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 بغداد/ المدى

اأك���دت بعث���ة االأمم املتحدة يف الع���راق )يونامي(، ام�س ال�س���بت، اأن حق االحتجاج 
ال�سلمي اأ�سا�سي للدميقراطية، فيما اأ�سادت مبهنية القوات العراقية.

 وقال���ت البعث���ة االأممي���ة يف بيان تلقت���ه )املدى(، "ونح���ن ن�ستذكر �سحاي���ا ت�سرين 
االأول 2019، جن���دد التاأكي���د اأن احل���ق يف االحتج���اج ال�سلم���ي اأم���ٌر اأ�سا�سٌي يف 

الدميقراطية". 
واأ�س���اف البيان: "نحّيي قوات االأمن العراقية على تعاملها مبهنية مع االحتجاجات 

احلالية حتى االآن، وندعو اجلميع اإىل االمتناع عن العنف ومنع الت�سعيد".

العدد )5275( ال�سنة الع�سرون - الأحد )2( ت�سرين الأول 2022

ه������������ادي ال������ع������ل�������ي.. 
اأخ���اق���ي���ات ك��ائ��ن ط��ه��ران��ي

ثقافة التظاهر وثقافة اال�ستبداد
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 بغداد/ تميم الح�صن

ا�سي���ب ع���دد م���ن الع�سكري���ن واملدني���ن، عقب 
الق���وات المني���ة واملحتج���ن  ب���ن  مناو�س���ات 
عل���ى ج�س���ر اجلمهوري���ة الوا�س���ل اىل املنطقة 

اخل�سراء.
وان�ساأت ال�سلط���ات ملواجهة املحتجن بالذكرى 
ال�سنوية الثالثة حل���راك ت�سرين خطن دفاعين 
عل���ى اجل�سر باأعداد من الكت���ل الكونكريتية ُقّدر 

وزنها الجمايل باأكرث من 100 طن.
و�س���ّرب حمتج���ون اأم����س، معلومات ع���ن نوايا 
لف�سائل م�سلحة مبهاجمة املتظاهرين يف امل�ساء 
لإنهاء الحتجاجات التي بداأت منذ ليل اجلمعة.
وكان املحتجون قد انق�سموا اىل فريقن، الول 
يف غرب���ي بغ���داد وه���م يف الغالب م���ن موؤيدي 
ت�سري���ن بينما الفريق الثاين يف �ساحة التحرير 

فقد �سهد تواجدا لأن�سار التيار ال�سدري.
للدم���وع  امل�سيل���ة  القناب���ل  ا�س���وات  وو�س���ط 
الإط���ار  ياأم���ل  للحج���ارة،  املتب���ادل  والر�س���ق 
التن�سيق���ي بان يعقد جل�سة جدي���دة للربملان يف 

وقت قريب لت�سكيل احلكومة.
وكان "الإط���ار" ق���د ا�ستطاع ال�سب���وع املا�سي، 
م���ن ا�ستئناف جل�س���ات الربملان بع���د توقف دام 
�سهري���ن، اع���اد خالله���ا الثق���ة برئي����س املجل�س 

حممد احللبو�سي وانتخب نائبا جديدًا له.
ذك���رى  لإحي���اء  ال�ستع���داد  م�ساه���د  ب���داأت 
احتجاجات ت�سرين ب�سور عن انت�سار م�سلحن 
جمهول���ن يف مناط���ق �سرقي بغ���داد، وحمافظة 

املثنى، والب�سرة.
 التفا�صيل �س3

قيادة العمليات تتحدث عن مند�صين حاولوا اإثارة ال�صغب

اإحياء ذكرى "ت�سرين": اأحداث �ساخنة في "التحرير" 
وح�اجز ك�نكريتية تقطع اأو�سال العا�سمة

 بغداد/ فرا�س عدنان

تزع����م ق����وى الإط����ار التن�سيقي ب����اأن الطري����ق اأ�سب����ح �سال����كًا اأمامها 
لت�سكي����ل احلكوم����ة املقبلة، لكنها اأفادت باأن امل�س����ي نحو ذلك يتوقف 
عل����ى اأمري����ن، الأول اتف����اق الكرد عل����ى مر�سح واحد ملن�س����ب رئي�س 
اجلمهوري����ة والث����اين معرف����ة املوق����ف النهائ����ي للتيار ال�س����دري من 

امل�ساركة يف هذه احلكومة.
وعل����ى الط����رف الآخ����ر، حت����دث احل����زب الدميقراط����ي الكرد�ست����اين 
ع����ن ا�ستمرار احل����وارات ب�ساأن من�س����ب رئي�س اجلمهوري����ة، كا�سفًا 
عم����ا ت�سمنت����ه ورقت����ه بالتن�سيق م����ع كتلة ال�سي����ادة الت����ي قدمها لقاء 
م�ساركت����ه يف حتال����ف اإدارة الدول����ة، لكن مراقب����ن ا�ستبعدوا جهود 
ت�سكي����ل حكومة من قبل الإطار التن�سيقي، لفتن اإىل ا�ستمرار التيار 
ال�س����دري يف ا�ستخ����دام و�سائل����ه بال�سغ����ط عل����ى الق����وى ال�سيا�سية 
لتنفيذ مطالب ال�سعب املتمثل����ة بحل الربملان والذهاب اإىل انتخابات 

مبكرة.
ويقول ع�سو ائتالف دولة القانون كاظم علي، اإن "الطريق بات معبدًا 

اأمام الإطار التن�سيقي لت�سكيل احلكومة املقبلة".
وتاب���ع علي، اأن "اجلميع اأم���ام اأمرين: الأول اتف���اق القوى الكردية، 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين والحتاد الوطني الكرد�ستاين، على 
مر�سح واح���د ملن�سب رئي�س اجلمهورية، والث���اين التفاق مع التيار 

ال�سدري ونحن مازلنا ننتظر موقفه من امل�ساركة يف احلكومة".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ المدى

اأف���اد تقرير اأمريكي ب���اأن العراق خ�سر 551 ملي���ار دولر خالل حقبة 
رئا�سة نوري املالكي للحكومة على دورتن ب�سبب الف�ساد.

وذك���ر تقرير ملعه���د )ت�سات���ام هاو�س( الأمريك���ي تابعته )امل���دى(، اأن 
"موج���ة العنف الت���ي �سهدتها املنطقة اخل�س���راء يف العراق جذبت 
انتب���اه العامل لك���ن جذورها متتد اإىل ال�سراع ال���ذي مل ي�سل اإىل حل 

لغاية الوقت احلايل".
واأ�س���اف التقرير، اأن "العراق وبعد م���رور عقدين على تغيري النظام 

ال�سابق مل يكن خاليًا قط من ال�سراع".
و�س���دد، عل���ى اأن "العن���ف مرتبط بالف�ساد يف قطاع���ات رئي�سة وي�سر 
بالعراقي���ن يوميًا"، موؤك���دًا اأن "البالد خ�سرت نحو 551 مليار دولر 
خ���الل )حقب���ة رئا�س���ة نوري املالك���ي للحكوم���ة(؛ ما ب���ن 2006 اإىل 

2014  ب�سبب الف�ساد".
ولف���ت التقرير، اإىل اأن "النخب احلاكم���ة تعتمد على الف�ساد من خالل 
نظ���ام تقا�س���م ال�سلطة لال�ستفادة م���ن الرثوة وامليزاني���ة التي تقدر ب� 

100 مليار دولر �سنويًا".
و�سدد، على اأن "تلك امليزانيات ال�سخمة مل تنجح يف توفري اخلدمات 

العامة الأ�سا�سية ب�سبب الف�ساد".
وم�س���ى التقري���ر، اإىل اأن "الع���راق لي�س���ت لديه مي���اه نظيفة ومعظم 
الأدوي���ة قد جت���اوزت تاريخ �سالحيتها، وه���ذه العوامل �ساعدت باأن 

تكون البالد اأحد اأدنى متو�سطات الأعمار يف العامل". 

االإطار التن�سيقي: اأمامنا 
خط�تان لت�سكيل الحك�مة

تقرير اأميركي: العراق خ�سر 
551 مليارًا خال حقبة المالكي

 بغداد/ نباأ م�صرق

�سه���دت بغداد اأم�س ال�سبت انهي���ارًا مفاجئًا ملبنى طبي 
حا�س���ل على اإج���ازة ا�ستثماري���ة، فيما اأملح���ت مديرية 
الدف���اع امل���دين اإىل اأن ال�سبب وراء احل���ادث قد يكون 

اإ�سافة طابقن موؤخرًا.
وقال مدير اإعالم الدفاع املدين جودت عبد الرحمن، اإن 

"املديرية تلقت اخبارًا بتعر�س بناية مكونة من �ستة 
طوابق اإىل النهيار يف �سارع �سلمان فائق ببغداد".

واأ�س���اف عبد الرحم���ن، اأن "ه���ذه البناي���ة م�ستخدمة 
كمختربات طبية وعيادات"، مو�سحًا ان "فرق الإنقاذ 
هرعت عل���ى الفور اإىل مكان احل���ادث وكانت باإ�سراف 
مبا�س���ر من مدير عام الدفاع املدين اللواء كاظم �سلمان 

بوهان".

واأ�س���ار، اإىل اأن "�سرع���ة العم���ل �ساعدتن���ا يف اخ���الء 
13 مواطن���ًا م�ساب���ن بجروح خمتلف���ة ومت نقلهم اإىل 
امل�ست�سفي���ات القريب���ة بغي���ة معاجلتهم".ولف���ت عب���د 
الرحم���ن، اإىل اأن "فرق الدفاع ا�ستمرت بالعمل جاهدة 
بالبحث والتحري عن احتمال وجود ا�سخا�س اآخرين 

حتت الأنقا�س لغاية الوقت احلايل".
واأورد، اأن "املوق���ف النهائي ي�سدر بعد اجناز العمال 

والتاأك���د م���ن خلو املكان، وه���ل ان املبن���ى هو خمالف 
لقانون الدفاع املدين رقم 44 ل�سنة 2013".

و�سدد عب���د الرحمن، على اأن "املبن���ى �سابقًا كان ي�سم 
اأربع���ة طواب���ق، ومت���ت اإ�ساف���ة طابقن موؤخ���رًا لذلك 
ننتظ���ر نتائج التحقي���ق يف امل�سبب الرئي����س لالنهيار 

الذي �سي�سدر من فرق الأدلة اجلنائية".
 التفا�صيل �س2

ت�ح�ق�ي�ق ب�ان�ه�ي�ار م�ف�اج�ئ ل�م�ب�ن�ى و�س��ط ب�غ��داد 

 متابعة المدى 

ق����ال الرئي�����س ال�سي�س����اين رم�س����ان قاديروف 
اإن����ه على رو�سي����ا ا�ستخ����دام اأ�سلح����ة "نووية 
تكتيكي����ة" يف احل����رب الأوكراني����ة، ح�سبم����ا 
ذك����رت �س����كاي ني����وز. واأعلن����ت وزارة الدفاع 
الرو�سي����ة ام�����س ال�سب����ت اأن قواته����ا والقوات 
دونيت�س����ك  جمهوري����ة  يف  معه����ا  املتحالف����ة 
ال�سعبي����ة وب�سب����ب خط����ر ح�ساره����ا م����ن قبل 
الق����وات الأوكراني����ة، ان�سحب����ت م����ن منطق����ة 
"ليم����ان" ال�سرتاتيجية اإىل مواقع اأكرث اأمانا 

وفائدة. 
واأ�س����ارت الدفاع الرو�سي����ة - يف نف�س الوقت 
- اإىل اأنه����ا متكن����ت خ����الل ال�ساع����ات الأخرية 
من ت�سفي����ة اأكرث من 200 ع�سك����ري اأوكراين 

وتدمري 5 دبابات و9 عربات لنقل امل�ساة.
من جانبه، طالب الرئي�س ال�سي�ساين، رم�سان 
قاديروف، القيادة الرو�سية با�ستخدام اأ�سلحة 
تكتيكي����ة" بع����د ان�سح����اب الق����وات  "نووي����ة 
الرو�سي����ة من ليم����ان �سرق����ي اأوكرانيا، والتي 
�سمها اأم�س الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن 

اإىل بالده.
ُيذك����ر اأن الق����وات الأوكراني����ة اأعلنت يف وقت 
�سابق اأنها حتا�س����ر اآلف من اجلنود الرو�س 
�سرق����ي  دونيت�س����ك  بجمهوري����ة  ليم����ان  يف 

اأوكرانيا.
ُي�س����ار اإىل اأن الرئي�س الرو�س����ي وقع – اأم�س 
الول - على معاهدات ل�سم 4 مناطق اأوكرانية 
لرو�سيا، ه����ي جمهويتا دونيت�سك ولوجان�سك 

ومقاطعتا زابوروجيا وخري�سون.

 بغداد/ المدى

خ�س����ر منتخبنا الوطني للنا�سئ����ن، اأم�س ال�سبت 
م����ن نظ����ريه القطري بهدف����ن مقابل ه����دف واحد 
يف افتت����اح مباريات����ه بت�سفيات كاأ�����س اآ�سيا دون 
17 عامًا.وافتت����ح املنتخ����ب العراق����ي الت�سجي����ل 
مبك����را ع����رب الالعب عل����ي اأكرب طاه����ر يف الدقيقة 
3 م����ن ال�س����وط الول، فيم����ا اأحرز ه����دف التعادل 
للمنتخ����ب القط����ري الالع����ب العراق����ي كام����ريان 
احم����د يف الدقيق����ة 28 خطاأً يف مرم����اه، واأ�ساف 

الالع����ب القط����ري خال����د ال�سعيبي اله����دف الثاين 
املنتخ����ب العراق����ي  وح����اول  يف الدقيق����ة 38".  
احراز التع����ادل يف ال�سوط الثاين لكنه مل ينجح، 
و�سنح����ت ل����ه فر�س����ة ذهبي����ة م����ع نهاي����ة املب����اراة 
بت�سدي����دة �ساروخي����ة م����ن الالعب �سج����اد راهي 
لكنه����ا ارتطم����ت بالعار�سة، ليعل����ن بعدها احلكم 
انته����اء املب����اراة بفوز قط����ر بهدف����ن مقابل هدف 
واحد للعراق. ويلعب منتخبنا الوطني للنا�سئن 
�سمن املجموعة الثالثة اإل�ى جانب منتخبات قطر 

ولبنان والبحرين والبلد امل�سيف �سلطنة عمان.

النا�سئ�ن يخ�سرون اأولى 
مبارياتهم االآ�سي�ية

رئي�س ال�سي�سان: على رو�سيا ا�ستخدام اأ�سلحة 
االأوكرانية الحرب  تكتيكية" فى  "ن�وية 

 بغداد/ ح�صين حاتم

يحقق العراق �سهريا اإيرادات نفطية مبعدلت 
اأعلى م���ن حجم النفاق، ال اأن تل���ك الإيرادات 
مبعرثة ول تذه���ب لتغطي���ة احتياجات كثرية 
ب�سب���ب غي���اب املوازن���ة وعدم وج���ود حكومة 

كاملة ال�سالحيات، بح�سب خمت�سن.
اأن  ال�سب���ت،  اأم����س  النف���ط،  وزارة  واأعلن���ت 
اإي���رادات اأيل���ول املا�س���ي بلغ���ت نح���و ت�سع���ة 

مليارات دولر.
ووف���ق اح�سائية �سادرة عن ال���وزارة اطلعت 
ال�س���ادرات  "جمم���وع  اأن  )امل���دى(،  عليه���ا 
والإي���رادات املتحقق���ة ل�سه���ر اأيل���ول املا�سي، 
بح�سب الح�سائية الأولية ال�سادرة عن �سركة 
ت�سويق النفط العراقية )�سومو(، بلغ جمموع 
كمية ال�سادرات من النفط اخلام )98( مليونا 
)765( الف���ًا و)153( برمي���اًل، باإيرادات بلغت 

)8.773( مليارات دولر".
واأ�سارت الح�سائية اىل اأن "جمموع الكميات 

امل�س���درة من النفط اخلام ل�سهر اأيلول املا�سي 
م���ن احلق���ول النفطي���ة يف و�س���ط وجنوب���ي 
األف���ًا  و)445(  مليون���ًا   )96( بلغ���ت  الع���راق 
و)421( برمي���اًل، اأم���ا من حق���ول كركوك عرب 
ميناء جيهان فقد بلغ���ت الكميات امل�سدرة )2( 

مليون و)169( األفًا و)180( برمياًل".
وبينت اأن "مع���دل الكميات اليومية بلغت )3( 
مالين و)292( ال���ف برميل يف اليوم"، لفتة 
اىل اأن "معدل �سع���ر الربميل الواحد بلغ اأكرث 

من )88.83( دولرًا".
ويق���ول اخلب���ري القت�س���ادي �سف���وان ق�س���ي 
يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "اإي���رادات العراق ما 
تزال مبع���دلت اأعلى من حجم النفاق"، مبينا 
اأن "حج���م النف���اق مبعدل 5 ملي���ارات و500 

مليون دولر".
واأ�ساف، اأن "اقرتاب الإي���رادات ال�سهرية من 
معدل ت�سعة مليارات دولر، يعني ان اإيرادات 
البن���ك املرك���زي تتعاظ���م"، م�ست���دركا "كل م���ا 
تك���ون  املرك���زي  البن���ك  احتياطي���ات  ازدادت 

لدينا نظرة اإيجابي���ة لالقت�ساد العراقي، اإذ ان 
قيمة الحتياطي���ات تغطي الإ�سدارات النقدية 

وت�سمح ل�سمان ال�ستثمارات".
واأ�سار ق�سي اإىل، اأن "عملية ا�ستثمار الفائ�س 
�ستك���ون م���ن خ���الل ت�سري���ع قان���ون املوازن���ة 
املالي���ة العامة للع���ام 2023، وتدوير الفائ�س 
احلكوم���ي وال���ذي ي�س���ل اىل نح���و 20 مليار 

دولر".
و�س���دد اخلب���ري القت�س���ادي عل���ى، "�سرورة 
وجود موازنة مالية ل�ستثمار فوائ�س النفط، 
وان�س���اء م���دن �سناعي���ة لتوفري فر����س العمل 

للعاطلن".
واأو�س���ح ق�س���ي، اأن "العراق ي�ستهل���ك يوميا 
700 الف برميل من امل�ستقات وهذا رقم كبري، 
وهناك اإمكانية لفتح ناف���ذة لال�ستثمار لإن�ساء 
م�سايف يف دول مث���ل الهند وال�سن والحتاد 
اخل���ام  النف���ط  ت�س���رتي  كونه���ا  الأوروب���ي، 
وت�سغل امل�سايف التي ل تعود ملكيتها للعراق، 
فاإذا كانت هن���اك �سرتاتيجية جديدة ل�ستثمار 

الوف���ورات املالية للداخل واخلارج كي ي�سمن 
الع���راق ح�ست���ه ال�سوقية يف ا�سته���الك النفط 

العراقي".
بدوره، يقول اخلبري القت�سادي الآخر، �سياء 
املح�س���ن يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "الأم���وال 
الناجت���ة ع���ن الإي���رادات النفطي���ة بحاجة اإىل 
حكوم���ة كاملة ال�سالحي���ات للت�سرف بها وفقا 

للد�ستور والنظام".
واأ�س���اف املح�س���ن، اأن "احل�ساب���ات اخلتامية 
للعام 2022 �ستكون نف�سها لعام 2021 ب�سبب 

غياب املوازنة".
واأ�س���ار، اىل اأن "الكثري م���ن امل�ساريع متوقفة 
ول ميكن الت�سرف باموال الإيرادات النفطية 
ل�سال���ح لتل���ك امل�ساري���ع ب�سب���ب ع���دم وج���ود 

موازنة مالية عامة".
وطال���ب املح�سن، جمل�س الن���واب ب� "�سرورة 
الإ�سراع يف ح�سم مر�سحي رئي�س اجلمهورية 
والوزراء لت�سكيل احلكومة وت�سيري امل�ساريع 

املتلكئة وكل ما يتعلق باجلوانب املالية".

غياب الم�ازنة ي�سع االإيرادات النفطية في م�سير مجه�ل

 ذي قار/ ح�صين العامل

تظاه���ر الآلف م���ن اأه���ايل حمافظ���ة ذي ق���ار، 
اأم����س ال�سب���ت، يف �ساح���ة احلبوب���ي و�س���ط 
النا�سري���ة، لإحياء الذك���رى ال�سنوي���ة الثالثة 
لنط���الق تظاه���رات ت�سرين وجتدي���د الدعوة 
لتنفيذ مطالبهم امل�سروعة، م�سددين على تغيري 
الفا�سدي���ن  املحا�س�س���ة وحما�سب���ة  منظوم���ة 
والق�سا����س م���ن قتل���ة املتظاهري���ن وتطبي���ق 

قانون الحزاب واإجراء انتخابات مبكرة.
ورفع امل�ساركون بالتظاهرات العالم العراقية 
و�س���ور �سه���داء التظاه���رات م�ستذكرين اوىل 
�سب���ق  الت���ي  الثوري���ة  والهازي���ج  الهتاف���ات 
وان رددوه���ا يف الي���ام الوىل م���ن انط���الق 
تظاه���رات ت�سرين عام 2019 م���ن قبيل )نريد 
وطن( و)ال�سع���ب يريد ا�سقاط النظام( و)�سلع 
قل���ع والكالها وياه���م( و)هاي���ه �سبابك يا وطن 
هايه، �سح���ت بدمه ورفعت الراي���ة( ف�سال عن 

هتاف���ات مطلبية اخ���رى. وق���ال النا�سط كرمي 
)امل���دى(،  م���ع  حدي���ث  يف  ال�سعي���دي  روؤوف 
لت�سري���ن  العه���د  يج���ددون  "املتظاهري���ن  اإن 
والثب���ات عل���ى مبادئه���ا والتم�س���ك مبطالبه���ا 
امل�سروع���ة والعم���ل على حتقيقه���ا"، م�ستذكرا 
الذين �سقطوا من جراء قمع  ال�سهداء  "مئ���ات 
التظاه���رات وهم يدعون لبن���اء وطن اآمن خال 

من املحا�س�سة والف�ساد وفو�سى ال�سالح".
 التفا�صيل �س4

االآالف ي�سارك�ن في تظاهرات النا�سرية قا�سم ح�سين �سالح يكتب:

لطفية الدليمي تكتب:

العراقيون يحيون ذكرى انتفا�سة ت�سرين .. عد�سة: محمود روؤوف
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بغداد/ نباأ م�سرق

�سهدت بغداد اأم�س ال�سبت 
انهياراً مفاجئًا لمبنى طبي 

حا�سل على اإجازة ا�ستثمارية، 
فيما األمحت مديرية الدفاع 

المدني اإلى اأن ال�سبب وراء 
الحادث قد يك�ن اإ�سافة 

طابقين م�ؤخراً.
وقال مدير اإعالم الدفاع 

المدني ج�دت عبد الرحمن، 
اإن "المديرية تلقت اخباراً 

بتعر�س بناية مك�نة من �ستة 
ط�ابق اإلى االنهيار في �سارع 

�سلمان فائق ببغداد".

واأ�ش���اف عب���د الرحم���ن، اأن "ه���ذه البناية 
م�شتخدم���ة كمختب���رات طبية وعي���ادات"، 
مو�شحًا ان "فرق االإنقاذ هرعت على الفور 
اإلى مكان الحادث وكان���ت باإ�شراف مبا�شر 
م���ن مدير ع���ام الدفاع المدن���ي اللواء كاظم 
�شلم���ان بوه���ان". واأ�شار، اإل���ى اأن "�شرعة 
العم���ل �شاعدتن���ا ف���ي اخ���الء 13 مواطن���ًا 
م�شابي���ن بج���روح مختلفة وت���م نقلهم اإلى 

الم�شت�شفيات القريبة بغية معالجتهم".
ولف���ت عبد الرحم���ن، اإلى اأن "ف���رق الدفاع 
ا�شتمرت بالعمل جاهدة بالبحث والتحري 
عن احتمال وج���ود ا�شخا�س اآخرين تحت 

االأنقا�س لغاية الوقت الحالي".
واأورد، اأن "الموق���ف النهائ���ي ي�ش���در بعد 
انج���از االعم���ال والتاأكد من خل���و المكان، 
وهل ان المبن���ى هو مخالف لقانون الدفاع 

المدني رقم 44 ل�شنة 2013".
و�ش���دد عب���د الرحم���ن، عل���ى اأن "المبن���ى 
�شابقًا كان ي�شم اأربعة طوابق، وتم اإ�شافة 
طابقين موؤخرًا لذلك ننتظر نتائج التحقيق 
ال���ذي  لالنهي���ار  الرئي����س  الم�شب���ب  ف���ي 

�شي�شدر من فرق االأدلة الجنائية".
وم�ش���ى عب���د الرحم���ن، ال���ى اأن "مديري���ة 
الدفاع المدني ف���ي فرعي الكرخ والر�شافة 
بذل���ت جهودًا كبي���رة طيلة الم���دة الما�شية 
لحي���ن االإع���الن ب�ش���كل نهائ���ي ع���ن انجاز 

المهام الموكلة اإليهما".
واأك���د رئي�س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظمي 
ف���ي بيان تلقت���ه )المدى(، "توجي���ه الدفاع 
المدن���ي با�شتنف���ار اأق�ش���ى الجه���ود الإنقاذ 

المحا�شرين في المبنى المنهار".
بفت���ح  "ووجهن���ا  الكاظم���ي:  واأ�ش���اف 
تحقي���ق بالحادث واالإج���ازة الممنوحة في 
الحكومات ال�شابقة"، الفتًا اإلى اأن "الحادث 
يوؤكد �شحة جهود مكافحة الف�شاد، واإيقاف 
من���ح االإج���ازات الع�شوائية، وق���د واجهت 

-لالأ�شف- ب�شببها انتقادات عدة".
النزاه���ة  لجن���ة  ع�ش���و  ذك���رت  بدوره���ا، 
النيابي���ة �ش���روة عب���د الواح���د ف���ي بي���ان 
اال�شتثم���ار  "هيئ���ة  اأن  )الم���دى(  تلقت���ه 
الوطني���ة مطالب���ة بتو�شي���ح اآلي���ة اإعط���اء 
اإجازات اال�شتثم���ار للمختبرات والعيادات 

والم�شت�شفيات االأهلية".
وتابع���ت عب���د الواح���د، اأن "ح���دث الي���وم 
)اأم�س( في بغداد من انهيار مبنى للعيادات 
الطبي���ة ب�شب���ٍب هند�ش���ي يدعو اإل���ى اإعادة 
تمنحه���ا  الت���ي  الموافق���ات  ب���كلِّ  النظ���ر 
هيئ���ة اال�شتثم���ار وخ�شو�ش���ا اإ�شافة بناء 
عل���ى المبان���ي المتهالكة، الت���ي ت�شتوجب 
الح�ش���ول عل���ى الموافق���ات الهند�شية من 
اأمان���ة بغ���داد اأو المحافظ���ة �شم���ن خط���ط 

مدرو�شة ولي�شت ع�شوائية".
واأ�ش���ارت، اإل���ى اأن "لجن���ة النزاهة �شتقوم 

بفت���ح هذا الملف لك�شف جمي���ع المخالفات 
المتعلقة به، �شواء في بغداد اأو المحافظات 

االأخرى، واإحالة المخالفين اإلى الق�شاء".
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، اأعل���ن بي���ان لهيئة 
اال�شتثم���ار الوطنية ت�شكيل "غرفة عمليات 
اأولوي���ات  خالله���ا  ا�شتو�شح���ت  طارئ���ة 
المو�ش���وع الم�شتندة اإلى عدد من الحقائق 

نحر�س على تو�شيحها للراأي العام".
واأ�ش���اف البيان، اأن "ه���ذه البناية حا�شلة 
قب���ل  م���ن  اال�شتثماري���ة  االإج���ازة  عل���ى 
هيئ���ة ا�شتثم���ار بغ���داد، واأعطي���ت ل�شركة 
عراقي���ة وف���ق قان���ون اال�شتثم���ار رق���م 13 
ل�شن���ة 2006 المع���دل كمختب���ر للتحليالت 
المر�شية بالتعاون مع وزارة ال�شحة وفق 
ال�شوابط وال�ش���روط المطلوبة والموثقة 

من قبلهم اآنذاك".
"ه���ذه البناي���ة حا�شل���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
عل���ى الموافق���ات القطاعية االأخ���رى ممثلة 
باأمانة بغداد كجهة م�شوؤولة عن الت�شميم، 
ووزارة ال�شحة كجهة قطاعية مخت�شة في 

الوقت نف�شه".
و�ش���دد البي���ان، عل���ى اأن "الهيئ���ة الوطنية 
لال�شتثم���ار ب�شفته���ا جهة راعي���ة وم�شرفة 

على ن�ش���اط اال�شتثمار في العراق م�شتمرة 
ف���ي متابع���ة تفا�شيل المو�ش���وع بكل دقة، 
ومعرف���ة االأ�شب���اب الحقيقي���ة وراء حادث 

االنهيار الموؤ�شف".
واأورد، ان "الهيئة لن تتوانى عن محا�شبة 
جمي���ع المق�شري���ن في ه���ذ الح���ادث بعيدًا 
ع���ن اأي���ة مجامل���ة اأو ت�شوي���ف، وتحوي���ل 
المتورطي���ن من الم�شوؤولي���ن ال�شابقين اأو 

الحاليين اإلى النزاهة".
واأو�ش���ح البي���ان، اأن "ذلك توؤك���ده روؤيتنا 
الم�شتم���رة باأهمي���ة المتابع���ة واالإ�ش���راف 
بع���د  حت���ى  الم�شاري���ع  عل���ى  والتدقي���ق 
ح�شولها على اإج���ازات اال�شتثمار"، داعيًا 
اإل���ى "درا�ش���ة م�شتفي�ش���ة واإع���ادة النظ���ر 
بالكثير م���ن االإجراءات المتعلق���ة بمتابعة 

الم�شاريع".
لجن���ة  �شكل���ت  "الهيئ���ة  اأن  ويوا�ش���ل، 
تحقيقي���ة مخت�ش���ة؛ للوق���وف عل���ى الخلل 
ال���ذي اأدى النهي���ار المبنى وتحدي���د ما اإذا 
كان ذل���ك الخل���ل باآلي���ات من���ح االإج���ازة اأو 
بعملي���ات التنفي���ذ اأو بالمتابعة واالإ�شراف 
وبدق���ة  ي�شخ����س  وبم���ا  الم�ش���روع  عل���ى 
الجه���ة المق�ش���رة والت���ي �شتتحم���ل كامل 

الم�شوؤولي���ة ع���ن ه���ذ العم���ل ال���ذي ن�شفه 
باالإجرام���ي، و�شنوافيكم بكامل التفا�شيل 

حال االنتهاء من اأعمال هذه اللجنة".
 م���ن جانبه، ذكر الخبي���ر االقت�شادي عامر 
الجواهري، اأن "منح االجازة اال�شتثمارية 
الأي مبن���ى ينبغ���ي مع���ه توف���ر المعلومات 
ع���ن ه���ذا المبنى من حي���ث ع���دد الطوابق 
المقدم���ة  والخدم���ات  والموا�شف���ات 

وال�شالمة والعوامل البيئية".
وتابع الجواهري، في حديث مع )المدى(، 
ينبغ���ي  البناي���ة  ه���ذه  اأعم���ال  "تنفي���ذ  اأن 
اال�شتثم���ار  اإج���ازة  بموج���ب  يك���ون  اأن 

والمو�شفات التي تم االتفاق عليها".
ويج���د، اأن عل���ى "هيئة ا�شتثم���ار بغداد اأن 
تتحم���ل جانبًا م���ن الم�شوؤولي���ة لكن هذا ال 
يخل���ي م�شوؤولي���ة الم�شتثم���ر م���ن اأن ينفذ 

باأف�شل الموا�شفات".
واأو�ش���ح الجواه���ري، اأن "ه���ذه االأن�شطة 
غر�شه���ا  يك���ون  اأال  ينبغ���ي  اال�شتثماري���ة 
تحقي���ق الربح فح�شب، اإنما لتحقيق خدمة 
عام���ة"، م�ش���ددًا على اأن "اأمان���ة بغداد هي 
االأخ���رى جزء من الم�شوؤولي���ة الأنها معنية 

بمتابعة تنفيذ اإجازة البناء".

الدفاع املدين تلمح اإىل االأ�سباب االأولية للحادث

و�سط  لمبنى  مفاجئ  بانهيار  "اال�ستثمار" تحقق 
بغداد وتتوعد بمحا�سبة المق�سرين

ترجمة: حامد احمد   

عن���د مقهى اآيل لل�شقوط مظل���ل ب�شتائر قما�س لحجب 
�شم����س اآب الالهب���ة عن���ه، وقف هن���اك ن���ازح ايزيدي 
يتحدث عبر الهاتف م���ع مهرب لم�شاعدته هو وعائلته 

في الو�شول الى المانيا.
م���رت ثمان �شنوات منذ ان ه���رب، �شمير، هو وعائلته 
م���ن منطق���ة �شنجار في �شم���ال غربي الع���راق لي�شتقر 
ف���ي مخي���م للنازحي���ن عن���د �شف���وح جب���ال زاكرو�س. 
�شمير، ال���ذي يبلغ من العم���ر االن 32 عامًا، ردد نف�س 
عبارات االمتعا�س التي ي�شاركه���ا اإياه زمالء اآخرون 
ف���ي المخي���م بالق���ول: "ف���ي الع���راق لي�س هن���اك اأمل 
ولي����س هناك م�شتقبل، لقد طالنا الياأ�س." االيزيديون 
المتواج���دون ف���ي المخي���م ه���م م���ن الناجي���ن الذي���ن 
عاي�شوا جريمة االإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم 
داع����س االرهاب���ي عندم���ا اجت���اح منطقته���م وقراه���م 
ف���ي �شنج���ار ع���ام 2014 وت�شبب بمقت���ل االالف منهم 
رجاال ون�شاء واأطف���ال واختطاف و�شبي اأكثر من 10 
اآالف ام���راأة وطف���ل. ولحد ه���ذا اليوم ما ي���زال هناك 
2700 ايزي���دي في ع���داد المفقودين بي���ن قتيل او ما 
ي���زال ا�شيرًا لدى داع�س. ب�شكل ع���ام فان غالبية الذي 
نجح���وا باله���روب ه���م م�ش���ردون ونازح���ون ويق���در 
عدده���م بح���دود 400 األ���ف �شخ�س.  بعد م���رور ثمان 
�شن���وات فان ن�شفه���م تقريبا ما يزال���ون يعي�شون في 
15 مخي���م للنازحي���ن موزعة عبر مناط���ق مختلفة في 
ه�ش���اب وجبال اإقلي���م كرد�شتان. ومع بق���اء مناطقهم 
ال�شكني���ة تعاني الدمار وغير اآمن���ة للعودة فان الياأ�س 

المنت�شر بينهم يدفعهم للهجرة الى اأوروبا. 
ن�شط���اء ايزيدي���ون يقول���ون ان الهج���رة، والنفي في 
المخيم���ات، ه���ي ب���كل تاأكي���د ا�شتمرار لم���ا ح�شل في 
االإبادة الجماعية وعملية ت���اآكل للوجود االيزيدي في 
الع���راق. من���زل، خديدة اي���دو، هو عبارة ع���ن كرفان 

ابي����س اللون م���ع مدخل مغط���ى بمظل���ة بال�شتيكية، 
يعتب���ر نموذج���ا مثاليا لعديد م���ن بي���وت م�شابهة في 

مخيم داووديا للنازحين.
قال اي���دو متحدثا لموق���ع )ذي ني���و اأراب( االخباري 
بينما كانت زوجته واأطفاله متجمعون جانبا: "عندما 
ياأتي اأحد االأ�شخا�س مثلكم الى بيتي ا�شعر بالخجل، 
عندم���ا كن���ا نعي����س ف���ي �شنجار كان���ت الحي���اة جيدة 

بالن�شب���ة لن���ا اقت�شادي���ا، كان لدينا بي���ت وكنا نعي�س 
حياة طيبة، وفي غ�ش���ون �شاعة واحدة تركنا كل ذلك 

وراءنا واأتينا الى هنا."
ق���ال ان العائلة قد يئ�شت من اأمل الع���ودة الى قريتهم 
في �شنجار، موؤكدًا اأن "الو�شع غير اآمن، وربما تتكرر 
الح���رب م���ن جديد." الع���ام الما�شي هاج���ر اثنان من 
اأوالد عمومت���ه الى اأوروبا عب���ر بيالرو�شيا وبولندا، 

وهو م�شار للهجرة ولد توترات �شيا�شية بين البلدين 
وتم���ت المبا�شرة باإغالقه. عائلته ت���ود الهجرة اأي�شا، 
ولكن���ه لي�س لديهم م���ا يكفي من م���ال ل�شفرهم جميعا 
م���رة واح���دة وانه���م ال يريدون ف���ي الوق���ت نف�شه ان 
يتفرق���وا ع���ن بع����س، ف���ي بع����س االأحي���ان ت�شتغرق 
عملي���ة ل���م �شمل عائل���ة عدة �شن���وات. ن���زول ال�شارع 
تجمعت هناك عائلة اأخرى تحت �شجرة ت�شتذكر كيف 

هرب���وا من بلدتهم ال�شغيرة، جيرزهري، في منت�شف 
اللي���ل تاركين وراءه���م كل �شيء. وتم قت���ل اثنين من 
اأقاربه���م. جعف���ر، 50 عامًا، ق���ال متحدثا ع���ن حياتهم 
االن "لي�س في ذهننا �شيء يعطينا اأمل، نعي�س و�شعا 
روتينيا ممال فقط." ق�شم من االأ�شخا�س في المع�شكر 
يعمل���ون باأج���ر يومي في مزارع قريب���ة، او في جي�س 

اإقليم كرد�شتان وباأجور قليلة.
اثنان من اأف���راد العائلة يدر�شون ولكن الح�شول على 

وظيفة وفقا للموؤهالت يعد امرا �شعبا.
اب���ن جعفر البال���غ من العمر 23 عام���ًا يريد ال�شفر الى 
اأوروبا، ويقول: "لي�س هناك �شيء جيد في العراق." 
ا�شتن���ادا لمنظمة الهج���رة الدولية ف���ان 36% فقط من 
تعداد االيزيديين رجعوا الى مناطق �شكناهم اال�شلية 

في �شنجار. 
وكونه���ا محط خ���الف �شيا�شي، ما ت���زال �شنجار غير 
اآمن���ة وغير م�شتق���رة، بناها التحتي���ة ال تزال محطمة 
وت�ش���كل تحديات امام عودة م���اء اال�شالة او الكهرباء 
او الرعاي���ة ال�شحي���ة او التعلي���م الت���ي تعي���ق ع���ودة 

االأهالي وا�شتقرارهم. 
وجدت منظمة الهجرة الدولية ان 99% من االيزيديين 
الذي���ن رجع���وا لمنطقتهم يعي�شون ف���ي مناطق ن�شف 

�شكانها ال يجدون فر�شة عمل. 
وف���ي ال�شنوات االأخيرة �شاهمت الغارات التركية �شد 
مجامي���ع ح���زب العم���ال الكرد�شتاني "الب���ا كاكا" في 

المنطقة بعرقلة عودة كثير من العوائل.
النا �شجميد، طبيبة نف�شانية وم�شاعد موؤ�ش�س منظمة 
ه���ودارا االألمانية، الت���ي تدير برنامج���ا بالتعاون مع 
منظم���ة روزا�س غي���ر الحكومية في ده���وك، تقول اإن 
الن���زوح يزيد من حاالت االمرا����س العقلية والنف�شية 
وق���د ي�شاه���م بحدوث اعرا����س جديدة مث���ل االكتئاب 
واال�شط���راب النف�ش���ي الناج���م عن الخ���وف، م�شيرة 
ال���ى ان الكل يعاني من م�شتوي���ات مختلفة من حاالت 

ال�شغط النف�شي المزمن. وتقول �شجيميد: "غياب اأي 
اأم���ل بالم�شتقبل وفقدان الن�شيج االجتماعي والعائلي 
وفقدان االهل واالقارب ومع قلة االمل بروؤية احبائهم 
مرة اأخرى، جميعها م�شتركة مع الفقر والبطالة تعتبر 
عوام���ل لها اآثار عميقة في ال�شح���ة الذهنية والنف�شية 
وعدم اال�شتقرار." اما بالن�شبة للذين لديهم قدرة مالية 
واإمكانية لل�شفر فان الهجرة توفر لهم طريقا للتخل�س 
م���ن ه���ذه االأو�شاع. و�شه���د هذا ال�شي���ف موجات من 

المهاجرين االيزيديين عبر تركيا واليونان.
واظهر اآخر ا�شتطالع اأجرته منظمة، )االيند( لل�شباب، 
ف���ي ده���وك ان 83% م���ن النازحين االيزيديي���ن اأبدوا 
عن رغب���ة لديهم بالهج���رة. زيمفي���را دلوفاني، مديرة 
المجل����س المرك���زي لاليزيديي���ن ف���ي الماني���ا، تقول: 
ان اأ�ش���واأ �ش���يء هو اق���دام االيزيديين عل���ى الهجرة، 
موؤك���دة ب���ان ه���ذا ال�ش���يء ه���و ما ي�شع���ى ل���ه داع�س. 
ويعم���ل المجل�س عل���ى بناء دعم �شيا�ش���ي لاليزيديين 
ف���ي الع���راق وفي الماني���ا نحو اإع���ادة اعم���ار �شنجار 
وتحقي���ق اال�شتق���رار فيها وذل���ك ليتمك���ن االأهالي من 

العودة لبيوتهم.
ون�شة �شمعون، من موؤ�ش�شة جيان لحقوق االن�شان في 
ده���وك، تقول: "من الموؤ�ش���ف ان يقل عدد االيزيديين 
في العراق كم���ا ح�شل بالن�شب���ة للم�شيحيين، العراق 
ه���و بلدهم وروحه���م وهو يعتب���ر كل �ش���يء بالن�شبة 
ل�شلته���م ب���ه تراثي���ا واجتماعي���ا، انه���م بي���ن خيارين 
الح�شول عل���ى امن بدون وط���ن او العي�س في بلدهم 

ولكن بغياب االمن."
بالن�شب���ة لاليزي���دي �شمير الذي يعي�س ف���ي مخيم مع 
عائلته، فانه ق���د اتخذ قرارا، بقوله "اأتذكر جدي الذي 
اعت���اد ان يق���ول، االأمور قد تتح�ش���ن وعليك ان ت�شبر 
فق���ط ، وله���ذا اعت���دت ان اأق���ول الأوالدي ه���ذا ال���كالم 

اأي�شا. ولكن االمر لم يعد جيدا."
 عن: م�قع )ذي ني� اأراب(

العراق خارج  بالهجرة  رغبتهم  يبدون  النازحين  االإيزيديين  من   % 83
املخيمات يف  م�سردون  املك�ن  اأبناء  من  األف   400

اأذان الجمهورية الثالثة  
كان زل����زال ت�شرين الع����ام 2019 تمرينًا ل����والدة الجمهوري����ة الثالثة بعد 
ان �ش����رب مع����ادالت حك����م ما بع����د االحت����الل و�شق����وط الدكتاتوري����ة، اإْذ 
ر�شم����ت دماء مئ����ات ال�شه����داء واآالف الم�شابين م�شار �شق����وط جمهورية 
الم����وز وتخطيط مالمح الجمهورية الجدي����دة من خالل ال�شعار المركزي 
ال����ذي وّحد �شاح����ات االحتجاج: "نريد وط����ن" تعبيرا ع����ن وعي االرادة 
ال�شعبي����ة، وقط����اع اال�شباب ح�ش����را، لموجبات وحقيقة انته����اء الوظيفة 
التاريخي����ة لمنظومة الحكم القائم����ة على المحا�ش�ش����ة و�شطوة ال�شالح 
المنفلت واحتكار االمتيازات من قبل حلقة �شغيرة تغولت بعد ان حولت 
االنتخاب����ات وال�شلط����ة الت�شريعية والق�شاء الى ه����راوة لمعاقبة ال�شعب 

ال�شاخط على االو�شاع.
ف����ي ح�ش����اب التاريخ الحديث للدول����ة العراقية كان����ت الجمهورية االولى 
الت����ي قامت الع����ام 1958 قد تعثرت بعوامل �شعفه����ا وا�شطراب و�شراع 
واحت����راب قياداتها مما اوقعها فري�شة انق����الب دموي في 8 �شباط 1963 
ج����ّر الوي����الت والحروب وال�شناع����ات على مرحلة كاملة م����ن عمر العراق 
امت����دت الأربع����ة عق����ود عا�شف����ة وانتهت ال����ى الهزيم����ة المخزي����ة للقيادة 
تح����ت مجن����زرات الق����وات االجنبية الغازي����ة وقيام الجمهوري����ة الثانية، 
الديمقراطي����ة م����ن حي����ث ال�ش����كل وبع�����س الت�شريع����ات، لكنه����ا ال�شعيفة 
والفا�شل����ة م����ن حي����ث الواقع على االر�����س، و�شرعان م����ا ا�شبحت الدولة 
الجدي����دة الفتية �شاحة لن�شاط ارهابي م�شلح خطير هدد ا�شتقاللها وامن 
المنطق����ة والعال����م، واف����رزت المرحل����ة طبق����ة �شيا�شية من اح����زاب دينية 

وقبلية فا�شدة تم�شك باالقدار وتتحكم بمعادالت الم�شتقبل.
احتجاج����ات ت�شري����ن، ب�شجاع����ة ماليينه����ا وباأ�����س ال�شبيب����ة م����ن الن�شاء 
والرج����ال، اوقف����ت مج����رى االح����داث عن����د هام�س ال����ذروة الت����ي بلغتها 
الجمهوري����ة الثانية الفا�شل����ة لتنحدر وتتاآكل، ثم يبرز ال����ى العلن هزالها 
وماأزقه����ا وانهي����ار تحالفاته����ا وبيوتاته����ا ال�شيا�شي����ة و�ش����ط �شل�شلة من 
ال�شراع����ات والحروب الفئوي����ة والتكالب على النف����وذ وانت�شار ال�شالح 
والملي�شي����ات، وا�شتق����ر الم�شه����د عن����د العزل����ة القاتل����ة للمتنفذي����ن الت����ي 
تج�ش����دت بمقاطعة 18 مليون من ا�شحاب ح����ق الت�شويت في انتخابات 
العام 2021، ثم ف�شل ت�شكيل الحكومة بعد مرور عام على اعالن النتائج، 

برغم العملية الجراحية الوقائية االلتفافية للق�شاء.
ول�شب����ب يتعلق بوقوف كل من طه����ران ووا�شنطن )الالعبان النافذان في 
ال�شاأن العراقي( الى جانب نظام المحا�ش�شة والف�شاد المترنح، ودعمهما 
له كي ال ي�شقط بيد ال�شعب ال�شاخط، وا�شتخدام القوة المميتة والبط�س 
المفرط من قبل ال�شلطة الغا�شمة لك�شر �شوكة المحتجين واغراق �شاحات 
االحتج����اج ببرك الدماء، واأي�شا، ب�شبب بع�س م�شكالت التعبئة والقيادة 
واالدارة ال�شيا�شي����ة للحرك����ة االحتجاجية، فان هزيم����ة جمهورية الموز 
ووالدة الجمهورية الثالثة، العادلة،  تاأخر في الزمان.. تاأخر فقط.. �شاأن 
المخا�ش����ات الع�شيرة للثورات التي �شهدها العالم، فالحركة االحتجاجية 
لم تتراجع طوال ثالث �شنوات بم�شاركة الماليين من العاطلين عن العمل 
والمهم�شين والن�شاء االرامل والخريجين و�شكان الع�شوائيات واالحياء 
الفقيرة والنخب المختلفة، فيما قطبا المواجهة ال يزاالن في موقعهما من 
خارطة ال�شراع.. المحتجون الى جمهورية ثالثة، والفا�شدون الى خيار 

دولة الخراب والنهب والمحا�ش�شة.
القطب االول ي�شتقوي اليوم وينت�شر، والثاني يتخبط.. وينهزم.

ا�شتدراك:
زوال  �شبب  كان  ما  زوال حكمهم:  امية عقيب  بني  �شيوخ  بع�س  "�ُشئل 
حكمك����م؟ قال: اإن����ا �ُشغلنا بلذاتنا وم�شالحنا فظلمن����ا رعيتنا، فيئ�شوا من 

ان�شافنا، وتمّنوا الراحة مّنا..".
مروج الذهب 

احتجاجات ت�سرين، ب�سجاعة ماليينها وباأ�س 
ال�سبيبة من الن�ساء والرجال، اوقفت مجرى 

االحداث عند هام�س الذروة التي بلغتها 
الجمه�رية الثانية الفا�سلة لتنحدر وتتاآكل، ثم 
يبرز الى العلن هزالها وماأزقها وانهيار تحالفاتها 
وبي�تاتها ال�سيا�سية و�سط �سل�سلة من ال�سراعات 

والحروب الفئ�ية والتكالب على النف�ذ 
وانت�سار ال�سالح والملي�سيات

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

وعود م�ستمرة بانهاء ملف مخيمات النازحين في العراق

الدفاع المدني يجري عمليات االنقاذ في موقع الحادث اأم�س
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ا�شيب عدد م���ن الع�شكريني واملدنيني، 
عق���ب مناو�شات ب���ني الق���وات المنية 
واملحتج���ني عل���ى ج�ش���ر اجلمهوري���ة 

الوا�شل اىل املنطقة اخل�شراء.
وان�شاأت ال�شلط���ات ملواجهة املحتجني 
حل���راك  الثالث���ة  ال�شنوي���ة  بالذك���رى 
ت�شري���ن خط���ني دفاعيني عل���ى اجل�شر 
باأع���داد م���ن الكت���ل الكونكريتي���ة ق���در 

وزنها الجمايل باأكرث من 100 طن.
و�ش���ّرب حمتج���ون اأم����س، معلوم���ات 
ع���ن نواي���ا لف�شائ���ل م�شلح���ة مهاجمة 
لإنه���اء  امل�ش���اء  يف  املتظاهري���ن 
ب���داأت من���ذ لي���ل  الحتجاج���ات الت���ي 

اجلمعة.
اىل  انق�شم���وا  ق���د  املحتج���ون  وكان 
فريق���ني، الول يف غ���رب بغ���داد وه���م 
يف الغال���ب م���ن موؤيدي ت�شري���ن بينما 
الفريق الث���اين يف �شاحة التحرير فقد 

�شهد تواجدا لأن�شار التيار ال�شدري.
امل�شيل���ة  القناب���ل  ا�ش���وات  وو�ش���ط 
للدم���وع والر�ش���ق املتب���ادل للحجارة، 
ياأمل الإط���ار التن�شيقي ان يعقد جل�شة 

جديدة للربملان يف وقت قريب لت�شكيل 
احلكومة.

وكان »الإط���ار« ق���د ا�شتط���اع ال�شبوع 
جل�ش���ات  ا�شتئن���اف  م���ن  املا�ش���ي، 
الربمل���ان بعد توق���ف دام �شهرين، اعاد 
خالله���ا الثق���ة برئي����س املجل�س حممد 

احللبو�شي وانتخب نائبا جديدًا له.

اأول الم�ساهد 
بداأت م�شاه���د ال�شتعداد لإحياء ذكرى 
احتجاجات ت�شرين ب�شور عن انت�شار 
م�شلح���ني جمهول���ني يف مناطق �شرقي 

بغداد، وحمافظة املثنى، والب�شرة.
ونفت قيادة العملي���ات امل�شرتكة م�شاء 
اجلمعة، وجود مظاه���ر م�شلحة بينما 
كان حماف���ظ الب�شرة قد توعد بردع ما 

و�شفها ب� »ال�شتعرا�شات امل�شلحة«.
موؤمت���ر  يف  العي���داين  ا�شع���د  وق���ال 
�شحف���ي م�شرتك مع القي���ادات المنية 
يف الب�شرة يوم اجلمع���ة، ان »ف�شائل 
ا�شتعر�ش���ت  ال�شعب���ي  احل�ش���د  م���ن 
بال�شالح اول اأم�س يف الب�شرة واأم�س 

ا�شتعر�شت �شرايا ال�شالم«.
وا�ش���ار حماف���ظ الب�شرة الت���ي ت�شتعد 

ل�شت�شافة بطول���ة خليجي 25 اىل ان 
»الق���وات المنية ق���ادرة عل���ى ردع كل 
م���ن يق���وم بال�شتعرا�ش���ات امل�شلح���ة 

واحلفاظ على الأمن«.
وتابع، »ل نريد زج القوات الأمنية يف 
ال�شراع ال�شيا�شي«، موؤكدًا، »من اليوم 
الق���وات المنية �شتنت�ش���ر يف ال�شارع 
و�شتمن���ع اي مظاهر م�شلحة يف مدينة 

الب�شرة بدون املوافقات الأمنية«.
�شن���ت  ق���د  المني���ة  الق���وات  وكان���ت 
ي���وم اجلمع���ة حم���الت تفتي����س عل���ى 
ال�ش���الح يف حمي���ط �شاح���ة التحري���ر، 
البواب���ة  �شريع���ة  واكملت بطريق���ة 
احلديدية على اجل�شر اجلمهوري التي 
كان م���ن املفرت����س ان توقف العمل بها 

منذ اأكرث من ا�شبوعني.
و�شهد ج�شر اجلمهوري���ة انت�شارا غري 
م�شب���وق للق���وات المني���ة التي قطعت 
خر�شاني���ة  كتل���ة   30 بنح���و  اجل�ش���ر 
وزن  يبل���غ  نقطت���ني،  عل���ى  توزع���ت 

الواحدة نحو 4 اأطنان.
وم���ع �شاع���ات ال�شب���اح الوىل لي���وم 
اأم�س، ق���ام متظاهرون باإزاحة البوابة 
احلديدية م���ن على ج�ش���ر اجلمهورية 

ورم���ي م���ا تبق���ى منه���ا يف نه���ر دجلة، 
ث���م ب���داأت الحت���كاكات عن���د احلاج���ز 

الكونكريتي الول.
يف  التحري���ر  �شاح���ة  حمتج���و  وكان 
اىل  ت�ش���ري  راي���ات  يحمل���ون  البداي���ة 
انهم من اتباع التيار ال�شدري، قبل ان 
تطغي �شع���ارات ت�شرين عل���ى ال�شاحة 
الذي���ن تزاي���د عدده���م تدريجي���ا حت���ى 

منت�شف النهار.
وتب���ادل املحتج���ون والق���وات المنية 
عل���ى ج�شر اجلمهورية رمي احلجارة، 
قب���ل ان تب���داأ عنا�شر مكافح���ة ال�شغب 
با�شتخ���دام قناب���ل �شوتي���ة وم�شيل���ة 

للدموع.
وبح�ش���ب ت�شريبات م���ن م�شادر امنية 
وحمتجني، فان توقع���ات بان تت�شاعد 
عملي���ات قم���ع املتظاهري���ن يف امل�ش���اء 

)اأم�س( لف�س التظاهرات.
ويف اح�شائي���ة منت�ش���ف نه���ار اأم����س 
 19 ان  المن���ي  الع���الم  خلي���ة  قال���ت 
�شابط���ًا ومنت�شب���ًا م���ن الق���وة املكلف���ة 
بتاأمني احلماي���ة للمتظاهرين ا�شيبوا 
 9 اىل  ا�شاف���ة  امل�شادم���ات،  خ���الل 

مدنيني.

وك�شف���ت اخللي���ة يف بي���ان منف�ش���ل، 
عن الق���اء القب����س على متهم���ني اثنني 
قال���ت ان: »بحوزتهما ك���رات زجاجية 
وادوات لرمي هذه الكرات على قواتنا 

الأمنية«.
وا�ش���اف البيان ب���ان الق���وات المنية 
واقي���ة  »دروع���ا  بحوزتهم���ا  �شبط���ت 

وقناع تخفي للوجه وع�شي عدد 2«.
وعلى خالف ما يجري يف التحرير فان 
الو�ش���اع يف �شاح���ة الن�ش���ور، غربي 

بغداد، كانت اأكرث هدوءًا وتنظيمًا.
والن�ش���ور هو موقع التجم���ع الر�شمي 
لأن�ش���ار ت�شري���ن، حيث ب���داأت العداد 
تت�شاعد تدريجي���ا عند منت�شف النهار 

مع و�شول املوؤدين من املحافظات.
ت�شدي���دا  العا�شم���ة  و�شه���دت مداخ���ل 
امنيا ف�شر بان���ه ملنع و�شول املحتجني 
اىل »الن�شور«، كم���ا ا�شتمر غلق بع�س 

اجل�شور والطرق الرئي�شة.
ورب���ط املتح���دث با�ش���م القائ���د الع���ام 
للق���وات امل�شلحة يحي���ى ر�شول، اعادة 
افتت���اح اجل�ش���ور والط���رق املغلق���ة ب� 

»تطور الو�شع المني«.
اأم����س  وو�ش���ف ر�ش���ول يف ت�شري���ح 

ج�ش���ر  اغ���الق  الر�شمي���ة،  للوكال���ة 
اجلمهوري���ة وال�شن���ك و�شاحة الن�شور 

بانه جاء ل� »حماية املتظاهرين«.
اأحم���د  بغ���داد  عملي���ات  قائ���د  وق���ال 
�شلي���م ع�ش���ر اأم����س، اإن »اخلطة ت�شري 
كم���ا مر�ش���وم له���ا يف جانب���ي الك���رخ 
�شاحت���ي  يف  وحتدي���دًا  والر�شاف���ة 

التحرير والن�شور«.
ح���دث  »احت���كاكًا  اأن  �شلي���م  واأ�ش���اف 
م���ع ج���زء م���ن املتظاهري���ن يف �شاحة 
التحرير«، ويتوق���ع اأن »هناك مند�شني 
حاولوا اإث���ارة ال�شغب«، م�شريًا اإىل اأن 

»هناك اإ�شابات طفيفة«.
املكلف���ة  »الق���وات  اأن  اإىل  ولف���ت 
بحماي���ة املتظاهري���ن ملتزم���ة ب�شبط 
النف����س لتجن���ب وق���وع اإ�شاب���ات بني 

املتظاهرين«.
واأك���د اأن���ه »ل توج���د اأب���دًا ني���ة لقط���ع 
ج�ش���ور اأخ���رى، اأما الط���رق املقطوعة 
فقط فهي املوؤدية اإىل �شاحات التظاهر، 
والأخ���رى طبيعية ج���دًا«، لفتًا اإىل اأنه 
»ل يوج���د حت���ى الآن اأي م���ربر لفر�س 

حظر للتجوال«.

الإطار يقدم الحل 
يف تلك الثناء يتابع الإطار التن�شيقي 
م���ا يج���ري م���ن رف����س خلطوات���ه يف 
يفرت����س  جدي���دة  حكوم���ة  ت�شكي���ل 
انه���ا �شتك���ون برئا�ش���ة حمم���د �شي���اع 

ال�شوداين.
ويق���ول ج���واد الغ���زايل النائ���ب ع���ن 
دول���ة القان���ون ل�)امل���دى( ان »ماجرى 
ب�شب���ب  ه���و  ال�ش���ارع  يف  الي���وم 
الن�شداد ال�شيا�شي وانعدام اخلدمات 

للمواطن«.
الغزايل يوؤكد ب���ان »الإطار التن�شيقي 
وباق���ي الق���وى ال�شيا�شي���ة ت�ش���ري يف 
الطري���ق ال�شحي���ح بع���د جل�ش���ة يوم 

الربعاء الخرية«.
وتوق���ع النائب عن »الإطار« ان »ت�شهد 
الي���ام القليل���ة املقبلة جل�ش���ة لت�شكيل 
احلكوم���ة بع���د اتفاق الق���وى الكردية 

على مر�شح لرئا�شة اجلمهورية«.
وحتى الن مل يعلن احلزبان الكرديان 
و«الحتاد«  »الدميقراط���ي«  الرئي�شان 
واح���د  مر�ش���ح  ت�شمي���ة  عل���ى  اتفاق���ا 
للمن�ش���ب عل���ى الرغ���م م���ن ا�شتم���رار 

امل�شاورات بني الطرفني.

بغداد/ فرا�س عدنان

تزع���م قوى الإطار التن�شيقي ب���اأن الطريق اأ�شبح 
�شال���كًا اأمامه���ا لت�شكي���ل احلكوم���ة املقبل���ة، لكنها 
اأف���ادت ب���اأن امل�شي نحو ذلك يتوق���ف على اأمرين، 
الأول اتف���اق الك���رد عل���ى مر�ش���ح واح���د ملن�ش���ب 
رئي�س اجلمهورية والثاين معرفة املوقف النهائي 

للتيار ال�شدري من امل�شاركة يف هذه احلكومة.
وعلى الطرف الآخ���ر، حتدث احلزب الدميقراطي 
ب�ش���اأن  احل���وارات  ا�شتم���رار  ع���ن  الكرد�شت���اين 
من�شب رئي����س اجلمهورية، كا�شف���ًا عما ت�شمنته 
ورقته بالتن�شيق مع كتلة ال�شيادة التي قدمها لقاء 
م�شاركت���ه يف حتالف اإدارة الدول���ة، لكن مراقبني 
ا�شتبعدوا جه���ود ت�شكيل حكومة م���ن قبل الإطار 
التن�شيق���ي، لفتني اإىل ا�شتم���رار التيار ال�شدري 
الق���وى  عل���ى  بال�شغ���ط  و�شائل���ه  ا�شتخ���دام  يف 
ال�شيا�شي���ة لتنفي���ذ مطال���ب ال�شع���ب املتمثلة بحل 

الربملان والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.
ويق���ول ع�شو ائت���الف دولة القان���ون كاظم علي، 
اإن »الطري���ق ب���ات معبدًا اأم���ام الإط���ار التن�شيقي 

لت�شكيل احلكومة املقبلة«.
وتابع علي، اأن »اجلميع اأمام اأمرين: الأول اتفاق 
القوى الكردية، احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين 
والحتاد الوطني الكرد�شتاين، على مر�شح واحد 
ملن�شب رئي����س اجلمهورية، والث���اين التفاق مع 
التي���ار ال�شدري ونح���ن مازلنا ننتظ���ر موقفه من 

امل�شاركة يف احلكومة«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »التي���ار ال�ش���دري متم�ش���ك لغاية 
الوقت احلايل بغلق باب احلوارات، اإل اأن الإطار 
التن�شيقي يده ممدودة حتى اآخر حلظة، و�شنبقى 
عل���ى موقفن���ا طامل���ا لدين���ا الرغب���ة يف م�شارك���ة 

اجلميع«.
ويجّد علي، اأن »الأحزاب الكردية تتباطاأ يف ح�شم 
مر�شحها ملن�شب رئي�س اجلمهورية وقد يكون ذلك 
مق�شودًا مع وجود ت�شريحات متناق�شة، فاأحيانًا 
ت�ش���در الت�شريحات باأنهم جاه���زون لالإعالن عن 
املر�شح مبج���رد حتدي���د موعد جل�ش���ة النتخاب، 
واأحيان اأخ���رى ُتن�شف هذه املواقف بالتاأكيد على 

ا�شتمرار اخلالف وعدم التفاق«.
ون���وه، اإىل اأن »الإط���ار التن�شيق���ي ومع���ه كتل���ة 
ال�شيادة لن ينتظ���را اإىل ما ل نهاية، وملف رئي�س 
اجلمهوري���ة يجب اأن ينتهي فاأن مل يتفق احلزبان 
الكرديان على مر�ش���ح موحد، باإمكانهما اأن يدخال 
جل�ش���ة النتخ���اب كل مبر�شحه، مثلم���ا ح�شل يف 

عام 2018«.
وم�ش���ى عل���ي، اإىل اأن »الإط���ار التن�شيق���ي جاهز 
لت�شكي���ل احلكوم���ة ول���دى مر�شحه حمم���د �شياع 
ال�ش���وداين برناجم���ًا مهم���ًا ع���ن اإ�ش���الح الو�شع 
بنحو ع���ام، وهو يلقى قبوًل م���ن جميع الأطراف 
ال�شيا�شية الكردية وال�شيعية، ومل تتبق لنا �شوى 

عملية انتخاب رئي�س اجلمهورية«.
م���ن جانبه، ذك���ر النائب عن احل���زب الدميقراطي 
الكرد�شت���اين ماج���د �شن���كايل، اأن »حواراتن���ا مع 
الحت���اد الوطن���ي الكرد�شت���اين م�شتم���رة ب�ش���اأن 
من�ش���ب رئي����س اجلمهورية ومل ي�ش���در احلزبان 

اأي موقف يت�شمن التو�شل اإىل مر�شح واحد«.
وتاب���ع �شن���كايل، اأن »الجتماع���ات الأخ���رية بني 
قي���ادات احلزب���ني تظهر وج���ود تق���ارب وتفاهم، 

ولكننا بانتظار التو�شل اإىل مر�شح واحد«.
واأك���د، ان »جمل����س الن���واب مل يعل���ن ع���ن موع���د 
رئي����س  لنتخ���اب  املخ�ش�ش���ة  املقبل���ة  جل�شت���ه 
اجلمهوري���ة«، مبينًا اأن »احلزب���ني الكرديني دخال 

يف اتفاق حتالف اإدارة الدولة وهذا يعني اأن املدة 
املقبل���ة �شوف ت�شهد حلحلة اخل���الف على من�شب 

رئي�س اجلمهورية«.
واأو�شح �شن���كايل، اأن »دخولن���ا يف حتالف اإدارة 
الدولة مع الإطار التن�شيق���ي والقوى ال�شنية كان 
بن���اء عل���ى ورقة كردي���ة تت�شم���ن ت�شري���ع قانون 
النفط والغاز وت�شري���ع قانون املحكمة الحتادية 
العلي���ا وتنفيذ امل���ادة 140 من الد�شت���ور وت�شديد 
م�شتحق���ات البيم�شرك���ة واإعادة مق���رات الأحزاب 
الكردي���ة اإىل م���ا كان���ت علي���ه يف دي���اىل وكركوك 

وغريها من املحافظات«.
وحتدث، عن »مطالب اأخ���رى متفق عليها مع كتلة 
ال�شي���ادة اأبرزها خروج قوات احل�شد ال�شعبي من 
داخ���ل املدن وت���رك مهمة ب�ش���ط الأم���ن اإىل قوات 
ال�شرط���ة واإح���الل الت���وازن يف املوؤ�ش�ش���ات كافة 

منها القوات الأمنية«.
و�شدد �شنكايل، على اأن »الطرفني الكردي وال�شني 
بتنفي���ذ  التن�شيق���ي  الإط���ار  م���ن  تعه���دات  اأخ���ذا 
الطلبات، لكن بناء الثقة يتولد من خالل الأفعال«.
وراأى، ان »حكوم���ات �شابق���ة مت ت�شكيله���ا عل���ى 
اأ�شا�س هك���ذا اتفاقات و�شمانات لكن مل يتم تنفيذ 

اأي من التفاقات التي مت ابرامها«.
وانتهى �شن���كايل، اإىل اأن »الواقع احلايل اختلف، 
واجلمي���ع يف خط���ر، والق���وى النيابي���ة اأ�شبحت 

برمتها م�شاركة يف عملية ت�شكيل احلكومة، وهذا 
يفر����س على اأطراف اخل���الف ال�شيا�ش���ي اأن تفي 
بالتزاماته���ا لإبعاد اخلطر ع���ن العملية ال�شيا�شية 

برمتها«. 
من���اف  ال�شيا�ش���ي  اخلب���ري  ا�شتبع���د  ذل���ك،  اإىل 
املو�ش���وي، »رغب���ة التي���ار ال�ش���دري يف الدخول 

مبفاو�شات ت�شكيل احلكومة«.
واأف���اد املو�ش���وي، ب���اأن »ال�شدري���ني ل يري���دون 
العودة اإىل اخلل���ف، ونوابهم قدم���وا ا�شتقالتهم 
مبح����س اإرادته���م وغ���ادروا فك���رة التواج���د يف 

الربملان خالل املرحلة احلالية«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى 
ال�شدر نقل عملية الإ�شالح ال�شيا�شي اإىل القواعد 
ال�شعبي���ة من خ���الل دعوته اإىل اإج���راء انتخابات 

مبكرة«.
م���ن  ال�شدري���ني  »خ���روج  اأن  املو�ش���وي،  واأورد 
الربملان هو نهاية العملية ال�شيا�شية«، م�شددًا على 
اأن »متكن الربملان من عقد جل�شة واحدة خ�ش�شت 
لتجديد الثقة مبحمد احللبو�شي رئي�شًا وانتخاب 
حم�شن املندولي نائبًا اوًل له ل يعني اإنهاء حالة 

الن�شداد«.
وبنّي، اأن »موقف ال�شدريني اليوم ياأتي من خالل 
دع���م التظاه���رات ال�شلمي���ة ال�شعبي���ة الت���ي تريد 
ال�شغ���ط عل���ى الق���وى ال�شيا�شية من اأج���ل تنفيذ 
املطال���ب بحل الربمل���ان والذه���اب اإىل النتخابات 

املبكرة«.
اإىل  »الذه���اب  اإن  بالق���ول،  املو�ش���وي  واأكم���ل 
النتخاب���ات املبك���رة ينبغ���ي األ يك���ون م���ن خالل 
حكوم���ة ي�شكلها الإطار التن�شيقي، لأن ذلك �شيولد 
�شكوكًا بالنتائج التي �شوف ت�شفر عنها اأية عملية 

انتخابية يف امل�شتقبل«.
وكان الربمل���ان ق���د عق���د نهاي���ة الأ�شب���وع املا�شي 
اأول جل�ش���ة له بعد تعطيل ا�شتم���ر لأكرث من ثالثة 
اأ�شه���ر، �ش���وت خاللها عل���ى جتدي���د الثقة مبحمد 
احللبو�ش���ي رئي�ش���ًا للمجل�س بناء عل���ى اتفاق مع 
الإط���ار التن�شيق���ي، كم���ا �شهدت اجلل�ش���ة انتخاب 
حم�ش���ن املندلوي ملن�ش���ب النائ���ب الأول لرئي�س 

الربملان خلفًا للم�شتقيل حاكم الزاملي.

عدنان علي 

 38 يف  نا�شط���ون  اج���راه  ا�شتط���الع  ك�ش���ف   
جتمعا �شكانيا و14 منطقة يف ثالث حمافظات 
مت�ش���ررة م���ن في�شان���ات باك�شت���ان ان غالبي���ة 
ب���دا عليه���م  كب���رية م���ن ال�ش���كان املت�شرري���ن 
املوؤ�ش�ش���ات  اأداء  م���ن  وال�شتي���اء  المتعا����س 

احلكومية والأحزاب احلاكمة.
وبني امل�شح ان اغلب الأهايل مل يكونوا را�شني 
ع���ن اأي���ة موؤ�ش�ش���ة حكومي���ة. يف ثالث���ة احياء 
�شكنية فقط مت تقدير اأداء موؤ�ش�شة اخلدمة، يف 
ح���ني مت الثن���اء على اجلي����س يف انقاذه 1122 

�شخ�شا يف قليل من الحياء ال�شكانية.
م���ع ذل���ك ف���ان ق�شم���ا م���ن النا����س املت�شرري���ن 
ت�شاءل���وا ع���ن �شبب تاأخ���ر و�ش���ول موؤ�ش�شات 
الإنق���اذ احلكومي���ة رغ���م توف���ر امل���وارد لديهم. 
23 منطق���ة �شكني���ة عل���ى الأق���ل مل تذك���ر ا�ش���م 
اأي���ة موؤ�ش�ش���ة لأنه مل تقم اأي منه���ا باي دور يف 

مناطقها.
وفيم���ا يتعلق بح���الت النزوح ف���ان �شكان 92 
موقعا تركوا قراهم واحياءهم يف حني ا�شطر 
اأهايل ثم���ان مناطق اىل ت���رك م�شاكنهم ب�شبب 
الفي�شان���ات. م���ع ذلك ف���ان من ب���ني 30 جتمعا 
�شكانيا غادر من كل عائلة ق�شم من افرادها، يف 
حني ا�شط���ر �شكان ثمان مناط���ق اىل ترك اأحد 

اأفراد العائلة يف البيت.
اغل���ب املراقب���ني ذك���روا ان العوائ���ل النازح���ة 
ب���داأت بالع���ودة اىل مناط���ق �شكناه���ا يف حني 

مل ترج���ع عوائ���ل 37 موقع���ا �شكاني���ا. واظهر 
ال�شتط���الع وق���وع 151 حال���ة وف���اة 51 منها 
ن�ش���اء و49 رج���ال و51 طف���ال. وفق���د ال�شكان 
املحليون ما يق���ارب من 1،000 بقرة و1،200 

جامو�س واكرث من 3،000 راأ�س غنم وماعز.
وب�شكل عام مت تدم���ري 5،795 منزل و7،195 
كوخ���ا ُدم���ر تدم���ريا كام���ال يف حني ت�ش���رر ما 

يقارب من 7،000 منزل.
م���ن جمم���وع 11 موقع���ا مل يذكر اأح���د انه فقد 
خمزون���ه م���ن احلنط���ة. يب���دو ان �ش���كان هذه 
املواق���ع فق���راء ج���دا ولي����س له���م خزي���ن م���ن 
احلنط���ة يف ح���ني ذكر ق�ش���م من اأه���ايل مواقع 
اأخ���رى فقدانه���م م���ا ب���ني 10 اىل 500 كغم من 

احلنطة.
واأظهر ال�شتطالع اأي�ش���ا انه بعد �شتة اأ�شابيع 
م���ن الفي�ش���ان غالبي���ة عوائ���ل 15 موقع���ا من 
العوائ���ل بقيت يف العراء وعل���ى الطرق بدون 
خي���م، يف ح���ني بقي �ش���كان 14 موقع���ا �شكنيا 

يعي�شون يف قراهم حتت مظالت بال�شتيكية.
وفيم���ا يتعلق باأعم���ال الإغاثة ف���ان غالبية 10 
مواقع �شكنية ذك���روا انهم مل يتلقوا اأي �شيء. 
الطرق املوؤدية لهم كانت مت�شررة وغري مالئمة 
ل�شري العج���الت فيها. وكانت الطرق �شالكة يف 

ثمان مناطق �شكنية فقط.  
وب���ني ال�شتط���الع ان اك���رث الأ�شي���اء �شرورة 
الت���ي يطلبه���ا املنكوب���ون ه���ي م���واد غذائي���ة 
جافة ومي���اه �شرب و�شابون وخي���م تقيهم من 

البعو�س واغطية وبطانيات. 

غالبية مت�سرري في�سانات باك�ستان 
م�ستائين من اأداء م�ؤ�س�سات الدولة

الك�سف عن اأبرز مطالب القوى الكردية وال�سنية للم�ساركة في تحالف اإدارة الدولة

الإطار التن�سيقي: خط�تان اأمامنا لإنجاح مهمة 
ال�س�داني بت�سكيل الحك�مة

قائد عمليات بغداد يتحدث عن مند�سين حاولوا اإثارة ال�سغب

اإحياء ذكرى »ت�سرين«: اأحداث �ساخنة في »التحرير«
وح�اجز ك�نكريتية تقطع اأو�سال العا�سمة

القوى الم�سكلة لتحالف قوى الدولة ت�سعى لعقد جل�سة برلمانية جديدة قريبًا
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 ذي قار/ ح�سني العامل

بالتظاهرات  امل�����ش��ارك��ون  ورف���ع 
�شهداء  و�شور  العراقية  الع��ام 
م�����ش��ت��ذك��ري��ن اوىل  ال��ت��ظ��اه��رات 
ال��ه��ت��اف��ات واله����ازي����ج ال��ث��وري��ة 
التي �شبق وان رددوها يف اليام 
ت��ظ��اه��رات  ان���ط���اق  م���ن  الوىل 
ت�شرين عام 2019 من قبيل )نريد 
ا�شقاط  ي��ري��د  و)ال�����ش��ع��ب  وط���ن( 
ال��ن��ظ��ام( و)���ش��ل��ع ق��ل��ع وال��ك��ال��ه��ا 
ي��ا وطن  �شبابك  وي��اه��م( و)ه��اي��ه 
هايه، �شحت بدمه ورفعت الراية( 

ف�شا عن هتافات مطلبية اخرى.
روؤوف  ك�����رمي  ال���ن���ا����ش���ط  وق������ال 
)امل��دى(،  مع  ال�شعيدي يف حديث 
العهد  ي��ج��ددون  "املتظاهرين  اإن 
مبادئها  على  وال��ث��ب��ات  لت�شرين 
امل�����ش��روع��ة  مبطالبها  وال��ت��م�����ش��ك 
م�شتذكرا  حتقيقها"،  على  والعمل 
�شقطوا  ال��ذي��ن  ال�شهداء  "مئات 
ال��ت��ظ��اه��رات وهم  م��ن ج���راء قمع 
اآم��ن خ��ال من  لبناء وط��ن  يدعون 
وفو�شى  وال��ف�����ش��اد  املحا�ش�شة 

ال�شاح".

"تظاهرات  اأن  ال�شعيدي،  وتابع 
حتقيق  حتى  �شتتوا�شل  ت�شرين 
وحما�شبة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
والفا�شدين"،  املتظاهرين  قتلة 
"تطبيق  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
ق����ان����ون الح��������زاب ق���ب���ل اج�����راء 
ل�شحب  وذل��ك  املبكرة  النتخابات 
العرتاف من الحزاب والكيانات 
والتي  م�شلحة  اأذرع  متتلك  التي 

اأثرت على ح�شاب املال العام".
ال�����ش��ل��ط��ة  "احزاب  ان  وي������رى، 
ووف��رت  الف�شاد  يف  اأك��ر  مت��ادت 
احل���م���اي���ة ل��ل��ف��ا���ش��دي��ن ون��اه��ب��ي 
مطالب  كل  وجتاهلت  العام  امل��ال 
ان  م��وؤك��دا  امل�شروعة"،  ال�شعب 
دواف��ع  ك��ون  م�شتمرة  "ت�شرين 
قائمة  م��ازال��ت  الوىل  انطاقتها 
وهي �شتم�شي حتى حتقيق كامل 

اأهدافها".
و�شهدت تظاهرات حمافظة ذي قار 
التي انطلقت يف الول من ت�شرين 
الول 2019 وتوا�شلت على مدى 
عام ون�شف العام �شقوط اأكر من 
134 �شهيدًا وما يزيد على خم�شة 
ا���ش��ت��خ��دام  ج����راء  م�����ش��اب  اآلف 

الدخانية  والقنابل  املفرط  العنف 
وال��ر���ش��ا���ص احل����ي، ف�����ش��ًا عن 
بها  تقوم  التي  امل�شلحة  الهجمات 
امل�شلحة  والف�شائل  امللي�شيات 
وميادين  جتمعات  ت�شتهدف  التي 
�شاحة  يف  املتظاهرين  اعت�شام 

احلبوبي وغريها.
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت اح�����دى 
اإىل  ب��ال��ت��ظ��اه��رات  امل�������ش���ارك���ات 

نقطة  "ت�شرين  اإن  )امل��������دى(، 
امل��راأة  حياة  يف  اجتماعية  حت��ول 
"�شوت  ان  العراقية"، واو�شحت 
احل���رك���ة  امل���������راأة ودوره���������ا يف 
ت�شرين  انطاقة  بعد  الحتجاجية 
���ش��ار وا���ش��ح��ا وم���وؤث���را ب��ع��د ان 
بحكم  وم��ووؤدا  مقنعًا  مهم�شًا  كان 

العادات والتقاليد املتخلفة".
"املراأة  ان  ال��ق��ول  اىل  وخل�شت 

الت�شرينية هي �شوت الثورة".
وا�شتملت مطالب املتظاهرين على 
تعديل  اأبرزها  الق�شايا  من  جملة 
الربملان  وحل  النتخابات  قانون 
واإجراء انتخابات مبكرة وا�شاح 
الق�شاء وتفعيل دور هيئة النزاهة 
وحما�شبة  ال��ف�����ش��اد  حم��ارب��ة  يف 
الفا�شدين م�شددين على الق�شا�ص 
اىل  داع��ن  املتظاهرين،  قتلة  من 

التظاهرات  �شلمية  على  احلفاظ 
وعدم الحتكاك بالقوات المنية.

وب�����دوره ق���ال اأح����د امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ان  العراقي،  بالعلم  يتو�شح  وهو 
احزاب  جميع  من  اأك��رب  "العراق 
املحا�ش�شة والف�شاد وان م�شتقبله 

�شيكون اأف�شل بزوالها".
)امل��دى(،  مع  واأ���ش��اف يف حديث 
لت�شحيح  انطلقت  "ت�شرين  اأن 

لكلمة  الهيبة  التغيري واع��ادة  خط 
ال�شعب و�شتوا�شل م�شريتها رغم 

كل التحديات".
وك�شف ثوار احلبوبي ونا�شطون 
يف ت���ظ���اه���رات ال��ن��ا���ش��ري��ة ي��وم 
عن   )2022 اي��ل��ول   26( الث��ن��ن 
الحتجاجية  الفعاليات  من  جانب 
املقررة اقامتها يف الذكرى الثالثة 
لن���ط���اق���ة ت���ظ���اه���رات ت�����ش��ري��ن، 

وادب��ي��ة  ثقافية  ب��رام��ج  ت�شمنت 
ال�شهداء  ذكرى  لإحياء  وفعاليات 
لتظاهرات  التح�شيد  ع��ن  ناهيك 
�شعبية وا�شعة يف ميدان احلبوبي 

و�شط النا�شرية.
وا�����ش����ار جن���م ع��ب��د ط���ار����ص يف 
ثوار  ت�شكيل جلان من  حينها اىل 
ت�شرين لتنظيم الفعاليات واو�شح 
"حددنا  ان�����ه  ق���ائ���ا  ل������)امل�����دى( 
يف  اأحدهما  للتظاهرات  موعدين 
ال�  يف  والخ��ر  ت�شرين  من  الول 
"�شددنا  وا���ش��اف  منه"،  م��ن   25
من  ال��ت��ظ��اه��رات  تنطلق  ان  على 
���ش��اح��ة احل��ب��وب��ي ب��اجت��اه ج�شر 
�شهداء  ذك���رى  لإح��ي��اء  ال��زي��ت��ون 
جمزرة  �شهداء  ول�شيما  ت�شرين 

ج�شر الزيتون".
"تظاهرات  اأن  ط���ار����ص،  وت��اب��ع 
ب��اأي��ة  ل��ه��ا  ع��اق��ة  ل  الت�شرينين 
تظاهرات حزبية اخرى قد تنطلق 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��ظ��اه��رات اح��ي��اء 

ذكرى ت�شرين".
ولفت، اإىل اأن "الت�شرينين اأعدوا 
خ��ال  �شيتلى  ب��ه��م  خ��ا���ش��ا  ب��ي��ان��ا 
ع��ن موقفهم  وي��ع��رب  ال��ت��ظ��اه��رات 
جتاه الحداث الراهنة وتطلعاتهم 

امل�شتقبلية".
ل  "ت�شرين  ان  ط���ار����ص،  واك����د 
ت��ن��ح��از لأي ط���رف م��ن الط���راف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل���ت�������ش���ارع���ة ع��ل��ى 
م�����ش��ددا  العراقية"،  ال�����ش��اح��ة 
او  العنف  ا���ش��ت��خ��دام  "عدم  على 
خال  المنية  بالقوات  الحتكاك 

التظاهرات".
وع�شية ال�شتعداد لإحياء الذكرى 
الثالثة لنطاق تظاهرات ت�شرين 
���ش��ه��د م���رك���ز م��دي��ن��ة ال��ن��ا���ش��ري��ة 
ان��ط��اق  ال�شبت   / اجل��م��ع��ة  ليلة 
التيار  لتباع  م�شلح  ا�شتعرا�ص 
من  اأك��ر  فيها  �شاركت  ال�����ش��دري 
50 اآلية حمملة مبئات ال�شخا�ص 
امل�������ش���ل���ح���ن مب���خ���ت���ل���ف ان������واع 

ال�شلحة.

جددوا املطالب امل�سروعة بتحقيق الإ�سالح ال�سيا�سي

االآالف ي�شارك���ن يف تظاهرات النا�شرية وي�ؤكدون ا�شتم��رار انتفا�شة ت�شرين

تظاهر الآلف من اأهالي محافظة ذي قار، اأم�س 
ال�سبت، في �ساحة الحبوبي و�سط النا�سرية، 

لإحياء الذكرى ال�سنوية الثالثة لنطالق 
تظاهرات ت�سرين وتجديد الدعوة لتنفيذ 
مطالبهم الم�سروعة، م�سددين على تغيير 
منظومة المحا�س�سة ومحا�سبة الفا�سدين 

والق�سا�س من قتلة المتظاهرين وتطبيق قانون 
الحزاب واإجراء انتخابات مبكرة.

 بغداد/ املدى

اأعلنت وزارة الرتبية عن بدء 
العام الدرا�سي اجلديد للمدار�س 

يف 12 من ال�سهر احلايل، فيما 
ت�ستقبل اجلامعات والكليات 

العراقية اليوم طلبتها.
وقال وزير الرتبية علي الدليمي 

يف بيان تلقته )املدى(، اإن 
وتزدهر  تنه�س  والأمم  "ال�سعوب 

عرب اأبواب املدار�س والقاعات 
الدرا�سية ومن دونها ت�سبح 

ال�سعوب متخلفة، تعي�س اجلهل 
والفقر والظالم، وتنت�سر الأمية 

التي جتعل الإن�سان غري قادر 
على حماية نف�سه من اأية خماطر 
تهدد حياته اجتماعيًا واقت�ساديًا 

وثقافيًا".

يف  ال��رتب��ي��ة  "وزارة  ان  الدليمي،  واأ���ش��اف 
اأبنائها  ل�شتقبال  فيه  ت�شتعد  ال��ذي  ال��وق��ت 
بدء  عن  لتعلن  املدار�ص  اأب��واب  وفتح  الطلبة 
يف   ،2023-2022 اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
توجه  فاإنها  احل��ايل  ال�شهر  من  ع�شر  الثاين 
والهيئات  امل��در���ش��ي��ة  الإدارات  اإىل  ال��دع��وة 
كرنفال  لإق��ام��ة  كافة  والتدري�شية  التعليمية 
التي  الكبرية  الأم��ان��ة  فيه  ت�شتقبل  ت��رب��وي 
وتعليم  برتبية  متمثلًة  بحملها  ال��ل��ه  كلفهم 
يكون  واأن  والتاميذ،  الطلبة  اأكبادنا  فلذات 
هذا ال�شتقبال الرتبوي باأجمل �شور احلفاوة 

والتكرمي باأبنائكم الربرة".
واأ�شار، اإىل اأن "وزارة الرتبية تنا�شد املجتمع 
واأولياء  كافة  وموؤ�ش�شاته  ب�شرائحه  العراقي 
الأم�����ور لأخ����ذ دوره����م ال��وط��ن��ي وم�����ش��ارك��ة 
ت�شمن  التي  ال�شليمة  البيئة  بتوفري  ال��وزارة 
وتوؤمن ا�شتقرار وانتظام الدوام يف مدار�شنا 
مكانتها  تزعزع  ا�شكاليات  اأي��ة  من  وحمايتها 
واملحافظة  امل��ق��د���ش��ة،  ال��رتب��وي��ة  ور���ش��ال��ت��ه��ا 
يقوم  التي  املهنة  وقد�شية  املعلم  مكانة  على 
وبناء  املجتمع  اأبناء  تعليم  اأج��ل  من  باأدائها 
مبا  ووجدانيًا  وعلميًا  تربويًا  �شخ�شياتهم 
وطنهم  خ��دم��ة  على  ق��ادري��ن  رج���اًل  يجعلهم 

وبنائه وتطوره وازدهاره".
ت��اأج��ي��ل  ق�����ّررت  ق���د  ال��رتب��ي��ة  وك���ان���ت وزارة 
املهني ومادة  التعليم  لطلبة  العلمي  المتحان 
اإىل  اأم�ص  م��ق��ررًا  ك��ان  ال��ذي  الفرن�شية  اللغة 
وانقطاع  الطارئة  للظروف  نظرًا  اآخر  اإ�شعار 

الطلبة  و�شول  بعدم  يت�شبب  قد  الذي  الطرق 
واملاكات الرتبوية املكلفة بالمتحانات.

وج��ه��ت  ق���د  م��ت��ع��ددة  ج��ه��ات  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
ب�شبب  الرتبية  وزارة  اإىل  عديدة  انتقادات 
تاأخر البدء بالعام الدرا�شي، م�شددين على اأن 
الطلبة  م�شتوى  على  �شلبيًا  يوؤثر  �شوف  ذلك 
ا�شتئناف  يف  الإ���ش��راع  اإىل  ودع��وا  العلمي، 

الدوام الر�شمي.
وقررت وزارة الرتبية جعل الدوام الدرا�شي 
احلايل ح�شوريًا بن�شبة 100% بعد مو�شمن 
جائحة  تداعيات  ب�شبب  ال��دوام  يف  متلكئن 

كورونا.
التعليم  وزارة  عن  �شادر  بيان  اأف��اد  ذلك،  اإىل 
بان  )امل��دى(،  تلقته  العلمي،  والبحث  العايل 
والأهلية  احلكومية  والكليات  "اجلامعات 

ت�شتقبل اليوم عامًا درا�شيًا جديدًا".
واأ�شاف البيان، اأن "الوزارة اأ�شدرت توجيهًا 
يف  عليها  املن�شو�ص  بالتوقيتات  عمًا  مهمًا 
اجل��اري  ال��درا���ش��ي  للعام  اجلامعي  التقومي 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  التوجيه  ه��ذا  و�شمل 

احلكومية والأهلية كافة".
الثاين على  الدور  نتائج  "تقومي  اإىل  واأ�شار، 
العلمية  اأهداف  حتقق  مو�شوعية  روؤية  وفق 
التعليمية التي يعد الطالب واحدًا من اأركانها 

املهمة".
الإج�������راءات  "تكثيف  اإىل  ال���ب���ي���ان،  ول��ف��ت 
وا�شتكمال م�شارات ال�شروع والتنفيذ خلطط 
اجلديد  الدرا�شي  بالعام  اخلا�شة  اجلامعات 
توقيتات  وال���ت���زام  ال��ي��وم  �شينطلق  ال����ذي 
اجلامعية  البيئة  وتهيئة  التدري�ص  وبرامج 

واق�شامها الداخلية ل�شتقبال الطلبة".
"تنظيم برامج حفات التخرج يف هذا  واأكد، 
على  تاأثريها  عدم  املو�شم اجلامعي من خال 
البيئة العلمية وقاعاتها وخمترباتها واقت�شار 
ب���رام���ج ح���ف���ات ال���ت���خ���رج ع��ل��ى احل�����ش��ور 
لرئي�ص  املركزية  الر�شمي والكلمات  اجلامعي 
ترديد  ع��ن  ف�شًا  الأول  وال��ط��ال��ب  اجل��ام��ع��ة 

الق�شم وتكرمي الأوائل".
ال�شبت  يوم  من  "الإفادة  اإىل  البيان،  وانتهى 
لاحتفال الر�شمي وحتديد زمني معلوم داخل 
املواقع املوؤ�شرة من اللجان املخت�شة وتاأمينها 
وم����راع����اة خ�����ش��و���ش��ي��ة احل�����رم اجل��ام��ع��ي 
تبنى  )بالعلم  التخرج  دورة  ا�شم  وجت�شيد 

الأوطان(".
املرحلة  اإىل  و�شولهم  عند  الطلبة  وي��ع��ت��اد 
اإقامة حفات للتخرج  اجلامعية الأخرية على 
مهمتهم  انتهاء  مبنا�شبة  �شعادتهم  عن  تعبريًا 
فعاليات  احلفات  هذه  وتت�شمن  الدرا�شية، 
ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش��ور  ال��ت��ق��اط  م��ن بينها  ع���دة 

وبع�ص العرو�ص الفنية.

 بغداد/ املدى

"مفارز  اأن  ال���ب���ي���ان،  واأ�����ش����اف 
ب��غ��داد  اج����رام  مكافحة  م��دي��ري��ة 
ال���ق���ت ال��ق��ب�����ص ع���ل���ى ع�����دد م��ن 
امل��ت��ه��م��ن الآخ�����ري�����ن ل��ق��ي��ام��ه��م 
ب�����ش��رق��ة م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة وم��ن��ازل 
نارية،  وحمال جتارية ودراجات 
وق�شايا  ب��ال��ت��زوي��ر  وم��ط��ل��وب��ن 

جنائية خمتلفة".
عجلتن  "�شبط  اإىل  واأ�����ش����ار، 
لوجود  حائزيها  على  والقب�ص 
اإ�شارة �شبط يف قاعدة البيانات، 
التي  الأم��ن��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  �شمن 
الإج��رام  مكافحة  مكاتب  اأجرتها 
من  والر�شافة  الكرخ  جانبي  يف 

العا�شمة بغداد".
الإج��راءات  "اتخاذ  البيان،  واأك��د 
عليهم  املقبو�ص  بحق  القانونية 
لينالوا  الق�شاء  اإىل  وتقدميهم 

جزاءهم العادل".
القوات  " م��ف��ارز  اأن  اإىل  ول��ف��ت، 
ل��ق��ي��ادة �شرطة  ال��ت��اب��ع��ة  الأم��ن��ي��ة 
النبار نفذت واجبات امنية خال 

ال� 24 �شاعة املا�شية".
"تلك  اأن  ال���ب���ي���ان،  واأو������ش�����ح 
ال���واج���ب���ات اأ���ش��ف��رت ع���ن ال��ق��اء 
مبواد  متهمن   )3( على  القب�ص 
عجلة  و�شبط  خمتلفة،  قانونية 
بالإ�شافة  ح��ج��ز،  ا���ش��ارة  عليها 
من  ع��دد  على  غرامات  فر�ص  اىل 
ال��ع��ج��ات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة 

املخالفة للتعليمات القانونية".
يف  �شرطة  "مفارز  اأن  واأ���ش��اف، 
ممار�شة  نفذت  وا���ش��ط  حمافظة 
الأم��ن  اإج�����راءات  لتعزيز  اأم��ن��ي��ة 

�شمن املحافظة.
على  القب�ص  "اإلقاء  اإىل  ون���وه، 
قانونية  م��واد  وف��ق  مطلوبا   31
ق�شم  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة، وت���وزع���ت 
واحل��ي   ،4 الق�شائية  ال�����ش��رط��ة 
 ،3 والنعمانية   ،7 والعزيزية   ،4
والح��داث   ،2 والطفل  والأ���ش��رة 
وا���ش��ط  اج������رام  وم��ك��اف��ح��ة   ،1

 ،2 امل�����خ�����درات  وم���ك���اف���ح���ة   ،6
مفارز  مب�شاركة   ،2 وال�شيطرات 
واملتفجرات  الطوارئ  اأفواج  من 
والأم��ن  وامل��رور  وال�شتخبارات 
�شبط  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي، 
خم��ال��ف��ة،  ن���اري���ة  دراج������ة   311
م��روري��ة  غ���رام���ة   101 وف���ر����ص 

لعجات خمالفة".
وحتدث، عن " تنفيذ قوة من ق�شم 
الديوانية  يف  الإج���رام  مكافحة 
حملة وا�شعة يف عموم املحافظة 

ملاحقة املطلوبن".
"احلملة  ب�����اأن  ال���ب���ي���ان،  واأف������اد 
التفتي�ص  ن��ق��اط  ن�شب  ت�شمنت 
املتحركة والثابتة وتدقيق اأ�شماء 

القب�ص  عن  واأ�شفرت  املطلوبن، 
قانونية  مب���واد  متهما   13 على 
تتعلق  جنائية  بينها  من  خمتلفة 
ب�����ش��رق��ة مم��ت��ل��ك��ات امل��واط��ن��ن، 
الق�شايا  يف  معهم  التحقيق  ليتم 
عر�شهم  اأج��ل  من  اإليهم  املوجهة 

على الق�شاء لتقرير م�شريهم".
و�شدد، على "متكن مفارز مديرية 
���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة ال��دي��وان��ي��ة من 
بحوزتهما  متهمن  على  القب�ص 
ك���م���ي���ة ك����ب����رية م�����ن احل����ب����وب 

املخدرة".
"العملية  ان  اإىل  ال��ب��ي��ان،  ون��وه 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ورود  ب��ع��د  مت��ت 
�شوب  ق��ادم��ن  �شخ�شن  وج���ود 

ت�شكيل  ليتم  ال��دي��وان��ي��ة  م��دي��ن��ة 
ف��ري��ق ع��م��ل مل��ت��اب��ع��ة امل��و���ش��وع 
مدخل  �شيطرة  يف  كمن  ون�شب 
عليهما  القب�ص  ومت  ال�شاحية، 
كبرية  كمية  بحوزتهما  و�شبط 
اتخاذ  املخدرة، ومت  من احلبوب 
الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ازم��ة 

بحقهما".
قيادة  "مفارز  اأن  البيان،  واأورد 
متكنت  نينوى  حمافظة  �شرطة 
متهما   18 على  القب�ص  القاء  من 
بحقهم  ���ش��ادرة  ق�شائيا  مطلوبا 
اوام��ر قب�ص وف��ق امل��ادة 28 من 

قانون مكافحة املخدرات".
ودروي���ات  "مفارز  اأن  واأردف، 
مكافحة  ملديرية  التابعة  ال�شعب 
العقلية  وامل����وؤث����رات  امل���خ���درات 
العاملة يف عموم حمافظة نينوى 
متكنت من القاء القب�ص على 18 
الذين  من  للق�شاء  مطلوبا  متهما 
وتعاطي  وبيع  برتويج  يقومون 
واملواد  العقلية  املوؤثرات  حبوب 

املخدرة".
"هوؤلء  ان  ال��ب��ي��ان،  وي��وا���ش��ل 
اوام��ر  بحقهم  ���ش��درت  املتهمن 
قانون  من   28 امل��ادة  وف��ق  قب�ص 
اتخاذ  ومت  امل���خ���درات،  مكافحة 
بحقهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج������راءات 

وتوقيفهم وفق مادة التهام".
وك������ان م���دي���ر اإع�������ام م��ك��اف��ح��ة 
بال  العقيد  بغداد  يف  املخدرات 
���ش��ب��ح��ي ق���د ذك����ر يف ت�����ش��ري��ح 
-5-  30 "لغاية  ان��ه  ل����)امل���دى(، 

القب�ص على 6800  األقينا   2022
حبة  م��اي��ن  و5  وم��ت��اج��ر  متهم 
يوؤ�شر  "مل  ان��ه  مبينا  خمدرة"، 
ك��دول��ة   2003 ق��ب��ل  ال���ع���راق  يف 
الكري�شتال  لتعاطي  ا�شتهاكية 
وامل�����خ�����درات، ب���ل ي��ع��ت��رب ن��اق��ًا 
ل���ه���ذه امل�������واد، واأ����ش���ب���ح ح��ال��ي��ا 
تدخل  للمخدرات  حا�شنة  بيئة 
العراق عن طريق احلدود الربية 
الطائرات  طريق  وعن  والبحرية 

امل�شرية جوًا".

اجلامعات والكليات ت�ستقبل طلبتها اليوم

 الرتبية: بدء العام الدرا�شي اجلديد يف 12 
من ال�شهر احلايل

جانب من تظاهرات اأم�س في النا�صرية

 اعتقال 31 متهمًا بق�شايا خمدرات 
يف نين�ى والدي�انية

اأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عدد من املتهمني بجرائم قتل و�سرقة يف بغداد 
وعدد من املحافظات، فيما اأكدت القاء القب�س على 31 متهمًا بق�سايا خمدرات يف 
مديرية  "مفارز  اأن  )امل��دى(،  تلقته  بيان  يف  ال��وزارة  وذكرت  ونينوى.  الديوانية 
القب�س  القاء  من  تكمنت  احلرية،  اإجرام  مكافحة  مكتب  بغداد/  اجرام  مكافحة 
قا�سي  وقرر  املتهم  اق��وال  دونت  ببغداد،  احلرية  منطقة  يف  بالقتل  متهم  على 

التحقيق توقيفه وفق اأحكام املادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".
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متابعة / املدى

يقي���م منتخ���ب ال�شب���اب مع�شك���رًا 
تدريبيًا يف اأربيل ميتدُّ ع�شرة اأيام 
ا�شتع���دادًا للت�شفي���ات امل�ؤّهلة اإىل 
نهائي���ات كاأ�س اآ�شي���ا لل�شباب التي 
ت�شّيفه���ا الك�ي���ت م���ن ١٤ اإىل ١٨ 

ت�شرين الأول احلايل.
ويتخّلُلّ املع�شكر خ��س مباراتني 
وّديت���ني م���ع الأندية املحّلي���ة التي 
ذل���ك  بع���د  اأربي���ل،  �شتت�اج���د يف 
الك�ي���ت  اإىل  املنتخ���ب  �شيت�ّج���ه 
للدخ����ل يف ت�شفي���ات املجم�ع���ة 

الثامنة لكاأ�س اآ�شيا لل�شباب .
 وكان وف���د منتخ���ب ال�شب���اب ق���د 
اأربي���ل، وي�ش���م )٢٤(  اإىل  و�ش���ل 
لعبًا، بينما غ���اب عنه الالعب عبد 
ال���رزاق قا�شم للتحاق���ه بتدريبات 
اأج���ل  م���ن  ال�شرط���ة  ن���ادي  فري���ق 
خ��س مباراة كاأ����س ال�ش�بر اأمام 
الك���رخ الي����م الأح���د اإ�شاف���ة اإىل 
غياب لع���ب غراف�ش���اب اله�لندي 

"بلند ازاد" الذي �شيلتحق ببعثة 
لحقًا.

الفن���ي  امل���الك  ويح���اول 
بالتن�شي���ق م���ع احت���اد 

احل�ش����ل  الك���رة 
ن���ادي  م�افق���ة  عل���ى 

ال�ش�ي���دي  غ�تب���رغ 
لن�شم���ام الالع���ب "الي 

عل���ي" اإىل بعثة املنتخب يف 
مبارياِت الت�شفيات بالرغم من 

�شع�بة الأمر ب�شبب عدم دخ�ل 
اأي���ام  يف  الآ�شي�ّي���ة  الت�شفي���ات 

الفيفا دي.

م�ساركة للن�سيان  
وبعد اإع���داد يف مع�شكرين برتكيا 
واأربيل، مل ي�شل الفريق للجاهزّية 
املطل�ب���ة، وظهر عل���ى اأداء لعبي 
املنتخ���ب ال�شعف الفن���ي والبدين 
حيث دخل����ا بط�لة كاأ����س العرب 
لل�شب���اب مبعن�ّي���ات عالي���ة، لك���ن 

ال�اقع كان خالفًا لالأمنيات.
وخ�ش���ر منتخ���ب �شب���اب ال�شب���اب 
اأمام نظ���ره امل�ريتاين بهدف من 
دون رد يف م�شتهّل م�ش�اره �شمن 
مناف�ش���ات كاأ�س الع���رب حتت �شّن 
٢0 عام���ًا يف املباري���ات التي جرت 

يف مدينة اأبها ال�شع�دية.
ب�ش���كل  ال�شب���اب  منتخ���ب  ووّدع 
ر�شمي بط�لة كاأ�س العرب لل�شباب 
خ�شارت���ه  بع���د  عام���ًا،   ٢0 حت���ت 
اأم���ام نظ���ره ال�شع����دي  الثاني���ة 
ب����)٤-١( ، ليح���ّل باملرك���ز الأخ���ر 

مبجم�عته.

تاأجيل البطولة
ق���ّرر  �شاب���ق  وق���ت  ويف 
للعب���ة  الآ�شي����ي  الحت���اد 
تاأجيل ت�شفي���ات املجم�عة 
الثامن���ة كاأ�س اآ�شي���ا لل�شباب 
ق���رار  بع���د  عام���ًا   ٢0 حت���ت 
م���ن  الإن�شح���اب  ا�شرتالي���ا 
ت�شفيات والت���ي كان من املقّرر 
اأن تنطل���ق يف الب�ش���رة للف���رتة 
م���ن ١٤ اإىل ١٨ اأيل����ل املا�شي 
و�ش���ع  مّم���ا  اأمنّي���ة،  لأ�شب���اب 
الآ�شي�ي ب��شع ُمرج وقّرر 
اأن يّتخ���ذ قرار نقلها من مدينة 

الب�شرة اىل الك�يت .
وكان الحتاد الأ�شرتايل لكرة 
القدم قد اأعل���ن ع�دة منتخب 
"الكنغر" لل�شباب للم�شاركة 

يف الت�شفي���ات امل�ؤّهلة لكاأ�س اآ�شيا 
الع���ام املقب���ل يف اأوزبك�شتان، بعد 
نق���ل مباري���ات املجم�ع���ة الثامنة 
م���ن مدين���ة الب�ش���رة العراقية اىل 

الك�يت .
لك���رة  الآ�شي����ي  الحت���اد  وق���ّرر 
الق���دم، وق���ّرر اأن تق���ام ت�شفي���ات 
هذه املجم�عة لكاأ�س اآ�شيا لل�شباب 
يف ملع���ب جاب���ر الأحم���د ال���دويل 
بالك�ي���ت للف���رتة م���ن ١٤ اإىل ١٨ 
ت�شري���ن الأول احلايل، ومب�شاركة 
والع���راق  )الك�ي���ت  منتخب���ات 
ويتاأّه���ل  واأ�شرتالي���ا(  والهن���د 
مرك���ز  اأف�ش���ل  و�شاح���ب  الأول 
ثاين باملجاميع الع�ش���رة لنهائيات 
كاأ����س اآ�شي���ا لك���رة الق���دم لل�شباب 
يف   ٢0٢3 اآذار  يف  �شتق���ام  الت���ي 

اأوزبك�شتان.

عماد حممد : نريد 
التاأّهل اىل اأوزبك�ستان 

الع���راق  �شب���اب  منتخ���ب  م���درب 
لكرة القدم عم���اد ممد، �شّرح يف 
اأك���ر من م���ّرة ب���اأن ق���رار الحتاد 
الآ�شي�ي ب�شحب ا�شت�شافة مدينة 
الب�ش���رة العراقي���ة للت�شفيات يعد 
اأم���رًا طبيعّيًا، وج���اء نتيجة لأم�ر 
خارجة عن اإرادة الحتاد العراقي، 
والت���ي كّن���ا نتمّن���ى اأن جتري على 
قبي���ل  جماهرن���ا  وب���ني  اأر�شن���ا 

�شدور اأمر نقل الت�شفيات".
واأو�شح ممد " الأمر طبيعي جدًا 
بالن�شبة للفريق واملالك التدريبي، 
لأنن���ا لعبنا و�شنلع���ب يف اأي مكان 
بالب�ش���رة اأو الك�ي���ت، ولدينا ثقة 
ه���ذه  مث���ل  عالي���ة بالعبين���ا، واإن 

الق���رارات الإدارية �ش�ف لن ت�ؤّثر 
على طم�حنا وعزميتنا يف التاأهل 
اىل نهائي���ات كاأ����س اآ�شي���ا لل�شباب 

يف اأوزبك�شتان العام املقبل ".
ح���ّدد الآ�شي�ي لك���رة القدم الفرتة 
م���ن ١٤ - ١٨ �شري���ن الأول املقبل 
م�عدًا لنطالق مباريات املجم�عة 

الثامنة.
و�شيلتق���ي منتخبن���ا ال�شباب���ي يف 
الهن���دي  نظ���ره  الأوىل  مبارات���ه 
بتاري���خ الراب���ع ع�ش���ر م���ن ال�شهر 
احل���ايل يف ملع���ب جاب���ر الأحم���د 
ال���دويل، بينم���ا �شي�اج���ه منتخب 
�شباب الك�ي���ت يف ال�شاد�س ع�شر 
م���ن ال�شهر نف�ش���ه يف امللعب ذاته، 
مباريات���ه  الع���راق  يختت���م  فيم���ا 
نف����س  يف  اأ�شرتالي���ا  مب�اجه���ة 

امللعب.

 بغداد / املدى

�شنحاري���ب  ن���ادي  فري���ق  ت���ّ�ج 
الن�ش�ي لكرة ال�شلة، بلقب دوري 
اأندي���ة الع���راق للن�ش���اء بع���د ف�زه 
على ن���ادي دربندخ���ان يف املباراة 
التي جرت على �شالة نادي زاخ� 
مب�شاركة اأندي���ة �شنحاريب واأكاد 
عنكاوا وغاز ال�شمال ودربندخان 
والب�ش���رة. وج���اء تت�ي���ج فريق 
�شنحاريب بع���د تغّلبه يف املباراة 
عل���ى  الن�ش���اء  ل���دوري  اخلتامّي���ة 
مناف�ش���ه فري���ق ن���ادي دربندخ���ان 

بنتيجة )50-33( نقطة.
عن���كاوا  اأكاد  ن���ادي  فري���ق  وف���از 
عل���ى ن���ادي غ���از ال�شم���ال بنتيجة 
)7٢-6٤( نقط���ة يف مباراة حتديد 
املركزين الثالث والرابع بالدوري.
واأعتمد احتاد ك���رة ال�شلة، ت�اجد 
لعب���ة مرتفة ب�شف����ف كل فريق 

يف هذا امل��شم ٢0٢٢-٢0٢3. 
�شنحاري���ب  مرتف���ة  وقّدم���ت 
الإيراني���ة �شي���دا رحي���م م�شت����ى 
ُمبه���رًا، و�شاهمت ب�ش���كل كبر يف 

ف�ز فريقها بلقب الدوري.

وح�شرت املحرتف���ة ال�ش�رية �شنا 
جلبي ب�شكل رائع مع اأكاد عنكاوا، 
وجنح���ت يف ني���ل جائ���زة اأف�ش���ل 

لعبة يف اللقاء الأول.
وظهرت مرتفة الب�شرة الإيرانية 

اآي���دا ح�شني، مب�شت�ي���ات متفاوتة 
يف  تنج���ح  ومل  املبارات���ني،  يف 
تق���دمي الإ�شاف���ة املرج���ّ�ة، ولعب 
ناديا دربندخان وغ���از ال�شمال من 
دون لعبات مرتفات، يف خط�ة 

ملنح الفر�شة لالعبات النا�شئات.
�شنحاري���ب  لعب���ات  وظه���رت 
ب�ش�رة ممّي���زة يف اللق���اء الأّول، 
وجنحن من حتقي���ق اأكرب انت�شار 
بالبط�ل���ة عل���ى ح�ش���اب الب�ش���رة 

بنتيجة ب�)93-57( نقطة.
فكان���ت  ال�شم���ال  غ���از  فري���ق  اأم���ا 
بدايت���ه ق�ية وحق���ق النت�شار يف 
مباراتني على دربندخان والب�شرة 
امل���درب رزكار  بقي���ادة  بالت����ايل، 
ممد، مع تاأّلق الالعبات يارا اأياد 
و�ش�زي���ار عبد الل���ه وه�نيا ئاري 

ازاد.
عن���كاوا يف حتقي���ق  اأكاد  وجن���ح 
عل���ى  كب���ر  بف���ارق  الأول  الف����ز 
امل���درب  قي���ادة  حت���ت  الب�ش���رة، 
ال�ش����ري �شائ���ب مم���د طاه���ر، 
لكّن���ه تراجع يف املباريات الأخرة 

ليحرز املركز الثالث.
اأما جنم���ات دربندخان رب���ة ري�شا 
و�ش�زي���ار  مم���د  ونين���ا  مم���د 
جمي���د، فقّدم���ن م�شت�ي���ات جّيدة، 
كم���ا تاأّلقت تبارك رحمن و�شقيقتها 
رقي���ة ونب���اأ وفي���ق برغ���م البداي���ة 

املتعّرة.
يذك���ر اأن فري���ق اأكاد عن���كاوا تّ�ج 
امل��ش���م املا�شي باللق���ب بعد ف�زه 
يف املب���اراة اخلتامّي���ة عل���ى فريق 
 )٤٨-5٢( بنتيج���ة  �شنحاري���ب 

نقطة.

عماد محمد يوؤكد ثقته بالالعبين

منتخب ال�صباب يع�صكر في اأربيل ا�صتعدادًا لت�صفيات الكويت

 متابعة / املدى

تع�د مناف�شات الدوري الإنكلي���زي لكرة القدم ب�)ديربي( ناري، 
يجم���ع ب���ني مان�ش�شرت �شيت���ي )حامل اللق���ب( و�شيف���ه الي�نايتد 
املتج���ّدد هذا امل��ش���م.  ويع���ّ�ل ال�شيتي جمّددًا عل���ى الرنويجي 

اإرلين���غ هالند يف الديرب���ي املنتظر اأمام ج���اره ي�نايتد على 
ملعب الحتاد الي�م الأح���د بال�شاعة الرابعة ع�شرًا بت�قيت 
بغ���داد يف م�شعاه لف����ٍز ثالٍث على الت����ايل على غرميه يف 
الدوري ومنذ و�ش�ل���ه اإىل مان�ش�شرت �شيتي هذا ال�شيف، 
يت�ش���ّدر هالن���د احلدي���ث يف كل مرحلة بع���د اأن دّك �شباك 

غرمائه ب�١١ هدفًا يف اأّول �شبع مباريات.
وي�شع���ى اله���داف الفّت���اك لي�شب���ح اأّول لع���ب ي�شج���ل 

اأكر م���ن ١١ هدفًا يف اأول ع�شر مباريات يف الدوري 
املمت���از، اإذ يحم���ل هذا الرقم حالي���ًا كل من ميك ك�ين 

وال�شنغايل بابي�س �شي�شيه والإ�شباين دييغ� ك��شتا، 
بعد اأن اأ�شبح اأول لعب يف تاريخ ال�)برميرليغ( ي�شّجل 

يف اأول اأربع مباريات له خارج ق�اعد فريقه يف الف�ز )3-
0( على ولفرهامبت�ن قبل الت�قف الدويل.

وبع���د بداية كارثّية للم��شم اإثر هزميتني على الت�ايل، 
متّك���ن )ال�شياط���ني احلم���ر( بقي���ادة مدربه���م اجلدي���د 

اله�لن���دي اإري���ك ت���ن هاغ م���ن النتفا�ش���ة وحتقيق 
اأربع���ة انت�ش���ارات متتالي���ة، بينه���ا عل���ى كل م���ن 

ليفرب����ل واآر�شنال. اإىل جان���ب هالند، �شيعّ�ل 
فريق امل���درب الإ�شباين ج��شي���ب غ�اردي�ل 

اأي�ش���ًا على �شانع األعاب���ه الرائع البلجيكي 
كيف���ن دي بروين ال���ذي يت�ش���ّدر قائمة 
اأن  قب���ل   ،)6( احلا�شم���ني  املُمّرري���ن 
يف  الدمنارك���ي  ك�بنهاغ���ن  ي�شتقب���ل 

اجل�ل���ة الثالث���ة م���ن دور املجم�ع���ات 
م�شع���اه  يف  الأربع���اء  الأبط���ال  ل���دوري 

لتعزي���ز �شدارته بعد ف�زين عل���ى اإ�شبيلية الإ�شباين 
وب�رو�شيا دورمت�ند الأملاين، فريق هالند ال�شابق.

هاالند اأمل غوارديوال في 
الديربي الناري 

���ص��ن��ح��اري��ب ب���ط���ًا ل�����دوري ك����رة ال�����ص��ل��ة ال��ن�����ص��وي

 اإياد ال�سالحي
مصارحة حرة 

ه  لي����س بالأمر الي�شر اأن ين���ربي اأحد رجالت الريا�ش���ة مّمن جتاوز �شنِّ
العق���د ال�شابع ب�شنتني، ليقدح �شرارة التغير ب���ني �شف�ف الهيئة العامة 
لحتاد ريا�شي غارق يف �ُشبهات الف�شاد املايل والإداري برغم ال�شت�شالم 
التام الذي عا�شتُه الهيئات العامة لالحتادات الريا�شية ط�ال ١9 عامًا من 

تغير النظام يف العراق.
عدن���ان اجلابري، خبر لعب���ة اجلمباز، فَعَل ما مل يجروؤ غره ل يف لعبته 
ول يف األع���اب اأخ���رى، واخت���ار الي����م التاريخي )٢7 حزي���ران ٢0٢٢( 
لتق����ل الهيئ���ة العامة لالحتاد كلمته���ا احلا�شمة ب�شحب الثق���ة من رئي�س 
الحتاد اإياد جنف بعد ثالث �شن�ات من ال�شرب على اأخطاء اإدارته وعدم 
ت�شّرف���ه بامل���ال وفقًا لل�ش�اب���ط بدللة اإيق���اف وزير ال�شب���اب والريا�شة 
عدن���ان درج���ال جمي���ع اأن����اع التعام���ل الإداري واملايل مع جن���ف وذلك 

لثب�ت خمالفته للق�انني النافذة!
اجلاب���ري ُيعد حالة ا�شتثنائّية يف تاري���خ ريا�شة العراق، ا�شهم يف جمع 
اأع�شاء الهيئة العامة بجه����د �شخ�شّية ُمنطلقًا من م�شلحة عاّمة ولي�شت 
ذاتّية، وجنح يف اإقناع م�ؤّيدي مبادرة الجتماع ال�شتثنائي لإنهاء ُحقبة 
اإي���اد جنف ب���كل �شفحاتها التي اأّكد لن���ا اأّحد م�ش����ؤويل الحتاد من ذوي 
اخل���ربة الط�يل���ة اأنها ت�شتح���قُّ ت�ثي���ق تفا�شيلها املريرة لتك����ن وثيقة 
دامغة لنهاية التفّرد والديكتات�رية والأنانية يف ُحكم اأي �شخ�س مت�شّبث 

مب�قع ما باأداء عقيم!
ّثم���ة اأمر اآخ���ر عّجل يف ا�ش���دار الأمر ال����زاري اخلا����س مب�قف احتاد 
اجلمب���از، وه� مقابلة عدنان اجلابري لرئي����س اللجنة الأوملبية ال�طنية 
رع���د حم�دي ي����م الثالثاء ٢0 اأيل����ل املا�شي وت�شليمه بي���ان �شادر من 
الهيئ���ة العامة لحت���اده وحتذيره ب���اأن ا�شتمرار �شك����ت الأوملبية وعدم 
اتخاذها اخلط�ة الالزمة ُبعيد �شحب الثقة من رئي�س الحتاد �شُيعّر�شها 
اىل املُ�شاءل���ة وفق���ًا للقان�ن، و�شيتّم تعميم البي���ان املُ�شّلم اليه على جميع 
و�شائ���ل الإعالم حال اخلروج من مكتب حم�دي، ما دعا الأخر لالت�شال 
بال�زي���ر عدن���ان درج���ال لبي���ان م�قف���ه واأ�شباب رم���ي ك���رة ) اجلمباز ( 
يف �شاح���ة الأوملبي���ة، فما هي اإل دقائ���ق من حدي���ث الكابتنني حتى طلب 
حم����دي من اجلابري الذهاب اىل مقّر وزارة ال�شباب والريا�شة ل�شتالم 
الأم���ر ال�زاري امل�ق����ف ل�شهرين ما بعد �شحب الثق���ة من جنف لأ�شباب 

جمه�لة!
حكاي���ة اجلمب���از مل تنتِه بخ���روج رئي�س الحت���اد من الب���اب اخللفي، بل 
يت�ّج���ب ا�شتثم���ار ال�قت لتهيئة اإج���راءات امل�ؤمتر النتخاب���ي 5 ت�شرين 
الأول اجل���اري، ينبث���ق منه رئي�س احت���اد جديد ياأخذ عل���ى عاتقه ت�شير 
�ش����ؤون املُنتخب���ات وامل�شابق���ات والأم����ر الإدارّي���ة واملالّي���ة يف مرحل���ة 
تاريخّية جديدة ي�شتفيد من درو�س ما اأنتجته اإدارة اإياد جنف خالل عهده، 
وتن�شي���ط �شناعة البط���ل يف جميع الأندية املن�ش�ي���ة لالحتاد، وزيارتها 
با�شتم���رار وتقيي���م كف���اءة العامل���ني م���ع امل�ه�ب���ني، وجتهي���ز القاع���ات 
النظامّي���ة يف بغ���داد واملحافظ���ات مب�شتلزم���ات اللعبة احلديث���ة، واإبرام 
التفاقّي���ات مع الحت���ادات العربية والأجنبية ملا لها م���ن تاأثر على ع�دة 
اجلمب���از العراقي للتفاع���ل اخلارجي بعد غياب ط�ي���ل ل ت�شتحّقه اللعبة 
نتيج���ة �شيا�شة رئي�س الحتاد ال�شابق ال���ذي اأكتفى باحل�ش�ر ال�شخ�شي 
يف امل�ؤمت���رات العربّي���ة والدولّي���ة م���ن دون اأي اهتمام بفرقن���ا واأبطالنا 
الذي���ن ظّل����ا يف ف���رتة انع���زال غريب���ة مل ُيحا�ش���ب عليها رئي����س الحتاد 
وجمل�س اإدارته، وهي من امل�شاكل التي لبدَّ من معاجلتها م�شتقباًل لتقييم 
الحت���ادات �شن�ّيًا يف الأقل واإن متّتع���ت بال�شتقاللّية ح�شب قان�نها ٢٤ 

ل�شنة ٢0٢١ فال مُيكن اأن حتتكر اأمرها وتعبث مب�شرها!
تتجه النظار يف الأيام القليلة املقبلة نح� اأمني �شّر احتاد اجلمباز ممد 
مم����د �شال���ح الرجل اله���ادىء واحلكيم ال���ذي اأجنز كثر م���ن الأعمال 
ل�شال���ح الحت���اد من دون �شخ���ب اإعالمي، ولدي���ه روؤية عميق���ة مل�شتقبل 
اللعب���ة، وما حتتاجه من ا�شالحات اأ�شا�شّي���ة، وعلمنا اأنه �شرّتب مل�ؤمتر 
ا�شتثنائ���ي يجمع فيه ٢١ ممّثاًل لالأندية املُ�شّكل���ة لعم�مّية الحتاد، ف�شاًل 
ع���ن اأع�شاء الهيئ���ة التنفيذّية لغر����س املُ�شارك���ة يف الت�ش�يت وانتخاب 
الرئي����س اجلديد، وتطبيق مب���ادىء النظام والقان�ن ع���رب ت�شكيل جلنة 
انتخابّي���ة تتدّب���ر ب���كل اآليات الق���رتاع وتف���رز ال�ش�ات وت�ش���ادق على 
�شرعّي���ة النتائ���ج، اآملني ب���اأن تقفز اللعب���ة ب�شالم نح� مرحل���ة ال�شتقرار 

لتحقيق املنجزات.

�صرارة عمومية الجمباز!

حكاية الجمباز لم تنتِه بخروج 
رئي�س االتحاد من الباب الخلفي، 

بل يتوّجب ا�ستثمار الوقت لتهيئة 
اإجراءات الموؤتمر االنتخابي 5 ت�سرين 

االأول الجاري

 بغداد / املدى

م���ع  اتفاق���ه  ع���ن  الق���دم  ك���رة  احت���اد  اأعل���ن 
�شرك���ة ع�شت���ار لت�ش�ي���ق واإنت���اج امل�شابقات 
والأح���داث اخلا�ش���ة بالحت���اد. وذك���ر بيان 

للدائرة الإعالمية لحتاد كرة القدم اأن  �شركة 
ع�شتار "�شتق�م با�شتعم���ال املعّدات احلديثة 
يف عملية النق���ل التلفازي ب�شكل يتنا�شب مع 
�شمعة دورينا وُيلّبي رغبات امل�شاهد الكرمي، 
وكذل���ك �شتتكف���ل ال�شرك���ة با�شتخ���دام تقنّية 

ال���� ) VAR ( يف مباري���ات ال���دوري املمتاز 
للم��ش���م ٢0٢٢-٢0٢3 وامل�ا�شم التي تليه، 
يف خط����ة ن�عّية ت�شفي الكث���ر من العدالة 
التحكيمّي���ة يف املباري���ات". وا�ش���اف البيان 
"ي�شعى الحتاد من وراء التعاقد مع ال�شركة 

اإىل تنفي���ذ العدي���د م���ن الأف���كار الهادف���ة م���ن 
اأج���ل الرتق���اء بالنق���ل التلف���ازي للمناف�شات 
وحتقي���ق �شراكة تع���مُّ بالفائدة عل���ى الأندية 
وتق���ّدم �ش�رة ممّي���زة عن دورين���ا ل�شريحة 

وا�شعة من جمه�رنا الكرمي".

ع�����ص��ت��ار ت��ن��ت��ج وت�������ص���ّوق م�����ص��اب��ق��ات ات����ح����اد ال���ك���رة 

الدوحة / خا�س باملدى

الق����دم  لك����رة  ال����دويل  الحت����اد  اأعل����ن 
)الفيف����ا( عن انطالق الربنامج الر�شمي 
لتدري����ب متطّ�ع����ي كاأ�����س الع����امل قطر 
األ����ف   ٢0 ي�شته����دف  وال����ذي   ،٢0٢٢
م�شارك، وي�شكل مّطة رئي�شّية اأخرى 
يف رحل����ة املتطّ�ع����ني، عق����ب الفّعالي����ة 
التعريفّي����ة التي �شيفها ملع����ب ل��شيل 

يف التا�شع من اأيل�ل املا�شي.
يف  التدريب����ي  الربنام����ج  ويت�ا�ش����ل 
مرك����ز الدوح����ة للمعار�����س بالدوح����ة، 
وي�شهد اأك����ر من 300 جل�ش����ة تدريب، 
�شاع����ة،   ١300 عل����ى  يزي����د  مل����ا  متت����دُّ 
م����ن خ����الل منظ�م����ة تدري����ب تفاعلّية، 
جتم����ع ب����ني اأن�شط����ة التدري����ب املبا�شر 
والإلكرتوين، اإ�شاف����ة اإىل ور�س عمل، 

والتدريب عل����ى اأداء املهام. ومن املقّرر 
انتق����ال امل�شّجع����ني بداي����ة م����ن ت�شرين 
الث����اين املقب����ل �شم����ن ف����رق عم����ل اإىل 
مالع����ب البط�لة اأو م�اقع عملهم خالل 
امل�ندي����ال، لتلقي التدري����ب العملي يف 
م�اق����ع البط�ل����ة، وال����ذي ي�شتمرُّ حتى 
الف����رتة التي ت�شبق مباراة افتتاح كاأ�س 

العامل يف ٢0 ت�شرين الثاين املقبل.
وقال����ت ر�شا القرين، مدير اإدارة الق�ى 
العامل����ة واملتطّ�ع����ني يف كاأ�����س العامل 
اإىل  امل�شارك����ني  "و�ش�����ل  اإن   ،٢0٢٢
مرحلة التدريب �شمن برنامج التط�ع 
ُيع����د م�ؤ�ّش����رًا على انطالق����ة جديدة يف 
حياة الأفراد، مث����ل اللتحاق بالدرا�شة 
مهنّي����ة  م�ش����رة  ب����دء  اأو  اجلامعّي����ة، 

جديدة". 
ف����رتة  التدري����ب  "مرحل����ة  واأ�شاف����ت: 

املتطّ�ع�����ن  خالله����ا  ي����درك  حا�شم����ة 
التاريخ����ي،  احل����دث  واأهمّي����ة  حج����م 
وامل�ش�ؤولي����ات امل�كلة اإليهم، ونحر�ُس 
تزوي����د  ب����ني  امل�ازن����ة  عل����ى  خالله����ا 
امل�شارك����ني بامله����ارات وامل�����ارد الت����ي 
يحتاج�نه����ا لأداء مهاّمه����م، واأن ي�شعر 
كّل متط����ّ�ع باأنه جزء م����ن عائلة كبرة 

ت�شمُّ ٢0 األف فرد".
من جانبه اأكد نا�ش����ر املغي�شيب، مدير 
اإدارة �شرتاتيجي����ة التط����ّ�ع يف اللجنة 
العليا للم�شاريع والإرث القطرية، على 
اأهمي����ة ال�شتدام����ة باعتباره����ا م�رًا 
الع����امل  كاأ�����س  ت�شيي����ف  يف  رئي�شّي����ًا 
٢0٢٢، م�ش����رًا اإىل التاأث����ر املُ�شت����دام 
الناجت����ة  واملزاي����ا  التط����ّ�ع  لربنام����ج 
عن تدري����ب جيل جديد م����ن املتطّ�عني 

املتحّم�شني.

ان��ط��اق ب��رن��ام��ج ت��دري��ب م��ت��ط��وع��ي م��ون��دي��ال قطر
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تثبت الأح���داث ان تظاهرات )ت�شرين/اكتوبر2019( 
يف الع���راق، وتظاه���رات )ايل���ول – ت�شرين/اكتوب���ر 
2022( يف اي���ران اأن احل���ّكام يف البلدي���ن تتحكم بهم 
ثقاف���ة الأ�شتب���داد يف تعامله���م م���ع املتظاهري���ن، فيما 
التظاهر بو�شف خرباء ال�شيا�شة يعّد �شلوكا ح�شاريا 
الدميقراطي���ة.. البل���دان  مواطن���و  ميار�ش���ه  �شلمي���ا 
يح�شل حني تخرج احلكومة او ال�شلطات عن القانون 
او تتل���كاأ يف تنفي���ذ فقراته،لريدعه���ا ويجربه���ا عل���ى 
اللت���زام بالقانون والد�شتور، وهو )احتجاج جمعي( 
لأف���راد من طبق���ات وفئ���ات اجتماعية متنوع���ة ت�شعر 
باملظلومي���ة وعدم العدال���ة الجتماعية،بو�شف علماء 

النف�س والأجتماع.
وحديث���ا تو�ش���ل العلم���اء املعني���ون بدرا�ش���ة �شل���وك 
الحتج���اج ال�شيا�ش���ي يف ال�ش���ني ودول اخ���رى اىل 
ان ال�شب���ب الرئي����س لقيام النا����س بالتظاهر ناجم عن 
ال�شعور باحليف واحلرمان واملظلومية وهدر لكرامة 
الن�شان والآح�شا�س بالالمعنى والغرتاب،وال�شعور 
بالياأ�س من ا�شالح حال كانوا قد طالبوا بتغيريه نحو 
الأف�ش���ل وم���ا ا�شتجابت اجله���ة امل�شوؤول���ة ملطالبهم. 
ون�شيف ملا قالوا اأنه ي���وؤدي اىل قهر و�شغوط نف�شية 

تتجاوز حدود القدرة على حتّملها.
من 2011 اىل 2022

جت�ش���دت ثقاف���ة الأ�شتب���داد من ي���وم ار�شل���ت حكومة 
املالكي اأحد )منا�شليه���ا( يف )�شباط 2011(.ومع انه 
ل ي���راد م���ن الق���وى الأمنية ان تت�شام���ن مع حمتجني 
يتظاه���رون  �شلم���ي  فع���ل  يف  مطحون���ني  م�شتلب���ني 
م���ن اج���ل احق���اق ح���ق يخ����س �شعب���ا ووطنا..ف���ان 
م���ا قام���ت ب���ه م���ن ت�شرف���ات يف )17 و 20 ت�شري���ن 
الث���اين 2015( بالعت���داء على املتظاهري���ن بال�شرب 
وال���كالم الب���ذيء واعتق���ال اك���ر م���ن )25( منه���م ما 
ا�ش���اءوا لأحد،والطلب منهم التوقي���ع على تعهد بعدم 
امل�شارك���ة يف التظاهرات،وم���ا تعر�س له اهايل ق�شاء 
املدين���ة مبحافظ���ة الب�ش���رة يف اثن���اء قيامه���م بداي���ة 
مت���وز)2018( بتظاهرة �شلمية جم���ازة ر�شميا،وقيام 

قوات الم���ن بالت�شدي العني���ف للمتظاهرين باإطالق 
الن���ار بالر�شا����س احل���ي ب�ش���كل ع�شوائي جن���م عنه 
املن�ش���وري(  يعق���وب  )�شع���دي  ال�ش���اب  ا�شت�شه���اد 
وج���رح ثالث���ة متظاهرين..يوؤكد جمددا ب���اأن ال�شلطة 
مل تتخل����س م���ن ثقافة ال�شتب���داد بخ�شو����س �شلوك 
الحتج���اج ال�شيا�شي التي يفرت����س فيها ان ت�شتبدلها 
بثقافة الزمن الدميقراطي.ومل تفهم بعد ان الحتجاج 
لي�س متّردا على ال�شلطة،ول يهدف اىل ا�شقاطها،وانه 
ينبغ���ي ان تتحول ثقافته���ا يف الزمن الدميقراطي اىل 
حماي���ة املحتج���ني واحلف���اظ عل���ى �شالمته���م ور�ش���د 
املند�ش���ني واملجرمني الذين ي�شتغل���ون املنا�شبة لنهب 

ممتلكات املواطنني وموؤ�ش�شات الدولة.
وتوثيقا ملا ح���دث فقد مت اغالق ميناء اأم ق�شر يف)13 
متوز 2018( من قبل املتظاهرين،واأغلقوا اي�شا منفذ 
�شف���وان احلدودي،وو�ش���ل متظاه���رو الب�ش���رة اىل 
بوابات فندق �شرياتون الدويل مبركز املدينة،واطلقت 
الق���وات الأمني���ة الر�شا�س عل���ى متظاهرين يف غرب 
القرنة،وقام���ت ق���وات ام���ن ذي ق���ار بفت���ح خراطي���م 
املياه لتفري���ق املتظاهرين الذين احت�ش���دوا اأمام بيت 
املحافظ،وتظاه���ر املئات و�شط مدينة النجف واقتحم 
اآخ���رون مطاره���ا احتجاج���ا عل���ى ت���ردي اخلدم���ات 
ا�شت�شه���د منه���م مواطن���ان �شاب���ان. و�شه���دت مي�شان 
تظاهرات قت���ل فيها �شخ����س وا�شيب)18(ناجمة عن 
اط���الق ناري اغلبهم من الق���وات الأمنية بح�شب مدير 
�شحة مي�شان،فيما ق���ام اآخرون بقطع الطريق الرابط 
بني مي�ش���ان والب�شرة،واأطلقت الق���وات الأمنية النار 

لتفريق متظاهرين اأمام مبنى حمافظة مي�شان.
ويف الديوانية،اقتح���م متظاه���رون مبن���ى احلكوم���ة 
املحلية،فيم���ا ا�شت�شه���د ثالثة مواطن���ني يف تظاهرات 
مدين���ة ال�شم���اوة.ويف)14 متوز2018(اعل���ن رئي�س 
الوزراء ال�شيد حيدر العبادي)ال�شخ�شية الت�شويفية( 
احلالة الق�ش���وى ودرجة الأنذار)جي���م( واعالن حالة 
التاأه���ب الأمني يف حمافظ���ات الع���راق كافة..وع�شر 
اليوم ذاته،مت ايقاف عمل النرتنت،ون�شاط التوا�شل 

ع���رب الفي�شبوك ب�ش���كل خا�س.وكعادتن���ا يف الق�شايا 
الكب���رية واخلط���رية فانن���ا ا�شتطلعن���ا ال���راأي ب�ش���اأن 

تظاهرات متوز 2018،اليكم اهم نتائجه.
ا�شق���اط  ب���ني:  التظاه���رات  اه���داف  تع���ددت 
يف  ال�شب���اب  الفا�شدين،تعي���ني  احلكومة،حما�شب���ة 
وظائ���ف حكومية،حل ازم���ة الكهرب���اء واملاء،حت�شني 
يف  الفا�شدي���ن  التحتية،)�شح���ل  والبن���ى  اخلدم���ات 

ال�شوارع(.
ووا�ش���ح ان ب���ني ه���ذه اله���داف ما هو غ���ري عقالين 
م���ن  م�شّكل���ة  ا�شق���اط حكوم���ة  مث���ل  غ���ري ممك���ن  او 
انق���الب  اىل  دميقراطيا،والدع���وة  منتخ���ب  برمل���ان 
ع�شكري،وبع�شه���ا انفع���ايل مدف���وع مب���ا ورثناه من 

�شيكولوجيا النتقام وثقافة )ال�شحل(.
واختلف���ت الآراء يف و�ش���ف التظاهرات،اليكم مناذج 

منها:
* �شع���ب ناقم على احزاب خانته وغ���درت به، حركات 
غ���ري منظمه،متظاه���رون حتركه���م الغري���زة، فو�شى 
وراءه���ا اه���داف خارجي���ه، م���ادام ال�شم���ال م�شتق���ر 
والغربي���ه م�شتق���رة فل���ن جت���دي تظاه���رات اجلنوب 
نفعا،كث���ري م���ن اه���ل اجلن���وب يتاأث���رون ب���اأي عمامة 

ول���و �شغرية حتذرهم من بعب���ع البعث،مطالب �شباب 
م�شروع���ة بدون قيادة واعي���ة، اإذا مل يوجد دعم دويل 
فه���ي جم���رد غوغاء،املظاه���رات حتول���ت اىل فره���ود 
م���ن غوغاء و�شاّلب���ه وع�شابات نه���ب وفو�شى عارمة 
وتدم���ري ممتل���كات، كث���ري منه���ا خمرتقة م���ن احزاب 
ال�شلط���ة لت�شويهه���ا،ل ت�شكل املظاه���رات ال�شلمية اي 

خطر على ال�شلطة ما دامت القوة وال�شالح بيدها.
ومن م�شوؤوليتنا العلمي���ة والوطنية فاننا كتبنا الآتي 

يف حينه:
بهدف اأن يكون �شلوك التظاهر لدينا ح�شاريا،و�شمانا 
لتاأمني حق���وق املتظاهرين،ودفعا لفتن���ة كارثية،فاننا 

نتقدم مبقرتح يتلخ�س بخطوتني:
الأوىل:

ت�شكي���ل قيادة حملي���ة يف كل حمافظة م���ن الأ�شخا�س 
الذي���ن لهم دور فاع���ل ومثاب���ر يف التظاهرات،وجلنة 
راأي من اكادمييني ومثقفني تقدم امل�شورة العلمية،وان 

يكون اجلميع من الذين لي�شت لهم انتماءات حزبية.
الثانية:

ت�شكي���ل قي���ادة مركزي���ة موح���دة يف بغداد م���ن الذين 
لي�ش���ت لهم انتم���اءات حزبي���ة متثل القي���ادات املحلية 

للمحافظات،تقوم بالآتي:
- التفاو����س م���ع احلكوم���ة بخ�شو�س تنفي���ذ مطالب 
املتظاهري���ن على وف���ق ا�شرتاتيجي���ة تت�شمن مراحل 
ذوو  يحدده���ا  علمي���ة  ا�ش����س  عل���ى  عملي���ة  تنفي���ذ 

الأخت�شا�س،وب�شقوف زمنية حمددة.
- الت���زام جماه���ري املتظاهري���ن مب���ا تق���رره القي���ادة 
املركزية املوحدة من تعليمات وتوجيهات عرب و�شائل 

توا�شل حمكمة.
ال�شفارت���ني  مبمثل���ي  لق���اء  ب�ش���اأن  ال���راأي  ت���داول   -
المريكي���ة والربيطاني���ة بنق���ل ال�ش���ورة ال�شحيح���ة 
لتظاهرات العراقيني ومطالبه���م امل�شروعة والنحياز 
املو�شوعي حلق ال�شع���وب يف العي�س بكرامة،ل�شيما 
العراقيني الذين يعي�شون يف وطن ميتلك كل مقومات 

الرفاهية لأهله.

يف  تبن���ت  والأحتج���اج  التغي���ري  ق���وى  ان  واجلي���د 
اجتماعه���ا بالنا�شرية)23 ايلول 2022( ما اقرتحناه 
وزادتها حر�ش���ا باحرتام امللكيت���ني العامة واخلا�شة 

وعدم دخول املنطقة اخل�شراء.
وامل�شكل���ة يف ح���ّكام ما بعد التغيري،انه���م ل يعرتفون 
بق�شاوة املعاناة التي يعي�شه���ا العراقيون خالل )19( 
�شنة م���ن حكمهم مع ان الع���امل ي�شّخ�شها بو�شوح، اذ 
ي���رى عميد مرك���ز الدرا�ش���ات ال�شرتاتيجية واخلبري 
يف �ش���اأن التظاه���رات ال�شلمي���ة والال�شلمي���ة لل���دول 
ال�ش���رق او�شطي���ة الدكت���ور » جيني هاري�ش���ون “ باأن 
العراق ه���و “ البلد الوحيد الذي يواجه ازمات خانقة 
وم�شتع�شية”،وان���ه “يع���اين هجم���ة غ���ري م�شبوق���ة 
م���ن الظل���م والف�ش���اد والأرهاب،واأح���زاب مت�شارع���ة 
ود�شت���ور �شعيف وغياب مالمح الدول���ة الر�شينة مع 
اإ�شمحالل اأغلب ال�شمانات”..وان “املواطن العراقي 
الرئي����س  اأ�شدق���اء  ب���زوال  ال�شع���داء  تنف����س  ال���ذي 
واتباعه،فوج���ئ باأتباع جدد جّلهم منتفعني ميار�شون 
الرتهي���ب وي�شتولون عل���ى املال الع���ام دون ح�شاب” 
نيوزبي���رب«  ديل���ي  »النا�شون���ال  �شحيف���ة  بو�ش���ف 
الربيطانية..والكارثة اأن من و�شفوهم باف�شل واأف�شد 
حكام يف تاريخ العراق،قطعوا يف )28 ايلول 2022(
ج�ش���ور بغ���داد بالكونكريت،وح�شدوا ق���وات مكافحة 
ال�شغب و و..ملنع املتظاهري���ن من عودة الربملان لعقد 
جل�شاته،لتتزام���ن م���ع اع���الن ال�شرط���ة الأيراني���ة يف 

اليوم نف�شه انها �شتتعامل مع املتظاهرين)بكل قوة(.
ونخل����س اىل مفارق���ة وحقيق���ة علمي���ة. ام���ا املفارقة، 
ف���ان معظ���م املتظاهري���ن يف الع���راق واأيران..�شيع���ة 
تظاه���روا �شد حكام �شيعة!.واما احلقيقة العلمية فان 
احلاك���م امل�شتب���د تتحك���م ب���ه �شيكولوجيا)النتقام(..
يراه يف غ�شب املتظاهرين،فيعمد اىل القمع بق�شوة..
غ���ري م���درك ان ا�شتب���داده ه���ذا �شيو�ش���ل النا�س اىل 
القيام بثورة تكون نهايته فيها اأب�شع وا�شنع مما يراه 

يف كوابي�شه!

العدد )5275( ال�شنة الع�شرون - الأحد )2( ت�شرين الأول 2022

ق����ررت احلكوم����ة العراقي����ة اعتب����ار ي����وم الثالث من 
ت�شرين الأول يومًا وطنيًا للعراق اأ�شوة بالعديد من 
دول العامل التي حتتفي بهذا اليوم الذي ميثل ذكرى 
اإحدى احلوادث الوطني����ة التي يعتز بها مواطنوها 

ويجمعون على اتخاذها رمزًا وطنيًا.
لق����د كانت فكرة اليوم الوطن����ي للعراق معروفة لدى 
النخ����ب العراقي����ة، غري اإنه����ا يف العه����د امللكي كانت 
فكرة قلقة وغ����ري وا�شحة املالم����ح وكان العراقيون 
يتحدث����ون ع����ن يوم تتوي����ج امللك في�ش����ل الول يوم 
23 اآب 1921 كذك����رى ميكن اأن تك����ون عيدًا وطنيًا، 
بينم����ا كان اآخ����رون يتخ����ذون م����ن ي����وم التا�شع من 
�شعب����ان، وهو يوم انطالق الث����ورة العربية الكربى 
بزعام����ة ال�شري����ف احل�شني ب����ن علي �ش����د ال�شلطات 
الرتكي����ة يف �شنة 1916 على اأنه يوم وطني وقومي 
يف الوق����ت نف�شه. ويف العهد اجلمه����وري فقد كانت 
الدولة حتتفل بيوم الرابع ع�شر من متوز، وهو يوم 
قي����ام ثورة 14 متوز 1958 على اأنه يوم وطني، ثم 
اتخ����ذت ال�شلط����ات العراقي����ة يف ال�شبعيني����ات يوم 
ال�شاب����ع ع�شر من متوز، وهو ي����وم قيام انقالب 17 
متوز 1968. وه����ي اأحداث تاريخية ج�شيمة، لكنها 
مل تتمت����ع مبزية الإجماع ال�شعب����ي والوطني العام، 
مما جعل الباحثني عن اليوم الوطني العراقي يرون 
اأن يوم ا�شتقالل الع����راق ودخوله ع�شبة المم �شنة 

.1932
الكثريون من موؤرخي العراق احلديث، مييلون اىل 

اعتب����ار هذا اليوم منا�شبًا لفكرة اليوم الوطني، لأنه 
للم����رة الأوىل من����ذ �شقوط الدول����ة العبا�شية على يد 
املغ����ول �شنة 1258 ين����ال العراق ا�شتقالل����ه التام و 
ي�شب����ح دولة له����ا كيانها ال����دويل والعتباري.. على 

ال�شكل التاريخي التايل:
الدول����ة  باندح����ار  الأوىل  العاملي����ة  احل����رب  انته����ت 
العثماني����ة الت����ي حتالف����ت م����ع املاني����ا القي�شري����ة، 
ووق����وع ولياته����ا العربي����ة حت����ت احت����الل دولت����ني 
منت�شرت����ني وهما بريطانيا وفرن�ش����ا، وكان العراق 
بوليات����ه الث����الث اإحدى اأب����رز املناط����ق التي خلعت 
م����ن العثماني����ني، فق����د �شقط����ت بغ����داد بي����د القوات 
الربيطانية يف احلادي ع�شر م����ن اآذار 1917 ايذانًا 
بانق�ش����اء العهد العثماين الذي �شه����د �شيطرة الرتك 
العثمانيني على مق����درات العراق نحو اأربعة قرون. 
ا�شتمر الحت����الل الربيطاين املبا�ش����ر اأكر من اأربع 
�شن����وات، ويف ه����ذا العه����د تاأ�ش�ش����ت ع�شب����ة الأمم 
)28 حزي����ران 1919( التي اأر�شلت بعثة خا�شة اىل 
العراق و�شوريا وفل�شطني لبحث مو�شوع م�شتقبل 
ه����ذه وفق����ًا ملقرتح����ات الرئي�����س المريك����ي ول�ش����ن، 
وق����د انهت هذه البعثة اأعماله����ا يف 21 متوز 1919 
وع����ادت اىل باري�����س لتقدم تقريرها ج����اء فيه: مهما 
كان����ت الإدارة الأجنبي����ة التي يوؤتى به����ا اىل �شوريا 
والعراق فانه ينبغي ان ل تاأتي اأبدًا باعتبارها دولة 
م�شتعم����رة باملفهوم القدمي من كلم����ة ال�شتعمار، بل 
باعتبارها دولة و�شية من قبل ع�شبة الأمم، �شاعرة 

�شع����ورًا خا�شا ب����اأن وديعتها املقد�ش����ة تفر�س عليها 
طلب خ����ري ال�شعبني: ال�شوري والعراق����ي ورقّيهما، 
فال ت�شبح دعاوى احللفاء ق�شا�شة ورق. واقرتحت 
اأن يطبق النتداب من نوع )اأ( على �شوريا والعراق 
على اأن يك����ون ملدة حمدودة. ثم انعق����د موؤمتر �شان 
رمي����و يف فرن�ش����ا يف 24 ني�ش����ان م����ن ع����ام 1920 
وق����رر النتداب الربيطاين عل����ى فل�شطني والعراق، 
والنت����داب الفرن�ش����ي عل����ى �شوري����ا ولبن����ان، دون 

التقيد برغبات العراقيني وال�شوريني.
بع����د ف����رتة قليل����ة، ب����دا اأن العراقيني م�شت����اوؤون من 
نظ����ام النتداب ال����ذي فر�س على بلده����م، ولأ�شباب 

اأخرى اأي�شًا اندلعت الثورة العراقية الكربى )ثورة 
الع�شرين( موؤدية اىل نتائج مل تكن بح�شبان املحتلني 
الربيطانيني الذين اأدركوا خطورة احلكم الع�شكري 
املبا�ش����ر يف العراق.واحلقيق����ة اإن احلركة الوطنية 
التي تاأججت م�شاعره����ا يف تلك ال�شنة كانت بقيادة 
نخبة من املثقفني ورجال دين م�شتنريين، عرفوا اأن 
ال�شتق����الل �شيك����ون مثلومًا لو بقي نظ����ام النتداب 
عل����ى ماه����و علي����ه، وكان تاألي����ف ال����وزارة العراقية 
املوؤقت����ة كاأحد ال�شب����ل التي اتخذته����ا الدولة املنتدبة 
لن����زع فك����رة )خط����ورة( النت����داب، حت����ى اإذا انتهى 
موؤمت����ر القاه����رة يف اآذار 1921اىل ق����رار تاأ�شي�����س 

دول����ة عراقية جديدة بنظام ملكي مقيد بد�شتور واأن 
يكون الأمري في�شل اأحد اأجنال �شريف احلجاز ملكًا 
لهذه الدول����ة اجلديدة، كان ل بد م����ن جعل النتداب 
اأم����رًا خمففًا واأن يتحول ا�شم املن����دوب ال�شامي اىل 
�شفري بريطاني����ا يف العراق، بداأ اجلميع: بريطانيا، 
الوطني����ة  احلرك����ة  العراقي����ة،  احلكوم����ة  الب����الط، 
بال�شعي لتوجيه العراق نحو نيل ا�شتقالله الكامل.. 
ومن هنا كانت املعاهدات العراقية الربيطانية )�شنة 
1930( ق����د واجه����ت  1926 و�شن����ة  1922 و�شن����ة 
�شعوب����ات كث����رية وا�شتم����رت املفاو�ش����ات حوله����ا 
لف����رتات طويلة، ب�ش����ب اإ�ش����رار املفاو�����س العراقي 
عل����ى اأن تكون بنود املعاهدة اأوتفا�شيلها موؤدية اىل 
ال�شتقالل الناجز )لنتذك����ر �شقوط بع�س الوزارات 
وانتح����ار عب����د املح�شن ال�شع����دون وب����روز عدد من 
الأح����زاب واحل����ركات ال�شيا�شي����ة وغريه����ا ب�شب����ب 

ت�شارب الراء حول هذه املعاهدات وذيولها(.
اأ�شبح����ت رغبة العراق يف التحرر من املعاهدة التي 
عق����دت بظل النتداب بالنخ����راط يف ع�شوية الأمم 
كان����ت ت�شتد بني يوم واآخر مم����ا حمل بريطانيا على 
الر�ش����وخ لرغب����ة العراقي����ني فو�شع����ت معاهدة 30 
حزي����ران 1930 على اأن ل تو�شع مو�شع التنفيذ اإل 
بعد دخول الع����راق ع�شب����ة الأمم لأن دخول العراق 
ع�ش����وًا يف ع�شب����ة الأمم يحرره من قي����ود النتداب 

ب�شورة ر�شمية.
يذكر ال�شتاذ عبد الرزاق احل�شني يف كتابه )العراق 

يف دوري الحتالل والنتداب(:
ا�شع����رت احلكومة الربيطاني����ة ع�شبة الأمم يف عام 
1929 بعزمه����ا على تر�شيح العراق لع�شوية ع�شبة 
الأمم اإذا م����ا ح����ل ع����ام 1932 قبل اأن تتق����دم لدر�س 
الأ�ش�����س الت����ي و�شعته����ا الع�شب����ة الأممي����ة لتحرير 
الع����راق م����ن نري النت����داب، وتعهدت بتق����دمي تقرير 
مف�ش����ل ع����ن �ش����ري الإدارة يف الع����راق ب����ني العامني 
1921 و 1932 وق����د و�شعت����ه فع����اًل وقدمت ن�شخة 
من����ه اىل �شكرتاري����ة ع�شب����ة الأمم يف 13 ماي�س من 
ع����ام 1931 فكان خري تقرير يو�شح اأو�شاع العراق 
الجتماعي����ة واملالي����ة والعمراني����ة.. ال����خ، وما ناله 
م����ن تق����دم وازده����ار. ويقول اأح����د اأع�ش����اء الع�شبة 
بخ�شو�����س هذا التقري����ر اإنه، حماول����ة دولة حامية 
تقي����م الربهان على كفاءة قطر ق����د تعهدته بالتدريب 
للح�شول على حق تب����ِوئ مركز بني الأمم وعلى كل 
فه����و ميثل وجهة النظ����ر الربيطانية بحق. ثم قدمت 
اللجن����ة املخت�ش����ة يف الع�شبة تقريري����ن للواجبات 
واحلق����وق للدولتني الربيطانية والعراقية، وقد قبل 
الع����راق بكل م����ا ج����اء يف املذكرتني اللت����ني اعدتهما 
اللجنة املخت�ش����ة، وا�شتطاعت احلكومة اأن متررها 
يف الربمل����ان العراق����ي، فاأعل����ن جمل�����س الع�شبة يف 
الثال����ث من �شهر ت�شري����ن الأول من عام 1932 قبول 
الع����راق ع�شوًا يف ع�شب����ة الأمم، وكان العراق اأول 
بلد يتح����رر من النتداب ويدخ����ل ع�شبة الأمم التي 

فر�شت النتداب.

اأم����س كان���ت الذك���رى الثالث���ة لإنطالق ث���ورة ت�شرين 
املجي���دة، واأحي���ت قوى التغي���ري ال�شعبي���ة املن�شوية 
حت���ت راي���ة » ث���ورة ت�شري���ن« املنا�شب���ة بتظاه���رات 
جماهريية ك���ربى يف بغداد وحمافظات اأخرى، وفاءًا 
وتكرمي���ًا ل�شه���داء الث���ورة الأب���رار، ولآلف اجلرحى 
واملعوق���ني ج�شديًا، واملختطف���ني واملعذبني واملغيبني 
من �شباب و�شابات الثورة �شحايا القتل العمد والقمع 
الدم���وي، اإنتقام���ًا ملطالبته���م بوط���ن وبحي���اة كرمية 
وبعدال���ة اإجتماعية، وهي مطال���ب م�شروعة كفلها لهم 

الد�شتور العراقي.
مل تكت���ف الأح���زاب املتنف���ذة بال�شغ���ط عل���ى الق�شاء 
ومنع���ه من حما�شب���ة القتلة، واإمنا �شن���ت على الثورة 
ون�شطاء احل���راك املدنيهجم���ة �شعواء،و�شعت بكل ما 
ت�شتطيع وباأ�شنع الو�شائل لقتل الثورة والإ�شاءة اىل 
كل من �ش���ارك فيها، اىل جانب اإ�شه���ار �شيف الرتهيب 
والقم���ع والإ�شطه���اد، معتق���دة باأنه���ا »ق�ش���ت« عل���ى 
الث���ورة، ولكنها ف�شلت ف�شالآ ذريع���ًا، وخاب ظنها، فها 
ه���ي الثورة تتجدد. و�شن�شهد ه���ذا التجدد مرة اأخرى 

يف الأول من ت�شرين القادم..
ولع���ل الأب���رز ه���و �شم���ود اأبط���ال ت�شري���ن ون�شطاء 
الطغم���ة  جرائ���م  بوج���ه  الأحي���اء  امل���دين  احل���راك 
ال�شيا�شي���ة املتنف���ذة �شده���م و�ش���د عوائله���م- اأولآ، 
و�شعيه���م اجل���دي احلثي���ث، وبنك���ران ذات، لت���اليف 
الأخط���اء وال�شلبيات ال�شابقة والالحقة، واأخذ العربة 
والدرو����س م���ن التجرب���ة ال�شابق���ة- ثاني���ًا، ملوا�شلة 

الن�شال �شد منظومة الف�شاد.
املدني���ة  الت�شكي���الت  م���ن  العدي���د  اإنبثق���ت  وق���د 
اجلماهريي���ة، ومنه���ا: ق���وى التغي���ري الدميقراطي���ة، 
وقوى الإحتج���اج والتغيري، وجتمع دع���م الإنتفا�شة 
والتغيري يف العراق، وغريها. واإت�شعت جبهة القوى 
املدنية والدميقراطية والنا�شئة والنقابات واملنظمات 
واحل���راكات الحتجاجية وال�شخ�شيات امل�شتقلة ذات 
التاأث���ري و من خمتل���ف املدن العراقي���ة، عاك�شًا التنوع 

الجتماعي العراقي ال�شيل
املف���رح ان الف���رتة الأخ���رية �شه���دت ب���وادر الأحرتام 
والتفاه���م والأهداف امل�شرتكة ب���ني القوى الت�شرينية 

الأ�شيلة.
الت�شاوري���ة  الإجتماع���ات  م���ن  العدي���د  ُعق���دت  وق���د 
والتن�شيقية،وت�شكل���ت ع���دة جل���ان، وه���ذا ه���و بداية 
فعلي���ة ل�شل�ش���ة م���ن ن�شاطات ولق���اءات لج���ل ان�شاج 
ال���روؤى والتح���رك م���ن اج���ل معاجل���ة جذري���ة �شاملة 
والقت�ش���ادي  ال�شيا�ش���ي  البدي���ل  وط���رح  لالزم���ة، 

والجتماعي املن�شود.
موؤخ���را ُعق���د يف مدين���ة النا�شرية اإجتم���اع ت�شاوري 
لق���وى “الإحتج���اج والتغيري”،ح�ش���ره ممثل���ون عن 
الق���وى املدني���ة والدميقراطي���ة والنا�شئ���ة والنقابات 
واملنظم���ات واحل���راكات الحتجاجي���ة وال�شخ�شيات 

امل�شتقلة ذات التاأثري، اأكد الإجتماع على ما يلي:
1-�ش���رورة وح���دة املنطلق���ات والأه���داف الوطني���ة 
النبيلة للحراك ال�شيا�شي والجتماعي والحتجاجي، 

املعار�س ملنظومة املحا�ش�شة والف�شاد وال�شالح
-2اأهمي���ة التم�ش���ك باملطال���ب الوطني���ة ويف مقدمتها 
م�ش���ري  ع���ن  والك�ش���ف  املتظاهري���ن  قتل���ة  حما�شب���ة 

املغيبني، والهتمام بعوائلهم الكرمية.
-3حما�شب���ة الفا�شدي���ن وح�ش���ر ال�شالح بي���د الدولة، 
و�شم���ان ا�شتقاللية الق�شاء، وتطبيق قانون الحزاب 
واإ�ش���الح املنظوم���ة النتخابي���ة لتكون ح���رة ونزيهة 

تعك�س ارادة العراقيني.
-4اأهمي���ة ت�شكيل جبه���ة �شيا�شية من الق���وى املوؤمنة 
بالتغي���ري الدميقراطي، تكّون بدي���ال �شيا�شيا حقيقيا، 
قوامها الحزاب وال�شخ�شيات التي مل تتورط بالزمة 

والدم العراقي الطاهر والف�شاد اللعني.
5-الدع���م الكامل لالحتجاج ال�شلمي املعار�س لل�شلطة 
الفا�شدة الهادف للتغي���ري يف الذكرى ال�شنوية الثالثة 

لثورة ت�شرين.
الأه���داف  اأج���ل موا�شل���ة اجله���د يف توحي���د  وم���ن 
مب�شارك���ة  جل���ان  ت�شكي���ل  مت  التح���رك،  وتن�شي���ق 

املتخ�ش�شني والكفاءات كل �شمن اخت�شا�شه:
اأ- جلن���ة لو�شع و�شياغ���ة الروؤيا ال�شيا�شي���ة )الدولة 
واملوؤ�ش�شات واملطالب التي رفعتها انتفا�شة ت�شرين(.
املنظوم���ة  ع���ن  متكامل���ة  روؤي���ة  لو�ش���ع  جلن���ة  ب- 

النتخابية التي حتقق التغيري.

ج- جلنة ل�شياغة العقد الجتماعي.
م���ن جهتها،اأكدتقوى التغي���ري الدميقراطي���ة، وقوفها 
الداع���م للح���راك ال�شلم���ي يف عموم �شاح���ات الوطن، 
والذي ينطلق يف الأول من ت�شرين املقبل.. بل ودعت 
تنظيماتها ومنا�شريها اإىل التح�شد حتت راية الوطن 

والتغيري.
و�شددت على اأهمية و�شرورة التعاون والتن�شيق بني 
جميع القوى واحلراكات، وحت�شيد الطاقات، وال�شري 
قدم���ا عل���ى طري���ق التغي���ري الدميقراط���ي، وتد�ش���ني 
بن���اء دول���ة املواطن���ة والدميقراطية احلق���ة والعدالة 

الجتماعية، الدولة كاملة ال�شيادة.
وقال���ت:” يف الذك���رى الثالث���ة حلراك ت�شري���ن، نوؤكد 
�شعين���ا نحو الق�شا�س من قتل���ة املتظاهرين والك�شف 
ع���ن م�ش���ري املغيب���ني، وحت�شي���ل حق���وق اجلرح���ى 

البطال وتعوي�س عوائل ال�شهداء.
م���ن املحا�ش�شة  بدول���ة خالية  “و�شتبق���ى مطالبتن���ا 
والعدال���ة  املواطن���ة  دول���ة  وامللي�شي���ات،  والف�ش���اد 
الجتماعية.. حا�شرة حل���ني حتقيق ارادتنا: التغيري 

ال�شامل«.
واأ�شاف���ت:« اإنن���ا على ثقة كب���رية باأن ق���وى التغيري، 
اأهدافه���ا  ق���ادرة عل���ى حتقي���ق  باخت���الف م�شاربه���ا، 
الوطني���ة النبيل���ة، اإن ت�شاف���رت اجله���ود وتوح���دت 

احلناجر«.
املدني���ة  الق���وى  جمي���ع  دع���ت  ال�ش���دد،  ه���ذا  ويف 
والدميقراطي���ة والنا�شئ���ة، واحل���ركات الحتجاجي���ة 
اإىل توحيد اهدافها وتن�شيق احلراك ال�شعبي ال�شلمي 
ليك���ون معربًا ع���ن اإرادة ابناء �شعبن���ا يف بناء الوطن 

امل�شتقل واملزدهر.
ويف م���ا يخ�س الق���وى املدنية، او الكث���ري منها، ومن 
بينه���ا احلزب ال�شيوع���ي العراقي، فقد اك���دت موقفها 
الداع���م للمطال���ب امل�شروعة التي رفعه���ا املعت�شمون، 
ال�شعب���ي  ال�شغ���ط  تعاظ���م  �ش���رورة  عل���ى  و�ش���ددت 
لتحقيقها ان�شجاما مع هذه الوجهة وتطبيقا لها. ويف 
الط���ار ذاته حر�شت على ع���دم التقاطع، و�شددت على 
امل�ش���رتكات والهداف التي تتقا�شمه���ا مع املعت�شمني 

يف اخل�شراء حينذاك.

وج���اء يف ب���الغ اإجتم���اع اللجن���ة املركزي���ة للح���زب 
ال�شيوعي يف -2 3 حزيران 2022:

“ت�ش���ري معطيات الواق���ع اىل ان�شداد افق احلل على 
ي���د الق���وى املتنف���ذة، ونظ���را لأهمية ت�شدي���د ال�شغط 
ال�شعب���ي واجلماه���ريي لفر�س النط���الق على طريق 
التغي���ري ال�شام���ل، مب���ا يحق���ق بن���اء دول���ة املواطن���ة 
والقان���ون واملوؤ�ش�شات ال�شامن���ة للحريات واحلقوق 
ال�شيا�شي���ة، ف���ان حزبن���ا يج���دد دعوته ق���وى احلراك 
والحتج���اج اجلماه���ريي وال�شعب���ي عل���ى اخت���الف 
التن�شي���ق  م���ن  املزي���د  اىل  وت�شكيالته���ا،  عناوينه���ا 
والتع���اون يف م���ا بينه���ا، و�ش���وًل اىل �شي���غ متقدمة 
للعم���ل امل�ش���رتك، واىل بل���ورة روؤى م�شرتك���ة ح���ول 
اأولويات احلراك ومطالب���ه واأهدافه، واىل مد ج�شور 
التوا�ش���ل والعم���ل امل�ش���رتك مع �شائر ق���وى التغيري، 

التي تتقا�شم معه امل�شرتكات والروؤى.”
واأ�ش���اف: “ لقد ا�شب���ح هذا �شروري���ًا وملحًا يف ظل 
متادي املتنفذين وتفريطه���م بحقوق ال�شعب والوطن 
العلي���ا، ويف ظل ا�شتم���رار الت�شييق عل���ى احلريات، 
ومالحق���ة  التعب���ري،  حلري���ة  الفظ���ة  والنته���اكات 
النا�شط���ني وذوي ال���راأي، وع���دم متابع���ة وك�شف من 
قت���ل ومار�س العن���ف �شد املنتف�ش���ني واملحتجني. فال 
خال����س من منظوم���ة املحا�ش�شة والف�ش���اد وال�شالح 
املنفل���ت، ال بك�ش���ر احتكار ال�شلط���ة، وتغيري موازين 
القوى ال�شيا�شية ل�شال���ح البديل املدين الدميقراطي، 
واإعادة بن���اء القت�شاد واملجتمع عل���ى اأ�ش�س جديدة، 

و�شم���ان ا�شتقاللية الق�شاء وع���دم ت�شيي�شه، وال�شري 
عل���ى طري���ق بن���اء دول���ة املواطن���ة الت���ي ي�ش���ود فيها 
القان���ون والع���دل وال�شل���م الأهلي واحلري���ات العامة 

واخلا�شة.”
خامتة، ان التغي���ري اجلذري وال�شامل ملنظومة احلكم 
ال�شائ���دة يف العراق من���ذ ع���ام 2003، واإقامة الدولة 
املدني���ة الدميقراطي���ة والعدالة الإجتماعي���ة ال�شامنة 
للحي���اة احل���رة الكرمي���ة وامل�شتقب���ل الزاه���ر، مطالب 
م�شروع���ة، َاني���ة وملح���ة، �شح���ت ال�شبيب���ة العراقية 
الواعي���ة م���ن اأجله���ا باأغل���ى م���ا متلك،وقدم���ت اأك���ر 
م���ن األف �شهي���د و�شهيدة، واأك���ر م���ن 30 األف جريح 
وجريحة، من �شمنهم اأكر م���ن 7000 معوق ج�شديًا 
نتيج���ة اإطالق الأجهزة القمعي���ة للر�شا�س احلي على 
املعتقل���ني  مئ���ات  ال�شلميني،اإ�شاف���ة اىل  املتظاهري���ن 
واملختطفني واملعذب���ني واملغيبني، املطالبني بحقوقهم 

امل�شروعة، التي كفلها الد�شتور العراقي.
اأن التغي���ري املطل���وب ل يح�ش���ل يف ع���راق الي���وم اإل 
باإزاح���ة الطغم���ة احلاكم���ة الفا�ش���دة واخلال����س م���ن 
الوا�ش���ع،  الن�ش���ال  ع���رب  منظوم���ة حكمه���ا اجلائ���ر، 
املتوا�ش���ل، والعنيد من قبل الغي���ارى وال�شجعان من 
اأبن���اء وبنات الع���راق اجلريح الأوفي���اء لدماء �شهداء 

ت�شرين ولعذابات اجلرحى واملعوقني واملغيبني..
وه���ذا ي�شتلزم من بني ما ي�شتلزم جتديد ثورة ت�شرين 
واإدامته���ا وحتويلها اىل ثورة عارم���ة لن تخفت حتى 
حتقيق اأهدافها.. واملطلوب اأولآ اإ�شتنها�س اجلماهري 
املكتوية بجور الطغم���ة احلاكمة، وتعيئتها للم�شاركة 

الوا�شعة يف ال�شغط ال�شعبي..
وه���ذا ي�شتل���زم، من بني م���ا ي�شتل���زم، التنظيم املوحد 
والقوي، والقيادة اجلماهريية الكفوءة، وامل�شوؤولية 
اجلماعية امل�شرتكة، وليكن رائد اجلميع اإنقاذ العراق 
و�شعبه م���ن القوى والأحزاب الولئي���ة الفا�شدة التي 
دمرت العراق وحطمت �شعب���ه واأهانته واأذلته، لتعود 

له �شيادته وحريته وكرامته !
وتلكم ه���ي �شروط جتدد الث���ورة واإدامته���ا وبالتايل 
جناحها واخلال����س من منظومة القت���ل واملحا�ش�شة 

والف�شاد والولء لغري العراق !

تلقي كلمة »خماب���رات« الرعب يف النفو�س، 
وه���و اأم���ر ير�ش���ي �شاحب���ه ول يغ�شب���ه. 
فاله���دف م���ن املخاب���رات يف الع���امل الثالث 
لي�س املعرف���ة واحلماية بقدر ما هو الرعب. 
اأم���ا يف الع���امل م���ا قب���ل الثال���ث، فن���ادرًا ما 
يع���رف النا�س من هو »مدي���ر املخابرات« اأو 
ماذا يفعل. وعندما يتقاعد من من�شبه يعود 
اإىل منزل���ه بكل ه���دوء مثل مئ���ات املوظفني 
العاديني، وهو ل ي���زال جمهوًل من النا�س، 
قلم���ا ياأتي ذك���ره، مدح���ًا اأو نق���دًا، فهو كان 
ي���وؤدي وظيفت���ه كم���ا ه���ي، وف���ق القان���ون 

والعدل والتجرد.
يف عهود كثرية ير�شخ ا�شم مدير املخابرات 
اأكر من ا�شم �شاحب العهد. برييا كاد يكون 
اأك���ر �شه���رة م���ن �شتال���ني. والنا����س تتذكر 
ا�ش���م ال�ش���راج يف �شوريا فيم���ا القلة تعرف 
م���ن كان الرئي����س يف اأيامه. وذاع يف العامل 
العرب���ي ا�شم �ش���الح ن�شر منوذج���ًا للف�شاد 
والظلم والق�شوة. ورجال املخابرات الأكر 
�شه���رة كانوا على مدى العه���ود يف العراق. 
واح���دًا تل���و الآخر منذ حلظة اإلغ���اء امللكية، 
وق���د يعني ذل���ك اأن العراقي���ني �شعب �شعب 
املرا����س، ل يدار اإل بالق���وة. ولكن هذا لي�س 
�شحيح���ًا ول خطبة احلج���اج حقيقة. وعند 
املحب���ون  اللبناني���ون  يك���ن  مل  المتح���ان 
للثقاف���ة واحلي���اة اأق���ل عنف���ًا يف احل���روب 
الأهلية، ول ال�شوري���ون، ول اجلزائريون، 

ول الليبيون، ول من قد ن�شينا.
للم���رة الأوىل يف تاري���خ الع���راق )احلديث 
عل���ى الأقل( رج���ل املخابرات الأك���ر حكمًة 
وهدوءًا ومعرف���ًة والأو�شع �ش���درًا. ل يوم 
كان يف املخابرات ول يوم �شار يف ال�شلطة 
عرف عن م�شطفى الكاظمي �شيء من ق�شوة 
املا�ش���ي. ويف بل���د �شري���ع الهب���وب كث���ري 
الري���اح، مل ي�شتطع اأح���د اأو �شيء اأن ينتزع 
من الكاظمي و�شطيته. وفيما تلب�شت القوى 
ال�شيا�شي���ة يف العراق كل هوي���ات الأر�س، 
م���ن ال�شيوعي���ة اإىل »داع����س«، ظ���ل �شامدًا 

وراء هوية العراق.
التجاذب���ات  م���ن  املعمع���ة  ه���ذه  ويف 
وال�شتقطاب���ات والنق�شامات و»عرا�شات« 
ال�شدي���د  والخت���الل  اخل�ش���راء،  املنطق���ة 
يف الت���وازن الوطن���ي، يت�ش���رف الكاظم���ي 
كرج���ل دول���ة يف بل���د م���ن بل���دان اله���دوء 
يف  الو�ش���ع  م���ع  ويتعام���ل  وال�شتق���رار. 
الع���راق وكاأن �شيا�شييه من خريجي املعاهد 

ال�شكندنافية.
احلكم �ش���اق يف العامل العرب���ي، و�شقاء يف 
الع���راق، وهذه اأول مرة نرى رجاًل ياأتي من 
املخابرات ومعه لئح���ة باأ�شماء من ي�شالح 
وم���ن يعف���و وم���ع م���ن ياأتل���ف، ولي�س مبن 
يج���ب اأن ي�شجن واأن يط���ارد ومن يعلق يف 
�شاح���ات بغداد. ب���ني حقبة واأخ���رى يخرج 
من �شاح���ات احلرب رج���ل ل يعرتف لبالده 

اإل بال�شالم.
عن ال�سرق االو�سط

العراق ا�ستقالل  على  عاما   90
اليوم الوطني للدولة العراقية في 3 ت�شرين الأول

رجــل �شـلـح 
فـي الـعــراق

رفعة عبد الرزاق حممد

�سمري عطا اهلل

د. قا�سم ح�سني �سالح

ثقافة التظاهر و ثقافة ال�شتبداد.. لمنا�شبة ذكرى وثبة ت�شرين

ثورة ت�شرين تتجدد و�شتنت�شر اإرادة قوى التغيير

د.كاظم املقدادي
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ان الكون كله..يحتمل ان يكون رمزا
كارل يونغ

يف مقارب���ة جلوه���ر ال�ش���لطة وم�ش���احات 
الإب���داع ال�ش���عري، فق���د يك���ون التحلي���ق 
�شروري���ا، م���ع �شفر الدكت���ور ناظم عودة، 
املرحل���ة  مع���امل  عل���ى  الوق���وف  حي���ث 
املعا�ش���رة املرتبكة املالم���ح، ب��دءا ال�شاعر 
ال�شكايل: تي ا�س اإليوت، ولي�س انتهاءا، 

بدعائم حفريات التو �شو�شري

فقد يبدو فن ال�شعر عموما ون�شاط ال�شعر 
العراق���ي، عل���ى وج���ه التحدي���د، يف عامل 
الَْي���ْوَم تطه���ريا فكري���ا، وجت���اوزا معرفيا 
تعب���ريي، بج���ذور  ت���رف  ولي����س جم���رد 
تراثي���ة، وان مل يعب���ه ذل���ك، وه���و �شجال 
�شب���ه ابدي ب���ني املعن���ى وال�شلوب، وبني 
ال�شلط���ة وحري���ة التعب���ري، خلل���ق عوامل 
مثالي���ة بديلة، كما يف ف�ش���ل الوعي الذي 

ي�شنده الباحث اىل �شيغموند فرويد.
ويفيِ جزء من املقدمة، يعلل الباحث لغياب 
الوع���ي والثقاف���ة لدى البعثي���ني الوائل، 
التاريخ���ي  الك�ش���ف  له���ذا  تعلي���ل  دون 
املعريف، وم���ع تفرد ال�شيوعي���ني بالثقافة 
والوع���ي الإبداع���ي اخلال����س، وان 
كان ه���ذا �شوري���ا، او متعارفا عليه 

بني النخب���ة، وذلك ب�شبب نهل ال�شيوعيني 
م���ن الثقاف���ة املارك�شي���ة، وبق���اء القوميني 
�شمن نزعته���م الرا�شخة، فما زال ال�شوت 
القومي البعث���ي حتى الن، بال ثقافة خلق 
وحتلي���ل مثالي���ني، واأف�ش���ل من���وذج ه���و 
الكاتب ح�شن العلوي، الذي يدمن اجرتار 
الزاح���ف  بنموذجه���ا  التاري���خ،  مواق���ف 

لل�شلطوية كتعبري عن اخلزانة القومية.
البحث ال�شيق للغة املقنعة مير عرب �شعراء 
احلقبات اخلم�شينية، حتى نهاية ٢٠٠١، 
ع���رب ال�شياب والبيات���ي، و�شركون بول�س 
فا�ش���ل الع���زاوي خزعل املاج���دي وزاهر 
اجلي���زاين وكم���ال �شبت���ي وحمم���د تركي 
الن�ش���ار وعدنان ال�شائ���غ وبا�شم املرعبي 
وحممد مظلوم وعقي���ل علي وح�شني علي 

يون�س واخرين...
اأزم���ة اللغة والتداخ���ل املعريف يف الن�س، 
�شتبق���ى واح���دة من اه���م �شج���الت الآين 
والتاريخ���ي، رغ���م الطف���رات الك���ربى يف 
عامل ال�شعر ورغم لغ���ة التجاوز والتنوير 
اللغ���ة  غائي���ة  ب�شب���ب  وذل���ك  الفل�شف���ي، 
ال�شعري���ة، و�شعيه���ا احلمي���م يف معادلت 
الن����س واملعن���ى، وب�شب���ب م���ن مترده���ا 

البالغي...
يتحتم على القارئ ان يكون موؤلفا، ح�شب 
انثي���الت رولن ب���ارت، كنه���ج للكتابة يف 
درج���ة ال�شف���ر، ورمب���ا يتح���ول املبح���ث 
الدبي ال�شتقرائي اىل نهج معريف ملعرفة 
اعمدة احلكمة التي ر�شمتها، او �شرت�شمها 
روؤى ال�شعراء عرب تاريخ المل الن�شاين.

قراأ الأ�شتاذ اأمير دو�شي كتابًا 
بالإنكليزية للمفكر حميد دبا�شي 

عن المفكر ادوارد �شعيد �شديق 
العمر والتقط دو�شي المراكز 

المعرفية المهمة في الكتاب الذي 
قراأه و�شجل مالحظاته المهمة 
عنه، و�شاأحاول متابعة الأ�شئلة 

طرحها دو�شي قبل الحقيقة.

قبل احلدي���ث عن مالحظات اأم���ري اجد مهمة 
ملحة الإ�شارة للمفكر اليراين حميد دبا�شي 
غ���ري املع���روف يف الو�شط الثق���ايف العراقي 
وكت���اب حمي���د دبا�ش���ي ع���ن ادوارد �شعي���د » 
ا�شت���ذكار الأ�شي���اء التي م�ش���ت » وهو مثلما 
ق���ال املوؤل���ف ميثل ج���زء من ال�ش���رية الذاتية 
�شعي���د  م���ع  التاريخي���ة  وعالقت���ه  للموؤل���ف 
والكا�شف���ة عن العالقة ال�شخ�شي���ة والفكرية 
وال�شيا�شي���ة، حيث �شع���ى دبا�شي اىل ك�شف 
وق���د  مع���ه،  والثنائي���ة  املهني���ة  للح���وارات 
مترك���زت ح���ول رحلت���ه للولي���ات املتح���دة 
وحتول �شعيد اأمنوذجًا حيًا وحمفزًا للتفكري 
ومثلما ق���ال دبا�شي » جنح ادوارد �شعيد اىل 
حتري���ر الل�شنة م���ن اأجل ان يتكل���م بعقولنا 
ول���ذا �شاعدين �شعي���د اأن اح���وز �شفة مثقف 

م�شلم يف اأمريكا.
ق���دم دبا�ش���ي ك�شفًا ح���اول في���ه الرتكيز على 
ممي���زات �شعي���د واأ�ش���ار لثالث���ة منه���ا وهي 
اجلوه���رة كم���ا وجده���ا �شروري���ة للمثق���ف 
ادوارد �شعي���د فر�ش���ًا ملن���ح بع�ش���ًا مم���ا يف 
والقي���م  والأف���كار،  املفاهي���م  م���ن  ذاكرت���ه 
اجلوهري���ة والت���ي قدمت امكان���ات م�شاعدة 
للمثقف عل���ى الربوز يف الفعالي���ات الثقافية 
تتبل���ور  اأن  مبعن���ى  ومعروف���ًا،  وا�شح���ًا 
�شخ�شيت���ه وتتنوع م���ع ازدي���اد تعمقها، من 
اأج���ل ال���ربوز باعتب���اره باحثًا لمع���ًا وناقدًا 
�شجاعًا ومفكرًا ل���ه ح�شور حجاجي وقوي. 
واأه���م مالحظ���ة حلمي���د دبا�ش���ي اأن ادوارد 
�شعي���د بذل جه���دًا كب���ريًا من اأج���ل اأن يجعل 
واملتنوع���ة  العدي���دة  احل�شاري���ة  العنا�ش���ر 
معروف���ة جدًا بالإ�شاف���ة اىل اأن تربز ممكنة، 
ه���ذا بالإ�شافة اىل �ش���رورة اأن يتميز املثقف 
بالقوة وال�شجاعة وال�شرامة كما قال دبا�شي 
بالعالق���ة م���ع التاري���خ والعلمية م���ع حيازة 
اأ�شا����س ر�شني يف جمال الأخالق ال�شيا�شية. 
ا�شتط���اع د. حمي���د بادو�ش���ي ا�شتقط���اب كل 
م���ا عرفه عن �شعي���د عرب تاري���خ طويل وقال 
» ق���ررت اأن اأجم���ع ه���ذه القط���ع مع���ًا ك�شجل 
لذكرياتي، وكيف قراأت وحاورت �شعيد وهي 
عم���ل لإحياء ذك���رى الأ�شياء املا�شي���ة » واأكد 

دبا�شي م�شتقبل تفكرين���ا النقدي يعتمد على 
ذكرياتنا عن هذا املا�شي. فكيفية ا�شتجابتنا 
الأك���ر احلاح���ًا، يف يومن���ا ه���ذا  لالأزم���ات 
نعتم���د كيفية احتفاظنا ب�شجل خا�س بجوار 
ال�شخ�شيات التي ر�شم���ت م�شارًا يف حياتنا 
الفكرية ونكت���ب م�شطلحات الرتاث البالغي 

العربي، حا�شية وتاأويل خلطاب �شعيد.
تعني���ه  مل���ا  بالإ�ش���ارة  الرتكي���ز  �شاأح���اول 
م���ن الو�ش���اط  الرغ���م  احلا�شي���ة الن عل���ى 
الثقافي���ة مل تذهب م���ع اجلهد الثق���ايف الذي 
متثل���ه احلوا�شي اثناء قراءة وفح�س الكتب 

اجلديدة.
احلا�شية هي الفح�س الدقيق للمقروء وفتح 
نواف���ذ التاأوي���ل واعالن ما انط���وت عليه من 
ك�ش���وف واف���رة �شتعي���د فر�ش���ًا ملن���ح بع�شًا 
مم���ا يف ذاكرته من املفاهي���م والفكار والقيم 
اجلوهري���ة والت���ي قدمت امكان���ات م�شاعدة 
للمثقف عل���ى الربوز يف الفعالي���ات الثقافية 
تتبل���ور  ان  مبعن���ى  ومعروف���ًا،  وا�شح���ًا 
�شخ�شيت���ه وتتنوع م���ع ازدي���اد تعمقها، من 
اج���ل ال���ربوز باعتب���اره باحثًا لمع���ًا وناقدًا 
�شجاع���ًا ومفكرًا له ح�ش���ور حجاجي وقوي 
واه���م مالحظ���ة حلمي���د دبا�ش���ي ان ادوارد 
�شعي���د بذل جه���دًا كب���ريًا من اج���ل ان يجعل 
واملتنوع���ة  العدي���دة  احل�شاري���ة  العنا�ش���ر 
معروف���ة وتربز ممكن���ة، ه���ذا بالإ�شافة اىل 
�شرورة ان يتمي���ز املثقف بالقوة وال�شجاعة 
وال�شرام���ة كم���ا ق���ال دبا�ش���ي، والعالقة مع 
التاريخ والعلمية م���ع حيازة ا�شا�س لأنه يف 
جمال الخ���الق ال�شيا�شية. ا�شتطاع د. حميد 
دبا�ش���ي ا�شتقط���اب كل م���ا عرف���ه ع���ن �شعيد 
ع���رب تاريخ طويل وقال » ق���رر ان اجمع هذه 
القط���ع معًا ك�شج���ل لذكريات���ي، وكيف قراأت 
وح���اورت �شعيد وه���ي عمل الحي���اء ذكرى 
ال�شي���اء املا�شي���ة » واك���د دبا�ش���ي: م�شتقبل 
تفكرين���ا الق���وي يعتم���د عل���ى ذكرياتن���ا عن 
ه���ذا املا�ش���ي. فكيفي���ة ا�شتجابتن���ا لالزمات 
الكر احلاح���ًا، يف يومنا ه���ذا تعتمد كيفية 
احتفظنا ب�شجل خا����س بجوار ال�شخ�شيات 
التي ر�شمت م�شار يف حياتنا الفكرية. الكتب 
العرب���ي،  البالغ���ي  ال���رتاث   « مب�شطلح���ات 

حا�شية وتاأويل خلطاب �شعيد.
تعني���ه  مل���ا  بالإ�ش���ارة  الرتكي���ز  و�شاأح���اول 
م���ن الو�ش���اط  الرغ���م  احلا�شي���ة الن عل���ى 
الثقافي���ة مل تذهب م���ع اجلهد الثق���ايف الذي 
متثل���ه احلوا�شي اثناء قراءة وفح�س الكتب 

الدقي���ق  الفح����س  ه���ي  احلا�شي���ة  اجلدي���د. 
للمق���روء وفت���ح نواف���د التاأوي���ل واع���الن ما 

انطوت عليه من ك�شوف.
الكت���اب  ح���واف  اأن  ومع���روف  وتاأويله���ا 
باحلوا�ش���ي  ازدحم���ت  اذا  البي�ش���اء 
واملالحظ���ات وا�ش���ودت كلي���ًا يعن���ي تعمقت 
تو�ش���الت املتلقي وازدادت مع���اين الكتاب » 
اي ي�شطع ويبان معناه كلما كرت �شروحه«.

من املق���الت املهمة جدًا الت���ي كتبها د. حميد 
دبا�ش���ي عن �شعيد » من اج���ل ح�شارة احدث 
» وللفك���رة ق���وة مهيمن���ة، منحه���ا دبا�شي كل 
م���ا متظهر لديه م���ن قيم ومفاهي���م عن �شعيد 
ع���رب كتابه عن ال�شت�ش���راق ومل ي�شر دبا�شي 
ل�شم���ه، لأن���ه وق���ع حت���ت تاأثري اف���كار وقيم 
�شعي���د اح���ب �شح���ن به���ا كتاب���ه ال�شت�شراق 
ال���ذي بلور ب���ه �شعيد نظرية معرف���ة ما زالت 
حا�ش���رة وفاعل���ة ع���ن العالق���ة ب���ني املعرفة 
وال�شلط���ة، وقد وظ���ف ادوارد �شعي���د عديدًا 
م���ن الأف���كار ومن هم فل�شفية ل���كل من نيت�شه 
وغرام�شي وفوكو، كل هذا هو الو�شح كيف 
ت�شكل ال�شرق املخرتع الذي اراد ال�شت�شراق 
ووظفه خا�شعًا لالآخر ال�شتعماري الوربي. 
ل���ذا بالإمكان وهذا م���ا تعاملت معه كل الآراء 
والبحوث التي كتب���ت عن » ال�شت�شراق » ان 
كل م���ا اجنزه الخر م���ن ادب وفنون وثقافة 
بو�شفها امنوذجًا للهيمنة واملفاهيم الثقافية 

تورط بها الوربي وغريه.
اعتم���د ام���ري دو�ش���ي �ش���وؤاًل جعل���ه دبا�شي 
مكر�شًا يف حواره مع �شعيد وهو: ما هو فهم 
�شعي���د للتاريخ وعالقة ذل���ك باملعنى؟ متظهر 
موق���ف �شعي���د ع���ن التاري���خ بوق���ت متاأخ���ر 
ج���دًا. وكان يفرت�س ب�شعي���د النتباه لهمية 

التاريخ بو�شفه �شرديات.
�شاهم���ت بتكوين���ه وادام���ة ح�ش���وره وقوة 
مرويات���ه ولف���ت انتب���اه املعني���ني بالوقائ���ع 
والح���داث التي ت�ش���كل التاري���خ و�شردياته 
الت���ي اف�شت له���ا اجلغرافية وجعلت���ه نتاجًا 
له���ا واقرتح ان���ا باأهمية النتب���اه للجغرافية 
واإيالء اهتمام م�شاع���ف بها ولبد من ذهاب 
الدرا�ش���ات الثقافي���ة للجوهر ال���ذي تنطوي 
علي���ه اجلغرافي���ة واي�ش���ا �ش���رورات وع���ي 
الدر����س الكادمي���ي للثنائية ب���ني اجلغرافية 
والتاريخ، فاجلغرافية قائمة وثابتة وفاعلة، 
له���ذا دائمًا ما ت�شتهدفه تخي���الت الخر وراء 
اإخا�شعها خلدمة وظائفها الثقافية واحالمها 
امل�شتقبلية بالعالقة مع ال�شرق. لذا انا اعتقد 

ان ادوارد �شعي���د اغف���ل التاري���خ وجتاهل���ه 
عل���ى ح�شاب تذكره للجغرافي���ة التي التمعت 
يف ح�ش���ور العالقة ب���ني املعرف���ة وال�شلطة. 
كمحكي���ات  التاري���خ  غي���اب  ان  واعتق���د 
اوج���د نق�ش���ًا يف ا�شتغ���الت �شعي���د عن دور 
ال�شت�ش���راق. ل���ذا كان ح�ش���ور التاري���خ يف 
اجنازات ادوارد �شعيد �شعيف وهذا ما انتبه 
ل���ه بوق���ت متاأخر، وال���ذي فت���ح النظار على 
غي���اب �شعيد عن التاري���خ الكتاب املو�شوعي 
» اختالق ا�شرائيل القدمية » ا�شكات التاريخ 
الفل�شطين���ي » تاألي���ف: كيت وايت���الم والذي 
وظ���ف تو�شالت �شعيد يف فح�س اجلغرافية 
والتح���ولت احلا�شل���ة عليه���ا وكي���ف ذه���ب 
الحت���الل للتالعب باجلغرافي���ة الفل�شطينية 
وم���ا يتب���دى عليه���ا باعتب���اره �شبك���ة رم���وز 
معرفة باجلماعات الت���ي ح�شرت مبروياتها 
وهذا جمال ثقايف مهم ادركه الحتالل وبذل 
جه���دًا باجتاه املطب���خ الفل�شطين���ي والزياء 
وح���از عليها وتعامل معه���ا بو�شفها منتوجًا 

لهم.
ق���ال �شعيد عن كتاب وايت���الم: عمل اكادميي 
م���ن الط���راز الول يتمت���ع بج���راأة كبرية يف 
نق���ده للعيديد من الفر�شي���ات حول ا�شرائيل 
التوراتي���ة وتاريخها. ومن اهم النتائج التي 
حققها ه���ذا اجلهد فح�س التاري���خ احلقيقي 

للفل�شطينيني واليهود.
م���ن يق���راأ كت���اب وايت���الم �شيواج���ه هيمن���ة 
الل�ش���ان  اطلق���ت  الت���ي  الوىل  احلقائ���ق 
الفل�شطين���ي ويعرف – اي�شًا – على التلفيق 
املحك���ي لليهود وتزويره���م للحقيقة الوىل، 
اي �ش���وت املا�شي وا�شتم���رار قلب احلقائق 
جه���دًا  الوائ���ل  الباحث���ون  وب���ذل  القدمي���ة 
كبريًا من اجل تزي���ف التاريخ خدمة مل�شالح 
�شيا�شي���ة لها عالقة بحقائ���ق اآنية / معا�شرة 

مبقدار حاجة ا�شرائيل املعا�شرة لها.
كان���ت توا�ش���الت وايت���الم �شادم���ة لدوارد 
�شعي���د، لن���ه وج���د فيه���ا حقائ���ق ك���ربى مع 
تاري���خ كنع���ان ولي����س بالتاري���خ اليه���ودي. 
م���ن ه���ذه الهمي���ات ادرك �شعي���د �ش���رورة 
دم���ج التاري���خ الق���دمي بحقائق���ه الوىل م���ع 
التاري���خ اجلدي���د بفل�شط���ني وعالقتهم معه. 
لن الفل�شطينيني ابن���اء كنعان وهم من كتب 
اجلديد ال���ذي مت العمل على تزويره. فوجئ 
ادورد �شعي���د وه���و يقراأ كت���اب وايتالم بانه 
جمموع���ة �شردي���ات فيه���ا متثي���ل للحقائ���ق 
الكنعاني���ة الوىل الت���ي انتجته���ا اجلماعات 

املبك���رة 1200ق. م. كم���ا ا�شتطي���ع ال�شارة 
مل���ورخ اخر ل يق���ل اهمية عن وايت���الم هو » 
توما�س طوم�شن » يف كتابه الباهر » املا�شي 
اخل���رايف / الت���وراة والتاري���خ » من�شورات 
بال�ش���ارة  �شاأكتف���ي  كم���ا  قدمو����س.  دار 
لدرا�ش���ات مكتوبة على وف���ق املناهج الدبية 
احلديث���ة. اجنزه���ا امل���وؤرخ المل���اين » اي���ان 
ا�شم���ن » وعل���ى الرغم م���ن حما�ش���ي للمرور 
عليه���ا �شريع���ًا، لكن���ي �شاأك���رر عل���ى م���ا قال 
ام���ري دو�شي حول امل���وؤرخ د. حمي���د دبا�شي 
وادوارد �شعيد وما ميكن ال�شارة له تركيزًا. 
ادرك �شعي���د ان در�شه يف ال�شت�شراق ناق�س 
وابتع���د كث���ريًا ع���ن احلقيق���ة / او احلقائ���ق 
البدئي���ة، وخ�شر فر�شة امنوذجية جوهرية. 
وه���ذا م���ا مل يلحظ���ه دبا�شي وال�شت���اذ امري 
دو�ش���ي الذي ط���رح �شوؤال حمي���د دبا�شي عن 
الآلي���ة الت���ي يتعام���ل به���ا ادوارد �شعي���د مع 
الوثائق وكيف يفهم ما تنطوي عليه؟ ويكمل 
دو�ش���ي �شردية �شوؤال���ه باأن �شعي���د جتاهل » 
وان مل يك���ن هذا ن�شًا » م���ع اجلبال والبحار 
وال�شهول والنهار وال�شم���اك؟ لن ما يعني 

�شعيد هو كيف يت�شكل املعنى.
ه���ذا مهم، لكن علين���ا ان ن�شري اىل اجلغرافيا 
مبفهومه���ا العام ولي�س اختي���ار اجزاء منها، 
ه���ي بكلتيه���ا ت�شاه���م بتوفري فر����س لن�شوء 
�شراع وجدل وهذا الذي يح�شل دائمًا مثلما 
يف احل���روب وتلع���ب دورًا حيويًا يف ابتكار 
املعنى ال���ذي ي�شاه���م بتغري الوج���ود، وهنا 
ت���ربز مالحظة حاز عليها �شعيد من غرام�شي 
وطعم بها من فوكو ان جوهر القيم والفكار 
كامن���ة بالوثائ���ق وخاتل���ة باجلغرافية مهما 
كان نوعه���ا... املهم الذي ا�ش���ري اليه عالقات 
اجل���دل او ال�شراع، وهي اك���ر �شرورة من 

�شيادة املعنى.
اجلغرافي���ة جمال رم���زي ومنها تنبثق جمال 
بني���ة دالة. وم���ن هنا تخ�شع لطاق���ة التاريخ 
الي���ه،  ب���ه اجلغرافي���ة  اف�ش���ت  مل���ا  ارتباط���ًا 
وه���ذا يعيدنا اىل ما ت���ربزه القوة من امناط 

عالقاتية.
غي���اب ادوارد �شعيد كما قال د. حميد دبا�شي 
اأوق���ف اجل���دل واحل���وار واختي���ار عالق���ات 
الثقاف���ة واملعرف���ة ب���ني الدب���اء او املثقف���ني 
وبتوقف هذا النمط تعط���ل ل�شراعات انتاج 
املعرف���ة، لن عوام���ل الق���وة موج���ود يف كل 
مكان وهذا يرتبط بال�ش���رورة باإنتاج اآليات 
ال�شلط���ة. وحما�س دبا�ش���ي وا�شح مع �شعيد 
وهذا م���ا عرفته ل���دى ال�شت���اذ الباحث امري 
دبا�شي ومثل هذا املوقف ايجابي، لن �شعيد 
ح���از و�شيظ���ل دورًا ل يختلف ع���ن الوظيفة 
الت���ي يوؤديه���ا املعل���م. و�شنظ���ل مثلم���ا ق���ال 
دبا�شي لنتعلم من �شعيد، كلما عاودنا القراءة 
منه �� ويب���دو يل مثل �شخ�شية �شعيد تكونت 
بتن���وع غزي���ر وامت���الأت بحوا�ش���ن جديدة. 
كان اولها نيت�ش���ه وغرام�شي ومي�شيل فوكو 
اخذ منهم اهم عنا�شره���م املكونة لهم وبلور 
باكتناز �شخ�شيته واكتفى بانه �شيظل معلمًا 
بع���د موت���ه. وه���ذه خا�شية لن يح���وز عليها 
ال امن���وذج املفكر الكبري، ال���ذي �شار ذكرى 
كتاب���ًا  ال�شت�ش���راق  كت���اب  خال���دة وحت���ول 
كال�شيكي���ًا، وكم���ا ق���ال دبا�ش���ي يقتب����س منه 
الكثري ولكن ل احد يق���راأه. املهمة التي نحن 
ب�شدده���ا هي ان ت���رى كيف ميكنن���ا ان نقراأ 

كتابًا كال�شيكيًا من جديد.
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والأم���راء  املل���وك  مو�ش���وع  يع���ود 
املو�شيقي���ني اإىل الواجهة مبنا�شبة وفاة 
امللكة اإليزابث الثانية )1926 - 2022( 
موؤخ���رًا. فق���د كت���ب الكثري ع���ن الرتبية 
املو�شيقي���ة الرفيع���ة الت���ي يح�شل عليها 
اأف���راد العائل���ة املالك���ة الربيطاني���ة ومن 
ه���م يف فلكها م���ن اأعمدة امللكي���ة. فهناك 
اأف���الم ن���ادرة تظهر ق���درة الأم���رية ديانا 
الف���ذة يف العزف عل���ى البيانو، ونعرف 
عن تلقي امللك���ة الراحلة األيزابث الثانية 
تعليم���ًا يف العزف على البيان���و، وامللك 
اجلديد ت�شارل���ز الثالث على الرتومبيت 
والبيانو عندما كان يدر�س يف كامربيج، 

وعزفه على الت�شيلو يف اأورك�شرتا كلية 
الثال���وث املقد����س يف اوك�شف���ورد. ه���ذا 
التعليم املتنوع ل ي�شتهدف حتويل اأبناء 
العوائل املالك���ة اإىل فنانني ومو�شيقيني 
بقدر ما هو جزء من تعليم �شامل ووايف 
خمتل���ف  يف  احلي���اة  نواح���ي  كل  يف 
الفن���ون والعلوم الإن�شاني���ة والطبيعية 

من اأجل تهيئتهم للحكم بالطبع.
العالقة ب���ني املل���وك واملو�شيقى قدمية، 
وهن���اك ملوك واأم���راء مل يكتفوا بتذوق 
األف���وا  ب���ل  الع���زف،  املو�شيق���ى وتعل���م 
اأعم���ال مو�شيقي���ة، منه���م املل���ك ه���ري 
1547( ال���ذي اهت���م  الثام���ن )1491 - 
باملو�شيقى وتعلمها، وكان يجيد العزف 
على الكث���ري م���ن الأدوات امل�شتعملة يف 
ع�ش���ر النه�ش���ة، ويح���ب الغن���اء. األ���ف 
الغنائي���ة  املو�شيقي���ة  الأعم���ال  بع����س 
والآلي���ة، منها قدا�ش���ني خلم�شة اأ�شوات 

)ُفق���د العم���الن(، وهن���اك 33 اأغني���ة من 
تاأليف���ه �شم���ن خمطوطة كت���اب الأغاين 

اخلا����س ب���ه وه���و ي�ش���م 109 اأغ���اين. 
كم���ا جند ب�شع���ة اأغ���اين م���ن تاأليفه يف 

كت���اب الأغ���اين ال���ذي جمعت���ه زوجت���ه 
الثانية اآن بولي���ن، �شوية مع خمتارات 
م���ن اأعم���ال جو�ش���كان دو بري���ه وج���ان 
واأعم���ال  برومي���ل،  واأنت���وان  موت���ون 
الأخرى ُيجهل موؤلفها. لذلك مييل بع�س 
الباحث���ني اإىل اأن تك���ون بولين قد األفت 
بع�ش���ًا منه���ا، مثلم���ا تن�شب اإليه���ا اغنية 
»اأيه���ا املوت تعال وهده���دين حتى اأنام« 
الت���ي قيل اأنه���ا األفتها يف انتظ���ار �شاعة 

اإعدامها بتهمة اخليانة.
ونع���رف عن امللك ج���ورج الأول )1660 
هانوف���ر  عائل���ة  موؤ�ش����س   )1727  -
الربيطاني���ة املالك���ة التي انته���ى حكمها 
مبوت امللك���ة فكتوريا �شن���ة 1901 حبه 
ج���ورج  كان  له���ا.  ودعم���ه  للمو�شيق���ى 
اأم���ريًا على هانوفر وخ���دم عنده جورج 
فريديري���ك هن���دل، لكن���ه ترك���ه وذه���ب 
بع����س  بع���د   1712 �شن���ة  اإنكل���رتا  اإىل 
امل�شاحن���ات بين���ه وبني الأم���ري. غري اأن 
تن�شي���ب ج���ورج مل���كًا عل���ى بريطاني���ا 
�شن���ة 1714 اأف�ش���ى اإىل التقاء الرجلني 
م���رة ثاني���ة وت�شاحلهم���ا يف لن���دن. مل 
مي���ر وقت طوي���ل حتى اأّلف هن���دل دّرته 
ال�شهرية مو�شيقى املياه التي اأعجب بها 
امللك اأميا اإعجاب، فاأم���ر باإعادة تقدميها 
ع���دة م���رات وه���و يف نزهت���ه بال�شفينة 
يف نه���ر التيم����س م�شاء ولي���ل 17 متوز 

1717 لت�شب���ح واحدة م���ن اأعمال هندل 
املحبوبة.

عائل���ة  م���ن  بريطاني���ا  مل���وك  ا�شتقب���ل 
هانوف���ر الكثري م���ن املو�شيقي���ني الأملان 
هن���دل وهاي���دن  مث���ل  )والنم�شاوي���ني( 
يق�ش���ي  كان  ال���ذي  مندل�ش���ون  وكذل���ك 
هن���اك  �شيافته���م.  يف  طويل���ة  ف���رتات 
األ���ف الكثري م���ن الأعم���ال املعروفة مثل 

افتتاحية كهف فنغال ال�شهرية.
اأم���ا فكتوري���ا الت���ي كان���ت تع���زف عل���ى 
الأورغ���ن، وزوجه���ا الأمري األ���ربت، فقد 
قاع���ة  م���ع  بالرتب���اط  ا�شميهم���ا  تخل���د 
األربت امللكية يف جنوب كنزنغتون التي 
افتتحته���ا امللك���ة فكتوري���ا �شن���ة 1867 
تخلي���دًا لذكرى زوجه���ا. تعد هذه القاعة 
اأح���د رم���وز املو�شيقى يف لن���دن، املكان 
الذي يقام فيه املهرجان اللندين ال�شيفي 

ال�شهري، برومز.

 لطفية الدليمي
قناديل

27 من اأيلول 2022 الذكرى الـ 24 لرحيل  الـ  في   “ مرت 
المفكر الكبير هادي العلوي “

فّك���رُت كث���ريًا فيم���ا ع�ش���اي اأن اأكت���ب يف ذك���رى الراح���ل )ه���ادي 
العل���وي(. مل اأ�ش���اأ اأن اأكت���ب يف مو�شوع���ة )امل�شاعي���ة( الب�شري���ة 
الت���ي كان���ت خ�شي�شة ممي���زة لنهج���ه الفكري،كما مل اأ�ش���اأ الكتابة 
يف مو�شوع���ة فل�شفي���ة تقنية ه���ي تلك التي تناوله���ا يف كتابه عن 
)احلرك���ة اجلوهرية(. ه���ادي العلوي اأك���رب واأهّم م���ن املفهومات 
الفل�شفي���ة واملو�شوع���ات التقني���ة. ثّم���ة مايتق���ّدُم عل���ى كّل ه���ذه 

املو�شوعات: طهرانّيته.
ت���كاُد طهراني���ة العلوي – وهي طهرانية موّثق���ة ومعلنة ول�شبيل 
لنق�شه���ا اأو تفنيدها – تكون منوذجًا �شاق���ًا، ع�شيَّ الإقتداء. نعلُم 
اأّن حياة الإن�شان حمكومة مبقت�شيات �شراعية حتى باتت قوانني 
ال�شراع اإحدى املع���امل املميزة للوجود الب�شري. رمبا كانت معامل 
ال�شراع الأوىل تنح�شر يف التغالب على املوارد املحدودة الالزمة 
لإدام���ة الوج���ود الب�ش���ري يف اأ�شكال���ه البيولوجي���ة الأوىل؛ لك���ّن 
اأ�ش���كال ال�شراع خ�شع���ت لتغرّيات بنيوية مع التط���ورات التقنية 
امل�شتج���ّدة ؛ غ���ري اأّن الغاي���ة الأعلى لكّل اأ�ش���كال ال�شراع ظّلت هي 
ذاته���ا لتتبّدل: حي���ازة مزيد من ال�شلطة والنف���وذ )و�شائر اأ�شكال 
الراأ�شمالي���ات الرمزي���ة( كو�شيل���ة موؤدي���ة حليازة املزي���د من املال 
)متمظه���رًا بكّل اأ�ش���كال الراأ�شمال املادي املعروف���ة(. ينقاد الأفراد 
وال���دول له���ذا القان���ون ال�شراع���ي برغ���م معرفتن���ا اأّن ال�شراعات 
الدولي���ة اأكر ق�شوة وحّدة وارتكانًا اإىل الأ�شكال العنفية باملقارنة 

مع ال�شراعات الفردية.
ه���ادي العلوي كائن ل�شراعي. هذه هي خ�شي�شته الكربى، وهي 
خ�شي�ش���ة فري���دة من حي���ث اأنها لي�ش���ت خ�شي�ش���ة يحوزها املرء 
مبزي���د من املعرفة اأو التدري���ب اأو اإعتماد منظومة فكرية اأو تقنية 
حم���ّددة اأو مدر�ش���ة فل�شفية م�شّخ�ش���ة اأو جدي���دة. اأن تكون كائنًا 
ل�شراعي���ًا يعن���ي اأن تقّرر مبح����س اإرادتك اأن تكون ف���ردًا لينقاد 
لقوان���ني العي����س احلاكمة للوج���ود الب�شري، وهذا اأم���ٌر له تبعاته 
اخلطرية، وهي تبع���اٌت ليقوى الكائن الب�شري على النهو�س بها 
والإيف���اء مبتطلباتها اإل اإذا توافرت له جملة �شروط �شاقة �شرياها 
كثريون قاتلة للمتع���ة الالزمة للحياة. الإ�شكالية هنا وا�شحة: هم 
ي�شع���ون املتعة يف نط���اق مقاي�شات ب�شرية ماألوف���ة، ومل ميتلكوا 

اجلراأة للقفز نحو نطاقات غري ماألوفة.
يب���دو ه���ادي العل���وي منطًا م���ن الب�شر الذي���ن ي���رون يف امللكيات 
املادية عبئًا يثقُل كواهلهم حّد اأن يجعل اأعناقهم تنوء بحملها حتى 
لكاأنها تالم�س الأر�س. التخّفف هو العي�س الطّيب: هذا هو عنوان 

حياة العلوي.
ُم طهرانية العلوي: ثّمة معامل جوهرية ت�شيِ

املْعل���م الأّول: الطهراني���ة طريقة حي���اة ولي�ش���ت ت�شحية باحلياة 
الطيبة

طهرانية العل���وي لي�شت مرتقى نبلغه بعملية مقاي�شة اأو تخّل عن 
)طيب���ات احلي���اة(. هي منط حي���اة لميكن اإ�شتبدال���ه بنمط غريه 
مهما كانت املغريات قا�شية لميكن رّدها. طيبات احلياة من وجهة 
نظ���ر العلوي ه���ي مايعي�شه ه���و لمايعي�ش���ه الآخ���رون. لو كانت 
حم����س مقاي�شة اأو تخّل ؛ فم���ن ذا الذي ي�شمُن اأّن اأنفا�س املرء لن 

تتقّطع وتق�شر يف وعثاء الطريق؟
املْعلُم الثاين: اإ�شتبداُل قوانني ال�شراع باأخالقيات الإيثار

هادي العلوي كائن اإيثاري اإىل حدود غري معقولة ملعظم الب�شر. قد 
يرى بع�شنا يف اإيثارّيت���ه منوذجًا لغلبة النمط اجليني الإيثاري. 
هذا غري �شحيح. اإيثارية العلوي منط عي�س واأخالقيات يختارها 
امل���رء ويعم���ُل عليه���ا مب�شقة وا�شطب���ار م���ع القبول امل�شب���ق بكّل 
الت�شحي���ات )احلتمي���ة( التي �شيواجهه���ا. يبدو الإيث���اُر يف حالة 
العلوي وكاأن���ه ميزة اأخالقياتية م�شنوعة بجه���د الإن�شان بدل اأن 

تكون منطًا جينيًا مدعومًا بنوازع �شخ�شية مالئمة.
املْعل���ُم الثال���ث: طهراني���ة هادي العل���وي لي�شت حمكوم���ة بدوافع 

لهوتية
ه���ادي العلوي اأك���رب كثريًا م���ن اأن يكون منق���ادًا ملظاه���ر )التدّين 
ال�شعب���ي( الت���ي لتع���دو يف روؤيت���ه �ش���وى فلكلوري���ات رائج���ة، 
ويف الوق���ت ذاته ف���اإّن اأخالقيات العلوي لي�شت عن�ش���رًا يكفُل بها 
تعزيز حظوظ���ه يف )املقامرة البا�شكالية( الت���ي ت�شمن له الآخرة 
باملنظ���ور الالهوتي. ي���رى هادي العل���وي يف الطهراني���ة م�شعى 
ميتافيزيقي���ًا مطلوبًا لذاته من غري دواف���ع اآيديولوجية اأو دينية، 
ويف الوق���ت ذاته فهو ي���رى الطهرانية و�شيلة عملي���ة لإ�شاعة َقْدرٍ  
من العدالة املفتقدة على الأر�س وعن�شرًا جوهريًا لتكري�س فكرته 
ع���ن امل�شاعي���ة الب�شرية املناق�ش���ة لأخالقيات املغالب���ة والإ�شتئثار 

وال�شيا�شات النيوليربالية املتوح�شة.
الطهراني���ة بطول���ة، وقد �شّح���ت البطول���ة ومناذجه���ا يف ع�شرنا 

العراقي والعربي اجلديب هذا الذي �شار ع�شر الالبطولة.

هادي �لعلوي: �أخالقيات
كائن طهر�ين

هادي العلوي كائن ل�شراعي. هذه هي 
خ�شي�شته الكبرى، وهي خ�شي�شة 

فريدة من حيث اأنها لي�شت خ�شي�شة 
يحوزها المرء بمزيد من المعرفة اأو 

التدريب اأو اإعتماد منظومة فكرية 
اأو تقنية محّددة اأو مدر�شة فل�شفية 

م�شّخ�شة اأو جديدة. 

اأمير دو�سي.. ا�سئلة ما قبل الحقيقة
ناجح المعموري

ثائر �شالح

عبا�س الح�شيني

ال����ل����غ����ة ف������ي ق�����ن�����اع ال���م���ع���ن���ى

م����و�����س����ي����ق����ى ال����م����ل����وكموسيقى االحد

�أمير دو�شي حميد دبا�شي



 ب�سام عبد الرزاق

ويف بدء اجلل�سة التي قدمها الباحث 
رفعة عبد الرزاق، قال انه "ن�س���تذكر 
ذكرى ا�س���م المع من ا�سماء الفنانني 
العراقي���ني الكب���ار هو الفن���ان عزيز 
عل���ي، الذي ا�سبح���ت اغنياته ت�سري 
م�سرى االمثال عند ال�سعب العراقي 
وه���و جدي���ر باالحتف���اء ب���ه يف كل 
وق���ت وكل م���كان"، م�س���ريا اىل ان 
تتالءم  الكثرية  العراقية  "االح���داث 
كث���ريا مع م���ا كان يقدم���ه عزيز علي 

فنان ال�سعب".
وا�س���اف ان "عزيز عل���ي من مواليد 
بغ���داد ع���ام 1911 يف حمل���ة ال�سيخ 
در����س  الك���رخ،  جان���ب  يف  ب�س���ار 
ع���ام  الثانوي���ة  ودخ���ل  االبتدائي���ة 

1925 لكن���ه مل يكملها ب�سبب مطالب 
ل���دى عائلت���ه، وذاع ا�سم���ه  احلي���اة 
الق���رن املا�سي  منت�س���ف ثالثينيات 
وم���ع افتت���اح اذاع���ة بغ���داد كفن���ان 
يق���دم املونول���وج، وق���دم يف الب���دء 
اعماال تعال���ج املوا�سيع االجتماعية 
املختلف���ة لكنه وبعد احل���رب العاملية 
الثاني���ة وخروج���ه من املعتق���ل قدم 
املونولوج���ات ال�سيا�سي���ة وا�سته���ر 

بها".
اخلب���ري املو�سيقي حي���در �ساكر قال 
ان���ه "التقي���ت بالراح���ل عزي���ز عل���ي 
يف �سجن اب���و غريب ق�س���م االحكام 
كان  يومه���ا   1971 ع���ام  اخلفيف���ة 
وال���دي ال�ساعر �ساك���ر حيدر يجل�س 
م���ع عزي���ز عل���ي يف غرف���ة واح���دة 
ت�سميت���ه  وكان���ت  علي���ه،  وعرفن���ي 
اآن���ذاك فيل�سوف الغناء، و�ساألني عن 
و�سع���ي فقلت ل���ه اين اري���د التقدمي 
ق�س���م  اجلميل���ة  الفن���ون  معه���د  اىل 
درا�س���ة  ان  فاأخ���رين  املو�سيق���ى، 

املو�سيقى �سعبة وهي علم وا�سع".
�سخ�سي���ة  "كان  ان���ه  وا�س���اف 
قيا�س���ا  وب�سيط���ة  ج���دا  متوا�سع���ة 
مب���ا قدمه لقالب املونول���وج الغنائي 
يف  ع���رف  واملونول���وج  ال�سع���ب، 
الوط���ن العرب���ي م���ع مطل���ع الق���رن 

�ساحب���ة  م�س���ر  وكان���ت  الع�سري���ن 
كت���ب  م���ن  خ���الل  م���ن  الري���ادة 
للمونولوج من �سع���راء امثال احمد 
�سوق���ي واحم���د رام���ي وم���ن خالل 
امللحن���ني الذين تناول���وا تلحني تلك 
عب���د  حمم���د  امث���ال  املونولوج���ات 
الوهاب والق�سبجي و�سيد دروي�س 
الذي يعد من اوائل من ا�ستغل وحلن 
ه���ذا القال���ب ال�سع���ب، يف الع���راق 
عزي���ز علي اخ���ذ الري���ادة يف تناول 
املونولوج الوطن���ي ال�سيا�سي وهو 

عب���ارة عن نقد هادف، تناول يف نقد 
اجتماع���ي واقت�س���ادي وطني ويف 
كل جم���االت احلي���اة، ومل يتخذ منه 
موردا ماليا او للفكاهة واال�سحاك، 
امنا كان يقراأ واقع العراق، والكثري 

من موا�سيعه موجودة حاليا".
وتابع ان���ه "حني نتح���دث عن عزيز 
عل���ي نتح���دث ع���ن �سخ����س معا�سر 
وطروحات���ه  العراق���ي  للواق���ع 
م�ستم���رة لغاي���ة الي���وم، وكان ملم���ا 
باللغ���ة العربي���ة ويخت���ار ن�سو����س 

ويلحنه���ا،  بنف�س���ه  مونولوجات���ه 
له���ذا بقيت اعماله ب�سم���ة يف ذاكرة 

املتلقي املعا�سر لتلك ال�سخ�سية".
م���ن جانب���ه ق���ال ال�سحف���ي قحطان 
جا�سم ج���واد، انه "بع���د ان اجريت 
م���ع الراحل عزيز عل���ي لقاء �سحفيا 
ا�ستمريت بالذهاب اىل منزله ب�سكل 
يومي، وكان���ت املعار�س���ة العراقية 
اغ���اين  تب���ث  الت�سعيني���ات  يف 
عزي���ز عل���ي ك���ون اغانيه تره���م لكل 
زم���ان وم���كان، وهي اح���دى ميزات 

مونولوجات عزيز علي".
وبني انه "حني طرحت ا�سمه الجراء 
حوار �سحفي معه مل تقبل ال�سحيفة 
ك���ون اغانيه تبث يف املعار�سة، لكن 
رئي�س الق�سم ا�سر على اجراء اللقاء 
وقدم مذكرة لوزير الثقافة واالعالم 
وكان الوزي���ر بال�سدفة يحبه وطلب 
من���ا ان ن�ستعجل اللقاء ب���ه، فذهبت 
اىل بيت���ه الج���راء اللق���اء، و�ساألن���ي 
م���اذا اعرف ع���ن عزيز عل���ي الجري 
ق���د  بال�سدف���ة  فكن���ت  اللق���اء،  مع���ه 

قراأت كتاب "اللحن ال�ساخر" للمفكر 
ح�س���ن العل���وي والذي �س���در نهاية 
ال�ستيني���ات، فتحدث���ت مع���ه وانبهر 
باملعلومات التي اعرفها عنه، ا�ستمر 
اج���راء اللق���اء لع�سرة اي���ام وا�سبح 
ملفا وا�ستغ���رق ن�سره �سهرا ون�سف 
ثم حت���ول بع���د 2003 اىل كتاب عن 
بطبع���ة  و�س���در  ميزوبوتامي���ا  دار 

مزيدة عن دار ال�سوؤون الثقافية".
واو�سح ان "عزي���ز علي تنباأ بثورة 
مت���وز 58 من خالل مونولوج "هاي 
ي���زول"  ح���ال  �سن���ة" و"كل  ال�سن���ة 
وحني حدث���ت الثورة تفاج���اأ باذاعة 
رقم تلفونه ومتت دعوته اىل االذاعة 

وقدم اوبريت اآنذاك".
ولف���ت اىل ان "عزي���ز عل���ي يتح���دث 
ويكت���ب �سبع لغات وه���ذا االمر نادر 
ميل���ك  ال  وان���ه  ال�سيم���ا  احل�س���ول 

حت�سيال درا�سيا متقدما".
 ب���دوره ق���ال املخ���رج جم���ال حممد، 
ان���ه "ع���ام 1994 كانت ل���دي نية ان 
ا�ستغ���ل برناجم���ا منوع���ا ع���ن حياة 
الفن���ان الراحل عزيز علي وا�ستعنت 

باملونولوج�ست عل���ي الدبو وذهبنا 
اىل من���زل عزي���ز علي وح���ني دخلنا 
علي���ه كان قد باع جزءا من منزله من 
اجل املعي�سة، وكان يف وقتها يعاين 
م���ن �سعوب���ة يف احلرك���ة والنطق، 
رف�س اج���راء اللقاء وق���ال �ساأ�سبح 
مثارا لل�سفقة، عر عن �سعوره باالمل 
لك���ون النا�س يف ال�سارع ال يعرفونه 

رغم ما قدمه لل�سعب العراقي".
وذكر انه "احببته يف طفولتي كوين 
م���ن عائل���ة ي�ساري���ة كان���ت تت���داول 

اغانيه وترددها دوما".
ف���الح  يف اخلت���ام حت���دث اال�ست���اذ 
املونول���وج  معن���ى  ع���ن  اخلي���اط 
معلوم���ات  تق���دمي  يف  وم�ساهمت���ه 
خا�سة لقنوات تلفزيونية تعمل على 
اع���داد وثائقي���ات ع���ن حي���اة الفنان 

الراحل عزيز علي.
تق���دمي  املمي���زة  اجلل�س���ة  و�سه���دت 
الفن���ان  مونولوج���ات  م���ن  العدي���د 
الراح���ل عزي���ز علي، الت���ي ابدع يف 
غنائه���ا الفنان جم���دي ح�سني برفقة 

فرقة الرتاث.

 متابعة املدى

انطلقت فعاليات معر�س الريا�س الدويل 
للكت����اب مب�ساركة العديد م����ن دور الن�سر 
العربي����ة والدولية. وكان����ت ل� )دار املدى( 
م�ساركة متمي����زة يف املعر�س لهذا العام. 
وق����ال ال�سيد ايهاب القي�س����ي مدير الن�سر 
يف ال����دار: منذ اليوم االأول كانت م�ساركة 
املدى هذا العام متميزة وا�ستقطب جناح 
املدى جمه����ورا وا�سعا من رواد املعر�س، 
فقد �ساركت الدار بجناح كبري وبعناوين 
والرواي����ات  الرتجم����ة  منه����ا  خمتلف����ة 
واملذك����رات وال�سرية وعناوي����ن اأخرى.. 
وكان����ت )دار امل����دى( ق����د �سه����دت اقب����ااًل 
كبريًا م����ن قبل الزوار املعنيني بالروايات 
اىل  ا�ساف����ة  نوب����ل  و�سل�سل����ة  املرتجم����ة 
اأح����دث اال�س����دارات يف جم����االت عديدة. 
ويف تعليق����ات عل����ى توي����رت و�سفح����ات 
الفي�سبوك، ا�ساد الكثري من زوار املعر�س 
بجن����اح دار املدى واعت����روه متميزا من 
خ����الل الكت����ب الت����ي عر�سه����ا وخ�سو�سا 

الرتجمات التي القت اقباال كبريا.
الريا�����س  يف  الكت����اب  معر�����س  وكان 

ق����د افتت����ح ي����وم اخلمي�����س 29 اأيل����ول/
�سبتم����ر 2022 وي�ستم����ر حت����ى العا�سر 
من ت�سري����ن االأول/اأكتوبر اجلاري حتت 

�سعار: »ف�س����ول الثقاف����ة«، وباإ�سراف من 
هيئ����ة االأدب والن�سر والرتجم����ة، التابعة 
لوزارة الثقافة ال�سعودية، وتبداأ فعالياته 

يومّيا من ال�ساع����ة 11 �سباحا وحتى 12 
منت�س����ف اللي����ل.  ي�س����كل املعر�����س حدًثا 
ثقافّي����ا مهّما يف امل�سهد الثق����ايف العربي، 
بو�سف����ه اأحد اأهم معار�س الكتب العربية 
من حيث ع����دد الزوار، وحج����م املبيعات، 
وتنوع براجم����ه الثقافية، وم�ساركة اأبرز 
دور الن�سر العربية واالإقليمية والدولية.

ي�سه����د معر�����س الريا�س ال����دويل للكتاب 
ب�سكل يومي طيلة اأيام انعقاده الكثري من 
الفعالي����ات، والرامج الثقافي����ة النوعية، 
املجتم����ع،  �سرائ����ح  كل  ت�سته����دف  الت����ي 
وت�س����كل ناف����ذة ثقافية يتع����رف العامل من 

خاللها على الثقافة ال�سعودية.
�سم����ن الرنام����ج الثق����ايف ميك����ن ل����زوار 
املعر�����س ح�سور ن����دوات ثقافي����ة واأدبية 
متنوع����ة، واأم�سي����ات �سعري����ة ت�سم نخبة 
م����ن �سع����راء النبط����ي والف�سي����ح؛ وُتقام 
الفعالي����ات على املن�سة الرئي�سة، ومن�سة 
احلوار مبعر�س الريا�س الدويل للكتاب.

يهتم ه����ذا اجلناح ب����كل ما يتعل����ق بثقافة 
الطف����ل واالأن�سط����ة املوجهة اإلي����ه؛ ب�سكل 
ي�سهم يف تعزيز منوه، وتطوير مهاراته، 
�سمن اإطار ترفيه����ي وتعليمي، مب�ساعدة 

جمموع����ة م����ن اخل����راء يف جم����ال ثقافة 
الطفل.

ن����دوة  املعر�����س 71  برنام����ج  ويت�سم����ن 
و22 ور�سة عم����ل و�سبع اأم�سيات �سعرية 
و�ستة عرو�����س م�سرحي����ة وت�سع حفالت 
كم����ا  للطف����ل.  فعالي����ة  و55  مو�سيقي����ة 
"تقري����ر احلال����ة الثقافي����ة يف  �سيناق�����س 
اململك����ة ال�سعودي����ة لع����ام 2021" خ����الل 

ندوة حوارية خا�سة.
كل  املعر�����س  فعالي����ات  يف  وي�س����ارك 
م����ن امل����وؤرخ ال�س����وري ف����اروق م����ردم بك 
احلارث����ي  جوخ����ة  العماني����ة  والكاتب����ة 
جاب����ر  حج����ي  االإري����رتي  والروائ����ي 
والروائ����ي التون�س����ي احلبي����ب ال�سامل����ي 
والروائي املغربي �سعيد يقطني والكاتب 
وت�ست�سي����ف  جبيل����ي.  �سي����اء  العراق����ي 
مدينة الريا�س بالتزامن مع اأيام املعر�س 
هيئة  تنظمه  النا�سرين" ال����ذي  "موؤمت����ر 
بالتع����اون  والرتجم����ة  والن�س����ر  االأدب 
م����ع جمعي����ة الن�س����ر ال�سعودي����ة بح�سور 
جمموع����ة كب����رية م����ن املتخ�س�س����ني يف 
�سناع����ة الكتب ميثل����ون دور ن�سر حملية 

وعربية واأجنبية.
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�سدرت حديث���ًا عن دار املدى رواية م���وريف للكاتب �سمويل 
بيكي���ت، ترجمة ح�سني عجة. و�س���ف رواية "موريف" يعني 
و�س���ف حم���اوالت بطلها م���وريف لتفادى ح���دوث اأي �سيء، 
وحم���اوالت االأط���راف االأخ���رى يف حدوث �سيء ل���ه، لتدور 
االأح���داث بني لندن ودبلن. ويعي�س موريف على مبداأ اأقل ما 
ميك���ن من امل�سارك���ة يف اأحداث الع���امل اخلارجي، فطموحه 
االأكر يتمحور حول جلو�سه على كر�سيه اخليزران الهزاز، 
والتاأرج���ح حت���ى ي�س���ل اإىل حالة م���ن التاأمل يتح���رر فيها 
العق���ل من اأ�سر اجل�سد، ليحل���ق بخياله بعيدا. وعلى الرغم 
م���ن غرابة طباع���ه و�سخ�سيته الرمادي���ة، كان حمبوبا من 

قبل الن�ساء.

لن جتد عراقيًا ي�سعر بالراحة 
وال�سعادة يف بالد الرافدين 

با�ستثناء ال�سيا�سيني وعوائلهم 
ومقربيهم والتابعني لهم. ظن 

العراقيون اأنهم �سيعي�سون اأ�سعد 
اأيام حياتهم يف ظل �سا�سة يوؤمنون 

بالدميقراطية، ومل يكونوا 
يتوقعون اأن الرملان �سيتحول 

اإىل �سوق للمناكفات وال�سفقات 
وت�سدير كل ما هو فا�سل 

وارجتايل.
منذ �سنوات وال�سا�سة ومقربوهم 

اأبدلوا ملفات مثل التنمية والعدالة 
االجتماعية  وانتخابات نزيهة، 

وحكومة م�ستقلة مبلف اآخر ا�سمه 
حكومة التوافق، ففي كل يوم 
ي�سحو العراقيون على �سوؤال 

جديد؛ هل �سيرتكنا ال�سيا�سيون  
يف حالنا؟ ليلحقه �سوؤال اآخر؛ وهل 

�سيقبلون باالعتزال واالعتذار عن 
�سنوات اخلراب؟ وليجد اجلميع 
اأنف�سهم اأمام لعبة جديدة ا�سمها 

لعبة االإطار التن�سيقي اأم حتالف 
اإنقاذ وطن والتي حتى هذه اللحظة 
ال يعرف اأحد كيف ُتفك األغازها. من 

كان ي�سدق اأن التغيري الذي قدم 
من اأجله العراقيون على مدى اأكرث 
ثالثة عقود ت�سحيات ج�سام ميكن 
اأن ينتهي اإىل اأن تتحكم يف م�سري 

العراق مدفعية طهران وطائرات 
تركيا، فيما ي�سر �سا�ستنا على اأن 

لي�س باالإمكان اأح�سن مما كان .
اليوم نت�ساءل جميعًا هل ما و�سلنا 
له كان بفعل وتخطيط م�سبق اأم اأنه 
نتاج �سيا�سات ع�سوائية اأفرزت كل 

هذا الواقع املرير؟. بغ�س النظر 
عن االإجابة فالنتيجة واحدة وهي 
اأننا بعد اأكرث من ت�سعة ع�سر عامًا 

على التغيري فاإننا ال جند �سخ�سني 
اإال ويتفقان على �سيء واحد هو هل 
�ستعتذر اأحزاب ال�سلطة عن �سنوات 

القتل ونهب املال العام وتخريب 
موؤ�س�سات الدولة؟. اأكاد اأن اأجزم 
اأن معظم ال�سيا�سيني ومقربيهم  

ي�سحكون كل �سباح وهم يتابعون 
ان�سغال النا�س بق�سية تعيني رئي�س 

وزراء جديد.
وكاأننا اأيها ال�سادة وبعد ا�ست�سهاد 

اآالف العراقيني، نعود اإىل نقطة 
ال�سفر حيث ترف�س الكتل 

ال�سيا�سية اأن تتعلم من جتربة 
الت�سعة ع�سر عامًا التي مار�ست 

فيها لعبة االنتهازية واملحا�س�سة 
وفر�س االأمر الواقع، وكاأن 

القوى ال�سيا�سية اأمام خيارين ال 
ثالث لهما، الفو�سى اأو ال�سكوت، 

وبو�سوح اأكرث، ميكن القول 
اإن القوى ال�سيا�سية تعتقد اأنها 

بتن�سيبها لرئي�س وزراء �ست�سجل 
هدفًا يف مرمى املتظاهرين، بينما 

االأحداث تقول كلما تعنت �سا�سة 
اخل�سراء، فاإن �ساحات االحتجاج 

ت�سجل اأكرث من هدف م�سرف 
وقاتل.

اأيها ال�سادة يف الوقت الذي كانت 
فيه بع�س القوى ال�سيا�سية تتعارك 
على املنا�سب، كانت اأجيال جديدة 

تبحث عن بديل ت�ستظل به للتخل�س 
من ظلم ال�سا�سة، و�سوء ا�ستخدام 

ال�سلطة، بديل لديه ح�سانة �سد 
ثقافة التدجني واقت�سام الغنائم 

التي اأتقنها العديد من امل�سوؤولني، 
وال يح�سر معار�سته يف خطابات 

اأو موؤمترات �سحافية رنانة ليعود 
بعدها اإىل ال�سمت، يف هذا املناخ 
انبثقت حركة احتجاجية تطالب  

باإعادة ترتيب الو�سع ال�سيا�سي يف 
العراق، حتت �سعار واحد، عراق 

حر بال ف�ساد وطائفية.

من ي�سجل هدف 
�لفوز.. �لربملان �أم 
�حتجاجات ت�سرين؟

موريف

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم )االأحد( 
اأن درج���ات احل���رارة ترتف���ع قلي���ال ع���ن 
معدالته���ا لي���وم اأم�س يف بغ���داد والعديد 
من املحافظات، واأن اجلو �سيكون �سحوا 

يف عدد من  مناطق البالد.
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( ومعهد غوته ي�ستذكر�ن ر�ئد �ملونولوج �لعر�قي عزيز علي بيت �لـ)

انطالق معر�ض الريا�ض للكتاب وح�سور متميز للـ )املدى(

اقام بيت املدى يف �سارع 
املتنتبي بالتعاون مع 
معهد غوته االملاين، 

و�سمن فعاليات "جاي 
توك" جل�سة ا�ستذكار 
للفنان الكبري الراحل 

ورائد املونولوج العراقي 
عزيز علي، اأم�ض 

االول اجلمعة، قدمت 
فيها �سرية الراحل 

الفنية واالجتماعية 
والن�سالية، ف�سال عن 

تقدمي باقة من اغنياته 
املوؤثرة.

اأغلق���ت هيئة االإذاع���ة الريطانية "ب���ي بي �سي"، 
االإذاعة العربية بعد 84 عاما من اخلدمة، يف اإطار 
خطته���ا الإع���ادة الهيكل���ة والتوج���ه اإىل العرو�س 

الرقمية نتيجة اأزمة مالية.
وقالت الهيئة، يف بي���ان، اإنه من املقرر اإلغاء 382 
وظيف���ة مبوجب ه���ذا القرار، واإغ���الق راديو "بي 
ب���ي �سي عربي" وراديو "بي ب���ي �سي الفار�سي"، 
م�س���رية اإىل اأن "الت�سخ���م والتكالي���ف املرتفع���ة 
وت�سوي���ة ر�س���وم الرتخي�س النقدي���ة الثابتة اأديا 

اإىل اتخاذ خيارات �سعبة".
و�ستوا�س���ل "بي بي �س���ي" اخلدم���ة العاملية للغة 
االإجنليزي���ة عل���ى ال�سعي���د العاملي كهيئ���ة اإذاعية 
عل���ى م���دار 24 �ساع���ة، م���ع االإع���الن ع���ن مواعيد 
وبرام���ج جديدة وبودكا�س���ت يف الوقت املنا�سب، 

بح�سب "يورونيوز" نقاًل عن "الغارديان".
ع���امل  ف���ى  وزل���زاال  �سدم���ة  اخل���ر  ه���ذا  واأث���ار 
املوج���ات االإذاعية املوجهة للعامل العربي، واعتر 
�سحفي���ون كرث اإغالق هذا ال�س���رح االإعالمي املهم 

مبثابة خ�سارة ال تعو�س.
واأو�سح���ت �سبك���ة "ب���ي ب���ي �س���ي" اأن خدماته���ا 
الدولي���ة بحاج���ة اإىل توف���ري 28.5 ملي���ون جنيه 
م���ن  كج���زء  دوالر(،  ملي���ون   31( اإ�سرتلين���ي، 
املدخرات ال�سنوي���ة االأو�سع البالغ���ة 500 مليون 
جني���ه اإ�سرتلين���ي كج���زء م���ن حماولته���ا جلع���ل 

ال�سركة رائدة رقمية.
من جانبها، قالت مديرة خدمة ب�ي بي �سي العاملية، 
ليليان الندور، يف ت�سريحات اإعالمية اإنه "مل يكن 

دور بي بي �سي اأكرث اأهمية يف جميع اأنحاء العامل 
م���ن اأي وقت م�سى كما هو اليوم"، م�سرية اإىل اأن 
ال�سبكة حظيت بثقة مئات املاليني من االأ�سخا�س. 
وتابع���ت "تتغري الطريقة التي ي�سل بها اجلمهور 
اإىل االأخب���ار واملحتوى ويتزاي���د التحدي املتمثل 
يف الو�س���ول اإىل النا����س يف جمي���ع اأنحاء العامل 

واإ�سراكهم بجودة ال�سحافة املوثوقة".
جدير بالذكر اأن االإذاعة الريطانية حققت وجودا 
وا�سعا يف املنطقة العربية من خالل برامج ومواد 

اإخبارية متنوعة، ف�سال عن تقدميها باأ�سوات اأملع 
االإعالميني الذين �سنعوا مكانة مرموقة يف العامل 

العربي.
وق���د تاأ�س�س���ت هيئ���ة االإذاع���ة الريطاني���ة الع���ام 
الريطاني���ة  االإذاع���ة  �سرك���ة  ا�س���م  1922 حت���ت 
وب���داأت الب���ث ك�سرك���ة راديو خا�س���ة. ويف مطلع 
الع���ام 1927، حتول���ت الهيئ���ة اإىل �سرك���ة عام���ة 
عندما تدخلت احلكوم���ة الريطانية للحفاظ على 

الو�سيلة االعالمية اجلديدة.

بعد 84 عامًا من اخلدمة.. اإذاعة "بي بي �سي" العربية تختفي اإىل االأبد
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