعل���ي  قي����س 
�لتن�شيقي: �لي�م �دخلت���م �لفرح بقل�ب 
�جلمه����ر  �نك���م  و�أثبت���م  �لعر�قي���ني 

�ل��عي«.
م���ن  �أخ���رى  »جمم�ع���ة  �أن   و�أ�ش���اف، 
مرك���ز  يف  �جلمع���ة  �ملحتجني جتمع���ت 
مدين���ة بغ���د�د، غالبيته���ا م���ن �لن�شط���اء 
�لعلماني���ني عند �شاح���ة �لفردو�س للقيام 

باحتجاجهم �خلا�س بهم هناك«.
وم�شى �لتقرير، �إىل �أن »جناد �لعر�قي، 
نا�ش���ط م���ن �لذي���ن مل ي�ش�ت����� يف �أي���ة 
�نتخاب���ات ج���رت يف �لبلد من���ذ 2003، 
يق�ل: �لنظام �ل�شيا�شي باأكمله بني على 
خط���اأ، مل تعمل �أي من تل���ك �الأحز�ب من 

�جلنا �بدً�، كلهم وجميعهم فا�شدون«. 
عن: وا�سنطن بو�ست

ال�شرعية.. بني مزدوجني
ظه����ر مدعني بحماية �ل�ش���رعية، خارجني منه���ا وعليها، منتحلني 
�النت�ش���اب له���ا، فا�شلة �خ���رى يف �بت���ذ�ل �ملفاهي���م، ويف �خ�شاء 
مفاعيله���ا يف �ل��ق���ع و�ملمار�شة، فا �لذين تظاه���رو� ي�م �جلمعة 
�ملا�ش���ي دفاعا عن �ل�شرعية )و�الدق: زعاماته���م( تعنيهم �ل�شرعية 
)�لر�شمي���ة( ممثل���ة يف رئا�ش���ة �لدول���ة �لت���ي عه���د له���ا، يف �لن�س 
�لد�شت����ري، حماي���ة �ل�شرعي���ة و�لد�شت����ر، وال ه���م )�أعن���ي تل���ك 
�لزعام���ات( م�شغ�ل�ن با�شناد �حلك�مة، �شاحبة مفاتيح �ل�شرعية 
وفق �لت�ش�يت �لربملاين و�العرت�ف �لدويل، وال قلق�ن )بالتاأكيد( 
م���ن �لتهديد�ت �شد �ل�شلطة �لت�شريعية �لتي )بح�شب كل �لد�شاتري 

و�العر�ف( ممثلة �ل�شعب وكل ما له �شلة بال�شرعية..
ون على ��شقاط �ل�شرعية من حيث يدرون،  بل �نهم )�نتباه( م�ش���رنّ
�أو ال ي���درون، م���ن خ���ال رف�شهم �ملعل���ن لرئا�شات ه���ذه �لعناوين 
�ل�شرعي���ة، وبا�شماء ��شحابها، عب�رً� من ف����ق �ل�شلطة �لق�شائية 
�لت���ي )يف �ل��ق���ع(  مل ت���رد �ال�شارة �ىل عاقته���ا بال�شرعية يف كل 
�ب�����ب �لد�شت�ر و�لق��ن���ني �لناظمة ل�شلطة �لق�ش���اء، فان مهمتها 
تف�ش���ري �لن�ش�����س �ملُتا�ش���ن عليه���ا ب���ني �جلماع���ات �ل�شيا�شية، 
�لتف�ش���ري�ت  بع����س  و�ش���اءت  �ل�شل���ة،  ذ�ت  �لق���ر�ر�ت  و�تخ���اذ 
و�لق���ر�ر�ت �ن ت�شعل م��قد �ل�ش���ر�ع �ل�شيا�شي باحلطب �لياب�س، 

بدل �ن تطفئها.
و�حل���ال، عندم���ا تظاهر �ن�ش���ار حتالف �الط���ار �لتن�شيق���ي دفاعا 
ع���ن �ل�شرعي���ة، ت�ش���اءل �لكث���ريون، وبينه���م كت���اب ومر��شل����ن 
و�كادميي����ن: �لي����س ب���ني ق���ادة ه���ذ� �جلمه����ر من يع���رف معنى 
ومفه����م وم�شطلح �ل�شرعي���ة، وم�شادرها، و��شحابه���ا، و�ل�شبل 
�ل�شامنة، وال َمن �معن �لنظر يف �لبح�ث و�لدر��شات �ملعتمدة عن 

�ل�شرعية قبل �شياغتها ك�شعاٍر للتظاهر، وفقرة يف �على �ملهام؟.
ثم.. عن �ي جن�س من �جنا����س �ل�شرعية يد�فع�ن؟ �شرعية �لنظام 
�لربملاين بجاء �حكامه يف داللة �لفائز و�خلا�شر يف �النتخابات؟ 
�أم �شرعية عتيقة، تع�د بنا �لفي عام �ىل �ل�ر�ء، حيث كان �الباطرة 
�ل�شيني����ن م���ن �شال���ة )زو( �ل�شه���رية يف ذل���ك �لزم���ن �لغائر يف 
�لتاريخ ي�شتم���دون حكمهم من »�لتف�ي�س �ل�شم���اوي«؟ �م �شرعية 
�لت�شحي���ات يف معارك تر�شي���خ �ل�طنية و�ال�شتق���ر�ر و�خلدمات 

و�لنز�هة و�جل�شع و�عمال �لنهب و�لتجيي�س �لطائفي؟.
عل���ى �نه من بني تاأوي���ات كثرية ملفه�م �ل�شرعي���ة �ملعا�شر ي�شف 
�لع���امل �ل�شيا�ش���ي �الأمريكي روب���ري د�ل �ل�شرعي���ة باأنها كاخلز�ن: 
طاملا بقي �ملاء يف م�شت�ى معني ُيحافظ على �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي، 
و�إذ� ما �نخف�س عن �مل�شت�ى �ملطل�ب تتعر�س �ل�شرعية �ل�شيا�شية 

للخطر، على يد مدعيها �لز�ئفني.
وبعيد� عن ��شكالية �مل�شطلحات وم�شكات �الجتهاد ح�ل �لز�وية 
�لت���ي ُينظر منه���ا �ىل �حتياجات �ي نظ���ام لل�شرعية، ف���ان �لبلد�ن 
�لت���ي ت�شهد منازع���ات جمتمعية )مثل بادنا( �ح����ج ما تك�ن �ىل 
�شرعي���ة عادل���ة، نزيهة، ال يلب�س رد�ءها من �نته���ك �ب�شط ل��زمها، 
وال ُتبت���ذل �ىل �حل���د �لذي تب���دو معه كخرقة م�شح، فيم���ا تعيد بنا 
�لذ�ك���رة �ىل �حتجاج���ات ت�شري���ن �ملاييني���ة حني د�فع���ت �حز�ب 
�ل�شلط���ة عن �ل�شرعية باعم���ال �لقن�س و�الختط���اف، فطبقت بذلك 

�جلزء �البتد�ئي من �بجدية �ل�شرعية: �ل�شر.

ا�ستدراك:
»َمن  ن�سَي خطيئته ا�ستعظَم خطيئة غيره«.

الإمام علي 

على �نه من بين تاأويالت كثيرة لمفهوم 
�ل�سرعية �لمعا�سر ي�سف �لعالم �ل�سيا�سي 

�لأمريكي روبير د�ل �ل�سرعية باأنها 
كالخز�ن: طالما بقي �لماء في م�ستوى 

معين ُيحافظ على �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي، 
و�إذ� ما �نخف�ض عن �لم�ستوى �لمطلوب 

تتعر�ض �ل�سرعية �ل�سيا�سية للخطر، على 
يد مدعيها �لز�ئفين.

 عبد �ملنعم �لأع�سم 
جملة مفيدة

 بغد�د/ تميم �لح�سن

بد�أ �لع�شر�ت من �أن�ش���ار �لتيار �ل�شدري 
م���لء عري�شة »حل �لربمل���ان« �لتي ن�شرها 
زعي���م �لتي���ار مقت���دى �ل�ش���در �ال�شب����ع 
�ملا�ش���ي، متهي���دً� الإر�شاله���ا �ىل �ملحكم���ة 

�الحتادية.
�أمه���ل �لق�ش���اء نهاي���ة  وكان �ل�ش���در ق���د 
�ال�شب����ع �حل���ايل للبت يف طلب���ه ب� »حل 
�لربمل���ان« وتكلي���ف رئي����س �جلمه�ري���ة 

باإعان �نتخابات مبكرة جديدة.
ومل يك�ش���ف زعي���م �لتي���ار ع���ن �خلط��ت 
�لدع����ى« كم���ا  �لاحق���ة يف ح���ال »ردت 
حدث يف ق�شايا م�شابه���ة رفعت للمحكمة 

�الحتادية يف وقت قريب.
لك���ن �أو�ش���اط مقرب���ة م���ن �لتي���ار �ملح���ت 
يف حدي���ث م���ع )�مل���دى( فيم���ا ل���� ف�شلت 
�ل�شياقات �لقان�نية و�لد�شت�رية يف حل 
�لربمل���ان �ىل �ن »�حل���ل �شيك����ن بالث�رة 

�ل�شاملة«.
كلمة »ث�رة« كررها خطيب جمعة �ملنطقة 
�خل�ش���ر�ء يف �ل�ش���اة �الأخ���رية الن�شار 
�ل�شدر �مام �لربمل���ان، حيث قال: »�لث�رة 
�حلالية �شرت�شم مامح �ل��شع �ل�شيا�شي 

�لقادم يف �لعر�ق«.
كما �أك���د يف م��شع �آخر من �خلطبة �لتي 
�ألقاها مهند �مل��ش�ي �ن: »�لث�رة مبثابة 
بارق���ة �أم���ل وفر�ش���ة الإنق���اذ �لع���ر�ق من 

�لف�شاد«.
وتق�ل �و�ش���اط �لتيار �ن »�لربملان �ما �ن 
يح���ل نف�شه �و تق���رر �ملحكم���ة �الحتادية 
ذل���ك لتجاوز �مل���دد �لد�شت�رية يف �ختيار 
رئي����س جمه�ري���ة وت�شكي���ل حك�مة، �و 

يق�م �ل�شعب بتلك �ملهمة!«.
و�ك���دت تل���ك �الو�شاط �ن���ه »ال ميكن بقاء 
�جلمه�ري���ة  ورئي����س  �ل����زر�ء  رئي����س 
ت�شري���ف �عم���ال �ىل ع���ام 2025 )نهاي���ة 

�لدورة �لربملانية �حلالية(«.
ورف����س �ملقرب�ن من �ل�ش���در �لك�شف عن 
تفا�شي���ل �أك���رث لكنهم �أك���دو� �ن: »�لث�رة 
)يف ��ش���ارة �ىل ح���ر�ك �ل�شدريني( بد�أت 

ولن تنطفي �ال بالتغيري«.
وكانت بع�س �الإ�شار�ت قد �فادت باإمكانية 
�أن�شار �ل�شدر ت��شي���ع �الحتجاجات �ىل 
م��ق���ع خارج �لربمل���ان لتحقيق هدف حل 

�ملجل�س.
ومنذ قر�ر �لتيار �ل�شدري �قتحام �ملنطقة 
�خل�شر�ء، بد�أ �ل�شدر يف حماولة ت��شيع 
جبه���ة �الحتجاج���ات م���رة بدع����ة �لتيار 

�ملدين، ومرة للح�شد وجمه�ر �الإطار.
�لتي���ار،  لزعي���م  تدوين���ة  �خ���ر  ويف 
�الإط���ار:  جمه����ر  م���ن  م�شتغرب���ًا  ق���ال 
�إنق���اذ  �أج���ل  م���ن  لن���ا  »عدم منا�شرتك���م 
�الحت���ال  �أ�ش���ري  وق���ع  �ل���ذي  �ل�ط���ن، 

و�الإرهاب و�لف�شاد«.

»ت�ت���ري«  عل���ى  »تغري���دة«  يف  و�أ�ش���اف 
بع���د �شاع���ات م���ن تظاه���ر�ت دع���ا �ليه���ا 
»�لتن�شيقي« قب���ل �ن تتح�ل �ىل �عت�شام 
مفت����ح: »يدين���ا ممدودة لكم ي���ا جماهري 
�الإط���ار دون قياد�ته، لنح���اول �إ�شاح ما 

ف�شد«.
وكان »وزي���ر �لقائد« �ملقرب من �ل�شدر قد 
ن�شر �الربعاء �ملا�شي، من�ذج دع�ى حلل 
�لرئا�ش���ات  »��شتدع���اء  �لربملان تت�شم���ن 
�لثاث���ة« و«حتدي���د رئي����س �جلمه�ري���ة 

م�عد� النتخابات مبكرة«.
وغ���رد �ل�شدر ي�م �الربع���اء �ملا�شي، رد� 
عل���ى �ملطالب���ني باالحت���كام �ىل �لد�شت�ر 
يف ح���ل �لربملان: »ل���ن ير�شخ����� ملطالبة 

�ل�شعب )ويق�شد �لق�ى �ل�شيا�شية(«.
و��ش���ار زعي���م �لتي���ار يف تغريدت���ه عل���ى 
»ت�تري« �ىل �ن حل �لربملان غري منح�شر 
بذلك« يف ��شارة �ىل �ملادة 64 �لتي تعطي 
طريق���ني للح���ل: �ما ع���ن طري���ق �ل�شلطة 

�لتنفيذية، �و حل �لربملان لنف�شه.
طال���ب �ل�ش���در �لق�ش���اء باأخذ تل���ك �ملهمة 
»خ���ال م���دة ال تتج���اوز نهاي���ة �الأ�شب�ع 

�لقادم« )تنتهي بعد 4 �يام(.
كم���ا ق���ال �نه »خ���ال ذل���ك ي�شتم���ر �لث��ر 
باعت�شاماتهم.. و�شيك�ن لهم م�قف �آخر 

�إذ� ما ُخذل �ل�شعب مرة �أخرى«.
وفيما يتعلق بحديثه عن �جر�ء �نتخابات 
مبكرة، قال �ل�شدر يف �لتغريدة نف�شها �ن 
ذل���ك �الج���ر�ء �شيك����ن م�شروط���ا: »بعدة 

�شروط �شنعلن عنها الحقًا«.     

وعن تل���ك �ل�شروط ت�شري �و�ش���اط �لتيار 
�ىل �نه ال ميكن �ج���ر�ء �نتخابات جديدة 
�لع���ام  �نتخاب���ات  نتائ���ج  بنف����س  »تاأت���ي 

�ملا�شي«.
وترج���ح �و�ش���اط »�ل�ش���در« ب���ان �الخري 
�شي�ش���رتط: »ت�شفي���ة دقيق���ة للمر�شح���ني 
�مل�شم�ل���ني  �بع���اد  ت�شم���ن  لانتخاب���ات 
بق�شاي���ا ف�شاد، ومتنع تر�شيح �مل�ش�ؤولني 

�ثناء �خلدمة مثل �ل�زر�ء و�ملحافظني«.
وكان �لقي���ادي يف �لتيار �شباح �ل�شاعدي 
قال يف حدي���ث تلفزي�ين �ن: »قر�ر �حلل 
�آت، ول���ن يك����ن هنالك تغي���ري ال بقان�ن 

�النتخابات وال مبف��شية �النتخابات«. 
و�شب���ق �ن ردت �ملحكمة �الحتادية دع�ى 
�قامه���ا �حل���زب �ل�شي�ع���ي وح���زب �المة 
�مل���دد �لد�شت�ري���ة يف  لتج���اوز �لربمل���ان 
ت�شكي���ل �حلك�مة، مما ق���د يعر�س جه�د 

�ل�شدر �ىل �مل�شري نف�شه.
و�أو�شحت �ملحكمة مطلع �آب �حلايل �نها 
ردت �لدع����ى الأنه���ا: »�شب���ق �لف�ش���ل يف 
م��ش�عه���ا ��شتن���اد� �إىل �لق���ر�ر �ل�شادر 
ع���ن �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لعلي���ا رقم )23 
�إذ   )2022 �حتادي���ة/   /25 وم�حدته���ا 
مت���ت مب�جب���ه معاجلة م��ش����ع جتاوز 
�مل���دد �لد�شت�رية وع���دم تنفيذ ما جاء يف 

�ملادة )72/ ثانيًا/ ب( من �لد�شت�ر«.
و��ش���ار بي���ان �ملحكم���ة وقت���ذ�ك �ىل �أن: 
ق���ر�ر �ملحكمة �ل�شابق �ش���دد على �نتخاب 
رئي����س �جلمه�ري���ة خ���ال ف���رتة وجيزة 
تتنا�ش���ب م���ع �إر�دة �مل�ش���رع �لد�شت����ري 

و�مل�شلح���ة �لعلي���ا لل�شع���ب �لت���ي ت�جب 
��شتكم���ال ت�شكي���ل �ل�شلط���ات �الحتادي���ة 
�شم���ن �ال�شتحقاق���ات �ملن�ش�����س عليه���ا 
يف �لد�شت����ر، ومل���ا كان ق���ر�ر �حلكم هذ� 
يتعلق بتطبيق �مل���ادة )72/ ثانيًا/ ب( ما 
يعني �أن دع�ى �ملدعيني و�جبة �لرد �شكًا 

ل�شبق �لف�شل يف م��ش�عه«.
وتن����س �مل���ادة 72 م���ن �لد�شت����ر / ثانيا 
)ب( عل���ى �ن: »ي�شتمر رئي�س �جلمه�رية 
�نته���اء  بع���د  م���ا  �إىل  مهمات���ه  مبمار�ش���ة 
�جلدي���د  �لن�����ب  جمل����س  �نتخاب���ات 
و�جتماع���ه، عل���ى �ن يتم �نتخ���اب رئي�س 
جدي���د للجمه�رية خال ثاث���ني ي�مًا من 

تاريخ �ول �نعقاد للمجل�س«.
لكن يت���د�ول �لعر�قي�ن ب�شكل و��شع لقاء 
متلفز� �شابقا لرئي�س جمل�س �لق�شاء فائق 
زيد�ن يتح���دث فيه عن مق���رتح »عق�بات 
جتاوز �مل���دد �لد�شت�رية« �ل���ذي قد يك�ن 

خارطة طريق حلل �الزمة.
ويق����ل زي���د�ن يف �للقاء �ن���ه يف حال مل 
يتمكن جمل�س �لن��ب من �نتخاب رئي�س 
�جلمه�رية: »�ق���رتح �ن تك�ن عق�بات.. 
و�لعق�بة هي حل �لربمل���ان بدون م��فقة 

�ملجل�س«.
و�و�ش���ح زي���د�ن: »يق�م رئي����س �ل�زر�ء 
بتق���دمي طلب حل �لربملان مب��فقة رئي�س 
�جلمه�ري���ة على �ن يك����ن �لقر�ر �الخري 
قاب���ا للطعن حتى ال ي�شتخ���دم هذ� �حلق 

ب�شكل تع�شفي«.

كلفة �عت�سام »�لإطاريين«
�ىل ذل���ك م���ا ز�ل �الإط���ار �لتن�شيق���ي ملتزما 
مبطال���ب ت�شكي���ل �حلك�م���ة قب���ل مناق�ش���ة 
حل �لربمل���ان، ويدفع �أن�ش���اره لتحقيق ذلك 

�ملطلب يف �جر�ء قد يك�ن مكلفًا.
�شيا�شي مطلع يق�ل ل�)�ملدى(: »قر�ر �الإطار 
باعت�ش���ام جمه����ره �م���ام ب��ب���ة �ملنطق���ة 

�خل�شر�ء �شيك�ن مكلفا �شيا�شيا و�منيا«.
و�كد �ل�شيا�شي �ل���ذي طلب عدم ن�شر ��شمه 
�ن »�الإط���ار م���ن حيث ال يعل���م �شي�شارك يف 
تعطيل �حلالة �ل�شيا�شية ويزيد فر�س بقاء 
رئي�س �ل�زر�ء �حلايل م�شطفى �لكاظمي«.
»�غل���ب  �ن:  �ىل  �ل�شيا�ش���ي  ي�ش���ري  كذل���ك 
جمه����ر �الإط���ار ه���م م���ن ف�شائ���ل �حل�ش���د 
و�بقاءهم يكلف �لباد �منيا حيث �شت�شطر 
بع�س �لقطعات �ىل �ن تعت�شم قرب �جل�شر 

�ملعلق وترتك م��قعها �المنية«.
وكان���ت مقاط���ع �ش�تي���ة ق���د تد�ول���ت ي�م 
�جلمع���ة )مل يت���م �لتاأك���د منه���ا م���ن م�شدر 
قي���اد�ت  الح���د  �ش�ت���ا  تظه���ر  م�شتق���ل( 
�لع�شائ���ب يح���اول �لتح�شي���د للتظاه���ر�ت 

�الخرية على ��ش��ر �خل�شر�ء.
ويذك���ر �شاحب �لت�شجي���ل بان �ملتظاهرين 
�شيح�شل����ن عل���ى »ث���اث وجب���ات طع���ام 
ونقل جماين ��شافة �ىل 25 �ألف دينار لكل 

�شخ�س«.
وبح�ش���ب �ل�شيا�ش���ي �ملطل���ع �ن »منظم���ة 
ب���در، وكتائ���ب ح���زب �لله مل ت�ش���اركا يف 
�لتظاهر�ت، مقابل م�شاركة حزب �لدع�ة، 

�لع�شائب، وتيار �حلكمة«.

�أو�ساط �لتيار: �إذ� ردت »�لتحادية« دعوى حل �لبرلمان �ل�سعب �سيقوم بالمهمة!

ال�شدر يريد منع المتهمين بالف�شاد والم�ش�ؤولين من التر�شح 
لالنتخابات المبكرة المقبلة  

اأمراة تتبرع بغ�صل مالب�س المعت�صمين من ان�صار التيار ال�صدري اأمام مبنى البرلمان

�حتجاجات ير�فقها ترد كبير في �لخدمات للعر�قيين

�شحيفة اأميركية: ال�شراع ال�شيا�شي ي��ّشع االعت�شامات في بغداد

ان�صار الطار التن�صيقي ين�صبون �صرادق اعت�صامهم اأمام الج�صر المعلق ببغداد
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كثرية ه���ي �لتحديات �لتي تو�جهها بيئة 
�لعر�ق نتيجة عو�م���ل خمتلفة ومتنوعة 
عل���ى ر�أ�شها تلوث �لهو�ء و�لنق�ص �حلاد 
يف �ملي���اه ف�شال عن �جلف���اف و�لت�شّحر 

و�رتفاع يف عدد �لعو��شف �لغبارية.
غ���ري  بيئي���ة  �أزم���ة  �لع���ر�ق  ويو�ج���ه 
ط���ر غبارً�  م�شبوق���ة، �إذ بات���ت �شماوؤه تمُ
وملّوث���ات، ومل تعد بالد ما بني �لنهرين، 
ترفد �أر��شي �لبلد مبطر وفري ينقذها من 

جفاف و�شيك.
من �أب���رز �العرت�فات بالكارثة �مل�شتقبلية 
م���ا �أق���ّر ب���ه رئي����ص �جلمهوري���ة، بره���م 
�شال���ح باأن���ه “�شيت�ش���رر �شبع���ة ماليني 
و�لن���زوح  �جلف���اف  م���ن  فعلي���ًا  عر�ق���ي 

�ال�شطر�ري” جّر�ء �لتغري �ملناخي. 
وم���ن �ملفارق���ات، �حتفل �لع���ر�ق يف عام 
2021 مب���رور ق���رن عل���ى تاأ�شي�ص دولته 
�حلديث���ة بالتز�م���ن م���ع حتدي���ات بيئية 
تهدد وج���وده!، فخ���الل 100 ع���ام فقط، 
و�ش���ك  عل���ى  �لبيئي���ة  منظومت���ه  بات���ت 
�النهيار، وتناق�ص م�شت���وى تدفق �ملياه 
�شر.  يف �أنهاره �لتاريخية �إىل �أقل من �لعمُ
وبع���د �أن �شجلت يف �لع���ام 1920 تدفقًا 
ثاني���ة،  مكعب���ا/  م���رت�   1.350 مبق���د�ر 
�أ�شب���ح �لتدفق �أقل من 150 مرت� مكعبا/ 

ثانية يف �لعام 2021.
ينف���ق �لعر�ق ما يف���وق 63% من مو�رده 
�ملائي���ة عل���ى �لزر�ع���ة م���ن دون �أن ي�ش���د 
حاجته �ملحلي���ة من �ملحا�شي���ل، ويعتمد 
غالب���ًا عل���ى �ال�شت���ري�د م���ن �خل���ارج، ما 
يعن���ي �أن هناك هدرً� مائيًا ال تقابله وفرة 

�إنتاجية.
ويق���ول وزي���ر �لبيئ���ة جا�ش���م �لفالح���ي 
ل�)�مل���دى(، �إن “�لتحدي���ات �لت���ي تو�جه 
�لقط���اع �لبيئ���ي، كب���رية وت�شم���ل ث���الث 
�ل���ذي  �الأب���رز  و�لتح���دي  م�شتوي���ات 
يو�جهنا هو �لتغ���ري�ت �ملناخية و�زدياد 
ونق����ص  �حل���ر�رة  درج���ات  يف  كب���ري 
�جلف���اف  وحت���دي  �ملائي���ة  �ير�د�تن���ا 
و�لعو��شف �لرت�بية و�ل�شحر�ء �إ�شافة 
�ىل �لتل���وث �لبيئ���ي �ل���ذي ي�شم���ل �مل���اء 

و�لهو�ء و�لرتبة”. 
و�أ�ش���اف �لفالح���ي، �أن “هن���اك حتديات 
كب���رية تتعل���ق بازدي���اد مع���دالت �لتلوث 
وه���ذه بحاجة �ىل وقفة جادة �إ�شافة �ىل 
�لتح���دي �ل���ذي ي�شمل �لتن���وع �الحيائي 
و�ملحميات �لطبيعية ول���ه عالقة بوجود 
مو�قع ملوثة بحاجة �ىل متابعة جدية”.
و�أو�ش���ح �أن “�لتل���وث �الأبرز يف �لعر�ق 
ه���و �لتلوث باالألغام و�لعب���و�ت �لنا�شفة 
ونح���ن نت�شدر دول �لع���امل به خ�شو�شا 
بعد �حت���الل ع�شابات د�ع����ص �الإرهابية 

مل�شاح���ات �شا�شع���ة”، م�شت���دركا: “لدينا 
تعاون كبري مع �ملنظمات �لدولية و�أقول 
بكل �شر�حة �إن �لوز�رة ل�شنو�ت طويلة 
مل تتل���ق �لدعم �لالزم م���ن �لناحية �ملالية 
و�إمن���ا �عتم���دت عل���ى �لتموي���ل م���ن قبل 
�ملنظمات �لدولية و�ملانحني و��شتطاعت 
�أن تق���وم باعم���ال كب���رية ج���د� لتنظي���ف 
�لكث���ري م���ن �ملناط���ق �مللوثة م���ن �الألغام 
و�لعبو�ت ولكن �مل�شاحات �مللوثة كبرية 
وحتتاج �ىل ت�شامن ودعم على م�شتوى 
م�شت���وى  عل���ى  �و  �الحتادي���ة  �ملو�زن���ة 

�لدعم �لدويل”.
وب���ني �لفالح���ي �أن “�لقط���اع �لبيئي بعد 
ف�ش���ل وز�رة �لبيئة عن �ل�شحة و�شدور 
فقر�ت �شمن �ل�شمان �ل�شحي للمو�د 37 
و44، هو تاأكيد �ملوؤكد �أن هذه �لوز�رة ال 
تز�ل قو�نينه���ا نافذة ومل تتغري ونحظى 
بدع���م خا����ص م���ن قب���ل رئي�ص �ل���وزر�ء 
�ملهتم باملو��شيع �لبيئية و�إدخال مفاهيم 
�لطاق���ات �ملتج���ددة و�لطاق���ات �لنظيف���ة 
�لطاق���ة  يف  �لهائ���ل  �لنق����ص  لتعوي����ص 
و�ن�شجام���ا م���ع �ملعايري �لبيئي���ة �لعاملية 

وه���و مهت���م باإدخ���ال مفه���وم �القت�ش���اد 
�إ�شافي���ا  يك���ون عام���ال  �الأخ�ش���ر وه���ذ� 
لالقت�ش���اد �لعر�ق���ي �ل���ذي �هت���م بالنفط 

�خلام كعامل �أ�شا�شي”.
و�أ�ش���ار، �ىل �أن “بغد�د تعاين من تر�جع 
كبري يف �لبنى �لتحتية وهي بحاجة �إىل 
مدينة �إد�رية جديدة”، مبينا �أن “�لتلوث 
�لبيئ���ي يف بغد�د و�شل �إىل م�شتويات ال 

ميكن �ل�شكوت عليها”.
قاع���دة  لديه���ا  “�ل���وز�رة  �أن  �إىل  ولف���ت 
بيان���ات للتلوث يف جمي���ع �ملحافظات”، 

�ال�شتثم���ار  “قان���ون  �أن  �ىل  م�ش���ري� 
بحاجة �إىل تعدي���ل، �إذ يجب و�شع روؤية 
�شرت�تيجي���ة لال�شتثم���ار و�البتع���اد ع���ن 

�لع�شو�ئية”.
“هن���اك  �إن  بالق���ول،  �لفالح���ي  وم�ش���ى 
�إمكاني���ة كب���رية الإقام���ة ��شتثم���ار�ت يف 
�لقطاعات �ل�شحي���ة و�لبيئية يف �أطر�ف 

�ملدن”.
ويقول مدير عام د�ئرة �لتوعية و�الإعالم 
عل���ي  �أم���ري  �لبيئ���ة  وز�رة  يف  �لبيئ���ي 
�حل�شون ل�)�مل���دى(، �إن “�لبيئة �لعر�قية 
تو�جه عدة حتديثات �أبرزها تلوث نهري 
دجل���ة و�لفر�ت �إ�شافة �إىل �لتجاوز�ت”، 
مبينا �ن “ما يحدث قائم منذ �لثمانينيات 
لك���ن �الأم���ور تثاقلت �ىل ح���د كبري خالل 
�ل�شنو�ت �الخرية ال �شيما بعد �نخفا�ص 
منا�شي���ب �ملي���اه ب�شبب �ل�شيا�ش���ة �ملائية 

لرتكيا و�إير�ن”.
و�أ�ش���اف �حل�ش���ون، �أن “م���ا ي�ش���ل �إىل 
�لع���ر�ق حالي���ًا 35% م���ن �لن�ش���ب �لت���ي 
كان���ت ت�شل قب���ل �أربعة عق���ود”، م�شريً� 
�إىل �أن “دو�ئ���ر �لبلدي���ة مل تعم���ل عل���ى 
تاأ�شي����ص بنى حتتية تعالج مياه �ل�شرف 

�ل�شحي”.
و��ش���ار �إىل �أن “�أمان���ة بغ���د�د ودو�ئ���ر 
�مللوث���ة  �جله���ات  �أك���ر  م���ن  �لبلدي���ات 
لنه���ر دجلة �إ�شاف���ة �إىل باق���ي �لن�شاطات 
�ل�شحية و�ل�شناعي���ة ال�شيما �أن �لرقابة 

�شعيفة عليها ولي�شت �شارمة”.
ولف���ت �حل�ش���ون، �ىل �أن “ن�شبة �لتلوث 
ت���زد�د كلما �شحت �ملي���اه، ووز�رة �لبيئة 
تعط���ي موقف���ًا ��شبوعي���ًا باالأرق���ام ل���كل 
حمافظ���ة”، الفتًا �إىل �ن “وز�رتي �لبيئة 
و�ملو�رد �ملائية تتابعان �ملو�شوع ب�شكل 
جي���د، لك���ن حجم �لتلوث كب���ري يف نهري 

دجلة و�لفر�ت”.
ور�أى، �أن “�ملو�ط���ن �لعر�ق���ي يتعر����ص 
�إىل �خلطر حالي���ًا وخا�شة يف �جلنوب، 
ووز�رة �لبيئ���ة ودو�ئره���ا تر�قب ب�شكل 
ر�شم���ي وتبعث باإج���ر�ء�ت م���ع كل جهة 
تعمل عل���ى تلويث نهري دجل���ة و�لفر�ت 
�ش���و�ء �أكان ن�شاط���ًا �شناعي���ًا �أو نفطي���ًا 
ي�شب���ب �ل�ش���رر وف���ق قان���ون 27 ل�شن���ة 

�ل���وز�رة  يخ���ول  قان���ون  وه���و   ،2008
�تخاذ جمموعة من �الإجر�ء�ت منها �نذ�ر 

وعقوبة �لغلق لكل �ملخالفات”.
“�ل���وز�رة  �أن  �ىل  �حل�ش���ون،  ون���وه 
�أحيان���ا ال ت�شتطي���ع غل���ق من�ش���اأة نفطية 
�و من�ش���اأة تول���د �لطاق���ة �لكهربائية ذ�ت 
منا�ش���ئ قدمي���ة وتعتمد عليه���ا �حلياة”، 
الفت���ا �ىل �أن “هناك �أمرً� ديو�نيًا رقم 99 
لع���ام 2019، �شكلت مبوجب���ه جلنة عليا 
برئا�ش���ة رئي����ص �ل���وزر�ء ال ت���ز�ل فاعلة 
وي�ش���رف عليها رئي����ص �ل���وزر�ء الإيجاد 
حلول لتل���ك �مل�شكالت”، موؤكدً� �أنه “رغم 
�لظ���رف �مل���ايل �ل�شع���ب للمو�زن���ة لك���ن 
�للجن���ة عازمة على معاجل���ة تلك �مل�شاكل 
يف �أمانة بغ���د�د و�لقطاعات �لتي ت�شبب 
�لتل���وث لكي نتحا�شى وق���وع �لعر�ق يف 

�أزمة تلوث كبرية”.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �ن�شم���ام �لع���ر�ق �إىل 
�و�خ���ر  للمن���اخ” يف  باري����ص  “�تف���اق 
�ملناخ���ي  �لتغ���ري  �ن  �ال   ،2021 �لع���ام 
ب���ات يمُ�شتخدم كاأد�ة �شيا�شي���ة �أو و�شيلة 
لالبت���ز�ز، مثلما تفعل تركي���ا و�ير�ن مع 

�لعر�ق. 
وجاء ترتي���ب �لعر�ق وفق���ًا ملعيار كفاءة 
�الأد�ء �لبيئي يف �ملرتبة 116 من جمموع 
180 دولة، ولذلك حاول �لعر�ق موؤخرً�، 
�إخفاقات���ه  يعال���ج  �أن  دولي���ة،  مبعون���ة 
�لبيئية عر �إطالق خطة �لتكّيف �لوطني 
ملكافح���ة تغ���رّي �ملن���اخ يف �أو�خ���ر 2019 
م���ع  بالتع���اون  �شه���رً�،   36 م���دى  عل���ى 
برنام���ج �الأمم �ملتح���دة للبيئة، وبتمويل 
�لكارث���ة  وحج���م  يتنا�ش���ب  ال  خمف����ص 
�لبيئية، بقيمة 2.5 مليون دوالر، منحها 
�شندوق �ملناخ �الأخ�شر. ولكن، حتى �آب 
2021، مل تتحقق �أي من �أهد�ف �خلطة، 
وب���ات �لع���ر�ق يمُ�شن���ف كخام����ص �أك���ر 
�لدول تعر�شًا عل���ى م�شتوى �لعامل ل�شح 
�ملياه و�لغذ�ء و�رتفاع درجات �حلر�رة، 
�ملتح���دة  �الأمم  ملنظم���ة  تقري���ر  بح�ش���ب 
للبيئة. �لتقرير بدع���م من �شندوق �الأمم 
 UNDEF للدميقر�طي���ة  �ملتح���دة 
وموؤ�ش�ش���ة �شحفي���ون م���ن �أج���ل حقوق 

jhr الإن�شان�

وجوٌد مهدٌد باالندثار ومقرتحات تنتظر تطبيقًا جدّيًا

َمن ينقذ بيئة العراق؟.. اجلفاف والت�صحر يزيدان معاناة ماليني املواطنني!

�لعر�ق يو�جه �أزمة بيئية غري م�سبوقة

اإعالن بيع م�ستهلكات للمرة االوىل
تعلن دائرة �سحة بغداد الر�سافة

ع��ن بيع مس��تهلكات العائدة الى مستش��فى الزعفرانية الع��ام عن طريق 
املزاي��دة العلنية وفق املزاي��دة العلنية وفق قانون بيع وإيج��ار أموال رقم )21( 
لس��نة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدة احلضور في اليوم 
الثالثني من اليوم التالي لنش��ر إعالن الس��اعة العاش��رة صباح��اً وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس��مية يكون اليوم التالي موعداً للمزايدة مستصحبني 

معهم املستمسكات التالية: 
1- كتاب عدم ممانعة من الدخول في املزايدة من الهيئة العامة للضرائب نافذ 

لسنة 2022 باسم املشترك في املزايدة.
2- تأمين��ات مببل��غ )20%( )2.239.600( )مليونان ومئتان وتس��عة وثالثون ألف 
وس��تمائة دينار( ألمر املستش��فى بصك مصدق أو نقد يودع لدى محاس��ب 

املستشفى مبوجب وصل أمانات. 
3- هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن + البطاقة التموينية )أصل مع صورة( 
لن يسمح بدخول قاعة املزايدة إال املزايدين حاملي الشروط أعاله ويتحمل من 
ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلعالن الذي رست به املزايدة ونسبة 2% أجور 

خدمة. 
ع/ املدير العام 

)وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة(
اإعـــــــالن

تعلن وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة عن بيع العقار املبينة أدناه باملزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
التأمينات  التفاصيل مستصحبني معهم  )االنبار( لالطالع على  الدولة في محافظة  دائرة عقارات  بالشراء مراجعة فرع  الراغبني  )املعدل( فعلى 
البالغة )20%( من بدل البيع املقدر وبصك مصدق واملستمسكات الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحاً في اليوم األخير من 
مدة النشر البالغة )30( ثالثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة )2%( من 
بدل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف واجور النشر وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية او يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة 
وبإمكان الراغبني بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني )www.mof.gov.iq(، على من ترسو عليه املزايدة االلتزام بأحاكم املادة )97( من 
إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستحصال موافقة  اجلهات ذات العالقة حسب األصول ويتحمل كافة املسؤولية القانونية واملالية  قانون 

واالجرائية في حال إمتام عملية البيع دون ان يشكل ذلك أي التزام قانوني أو مالي على وزارة املالية ودائرة عقارات الدولة.  

املدير العام وكالة   
رقم القطعة 

مكان املزايدة القيمة املقدرة االو�سافامل�ساحةواملقاطعة

القطعة املرقمة 
 120080/83 م47 

حصوة الشامية  
400 دومن 

قطعة أرض خالية من 
املشيدات 

2900000000 ملياران 
وتسعمائة مليون دينار 

فقط

فرع دائرة عقارات الدولة 
في محافظة االنبار 

 الب�سرة/ املدى

دعت وزارة املوارد املائية، اأم�س 
ال�سبت، احلكومة املحلية ملحافظة 

الب�سرة اإىل حتويل م�سب مياه املجاري 
بعيداً عن �سط العرب للمحافظة 

عليه من امللوثات. وذكر بيان �سادر 
عن الوزارة تلقته )املدى(، اأن "وزير 
املوارد املائية مهدي ر�سيد احلمداين 

تفقد االأعمال اجلارية من قبل 
ت�سكيالت الوزارة يف تنفيذ املرحلة 

االأوىل من م�سروع الب�سرة االأنبوبي 
يرافقه يف الزيارة امل�ست�سار الفني 
للوزارة وعدد من ال�سادة املديرين 

العامني ومدراء ت�سكيالت الوزارة يف 
املحافظة اأجرى خاللها جولة على 
م�سار القناة لالطالع امليداين على 

االأعمال املنفذة واالأنابيب املجهزة 
للم�سروع". 

وق���ال �حلم���د�ين بح�ش���ب �لبي���ان، �إن "�لزيارة 
�مل�ش���روع  يف  �الأعم���ال  عل���ى  لالط���الع  تاأت���ي 
وخ�شو�شا بعد و�شول �الأنابيب لتنفيذ �ملرحلة 
�الأوىل من �مل�شروع و�ملبا�شرة باأعمال �ملحطة".

و�أ�ش���اف، �ن "مالكات �لوز�رة م�شتنفرة الإجناز 
�لعم���ل �شم���ن م���دة قيا�شي���ة ف�ش���ال ع���ن متابعة 
كميات �ملياه �ملجهزة ملحافظة �لب�شرة عن طريق 
�لقناة". و�أ�شار �حلمد�ين، �إىل �أن "هذه �ملالكات 
ما�شي���ة يف تنفيذ هذ� �مل�ش���روع �ملهم و�حليوي 

رغم كل �لتحديات �لتي تو�جهها".
و�ش���دد، عل���ى �أن "�مل�ش���روع يوؤمن ح�ش���ة مائية 
ثابت���ة بكمي���ة ونوعي���ة جي���دة لل�ش���رب ملحافظة 
�لب�ش���رة بتحويل �لقناة م���ن مفتوحة �إىل مغلقة 

لنقل �ملياه باالأنابيب".
تعتم���ده  �لطري���ق  "ه���ذ�  �أن  و�أك���د �حلم���د�ين، 
�ل���وز�رة يف �لوق���ت �حلا�ش���ر بنق���ل �ملي���اه يف 
م�شاريعه���ا �حلالي���ة لتقلي���ل �ل�شائع���ات �ملائي���ة 
ومن���ع �لتج���اوز عل���ى �حل�ش�ص �ملائي���ة من قبل 

�خلارجني عن �لقانون و�ملتجاوزين".
ون���وه، �إىل �أن "�ل���وز�رة وب���كل مالكاتها تتلقى 
�لدع���م م���ن رئي����ص جمل����ص �ل���وزر�ء م�شطف���ى 
�الأعل���ى  �لق�ش���اء  جمل����ص  ورئي����ص  �لكاظم���ي 
�لقا�شي فائق زي���د�ن لتنفيذ و�جباتها و�الأعمال 
�ملوكل���ة �ليه���ا و�حلف���اظ عل���ى �ل���روة �ملائي���ة 
و�شمان �لتوزيع �لعادل لها على �جلميع وح�شب 

�ال�شتحقاق لكل حمافظة".
وم�ش���ى �حلم���د�ين، �إىل �أن “�أعم���ال �شخ �ملياه 

باجت���اه حمافظ���ة �لب�ش���رة م�شتم���رة”، د�عي���ا 
مياه  م�ش���ب  حتوي���ل  �ىل  �ملحلي���ة  “�حلكوم���ة 
�ملجاري بعي���د� عن �شط �لع���رب للمحافظة عليه 

من �مللوثات”. 
و�أكد بي���ان �ل���وز�رة �أنها "ومن خ���الل �شركاتها 
�لب�ش���رة  م�ش���روع  م���ن  �حل���رج  �جل���زء  تنف���ذ 
�الأنبوبي و�لبالغة 55 ك���م كمرحلة �أوىل �إذ يبلغ 

طول �مل�شروع �لكلي 220،5كم".
و�أو�ش���ح �لبي���ان، �أن "�مل�ش���روع يب���د�أ من ناظم 
�لبدع���ة يف ذي ق���ار و�ىل �حو��ص �لرت�شيب يف 

�لب�شرة وبت�شريف 21م3/ثا".
ولف���ت �لبي���ان، �إىل �أن "�مل�ش���روع يتك���ون م���ن 
حمط���ة �ش���خ رئي�شة و�أرب���ع نح���االت وخطوط 
�أنابي���ب لنقل �ملياه بعدد �أربع���ة قطر �لو�حد 2م 
و�ح���د منها �إىل مركز مدين���ة �لنا�شرية و�لباقية 

�إىل حمافظة �لب�شرة".
�الإع���الم �حلكوم���ي، منت�ش���ف  و�علن���ت خلي���ة 
�الأ�شب���وع �ملا�ش���ي، ع���ن تعر����ص �لقن���اة �لناقلة 
للمي���اه ملحافظ���ة �لب�ش���رة للتخري���ب م���ن قب���ل 

جمموعة من �ملتجاوزين على �لقانون.
وقالت �خللية يف بيان ر�شمي تلقته )�ملدى(، �نه 
"بالتز�م���ن مع ذكرى �لعا�شر من حمرم �حلر�م 
وبح���دود �ل�شاع���ة �لو�ح���دة بعد منت�ش���ف ليلة 
�أم�ص، �أق���دم �ملتجاوزون على ك�شر �أكتاف �لقناة 
�شمن )ك���م 9(". و�أ�شاف �لبيان، �أن "�لهدف من 
�لعملي���ة �لتخريبي���ة هو حرم���ان �أهايل حمافظة 
�لب�شرة من �ملياه، �إال �أن �لقو�ت �الأمنية �ملر�بطة 
عل���ى �لقن���اة، �أقدم���ت عل���ى �إلق���اء �لقب����ص على 
�ملنفذي���ن". و�أ�ش���ار، �ىل تكن "م���الكات وز�رة 
�ملو�رد �ملائي���ة، �لذين يعملون على مد�ر �ل�شاعة 

جاهدين، من �إ�شالح �لعار�ص و�إعادة �لقناة �إىل 
و�شعه���ا �لطبيع���ي و�ش���خ �ملي���اه و�إي�شالها �إىل 

م�شتحقيها كافة يف �ملحافظة".
وم�ش���ى �لبي���ان، �إىل �أن "وزير �مل���و�رد �ملائية، 
بح���ق  �لقانوني���ة  �الإج���ر�ء�ت  باتخ���اذ  وج���ه 
�ملتجاوزي���ن، مطالب���ًا �لق�ش���اء �لعر�ق���ي باتخاذ 

�ق�شى �لعقوبات بحقهم".
وكان مدير �ملرك���ز �لوطني الإد�رة �ملو�رد �ملائية 
ح���امت حميد قد ذك���ر يف ت�شريح���ات �شابقة، �ن 
"وز�رة �مل���و�رد �ملائية تتعر�ص �إىل نوعني من 

�لتجاوز�ت على �ملياه".
و�أ�شاف حميد، �أن "�لتجاوز�ت تكون يف بع�ص 
�الأحي���ان من قبل �ملو�طن���ني، ويف �أحيان �أخرى 

تقع من �الإد�ر�ت �ملحلية". 
"�أح���د جت���اوز�ت �الإد�رة  �أن  و�أو�ش���ح حمي���د، 
�ملحلي���ة، ه���و ما ق���ام به حماف���ظ باب���ل قبل مدة 
بفت���ح ناظ���م لكن مت ح���ل ه���ذه �مل�شكل���ة و�إعادة 
تنظي���م �لناظم ح�شب �خلط���ط �لت�شغيلية �ملعدة 

من قبل وز�رة �ملو�رد �ملائية".
و�أورد، �أن "ق�شم���ًا م���ن �ملو�طن���ني �ملتو�جدي���ن 
يف �ش���دور �الأنهر يقومون با�شتهالك �ملياه �أكر 
م���ن �حل�ش�ص �ملائي���ة �ملخ�ش�شة �إليه���م ما يقلل 

ح�ش�ص �أولئك �ملتو�جدين يف ذنائب �الأنهر".
ويو��شل حميد، �أن "�لوز�رة تقوم بحملة الإز�لة 
�لتج���اوز�ت حي���ث ��شتطعن���ا خالل ه���ذه �ل�شنة 
تقلي���ل �لتج���اوز�ت م���ن �أجل �إي�ش���ال �حل�ش�ص 

�ملائية �إىل ذنائب �الأنهر".
وحتدث، عن "�إمكاني���ة �لقول �إن ن�شبة �لتجاوز 
�ل�شن���و�ت  يف  علي���ه  كان���ت  عّم���ا  بكث���ري  �أق���ل 

�ملا�شية".

اإجراءات حكومية للحفاظ على �صط العرب من التلوث 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي 

يدخ���ل احت���اد ك���رة الق���دم يف مرحلة 
عندم���ا  احل���ايل،  الأ�س���بوع  حا�س���مة 
يبداأ مفاو�ساته مع املدربني الأجانب 
املر�ّسحني للعمل مع منتخبنا الوطني 
لكرة القدم مطلع �س���هر اأيل���ول املُقبل 
اإىل ال�س���هر ذاته ع���ام 2023 مبوجب 
عق���د تدريبي ُيراع���ي جميع الظروف 
التي ت�س���ّببت بتع���ّ� مهّم���ة املالكات 
التدريبي���ة ال�سابقة، وخا�س���ة م�ساألة 
التواجد يف العا�سمة بغداد، وتثبيت 
�سروط اإنه���اء املهّمة من قبل الطرفني 
لأي �سب���ب موؤّث���ر م���ن دون اأن يتكّب���د 
الحت���اد اأّي���ة خ�سائ���ر مادي���ة ُتره���ق 

ميزانّية احلكومة والحتاد نف�سه.
وتتّجه الأنظار �سوب مدرب املنتخب 
الأوملبي را�س���ي �سني�سل الذي حتّمل 
قي���ادة  عل���ى  مبوافقت���ه  امل�سوؤولي���ة 
املنتخ���ب حت���ت 23 عام���ًا يف امله���ام 
املقبل���ة، م���ع اإمكانية قي���ادة املنتخب 
الوطن���ي ب�سفة "موؤّقت���ة" يف بطولة 
الأردن الدولي���ة الت���ي جت���ري خ���الل 
�سهراأيل���ول املقبل، مب�ساركة منتخبنا 
وال�س���وري  الُعم���اين  ونظرائ���ه 
والأردين يف حال���ة تاأّخر ت�سمية اأّحد 

املدربني الأجانب!
املوؤّقت���ة  املهّم���ة  خط���وة  وتراف���ق 
ل�سني�س���ل خطورة كب���رة على �سعيد 
م�س���واره مع الأوملبي ك���ون اأي تعّ� 
ُتلب���ي  ل  نتائ���ج  باأّي���ة  الوطن���ي  م���ع 
طم���وح اجلماه���ر والإع���الم يف ظّل 
اإبتع���اد لعب���ي الوطن���ي الأ�سا�سي���ني 
ع���ن اللعب م���ع بع�سه���م البع�ض منذ 
انتهاء رحلة ت�سفي���ات مونديال قطر 
اأواخر �سهر اآذار املا�سي يجعل مهّمة 
�سني�س���ل �سعب���ة، وق���د تنقل���ب علي���ه 
�سلبّيًا وحترق "مبّكرًا " ورقة تفاوؤله 
بالع���ودة للمه���ام الوطني���ة، يف وقت 
يتطّلب منه العمل التف���ّرغ الكامل مع 

لعبيه!
و�ستك���ون اجلول���ة الأوىل ملنتخبن���ا 
الوطن���ي يف 23 اأيل���ول املقب���ل اأم���ام 
ُعم���ان، والفائز منهم���ا، يواجه الفائز 
يف  والأردن  �سوري���ا  مب���اراة  م���ن 

النهائي يوم 26 ال�سهر ذاته.

م�ؤمتر �صريح
احتاد كرة الق���دم اأو�سح ا�ستعداداته 
حل�س���م ملف امل���درب الأجنب���ي  خالل 
موؤمتر �سحف���ي �سريح اأقامه الناطق 
الر�سم���ي لالحت���اد اأحم���د املو�س���وي 
باإ�سارت���ه اإىل �سع���ي الحت���اد اجل���اد 
ال�سم���اء  م���ع  بالتفاو����ض  للم�س���ي 
املر�ّسح���ة لتدري���ب املنتخ���ب الوطني 
بع���د انح�س���ار املناف�س���ة عل���ى ثالث���ة 

اأ�سماء من املدر�سة الأوروبية.  

كما بنّي املو�سوي: "�سيبحث احتادنا 
اختيار ال�سركة املُجّه���زة للتجهيزات 
الريا�سي���ة ملنتخباتن���ا الوطنّي���ة يف 
اجتم���اع املكت���ب التنفي���ذي املُرّج���ح 

مطلع الأ�سبوع احلايل".
وبخ�سو�ض املنتخ���ب الوطني لكرة 
ال�س���الت ق���ال "�سي�س���رع مبع�سكره 
يف مدينة �سراز ا�ستعدادًا لنهائيات 
كاأ����ض اآ�سيا التي تنطل���ق يف الكويت 
خ���الل الفرتة م���ن 27 اأيل���ول ولغاية 
8 ت�سري���ن الأول 2022". واأوقع���ت 
القرع���ة منتخبن���ا �سم���ن املجموع���ة 
الأوىل التي ت�س���ّم منتخبات تايالند 
اأوىل  و�ستك���ون  والكوي���ت  وُعم���ان 
والع�سري���ن  ال�ساب���ع  يف  مباريات���ه 

اأيلول املقبل اأمام تايالند.
واأ�س���ار املو�س���وي اإىل اإن "الحت���اد 
قاع���دة  العم���ل عل���ى توف���ر  ب�س���دد 
اإلك���رتوين  ب�س���كل  حمّدث���ة  بيان���ات 
ت�س���ُمّ اإح�سائيات الالعبني املُغرتبني 
من لعب���ي املنتخب الوطن���ي مرورًا 
والنا�سئ���ني  وال�سب���اب  بالأوملب���ي 
لتعزيز املعلوماِت املتوّفرة يف احتاد 
الكرة منذ �سنوات عّدة، كما مّت تفعيل 
تعاون م�س���رتك م���ع وزارة الداخلّية 
اأّي���ة  لتج���اوز  املعني���ة  واجله���ات 
ُمعرقالت تقف بوج���ه اإكمال الأوراق 

الر�سمّية". 
منتخب���ي  ا�ستحق���اق  ع���ن  واأف���اد 
النا�سئ���ني وال�سب���اب: "اإن املنتخبني 

يف  اأي���ام  خم�س���ة  مل���دة  ُيع�سك���ران 
ملع���ب كرب���الء، واإّن اللجن���ة العلي���ا 
امل�سرف���ة عل���ى الت�سفي���ات الآ�سيوّية 
الت���ي �ست�سّيفه���ا الب�س���رة، واملُكّونة 
احت���اد  لرئي����ض  الأول  النائ���ب  م���ن 
الك���رة علي جب���ار وع�س���وي الحتاد 
رحي���م لفت���ه وغ���امن عريب���ي، �سرعت 
كل  اإكم���ال  اأج���ل  م���ن  بتح�سراته���ا 

امل�ستلزمات". 
وتابع اإن "احت���اد الكرة قّرر العتماد 
عل���ى 85  % م���ن امل���الكات املوج���ودة 

يف الب�س���رة يف التح�س���ر والتهيئة 
الت���ي   25 اخللي���ج  كاأ����ض  لبطول���ة 
�ست�سّيفه���ا الب�س���رة، منه���ا م���الكات 
الب�س���رة الإدارّي���ة والفنّي���ة والأمنّية 
وال�سحّي���ة �سمن اللج���ان العاملة يف 
خليج���ي 25، و�ستك���ون هن���اك جلان 
�سية من بغداد واملحافظات من  تخ�سّ
احت���اد الكرة والحتادات الفرعّية يف 

الب�سرة واملحافظات الأخرى".
حديث���ه  الحت���اد  ع�س���و  واختت���م 
بالق���ول: "ي���وم غ���د الإثن���ني �سيكون 

لرتاخي����ض  الأّول  الإغ���الق  موع���د 
الأندي���ة م���ن قب���ل الحت���اد الآ�سيوي 
لك���رة القدم الذي ح���ّدَد يوم اخلمي�ض 
املقب���ل  اأيل���ول  م���ن  ع�س���ر  اخلام����ض 
موع���دًا نهائي���ًا لالإغالق، وق���د اأكملت 
بع�ض الأندية �سواب���ط الرتاخي�ض، 
وننتظ���ر قرار جلنة �س���وؤون الالعبني 

للتعرُّف عن ما يخ�ّض تلك الأندية".

التعاون مع الإ�صبان
يف �سياق اآخر، اجتمع وزير ال�سباب 
والريا�س����ة رئي�ض احتاد ك����رة القدم 
رابط����ة  مبمثل����ي  درج����ال  عدن����ان 
ال����دوري الإ�سب����اين لك����رة الق����دم يف 
مق����رِّ الحت����اد. وتاأت����ي ه����ذه الزيارة 
- ح�س����ب بي����ان لالحتاد - بن����اء على 
الدع����وة املُقدم����ة من����ه اإىل الرابط����ة، 
مبين����ًا اأن اجلانبني تطّرقا اإىل درا�سة 
اآلية التع����اون والرعايات والت�سويق 
وتعظي����م امل����وارد املالّي����ة مب����ا يخدم 
منظومة الحت����اد والأندية امل�ساركة 

يف دوري املحرتفني.
"اأن رابط����ة ال����دوري  وذك����ر البي����ان 
الإ�سب����اين لك����رة القدم تت����وىّل اإقامة 
بالأندي����ة،  اخلا�س����ة  العم����ل  ور�����ض 
وتق����دمي ا�ست�س����ارات تتعّل����ق بنظ����ام 
الدوري وتطويره والرتقاء بقدرات 
العاملني يف الأندي����ة ونقل اخلربات 
وو�سع الأ�س�����ض ال�سليمة والر�سينة 
لإقام����ة دوري للمحرتف����ني ُي�سهم يف 

النهو�����ض بواق����ع كرتن����ا ويزي����د من 
ق����ّوة املناف�س����ة ويط����ّور اأنديتن����ا من 
جميع النواحي الإدارّية والتنظيمّية 
يخ����دم  مب����ا  واللوج�ستّي����ة  والفنّي����ة 
يف  الوطنّي����ة  منتخباتن����ا  م�س����وار 

البطولت الدولّية."

ا�صتحقاقا ال�صباب 
والنا�صئني

ا�ستعدادهم����ا  مرحل����ة  و�سم����ن 
خلو�����ض ا�ستحقاقي اآ�سي����ا والعرب، 
ف����از منتخ����ب ال�سب����اب عل����ى منتخب 
النا�سئني بهدف����ني مقابل هدف واحد 
اأقيم����ت  الت����ي  الودي����ة  املب����اراة  يف 
يف ملع����ب كرب����الء الثان����وي، �سم����ن 
مع�سكرهم����ا التدريب����ي يف حمافظ����ة 

كربالء املقّد�سة.
مب����اراة  يف  املنتخب����ان  و�سيلتق����ي 
ثانية يوم غ����د الإثنني من اأجل و�سع 
الب�سم����ات الأخ����رة م����ن قب����ل املالك 
التدريب����ي قبي����ل الختي����ار النهائ����ي 

لقائمتي الالعبني.
اإىل  ال�سب����اب  منتخ����ب  وي�ستع����دُّ 
ت�سفي����ات كاأ�����ض اآ�سيا الت����ي ت�سّيفها 
الب�س����رة منت�سف �سهر اأيلول املقبل، 
النا�سئ����ني  منتخ����ب  ي�ستع����دُّ  بينم����ا 
للم�سارك����ة يف بطول����ة كاأ�����ض الع����رب 
لك����رة القدم للنا�سئ����ني نهاية �سهر اآب 

اجلاري يف اجلزائر. 
وت�سّي����ف الب�سرة مباريات جمموعة 
ت�سفي����ات  يف  لل�سب����اب  منتخبن����ا 
املجموع����ة الآ�سيوي����ة  ال�ساد�سة دون 
20 عام����ًا وت�س����م اأ�سرتاليا والكويت 
والهند وتنطل����ق يف الرابع ع�سر من 
�سهر اأيلول املقبل، وتفتتح مناف�سات 
املجموع����ة بلق����اء منتخبن����ا ونظره 
يواج����ه  اآخ����ر  لق����اء  ويف  الهن����دي، 
منتخب ا�سرتاليا نظره الكويتي يف 
الي����وم ذات����ه، ويف ال�ساد�ض ع�سر من 
ال�سهر نف�سه يالعب منتخبنا مناف�سه 
الكويت����ي، فيما يلتق����ي منتخب الهند 
نظره الأ�سرتايل، ويف الثامن ع�سر 
من ال�سهر ذاته يواجه �سبابنا الفريق 
الأ�س����رتايل، بينم����ا املب����اراة الثاني����ة 

جتمع الهند والكويت.
اأم����ا منتخ����ب النا�سئ����ني فق����د اأ�س����در 
الحت����اد العرب����ي لكرة الق����دم جدول 
مباريات����ه يف بطول����ة كاأ�����ض الع����رب 
دون ١7 عام����ًا اعتب����ارًا م����ن الثال����ث 
مدين����ة  يف  احل����ايل  اآب  والع�سري����ن 
وهران اجلزائرّية، و�ستكون مباراته 
الأوىل مبواجه����ة املغ����رب يف الي����وم 
الت����ايل، فيم����ا �ستك����ون الثاني����ة اأمام 
ج����زر القم����ر يف ال�ساب����ع والع�سرين 
ال�سه����ر ذاته، ويلعب املب����اراة الثالثة 
اأمام منتخ����ب موريتانيا يف الثالثني 

منه. 

 الدوحة/خا�ص باملدى

اأك���د جنم الك���رة الفرن�سية ال�سابق 
م���ع  الفائ���ز  دو�ساي���ي،  مار�سي���ل 
موندي���ال  بلق���ب  ب���الده  منتخ���ب 
١998، عل���ى اأهمي���ة بطول���ة كاأ�ض 
الع���امل املُرتقب���ة يف قط���ر اأواخ���ر 
الع���ام اجل���اري، م�س���رًا اإىل اأنه���ا 
�ستح���دث حت���ّوًل كب���رًا يف دول���ة 

قطر واملنطقة باأكملها.
وم���ع ب���دء الع���د التن���ازيل ل���� ١00 
مناف�س���ات  انط���الق  عل���ى  ي���وم 
املونديال الذي ُيق���ام للمّرة الأوىل 
يف الع���امل العرب���ي، وتوّجه اأنظار 
الع���امل اإىل قط���ر، حت���ّدَث دو�سايي 
ملوق���ع )qa.Qatar2022( ع���ن 
الأث���ر الذي �سترتك���ه البطولة على 
ال�سع���وب يف قط���ر واملنطق���ة م���ن 
حوله���ا، كما ق���دم ن�سائحه لالعبي 
منتخ���ب العناب���ي الذي���ن ميثل���ون 
الدول���ة امل�ست�سيف���ة، و�سيلعب���ون 

على اأر�سهم وو�سط جماهرهم.
واأ�س���اد دو�ساي���ي مبوندي���ال قطر 

باعتب���اره الن�سخ���ة الأك���� تقاربًا 
يف امل�ساف���ات يف التاريخ احلديث 
للبطول���ة، حيث ل تتج���اوز اأق�سى 

كل���م،   75 املالع���ب  ب���ني  م�ساف���ة 
الأمر ال���ذي �سيع���ود بالفائدة على 
ح���دِّ  عل���ى  وامل�سّجع���ني  الالعب���ني 

تعبره. واأ�س���اف: "مونديال قطر 
ن�سخ���ة متمّيزة م���ن كاأ����ض العامل، 
حي���ث �ستق���ام اأرب���ع مباري���ات يف 
ي���وم واح���د �سمن نط���اق جغرايف 
باإم���كان  و�سيك���ون  حم���دود، 
م���ن  العدي���د  زي���ارة  امل�سجع���ني 
الأماك���ن ال�سياحية املذهلة يف قطر 
اأو ال�سف���ر اإىل ال���دول املجاورة يف 
اأي���ام الراحة بني املباريات. وحول 
اأهمية اإقامة البطولة لأول مرة يف 
الع���امل العربي وال�س���رق الأو�سط، 
اأو�سح دو�ساي���ي اأنه من الهام جدًا 
تنظيم املونديال يف اأماكن خمتلفة 
من العامل، وقال: "لق���د �سهدنا ذلك 
ع���ام 20١0،  اأفريقي���ا  يف جن���وب 
وقد ح���ان الوق���ت ل�ست�سافتها يف 
ة  ال�س���رق الأو�سط هذه املرة، خا�سّ
مع اإن�ساء البني���ة التحتية التي من 
�ساأنه���ا تعزي���ز القت�س���اد يف قطر، 
�س���واء كان���ت مالع���ب اأم ط���رق اأم 

اأنفاق وغرها."
واأ�س���اف: "مونديال كرة القدم هو 
اأ�سخم حدث ريا�سي يف العامل ول 

ي�ساهي���ه اأية بطول���ة اأخرى، وكان 
ل�ست�ساف���ة فرن�س���ا لكاأ����ض الع���امل 
تاأث���ر وا�سح انعك����ض على العديد 
من القطاع���ات ومناحي احلياة يف 

البالد."
وع���ن حلظة الإعالن ع���ن فوز قطر 
بحق ا�ست�سافة كاأ�ض العامل 2022، 
قال دو�سايي: "كنت يف ذلك الوقت 
م�ساع���ر  وغمرتن���ي  فرن�س���ا،  يف 
ال�سع���ادة عندما علم���ت اأن املنطقة 
�ست�سه���د اأخ���رًا البطول���ة العاملية، 
ما �سي�سه���م يف اإحداث حتول هام، 
و�سررت كثرًا اأن العامل �سيتعرف 
عل���ى ال�س���رق الأو�سط عل���ى نطاق 

وا�سع من خالل كرة القدم."
الفرن�سي���ة  الك���رة  جن���م  وحت���دث 
لأداء  توقعات���ه  ع���ن  ال�ساب���ق 
املنتخ���ب القطري ال���ذي �سي�سارك 
يف مناف�س���ات كاأ����ض الع���امل للمّرة 
الأوىل يف تاريخ���ه، م�سرًا اإىل اأن 
لعبي العنابي اأمام حتدٍّ كبر، لكن 
باإمكانه���م التغّل���ب علي���ه من خالل 

التحّكم بال�سغط الواقع عليهم.
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واح���دة من بني اأهم الأ�سباب الت���ي اأّدت اىل تف�ّسي ظاهرة التفريق 
ب���ني اأولئ���ك الالعب���ني املحرتفني حت���ت ُم�سّم���ى )املغرتب���ني( وبني 
الالعب���ني الذين يتوّزع���ون على فرق الدوري الك���روي املحّلي، هو 
���ئ غر  ذل���ك الت�سخي���م )م���ن اأ�سب���اه الإعالمي���ني( والتهوي���ل ال�سيِّ

املقبول الذي دّق اأ�سفني اخلطر بني اجلهتني!
نعم.. ولأن ذلك الت�سخيم والتهويل َنَفذ بج�سد خارطة ا�سم الالعب 
الوطن���ي، كانت ملعطي���ات ودوافع تلميع ال�س���ورة وحت�سينها وفقًا 
ل���روؤى حم���دودة واأ�سب���اب �سخ�سي���ة ترتب���ط ب�سكل وا�س���ح بتلك 
الوكالت غر املهنية وال�سفح���ات امل�سبوهة واملدّونات التابعة مِلَن 
هم يعتربون انف�سه���م ُم�سّلطني يف حتديد كّل �سيء ل�ستغالل مايل 
واهتم���ام اأ�س�ض حلالة من حالت التعا�سة الفعلية بني اأبناء العراق 

احلبيب.
اأج���ل.. هن���اك لالأ�سف دع���م لالعبني عل���ى ح�ساب لعب���ني واهتمام 
لعب���ني على ح�ساب اآخري���ن، يف فرتة �ساعت فيه���ا القّيم وتال�ست 
فيه احلق���وق واندثرت فيه ال�سوابط عرب خل���ط الأوراق واملجيء 
با�سم���اء لعبني الغر�ض منها )ابتزازهم( م���ن جهة اأو ال�سغط على 
جه���ات ُمعّينة من اأجل اإيجاد مكانة لهم ب���ني نخبة الالعبني الأبرز، 
وكل ذل���ك ه���و لنتائج بعيدة كل الُبعد عن احلر����ض وامل�سوؤولية من 

اأجل رفع ا�سم العراق اأّوًل واأخرًا.
وحت���ى ل اأبتع���د كث���رًا عن املح���ور الأ�سا�س���ي الذي وج���د اأر�سية 
خ�سبة له يف فرتة النتقالت ال�سيفية، واأ�س�ض اأرقامًا مهولة وجاء 
با�سم���اء اأندي���ة عاملي���ة معروفة وخمتلف���ة تن�سط كث���رًا يف البحث 
ع���ن املواهب، ف���اإن اكت�سافات البع�ض من اأ�سب���اه ال�سحفيني الذين 
يعت���ربون اأنف�سه���م قوامون عل���ى ق�س�ض انتق���الت ُمفربكة الهدف 
منه���ا نيل الأموال من قبل بع�ض الالعب���ني الذين يحاولون �سناعة 
جمٍد لأنف�سهم م���ن دون املرور مبراحل ال�سعود والتدّرج ال�سحيح 
و�س���وًل اىل املكان���ة الفعلي���ة وال�ستحق���اق الأمث���ل وه���و متثي���ل 
املنتخ���ب الوطن���ي والدفاع ع���ن األوان���ه يف املحاف���ل، راح البع�ض 
ين�س���ر اأخب���ار كاذبة اأق���رب لأن تك���ون م���ن ال�سحاف���ة الإلكرتونية 
ال�سفراء وتتجاوز كل بابتعادها عن الأعراف واملهنية وامل�سوؤولية 
الت���ي يفرت����ض اأن تطغي على طريق���ة كتابة الأخب���ار، متنا�سني اأن 
الع���امل الذي يكتبون فيه، عامل اأ�سب���ح قرية �سغرة ميكن اأن تتاأّكد 
م���ن الأخبار يف غ�سون ثواٍن مع���دودات ب�سغطة زر يف الكيبورد، 

مثلما اأعمت الأموال التي يجنونها من اإ�ساعات، ب�سرتهم متامًا.
اأيه���ا الأخ���وة.. هن���ا ل اأري���د الإ�س���اءة والتجري���ح والتنكي���ل بتلك 
ال�سفح���ات، بق���در م���ا اأود اأن اأذك���ره م���ن حقائ���ق هدفه���ا التق���ّومي 
اآلف  اىل  م�ساركيه���ا  بع����ض  ي�س���ل  �سفح���ات  مل�س���ار  وت�سحي���ح 
امل�سارك���ني ورمب���ا مئات م���ن اآلف املتابع���ني، مثلما ق���د ي�سل عدد 
املتفاعل���ني مع الأخبار املن�س���ورة يف غ�سون �ساعات اىل رقم كبر، 
ي�سع���ب عل���ى اأي �سحيف���ة ر�سمية حتقيق���ه م���ع اأن اأخبارها تكون 
م�س���ادر موثوق���ة ور�سمية، مبقاب���ل البحث عن الإث���ارة يف اخلرب 

وال�سبق غر ال�سحيح.
وحينم���ا ن�سر اىل مثل هك���ذا اأمر خطر، ي�س���رب كّل �سيء عر�ض 
احلائ���ط، مبقابل ب���ّث خرب عن م���درب ميتدح لعبًا مغرتب���ًا وياأتي 
بت�سري���ح غر دقي���ق اأو معلوم���ة عر�ض مايل لأّح���د الالعبني ويف 
الي���وم التايل ينقله من ناٍد اىل اآخر وبع���د يومني يك�سف عن رف�ض 
العق���د، ويف اليوم اخلام�ض ينقله من ناٍد اىل اآخر، وبعد يوم ينفي 
ما ترّدد من اأنباء، فذلك يعني باخت�سار )�سحك على الذقون( �سحك 
ب�سبب اخللل الفا�سح بغياب الرقابة والفتقار اىل املتابعة من قبل 
اجله���ات املعنية التي يفرت�ض اأن تتخذ الإج���راءات التي من �ساأنها 
اأن ت�سه���م يف اإنهاء هذا املل���ف الذي اأ�ساء ومل يخدم واأ�سّر اأك� من 

منفعته �سواء للعراق اأو الكرة العراقية اأو لالعب العراقي.
دون بع�ض املواق���ع مبعلومات  اأدرك متام���ًا اأن هن���اك لعب���ني ُي���زوُّ
ُم�سّللة اله���دف منها اإبقاَءهم يف واجهة الأخبار، مثلما اأنني متيّقن 
متام���ًا اأن هن���اك لعب���ني ل ميلك���ون اأي ق���درة مُتّكنه���م م���ن متثيل 
املنتخ���ب الوطني، بعد جتارب �سابقة فقرة و�سعيفة ومتوا�سعة، 
لك���ن احلق ُيقال اأن م���ن ي�ساعد وي�سهم وي�س���ارك فيما يح�سل، هو 
يتحّم���ل اجل���زء الأك���رب م���ن حقيق���ة ما يح���دث من ه���رج ومرج يف 
�سفح���ات ومواق���ع تكتب عن تلق���ي الالعب الفالين عر�س���ًا من ناٍد 
اأوروبي بعد يوم توؤّكد انتقالة مببلغ كبر اىل ناٍد غر ذلك النادي، 

وبعد يوم واحد تنفي ما ترّدد.
اأمتن���ى من احتاد الكرة متابعة مثل هك���ذا اأمر والت�سّدي ب�سكٍل من 
املفهومي���ة ال�سحيحة عرب متابعة كل �سغرة وكب���رة تتعّلق باأمر 
الالعبني املحرتف���ني اأو اأولئك الذين يغرتبون وتاأتي تقاريرهم من 

كِلّ حدٍب و�سوب. 

املحرتفون ون�شرة التعاقدات!

وحتى ل اأبتعد كثيراً عن المح�ر 
الأ�صا�صي الذي وجد اأر�صية خ�صبة 

له في فترة النتقالت ال�صيفية، 
واأ�ص�ص اأرقامًا مه�لة وجاء با�صماء 

اأندية عالمية معروفة ومختلفة 
تن�صط كثيراً في البحث عن 

الم�اهب

وّدية ثانية لل�صباب مع النا�صئين.. والإ�صبان يطّ�رون دوري المحترفين

الحتاد يبداأ التفاو�ض مع الثالثي الأجنبي.. وورقة تفاوؤل �شني�شل 
مهّددة بالحرتاق!

دو�ش��ايي: بطول��ة قط��ر ن�ش��خة متمّي��زة م��ن كاأ���ض العالم

 بغداد / املدى

و�س���ل اأم����ض الأول اجلمع���ة منتخبن���ا 
الوطن���ي للنا�سئني لكرة الي���د العا�سمة 
الإيرانية طهران لإقامه مع�سكر تدريبي 
داخل جمّمع الأوملبية للفرتة من ١2 اإىل 
١8 اآب اجل���اري ا�ستعدادًا للم�ساركة يف 
البطول���ة الآ�سيوي���ة التا�سع���ة للنا�سئني 
املوؤّم���ل اأن تقام يف مملك���ة البحرين من 

20 اإىل 3١ ال�سهر ذاته.
���ق  املن�سِّ عبدالر�س���ا،  ح�س���ام  وق���ال 
الإعالم���ي لحتاد كرة الي���د، اأن منتخبنا 

اأرب���ع  �سيخو����ض  للنا�سئ���ني  الوطن���ي 
مباريات م���ع منتخبي نا�سئ���ني و�سباب 
اإيران ح�سب طلب املدير الفني للمنتخب 
جاهزي���ة  م���دى  لبي���ان  �ساح���ب  ظاف���ر 
النا�سئ���ني للدخ���ول يف البطول���ة الت���ي 
جتمع اقوى املنتخب���ات يف القارة لهذه 
الفئ���ة. واأ�س���اف "مت اختي���ار مواجه���ة 
نا�سئ���ة اإيران دون بقية املنتخبات وذلك 
جمموعتن���ا  يف  تلع���ب  ل  اإي���ران  ك���ون 
الياب���ان  ف���رق  ت�س���م  الت���ي  الثاني���ة 
والكويت وقطر والإمارات وال�سعودية 
ت�س���م  الأوىل  املجموع���ة  ف���رق  بينم���ا 

���م والهند  اإي���ران والبحري���ن البل���د املنظِّ
واأوزبك�ستان وكوريا اجلنوبية، عالوة 
عل���ى اأن قاع���دة الفئات يف اإي���ران قوية، 
وبالت���ايل �سيخ���دم املع�سك���ر التدريب���ي 
روؤي���ة امل���درب والالعب���ني يف الو�سول 
ح�س���ام  وذك���ر  التام���ة".  القناع���ات  اىل 
"كان احت���اد ك���رة اليد قد اأقام يف وقت 
�سابق ثالثة مع�سك���رات تدريبية داخلية 
ملنتخ���ب النا�سئني يف حمافظت���ي اأربيل  
وال�سليماني���ة، تخّللتهم���ا اإقام���ة بع����ض 
الحت���اد  وي�سع���ى  الودي���ة،  املباري���ات 
لرعاية جيل جديد م���ن الالعبني يكونوا 
عماد منتخبنا الأول بغ�ّض النظر عن اأية 

نتيجة يف بطولة البحرين".
وب���نّي "يتاأل���ف وف���د منتخبنا م���ن ر�سا 
الحت���اد  ع�س���و  اجلارو����ض  عب���ودي 
رئي�س���ا للوف���د وظاف���ر �ساح���ب م���درب 
املنتخ���ب وحمم���د كاظ���م واوات اأحم���د 
مدرب���ني م�ساعدين وو�سام فا�سل مدرب 
للحرا�ض وعلي مذبوب معالج والالعبني 
مقتدى ج���الل ومهدي اأمين وحممد علي 
�سعد وعبد الك���رمي ح�سن وجا�سم حيدر 
وموؤم���ل روؤوف وح�س���ني احمد وحممد 
وزير وكاظ���م ح�سن وليث علي ومو�سى 
الكاظم وحممد دلر وروز رفيق وحممد 

با�سم وحممد باقر.

منتخب النا�شئة لكرة اليد يع�شكر في اإيران

 بغداد / املدى

ج���رى يف قاعة نقاب���ة املحام���ني العراقيني 
ببغداد املن�سور، املوؤمتر النتخابي لنادي 
الك���رخ الرتبوي الريا�س���ي، بح�سور ١2١ 
ع�س���و هيئة عام���ة لنتخ���اب هيئ���ة اإدارية 

جديدة ت�ستمّر لغاية عام 2026 .
ح�س���ر ١04 اأع�س���اء هيئ���ة عام���ة للموؤمتر 

الذي تراأ�سه املُ�سرف النتخابي با�سم جمال 
و�سعوا ثقته���م يف ال�سماء الفائزة مبقاعد 
الهيئ���ة الإداري���ة اجلدي���دة، والذين توّجب 
ح�سوله���م عل���ى )50%+١( اأي 53 �سوت���ًا، 
وبع���د فرز الت�سوي���ت ف���از 6 مر�سحني من 
ب���ني ١3، وفاز عب���د الكرمي حم���ادي باأعلى 
الأ�سوات جامع���ًا ١0١ �سوت، ثم جاء عبد 
املجي���د ر�سيد ب���� 84 �سوتًا وحيدر علي 8١ 

�سوت���ًا وحممد اإبراهي���م 93 �سوتًا ور�سيد 
قي�ض 94 �سوتًا وحممود عبا�ض 69 �سوتًا.

و�سب���ق اإقام���ة املوؤمت���ر النتخاب���ي، اإعالن 
�سرار حي���در رئي�ض الهيئ���ة الإدارية لنادي 
الكرخ عدم جتديد تر�سيحه لرئا�سة النادي، 
متمّني���ًا للفائزي���ن اجُلدد النج���اح يف قيادة 
الن���ادي واملحافظ���ة عل���ى م���ا حتق���ق له يف 
املو�س���م املا�س���ي ويف مقّدمة ذل���ك ح�سوله 

عل���ى لق���ب بطول���ة الكاأ����ض 2022، وعودة 
األع���اب اأخ���رى للمناف�س���ة عل���ى البط���ولت 
يف  الع���راق  متثي���ل  وحماول���ة  املحلي���ة، 
واإقليمي���ًا  له���ا عربي���ًا  التابع���ة  البط���ولت 

وقاريًا.
امل�س���اور  ذك���ر  مقت�س���ب،  ت�سري���ح  ويف 
القانوين لنادي الك���رخ الرتبوي الريا�سي 
املحامي وليد حممد ال�سبيبي "اأن اإجراءات 

املوؤمتر جرت بان�سيابية وفقًا للقانون، وما 
لف���ت انتباه���ي اأن رئي����ض الن���ادي ال�سابق 
�سرار حي���در رف�ض اإع���ادة تر�سيحه، وهذا 
موقف رجويل ي���دلُّ على ُنبل ونكران ذات، 
فالرجل موقف، برغم اأن اجلميع يف النادي 
ق���د اأجمع عل���ى اأن م�سلحة الك���رخ تقت�سي 
اإع���ادة تر�سيحه، لكنه ت���رك النادي مبح�ض 

اإرادته وهو باأف�سل حال". 

ال��ك��رخ ن����ادي  اإدارة  ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���رار  ي��خ��ل��ف  ح���م���ادي 
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كان وال ز�ل �لعر�قي���ون يتحدثون عن �أجيال 
�ش���ابقة والحق���ة وكل جي���ل له م���ن �ملميز�ت 
و�ل�شلبي���ات �لتي بال�ش���رورة لعبت دور يف 
بل���ورة حا�ش���ر وم�شتقب���ل �لع���ر�ق، فهن���اك 
�الأجي���ال �لت���ي طحنته���ا عج���ات �حل���روب 
�لقومي���ة �أو ح���روب �لقائد �ل�ش���رورة �لذي 
ح���اول جاهدً� �أن يكون �ل���رب �الأعلى بجانب 
�الألق���اب و�ل�شفات �لت���ي كان ينعت بها طيلة 
مرحلة حكم���ه للعر�ق، و�أجي���ال �شبقت جيل 
�لقائ���د مه���دت بطريق���ة �أو �أخ���رى لرت�شي���خ 
�لتغي���ر �ل�شلبي و�لتي كان���ت نتائجه ما حل 
على �لعر�ق م���ن �نقابات وثور�ت ومر�حل 
تغي���ر �أف���رزت حقبة م���ن �عنف �حل���ق �لتي 
كان يعتق���د �جلميع ال نظ���ر لها، ومهدت باأن 
يت�شل���ط عل���ى �لعر�ق م���ن ال ي�شتحق فد�رو� 
مع عجلة �لتغي���ر �لغر عقاين �إىل و�شلو� 

بناء وباأنف�شهم �إىل ما نحن عليه �ليوم.
مرحل���ة ما بع���د �لع���ام 2003 ولغاية �للحظة 
�شاهم���ت يف بل���ورة جمل���ة من �الأف���كار �لتي 
ُب���ذرت يف بع�ض �لعقليات �لعر�قية، و�أعطت 
�إ�ش���ار�ت �ش���رورة �لتعاطي مع ه���ذه �الأفكار 
م���ن خ���ال ط���رح مفه���وم �لهوي���ات �ل�شيقة 
)�لطائفي���ة – �لديني���ة – �لقومية- �لخ....(، 
على �عتبارها خن���دق ملعتنقيها ت�شاعدهم �أو 
باالأح���رى حتميه���م من خماط���ر وخمططات 
�لهوي���ات �الأخ���رى �ملرتب�شة ل���ه ومل�شروعه، 
وه���ذ� م���ا ع���زز �لفك���رة يف �أن يك���ون د�خ���ل 
جمتمع���ات  )�لعر�ق���ي(  �لو�ح���د  �ملجتم���ع 
متعددة عجلت يف عملية خلق �لثغر�ت وبناء 
�حلو�ج���ز ب���ن جمموع���ة و�أخ���رى �شمح���ت 
�أن يك���ون �لع���ر�ق جام���ع للهوي���ا �ملتحكم���ة 
يف م�ش���ره وم�شر تقدم���ه و�زدهاره مهما 

�أخالفت �ملر�حل وعملية تطورها.
هن���ا نقف عند فكرة خلق �الأجيال ملا بعد هذه 
�ملرحلة �ل�شعبة من تاريخ �لعر�ق �ل�شيا�شي 
مل  �لذي���ن  فال�شغ���ار  حتدي���ًا  و�الجتماع���ي 
يدركو� حدث �الحت���ال عام 2003 ��شبحو� 

�لي���وم عم���اد �لدول���ة و�شبابه���ا ور�ح بحك���م 
�لهوي���ات �لفرعية و�خلطاب���ات �لتي ما �أنزل 
�لله به���ا من �شلطان ومن خمتلف �الجتاهات 
�إ�شامي���ا كان �أم لي���ر�يل، �لي���وم ه���م �إذ� مل 
يكونو� ق���د ت�شنمو� �أماك���ن يف مر�كز �لقوة 
�لتحتي���ة للدول���ة و�لدول���ة �لعميق���ة فه���م من 
�لناقم���ن، بالت���ايل مرحلة ما بع���د �الحتال 
�أنتج���ت جمموع���ة خمتلف���ة من جيله���ا �أو ما 
�أفرزت���ه من خمرج���ات �أنتجت جي���ًا مق�شمًا 
منه���ار �إىل جانب �شع���وره باالنك�شار، فحتى 
ي�شع���ر بهويت���ه �لديني���ة �لت���ي جتع���ل من���ه 
تابع���ًا يخل����ض لكل ح���رف يخرج م���ن �لقمة 
كن���ا �أم���ام جيل طاع���ة ال ي�شتطي���ع �أن يخرج 
م���ن عب���اءة رج���ل �لدي���ن و�لد�عي���ة، وحتى 
نثب���ت فر�شي���ة �إخا����ض �الأخر وم���دى حبه 
لوطن���ه كان الب���د علي���ه �أن يق���دم ل���ه خمتلف 
�لتري���ر�ت و�الإ�شار�ت �لت���ي توؤكد �شحة ما 
يوؤم���ن ب���ه وتنا�شبه م���ع توجهاته فكن���ا �أمام 
جيل �لقناعة، ومب���ا �إن �ملرحلة �لتي يعي�شها 
�لعر�ق حتتاج �إىل تدعيم �الأو��شر مبختلف 
م�شمياته���ا وحتت���اج لعمل م�ش���رتك وتعاون 
منقط���ع �لنظر الزلنا نخ�ش���ى جيل ال يعرف 
�ش���وى �أن يكون يف ز�وي���ة �لقائدة �لتي تدر 
علي���ه من كل خطوة يخطوه���ا فاأننا هنا �أمام 
جي���ل �لفائدة، ه���ذه �الأجيال �لث���اث �أو هذه 
�الأف���كار ه���ي باحلقيق���ة تتحط���م �أم���ام فكرة 
�مل�شلح���ة �لذ�تي���ة �أو �ل�شخ�شي���ة �أي فك���رة 
�لهوي���ات �لفرعية و�لهوي���ة �جلامعة �لقناعة 
�ملرتتب���ة عل���ى مدر�ش���ة �أو �أيديولوجي���ا كلها 
�أف���كار قد تنه���ا باأ�شرع مما نتوق���ع يف تفكر 
ه���ذه �الأجي���ال �لث���اث �إذ� م���ا مت���ت �إع���ادة 
�شياغ���ة فك���رة �لوط���ن وما قد ممك���ن �أن تدر 
ه���ذه �لفكرة من فائدة عليه���م، بالتايل فنحن 
�أمام مرحل���ة خطرة البد من خال ما يحدث 
�أن نعي���د ق���ر�ءة �لو�قع ب�شكل ج���دي ونعمل 
عل���ى م�شالة فهم ما يري���ده �جليل �جلديد كي 

ال نكون �أمام هيجان ال حت�شب عو�قبه.

اإ�سكاليتان هامتان ومترابطتان
�لبيئ���ة و�ل�شح���ة �إ�شكاليت���ان هامت���ان 
وحيويت���ان يف حي���اة �لب�ش���ر، وهم���ا 
�أولتهم���ا  وق���د  ع�شوي���ًا.  مرت�بطت���ان 
�ل���دول �ملتح�ش���رة �ملعتمدة  وتوليهما 
حلق���وق �الإن�شان و�مللتزم���ة بها �أهمية 
خا�شة وكبرة، �إدر�كًا منها الأهميتهما 
و  ولاأ�ش���رة  للمجتم���ع  �حليوي���ة 

للمو�طن �لفرد..
ُتع���رُف �لبيئة باأنه���ا �لطبيعة، مبا فيها 
من �أحي���اء وغ���ر �أحياء.وهي �لو�شط 
�ل���ذي يحي���ى به �الإن�شان م���ع غره من 
�لكائن���ات �حلية،ويح�ش���ل من���ه عل���ى 
مقوم���ات حيات���ه م���ن م���اأكل وملب����ض 
وم�شكن، وميار�ض فيه خمتلف عاقاته 
م���ع بني جن�ش���ه. و�لبيئة،�لتي ت�شمل: 
�لهو�ء و�ملاء و�لرتبة و�ملعادن و�ملناخ 
و�لكائن���ات نف�شها، لي�شت جمرد مو�رد 
�إليه���ا �الإن�ش���ان لي�شتم���د منه���ا  يتج���ه 
مقوم���ات حياته، و�إمن���ا تت�شمن �أي�شًا 
عاقة �الإن�ش���ان باالإن�شان �لتي تنظمها 
و�لع���اد�ت،  �الإجتماعي���ة،  �ملوؤ�ش�ش���ات 

و�لتقاليد، و�لقيم �لوطنية.
وُتعرُف �ل�شحة باأنها حالة من �ملعافاة 
و�جتماعي���ًا  ونف�شي���ًا  بدني���ًا  �لكامل���ة 
وروحي���ًا. وق���د تبن���ت �الأمم �ملتح���دة 
�حل���ق يف �ل�شح���ة يف �مل���ادة �لثاني���ة 
�خلا����ض  �ل���دويل  �لعه���د  م���ن  ع�ش���ر 
باحلق���وق �القت�شادي���ة و�الجتماعي���ة 
و�لثقافية لع���ام 1966، و�لذي ن�ض:” 
تقر �لدول �الأطر�ف يف هذ� �لعهد بحق 
كل �إن�ش���ان يف �لتمت���ع باأعلى م�شتوى 
م���ن �ل�شح���ة �لبدني���ة و�لعقلي���ة ميكن 

بلوغه«.
�ن  �ملتح�ش���رة  �ل���دول  �أدرك���ت  وق���د 
بل���وغ �ل�شح���ة �ملطلوب���ة ملو�طنيه���ا ال 
يت���م �إال يف ظ���ل بيئة نظيف���ة و�شحية. 
ول���ن يتحق���ق توفر �لرعاي���ة �ل�شحية 
�حلديث���ة �ملطلوب���ة و�لعي����ض يف بيئة 
مر�ع���اة  دون  م���ن  حممي���ة،  �شحي���ة 
حقوق �الأن�شان و�إحرت�مها حقًا وفعاآ، 
بو�شفها حقوق���ًا �أ�شلية يف طبيعتها ال 
ي�شتطي���ع �لب�ش���ر �ن يعي�ش���و� بدونها، 
ول���ن يك���ون لوجوده���م كب�ش���ر قيم���ة 
ومعن���ى بدونها، وهي حقوق م�شتحقة 

لكل �شخ�ض بو�شفه �إن�شان.
ووفقًا ملا تتطلب���ه �ال�شتجابة لتحديات 
�لتنمي���ة يف �ملج���ال �ل�شح���ي ُيفرت�ُض 

وحت�ش���ن  �لوقاي���ة،  خدم���ات  تق���دمي 
�شح���ة �الأ�ش���رة، ومكافح���ة �الأمر��ض، 
م���ع �عتبار ه���ذه �الأمور ُمكّون���ًا رئي�شًا 
يف ر�ش���م �ل�شيا�ش���ة �ل�شحي���ة بطريقة 
جتعلها من�شجمة م���ع �ال�شرت�تيجيات 
�لوطنية يف �لتخفيف من وطاأة �لفقر.

�سحة الأن�سان مرتبطة ب�سحة 
النظام البيئي

وباإ�شط���ر�د  يومي���ًا  �حلي���اة  �أك���دت 
�الإرتب���اط �لوثيق بن حق �الإن�شان يف 
�حلي���اة و�ل�شحة وحق���ه يف �حل�شول 
على بيئ���ة نظيفة، �شليم���ة، ومتو�زنة. 
و�إال ف���ان هذ� �حلق ينته���ك، وتتعر�ض 
ه���ذ�  للخط���ر.ويف  �الإن�ش���ان  حي���اة 
�ل�شاأن ف���ان �أي ��شرت�تيجيات بيئية ال 
تاأخ���ذ منظ���ور �ل�شحة بع���ن �العتبار 
تعتر ��شرت�تيجي���ات مبتورة. وهكذ� 
لا�شرت�تيجي���ات  بالن�شب���ة  �الأم���ر 
�ل�شحية،�لتي يج���ب �أن تاأخذ �ملنظور 
ت�شب���ح  �العتب���ار،و�إال  بع���ن  �لبيئ���ي 

مبتورة �أي�شا.
وق���د �أك���دت در��ش���ات ملنظم���ة �ل�شحة 
�لعاملي���ة WHO من���ذ ف���رتة طويلة �ن 
�شح���ة �الن�شان مرتبطة بق���وة ب�شحة 
�لنظ���ام �لبيئ���ي �لذي يلب���ي �لكثر من 
�حتياجاتن���ا �ال�شا�شية، فت���وؤدي زيادة 
عدد �ل�شكان، و�لتطور �القت�شادي �ىل 
ح���دوث تغي���ر�ت �شريع���ة يف �لنظام 
�لبيئ���ي �لعاملي، ويوؤثر هذ� على �شحة 

�لب�شر.
عل���ى  �لتغل���ب  �إمكاني���ة  �ىل  ونبه���ت 
تت�شب���ب  �لت���ي  �لبيئي���ة،  �مل�ش���كات 
بحو�يل ربع �المر��ض و�لوفيات �لتي 
حت���دث يف عمر مبك���ر. وقال���ت در��شة 
بعن���و�ن “تف���ادي �المر�����ض من خال 
�حلر�ض عل���ى بيئة �شحية “ �نه ميكن 
�شنوي���ا �نق���اذ حي���اة 4 ماي���ن �إن�شانًا 
�ذ� م���ا مت تف���ادي �مل�ش���كات �ل�شحي���ة 
�ملرتبط���ة باملكون���ات �لبيئي���ة كالهو�ء 
و�ملاء و�لرتبة و�ال�شعاعات و�ل�شجيج 
�لكهرومغنطي�شي���ة  و�حلق���ول 
و�ل�شلوكيات  و�لزر�ع���ة  و�الن�ش���اء�ت 
ب���ان  و�لنظافة.و�أو�شح���ت  �ل�شحي���ة 
عو�م���ل �خلط���ر �لبيئية ت�شه���د حتوال 

كبر� مع �لتنمية.
وحذرت WHO مر�رً� من �ن �ل�شغط 
على �لبيئة ميكن �أن يكون له نتائج غر 
متوقعة ورمبا خطرة على �ل�شحة يف 

�مل�شتقبل.

ودعت ماريا نر� مدي���رة ق�شم �ل�شحة 
�لعام���ة و�لبيئ���ة يف WHO �ن تتخ���ذ 
عل���ى �لف���ور �شل�شل���ة م���ن �الج���ر�ء�ت 
لتخفيف �لعبء �لذي تفر�شه �المر��ض 

�لناجمة عن �لبيئة.
�ملوؤمت���ر  ُكر����ض  �ل�شي���اق،  ه���ذ�  ويف 
�ل���ذي   Eco Health 2008 �لدول����ي 
عق���د يف مري���د� باملك�شي���ك، للتده���ور 
�لن�شاط���ات  ع����ن  �لناج���م  �لبيئ���ي 
�لب�شري���ة، و�نعكا�شات���ه �ل�شحية عل�ى 
�لب�ش���ر. وعر�ش���ت فيه مئ���ات �الأبحاث 
ح���ول تاأث���ر�ت تل���وث �له���و�ء و�مل���اء 
و�لرتبة وتغر �ملناخ وخ�شارة �لتنوع 
و�لزر�ع���ة  و�ل�شناع���ة  �لبيولوج���ي 
م�ش���اكل  م���ن  ذل���ك  وغ���ر  و�لطاق���ة، 
�يكولوجي���ة متك���ن مقارب���ة حل���ول لها 
مب�شاري���ع ترب���ط ب���ن تعزي���ز �الد�رة 

�لبيئية وحت�شن �ل�شحة �لب�شرية.
ويف َ�ذ�ر 2019 ُن�ش���ر تقري���ر �أجنزت���ه 
�الأمم �ملتحدة حول حالة �لبيئة �لعاملية 
يف �ل�شنو�ت �خلم�ض �الأخرة، ت�شمن 
تقييمًا �أكرث �شمولي���ة ودقة. وحذر من 
�أن �الأ�شر�ر �لتي تلحق بالكوكب بالغة 
�خلط���ورة و�لتي تعر�ض �شحة �لنا�ض 
للخط���ر ب�شكل متز�يد م���ا مل يتم �تخاذ 

�إجر�ء عاجل.
و�أ�شار �لتقرير، �لذي �ألفه 250 عاملا من 
�أك���رث م���ن 70 دولة:” �إننا �إم���ا �أن نزيد 
من حماية �لبيئة، �أو �أن �ملدن و�ملناطق 
يف �آ�شيا و�ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا قد 
ت�شه���د ماين �لوفي���ات �ملبكرة بحلول 
منت�ش���ف �لق���رن”. كم���ا ح���ذر م���ن �أن 
�مللوث���ات يف نظ���م �ملياه �لعذب���ة لدينا 
�شت�شه���د مقاومة م�ش���ادة للميكروبات 
ت�شبح �ل�شبب �لرئي�شي للوفاة بحلول 
ع���ام 2050 ويوؤث���ر ��شط���ر�ب �لغ���دد 
�ل�شماء على خ�شوبة �لذكور و�الأناث، 

وكذلك �لنمو �لع�شبي للطفل.

مجل�س حقوق الإن�سان يقر بحق 
الإن�سان ببيئة �سحية

بع����د ن�شال طويل، تبنى جمل�ض حقوق 
يف  �ملتح����دة  ل����اأمم  �لتاب����ع  �الإن�ش����ان 
قر�ره �ملرق����م 19/10،�لذي �إعتمده يف 
م�شتق����ل  خب����ر  2012/3/22،تعي����ن 
ُيعنى مب�شاألة �إلتز�مات حقوق �الإن�شان 
�ملتعلق����ة بالتمت����ع ببيئة َ�من����ة ونظيفة 
و�شحي����ة وم�شتد�مة، تك����ون من �شمن 
و�جباته �إجر�ء در��شة ب�شاأن �إلتز�مات 
حقوق �الإن�شان، مبا يف ذلك �الإلتز�مات 

بع����دم �لتميي����ز فيم����ا يتعل����ق ب�شم����ان 
�لتمت����ع ببيئة َ�من����ة ونظيف����ة و�شحية 

وم�شتد�مة.
و�إ�شتكماالآ لهذه �خلطوة، �أعلن �ملجل�ض 
ببيئ����ة  �لتمت����ع  �أن   2021  /10/8 يف 
نظيفة و�شحي����ة وم�شتد�مة يعتر حق 
من حق����وق �الإن�ش����ان. ودع����ا يف قر�ره 
رق����م 13/ 48.�ل����دول يف جمي����ع �أنحاء 
�لع����امل، �إىل �لعم����ل مع����ا وم����ع �ش����ركاء 
�آخري����ن لتنفي����ذ هذ� �حل����ق �ملعرتف به 
حديثا.ودع����ا �جلمعي����ة �لعام����ة ل����اأمم 
�ملتح����دة للنظر يف �ملو�ش����وع والإتخاذ 

قر�ر مماثل.
حلق����وق  �ل�شامي����ة  �ملفو�ش����ة  ودع����ت 
�ل����دول  با�شلي����ت  مي�شي����ل  �الإن�ش����ان، 
�الأع�ش����اء �إىل �تخاذ �إج����ر�ء�ت جريئة 
“ل�شم����ان �أن يكون ه����ذ� �لقر�ر مبثابة 
نقطة �نطاق لل�شغط من �أجل �شيا�شات 
�قت�شادية و�جتماعية وبيئية حتويلية 
م����ن �شاأنه����ا حماي����ة �لنا�����ض و�لطبيعة. 

ب����ان �لقر�ر”يعرتف بو�شوح  ونوهت 
بالتدهور �لبيئي وتغر �ملناخ كاأزمتن 

مرت�بطتن مع حقوق �الإن�شان«.
م����ن جهته،�أعلن �ملق����رر �خلا�ض �ملعني 
بحقوق �الإن�شان و�لبيئة ديفيد بويد:” 
نح����ن بحاج����ة الأن تتح����رك �حلكومات 
�إحل����اح  يعك�����ض  باإح�شا�����ض  و�جلمي����ع 
�مل�شاأل����ة. �أعني، نح����ن نعي�ض يف خ�شم 
�أزم����ة مناخ وتن����وع بيولوج����ي و�أزمة 
تل����وث و�أي�شا �أزمة من ه����ذه �الأمر��ض 
�لنا�شئ����ة مث����ل كوفي����د19-، �لت����ي له����ا 
�أ�شب����اب بيئي����ة جذرية. ولهذ� ف����اإن هذ� 
�لقر�ر مهم للغاية الأنه يقول لكل حكومة 
يف �لع����امل ’يجب و�شع حقوق �الإن�شان 
يف �شل����ب �لعم����ل �ملناخ����ي، و�حلف����اظ 
على �لطبيع����ة و�لت�شدي للتلوث ومنع 
“هن����اك  �مل�شتقبل:و�أك����د:  �الأوبئ����ة يف 
ملي����ار �شخ�����ض ال ميكنه����م جم����رد فتح 
�ل�شنب����ور و�حل�ش����ول على مي����اه �آمنة 

ونظيفة«.

و�أك����دت مدي����رة ق�ش����م �ل�شح����ة �لعام����ة 
للق����ر�ر  ب����ان   WHO يف  و�لبيئ����ة 
تد�عي����ات مهم����ة وتاأث����ر عل����ى عملي����ة 
�لتالي����ة  �خلط����وة  �لتعبئة.و�شتك����ون 
ه����ي كيفي����ة ترجم����ة ذل����ك فيم����ا يتعل����ق 
�إذ�  �له����و�ء �لنظي����ف وم����ا  باحل����ق يف 
كان باإمكاننا �لدف����ع، على �شبيل �ملثال، 
م����ن �أجل �الع����رت�ف باإر�ش����اد�ت جودة 
�لهو�ء �لعاملية ملنظم����ة �ل�شحة �لعاملية 
وم�شتويات �لتعر�����ض لبع�ض �مللوثات 
على م�شتوى �لدولة. كما �أنه �شي�شاعدنا 
عل����ى نق����ل ت�شريع����ات ومعاي����ر معينة 
عل����ى �مل�شت����وى �لوطني.”ونبه����ت بان 
تلوث �له����و�ء، �لناجت يف �ملق����ام �الأول 
عن ح����رق �لوقود �الأحف����وري، يت�شبب 
يف تغر �ملناخ، ويف 13 حالة وفاة يف 
�لدقيقة يف جمي����ع �أنحاء �لعامل.ودعت 
�لعبثي����ة”  “�ملعرك����ة  ه����ذه  �إنه����اء  �إىل 
�ش����د �لنظ����م �لبيئي����ة و�لبيئة.يجب �أن 
تكون جميع �ال�شتثم����ار�ت على �شمان 
�لو�شول �إىل �ملي����اه �ملاأمونة و�ل�شرف 
�ل�شح����ي و�لتاأك����د من توف����ر �لكهرباء 
با�شتخد�م �لطاق����ة �ملتجددة و�أن نكون 

نظمنا �لغذ�ئية م�شتد�مة.

قرار تاريخي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة

لق����د �أكد برنام����ج �الأمم �ملتح����دة للبيئة 
)UNEP(، ب����اإن �الع����رت�ف باحلق يف 
بيئ����ة �شحي����ة عل����ى �مل�شت����وى �لعامل����ي 
ملعاجل����ة  �ملبذول����ة  �جله����ود  �شيدع����م 
�الأزم����ات �لبيئية بطريق����ة �أكرث تن�شيقا 
وفعالي����ة وغ����ر متييزي����ة، وي�شاعد يف 
�مل�شتد�م����ة،  �لتنمي����ة  �أه����د�ف  حتقي����ق 
للحق����وق  �أق����وى  حماي����ة  وتوف����ر 
ع����ن  يد�فع����ون  �لذي����ن  و�الأ�شخا�����ض 
�لبيئ����ة، وي�شاع����د يف �إن�شاء عامل ميكن 
للنا�����ض في����ه �لعي�����ض يف �ن�شج����ام م����ع 

�لطبيعة.
و�أع����رب خ����ر�ء حقوقي����ون ومقررون 
خا�ش����ون �آخ����رون، ورئي�ش����ة برنام����ج 
�الأمم �ملتحدة للبيئ����ة، �إنغر �أندر�شون، 
�ل�شامي����ة  �ملتح����دة  �الأمم  ومفو�ش����ة 
حلق����وق �الإن�ش����ان، مي�شي����ل با�شيليت، 
و�لكثر غرهم، ع����ن دعمهم لاعرت�ف 
باحلق يف بيئ����ة �شحية. كما و�أو�شى. 
“موؤمتر �شتوكهومل 50+” يف حزير�ن 
2022، ب����اأن “تع����رتف �ل����دول باحل����ق 
يف بيئ����ة نظيف����ة و�شحي����ة وم�شت����د�م 

وتنفيذهة.«

ولع����ب علم����اء و�أكادميي����ون وباحثون 
حري�ش����ون،  �إد�ري����ون  وم�شوؤول����ون 
دوره����م �مل�شه����ود يف تبن����ي �جلمعي����ة 
يف  �ملتح����دة،  ل����اأمم  �لعام����ة 
�لتاريخ����ي،  قر�ره����ا   ،2022/7/28
�ل����ذي �إعتر �لو�ش����ول �إىل بيئة نظيفة 
و�شحي����ة وم�شتد�م����ة حق����ًا عاملي����ا م����ن 
حق����وق �الإن�ش����ان. ودعا �لق����ر�ر،، �لذي 
�إ�شتند �إىل قر�ر جمل�ض حقوق �الإن�شان 
�ملذكور، كافة �لدول و�ملنظمات �لدولية 
تكثي����ف  �إىل  �لتجاري����ة  و�ل�ش����ركات 

�جلهود ل�شمان بيئة �شحية للجميع.
وقد رحب �الأمن �لع����ام لاأمم �ملتحدة، 
�أنطونيو غوتري�ض، بالقر�ر �لتاريخي 
وقال �إن����ه يرهن على �إمكانية �أن تتحد 
�ل����دول �الأع�ش����اء يف �لن�شال �جلماعي 
�شد �أزمة �لكوك����ب �لثاثية �ملتمثلة يف 
تغر �ملناخ وفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي 
و�لتل����وث.و�إن �لق����ر�ر “�شي�شاع����د يف 
�حلد م����ن �ملظامل �لبيئية، و�شد فجو�ت 
�حلماية، ومتك����ن �لنا�ض و�الأ�شخا�ض 
�ملعر�ش����ن للخط����ر يف �الأو�شاع �له�شة 
عل����ى وج����ه �خل�شو�����ض مب����ا يف ذل����ك 
�ملد�فعون ع����ن حقوق �الإن�شان �لبيئية، 
�الأطف����ال، �ل�شباب، �لن�ش����اء، و�ل�شعوب 
�الأ�شلية”.و�أ�شاف �أن �لقر�ر �شي�شاعد 
تنفي����ذ  ت�شري����ع  عل����ى  �أي�ش����ا  �ل����دول 
�لتز�ماته����ا وتعهد�ته����ا �ملتعلقة بالبيئة 
�أن  عل����ى  �الإن�شان..و�ش����دد  وحق����وق 
�عتم����اد �لق����ر�ر “لي�ض �ش����وى بد�ية”، 
وح����ث �ل����دول عل����ى جع����ل ه����ذ� �حل����ق 
�ملع����رتف به حديثا “حقيقة للجميع يف 

كل مكان«.
م����ن جهته،�إعت����ر مق����رر �الأمم �ملتحدة 
�الإن�ش����ان  بحق����وق  �ملعن����ي  �خلا�����ض 
�لعام����ة  �جلمعي����ة  ق����ر�ر  �إن  و�لبيئ����ة 
�شيغ����ر طبيعة �لقانون �لدويل حلقوق 
�حلكوم����ات  �إن  نف�شه.وق����ال  �الإن�ش����ان 
�لبيئ����ة  بتنظي����ف  وع����ود�  قطع����ت 
و�لت�ش����دي حلال����ة �لط����و�رئ �ملناخي����ة 
لعقود من �لزمن، لكن �متاك �حلق يف 
بيئ����ة �شحية يغ����ر منظ����ور �لنا�ض من 
“��شتج����د�ء” �حلكومات �إىل مطالبتها 

بالت�شرف.
ويف ه���ذ� �مل�شمار، ف���ان �لعر�ق معني 
ج���دً� به���ذ� �لق���ر�ر �لتاأريخ���ي، وبيئته 
بحاج���ة ما�ش���ة لتنظيفها م���ن �مللوثات 
�خلطرة وتد�عياتها، وجعلها �شحية.. 
فمت���ى �شتتح���رك حكومت���ه وتت�شرف 

لتحقيق هذ� �حلق؟

تعني )ثقافة القطيع(..القيام 
ب�سلوك او فعل غير منطقي وغير 

مبرر يقوم به الفرد حين يرى 
من حوله يفعلون ذلك، ما يعني 
�سيكولوجيا اأن تاأثير الجماعة 
على الفرد ت�سطره او تجعله 

يتخلى عن ا�ستقلليته والت�سرف 
بنف�س �سلوكها.

وق���د �ج���رى علم���اء �لنف�ض جت���ارب كثرة 
الأثب���ات ذلك،بينه���ا عل���ى �شبي���ل �لتو�شيح 
)جترب���ة �مل�شعد(،تتلخ����ض بدخ���ول ثاثة 
��شخا����ض �ىل �مل�شعد فور دخول �ل�شخ�ض 
مو�ش���وع �لتجربة،ووقوفهم ب�شكل عك�شي 
باأن يعطو� ظهورهم لباب �مل�شعد. وح�شل 
�ن �ل�شخ�ض �شرعان ما قام بحركات عفوية 
ت���دل على �شعف ثقته بنف�ش���ه مثل حك �نفه 
�نته���ى �ىل �ل���دور�ن و�لوق���وف مثله���م!..

�لف���رد  �ن  با�شتنت���اج  �لتجرب���ة  لتخ���رج 
يتجاوب م���ع �ملجموعة،ومييل التباع ر�أي 
�الأغلبي���ة دون �أي ف�ش���ول ملعرف���ة �الأ�شباب 

�لتي تدفعه لذلك.
ومن تل���ك �لتج���ارب تو�شل علم���اء �لنف�ض 
�ملي���ل  �لقطي���ع( بان���ه  �ىل جوه���ر )عقلي���ة 
�ل�شلوكي عند �الف���ر�د التباع ر�أي �جلماعة 
�لتي ينتمون �ليها، و)�شلوك �لقطيع( �لذي 
يطلق على �شل���وك �ال�شخا�ض يف �جلماعة 
عندما يقومون بالت�شرف ب�شلوك �جلماعة 

�لتي ينتمون لها دون كثر من �لتفكر.
وكان ع���امل �لنف�ض )مازلو( قد رتب حاجات 
�لفرد بهرم �ن مل ي�شبعها ي�شاب باالحباط، 
�ىل  �النتم���اء  �ىل  �الن�ش���ان  حاج���ة  بينه���ا 
عاطفي���ة  عاق���ات  به���ا  تربط���ه  جماع���ة 

و�جتماعي���ة ت�شط���ره �ىل م�شايرتها، فيما 
ق���ام ع���امل بيلوج���ي بن�ش���ر مقال���ة بعنو�ن 
)هند�ش���ة �لقطي���ع �الن���اين( مفاده���ا �ن كل 
ع�ش���و يف جمموعة م���ا - كما هو �حلال يف 
قطي���ع �حليو�ن���ات - يخ���دم م�شلحته �وال 
باالنتم���اء �ىل جمموع���ة وممار�ش���ة نف����ض 
�شلوكه���ا وتبن���ي نف����ض �فكاره���ا و�لدف���اع 

عنها.
تدجن �لعر�قين على �شلوك �لقطيع

تع���ود ثقاف���ة �لقطي���ع يف �لع���ر�ق �ىل زمن 
��ش���د  �نت���ج  فه���و  �لدكتات���وري،  �لنظ���ام 
�ن���و�ع �ل�شخ�شية �شلبية ه���ي )�ل�شخ�شية 
�ملقهورة( �لتي هي م���ادة )�لقطيع �ملطيع(.
ويف كتاب���ه �ملمت���ع لع���امل �لنف����ض �للبناين 
�الن�ش���ان  ي�ش���ف  حج���ازي(  )م�شطف���ى 
�ملقه���ور بان���ه �مل�شحوق �م���ام �لق���وة �لتي 
يفر�شها �حلاك���م �مل�شتبد فا يجد من مكانة 
ل���ه يف عاق���ة �لت�شل���ط �لعنفي ه���ذه �شوى 
�لر�ش���وخ و�لتبعية و�لوق���وع يف �لدونية 
كقدر مفرو�ض..ومن هن���ا �شيوع ت�شرفات 
�لتزل���ف و�ال�شت���زالم و�ملبالغ���ة يف تعظيم 
�ل�شي���د �تقاء� ل�ش���ّره �و طمع���ا يف ر�شاه..

ويتذك���ر �لعر�قيون جم���وع )�لقطيع( �لتي 
كانت تهتف )للقائد �ل�شرورة(.

و�ملفارق���ة �ن )�شل���وك �لقطي���ع( يتغر �ىل 
نقي�ش���ه ب���� )�شل���وك قطي���ع( جديد، فم���ا �أن 
�طيح ب���� )�شد�م( �لذي كان قائ���د )�لقطيع( 
حت���ى تخلو� عن���ه، حتكمهم نف����ض �حلاجة 
�ل�شيكولوجي���ة يف �لبحث عن )قائد( جديد 
وج���دوه يف )2006( يف )ن���وري �ملالك���ي( 
ومنح���وه لق���ب )خمت���ار �لع�شر(..وكان���ت 
ثقاف���ة �لقطيع،�ملتج�ش���دة ب���ذوي �الأ�شابع 
�لبنف�شجي���ة يف �النتخاب���ات ه���ي �ل�شب���ب 
�لرئي����ض يف بوؤ�ض �لعر�قي���ن وما ��شابهم 
م���ن �شق���اء وفقر وت���و�يل خيب���ات وخوف 
د�ئم م���ن �ملجهول.. وما و�ش���ل �ليه �حلال 
�الآن م���ن �شر�ع بن �ن�شار �لتيار �ل�شدري 
و�ن�ش���ار �الأطار �لتن�شيقي �ل���ذي قد توؤدي 
طلق���ة تائه���ة �ىل �حرت�ب و�شف���ك دماء، مع 
�ن جماه���ر �لطرفن ينتم���ون ملذهب و�حد 

ومعتقد و�حد.
�لعقل���ي  و�حل���ول  �جلمع���ي  �لاوع���ي 

و�ل�شحية
ثاثة عو�مل �شيكولوجي����ة – �جتماعية كان 
لها �لدور �لفاعل يف ��شاعة ثقافة �لقطيع بن 
�لعر�قين بع����د 2003،هي:�لاوعي �جلمعي 

و�حلول �لعقلي و�ل�شحية.
فم����ن خ�شائ�ض �لاوعي �جلمع����ي �نه يغّلب 

�لعقل �النفعايل على �لعقل �ملنطقي يف �شلوك 
�لف����رد و�جلماعة،ويعّطل �لعق����ل �ملنطقي يف 
جوهره..خم����ّدر  يف  �الزمات،و�أن����ه  �وق����ات 
وخال����ق �أوهام...وه����ذ� ما جت�ش����د يف)ثقافة 

�لقطعان( �لعر�قية بعد 2006.
ولق���د �و�شلتن���ا متابعتنا �لعلمي���ة ملا حدث 
ويح���دث يف �لع���ر�ق �ىل �بت���كار م�شطل���ح 
جدي���د �دخلن���اه يف ع���امل �لنف����ض �لعرب���ي 
وي�شكل ��شاف���ة عر�قية لعلم �لنف�ض �لعاملي 
هو )�حل���ول �لعقلي(.. ويعن���ي �ن �مل�شاب 
به ي���رى �اليجابي���ات يف جماعته ويغم�ض 
عينيه ع���ن �شلبياته���ا، وي���رى يف �جلماعة 
�الخ���رى �ل�شلبي���ات وي�شخمه���ا ويغم����ض 
عينيه عن �يجابياتها،ويخرج بحكم خاطئ 

�ن جماعته هي �الف�شل يف كل �شيء.
ومن ه���ذ� �حل���ول �لعقل���ي حتدي���د� ن�شاأت 
�شق���وط  فبع���د  �ل�شحي���ة(.  )�شيكولوجي���ا 
�لنظ���ام يف 2003 ت�شخم���ت )�شيكولوجيا 
�ل�شيع���ة  جماه���ر  يف  �ل�شحي���ة( 
ب�ش���كل  �ل�شيع���ة  ق���ادة  و�لكورد،و��ش���اع 
�و�ش���ح �نه���م كان���و� مظلوم���ن م���ن �ل���ف 
�شنة،فعزفو� على �لوت���ر �لطائفي لي�شيعو� 
و�ملتخلف���ة  �لقطيع..�لتع�شبي���ة  ثقاف���ة 
و..�ل�شخيف���ة. ففي لقائي بع���دد من �شيوخ 
وفاح���ي �لنا�شري���ة �شاألتهم مل���اذ� تعيدون 
فا�شدين،�جابو�)ندري  �شيا�شي���ن  �نتخاب 
بيه���م فا�شدين ب�ض ما نريد �حلكم يروح من 

�ل�شيعه!(.
باملقاب���ل، �ن ثقاف���ة �لقطي���ع ترت�ج���ع ب���ن 
�مل�شحوق���ن �لو�عن حن تتوفر لهم فر�شة 
�خلا�ض من �لطغاة. ففي �نتفا�شة)ثورة( 
دعتن���ي خيم���ة   ،2019 �كتوب���ر  ت�شري���ن/ 
ج���و�د �شليم ل�شاحبه���ا )د�ر �شطور( اللقاء 
�شاح���ة  يف  �ملتظاهري���ن  عل���ى  حما�ش���رة 
�ىل  �دعوه���م  ال  �ن  �لتحرير،و�أو�شتن���ي 
توحي���د تن�شيقياته���م، م���ا ي���دل عل���ى �نه���م 
كان���و� �ل�ش���د لثقافة �لقطي���ع. والأن توحيد 
�لرئي����ض  �لعام���ل  ي�ش���كل  كان  قياد�ته���م 
لتحقيق هدفه���م يف )��شتعادة وطن( فانني 
جتاهل���ت �لن�شيح���ة ودعوته���م بطريقت���ي 
�ل�شيكولوجي���ة �ىل توحيد �شفوفهم..فكان 

�لت�شفيق.
ويبق���ى �لت�ش���اوؤل: ومتى �شترت�ج���ع ثقافة 

�لقطيع يف �لعر�ق؟
�جلو�ب يتوقف عل���ى دور �لقوى �لتقدمية 
و�لوطني���ة يف ��شاع���ة ثقاف���ة �لوع���ي �لتي 
تنم���ي ثقة �الن�ش���ان بنف�شه،وتعيد �ل�شعور 
باالأنتماء للوط���ن ولي�ض �النتماء �ىل )�شيد 
�و �شي���خ ع�ش���رة( ت�شط���ره �ن مي�ش���ي مع 

)�لقطيع( حتى لو كان يعرف �نه..هالك!

البيئة ال�سحية والم�ستدامة حق من حقوق الإن�سان

العراقيون..وثقافة القطيعاأجيال جديدة

 د. قا�سم ح�سين �سالح

 د. كاظم المقدادي 
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�جلزء �الأول: ما مل يخربك به نوري �ل�شعيد 
من قبل

يج���ب �أال يكون هنالك �ش���ر�ع مع �ملهزومني 
�أو مع �الأمو�ت

فرجيل »�شاعر روماين«
حلم ومر�آة مه�شمة

قبل �لن���وم �أزلت ورقة �لتق���ومي �ملثبتة على 
�حلائ���ط، �لثال���ث ع�ش���ر من متوز م���ن �لعام 

.1958
 لق���د �عتدت �أن �أنام باكرً� من���ذ ع�شرة �أعو�م 
تقريبًا، كلبي ال�شي يف ممر �ملنزل، و�لببغاء 
بيب���ي يف قف�ش���ه يف �لطارمة وه���و �لوحيد 
�إىل فر��ش���ي:  �أوي���ت  �ل���ذي يحيين���ي كلم���ا 
»ت�شب���ح عل���ى خري با�ش���ا«، مل يك���ن �أحد من 
�ملنزل �ش���و�ي. وكنت �أع���رف �أين �شاأ�شحو 
�شباح���ًا عل���ى �ش���وت �إذ�ع���ة بغ���د�د ل�شماع 
ن�شرة �الأخب���ار، حينها �شيكون �شائقي عبود 
قد ح���رك �شيارتي �ل���روز ر�ي����س يف �لباب، 
�شاأرت���دي مالب�شي وحاملا �أ�ش���ل �إىل �ل�شالة 
�شيك���ون �خلادم قد جل���ب يل �خلبز و�لقيمر 
و�لع�شل �شاأتن���اول فط���وري و�أ�شرب �شايي 
�ملعت���اد يف �ل�شباح مث���ل كل يوم منذ ثالثني 

عامًا قبل �أن �أذهب �إىل �شر�ي �حلكومة.
لكن���ي يف �للي���ل �شح���وت على حل���م غريب. 
مل �أك���ن هنا يف منزيل، كن���ت يف منزل �آخر، 
منزل موح�س خال من �الأثاث. و�أنا �أقف �أمام 

�مل���ر�آة ب�ش���ورة و�جم���ة، يل وج���ه موح�س، 
و�ش���وت قادم من خلفي ي�شتجوبني دون �أن 
�أفه���م �أ�شئلته. كنت حمموم���ًا وغريبًا ولكني 
مل �أك���ن �شعيف���ًا، وح���ني حاول���ت �أن �أتب���ني 
وجه���ي جيدً� يف �مل���ر�آة ته�شم���ت و�أ�شبحت 
عن���دي قدم���ي قطع���ًا �شغ���رية بع���د �أن �أدمت 
متعرق���ًا،  �لن���وم  م���ن  ��شتيقظ���ت  وجه���ي. 
وقلب���ي  �شدي���د،  بعط����س  �شاع���رً�  مرجتف���ًا، 
يخف���ق بق���وة. حاولت متال���ك �أع�شابي دون 
�أن �أفل���ح. نه�ش���ُت م���ن فر��ش���ي و�ش���رت يف 
�ملمر، ع���ربت كلبي ال�شي �لذي مل ينه�س من 
مكانه، و�جتهت �إىل �ملطبخ. �أ�شعلت �ل�شوء 
وتناولت كاأ�شًا من �ملاء ثم عدت �إىل فر��شي، 
�إال �أين مل �أه���د�أ. لقد �شع���رت بفر�غ كبري يف 
قلبي، كم���ا ل���و �أن �شيئًا �شيح���دث يل قريبًا. 
�أم���ر حمت���م. �أحالمي ال تك���ذب. حلمت نف�س 
�حللم يوم جنوت من حرب �لقوقاز، ونف�شه 
ي���وم �نك�شر جي�شي يف ليبي���ا، ونف�س �حللم 
يف �لعام 1941 حني هربت من �النقالبيني، 
ولكن هذه �ملرة �ش���يء خمتلف، هنالك �ملر�آة 

�لتي ته�شمت و�أدمت يل وجهي.
 ح���ني ع���دت �إىل �لن���وم مل �أكن مرتاح���ًا، لقد 
منت نومًا م�شطربًا، �أحالم غريبة و�أ�شو�ت 
تاأتيني كلها تنذر �أن �شباح يومي يف �لر�بع 
ع�شر من متوز هذ� �شيكون �شباحًا خمتلفًا.

 ويف �أول طل���وع �ل�شم����س، بع���د �أن طرق���ت 
�أ�شعته���ا �لذهبي���ة �لو�هن���ة نافذت���ي، وعل���ى 
زقزق���ات �لع�شاف���ري �ملتجمعة عل���ى عري�شة 
�لعن���ب يف �لطارمة �شمعت �ش���وت �خلبازة 

تتكلم مع �ل�شائق ع���ن حتركات ع�شكرية يف 
�ل�ش���و�رع. فهرع���ت مبا�ش���رة �إىل �ملذياع ما 
�أن فتحت���ه حتى �شمعت �أغني���ة م�شرية طاملا 
تذيعه���ا �إذ�عة �شوت �لعرب �لتي كر�شها عبد 
�لنا�ش���ر ملهاجمت���ي، » �أخي ج���اوز �لظاملون 
�مل���دى«، فاأدركت مبا�ش���رة �أن حركة ع�شكرية 
و�نقالب���ًا �شيا�شي���ًا يف �لب���الد ق���د ح���دث. مل 
�أتاأخ���ر �أب���دً� يف حمل م�شد�ش���ي وو�شعه يف 
جيب �لبيجام���ا �لتي كن���ت �أرتديها، تناولت 
بع�س �لنق���ود من �لكومدين���و وح�شوت بها 
جيب���ي �الآخ���ر. �أدرك���ت حلظته���ا �أال وقت يل 
الرت���د�ء مالب�س �أخرى، تناول���ت �لروب من 
على �لكر�شي �لقري���ب من �شريري و�رتديته 
بهدوء، نع���م بهدوء، ورمب���ا ت�شتغربون من 
�أي���ن ياأتيني ه���ذ� �لهدوء ويف ه���ذه �للحظة 
بالذ�ت؟ يف هذه �للحظات ي�شطرب �لرجال، 
�لعك����س  عل���ى  �إين  �إال  قلوبه���م،  وترتع����س 
م���ن ذل���ك عند �خلط���ر يغمرين ه���ذ� �ل�شعور 
�لهادئ �ملفع���م باليقظة و�حل���ذر، �إنه ي�شمح 
يل مبر�قب���ة كل حركة حميط���ة بي، كل ناأمة، 
كل �شل���وك. ي�شتيقظ عقل���ي التخاذ �خلطوة 
�ل�شحيح���ة �ملالئمة، هذ� �ل�شع���ور هو �لذي 
�أنق���ذ حياتي ع�شر�ت �ملر�ت م���ن �ملوت، هذ� 
�ل�ش���يء يجعلني �أحلل كل �ملعطيات �ملحيطة 

بي ثم �تخذ �خلطوة �الأكيدة �لالزمة.
بع���د خط���و�ت م���ن م�شريت���ي نح���و �لب���اب، 
�شمعت �إط���الق ر�شقة م���ن �لر�شا�س متجهة 
نحو �ملنزل. �إحدى هذه �لر�شا�شات �أ�شابت 
�لببغ���اء وقتلت���ه يف �حل���ال. دم���ه �الأحم���ر 

�لق���اين �أخذ يقطر من ري�ش���ه �الأخ�شر، بيبي 
ل���ن يق���ول يل بع���د �الآن ت�شبح عل���ى خري يا 
با�شا، ر�أيته وقد تدىل ر�أ�شه يف �لقف�س، �أما 
�لر�شا�ش���ات �الأخريات فق���د �خرتقن بع�س 
�لناف���ذة و��شتق���ّر �لبع�س منه���ا يف �لو�جهة 

�لرخامية.
�أنا متاأكد من �أن �النقالبيني �شيبعثون زمرة 
للمن���زل م���ن �أج���ل قتلي، �أن���ا متاأك���د من ذلك 
متام���ًا، وه���م يعرفون ل���و جنوت �أن���ا فاإنهم 
لن ينج���و� بانقالبهم! �إذن عل���ّي �أن �أبقى يف 
�حلي���اة كي �أع���ود له���م، وهم يعرف���ون ذلك، 
هم يعرفون �أن �أعم���دة �حلكم يف هذه �لبالد 
ث���الث: �ملل���ك و�لو�ش���ي، و�أن���ا. ل���ن يهتمو� 
�إمن���ا  ذل���ك.  �أع���رف  �الأول���ني،  بال�شخ�ش���ني 
�شين�شغل���ون بي، الأنه���م يعرفون، لو جنوت 
�أنا لن يطي���ح �لعر�س يف هذه �لبالد، و�أق�شم 

على ذلك.
�إذن �بق هنا يا ال�شي فاأنا عائد �إليك. ال تخ�س 
�شيئ���ًا، وعدتك مرًة قبل هذه �ملرة وعدت لك. 
�نتظ���رين هن���ا و�هد�أ مثلي. ل���ن يجدوك يف 

هذ� �ملكان.
�لت���ي  �إىل �حلج���رة  �أدخل���ت �لكل���ب ال�ش���ي 
�أتن���اول فيه���ا �لكع���ك و�ل�ش���اي يومي���ًا، لكي 
�أحميه م���ن ر�شا�شه���م ومن غدره���م. ال�شي 
�أ�شبح عج���وزً� مثلي، مل يعد يقاتل كما كان، 
ولكن���ي �أعطيته �لق���وة من هدوئ���ي ورباطة 
جاأ�ش���ي. »نح���ن مل نكرب بعد ي���ا ال�شي!«، هل 
�أ�شب���ح كل �شيء خمتلفًا حًقا؟ لي�س كل �شيء 
ميك���ن �أن يتغ���ري على �لرغم م���ن ذلك؟ �أعني، 
يج���ب �أن تك���ون هن���اك بع�س �الأ�شي���اء �لتي 

تبقى كما هي.
مل متر �لكثري من �للحظات، وعلى �لرغم من 
�أن ه���ذ� �لوقت طوي���ل ج���دً� بالن�شبة لال�شي 
ويل، ولكني �شع���رت حلظتها �أنه �شباق على 

�لزمن بيني وبينهم وعلّي �أن �أهزم �لوقت.
�أعن���ي، عل���ّي �أن �أح�ش���ب �لوق���ت جي���دً� على 
�ملن���زل  ك���م �شي�شتغ���رق دخوله���م  �شاعت���ي، 

وخروجي �أنا من �لباب �خللفي.
 �إن���ه �لزمن �ل���ذي �أعرفه جيدً� و�أق���دره، فقد 
�أم�شي���ت وقت���ًا طوي���اًل يف حك���م ه���ذ� �لبلد، 
�شارعت وف���زت، ومتكنت م���ن �لق�شاء على 
جمي���ع خ�شوم���ي ومناف�ش���ّي. ل�ش���ت رقم���ًا 
�شه���اًل، لق���د �أم�شي���ت زمنًا لي����س ق�شريً� وال 
م�شامل���ًا و�أن���ا �أتربع على كر�ش���ي �حلكم. لقد 
�أ�شبح���ت رئي�ش���ًا للوزر�ء 14 م���رة، وها �أنا 
�لي���وم رئي����س حلكوم���ة �الحت���اد �لها�شمي، 
وب�شطت �شلطتي عل���ى بلد عرف با�شطر�به 
و�شعوبت���ه، لذ� وقبل �خل���روج ميكنني، بل 
م���ن �الأف�ش���ل �أن �ألق���ي نظ���رة عل���ى �لكر�شي 

و�لف�ش���ي  �الأ�ش���ود  �ملخم���ل  م���ن  �مل�شن���وع 
�ملطروح ب�شكله �لغام�س خلف مكتبي.

يف مكتبي
يف ه���ذ� �مل���كان كن���ت ��شتقب���ل ز�ئ���ري م���ن 
�ل�شيا�شي���ني و�لع�شكري���ني حي���ث يجل�شون 
�أمام���ي ويرت�ءى لهم من خلفي، عرب �لنو�فذ 
�الإنكليزية �لكبرية و�لتي توؤدي �إىل �ل�شرفة، 
نه���ر دجلة �لذي يجري. �لنهر �لذي يهدر منذ 
�آالف �ل�شن���ني بحركته �خلالدة �الأبدية. كنت 
تق�ش���دت �أن �أجل�شه���م هك���ذ� وه���م ينظرون 
�إىل �ندفاعاته �لقوي���ة �لقا�شية وهو ي�شارع 
ويندفع بق���وة، ليعرفو� حقيقة كل �الأ�شاطري 

�لتي حتيط بي.
 لق���د �أحبب���ت �ل�شلطة، �أمر �أقّر ب���ه دون �شك، 
ومن���ذ تدريبي �لع�شك���ري يف مدر�شة �لقتال 
�لت���ي  �ل�شب���اب  ف���رتة  يف  �إ�شطنب���ول،  يف 
�أتباه���ى بها كثرًي�، �لف���رتة �ملبهمة و�لعدمية 
�ل�ش���كل عن���د كل �إن�ش���ان. ورمبا ه���ي �لفرتة 
�لهارب���ة و�له�شة يف حياة كل �شيا�شّي، لكنها 
منحتن���ي ع���ددً� م���ن �ال�شتثن���اء�ت �لر�ئعة، 
و�لت���ي جعلتن���ي �أ�شعر ب���اأين �الأنقى بني كل 
�ل�شيا�شي���ني �لذي���ن عرفته���م، عرف���ت من هو 
منه���م �جليد وم���ن منهم �ل���رديء. رمبا كنت 
�أحكام���ي، ولك���ن  غ���ري من�ش���ف يف بع����س 
د�خل���ي مل يك���ن �شيئ���ًا، و�أو�ف���ق دون خجل 
بجهل���ي به���ذ� �لع���امل و�ل���ذي ظنن���ت �أنن���ي 
�أعرف���ه، لكنني مل �أعرف �أي نوع من �لطموح 

�لتافه و�جل�شع كما يعرفونه.
بذل���ك؟ يف حيات���ي  �أع���رتف  �أن  ه���ل يج���ب 

�ل�شيا�شية تنازلت عن جميع �مللذ�ت �لتافهة، 
وكر�شت نف�ش���ي �إىل جّو �ملكان �لذي تتم فيه 
�شناع���ة �ش���وؤون �لعامل، �إىل مطب���خ �ل�شلطة 
و�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �ل�شعب���ة. لق���د تنازل���ت 
للخدم عن مل���ّذ�ت �ل�شر�ب و�لن�شاء وغّطيت 
نف�ش���ي باملجد. مع �أين مل �أكن �أحلم �أن �أكون 
�لرج���ل �ل�شعبي �لعظيم �لذي ي�شتقّر �ل�شعب 
عند قدمي���ه، ذلك �لذي يف���رح �أن تكون حفنة 
من �جلهلة وقد �شعدت يف د�خلهم �لعو�طف 
�لفوري���ة ليقّبلو� يدي���ه بعد �أن بّلل���و� ر�شغه 
بالدم���وع. ب���د� يل ه���وؤالء يتنف�ش���ون غب���ار 
�لعو�طف ويعّدونها جمدً�. نعم �إنها من غبار 
�لعو�ط���ف ولي�ش���ت م���ن �مل�شاع���ر �ل�شادقة، 
�أب���دً�. لق���د ب���د� يل عب���د �لنا�ش���ر و�أقوله���ا 
�شدقًا كن���وع من �ل�شلبي���ة �ل�شيا�شية و�شكل 
منخف����س م���ن �ل�شلط���ة. لق���د كان���ت �شهيته 
للرع���اع كتن���ازل حقيق���ي ع���ن �ل�شيا�ش���ة...
وتن���ازل ع���ن �الأم���ور �لعظيمة �لت���ي تطلبها 
�الأّمة من مو�طنيه���ا، مثل �لقّوة و�ل�شجاعة. 
هوؤالء يري���دون �أن تعبدهم �جلماهري مبذلة 
و�أن يتحول �ل�شع���ب �إىل حمبني جبناء �أمام 
حاكميهم، كي ي�شعرو� هم باملجد...مل �أطلب 
هذه �مل�شاعر مطلقًا الأنها متحو �ل�شجاعة من 
قل���وب �لرجال ومتنعهم عن �لقتال وجتعلهم 

�أ�شبه بدمى حم�شوة بالتنب ال �أكرث..

ف�صل من رواية » الزعيم » للروائي غلي بدر 
والتي �صت�صدر قريبا عن دار المدى

قالت �شرطة والية نيويورك اإن الكاتب 
ال�شهير �شلمان ر�شدي، تعر�ض للطعن 

ام�ض االول الجمعة قبل محا�شرة 
مقررة في والية نيويورك. وح�شب 
�شحيفة الغارديان البريطانية فان 
مرا�شل اأ�شو�شيتد بر�ض �شاهد رجاًل 

يقتحم المن�شة في موؤ�ش�شة ت�شوتوكوا 
ويبداأ باالعتداء على ر�شدي اأثناء 

اثناء ا�شتعداده لتقديم المحا�شرة، ، 
وتم تقييد الرجل المعتدي واحتجازه. 
وجاء في بيان �شادر عن �شرطة والية 
نيويورك، �شدر بعد حوالي �شاعة من 
الحادث، اأن ر�شدي اأ�شيب »بطعنة في 
رقبته«. تم نقله على الفور بطائرة 

هليكوبتر اإلى م�شت�شفى في المنطقة، 
على الرغم من اأن حالته »لم تعرف 

بعد«...

وق���ع �العت���د�ء قب���ل �ل�شاع���ة 11 �شباحا 
بقلي���ل يف معه���د ت�شوتوك���و� بالقرب من 
�إي���ري يف غ���رب والي���ة نيوي���ورك. متت 
دع���وة ر�شدي، موؤلف 14 رو�ية، للحديث 
ع���ن �أهمي���ة من���ح �لواليات �ملتح���دة حق 
�للجوء للكتاب و�لفنانني. و�أفادت تقارير 
�شهود عيان �أن رج���اًل يرتدي قناعا �أ�شود 
�ندف���ع �إىل خ�شبة �مل�ش���رح وبد�أ مبهاجمة 
ر�ش���دي بينم���ا كان جال�ش���ا عل���ى خ�شب���ة 
�مل�شرح، ويذكر �ن موؤ�ش�شة دينية �ير�نية 
�عادت ق�شية �شلمان ر�شدي �ىل �لو�جهة 
ع���ام 2012 عندما خ�ش�ش���ت مبلغ ثالثة 

ماليني دوالر لقتله..
�أعم���ال  وكي���ل  ق���ال  جدي���د  تط���ور  ويف 
�لرو�ئ���ي �لربيط���اين �شلمان ر�ش���دي �إن 
م���ن �ملرجح �أن يفقد ر�ش���دي �إحدى عينيه 
كما �أنه يعاين من قطع يف �أع�شاب �إحدى 
ذر�عي���ه و�أ�ش���ر�ر بالكبد بع���د �أن تعر�س 
للطعن ي���وم �جلمعة. وقال �لوكيل �أندرو 
ويل���ي يف بي���ان مكت���وب »�الأنب���اء لي�شت 
جيدة ومن �ملحتمل �أن يفقد �شلمان �إحدى 
عيني���ه. �أع�شاب يدي���ه �نقطعت وتعر�س 
كب���ده للطع���ن وت�ش���رر«، بح�ش���ب وكالة 
رويرتز. وعّرفت �ل�شرطة عن �مل�شتبه فيه 
عل���ى �أّنه يدع���ى »هادي مط���ر« )24 عاًما( 
من فريفيو يف والية نيوجريزي �لقريبة 
من نيوي���ورك، يف حني مل ّتت�شح دو�فعه 

حّتى �الآن.
يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من كانون �لثاين 
ع���ام 1998 نام للم���رة �الأوىل مع زوجته 
و�بنه من دون حر��شة. فقد �بلغ �لرئي�س 
�الير�ين حممد خامتي و�شائل �العالم �ن 
قتل �شلم���ان ر�شدي ��شبح م���ن �ملا�شي،، 
�شيطاني���ة«  »�آي���ات  رو�يت���ه  �ن  يتذك���ر 
��شطرت���ه �أن يعي����س يف �خلفاء، لكنه يف 
�ملقاب���ل ��شبح من م�شاه���ري �لعامل. عا�س 
بالن�ش���اء طل���ق زوجت���ه �الوىل  مهو�ش���ا 
كالري�شا، ليت���زوج ماريان �لت���ي و�شفها 
بانه���ا تعي����س يف �لوهم وفق���دت �تز�نها 
�لعقل���ي، ليت���زوج بعده���ا م���ن �شحفي���ة 
��شمه���ا �ليز�بي���ت، مل يط���ق �ش���رب معها، 
وق���ال لل�شحفيني بعد طالقهم���ا �نها تريد 
�ن تخ���رج من���ه وه���ي مليون���رية، تزوج 
عار�شة �زياء هندي���ة ت�شغره بربع قرن، 
ومل ي�شتمر �لزو�ج �كرث من �ربعة �عو�م 
كان يغ���ار عليه���ا من عد�ش���ات �مل�شورين 
ق���ال  م���كان،  كل  يف  يالحقونه���ا  �لذي���ن 
لل�شحفي���ني �نه ال يق���ل �همية عن جيم�س 
منح���ه  برو�ش���ت..  ومار�شي���ل  جوي����س 
رئي����س �لوزر�ء �لعم���ايل توين بلري لقب 
فار�س.يكتب طارق علي �أن رو�ية �شلمان 
ر�ش���دي » �لع���ار« متث���ل هجوم���ا �شيا�شيا 
عنيفا على باك�شان �شياء �حلق �لذي كان 
يتلذذ بقتل �لنا�س. وي�شيف طارق 

عل���ي �ن���ه غالبا م���ا تتف���وق �حلقيقة على 
�خليال يف دولة �شياء �حلق �جلهنمية.. 
يكت���ب �لباك�شتاين �إعجاز �حمد يف كتابه 
�ىل  ترجم���ه   –  « �آد�ب  �مم،  طبق���ات،   «
�لعربي���ة ثائ���ر دي���ب - �ن رو�ي���ة » �لع���ار 
�لتي ت���كاد تكون عن باك�شت���ان على وجه 
�حل�شر، هي عمل موجع وموئ�س، وُمغم 
وخان���ق، �كرث من رو�ي���ة ر�شدي �الخرى 
�طف���ال منت�شف �لليل بكث���ري. �الح�شا�س 
بان باك�شتان قف�س ه���و �ح�شا�س حا�شر 
��ش���ال » وي�شي���ف �إعج���از �حم���د �ن هذه 
�لروؤية �لقامتة هي ما ميكن �لوقوع عليه 

يف رو�ية �ورويل �ل�شهرية » 1984”.
يف �شن �ملر�هقة �أكت�شف �أن ��شمه �الأخري 
ق���د مت �خرت�ع���ه، ومل يك���ن موروث���ًا عن 
�ج���د�ده : »مل يكن ج���دي ي�شمى ر�شدي«، 
حي���ث �أ�شر و�ل���ده �أن ي�ش���ع ��شم ر�شدي 
م���ع ��ش���م �لعائل���ة كان يريد لقب���ا جديدً�، 
وب�شبب �شغفه بعقالني���ة �بن ر�شد، هكذ� 
وج���د نف�شه ي�شمى �شلم���ان ر�شدي، وبعد 
عق���ود �شي�شتخ���دم نف����س طريق���ة و�ل���ده 
يف �ختي���ار ��ش���م جدي���د ل���ه ع���ام 1988 
بع���د �لفت���وى �الإير�نية بقتل���ه �أثر �شدور 
رو�يت���ه » �آيات �شيطاني���ة » حيث يقرر �ن 
يطلق عل���ى نف�شه ��شم » جوزيف �نطو�ن 
للكاتب���ني  �الأول���ني  �الإ�شم���ني  �خ���رتت   »:
جوزي���ف كون���ر�د و�أنط���و�ن ت�شيك���وف 
��شم���ًا يل �أثن���اء عملي���ات �الختب���اء �لتي 

فر�ش���ت عل���ّي.. كان حر��ش���ي يدعونن���ي 
ج���و، فيم���ا تع���ودت �ن �كتب ع���ن �شلمان 
ر�ش���دي ب�شيغة �لغائ���ب ». �قرتحت عليه 
�ل�شرط���ة �لربيطاني���ة �ن يج���ري جر�حة 
جتميلي���ة لتغي���ري مالحمه لكن���ه رف�س.. 
�درك �نه منذ حلظة �شدور �لفتوى �نه مل 
يعد �شلم���ان ر�شدى �لق���دمي، مل يعد كاتبا 
يوؤل���ف �لرو�يات، كان ي�شع���ر �ن �ملقربني 
من���ه �خذو� ينظرون �لي���ه بعطف وكانهم 
ينظرون �ىل رجل ي�شاق بعد حلظات �ىل 

�مل�شنقة.
ولد �شلم���ان ر�شدي يف �لتا�ش���ع ع�شر من 
حزير�ن ع���ام 1947 يف بومباي، ينتمي 
�إىل عائلة ك�شمريية م�شلمة، و�لده �أني�س 
�أحم���د ر�شدى، حمامى تخ���رج من جامعة 
كام���ربدج، حت���ول فيم���ا بع���د �إىل رج���ل 
�أعمال، ق�شى �شلمان يف بومباي �شنو�ت 
در��شت���ه �الأوىل، قب���ل �أن ينتق���ل مع �أهله 
�إىل بريطاني���ا ليلتحق باجلامع���ة �مللكية 
ف���ى كامربيدج يدر�س �لتاري���خ �لذي كان 
مولع���ا ب���ه ، كانت �طروحت���ه للتخرج عن 
�لتاري���خ �لهن���دى �أثناء ف���رتة �لكفاح �شد 
�لربيطاني���ني، من �نتفا�ش���ة 1859 حتى 
ي���وم �ال�شتقالل فى �أب 1947، فيما �أخرب 
��شت���اذه يف �جلامع���ه، �ن���ه ب�ش���دد كتابة 
در��ش���ة ع���ن ظه���ور �ال�ش���الم و�خلالف���ة 
�ملبكرة، ن�شحة �ال�شت���اذ قائال : »ال تكتب 
�أب���دً� �لتاري���خ، �إال بع���د يك���ون باإمكان���ك 

�شماع �أ�شو�ت �لنا����س » �شيظل ل�شنو�ت 
قادم���ة يفكر به���ذه �لن�شيح���ة وهو يكتب 
رو�يات���ه عن تاري���خ �لهن���د وباك�شتان :« 
�إن مل يك���ن لديك �إح�شا����س بالطريقة �لتى 
يتكل���م به���ا �لنا����س، فاأن���ت مل تعرفهم مبا 
يكف���ى، وبالت���اىل ال ت�شتطي���ع �أن ت�ش���رد 
ق�شته���م »، يرد على �ش���وؤ�ل حول �ل�شجة 
�لت���ي �ثارته���ا رو�يته » �آي���ات �شيطانية » 
و�ال�شاءة �لت���ي تعر�س فيه���ا للمعتقد�ت 
�ال�شالمية بالقول :« ل�شت بالتاأكيد م�شلمًا 
�شاحل���ًا. لكنني �أ�شتطيع �لقول �الآن �إنني 
م�شل���م. يف �لو�قع ي�شع���دين �لقول �إنني 
�لي���وم من جماعة كانت قيمها د�ئمًا قريبة 

�إىل قلبي “
ن�ش���ر �شلم���ان ر�ش���دي مذكر�ت���ه » جوزف 
�نط���و�ن » يف �يل���ول ع���ام 2012، حي���ث 
ي���روي فيه���ا ف���رتة �ختبائه م���ن �لفتوى 
�لت���ي �ش���درت بقتل���ه، و�لت���ي و�ش���ع لها 
ثم���ن ثالثة مالي���ني وثلثمائة �ل���ف دوالر 
ل���كل م���ن يقت�س م���ن ه���ذ� �لكات���ب �لذي 
��شاء �ىل �ال�ش���الم يف �الآيات �ل�شيطانية 
عل���ى  ر�ش���دي  ي�ش���ر  �ملذك���ر�ت  ويف   ،  «
�لتم�شك برو�يته �ملثرية للجدل ، ويهاجم 
منتقديه وي�ش���ف �ملافعني عنه بالعظماء. 
يهاج���م نا�ش���ره الن���ه توق���ف ع���ن ��شد�ر 
�لرو�ي���ة بع���د �لفتوى، كت���ب يف �شحيفة 
ذ� تاميز: » ل�شت بالتاأكيد م�شلمًا �شاحلًا. 
يف �لو�ق���ع ي�شع���دين �لقول �إنن���ي �ليوم 
م���ن جماعة كان���ت قيمها د�ئم���ًا قريبة �إىل 
قلب���ي«. بع���د �لفت���وى تنقل ب���ني ع�شرين 
منزاًل كان بع�شه���ا الأ�شدقائه، وكان عليه 
�لنفق���ات.  ودف���ع  �إقامت���ه  �ختي���ار حم���ل 
دفعت �حلكوم���ة �لربيطانية مليون جنيه 
��شرتلين���ي �شنويًا حلر��شته ط���و�ل �أحد 
ع�ش���ر عام���ًا، وخ�ش�شت ل���ه �أربعة رجال 
من �ل�شرطة و�شي���ارة م�شادة للر�شا�س. 
طّلق وزوجته �ثناء فرتة �ختبائه، بعد �ن 
�تهمته باجلنب و�لغرور. قال له �مل�شوؤول 
عن حمايت���ه :« �إنك تخاطر ب�شالمة �شكان 
نف�ش���ك«...  تعظي���م  يف  لرغبت���ك  لن���دن 
هاجمت���ه �شقيقت���ه الأن���ه �ش���ور بع�س من 
�ف���ر�د عائلته يف ع���دد من رو�يات���ه، »�نه 

خان �لعائلة ».

ت�شادف هذه االأيام الذكرى 
الثمانون لوفاة موؤلف مو�شيقي مهم 
كثير االإنتاج ومتعدد االهتمامات، 

هو اإرفين �شولهوف )1894 - 
 .)1942

ول���د يف ب���ر�غ لعائل���ة يهودي���ة مي�شورة 
م���ن خلفية ثقافي���ة �أملانية وتلق���ى در��شة 
كون�شرفات���و�ر  يف  ممت���ازة  مو�شيقي���ة 
ب���ر�غ يف �لبد�ية وه���و يف �لعا�شرة، ثم 
يف عا�شم���ة �المرب�طوري���ة �لنم�ش���اوي 
يف  بعده���ا   ،)1906( فيين���ا  �ملجري���ة 

اليبزيج عن���د ماك�س ريغ���ر )1908(، ثم 
در��شت���ه  لينه���ي   )1911( كولوني���ا  يف 
�الأكادميي���ة يف 1914. ي�شفه �ملوؤرخون 
باأنه كان �أكرث جمايليه ف�شواًل و�نغما�شًا 
�إىل  يتح���ول  �أن  قب���ل  �لتجريبي���ة  يف 
�لو�قعي���ة �ال�شرت�كي���ة يف �لعق���د �الأخري 

من عمره.
غ���ري �أنه م���ا كاد يبد�أ حيات���ه �ملهنية حتى 
�ندلعت �حل���رب �لعاملي���ة �الأوىل، ف�شيق 
�جلي����س  �شم���ن  ليخ���دم  �جلبه���ة  �إىل 
�أماك���ن  ع���دة  يف  �ملج���ري  �لنم�ش���اوي 
منه���ا �جلبه���ة �لرو�شية، وج���رح مرتني. 
�شرع���ان ما تعززت لدي���ه كر�هية �حلرب 
ب�شبب ب�شاعتها وعبثيتها. و��شل تاأليف 
�لع�شكري���ة،  خدمت���ه  �أثن���اء  �ملو�شيق���ى 
لين�ش���ر بع�س �أعماله فور �نتهاء �حلرب. 
�لطليعي���ة  باملو�شيق���ى  باالهتم���ام  ب���د�أ 
و�الثن���ا ع�شري���ة )دوديكافوني���ة( وتاأثر 
بالد�د�ئية عندم���ا �أقام فرتة يف دري�شدن 
مع �خت���ه �لر�شامة ب���ني 1919 - 1922 
�لثقافي���ة  �حلي���اة  يف  ن�شط���ني  وكان���ا 
و�لفنية �لت���ي �شهدتها �شنو�ت جمهورية 
فامي���ار وقته���ا، ث���م عا����س يف برلني بني 
1922 - 1924 قب���ل �أن يعود �إىل بر�غ. 

م���ن �أعمال���ه �ملث���رية و�ل�شادم���ة يف تلك 
�لف���رتة �ل�شونات���ا �الأروتيكي���ة )1919( 

�لتي تقدمها ممثلة تتاأوه.
ت�شب���ب �لت�شخ���م �لكب���ري �ل���ذي �أ�ش���اب 

�لعائل���ة  فق���د�ن  يف   1923 يف  �أملاني���ا 
للعم���ل  �شوله���وف  فا�شط���ر  ثروته���ا، 
و�العتم���اد عل���ى م���ا يك�شب���ه م���ن عمل���ه 
كع���ازف ماه���ر وموؤل���ف خ�ش���ب لتوفري 
معي�شته، وكان عازف���ًا جيدً� على �لبيانو 
ووظ���ف يف �أعمال���ه �ملو�شيق���ى �ل�شعبية 
�لت�شيكية وخمتل���ف تفرعاتها. كان يقدم 
يف هذه �حلف���الت �أعماله و�أعمال ممثلي 
مدر�ش���ة فيينا �لثاني���ة )�شونربغ وبريغ 
وغريه���م م���ن �ملو�شيقي���ني �لطليعيني(. 
م���ن جان���ب �آخ���ر تع���رف عل���ى مو�شيقى 
�جلاز مبك���رً� وب�شكل عمي���ق و�أ�شهم يف 
تقدميه���ا ون�شره���ا، ووظفه���ا كذل���ك يف 
�أعمال���ه �ملو�شيقي���ة. وكان يوؤمن بتجديد 
�ملو�شيق���ى �لكال�شيكي���ة ع���رب مز�وجتها 
باجلاز. وكان �جلاز قد دخل �أوروبا عرب 
�جلن���ود �الأمريكيني م���ن �لزنوج )�لفرقة 
�لت���ي   369 �مل�ش���اة  لكتيب���ة  �ملو�شيقي���ة 
قادها جيم�س ري�س يوروب( و�نت�شر يف 

فرن�شا و�أملانيا بعد �حلرب.
تز�ي���د ميله للي�ش���ار و�ل�شيوعية و�ن�شم 
وز�ر   ،1931 يف  �لي�ش���ار  جبه���ة  �إىل 
�الحت���اد �ل�شوفيت���ي يف 1933 لي�شرتك 
يف م�شابق���ة للم�ش���رح �لعم���ايل ويق���دم 

حفالت مو�شيقية يف مو�شكو ولنينغر�د. 
�أّل���ف يف تلك �لفرتة �لكثري من �ملو�شيقى 
و�الأغاين �لثوري���ة، ومنها كانتاتا ملغنني 
هو�ئي���ة  وفرق���ة  وكور����س  منفردي���ن 
�ل�شيوع���ي  �لبي���ان  ن����س  �إىل  ��شتن���ادً� 
)1932(، وه���و عم���ل فقد لعق���ود قبل �أن 
يت���م �لعثور علي���ه يف �أر�شي���ف �شوفيتي 

يف �شتينات �لقرن �لع�شرين.
لك���ن و�شول هتل���ر �إىل �ل�شلط���ة وتز�يد 
�لنف���وذ �لن���ازي يف كل و�ش���ط �أوروب���ا 
جعله يفكر يف مغ���ادرة ت�شيكو�شلوفاكيا 
�إىل �لوالي���ات �ملتح���دة، لكن���ه ف�ش���ل يف 
طلب���ًا  فق���دم  تاأ�ش���رية،  عل���ى  �حل�ش���ول 
للح�ش���ول عل���ى �جلن�شي���ة �ل�شوفيتي���ة، 
وق���د ح�ش���ل عليه���ا بالفعل �شن���ة 1941 
لكن �ل�شلطات �لنازية �عتقلته قبل �شفره 
ب�شب���ب �لهج���وم �الأمل���اين عل���ى �الحت���اد 
�ل�شوفيت���ي �شي���ف ذ�ك �لع���ام، و�أر�ش���ل 
ت���ويف  حي���ث  بافاري���ا  يف  معتق���ل  �إىل 
1942 وه���و يف �لثامن���ة  بال�ش���ل �شن���ة 
و�الأربع���ني م���ن �لعم���ر. وكان ق���د �أر�شل 
مقدم���ًا خمطوطات موؤلفات���ه �إىل �الحتاد 
�ل�شوفيت���ي، ب�شمنه���ا خمطوط���ة �لبيان 

�ل�شيوعي مارة �لذكر.

الـزعـيـــم

 لطفية الدليمي
قناديل

 �أم�شيت بع�س �لوقت و�أنا �أتاأّمُل ذلك �لفديو �لق�شري �لذي يظهر فيه �شخ�ٌس 
تبدو عليه عالمات �ل�شعادة �ملفرطة )حتى لو كانت تلك �ل�شعادة م�شنوعة 
ملحقاته.  مع  )�لباجة(  من  د�شمًا  طبقًا  يتناوُل  وهو  دعائية(  الإعتبار�ت 
بت�شريح  �لدعائي  ت�شجيله  �أردف  �لرجل  �أّن  هو  �ملو�شوع  يف  �لطريُف 
�الأخرى  �ل�شعوب  و�أّن  )�لباجة(،  هو  �لعر�قيني  �شعادة  �شّر  �أّن  فيه  يقوُل 
يتاآكلها �الكتئاب الأّن مو�طنيها مل يعرفو� لذة تناول )�لباجة( يف فطورهم 

�ل�شباحي !!
 نعرُف �أّن منا�شيب �ل�شعادة لدى كّل �ل�شعوب تتحقق طبقًا لقدرة �الأفر�د على 
حتقيق متطلبات خمطط ما�شلو Maslow يف تر�تبية �حلاجات �الن�شانية: 
�الأولوية بالطبع حلاجات �الأمان و�إد�مة متطلبات �لوجود �لبيولوجي، ثّم 
تاأتي �حلاجات �الإجتماعية، وبعدها �حلاجة للتقدير �الجتماعي، ثّم �حلاجة 
لتحقيق �لذ�ت Self – Actualisation. عندما نقوُل �أن منا�شيب �ل�شعادة 
�لعامة  �الح�شائية  �ملعايري  هو  فاملق�شود  ما�شلو  ملخطط  تنقاُد  �جلمعية 

للتحقق، وهذه �ملعايري حتكم �ملجاميع �لكبرية ولي�س �حلاالت �لفردية.
 لناأخذ �حلالة �لعر�قية كمثال جمعي لل�شعادة. كان �لعر�قيون يف �ملتو�شط 
يعي�شون  �لنفطية،  �ملد�خيل  �أقيام  تفجر  وعقب  �ل�شبعينات،  �أيام  �لغالب 
بطريقة يرونها و�فية مبعايري �ل�شعادة باملقارنة مع �لعقود �ل�شابقة. دعونا 
�لنا�س.  �لقا�شية، نحكي هنا عن عامة  �ل�شيا�شة و�أحابيلها و�رتكاباتها  من 
و�جلذب  �ل�شد  من  عديدة  عقود  عقب  �ل�شيء  بع�س  �لعر�قيون  �إ�شرتخى 
�أر��س  قطع  على  �أغلبهم  ح�شل  و�لقلوب.  �لعقول  يف  �لهموم  ومر�كمة 
�للحوم  من  �أكد��شًا  ت�شّم  لديهم  �لفريزر  �أجهزة  وكانت  للبناء،  وقرو�س 
متاحة  �للهو  و�شائل  كانت  و�شو�ها.  �لرب�زيل  من  �مل�شتوردة  و�لدجاج 
قد  و�لدينية  �ل�شيا�شية  �الأ�شولية  معامل  تكن  ومل  معقولة،  بكلف  للجميع 
�أوربا  �إىل  ت�شافُر  �لعر�قيني  من  كرثٌة  و�شارت  �لب�شر،  خناق  على  �أطبقت 
الأن �لدينار �لعر�قي كان معروفًا بقوته �ل�شاربة. �لتعليم �ملجاين و�لطبابة 
�لب�شر  معظم  يريد  ماذ�  جيد.  مب�شتوى  كانت  �لبلدية  و�خلدمات  �ملجانية 
تد�عيات  وبعد  �ل�شبعيني  �لعقد  نهاية  عند  �النكفاء  بو�در  بد�أت  ذلك؟  غري 
مفا�شلها  بكّل  �لعر�قية  �حلياة  �ل�شو�د  طال  ثّم  �الير�نية،  �لعر�قية  �حلرب 
�أيام �حل�شار �لقا�شية يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي؛ فقد �إنحدرت هذه �حلياة 
لتكون كفاحًا من طرف و�حد لتاأمني متطلبات �لوجود �لبيولوجي فح�شب. 
�شار كثري من �لعر�قيني يعودون بذ�كرتهم الأيام �ل�شبعينات وياأ�شفون لها؛ 

حتى �أّن بع�شهم �شار يرى �أنهم مل يقّدرو� �لنعمة حق قدرها.
�لبديهة  �أيام �حل�شار �ال�شود، وطبقًا ملخطط ما�شلو، تدفعنا  باملقارنة مع   
و�العتبار�ت �لبحثية �لدقيقة للقفز �إىل ��شتنتاج مفاده �أن �لعر�قيني باتو� 
رو�تب  يتقا�شون  �لعر�قيني  كل  لي�س  �أْن  �لبع�س  �شيعرت�ُس  �شعادة.  �أكرث 
عالية. هذ� �شحيح. لنجّرب �أن نتناول عّينة �شغرية )ت�شلح �أن تكون عينة 
مقادير  ولن�شت�شكف  �لعالية،  �لدخول  ذوي  �ملوظفني  �شريحة  من  بحثية( 
�ل�شعادة لدى هوؤالء. هل �شارو� �أكرث �شعادة؟ هذ� مبحث علمي ولي�س له �أية 
عالقة باالنحياز�ت �ل�شيا�شية و�الآيديولوجية، و�لغر�س منه بحث �الأوجه 

�ملعقدة و�مل�شتبكة ملو�شوعة �ل�شعادة.
 هذ� من �جلانب �جلمعي؛ �أما �ل�شعادة �لفردية فم�شاألة �أكرث تعقيدً� بكثري 
�لعامة  �الح�شائية  لالعتبار�ت  بال�شرورة  التنقاُد  �ل�شخ�شية  �ملعايري  الأّن 
برييلمان  غريغوري   : �حلالة  هذه  �إليكم  �لكبرية.  �جلماعات  حتكم  �لتي 
يعي�ُس  و�لعامل،  �لرو�س  �لريا�شيات  عباقرة  �أحد   ،Gregory Perelman
مع �أمه يف �شقة بائ�شة من �شقق �حلقبة �ل�شوفييتية. �إ�شتطاع برييلمان حّل 
�ملليون  جائزة  نيُل  حقه  من  وكان  �لريا�شياتية،  �مل�شائل  �أعقد  من  و�حدة 
مغريًا  عر�شًا  رف�س  كما  �جلائزة،  رف�س  لكنه  لها؛  �شت  ُخ�شّ �لتي  دوالر 
يرف�ُس  �لعامل.  م�شتوى  على  �الأ�شهر  �الأمريكي   MIT معهد  يف  للتدري�س 
برييلمان �للقاء�ت �ل�شحفية، ويبدو ملتذً� بعزلته مع �أمه، وله �شورتان �أو 
ثالث يظهر فيها كمت�شّرد ذي حلية طويلة يرتدي �أ�شمااًل بالية. قد تقول عنه 
�أنه غبي �أو معتلٌّ نف�شيٌّ �أو م�شاب مبر�س عقلي ما ؛ لكن �الأطباء و�ثقون �أنه 

يعي�ُس حياة ر�شية �شعيدة باأكرث مّما يت�شوره معظم �لب�شر.
و�لتو�شيف  �لتبويب  على  وع�شية  �لتعقيد  �شديدة  مو�شوعة  �ل�شعادة   
و�النقياد ملعايري حمّددة مهما بدت علمية حمكمة. �شعيٌد من ي�شتطيُع بلوغ 
مكامن �شعادته وهي يف خمبئها �ل�شري. لن ي�شاعدك �أحد يف بحثك هذ� الأنه 
بحث فردي خال�س التنفع فيه �مل�شاركة، ولن ي�شريك �أو ي�شري �شو�ك �شيٌء 
�لد�شامة،  عايل  �شباحي  )باجة(  �شحن  يف  متمو�شعة  �شعادتك  تكون  �أن 
للفل�شفة و�لريا�شيات و�لعلم  �لعليا  �لفكرية  �أم كانت يف معاي�شة �جلبهات 

و�الآد�ب و�لفنون.
 ِجْد نبع �شعادتك و�رت�شف منه قدر مات�شتطيع. �إن فعلَت هذ� فقد فعلت خريً� 
كثريً� لك ولالآخرين، ولن يكون وجودك على هذه �الأر�س عبئًا ثقياًل عليك 

وعليها.

�أين تختبئ �سعادتك ؟

كان العراقيون في المتو�شط الغالب 
اأيام ال�شبعينات، وعقب تفجر اأقيام 

المداخيل النفطية، يعي�شون بطريقة 
يرونها وافية بمعايير ال�شعادة 

بالمقارنة مع العقود ال�شابقة. دعونا 
من ال�شيا�شة واأحابيلها وارتكاباتها 

القا�شية، نحكي هنا عن عامة النا�ض. 

طعنة في الرقبة تعيد �شلمان ر�شدي الى الواجهة

�شولهوف والنازية موسيقى االحد

علي ح�شني

ثائر �شالح

علي بدر
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العمود
الثامن

ال يعلم اأحد على وجه الدقة كيف 
�صعد جنم املواطن "م�صطفى 

�صند" ليتحول من م�صت�صار 
لعادل عبد املهدي اإىل نائب 

يف الربملان العراقي .. طبعًا 
ال اعرتا�ض عندي على اأن 

يجل�ض اأي مواطن عراقي على 
كر�صي الربملان، لكن املعلوم 

واملوؤكد اأن موا�صفات النواب 
ومتنياتهم يجب اأن يح�صب لها 

ح�صاب، والأننا مل نح�صب ح�صابًا 
لتاأ�صي�ض برملان عراقي على 

اأ�ص�ض �صليمة وحولنا هذا املكان 
الت�صريعي اإىل من�صة لبيع الكالم 

واملنا�صب، ثم حتول يف االأيام 
االأخرية اإىل �صوق لعر�ض االأبقار 

ونوعيات ال�صمك، ولهذا مل 
ي�صتغرب املواطن العراقي وهو 

يقراأ ما كتبه النائب م�صطفى 
�صند على �صفحته يف الفي�صبوك 

يدعو ال�صيعة اإىل حرب اأهلية 
ل م�صاكل البالد  ع�صى اأن حتحُ

مثلما حدث ح�صب قوله يف لبنان 
واأملانيا واإيطاليا التي عانت من 

حروب اأهلية لكنها بعد اأن انتهت 
احلرب طلقت الدكتاتورية وحكم 

الفرد. ويتمنى النائب ال�صنيد 
على هذا ال�صعب الذي جرب على 

مدى اكرث من ثالثة عقود حكم 
دكتاتور �صني اأن يجرب دكتاتور 
�صيعي "يجعلنا نتوب لالأبد" هذه 

العبارة كما وردت يف الن�ض. 
رمبا يقول البع�ض؛ يا رجل اأنت 

ترتك القادة الذين عطلوا البلد 
واأفقروا النا�ض وتوجه �صهامك 
اإىل نائب �صاب رمبا كان يتهكم 

مما يجري؟.. 
ولكنك ياعزيزي القارئ ال تريد 

اأن تتخيل لو اأن نائبًا يف اأي بلد 
من بلدان العامل يكتب من�صورات 
عن احلرب االأهلية و�صرورتها.. 

هذا يف بلد يحُحرتم فيه القانون 
واالإن�صان، هل ي�صتطيع نائب اأن 

يفكر، ولو جمرد تفكري، مبثل 
هذه االأالعيب؟.. وبعيدًا عن 

التهكم وحاالت ال�صخرية، التي 
ظهرت عند العديد من النواب، 

وعودة اإىل جتارب ال�صعوب 
التي كلما اأكتب عنها، اأجد يف 

اليوم التايل من يعاتبني، الأنني 
اأترك هموم هذه البالد، اأمتنى 

على ال�صيد �صند اأن يجيبني؛ 
هل ي�صتحق نواب هذه الدورة 

الرواتب املليونية واملخ�ص�صات 
التي يقب�صونها نهاية كل 

�صهر وهم بال عمل؟ واالأهم ما 
الذي مينع نوابًا يدعون اأنهم 

م�صتقلون من اتخاذ موقف 
وا�صح و�صريح مما يجري من 
خراب على ال�صاحة ال�صيا�صية؟ 

ال اأريد اأن اأ�صاأل عن موؤهالت 
البع�ض ممن ح�صلوا على مقعد 
نائب "م�صتقل"، والأن ما يجري 

يف هذه البالد العجيبة لي�ض 
من اخرتاعي، وتقلبات ال�صا�صة 

واأهواءهم خارج همومي، 
ومع ذلك فاأن البع�ض يعترب ما 

يجري حولنا جمرد وجهات نظر 
ال تعني هذا ال�صعب املطلوب 

منه دومًا اأن يحافظ على حياة 
ال�صا�صة الأنها ثمينة ونادرة، 

حيث يحذرنا اجلميع من 
التفريط بها .

يقدم لنا العامل مناذج ل�صيا�صيني  
مل  يبحثوا عن التوازن الطائفي، 

فيما نحن ال نزال نعي�ض 
يف ع�صر "تقلبات" النواب 

امل�صتقلني، فعني على االإطار 
واأخرى على التيار، وعني على  

من يحقق الربح االأكرب.  

نائب م�ستقل !! 

قوة العمر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)االأحد( اأن درجات احلرارة  مقاربة ملعدالتها ليوم اأم�ض، واأن اجلو �صيكون 

م�صم�صًا يف العديد من مناطق البالد.
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C°  31 -C°  48  / الب�سرة      C°  30 -    C° 44  /بغداد

C°   29 -C°  44  / الرمادي       C°  26 -   C° 42   /املو�سل

 14 August 2022

 محمد ح�سين الرفاعي 
مرك���ز  ع���ن  حديًث���ا  �ص���در 
ي���ن- بغداد  درا�ص���ات فل�صف���ة الدِّ
بالتع���اون م���ع دار التنوير كتاب 
والديمقراطي���ة  "المواطني���ة 
في مجتمع���ات ماأزوم���ة )درا�صة 
  " الدول���ة( �صو�صيولوجي���ا  ف���ي 
كتاب���ه  ف���ي  الرفاع���ي   محُ  ق���دِّ يحُ  .
مفاهي���م عن الوع���َي بالمواطنية 
والديمقراطي���ة ف���ي المجتمعات 
���ة، بااِلنط���الق م���ن فك���رة  العربيَّ
وااِلختالف  المجتمع���ّي  د  التع���دُّ
ع  والتن���وُّ االآيديولوج���ّي 

الهوياتي.

 وديع نادر 
م���ن  انته���ى  االذاع���ي  المخ���رج 
ت�صجي���ل م�صل�صل اذاع���ي بعنوان 
تاأليف منير  " قيام���ة الطف"  من 
را�ص���ي واإخراج وديع نادر، حيث 
الفرق���ان،  اإذاع���ة  �صيعر����ض عب���ر 
الممثلي���ن  م���ن  نخب���ة  بم�صارك���ة 
وعواط���ف  خي���ون،  عزي���ز  منه���م 
نعي���م، واقب���ال نعي���م، وهيثم عبد 
اإبراهيم، وميمون  الرزاق، و�صبا 
الخالدي، اإ�صافة الى فا�صل خليل 

وزمن علي وريا�ض كاظم وجا�صم 
محم���د. الم�صل�صل يبث خالل �صهر 
محرم وي�صلط ال�صوء على ماأثرة 

ثورة الح�صين.

 عمر ال�سراي 
االمي���ن الع���ام التحاد االدب���اء، تم 
تكريمه بال���درع الما�ص���ي كاف�صل 
�صخ�صي���ة فاعلة للع���ام 2022 من 
منتدى االق���الم الذهبية للمفكرين 
ورئي�صت���ه  الع���رب  والمثقفي���ن 
االديبة �صفيرة ال�صالم عائ�صة ابو 

العطا.

ك�صف���ت �صرطة حمافظ���ة ذي قار، جنوبي 
العراق، عن مالب�صات جرمية قتل مروعة 
ارتكبه���ا �ص���اب يف ح���ق �صقيق���ه، ب�صب���ب 
تغي���ريه الرم���ز ال�صري ل�صبك���ة االإنرتنت 
اخلا�ص���ة باملنزل، يف واقعة اأثارت �صجة 

وا�صع���ة بالب���الد، ح�صبم���ا ذك���رت �صبك���ة 
اليوم". "رو�صيا 

ويف تفا�صي���ل احلادث���ة، فقد اأح���ال مركز 
اأح���د مراك���ز ق�ص���م  ال�صديناوي���ة  �صرط���ة 
التحقيقي���ة  االأوراق  الق�ص���اء  �صرط���ة 

اخلا�صة بوفاة �ص���اب اإثر تعر�صه الإ�صابة 
املن���زل  زج���اج  تنظي���ف  اأثن���اء  بالرقب���ة، 
ح�صب ادع���اء ذوي���ه. تعر�ض عل���ى اإثرها 
لقط���ع احلبل ال�صوك���ي، ما ت�صب���ب ب�صلل 
ت���ام ووفات���ه. وق���ال بي���ان لل�صرط���ة اإن���ه 
م���ن خ���الل التحقيق بع���د ا�صت���الم �صعبة 
معلوم���ات  النا�صري���ة  جرائ���م  مكافح���ة 
التحقي���ق. وتولد �صك���وك بوجود جرمية 
قتل. وبعد جمع املعلومات وحال ح�صور 
�صقي���ق املجن���ي عليه اإىل �صعب���ة املكافحة 
مت توجي���ه االته���ام اإلي���ه. وفت���ح حتقيق 
ومواجهت���ه باالأدل���ة والرباه���ني املتوفرة 
�صده. واأ�صاف اأنه "من خالل ذلك اعرتف 
املته���م )اأ. ع. خ( البالغ من العمر 22 عاما 
بارتكاب اجلرمي���ة. اإثر خالف مع �صقيقه 
حول تغيري رمز �صبكة االإنرتنت. وقيامه 
بطعن املجني عليه ب�صكني مطبخ وحاول 

اإخفاء اجلرمية التي ارتكبها".

توفي����ت املمثل����ة االأمريكي����ة اآن هت�����ض بعد اأن 
مت ف�ص����ل اأجهزة االإنعا�ض عنه����ا ام�ض ال�صبت 
وع����ن عم����ر ناهز ال����� 53 عام����ًا، وق����ال متحدث 
با�ص����م العائل����ة: "الي����وم فقدن����ا ن����ورًا �صاطع����ًا 
وروح����ا لطيفة ومبهجة، واأما حمبة، و�صديقة 

خمل�صة". 
وكانت الفنان����ة "اآن هت�ض" قد تعر�صت حلادث 
ب�صيارته����ا يف لو�����ض اأجنلو�����ض ي����وم اجلمع����ة 
املا�ص����ي ومت نقله����ا اإىل امل�صت�صفى، حيث عانت 
م����ن حروق. ودخل����ت  يف غيبوب����ة ومل تتح�صن 
يف خ����الل االأي����ام الت����ي اأعقب����ت احل����ادث. وقال 
حينه����ا ممث����ل ع����ن الفائ����زة بجائزة اإمي����ي، 53 
عام����ًا، يف ت�صريح ملوقع بيب����ول  اإن "هت�ض االآن 
يف حال����ة حرج����ة يف امل�صت�صف����ى. اإنه����ا تع����اين 
م����ن اإ�صابة رئوي����ة كب����رية تتطلب جه����از تنف�ض 
�صناعي وحروقا تتطلب تدخاًل جراحيًا. اإنها يف 
غيبوبة ومل ت�صتعد وعيه����ا اإال لفرتة وجيزة بعد 

احلادث".

وفاة اآن هت�ش بعد ف�سل اأجهزة الإنعا�ش عنها�ساب عراقي يقتل �سقيقه ب�سبب تغيريه الرمز ال�سري "لواي فاي" 

 ب�سام عبد الرزاق
عد�سة : حممود روؤوف 

نحتف���ل  "الي���وم  ان���ه  وا�ص���اف 
بع����ض  ع���ن  ونتح���دث  بذك���راه 
حي���اة  عا����ض  كون���ه  ماآث���ره، 
علمي���ة خال�ص���ة وا�صب���ح ع�صوا 
العربي���ة  العلمي���ة  املجام���ع  يف 
وكتب���ه االن موج���ودة يف اغل���ب 
املكتبات وهي جديرة باالحرتام 

والتقدير".
وذك���ر ان "كوركي�ض م���ن مواليد 
مدينة املو�صل �صنة 1908 وكتب 
يف بع�ض املدونات انه من والدة 
القو�ض لكنه ذكر مرارا ومن خالل 
اللقاء الذي حتدث فيه مع ال�صيدة 
ابت�صام عبد الله وهو من مواليد 
املو�صل مركز املدينة ودر�ض فيها 
االبتدائية بعدها رحل اىل بغداد 
ودخ���ل دار املعلم���ني وعني معلما 
ب���ني مدار�ض املو�ص���ل حتى �صنة 
1936 ح���ني زار املو�صل يف تلك 
ال�صنة اال�صت���اذ �صاطع احل�صري 
وكان كوركي�ض عواد قد كتب اليه 
ر�صالة قبل �صنوات فقام بزيارته 
وحتدث���ا معا وقال ل���ه احل�صري 
ان موقع���ك لي����ض هن���ا وامنا يف 
املتحف العراقي ومت تعيينه اول 

مدير ملكتبة املتحف العراقي".
عل���ى  اإحالت���ه  "بع���د  ان���ه  وب���ني 
مت���ت   1963 ع���ام  التقاع���د 
اال�صتعان���ة ب���ه لتاأ�صي����ض مكتب���ة 

والت���ي  امل�صتن�صري���ة،  اجلامع���ة 
ا�صبح���ت فيم���ا بع���د م���ن امهات 
العط���اء  املكتب���ات، وا�صتم���ر يف 
اىل ان رح���ل ع���ن عاملن���ا يف عام 

."1992
موؤرخ احلركة االآثارية يف العراق 
الدكت���ور عب���د اله���ادي ال�صاعدي 
ق���ال ان "الرحل���ة م���ع كوركي����ض 
ال�صبعيني���ات  م���ن  تب���داأ  ع���واد 
حي���ث مت تعيين���ي يف اجلامع���ة 
امل�صتن�صري���ة عام 1973 وحينها 
ب���داأت الن�صاط���ات الثقافي���ة من���ذ 
ذلك الوقت وب���داأت بتاأليف كتاب 
عن اجلامعة امل�صتن�صرية بكل ما 
حتتويه من ا�صاتذة واح�صائيات 
باع���داد الطلبة واملكاتب واملدراء 
وكل م���ا ل���ه �صلة به���ذه املوؤ�ص�صة 
الرائعة، و�صمع���ت بان كوركي�ض 
ع���واد ه���و ام���ني املكتب���ة فقم���ت 
بزيارت���ه وعر�ص���ت علي���ه االم���ر 

واعط���اين  بت�صجيع���ي  فق���ام 
خريط���ة العم���ل، وحر�ص���ت على 
زيارت���ه بني ف���رتة واخ���رى كلما 
اجن���ز جمموعة او ق�ص���م من هذا 
الكت���اب كنت اعر�ص���ه عليه وكان 
يفرح كونه �صاب يف الع�صرينيات 
ينجز دليال عن اجلامعة باللغتني 
ف���كان  واالنكليزي���ة  العربي���ة 
بالن�صبة ل���ه �صيئا مفرح���ا، وبعد 
ان اجنزت الكتاب ومتت طباعته 
مل يو�ص���ع ا�صم���ي علي���ه فذهب���ت 
لكي ا�صتكي له فقال يل انت ل�صت 
من ه���ذه املجموعة؟ فقل���ت له ال، 
وكان يق�صد اجلان���ب ال�صيا�صي، 
وق���ال احلم���د لل���ه ان���ه فق���ط هذا 

الكت���اب ومل تتعر�ض ل�صيء اخر، 
بعده���ا مب���دة ح���دث م���ا توقع���ه 
الراح���ل، ومت نقلي م���ن اجلامعة 
امل�صتن�صري���ة اىل وزارة الثقاف���ة 
وبعدها اىل الهيئ���ة العامة لالثار 
وال���رتاث ومنها اىل متحف ثورة 

الع�صرين يف النجف".
وذك���ر انه "بعدها ب���داأت لقاءاتي 
م���ع كوركي�ض ع���واد بطريقة غري 
مبا�صرة، حيث وجدت العديد من 
مالحظاته داخل الكتب يف مكتبة 
املتحف وكذلك فهر�صته للمكتبة".

م���ن جانب���ه ق���ال اال�صت���اذ ح�ص���ن 
عريب���ي اخلال���دي، ان���ه "ت�صرفت 
مبعرفة معلمي الراحل كوركي�ض 
عواد يف املجمع العلمي العراقي 
وكن���ت كثري ال���رتدد عل���ى مكتبة 
االوىل  ال�صن���ة  من���ذ  املجم���ع 
لدرا�صت���ي اجلامعية �صنة 1968، 
م���ا اجمله من يوم كان قد جمعني 
ب�صي���خ املفهر�ص���ني قاطب���ة وكان 
يجل�ض قبالتي يحدثني عن املهنة 
وحمل االهتم���ام، واجبته، وكاأنه 
وج���د �صالت���ه يّف، فاخربت���ه مب���ا 
يت�ص���ل بكت���اب معج���م الرحالت 
ق���ام باهدائ���ي  العربي���ة، بعده���ا 
ن�صخ���ة من كتابه معج���م املوؤلفني 

العراقيني، وقد و�ّصح �صفحة من 
باهدائه".

جمي���ل  م���ن  "كان  ان���ه  وتاب���ع 
اث���ره وعظ���م ف�صل���ه اين ع���ددت 
نف�ص���ي بزهو م���ن ع���داد تالمذته 
واملتاأدب���ني باأدب���ه الذي���ن �صاروا 
وكان  وحاك���وه،  نهج���ه  عل���ى 

اال�صتاذ كوركي����ض عواد عاملا فذا 
مدقق���ا له نف�ض طويل و�صرب على 
مطال���ب البح���ث ولوازم���ه وه���و 
مل ي���زل الف���ذ ال���ذي ال يدان���ى يف 
فن���ي الببليوغرافي���ا والفهر�ص���ة، 
والغري���ب املده�ض ان���ه تفرد دون 
من���ازع يف ع�صر مل يكن للعامل ما 

يعينه اال همة را�صخة".
بدوره قال الدكت���ور بكر الراوي 
ان "ال���كالم ع���ن كوركي����ض عواد 
ه���و كالم ع���ن الثقاف���ة العراقي���ة 
للثقاف���ة  روح  وه���و  والعربي���ة، 
العربي���ة الت���ي اخل�ض له���ا طيلة 
حيات���ه، وقب���ل ان يك���ون ع�ص���وا 
العراق���ي  العلم���ي  املجم���ع  يف 
ب�صن���وات، كان ع�صوا يف جممع 
اللغة العربية يف دم�صق وا�صبح 
ع�ص���وا م���وؤازرا يف جمم���ع اللغة 
العربي���ة يف االردن وع�ص���وا يف 
وكل  الهن���دي  العلم���ي  املجم���ع 
ا�ص���اف  كان  الع�صوي���ات  ه���ذه 
البح���وث  يف  م�صاركات���ه  له���ا 
م�صاركاته  وكانت  واملخطوطات، 
حم���ط  الدولي���ة  املوؤمت���رات  يف 

ا�صادة اجلميع".

اال�صت���اذ زي���ن احم���د النق�صبندي 
حتدث عن املخطوطات يف مكتبة 
املتح���ف وكي���ف تت���م فهر�صته���ا، 
ومن خ���الل عمله تعرف على اول 
جمموعة من املخطوطات وكانت 
مكتب���ة الراح���ل كوركي����ض عواد 
ق���د مت �صراوؤها ملكتب���ة الدرا�صات 

العليا.
الناق���د  ق���ال  يف خت���ام اجلل�ص���ة 
�صكيب كاظم، ان "كوركي�ض عواد 
املفهر�ض واملحقق الثبت، يعد من 
قل���ة قليل���ة اهتم���وا بعلم���ني قد ال 
يتاأتي���ان اال مل���ن وه���ب خ�صي�صة 
امل�صاول���ة واملطاول���ة والتنقي���ب 
وحم���ل  امل�صنف���ات  بط���ون  يف 
ال  حت���ى  اجلي���ب  يف  اجل���ذاذة 
ت���كاد تفارق���ه كي ال ت�ص���رد واردة 

وتذهب عن اخلاطر �صاردة".
واكم���ل، ان "كوركي����ض م���ن قل���ة 
ممن اهتموا بعلم الفهر�صة ولعله 
كان رائ���دا م���ن رواده يف الزم���ن 
العراق���ي احلدي���ث ليتواىل رهط 
املفهر�ص���ني االف���ذاذ، وكان له اىل 
جانب الفهر�ص���ة اهتمام بتحقيق 

املخطوطات".

ب��ي��ت  ي�����س��ت��ذك��ر ال���ع���ام���ة وامل���ف���ه���ر����س ال����رائ����د ك��ورك��ي�����س ع���واد
اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي، اأم�ش الول اجلمعة، جل�سة ا�ستذكار للعالمة الكبري واملفهر�ش الرائد الراحل كوركي�ش عواد، 
بح�سور نخبة من ال�ساتذة الذين اغنوا اجلل�سة مبداخالت ا�ستذكار واحتفاء و�سهادات توثيقية. الباحث رفعت عبد الرزاق 
"قبل ثالثني عاما رحل عنا ال�ستاذ العالمة الكبري كوركي�ش عواد، هذا الرجل قدم للمكتبة  والذي ادار اجلل�سة قال انه 

العراقية والعربية جهودا كبرية وا�سبحت مراجع ل ي�ستغنى عنها يف البحوث وما اىل ذلك".

�صدر عن دار املدى كتاب "قوة العمر" وهو جزء من مذكرات 
�صيم���ون دي بوفوار الت���ي �صدرت باأربعة اج���زاء و�صت�صدر 
ترجمتها الكاملة عن دار املدى.. ن�صرت "�صيمون دي بوفوار" 
رواي���ة "املثقف���ون" يف عام 1954 بعد نهاي���ة احلرب العاملية 
الثاني���ة والت���ي بف�صلها ح���ازت على اجلائ���زة االأدبية االأعلى 
يف فرن�ص���ا "جائزة غونكور"، وكتبت "�صيمون دي بوفوار" 
4 جمل���دات من ال�ص���رية الذاتية حتتوي عل���ى "مذكرات فتاة 
مطيعة"، و"قوة العمر"، و"ق���وة االأ�صياء"، اإ�صافة اإىل "كل 
�صيء قيل وانتهى". خالل ال�صبعينيات اأ�صبحت نا�صطة يف 

حركة حترير الن�صاء الفرن�صيات.
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