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اﻻدارة رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

دينار

ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺪى
ﻣﻠﺤﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ اﺳﺒﻮﻋﻲ
) (4ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول 2009
(16اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ -اﻻﺣﺪ
اﻟﻌﺪد )19

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ
ﻛﺘﺐ
ﻧﻘﺪ
ﻋﺎﻡ
ﻧﺼﻮﺹ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺴﺮﺡ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺣﻮﺍﺭ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ



ﻣﻜﺘﺒﺔ




�صندوق النقد يبدي ا�ستعداده لإقرا�ض العراق خم�سة مليارات دوالر

ﻟﻨﺪﻥ /ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻕ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻳﻀﻴﻒ
ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟ
ﻟﻌﻴﺒﻲ ﺻﺎﺣﻲ ﻳﻮﻡ
ﻓﻴﺼﻞ
ﺍﻟـــﻘـــﺎﺩﻡ ١٠/١٠
ــﺖ
ﺍﻟــﺴــﺒ ـﻞ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ
ﻓــﻲ ﺣــﻔـ
ـﻦ ﺍﻟـــﺬﺍﺕ " ﺍﻟــﺬﻱ
" ﺑﺤﺚ ﻋـ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻘﻠﻪ

ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ــﻤـــﺎﻝ ﻣـــﻦ ﻓــﺘــﺮﺓ
ﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻋــﻠــﻰ ﺃﻋـ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﻟ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ
ﺎﻷﻟــﻮﺍﻥ ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑ ـ
ﻛﻞ ﻓﻴﻠﻢ
ــﺎﺕ ﺍﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
 ١٩٢٦ـ  ،( ٢٠٠٨ﻭﻛﺬﺍ
ـﺎﺑ
ـ
ـﺘ
ﻋﻠﻰ ﻛـ
ﺷﺎﻫﻴﻦ )
ﻹﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺃﻣــﺜــﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ
ﻟــﻨــﻘــﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
ﺍ ﻮﻓــﺎﻧــﻲ ﻛــﺎﺭﺍﻧــﺪﻳــﻨــﺘــﻪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺟــﻴــ
ﺍﻟﻤﻴﻠﻮﺩﺭﺍﻣﺎ ،ﻭﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺳﺒﺮﻳﻐﺎﺙ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺻﺒﺮﻱ  ،ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﻋﺒﺪ
ﻏﺎﺑﺮﻳﻞ
ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ  ،ﺿﻴﺎﺀ
ﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﺟﻒ ﺳﺎﺗﻮﻳﻞ
ﻟﺤﻴﺪﺭﻱ  ،ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﹰ ﺑﻌﻤﻖ ﻻ
ﺻﻼﺡ ﺟﻴﺎﺩ  ،ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻳ
ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺍ
ﻣﺘﺘﺒﻌﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺳﻴﻨﻤﺎﻩ
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ
ﺃﻣﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻠﻴﺐ ﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ
ﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ
ﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﺳﻬﻴﻞ ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎﺩﺭ،
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻗﻀﻴﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻘﺸﻄﻴﻨﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻈﻬﺮ  ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﻣﻬﻤﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ
ﻣﻄﺸﺮ،
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻌﺰﺍﻭﻱ  ،ﻣﻬﺪﻱ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻭﻻ ﺭﺃﻱ
ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻓﻴﻔﺮﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻣ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ.
ﺛﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﻓﻜﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻓﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ،
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ
ﻋﻴﻮﻥ ﻧﻘﺎﺩ



ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ


 
ﻣﺘﻦ
ﻓﺮﻭﻍ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺶ

ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺍﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ





ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ





ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺵ ﻫﻮ
ﺗﺸﻜﻞ ﺆﺭﺷﻔﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ –
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣ ﻟﻤﺎﺿﻲ  ،ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻫﻴﺪﺟﺮ
ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻭﺍﻻﻟــﻔــﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻔﻮﻕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ـﻦ ﻫــﺬﻩ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﻭﻣـ
ﺃﻳﺔ ﻗﻮﻯ
ﻭﺍﻟــﺨــﺮﺍﺏ ،ﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓـ)ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ –
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍ
ﺃﺧﺮﻯ،
ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺟﺪﻳﺪ.. .
ﻗﻠﻴﻄﺲ(،
ﻫﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ،
ﻏﺮﻳﺒﹰﺎ ﻋﻨﻪ.

ﻭﺗﻠﺒﺴﻪ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ

ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ

بغداد /املدى
قال رئي�س ادارة ال�شرق االو�سط و�آ�سيا الو�سطى ب�صندوق
النقد ال��دويل م�سعود �أحمد ام�س ال�سبت :ان ال�صندوق
يعمل ب�شكل جيد مع العراق يف حمادثاتهما ب�ش�أن قر�ض
مايل ت�صل قيمته اىل ما يقارب اخلم�سة مليارات دوالر،
مبديا ثقته يف حتديد ال�سبل املنا�سبة لدعم البلد.
وك���ان م�ست�شار يف ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال �ع��راق��ي ق ��ال يف
ت�صريحات بح�سب جملة اميرجينج ماركت�س الرتكية

ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻴﻠﻤﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺝ
ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﻼﻣﻪ
ﻟﻠﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺃﻓﻴﺸﺎﺗﻬﺎ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ /ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻕ
ﻟﻢ
ﻓﻬﻲ ﻧﻴﺰﻙ  ،ﺳﺮﻋﺎﻥ

ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﻃﻮﻳﻼ،
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻱ
ﺸﻜﻴﻠﻴﻨﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ  ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ /ﻋﺒﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘ
ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ
ﺗﻘﻴﻢ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﺍﻻﺩﺑــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟ
ﺍﻻﻭﻝ ﻣــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ...
ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺟــﺪﺍ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ  ٢٠٠٩/١٠/٣ﺟﻠﺴﺔ
ﻗﻴﺲ ﻋﻴﺴﻰ
ﺔ.ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﺳﺮﻳﻌﺎ؟ﻋﺎﺷﺖ ﺣﻴﺎﺓ
ﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻣ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻭﻝ ٢٠٠٩
١٩٦٧ﻡ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
)-١٩٣٥
ﺍ
ﺑﺎﻳﺔ
ﻤﺪﻳﻨﺘﻲ-
ـﺎﻭﻝ ﺍﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻟﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺠﺪﻳﺪﺓ -ﻣﺮﺍﺙ ﻟﻴﺴﺖ ﻟ
ﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ
ﺗﻼﺣﻘﻬﺎ ﻭﺗــﺤـ
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ،ﺩﺍﺋﺒﺔ ﺍﻟ
ﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﺍﻧﺰﻳﺎﺣﺎﺕ،ﻫﺬﺍ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ،ﻭﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻟ ﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ
ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻓﻦ
ﺼﺮﻱ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒ
ﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ.
ﻭﻣﻨﺠﺰﻩ ﺍﻻﺩﺑﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍ
ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ....
ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟ
ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻕ

ام�س :ان��ه "غري مت�أكد" من �أن ال�ع��راق ي�ستطيع تلبية
�شروط ال�صندوق فيما يتعلق بقر�ض قيمته  5.5مليار
دوالر.
وقال �أحمد" :جنري مناق�شات ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل لدعمهم
ع��ن طريق برنامج م��ن ن��وع م��ا على م��دى ال�ع��ام املقبل.
املناق�شات املالية جتري يف هذه اللحظة .وا�ضاف "�أنا
واثق من �أننا نعمل ب�شكل جيد معا و�سيكون مبقدورنا
حتديد �سبل تقدمي امل�ساعدة".

ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺗﺆﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻫﻞ
ﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻨﺔ ﺍﻟ
ﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ؟
ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟ
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻛﺎﻟﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
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ﺍﺫﻻﻝ ﻟﺒﻨﻲ
ﺍﻟــــﺒــــﺸــــﺮ
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮ
ﻭﺍﻧــﺘــﻬــﺎﻙ
ﻟـــﻬـــﻢ ﻓــﻲ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﻱ،
ﻣﻦ
ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻳﻨﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻭﺍﻟــﻔــﻘــﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﺣﻴﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ
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ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
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ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ...

ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺎﻫﻮﺩ
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ح�سا�سية كالب احلرا�سة ت�ؤجل ا�ستجواب وزير الكهرباء

رئي�س جلنة النزاهة يف الربملان يطالب
مبنعه من ال�سفر لتورطه بالف�ساد

بغداد /املدى
ط��ال��ب رئ �ي ����س جل �ن��ة ال �ن��زاه��ة يف
جمل�س ال �ن��واب ��ص�ب��اح ال�ساعدي
ب�سحب ج��واز �سفر وزي��ر الكهرباء
ف��ورا وع��دم منحه اية ت�أ�شرية �سفر
وان ال تتكرر عملية ه��روب وزيري
الكهرباء ال�سابقني ايهم ال�سامرائي
وحم�سن �شال�ش ووزير التجارة عبد
الفالح ال�سوداين  ،وبالتايل الرك�ض
وراء الطائرات لإرجاعهم .
وق ��ال ل �ـ (امل� ��دى) ام ����س :ان ت�أخري
ج��ل�����س��ة امل� �ج� �ل� �� ��س امل �خ �� �ص �� �ص��ة
ال��س�ت�ج��واب وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء كرمي
وح �ي��د ج ��اء ب���س�ب��ب م��ا ا� �ش �ي��ع عن
وجود متفجرات داخل قاعة الربملان
 ،وا�صفا ذلك بانه حماولة لتعطيل
عملية اال�ستجواب .
واو��ض��ح ال�ساعدي :ان ت�سرت اية
جهة او ق��وى �سيا�سية على وزير

الكهرباء كرمي وحيد هي م�شاركته
يف الف�ساد االداري واملايل املتورط
فيه.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال ع �� �ض��و جمل�س
النواب عن كتلة االئتالف العراقي
امل��وح��د علي ال �ع�لاق :ان ع ��ددا من
الربملانيني اخرج م�س�ألة ا�ستجواب
امل�س�ؤولني من م�ضمونها احلقيقي
ومت ت�سيي�سها و��ص��ار ال�ه��دف منها
�سيا�سيا اكرث مما هو مهني.
وا�ضاف العالق لـ(املدى) :ان بع�ض
الربملانيني عندما ي�ستجوبون وزيرا
او م�س�ؤوال ي�ضعون يف ح�ساباتهم
ان هذا الوزير ينتمي اىل هذه اجلهة
ال�سيا�سية او تلك  ،وت�ك��ون هناك
�صراعات �سيا�سية بدال من االهتمام
باالمور املهنية التي تتطلبها عملية
اال�ستجواب وتهدف اليها.
فيما قال رئي�س كتلة القائمة العراقية

الوطنية يف جمل�س ال�ن��واب جمال
البطيخ :ان بع�ض الكتل ال�سيا�سية
حت��اول عرقلة عمليات ا�ستجواب
امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن  ،وو�� �ض� �ع ��ت جباال
كونكريتية امامها خ�لال ال�سنوات
املا�ضية.
وا� �ض��اف :ان اال��س�ت�ج��واب م�سالة
ايجابية متكن امل�س�ؤول ال��ذي يتهم
بالتق�صري ان يو�ضح وجهات نظره
ويقدم االدل��ة الثبوتية على ما يتهم
به وان مل ميلك ذلك ويثبت تق�صريه
يحال اىل املحاكم.
وا� � �ش� ��ار ال �ب �ط �ي��خ اىل ان عملية
اال��س�ت�ج��واب ت�ع�ثرث خ�لال الفرتة
املا�ضية وه�ن��اك م��ن عرقلها ون�أمل
مل��ا ب�ق��ي يف ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة تفعيل
هذا امللف وا�ستجواب كل من يتهم
بالف�ساد او التق�صري يف عمله.
ف �ي �م��ا اك� ��دت ال �ن��ائ �ب��ة ع ��ن الكتلة

ال�صدرية مها ال��دوري العثور على
متفجرات داخل قاعة جمل�س النواب
ام�س وقالت يف ت�صريح لـ(املدى):
ان املتفجرات كانت ت�ستهدف مكان
وجود الكتلة ال�صدرية  ،ومت اغالق
القاعة بانتظار فريق اخلرباء.
وكانت هيئة رئا�سة جمل�س النواب
اعلنت ت��أج�ي��ل جل�سة االم ����س اىل
اليوم االحد .
وق��ال م�صدر يف هيئة الرئا�سة ان
جل�سة اليوم �ستخ�ص�ص ال�ستجواب
وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وال� �ق ��راءة االوىل
لتعديل قانون االنتخابات الربملانية
لعام . 2005
وك � ��ان م ��ن امل� �ق ��رر ان ي �ت��م ام�س
ا�ستجواب وزير الكهرباء والقراءة
االوىل لتعديل ق��ان��ون االنتخابات
الربملانية لعام  2005اال ان ما ا�شيع
ع��ن وج ��ود م�ت�ف�ج��رات داخ ��ل قاعة
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الغرف التجارية ت�سعى ال�سرتجاع
مقتنيات مرقد الإمام احل�سني املهربة

الربملان � ّأجل اجلل�سة.
اىل ذل ��ك اعلنت م���ص��ادر برملانية
ت�أجيل جل�سة ام�س ال�سبت  ،ب�سبب
خماوف من احتمال وجود متفجرات
يف قاعة االجتماعات بعد ان رف�ضت
كالب احلرا�سة مغادرة املكان.
وقال النائب �صباح ال�ساعدي رئي�س
جلنة النزاهة يف ال�برمل��ان بح�سب
وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ان "اجلل�سة
ت�أجلت ب�سبب ما ا�شيع عن وجود
متفجرات داخل قاعة االجتماعات".
وا� �ض��اف ان "هذا االم ��ر ل��ن يعطل
ا�ستجواب الوزير".
من جهته ،اكد م�صدر يف الربملان ان
"اجلل�سة ت�أجلت اىل اليوم االحد
ب�سبب اجراءات امنية".
ل �ك��ن ال�����س��اع��دي ق� ��ال ان "املواد
(املتفجرة) م�ؤ�شر على وجود جهات
تريد تعطيل اال�ستجواب".

بغداد /املدى
طالب رئي�س احتاد الغرف التجارية العراقية جميع
التجار العراقيني بامل�ساهمة ب�إعادة جميع املقتنيات
االث��اري��ة العراقية وخا�صة التي تتعلق مبرقدي
االمامني احل�سني واخيه العبا�س (ع) والتي هربت
�إبان االنتفا�ضة ال�شعبانية اىل خارج العراق.
وقال املهند�س جعفر احلمداين اثناء زيارته مرقد
االم��ام احل�سني عليه ال�سالم واالط�ل�اع على �آخر
امل�ستجدات التي تخ�ص م�شروع متحف االمام
احل�سني (ع) ،ق��ال :ان االحت��اد ي�سعى اىل ان�شاء
برنامج تثقيفي للتجار العراقيني ح��ول توجيه
عنايتهم ب�أهمية ا�ستعادة املقتنيات العراقية التي
من املمكن اعادتها من خارج البلد والتي �سربت يف
عهد النظام البائد يف ظروف غام�ضة اىل اخلارج.
وا�ضاف احلمداين بح�سب موقع (ن��ون) :ان من
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االئتالفات اجلديدة ر�سمت حدود امل�شهد االنتخابي املقبل
خطة لن�صب منظومة هاتفية تعمل بنظام الدفع امل�سبق

الأمم املتحدة تعني نائب ًا جديد ًا
ملمثل الأمني العام يف بغداد

ت�شغيل مر�صد كركوك الزلزايل
وربط املرا�صد عرب الأقمار ال�صناعية
كركوك /املدى
ذكر م�س�ؤول دائرة الر�صد الزلزايل يف هيئة الأنواء اجلوية ام�س ال�سبت� :أن الهيئة
قامت بت�شغيل مر�صد كركوك الزلزايل �ضمن املرحلة االوىل العمال ن�صب مرا�صد
زلزالية يف عموم مناطق العراق ثم ربطها ب�شبكة مت�صلة عرب الأقمار ال�صناعية.
وقال علي عبد اخلالق بح�سب وكالة (�آكانيوز)� :إن "دائرة الأنواء اجلوية والر�صد
الزالل متكنت من ت�شغيل مر�صد كركوك الزلزايل ملتابعة الأن�شطة الزلزالية على طول
نطاق ن�شاط زاغرو�س الزلزايل" .و�أو�ضح �أن "املر�صد ذو موا�صفات تقنية عالية
ويعمل ب�أ�سلوب الت�شغيل واخلزن الرقمي ومعتمد وفق موا�صفات املرا�صد العاملية
ومت ت�سجيل املر�صد �ضمن مركز ت�سجيل املرا�صد الدولية حتت م�سمى (.")IKRK
وبني عبد اخلالق �أن "ت�شغيل املر�صد ي�أتي �ضمن ن�شاط الدائرة يف ن�صب مرا�صد
زلزالية يف مناطق (بغداد ،املو�صل ،بدرة ،والنا�صرية) و�سوف يتم يف هذا ال�شهر
ت�شغيل مر�صد �ساد�س يف الرطبة مبحافظة االنبار ومع ت�شغيل مر�صد الرطبة �سيتم
اجناز خريطة زلزالية لعموم مناقط العراق لتحديد اخلطوك والهزات االر�ضية".
و�أ�ضاف� :أنه "بعد االنتهاء من املرحلة الأوىل بت�شغيل املرا�صد يف عموم مناطق
العراق ت�سعى الهيئة يف املرحلة الثانية اىل ربط جميع املرا�صد الزلزالية عرب �شبكة
متطورة مرتبطة باالقمار ال�صناعية وهذا �سوف يوفر �سرعة يف �إي�صال املعلومة
ويوفر اجلهد والوقت يف ر�صد الن�شاط الزلزايل و�إي�صالها اىل مركز الر�صد الزلزايل
الرئي�س يف العا�صمة بغداد".
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بغداد /املدى
عينت االمم املتحدة ام�س ال�سبت ال�سويدية كري�ستني ماك ناب نائبا ملمثل االمني
العام اخلا�ص يف العراق حمل ديفيد �شرير.
وذكرت �إذاعة االمم املتحدة ام�س :ان ماك ناب �سترت�أ�س وحدة الدعم الإن�ساين
والتنمية يف بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف العراق كما �ست�شغل من�صب من�سق
الأمم املتحدة املقيم ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف العراق .
وت�شغل كري�ستني ماك ناب حاليا من�صب املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ومن�سق الأمم املتحدة املقيم يف البو�سنة والهر�سك كما �شغلت من�صبا
م�شابها بني عامي  ،2002و 2006يف الأردن.

اعتقال قيادي يف القاعدة متورط
بتفجريات الأربعاء

ريا�ض عايد يفوز بك�أ�س العرب للفرو�سية
�سيطرات بغداد واالرباك املروري حا�ضران يف �شوارعها  ..عد�سة� :سعد الله اخلالدي

ال���ي���وم ..ال�ب�رادع���ي ي��ج��ري ج��ول��ة م��ب��اح��ث��ات ن��ووي��ة يف ط��ه��ران
طهران /وكاالت
يف وقت يبد�أ املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية حممد الربادعي اليوم االحد
جولة مباحثات يف طهران مع احلكومة
االي ��ران� �ي ��ة .ان �ت �ق��د ال��رئ �ي ����س االي � ��راين
حممود احمدي جن��اد الرئي�س االمريكي
ب ��اراك اوب��ام��ا ،م ��ؤك��دا "�صدق" م�سعى
ب�لاده باعالنها بناء موقع تخ�صيب ثان
لليورانيوم.
وقال م�صدر يف املنظمة االيرانية للطاقة
الذرية بح�سب وكالة فران�س بر�س طالبا
عدم ك�شف ا�سمه" :ان الربادعي و�صل اىل

طهران ام�س ال�سبت و�سيجري حمادثات
مع امل�س�ؤولني النوويني االيرانيني اليوم
قبل ان يغادر ايران ليل االحد االثنني".
وكانت ال�سلطات االيرانية التي وافقت
اثناء حمادثات جنيف على زيارة مفت�شي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يف غ�ضون
ا�سبوعني" مل��وق�ع�ه��ا ال �ث��اين لتخ�صيب
ال �ي��وران �ي��وم ق ��رب ق ��م ،داع �ي��ة اخلمي�س
الربادعي لزيارة ايران .وي�شتبه الغربيون
يف ان اي��ران ت�سعى م��ن وراء برناجمها
النووي املدين اىل اقتناء القنبلة الذرية،
االمر الذي تنفيه طهران ب�شكل قاطع .ومنذ

�ست �سنوات مل تتمكن الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ر�سميا من حتديد طبيعة
الربنامج النووي االي��راين .وقد ازدادت
ال�شكوك الغربية اثر االعالن يف  25ايلول
عن وجود موقع قم الذي مل تتبلغ الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وجوده اال قبل ايام
قليلة .واعترب الربادعي ان ايران بت�أخرها
يف اعالن موقعها الثاين جعلها "جمانبة
للقانون".
م��ن جهة اخ��رى داف��ع الرئي�س االي��راين
حممود احمدي جناد ال�سبت عن "�صدق"
ب�ل�اده ال�ت��ي اعلنت ب�ن��اء م��وق��ع تخ�صيب

برملان كرد�ستان ي�سمي اللجان ويناق�ش قانون
متويل الأحزاب
بغداد /املدى
�أعلن �ساالر حممود ع�ضو برملان كرد�ستان،ام�س ال�سبت
�أن الربملان �سي�سمي خالل اال�سبوع احلايل ،اللجان التي
�ست�شرف على �سري االع �م��ال ،مبينا ان��ه وح�سب النظام
الداخلي للربملان وا�ستنادا اىل الفقرة الثالثة من املادة ،39
�سيتم تر�شيح رئي�س ونائب ومقرر اللجان البالغة ت�سع
ع�شرة جلنة ،وذكر ان هنالك اطرافا تدعو اىل االعتماد على
مبد�أ التوافق ،و�ستجري مناق�شة الر�أيني ،غري اننا كالقائمة
الكرد�ستانية نف�ضل طريقة االنتخابات الختيار الأن�سب
لأنها تراعي اال�ستحقاقات االنتخابية التي تعك�س ال�شفافية
يف العمل الربملاين.
وا� �ض��اف حم�م��ود بح�سب) ( :pukmediaان هنالك

م�شاريع عديدة تنتظر ت�شريعها من قبل برملان كرد�ستان
منها م�شروع قانون متويل االح��زاب التي تعتزم القائمة
الكرد�ستانية تقدميه اىل رئا�سة الربملان ،لقراءته ومداولته
كي ي�صبح قانونا ،مو�ضحا :ان هذا القانون �سيكون كفيال
بتحقيق امل���س��اواة ب�ين االح���زاب ،ول�ك��ي ي��أخ��ذ ك��ل حزب
ح�صته التمويلية من حكومة اقليم كرد�ستان ح�سب املقاعد
التي يح�صل عليها يف ال�برمل��ان ،منوه ًا اىل �أن القائمة
الكرد�ستانية و�ضعت �صيغة منا�سبة ل�لاح��زاب التي مل
حت�صل على اية مقاعد ،م�شريا اىل �أن هذه اخلطوة �ستدعم
�ضمان ا�ستمرار االحزاب ال�صغرية يف عملها ،وهي بدورها
ت�ساهم يف بناء العملية ال�سيا�سية وتعزيز الدميقراطية يف
االقليم.

مو�سى يحمل �إىل �صنعاء "�أفكار" تهدئة بني احلكومة واحلوثيني
القاهرة /وكاالت
توجه االم�ين العام للجامعة العربية
عمرو مو�سى ام�س ال�سبت اىل �صنعاء
الج��راء حم��ادث��ات تهدئة م��ع الرئي�س
اليمني على عبد الله �صالح يعر�ض
خاللها "افكارا" حول تهدئة االو�ضاع
مع احلوثيني.
وق ��ال م���ص��در م �� �س ��ؤول يف اجلامعة
بح�سب ما اوردته وكالة فران�س بر�س
ام�س ال�سبت :ان مو�سى "يحمل افكارا
�سيتم بحثها مع القيادة اليمنية لكيفية
تهدئة االو�ضاع ومعاجلتها" .ورف�ض

امل �� �س ��ؤول ال�ك���ش��ف ع��ن ط�ب�ي�ع��ة هذه
االفكار .وجتدد ال�صراع يف يف  11اب
املا�ضي يف اليمن بني القوات احلكومية
واملتمردين احلوثيني يف ما بات يعرف
ب�ـ "احلرب ال�ساد�سة" �ضمن النزاع
امل�ستمر بني الطرفني منذ العام .2004
وا� �س �ف��رت امل��واج �ه��ات ب�ي�ن ال�سلطة
املركزية واملتمردين عن مقتل االالف
يف ��ص�ع��دة يف ال �� �س �ن��وات االخ�ي�رة.
وتتهم ال�سلطات املتمردين احلوثيني،
باالرتباط بايران وباحل�صول على دعم
منها ،كما تتهمهم بال�سعي اىل اعادة

ب�ين ه��ذه امل��واد االث��اري��ة مقتنيات خا�صة مبرقد
االمام احل�سني من ال�ضروري اعادتها اىل موقعها
ال�صحيح ،اال وه��و متحف االم��ام احل�سني عليه
ال�سالم.
من جهته ،ا�شار م�س�ؤول متحف االم��ام احل�سني
عالء احمد الدين اىل ان ادارة املتحف قامت بان�شاء
موقع الكرتوين على �شبكة االنرتنت يحوي ارقام
هواتف وبريد ًا الكرتوني ًا ي�سمح للراغبني باهداء
او اع� ��ادة امل�ق�ت�ن�ي��ات ال �ت��ي ت�خ����ص م��رق��د االم ��ام
احل�سني.
وا�ضاف احمد :ان ادارة املتحف ا�صدرت اعالنا
وقامت بار�ساله اىل جميع املتاحف واملراكز االثرية
وبع�ض ال�سفارات الدولية بينت من خالله انها
م�ستعدة ال�ستالم اي اثار تعود للعتبة احل�سينية
املقد�سة.

االمامة الزيدية التي اطاح بها انقالب
ع��ام  1962ال��ذي ار��س��ى اجلمهورية
يف ال �ي �م��ن .ف�ي�م��ا ي�ن�ف��ي احلوثيون
هذه التهم .ويف غ�ضون ذلك ،قتل 28
م��ن احل��وث�ي�ين وارب �ع��ة ج�ن��ود �شمال
اليمن حيث ت�ستمر املعارك ال�ضارية
بني اجلي�ش واحلوثيني منذ اكرث من
��ش�ه��ري��ن ،بح�سب م��ا اع�ل�ن��ت م�صادر
ع�سكرية ال�سبت .كما اعلنت وكالة �سب�أ
اليمنية وفاة ع�ضوين من قبيلة حتارب
اىل جانب اجلي�ش اليمني.
تفا�صيل �ص6

ثان لليورانيوم منتقدا الرئي�س االمريكي
باراك اوباما النه ا�ستغل هذه الق�ضية �ضد
اي ��ران .وق��ال جن��اد يف خ�ط��اب متلفز ان
"عمل ايران يقوم على ال�صدق ولي�س لدينا
اي �سر يف ما يخ�ص ن�شاطاتنا النووية مبا
اننا قدمنا املعلومات (حول املوقع اجلديد)
م�سبقا" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكنه ا�ضاف ان "و�سائل االع�لام الغربية
تعتمد خ�ط��ا �سيا�سيا ب�ق��ول�ه��ا ان لدينا
ا� �س��رارا .انها تكرر حملة االك��اذي��ب هذه
حتى ي�ستوعبها النا�س".
تفا�صيل �ص7

بغداد /املدى
قامت قوات عراقية و�أمريكية باعتقال
قيادي يف تنظيم القاعدة ي�شتبه بتورطه
يف هجمات ي��وم االرب�ع��اء الدامي يف
بغداد .وذك��ر اجلي�ش االمريكي ام�س
ال�سبت ان" ق ��وات م�شرتكة عراقية
وام�يرك�ي��ة اعتقلت ام����س امل�شتبه به
خالد ح�سني خلف وامل �ع��روف بـ"ابو

ان�س" خالل دهم مت يف حي املن�صور.
وا�ضاف البيان :ان ال�شخ�ص املعتقل
ي�شتبه يف م�شاركته بتخطيط وتنفيذ
هجمات ال �ـ 19من اب املا�ضي والتي
يطلق عليها هجمات "االربعاء الدامي"
�ضد وزارتي املالية واخلارجية ف�ضال
عن انه متخ�ص�ص بتفخيخ ال�سيارات
والعبوات النا�سفة.

�آراء متباين��ة ب�ش���أن حما�ص��رة من��زل النائ��ب قا�س��م داود
بغداد /ها�شم الركابي
اث ��ارت عملية تطويق م�ن��زل ع�ضو
جمل�س ال�ن��واب قا�سم داود من قبل
ف� ��وج احل �م��اي��ة اخل ��ا� ��ص برئي�س
الوزراء املالكي ردود افعال متباينة
م ��ن ق �ب��ل ال��ن��ائ��ب داود وم�صدر
م �ق��رب م��ن رئ�ي����س ال � ��وزراء ب�ش�أن
امل��و��ض��وع ،حيث �أك��د النائب قا�سم
داود لـ (امل��دى) :ان عملية التطويق
ن�ف��ذت ب��أك�ثر م��ن ( )50عن�صر ًا من
ح�م��اي��ة رئ�ي����س ال � ��وزراء ،مو�ضح ًا
ب ��أن عملية التطويق ا�ستمرت ملدة
ثالث �ساعات ون�صف ال�ساعة ،وبني

داود� :أن ��ه ق��ام ب��االت���ص��ال مبا�شرة
مبكتب رئي�س الوزراء اثناء احلادث
 ،لكن مل ي��رد اح��د على االت���ص��ال ،
ويف اليوم التايل ات�صل بي رئي�س
الوزراء معتذر ًا وقال يل نحن اخوة
وي�ج��ب ان يغلق امل��و��ض��وع  ،وعزا
داود ا�سباب التطويق اىل حماولة
من رئي�س ال ��وزراء ملحاربة كل من
يحاول ا�ستجواب وزراء احلكومة
وامل �ف �� �س��دي��ن ف �ي �ه��ا ،و�إل� �غ ��اء ال ��دور
الرقابي للربملان من خالل التهديدات
امل���س�ت�م��رة ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا رئي�س
الوزراء.

فــــارزة

يف ح�ي�ن ك���ش��ف م �� �ص��در م �ق��رب من
رئي�س ال��وزراء لـ (امل��دى) :ان عملية
حما�صرة منزل النائب قا�سم داود،
جاءت وفق معلومات دقيقة عن ت�سلل
احد افراد حماية النائب اىل املنطقة
الرئا�سية بعد ازالة اال�سالك ال�شائكة
الفا�صلة بني املنطقة الرئا�سية ومنزل
ال �ن��ائ��ب داود وب �ع��د ال�ت�ح�ق�ي��ق من
ال�شخ�ص املذكور تبني ب�أنه ت�صرف
�شخ�صي منه ،ومت ابالغ �آمر احلماية
والنائب عن ا�سباب عملية التطويق،
ون�ف��ى امل���ص��در وج ��ود اي��ة خالفات
�سيا�سية مع النائب قا�سم داود.
علي ح�سني

مواطنون  ..الرعايا
حار اجلميع ،ونحن منهم ،بعزوف املواطنني
عن حتديث �سجالتهم االنتخابية  ،وتناثرت
التعليقات وطالب الكل بدرا�سة الظاهرة ،اال
ال�سيا�سيني الذين حتولت الر�سالة عندهم
اىل بريد مهمل..ولأننا نريد ان نعود للموقف
فاننا �سنحاول ان نطرح ا�سئلة حول اهم ما
عربت عنه ر�سالة النا�س ،وهو الوالء.
ان الوالء والوطنية وال�شعور الرا�سخ باننا
ابناء هذا الوطن هو ق�صد ال�سبيل وجوهر
اال�سئلة.
وال��واق��ع ان � �س ��ؤال ال��والء مل تفجره فقط
م���ش��اه��د ع� ��زوف ال �ن��ا���س ع��ن االنتخابات
واع �م��ال العنف االخ�ي�رة لأن ال ��والء الذي
ي�تر��س��خ مب���ض��ي ال��وق��ت م��ن ح��ول�ن��ا لي�س
والء لالوطان ولكنه والء للمذهب والطائفة
واحل��زب وه��و ام��ر يعترب مع�ضلة والميثل
فقط حت��دي��ا �سيا�سيا واج�ت�م��اع�ي��ا ،وامنا
اي�ضا ميثل حتديا ا�سرتاتيجيا لبنية الدولة
ال �ع��راق �ي��ة ..وح� �ت ��ى ل��و مل ت �ك��ن اخلرائط
ق��د ق�سمت ،وح�ت��ى ل��و مل تكن االوط ��ان قد
تقطعت ،ف�إن الواقع يقول ،ان الوطن تق�سم
حتما يف النفو�س وتتم جتزئته داخل كل فرد
 ،بحيث ي�صري كل منا وطنا متحركا منف�صال
الي�شعر ب��االرت �ب��اط ب��االر���ض ال�ت��ي ت�ضمه

والبلد الذي ينتمي �إليه  ..ويف داخله �شعور
بانه يعي�ش حالة م�ؤقتة �سوف تنتهي عاجال
ام �أجال  .اما ان ينف�صل نهائيا  ،اويرتك هذا
البلد ويهاجر .
لقد جنح االرهاب والعمل الثقايف املتطرف
وان��ان �ي��ة ب�ع����ض ال���س�ي��ا��س�ي�ين ع �ل��ى مدى
ال�سنوات املا�ضية يف ان تر�سخ هذه املعاين
وا�صبح داخل الكثريين اح�سا�س باالغرتاب
وانهم لي�سوا ابناء ه��ذا البلد ..لقد ا�صبح
احلال هو ان يكون كل واحد منا يف جانب
ال ان نكون جميعا يف جانب واحد  ،وا�صبح
�شعار الكثريين هو الرف�ض حتى ولو كان
ذلك يف دواخله.
اننا نحتاج االن اىل ان نر�سخ قيم الوالء
بالثقافة العميقة  ،قبل ال�شعارات الرنانة.
بالتعليم الع�صري قبل اخلطابات العابرة.
نحتاج اىل حملة ثقافية ذات ر�ؤية وا�ضحة
لنحافظ على االن�سان ،بالعقل قبل ان نحميه
بالقوة .فالهجمة امل�ضادة التي يتعر�ض لها
العراق حترز نتائجها  ،والتق�سيم املعنوي
للبلد يتم  ..انظروا حولكم و�سوف جتدون
هناك من يرفع م�صحف علي  ،وهناك من
يلب�س قمي�ص عثمان .
ان امل���س��ال��ة ل�ه��ا ا��س�ب��اب متنوعة وه��ي كل

اليتجز�أ ولها منابع يف الداخل كما ان لها
منابع يف اخل��ارج ..ول�ه��ذا فال�س�ؤال الذي
علينا ان نطرحه هو كيف نواجه هذه الهجمة
ال�شر�سة وامل�ستمرة منذ ��س�ن��وات ؟ كيف
ميكن ان يكون العراق وطنا واحدا ابديا يف
عقيدة كل مواطن ؟ كيف نق�ضي على التق�سيم
الذي ير�سمونه داخل النفو�س والذي ي�صبح
مبرور االيام واقعا ملمو�سا ؟
ان املواجهة الثقافية والتعليمية والدينية
واالعالمية هي اال�سا�س  ..هذه هي اجليو�ش
التي يجب ان تعتمدها االح ��زاب والقوى
ال�سيا�سية يف ال��دف��اع ع��ن وح ��دة الوطن
داخل كل مواطن  ،وعلى قدر �صعوبة هذه
املواجهة اال انها ا�سهل مما ميكن ان يت�صور
احد  ،ا�ستنادا اىل ان يف كل فرد منا تراثه
وقناعاته الوطنيه وتاريخه وم�ستقبله ،
ورمبا تكون الهجمة امل�ضادة قد حاولت ردم
كل ذلك ودفنه لكن ا�ستنفاره وا�ستح�ضاره
لي�س امرا م�ستحيال ..
يف االي��ام االخ�يرة وانطالقا من (ال�صراع
االن� �ت� �خ ��اب ��ي) ك ��ان ��ت ر�� �س ��ال ��ة احل �ك��وم��ة
وال�سيا�سيني اىل ك��ل م��واط��ن ه��ي حماولة
اقناعه ب���ض��رورة امل�شاركة التي نحن من
جانبنا ن�ؤمن (باهميتها) اال ان احلكومة

وال�سيا�سيني ن�سوا ان يعربو للمواطن عن
اجلانب االخر من املعادلة من ان هذا املواطن
ال��ذي �سيتوجه اىل �صناديق االق�ت�راع له
حقوق ..وهو ان مل ي�شعر ويطمئن اىل انه
�سيح�صل على حقوقه لن يذهب كي يعطي
�صوته  ،فاملواطنة حقوق وواج�ب��ات ..من
الواجب على الدولة ان ت�ؤكد ان لكل عراقي
ح�ق��وق��ا وم��واط �ن��ة ل�ك��ي تعمق ارتباطه..
الد�ستور العراقي ي�ضمن للمواطن احلق يف
احلياة الكرمية ويف امل�ساواة ..ويف التعليم
والرعاية ال�صحية ..احل��ق يف العمل ويف
ال�ضمان االجتماعي ..واحل��ق يف التفكري
وابداء الر�أي ..ويف حرية العقيدة والعبادة
..احلق يف االنتخاب ويف تكوين االحزاب
والنقابات واجلمعيات .ويف توفري العدالة
 .احل ��ق يف ال�ت�ن�ق��ل ويف احل �� �ص��ول على
املعلومات  ..هذا هو اجلانب االخر ملعادلة
(االن �ت �خ��اب��ات) ..وح�ي�ن ت��رت�ف��ع م�ؤ�شرات
اميان وقناعة املواطن ب�أنه �سيح�صد كل هذا
 ،فانه �سيتوجه اىل �صناديق االقرتاع م�ؤمنا
بالعملية ال�سيا�سية مدافعا عنها ..ان على
احلكومة ان ت�ؤمن بان املواطنة حق للجميع
وان زمن (الراعي والرعية) و(القائد امللهم)
قد انتهى اىل غري رجعة..

