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اهتمام فرن�شي باإن�شاء القطار المعلق
 بغداد/ المدى

ك�شف ال�شفري الفرن�شي يف بغداد اإيريك �شوفالييه عن اهتمام حكومة بالده باإن�شاء 
م�شروع القطار املعلق يف بغداد.

وذك���ر �ش���وفالييه، اأن "احلكوم���ة الفرن�ش���ية مهتم���ة به���ذا امل�ش���روع"، وحتدث عن 
"ا�ش���تعداد ال�ش���ركة الت���ي �ش���تنفذه بزيارة الع���راق وعقد لقاءات م���ع اجلهات ذات 

العالقة يف العراق، لغر�ض و�شع اللم�شات النهائية الفنية واملالية".
اأك���د، "ا�شتع���داد احلكوم���ة الفرن�شي���ة لتق���دمي كاف���ة و�شائ���ل الدع���م للع���راق، ع���ر 
امل�شاهمة الفاعلة يف اإعمار العراق، وعقد �شراكة اقت�شادية وجتارية بني البلدين".

تحت�شر  ك��رت��ن��ا  ل�����)ال����م����دى(:  ال���ق���ّط���ان  ي��ون�����س 
وب�����ا م��ن��ه��ج��ّي��ة ول���ج���ان���ه���ا ت�����ش��ت��ح��قُّ ال��ه��ي��ك��ل��ة! 

م����ف����ك����رون ع�������ش���ق���وا ال�����ش��ي��ن��م��ا

الحزبي��ة التجرب��ة  ف��ي  المخب��وء  ك�ش��ف 

عالء المفرجي يكتب:

6جمال العتابي يكتب:

5

7

 بغداد/ تميم الح�صن

املحكم���ة  لق���رار  متوقع���ا  "�س���يناريو" كان  ا�س���واأ  يف 
الحتادي���ة رف�س���ت الخرية حل الربمل���ان، فيما قد يثري 
الق���رار غ�س���ب اأن�س���ار زعي���م التي���ار ال�س���دري مقتدى 

ال�سدر.
وا�س���ار قرار "الحتادي���ة" الذي تاأخر اىل �س���اعات بعد 
منت�س���ف نهار اأم�س، اىل ان املحكمة ل متلك �سالحيات 

حل الربملان والمر مرتوك لالآليات الد�ستورية.
املحكمة ويف حماولة مل�س���ك الع�س���ا من الو�س���ط املحت 
اىل "معاقب���ة" املجل����س ب�س���بب "تعطي���ل" و"تهدي���د" 
م�سالح العراقيني، واقرتحت ان تكون العقوبة هي حل 

الربملان.
و�س���بقت اجل���دران الكونكريتية النط���ق باحلكم، حيث 
�س���وهد و�س���ع ع���دد م���ن تل���ك اجل���دران ق���رب الق�س���ر 
احلكوم���ي داخل املنطقة اخل�س���راء خوفا م���ن عمليات 

ت�سعيد حمتملة.
ويف اول رد فع���ل م���ن ال�س���دريني عل���ى ق���رار املحكم���ة 
الحتادي���ة، اعترب نائب م�س���تقيل عن الكتل���ة بان القرار 
مل يكن مفاجئا، وبان اأن�س���ار ال�س���در �سيت�سمرون على 

ال�سالح". "طريق 
وق���ال النائ���ب امل�س���تقيل حي���در احل���داد ان "املحكم���ة 
الحتادي���ة الت���ي )خالف���ت �س���راحة( و)اجته���دت امام 
علوي���ة  ف���وق  علوي���ة  لتف�س���رياتها  الن����س( و)جعل���ت 
الد�س���تور والقانون( من خالل خمالفته���ا )لن�س( املادة 
)٥٩( من الد�ستور والتي تف�سي اىل ان ن�ساب )جميع( 
جل�س���ات جمل�س الن���واب ينعقد بالأغلبي���ة املطلقة لعدد 
اع�سائه، وجعلته )اغلبية ثلثني( لكي )تخلق( ما ي�سمى 

ب� )الثلث املعطل(".
التفا�صيل �س3

اإجراءات اأمنية م�صددة داخل المنطقة الخ�صراء �صبقت �صدور قرار المحكمة  

""االتح�ادية": الب�رلم�ان تج�اوز واجب�ات�ه 
وال ن�م�لك �ش�اح�ي�ة َح�لّ�ِه

 بغداد/ فرا�س عدنان

حذر خرباء يف ال�س���اأن القت�س���ادي من م�س���اعي جه���ات برملانية اإىل 
اإق���رار قانون جديد للدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية، داعني اإىل 

البحث عن حلول ت�سمح بت�سريع املوازنة باأ�سرع وقت ممكن.
وقال اخلبري القت�س���ادي عبد الرحمن امل�سهداين، اإن "اأو�ساط نيابية 
ب���داأت تروج ل�س���ن قانون جديد �س���بيه لقان���ون الدعم الط���ارئ لالأمن 

الغذائي والتنمية الذي مت اإقراره يف �سهر حزيران املا�سي".
وتابع امل�س���هداين، اأن "هذا الطرح مت�سّرع؛ لأن قانون الأمن الغذائي 
ي�س���ري اإىل ال�س���نة املقبل���ة، مع وج���ود تريليونات الدنانري ت�س���منها 
القانون خ�س�ست اإىل احلكومة املقبلة يفرت�س اأن تنفق يف 2023".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ال�سرف العتيادي �سيكون بحدود 120 تريليون"، 
معرب���ًا ع���ن اعتقاده باأن "الطرح ال���ذي يتم احلديث عنه حاليًا ب�س���اأن 

قانون جديد بديل عن املوازنة، الغر�س منه جتاوز الأزمات".
من جانبه، ذكر اخلبري القت�س���ادي الآخر نا�س���ر الكناين، اأن "مبالغ 
قانون المن الغذائي هي 25 تريليون دينار، ق�س���مت بواقع اأكرث من 

17 تريليون لل�سنة احلالية، واملتبقي اإىل ال�سنة املقبلة".
وتاب���ع الكن���اين، اأن "هناك العديد من امل�س���كالت �س���وف تظهر اإذا مل 
ت�س���تطع القوى ال�سيا�س���ية ت�س���كيل احلكومة قبل نهاية العام احلايل 

و�سوف ن�ستمر يف التفاق على موازنة 2021".
التفا�صيل �س2

تحذيرات من اإقرار قانون 
جديد لاأمن الغذائي

 بغداد/ المدى

حتدثت قوى يف الإطار التن�س���يقي عن حملة تواقيع ل�س���تئناف عمل 
ال�س���لطة الت�سريعية، موؤكدة قدرتها على ت�سكيل احلكومة فيما يواجه 
زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي دعوى ق�س���ائية وفق قانون 

مكافحة الإرهاب اأقامها التيار ال�سدري.
وق���ال ع�س���و ائتالف دول���ة القانون وائ���ل الركاب���ي، اإن "هنالك جمع 

تواقيع نيابية و�سلت اىل 180 توقيعًا لعقد جل�سة برملانية".
واأ�ساف الركابي، اأن "القادة ال�سيا�سيني وبعد قرار املحكمة الحتادية 
�س���يكون عليهم ال�س���راع بعقد اجلل�س���ة واختيار رئي����س اجلمهورية 

وتكليف الكتلة الكرب لختيار رئي�س الوزراء وت�سكيل احلكومة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "هن���اك خطوات يج���ب ان تتخذ قبل الذه���اب اإىل اأي 
خي���ار يتعل���ق بالنتخابات املبك���رة ومنه���ا تعديل قان���ون النتخاب، 

والذهاب للعد والفرز اليدوي وغريها".
وك�س���ف الركابي عن "التوافق على عقد جل�س���ة جمل�س النواب خالل 
اليام املقبلة حتى قبل زيارة الربعني"، معلال �س���بب ذلك اىل" جتاوز 

التواقيع التي جمعت الن�سف زائدًا واحد".
م���ن جانبه، راأى ع�س���و تيار احلكمة مرت�س���ى املال ج���واد، اأن الإطار 
التن�س���يقي ميتل���ك "اأريحي���ة" بتمري���ر احلكومة ورئي����س احلكومة، 
م�س���تدركًا اأنه ل ميكن ت�س���كيل حكومة قوية بدون دعم من كل القوى 

ال�سيا�سية لهذه احلكومة.
التفا�صيل �س3

االإطار يتفاخر بتواقيع ال�شتئناف 
عمل مجل�س النواب

 ترجمة: حامد احمد  

تن���اول تقرير ملوق���ع )ذي ني���و هيومانتاري���ان( الخباري 
التبع���ات البيئي���ة اخلطرة لظ���روف التغ���ري املناخي التي 
ت�س���هدها الأرا�س���ي الزراعي���ة العراقية نتيجة �س���ح املياه 
ل�س���يما حق���ول زراعة احلنط���ة يف حمافظة نين���وى التي 
تعترب �س���لة غذاء البلد م���ن هذا املح�س���ول الزراعي املهم، 
م�س���ريا اىل ان مئ���ات العوائ���ل الزراعي���ة ا�س���طرت لرتك 

اأرا�سيها بحثا عن م�سدر رزق اآخر لهم.
وذكر التقرير، اأن "اأ�س���ابع، �س���ادي قادر، التي كانت يوما 
تغمرها تربة اأرا�س���ي نين���وى الزراعية، اأ�س���بحت اليوم 
منقوع���ة مب���ادة ال�س���منت واأظاف���ره ملطخ���ة ببقاي���ا مواد 
البن���اء، انه���ا خلطة مل ي���زل يعود نف�س���ه على حت�س���ريها 

من���ذ �س���تة اأ�س���هر بع���د ان با�س���ر مبزاول���ة عم���ل البن���اء".
وتابع التقرير، اأن "ال�س���اب الذي يبل���غ من العمر 33 عاما 
وال���ذي ق�س���ى عمره كم���زارع حنطة هو من ب���ني اآلف من 
مزارع���ني اآخري���ن الذي���ن غ���ادروا موؤخ���را اأو يخطط���ون 

ملغادرة منطقة ما يعرف ب�سلة العراق الغذائية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الع���راق ال���ذي ع���رف بان���ه ار����س وادي 
الرافدي���ن، حي���ث يتدف���ق نه���راه دجل���ة والف���رات �س���اقني 
طريقهم���ا عرب �س���هوله يرويان اأر�س���ه الغني���ة جاعال منها 

قطاعا زراعيا مربحًا".
���رب  اأخ���رية جتجُ "ح���الت جف���اف  اأن  وا�س���تدرك التقري���ر، 
مزارع���ني وعوائلهم، تجُركوا من دون دخل، على تغيري نهج 

حياتهم".
التفا�صيل �س2

الجفاف يجبر مزارعي نينوى على ترك اأرا�شيهم

 بغداد/ ح�صين حاتم

 �س����عف تطبي����ق القان����ون، وحماي����ة اجلن����اة 
م����ن قب����ل املتنفذي����ن اأ�س����باب اأدت اىل ارتفاع 
موؤ�س����رات اجلرمية يف العراق خ����الل الآونة 

الخرية.
موؤ�س����رات اجلرمي����ة ارتفعت نتيجة ال�س����الح 
املنفلت والفراغ الذي يعي�سه اأغلب املواطنني، 
اإذ ت�س����جل دوائ����ر الطب العديل ح����وايل األف 

حالة قتل جنائي يف ال�سهر الواحد.
واعلن����ت دائرة الطب الع����ديل التابعة لوزارة 
ال�س����حة، اأم�����س الربع����اء، ت�س����جيل اكرث من 
700 حال����ة وف����اة بح����وادث جنائي����ة خمتلفة 

خالل �سهر اآب املا�سي.
وذك����رت الدائرة يف بيان تلقت����ه )املدى(، انها 
700 جثة وال����واردة من  م����ن  اأكرث  "ت�س����لمت 
اجله����ات التحقيقي����ة ومراكز ال�س����رطة نتيجة 
جلرائم قتل وق�سايا جنائية متعددة ووفيات 
طبيعي����ة" مبين����ا ان "71 باملائ����ة م����ن املجني 

عليهم من الذكور و29 باملائة من الناث".
واأ�س����افت اأنه����ا "�س����جلت نح����و 713 ق�س����ية 
جنائي����ة توزعت بني 83 حال����ة وفاة حلوادث 
املرور و72 حالة متاأث����رة بالإطالقات النارية 
و37  للح����روق  جث����ة   28 ت�س����جيل  مت  فيم����ا 
حال����ة وفاة لعملي����ات ال�س����عق الكهربائي كما 
مت ت�س����جيل حالت امرا�س وحوادث متفرقة 

اخرى".
وتق����ول اأ�س����تاذة القان����ون اجلنائ����ي ب�س����رى 
العبيدي يف حديث ل�)املدى(، اإن "ما و�س����لت 
ين����ذر  الع����راق  اإلي����ه اجلرائ����م اجلنائي����ة يف 

بخطورة كبرية".
واأ�س����افت العبيدي، اأن "ت�س����جيل 700 حالة 
وفاة اإثر احلوادث اجلنائية خالل �س����هر، اأمر 
مف����زع"، مبين����ة اأن "ه����ذا الرق����م هو امل�س����جل 
ر�سميا فقط، اإذ اأن الكثري من احلوادث ت�سجل 

من �سمن حالت النتحار".
واأ�س����ارت اأ�س����تاذة القانون اجلنائ����ي اىل، ان 
موؤ�سرات اجلرمية هو الفالت  ازدياد  "�سبب 

القان����ون"،  تطبي����ق  و�س����عف  العق����اب،  م����ن 
م�س����يفة اأن "القان����ون يج����ب اأن يك����ون رادعا 

وحازما".
"ال�س����عف يتمث����ل يف  وبين����ت العبي����دي، ان 
تطبي����ق القان����ون ولي�����س يف القانون نف�س����ه، 
وهناك جهتان م�سوؤولتان عن هذا اخللل، هما 

وزارة الداخلية وجمل�س الق�ساء الأعلى".
اأن  اأ�س����تاذة القان����ون اجلنائ����ي،  واأو�س����حت 
"هن����اك م����ن يق����ف خل����ف اجلن����اة حلمايته����م 
وه����ذا ما ميث����ل خطرا على ا�س����تمرار معدلت 
اجلرمي����ة وزيادته����ا"، م�س����رية اىل ان "تل����ك 

اجلهات تكون متنفذة وتابعة لالأحزاب".
وم�س����ت العبيدي بالقول، اإن "هناك ت�سجيعا 
على ارتكاب اجلرمية، ومن اأمن العقاب اأ�ساء 

الأدب".
ب����دوره يقول الباحث يف ال�س����اأن الأمني علي 
البيدر بحديث ل�)املدى(، اإن "ال�سلك الأمني ل 
ميكنه مواجهة اجلرائم التي ت�س����نف كجرائم 
جمتمعية، واإمنا تجُعالج تلك امل�س����األة وفق عدة 

اجتاهات، منها نف�س����ية واقت�سادية، واأمنية، 
وحتى �سيا�س����ية، ف�س����اًل ع����ن اإ�س����اعة الثقافة 
والتعلي����م، ب����ني طبقات ال�س����عب، م����ا ينعك�س 

�سريعًا على اخلالفات، وكذلك اجلرائم".
كب����ريا  فراغ����ا  "هن����اك  اأن  البي����در،  وا�س����اف 
تعي�س����ه �س����ريحة كبرية من املجتم����ع العراقي 
يحتاج اىل فر�س عمل وبرامج تاأهيل اإ�س����افة 
اىل و�س����ائل ترفيه ومالعب ريا�سية وغريها 
العديد من الو�س����ائل التي من املمكن ان ت�س����د 
ف����راغ هذه ال�س����ريحة وحت����د من �س����لوكياتها 
اجلرمية". ومن اأ�س����باب تو�س����ع تلك اجلرائم 
اجلنائي����ة، بني البي����در، اأن "هناك �س����عفا يف 
فر�����س �س����لطة الدول����ة، وانعداما للمحا�س����بة 

ال�سديدة على تلك اجلرائم".
ي�س����ار اىل ان الع����راق �س����جل وخ����الل الع����ام 
2021 ع����دد اجلرائم امل�س����جلة 1077 جرمية 
قتل، فيما �س����جل خالل الع����ام 2020، 4 اآلف 
و700 جرمية قتل كانت خلفها دوافع جنائية، 
مقارنة مع 4 اآلف و180 جرمية يف 2019. 

ارتفاع ملحوظ لمعدالت الجرائم الجنائية في الباد
اأكثر من 700 �صحية خالل 30 يومًا

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأفاد م�س���وؤول رفيع امل�س���توى يف وزارة الزراعة باللجوء 
اإىل ا�س���تخدام مادت���ني ملواجه���ة انت�س���ار مر����س احلم���ى 

النزفية يف العراق.
وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر اخلفاجي يف ت�سريح 
اإىل )امل���دى(، اإن "وزارة الزراع���ة هي املعنية بال�س���يطرة 
عل���ى مر����س احلم���ى النزفي���ة ال���ذي �س���جل العدي���د م���ن 

الإ�سابات العام احلايل انتهى البع�س منها اإىل الوفاة".
الناق���ل  ه���ي  الق���راد  "ح�س���رة  اأن  اخلفاج���ي،  واأ�س���اف 
الرئي����س للمر�س، ويت���م حاليًا ا�س���تخدام مادتني ملكافحة 
هذه احل�س���رة، الأوىل )دلتماثرين( وهي مادة ف�س���فورية 
يت���م  الت���ي  الثاني���ة  "امل���ادة  اأن  اإىل  ع�سوية".واأ�س���ار، 
ا�س���تخدامها هي )اأيفرمكتني( وهي على �سكل حقن تعطى 
اإىل احلي���وان ت���وؤدي اإىل قت���ل اأي ح�س���رة عل���ى ج�س���مه 
ومنه���ا القراد".واأو�س���ح اخلفاجي، اأن "دوائ���ر البيطرة 

التي تتمثل ب� 15 م�ست�س���فى بيطري���ا يف العراق مع 230 
م�ستو�س���فا بيطريا و925 فر�س���ة عملت عل���ى مدة ثالثة 
اأ�س���هر م�س���تمرة لغاية الوقت احل���ايل للق�س���اء على هذه 
احل�س���رة وال�س���يطرة على الذبح الع�س���وائي الذي يعترب 
ناقال للمر�س اي�س���ًا". وم�سى اخلفاجي، اإىل اأن "الدائرة 
تو�س���ي امل�س���تهلك بع���دم �س���راء اللح���وم اإل م���ن املجازر 
املجازة �س���حيًا من قبل دائ���رة البيطرة والت���ي تتاأكد من 

�سالحية هذه اللحوم لال�ستهالك الب�سري".

الزراعة: ن�شتخدم مادتين لمواجهة الحمى النزفية

 متابعة المدى 

قال رئي����س الأركان الإيراين، حممد باقري، 
اإن اإي���ران وجهت »حتذي���رًا كتابيًا اإىل الدول 
امل�سيفة للجي�س الأمريكي يف املنطقة«، ومن 
جانب���ه، قال قائ���د مقر »العمليات الع�س���كرية 
امل�س���رتكة«، غ���الم عل���ي ر�س���يد، اإن مواجهة 

اإ�سرائيل ت�سكل اأولوية لبالده.
وكرر باقري انتقاداته لن�سمام اإ�سرائيل اإىل 
»القيادة املركزية الأمريكية«، متهمًا الوليات 
املتح���دة بال�س���عي ل�»م���لء ف���راغ« قواتها يف 
املنطق���ة. وق���ال يف هذا ال�س���دد اإن���ه "خالل 
الأ�س���هر الأخرية ح���اول اجلي����س الأمريكي 
اأن مي���الأ فراغ ان�س���حاب حام���الت الطائرات 
واملدم���رات واملروحي���ات من اخللي���ج )...( 
وخليج عم���ان ب�س���م اإ�س���رائيل اإىل )القيادة 

املركزية الأمريكية(".
وق���ال باق���ري ام����س الأربع���اء: »م���ن وجهة 
تك���ون  اأن  اخلط���وة  ه���ذه  تعن���ي  نظرن���ا، 
العملي���ات  وحت���ى  التج�س����س  مراف���ق 
الأمريكي���ة وحلفاوؤها، حتت ت�س���رف الكيان 

ال�س���هيوين... وه���ذا م���ا يزي���د التهدي���دات 
"بالإ�س���افة اإىل الإب���الغ  لإي���ران«. وتاب���ع: 
والتحذي���ر الكتاب���ي والبعث بالر�س���ائل عرب 
وزارة اخلارجية اإىل الدول امل�سيفة للجي�س 
الأمريك���ي، فاإنن���ا نعلن ا�س���تعدادنا واإنذارنا 
ع���رب تعزي���ز وجودن���ا وتعمي���ق الدوري���ات 
الإ�س���راف  وتر�س���يخ  والبحري���ة،  اجلوي���ة 
بحري���ة  من���اورات  واإج���راء  ال�س���تخباري 

و�ساروخية وبطائرات من دون طيار".
وكان���ت ه���ذه امل���رة الثانية يف غ�س���ون 72 
�س���اعة الت���ي اأع���رب باق���ري فيه���ا ع���ن قل���ق 
ب���الده من تو�س���ع عملي���ات »القي���اد املركزية 
هام����س  عل���ى  الثن���ني  وق���ال  الأمريكي���ة«. 
تد�س���ني فرقاطة با�سم »قا�س���م �سليماين« يف 
اإىل  اإ�س���رائيل  »ان�س���مام  اإن  مي���اه اخللي���ج 
)القي���ادة املركزية( للجي����س الأمريكي ميكن 
اأن ي�س���كل تهديدًا لنا«. واأ�س���اف: "نعلن عرب 
الطرق الدولية وتقدمي �سكوى اإىل )املنظمة 
البحرية الدولية( اأننا لن نتحمل وجود هذه 
الوح���دات يف املنطق���ة، و�س���تتم مواجهته���ا 

مهما حدث".

رئي�س االأركان االإيراني: وجهنا تحذيرًا 
اإلى الدول الم�شّيفة للجي�س االأميركي

من اعمال التاأهيل في �شاحة التحرير و�شط بغداد.. عد�شة: محمود روؤوف
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 بغداد/ فرا�س عدنان

الط���رح  "ه���ذا  اأن  الم�شهدان���ي،  وتاب���ع 
الغذائ���ي  االأم���ن  قان���ون  الأن  مت�ش���ّرع؛ 
ي�ش���ري اإلى ال�شن���ة المقبلة، م���ع وجود 
تريليون���ات الدناني���ر ت�شمنه���ا القانون 
خ�ش�شت اإلى الحكومة المقبلة يفتر�س 

اأن تنفق في 2023".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ال�ش���رف االعتي���ادي 
�شيكون بح���دود 120 تريليون"، معربًا 
ع���ن اعتق���اده ب���اأن "الط���رح ال���ذي يت���م 
الحديث عن���ه حاليًا ب�ش���اأن قانون جديد 
بدي���ل عن الموازنة، الغر�س منه تجاوز 

االأزمات".
واأورد الم�شهدان���ي، ان "م�شروع قانون 
الموازنة للع���ام المقبل جاهز، من خالل 
للع���ام  القان���ون  بم�ش���روع  اال�شتعان���ة 
الحالي واإجراء بع�س التعديالت عليه".
و�ش���دد، عل���ى اأن "الم���دة الت���ي توجبها 
اإق���رار اأي قان���ون �شبي���ه لقان���ون االأمن 
الغذائي هي نف�س مدة ت�شريع الموازنة 

العامة".
"االأزم���ات  اأن  الم�شهدان���ي،  وي���رى 
ال�شيا�شي���ة لي�س لها اأفق من اأجل حلها"، 
مت�شائ���اًل عن "م���ا هو ال�شم���ان لت�شكيل 
تر�ش���ل  لك���ي  المقب���ل  الع���ام  الحكوم���ة 
م�ش���روع قان���ون الموازنة اإل���ى مجل�س 

النواب؟".
قانوني���ة  حل���ول  "اإيج���اد  اإل���ى  ودع���ا، 
ت�شم���ح للحكوم���ة الحالي���ة ب���اأن تر�ش���ل 
م�ش���روع قانون الموازنة، كونها في ظل 
المعطي���ات الحالي���ة ال ت�شتطيع ذلك بعد 
اأن تحولت اإلى ت�شريف مهام يومية منذ 

11 �شهرًا".
وانته���ى الم�شهدان���ي، اإل���ى اأن "قان���ون 
الدع���م الطارئ لالأم���ن الغذائي قد تناول 
م�شائ���ل بعي���دة عن ه���ذا المو�شوع مثل 
التنمي���ة وق�شايا اأخرى، كم���ا اأن الغذاء 
بح�شب ما �شمع���ت من الجهات الر�شمية 
موؤم���ن حت���ى ال�شه���ر الراب���ع م���ن العام 
االإنت���اج  عل���ى �شعي���د  �ش���واء  المقب���ل، 
الخارجي���ة  التعاق���دات  اأو  الداخل���ي 
فلي�س م���ن المعقول اأن نف�ش���ل في اإقرار 

الموازنة لطيلة هذه المدة".
م���ن جانب���ه، ذك���ر الخبي���ر االقت�ش���ادي 
االآخر نا�شر الكنان���ي، اأن "مبالغ قانون 
االم���ن الغذائي ه���ي 25 تريليون دينار، 
ق�شم���ت بواق���ع اأكث���ر م���ن 17 تريلي���ون 
لل�شن���ة الحالي���ة، والمتبق���ي اإل���ى ال�شنة 

المقبلة".
وتاب���ع الكنان���ي، اأن "هن���اك العدي���د من 
الم�ش���كالت �ش���وف تظهر اإذا ل���م ت�شتطع 
القوى ال�شيا�شي���ة ت�شكيل الحكومة قبل 
نهاي���ة العام الحالي و�ش���وف ن�شتمر في 

االتفاق على موازنة 2021".

واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "المبل���غ المتبق���ي م���ن 
قان���ون الدع���م الط���ارئ يمك���ن اأن يت���م 

تدويره اإلى الغذاء العام المقبل".
ولف���ت الكنان���ي، اإل���ى اأن "ه���ذا القانون 
يحم���ل العديد من ال�شبه���ات وكان �شببًا 
كبيرًا في ا�شتقالة وزير المالية علي عبد 

االأمير عالوي موؤخرًا".
ويتفق م���ع الم�شهداني، عل���ى "�شرورة 
اإكم���ال جميع متطلب���ات ت�شري���ع قانون 
الموازنة لكي ي�شتطي���ع مجل�س النواب 
اإقرارها"، م�شتدركًا اأن "عدم ت�شريع هذا 
القان���ون لن يوؤث���ر في ت�شدي���د الرواتب 

�شواء اإلى الموظفين اأو المتقاعدين".
"ال�شع���ب  اأن  اإل���ى  الكنان���ي،  وانته���ى 
العراقي لن يبقى �شاكتًا اإزاء ما يح�شل، 
ال�شيم���ا اإذا تاأخ���رت الق���وى ال�شيا�شي���ة 
ف���ي تمرير قانون الموازن���ة بعد ت�شكيل 
حكوم���ة  عل���ى  البق���اء  اأم���ا  الحكوم���ة، 
ت�شري���ف المه���ام اليومية ف���اأن ذلك غير 

مقبول نهائيًا".
وكانت اللجن���ة المالية قد اأكدت اأن نحو 
22 ملي���ون عراقي قد ت�ش���رروا من عدم 
اإقرار الموازنة للع���ام الحالي، محذرين 
من تكرار ذلك العام المقبل، م�شددة على 
اأن حكوم���ة ت�شري���ف المه���ام اليومية ال 
ت�شتطي���ع ار�ش���ال م�شروع ه���ذا القانون 
اإلى مجل�س الن���واب وذلك وفقًا لقرارات 

المحكمة االتحادية العليا.

وق���ال ع�ش���و اللجن���ة جمال كوج���ر، اإن 
العراق ي�شبه  "الو�ش���ع االقت�شادي في 
اإلى حد كبي���ر المري�س الذي ال ي�شتطيع 
اأن يتناول الدواء رغم وجوده بكثرة في 

االأ�شواق المحلية".
وتاب���ع كوج���ر، اأن "العراق لدي���ه وفرة 
مالية لكنه ال ي�شتطيع اال�شتفادة منها في 

ظل غياب قانون الموازنة للعام الحالي، 
واالأمر قد يمتد اإلى العام المقبل".

واأ�ش���ار، اإلى اأن "بيان���ات وزارة المالية 
اإل���ى وج���ود  ت�شي���ر  المرك���زي  والبن���ك 
فائ����س 22 ملي���ار دوالر خ���الل الن�شف 

االأول من العام الحالي".
ونب���ه كوجر، اإل���ى اأن "ه���ذه المبالغ لن 

ي�شتفيد منها المواطن، كونها لن تتحول 
اإلى م�شاري���ع وفر�س عمل في ظل غياب 

قانون الموازنة".
و�ش���دد، عل���ى اأن "الع���راق اأم���ام اأزم���ة 
حقيقي���ة له���ا اأكث���ر م���ن وج���ه، الوج���ه 
بحكوم���ة  يم�ش���ي  الع���راق  اأن  االأه���م 
ت�شريف مهام يومي���ة ال تمتلك �شالحية 

�شرف دين���ار م�شاف على نفق���ات العام 
الما�شي".

واأورد كوجر، اأن "الحكومة ال ت�شتطيع 
م�شاري���ع  اأو  عم���ل  بخط���ط  الم�ش���ي 
الخا����س،  للقط���اع  ودع���م  �شتراتيجي���ة 
وغيره���ا م���ن الجوان���ب فكله���ا متوق���ف 

بالكامل".

دع�ا اإىل البحث عن حل�ل ت�سمح بت�سريع امل�ازنة باأ�سرع وقت

خبراء يحذرون من نوايا بع�ض الكتل باإقرار قانون جديد للأمن الغذائي

 ترجمة: حامد احمد  

تن���اول تقري���ر لموق���ع )ذي ني���و هيومانتاريان( 
االخب���اري التبع���ات البيئي���ة الخط���رة لظ���روف 
التغير المناخي التي ت�شهدها االأرا�شي الزراعية 
العراقية نتيجة �شح المي���اه ال�شيما حقول زراعة 
الحنطة في محافظة نينوى التي تعتبر �شلة غذاء 
البل���د من هذا المح�شول الزراع���ي المهم، م�شيرا 
ال���ى ان مئ���ات العوائ���ل الزراعية ا�شط���رت لترك 

اأرا�شيها بحثا عن م�شدر رزق اآخر لهم.
وذك���ر التقري���ر، اأن "اأ�شاب���ع، �شادي ق���ادر، التي 
نين���وى  اأرا�ش���ي  ترب���ة  تغمره���ا  يوم���ا  كان���ت 
الزراعية، اأ�شبحت اليوم منقوعة بمادة ال�شمنت 
واأظافره ملطخة ببقايا مواد البناء، انها خلطة لم 
يزل يعود نف�ش���ه على تح�شيرها من���ذ �شتة اأ�شهر 

بعد ان با�شر بمزاولة عمل البناء".
وتاب���ع التقرير، اأن "ال�شاب ال���ذي يبلغ من العمر 
33 عام���ا وال���ذي ق�شى عمره كم���زارع حنطة هو 
من بين اآالف من مزارعي���ن اآخرين الذين غادروا 
موؤخ���را اأو يخطط���ون لمغادرة منطق���ة ما يعرف 

ب�شلة العراق الغذائية".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "العراق الذي ع���رف بانه ار�س 
وادي الرافدين، حيث يتدفق نهراه دجلة والفرات 
�شاقين طريقهما عبر �شهوله يرويان اأر�شه الغنية 

جاعال منها قطاعا زراعيا مربحًا".
وا�شت���درك التقري���ر، اأن "ح���االت جف���اف اأخي���رة 
ُتجبر مزارعين وعوائله���م، ُتركوا من دون دخل، 

على تغيير نهج حياتهم".
و�ش���دد، عل���ى اأن "�ش���ح المي���اه يت�شاع���د ب�ش���كل 
ملح���وظ ف���ي محافظة نين���وى، الم���ورد الرئي�س 
للحنطة ف���ي البالد، مما يزيد من خطورة معدالت 
انع���دام االم���ن الغذائ���ي الت���ي ه���ي اأ�ش���ال �شيئة 
وازدادت �شوءا ب�شب الغزو الرو�شي الأوكرانيا".

ت���م  معلوم���ات  الأح���دث  "وفق���ا  التقري���ر،  واأك���د 
الح�شول عليها ال�شهر الما�شي من وكالة الهجرة 
الدولي���ة فانه م���ا بين حزيران وكان���ون االأول من 
العام الما�شي ا�شطرت 303 عائالت في نينوى، 
بح���دود 1800 �شخ����س، عل���ى مغ���ادرة بيوته���ا 
ب�شب���ب الجف���اف، في وقت نزح اأكث���ر من 34 األف 
�شخ����س م���ن مناطقه���م جنوب���ي وو�ش���ط العراق 
ب�شب���ب تبع���ات التغي���ر المناخ���ي، ويت�شمن ذلك 
الكثير م���ن اأهالي الب�شرة الت���ي تعاني من نق�س 

في المياه النظيفة على مدى عقود".
ويق���ول ق���ادر، "ترعرعت وانا اعمل ف���ي المزارع 
لم�شاعدة عائلتي، اعتدن���ا ح�شاد الحنطة كل عام 

معتمدي���ن كلي���ا على مي���اه االمط���ار وكان���ت تلك 
اأوقات مريحة طيبة. ولكن اأ�شبحت االأمور �شيئة 

خالل ال�شنتين الما�شيتين."
وزاد التقري���ر، "م���ع نق�شان المحا�شي���ل وتقلب 
عل���ى  ال�شع���ب  م���ن  اأ�شب���ح  الح�ش���اد،  موا�ش���م 
الم���زارع، قادر، ان يوؤم���ن احتياجات عائلته على 
م���دى �شنوات. ثم ف���ي العام 2021 ق���رر �شاحب 
المزرع���ة الت���ي يعمل فيه���ا بيع ار�ش���ه، ومع عدم 
وج���ود اأي خي���ار �ش���وى البحث عن م�ش���در اآخر 
للدخ���ل، انتقل قادر مع عائلته الى محافظة دهوك 

وانخرط بعمل البناء".
ويوؤك���د قادر، "اأعمل مرتين ف���ي االأ�شبوع اأح�شل 
فيه���ا على 30 األف دينار باليوم، انه اأكثر من اجر 
�شاعة واحدة كان يجني���ه من العمل في المزرعة، 
ولكن���ه اأو�شح ان���ه تمر عليه اأيام ل���م يح�شل فيها 
عل���ى عمل كاف لي�ش���د تكاليف االيج���ار او تاأمين 

غذاء الأطفاله الثالثة".

الجفاف يلقي بظالله على ال��سع
ولف���ت التقرير، اإلى اأن "االأمم المتحدة في الوقت 

ال���ذي �شنف���ت فيه الع���راق عل���ى انه اأح���د اأكثر 5 
بل���دان ف���ي العالم تاأث���را بالتغي���ر المناخ���ي، فان 
مع���دل �شقوط االمطار في الع���راق العام الما�شي 
كان متدني���ا جدا جعله ثان���ي اأكثر الموا�شم جفافا 

منذ اأربعة عقود. 
وي�شتن���د، اإل���ى بي���ان �ش���در ع���ن مجموع���ة م���ن 
وكاالت االأم���م المتح���دة ومنظم���ات غير حكومية 
ف���ي حزيران، ال���ذي اأظه���ر اأن ذلك اأدى ل���� "�شحة 
ف���ي المي���اه وت�شح���ر وتعري���ة للترب���ة ناجم عن 
ممار�ش���ات زراعية غي���ر م�شتدامة وغط���اء نباتي 

مت�شرر ومنكم�س."
ونوه التقرير، اإلى اأن "درجات الحرارة هذا العام 
كانت عالية ج���دا والطق�س جاف اأي�شا، وت�شببت 
عوا�شف ترابي���ة عنيفة، تكررت عدة مرات ب�شب 
الجفاف والت�شحر وقلة هطول االمطار، بار�شال 

اآالف النا�س الى الم�شت�شفيات في �شهر اأيار".
ويجد، اأن "ندرة المياه لي�شت ب�شبب قلة االمطار 
فق���ط، ب���ل ان البلدان الت���ي تنبع منه���ا االأنهر في 
تركي���ا واإي���ران كان���ت تبن���ي �ش���دودا وبالتال���ي 
ت�شبب���ت بقل���ة تدف���ق المي���اه للع���راق، �شاهم هذا 

بت���دن حاد بمنا�شي���ب المياه في دجل���ة والفرات، 
التي تروي العديد من محا�شيل المنطقة".

ويتوقع التقري���ر، اأن "يزداد �ش���ح المياه ال�شديد 
ف���ي نين���وى �ش���وءا، ملقيا بذل���ك عبئ���ا اأكثر على 
المي���اه ال�شطحي���ة المتناق�ش���ة و�شع���ف االإنتاج 
الزراعي، التع���داد ال�شكاني للمحافظة وفقا الآخر 
اإح�شائي���ة لع���ام 2018 ه���و م���ا يقارب م���ن 3.7 

مليون ن�شمة".
ويق���ول المتحدث با�شم ق�ش���م تجارة الحبوب في 
وزارة التجارة عامر المعموري اإن "تغير المناخ 
يت�شب���ب بتحديات حقيقي���ة للمزارعي���ن والإنتاج 
الحنطة ب�شكل عام في العراق الذي ي�شهد تناق�شا 

على نحو كبير".
واأفاد التقرير، باأن "اأرق���ام الوزارة ت�شير الى ان 
المحا�شي���ل المحلي���ة تناق�شت م���ن 5 مليون طن 
متري خ���الل العام 2020 الى 3.37 مليون خالل 
الع���ام 2021، وبحل���ول الع���ام 2022 انخف�شت 
م���رة اخرى الأكث���ر من الن�شف ال���ى 1.34 مليون 

طن متري فقط".
وذك���ر اأن�س الطائي وه���و م�شت�ش���ار زراعي لدى 

موق���ع عين المو�شل على �شفح���ة في�شبوك يعنى 
بالو�ش���ع االأمن���ي والثقاف���ي والبيئ���ي للمو�ش���ل 
مرك���ز محافظ���ة نين���وى، اأن "حوال���ي 90% م���ن 
�شه���ول المحافظ���ة ال�شالح���ة للزراع���ة ق���د طالها 
الت�شحر"، م�شيرا ال���ى ان "الت�شحر لي�س ناجمًا 
ع���ن قل���ة هط���ول االمط���ار فق���ط، ب���ل ان االفتقار 

الأنظمة ري كافية يعد عامال اآخر".
مزارع���ي  م���ن  فق���ط   %10" اأن  الطائ���ي،  وتاب���ع 
نين���وى يمتلكون ر�شا�ش���ات مي���اه ميكانيكية، او 
لديهم اأرا�شي قريب���ة جدا من مياه نهر دجلة ليتم 

ارواوؤها."
فيم���ا األمح المعم���وري لهذه الم�شكل���ة، م�شيفًا اأن 
"المزارعي���ن ما زالوا غير متكيفين مع الظروف 
الجوي���ة الجديدة عب���ر ا�شتخ���دام اأ�شاليب زراعة 

حديثة".
ون���وه المعموري، اإلى اأن "اأغلب مزارعي نينوى 
م�شتمرون باالعتماد على اأ�شاليب زراعية تقليدية 
من بذر الب���ذور وانتظار هطول االمطار، دون ان 
ي�شتخدم���وا اآبار لل���ري كما هو الح���ال في و�شط 

وجنوبي العراق".
وراأى التقري���ر، اأن "هذا يعني انه عندما ال يوجد 
هناك مطر فلي�س اأمام المزارعين اأمثال المزارع، 
يو�ش���و يوحن���ا، 60 عام���ًا م���ن اأهال���ي الحمدانية 
ب�شه���ل نين���وى اأي �ش���يء يعمل���ه، حيث ذك���ر انه 
زرع 250 دونم���ًا م���ن الحنط���ة الع���ام الما�ش���ي 
ولكنه ح�شد م���ا مقداره 17 دونمًا فقط خالل هذا 
الربي���ع". واأ�ش���اف يوحنا، اأن "ح�ش���اد الحبوب 
خالل ال�شنتي���ن الما�شيتين كان ذي نوعية رديئة 
ب�شب���ب الجف���اف وا�شط���ررت ان ابيع���ه ب�شع���ر 

اأرخ�س الذي بالكاد يغطي تكاليف زراعته."
واأورد التقري���ر، اأن "يوحنا يفكر مع ع�شر عوائل 
اأخ���رى م���ن منطقت���ه ببي���ع اأرا�شيه���م واالنتق���ال 
ال���ى م���كان اآخ���ر، ويفك���ر بااللتح���اق بابنت���ه في 

ال�شليمانية رغم انه ال يعرف ما ينتظره هناك".
وتح���دث يوحن���ا "ال اعرف �شيئا �ش���وى الزراعة، 
انه���ا المهن���ة الت���ي اعت���دت عليه���ا ط���وال حياتي 
وورث���ت ه���ذه االأر�س عن وال���دي، عندم���ا اغادر 
المزرعة م���اذا تتوقع مني ان افعل؟ انا رجل كبير 
ال�شن، كيف �شاأتمكن من توفير تكاليف العي�س؟".

من جانبه، ذكر المزارع اأواب اأيوب، 55 عامًا، من 
منطقة الحمدانية، ان "قلة هطول المطر تعني ان 
الحنطة التي زرعه���ا هذا العام ال ت�شلح حتى الن 

تكون علفا للما�شية".
واأ�ش���ار اأيوب، ال���ى �شنابل الحنط���ة التي زرعها 
بالق���ول "كلم���ا كان���ت ال�شنبلة اأط���ول كلما كانت 

نوعي���ة الحب���وب اأف�ش���ل وال�شب���ب االخ���ر ه���و 
ملوحة التربة، وكان ط���ول ال�شنبلة ال ي�شل الى 

خ�شره".
و�ش���دد التقري���ر، على اأن "مزراعي���ن مثل اأيوب، 
يخت���ارون بي���ع محا�شيله���م لمطاح���ن اأهلية اذا 
كان���ت نوعيته���ا جي���دة بم���ا في���ه الكفاي���ة، بينما 
ت�شت���ري الحكومة، وفقا لم�شادر عدة في القطاع 
الزراعي، اأنواعا رديئة من الحنطة في االأ�شواق 
العراقي���ة وتخلطها مع حب���وب م�شتوردة اف�شل 

نوعا لبيعها باأ�شعار اقل الى العامة".
واأ�ش���اف اأن "انت���اج الحنط���ة المحل���ي وبينم���ا 
تناق�س ف���ي نين���وى، رفعت الحكوم���ة من �شعر 
ال�ش���راء من المزارعي���ن المحليي���ن بن�شبة %30 
وذل���ك كدع���م له���م و�شم���ان ع���دم بي���ع منتجه���م 

للمطاحن االهلية".
ويع���ود المعموري للق���ول، اإن "ال�شع���ر ت�شاعد 
ه���ذا العام من 560 األف دين���ار للطن الواحد الى 
850 األ���ف دين���ار، وه���و اعل���ى من ال�شع���ر الذي 
تدفعه الحكومة لبع�س االأن���واع الم�شتوردة من 

الحنطة".
ويج���د التقري���ر، اأن "م�شتقب���ل المزارعي���ن ف���ي 
نين���وى يب���دو كئيب���ًا، اإذا م���ا ا�شتم���رت ح���االت 
الجف���اف"، متابع���ًا اأن "المزارع اأي���وب، وبينما 
كان يح�ش���د في الظ���روف االعتيادي���ة ما يقارب 
من 100 ط���ن من الحبوب ف���ي المو�شم الواحد، 
فانه ح�شد ثلث تلك الكمية فقط خالل هذا العام، 
بينم���ا يغط���ي ابنه حالي���ا تكالي���ف معي�شته فانه 
يراه���ن فيم���ا اإذا �شي���زرع اأي �شيء م���رة اأخرى، 
وكم���ا ه���و الحال م���ع مزارعي���ن كثر، فان���ه يفكر 

بمغادرة بيته كاآخر مالذ يلجاأ اإليه".
وينتقل التقرير، اإلى "كاميران، 27 عامًا، مزارع 
م���ن المو�شل طلب ذكر ا�شمه االأول فقط، قال انه 
لي����س له خي���ار �ش���وى التخلي ع���ن االأر�س التي 
ورثه���ا عن وال���ده، واأو�ش���ح بقوله: كن���ت اأنفق 
اأم���واال عل���ى الزراع���ة اأكثر م���ن المك�ش���ب الذي 

اح�شل عليه منها."
وتابع، اأن "كاميران يعمل حاليًا منظفا في فندق 
بمدين���ة اأربي���ل لتوفي���ر مك�ش���ب عي����س لوالدته 
و�شقيقات���ه الث���الث، معرب���ا عن ندمه لم���ا �شببته 

ازمة الجفاف من تغيير حياته بالكامل".
ويق���ول كامي���ران اإن "االأزم���ة ت�شبب���ت بجف���اف 
محا�شيل���ي ول���م تت���رك ل���ي �ش���وى ذكري���ات عن 
ال�شنوات والعمل التي ق�شاها والدي في زراعته 

لهذه االأر�س".
عن: م�قع ذي هي�مانتاريان

اأعداد كبيرة من مزراعي نينوى يتخلون عن اأرا�سيهم ب�سبب الجفاف

ح��ذر خبراء ف��ي ال�س��اأن االقت�سادي م��ن م�ساعي جه��ات برلمانية اإلى 
اإقرار قان�ن جديد للدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية، داعين اإلى 
البحث عن حل�ل ت�سمح بت�سريع الم�ازنة باأ�سرع وقت ممكن، م�ؤكدين 

اأن م�سروعها جهاز للمناق�سة بعد اإجراء بع�س التعديالت عليه.
وقال الخبير االقت�سادي عبد الرحم��ن الم�سهداني، اإن "اأو�ساط نيابية 
ب��داأت ت��روج ل�سن قان���ن جدي��د �سبيه لقان���ن الدعم الط��ارئ لالأمن 

الغذائي والتنمية الذي تم اإقراره في �سهر حزيران الما�سي".

االأزمة ت�سببت يف تناق�س خطري ملعدالت انتاج املحا�سيل

من جل�شات املداولة ب�شاأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قبل ت�شريعه

العراق كان يعتمد كثريًا على نينوى يف انتاج القمح
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يف ��ش���و�أ »�ش���يناريو« كان متوقعا لقر�ر 
�ملحكم���ة �الحتادية رف�ش���ت �الخرية حل 
�لربمل���ان، فيم���ا ق���د يث���ري �لق���ر�ر غ�شب 
�أن�ش���ار زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري مقتدى 

�ل�شدر.
و��ش���ار قر�ر »�الحتادية« �لذي تاأخر �ىل 
�ش���اعات بعد منت�شف نهار �أم�س، �ىل �ن 
�ملحكمة ال متلك �ش���احيات حل �لربملان 

و�المر مرتوك لاآليات �لد�شتورية.
�ملحكم���ة ويف حماولة مل�ش���ك �لع�ش���ا من 
�لو�ش���ط �ملح���ت �ىل »معاقب���ة« �ملجل����س 
م�ش���الح  و«تهدي���د«  »تعطي���ل«  ب�ش���بب 
�لعر�قيني، و�قرتح���ت �ن تكون �لعقوبة 

هي حل �لربملان.
و�ش���بقت �جل���در�ن �لكونكريتي���ة �لنطق 
باحلكم، حيث �ش���وهد و�شع عدد من تلك 
�جل���در�ن ق���رب �لق�ش���ر �حلكومي د�خل 
�ملنطق���ة �خل�ش���ر�ء خوف���ا م���ن عملي���ات 

ت�شعيد حمتملة.
ويف �ول رد فعل من �ل�شدريني على قر�ر 
�ملحكمة �الحتادية، �عترب نائب م�شتقيل 
ع���ن �لكتل���ة بان �لق���ر�ر مل يك���ن مفاجئا، 
وبان �أن�ش���ار �ل�ش���در �شيت�ش���مرون على 

»طريق �ال�شاح«.
وق���ال �لنائ���ب �مل�ش���تقيل حي���در �حل���د�د 
�ن »�ملحكم���ة �الحتادي���ة �لت���ي )خالف���ت 
�لن����س(  �م���ام  و)�جته���دت  �ش���ر�حة( 
و)جعلت لتف�ش���ري�تها علوية فوق علوية 
�لد�ش���تور و�لقانون( من خال خمالفتها 
)لن�س( �ملادة )٥٩( من �لد�ش���تور و�لتي 
تف�ش���ي �ىل �ن ن�ش���اب )جميع( جل�شات 
جمل����س �لنو�ب ينعق���د باالأغلبية �ملطلقة 
لع���دد �ع�ش���ائه، وجعلت���ه )�غلبية ثلثني( 
لكي )تخلق( ما ي�ش���مى ب� )�لثلث �ملعطل( 
�ملحا�ش�ش���ة  نظ���ام  ب�ش���يادة  وحتك���م 
و�لتقا�ش���م، كيف يتوقع منها �ن )جتتهد( 

وت�ش���در قر�ر� بحل �لربملان مع �متاكها 
حلجة عدم وجود ن�س د�شتوري؟!«.

و��ش���اف �حل���د�د مهاجما �ملحكم���ة: »لن 
حت���ل �ملحكم���ة �ملجل����س، ولن يهت���م �أحد 
لذلك غري �ل�ش���دريني، فطريق �ال�ش���اح 
طريقه���م ه���م و)بع�س( مم���ن �لتحق بهم 

من �ل�شعب...«.
 3 نح���و  �الحتادي���ة  �ملحكم���ة  و�خ���ذت 
�ش���اعات حتى ��ش���درت �لبي���ان �لنهائي، 
حيث عقدت �جلل�ش���ة يف �ل�شاعة 12 من 

منت�شف يوم �أم�س.
وقال بي���ان �ملحكمة �ن »�ع�ش���اء جمل�س 
�لنو�ب بعد �نتخابهم ال ميثلون �أنف�ش���هم 
�ل�شيا�ش���ية، و�من���ا ميثل���ون  وال كتله���م 
�ل�ش���عب، ول���ذ� كان م���ن �ملقت�ش���ى عليهم 
�لعمل على حتقيق ما مت �نتخابهم الأجله 
وهي م�شلحة �ل�شعب ال �ن يكونو� �شببًا 
يف تعطي���ل م�ش���احله وتهدي���د �ش���امته 

و�شامة �لبلد بالكامل«.
و��شافت �ن »��شتقر�ر �لعملية �ل�شيا�شية 
يف �لع���ر�ق يفر�س على �جلميع �اللتز�م 
باأح���كام �لد�ش���تور وع���دم جت���اوزه وال 
يجوز الأي �ش���لطة �ال�ش���تمر�ر يف جتاوز 
�ملدد �لد�ش���تورية �ىل م���ا ال نهاية الأن يف 
ذل���ك خمالف���ة للد�ش���تور وه���دم للعملي���ة 
�ل�شيا�ش���ية بالكام���ل وتهدي���دً� الأمن �لبلد 
و�ملو�طن���ني«، م�ش���رية �ىل �ن »�جل���ز�ء 
�لذي يفر����س على جمل�س �لن���و�ب لعدم 
قيام���ه بو�جبات���ه �لد�ش���تورية ه���و ح���ل 

�ملجل�س عند وجود مربر�ته«.
وذك���رت �ن »د�ش���تور جمهوري���ة �لعر�ق 
لع���ام 2005 قد ر�ش���م �الآلية �لد�ش���تورية 
الأح���كام  وفق���ًا  �لن���و�ب  جمل����س  حل���ل 
�مل���ادة )64/ �واًل( من���ه«، الفت���ة �ىل �ن 
»�خت�شا�ش���ات �ملحكمة �الحتادية �لعليا 
حمددة مبوجب �ملادة )93( من �لد�شتور 
و�ملادة )4( من قانون �ملحكمة �الحتادية 

�لعليا ولي�شت من �شمنها حل �لربملان«.

وبين���ت �ن »د�ش���تور جمهوري���ة �لع���ر�ق 
لع���ام 2005 مل يغف���ل عن تنظي���م �أحكام 
ح���ل �لربمل���ان ولذل���ك فا جم���ال لتطبيق 
نظري���ة �الغفال �لد�ش���توري«، مو�ش���حة 
�ل�ش���لطات  تكوي���ن  م���ن  »�لغاي���ة  �ن 
�الحتادي���ة ه���و لغر����س تطبيق م���ا جاء 
به �لد�ش���تور وفقًا ل�ش���احيات كل �شلطة 
من �أجل �ش���مان �ملبادئ �الأ�شا�ش���ية �لتي 
يقوم عليه���ا �لد�ش���تور وحماية �حلقوق 
و�حلريات �لعامة وفق �الأطر �لد�شتورية 
مب���ا يوؤم���ن �حلفاظ عل���ى �ل�ش���لم �الأهلي 

ووحدة �لبلد«.
و��ش���ارت �ىل �ن »�لو�ق���ع �لعام يف �لبلد 
برت�جع كبري �ش���و�ء �أكان على �ل�ش���عيد 
�خلدمي �أم على �ش���عيد �نت�ش���ار �لف�ش���اد 
�مل���ايل و�الد�ري مم���ا �أثر وب�ش���كل كبري 
مبوؤ�ش�ش���ات  �ملو�ط���ن  ثق���ة  عل���ى  ج���دً� 
�لدولة كما �أثر ب�شكل كبري على �مل�شتوى 

�ملعا�شي لل�شعب«.
وقدم���ت �أكرث من جه���ة �شيا�ش���ية دعوى 
�م���ام »�الحتادي���ة« حل���ل �لربمل���ان، م���ن 
�مل���ح  �ل���ذي  �ل�ش���دري،  �لتي���ار  �ش���منها 
جمهوره، عقب �لقر�ر، �ىل �حتمال �عادة 

�لت�شعيد بعد »�لزيارة �الربعينية«.
وكان �ل�ش���دريون ق���د دخل���و� هدنة غري 
عق���ب  �لتن�ش���يقي  �الإط���ار  م���ع  مكتوب���ة 
�ال�ش���بوع  ج���رت  م�ش���لحة  ��ش���تباكات 
�ملا�ش���ي يف �خل�ش���ر�ء �وقع���ت �أكرث من 

30 قتيا وع�شر�ت �جلرحى.
�لق���وى  ت�ش���كيل  �الح���د�ث  تل���ك  وت���ا 
�ل�شيا�ش���ية م���ا عرف���ت ب���� »جلن���ة خارطة 
�ىل  �ل�ش���دريني  ودع���ت  �لطري���ق« 
�الن�ش���مام �ليه���ا، عقب �جتم���اع قمة يف 

ق�شر �حلكومة يوم �الثنني �ملا�شي.
وت�ش���عى هذه »�للجنة« �ىل و�ش���ع �آليات 
قان���ون  وتعدي���ل  �النتخاب���ات  �ع���ادة 
�القرت�ع و�ملفو�ش���ية، وتطمح �ىل يكون 

�لتيار ممثا د�خلها.

وقبل �لتطور�ت �الخرية، كانت خافات 
د�خل �الإطار �لتن�ش���يقي حول ��ش���تئناف 
عمل �لربمل���ان و�ختيار حكوم���ة جديدة، 
فيما قد ي�شجع قر�ر �ملحكمة �الن �لفريق 
�ملوؤي���د د�خ���ل »�الإط���ار« لتل���ك �خلطو�ت 

بامل�شي يف ت�شكيل �حلكومة.
ويف ه���ذه �الثن���اء �تفق رئي����س �لوزر�ء 
م�ش���طفى �لكاظم���ي و�ملمثل���ة �خلا�ش���ة 
لاأم���ني �لعام ل���اأمم �ملتح���دة يف �لعر�ق 

جين���ني با�ش���خارت، عل���ى �أهمي���ة دع���م 
مبادرة �حلو�ر �لوطني.

وق���ال �ملكت���ب �الإعامي لرئي����س جمل�س 
�ن  )�مل���دى(  تلقت���ه  بي���ان  يف  �ل���وزر�ء 
م�ش���طفى  �ل���وزر�ء  جمل����س  »رئي����س 
�لكاظمي ��شتقبل، �ليوم )�م�س(، �ملمثلة 
�خلا�ش���ة لاأمني �لعام لاأمم �ملتحدة يف 

�لعر�ق جينني با�شخارت«.
و��شاف �لبيان �ن »�للقاء بحث تطور�ت 

�الأو�شاع �ل�شيا�ش���ية يف �لعر�ق، وحالة 
�الن�شد�د �ل�شيا�ش���ي �لتي ي�شهدها �لبلد، 
و�جله���ود �ملبذولة م���ن قبل �حلكومة يف 
�حتو�ء �الأزمة وحماية �ل�شلم �الأهلي يف 

�لباد«.
و�أ�ش���ار، �إىل »�لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة دعم 
مب���ادرة �حل���و�ر �لوطن���ي �لتي دع���ا لها 
رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء، و�عتماد منهج 
�حلو�ر بو�شفه �ل�شبيل �لوحيد للخروج 

من �الأزمة �ل�شيا�شية �حلالية، و�ل�شامن 
�ل�ش���احة  و��ش���تقر�ر  �لع���ر�ق  الأم���ن 
�ملحلي���ة، ومبا يلب���ي مطال���ب �ملو�طنني 

وطموحاتهم يف حياة �آمنة وكرمية«.
�ش���هد  »�للق���اء  �ن  �ىل  �لبي���ان،  وم�ش���ى 
�لتباح���ث يف تعزيز �آلي���ات �لتعاون بني 
�لع���ر�ق وبعثة �الأمم �ملتحدة يف خمتلف 
�مللف���ات �لت���ي تدعم �ال�ش���تقر�ر و�ل�ش���لم 

�ملجتمعي«.

 بغداد/ المدى

حتدثت قوى يف �الإطار �لتن�شيقي عن حملة 
تو�قيع ال�شتئناف عمل �ل�شلطة �لت�شريعية، 
موؤك����دة قدرتها على ت�ش����كيل �حلكومة فيما 
يو�ج����ه زعي����م �ئتاف دول����ة �لقانون نوري 
�ملالكي دعوى ق�ش����ائية وفق قانون مكافحة 

�الإرهاب �أقامها �لتيار �ل�شدري.
وقال ع�ش����و �ئت����اف دول����ة �لقان����ون و�ئل 
�لركاب����ي، �إن »هنال����ك جم����ع تو�قي����ع نيابية 
جل�ش����ة  لعق����د  توقيع����ًا   ١٨٠ �ىل  و�ش����لت 

برملانية«.
و�أ�ش����اف �لركاب����ي، �أن »�لقادة �ل�شيا�ش����يني 
وبعد قر�ر �ملحكمة �الحتادية �شيكون عليهم 
�ال�ش����ر�ع بعق����د �جلل�ش����ة و�ختي����ار رئي�����س 
�جلمهورية وتكلي����ف �لكتلة �الكرب الختيار 

رئي�س �لوزر�ء وت�شكيل �حلكومة«.
و�أ�ش����ار، �إىل �أن »هن����اك خط����و�ت يج����ب �ن 
تتخ����ذ قب����ل �لذه����اب �إىل �أي خي����ار يتعل����ق 
باالنتخاب����ات �ملبك����رة ومنها تعدي����ل قانون 
�النتخ����اب، و�لذه����اب للعد و�لف����رز �ليدوي 

وغريها«.
وك�ش����ف �لركاب����ي ع����ن »�لتو�ف����ق عل����ى عقد 
جل�ش����ة جمل�س �لنو�ب خال �الي����ام �ملقبلة 
حتى قبل زيارة �الربعني«، معلا �ش����بب ذلك 
�ىل« جتاوز �لتو�قيع �لتي جمعت �لن�ش����ف 

ز�ئدً� و�حد«.
�حلكم����ة  تي����ار  ع�ش����و  ر�أى  جانب����ه،  م����ن 
مرت�ش����ى �ملا ج����و�د، �أن �الإطار �لتن�ش����يقي 
ميتلك »�أريحي����ة« بتمرير �حلكومة ورئي�س 
�حلكوم����ة، م�ش����تدركًا �أن����ه ال ميكن ت�ش����كيل 
حكوم����ة قوي����ة ب����دون دع����م م����ن كل �لقوى 

�ل�شيا�شية لهذه �حلكومة.

 وق����ال �ملا جو�د، �ن »هنالك نو�يا �ش����ادقة 
م����ن قبل كل قوى �الإطار �لتن�ش����يقي، وكذلك 
كل قوى �لعملية �ل�شيا�شية يف �لعر�ق، باأن 
يك����ون هنال����ك حل له����ذه �مل�ش����اكل �ملرت�كمة 
�لعملي����ة  يف  ذروته����ا  �ىل  و�ش����لنا  �لت����ي 

�ل�شيا�شية«.
وتابع »نت�شور �نه ال �نهاء لهذه �مل�شاكل �ال 
عرب ت�ش����كيل حكومة قوية مدعومة من قبل 

كل �لقوى �ل�شيا�شية«.
ولفت �ملا جو�د، �إىل �أن »�الإطار �لتن�ش����يقي 
ميتل����ك �أريحي����ة بتمرير �حلكوم����ة ورئي�س 
�حلكوم����ة، لكن هنالك �مي����ان �نه ال حكومة 
قوي����ة بدون دعم م����ن كل �لقوى �ل�شيا�ش����ية 

لهذه �حلكومة«.
و�لقل����وب  �الي����ادي  »كل  �أن  عل����ى  و�ش����دد، 
مفتوحة للكتلة �ل�شدرية، ولكن �ذ� مل ن�شل 
�ىل بو�بات للحو�ر �شيكون �ملرور بت�شكيل 
حكوم����ة، وبالتايل �ش����يكون هنال����ك �ختيار 

للكابينة«.
وفق����ًا للما ج����و�د، »نحن عل����ى �بو�ب خطر 
حمدق، وهو ما نوه �ليه �حللبو�شي موؤخرً� 
م����ن �أنه مبجرد �نتهاء هذه �ل�ش����نة �ش����تكون 
عو�قب وخيمة على �القت�ش����اد �لعر�قي وال 

يوجد متويل لتاأمني رو�تب �ملوظفني«.
وحذر من �أن »�مل�ش����اكل �ل�شيا�شية �شت�شرب 
عمق �قت�شاد �ملو�طن �لعر�قي، ولهذ� هنالك 
توج����ه فعل����ي وحقيق����ي بانهاء هذ �مل�ش����اكل 

�ملوجودة عرب بو�بة �يجاد حكومة«.
 �أما بخ�ش����و�س موق����ف �لكرد و�ل�ش����نة من 
�الأزمة �ل�شيا�ش����ية �حلالية، ��شار �ملا جو�د 
�ىل �ن »�حل����زب �لدميقر�طي �لكرد�ش����تاين 
�أك����دو�  �لكرد�ش����تاين  �لوطن����ي  و�الحت����اد 
عل����ى ح�ش����م مو�ش����وع رئي�����س �جلمهورية، 

وهنال����ك �لتز�م بح�ش����م رئي�����س �جلمهورية 
و�ملج����يء �ىل بغ����د�د مبر�ش����ح و�ح����د فقط، 
وكذل����ك هم يدعم����ون ت�ش����كيل حكومة قوية 
تلب����ي طموح����ات �ملو�طن �لعر�ق����ي«، مبينا 
�ن »�ل�ش����نة يدعم����ون �نه����اء ه����ذه �جلدلي����ة 

�ملرت�كمة بالعملية �ل�شيا�شية«.
وقال �ي�ش����ًا، »مازلنا عن����د قر�رنا منذ �عان 
نتائ����ج �النتخابات، وهو �نه لن نكون طرفًا 
بت�ش����كيل �حلكوم����ة �ملقبلة، ولكن �ش����نكون 
د�عمني و�ش����اندين الأن تكون هنالك حكومة 
�ملو�ط����ن  طموح����ات  تلب����ي  خدمي����ة  قوي����ة 

�لعر�قي«.
»�مل�ش����اكل  �أن  �إىل  ج����و�د،  �مل����ا  و�نته����ى 
�ملوجودة يف �ل�شارع �لعر�قي كبرية جدً�، 
منها �شيا�شية و�منية ويف �لتعليم وجفاف 
�النهار، وهذه �مل�شائل بحاجة �ىل حكومة 

قوية النهاء كل هذه �مل�شاكل«.
وعلى �ش����عيد مت�شل، �أظهرت وثيقة تقدمي 
�لدعوى من قبل �لقيادي بالتيار �ل�ش����دري 
�لكتل����ة  رئي�����س  ب�ش����فته  �لربيع����ي  ن�ش����ار 
�ل�شيا�ش����ية للتي����ار �ل�ش����دري، �إىل حمكمة 
�لكرخ �ش����د زعي����م �ئت����اف دول����ة �لقانون 

نوري �ملالكي.
ون�ش����ت �لوثيقة على �أّن »و�ش����ائل �الإعام 
تد�ولت ت�شجيًا �شوتيًا يعود �إىل �ملالكي، 
وقد جاء فيه تهديد و��ش����ح و�شريح للتيار 
�ل�ش����دري عمومًا ولزعيمه مقتدى �ل�ش����در 
حيث قال �ملالكي: )�أنا �أول و�حد ��شتهدف 
�ل�ش����در(، وكان م����ن جملة ما قال����ه �ملالكي، 
هو �لتهديد بالقتل و�الإعد�د لهجوم م�ش����لح 
ع����رب جماميع يق����وم بت�ش����ليحها �شخ�ش����يًا 
للهج����وم على �لكوفة و�لنج����ف حمل �إقامة 

�ل�شدر«.

و�أ�شاف �لربيعي �أّن �ملالكي »ذكر �لعبار�ت 
�مل�ش����يئة و�جلارح����ة �ملوجه����ة �إىل جمهور 
�ل�ش����عبي  �حل�ش����د  و�ش����ف  كم����ا  �لتي����ار، 
باأم����ة �جلبن����اء، وو�ش����ف قو�تنا �مل�ش����لحة 
تلي����ق  ال  بعب����ار�ت  �لوطني����ة  و�ش����رطتنا 
بت�ش����حياتهم، و�أي�ش����ًا تهجم على �لطائفة 
�ل�ش����يعية، كم����ا ذك����ر �أنه ي�ش����تعد لت�ش����ليح 
جمامي����ع وع�ش����ائر خ����ارج نط����اق �لقانون 
�متثاله����م  بغي����ة  تعيينه����م  عل����ى  و�لعم����ل 
الأو�مره للقيام باأعمال م�شلحة تهدد �ل�شلم 
�الأهل����ي و�الأم����ن �لوطني وخل����ق �قتتال ما 
بني �أبن����اء �لوطن �لو�ح����د، لتحقيق ماآرب 

�شخ�شية«.
خمططات����ه  يو�ش����ح  ذل����ك  »كل  �أّن  و�أك����د 
�لو��ش����حة من خال حديثه يف �لت�ش����جيل 
�خلط����ورة  ع����ن  يع����رّب  �ل����ذي  �ل�ش����وتي، 
لتهدي����د  �لكب����رية  �الإجر�مي����ة و�الإرهابي����ة 
�ل�ش����لم �الأهل����ي و�الأم����ن �لوطن����ي وتفكيك 
�للحمة �لوطني����ة، كما ذكر بالت�ش����جيل �أنه 
ال ب����د من دم����اء، وه����ذ� دلي����ل كاف للتعبري 
ع����ن �أحد�ث فتنة و�قتت����ال طائفي ومتزيق 

�لن�شيج �ملجتمعي �لعر�قي«.
�الإج����ر�ء�ت  »�تخ����اذ  �إىل  �لربيع����ي  ودع����ا 
�لقانوني����ة بحق �مل�ش����كو منه ��ش����تنادً� �إىل 
�أحكام قان����ون مكافحة �الإرهاب، و�إ�ش����د�ر 
�أم����ر �لقب�����س بحقه، و�إ�ش����د�ر �أم����ر مبنعه 
م����ن �ل�ش����فر و�إ�ش����عار �ملط����ار�ت و�ملناف����ذ 

�حلدودية بذلك«.  
وكانت مو�قع للتو��شل �الجتماعي ن�شرت 
�ملالك����ي  �إىل  ن�ش����بت  �ش����وتية  ت�ش����جيات 
�أظهرته وهو يتهج����م على عدد من �جلهات 
وزعيم����ه  �ل�ش����دري  �لتي����ار  مقدمته����ا  يف 

مقتدى �ل�شدر.

تعـزيـــة 

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفن�ن  
باأحرِّ التعازي لعائلة الزميل

م�ؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

الذكر الطيب للفقيد وال�سرب 
وال�سل�ان لعائلته وحمبيه

عالء كاظم عليوي 
ل�فاة عمه 

عبد الر�ضا خلف

المالكي ي�اجه ق�سايا اإرهابية بتهمة التحري�ض على قتل ال�سدر

قوى االإطار تتفاخر بتواقيع ال�ستئناف عمل مجل�س النواب 
وت�سكيل الحكومة

 اأربيل/ المدى

�لدميقر�ط���ي  �حل���زب  رئي����س  و�ش���ع 
�أم����س  ب���ارز�ين،  م�ش���عود  �لكرد�ش���تاين، 
�ج���ر�ء  عل���ى  للمو�فق���ة  �ش���رطا  �الأربع���اء، 
�النتخاب���ات �ملبك���رة، �لت���ي دعا �ليه���ا زعيم 
�لتي���ار �ل�ش���دري، مقتدى �ل�ش���در، يف وقت 

�شابق.
�لب���ارز�ين ل���دى ��ش���تقباله م�ش���اعدة وزي���ر 
�خلارجية �الأمريكية باربار� ليف، يف �أربيل، 
قال �إن���ه« ال مانع لدينا من �إج���ر�ء �نتخابات 
يت���م توف���ري �الأر�ش���ية  �أن  مبك���رة، ب�ش���رط 
�ل�شيا�شية و�لقانونية لها، وعدم تهمي�س �أي 
حزب �أو مكون، و�حرت�م نتائج �أية �نتخابات 
م�ش���تقبلية«، بح�ش���ب بيان ملكت���ب بارز�ين.  

و�أكد بارز�ين خال �للقاء، على �أن »�لق�شايا 
�جلوهري���ة ب���ني �إقلي���م كرد�ش���تان وبغ���د�د 
يجب حلها يف �إطار �لد�ش���تور«، م�شدد� على 
�ش���رورة �أن »تكون هن���اك ثقافة قبول �الآخر 
يف �لع���ر�ق حل���ل �لق�ش���ايا، وال ينبغ���ي الأي 
ط���رف �أن يحاول حمو �لطرف �الآخر ويجب 

�أن يحرتم �لد�شتور«.  
وكان ع�شو �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين 
وفاء حممد، قد �أكد �أم�س �الأول �أن »�جللو�س 
�إىل طاول���ة �أي حو�ر و�لتي ال ي�ش���رتك فيها 

�لتيار �ل�شدري لن تاأتي بنتيجة«.
وتاب���ع حمم���د �أن »�لكاظم���ي كان ق���د رع���ى 
�جتماعني، لكنهما مل ي�ش���هد� ح�شور ممثلي 
�لفاع���ل �لرئي����س للعملي���ة �ل�شيا�ش���ية وهو 
�لتي���ار �ل�ش���دري، وبالت���ايل ف���اأن جمي���ع ما 

خرج ال يظهر �ن هناك تطورً� �يجابيًا«.
�ل�شيا�ش���ية  »�للق���اء�ت  �أن  �إىل  ولف���ت، 
و�إن ح�ش���رها �جلمي���ع، ولك���ن غ���اب عنه���ا 
للت�ش���ويق  تعت���رب  �ش���وف  �ل�ش���دريون، 

�الإعامي«.
ويجد حممد، �أن »�ل�ش���بيل �لوحيد للو�شول 
�إىل �حل���ل هو �إقن���اع �ل�ش���دريني باجللو�س 
�ىل طاول���ة �حل���و�ر، وبخافه �ش���تكون تلك 

�جلهود فا�شلة«.
وعّد، »مبادرة رئي����س جمل�س �لنو�ب حممد 
�حللبو�ش���ي قف���زة نوعي���ة جدً� مهم���ة، لكنها 
رف�ش���ت م���ن قب���ل �الإط���ار �لتن�ش���يقي �ل���ذي 
�لتحال���ف  ل�ش���الح  �نحي���از  باأنه���ا  و�ش���فها 

�لثاثي«.
�لتف�ش���ري  »ه���ذ�  �أن  �إىل  حمم���د،  ونب���ه 

للمبادرة غري �شحيح؛ كونها تنطوي على 
ق�شايا مهمة ال�شيما عندما ذكر وجوب حل 
�مل�ش���كات بني �حلكومة �الحتادية و�إقليم 

كرد�شتان«.
ويج���د، �ن »هذ� �ش���وف ي�ش���جع �الأطر�ف 
�لكردي���ة على �حل�ش���ور جلل�ش���ة �لربملان 
رئي����س  النتخ���اب  �شتخ�ش����س  �لت���ي 

�جلمهورية«.
»�حل���زب  �إن  بالق���ول،  حمم���د  و�أكم���ل 
�لدميقر�طي �لكرد�ش���تاين لكي يذهب �إىل 
جل�ش���ة �نتخاب رئي����س �جلمهورية، ال بد 
لاإطار �لتن�ش���يقي من �أن يجل�س معه ويتم 
�التفاق على تنفيذ �اللتز�مات �لد�شتورية 

�خلا�شة باإقليم كرد�شتان«.

�سدد على وج�ب احترام نتائجها
بارزاني يرهن القبول باالنتخابات المبكرة بتوفير اأر�سيتها وعدم االإق�ساء

اإجراءات اأمنية م�سددة داخل المنطقة الخ�سراء �سبقت �سدور قرار المحكمة  
»االتحادية« تلمح اإلى حل البرلمان ب�سبب »تعطيل وتهديد م�سالح العراقيين« لكن عبر الد�ستور

بارز�ني لدى ��ستقباله باربار� ليف �أم�س

�لمحكمة �التحادية �لعليا تنهي جدل �لحل �لق�سائي للبرلمان
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 ذي قار/ ح�سني العامل

�����ش���و�أ موجة  ذل���ك يف ظ��ل  ي���أت��ي 
�ل��ب��اد وحم�فظة  ب��ه���  ج��ف���ف مت��ر 
تفقد م�ش�ح�ت  �لتي �خذت  ق�ر  ذي 
و�ر��شيه�  �ه��و�ره���  م��ن  و����ش��ع��ة 
�شك�ني�  نزوح�  وتو�جه  �لزر�عية 
ك���ب���ر� ب����ن �و�����ش�����ط �ل��ف��اح��ن 
و�ل�شي�دين ومربي �ملو��شي �لذين 
ب�تو� مهددين بفقد�ن م�شدر دخلهم 

�لوحيد.
�لأك���دمي��ي جنم عبد ط�ر�س  وق���ل 
�خل�رجية  "�ل�شي��شة  �إن  �ل��غ��زي، 
مب��شرة  ب�شورة  تت�أثر  دول��ة  لكل 
ك�نت  م�  فكل  �لد�خلية  ب�ل�شي��شة 
وقر�ره�  ومتم��شكة  قوية  �لدولة 
ف���ع��ل يف �ل���د�خ���ل ي��ك��ون ق��ر�ره��� 

موؤثر يف �خل�رج".
�ل����غ����زي، يف ح���دي���ث مع  وت����ب���ع 
�ل��ع��ر�ق��ي  "�لقر�ر  �أن  )�مل�������دى(، 
�ل���د�خ���ل���ي م��ت�����ش��رذم م��ن��ذ دخ���ول 
�قليمية  ب��ح��روب  �ل�ش�بق  �لنظ�م 

وحتى �لن".
�جل���و�ر  "دول  �أن  �إىل  و�أ�����ش�����ر، 
لتتج�وز  �ل�شعف  ح�لة  ��شتغلت 
ع��ل��ى ح���ق���وق �ل����ع����ر�ق ول���ش��ي��م��� 
�لمر  �شي��شة  لتفر�س  منه�  �مل�ئية 
�لو�قع وذلك من خال �ن�ش�ء �شدود 
وم��ن�����ش���آت وم�����ش���ري��ع م���ئ��ي��ة على 
ورو�فدهم�،  و�لفر�ت  دجلة  نهري 
بن  �ملعلقة  �لق�ش�ي�  عقد  م�  وه��ذ� 

�لعر�ق وحميطه �لإقليمي".
�لم��ر  ف�قم  "م�  �ن  �ل��غ��زي،  ويجد 
هو عدم وجود قر�ر عر�قي موحد 
جت�ه تلك �لق�ش�ي� من قبل �لطر�ف 
�مل�شهد  يف  �ل��ف���ع��ل��ة  �ل�����ش��ي������ش��ي��ة 

�لعر�قي".

"�لقوى  �أن  �إىل  �ل���غ���زي،  ول��ف��ت 
�مل��ي���ه  م��ل��ف  جت��ع��ل  مل  �ل�شي��شية 
ت��ت��ع���م��ل  ���ش��ي������ش��ي��ة ومل  �ول���وي���ة 
مقوم�ت  �شمن  يدخل  كملف  معه 
على  ينعك�س  كونه  �لقومي  �لم��ن 
�ملحلين  �ل�شك�ن  ون���زوح  ه��ج��رة 
و�لق��ت�����ش���د و�لن����ت�����ج �ل��وط��ن��ي 
ن�هيك  �ل�����ش��ي������ش��ي  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
ع��ن �ل��ن��ز�ع���ت �ل��ع�����ش���ئ��ري��ة ح��ول 

�حل�ش�س �مل�ئية".
�ىل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  "�حلكومة  ودع�����، 
�د�رة  تتوىل  جيدة  �د�رة  �عتم�د 
�ل��د�خ��ل �و  �مل��ي���ه ���ش��و�ء يف  ملف 
�ل�شغط  �ور�ق  وتوظيف  �خل���رج 
�لعر�ق  حقوق  ل���ش��رد�د  �لعر�قي 

�مل�شروعة".
"�لتوجه�ت  �أن  �ل���غ���زي،  وي��ج��د 
ب�شورة  تعمل  مل  ل��ان  �حلكومية 
�مل��ل��ف  ه������ذ�  لإد�رة  ���ش��ح��ي��ح��ة 
وم���و�ج���ه���ة �لط���م����ع �خل���رج��ي��ة 

ب�شورة ح�زمة".
و�أو����ش���ح، �ن " �ل��ر�خ��ي ب����إد�رة 
�قت�ش�دية  �آث�ر  �ىل  �دى  �مللف  هذ� 
على  �شلب�  و�نعك�س  �شيئة  وبيئية 
حي�ة �ل�شك�ن �ملحلين ول�شيم� يف 
م�ز�لت  �لتي  �جلنوبية  �ملح�فظ�ت 
ت��ع���ين م��ن �رت��ف���ع م��ع��دلت �لفقر 

و�لبط�لة".
ق�ر  ذي  "حم�فظة  �أن  �لغزي،  و�أكد 
يف  تعتمد  ك�نت  �ملث�ل  �شبيل  على 
جزء من مو�رده� �لقت�ش�دية على 
�لهو�ر و�لزر�عة وهذين �ملوردين 
ت��ر�ج��ع��� ب�����ش��ورة ك��ب��رة ل ب��ل �ن 

�لهو�ر حتولت �ىل �شحر�ء".
ت�شببت  �مل��ي���ه  "�أزمة  ب���أن  و�أف�����د، 
�له��و�ر  م��ن  كبر  �شك�ين  ب��ن��زوح 
�مل����دن و�ىل  م��ر�ك��ز  �ىل  و�ل���ري���ف 
ذلك  ت�شبب  م�  �لخ��رى  �ملح�فظ�ت 

يف م�ش�كل جمتمعية".
�شي��شة  "�عتم�د  �أن  �إىل  ون����وه، 
منظوم�ت  وحتديث  ن�جعة  م�ئية 
�ل��ري ب���ت ���ش��رورة للحد من هدر 
�مل��ي���ه و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن �ل�����ش���ئ��ع���ت 

�مل�ئية".
حم��شيل  "زر�عة  �لغزي،  و�قرح 
ذ�ت نوعي�ت جيدة وذ�ت غلة ع�لية 
�مل�ش�ح�ت  يف  �لنح�ش�ر  لتعو�س 
كل  ت��ت��خ�����ش�����س  و�ن  �مل����زروع����ة 
من  حمددة  �ن��و�ع  ب�إنت�ج  حم�فظة 
و�رد�ت��ه���  م��ع  تتن��شب  �ملح��شيل 

�مل�ئية وبيئته� �لزر�عية". 
ح��م���ي��ة  "�شرورة  ع��ل��ى  و����ش���دد، 
و�حل��د  �لتلوث  م��ن  �مل��ي���ه  م�ش�در 
�ل�شرف  ومي�ه  �مللوث�ت  رم��ي  من 
�لنه�ر"،  جم�����ري  يف  �ل�����ش��ح��ي 
"�همية �حلف�ظ على نوعية  موؤكد� 
تع�ين  �لتي  �ل�شحة  ظل  يف  �ملي�ه 

منه� �لباد".
وب�����دوره ق����ل م�����ش��ت�����ش���ر حم���ف��ظ 
حيدر  �ملو�طنن  ل�شوؤون  ق���ر  ذي 
���ش��ع��دي يف ح��دي��ث م��ع )�مل����دى(، 
له  �ل��د�خ��ل��ي  �لم���ن  "��شتتب�ب  �إن 
�ن��ع��ك������ش���ت وت���أث��ر ك��ب��ر يف كل 
�ملج�لت �لد�خلية و�خل�رجية فهو 

م� يعزز �لهوية �لوطنية".
"مت��شك �جلبهة  �أن  وت�بع �شعدي، 
�لد�خلية من �ش�أنه �ن يدعم ويعزز 

�خل�رجية  و�ل�شي��ش�ت  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لقليمي  �ملحيط  �شيجعل  م�  وهو 
ول  �لح���ر�م  بعن  للعر�ق  ينظر 
حقوقه  على  �لتج�وز  يف  يتم�دى 

�مل�شروعة".
�ملوقف  "ه�ش��شة  �أن  �إىل  ول��ف��ت، 
�لد�خلي له� �نعك��ش�ت مدمرة على 
�لبلد وهي �لتي تدفع كل ط�مع �ىل 

�لتعدي على حقوق �لعر�ق وهذ� م� 
جم�لت  جميع  على  �شلب�  ينعك�س 

�حلي�ة �شو�ء د�خلي� �و خ�رجي�".
"�ختال  �أن  �إىل  ���ش��ع��دي،  ون��ب��ه 

�ل���ت���و�زن �ل��د�خ��ل��ي م��ن ���ش���أن��ه �ن 
ي��وؤ���ش�����س م���وط���ئ ق����دم ل��ل��وج��ود 

�خل�رجي".
دفع  �لد�خلي  "�لتن�حر  �أن  ور�أى، 

�ل�شتقو�ء  �ىل  �لط���ر�ف  ببع�س 
ذر�ئ��ع  حت��ت  �خل���رج��ي��ة  ب�جله�ت 
�لهوية  �أ���ش��ع��ف  م���  وه��و  خمتلفة 
�ل���وط���ن���ي���ة وزع�������زع �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�ل��د�خ��ل��ي و�أث�����ر ح��ت��ى ع��ل��ى �د�ء 

�ملوؤ�ش�ش�ت �حلكومية".
"تن�مي  ع���ن  ����ش���ع���دي،  وحت�����دث 
�ملدعومة  �لعميقة  �ل��دول��ة  �شطوة 
من �خل�رج و�لتي تهدف �ىل جعل 
نف�شه  على  منق�شم�  �شعيف�  �لعر�ق 
وع���ج��ز� ع��ن �ل��دف���ع ع��ن م�ش�حله 

وحقوقه �مل�شروعة".
ور�أى، �أن "�شعف �لدولة �لعر�قية 
�حل�ش�ب�ت  لت�شفية  م�شرح�  جعله� 
"هذ�  �ن  �ىل  م�شر�  �لقليمية"، 
حتى  ع�جز�  �لعر�ق  جعل  �ل�شعف 

عن ت�أمن �منه �لغذ�ئي".
وي�شر�شل �شعدي، �أن "تلك �لدول 
م�  ���ش��رع���ن  ح���دوده����  �غ��ل��ق��ت  �إذ� 
تع�شف �لزم�ت يف عموم �لباد"، 
��شطر  �ملوقف  "هذ�  �ن  �ىل  لفت� 
�لعر�ق �ىل جم�ملة تلك �لدول على 

ح�ش�ب م�ش�حله وحقوقه".
ي��ردد  �ل��ي��وم  "�لعر�ق  �أن  وت���ب��ع، 
�لدولية  ب�للجوء �ىل �ملح�كم  حتى 
تركي�  من  �مل�ئية  حقوقه  ل�شرد�د 

و�إير�ن".
"�لعر�ق  �أن  �إىل  �شعدي،  و�نتهى 
ب�����ت ل���اأ����ش���ف ره��ي��ن��ة ل�����ش��ي������ش��ة 
�ل���دول �مل��ج���ورة نتيجة  و�ط��م���ع 

�شعف جبهته �لد�خلية".

دول اجلوار ت�ستغل �سعف املوقف العراقي يف اإن�ساء املزيد من ال�سدود

م�ضوؤولون يف ذي قار: �لتناحر �ل�ضيا�ضي �أ�ضهم ب�ضياع حقوقنا �ملائية

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�سافة 
ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد / الر�سافة  العدد: 28648

اإعـــــالنالتاريخ: 2022/8/31
قدم املواطن )علي حس��ن علي( دعوة قضائية لتبديل )لقب( 
وجعل��ه )الربيعي( ب��دالً من )امله��داوي( فمن لدي��ه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ 
النشر وبعكس��ه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً 
على أح��كام امل��ادة )22( من قان��ون البطاق��ة الوطنية رقم 
)3( لس��نة 2016 املع��دل على ان يكون النش��ر باس��م مدير 

اجلنسية احملترم ... مع التقدير 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اإعــــالن
ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية 

والم�ستلزمات الطبية

تعلن الشركة العامة لتسويق األدوية 

والمستلزمات الطبية عن إعالن ملحق 

بالمناقصة )Med – 5 - 2022-C( والتي 

تتضمن تمديد تاريخ غلق المناقصة 

ليكون 2022/9/30 بدالً من 2022/9/19 

 www.kimadia.iq على موقعنا

حذر اأكادمييون وم�سوؤولون يف ذي قار من 
اثار التناحر الداخلي على حقوق العراق 

اخلارجية وموارده املائية، موؤكدين ان �سعف 
اجلبهة الداخلية وت�ساعد وترية ال�سراعات 
ال�سيا�سية دفع بع�ض الطراف الداخلية اىل 
ال�ستقواء باأطراف خارجية وبدول اجلوار 

التي اخذت تفر�ض �سيا�سة المر الواقع 
وتتمادى بانتهاك حقوقه امل�سروعة.
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

�مل����درب  �لقط����ان،  يون�����س  �أك����د 
عل����ى  �لرنوي����ج،  يف  �ملح����رف 
�شرورة �عتماد �حت����اد كرة �لقدم 
نظ����ام �ل����دوري �ملمت����از مب�شاركة 
16 فريق����ًا بهدف تنظي����م م�شابقة 
قوّي����ة تع����ود بفائ����دة كب����رة على 
ومنتخباتن����ا  �للعب����ة  قاع����دة 
هيكل����ة  �ش����رورة  م����ع  �لوطني����ة، 
�جلمه����ور  وُم�شارح����ة  �للج����ان، 

بدورهم �ل�شلبي.
وقال �لقطان يف حديثه ل� )�ملدى( 
�الحتاد  يطلق  �أن  �الأف�ش����ل  "م����ن 
م�شابق����ة �ل����دوري بع����دد �أق����ّل من 
فرقه �لع�شرين �لتي �أنهت �ملو�شم 
2021-2022 مب�شتويات متدنّية 
ة �مل�شتقّرة يف و�شط  الأغلبها خا�شّ
و�أو�خ����ر �لرتيب، وه����ي ال تلّبي 
طم����وح �جلماه����ر �ل�شاب����رة منذ 
�شنني طويل����ة على هز�لة عرو�س 

�لدوري يف جوالت كثرة".
وب����نّي "�أرى �أن �لعدد 16 منا�شب 
جدً� للم�شت����وى �لعام للأندية، مع 
ب����دوري �لدرجة  زي����ادة �الهتمام 
�الأوىل ليكون مب�شتوى مناف�شات 
تف����اوت  �أي  ُيح����دث  وال  �ملمت����از، 
بينهم����ا �إذ� ما �أردنا ك����رة م�شتقرة 
وعنا�ش����ر  و��ش����ح  مبنهجي����ة 

جيدة".

تدّخل امل�ؤ�ص�صات 
املمّ�لة!

وذك����ر "بع�����س �الأندي����ة مت�ّشك����ْت 
�ملو�ش����م  م����ن  �أنف�شه����م  باملدرب����ني 
�ملا�شي، و�لبع�س �الآخر ��شتعان 
ومل  ب����و�  ُجرِّ �أن  �شب����ق  مبدرب����ني 
يوّفق����و�، وب����ني ه����ذ� وذ�ك بق����ي 
ع����دد كبر م����ن �ملدّربني م����ن دون 
تع����ّزز  �أن  طبيع����ي  و�أم����ر  عم����ل، 
�لثق����ة بامل����درب �لناج����ح ليو��شل 
�ملمّي����زة، ويف  و�ش����ع ب�شماته����م 
�جلان����ب تلع����ب �لعلق����ات دورها 
يف تعي����ني بع�����س �ملدّربني بغ�ّس 
�لنظ����ر ع����ن �لنتائ����ج و�مل�شتويات 
بع�����س  تتدّخ����ل  عندم����ا  ����ة  خا�شّ
�لوز�ر�ت �ملمّولة الأنديتها لفر�س 
مدرب بعينِه برغم عدم ��شتحقاقه 

للثقة".

�صالحيات مطلقة
�أنديتن����ا  "�أثبت����ت  �لقط����ان  و�أك����د 
�أنه����ا تفتق����د �لروؤي����ة �الحر�في����ة 
يف �لتعاقد م����ع مدّربيها، كونها ال 
متتلك �ح�شائّيات فنّية ُتدلِّل على 
قيم����ة �ملدّرب وماذ� ق����ّدم لها خلل 
�ملو�ش����م، وهنا يتوّجب عليها منح 
�شلحي����ات مطلقة للج����ان �لفنية 
�لعامل����ة معه����ا لتعط����ي �مل�ش����ورة 
يف  ت�ش����بُّ  �لت����ي  �ل�شحيح����ة 

م�شلحة �لنادي".

رابطة املمتاز
وب�ش����اأن م����دى جناع����ة تاأ�شي�����س 
ر�بطة لل����دوري �ملمت����از متّهد يف 
�أعمالها لر�بط����ة دوري �ملحرفني 
�لعر�قيني يف حال����ة تنظيمه، قال 
�أن يك����ون لدورينا  "فك����رة ر�ئعة 
ب�شخو�����س  م�شتقّل����ة  ر�بط����ة 
ب�شلحي����ات  تعم����ل  م�شتقّل����ني، 
و��شع����ة، وُتنّظ����م �مل�شابقة بطابع 
�ح����ر�يف حت����ت �لتجري����ب قبيل 

ت�شكيل ر�بط����ة دوري �ملحرفني، 
وه����ذ� �ملق����رح يفر�����س �أن يبد�أ 
�لعم����ل به من����ذ ت�شعينّي����ات �لقرن 
�ملا�ش����ي ك����ون �أنديتنا له����ا تاريخ 
�أندي����ة  �أغل����ب  م����ن  �أق����دم  طوي����ل 

�ملنطقة".

هيكلية اللجان
تتغ����ّر  �أن  "�أمتّن����ى  و�أ�ش����اف 
�الف����كار �لتي ُت�ش����ّر دوري �لكرة 
دوري����ات  مو�كب����ة  لن����ا  ليت�شّن����ى 
�ملنطق����ة، وُنعي����د هيكلّي����ة �للجان 
مبا تن�شجم مع �ملهّمة �لكبرة يف 
�ملو�شم����ني �ملُقبلني، ل����رى دوري 
�ملحرفني ن�شخت����ه �الأوىل بنظام 
يرف����ع م����ن م�شت����و�ه وي�شتقط����ب 
و�ل�شركات  و�جلماه����ر  �الإع����لم 

�مل�شتثمرة".

امل�صت�ى الفني العام
�إجن����اب  �مكانّي����ة  م����دى  وب�ش����اأن 
موهوب����ني  العب����ني  �ل����دوري 
�لوطني����ة  �ملنتخب����ات  ي�شاع����دون 

"�أن  �أك����د  �ل�شعب����ة،  مهاّمه����ا  يف 
�لفرق �ملتو�ّشطة يف الئحة ترتيب 
�لدوري كانت �أكرث �نتاجًا للعبني 
�ملهاري����ني و�ملبدع����ني �أمثال فريق 
�لكرخ و�لقا�شم و�لكهرباء ال�شيما 
�للعبني ��شحاب �لدخل �ملحدود 
من �أبن����اء �ملحافظات، علوة على 
يف  �لع����ام  �لفن����ي  �مل�شت����وى  �أن 
�ل����دوري عقي����م وال ينجب العبني 
دوليني ميك����ن �أن يوؤخ����ذ باأيديهم 
كان  مثلم����ا  �ملنتخب����ات،  نح����و 
دوري �ل�شبعينّيات و�لثمانينّيات 
و�لت�شعينّي����ات معروف����ًا بكوكب����ة 
من جنوم �لك����رة �لكبار يف �أندية 
�لتج����ارة و�ل�شناع����ة و�ل�شلي����خ، 
م����ع  كث����رة  فر�ش����ًا  و�أخ����ذو� 

�ملنتخبات �ملتنّوعة".

اإهمال املدرب امل�صاعد
و�أع����رب �لقط����ان ع����ن ��شتغر�ب����ه 
من ت�شلي����ط �الأ�شو�ء على �ملدّرب 
�الأول يف �لن����ادي و�إهم����ال �مللك 
�مل�شاع����د، وع����دم وج����ود �ش����روط 

ثابتة لعم����ل �ملدرب����ني �مل�شاعدين 
�لذي����ن �أخ����ذت �لعلق����ات تتحّك����م 
بع�����س  ب  وُتق����رِّ بت�شميته����م 
�مل�شاعدين لل�شتفادة من �لعقود، 
وكل ذل����ك يتحّمل����ه �الحت����اد �لذي 
دور�ت  �فتت����اح  عل����ى  يعم����ل  ال 
تطويري����ة وال ي����زّج �ملدرب����ني يف 
معاي�ش����ات  �أو  خارجّي����ة،  دور�ت 
فه����ي  ح�شل����ت  و�إن  �أوروبي����ة، 
مب����ادرة من �مل����درب نف�ش����ه �شعيًا 
لتح�شني م�شت����و�ه، مثلما حاولُت 
مع بع�س �لزم����لء ت�شكيل ر�بطة 
�ملدربني لتغي����ر �لدماء وتن�شيط 
�لدوري، لك����ن م�شوؤويل �لريا�شة 
يتخّوفون من وجود هكذ� ر�بطة 

ونظرتهم حولها ُمبهمة".
و��شر�ش����ل "�ملدرب �لعر�قي غر 
ق����ادر عل����ى تطوي����ر نف�ش����ه ب�شكل 
ذ�ت����ي، و�أغلب �لفر�����س �ملمنوحة 
ملدّرب����ني م�شاعدين ُهم مقّربني من 
�لن����ادي �أو �مل����درب �الأّول، وبذلك 
م����ن  �لت�شمي����ات  معاي����ر  فقدن����ا 

زمان".

الت�صجيع النظيف
ولف���ت �ىل �أن "�جلماهر مطالبة 
وم�شان���دة  �لنظي���ف  بالت�شجي���ع 
�أنديته���ا حتى يف �أ�ش���و�أ �الأزمات 
�لفنّي���ة �لت���ي مي���ّر به���ا �لن���ادي، 
ويجب من���ع �أي �شخ����س يحاول 
��شتغ���لل �نتمائِه �ىل حزٍب ما �أو 
كتل���ة، وُي�شهم يف ن�ش���ر �لفو�شى 
�الأندي���ة،  ومق���ّر�ت  �مللع���ب  يف 
و�أمتّنى على �الأندية عدم �ل�شماح 
��شتقر�ره���ا  بزعزع���ة  له���وؤالء 

باأدو�ر �شلبّية".

دور الإعالم 
و�أنه���ى �لقط���ان حديثه ع���ن دور 
�الإع���لم يف �لدوري بقول���ه  "�أن 
ر�ش���د  يف  مه���ّم  �الإع���لم  دور 
�لظو�ه���ر �ل�شلبّي���ة وملحقته���ا، 
م���ن  �لبع����س  للأ�ش���ف  لك���ن 
�الإعلمي���ني من مقدم���ي �لرب�مج 
�حلو�رّي���ة بعيدين ع���ن �ل�شفافية 
�حت�ش���ار  ب�ش���اأن  �لنا����س  م���ع 
�لك���رة �لعر�قّية! بدلي���ل �أن نتائج 
منتخبات �لفئات لل�شنني �الأخرة 
ك�شفت ع���ور�ت �للعبة ويجب �أاّل 
نقف مكتويف �الأيدي، بل نتحّرك 
تطويره���ا  �ُشب���ل  الإيج���اد  كّلن���ا 
�ملنظوم���ة  يف  دوره���ا  و�إحي���اء 

�إد�رّيًا وفنّيًا.

 الدوحة / خا�ص باملدى

�أعل���ن �الحت���اد �ل���دويل لك���رة �لق���دم 
)�لفيف���ا( عن �نطلق���ة جديدة ملهرجان 
�لفيف���ا للم�شجعني خ���لل كاأ�س �لعامل 
FIFA قط���ر 2022، ليمث���ل وجه���ة 
ترفيهّي���ة  فّعالي���ات  ت�شّي���ف  فري���دة 
م���ن  �لق���دم  ك���رة  جلمه���ور  متنّوع���ة 
�أنح���اء �لعامل، على �أن ُيطبَّق �ملهرجان 
بحّلته �جلدي���دة يف �لُن�شخ �ملقبلة من 
�ملوندي���ال، ويف كاأ����س �لع���امل لك���رة 

�لقدم لل�شيد�ت.
ت�شيف���ه  �ل���ذي  �ملهرج���ان،  و�شيوف���ر 
�أ�شالي���ب  بالدوح���ة،  �لب���دع  حديق���ة 
جديدة للم�شجع���ني للحتفال ب�شغفهم 

�مل�شرك بلعبة كرة �لقدم، و�ال�شتمتاع 
بتجربة متمّيزة ت�شمل عددً� من �أف�شل 
و�لرفيهّي���ة،  �ملو�شيقّي���ة  �لفّعالي���ات 
�ملحلّي���ة،  �لثقاف���ة  عل���ى  و�الط���لع 
وتذّوق �لعديد من �أ�شناف �ملاأكوالت، 
ع���ن  ف�ش���ًل  �الألع���اب،  وممار�ش���ة 
��شتك�ش���اف منط حي���اة خمتلف �شمن 

م�شاحة مفعمة باالأجو�ء �الحتفالّية. 
و�أك���د ح�ش���ن �ل���ذو�دي، �الأم���ني �لعام 
و�الإرث  للم�شاري���ع  �لعلي���ا  للجن���ة 
�لفيف���ا  مهرج���ان  �أن  �لقطري���ة، 
للم�شجعني �لذي ت�شيفه حديقة �لبدع 
�ملطلة على كورني����س �لدوحة �شي�شم 
و�الأن�شط���ة  �لفعالي���ات  م���ن  �لعدي���د 
�لرفيهي���ة و�لثقافي���ة، �لت���ي �شروق 

موندي���ال  خ���لل  �مل�شجع���ني  جلمي���ع 
"�شيم�ش���ي  و�أ�ش���اف:   .2022 قط���ر 
م���ع  ��شتثنائي���ة  �أوقات���ًا  �مل�شجع���ون 
و�لعرو����س  �الأن�شط���ة  م���ن  �لكث���ر 
�ملمّي���زة، مبا فيه���ا م�شاه���دة مباريات 
�لبطول���ة يف بّث مبا�ش���ر على �شا�شات 
�شخم���ة يف �أنحاء �حلديقة، وباقة من 
فق���ر�ت �الأد�ء �ملو�شيقي���ة و�لثقافي���ة، 
م���ن  و��شع���ة  ت�شكيل���ة  �إىل  �إ�شاف���ة 
ذل���ك  كل  و�مل�شروب���ات،  �ملاأك���والت 
م���ع �إطللة �شاح���رة على �أف���ق منطقة 

�خلليج �لغربي بالدوحة."
�ملهرج���ان  �أن  �ل���ذو�دي  و�أو�ش���ح 
�شي�ش���ّكل معلم���ًا رئي�شّي���ًا يف �لن�شخة 
�لتاريخي���ة يف  �لبطول���ة  م���ن  �الأوىل 

�لعامل �لعرب���ي و�ملنطق���ة. و�شيحظى 
�مل�شّجع���ون عند قدومهم �إىل �لبلد يف 
ت�شرين �لث���اين �ملقبل بطيب �لرحاب 
و�ال�شتمت���اع مبناف�ش���ات م�شّوقة، كما 
�شيجدون �لعديد من خيار�ت �لت�شلية 
و�لرفيه �ملُمتع���ة بانتظارهم، و�أعرب 
ع���ن تطّلع���ه للرحي���ب بالع���امل عل���ى 
�أر����س قط���ر م���ع بق���اء نح���و 70 يومًا 
عل���ى �نطلق �شاف���رة �لبد�ي���ة ملبار�ة 

�الفتتاح يف ملعب �لبيت.
م���ن جانب���ه، ق���ال جي���اين �إنفانتين���و، 
رئي����س �الحت���اد �ل���دويل لك���رة �لقدم 
)�لفيفا(: "ي�شرن���ا تقدمي روؤية جديدة 
للتجرب���ة �لرفيهي���ة �ملتعّلق���ة بالن�شخ 
�ملقبل���ة من بط���والت كاأ�س �لع���امل، ما 
ي�شه���م يف تعزيز �لتز�من���ا بجعل كرة 
�لقدم �أك���رث عاملي���ة و�شمولية ومتاحة 

للجميع."
�لفيف���ا  مهرج���ان  "يوف���ر  و�أ�ش���اف: 
جتم���ع  ر�ئع���ة  فر�ش���ة  للم�شجع���ني 
�جلمه���ور مع���ًا خ���ارج �مللع���ب بع���د 
�نته���اء �ملباري���ات، لتجربة ك���رة �لقدم 
بط���رق جدي���دة وفري���دة م���ن نوعه���ا. 
متحّم�ش���ون ب�ش���اأن م�شتقب���ل مهرجان 
و�لعرو����س  للم�شجع���ني  �لفيف���ا 
�لت���ي �شتجع���ل  �ملبتك���رة،  �لرفيهّي���ة 
�مل�شّجع���ني و�ل�ُش���ركاء �أك���رث ُقرب���ًا من 
بطول���ة كاأ����س �لع���امل، وكاأ����س �لعامل 
لل�شي���د�ت، وكذلك م���ن �لثقافة �لعاملية 

للعبة كرة �لقدم ".

طالب التحاد بنظام م�صابقات ي�صمُّ 16 فريقًا

القّطان: كرتنا حتت�سر وبال منهجّية وجلانها ت�ستحقُّ الهيكلة!
دوليي��ن لعبي��ن  ينج��ُب  ل  ودورين��ا  �ص��رورة..  للممت��از  رابط��ة  تاأ�صي���ص   

 بغداد/ املدى

رف���ع م�����ش��وؤول��و والع��ب��و ف��ري��ق �ل����زور�ء 
يف   15 باللقب  �لفوز  �شعار  �ل��ق��دم،  بكرة 
تاريخ م�شاركاتهم مبناف�شات دوري �لكرة 
منه  �جل��دي��دة  �لن�شخة  ب��دء  قبيل  �ملمتاز 
ينطلق  �أن  �مل��وؤّم��ل   2023-2022 مو�شم 
يف �الأ�شبوع �الأول من �شهر ت�شرين �الأول 

�لقادم بنظام �لدوري �لعام من مرحلتني.
وي��و����ش��ل �مل���درب �أي���وب �أودي�����ش��و قيادة 
مع�شكر  يف  للعبني  �لتدريبية  �ل��وح��د�ت 
�أربعة  ملدة  وي�شتمّر  بركيا  �أنطاليا  مدينة 
ع�شر يومًا، يخو�س خلله مباريات وّدية 
)�أالنيا  تركية  منها  �إثنان  �أندية  ثلثة  مع 
ليبي  و�لثالث  �شبورت(  �نطاليا  �شبورت 
)ب���ن���غ���ازي( ل��غ��ر���س حت��ق��ي��ق �الن�����ش��ج��ام 
تتمّتع  �لتي  �ملُعتمدة  �لتوليفة  بني  �لكامل 

�ل�شباب  �للعبني  وب��ني  �لكافية  باخلربة 
�لذين مّت ترحيلهم �ىل �لفريق �الأول. و�أكد 
�الإد�ري��ة  �لهيئة  ع�شو  ر�شيد  عبد�لرحمن 
ت�شافر جهود  �أن  ل�)�ملدى(  �ل��زور�ء  لنادي 
�الإد�رة و�مللك �لتدريبي يف �أعلى درجات 
�لزور�ء زعامة  ��شتعادة  �أجل  �لتعاون من 
�لدوري �ملمتاز بعد �أن حّققها �آخر مرة يف 
مو�شم 2017-2018" ، م�شيفًا "�أن �للقب 
و�لعنا�شر  العبينا  يحّفز  ع�شر  �خلام�س 
باهر  �إجن����از  �أج���ل حتقيق  م��ن  �ملُ��ح��رف��ة 
و�الأم����و�ل  �ل��ك��ب��رة  �جل��ه��ود  م��ع  يتماهى 
��شتقطاب  بو��شطتها  مّت  �ل��ت��ي  �مل��ت��وف��رة 
حمرفني بارعني �شيكون لهم �لدور �لفاعل 
يف تعزيز جناح �للعبني �ملحّليني باخلربة 

و�ل�شباب".
�إد�رة نادي �لزور�ء برئا�شة فلح  وعّززت 
يف  جديدة  �نتخابية  بدورة  �لفائز  ح�شن، 

�ملا�شي،  �آب  �شهر  من  و�لع�شرين  �ل�شابع 
جّيدين  حمرفني  بلعبني  �لفريق  عنا�شر 
مع�شكر  �لفريق يف  مع  تدريباتهم  با�شرو� 
�ن��ط��ال��ي��ا، وه����م �مل��غ��رب��ي ���ش��ف��ي��ان ط��لل 
حممد  و�ل�شوري  ليما  برونو  و�لرب�زيلي 
�ل��ب��دين بتعاقدها  ع��ن��ز، ودع��م��ت �جل��ان��ب 
�أمين  �لتون�شي  �لبدنية  �للياقة  م��درب  مع 

�حلبيبي.
بع�س  م��ع  ع��ق��وده��ا  �الإد�رة  ج����ّددت  ك��م��ا 
قا�شم  عبا�س  �أم��ث��ال  �مل��وؤث��ري��ن  �ل��لع��ب��ني 
يا�شني،  وع��ل��ي  ح�شن  ج��لل  و�حل��ار���ش��ني 
�لكابنت  ب���ر�أي  �ال�شتئنا�س  بعد  وق����ّررت 
�أيوب �أودي�شو منح فر�شة مهّمة حليدر عبد 
�لكرمي وعلي �أكرم وعلي �أكرب وموؤّمل علي 
وحممد �شعد ومقتدى �شليم وح�شن كرمي 
قّدمو�  �أن  بعد  �الأول  �لفريق  يف  للتو�جد 

م�شتويات الفتة يف دوري �ل�شباب.
�لتدريب بحما�شة  ويو��شل بقية �للعبني 
كبرة مع �أقر�نهم وهم علء كاطع وحم�شن 
�شامي وجنم �شو�ن وميثم جبار وم�شطفى 
�حل�شني  عبد  و�أحمد  �أحمد  وحيدر  حممد 
عبد  و�شعد  عا�شور  وح�شن  كاظم  وح�شام 
�لله وزين  �الأمر و�أن�س مالك و�أ�شعد عبد 
عبد  وح�شن  حممد  وم��ر�د  �شلم  �لعابدين 

�لكرمي وعلء عبا�س وعلي يو�شف.
يذكر �أن فريق �لزور�ء يت�شّدر قائمة �لفرق 
�لعر�قية �حلائزة على لقب �لدوري �ملمتاز 
بخطفه درع �لبطولة �أربع ع�شرة مّرة، منُذ 
�آخر مو�شم  �إىل  �أّول مو�شم 1975-1974 
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 بغداد/ املدى

با�شر �ملنتخب �لوطني لكرة �ل�شاالت 
يق���ام يف  �ل���ذي  �لد�خل���ي  مع�شك���ره 
�لعا�شم���ة بغ���د�د ��شتع���د�دً� للبطولة 
�الآ�شيوّية �لت���ي �شتجري يف �لكويت 
يف �ل�شابع و�لع�شرين من �شهر �أيلول 

�جلاري.
للمنتخ���ب،  �الإد�ري  �ملدي���ر  وق���ال 
عل���ي عي�ش���ى: �إن �ملع�شك���ر �لد�خل���ي 
لك���رة  �لوطن���ي  ملنتخبن���ا  �لتدريب���ي 
وحدت���ني  بو�ق���ع  ب���د�أ  �ل�ش���االت 
تدريبيت���ني �شباحّي���ة وم�شائّي���ة يف 

قاع���ة ن���ادي �ل�شب���اب بقي���ادة �ملدرب 
�ل�شريع���ة  ناظ���م  حمم���د  �الإي���ر�ين 

وملكه �لتدريبي �مل�شاعد.
و�أو�شح: �إن �ملنتخب رفع من وترة 
حت�شر�ت���ه ��شتع���د�دً� للم�شاركة يف 
بطولة نهائي���ات �آ�شيا �لتي حتت�شنها 
دولة �لكوي���ت يف �ل�شابع و�لع�شرين 

من �ل�شهر �حلايل.
و�أ�ش���ار �إىل �أن �مل���لك �لفن���ي ي�شع���ى 
جاه���دً� لتهيئة �للعب���ني نف�شيًا وفنيًا 
وبدني���ًا قبي���ل �لدخ���ول يف مناف�شات 
بطولة نهائي���ات �آ�شيا �لتي نطمح من 
خلله���ا �إىل ح�ش���د ثم���ار �جلهد �لذي 

بذل���ه �ملنتخ���ب م���ن خ���لل �لتح�شر 
له���ذه �ملناف�ش���ات. وبا�ش���ر منتخبن���ا 
وحد�ت���ه �لتدريبّية �الإثن���ني �ملا�شي، 
حيث ق���اد �لوح���دة �لتدريبّية �ملدرب 
�مل�شاع���د ح�شني عبد عل���ي، بعد تاأّخر 
و�شول �ملدرب حمم���د ناظم �ل�شريعة 
وملك���ه �مل�شاع���د ب�شب���ب حج���وز�ت 
�لطر�ن. وكان �ل�شريعة قد ��شطحب 
�ش���ر�ز  مدين���ة  �إىل  العب���ًا  ع�شري���ن 
�الإير�نية للدخول يف مع�شكر تدريبي 
�أ�شتم���ّر حت���ى �خلام����س و�لع�شري���ن 
م���ن �شه���ر �آب �ملا�ش���ي، وخا����س فيه 
ع���دة مباري���ات جتريبية، وُه���م �شامل 

في�ش���ل - ط���ارق زياد - حي���در جميد 
- ولي���د خال���د - عل���ي �شه���اب - فادي 
ع���لء - �شفان �ش���ه رد�ر - حممد رعد 
�شني�ش���ل - م�شطفى �إح�ش���ان - مهند 
عب���د �له���ادي - غيث ريا����س - �شيفه 
رج���ز�ء �أحم���د -  حمب �لدي���ن جمعة 
- ر�ف���د حمي���د - �شرغام عب���د �الأمر 
جو�د - فهد ميثاق، وحر��س �ملرمى: 
حمم���د �شام���ي - �أحمد دري���د - ز�هر 

مهدي - علي م�شلم.
و�أوقع���ت �لقرع���ة منتخبن���ا �لوطني 
يف �ملجموع���ة �الأوىل م���ع منتخب���ات 

تايلند و�لكويت وُعمان.

الزوراء يطمح باإحراز اللقب 15 في الدوري

قاع��ة ال�سب��اب جتّه��ُز وطن��ي ال�س��االت لبطول��ة اآ�سيا

للموندي��ال رئي�س��يٌّ  َمْعَل��ٌم  للُم�سّجعي��ن  الفيف��ا  مهرج��ان 

 عم�ار �ص�اطع
معالي الكلمة

م����ا �أن رف����َع �حتاد ك����رة �لقدم �شق����ف تعاق����د�ت �أندية �ل����دوري �ملمتاز 
للمحرف����ني م����ن خارج �لب����لد من خم�ش����ة العب����ني �ىل �شتة ل����كّل ناٍد، 
حت����ى بد�أ �شباق �لتناف�س خلطف �الأف�شل و�الأبرز من �للعبني لتدعيم 

�شفوف �لفرق ب�شكل ال ي�شّدق!
�أع����د�د هائلة ب����د�أت تر�ش����م ملمح خارط����ة جدي����دة يف ك�شوفات فرق 
�لدوري �ملمتاز للمو�شم �جلديد 2022-2023 من خمتلف �جلن�شّيات 
وم����ن دول عديدة، من �أجل �لّلحاق و�الإ�ش����ر�ع للدخول يف مع�شكر�ت 

تدريبّية و�شواًل �ىل �جلاهزّية �الأكمل قبل بدء �ملناف�شات �ملحّلية!
ِرَفْت من �أج����ل �لف����وز بتوقيع هذ�  �أرق����ام فلكّي����ة فعًل م����ن �الأم����و�ل �شُ
�للعب �أو �التفاق م����ع ذ�ك، لتدعيم خطوط فرق �أنديتنا من مهاجمني 
بارزي����ن و�شانعي �ألعاب معروفني ومد�فعني �أ�شّد�ء ومو�هب �شطعت 
يف دوري����ات �أخ����رى وخم�شرمني ق����د يكون لتو�جده����م فر�شة لزيادة 
�ملُتع����ة و�الإث����ارة يف مو�ش����ٍم ق����د يك����ون �الأخر قب����ل �لول����وج بدوري 

�ملحرفني �لذي طال �نتظاره فكرًة وتنفيدً�!
لت �إليه بعد نحو �شهر ونيف على  يف �عتق����ادي �ل�شخ�شي �أن ما تو�شّ
فت����ح �أبو�ب �لتعاقد�ت م����ع �ملحرفني �الأجانب م����ن دون �إيجاد �شقف 
حم����ّدد بع����دد �للعب����ني، �شي�شل بن����ا �ىل ت�شكيل����ة كاملة م����ن �للعبني 
خ����ارج �لبلد، بداًل من �العتماد عل����ى العبينا �ملحّليني، مثلما �عتقد �أن 
��ش����ر�ك خم�شة العبني �أ�شا�شيني كمحرف����ني يف �ملبار�ة و�الإبقاء على 
العب �آخر كبديل، هو من����ح فر�شة �لتناف�س للأجنبي �أكرث من العبينا 
ومبثاب����ة )بروف����ة( قبل �لو�ش����ول و�إكمال م�ش����وّدة دوري �ملحرفني، 
مبعن����ى �آخ����ر �أنه����ا �لبّو�بة �الأولي����ة لتطبي����ق فك����رة دوري �ملحرفني 

ر�شميًا!
يف �لو�ق����ع �إن ما ظهر يف �لثلث �الأخر م����ن �شهر حزير�ن �ملا�شي من 
 )FIFPRO( ُكت����ب خماطبة �الحتادّين �الآ�شيوي و�ل����دويل من قبل
بالت�ش����اور م����ع �لوكيل �لقانوين للعبني و�ملدربني م����ن �لذين تاأّخرت 
�إد�ر�ت �الأندي����ة يف ت�شديد م�شتحّقاته����م وُفر�س عليها بنودً� و�أحكامًا 
باتت ُملزمة بدفع �الأمو�ل �ملتاأّخرة �لتي بذّمتها ومل يتم ت�شويتها منذ 
مو��ش����م طويلة مع �أولئ����ك �للعبني و�ملدّربني، يوؤكد لن����ا �أنها ما تز�ل 
عالقة، ولن حت�شل �الأندية على �لر�خي�س �لكاملة، �إال �إذ� �أكملت هذ� 
�ملل����ّف �ل�شائك و�لذي ي�شل �ىل مليني �لدوالر�ت، مثلما �شتكون هذه 
نكب����ة عل����ى �الأندية �لتي تتعاق����د وم�شتمّرة يف �لتعاق����د�ت ويف ذّمتها 
ديون����ًا مالّية كب����رة، مل تتم ت�شويته����ا، ولن تتمّكن م����ن فتح ح�شابات 
م�شرفّي����ة ر�شمّي����ة، �إال �إذ� متّكنت من دفع ما بذّم����ة �الأندية من �أمو�ل، 

مثلما هو بالفعل تناق�س ما بعده تناق�س!
والأن �الأم����ر خطر وغ����ر مقبول متامًا، ف����اإن �الأندية �لي����وم �أ�شبحت 
تو�ج����ه ُمع�شلتني، دي����ون مالّي����ة يف ذّمتها ومبالغ طائل����ة ُت�شرف من 
دون تخطي����ط ُم�شب����ق، فمن �أي����ن تاأتي باالأم����و�ل، وه����ي يف �الأ�شا�س 
تعي�����س مبيز�نّيات خاوية، بل وت�شتدين �الأمو�ل لتتمّكن من مو��شلة 
م�شو�ره����ا يف �مل�شابق����ات �ملحلّي����ة قب����ل ��شتحقاقاته����ا �خلارجّية، مع 
�لتذك����ر �أن �أغل����ب �الأندية تع����اين �الأمّرين حتى يف ق�شّي����ة �لت�شويق 
و�لنق����ل و�الإعلن����ات، ب����ل �أن �أكرث من ثلث����ي �الأندية تلع����ب مبارياتها 

وهي ت�شتاأجر �مللعب وتتنقل من ملعب �ىل �آخر الإجر�ء تدريباتها!
م����ا دع����اين للكتابة به����ذ� �ل�شاأن ه����و �لتخّبط �ل����ذي تعي�ش����ُه ريا�شتنا 
وتعتا�����س عليها �أنديتنا بال�شكل �ل����ذي �أو�شلنا �ىل �أن ُتقّرر �إد�رة �أحد 
�الأندية �الن�شحاب من مناف�شات �لدوري �ملمتاز الأنها تفتقر �ىل �لدعم 
و�لتموي����ل �أو ب�شبب قّل����ة �لتخ�شي�شات، �أو كما ح����دث يف �ملو�شم �أو 
�ملو�شم����ني �ملا�شي����ني، �إذ �أن هناك موؤ�ّش�شات ر�شمّي����ة كانت تدعم عددً� 
م����ن �الأندية وفج����اأة �أوقفت من����ح �الأم����و�ل نتيجة الرت����كاب خُمالفات 
يف �لعق����د �ملُ����ربم �أو لتدخ����ل �ملوؤ�ّش�ش����ة بال�شغ����ط عل����ى �إد�رة �لنادي 
ومطالبته����ا بالتخّلي عن مو�قعه����ا الأنها وجدت �أن �الإد�رة غر كفوءة، 
�أو كم����ا حدث يف عدم تنفيذ �شروط �لعقد ب�شبب �الأمو�ل �لتي �أهدرت 

يف غر حمّلها.
�أك����رث م����ن 16 ناديًا �أبرم عقودً� م����ع نحو 90 حمرفًا وه����ذ� �لرقم يف 
حقيق����ة �الأم����ر، غ����ر نهائي، فه����و قابل للزي����ادة �شو�ء م����ن ناحية عدد 
�الأندية �أو حتى �ملحرفني، قبل �إغلق باب �لت�شجيل ر�شميًا و�الإعلن 
ع����ن �لت�شكيلت �لر�شمّية ل����كّل ناٍد يف دوري �ملو�ش����م �جلديد، غر �أن 
رفت كانت كفيلة ببناء  �ل����ذي �أعنيه هنا بالتحديد �أن �الأمو�ل �لت����ي �شُ
ف����رق فئات عمرّية �أكرث تط����ّورً� وترميم بع�س من �مللعب �ملُتهالكة �أو 
ن�ش����ب �أب����ر�ج �الإنارة ب����داًل من �للع����ب يف �شاعات �لنهار حت����ت �أ�شّعة 

�ل�شم�س �للهبة!

حمرتفو اأنديتنا واالأرقام الفلكّية!

لت اإليه  في اعتقادي ال�صخ�صي اأن ما ت��صّ
بعد نح� �صهر ونيف على فتح اأب�اب 
التعاقدات مع المحترفين الأجانب 

من دون اإيجاد �صقف محّدد بعدد 
الالعبين، �صي�صل بنا الى ت�صكيلة كاملة 

من الالعبين خارج البالد، بدًل من 
العتماد على لعبينا المحّليين
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ال يج���د حم�سن ال�سيخ را�س���ي باأ�سًا يف 
كتاب���ة �سريت���ه الذاتي���ة الت���ي ي�ستجل���ي 
فيه���ا االأحداث وقد تخط���ى الت�سعني من 
عمره، ي�ستح�سر فيها دوره منذ ترديده 
الَق�َس���م احلزبي يف مدينت���ه النجف اأمام 
حت�س���ني معّل���ة ع�س���و القي���ادة القطرية 
حل���زب البعث اآنذاك عام 1953، �سدرت 
دار  ع���ن  الث���اين  جزئه���ا  يف  ال�س���رية 
املكتب���ة العلمي���ة يف بغ���داد 2022، قّدم 
له���ا وحرره���ا الدكت���ور املتخ�س����ص يف 
التاري���خ احلديث ط���ارق العقيلي، ومن 
االإن�ساف القول اأن العقيلي �سكل اإ�سافة 
جدي���دة ومتمي���زة يف تقدمي���ه للجزئني 
االأول والث���اين، ومن ح�س���ن ال�سدف اأن 
جتد ه���ذه ال�س���رية م���ن يعي���د �سياغتها 
ويحرره���ا مبنه���ج علمي ر�س���ني بتجرد 
وحيادية غري منحازة لكاتب ال�سرية، بل 
تب���دو م�ستفزة لتاريخ الكاتب، تتعار�ص 
م���ع توجهات���ه، واأح�سب اأن م���ا جاء من 
اآراء واأف���كار يف مقدمت���ه الثاني���ة يع���ّد 
دعوة لقياديي االأح���زاب كافة اأن ال تلوذ 
بال�سمت وحتجم ع���ن تدوين مذكراتها، 
)ال���وردي(،  التاري���خ  كتاب���ة  وجتن���ب 
مبنط���ق التربي���ر وتب�سي���ط االإخفاقات، 
م���ن  امل�سوؤولي���ة خوف���ًا  م���ن  واله���روب 
املكا�سف���ة، عل���ى الرغم م���ن كل الظروف 

املتاح���ة له���وؤالء يف االع���راف واإماط���ة 
اللث���ام ع���ن اجلرائم التي ج���رى الت�سر 

عليها، واخلوف من ك�سف مدّبريها.
قل���ت يف ث���اث حلقات عن )كن���ت بعثيًا( 
وق���ت  يف  امل���دى  جري���دة  يف  ُن�س���رت 
�ساب���ق، ما ملخ�س���ه: ان ال�سي���خ را�سي 
اعت���ذاره  وق���ّدم  بق�س���وة،  نف�س���ه  اأدان 
لل�سع���ب العراق���ي، ما مل يفعل���ه �سيا�سي 
عراق���ي اآخ���ر، ويف هذا ال�سي���اق اأ�سارك 
الدكتور العقيل���ي خيبته املريرة كباحث 
اإذ يقف مت�سائًا عن معنى �سمت ال�سف 
العراقي���ني  البعثي���ني  ق���ادة  م���ن  االأول 
رف���اق ال�سيخ را�سي، االأحي���اء منهم، اأو 
القي���ادات البعثية االأدن���ى التي عا�سرت 
االأح���داث  م�ست���وى  عل���ى  و�سارك���ت 
ال���واردة يف املذكرات، عل���ى و�سف اأنها 
ت�سّج���ل تاريخه���م ال�سيا�س���ي وتاريخهم 
احلزب���ي، وه���م الذي���ن �سنع���وا مواقفه 
ووقائعه، لكي ي�سهموا يف اإ�سافة املزيد 
م���ن املعلوم���ات التي م���ا زال���ت ذاكرتهم 
�سيم���ا  وال  االأح���داث،  اأ�س���رار  تخت���زن 
اأحداث انق���اب 8 �سب���اط 1963، لكنهم 
التزم���وا ال�سمت واآث���روا ال�سكوت حلد 
االآن، واأغل���ب الظن اأن هذه ال�سخ�سيات 
ما ت���زال تعي����ص كابو�ص الرع���ب، وُعقد 
اخلوف م���ن املمار�س���ات الت�سلطية التي 
طبع���ت حياته���م احلزبي���ة الداخلية، كما 
ي�س���كل احلا�س���ر م�س���درًا اآخ���ر للخوف 
والقل���ق م���ن الت�سفي���ات اجل�سدية التي 

طال���ت العدي���د م���ن العنا�س���ر احلزبي���ة 
بعد االحت���ال االأمريكي للعراق 2003، 
وحالة االنف���ات االأمني وغياب القانون 
يف ظ���ل االأو�س���اع ال�ساذة الت���ي مير بها 

البلد.
ك���ي ال يذه���ب الق���ارئ اىل اأنن���ي اأخ�ّص 
حزبًا حم���ددًا بعقدة اخل���وف، اإمنا هذه 
العق���دة ما تزال مهيمنة يف عقول العديد 
م���ن ال�سخ�سيات ال�سيا�سية التي تخ�سى 
املكا�سف���ة واملراجعة النقدي���ة، كي تبقى 
الروؤي���ة م�سببة غري وا�سح���ة، لذلك فان 
ما اأقدم عليه ال�سيخ را�سي نال انتقادات 
وا�سع���ة م���ن رف���اق ومعار�س���ي االأم�ص 
عل���ى ح���ٍد �س���واء، واتهامات �ست���ى، من 

جه���ات �سيا�سية ال تتقب���ل ثقافة االعتذار 
واالعراف باخلطاأ، اإىل حد جلد الذات، 
وك�سف انحراف حزبه بجراأة وو�سوح.
م���ن  واالأخ���ري  الث���اين  اجل���زء  ت�سم���ن 
مذك���رات حم�س���ن ال�سي���خ را�س���ي قدرًا 
م���ن ال�سراح���ة املطلق���ة ال�سفاف���ة الت���ي 
جتعل من املذك���رات كتابًا مقروؤًا من قبل 
ال�سيا�سي���ني، وق���ادة االأح���زاب على حٍد 
�سواء، اإذ يقّدم ال�سيخ را�سي در�سًا بليغًا 
يف املكا�سفة اجلريئ���ة وال�سجاعة، وهو 
ي�سع���ى بلغة وا�سحة اأن يك�سف املخبوء 
لتجربته ال�سخ�سي���ة، وارتباطها بحزب 
منهم���ا  االأول  يف  كان  لعهدي���ن،  �سلط���ة 
قائدًا ويف الثاين معار�سًا، وبات اأمامنا 

التطلع اإىل ق���راءة التجربة و�سواها من 
االأف���كار واالأح���داث وما رافقه���ا من ُعقد 
و�سراع���ات، ق���راءًة هادئًة ل�س���وت عاٍل 
له مدياته الوا�سعة يف امل�سهد ال�سيا�سي 

العراقي.
فمث���ل ه���ذه )اليقظ���ة( تدعن���ا يف موق���ع 
االنتب���اه اإىل هذا ال�س���وت، وهذا البوح 
اجل���ريء يف اأعل���ى مديات���ه، لق���د تعّل���م 
ال�سي���خ را�س���ي الدر����ص االأول وقا����َص 
االأ�سياء علي���ه، عرف كيف يقي�ص م�ساره 
واجتاهات���ه �س���وب ه���دف حم���دد، لق���د 
و�سع اأمامه االأخطار املرتقبة، رمبا بقدر 
االأخط���اء التي ك�سفها، واأدانها فيما بعد، 
باإح�سا����ص منه بالرباءة والنقاء ومن ثم 

باخلا����ص من )�سنمية عفل���ق ومغادرة 
حزب���ه، و�سنمية اأف���كار التي���ار القومي 
العرب���ي التقدي�سي���ة وقوالبها اجلامدة( 

كما ي�سفها ال�سيخ را�سي �ص 16.
ي�سكل اجل���زء الثاين من ال�سرية �سفحة 
را�س���ي  ال�سي���خ  تاري���خ  يف  جدي���دة 
ال�سيا�س���ي، بعد ف�سله من ح���زب البعث 
ع���ام 1964، م���ع جمموع���ة م���ن رفاق���ه 
)عل���ي �سالح ال�سع���دي، يا�سني احلافظ، 
حمدي عبد املجيد(، كانوا النواة االأوىل 
)الي�س���اري(  البع���ث  ح���زب  لتاأ�سي����ص 
ع���ام 1965، وكان حم�س���ن م���ن الداعني 
االأوائل اإىل تغيري ا�سم احلزب اإىل حزب 
العم���ال الث���وري اال�سراك���ي العرب���ي، 
م���ربرات  اإىل  ال�س���رية  كات���ب  وي�س���ري 
التحول نحو تاأ�سي����ص هذا احلزب، بعد 
ف�سل جتربة البع���ث الفا�سلة يف العراق، 
وجم���ود الفكر البعث���ي )العفلق���ي(، كما 
ي�سمي���ه ال�سيخ را�سي، ال���ذي �سار فكرًا 
تقليديًا ميينيًا يهتم بامل�سالح ال�سخ�سية 
وال�سلطوي���ة اأكرث م���ن اهتمام���ه بهموم 
االأم���ة العربية، كنا نتطلع اإىل فكر قومي 
ث���وري واأيديولوجي���ا ا�سراكية عربية، 
متاأثرين باأف���كار يا�س���ني احلافظ االأكرث 
وعي���ًا من���ا ومعرف���ة بالفك���ر املارك�س���ي 
املارك�س���ي  واأفكار�سديق���ه   17 ����ص 
اليا����ص مرق����ص. تكلل���ت تل���ك اجله���ود 
اإىل عق���د املوؤمت���ر القط���ري التاأ�سي�س���ي 
 ،1967 ع���ام  نهاي���ة  العم���ال  حل���زب 

وانتخب �سعدي حمم���د �سالح )الدكتور 
املتخ�س����ص يف اجلغرافي���ا فيم���ا بع���د( 
رئي�س���ًا للموؤمت���ر، كان احلزب ق���د تبنى 
فل�سفة مارك�سية معّربة لي�ست �سيوعية، 
وقد اأث���ار هذا النهج ج���داًل عميقًا اأف�سى 
اإىل خ���اف ب���ني تياري���ن، يتبن���ى االأول 
من���ه �سع���دي حمم���د �سال���ح ال���ذي اتهم 
بطروحات���ه ال�ستاليني���ة، واالآخ���ر ميثله 
ال�سي���خ را�س���ي، ال���ذي ح���ّذر ب�س���ّدة من 
التوجه اخلطري كما اأ�سماه يف االن�سياق 

نحو ال�سيوعية مع �سبق اال�سرار.
تكم���ن اأهمي���ة ال�س���رية يف اإجابته���ا عن 
الكثري م���ن االأ�سئل���ة التي ظل���ت ترافقنا 
طيلة عق���ود من الزمن، وم���ا زلنا اأ�سرى 
لتداعياته���ا، ه���ذا م���ا اأراد ال�سيخ را�سي 
ي�سج���ل جتربت���ه  في���ه وه���و  اخلو����ص 
ال�سيا�سي���ة واملهني���ة كاأ�ست���اذ يف كلي���ة 
الزراع���ة، الغني���ة باملفاج���اآت واالأ�سرار، 
حت���ى ا�ستط���اع اأن يعي���د تاألي���ف املخفي 
وامل�ست���ور يف جتربته احلزبي���ة، كا�سفًا 
اأ�سرار انق���اب متوز1968، وحماوالت 
والربيطاني���ة  االأمريكي���ة  املخاب���رات 
يف ا�ستدراج���ه، كم���ا �سّل���ط ال�سوء على 
حم���اوالت �س���دام ح�س���ني يف تر�س���ده 
واالإيقاع به، ف�سًا عن ك�سفه الإرتباطات 
ببع����ص  احل���زب  ق���ادة  م���ن  العدي���د 
ال�سف���ارات، وتن���اول الق�س���م الثاين من 
املذك���رات الفرة ما بع���د االحتال، وهو 

ما �سنتناوله يف حلقات قادمة.
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وال  االأوىل  لي�س���ت  ببغ���داد  ���ة  موَيّ الَدّ  )2022/8/29( ح���وادث  كان���ت 
االأخ���رية، ولوال حدوثه���ا بدار احُلكم، ما ذاع �سيته���ا، واإال احلوادث ِمن 
اعة  اأخواته���ا مل تتوقف نحو ع�سرين عام���ًا )2003 - 2022(، فحَتّى ال�َسّ
هرت اأ�ساوؤه،  مل تظه���ر اإح�سائيات القتل���ى، َمن وجد با راأ�ص، وِم���ن �سُ

وَمن ُغيب كليًة.
حَتّى �سار الَتّ�سييع جلنائز رمزية، فارغة ِمن اجلثامني، ُيقتل االأب لرفعه 
�سورة ول���ده املغتال، مطالبًا بدمه عرب القانون، وهو ال يعلم اأّن القانون 
رق، على  مغ���دور مثل���ه. ليت املعرك���ة، يف ذل���ك اليوم، ب���ني احليتان ال���ُزّ
برنام���ج اأو نهج احُلكم، الإنزال الوط���ن امل�سلوب ِمن على خ�سبة اجل�سع، 

بل جعلوه ت�سلية الإعام العامل.
ك���رب املول���ودون قبل ع�سرين عامًا، ومل يروا غ���ري وطٍن م�سلوٍب، مل يبق 
جار على الِنّعمة التي حلت  ّ لدي���ه ما ُيعطي، �سلب���وا كَلّ �سيء، وها هو ال�سِ
عليهم، والِنّقمة التي حلت بهم على الِعراق. عادت بغداد اإىل ع�سر الغلمان 
ابي، حتفة  واجلواري، والِعراق بات »مقت�سم بني و�سيف وبغا...«)ال�سَّ
االأم���راء(، مع���ارك عل���ى توزي���ع الِغل���ة، وكانت ثم���ار اأ�سجار، اأم���ا اليوم 
راع  ّ فو�سيف وبغ���ا يقت�سمان ما يف باطن االأر�ص وظاهره���ا، وقوة ال�سِ
ه الِع���راق وثروته. هل عرفتم له���م برناجمًا اأو  تقا����ص بحج���م الغنيمة، اإَنّ

راأيًا لدمل جراح البلد املنكوب؟!
ا�ص بال�ّسكوى ِمن عظمة الف�س���اد، وكاأنه نزل باأطباق  اأخذوا يحاك���ون الَنّ
طائ���رة، فَمن قال منه���م: كلنا اأخطاأنا، كلنا م�سوؤول���ون، وعلينا االعتزال! 
لك���َنّ ر�سا����ص 2022/8/29 اأظهرهم كذابني، اأتوا جياع���ًا ومل ت�سبعهم 
ني���ا، هناك جائعون ي�س���دون بطونهم حياًء، لك���َنّ اخلوف ِمن  ث���روات الُدّ
مائ���ر، اأحده���م ال يوؤمت���ن عل���ى »ورك قلو����ص«)ورك �سغري  جوع���ى ال�سَّ
اق���ة(، فكيف يوؤمتن على كنوز الِع���راق، والقول للفرزدق)ت: 110ه(،  الَنّ
ينا�س���د خليف���ة ع�سره، وق���د �سلم اأم���ر الِعراق ملَ���ن يراه الف���رزدق هكذا: 
بع احلري�ِص/ اأاأطعمت الِعراق  / اأمنٌي ل�سَت بالَطّ »اأم���ري املوؤمنني واأنت بٌرّ
ورافدي���ه/ فزاري���ًا اأحَذ ي���د القمي�ِص/ تفه���ق بالعراق اأب���و املثنى/ وعلم 
قوم���ه اأكل اخلبي�ص/ ومل يك���ن قبلها راعي خما����ص/ لياأمنه على وركي 

قلو�ص«)املرُبد، الكامل يف اللُّغة واالأدب(.
���ا ظلم الفرزدق، يف منا�سدته ليزيد ب���ن عبد امللك)ت: 105هج(، عمر  رمَبّ
اعر َم���ن ت�سيد با�سم  ب���ن ُهبرية)ت: نح���و 110هج(، لك���َنّ هل يظل���م ال�َسّ
���ة وف�سيل���ة االإ�سام؟! َمن انتفخ مُبلك الع���راق ورافديه، وها  الِدّميقراطَيّ

هما يجفان؟!
ا�ساألوا عن ق�سور كرادة مرمي)اخل�سراء الحقًا( واجلادرّية و�سواحيها، 
وعما ترك���ه يهود الِعراق وم�سيحيوه، ا�ساألوا ع���ن حميط الكاظمية، هل 
فك���ر بامتاكه���ا اب���ن هب���رية، وَمن قبل���ه وبع���ده؟! كانوا يحكم���ون حكم 
ة كي يغلف���وا بها �سلبهم  اال�ستب���داد غ���ري الع���ادل، مل يعرف���وا الِدّميقراطَيّ
ة  �ستورَيّ ونهبهم، حَتّى ُقبي���ل)2003(، مل يجعل اأحد الِدّميقراطية وال الُدّ
غاف���ًا حلكمه، بل كانوا يرون العراق حتت اأيديهم، ال يحتاجون اإىل نقل 
ثرواته اإىل خارجه، اأتوا بقوة خيولهم وملعان �سيوفهم، اأما هوؤالء فاأتتهم 
ائر »قلب  ِمن دون ِح�ساب، لذا جتدهم يفكرون بانقاب احلال، ووفق ال�َسّ
ديق ع���دوًا، وعلى اأفعالهم  �ص اإذا انقلب���ت �سار ال�سّ ل���ه ظهر املج���ن«، الَرّ
مقراطّي���ة اأو باعة االإ�سام  ال ي���دوم �سدي���ّق وال حَتّى زبون���ًا، ِمن باعة الِدّ

يا�سّي. ّ ال�سِ
يقول يف هذا الَتّقلب املنتظر عاجًا، املخ�سرم معن بن اأو�ص)ت: 64هج(: 
»قلبُت له ظهر املجِن فلم اأدْم/ على ذاك اإال ريثما اأحتوُل«)الَتّربيزي، �سرح 
دي���وان احلما�س���ة(، وِمن عادة اخلائ���ف ِمن قلب املج���ن ال يبقي وال يذر! 
فه���ق بالعراق)الَتّو�سع بالَتّجاوز(  ف���كاأين بالفَرْزدق ُيجدد حتذيره ِمن الَتّ

اإىل حد اإذابته و�سعار»ذوبوا« يف فان ما زال مرفوعًا.
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خالل الحرب العالمية الثانية، 
تعلم المالكون الأثرياء وكبار 
مديري ال�سركات الكبرى در�سًا 

مهًما للغاية: ففي خالل الحرب، 
هناك اأموال يجب جنيها، والكثير 
من الأموال. بعبارة اأخرى، يمكن 
حل المهمة ال�ساقة المتمثلة في 

تعظيم الأرباح، الن�ساط الرئي�سي 
داخل القت�ساد الأمريكي 

الراأ�سمالي، ب�سكل اأكثر كفاءة 
عبر خالل الحرب ولي�س عبر 

ال�سالم ؛ ومع ذلك، فاإن التعاون 
الخير من الدولة مطلوب. منذ 
الحرب العالمية الثانية، ظل 

الأثرياء والأقوياء في اأمريكا 
على وعي تام بهذا الأمر. وكذلك 
الحال بالن�سبة لرجلهم في البيت 

الأبي�س عام 2003، اأي جورج 
دبليو بو�س، �سليل »�ساللة المال« 

الذي نزل بالمظلة اإلى البيت 
الأبي�س من اأجل تعزيز م�سالح 

اأفراد اأ�سرته الأثرياء واأ�سدقائه 
و�سركائه في ال�سركات الأمريكية، 

م�سالح المال والمتيازات 
وال�سلطة.

يف ربيع ع���ام 1945، كان من الوا�سح 
اأن احل���رب، الت���ي كان���ت م�س���در اأرباح 
خرافية، �ستنتهي قريب���ًا. ماذا �سيحدث 
االقت�سادي���ني،  ب���ني  م���ن  ذل���ك؟  بع���د 
امل���ال  اأرب���اب  م���ن  العدي���د  ا�ستح�س���ر 
�سيناريوه���ات كانت غري �س���ارة للغاية 
لق���ادة اأمريكا ال�سيا�سيني وال�سناعيني. 
خال احلرب، اأدت م�سريات وا�سنطن 
من املعدات الع�سكري���ة، وال �سيء اآخر، 
االقت�س���ادي،  الطل���ب  ا�ستع���ادة  اإىل 
وبالت���ايل جع���ل م���ن املمكن لي����ص فقط 
التوظي���ف الكام���ل ولكن اأي�س���ًا حتقيق 
اأرباح غ���ري م�سبوقة. مع عودة ال�سام، 
هدد �سبح التناف���ر بني العر�ص والطلب 
بالع���ودة ليط���ارد اأمري���كا م���رة اأخرى، 
وق���د تك���ون االأزم���ة الناجت���ة اأكرث حدة 
م���ن الك�س���اد الكب���ري يف “الثاثيني���ات 
الق���ذرة"، الأن���ه خ���ال �سن���وات احلرب 
زادت قدرة االأمة ب�سكل كبري، كما راأينا. 

و�سيتعني ت�سريح العم���ال بال�سبط يف 
الوق���ت ال���ذي �سيع���ود في���ه املايني من 
قدام���ى املحارب���ني اإىل منازله���م بحًث���ا 
ع���ن وظيفة مدني���ة، و�ست���وؤدي البطالة 
الناجتة وتراج���ع الق���وة ال�سرائية اإىل 
تفاق���م عجز الطلب. من منظور االأثرياء 
واالأقوي���اء يف اأمريكا، مل تك���ن البطالة 
القادم���ة م�سكلة. ما يهم ه���و اأن الع�سر 
الذهبي لاأرباح ال�سخمة �سينتهي. كان 
ال ب���د من منع وق���وع كارثة كهذه، ولكن 

كيف.
كانت نفق���ات الدول���ة الع�سكرية م�سدر 
اأرب���اح عالي���ة. م���ن اأج���ل احلف���اظ على 
تدف���ق االأرب���اح ب�سخ���اء، كان���ت هن���اك 
حاجة ما�س���ة اإىل اأعداء جدد وتهديدات 
اأملاني���ا  هزمي���ة  بع���د  جدي���دة  ح���رب 
والياب���ان. ك���م ه���و حمظ���وظ لوج���ود 
االحت���اد ال�سوفيتي، وهو بلد كان خال 
احلرب �سريكًا مفيدًا ب�سكل خا�ص حيث 
ق���ام ب�سحب الك�ستناء م���ن النار ل�سالح 
احللفاء يف �ستالينجراد واأماكن اأخرى، 
���ا �سري���ك �سمح���ت اأف���كاره  ولكن���ه اأي�سً
وممار�سات���ه ال�سيوعية بذل���ك. ب�سهولة 
حتول االإحتاد ال�سوفييت���ي اإىل البعبع 
اجلدي���د للوالي���ات املتح���دة. ويع���رف 
معظم املوؤرخني االأمريكيني االآن اأنه يف 
عام 1945، مل يكن االحتاد ال�سوفيتي، 
البل���د ال���ذي عانى كثريًا خ���ال احلرب، 
ي�س���كل تهدي���دًا على االإط���اق للواليات 
املتح���دة االأمريكية املتفوق���ة اقت�ساديًا 
مل  نف�سه���ا  وا�سنط���ن  واأن  وع�سكري���ًا، 
تعترب ال�سوفييت تهدي���دًا. ويقر هوؤالء 
املوؤرخ���ون اأي�س���ًا ب���اأن مو�سك���و كانت 
حري�سة ج���دًا على العم���ل ب�سكل وثيق 

مع وا�سنطن يف حقبة ما بعد احلرب.
يف الواق���ع، مل يك���ن ل���دى مو�سك���و م���ا 
تك�سبه، وكل �سيء تخ�سره من ال�سراع 
الت���ي  اأمري���كا،  العظم���ى  الق���وة  م���ع 
كان���ت مليئ���ة بالثق���ة بف�س���ل احتكارها 
للقنبل���ة الذرية. ومع ذلك، ف���اإن اأمريكا، 
ذات  واأمري���كا  االأمريكي���ة،  ال�س���ركات 
ال���رثاء الفاح�ص - كان���ت بحاجة ما�سة 
اإىل عدو جديد م���ن اأجل تربير النفقات 
الهائل���ة “للدف���اع" التي كان���ت مطلوبة 
للحفاظ على دوران عجلة اقت�ساد االأمة 
باأق�سى �سرعة اأي�سًا بعد نهاية احلرب. 
وبالت���ايل احلفاظ عل���ى هوام�ص الربح 
املطلوب���ة،  املرتفع���ة  امل�ستوي���ات  عن���د 
حت���ى  اأو  املرغوب���ة،  باالأح���رى  اأو 
زيادتها. ولهذا ال�سب���ب اندلعت احلرب 
م���ن  لي����ص   ،1945 ع���ام  يف  الب���اردة 
قب���ل ال�سوفيي���ت ولكن من قب���ل املجمع 
“الع�سك���ري ال�سناعي" االأمريكي، كما 
و�سف الرئي����ص اأيزنهاور تل���ك النخبة 
من االأف���راد وال�س���ركات االأثرياء الذين 

عرفوا كيف ي�ستفيدون من “احلرب«.
احل���رب  جت���اوزت  ال�س���دد،  ه���ذا  يف 
الب���اردة اأدق توقعاته���م. كان الب���د م���ن 

ا�ستخ���دام املزي���د واملزي���د م���ن املعدات 
القتالي���ة، الأن احللف���اء داخ���ل ما ي�سمى 
ب���� “الع���امل احل���ر"، وال���ذي �سم���ل يف 
الديكتاتوري���ات  م���ن  الكث���ري  الواق���ع 
يكون���وا  اأن  عليه���م  كان  البغي�س���ة، 
باملع���دات  االأ�سن���ان  حت���ى  م�سلح���ني 
مل  ذل���ك،  اإىل  باالإ�ساف���ة  االأمريكي���ة. 
تتوقف القوات امل�سلح���ة االأمريكية عن 
املطالبة بدباب���ات وطائرات و�سواريخ 
اأك���رب واأف�س���ل واأك���رث تط���ورًا، اإ�سافة 
الإنت���اج  االأخ�س���ر  ال�س���وء  اإعط���اء  اإىل 
االأ�سلح���ة الكيماوي���ة والبكريولوجية 
االأخ���رى.  ال�سام���ل  الدم���ار  واأ�سلح���ة 
بالن�سب���ة له���ذه ال�سل���ع، كان البنتاغون 
دائمًا على ا�ستع���داد لدفع مبالغ �سخمة 
دون طرح اأ�سئلة �سعبة. كما كان احلال 
كان  الثاني���ة،  العاملي���ة  احل���رب  خ���ال 
ُي�سم���ح لل�س���ركات الكبرية م���رة اأخرى 
ب�سكل اأ�سا�سي بتلبية الطلبات. اأنتجت 
احلرب الب���اردة اأرباحًا غ���ري م�سبوقة، 
االأف���راد  ه���وؤالء  خزائ���ن  اإىل  وتدفق���ت 
االأثري���اء للغاي���ة الذي���ن ت�س���ادف اأنهم 
مالك���و هذه ال�س���ركات وكب���ار املديرين 
اأو امل�ساهم���ني الرئي�سيني فيها. )هل من 
قبيل ال�سدف���ة اأن ج���راالت البنتاغون 
املتقاعدي���ن حديثًا يف الواليات املتحدة 
ُيعر����ص عليهم ب�س���كل روتيني وظائف 
كم�ست�سارين من قبل ال�سركات الكبرية 
امل�سارك���ة يف االإنت���اج الع�سك���ري، واأن 
رجال االأعمال املرتبطني بهذه ال�سركات 
كم�سوؤول���ني  بانتظ���ام  تعيينه���م  يت���م 
الدف���اع،  وزارة  يف  امل�ست���وى  رفيع���ي 
وكم�ست�سارين للرئي�ص، وما اإىل ذلك؟(.
خ���ال احل���رب الب���اردة اأي�س���ًا، مول���ت 

الدول���ة االأمريكي���ة نفقاته���ا الع�سكري���ة 
املتزاي���دة ع���ن طري���ق القرو����ص، مم���ا 
ت�سب���ب يف ارتف���اع الدين الع���ام للدولة 
اإىل م�ستويات مذهل���ة. يف عام 1945، 
دوالر  ملي���ار   258 الع���ام  الدي���ن  بل���غ 
1990، عندما  “فق���ط"، ولكن يف ع���ام 
انته���ت احلرب الب���اردة، مل يك���ن الدين 
باأقل من 3.2 تريليون دوالر! كانت هذه 
ا عندما ياأخذ املرء يف  زيادة هائلة، اأي�سً
االعتب���ار مع���دل الت�سخم، وق���د ت�سبب 
يف اأن ت�سب���ح الدول���ة االأمريكية املدين 
االأك���رب يف الع���امل. )باملنا�سب���ة، و�س���ل 
االأمريك���ي يف يولي���و /  الع���ام  الدي���ن 
متوز 2002 اإىل 6.1 تريليون دوالر(. 
كان باإمكان وا�سنط���ن، وينبغي لها، اأن 
تغط���ي تكلفة احلرب الب���اردة من خال 
فر�ص �سرائ���ب على االأرب���اح ال�سخمة 
الت���ي حققته���ا ال�س���ركات امل�سارك���ة يف 
عرب���دة الت�سل���ح، ولك���ن مل يك���ن هن���اك 
اأي �س���ك مطلًق���ا يف اأن يح���دث من �سيئًا 
 ،1945 ع���ام  يف  القبي���ل.  ه���ذا  م���ن 
عندم���ا انتهت احل���رب العاملي���ة الثانية 
وا�ستع���ادت احل���رب الب���اردة الرك���ود، 
كان���ت ال�س���ركات ال ت���زال تدف���ع 50 يف 
املائة من جمي���ع ال�سرائب، ولكن خال 
احل���رب الب���اردة تقل�ست ه���ذه احل�سة 
با�ستم���رار، وهي الي���وم ت�سل فقط اإىل 

حوايل 1 يف املائة.
كان هذا ممكنًا الأن ال�سركات الكربى يف 
الباد حتدد اإىل حد كبري ما قد تفعله اأو 
ال تفعل���ه احلكومة يف وا�سنطن، وكذلك 
املالي���ة،  ال�سيا�س���ة  جم���ال  يف  احل���ال 
باالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، اأ�سب���ح تخفي����ص 
الع���بء ال�سريبي على ال�س���ركات اأ�سهل 

الثاني���ة،  العاملي���ة  احل���رب  بع���د  الأن���ه 
حتول���ت ه���ذه ال�س���ركات اإىل �س���ركات 
البي���ت  “يف  اجلن�سي���ات،  متع���ددة 
موج���ودن يف كل م���كان ويف ال مكان"، 
كما كتب اأحد املوؤلف���ني االأمريكيني فيما 
يتعل���ق ب���� ITT، وبالتايل جت���د اأنه من 
ال�سه���ل جتنب دف���ع �سرائب ذات مغزى 
يف اأي م���كان. يف الوالي���ات املتح���دة، 
حي���ث حت�س���ل 37 يف املائة م���ن جميع 
ال�سركات متعددة اجلن�سيات االأمريكية 
عل���ى اأعلى االأرب���اح، واإن اأك���رث من 70 
يف املائ���ة م���ن جميع ال�س���ركات متعددة 
اجلن�سي���ات االأجنبي���ة مل تدف���ع دوالرًا 
واح���دًا ك�سرائ���ب يف ع���ام 1991، يف 
ح���ني اأن ال�سركات املتع���ددة اجلن�سيات 
املتبقي���ة حولت اأقل م���ن 1 يف املائة من 

اأموالها ك�سرائب.
الباهظ���ة  التكالي���ف  ف���اإن  وبالت���ايل، 
للحرب الباردة مل يتحملها اأولئك الذين 
باملنا�سب���ة،  والذي���ن،  منه���ا  ا�ستف���ادوا 
عل���ى  احل�س���ول  يف  اأي�س���ًا  ا�ستم���روا 
ن�سي���ب االأ�س���د م���ن االأرب���اح املدفوع���ة 
عل���ى ال�سن���دات احلكومي���ة، ولك���ن من 
حتملها ه���م العمال االأمريكيني والطبقة 
الو�سط���ى االأمريكي���ة. ومل يتلق هوؤالء 
االأمريكيون م���ن ذوي الدخل املنخف�ص 
واملتو�س���ط اأي فل�ص واح���د من االأرباح 
الت���ي مت جنيها بغ���زارة ب�سبب احلرب 
الب���اردة، لكنه���م ح�سلوا عل���ى ن�سيبهم 
م���ن الدين الع���ام الهائل ال���ذي كان هذا 
ال�س���راع م�س���وؤواًل عن���ه اإىل ح���د كبري. 
وبالت���ايل، ف���اإن ذوي الدخ���ل املح���دود 
ه���م الذين كان���وا حقًا مثقل���ني بتكاليف 
احلرب الباردة، وه���م الذين يوا�سلون 
غ���ري  ن�سي���ب  مقاب���ل  �سرائبه���م  دف���ع 

متنا�سب من اأعباء الدين العام.
بعبارة اأخرى، يف حني متت خ�سخ�سة 
االأرب���اح الت���ي حققتها احل���رب الباردة 
ف���اإن  ل�سال���ح النخب���ة الرثي���ة للغاي���ة، 
تكاليفها كانت اجتماعية با رحمة على 
ح�س���اب جمي���ع االأمريكي���ني االآخري���ن. 
خال احلرب الباردة، تدهور االقت�ساد 
االأمريك���ي ليتح���ول اإىل عملي���ة احتيال 
هائل���ة، اإىل اإعادة توزي���ع فا�سدة لرثوة 
االأمة ل�سال���ح االأغني���اء ولي�ص مل�سلحة 
الفقراء والطبقة العاملة فقط، بل اأي�سًا 
لي����ص مل�سلح���ة الطبقة الو�سط���ى، التي 
ميي���ل البع����ص اإىل العزف عل���ى النغمة 
النظ���ام  ب���اأن  القائل���ة  االأ�سط���ورة  يف 
الراأ�سمايل االأمريكي يخدم م�ساحلهم. 
االأثري���اء  راك���م  بينم���ا  الواق���ع،  يف 
واالأقوي���اء يف اأمريكا ث���روات اأكرب من 
اأي وق���ت م�سى، فاإن الرخاء الذي حققه 
العديد م���ن االأمريكي���ني االآخرين خال 
احلرب العاملية الثانية ت���اآكل تدريجيًا، 
وانخف����ص امل�ست���وى الع���ام للمعي�س���ة 

ببطء ولكن بثبات.
Global Research :الم�صدر

مح�سن ال�سيخ را�سي في الجزء الثاني من �سيرته )كنت بعثيا(
ك�سف المخبوء في تجربته الحزبية

ر�سيد اخليون

الِعراق.. الَفرْزدق ُيجدد 
َتحذيَره!

لماذا اأمريكا بحاجة اإلى الحرب؟

جاك بولز

ترجمة: عادل حبه

اأجندة الحرب الدائمة لأوباما

كانت نفقات �لدولة �لع�صكرية م�صدر �أرباح عالية. من 
�أجل �لحفاظ على تدفق �لأرباح ب�صخاء، كانت هناك حاجة 
ما�صة �إلى �أعد�ء جدد وتهديد�ت حرب جديدة بعد هزيمة 
�ألمانيا و�ليابان. كم هو محظوظ لوجود �لتحاد �ل�صوفيتي، 

وهو بلد كان خالل �لحرب �صريكًا مفيدً� ب�صكل خا�ص 
حيث قام ب�صحب �لك�صتناء من �لنار ل�صالح �لحلفاء في 
ا �صريك �صمحت  �صتالينجر�د و�أماكن �أخرى، ولكنه �أي�صً

�أفكاره وممار�صاته �ل�صيوعية بذلك. ب�صهولة تحول �لإتحاد 
�ل�صوفييتي �إلى �لبعبع �لجديد للوليات �لمتحدة. ويعترف 

معظم �لموؤرخين �لأمريكيين �لآن �أنه في عام 1945، 
لم يكن �لتحاد �ل�صوفيتي، �لبلد �لذي عانى كثيرً� خالل 
�لحرب، ي�صكل تهديدً� على �لإطالق للوليات �لمتحدة 
�لأمريكية �لمتفوقة �قت�صاديًا وع�صكريًا، و�أن و��صنطن 

نف�صها لم تعتبر �ل�صوفييت تهديدً�.

جمال العّتابي
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 عالء املفرجي
كالكيت

مفكرون ع�سقوا ال�سينما
�ســونــتــاغ

- 1 -
�دب����اء كثريو ن وقع����و� يف غ�شق �ل�شينم����ا، �لبع�س منهم ر�ح 
مت����ودد� له����ا، فعمل فيها )�أخ����رج، �أنتج، بل وحت����ى مثل فيها(، 
�شنتوق����ف عن����د كل و�حد من ه����وؤالء: جان كوكت����و، مارغريت 
دور������س، وماركيز، و�شونتاخ و�شيمون دي بوفور�ر، �ندريه 

مالرو.. و�خرين.
�توق����ف هنا، فعندما قر�أت �جل����زء �لثاين، �ملن�شور حديثا، من 
يومي����ات �شوز�ن �شونت����اغ، �لذي َتِرد فيه �إ�ش����ار�ت كثرية �ىل 

�ل�شينما حيث 
�ملقالني �ل�شهريين ل�شونت����اغ عن عملها ) مقال 1964 عن فيلم 
1968 عن �أفالمه حتى ذلك �لتاريخ (  " ومقال  " حتيا حياتها 
غري مقبولني. كتبت �شونتاغ عن فيلم " حتيا حياتها " – فيلمه 
�مليلودر�مي، يف �لع����ام 1962، حول نانا ) �أّدت دورها زوجة 
غ����ود�ر �لنحيف����ة، �آن����ا كارينا (، فت����اة عاملة يف حم����ل وممثلة 
طموح����ة تهجر زوجه����ا، و�إذ تعجز عن �القت�ش����اد يف �الإنفاق، 
تتح����ول �ىل �لدعارة – كما لو كان نظاما مغلقا. عاملت غود�ر 
كاأ�شت����اذ �شكالين، مثل �إبن لروب����ري بري�شون �أو �إبن عم مليكيل 
�آجنل����و �نطوني����وين و�الن رينيي����ه، و�إنتقدت����ه عل����ى �إقحامه 
�إ�ش����ارة �شخ�شي����ة على نحو جل����ي يف �لفيل����م ) �إقتبا�س مطّول 
م����ن ق�شة �دغار �لن بو " �لبورتريه �لبي�شاوي "، يربط ق�شة 
نان����ا بعالقة غ����ود�ر وكارين����ا يف �حلياة �حلقيقي����ة (. و�شفت 
�شونت����اغ غ����ود�ر بناق����د �شاب����ق ممار�����س لكنه مل يكل����ف نف�شه 
ب، �أو عن  �حلدي����ث عن �أف����كاره �لنقدية، عن �ل�شينما �لت����ي �أحَّ
�لكيفية �لتي كانت بها �أفالمه ملَهمة بهذه �ل�شينما – �ىل درجة 

كبرية، �شينما هوليوود.
يقول  ريت�شارد برودي وهو �شحفي وناقد �شينمائي �أمريكي: 
حت�ش����ر �شونت����اغ �أكرث �الف����الم �لهوليوودي����ة �لكال�شيكية يف 
خان����ة حتت �إ�شم ’’ مع�شك����ر ‘‘ ) يف " مالحظات عن ’ مع�شكر‘ 
كيل، وتقريبا  مثلما ح�شرت بولني  (،  متاما  " يف يومياتها 
يف �لوق����ت ذ�ته، نف�����س �الأف����الم بت�شميتها  ’’ �شق����ط �ملتاع ‘‘. 
باإختالقه����ا غ����ود�رً� �أر�ش����ى ت�شّوره����ا عن �حلد�ث����ي �الوربي 
�لرفيع، �أ�شقط����ت �شونتاغ من �الإعتبار وجهات نظره �لنقدية، 
ع����ن ’’ نظري����ة �ملوؤلف ‘‘، �لت����ي مّيزت بع�����س �جلو�نب �لفنية 
يف �أعم����ال �ملخرج����ني �لتجاري����ني، �لتي �أجِن����زت يف غفلة عن 
�ال�شتوديوه����ات �ملنتج����ة، و�إعتربته����ا �شنو� لعم����ل �أي فنان، 
يف �أي �ش����كل م����ن �أ�ش����كال �لف����ن. كم����ا جتاهلت �شونت����اغ على 
نح����و مق�ش����ود ولع �ملوجة �جلدي����دة ب�شينما �لف����رد هت�شكوك 
وه����و�رد هاوك�س، نيكوال�س ر�ي و�أوت����و برمينغر، �شامويل 
فولل����ر و �شتانل����ي دون����ني، باالإ�شاف����ة �ىل �إعج����اب �ملخرج����ني 
�لفرن�شيني �ل�شباب بال�شخ�شيات غري �ملاألوفة لهوؤالء �لفنانني 

�لهوليووديني.
ي�شي����ف برودي: لكني �أع����دُت �لنظر يف مقال ق����دمي ل�شونتاغ 
ع����ن غود�ر بف�ش����ول متجدد بعد قر�ءة ه����ذ� �جلزء �الأخري من 
يومي����ات �شونت����اغ، �ل����ذي يغطي �لف����رة من ع����ام 1964 �ىل 
1980. يثب����ت يف �لنهاية �أن هذ� �جل����زء �جلديد يقّدم خارطة 
طريق مفاجئة لتطّور �ف����كار �شونتاغ. ما تكتبه هناك يقّدم لنا 
خلفي����ة الر�ءها �ل�شّيقة، على نح����و غريب ومنطو على مفارقة 
تاريخي����ة، ع����ن �ل�شينم����ا – ويرينا كذل����ك كم كانت تل����ك �الآر�ء 

رئي�شية لهويتها كناقدة، وحتى ك�شخ�س.
يف يومياته����ا، تع����ّد �شونتاغ قو�ئم����ا غزيرة ع����ن �الفالم �لتي 
�شاهدته����ا، وكان����ت لها عادة موؤث����رة ) رغم �نه����ا مل تكن غريبة 
ع����ن ع�ش����اق �ل�شينما يف ذلك �لوقت (. �شاه����دت هي �لكثري من 
�الأف����الم من كل ن����وع – على �شبيل �ملثال، كتب����ت قائمة بو�حد 
وع�شري����ن قيلما �شاهدتها ب����ني 17 �أيلول و12 ت�شرين �لثاين، 
1965، مب����ا فيه����ا �أف����الم جدي����دة مث����ل " �جلن����دي �ل�شغ����ري " 
لغود�ر، " باين ليك مفقود " لربمينغر، " �لنجدة! " لريت�شارد 
ل�ش����ر، وملخرج����ون قد�مى، مث����ل " �لقائد �الأخ����ري " جلوزيف 
ف����ون �شرنربغ، " ور�ء �شك معق����ول " لفريتز النغ، " �الأعماق 

�ل�شفلى " جلان رينو�ر.

يقول  ريت�سارد برودي وهو �سحفي وناقد 
�سينمائي اأمريكي: تح�سر �سونتاغ اأكثر 

االفالم الهوليوودية الكال�سيكية في خانة 
تحت اإ�سم ’’ مع�سكر ‘‘ ) في " مالحظات عن ’ 

مع�سكر‘ " في يومياتها (،  تماما مثلما ح�سرت 
بولين كيل، وتقريبا في الوقت ذاته، نف�س 

االأفالم بت�سميتها  ’’ �سقط المتاع ‘‘.

�ته���م �ملخرج �الإي���ر�ين �ملعار����س جعفر بناه���ي �لذي 
يق�شي عقوبة بال�شجن �شت �شنو�ت يف �إير�ن �شلطات 
"مبثاب���ة  �مل�شتقل���ني  �ملخرج���ني  تعت���رب  باأنه���ا  ب���الده 
�إىل مهرج���ان  ر�شال���ة موجه���ة  جمرم���ني"، وذل���ك يف 
�لبندقية �لذي يناف�س فيه على جائزة "�الأ�شد �لذهبي".
وق���ال �ملخ���رج يف �لر�شالة �لت���ي كتبه���ا باال�شر�ك مع 
زميل���ه حمم���د ر�شول �آف، "نح���ن نبتكر �أعم���ااًل )فنية( 
لي�ش���ت طلبي���ات، لذل���ك ير�نا �أولئ���ك �لذي���ن يف �حلكم 

مبثابة جمرمني".
وع���رف ع���ن بناه���ي مو�قف���ه �ملعار�ش���ة لل�شلطات يف 
ب���الده، و�أوق���ف يف ع���ام 2010، ودي���ن الحق���ًا بتهم���ة 
�لنظام" �ل�شيا�شي، وحكم عليه بال�شجن  "�لدعاية �شد 
�شتة �أعو�م، ومنع من �إخر�ج �الأفالم �أو كتابتها �أعو�مًا 
طويلة، �أو �ل�شف���ر و�لتحدث �إىل و�شائل �الإعالم، وذلك 
يف �أعق���اب تاأيي���ده �لتح���ركات �الحتجاجي���ة �لتي تلت 

�إعادة �نتخاب حممود �أحمدي جناد يف عام 2009.
وق�ش���ى بناهي حينها نح���و �شهرين يف �ل�شجن قبل �أن 
يتم �الإفر�ج عنه مبوج���ب �إطالق �شر�ح م�شروط ميكن 

�لعودة عنه يف �أي حلظة.
ويف 11 يولي���و )مت���وز( �ملا�شي، �أوق���ف �ملخرج بعيد 
�إيق���اف زميلي���ه حممد ر�ش���ول �آف وم�شطف���ى �آل �أحمد 

بتهمة "�الإخالل بالنظام �لعام".
و�أك���د �ملخرج���ان يف ر�شالتهم���ا �أن "تاري���خ �ل�شينم���ا 

�الإير�ني���ة ي�شهد على �لوجود �لد�ئم و�لن�شط ملخرجني 
م�شتقل���ني نا�شل���و� �ش���د �لرقاب���ة، وم���ن �أج���ل �شم���ان 
��شتمر�ري���ة هذ� �لف���ن. ومن بني ه���وؤالء ي�شهد �لبع�س 
على منع ت�شوير �أفالم، و�أرغم �آخرون على �الإقامة يف 
�ملنف���ى �أو و�شعو� يف عزلة". وختم���ا بقولهما، "نحن 

خمرجون. خمرجون م�شتقلون".
ويع���د بناه���ي �لبال���غ 62 �شن���ة م���ن �أب���رز �الأ�شماء يف 
�ل�شينم���ا �ملعا�ش���رة باإي���ر�ن، ونال جو�ئ���ز دولية عدة 
�أهمه���ا جائزة "�الأ�ش���د �لذهبي" يف مهرج���ان �لبندقية 
ع���ام 2000 عن فيلمه "�لد�ئرة"، وجائزة �لدب �لذهبي 
الأف�شل فيلم يف مهرج���ان برلني �ل�شينمائي عام 2015 
مهرجان  يف  �شيناريو  و�أف�شل  عن "تاك�شي طه���ر�ن"، 

"كان" 2018 عن فيلمه "ثالثة وجوه".
وي�ش���ارك بناه���ي ه���ذ� �لع���ام يف �ملناف�شة عل���ى جائزة 

مهرجان �لبندقية عن فيلمه "�لدببة غري موجودة".

ُي�سيء المخرج امير فخر الدين 
في فيلمه الروائي الطويل االول 

)الغريب( �سرديات الحزن المن�سي 
والُمتنامي على مدى اكثر من خم�سة 

عقود الحتالل ا�سرائيل مرتفعات 
الجوالن ال�سورية بتلك التراكمات 
الدرامية لفعل االحداث ورمزيات 

التكوين الب�سرية الم�ستمدة من 
الطبيعة والبيئة المكانية يرافقها 

حوارات مقت�سبة ومكثفة تمثل 
هديًرا لعبث وجودي متفاقم حيث 

يتجلى ال�سكل الفني عن روح ال�سورة 
المبتغاة. 

 «�حلي���اة عبثي���ة ، �إنها ال تب���ايل مبا حتمله 
 ، �ش���ك  ب���دون  م�شتم���رة  فه���ي   ، وتنج���زه 
يوج���د طريق���ان للتعاي�س مع ه���ذ� �لعبث: 
�إّم���ا �أن ت�شبح عبثيًا ، غ���ري مهتم الأي �شيء 
�أن ت�شب���ح �شخ����س  �أو  �أو �شيك���ون ،  كان 
عادّي���ا تعي�ًشا يتبّخ���ر يف �لهو�ء مثل دخان 

�شيجارة.« �ألبري كامو. 
يحم���ل عدن���ان �لكث���ري م���ن و�ش���ف كام���و 
�عاله فه���و �لطبيب �ل���ذي مل يكمل در��شته 
يف مو�شك���و فع���اد �در�ج���ه ليج�ش���د خيبة 
حية ل���دى �هله وو�ل���ده بال���ذ�ت �لذي قرر 
حرمان���ه م���ن �مل���ري�ث يف و�شيت���ه. �ش���ار 
عابًث���ا تعي�ًش���ا غ���ري مب���ايل حت���ى بزوجته 
وطموحاته���ا يف �لهج���رة م���ن �ج���ل عي�س 

�ف�شل وم�شتقبل �ح�شن. �نه يعرف �حلياة 
جيد� لذلك ل���ن ير�ها جميلة و�أر�شه تعي�س 
�الحتالل كل يوم ووطن���ه �لذي مينعه عنه 
�شي���اج حدي���دي مم���زق حتت وط���اأة �لفتنة 
و�حل���رب. ي�شتخدم فخ���ر �لدي���ن �لطبيعة 
كمع���ادل ت�شويري لهو�ج����س �شخ�شياته، 
فف���ي �ملُفتت���ح للفيلم تك���ون حرك���ة �لغيوم 
ف���وق �ملن���ازل �لطافي���ة عل���ى جب���ل �ل�شيخ 
ه���ي �رو�ح �ل�شاكن���ني �لتو�ق���ة الأحالمه���ا 
و�ملاأزوم���ة بت�شو����س روؤيتها، ث���م �لنار يف 
�ملوق���د كتعب���ري ع���ن �الح���ر�ق �لد�خل���ي 
لل�شخ�شي���ة �لت���ي تعي�س ب�شم���ت مفجوع 
ه���ّم و�قعها �ملُت�شظي وت�شت���ت �لهوية. لكن 
عدن���ان ُمتم�شك بالبقاء يتنف�س تر�ب �ملكان 
ويعتن���ق ��شج���اره. يعاند �لق���در �ملعاك�س 
)و�ق���ع �الحت���الل( حتى يل���وي ذر�عه ولو 
بال�شخري���ة �و مي���وت حت���ت ثقل���ه. يلج���اأ 
�ملخ���رج �م���ري �ىل حم���اكاة ب�شري���ة ذكي���ة 
لالفع���ال و�ملو�ق���ف. تتفاع���ل ب�ش���كل الفت 
يف عمقه���ا �لتعب���ريي من���ذ �ول لقطة حتى 
�خ���ر م�شه���د حي���ث تتك���ون �شبك���ة عالقات 
ملتب�ش���ة ومعق���دة ب���ني �الن�شان/�الن�شان، 
�الر�س وكائناتها/�لف���رد، �لبيئة/�الرو�ح 
�ملجاورة. فغ���رق م�شهدية فيلمه يف �شباب 
ودخان يوؤكد م���ن خالله �ن �شكان �جلوالن 
�ملحتل يتملكهم ��شط���ر�ب وجودي كئيب. 
ذو�ته���م حائرة ومعلقة، ��شب���ه بذلك �ملنزل 
حيث �لغيمة حتلق د�خله من خالل �لنافذة. 
�نها �زمة �لبقاء يف �الر�س �ملحتلة �ملن�شية 

�و �لرحيل للبحث عن وطن �ف�شل. 
تعمل �ملوج���ود�ت و�ملناخ �لعام و�ال�شاءة 
و�شك���ون �لكام���ري� -بالغالب ثابت���ة- على 
خلق �شع���ور �الغر�ب ومتابع���ة تد�عياته 
ل�شم���ان تو��شل د�ئ���م مع �حلال���ة �لذهنية 
لعدن���ان و�ش���كان �ملنطق���ة، وكذل���ك تغذي���ة 
م�شار�ت �حلكاية باملعادل �لب�شري للفعل. 
فال�شقي���ع و�ل���ربد و�ل�شباب رم���ز لت�شتت 
�لهوي���ة. و�لطرقات �جلبلي���ة ومنعرجاتها 
ووع���ورة م�شار�تها للحي���اة و�شعوباتها. 
��شكاله���ا  مبختل���ف  �ملعدني���ة  و�ال�ش���و�ر 
عل���ى �الب���و�ب �و �ل�شبابي���ك �و �شي���ار�ت 

�الحتالل �و �حلاج���ز �ملعدين �لفا�شل على 
�حل���دود ه���ي ��ش���ار�ت �شريح���ة و�شمنية 
�ىل حالة �ال�شر و�لقيد �ملحكوم بها �ملنطقة 
ونا�شه���ا و�ملمتلئ���ني ب�ش���اأم �لتعاي����س م���ع 
ه���ذ� �مل�شري �ملن�شي. و�ن ت���در �لبقرة �لدم 
ب���دل �حلليب ملر�شه���ا و�ن ال تطرح ��شجار 
�ل���ربد  ب�شب���ب  بي�ش���ر  �لتف���اح حم�شوله���ا 
�لقار�س و�ختالف �لعالج بني عدنان و�بيه 
و�لقطيع���ة ميثل �ل�شر�ع ب���ني �الجيال يف 
�لنظ���ر لالم���ور وفهمها. ه���ذ� �النقطاع يف 
�لتو��ش���ل بينهم ينتقل من بع���ده �لدر�مي 
�ملبا�ش���ر �ىل نط���اق �ل�شيا�ش���ة و�القت�ش���اد 
و�لتعام���ل م���ع �ملتغ���ري�ت �جليو�شيا�شي���ة 
و�الجتماعي���ة ليك���ّون نظ���رة ��شم���ل تخلق 
�حلال���ة �لفني���ة للفيل���م. عل���ى عك����س ذل���ك 
تبدو �لعالق���ة باطارها �لعام ب���ني �الن�شان 
ملنطلق���ات  م�ش���دودة  و�لزم���ن  و�الر����س 
متعددة تارة مت�شك بحقيقة �للحظة فتكون 
يف حمط���ة �لتاري���خ حي���ث �لو�ق���ع �ملري���ر 
للما�ش���ي و�حلا�شر، وت���ارة تذهب لف�شاء 
�لغمو����س حي���ث ر�شائ���ل روحي���ة تلم����س 
ف�ش���اًء ميتافيزيقًي���ا ت�شكل���ه تفاعالت هذه 
�الركان �لثالثة. ومن هنا ميكن تعريف ذلك 
�الإِبه���ام �ملغلف ل�شرية �ل�شخ�شيات، فهي ال 
تاألو �لك�شف عن ذو�ته���ا بي�شر الأن �ملا�شي 

و�حلا�ش���ر  �الحت���الل  مب���ر�رة  حمك���وم 
تو��شل لتد�عياته فيما �مل�شتقبل ��شتب�شار 

م�شبب. 
يرك �مري فخ���ر �لدين �لعديد من �للم�شات 
�لب�شري���ة ك���دالالت تعبريية تزي���د من ثقل 
�خلط �لدر�مي وتو�شع ف�شاء�ت �ال�شار�ت 
تكم���ل  جانبي���ة  مو��شي���ع  لثناي���ا  �لفني���ة 
تفا�شي���ل �للوح���ة �لعامة لفيلم���ه �لغريب. 
فال�شم����س معيار للحقيق���ة ومعادلة �ل�شوء 
و�لظلم���ة ر��شد مهم حل���االت �ل�شخ�شيات 
�لنف�شي���ة و�نع���د�م �ملعنى للحي���اة. يعطي 
لل�شم���ت  مهم���ة  م�شاح���ات  �ي�ش���ا  ب���ذكاء 
ي�شتغله���ا يف منح �لكام���ري� حرية ت�شتثمر 
�مل�ش���ار  الأث���ر�ء  �ملوج���ود�ت  �فع���ال  يف 
�جلمايل وقبله �غن���اء �ل�شرد. �شيتكرر ذلك 
ط���و�ل �لفيل���م حي���ث �ش���رى م�شاه���د مثل 
�لطيور و�حلمائ���م �ملحلقة يف �شماء ملبدة 
بالغيوم وخلفيتها �ل�شوتية رجع ر�شا�س 
�ليوم���ي،  �مل���وت  و�ق���ع  متث���ل  وقذ�ئ���ف 
ب���ني  جم���ازي  تعب���ريي  لر�ب���ط  فتحيلن���ا 
�الرو�ح �لت���ي تزهق يف �حل���رب �ل�شورية 
�لقه���وة  دل���ق  �و  �الحت���الل.  ب�شب���ب  �و 
بالتز�م���ن م���ع حدي���ث �ل�شيخ كب���ري �لقرية 
كاإ�شارة للخ���روج من و�قع �شلبي �شاكن �و 
ن�شوب �خل�شب �ملطلوب للتدفئة كناية عن 

�نتهاء �شرب زوج���ة عدنان. تبدو �ملر�أة يف 
�لفيلم مهم�ش���ة و�شوتها مقم���وع. ير�جع 
دورها بفعل �ل�شطوة �لذكورية، وهو نوع 
�خر م���ن �لقمع يطرح���ه �لعم���ل ويوؤكد من 
خالله �حلاجة �ىل �حلرية لي�شت مبعيارها 
�ل�شيا�ش���ي و�جلغ���ر�يف فق���ط ب���ل ولنم���ط 
�ملتباين���ة  و�لنظ���رة  �الن�شاني���ة  �لعالق���ات 

للجن�س �لب�شري بني �لذكر و�النثى.
�شم���و�ت  �شم���ن  ب���روؤ�ه  �لفيل���م  يط���وف 
يق���دم خال�ش���ة  فه���و  �ل�شاعري���ة  �ل�شينم���ا 
�شوري���ة  بانثي���االت  �ل�شخ�شي���ة  جوه���ر 
مركبة ت�شعى ملر�قب���ة �لفعل �لب�شري حتت 
�شغ���وط �الزم���ة �خلانقة. يق���رب ذلك من 
من���ط �ل�شينما لدى تاركوف�شكي �لذي يبدو 
تاأث���ريه جلًيا على �لبن���اء �لتكويني ون�شق 
�ل�شرد و�شل���وك �ل�شخ�شيات باال�شافة �ىل 
�ال�شل���وب �لتقن���ي حلركة �لكام���ري� لبع�س 
�مل�شاه���د فيم���ا ينه���ل �حيان���ا وخ�شو�ش���ا 
يف �للقط���ات �لبعي���دة م���ن طبيع���ة �شينم���ا 
كيار�شتمي �مل�شتغرق���ة يف تاأطري م�شار�ت 
�حلياة، بيد �ن �جلو �لع���ام للفيلم ومناخه 
يعيدنا �ي�شا �ىل )نظ���رة يف �ل�شدمي( فيلم 
�ملخ���رج ثي���و �جنيلوبولو����س خ�شو�ش���ا 
باملقارب���ة �لت���ي يحملها م�شه���د �خلتام يف 

)�لغريب( كتحية ل�شينما �ملُعلم �ليوناين. 
مُي�ش���ك �م���ري فخ���ر �لدي���ن بغو�ي���ة �ألغ���از 
�حلي���اة �ملُلتب�ش���ة فريفع من ن�ش���ق �لدر�ما 
�حلقيق���ة  ب���ني  �ملحلق���ة  �النعطاف���ة  بتل���ك 
و�لوه���م لتفر����س علين���ا و�قع يخت���ار فيه 
عدن���ان طري���ق �النت�شار لهويت���ه و�نتمائه 
برمزي���ة ذل���ك �جلن���دي �مل�ش���ور �ملجه���ول 
�ل���ذي ظل يحل���م بالع���ودة �ىل �شيعة جده 
و�لوقوف عن���د �شجرة �ملنزل �لكبرية. �نها 
�مني���ة �خرية ت�شرح �ال�ش���ارة �لتي يحملها 
بيت �شعر �ملتنب���ي �ملُ�شتهل للفيلم، فان كان 
�ملرء غري قادر ب�شبب جور �لزمان و�قد�ره 
بانت�شاب���ه  يفتخ���ر  وطن���ه  يف  بالعي����س 
وعزوته فعلى �القل ميكن له �ملوت فيه ولو 

كحلم. 
�أُريُد ِمْن َزَمني ذ� �أْن ُيَبّلَغني

ِه �لّزَمُن    َما َلي�َس يْبلُُغُه من َنف�شِ  

 يف �إط���ار �الحتفاء بدور �مل���ر�أة يف �شناعة 
�ل�شينم���ا، ��شت�شاف مهرجان �لبحر �الأحمر 
�ل�شينمائ���ي �ل���دويل  وجمل���ة فانيت���ي ف���ري 
�ل�شه���رية حف���اًل ح�شري���ًا ي���وم �جلمعة يف 
ق�ش���ر روكا عل���ى هام����س فعالي���ات �لدورة 
�لتا�شع���ة و�ل�شبع���ني من مهرج���ان �لبندقية 
�ل�شينمائ���ي �لدويل، وذل���ك لتكرمي ومتكني 
�لن�شاء �ملوهوبات، �أم���ام �لكامري� وخلفها، 
و�إله���ام �جلي���ل �لقادم م���ن �ملبدعات و ممن 
�شنع���ن فارق���ًا يف ع���امل �شناع���ة �ل�شينم���ا 
ب�شرده���ن لق�ش�س �أحدثت �ش���دًى وتفاعاًل 

لدى �جلماهري يف جميع �أنحاء �لعامل.
حي���ث مت خ���الل �حلف���ل تِك���رم �ش���ت ن�ش���اء 
يعمل���ن يف �شناع���ة �ل�شينم���ا �لعربي���ة، من 
بينه���ن ث���الث مبدعات م���ن �ململك���ة �لعربية 
�ل�شعودية وه���ن: �ملخرجة �مل�شهورة هيفاء 
�ملن�ش���ور ع���ن �أفالمه���ا ) وج���ده و�ملر�شحة 
�ملثالية و م���اري �شيلي( و�ملمثلة و�ملخرجة 
�حلائزة عل���ى �لعديد من جو�ئ���ز عهد كامل 
عن )م�شل�شل كوالتري�ل وفيلم �شرف وفيلم 
وجده( و�ملمثل���ة �شمية ر�شا �لوجه �جلديد 

على �ل�شاحة �ل�شينمائية عن دورها يف فيلم 
)مت���زق(، وثالث مبدع���ات �آخري���ات وهن: 
�ملخرج���ة �ملر�شحة جلائ���زة �الأو�شكار كوثر 
بن هنية عن فيلمي )�لرجل �لذي باع ظهره، 
وعل���ى كف عفريت(، و�ملمثلة �مل�شهورة هند 
�ش���ربي ع���ن ) فيلم ن���ور� حتل���م وم�شل�شل 
�لبح���ث ع���ن ُع���ال و فيل���م �أ�شم���اء( و�ملمثلة 
�مل�شه���ورة درة زروق ع���ن )فيل���م جدر�ن و 

Zombie Goes Zombie(( وجميعه���ن 
من تون�س.

وبهذه �ملنا�شبة �شرحت �ملخرجة �ل�شعودية 
هيف���اء �ملن�ش���ور قائل���ة: " �أ�شع���ر بالفخ���ر 
�ل�شينمائ���ي  �لبندقي���ة  ملهرج���ان  لعودت���ي 
وتكرمي���ي من قب���ل مهرجان �لبح���ر �الأحمر 
�ل�شينمائ���ي �ل���دويل وجمل���ة فانيت���ي فري، 
و�أق���ول: �شك���رً� الإ�شر�ك���ي يف ه���ذ� �حلدث 

�ملذهل م���ع تلك �لن�ش���اء �ملبدع���ات. لقد كان 
مهرج���ان �لبندقي���ة كبي���ٍت يل من���ذ �إط���الق 
فيلمي �الأول وجده قبل ع�شر �شنو�ت، �إنني 
�أ�شع���ر ب�شعادة غامرة بعودتي �إىل �لبندقية 
ملتابعة فيلم���ي �ل�شعودي �جلديد "�ملر�شحة 
�ملثالية"، وكلي �أمل �أن �أعود بفيلم �شعودي 

جديد مرة �أخرى".
�لتنفيذي���ة  �ملدي���رة  علق���ت  جانبه���ا  وم���ن 

ملهرج���ان �لبحر �الأحمر �ل�شينمائي �لدويل، 
مهرج���ان  "�إن  قائل���ة:  باندي���ا  �شيف���اين 
�لبح���ر �الأحم���ر �ل�شينمائي �ل���دويل يكر�س 
جه���وده ل�شمان عر�س �أك���رب قدر ممكن من 
�حلكايات و�لق�ش����س �لفريدة �لتي ترويها 
موج���ة جدي���دة م���ن �الأ�ش���و�ت �لن�شائي���ة، 
ل���ذ� فاإننا ن�شعى جاهدي���ن لتمكني �ملر�أة يف 
جمال �شناعة �ل�شينما الإعادة ت�شكيل �مل�شهد 
�لثقايف �ل�شينمائ���ي يف عاملنا، وباإ�شر�كنا 
�لي���وم م���ع جمل���ة فانيت���ي ف���ري فاإنن���ا نكرم 
�ملبدعات ممن مهدن �لطريق الإلهام �الأجيال 

�لقادمة من �ملبدعات".
وب���دوره �أ�شاف �لرئي�س �لتنفيذي ملهرجان 
�لبح���ر �الأحم���ر �ل�شينمائي �ل���دويل �ل�شيد 
حمم���د �لرك���ي، قائ���اًل: " ي�شع���دين روؤي���ة 
�ملو�هب �لن�شائية �ال�شتثنائية من �شانعات 
�الأف���الم �ملبدعات ممن له���ن ب�شمه يف عامل 
�لي���وم  نكرمه���م  حي���ث  �الأف���الم،   �شناع���ة 
م���ع جمل���ة فانيتي ف���ري، جلد�رته���ن بف�شل 
مو��شلته���ن �قتحام عامل �شناعة �ل�شينما و 
ك�شرهن للقو�لب �لنمطية وجلبهن لق�ش�س 
ورو�يات جدي���دة. �إننا ممتنون مل�شاهمتهن 
�لر�ئع���ة وال ي�شعنا �النتظ���ار لنعرف ما هو 

جديدهن يف �ملرحلة �لقادمة".

�نطلق���ت بد�ية هذ� �ال�شب���وع  �أوىل فعاليات 
"مهرج���ان فيني�شي���ا �ل�شينمائي �لدويل" يف 
دورته �ل����79، يف مدينة فيني�شي���ا/ �لبندقية 
�الإيطالية، بح�شور ت�شكيلة كبرية من جنوم 
�لعامل، و�شخ�شيات���ه �ل�شيا�شية �أي�شًا، �لذين 

لفتو� �نتباه �مل�شاهدين و�ملتابعني.
و�شيتناف����س 23 فيلم���ًا خالل ه���ذ� �ملهرجان 
�لعريق �لذي ت�شتمر فعالياته هذ� �لعام حتى 
�ل����10 من �أيلول �جل���اري، على جائزة �الأ�شد 

�لذهبي؛ �أعلى جائزة يف �ملهرجان.
�ل�شينمائ���ي  فيني�شي���ا  مهرج���ان  ويحتف���ل 
�ل���دويل مب���رور 90 عام���ًا عل���ى تاأ�شي�شه يف 
�لع���ام 1932. وُيَع���ّد موؤ�ش���رً� �أ�شا�شي���ًا بع���د 
"مهرج���ان كان �ل�شينمائ���ي"، لالأف���الم �لت���ي 
�شتناف����س على جو�ئ���ز "�الأو�شكار" يف وقٍت 

الحٍق من �لعام �ملقبل.
ويف �الآون���ة �الأخ���رية، برز �ملهرج���ان ب�شكل 
�أك���رب ب�شب���ب قبول���ه عر����س �أف���الم من�ش���ة 
لنخب���ة  �أفالم���ًا  تت�شّم���ن  �لت���ي  نتفليك����س، 
عري�شة م���ن �أ�شهر �شناع �ل�شينما يف �لعامل، 

ما ي�شمن تنّوعًا رفيع �مل�شتوى.
تر�أ����س �ملمثلة �الأمريكي���ة �ل�شهرية جوليان 
م���ور �حلائزة عل���ى جائزة �أو�ش���كار و�إميي، 
جلن���ة �لتحكي���م �لدولي���ة مل�شابق���ة مهرج���ان 

�ل�شينمائ���ي يف دورت���ه �حلالي���ة،  �لبندقي���ة 
و�لتي �شتمنح جائ���زة �الأ�شد �لذهبي الأف�شل 

فيلم و�جلو�ئز �لر�شمية �الأخرى.
وتتاأل���ف جلن���ة �لتحكي���م �أي�شًا م���ن ماريانو 
كوه���ني وليون���اردو دي كو�شتانزو و�أودري 
�إي�شيغ���ورو  دي���و�ن وليل���ى حامت���ي وكازو 

ورودريجو �شوروجوي.
وكان���ت جولي���ان م���ور )61 عام���ًا( وجودي 
تورن���ر �شمي���ث )35 عام���ًا( وغريتا جريويغ 
)39 عام���ًا(، من �أو�ئل �لنجوم �لذين و�شلو� 
�ملهرج���ان، ما جعلهم يتاألق���ون على �ل�شجادة 

�حلمر�ء.
مفاج���اأة  ه���ي  كلينت���ون"  "هي���الري  كان���ت 

�ل�شجادة �حلم���ر�ء الفتتاح �ملهرجان. �رتدت 
�الأزرق  بالل���ون  ناعم���ًا  "كلينت���ون" قفطان���ًا 
�لفاحت و�ن�شم �إليها "د�ريو فر�ن�شي�شكيني"، 

وهو �شيا�شي وحمام �إيطايل.
 La Biennale di من���ح رئي����س �ملهرج���ان 
�ملمثل���ة  �شيكوت���و"،  "روبرت���و   ،Venezia
�لفرن�شي���ة "كاثري���ن دونوف" جائ���زة �الأ�شد 
و�شوه���د  �حلي���اة.  م���دى  الإجن���از  �لذهب���ي 
لها بعد �أن  "روبرتو �شيكوتو" وهو ي�شفق 

منحها �جلائزة.
و�فُتت���ح �ملهرج���ان بالعر����س �لعامل���ي �الأول 
لفيل���م White Noise )�شو�ش���اء بي�ش���اء( 
للمخ���رج �الأمريك���ي "نوح بومبا����س"، ومن 

�إنتاج نتفليك�س. وهو فيلم مقتب�س من رو�ية 
حتم���ل  �لت���ي   1985 ع���ام   Don DeLillo

نف�س �ال�شم.
وفيل���م �الفتت���اح م���ن بطول���ة "�آدم در�يف���ر" 
بجان���ب "غريت���ا جريوي���غ" و"دون ت�شيدل" 
و"ج���ودي تورنر �شميث"، م���ن تاأليف "نوح 
بومبا����س". وت���دور �أحد�ث���ه ح���ول �الأ�شتاذ 
�جلامع���ي "جاك جالدين" �ل���ذي يتحول �إىل 
"�آدم در�يف���ر"،  يلع���ب دوره  بط���ل، و�ل���ذي 
يو�ج���ه م���ع زوجت���ه و�أوالده �الأربعة حادث 
�إلق���اء نفاي���ات كيميائي���ة عل���ى �لبل���دة �لت���ي 
�لكوميدي���ا  م���ن  �إط���ار  يف  فيه���ا  يعي�ش���ون 

�ل�شود�ء عن �حلب و�ملوت و�حلياة.
�شت�شه���د ت�شكيل���ة ه���ذ� �لع���ام فيل���م �ل�ش���رية 
دي  "�آن���ا  بطول���ة  م���ن   Blonde �لذ�تي���ة  
�أرما����س" يف دور �أيقون���ة �ل�شا�شة �ملاأ�شاوية 
�أجل  من  تنا�ش���ل  وهي  مون���رو"،  "مارل���ني 
�حل�شول عل���ى �أف�ش���ل و�ش���ام يف �مل�شابقة. 
فري���زر"  "برين���د�ن  در�م���ا  �شتتناف����س  كم���ا 
دور  يلع���ب  حي���ث  �ملوؤث���رة،   The Whale
�أ�شت���اذ بدي���ن، �إىل جان���ب �أف���الم م���ن بطولة 
"كيت بالن�شيت" و"هيو جاكمان" و"كولني 

فاريل".
و�إىل جان���ب �الأفالم �ملعرو�ش���ة يف �مل�شابقة 
�لرئي�شي���ة، توج���د �أي�ش���ًا قائم���ة متنوعة من 
�لوثائقي���ة  �الأف���الم  ذل���ك  يف  مب���ا  �الأعم���ال، 

و�الأفالم �لق�شرية و�الأفالم �لكال�شيكية.

الغريب.. نظرة في �شباب الهوية و�شديم �شجرة االمنيات 

متابعة املدى
متابعة املدى

خا�س باملدى

علي اليا�سري

على هام�س م�ساركته في مهرجان البندقية

مهرجان البحر االأحمر ال�شينمائي و فانيتي فير يحتفيان بدور المراأة في ال�شينما

وهو يحتفل بمرور 90 عامًا على تاأ�سي�سه

انطالق الدورة الـ79 من "مهرجان فيني�شيا ال�شينمائي الدولي"
جعفر بناهي: اإيران تعتبر المخرجين 

الم�شتقلين "بمثابة مجرمين"



عامر م�ؤيد 

االوىل  ال�شمعة  اط��ف��اء  م��ن  وب��ال��رغ��م 
جمع  اىل  ت�����ش��ع��ى  اي�����ش��ان  ان  اال  ل��ه��ا 
امل������وروث ال�����ش��ع��ب��ي وخ��ب��اي��ا ال���راث 
ال��ث��ق��ايف مبختلف  ال��ع��راق��ي وت��اأ���ش��ي��ل 
بالعديد  قامت  كما  واالف��ك��ار،  الهويات 
الن�شاطات حيال هذا االمر. ويقول  من 

ع�������ل�������ي رئ���ي�������س امل��وؤ���ش�����ش��ة 
حداد يف حديثه 

ل��������)امل�������دى(، 

ا�شبح  ال�شعبية  بالثقافة  "االهتمام  ان 
اع��ت��ب��ار منظمة  م���ن  ب��ال��رغ��م  م��ع��دوم��ا 
ال��ي��ون�����ش��ك��و ال���ع���راق خ��زي��ن��ا ل��ل��راث 
الن  بالقليل،  لي�س  االمر  وهذا  ال�شعبي 
كثريا من الدول لي�س لها هذا الت�شنيف، 
بالراث  االهتمام  ف��ان  ه��ذا  رغ��م   ولكن 
وامل��راك��ز  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�شعبي 

االدبية لي�س بامل�شتوى املطلوب".
هذا  ب�شبب  ان��زع��اج��ه  ح��داد  يخِف  ومل 
العمل  م��ن  ميعنه  مل  ذل��ك  لكن  االه��م��ال 
انه  ي��وؤك��د  ال��ع��راق��ي حيث  ال���راث  على 

تفرغ من درا�شته االكادميية وبداأ العمل 
على جمع اخلزين الثقايف العراقي.

الراث  اإحياء  مركز  باحث   وح��داد هو 
العلمي العربي بجامعة بغداد، وموؤ�ش�س 
يف  ال�شعبية  الثقافة  درا���ش��ات  راب��ط��ة 
احتاد االأدباء والكتاب يف العراق، ُعني 
ال�شادرة  )امل��ورد(  جملة  حترير  رئي�س 
عن دار ال�شوؤون الثقافية منذ عام ٢٠٠٦ 

وحتى عام ٢٠٢٠. 
ان�شاأ  ال���ذي  "العراق  ان  ح���داد  وي��ذك��ر 
ثمانينيات  يف  فولكلوري  م��رك��ز  اول 

القرن الع�شرين برئا�شة لطفي اخلوري 
فكرة  ا�ش�س  يو�شف  �شعدي  و�شكرتريه 
يف  ال�شعبي  ال����راث  ودرا����ش���ة  اإح��ي��اء 
التقليدية  واحل����رف  وال��رق�����س  االأدب 

وت��وث��ي��ق ال����راث ب��ح��ك��اي��ات��ه واأم��ث��ال��ه 
االندثار  من  حمايتها  بهدف  واأغنياته 
امل�شافات  مار�شت  كلما  منها  واالق��راب 
ال��زم��ن��ي��ة دوره������ا يف ت��غ��ي��ري ال��ُب��ن��ى 

الريفي  الغناء  ويحظى  االجتماعية.  
ال�شعر  ي��ج��م��ع  ك��ون��ه  االك����ر  ب��اجل��ه��د 
وهنالك  ���ش��واء،  ح��د  على  واملو�شيقى 
لل�شباب  جمانية  دورات  بافتتاح  نية 
وطبيعته  ال�شعبي  ب��ال��راث  للتعريف 

وخ�شو�شياته.
وه��ن��اك م��ن ي��ح��اول��ون امل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�����راث ال�����ش��ع��ب��ي م���ن خ����ال ت��داول��ه 
حممد  ومنهم  بحتة  ف��ري��دة  وب��ت��ج��ارب 
مواقع  على  �شفحة  ميلك  حيث  راه��ي 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن اج���ل ن�شر 

مقتطفات با�شتمرار عن هذا اجلانب.
"لكل �شخ�س  ان  ل�)املدى(،  وذكر راهي 
ال��ع��م��ل عليه  ج��ان��ب يف احل��ي��اة ي��ح��ب 
ب��ا���ش��ت��م��رار ك��ق�����ش��ي��ة ا���ش��ا���ش��ي��ة وه���ذا 
ال���راث  م��و���ش��وع��ة  اع��م��ل عليه يف  م��ا 
ال�شعبي". واكد راهي ان "تفاعا كبريا 
موجود من قبل املتابعني وهناك بالفعل 

من يهتم مبو�شوعة الراث ال�شعبي".

 متابعة املدى

االأدبي���ة  »بوك���ر«  جائ���زة  اأعلن���ت 
الريطاني���ة العريقة، اأ�شماء الكّتاب 
ال�شتة املتاأهلني اإىل املرحلة النهائية 
من املناف�شة عل���ى نيلها، واأو�شحت 
ق���ارات  اأرب���ع  اإىل  ينتم���ون  اأنه���م 
"تعنينا  وتتن���اول كتبهم موا�شي���ع 

جميعًا".
واأو�شح رئي�س جلن���ة التحكيم نيل 
الكت���ب  اأن  بي���ان  يف  ماكغريغ���ور، 
ال�شت���ة املختارة يف القائمة النهائية 
تتناول ق�ش�ش���ًا "حت�شل يف اأماكن 
خمتلف���ة ويف اأوق���ات خمتلف���ة م���ن 
التاري���خ، وكلها ت�شتح�شر االأحداث 
التي حت�ش���ل نوعًا م���ا يف كل مكان 
وتعنين���ا جميع���ًا". وت�ش���م الئح���ة 
الكّت���اب املتاأهلني رج���ااًل ون�شاًء من 

ق���ارات وخم����س جن�شي���ات.  اأرب���ع 
غارن���ر،  اآل���ن  الريط���اين  واخت���ري 
ع���ن روايت���ه "تريكل ووك���ر"، وهو 
اأ�شبح عمي���دًا للمر�شحني يف تاريخ 

اجلائ���زة، ويبل���غ 88 عام���ًا يف يوم 
احتفال توزي���ع اجلوائز يف اأكتوبر 

)ت�شرين االأول( املقبل.
الر�شيح���ات  قائم���ة  �شمل���ت  كذل���ك 

رواي���ة "اأ�شي���اء �شغ���رية مثل هذه"  
الق�ش���رية للكاتب���ة االيرلندي���ة كلري 
كيغان التي �شب���ق اأن فازت بجائزة 
»اأورويل« للرواي���ات ال�شيا�شية يف 

منت�ش���ف يوليو )مت���وز(، وتتناول 
يف  وفح���م  اأخ�ش���اب  تاج���ر  ق�ش���ة 

ايرلندا عام 1985.
و�شمت الائح���ة روائيتني اأخريني 
�شب���ق اأن ُر�شحت���ا جلائ���زة »بوكر«، 
م���ن  بوالواي���و  فيولي���ت  ن���و  هم���ا 
 ") )Gloryزميبابوي عن "غلوري
واالأمريكي���ة اإليزابيث �شراوت عن 
"اأوه ويليام!". ومن بني املر�شحني 
ال�شت���ة الكات���ب ال�شريانكي �شيهان 
"اأقم���ار  كتاب���ه  ع���ن  كاروناتي���اكا 
مايل اأملي���دا ال�شبعة" وتدور اأحداثه 
خال احل���رب االأهلية الت���ي �شهدها 
بلد الكات���ب. ووقع االختي���ار اأي�شًا 
اإيفريت  على االأمريك���ي بري�شيف���ال 
 The( "االأ�شج���ار"  روايت���ه  ع���ن 
ح���ول  تتمح���ور  الت���ي    )Trees
جرمي���ة قت���ل الفت���ى االأمريك���ي ذي 

االأ�ش���ول االأفريقي���ة اإمييت تيل عام 
1955 يف مي�شي�شيبي.

الفائ���ت  الع���ام  اجلائ���زة  وُمنح���ت 
امل�شرح���ي  واملوؤل���ف  للروائ���ي 
اجلن���وب اأفريق���ي دام���ون غالغوت 
ع���ن كتاب���ه "الوع���د" عن اأ�ش���رة من 
املزارعني البي�س يف جنوب اأفريقيا 
تعي����س التغ���ريات بعد نهاي���ة نظام 

الف�شل العن�شري.
وكانت الائحة االأولية للر�شيحات 
مت���وز/ منت�ش���ف  يف  اأُعلن���ت  ق���د 
يولي���و الفائ���ت و�شم���ت 13 كاتبًا. 
ت�شري���ن   17 يف  الفائ���ز  وُيعل���ن 
االأول/اأكتوبر، وينال جائزة نقدية 
مقداره���ا 5٠ األف جني���ه اإ�شرليني 
)نح���و ٦٠ األ���ف دوالر( اإ�شاف���ة اإىل 
ال�شه���رة العاملي���ة الت���ي يوفره���ا له 

اللقب.
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�شدر عن دار )املدى( كتاب اآن فادميان من كتبي: "اعرافات 
قارئ���ة عادي���ة"، والكت���اب يتحدث ع���ن الكتب وه���و يدعونا 
ال�شتك�شاف ذاتنا العا�شقة للقراءة، تنتقل فادميان فيه باأناقة 
وم���رح بني عادات ع�شاق الكتب الغريبة، وطرائف املوؤلفني، 

واإىل ذكريات عنها وعن عائلتها.
واملوؤلف���ة تعمل ناقدة ادبية ومرا�شل���ة اأمريكية نالت جائزة 
نقاد الكتاب الوطنية وجائزة لو�س اأجنلو�س تاميز للكتاب 
وجائ���زة �شالون الكتاب. كتبت يف املقدم���ة ان هذا الكتاب 
الأولئ���ك الذين تدفعه���م �شهيتهم للكلمة املكتوب���ة اإىل قراءة 
كل م���ا تقع عليه اأعينهم، اأو الذي���ن يدللون كتابا قدميا كما 

يداعبون اأطفالهم، اأو من تفتنهم رائحة الورق واحلر.

ماذا كان ي�شري املحكمة االحتادية 
لو اأنها مل تد�س اأنفها يف 

ال�شيا�شة منذ عام ٢٠1٠ عندما 
و�شعت تف�شريًا للكتلة االأكر، 

كان الغر�س منه �شد االأبواب اأمام 
اأياد عاوي يف ت�شكيل احلكومة، 
يف ذلك الوقت ح�شل عاوي على 

91 مقعدًا بينما ح�شل املالكي 
على 89 مقعدًا، فوجدنا املحكمة 

ت�شدر قرارًا غريبًا، �شاهم يف 
انهيار الباد.. واأمتنى اأن ال 

يت�شور البع�س اأنني اأدافع عن 
اأياد عاوي، ولكن ما فعلته 

املحكمة االحتادية يف ذلك الوقت 
فتح الباب اأمام الق�شاء ليتحول 

من موؤ�ش�شة مهمتها احلفاظ على 
القانون وتطبيقه اإىل موؤ�ش�شة 

�شيا�شية. 
على مدى �شنوات ا�شتهلك 
العراقيون طاقتهم ومعها 

ثرواتهم يف جدال عقيم حول 
الكتلة االأكر، هل هي التي 

تت�شكل يف الرملان اأم التي تفوز 
يف االنتخابات، لتخرج علينا 

املحكمة االحتادية وبعد 1٢ 
عامًا على قرارها االأول بقرار 

جديد يقول اإن الكتلة االأكر هي 
التي فازت باأكر عدد من املقاعد 

يف االنتخابات النيابية. وكاأن 
م�شائر الباد والعباد جمرد لعبة 
ت�شبه لعبة "الدجاجة من البي�شة 

اأم البي�شة من الدجاجة". 
ما يحدث اليوم يثبت اأن املحكمة 

االحتادية اأدخلت الباد يف 
مرحلة �شعبة ال يعرف اأحد 

نتائجها. وكنت اأتوقع اأن املحكمة 
االحتادية �شتكون اأكرث جدية 

وحر�شًا بعد احداث املنطقة 
اخل�شراء، واأن اأرواح ال�شحايا 
�شرفرف داخل قبة املحكمة من 

اأجل اإ�شدار قرار يعيد للنا�س 
االأمل باال�شتقرار والطماأنينة.

اأما وقد اأعادتنا املحكمة 
االحتادية اإىل نقطة ال�شفر 

م�شفوعة ببع�س العبارات من 
عينة الد�شتور واخلدمات، فان 

الغريب والعجيب اأن تخرنا 
املحكمة بانت�شار الف�شاد املايل 

واالإداري يف موؤ�ش�شات الدولة، 
وكاأن املواطن مطلوب منه اأن 

ي�شكل حماكم ويعني مدعيًا عامًا 
ملتابعة ملفات الف�شاد وحما�شبة 
حيتان الر�شوة ونهب الرثوات.

اأدرك جيدًا اأن التجاوز على 
�شلطة الق�شاء مرفو�س ومدان 

ونقف جميعًا �شده، لكن لاأ�شف 
الق�شاء ومنذ �شنوات اأحب 

لعبة اال�شتباك مع ال�شيا�شة، 
ولهذا فالنا�س كانت وما زالت 

تريد من املحكمة االحتادية اأن 
ت�شاهم يف م�شاعدة الباد على 

دخول امل�شتقبل، وبناء دولة 
تقوم على اأ�شا�س حق املواطنة 

ال حق ال�شا�شة، وعلى العدالة 
وامل�شاواة ال على توزيع الغنائم 

بني االأ�شحاب واالأحباب، ومع 
الت�شليم الكامل باأن وجود جمل�س 

نواب �شرورة �شيا�شية، فاإن 
املنطق يقول اإننا بحاجة اإىل 

جمل�س نواب حقيقي خال من 
نواب ال�شفقات ، جمل�س نواب 

مهمته خدمة النا�س ال خدمة 
الكتل ال�شيا�شية ، جمل�س نواب 

غري م�شاب بفايرو�س االنتهازية.
واإذا كان هناك حر�س حقيقي 

على الدماء التي �شالت من اأجل 
الوطن وتقدير لاأثمان الباهظة 

التي يدفعها املواطن العراقي 
كل يوم ، فلي�س اقل من  ت�شييع 

الوجوه الكاحلة لكل نواب 
ال�شدفة . 

حمكمة نعم.. 
حمكمة ال

من كتبي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احلرارة  تنخف����س قليا عن معدالته���ا ليوم اأم�س، 

واأن اجلو �شيكون م�شم�شًا يف معظم مناطق الباد. 
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بو�شي  امل�شرية  النجمة  خ��رج��ت 
اجل��دل  ح��ال��ة  واأن��ه��ت  ع��ن �شمتها 
زوج��ه��ا  مقتنيات  ببيع  اخل��ا���ش��ة 
ال��ف��ن��ان ال���راح���ل ن���ور ال�����ش��ري��ف، 

وطرحها على االأر�شفة يف م�شر.
املا�شية، �شاحب  ال�شاعات  وخال 
ا���ش��م ن����ور ال�����ش��ري��ف ال��ك��ث��ري من 
اجل�����دل ب��ع��د ان��ت�����ش��ار ���ش��ائ��ع��ات 
الفنان  ملقتنيات  ب�شور  م�شحوبة 
توؤكد  اأخبار  مع  اخلا�شة  الراحل 
ويف  االأر�شفة  على  للبيع  عر�شها 
الفنانة  ون��ف��ت  االأن��ت��ي��ك��ات.  ���ش��وق 
�شيء  اأي  بيع  عن  ت��ردد  ما  بو�شي 
اأن  موؤكدة  الراحل،  الفنان  يخ�س 

يف  زال��ت  ما  ال��راح��ل  متعّلقات  كل 
بيته ومل يخرج منها �شيء. واأبدت 
ده�شتها من اتهامات التق�شري التي 
تقبل  ال  العائلة  اإن  وقالت  طالتها، 
نور  يخ�س  ما  بكل  التفريط  اأب���دًا 
اأنها  بو�شي،  واأو�شحت  ال�شريف. 
جميع  االإ�شكندرية  مكتبة  اأه���دت 
املقتنيات املتعلقة بالفنان الراحل؛ 
وك�شفت  عليها.  احل��ف��اظ  ل�شمان 
على  ا�شتوىل  من  هناك  اأن  بو�شي 
ب��ع�����س م��ق��ت��ن��ي��ات م��ن م��ك��ت��ب ن��ور 
مو�شحة  حياته،  اأث��ن��اء  ال�شريف 
اأن هوؤالء طالبوا باأموال مقابل رّد 

هذه االأ�شياء.

مقتنيات ن�ر ال�سريف تباع على   
الر�سيف وب��سي تك�سف احلقيقة
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م�ؤ�ش�شات تتبنى ق�شية املحافظة على الرتاث ال�شعبي العراقي..

"ب�كر"  جلائزة  النهائية  الرت�شيحات  قائمة  جن�شيات...   5 من  كّتاب    6

ي���ق���ي���م ب���ي���ت ال����م����دى ل���اع���ام 
والثقافة والفنون جل�شة احتفاء 
بالكاتبة بلقي�س �شرارة للحديث 
وعاقتها  االدب��ي��ة  تجربتها  ع��ن 
ب��زوج��ه��ا ال��م��ع��م��اري ال��ع��راق��ي 
ال�����ش��ه��ي��ر رف��ع��ة ال���ج���ادرج���ي .. 
عددا  ا�شدرت  �شرارة  ان  ويذكر 
بين  "جدار  اب��رزه��ا  الكتب  م��ن 
من  ���ش��رارة  و"محمد  ظلمتين" 
االيمان الى حرية الفكر" وكتاب 
ح�شارة  ف��ي  ودوره  "الطباخ 
االن�شان" وعن حياتها مع رفعت 
المعمارية  واعماله  الجادرجي 
م��رت  "هكذا  ك��ت��اب��ي��ن  ا����ش���درت 
ال��ج��ادرج��ي  و"رفعة  االيام" 

الجمعة  غ��دا  تقام  الفعالية   ."
بيت  في  ع�شرة  الحادية  ال�شاعة 

المدى في �شارع المتنبي. 

مل  بيكيه،  وج���ريارد  �شاكريا  ب��ني  اخل��اف  اأن  يبدو 
املفاو�شات  ت�شري  ال  حيث  االنف�شال،  حد  عند  يقف 
بني االثنني على ما يرام حول اتفاق بعيد املدى ب�شاأن 
املحكمة،  االأمر يف  به  ينتهى  اأن  االأطفال ميكن  ح�شانة 
البارزان  الزوجان  يود  "مار�شا"،  موقع  ن�شره  ما  وح�شب 
جتنب هذا ال�شيناريو، لكن يبدو اأن الطريقة الوحيدة حلل 
نزاعهما احلايل هي املحكمة، حيث قال م�شدر "من املحتمل 

جًدا اأن ينتهي االأمر باالثنني يف مواجهة بع�شهما البع�س يف 
املحكمة". ونقل موقع "االخبار" اال�شباين انه "من املحتمل 
البع�س  االأمر باالثنني يف مواجهة بع�شهما  اأن ينتهي  جدا 
يف املحكمة"، واأ�شاف اأنه "ال توجد اتفاقية تنظيمية اأو اأي 
ات�شل  اأنه  مو�شحا  و�شاكريا"،  بيكيه  بني  االتفاق  من  نوع 
باأحد مكاتب املحاماة املعنية واأكدوا له اأنه "ال يوجد اتفاق" 

بني الطرفني يف الوقت احلايل.

�ساكريا وبيكيه يف طريقهما اإىل املحاكم

تق���وم امللكة الريطاني���ة اإليزابيث الثانية 
بتاأجري اأحد منازلها اخلا�شة يف منطقة 
�شاندرينغهام لل�شي���اح الذين يرغبون 

يف مت�شي���ة عط���ل �شغرية، وذل���ك عر موقع 
االإنرنت. بي" على  اآن  بي  "اإير 

ميك���ن مل���كان االإقامة املك���ّون م���ن اأربع غرف 

ن���وم، وامل�شمى  )بيت احلديقة(، ا�شت�شافة ما 
ي�شل اإىل ثمانية �شي���وف. ويبلغ �شعر الليلة 
الواحدة ما بني  ٢7٢ دوالرًا و4٠٦ دوالرات ، 
وفقًا ل�شحيفة "اإندبندنت". وكان املنزل تابع 
للب�شت���اين الرئي�ش���ي اخلا����س بامللك���ة، وهو 
حماط بحدائ���ق عدة ويعتر اأق���رب عقار اإىل 
الق�شر امللكي الرئي�شي ب�شاندرينغهام نف�شه. 
ويتاأل���ف املنزل م���ن طابق���ني ومفرو�س بقطع 
من املجموع���ة امللكية التي �شب���ق ا�شتخدامها 
يف من���زل ملكي. ي�ش���م املطبخ الوا�ش���ع فرنًا 
كب���ريًا، وهن���اك غرفة طع���ام منف�شل���ة وغرفة 
ا�شتقب���ال و�شالة تطل عل���ى احلديقة. اثنتان 
من غ���رف الن���وم موؤثثة باأ�ش���رة بحجم كبري، 
بينم���ا حتت���وي الغ���رف االأخ���رى عل���ى اأ�شرة 
اأ�شغر. وه���ذه لي�شت املرة االأوىل التي توؤجر 

فيها امللكة ممتلكاتها لتم�شية العطات.

امللكة اإليزابيث تعر�ض اأحد عقاراتها للإيجار عرب الإنرتنت

هناك من ه� م�ستمر يف املحافظة على الرتاث ال�سعبي العراقي ومنعه من 
الندثار عرب العديد من اخلط�ات امللم��سة على ار�ض ال�اقع وعرب ن�ساطات 

كثرية اي�سا. من �سمن امل�ؤ�س�سات التي حتافظ على الرتاث ال�سعبي هي 
اي�سان للثقافة ال�سعبية التي تطمح بكادرها الداري اىل املحافظة على ادب 

وف�لكل�ر الرتاث ال�سعبي ملا ميثله من ذاكرة عميقة يف اذهان الكثريين.

بيت المدى يحتفي بالكاتبة 
بلقي�ض �سرارة 

 علي عبد النبي الزيدي 
مهرجان  م�شابقة  ف��ي  االأول����ى  ب��ال��ج��ائ��زة  ف��از  الم�شرحي،  ال��ك��ات��ب 
الم�شرحية  الن�شو�س  )م�شابقة  التجريبي  للم�شرح  الدولي  القاهرة 
التجريبية( من بين )٢٢٢( ن�شًا م�شرحيًا عربيًا.  وقال الزيدي انه 
وثانيا  اأع�شق.  ال��ذي  الحبيب  "الوطن  للعراق..  اأواًل  ف��وزه  يهدي 

لمدينته النا�شرية والى كل الم�شرحيين العراقيين. 
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