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مراقبون وقادة �سابقون ي�ستبعدون �إلغاء احل�شد �أو تقليل �أعداد مقاتليه

عبد املهدي يطور �أدوات تنظيم احل�شد� :أنا
من يعني رئي�س الهيئة
 بغداد /وائل نعمة
ال يث�ي�ر االم ��ر الدي ��واين االخري
الذي ا�صدره رئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي ،لتنظيم او�ضاع احل�شد ال�شعبي
اي �شك ��وك بخ�صو�ص نواياه بتنفيذ انقالب
ناعم على "احل�ش ��د" مثلما ذهبت اليه بع�ض
التف�س�ي�رات� ،س ��وى ما كتب يف ذي ��ل القرار
واعط ��اء نف�سه �صالحية تعي�ي�ن رئي�س هيئة
احل�شد.
"اع ��ادة هيكلة احل�ش ��د" وهي عبارة وردت
يف الفق ��رة العا�ش ��رة واالخ�ي�رة يف الق ��رار
احلكوم ��ي ال ��ذي �صدر م�س ��اء االثن�ي�ن ،هو
م ��ا تعتربه بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�سية بانه
بداي ��ة لعملي ��ة دم ��ج الف�صائ ��ل م ��ع الق ��وات
االمنية متهيدا حلل "احل�شد" ب�شكل نهائي.

ومعروف ان "احل�ش ��د" هو ت�شكيل ع�سكري
ظه ��ر ب�شكل غ�ي�ر منظم بعد �سق ��وط املو�صل
يف �صي ��ف  ،2014ث ��م مت االع�ت�راف ب ��ه من
خ�ل�ال قان ��ون �شرع ��ه جمل� ��س الن ��واب يف
 ،2016ما يعني ان اي حماولة اللغائه يجب
مواز
ان تك ��ون عن طري ��ق الربملان وبق ��رار ٍ
لت�شكيله.
وج ��اء قرار عبد امله ��دي االخري مع تطورات
االزم ��ة ب�ي�ن طه ��ران ووا�شنطن ،وبع ��د ايام
قليل ��ة م ��ن ا�ص ��داره تو�صيات حت ��دد حركة
القوات العراقية واالجنبية يف داخل البالد،
والت ��ي تزامن ��ت م ��ع هجم ��ات �صاروخي ��ة
طال ��ت مناطق حيوي ��ة يف العا�صمة وقواعد
ع�سكري ��ة يف �شم ��ال بغداد ومن�ش� ��آت نفطية
يف اجلنوب.
كما تزامنت اي�ض ًا مع ما ت�سرب من معلومات

ع ��ن �أن الهجم ��ات بطائ ��رات م�س�ي�رة عل ��ى
خط ��وط الأنابي ��ب يف ال�سعودي ��ة منت�ص ��ف
�أيار املا�ضي ،نفذت انطالقا من جرف الن�صر
(ال�صخ ��ر �سابقا) جنوب بغداد ،وهو ما نفته
احلكومة العراقية ب�شكل قاطع.
ويف ه ��ذا االطار يعتقد �سع ��ران االعاجيبي،
وه ��و ع�ض ��و يف جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع يف
الربمل ��ان بت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان ق ��رار عب ��د
امله ��دي "ه ��و مرحل ��ة اوىل لدم ��ج احل�ش ��د
ال�شعب ��ي مع القوات االمني ��ة ،واعادة الهيبة
اىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية".
وا�ض ��اف االعاجيبي ان "الق ��وات االمنية ما
زال ��ت بحاج ��ة اىل الدعم الب�ش ��ري واحل�شد
ال�شعب ��ي ميك ��ن ان يق ��وم بذل ��ك ال ��دور بعد
اج ��راء التدقيق االمن ��ي ملنت�سبي ��ه وقدرتهم
البدنية على القيام بذلك الواجب".

وقرر عادل عبد امله ��دي ،ب�صفته القائد العام
للق ��وات امل�سلحة يف االمر الديواين االخري،
�ض ��م ت�شكي�ل�ات احل�ش ��د ال�شعب ��ي كاف ��ة �إىل
القوات امل�سلحة العراقي ��ة ،و�إغالق مقراتهم
�سواء داخل املدن �أو خارجها.
وال يختلف ق ��رار عبد املهدي كثريا عن �سلفه
حي ��در العبادي ،ال ��ذي ا�صدر قبل ��ه الئحتني
حكوميتني ب�ش�أن املو�ضوع نف�سه.
ويف ه ��ذا ال�ش� ��أن يق ��ول النائ ��ب يو�س ��ف
الكالب ��ي ،وه ��و الناط ��ق الع�سك ��ري ال�سابق
للح�شد ال�شعبي ،يف حديث لـ(املدى) ان االمر
الديواين االخري هو "تقنني لتعليمات رئي�س
الوزراء ال�سابق ويختلف عنه بتحديد �سقف
زمن ��ي" ،باال�ضاف ��ة اىل اعطاء القائ ��د العام
�صالحية تعيني رئي�س هيئة احل�شد.
 التفا�صيل �ص3

نفى االتفاق على ا�ستبعاد الهيئة القيادية احلالية

حزب الدعوة يدخل م�ؤمتره االنتخابي
مثق ًال باخلالفات
 بغداد/محمد �صباح
م ��ن املق ��رر ان يعقد حزب
الدعوة خالل ايام م�ؤمتره
االنتخاب ��ي الع ��ام و�س ��ط خالفات قد
تبعد املالكي ع ��ن زعامة احلزب التي
تقلدها منذ �سنوات.
وتتح ��دث اط ��راف �سيا�سي ��ة ع ��ن
"ان�شقاق ��ات عميق ��ة" داخ ��ل احلزب
ت�سببت بت�أجي ��ل انعقاد امل�ؤمتر �أكرث
من مرة� ،آخرها اعالن رئي�س الوزراء
ال�سابق حيدر العب ��ادي ا�ستقالته من
جميع منا�صبه.
وكان طرف ��ا ح ��زب الدع ��وة (جناح ��ا
املالكي والعب ��ادي) قد اتفقا يف وقت
�ساب ��ق عل ��ى حتدي ��د منت�ص ��ف �شهر
حزيران املا�ضي موعدا لعقد امل�ؤمتر
الرابع حل ��زب الدعوة النتخاب هيئة
قيادية جديدة.
وت�أزم ��ت العالق ��ة ب�ي�ن املالك ��ي

والعب ��ادي ع ��ام  2014عل ��ى خلفي ��ة
تر�شي ��ح الأخ�ي�ر م ��ن قب ��ل التحال ��ف
الوطني يف حينها لرئا�سة احلكومة.
و�أدى ذل ��ك �إىل ت�صدعات داخل حزب
الدع ��وة انعك�ست ب�ص ��ورة وا�ضحة
على خطابهما الإعالمي.
لكن النائب عن ائتالف دولة القانون
عب ��د الإل ��ه النائلي يع ��زو يف حديث
م ��ع (امل ��دى) �أ�سب ��اب ع ��دم انعق ��اد
امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي حل ��زب الدعوة
يف �شه ��ر حزيران املا�ض ��ي �إىل �أمور
فنية تتعل ��ق بالتهيئ ��ة و�إح�صائيات
الأ�سماء التي �ست�ش ��ارك يف امل�ؤمتر،
م�ؤكدا ان "امل�ؤمتر �سيعقد خالل �شهر
متوز اجلاري".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب النائل ��ي اىل �أن
"املق�صود ب�إح�صائيات ،هي الأ�سماء
التي يحق لها امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر
االنتخاب ��ي بع ��د �إ�ضاف ��ة �شخ�صيات
جديدة ا�ستحقت احل�ضور وامل�شاركة

رئي�س الوزراء :ح�سم
مر�شحي الوكاالت
ً
بعيدا عن املحا�ص�صة

يف امل�ؤمت ��ر" ،الفت ��ا �إىل ان "النظ ��ام
الداخلي ي�ش�ت�رط يف الداعية �إكمال
ع�ش ��ر �سن ��وات يف احل ��زب وم�شارك
يف جلنة دعوي ��ة وملتزم باالن�ضباط
وميتلك ثقافة �سيا�سية ودينية".
ويذك ��ر النائل ��ي ان "ع ��دد الهيئ ��ة
العام ��ة للحزب ترتاوح بني � 350إىل
� 400شخ�صي ��ة يح ��ق له ��ا امل�شارك ��ة
يف امل�ؤمت ��ر" ،م�ضيف ��ا ان "توج ��ه
احلزب يف الفرتة املقبلة هو ال�سماح
مب�شارك ��ة فئ ��ة ال�شب ��اب عل ��ى كل
امل�ستويات القيادية وال�شورى".
ويق ��ول الع�ض ��و يف ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون �إن "قي ��ادة الدع ��وة موحدة
وال يوجد طرف ��ان يف احلزب ...كان
هناك اختالف يف وجهات النظر بني
البع�ض" ،م�ؤكدا �أن "امل�ؤمتر �سيختار
هيئة قيادية و�شورى جديدة".
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�سعد �سلوم
يكتب :البابا
واحلج �إىل
ّ
بيت �إبراهيم
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 بغداد /املدى
�أكد رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي ،ام�س
الثالث ��اء ،ان اللج ��ان اخلا�ص ��ة تعمل على
ح�س ��م ملف مر�شح ��ي املنا�ص ��ب التي ت ��دار بالوكالة
بعيدا عن املحا�ص�صة.
وق ��ال عبد املهدي يف م�ؤمت ��ره ال�صحفي الإ�سبوعي،
�إن "اللجنة اخلا�صة مبلف الوكاالت تعمل على ح�سم
جمي ��ع القوائ ��م يف �إطار �سعيها لإنه ��اء الوكاالت يف
مفا�صل الدولة".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "مت و�ض ��ع �ضواب ��ط مهني ��ة باختي ��ار
املنا�ص ��ب اخلا�ص ��ة وال ��وكاالت بعي ��د ًا ع ��ن
املحا�ص�صة".
ويف �سياق �آخر ،قال عبد املهدي �إن "احل�شد ال�شعبي
م ��ن الفعالي ��ات التي حقق ��ت الن�صر �ض ��د داع�ش و�آن
االوان ل�ضمان حقوقه وتنظيم االو�ضاع االمنية".
و�أ�ض ��اف �أن �ضب ��اط احل�ش ��د ال ينقل ��ون اىل �صفوف
الق ��وات االمني ��ة واجلي�ش با�ستثناء م ��ن ح�صل على
رتبة ع�سكرية ر�سمية.
وا�شار القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة �إىل ان "جمل�س
ال ��وزراء� ،ص ��وّ ت على التو�صي ��ات اخلا�ص ��ة ب�إعادة
�إعمار حمافظة نينوى".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر� ،أ�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء� ،إىل �أن
"التحقي ��ق يف ق�ضي ��ة التظاه ��ر عن ��د ال�سف ��ارة
البحريني ��ة غري مكتمل و�سيت ��م التعامل مع املعتقلني
وفق القانون".

مهندالرباك
يكتب� :شبح
احلرب
والف�ساد
والالدولة!

عمال الأمانة يحاولون حماية الأ�شجار من احلرارة العالية

العراق يلتف على العقوبات الأمريكية ويفتتح منفذ ًا جتاري ًا مع �إيران

 بغداد� /أ ف ب
ي�سع ��ى الع ��راق �إىل �إن�ش ��اء
"منفذ" مايل يتيح له موا�صلة
�شراء الكهرباء والغاز احليويني من �إيران
وااللتفاف عل ��ى العقوبات الأمريكية ،كما
علم ��ت وكال ��ة فران� ��س بر�س م ��ن م�صادر
ع ��دة ،انعكا�سا لآلي ��ة �أوروبية دخلت حيز
التنفيذ اجلمعة.
و"�آلية الأغرا�ض اخلا�صة" تلك� ،ست�سمح

للع ��راق بدف ��ع ثم ��ن الطاق ��ة الإيراني ��ة
امل�ست ��وردة بالدينار العراقي والتي ميكن
�أن ت�ستخدمه ��ا �إي ��ران ل�ش ��راء الب�ضائ ��ع
الإن�ساني ��ة ح�ص ��را ،وف ��ق ما يق ��ول ثالثة
م�س�ؤولني عراقيني لفران�س بر�س.
و�سيتي ��ح ه ��ذا احل ��ل البدي ��ل لبغ ��داد
اال�ستم ��رار بعملي ��ة اال�ست�ي�راد وجتن ��ب
االحتجاجات ال�شعبية الناجمة خ�صو�صا
عن النق�ص يف التغذية الكهربائية من دون
�أن تتعر�ض للعقوبات� ،إذا �أنها ت�سري على

حبل رفيع حمفوف باملخاطر بني حليفيها
الرئي�سني طهران ووا�شنطن.
ويو�ضح م�س� ��ؤول حكومي رفيع لفران�س
بر� ��س �أن تلك الآلية كانت نت ��اج �أ�شهر من
املحادث ��ات ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن
والإيرانيني والأمريكيني.
وي�ضيف �أن "احلكومة العراقية �ستوا�صل
ال�س ��داد لإي ��ران مقاب ��ل الغ ��از ع ��ن طريق
�إي ��داع �أموال يف ح�س ��اب م�صريف خا�ص
داخل العراق بالدينار العراقي".

لكنه ي�شري يف الوقت نف�سه �إىل �أن "�إيران
لن تكون قادرة على �سحب الأموال ،لكنها
�ستتمك ��ن من ا�ستخدامها ل�ش ��راء �سلع من
خارج العراق".
وعل ��ى العراق �سداد فات ��ورة معلقة بنحو
ملي ��اري دوالر ثمن ��ا لعملي ��ة �ش ��راء غ ��از
وكهرب ��اء �سابق ��ة ،وفق ��ا لوزي ��ر النف ��ط
الإيراين بيجان مندار زنقنة.
 التفا�صيل �ص2

ال�شرط��ة يق�ترب م��ن خط��ف لق��ب ال��دوري املمت��از
 بغداد /املدى
اق�ت�رب فريق ال�شرطة م ��ن خطف لقب دوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م احل ��ايل بع ��د فوزه
الثم�ي�ن على �ضيفه فري ��ق �أمانة بغ ��داد بنتيجة ()1-2
يف املب ��اراة الت ��ي ج ��رت بينهما م�ساء �أم� ��س الثالثاء
عل ��ى ملعب ال�شع ��ب الدويل يف العا�صم ��ة بغداد �ضمن
مناف�سات اجلولة اخلام�سة ع�شرة من مرحلة االياب.
بكر فريق �أمانة بغداد لكرة القدم بالت�سجيل عن طريق
العب ��ه �ستار يا�س�ي�ن يف الدقيقة الع�شري ��ن من ال�شوط
االول ال ��ذي انته ��ى بتق ��دم فريقه به ��دف مقابل ال�شيء

و�سط ح�ي�رة وا�ستغراب م ��ن جماهري فري ��ق ال�شرطة
الت ��ي توزع ��ت بكثاف ��ة عل ��ى مدرج ��ات ملع ��ب ال�شعب
الدويل رغم ارتفاع درجات احلرارة.
وجل� ��أ املونتيغ�ي�ري نيبو�شا بوفوفيت� ��ش مدرب فريق
ال�شرط ��ة لكرة الق ��دم اىل اجراء التبدي ��ل االول عندما
�أ�ش ��رك مداف ��ع الي�س ��ار �أجم ��د ولي ��د ب ��دال م ��ن �صان ��ع
االلع ��اب كرار جا�سم يف بداية ال�ش ��وط الثاين �أمال يف
اح ��راز هدف التع ��ادل الذي ج ��اء يف الدقيقة اخلام�سة
واخلم�س�ي�ن بوا�سط ��ة املح�ت�رف النيج�ي�ري مع ��روف
يو�سف بع ��د خروج خاطئ من قبل حار�س مرمى �أمانة
بغ ��داد حممد �شاك ��ر وفر�ض العبو القيث ��ارة �سيطرتهم

عل ��ى جمري ��ات الدقائق املتبقي ��ة من املب ��اراة لت�سجيل
اله ��دف الث ��اين ال ��ذي حتق ��ق بوا�سطة �أجم ��د عطوان
يف الدقيق ��ة الثاني ��ة والثمان�ي�ن لي�شع ��ل فرح ��ة كبرية
ل ��دى امل�ل�اك التدريبي والالعب�ي�ن اجلال�س�ي�ن على دكة
االحتي ��اط وكذلك جماهري الن ��ادي وا�ستمرت النتيجة
عل ��ى حاله ��ا حت ��ى الدقيق ��ة اخلام�س ��ة من الوق ��ت بدل
ال�ضائ ��ع ليطل ��ق احلك ��م الدويل مهن ��د قا�س ��م �صفارته
بنهاية املباراة ل�صالح ال�شرطة بنتيجة ( )1-2حمافظا
على ال�صدارة بر�صيد  85نقطة فيما جتمد ر�صيد فريق
�أمانة بغداد عند النقط ��ة ال�سابعة والأربعني يف املركز
ال�سابع .

 ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الربملان ميدد ف�صله الت�شريعي
ومي�ضي بتعديل املوازنة
 بغداد /املدى
ق ��رر الربملان� ،أم�س ،متديد ف�صل ��ه الت�شريعي ملدة �شهر كامل ،فيما
�صوت على امل�ضي بقراءة ومناق�شة تعديل قانون موازنة .2019
وقال ��ت الدائ ��رة االعالمية يف بيان تلقته (امل ��دى) ان "جمل�س النواب �صوت
عل ��ى امل�ضي بتقري ��ر ومناق�شة مقرتح قانون التعدي ��ل االول لقانون املوازنة
العامة االحتادية جلمهورية العراق لل�سنة املالية  2019رقم ( )1ل�سنة 2019
واملقدم من اللجنة املالية".
وا�ضاف ��ت الدائ ��رة االعالمي ��ة ان "رئا�س ��ة املجل� ��س ق ��ررت متدي ��د الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي احلايل ملدة �شهر واحد من اجل اجناز القوانني املهمة التي ت�سهم
يف تعزيز الواقع اخلا�ص باملواطنني".
واجن ��ز جمل�س النواب القراءة االوىل مل�شروع قانون الناجيات االيزيديات،
كم ��ا �أمت مناق�شة تقرير م�شروع قان ��ون هيئة االعالم واالت�صاالت واملقدم من
جلنت ��ي اخلدمات واالعم ��ار والثقافة واالع�ل�ام وال�سياح ��ة والآثار ،بح�سب
البيان.
اىل ذل ��ك �أك ��د البيان ان جمل�س النواب "�أكمل الق ��راءة االوىل مل�شروع قانون
معاجلة التجاوزات ال�سكنية واملقدم من جلان اخلدمات واالعمار والقانونية
واالم ��ن والدفاع به ��دف معاجلة التج ��اوزات ال�سكنية عل ��ى ارا�ضي مملوكة
للدول ��ة او البلدي ��ات �ضمن حدود الت�صامي ��م اال�سا�سية قب ��ل تاريخ نفاذ هذا
القانون وت�صحيح الو�ض ��ع القانوين للمتجاوزين بت�أجريهم االرا�ضي التي
جت ��اوزوا عليه ��ا لإن�ش ��اء دور �سكنية ولغر� ��ض منع التجاوز عل ��ى العقارات
العائدة للدولة والبلديات و�إزالة التي ح�صلت عليها".
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حـزب الدعــوة يدخــل م�ؤمتـره االنتخابي
مثق ًال باخلالفات

 بغداد/حممد �صباح
م ��ن املقرر ان يعقد ح ��زب الدعوة خالل
اي ��ام م�ؤمت ��ره االنتخابي الع ��ام و�سط
خالف ��ات ق ��د تبع ��د املالك ��ي ع ��ن زعامة
احلزب التي تقلدها منذ �سنوات.
وتتح ��دث اط ��راف �سيا�سي ��ة ع ��ن
"ان�شقاق ��ات عميق ��ة" داخ ��ل احل ��زب
ت�سبب ��ت بت�أجي ��ل انعقاد امل�ؤمت ��ر �أكرث
م ��ن مرة� ،آخرها اع�ل�ان رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ا�ستقالته من
جميع منا�صبه.
وكان طرفا حزب الدعوة (جناحا املالكي
والعبادي) قد اتفقا يف وقت �سابق على
حتدي ��د منت�صف �شه ��ر حزيران املا�ضي
موع ��دا لعق ��د امل�ؤمت ��ر الراب ��ع حل ��زب
الدعوة النتخاب هيئة قيادية جديدة.
وت�أزمت العالقة ب�ي�ن املالكي والعبادي
ع ��ام  2014على خلفي ��ة تر�شيح الأخري
م ��ن قب ��ل التحال ��ف الوطن ��ي يف حينها
لرئا�س ��ة احلكوم ��ة .و�أدى ذل ��ك �إىل
ت�صدع ��ات داخل حزب الدعوة انعك�ست
ب�ص ��ورة وا�ضح ��ة عل ��ى خطابهم ��ا
الإعالمي.
لك ��ن النائب ع ��ن ائتالف دول ��ة القانون
عب ��د الإل ��ه النائلي يع ��زو يف حديث مع
(امل ��دى) �أ�سب ��اب ع ��دم انعق ��اد امل�ؤمت ��ر
االنتخاب ��ي حل ��زب الدع ��وة يف �شه ��ر
حزي ��ران املا�ضي �إىل �أم ��ور فنية تتعلق
بالتهيئ ��ة و�إح�صائي ��ات الأ�سم ��اء التي
�ست�ش ��ارك يف امل�ؤمت ��ر ،م�ؤك ��دا ان
"امل�ؤمت ��ر �سيعق ��د خ�ل�ال �شه ��ر مت ��وز
اجلاري".
وي�شري النائب النائلي اىل �أن "املق�صود
ب�إح�صائي ��ات ،هي الأ�سم ��اء التي يحق
لها امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر االنتخابي

املالكي يتحدث
يف امل�ؤمتر
العام ال�سابق
حلزب الدعوة..
ار�شيف
بعد �إ�ضافة �شخ�صيات جديدة ا�ستحقت
احل�ضور وامل�شاركة يف امل�ؤمتر" ،الفتا
�إىل ان "النظ ��ام الداخل ��ي ي�ش�ت�رط يف
الداعية �إكمال ع�شر �سنوات يف احلزب
وم�ش ��ارك يف جلن ��ة دعوي ��ة وملت ��زم
باالن�ضب ��اط وميتل ��ك ثقاف ��ة �سيا�سي ��ة
ودينية".
ويذكر النائل ��ي ان "ع ��دد الهيئة العامة

للح ��زب ت�ت�راوح ب�ي�ن � 350إىل 400
�شخ�صي ��ة يح ��ق له ��ا امل�شارك ��ة يف
امل�ؤمت ��ر" ،م�ضيف ��ا ان "توج ��ه احل ��زب
يف الف�ت�رة املقبلة هو ال�سماح مب�شاركة
فئة ال�شباب على كل امل�ستويات القيادية
وال�شورى".
ويقول الع�ضو يف ائتالف دولة القانون
�إن "قي ��ادة الدع ��وة موح ��دة وال يوجد

طرفان يف احلزب ...كان هناك اختالف
يف وجهات النظر بني البع�ض" ،م�ؤكدا
�أن "امل�ؤمت ��ر �سيخت ��ار هيئ ��ة قيادي ��ة
و�شورى جديدة".
ويق ��ول اي�ض ��ا ان "هن ��اك ت�صريح ��ات
�ص ��درت م ��ن البع� ��ض ت�ش�ي�ر اىل ع ��دم
رغب ��ة قيادات يف احل ��زب بالرت�شح يف
انتخابات الهيئة القيادية القادمة".

و�أعل ��ن رئي� ��س ائت�ل�اف الن�ص ��ر حيدر
العب ��ادي ،ال�شه ��ر املا�ض ��ي يف ر�سال ��ة
موجه ��ة �إىل ح ��زب الدع ��وة ،ا�ستقالت ��ه
م ��ن جمي ��ع منا�صبه القيادي ��ة يف حزب
الدع ��وة ،مطالب� � ًا ب�إج ��راء مراجع ��ة
وجتدي ��د يف هيكلية حزب الدعوة الذي
يتزعمه ن ��وري املالكي رئي� ��س الوزراء
الأ�سبق.

�أيزيدية تقا�ضي  17داع�شيا اختطفوها بعد اجتياح داع�ش ل�سنجار
 ترجمة /حامد �أحمد

انها ق�صة امر�أة ايزيدية
جنت من داع�ش وتبحث عن
العدالة التي تن�صفها وت�أخذ
حقها ممن ا�ستعبدها واعتدى
عليها من م�سلحي داع�ش
حيث حتتفظ داخل كي�س
نقودها بقائمة ا�سماء الذين
احتجزوها مع ابنها وبيعها
عدة مرات بينهم .وبينما
يواجه ق�سم من م�سلحي
داع�ش احكاما باالعدام فان
كثريين �آخرين منهم قد ال
يواجهون حماكمة.

م ��ن داخل غرفة (كراف ��ان) يف اقليم كرد�ستان
على بعد  100ميل م ��ن بيتها يف �سنجار تفتح
ليل ��ى �سحاب كي� ��س نقودها ال�صغ�ي�ر وتخرج
من ��ه �ص ��ور وورق ��ة مطوية م�أخ ��وذة من دفرت
مدر�س ��ي دون ��ت فيه ��ا قائم ��ة مكتوب ��ة باحلرب
اجلاف االزرق لأ�سماء � 17شخ�صا من م�سلحي
داع�ش من اللذين ا�شرتوها وباعوها يف �سوق
الرقيق داخل �سوريا.
وقام ��ت ليلي ،بق ��راءة ا�سم ��اء امل�سلحني التي
غالب ��ا ما تك ��ون باال�س ��م االول وكنيت ��ه�" :أبو
ابراهي ��م االن�ص ��اري� ،أبو عمر ،عم ��ر �أعماري
ن ��زدي� ،أبو حم ��د االن�صاري� ،صهي ��ب الليبي،
�أب ��و ب ��راء ال�سروط ��ي� ،أب ��و حط ��ة ال�سروطي
."...
غالبي ��ة امل�سلحني الذي ��ن احتجزوها كانوا من
جن�سي ��ات �سوري ��ة وليبي ��ة و�سعودي ��ة .وبعد
اكرث م ��ن �سنة ون�صف عل ��ى انقاذها وهروبها
من تنظي ��م داع�ش عندما ق ��ام �آخر �شخ�ص من
اقاربه ��ا الذي ��ن بق ��وا عل ��ى قيد احلي ��اة بجمع
االموال و�شرائها من م�سلحي التنظيم معتمدا
على اال�سماء التي �أملتها عليه لي�صل اليها ،فان
ليلى م ��ا تزال حتتفظ به ��ذه اال�سماء وحتملها

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

معه ��ا يف كي�س نقودها منذ ذلك الوقت ،فهي ال
تريد ن�سيان ما حل بها.
وم�ض ��ت ليلى بقولها "هذا امل�سلح الذي ا�سمه،
ابو عبيدة ،كان يقوم ببيعي اىل الآخرين ق�سم
منهم ملدة ا�سب ��وع وق�سم �آخر ملدة �شهر ودائما
ما يتم االتفاق على بيعي يف نف�س البيت".
تقي ��م ليلى الآن ،وهي يف اواخ ��ر الثالثينيات
من عمرها ،يف خميم للنازحني االيزيديني يف
اقليم كرد�ستان.
كل م ��ا بق ��ي من عائلته ��ا اثناء اجتي ��اح داع�ش
له ��م هو ابنه ��ا ال�صغري .اما زوجه ��ا الذي كان
معلم يف مدر�سة فقد قتل مع بقية افراد العائلة
يف مذبحة ج ��رت �ضد االيزيدي�ي�ن قبل خم�سة
اع ��وام .ومت اقتيادها م ��ع ابنها الذي كان يبلغ
� 8سنوات من العمر ا�سريين لدى داع�ش.
وتق ��ول ليل ��ى ان ��ه بع ��د اقتياده ��ا ك�أ�سرية يف
�سوريا كانت تتعر�ض الغت�صاب ب�شكل متكرر،
وعندم ��ا ترف� ��ض القي ��ام باع ��داد الطع ��ام او
التنظيف يتم حجزها يف غرفة �صغرية مظلمة
بدون ا�ضوية .بقيت مرتدية نف�س الرداء الذي
عليه ��ا ملدة ث�ل�اث �سنوات ،وا�ضط ��رت لفعل ما
يطلبوه منها من اجل حماية ابنها.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

ي�شرتي الطاقة بالدينار ويودع الأموال
يف بنوك داخلية

وا�ضاف ��ت ليل ��ى قائل ��ة "كان ابني ول ��د �صغري
واعت ��ادوا ان يجعل ��وه يحم ��ل برامي ��ل كبرية
�أو ا�شي ��اء اخ ��رى ثقيل ��ة .وكان يق ��وم بعم ��ل،
م�س ��اج ،ل�سبع ��ة او ثماني ��ة رج ��ال يف الي ��وم.
حاولت الهروب ثالث مرات ويف املرة الرابعة
واالخ�ي�رة طرقت ابواب ع�ش ��رة بيوت ملدنيني
رف�ض ��وا م�ساعدتي وعند �آخر بيت طلبت منهم
ان يت�صلوا بهاتف قريب يل لكي ي�أتي وينقذين
ولكنهم رف�ضوا وات�صلوا بدال من ذلك بداع�ش
لك ��ي ي�أ�سروين مرة اخ ��رى ،وال ان�سى ما حل
بي بعد ذلك من قبلهم حلد املوت".
وتق ��ول ليل ��ى انه ��م ع�صب ��وا عينيه ��ا وقام ��وا
بجلده ��ا  150جل ��دة با�ستخدام �سل ��ك كهرباء
بال�ستيكي وعر�ضوها ل�صعقات كهربائية ومن
ث ��م �سحبوها عل ��ى االر�ض عرب حب ��ل مربوط
بخلفي ��ة �سي ��ارة ،م�ش�ي�رة اىل ان ا�سنانه ��ا
االمامي ��ة حتطم ��ت .وبعده ��ا ه ��رب طفلها من
دون ان تعرف اىل اين وجهته.
يف نهاي ��ة املط ��اف �سم ��ع �شقي ��ق زوجه ��ا م ��ن
خ�ل�ال خمربي ��ن بخربه ��ا وم ��كان وجوده ��ا
وق ��ام با�ستع ��ارة مبل ��غ ق ��دره  12,000دوالر
لي�شرتيه ��ا م ��رة اخ ��رى من داع� ��ش وكانت يف
وقته ��ا بال ��كاد ت�ستطي ��ع امل�شي.وبع ��د ان مت
انقاذها من قبل اقاربها رجعت مرة اخرى اىل
�سوري ��ا مع جمموعة من ن�ساء اخريات للبحث
عن ابنها يف معك�سر الهول هناك الذي حتتجز
في ��ه عوائل م�سلحي داع�ش حي ��ث �سمعت ب�أنه
يقيم مع احد عوائل داع�ش يف املخيم.
وقالت ليل ��ى "لب�ست مالب� ��س �شبيهة مبالب�س
ن�س ��اء داع�ش وب ��د�أت ابح ��ث يف كل مكان يف
امل�ست�شف ��ى و�ساح ��ة اللعب ،مل يك ��ن يل �سوى
الله وابني وله ��ذا كان علي فعل كل �شيء اقدر
عليه ال�ستعادته".
وكان ��ت ليلى قد اج�ب�رت على مغ ��ادرة �سوريا
قب ��ل ان تعرث على ابنها .ولك ��ن بعد ايام قليلة
من ذلك مت انقاذه واعيد مل �شمله مع والدته.
قام ��ت ليل ��ى برف ��ع دع ��وى ق�ضائي ��ة تتخلله ��ا
قائم ��ة با�سم ��اء م�سلحي داع� ��ش الذين اعتدوا
عليها م ��ع ا�سماء االماكن الت ��ي احتجزت فيها
والتواري ��خ .هناك الآالف م ��ن امل�شتبه بهم من
م�سلح ��ي داع� ��ش ،ق�س ��م منهم �ص ��درت بحقهم
احكام باالع ��دام ،لكن قلما توج ��د هناك امر�أة
مثل ليلى جمعت ا�سم ��اء و�أدلة تدين م�سلحني
بعينهم.
عن :موقع  NPRاالخباري

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

من جانب ��ه ،يق ��ول النائ ��ب ال�سابق عن
ح ��زب الدع ��وة ر�س ��ول �أب ��و ح�سن ��ة ان
�أ�سب ��اب ع ��دم عق ��د امل�ؤمت ��ر االنتخابي
يف �أوقات ��ه املح ��ددة تع ��ود �إىل تواج ��د
اغل ��ب قي ��ادات ح ��زب الدع ��وة خ ��ارج
العراق وحتديدا يف �أمريكا وبريطانيا
وال ��دول اال�سكندنافية" م�ؤكدا �أن "عدم
ح�ضور هذه ال�شخ�صي ��ات �سي�ؤثر على

امل�ؤمتر".
ودارت خالف ��ات بني املالك ��ي والعبادي
عل ��ى �صالحي ��ات من�صب الأم�ي�ن العام
للح ��زب ما دف ��ع اىل طرح مق�ت�رح �إلغاء
املن�ص ��ب وا�ستحداث من�ص ��ب �أو موقع
بدي ��ل ي�سم ��ى "�أمانة احل ��زب" على �أن
يت�ألف من ثالث قي ��ادات تتخذ قراراتها
بالإجماع لكن املالكي وفريقه يرف�ضون
هذه الفكرة وي�صرون على �إبقاء من�صب
الأمني العام ب�صالحيات وا�سعة.
ويبني �أبو ح�سنة يف ت�صريح لـ(املدى)
ان "هناك مواعيد �شب ��ه حمددة لإجراء
�أو عق ��د امل�ؤمتر االنتخاب ��ي للحزب يف
� 12أو  13من �شهر متوز اجلاري" ،الفتا
�إىل ان "التعديالت على النظام الداخلي
�ستبحث خالل انعقاد امل�ؤمتر".
وينفي ابو ح�سن ��ة "وجود اتفاق داخل
احلزب ين�ص على ع ��دم ال�سماح للهيئة
القيادي ��ة ل� �ـ( )11يف الرت�ش ��ح م ��رة
�أخ ��رى" ،معت�ب�را �أن "املو�ضوع جمرد
ت�صريح ��ات �إعالمي ��ة �ص ��درت م ��ن قبل
بع�ض ال�شخ�صيات".
وكان القي ��ادي ال�ساب ��ق يف احل ��زب
�صالح عبد الرزاق ،قد حذر يف ت�صريح
�سابق لـ(املدى) من دخول حزب الدعوة
يف امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي الرابع بوجود
خالف ��ات وان�شقاق ��ات وا�ستقط ��اب بني
جبهت�ي�ن ،الن ذل ��ك �سي� ��ؤدي �إىل والدة
حزب جدي ��د" ،م�ضيف� � ًا �أن "عدم تر�شح
الهيئة القيادية م ��رة �أخرى يعني �إنهاء
اخلالفات داخل احلزب".
وع ��ن �إمكاني ��ة �إبقاء املالك ��ي على ر�أ�س
حزب الدعوة يق ��ول ابو ح�سنة �إن "من
ال�صع ��ب التوق ��ع الن التقاطع ��ات رمبا
تغري من جمرى الأمر داخل احلزب".

العراق يلتف على العقوبات الأمريكية
ويفتتح منفذ ًا جتاري ًا مع �إيران
 بغداد� /أ ف ب
ي�سع ��ى الع ��راق �إىل �إن�ش ��اء "منفذ" م ��ايل يتيح
ل ��ه موا�صلة �ش ��راء الكهرباء والغ ��از احليويني
من �إي ��ران وااللتفاف على العقوبات الأمريكية،
كم ��ا علمت وكالة فران�س بر�س من م�صادر عدة،
انعكا�س ��ا لآلي ��ة �أوروبي ��ة دخل ��ت حي ��ز التنفيذ
اجلمعة.
و"�آلي ��ة الأغرا� ��ض اخلا�ص ��ة" تل ��ك� ،ست�سم ��ح
للعراق بدف ��ع ثمن الطاق ��ة الإيرانية امل�ستوردة
بالدين ��ار العراق ��ي والتي ميك ��ن �أن ت�ستخدمها
�إي ��ران ل�ش ��راء الب�ضائ ��ع الإن�ساني ��ة ح�ص ��را،
وف ��ق م ��ا يق ��ول ثالث ��ة م�س�ؤول�ي�ن عراقي�ي�ن
لفران� ��س بر� ��س .و�سيتي ��ح ه ��ذا احل ��ل البدي ��ل
لبغ ��داد اال�ستم ��رار بعملية اال�ست�ي�راد وجتنب
االحتجاج ��ات ال�شعبية الناجم ��ة خ�صو�صا عن
النق� ��ص يف التغذي ��ة الكهربائي ��ة م ��ن دون �أن
تتعر� ��ض للعقوب ��ات� ،إذا �أنه ��ا ت�س�ي�ر على حبل
رفيع حمف ��وف باملخاطر بني حليفيها الرئي�سني
طهران ووا�شنطن.
ويو�ضح م�س� ��ؤول حكومي رفيع لفران�س بر�س
�أن تل ��ك الآلية كان ��ت نتاج �أ�شهر م ��ن املحادثات
ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن والإيراني�ي�ن
والأمريكيني.
وي�ضي ��ف �أن "احلكوم ��ة العراقي ��ة �ستوا�ص ��ل
ال�س ��داد لإي ��ران مقابل الغ ��از عن طري ��ق �إيداع
�أموال يف ح�ساب م�صريف خا�ص داخل العراق
بالدينار العراقي".
لكنه ي�ش�ي�ر يف الوقت نف�س ��ه �إىل �أن "�إيران لن
تكون قادرة على �سحب الأموال ،لكنها �ستتمكن
من ا�ستخدامها ل�شراء �سلع من خارج العراق".
وعلى العراق �سداد فاتورة معلقة بنحو ملياري
دوالر ثمن ��ا لعملية �شراء غ ��از وكهرباء �سابقة،
وفقا لوزير النفط الإيراين بيجان مندار زنقنة.
ويق ��ول م�س� ��ؤول �أمريكي لـ(فران� ��س بر�س) �إن
وا�شنط ��ن عل ��ى عل ��م ب�إن�شاء ه ��ذه الآلي ��ة ،لكن
ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة يف بغداد رف�ض ��ت التعليق
عل ��ى املو�ض ��وع ،ومل تتمك ��ن (فران� ��س بر� ��س)
�أي�ض ��ا م ��ن احل�صول عل ��ى تعليق م ��ن ال�سفارة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

الإيرانية يف بغداد.
و�إذ ي�ؤك ��د م�س� ��ؤوالن عراقيان �أن بغ ��داد تقوم
ب�إن�ش ��اء �آلية مماثلة بعل ��م الواليات املتحدة ،مل
يح ��ددا ما �إذا كانت عملي ��ة الإيداع يف احل�ساب
قد بد�أت.
لك ��ن �أحدهم ��ا يقول "كي ��ف للع ��راق �أن يدفع ما
عليه لإيران؟ لي�س لدينا خيار �آخر".
للتغلب عل ��ى النق�ص املزمن يف م ��وارد الطاقة،
ي�ست ��ورد العراق م ��ا ي�ص ��ل �إىل  28مليون مرت
مكع ��ب من الغاز الطبيعي م ��ن طهران مل�صانعه،
كما ي�شرتي ب�شكل مبا�شر نحو  1400ميغاواط
من الكهرباء الإيرانية.
وه ��ذا االعتم ��اد غري مري ��ح بالن�سب ��ة للواليات
املتح ��دة الت ��ي �سع ��ت لتقلي� ��ص نف ��وذ طه ��ران
و�إع ��ادة فر�ض العقوبات على امل�ؤ�س�سات املالية
الإيراني ��ة وخط ��وط ال�شح ��ن وقط ��اع الطاق ��ة
واملنتجات النفطية.
و�أع ��ادت وا�شنطن فر� ��ض عقوب ��ات على قطاع
الطاق ��ة الإي ��راين يف ت�شري ��ن الث ��اين بع ��د
ان�سحابه ��ا م ��ن االتف ��اق الن ��ووي املوق ��ع ب�ي�ن
ال ��دول العظم ��ى وطه ��ران يف  ،2018لكنه ��ا
منح ��ت الع ��راق �إعف ��اءات م�ؤقتة ع ��دة ملوا�صلة
�شراء الطاقة الإيرانية حتى �شهر ت�شرين الأول
املقبل.
وت�ص ��ر الواليات املتحدة على وجوب �أن يوقف
الع ��راق اعتم ��اده عل ��ى الطاق ��ة الإيراني ��ة ،لكن
بغ ��داد تق ��ول �إن ذلك ق ��د ي�ستغرق م ��ا ي�صل �إىل
�أربع �سن ��وات� ،ستحتاج خاللها �إىل �شراء الغاز
الإيراين على الأقل.
وللقيام بذلك ،وافق امل�صرفان املركزيان العراقي
والإيراين يف �شباط املا�ضي على �إن�شاء طريقة
دفع تتف ��ادى العقوب ��ات الأمريكي ��ة ،بح�سب ما
ذكرت وكالة "�إيرنا" الر�سمية الإيرانية.
ويعن ��ي ذلك ع ��دم التعامل بال ��دوالر الأمريكي،
و�ش ��راء "اللوازم الإن�ساني ��ة" فقط التي ت�سمح
بها الواليات املتحدة ،كالغذاء والدواء.
وبالت ��ايل ،ي�ص ��ف م�س� ��ؤول عراقي �آخ ��ر الأمر
لـ(فران� ��س بر� ��س) بالق ��ول "�سن�صب ��ح جه ��از
�صراف �آيل لإيران".
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سياسة

عبد املهدي يطور �أدوات العبادي لتنظيم احل�شد� :أنا
من يعني رئي�س الهيئة

 بغداد /وائل نعمة
ال يثي ��ر االم ��ر الديوان ��ي االخي ��ر ال ��ذي
ا�ص ��دره رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المهدي ،لتنظي ��م او�ضاع الح�شد ال�شعبي
اي �شك ��وك بخ�صو� ��ص نواي ��اه بتنفي ��ذ
انق�ل�اب ناعم على "الح�ش ��د" مثلما ذهبت
الي ��ه بع�ض التف�سيرات� ،سوى ما كتب في
ذيل القرار واعطاء نف�سه �صالحية تعيين
رئي�س هيئة الح�شد.
"اعادة هيكلة الح�شد" وهي عبارة وردت
ف ��ي الفقرة العا�ش ��رة واالخيرة في القرار
الحكومي الذي �ص ��در م�ساء االثنين ،هو
م ��ا تعتب ��ره بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�سية
بان ��ه بداي ��ة لعملي ��ة دم ��ج الف�صائ ��ل م ��ع
الق ��وات االمني ��ة تمهي ��دا لح ��ل "الح�شد"
ب�شكل نهائي.
ومع ��روف ان "الح�ش ��د" ه ��و ت�شكي ��ل
ع�سك ��ري ظه ��ر ب�ش ��كل غي ��ر منظ ��م بع ��د
�سق ��وط المو�ص ��ل ف ��ي �صي ��ف  ،2014ثم
ت ��م االعتراف ب ��ه من خالل قان ��ون �شرعه
مجل�س النواب في  ،2016ما يعني ان اي
محاول ��ة اللغائه يجب ان تكون عن طريق
مواز لت�شكيله.
البرلمان وبقرار ٍ
وج ��اء ق ��رار عب ��د المه ��دي االخي ��ر م ��ع
تطورات االزمة بين طه ��ران ووا�شنطن،
وبعد اي ��ام قليلة م ��ن ا�ص ��داره تو�صيات
تحدد حركة الق ��وات العراقية واالجنبية
ف ��ي داخ ��ل الب�ل�اد ،والت ��ي تزامن ��ت م ��ع
هجمات �صاروخي ��ة طالت مناطق حيوية
في العا�صمة وقواع ��د ع�سكرية في �شمال
بغداد ومن�ش�آت نفطية في الجنوب.
كم ��ا تزامن ��ت اي�ض� � ًا م ��ع م ��ا ت�س ��رب من
معلوم ��ات ع ��ن �أن الهجم ��ات بطائ ��رات
م�سي ��رة عل ��ى خط ��وط الأنابي ��ب ف ��ي
ال�سعودية منت�صف اي ��ار الما�ضي ،نفذت
انطالقا من جرف الن�صر (ال�صخر �سابقا)
جن ��وب بغ ��داد ،وه ��و مانفت ��ه الحكوم ��ة
العراقية ب�شكل قاطع.
وف ��ي ه ��ذا االط ��ار يعتق ��د �سع ��ران
االعاجيب ��ي ،وهو ع�ضو ف ��ي لجنة االمن
والدف ��اع في البرلمان بت�صريح لـ(المدى)
ان ق ��رار عبد المه ��دي "ه ��و مرحلة اولى
لدمج الح�شد ال�شعبي مع القوات االمنية،
واعادة الهيبة الى الم�ؤ�س�سة الع�سكرية".
وا�ضاف االعاجيبي ان "القوات االمنية ما
زالت بحاجة الى الدعم الب�شري والح�شد
ال�شعب ��ي يمك ��ن ان يقوم بذل ��ك الدور بعد
اجراء التدقيق االمني لمنت�سبيه وقدرتهم
البدنية على القيام بذلك الواجب".
وق ��رر عادل عب ��د المهدي ،ب�صفت ��ه القائد
العام للقوات الم�سلحة في االمر الديواني
االخي ��ر� ،ض ��م ت�شكيالت الح�ش ��د ال�شعبي

قوة من احل�شد
خالل معارك
التحرير ..
ار�شيف
كاف ��ة �إل ��ى الق ��وات الم�سلح ��ة العراقي ��ة،
و�إغ�ل�اق مقراته ��م �سواء داخ ��ل المدن �أو
خارجها.
بين عبد المهدي والعبادي
وال يختل ��ف ق ��رار عبد المه ��دي كثيرا عن
�سلفه حي ��در العب ��ادي ،الذي ا�ص ��در قبله
الئحتي ��ن حكوميتي ��ن ب�ش� ��أن المو�ض ��وع
نف�س ��ه .وف ��ي ه ��ذا ال�ش� ��أن يق ��ول النائب
يو�سف الكالبي ،وه ��و الناطق الع�سكري
ال�ساب ��ق للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ف ��ي حدي ��ث
لـ(الم ��دى) ان االم ��ر الديواني االخير هو
"تقنين لتعليمات رئي�س الوزراء ال�سابق
ويختل ��ف عن ��ه بتحدي ��د �سق ��ف زمن ��ي"،
باال�ضافة الى اعطاء القائد العام �صالحية
تعيين رئي�س هيئة الح�شد..
وح ��دد رئي� ��س ال ��وزراء نهاي ��ة �شه ��ر
تم ��وز الحال ��ي كموع ��د نهائ ��ي لتنفي ��ذ
البن ��ود الع�ش ��رة التي جاءت ف ��ي الوثيقة
الحكومي ��ة .وات�سمت عالق ��ة عبد المهدي
بالمرونة م ��ع "الح�شد" بع ��د �سنوات من
التوت ��ر والقطيع ��ة ــ ف ��ي بع� ��ض االحيان
ـ� �ـ بي ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در
العب ��ادي وبع� ��ض الف�صائ ��ل التابع ��ة

للح�ش ��د ،بلغ ��ت ذروته ��ا في نهاي ��ة والية
االخير ،حين ازاح (العبادي) رئي�س هيئة
الح�ش ��د من من�صبه (فالح الفيا�ض) وادار
بنف�سه الهيئة على اثر انقالب االول �ضده
وا�صطفافه مع كتلة الفتح في االنتخابات
الت�شريعية االخيرة.
وق ��رر عب ��د المه ��دي م ��ع بداي ��ة ت�سلم ��ه
للمن�ص ��ب قب ��ل  6ا�شه ��ر ،توحي ��د رواتب
الح�ش ��د م ��ع اقرانهم في الق ��وات االمنية،
وهو ام ��ر كان يتردد في تنفي ��ذه العبادي
حت ��ى �آخر يوم من عم ��ر حكومته ،ب�سبب
ع ��دم ح�صول ��ه عل ��ى قوائ ��م تظه ��ر ب�شكل
وا�ض ��ح اع ��داد الح�شد ال�شعب ��ي ،بح�سب
بع� ��ض الم�ص ��ادر .وف ��ي �أي ��ار الما�ض ��ي،
هاج ��م العب ��ادي ،قي ��ادات ف ��ي الح�ش ��د
ال�شعب ��ي ق ��ال انه ��ا جمع ��ت ث ��روات على
ح�ساب الم ��ال العام في ظ ��روف غام�ضة.
ت�ساءل العب ��ادي في لق ��اء تلفزيوني على
محطة العراقية �شبه الر�سمية ،عن م�صدر
الأم�ل�اك والعق ��ارات الت ��ي تمتلكه ��ا هذه
القيادات .وا�صدر العبادي بعد عامين من
ق ��رار قانون الح�ش ��د في البرلم ��ان (�شرع
ع ��ام  )2016اوام ��ر تنفيذ القان ��ون الذي
ت ��رك بنهاي ��ات مفتوح ��ة وغي ��ر وا�ضحة.

معلومات عن �إخالء مقار للح�شد داخل �سوريا

املتحدث با�سمه :املتطوعون �سيحتفظون با�سم
احل�شد داخل املنظومة الع�سكرية

 بغداد /المدى
ق ��ال المتح ��دث با�س ��م ق ��وات الح�ش ��د
ال�شعبي كريم النوري� ،إن قرار رئي�س
الوزراء عادل عبد المهدي ب�ضم ف�صائل
الح�شد ال�شعبي الى القوات الم�سلحة،
جاء ل�ضبط �أداء الح�شد ال�شعبي.
و�أ�ش ��ار الن ��وري لـ(�سبوتني ��ك) �إلى �أن
االرتب ��اط بالأح ��زاب ي�سي� ��س الح�شد
ويبعده عن �أوامر القائد العام للقوات
الم�سلح ��ة ،حي ��ث توظ ��ف الأح ��زاب
الح�شد في معاركها ال�سيا�سية ،م�ضيفا
�أن ه ��ذا الق ��رار يقطع كل الط ��رق �أمام
االتهام ��ات الت ��ي توج ��ه للح�ش ��د مث ��ل
االنتماء والوالء لإيران.
و�أ�ض ��اف الن ��وري �أن "ق ��وات الح�شد
�ستظ ��ل با�سمها داخ ��ل الجي�ش ولي�س
بدي�ل�ا عن ��ه ،كم ��ا �أنه ��ا ال تمث ��ل �إرادة

ال�سيا�سيي ��ن �أو الأح ��زاب ب ��ل تمث ��ل
�إرادة الوط ��ن وت�أتم ��ر ب�أم ��ر القائ ��د
الع ��ام للقوات الم�سلحة ،م�ؤكدا �أن هذا
الق ��رار يحت ��وي عل ��ى نف� ��س م�ضامين
الق ��رار ال�صادر في عهد رئي�س الوزراء
ال�سابق حيدر العبادي �إال �أن الأخير لم
ينفذها .ون ��وه المتح ��دث با�سم قوات
الح�شد ال�شعبي �إلى �أن القرار يت�ضمن
عدم وجود مقرات للح�شد داخل الأزقة
وال�ش ��وارع والم ��دن و�أن حال ��ه ح ��ال
الجي�ش العراقي لكن ا�سمه يختلف.
بالتزام ��ن مع ذلك� ،أفادت و�سائل �إعالم
عن تحركات و�إخ�ل�اء مواقع قامت بها
مجموعات تابع ��ة لـ"الح�شد ال�شعبي"
العراقي من ��ذ �أيام في منطقة البوكمال
في محافظة دير الزور ال�سورية ،وذلك
بالتن�سيق مع الجي�ش ال�سوري.
التح ��ركات العراقي ��ة الت ��ي ج ��اءت

بالتن�سيق مع الجي� ��ش ال�سوري ت�شير
�إل ��ى تع ��اون وثي ��ق من ناحي ��ة الحرب
على الإرهاب �ضم ��ن المحور ال�سوري
الرو�س ��ي الإيران ��ي� ،إال �أن بع� ��ض
الخب ��راء �أكدوا �أن التع ��اون الأمني �أو
الع�سكري ال يعن ��ي انخراطا مطلقا من
قب ��ل العراق في المح ��ور� ،إنما ت�سوده
�سيا�سة التوازنات الوطنية.
وبح�سب �صحيفة "الوطن" ال�سورية:
"�أخل ��ت عنا�ص ��ر م ��ن ق ��وات "الح�شد
ال�شعبي" العراقي التي تقاتل الإرهاب
�إل ��ى جانب الجي�ش العرب ��ي ال�سوري،
موقع� � ًا لها بجانب مدر�سة علي بن �أبي
طال ��ب ف ��ي مدينة البوكم ��ال ،واتجهت
�إل ��ى منطق ��ة اله ��ري عل ��ى الح ��دود
ال�سوري ��ة العراقي ��ة ،ح�سبم ��ا ذك ��رت
مواقع �إلكترونية معار�ضة" ،و�أ�ضافت
�أن ه ��ذه التح ��ركات ج ��اءت "بتن�سيق
كامل مع الجي�ش ال�سوري".
ف ��ي ه ��ذا ال�ش� ��أن ،اعتب ��ر الخبي ��ر
اال�ستراتيج ��ي �أحم ��د ال�شريف ��ي ف ��ي
حدي ��ث لوكال ��ة (�سبوتني ��ك) �أن دور
وا�شنط ��ن ما ي ��زال م�ؤثرا ف ��ي مفا�صل
الدول ��ة العراقي ��ة ،وق ��ال" :نعم ترغب
الحكوم ��ة باالن�ضمام للمح ��ور الم�ؤثر
ف ��ي �سوريا ولكن ملفات الف�ساد و�سوء
الإدارة تحول دون قدرة الحكومة على
تبن ��ي موق ��ف ،وال يزال الع ��راق تحت
ال�سط ��وة ومفا�صل الدول ��ة المهمة بيد
الأمريكان بما فيها ال�سيادة".
و�أ�ض ��اف "تقرير �أمريك ��ي ينذر بعودة
داع� ��ش و�س ��وء الخدم ��ات والف�س ��اد ال
يزال خارج �سيطرة الحكومة ومتوقع
�أن تكون هن ��اك مظاهرات قد ت�ستخدم
ورقة ابتزاز".

ون�ص ��ت االوام ��ر عل ��ى تنظي ��م او�ض ��اع
مقاتلي الح�ش ��د والمق ��رات و�آلية اختيار
الق ��ادة ،وهي اوامر تبدو انه ��ا لم تنفذ ما
دفع عبد المهدي العادة الت�أكيد عليها مرة
اخرى .لكن يو�سف الكالبي يقول �إن "كل
تعليم ��ات العبادي قد ت ��م تطبيقها وبقيت
الح ��االت الت ��ي عالجه ��ا االم ��ر الديواني
االخير لعبد المهدي".
�إعادة الهيكلة
وت�سرب ��ت خ�ل�ال والي ��ة العب ��ادي انب ��اء
ع ��ن امكاني ��ة ح ��ل الح�ش ��د ال�شعب ��ي او
تقلي� ��ص اعداد مقاتليه الى  40او  25الف
(اعدادهم الآن تتراوح بين  120الى 150
الف) .ويقول القيادي ال�سابق في الح�شد
ان االخير "�شرع بقانون من البرلمان وال
يمكن الغ ��ا�ؤه اال بقانون اي�ض ��ا" ،م�شيرا
ال ��ى ان فق ��رة "اع ��ادة هيكل ��ة الح�ش ��د"
تعني تحويل ��ه الى اف ��واج والوية "وفق
الت�سل�سل الع�سكري المعروف".
ويبين الكالب ��ي ان الح�ش ��د يم�سك اماكن
مهم ��ة ف ��ي ال�صح ��راء وعلى الح ��دود مع
�سوري ��ا ويعاني نق�صا في اع ��داده .وقال
ان "اي تقلي�ص في اعداد الح�شد ال�شعبي

الن�صر ت�ؤيد ..وبدر
تقول :ال يحل �إال بقرار
من املرجعية

�سيترك ت�أثيرا �سلبيا على االمن".
ومع اع�ل�ان عبد المهدي االم ��ر الديواني
االخي ��ر� ،سارع ��ت كل الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
وحت ��ى تل ��ك المرتبط ��ة بف�صائ ��ل داخ ��ل
الح�ش ��د ،ال ��ى ت�أييد القرار ،ال ��ذي اكد في
اح ��د بنوده على ان "تقطع هذه الوحدات
�أف ��رادا وت�شكيالت �أي ارتباط �سيا�سي �أو
�آمري م ��ن التنظيمات ال�سابقة في الح�شد
ال�شعبي" .و اغلب القوى ال�سيا�سية التي
دخل ��ت االنتخابات الت�شريعي ��ة ،كانت قد
اعلن ��ت الع ��ام الما�ض ��ي ف ��ك ارتباطها مع
االجنح ��ة الع�سكري ��ة التابعة له ��ا امتثاال
لقواني ��ن االنتخاب ��ات الت ��ي الت�سمح الي
حزب يمتلك ف�صيال م�سلحا بالم�شاركة في
االنتخابات.
هل تم حل �سرايا ال�سالم؟
و�سب ��ق زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در ،الجمي ��ع باعالن ��ه ف ��ك ارتباط ��ه
ب�سراي ��ا ال�س�ل�ام ،وطلب اغ�ل�اق مقراتها،
وف ��ق االم ��ر الديوان ��ي االخي ��ر لرئي� ��س
الوزراء عادل عبد المهدي.
ويعتب ��ر اع�ل�ان ال�ص ��در ه ��و الثال ��ث من
نوعه ،حيث اعلن عدة مرات حل وتجميد

ال�سراي ��ا وقبلها
"ل ��واء الي ��وم
الموع ��ود" ف ��ي
االعالم ،2015
( 2017بع ��د
اع�ل�ان الن�ص ��ر)
واخي ��را في  ،2018م�شترط ��ا في كل مرة
ان يمتثل الجميع الوامر الحكومة ولي�س
"ال�سرايا" فقط.
وق ��ال ال�صدر ف ��ي تغريدة عل ��ى "تويتر"
اول م ��ن ام� ��س االثنين �إن "م ��ا �صدر عن
رئي�س مجل�س الوزراء بما يخ�ص الح�شد
ال�شعب ��ي �أمر مهم وخطوة �أولى �صحيحة
نحو بناء دولة قوي ��ة ال تهزها الرياح من
هن ��ا وهناك� ،إال �أنن ��ي �أبدي قلقي من عدم
تطبيقها ب�صورة �صحيحة".
و�أ�ض ��اف ال�ص ��در "م ��ا يهمني هن ��ا �أي�ضاً
�أن تك ��ون �سراي ��ا ال�س�ل�ام الت ��ي �أم ��رت
بت�أ�سي�سه ��ا �سابق� � ًا ه ��ي المب ��ادرة الأولى
لذلك وم ��ن فورها ،وعل ��ى الأخ �أبو يا�سر
التطبيق فور ًا وذلك بغلق المقرات و�إلغاء
اال�سم وغيرها من الأوامر".
وبع ��د �ساع ��ات ق ��ال المع ��اون الجه ��ادي
لل�ص ��در� ،أب ��و يا�س ��ر ،ف ��ي بي ��ان �صحفي،

�إن ��ه "تطبيق� � ًا لخط ��وات
ال�صدر الإ�صالحية لحفظ العراق و�سيادة
الدولة ،ف�إني �أعلن التنفيذ التام والتطبيق
الف ��وري لأم ��ره" .و�أ�ض ��اف �أن "�سراي ��ا
ال�س�ل�ام كان الت�شكي ��ل الع�سك ��ري الأكثر
ان�ضباط ًا والتزام ًا في كل المحافل� ،إال �أنه
ينبغ ��ي �أن نث ��ق بخطوات �سي ��د الإ�صالح
و�أن نغل ��ب الم�صلح ��ة العامة للعراق على
كل م�صلحة �شخ�صية".
ول ��م يو�ض ��ح �أب ��و يا�س ��ر �أي تفا�صيل عن
الخط ��وات التالي ��ة لق ��رار تطبي ��ق �أم ��ر
ال�ص ��در .وال يع ��رف فيم ��ا ل ��و كان ق ��رار
مقتدى ال�ص ��در االخير يعني حل ال�سرايا
او االكتف ��اء بف ��ك ارتب ��اط فق ��ط .ويق ��ول
�سع ��ران االعاجيب ��ي وه ��و نائ ��ب ع ��ن
كتل ��ة �سائ ��رون المح�سوب ��ة عل ��ى ال�صدر
ان االخي ��ر "ق ��د ي�ص ��در تعليم ��ات الحق ��ة
تف�صيلية حول هذا المو�ضوع".

الكتلة الربملانية املعار�ضة ت�ؤيد قرار عبد
املهدي بتنظيم احل�شد

 بغداد /المدى
علق ��ت الكتل ��ة المعار�ض ��ة ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب على ق ��رار رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د المه ��دي ب�ض ��م جمي ��ع ت�شكي�ل�ات
الح�ش ��د ال�شعب ��ي �إلى الق ��وات الم�سلحة،
و�إغ�ل�اق مقراته ��م �سواء داخ ��ل المدن �أو
خارجه ��ا ،وقط ��ع �أي ارتب ��اط له ��ا مع �أي
تنظيم �سيا�سي.
وقال رئي�س تيار الحكمة المعار�ض عمار
الحكي ��م� ،إنه يثمن ق ��رار رئي�س الوزراء،
وينتظر تنفيذه ب�شكل حازم ووا�ضح.
و�أو�ض ��ح الحكي ��م في بي ��ان ن�ش ��ره على
تويت ��ر �أن "ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة
والحر� ��ص على عدم ت�سيي� ��س الم�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة والأمني ��ة و�إبعاده ��ا ع ��ن كل
االنتم ��اءات �س ��وى االنتم ��اء الوطن ��ي،
تعد من �أه ��م الأولويات الت ��ي يجب على
الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك".
�أم ��ر رئي�س ال ��وزراء العراقي ع ��ادل عبد
المه ��دي ،بغلق جمي ��ع مق ��رات الف�صائل
الم�سلحة داخل المدن وخارجها.
ويق�ض ��ي مر�س ��وم رئي� ��س وزراء العراق
بدم ��ج الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة ف ��ي الق ��وات
النظامي ��ة .و�أن تقط ��ع كل الوح ��دات
الم�سلحة �أي ارتباط �سيا�سي ب�أي تنظيم.
بالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك �أعلن ائت�ل�اف الن�صر
برئا�س ��ة حي ��در العب ��ادي ،ت�أيي ��ده للأمر
الديوان ��ي ال ��ذي �أ�صدره رئي� ��س مجل�س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د المه ��دي الخا� ��ص
بتنظيم م�ؤ�س�سة الح�شد ال�شعبي.
و�أك ��د االئتالف في بيان ،دعمه لأي م�سار
يعزز من ق ��وة و�سيادة الدول ��ة ،مبينا �أن
الحكومة ال�سابقة عملت على تنظيم عمل
الح�ش ��د ال�شعب ��ي وت�شكيالت ��ه ،بم ��ا فيها
�ضمان حقوق المقاتلين ،ورعاية ال�شهداء

والجرحى ،من خالل �أمر ديواني في �آذار
من العام الما�ضي.
وا�شار البيان الى �أن ائتالف الن�صر ي�ؤيد
�إج ��راء القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة
ويدع ��و الى �إ�صدار الأوام ��ر والتعليمات
لتنظي ��م جمي ��ع الموج ��ودات الع�سكري ��ة
و�شبه الع�سكرية في البالد.
و�أ�ضاف� ،أن ا�ستثناء �أية قوة خارج �إطار
التنظيم وال�سيطرة والتوجيه الحكومي،
�سير�سخ ت�شظي الدولة وانق�سام �سلطاتها
وذهاب هيبتها و�سيادتها.

ال ��ى ذلك ،اعتبر رئي� ��س كتلة بدر النيابية
ح�س ��ن الكعب ��ي ،ان قرار رئي� ��س الوزراء
ع ��ادل عب ��د المهدي ،ب�ش� ��أن دم ��ج الح�شد
ال�شعب ��ي بالم�ؤ�س�س ��ة االمني ��ة ،ب�أن ��ه
"لي� ��س جديد ًا" ،فيما �أكد عدم وجود �أي
�شخ�صية �سيا�سية او حكومية قادرة على
انهاء الح�شد.
وق ��ال الكعب ��ي ف ��ي حدي ��ث �صحف ��ي� :إن
"الح�ش ��د ال�شعب ��ي ت�ش ��كل م ��ن ف�صائ ��ل
م�سلح ��ة والحف ��اظ علي ��ه واج ��ب ،م ��ن
خ�ل�ال التدري ��ب الع�سك ��ري والعقائدي،

لك ��ي يبق ��ى قوة قوي ��ة ومقت ��درة" ،مبينا
�أن "الح�ش ��د ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن م�شروع
المقاومة وه ��و تحت ق ��رار المقاومة في
طهران والنجف".
وا�ض ��اف ان "فت ��وى المرجعي ��ة الت ��ي
ت�أ�س� ��س الح�ش ��د ال�شعبي عل ��ى �أ�سا�سها،
باقية وم�ستمرة وال ��كل يطيعها" ،م�ؤكد ًا
ان "الح�شد ل ��ن ينتهي اال ب�أمر المرجعية
ذاته ��ا ممثل ��ة بالمرج ��ع االعل ��ى عل ��ي
ال�سي�ستاني ،ولي�س ب�أمر اي �شخ�ص مهما
كان من�صبه ال�سيا�سي والحكومي".
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�ستك��ون املنافذ احلدودي��ة �أول ما تخ�سره
االقط��اب تلك ،وكذلك �ستك��ون خ�سارتها
يف الدوائ��ر النفطي��ة واملين��اء واجلمارك
وع�ش��رات امل�ؤ�س�س��ات املدني��ة ،فالق�ضي��ة
ق�ضية عقود وم�شاريع ومبالغ كبرية.
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النفايات تخنق بغداد وت�شري �إىل روائح ف�ساد ر�سمية
ملوث ،لأ�سباب كثرية ،بد�أت باحلروب والفو�ضى وال
�أه��ايل بغداد ومنذ �أكثـر من عقد ون�صف مل يحظوا بهواء نقي غري ّ
تنتهي بـ"حرق النفايات" التي �أ�صحبت ظاهرة تهدّ د حياة النا�س وو�ضعهم ال�صحي.
ومع اختالف احلكومات املتعاقبة مل جتد �أي منها ح ً
ال لهذه امل�شكلة ،ففي الوقت الذي بد�أت فيه العديد من الدول ب�إعادة
تدوير النفايات واال�ستفادة منها ب�أمور �أخرى وهي طريقة وجدت منذ القدم يف الطبيعة.

هيكلة احل�شد ..نربح النظام
ونخ�سر الفو�ضى
ي�ش ��كك غالبية �س ��كان الب�صرة بامكاني ��ة الرئي�س عادل
عب ��د املهدي على تطبيق ق ��راره اخلا�ص بهيكلة احل�شد
ال�شعب ��ي ،ودجمه باجلي� ��ش ،و�سح ��ب �أ�سلحته ،وغلق
مقرات ��ه ،فهذا �أمر يف ��وق امكانيته عل ��ى التنفيذ ،مثلما
يتج ��اوز ق ��درة قادة احل�ش ��د يف القب ��ول واال�ستجابة،
الله ��م �إال �إذا كان القرار قد �صدر باتفاق جميع الأطراف
املعني ��ة ب ��ه� ،أو �أن ق ��وة �ضاغط ��ة علي ��ا �ستعم ��ل عل ��ى
تنفيذه.
�أق ��ول يف �شك ��وك �س ��كان الب�ص ��رة لعلمنا جميع� � ًا ب�أن
الوج ��ود الكبري ملقاتلي احل�ش ��د ال�شعبي له خ�صو�صية
ما ،فهذه املدينة كان ��ت الرافد الأول للمقاتلني الأ�شداء،
وه ��ي التي قدم ��ت �آالف ال�شه ��داء ،الذين خلف ��وا �آالف
اليتامى وااليامى ،لكنه ��ا يف الوقت ذاته خلقت �أقطاب ًا
�سيا�سي ��ة وع�سكري ��ة واقت�صادية نافذة ،له ��ا ما لها من
الق ��وة والتدخ ��ل والنف ��وذ والفر�ض ،ومب ��ا ميكنها من
ك�س ��ر �أي ق ��رار ت�صدره رئا�سي ��ة ال ��وزراء� ،أو �أي جهة
�أخ ��رى� ،إذا م ��ا �أح�ست بانه ��ا �ستفقد هيمنته ��ا وقدرتها
وحرمانه ��ا من التواجد والتحك ��م يف الأمكنة التي تدر
عليها املال منذ �سن ��وات ،والتي باتت بحكم الواقع من
ملكيتها وم�صدر قوتها.
�ستكون املنافذ احلدودية �أول ما تخ�سره االقطاب تلك،
وكذلك �ستكون خ�سارته ��ا يف الدوائر النفطية وامليناء
واجلم ��ارك وع�ش ��رات امل�ؤ�س�س ��ات املدني ��ة ،فالق�ضي ��ة
ق�ضي ��ة عق ��ود وم�شاري ��ع ومبالغ كب�ي�رة� ،أم ��ا الع�شائر
ف�ستكون اخلا�سر الث ��اين يف ق�ضية هيكلة احل�شد ،فقد
ظ ��ل احل�شد م�ص ��در ًا لأ�سلحتها وعتاده ��ا ،وحال تنفيذ
الق ��رار �ستنفك الالزم ��ة املعروفة(احل�ش ��د والع�شرية)
وهناك �أط ��راف عديدة �أخرى �ستفق ��د قياداتها م�صادر
قوته ��ا الع�سكري ��ة واالقت�صادي ��ة .نعم ،ق� � ّدم املقاتلون
احل�شدي ��ون �أرواحه ��م ف ��داء لق�ضي ��ة نبيل ��ة ،وت�صدوا
لأبع�ش عدو و�أقذر ف�صيل طائفي م�سلح (داع�ش) لكنهم
ذهب ��وا اىل وادي ال�س�ل�ام ،فيما ع ��اد �أقرانهم ،الأحياء،
الفق ��راء اىل بيوته ��م ينتظ ��رون الرات ��ب الب�سيط قوتا
لأ�سرهم� ،أولئ ��ك الذين يت�سلمونه ب�ي�ن احلني والآخر،
�أم ��ا الذين كانوا وما زال ��وا يف الأعلى ،ومي�سكون بكل
�شيء(ال�سلطة واملال وال�سالح) ف�سيكون ع�سري ًا عليهم
التفريط باملمالك التي �صنعوها خالل ال�سنوات ،والتي
بواتهم العز واملنعة والرفعة.
ال �أح ��د �سيق ��در ال�ض ��رر ال ��ذي �سيلح ��ق به� ��ؤالء جراء
�سح ��ب الأ�سلح ��ة وجعلها بي ��د الدولة ،لكن ق ��رار ًا كهذا
�سيثلج �ص ��دور املاليني من �أبناء املدين ��ة ،الذين عانوا
من ع�سكرة املدينة وم ��ن وجود ع�شرات املقار امل�سلحة
ومن قت ��ال الع�شائر ،وج ��راء ذلك �ستختف ��ي ال�سيارات
املظللة مثلما ل ��ن ي�شهر �أحد هوية احل�شد بوجه جندي
يف نقط ��ة تفتي� ��ش ،ول ��ن يكون لأح ��د �سلط ��ة �أعلى من
�سلط ��ة الدول ��ة ،و�سيك ��ون ل�س ��ان ح ��ال ال�س ��كان نربح
النظام ونخ�سر الفو�ضى.
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 رفل العزيز
فف�ضالت بع�ض الكائنات الحية تعتبر غذا ًء
لكائن ��ات حية �أخرى ،وق ��د مار�س الإن�سان
عملي ��ة ا�سترج ��اع النفاي ��ات من ��ذ الع�ص ��ر
البرون ��زي حي ��ث كان يذيب م ��واد معدنية
لتحويلها �إل ��ى �أدوات جدي ��دة ،على �سبيل
المث ��ال �إع ��ادة تدوير الم ��واد البال�ستيكية
�إل ��ى م ��واد تعلي ��ب� ،أكيا�س ،بع� ��ض �أنواع
المالب� ��س� ،ألع ��اب ،م ��واد منزلي ��ة� ،إع ��ادة
تدوي ��ر مي ��اه ال�ص ��رف ال�صحي �إل ��ى مياه
�صالح ��ة بف�ض ��ل ّ
محط ��ات تطهي ��ر وتنقية
المياه.
وكم ��ا ي ��رى مخت�ص ��ون �أن لإع ��ادة تدوير
النفاي ��ات العدي ��د م ��ن النق ��اط الإيجابي ��ة
التي تخدم البلدان ،ومن �أهمها هي حماية
الم ��وارد الطبيعي ��ة وتقلي� ��ص النفاي ��ات،
وكذلك خل ��ق فر�ص عمل جديدة قادرة على
الق�ض ��اء عل ��ى البطالة التي ت�س ��ود العراق
بن�سب ��ة كبي ��رة� ،إال �أن الحكوم ��ة العراقية
م ��ا زالت عاجزة لي�س فقط في بناء م�صانع
و�إع ��ادة تدوي ��ر النفاي ��ات ،بل ف ��ي طمرها
ب�شكل �صح ��ي يحفظ حي ��اة العراقيين من
الأمرا�ض الم�صاحب ��ة لها ،في الوقت الذي
مخ�ص�صة لكب النفايات
ال توجد فيه �أماكن ّ
بعيد ًا عن المناطق ال�سكنية.
مدي ��ر ق�س ��م مراقب ��ة الكيمياوي ��ات وتقي ��م
المواق ��ع الملوّ ثة المهند�س ل� ��ؤي المختار
للحدي ��ث ع ��ن التلوّ ث ،كونه ه ��و ال�شخ�ص
المعن ��ي بهذا المو�ض ��وع ،لكنه كان ال يعلم
�أن بغ ��داد �صنف ��ت ف ��ي مقدمة الم ��دن التي
يختنق مواطنوها من ّ
دخان النفايات لعام
.2019
ق ��ال المختار "نحن ننا�شد با�ستمرار �أمانة
بغ ��داد والبلدي ��ات العام ��ة لإيق ��اف ح ��رق
النفاي ��ات والتي يعتب ��ر ّ
دخانها هو ال�سبب
الرئي� ��س في تلوّ ث الهواء والذي يعد �سبباً
ف ��ي وفاة  7ماليين �إن�س ��ان بح�سب منظمة
ال�صح ��ة العالمي ��ة ،مبين� � ًا �أن ��ه "�أ�صدرن ��ا
م�ؤخر ًا كتاب ًا �إلى رئي�س الوزراء عادل عبد
المهدي نطالب فيه بتجريم حرق النفايات
وع ��دم التهاون في ه ��ذا المو�ضوع ،م�ؤكد ًا
�أن "عملية جمع النفايات و�إدارتها ما تزال
ترتق �إلى م�ستويات
بدائية في العراق ولم ِ
قيا�سي ��ة ،كم ��ا �أن النفاي ��ات ما ت ��زال ترمى
ف ��ي �أي م�ساح ��ة فارغ ��ة دون طم ��ر �صحي
ودون الأخ ��ذ باالعتبار المناط ��ق ال�سكنية
المحيطة بها".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "�أمانة بغ ��داد هي من تقوم
به ��ذا الأم ��ر ،كما �أك ��د عل ��ى �أن "عملهم هو
رقابة وتوجيه فقط ،ويقومون بت�شخي�ص
الخل ��ل ومن ��ح الموافق ��ة للن�شاط ��ات التي
تق ��وم بها الأمانة ب�ش ��كل ر�سمي� ،إال �أنها ال

ت�أخذ موافقتنا ف ��ي الكثير من الأمور التي
تقوم به ��ا وفي ه ��ذه الحالة نق ��وم بفر�ض
غرامة عليه ��م ومحا�سبته ��م �إال �أنه بالتالي
نح ��ن االثنان جه ��ات حكومي ��ة ونعمل في
م�ؤ�س�سة واحدة".
لفت المخت ��ار �إلى �أن "�أب ��رز الحلول التي
ت ��م تقديمها من قبل وزارة ال�صحة والبيئة
لأمان ��ة بغ ��داد ه ��و تحدي ��د موق ��ع منا�سب
له ��ا و موا�صف ��ات نح ��ن نق ��وم بتحديده ��ا
ويعملون على جمع كمي ��ة منا�سبة وتكون
خا�ضع� � ًة لإدارة معينة ويحتوي على �سور
وتحي ��ط ب ��ه الأ�شجار مثل ��ه مث ��ل الأماكن
الت ��ي يتم بها طمر النفاي ��ات في العديد من
ال ��دول العربية" .مدير العالقات والإعالم،
حكيم عبد الزهرة .قال �إن ّ
"دخان النفايات
النات ��ج من حرقها وال ��ذي نالحظه في عدد
م ��ن المناطق ف ��ي بغداد وال �سيم ��ا مع�سكر
الر�شي ��د تعتب ��ر جميعه ��ا مخالف ��ات ،مبين ًا
�أن "�أمان ��ة بغداد تتعامل م ��ع النفايات من
خالل جمعه ��ا وو�ضعها في الكاب�سات التي
تقوم بنقلها �إلى المحطات التحويلية ومن
ث ��م كب�سه ��ا وتحويله ��ا �إل ��ى �أماك ��ن الطمر
ال�صح ��ي" .و�أك ��د عب ��د الزهرة ف ��ي حديثه
�إن "�أمان ��ة بغ ��داد ف ��ي الوق ��ت الحا�ض ��ر ال
تر�سل النفاي ��ات �إلى النهروان �أو العمّاري
�أو �أب ��و غريب ،وتعتبر منطقة النباعي هي
المنطق ��ة الوحيدة حالي ًا الت ��ي تر�سل �إليها

ّ
النفاي ��ات ،وبالرغ ��م من كونه ��ا بعيدة جد ًا
دخ ��ان النفاي ��ات �أ�صب ��ح م ��ن المكوّ ن ��ات
وت�أخ ��ذ وقت ًا طوي ًال للو�ص ��ول �إليها �إال �أنه الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ي�ستن�شقه ��ا البغدادي ��ون
غير متاح لنا �سواها ويمكن �أن تكون هناك م ��ع الأوك�سجي ��ن"� ،إال �أن المواط ��ن "�أبو
مناطق �أخرى في الم�ستقبل".
كاظم" وال ��ذي ي�سكن في الأحي ��اء القريبة
لف ��ت عبد الزه ��رة �إلى �أن "ح ��رق النفايات من مع�سكر الر�شي ��د والذي يعتبر من �أكثر
ال ��ذي يح�صل في بغ ��داد يقوم به مجموعة المناط ��ق المت�ض� � ّررة من ّ
دخ ��ان النفايات
م ��ن المنتفعي ��ن لال�ستف ��ادة م ��ن النحا� ��س تح ��دث بالق ��ول� ،إن ��ه "تق ��وم ال�سي ��ارات
الموج ��ود فيها وغي ��ر تابعين لن ��ا ،م�شير ًا التابع ��ة لأمان ��ة بغ ��داد بك ��ب النفايات في
�إل ��ى �أن "�أمان ��ة بغ ��داد حاولت ف ��ي الفترة مع�سك ��ر الر�شي ��د كل ي ��وم �أو يومي ��ن �أو
الما�ضي ��ة م ��ع عملي ��ات بغداد وم ��ع مكتب �أ�سب ��وع ،فلي�س لديها وق ��ت �أو يوم محدّد،
رئي� ��س ال ��وزراء م ��ن �أج ��ل م�س ��ك الأر�ض ث ��م نتفاج�أ �صب ��اح الي ��وم التال ��ي برائحة
ّ
ف ��ي مع�سك ��ر الر�شيد ومنع ه ��ذه الظاهرة،
الدخان المنبعثة من حرق هذه النفايات".
كم ��ا وطلبنا منهم من ��ع �أي �سيّارة من رمي �أ�ش ��ار "�أب ��و كاظ ��م" �إلى �أنه "حت ��ى الآن ال
النفاي ��ات ف ��ي المع�سك ��ر حت ��ى و�إن كانت نعلم من يق ��وم بحرقها ،لكننا مت�أكدون من
تابع ��ة لأمان ��ة بغ ��داد و�أن يت ��م احتجازها �أن �سي ��ارات �أمانة بغداد التي ت�أتي بها هنا
فور ًا".
هي التي تق ��وم بحرقه ��ا� ،إال �إنهم يتهمونا
وح ��ول العراقي ��ل التي تق ��ف �أم ��ام �إن�شاء نح ��ن بهذا الأم ��ر ،م�ؤكد ًا "ب�أنه ��م لو كانوا
معامل لإع ��ادة تدوير النفاي ��ات �أو طمرها يملكون قطع �أرا� ٍ��ض �أو منازل �سكنية غير
ب�ش ��كل �صحّ ��ي ،ف�أج ��اب عب ��د الزه ��رة ب�أن تلك المنازل التي ي�سكنون بها والتي تعتبر
"�أمان ��ة بغ ��داد تمتل ��ك خطط� � ًا وم�شاريع "تجاوزات" لما بقينا حتى الآن ن�ستن�شق
لإن�شاء معامل ال�ستثمار هذه النفايات �إال �أن ه ��ذا ّ
الدخان ونغو� ��ص في ه ��ذه النفايات
جميعها قي ��د التنفيذ وننتظر المخ�ص�صات عند ذهابنا �إلى مكان ما".
المالية �أو اال�ستثمار للبدء بها".
لف ��ت �إل ��ى �أن ه ��ذه "النفاي ��ات الت ��ي تزداد
المواطنون كان لهم ر�أي �آخر عن مو�ضوع يوم ًا بعد �آخر �أ�صبحت عائق ًا كبير ًا ومهدد ًا
النفاي ��ات ّ
ودخانها� ،إذ بمج� � ّرد �س�ؤالنا لهم لعي�شن ��ا ب�سبب غلق الط ��رق القريبة منها،
عن ر�أيهم به ��ذا المو�ضوع  ،ف�إن عدد كبير فيم ��ا نا�ش ��د "�أب ��و كاظ ��م" "الجه ��ات التي
منهم رف� ��ض الحديث ،م�ؤكد ًا �إن "مو�ضوع تطل ��ب منهم �إخ�ل�اء هذه المنطق ��ة وجعلها

�صادرات العراق النفطية تنخف�ض و�أوبك ّ
متدد خف�ض الإنتاج
 متابعة املدى
قال ��ت وزارة النفط يف بيان �أم�س الثالثاء �إن
�إجمايل �صادرات الع ��راق من اخلام تراجعت
يف حزي ��ران �إىل  3.52ملي ��ون برميل يومي ًا
انخفا�ض ��ا م ��ن  3.572ملي ��ون برمي ��ل يومي ًا
يف ال�شه ��ر ال�ساب ��ق .وتراجع ��ت ال�ص ��ادرات
م ��ن حقول نف ��ط الب�صرة الواقع ��ة يف جنوب
الب�ل�اد �إىل  3.93ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا م ��ن
 3.441ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا يف �أي ��ار.
وقال م�س�ؤول ��ون لروي�ت�رز �إن انخفا�ض رقم
ال�صادرات يرجع �إىل �سوء الأحوال اجلوية.
من جان ��ب �آخرر ج ��دد نائب رئي� ��س الوزراء
ل�ش� ��ؤون الطاقة وزير النف ��ط ثامر الغ�ضبان،
الت�أكي ��د على �سع ��ي العراق و�أع�ض ��اء منظمة
اوبك لل�سيطرة عل ��ى الفائ�ض النفطي و�إعادة
الت ��وازن م ��ن خ�ل�ال االجتم ��اع ال� �ـ( )15يف
العا�صم ��ة النم�ساوي ��ة (فيين ��ا) للمنتجني من
«�أوبك» واملتحالفني معها بقيادة رو�سيا.
وذك ��ر الغ�ضب ��ان ،يف بي ��ان للوزارة،ح�صلت
املدى عل ��ى ن�سخة منه �إن "�أه ��داف املنتجني

مل تتحقق بعد نظر ًا حلجم التحديات الكبرية
التي تواج ��ه ال�سوق النفطي ��ة العاملية ،و�إننا
ن�سعى م ��ع بقية الأع�ض ��اء اىل ال�سيطرة على
الفائ� ��ض النفطي يف ال�س ��وق العاملية و�إعادة
الت ��وازن م ��ن �أج ��ل دع ��م �أ�سع ��ار النف ��ط و�إن
الق ��رارات يج ��ب �أن حتظ ��ى مبوافق ��ة جميع
الدول الأع�ض ��اء" .فيما �أعلنت وزارة النفط ،
عن جمموع الكميات امل�صدرة من النفط اخلام
واالي ��رادات املتحققة حلزيران املا�ضي .وقال
املتحدث با�سم ال ��وزارة عا�صم جهاد يف بيان
تلقت املدى ن�سخة منه� ،إن "كمية ال�صادرات
من النفط اخل ��ام ل�شهر حزيران بلغت ()105
مالي�ي�ن (� )603آالف و( )107برامي ��ل،
وبايرادات بلغت �أكرث من ( )6مليارات و(397
) مليون� � ًا و(� )172أل ��ف دوالر" .و�أ�ضافت �إن
"جمموع الكميات امل�صدرة من النفط اخلام
ل�شهر حزي ��ران املا�ضي من احلق ��ول النفطية
يف و�س ��ط وجن ��وب الع ��راق بلغ ��ت ()101
ملي ��ون و (� )705آالف برمي ��ل� ،أما من حقول
كرك ��وك ع�ب�ر مين ��اء جيه ��ان بلغ ��ت الكميات
امل�ص ��درة ( )3مالي�ي�ن و(� )162ألف و()559

برميال  ،فيما بلغت الكميات امل�صدرة من حقل
القيارة (� )735ألف ًا و ( )548برميال".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "املع ��دل اليوم ��ي الكل ��ي
لل�ص ��ادرات بل ��غ ( )3مالي�ي�ن و(� )520أل ��ف
برمي ��ل  ،حي ��ث كان املعدل اليوم ��ي للت�صدير
م ��ن موان ��ئ الب�ص ��رة ( )3مالي�ي�ن و()390
�أل ��ف برميل ،ومن جيه ��ان كان املعدل اليومي
(� )105آالف برمي ��ل  ،فيم ��ا كان املع ��دل
اليوم ��ي من حقل القي ��ارة (� )25ألف برميل"،
مو�ضح� � ًا �إن "معدل �سعر الربميل الواحد بلغ
( )60,578دوالر
م ��ن جهة �أخ ��رى وق ��ع مندوبون ع ��ن منظمة
الدول امل�صدرة للنف ��ط "�أوبك" �أم�س الثالثاء
"ميث ��اق" تع ��اون جدي ��د مع كب ��ار املنتجني
الآخري ��ن بينه ��م رو�سي ��ا يه ��دف �إىل �إقام ��ة
"تع ��اون دائم" ال بد من ��ه يف مواجهة طفرة
العر�ض الأمريكي للخام.
جاء ذلك ،خالل حفل ق�صري يف م�ستهل اجتماع
يف مقر �أوبك يف فيينا بح�ضور ممثلي الدول
الأرب ��ع ع�ش ��رة الأع�ض ��اء يف �أوب ��ك وال ��دول
الع�شر التي حتالفت معها منذ  2016من �أجل

تن�سيق م�ستوى الإنتاج والت�أثري على �أ�سعار
النفط .ومتت املوافقة بالإجماع برفع الأيدي
على الوثيق ��ة التي و�صفته ��ا ال�سعودية ب�أنها
"تاريخية".
وانخف�ض ��ت �أ�سعار النفط �أم� ��س الثالثاء يف
الوقت الذي طغت فيه املخاوف ب�ش�أن احتمال
تباط� ��ؤ االقت�ص ��اد العامل ��ي عل ��ى �أث ��ر اتف ��اق
تو�صل ��ت �إلي ��ه �أوب ��ك االثنني املا�ض ��ي لتمديد
تخفي�ضات الإنتاج حت ��ى �آذار  ،2020وعلى
الرغ ��م من �إع�ل�ان رو�سي ��ا اليوم ع ��ن موافقة
املنتج�ي�ن امل�ستقلني على اتفاق خف�ض الإنتاج
ملدة ت�سعة �أ�شهر.
واتفقت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول يوم
الأثنني املا�ضي على متدي ��د تخفي�ضات �إنتاج
النف ��ط حت ��ى �آذار  ،2020ليتج ��اوز �أع�ض ��اء
املنظم ��ة خالفاته ��م يف م�سع ��ى لدع ��م �أ�سعار
اخل ��ام .يف حني �أعلن ��ت رو�سي ��ا �أن املنتجني
امل�ستقلني وافقوا على االتفاق.
ومن املرج ��ح �أن يت�سبب متديد اتفاق الإنتاج
يف �إغ�ض ��اب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الذي طالب ال�سعودي ��ة� ،أكرب منتج يف �أوبك،
ب�ض ��خ مزي ��د من �إم ��دادات النف ��ط وامل�ساعدة
يف خف�ض �أ�سعار الوق ��ود �إذا �أرادت الريا�ض
الدع ��م الع�سك ��ري الأمريك ��ي يف مواجهته ��ا
م ��ع �إي ��ران .يف غ�ضون ذلك� ،أظه ��ر ا�ستطالع
�أويل �أجرته رويرتز �أن من املتوقع انخفا�ض
خمزون ��ات النفط اخلام الأمريكي ��ة للأ�سبوع
الثال ��ث عل ��ى التوايل .لكن م ��ا زالت املخاوف
م ��ن �أن ي�ؤث ��ر �ضع ��ف االقت�صاد العامل ��ي �سلبا
على الطلب النفطي تكبح مكا�سب الأ�سعار.
ويف ح�ي�ن اتفقت الواليات املتح ��دة وال�صني
يف �أحدث قمة لزعماء جمموعة الع�شرين على
ا�ستئن ��اف املحادثات التجاري ��ة ،ف�إن انكما�ش
�أن�شط ��ة امل�صان ��ع يف معظ ��م �أنح ��اء �أوروب ��ا
و�آ�سيا يف حزيران وتباط�ؤ ن�شاط ال�صناعات
التحويلي ��ة يف الواليات املتحدة ي�ضغط على
�أ�سعار النفط.

تخ�ص� ��ص له ��م �شق ��ق �سكنية
للنفاي ��ات �أن ّ
لكي يكون لهم بديل عنها".
ف ��ي مناطق �أط ��راف بغ ��داد ق ��ال المواطن
خ�ضير عبد الأمير ال ��ذي ي�سكن في منطقة
التاج ��ي ،ب� ��أن "�أمان ��ة بغ ��داد تق ��وم بنقل
نفاي ��ات ع ��دد م ��ن مناط ��ق و�س ��ط بغ ��داد
ورميه ��ا في الأط ��راف ،كمنطقت ��ي التاجي
والح�سيني ��ة ،مو�ضح� � ًا �إن "ه ��ذا الأم ��ر
يحدث تقريب ًا كل يوم وب�إمكان �أي �شخ�ص
�أن يزور مناطق �أطراف بغداد ومن �ضمنها
هات ��ان المنطقتان بع ��د ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
م�سا ًء و�سي�صدم بكمية ّ
الدخان التي تغطي
�سماء ه ��ذه المناطق ،مبين ًا "ل ��ن ي�ستطيع
�أن يتنف� ��س ب�شكل مبا�شر �إطالق ًا ،م�ؤكد ًا �أن
"جميع �س ّكان المنطقة يعلمون بهذا الأمر
ونا�ش ��دوا كثي ��ر ًا لكن دون ج ��دوى ،و�إنهم
مق ��در لهم �أن يم�س ��وا وي�صبحوا على هذه
الرائحة الكريهة".
وو ّثق ��ت ع ��دة درا�س ��ات علمي ��ة مخاط ��ر
االنبعاث ��ات م ��ن المح ��ارق ف ��ي اله ��واء
الطلق عل ��ى �صحة الإن�سان .منها التع ّر�ض
لجزيئ ��ات دقيق ��ة ،الديوك�سي ��ن ،المر ّكبات
الع�ضوي ��ة المتطاي ��رة ،ومركب ��ات كل م ��ن
الهيدروكرب ��ون العط ��ري متع ��دد الحلقات
وثنائي الفينيل متعدد الكلور ،التي ترتبط
ب�أمرا�ض القلب وال�سرطان و�أمرا�ض الجلد
والربو و�أمرا�ض تنف�سية.

حمافظ بغداد :اكملنا قوائم تعيينات
الرتبية وننتظر قرار جمل�س الوزراء
للمبا�شرة

اعلن محاف��ظ بغداد املهندس فالح
اجلزائ��ري اكتم��ال القوائ��م اخلاصة
بأس��ماء املتقدم�ين عل��ى تعيينات
التربية ،مش��يرا الى انتظار قرار من
مجلس الوزراء للمباش��رة باعالنها،
عازي��ا تأخي��ر اإلع�لان ال��ى اص��دار
تعليمات تنص��ف املتقدمني إضافة
ال��ى التخصيص��ات املالي��ة والي��ة
توفيرها .
وق��ال اجلزائ��ري ف��ي تصري��ح له ان
"محافظة بغ��داد هي جزء من هذه
املنظومة ومعني��ة مبلف التعيينات
اخلاص��ة بالتربي��ات وان احملافظ��ة
ومديري��ات التربي��ة عكف��ت عل��ى
استالم طلبات املتقدمني وتنظيمها

فض�لا ع��ن اخملاطب��ات املس��تمرة
للحكومة املركزية من اجل اإلسراع
باط�لاق تل��ك التعيين��ات ،مرجحا
"اع�لان التعيينات خ�لال متوز اجلاري
بعد اصدار ق��رار من رئاس��ة الوزراء
بذلك".
واض��اف محافظ بغداد ان "احملافظة
لديه��ا تخصيصات مالية النش��اء
قراب��ة  200مدرس��ة أدرج��ت ضمن
خطة هذا العام وس��يتم املباش��رة
بها قريبا ً لألسهام بحلحلة مشاكل
الدوامات الثنائية والثالثية" ،مشددا
عل��ى ان "احملافظ��ة عازم��ة عل��ى
احداث تغيي��ر بالواق��ع التربوي في
العاصمة".
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رياضة

منتخب النا�شئين يع ّقد من مهمته في غرب �آ�سيا لكرة القدم

������ س�����ري��ل��ان�����ك�����ا ي����ك����م����ل ق�����ائ�����م�����ة ف����������رق ق������رع������ة ك������واالمل������ب������ور
 بغداد /حيدر مدلول

عق ��د منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة القدم من
مهمت ��ه يف املناف�س ��ة عل ��ى لق ��ب الن�سخة
ال�سابع ��ة م ��ن بطول ��ة احتاد غ ��رب �آ�سيا
للنا�شئ�ي�ن حت ��ت  15عام ًا بع ��د خ�سارته
يف املباراة �أمام �شقيقه ال�سعودي بهدف
نظي ��ف يف افتتاح م�شواره يف مناف�سات
اجلولة الأوىل م ��ن الدور الأول حل�ساب
املجموعة الثالث ��ة التي جرت على ملعب
الأم�ي�ر حمم ��د ال ��دويل مبدين ��ة الزرقاء
الأردنية الت ��ي ت�ستمر حتى يوم احلادي
ع�شر م ��ن �شهر متوز اجل ��اري مب�شاركة
منتخب ��ات �سوري ��ا ولبن ��ان والبحري ��ن
وفل�سطني والع ��راق وعُمان وال�سعودية
والكويت والأردن البلد املنظم.
ولع ��ب نق� ��ص اخل�ب�رة دوره الكب�ي�ر يف
عدم ا�ستثم ��ار العبي منتخ ��ب النا�شئني
الفر�ص ��ة الكثرية الت ��ي �أتيحت لهم خالل
ال�شوط�ي�ن الأول والث ��اين م ��ن املب ��اراة
بعد ت�سجيل الالعب مهن ��د عبدالله براح
يف الدقيق ��ة اخلام�سة ع�شرة هدف الفوز
الوحيد لكونها البطولة الر�سمية الأوىل
الت ��ي ي�شارك ��ون بها حتت قي ��ادة املدرب
عم ��اد حممد ال ��ذي �أعط ��ى توجيهاته لهم
خ�ل�ال فرتة اال�سرتاحة ب�ض ��رورة توليد
�ضغ ��ط متوا�ص ��ل عل ��ى حار� ��س مرم ��ى
املنتخب ال�سع ��ودي بالل الدواء �أم ًال يف
ت�سجي ��ل ه ��دف التعادل عل ��ى الأقل وهو
�أم ��ر وج ��د في ��ه العبون ��ا �صعوب ��ة بالغة
يف �صعوبة �أخ�ت�راق اخلط الدفاعي من
ال ُعم ��ق حتى النهاية برغم �أكت�شاف نقاط
اخلل ��ل وال�ضع ��ف املوجودة في ��ه لت�شري
لوح ��ة الت�سجيل يف ملع ��ب الأمري حممد
ال ��دويل اىل انت�ص ��ار ثم�ي�ن للمنتخ ��ب
ال�سع ��ودي بنتيج ��ة ( )0-1وثالث نقاط
غالية منحته �صدارة املجموعة الثالثة.
وبات ليوث الرافدي ��ن بحاجة ما�سة اىل
جتاوز عقب ��ة املنتخ ��ب الكويت ��ي بوافر
كب�ي�ر من الأه ��داف يف اللق ��اء اخلليجي
امللتهب الذي �سيجري بينهما يف ال�ساعة
العا�شرة م�ساء اليوم الأربعاء على ملعب
الأم�ي�ر حممد ال ��دويل يف مدينة الزرقاء
الأردني ��ة يف خت ��ام اجلول ��ة الثاني ��ة من
ال ��دور الأول حل�ساب املجموع ��ة الثالثة
حي ��ث �سيعت�ب�ر اخلي ��ار الوحي ��د ل ��ه يف
الرت ّب ��ع عل ��ى املرك ��ز الأول و�أنتظار �أمر
ت�أهل ��ه اىل ال ��دور الث ��اين م ��ن الن�سخ ��ة
احلالي ��ة م ��ن بطول ��ة احت ��اد غ ��رب �آ�سيا
للنا�شئ�ي�ن ما ت�سفر عن ��ه نتيجة املواجهة
احلا�سم ��ة الت ��ي �ستجم ��ع املنتخب�ي�ن
ال�سع ��ودي والكويت ��ي يف ال�ساع ��ة
العا�ش ��رة م�ساء بعد غد اجلمعة يف ختام
دور املجموع ��ات الذي �سيت ��م من خاللها
التع� � ّرف على هوية املنتخب البطل الذي
�سيكون يف املجموع ��ة الأوىل يف الدور
املقبل اىل جانب بط ��ل املجموعة الأوىل
الت ��ي ت�ض ��م منتخب ��ات �سوري ��ا ولبن ��ان
والبحرين وبطل املجموعة الثانية التي
تت�أل ��ف م ��ن منتخب ��ات فل�سط�ي�ن وعُمان
والأردن فيما �سيلعب املنتخب الو�صيف
م ��ع ث ��اين املجموع ��ة الأوىل وث ��اين
املجموع ��ة الثاني ��ة ومنتخ ��ب الثال ��ث
�سيواجه ثالث املجموع ��ة الأوىل وثالث
املجموع ��ة الثاني ��ة ح�س ��ب ال�ضواب ��ط
والتعليمات الت ��ي مت �أقرارها من اللجنة
املنظم ��ة للبطول ��ة عل ��ى هام� ��ش �إج ��راء
ال�سحبة التي جرت يوم التا�سع من �شهر

حزي ��ران املا�ض ��ي بالعا�صم ��ة االردني ��ة
عُمان.
و�ستلع ��ب منتخب ��ات املجموعات الثالث
يف مناف�س ��ات ال ��دور الث ��اين بطريق ��ة
الدوري املج ّز�أ م ��ن مرحلة واحدة �سيتم
الك�ش ��ف ع ��ن بط ��ل بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا
للنا�شئ�ي�ن  2019حت ��ت 15عام� � ًا م ��ن
منتخب ��ات املجموع ��ة الأوىل والتع� � ّرف
عل ��ى ت�سل�س ��ل املنتخب ��ات الباقي ��ة يف
املجموعت�ي�ن الثاني ��ة والثالث ��ة حي ��ث
�ستخ ��رج املنتخب ��ات الت�سع ��ة امل�شارك ��ة
فيها بفوائد جمة من خالل خو�ضها �أربع
مباريات متتالي ��ة يف طريق �أعدادها من
قبل احتاداتها الوطني ��ة لت�صفيات ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2020حتت  16عام� � ًا التي �ستقام
خ�ل�ال الفرتة من اخلام� ��س ع�شر ولغاية
الثاين والع�شري ��ن من �شهر �أيلول املقبل
امل�ؤهل ��ة اىل النهائي ��ات ال�سيم ��ا بع ��د �أن
ق�سم ��ت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
ّ
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم  25منتخب ًا �ضمن
منطقة غرب الق ��ارة اىل �ست جمموعات
�ضم ��ت الأوىل منتخب ��ات طاجيك�ست ��ان
والأردن ونيب ��ال و�سريالن ��كا والكوي ��ت
و�أوقع ��ت منتخبات الهن ��د و�أوزبك�ستان

والبحري ��ن وتركمان�ست ��ان وج ��اءت
منتخبات �إي ��ران و�أفغان�ستان وفل�سطني
واملالديف يف املجموع ��ة الثالثة وت�ألفت
الرابعة م ��ن منتخبات عُمان وال�سعودية
و�سوري ��ا وباك�ست ��ان وح ّل ��ت منتخبات
اليم ��ن وبنغالدي� ��ش وقط ��ر وبوتان يف
املجموعة اخلام�س ��ة وتكوّ نت املجموعة
ال�ساد�س ��ة م ��ن منتخب ��ات الع ��راق
وقريغيز�ستان ولبن ��ان ودولة الإمارات
العربية املتحدة.
م ��ن جهة �أخرى �أكم ��ل منتخب �سريالنكا
لك ��رة الق ��دم قائم ��ة املنتخب ��ات الأربعني
التي �ست�ش ��ارك يف مرا�سيم �سحب قرعة
الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل  2022بقطر وك�أ� ��س �آ�سيا
 2023الت ��ي �ستج ��ري يف مق ��ر االحت ��اد
الآ�سي ��وي لكرة القدم �صباح يوم ال�سابع
ع�شر م ��ن �شهر مت ��وز اجل ��اري وامل�ؤمل
�إج ��راء مناف�ساته ��ا للفرتة م ��ن اخلام�س
م ��ن �شهر �أيلول املقبل ولغاية التا�سع من
�شهر حزيران .2020
وذك ��ر االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم على
موقع ��ه الر�سمي ان جلن ��ة االن�ضباط يف
الفيف ��ا ق� � ّررت معاقبة احتاد م ��اكاو لكرة

القدم ب�سبب اخفاق منتخبه بلعب مباراة
الإياب �أمام �سريالنكا �ضمن الدور الأول
م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوية لك�أ� ��س العامل
 2022يف العا�صم ��ة كولومبو التي كان
م ��ن املق ��رر �إقامته ��ا ي ��وم احل ��ادي ع�شر
من حزي ��ران املا�ضي حيث تق� � ّرر اعتبار
نتيجة املباراة ل�صالح �سريالنكا بنتيجة
( )0-3وتغرمي احتاد ماكاو مبلغ ع�شرة
�آالف فرنك �سوي�سري بعد �أن مت اعتباره
خمالف ًا للمادة  5من تعليمات ك�أ�س العامل
( 2022املتعلق ��ة باالن�سح ��اب وع ��دم
خو� ��ض املباري ��ات و�إلغائه ��ا ) وامل ��ادة
 56م ��ن الئح ��ة االن�ضب ��اط يف االحت ��اد
الدويل لكرة القدم (املتعلقة بعدم خو�ض
املباريات والغاءها) .
وتابع �إن ��ه بنا ًء على هذا القرار فقد ت�أهّ ل
منتخ ��ب �سريالن ��كا اىل ال ��دور الث ��اين
م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوية لك�أ� ��س العامل
 2022وك�أ� ��س �آ�سي ��ا 2023و�سي�ش ��ارك
بالقرع ��ة بعد �أن مت و�ضع ��ه يف امل�ستوى
اخلام� ��س والأخري اىل جان ��ب منتخبات
�أندوني�سي ��ا و�سنغاف ��ورة والنيب ��ال
وكمبودي ��ا وبنغالدي� ��ش ومنغولي ��ا
وغ ��وام يف ت�صني ��ف املنتخب ��ات ،فيم ��ا

ج ��اءت منتخبات �إيران واليابان وكوريا
اجلنوبي ��ة وا�سرتاليا وقط ��ر والإمارات
وال�سعودي ��ة وال�ص�ي�ن بامل�ست ��وى الأول
و�ضم امل�ست ��وى الثاين منتخبات العراق
و�أوزبك�ست ��ان و�سوري ��ا ولبن ��ان وعُمان
وقريغيز�ستان وفيتن ��ام والأردن وحلت
منتخب ��ات فل�سط�ي�ن والهن ��د والبحري ��ن
وتايالند وطاجيك�ستان وكوريا ال�شمالية
وتاي ��وان والفلب�ي�ن بامل�ست ��وى الثال ��ث
و�أحتوى امل�ستوى الرابع على منتخبات
تركمان�ست ��ان وميامن ��ار وهون ��غ كون ��غ
واليمن و�أفغان�ستان واملالديف والكويت
وماليزي ��ا حي ��ث �سيتم و�ض ��ع املنتخبات
الثماني ��ة الأوىل يف الق ��ارة عل ��ى رئا�سة
املجموعات الثماني ��ة وتوزيع املنتخبات
 32الباقي ��ة �ضمنه ��ا حت ��ى ت�صب ��ح كل
جمموعة حتتوى على خم�سة منتخبات.
و�أ�شار اىل �أن مناف�سات اجلولتني الأوىل
والثانية من مرحلة الذهاب للدور الثاين
للت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة للمونديال
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا �ستقامان يوم ��ي اخلام�س
والعا�ش ��ر م ��ن �شهر �أيل ��ول املقب ��ل ،فيما
�ستك ��ون اجلولتني الثالث ��ة والرابعة من
املرحلة ذاته ��ا يومي العا�ش ��ر واخلام�س
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املقب ��ل
و�ستج ��ري اجلولة اخلام�س ��ة والأخرية
يوم ��ي الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين املقبل ،يف ح�ي�ن �ستنطلق مرحلة
الإياب يوم التا�سع ع�شر من ال�شهر نف�سه
و�ستج ��ري اجلولت�ي�ن الثاني ��ة والثالث ��ة
يوم ��ي ال�ساد� ��س والع�شري ��ن واحل ��ادي
والثالثني من �شه ��ر �آذار القادم و�سيكون
يوم ��ي الراب ��ع والتا�س ��ع م ��ن حزي ��ران
 2020موعدين لإجراء اجلولتني الرابعة
واخلام�سة من اجلولة ذاتها.
و�أو�ض ��ح االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
�أنه �ستت�أه ��ل املنتخب ��ات �صاحبة املراكز
الأوىل يف املجموع ��ات الثمانية و�أف�ضل
�أربعة منتخب ��ات حتتل املركز الثاين اىل
الدور الثالث احلا�سم لبطولة ك�أ�س العامل
املقبل ��ة يف قطر حيث �سي�صبح عددها 12
يت ��م توزيعه ��ا على جمموعت�ي�ن بواقع 6
يف كل واح ��د منهما تخو� ��ض املناف�سات
بطريق ��ة ال ��دوري الع ��ام م ��ن مرحلت�ي�ن
يحج ��ز بعده ��ا �صاحبي املركزي ��ن الأول
والث ��اين تذك ��رة االنتق ��ال املبا�ش ��ر اىل
املوندي ��ال فيم ��ا �سيلعب �صاحب ��ي املركز
الثال ��ث يف كال املجموعت�ي�ن مبارات ��ي
الذه ��اب والإي ��اب فيم ��ا بينهم ��ا لتحدي ��د
هوي ��ة من ميتلك بطاقة امللحق عن القارة
ال�صف ��راء ال ��ذي �سيواج ��ه منتخ ��ب م ��ن
الق ��ارة اجلنوبية حل�س ��م تذكرة املنتخب
 32يف بطول ��ة ك�أ�س العامل و�أما بالن�سبة
لبطولة ك�أ� ��س �آ�سيا  2023ف� ��إن �صاحبي
املركزين الأول والث ��اين يف املجموعات
الثماني ��ة �سيت�أهالن ب�ش ��كل مبا�شرة اىل
النهائي ��ات القارية الت ��ي ت�ض ّيفها ال�صني
يف حني �ستلع ��ب املنتخب ��ات التي حتتل
املركزي ��ن الثال ��ث والراب ��ع الت�صفي ��ات
مبوج ��ب نظ ��ام �سيت ��م حتديده م ��ن قبل
جلن ��ة امل�سابق ��ات التابع ��ة ل ��ه م ��ن �أج ��ل
الإع�ل�ان الر�سم ��ي للمنتخب ��ات الثماني ��ة
التي �ستكمل الع ��دد الكلي الذي �سي�صبح
 24منتخب� � ًا الذي �سي�ش ��ارك يف البطولة
للمرة الثاني ��ة بنف�س العدد ال ��ذي �أقيمت
فيه بطولة ك�أ�س �آ�سيا  2019يف الإمارات
خالل الفرتة م ��ن  5كانون الثاين ولغاية
� 1شباط املا�ضيني

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

تقرير احتاد الكرة
د�أب احت ��اد كرة القدم منذ تويل ح�س�ي�ن �سعيد رئا�سته يف  19حزيران
 2004حت ��ى ا�ستقالت ��ه ي ��وم  12حزي ��ران  2011عل ��ى تعمي ��م تقري ��ر
اجتماع ��ه الأ�سبوع ��ي ،وم ��ا يجري مناق�شت ��ه فيه على و�سائ ��ل الإعالم
املختلف ��ة ،مبيّن ًا في ��ه كل ما يتخذه من قرارات وتو�صي ��ات ذات الأبعاد
الآني ��ة �أو امل ��دى القري ��ب م ��ن عمل ��ه ،وي�ؤ�ش ��ر ب�ص ��واب �صري ��ح �أه ��م
املع�ضالت الت ��ي تواجه اللعبة على امل�ست ��وى املحلي والدويل ،وكذلك
الإقرار بالعقوب ��ات امل�ستح ّقة ملن يخالف ال�ضواب ��ط واللوائح ،ليكون
عمل ��ه متاح ًا �أمام الر�أي العام دون ت�سويف �أو تغيري للحقائق ،ويقطع
بذل ��ك دابر الت�أويل الذي غالب� � ًا ما ي�شيع الكراهية �ضده دون منطق وال
وجه حق.
مُنذ تويل عبداخلالق م�سعود رئا�سة االحتاد يف عام  2014حتى يومنا
ه ��ذا مل يعم ��ل �أمني �سر االحت ��اد د�.صباح ر�ضا ال�شخ� ��ص امل�س�ؤول عن
جم ��ع حمت ��وى االجتماع الأ�سبوعي عل ��ى بلورت ��ه بالتن�سيق مع مدير
�إعالم االحتاد حممد خلف اىل تقرير �شامل ّ
يو�ضح كل ما � ّأطلعتْ اللجنة
التنفيذي ��ة لالحت ��اد عليه ،وم ��ا مت التعامل معه مبهني ��ة ح�سب �سياقات
العم ��ل �إ�ضاف ��ة اىل ا�ستمزاج بع� ��ض الآراء مع ر�ؤ�س ��اء اللجان العاملة
واالق�سام الرئي�س ��ة يف االحتاد ملا لبع�ض القرارات من ِ�صلة يف طبيعة
اللجن ��ة �أو الق�سم ،وال نعلم �سبب حجب تقارير االحتاد الأ�سبوعية عن
الإع�ل�ام والأهم عن ال ��ر�أي العام احلري�ص على التفاع ��ل مع �أية ق�ضية
ُي ��راد منها بيان ر�أي االحت ��اد ومعاجلته الفوري ��ة �أو التي ت�ستلزم منه
برتو لأجل م�صلحة القرار النهائي.
درا�سة حيثياتها ٍ
من ح ��ق اجلمه ��ور وكل و�سائل الإع�ل�ام معرفة جدول �أعم ��ال االحتاد
كونه وكل ع�ضو وموظف فيه ي�ؤدّون خدمة عامة ولي�ست �سرية ،عالوة
عل ��ى وجود ق�ضايا مت� � ّ�س م�صلحة اللعبة يلج�أ االحت ��اد لل�سكوت عنها
فرتة طويل ��ة دون مراعاة خط ��ورة بُطء الإجراء مثلم ��ا ح�صل م�ؤخر ًا
بتلقي ��ه خط ��اب م ��ن هيئ ��ة النزاهة يفي ��د ببيان قي ��ود ما يق ��رب من 70
العب� � ًا عليهم م� ّؤ�ش ��رات ي�ستوجب تو�ضيحها له ،فتع ّم ��د االحتاد �إلتزام
ال�صمت تارك ًا ت�أويل ذلك للجماهري ومواقع التوا�صل االجتماعي التي
غم ��زت �شكوكها يف قنوات تزوير اجلوازات وبطاقات االحوال املدنية
والتالع ��ب يف الأعم ��ار ل�ضم ��ان احل�صول عل ��ى �إجنازات غ�ي�ر نظيفة
وغريه ��ا من الإتهامات التي ملا تزل م�ستعرة وتتكهّن ب�إجراءات عقابية
ت�ص ��ل اىل ح� � ّل االحت ��اد! الغري ��ب �أن النائ ��ب الثاين علي جب ��ار �سكت
مي�س
طوي�ل� ًا ثم رف ��ع �صوته فج�أة مُهدّد ًا بغلق باب االحتاد �أمام كل من ّ
�سمع ��ة �أي الع ��ب وك� ّأن االحت ��اد عبارة ع ��ن (د ّكان حم ّل ��ة) ميتلك جبار
�صالحية فتحه وغلقه متى ي�شاء بت�ص ّرف يلوذ فيه اىل الأنانية ب�إتخاذ
القرار دون ا�ستدراك �إنه ميثل �صوت ًا واحد ًا بني �أفراد اللجنة التنفيذية
امل�سيرّ ة ل�ش�ؤون االحتاد! ول ��و افرت�ضنا �أنه من ح ّقه املبادرة بت�صريح
م ّت ��زن ،فمن ال�سهل عليه �أن يقول �إن الالعب�ي�ن امل�شتبه بهم لديهم �أندية
متنحه ��م الرواتب ال�شهرية وهم جزء منها وقيودهم مثبّتة هناك �أ�سوة
ب� ��أي موظف ،وال عالق ��ة لالحتاد مبطل ��ب النزاه ��ة �إال �إذا ارتبط الأمر
مبعلوم ��ات تخ� �ّ�ص منتخباتن ��ا الوطنية كون ��ه امل�س� ��ؤول املبا�شر عنها
ف�سنتعاون بكل ت�أكيد.
التقري ��ر الأ�سبوعي حالة ح�ضارية يق� �وّي االحتاد ويع ّزز ثقة املتابعني
لأعماله ويُق ّربه من اجلمهور ُكلما كانت احلقائق املُعلنة عن اجتماعاته
قريب ��ة من القناع ��ة والعدال ��ة واالح�سا�س بحر�صه كم�س� ��ؤول �أول عن
م�ص�ي�ر الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن والإداريني وم ��ا يرتبط مبنظوم ��ة الكرة
كاملة ،حتى � َّإن بع�ض التقارير البد �أن تك�شف عن فحوى التقرير املايل
ال�سن ��وي لالحتاد ال ��ذي مل ّ
تط ِل ْع الهيئة العامة علي ��ه منذ م�ؤمترها عام
ّ
 2015وه ��ي مثلب ��ة كب�ي�رة ظلت م�سترتة ع ��ن الر�أي الع ��ام بذريعة �أن
تقاريره ال�سنوية مُ�صادق عليها من الأجهزة الرقابية!
هن ��ا ال نطع ��ن يف نزاه ��ة احتاد ك ��رة الق ��دم وال نخ ّون ��ه وال ن�ش ّكك يف
�أمانت ��ه املالية ،لكن م ��ن ح ّقنا �أن نت�ساءل :مل ��اذا مل يُطلع االحتاد الهيئة
العامة على نفقاته ال�سنوية واملُنح الداخلة يف ح�ساباته من االحتادين
ال ��دويل والآ�سيوي نظري م�شاركة منتخباتن ��ا الوطنية ببطوالتهما �أو
من عوائد النقل التلفازي للفرتة ()2018-2015؟
ر�سالتن ��ا �أع�ل�اه مبا�ش ��رة لأم�ي�ن ال�سر د�.صب ��اح ر�ض ��ا وللزميل حممد
خلف مدي ��ر �إعالم االحتاد اللذي ��ن يعيان جيد ًا �ض ��رورة عودة التقرير
الأ�سبوع ��ي اىل الواجه ��ة طامل ��ا �أن رئي� ��س االحتاد ونائب ��ه والأع�ضاء
جميع� � ًا يعمل ��ون حتت ال�شم� ��س وال خ ��وف وال قلق م ��ن املجاهرة مبا
�أتفقوا عليه ر�سمي ًا �أمام امللأ.
من حق الجمهور وكل و�سائل الإعالم
معرفة جدول �أعمال االتحاد كونه
وكل ع�ضو وموظف فيه ي�ؤدّ ون خدمة
عامة ولي�ست �سرية ،عالوة على وجود
تم�س م�صلحة اللعبة يلج�أ
ق�ضايا
ّ
االتحاد لل�سكوت عنها فترة طويلة

طائرة الأوملبي تبحث عن فوز ثالث على البحرين

كال�سيكو ثالث بني القوة اجلوية والزوراء

 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى
التاج ��ي الريا�ض ��ي مب ��اراة فريقي
ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة ونق ��ط
�ستك ��ون ال�ساعة ال�سابع ��ة والربع اجلنوب الب�صري فيما يلتقي فريق
م�ساء ي ��وم الثالثاء املقب ��ل موعدا الطلب ��ة يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
للكال�سيك ��و الثال ��ث ال ��ذي يجم ��ع عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل م ��ع
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة وغرمي ��ه
اللدود فري ��ق ال ��زوراء على ملعب
ال�شع ��ب ال ��دويل خ�ل�ال املو�س ��م
الك ��روي احل ��ايل يف ختام اجلولة
ال�ساد�س ��ة ع�شرة م ��ن جولة االياب
لدوري الكرة املمت ��از الذي ي�شارك
فيه  20فريق ًا م ��ن العا�صمة بغداد
واملحافظات .
وتنطل ��ق مناف�س ��ات اجلول ��ة
ال�ساد�س ��ة ع�شرة من مرحلة االياب
باج ��راء خم� ��س مباري ��ات ي ��وم
ال�سب ��ت املقبل حي ��ث ي�ضيف فريق
�أمان ��ة بغداد عل ��ى ملعبه يف متنزه
ال ��زوراء يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
ع�صر ًا فري ��ق ال�سم ��اوة القادم من
اجلنوب فيم ��ا يواجه يف التوقيت
ذاته فريق النف ��ط على ملعب نادي
ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي فري ��ق نف ��ط
مي�س ��ان يف ديرب ��ي م�ؤ�س�سات ��ي
خال� ��ص ويحت�ض ��ن ملع ��ب ن ��ادي

يبح ��ث منتخبن ��ا الأوملب ��ي بالك ��رة
الطائ ��رة الي ��وم الأربع ��اء ع ��ن ف ��وز
ثال ��ث يف اللق ��اء الراب ��ع م ��ع �شقيقه
البحرين ��ي �ضم ��ن ت�صفي ��ات منطق ��ة
غ ��رب �آ�سي ��ا حت ��ت  23عام� � ًا امل�ؤهلة
لنهائيات ميامنار التي �ستجري على
قاعة االحتاد البحريني لكرة الطائرة
يف مدين ��ة الرف ��اع الت ��ي �ستختت ��م
مناف�ساته ��ا غ ��د ًا اخلمي� ��س مب�شاركة
�ستة منتخبات.
ويحت ��ل املنتخ ��ب الأوملب ��ي املرك ��ز
الث ��اين يف ترتي ��ب منتخب ��ات غ ��رب
�آ�سي ��ا بالك ��رة الطائ ��رة بر�صيد �ست
نق ��اط يف خت ��ام اجلول ��ة الثالث ��ة من
ف ��وزه يف مبارات�ي�ن متتاليت�ي�ن على
املنتخبني القطري والكويتي بنتيجة
(� )0-3أ�ش ��واط وكذل ��ك بنتيج ��ة
( )2-3وخ�سارت ��ه �أم ��ام املنتخ ��ب
ال�سع ��ودي بنتيج ��ة ( )3-2متخلف� � ًا
بف ��ارق نقط ��ة واح ��دة ع ��ن املنتخ ��ب
البحرين ��ي املت�ص ��در بر�صيد  7نقاط
وح ��ل املنتخ ��ب القط ��ري يف املرك ��ز
الثال ��ث بر�صي ��د  6نق ��اط واملنتخ ��ب

ال�سع ��ودي باملركز الراب ��ع بر�صيد 4

نقاط يليه املنتخ ��ب الكويتي بر�صيد
 4نق ��اط يف املرك ��ز اخلام� ��س وج ��اء
املنتخب الفل�سطيني باملركز ال�ساد�س
واالخري بدون ر�صيد من النقاط.
وي�سع ��ى امل ��درب عالء خل ��ف ومالكه
امل�ساع ��د والعب ��وه اىل �إحل ��اق
اخل�سارة الثانية باملنتخب البحريني
امل�ضيف الذي �سقط يف فخ اخل�سارة
�أم ��ام املنتخ ��ب ال�سع ��ودي بثالث ��ة
�أ�ش ��واط مقاب ��ل �شوط�ي�ن يف اجلولة
الثالث ��ة من الت�صفي ��ات القارية حيث
�سيتمك ��ن منتخبن ��ا الأوملب ��ي م ��ن
االقرتاب كث�ي�ر ًا من نيل احدى تذاكر

العب ��ور الث�ل�اث التي �سيت ��م ت�أكيدها
يف اجلول ��ة اخلام�سة والأخرية التي
�سيلتقي فيها مع املنتخب الفل�سطيني
غد ًا اخلمي�س اىل بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عام� � ًا التي ت�ضيفها ميامنار
خالل امل ��دة م ��ن الأول ولغاية الثاين
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �آب املقب ��ل مب�شاركة
 16منتخب� � ًا حيث �ستكون م�ؤهلة اىل
دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية التي
�ستج ��ري خالل املدة م ��ن التا�سع من
�شهر متوز ولغاية الرابع من �شهر �آب
 2020بالعا�صمة اليابانية طوكيو.
اجلدير بالذكر �إن منتخبنا الأوملبي
لك ��رة الطائ ��رة ا�ستع ��د لت�صفي ��ات

غ ��رب �آ�سي ��ا م ��ن خ�ل�ال املع�سك ��ر
الداخل ��ي ال ��ذي دام مل ��دة ع�شري ��ن
يوم� � ًا بواق ��ع وحدت�ي�ن �صباحي ��ة
وم�سائي ��ة على قاعة ن ��ادي الكوفة
الريا�ض ��ي يف حمافظ ��ة النج ��ف
الأ�ش ��رف حتت قي ��ادة املدير الفني
ع�ل�اء خل ��ف مب�شارك ��ة الالعب�ي�ن
ح�س�ي�ن �أب ��و �شنان و�سي ��ف ح�سني
وهادي علي وعلي ب ��ركات و�أحمد
حيدر وحممد كرمي ومنتظر حممد
وعل ��ي �صاح ��ب ونا�ص ��ر جمي ��ل
وعبا�س عبد الكرمي وهاومند فتاح
وعلي جب ��ار وعبد الله كرمي وعلي
قا�سم وماهر عدنان.

فريق الكهرباء ويلعب فريق الكرخ
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والربع على
ملعب فران�سو حريري مع م�ضيفه
فريق �أربيل يف لقاء �سيكون بدون
جمه ��ور ا�ستنادا لعقوب ��ة احتادية

مت فر�ضها من قبل جلنة الأن�ضباط
يف احتاد كرة الق ��دم بعد االحداث
التي رافقت مباراة �أربيل والنجف
التي جرت �ضمن مناف�سات اجلولة
الرابعة ع�شرة من مرحلة االياب .
وتق ��ام يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
ع�ص ��ر ي ��وم االح ��د املقبل مب ��اراة
واح ��دة عل ��ى ملعب ن ��ادي التاجي
الريا�ض ��ي ب�ي�ن فريق ��ي احل ��دود
واملين ��اء الب�صري تليها مواجهتني
ملتهبت�ي�ن يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
ع�ص ��ر الي ��وم الت ��ايل االوىل يحل
فيه ��ا فري ��ق البح ��ري الب�ص ��ري
الب�صري �ضيف� � ًا ثقي ًال على م�ضيفه
فريق الديوانية على ملعب الإدارة
املحلي ��ة يف حمافظ ��ة الديواني ��ة
والثانية يلتقي فيها فريق احل�سني
عل ��ى ملع ��ب خم�س ��ة االف متف ��رج
يف مدين ��ة ال�صدر م ��ع �ضيفه فريق
نف ��ط الو�س ��ط القادم م ��ن حمافظة
النجف اال�شرف فيما �سيلعب فريق
ال�شرطة يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر
ي ��وم الثالث ��اء املقب ��ل م ��ع م�ضيفه
فري ��ق النج ��ف على ملع ��ب النجف
االوملبي .
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��ج �إل����ى ب��ي��ت �إب��راه��ي��م
ال��ب��اب��ا وال���ح� ّ

�سعد �سلوم

�أ�صبح���ت زي���ارة الباب���ا ومن���ذ عق َدين من
حتوالت
الزمن ،مِ ر�آ ًة مِلَا مي ُّر به العراق من ُّ
�ْي� االجتماع���ي
عميق���ة عل���ى
امل�ستو َي نْ
َ
وال�سيا�س���ي؛ �إذ واج َه���ت م�شروع���اتُ
���ات خ�ل�ال
الزي���ارات ال�سابق���ة حت ِّد َي ٍ
الع�شرين �سنة املا�ضي���ة .فكانت الأُوىل قد
ُق ِّررت يف عهد البابا الراحل يوحنا بول�س
الثاين ،وبالتحديد يف �شهر كانون الأول/
دي�سم�ب�ر � ،1999ضِ م���ن جول���ة الباب���ا
التاريخية مع نهاي���ة الألف ّية الثانية ،لكنها
�أُلغ َيت لأ�سباب �سيا�سية ،يف وقت كان فيه
“�ص َّدام ح�سني” َيحكم البالد� .أ ّما الثانية،
ف ُق ِّر َرت بعد ع�شرين عام ًا من �إعالن الزيارة
الأوىل ،لكنه���ا �أُلغ َيت �أي�ض ًا لأ�سباب �أمن ّية،
�إذ ذَكر وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال

“بي�ت�رو بارولني”� ،أنّ احل��� َّد الأدنى من
طق����س التعميد عل���ى �ضفاف نه��� َري دجلة
ال�ش���روط الأمن ّي���ة “مل تكُ���ن ُم�ستَوف���اة”،
والفرات.
خالل زيارت���ه للعراق يف كان���ون الثاين /كر�أ����س الكني�س���ة الكاثوليكي���ة يف العالمَ  ،لب�ل�اد ما بني النهري���ن ،مت�ض ِّم ًنا دعو ًة �إىل يف ح���ال زي���ارة قدا�س���ة الباب���ا العتب���ات
يناير املا�ضي.
ويزور تبع ًا لذلك رج���ال الدين من ر�ؤ�ساء تغي�ي�ر �ص���ورة منط ّية ع���ن الب�ل�اد .وتَبع ًا املقد�س���ة ،مثل �ضريح الإم���ام علي بن �أبي
يف �سي���اق ا�ستع���داد �أو�س���اط فاتيكاني���ة الطوائ���ف امل�سيحي���ة الأرب���ع ع�ش���رة يف لذل���ك ،ميك���ن تَخ ُّي���ل �أنْ يت�ضم���ن ج���دول طالب يف النجف الأ�شرف ،و�ضريح الإمام
لتنظيم جدول الزي���ارة ،ف�إن اختيار البابا الع���راق ،وعل���ى ر�أ�سه���م الكاردينال �ساكو الزي���ارة لقاء الزعيم الروح���ي للإيزيد ِّيني احل�س�ي�ن يف كربالء ،وهُ م���ا �أقد�س مكانَني
ال�شخ�صيات التي �سيقابله���اُ ،يح ِّدد قراءة بطري���رك بابل لِلكل���دان الكاثوليك .ورمبا “باب���ا �شيخ” ،وال�ص�ل�اة يف معبد الل�ش لدى ال�شيعة يف العامل؛ فقد ُيالزم مِ ثل هذه
مع َّينة لتوازنات الق���وى .فهل يزور البابا ُيت���اح ل���ه وق���ت ق�ص�ي�ر لزي���ارة الكنائ����س املقد����س يف منطق���ة �شيخ���ان ،يف �ض���وء اخلطوة لقاء تاريخيَ ،يجمعه يف فاتيكان
رئي����س اجلمهوري���ة الك���ردي �أ ْم رئي����س التاريخية املح َّررة من داع�ش يف املَو�صِ ل ،التعاط���ف البابوي مع م�أ�ساة الإيزيد ِّيني /ال�شيع���ة باملرج���ع الأعل���ى �آية الل���ه “علي
َ
رقي ال���ذي تَع َّر�ضوا له ال�سي�ست���اين” ،ال���ذي ُيع��� ُّد مبنزل���ة البابا
ال���وزراء ال�شيع���ي� ،أ ْم رئي����س الربمل���ان و ُق��� َرى امل�سيح ِّي�ي�ن يف �سه���ل نينوى ،يف ات ،والتطه�ي�ر العِ ِّ
ال�س ِّن���ي؟ �أ ْم ه���ل َيجم���ع الثالث���ة مع��� ًا يف �سياق ممار�س���ة الدبلوما�سية الفاتيكانية؛ عل���ى يد تنظي���م داع�ش ع���ام  .2014وقد بالن�سبة �إىل ال�شيعة .و�إنْ جل�س البابا مع
ُّ
ر�سالةِ ،ب�ضرورة َو ْحدة اجلماعات الثالث بن���ا ًء عل���ى مقارب���ة غ�ي�ر �سيا�سي���ة �أو ي���زور الباب���ا �أتب���اع يوحن���ا املعم���دان من املرج���ع الأعلى على فرا�ش من ح�صري ،يف
الك�ب�رى يف املجتم���ع العراق���ي (الأك���رادُ ،م�س َّي�سة.
“املندائ ِّي�ي�ن” ،وهُ ���م طائفة ديني���ة �أَلْف َّية ،منزل �آية الل���ه املتوا�ضع يف �أزقَّة النجف،
وال�س ّن���ة ،وال�شيعة)؟ لك���ن ،قد ال يت�صرف ربمّ ا يكُون تفك�ي�ر البابا مر َّك ًزا على نطاق ي�ستق��� ُّر رئي�سه���ا الروحي يف بغ���داد .وما ف�س َيعك����س االختي���ار دافع ًا نبي� اً
ًل�ا لرمزَين
ُّ
الباب���ا كرئي����س دولة ه���ي الفاتي���كان ،بل
م���ات م�شرتك���ة من
�ْي�َ ،يحم�ل�ان �سِ
ٍ
رمزي �أو�سع ،انطال ًقا من الطابع التع ُّددي يزالون ومنذ �أكرث من �ألفي عام ،ميار�سون روح َّي نْ
ّ

التوا�ض���ع واجلوان���ب الروحاني���ة يف
الأديان الإبراهيمية.
الثاب���ت يف جمي���ع ه���ذه االحتم���االت� ،إن
زيارة قدا�سة البابا �ست�أخذ طابع احلج �إىل
بي���ت النب���ي �إبراهي���م ،يف �أور الكلدانيني
جنوبي البالد .ومِ ن حيث �أتى �أبو الأنبياء
وامل�ؤمن�ي�ن املوحدي���ن/ات يف اليهودي���ة
وامل�سيحية والإ�سالم ،ف�إن اخلطوة تُ�شكِّل
ح َد ًث���ا رمز ًّي���ا فائ���ق الأهمية ،ي�ؤكِّ���د عامل
الوح���دة بني العراق ِّي�ي�ن/ات على اختالف
َ
انتماءاته���م الديني���ة ،وي� ِّؤ�س����س تقلي���د ًا
للحج �إىل
“م�سيح ّي ًا�/إ�سالم ّي ًا /يهود ّي ًا”،
ِّ
م���كانَ ،يجم���ع يف م�شرتَك ُ�س�ل�ا ٍّ
روحي
يل
ٍّ
جمي���ع �سكان ال�ش���رق الأو�سط من
واحد،
َ
�أتباع الديانات الكربى الثالث.
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�شبح احلرب و الف�ساد والالدولة !

ث���واب���ت ال�����س��ت��رات��ي��ج��ي��ة الأم���ي���رك���ي���ة ت���ج���اه �إي�������ران وم��ت��غ��ي��رات��ه��ا
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فيم ��ا يت�صاع ��د التوت ��ر و تت�صاع ��د
التهدي ��دات الأمريكي ��ة ـ الإيرانية باعالن
احل ��رب و قط ��ع م�ضي ��ق هرم ��ز و تهديد
جتهيزات الطاقة يف العامل و (مطالبات)
ال ��دول ال�صناعية ب�ضمان �أم ��ن و �سالمة
امل�ضي ��ق بتكثي ��ف تواجده ��ا الع�سك ��ري
في ��ه ،الت ��ي و�صل ��ت اىل �إ�سق ��اط �إي ��ران
طائ ��رة ا�ستطالع امريكي ��ة دون طيار  ،و
ادخل ��ت التهدي ��دات يف مرحل ��ة �أعلى من
اخلطورة.
و يرى مراقب ��ون و حمللون ب�أن ال�صدام
امل�سلح قد يكون خمطط� � ًا له فع ًال و يتهي�أ
مناخ ��ه م ��ن الأطراف املعني ��ة  . .دولية و
�إقليمي ��ة ،و يف مقدمتها من جهات حاكمة
�أمريكي ��ة و �إ�سرائيلي ��ة و حلفائهم ��ا م ��ن
جهة ،و جهات حاكم ��ة �إيرانية و حلفائها
من جهة اخرى.
يف �أح ��داث و تط ��ورات يظه ��ر فيها دور
وا�ضح لإدارة نيتانياهو يف الإعداد لها و
لإمرار م�شروع (�صفقة القرن) على ح�ساب
احلق ��وق العادل ��ة لل�شع ��ب الفل�سطيني و
�شعوب املنطق ��ة� ،إ�ضافة حل�سابات �ض ّيقة
خا�ص ��ة مب ��ا يتعل ��ق بت�شكي ��ل حكوم ��ة
�إ�سرائي ��ل اجلديدة بزعامت ��ه ،و لتحالف
نيتانياه ��و ف ��وق الع ��ادة م ��ع الرئي� ��س
االمريك ��ي ترامب ،يف وق ��ت يته ّيئان فيه
ل ��دورة جديدة م ��ن االنتخاب ��ات ،التي قد
تتطلب ا�شع ��ال حرب هائل ��ة حتقق اعلى
االرباح للمجمعات الع�سكرية املتنفذة ،و
ادخ ��ال بلديهما يف دوامته ��ا لإعالن حالة
طوارئ و اال�ستمرار يف د�ست احلكم.
�إ�ضافة اىل جهات حاكمة ايرانية متطرفة
تتمن ��ى �أن ت�شتع ��ل احل ��رب با�ست ��دراج
االم�ي�ركان لها لتحويل املنطقة اىل لهيب
اعلى مما يجري لتحقيق اهداف (ت�صدير
الثورة) من جهة ،و �إثر تدهور االقت�صاد
و التده ��ور املري ��ع لقيمة التوم ��ان  ،بعد
�أن �صار �سعر ال ��دوالر الأمريكي ي�ساوي
 17000تومان  . .لإدخال املنطقة يف
مرحل ��ة الغالب والمغل ��وب فيها ا ّال املزيد
املري ��ع من دماء �أبن ��اء دول املنطقة ب�إ�سم
الرايات الدينية و الطائفية املنتظرة.
يف وق ��ت ي ��زداد في ��ه ح ��زب �أردوغ ��ان
احلاك ��م خ�س ��ارة و ابتعاد ًا ع ��ن حقوق و
يوجه كل طاقاته
حي ��اة �شعوب تركي ��ا ،و ّ
لت�صري ��ف �أزمات ��ه اىل خ ��ارج تركي ��ا،

حيث تزداد الهجم ��ات الع�سكرية للقوات
الرتكي ��ة عنف ًا يف �سوري ��ا و بالأخ�ص يف
روجاف ��ا و يف كرد�ست ��ان الع ��راق خم ّلفة
قتل ��ى و جرحى من املدني�ي�ن امل�ساملني ،و
ي ��زداد الدور الع�سك ��ري الرتكي يف ليبيا
و قرب� ��ص و �سواحله ��ا الغني ��ة بالغاز ،و
ت ��زداد تهديداته ��ا مل�ص ��ر و دورها االمني
يف البانيا ،الذي قد يزداد عنف ًا يف البحر
املتو�س ��ط ،م�ستغل ��ة االو�ض ��اع ال�شديدة
التوت ��ر و التح�شيدات املهددة يف اخلليج
للح�ص ��ول عل ��ى مغ ��امن و عل ��ى ا�س ��واق
جدي ��دة  . .با�سم (الإخ ��وان امل�سلمني) و
(�إعادة جمد اخلالفة العثمانية).
فيم ��ا كل ذلك يج ��ري و (الدولة) العراقية
تكتفي ب�إعالن موقفها الراف�ض لزج البالد
يف حرب متوقعة يف حمادثات متنوعة .
 .فعل ��ى الرغم من حتقي ��ق حكومة ال�سيد
عبد امله ��دي انفراج ًا يف عالق ��ات العراق
اخلارجي ��ة و البدء بالتفاه ��م مع حكومة
اقلي ��م كرد�ست ��ان� ،إ ّال �أن اجنازاته ��ا و
وف ��ق تقريره ��ا هي ج ��اءت دون م�ستوى
الطم ��وح املنتظر بكثري ،خا�صة ما يتعلق
مبحارب ��ة الف�س ��اد ،وتوف�ي�ر اخلدم ��ات
العام ��ة ،ومعاجلة البطال ��ة ون�سب الفقر،
وحت�س�ي�ن التعلي ��م والنظ ��ام ال�صح ��ي،
و�إع ��ادة االعمار يف املناط ��ق املحررة من
داع�ش وع ��ودة النازحني ،اىل جانب عدم
جت ��اوز اال�ستع�صاء متام ��ا يف ا�ستكمال
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،و ع ��دم مغ ��ادرة نهج
املحا�ص�ص ��ة وان اختلفت بع� ��ض �آلياته.
�إ�ضاف ��ة اىل ا�ستم ��رار ه�شا�ش ��ة الو�ض ��ع
الأمني يف العديد من املناطق ،واالنت�شار
املقل ��ق لل�س�ل�اح وع ��دم ال�سيط ��رة علي ��ه،
م ��ع اال�ش ��ارة اىل بع� ��ض التح�س ��ن يف
الكهرب ��اء ،وف ��ق برملاني�ي�ن و مراقب�ي�ن
م�ستقلني حري�صني على البالد.
و ي ��رى كث�ي�رون ب� ��أن ال�سع ��ي الفعل ��ي
اليق ��اف احل ��رب �أو لإبع ��اد الب�ل�اد عنها،
اليتم بال�شعارات و الت�صريحات و اعالن
املواقف فق ��ط ،بقدر مايتطل ��ب اجراءات
فعلي ��ة لبن ��اء و تقوي ��ة الدول ��ة و خا�صة
بالب ��دء الفوري مبحاربة الف�ساد و تقدمي
حيتانه للعدال ��ة و ايقافهم على الأقل عند
ح� � ّد عدم ت�شكيلهم املخاط ��ر الهائلة �سواء
ب�سرق ��ة قوت ال�شعب او با�ضعاف قدراته
بزج البالد يف �آتون
الدفاعي ��ة ،و بالتايل ّ
حرب يجري االعداد لها و قد تندلع فع ًال،
كما �سي�أتي .
(يتبع)

مقدمة :

يف �أيار /مايو  2018قررت وا�شنطن االن�سحاب
م ��ن خط ��ة العم ��ل ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة اخلا�صة
بالربنام ��ج الن ��ووي الإي ��راين  ،وا�ست�ؤنف ��ت
العقوب ��ات يف ت�شرين الثاين /نوفمرب من العام
نف�سه .وت�شهد الأزمة اليوم تنامي عمليات ن�شر
الق ��وات الع�سكري ��ة ،م ��ن خ�ل�ال �إر�س ��ال حاملة
طائرات وبطاري ��ات �صواريخ باتريوت م�ضادّة
لل�صواري ��خ ،ون�ش ��ر  1600جن ��دي �إ�ض ��ايف يف
منطقة اخلليج.
غري �أنّ هذه الأزم ��ة ُتع ّد جزء ًا من ال�سرتاتيجية
الأمريكي ��ة امل�ستم� � ّرة جت ��اه �إي ��ران من ��ذ عقود.
وميكن الق ��ول �إن خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
لتبي للإيرانيني
ت�سعى ،من بني م ��ا ت�سعى �إليهّ ،
م ��دى حاجته ��م �إىل رف ��ع العقوب ��ات حلماي ��ة
اقت�صاده ��م؛ �إذ مل يع ��د يف �إم ��كان االقت�ص ��اد
الإي ��راين �أن ي�شه ��د من � ًّ�وا يُذك ��ر م ��ا مل يندم ��ج
اندماج� � ًا الفت ًا يف االقت�ص ��اد العاملي .ومل ترغب
�إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،باراك �أوباما،
يف حتوي ��ل هذا االتفاق �إىل معاه ��دة (�أو اتفاق
تنفي ��ذي ،يخ�ض ��ع يف كلت ��ا احلالت�ي�ن لت�صديق
الكونغر� ��س ،ليُجع ��ل التزام� � ًا قانوني ��ا) ،فه ��و،
بح�س ��ب جون ك�ي�ري ،وزي ��ر اخلارجية يف عهد
�أوبام ��ا“ ،الت ��زام �سيا�سي مل يُو ّق ��ع” فح�سب؛
�إذ �ش� �دّد �أوبام ��ا عل ��ى �أن هذا االتف ��اق �إذا كان ال
يغ � ّ�ي الب ّت ��ة يف طبيعة النظام الإي ��راين الذي ال
يزال “نظا َم حك � ٍ�م دينيًا ا�ستبداديًا [ ،]...معاديًا
للوالي ��ات املتح ��دة وللإ�سرائيلي�ي�ن ،ومعاد ًي ��ا
لل�سامي ��ة ،وداع� � ًم للإره ��اب”  ،ف�إن ��ه �س َيح ��ول،
م� �دّة ع�شر �سن ��وات ،دون �أن ي�ضيف هذا النظام
�سالح ًا نووي ًا �إىل تر�سانته ،يع ّزز به قو َته ،وهي
ق ��وة غري متناظ ��رة �أ�ص�ل ً�ا ،مبا يتيح ل ��ه تقييد
الو�ص ��ول الأمريك ��ي �إىل اخللي ��ج � ،أو ي�ض ��ع
ح� � ّد ًا له .و�أعرب �أوباما عن ح ��ذره وقلقه من �أن
ي�ستفي ��د النظام الإيراين م ��ن رفع العقوبات يف
عمليّات ��ه التي تزع ��زع اال�ستق ��رار ،قائ ًال�«ً:أ�ؤمن
الآن فعلي� � ًا ب� ��أن الإيراني�ي�ن معني ��ون مبحاولة
العم ��ل يف م�ستوي ��ات موازية؛ بغي ��ة احل�صول
عل ��ى امتي ��ازات ال�شرعي ��ة الدولي ��ة والتج ��ارة،
وخف� ��ض العقوب ��ات ،بينما ال يزال ��ون يعملون،
من خ�ل�ال وكالء ،بطرق مد ّمرة يف جميع �أنحاء
املنطق ��ة .لطاملا كان هذا منطه ��م ،و�أعتقد �أن من
امله ��م جدًّا �أن نحر�ص عل ��ى ك�شف ما يقومون به
من خالل وكالئهم ،وحما�سبتهم»
�إنّ رف ��ع ج ��زء كب�ي�ر م ��ن العقوب ��ات (با�ستثناء
العقوب ��ات الأ�سا�سي ��ة املتع ّلق ��ة بدع ��م الإره ��اب
واالنت�ش ��ار النووي) ،مدة ثالث �سن ��وات� ،أتاح
لطهران فر�ص� � ًا غري م�سبوقة يف حق ��ل التنمية؛
فف ّك ��رت �أك�ب�ر ال�ش ��ركات الغربي ��ة ،مب ��ا يف ذلك
�شرك ��ة بوين ��غ ،يف ا�ستثمار ع�ش ��رات املليارات

ه�شام داود

�سعيدة بيدار

يف البن ��ى التحتي ��ة والقطاع ��ات الأ�سا�سي ��ة يف
�إي ��ران .ويف الوقت نف�سه ،دفعت عملية مكافحة
ال�سلفي ��ة اجلهادي ��ة العاب ��رة للح ��دود الوطني ��ة
طه ��ران �إىل االعتقاد ب� ��أن التطبيع ال�سيا�سي مع
وا�شنط ��ن والغ ��رب قد ي�صب ��ح حقيقة .غ�ي�ر �أنّ
ن�شاطها الع�سكري �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف الع ��راق وال�ش ��ام «داع� ��ش» ع� � ّزز االتهام ��ات
الأمريكية والإقليمية �ضدّها ،واملتم ّثلة بتو�سيع
نفوذها اجليو�سيا�سي ،وهو ما �أثبت يف النهاية
الفر�ضي� � َة ال�سرتاتيجية الأمريكية التي تفيد �أن
�إيران بلورت �سرتاتيجية تتعار�ض يف جوهرها
مع امل�صالح الأمريكية .وبالفعل ،ترى وا�شنطن
�أنّ املب ��ارزة الأيديولوجي ��ة الت ��ي حت ّر� ��ض
ال�شع ��وب عل ��ى االنتفا�ض �ضد الأنظم ��ة القائمة
و� /أو مكافح ��ة نفوذّ /
تدخل الغرب� ،إ�ضافة �إىل
�إمكانية التواط�ؤ مع رو�سيا وال�صني� ،أو القوى
ال�صاع ��دة (مثل تركيا والهند وغريها) ،قد مت ّثل
عوامل «حتول دون توفري مدخل لها » .ويف هذا
املعنى ،من غري ال ��وارد �أن ترى وا�شنطن �إيران
وق ��د حتول ��ت �إىل بلد ن ��ووي ،ال الي ��وم وال بعد
ع�شر �سنوات �أو �أكرث .تكمن �أداة الإ�سرتاتيجية
الأمريكية ،الأداة الوحيدة الفاعلة من دون �شك،
يف فر�ض العقوبات .وكما �أ�شار �إليه �أوباما ،فال
ميك ��ن الق�ضاء على ق ��درة �إيران ،وق ��د اكت�سبت
امله ��ارة ،عل ��ى تطوير ال�س�ل�اح الن ��ووي ،ولكن
ميكن ثنيها
ع ��ن و�ضعها مو�ض ��ع التنفي ��ذ الفعل ��ي« :اليوم،
ّ
يف�ض ��ل رئي� ��س ال ��وزراء الإ�سرائيل ��ي بنيام�ي�ن
نتنياه ��و ،ككث�ي�ر م ��ن النق ��اد� ،أال يك ��ون ل ��دى
الإيراني�ي�ن �أي قدرة نووي ��ة ،لكن ذلك يعني ،يف
احلقيق ��ة ،الق�ضاء على املعرفة داخل �إيران .ومل
تعد التكنولوجي ��ا النووية معق ��دة اليوم ،ومن
ث ��م ،ف� ��إن اعتب ��ار �أنّ معيار النجاح قائ ��م على ما
�إذا كانوا �سيمتلكون يوم ًا القدرة على احل�صول
عل ��ى �أ�سلح ��ةٍ نووي ��ة لي� ��س �صحيحً ��ا .ويبقى
ال�س� ��ؤال هن ��ا :هل منل ��ك �أنظم ��ة التفتي�ش هذه،
وال�ضمان ��ات والإجماع ال ��دويل ،التي ت�ستطيع
ردع الإيرانيني عن احل�صول على هذه الأ�سلحة؟
نحن حققنا ذلك.

قيادة موحّ دة مك ّر�س ��ة للمنطقة )القيادة املركزية
الأمريكي ��ة) يف بداي ��ة الثمانيني ��ات ،و�إىل ت ��رك
ب�صم ��ة لوج�ستية وع�سكري ��ة م�ستدامة تدريجي ًا،
مثل �إن�ش ��اء القواع ��د ،ون�شر نظ ��م اال�ستخبارات
واملراقبة واال�ستطالع  ،ونقل الأ�سلحة والتعاون
والتماري ��ن املتك� � ّررة واالندم ��اج )�ضم ��ن دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية( ،وعمليات
الت�شغي ��ل يف ما بني هياكل القوة ،وغريها .وبعد
مرور �أربعني عام ًا ،ال يزال نفاذ الواليات املتحدة
احل� � ّر �إىل املنطقة عل ��ى ما كان علي ��ه� .صحيح �أن
الواليات املتحدة �أحرزت تق ّدمًا ملمو�س ًا من حيث
الوجود والنفوذ� ،إال �أن الرو�س ا�ستعادوا قوّ تهم
الإ�سرتاتيجي ��ة التي جرى �إثب ��ات م�ستواها )يف
�سورية( ،يف حني ط ��وّ ر الإيرانيون قدراتهم غري
املتناظ ��رة ،للت�صدي للدخ ��ول الأمريكي الطبيعي
للمنطق ��ة ،وال �سيم ��ا يف جم ��ال الق ��وى "غ�ي�ر
التقليدي ��ة " )العمليات ال�سري ��ة للحر�س الثوري
الإي ��راين وحلفائهم الإقليميني ،ف�ض�ل ً�ا عن القوة
الإلكرتوني ��ة( ،وال�صواري ��خ املتو�سطة والبعيدة
املدى .وجتدر الإ�شارة �إىل تنامي قوّ ة ال�صني على
جميع امل�ستوي ��ات االقت�صادي ��ة واجليو�سيا�سية
والع�سكرية )وال �سيما البحرية( ،و�إمكانية ظهور
حتالف ��ات مو�ضوعي ��ة بني ه ��ذه اجله ��ات الفاعلة
الثالث ،ومع �أطراف فاعلة حمورية �إقليمية ،مثل
تركيا ،وباك�ستان ،ودول �آ�سيا الو�سطى.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق مل تتو ّقف يوم ًا �إي ��ران ما بعد
ع ��ام  1979عن االنتماء �إىل فئة "الدول املارقة ".
�صحيح �أنها بدت منهك ��ة ،بعد �أن و�ضعت احلرب
الإيرانية  -العراقي ��ة �أوزارها� ،إال �أنها ُتع ّد اليوم
قوّ ة �إقليمية تو�سعية ومزعزعة لال�ستقرار ،وعلى
�أبواب الت�س ّلح النووي .ومنذ عام  1995فر�ضت
الواليات املتح ��دة الأمريكية عقوب ��ات اقت�صادية
متتالي ��ة �ض ��د طه ��ران (يف ع ��ام ُ 1979فر�ض ��ت
عقوبات لتحرير الرهائن يف ال�سفارة الأمريكية،
ويف ع ��ام ُ 1984فر� ��ض حظ ��ر عل ��ى ال�س�ل�اح)،
انطالق ًا م ��ن ثالثة �أ�سباب :دع ��م "الإرهاب "(دعم
ح ��زب الله اللبن ��اين والتنظيم�ي�ن الفل�سطينيني:
حما�س واجلهاد الإ�سالمي( ،وانت�شار ال�صواريخ
البالي�ستية ،والربنامج النووي.
لقد كان ��ت املفاو�ضات بني الدولت�ي�ن غري ر�سمية،
�إىل ح ٍّد ما ،رافقتها فرتات من االنفتاح ،وال �سيّما
خ�ل�ال فرتة حكم خامتي ،عندم ��ا خ ّففت وا�شنطن
العقوب ��ات على نحو كبري .غ�ي�ر � ّأن نقطة التحوّ ل
ج ��اءت بع ��د اعت ��داءات � 11سبتم�ب�ر  2001على
الأرا�ض ��ي الأمريكي ��ة؛ �إذ اعتقدت طه ��ران حينئذ
�أن يف �إمكانه ��ا التق� � ّرب من وا�شنط ��ن لرتفع عنها
العقوبات ،بحج ��ة الن�ضال امل�شرتك �ضد الإرهاب
ال�سلف ��ي التكف�ي�ري ،وال �سيم ��ا يف �أفغان�ست ��ان
والع ��راق .لك ��ن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية مل
ت�ستج ��ب لذل ��ك ق ��ط ،باعتب ��ار � ّأن �إي ��ران ال ت ��زال

مفاو�ضات قد تكون خمادعة �أحيان ًا
لطهران

طامل ��ا �ش ّكلت منطق ��ة "ال�ش ��رق الأو�س ��ط الكبري"
(جمموع ��ة �آ�سيا الو�سط ��ى ،واخللي ��ج ،وال�شرق
الأدنى( ،وال تزال ،جزء ًا مهم ًا من جيو�سرتاتيجية
الواليات املتحدة  .لق ��د �أ�سهم حدثان رئي�سان يف
هذه املنطقة يف تثبي ��ت الإ�سرتاتيجية الأمريكية
الهادف ��ة �إىل �إبقاء قدرة الو�ص ��ول �إليها� ،أال وهما
الث ��ورة الإ�سالمية يف �إيران ،والغزو ال�سوفياتي
لأفغان�ست ��ان ع ��ام  . 1979وق ��د �أ ّدي ��ا �إىل �إن�ش ��اء

جزء ًا من "حمور ال�ش� � ّر" ،فبد�أت طهران باعتماد
�سيا�س ��ة ثنائية م ��ن خالل الت�ش� �دّد يف موقفها؛ �إذ
ا�ست�أنف ��ت برنامج تخ�صي ��ب اليورانيوم اخلا�ص
به ��ا يف ع ��ام  ، 2005مقاب ��ل تقدمي ي ��د العون يف
جم ��ال اجله ��د املب ��ذول لتحقي ��ق اال�ستق ��رار يف
العراق و�أفغان�ستان .وقد حافظت وا�شنطن خالل
الفرتة  2014 - 2005على �سيا�سة �شبه منفتحة،
ما �أتاح ،يف الواقع ،للم�س�ؤولني الإيرانيني النفاذ
�إىل ال�سوق املالية الأمريكية ،من خالل قنوات غري
مبا�شرة؛ للح�ؤول دون ا�ضطالع الإيرانيني بدور
�سلبي يف النزاعات يف العراق و�أفغان�ستان .غري
�أن عقوب ��ات ُفر�ض ��ت ،يف ع ��ام  ، 2014على نحو
�ص ��ارم ،وك ّب ��دت �أي ط ��رف ثالث ينته ��ك القانون
�أ�ش ّد العقوبات (�سدّد م�صرف PNB Paribas
الفرن�س ��ي غرام ��ة قيا�سي ��ة ،بلغ ��ت قيمته ��ا 8.9
مليارات دوالر �أمريكي).
� ّإن اجلان ��ب االنتق ��ايل البح ��ت التف ��اق خط ��ة
العمل ال�شامل ��ة امل�شرتكة ،ال ��ذي �أُبر َم يف متوز/
يولي ��و  ، 015وفر� ��ض تداب�ي�ر لوق ��ف تخ�صيب
اليوارنيوم ،ولعمليات التفتي�ش التي يُفرت�ض �أن
تنتهي يف عامي  2025و "(  2030بنود الغروب"
ال�شهرية) ،يُع ّد مرحلة �أخرى من هذه املفاو�ضات؛
�إذ �إن ��ه يع ّل ��ق الربنامج النووي الإي ��راين لبع�ض
الوقت� ،إ�ضافة �إىل الدور املزعزع لال�ستقرار الذي
ت�ضطل ��ع به �إيران يف بالد امل�ش ��رق و�أفغان�ستان،
م ��ا ي� ��ؤدي � ً
أي�ض ��ا �إىل تع ��اون مو�ضوع ��ي �ض ��د
"داع�ش"  ،واحل ّد من التدخل يف املفاو�ضات مع
طالبان .ومن الوا�ض ��ح �أن الإيرانيني اعتقدوا � ّأن
ه ��ذا االتفاق كان يعني ح ��دوث تغيري حقيقي يف
الو�ض ��ع الإ�سرتاتيج ��ي ،و� ّأن رف ��ع العقوب ��ات قد
حتق ��ق،و�إن �إيران �ستعود �إىل موقفها الداعي �إىل
احلرب امل�شرتكة �ضد التط ��رف ال�سلفي اجلهادي
 .ويف ه ��ذا ال�صدد قال وزير اخلارجية الإيراين،
ج ��واد ظري ��ف� ،آن ��ذاك " :يكمن التهدي ��د امل�شرتك
ال ��ذي نتع ّر�ض له الي ��وم يف تنامي خطر التط ّرف
يتج�سد التهديد
العنيف والوح�شي ��ة املطلقة []...
ّ
ال ��ذي نواجه ��ه يف رج ��ال مق ّنع�ي�ن يجتاح ��ون
ما�س ��ة �إىل اعتماد
مه ��د احل�ضارة  .نح ��ن بحاجة ّ
مقارب ��ات جدي ��دة ملواجهة ه ��ذا التح ��دي  .لطاملا
كان ��ت �إي ��ران يف طليعة احلرب عل ��ى التط ّرف " .
غ�ي�ر � ّأن وا�شنطن ال تعترب � ّأن املفاو�ضات اقرتبت
م ��ن خواتيمه ��ا� ،أي يف م ��ا يتع ّل ��ق ب�ضم ��ان عدم
ت�س ّلح �إيران نوويًا ،وال�سيطرة على �أدوات عملها
التقليدي ��ة (مثل ال�صواري ��خ والطائرات من دون
طيّار امل�سلحة وال�سفن) ،وغري التقليدية )القوات
�شب ��ه الع�سكري ��ة والإلكرتوني ��ة) ،والع�سكري ��ة
والتو�سع
وغري الع�سكرية الت�أثري الأيديولوجي
ّ
اجليو�سيا�سي).
عن المركز العربي لالبحاث
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ثقافة

الهوية واللغة والأن�ساق الفلكلورية:

كواليس

� سامي عبد احلميد

حوار مع الكاتب الكيني نغوغي وا ثيونغو

الرق�ص والدراما
كولوني ��ايل "  ،و ق ��د حتدث ��ت ع ��ن ه ��ذا
مطو ًال و ب�شكل معمق يف كتابي ( عومليات
 ) Globalecticsو �أنتظ ��ر خ�ي�ر ًا
كبري ًا م ��ن �أوالدي بعد �أن تن�شر �أعمالهم :
ماكوم ��ا وانغوغي الذي ن�ش ��ر للتو رواية
( �سخونة نايروب ��ي Nairobi Heat
) و �ست�أت ��ي روايت ��ه الثاني ��ة الحق� � ًا ه ��ذا
الع ��ام  ،و كذلك ابنت ��ي واجنيكو �ستن�شر
روايته ��ا الأوىل عن دار ن�ش ��ر �ساميون و
ت�شو�س�ت�ر الربيطانية  ،و ثمة �أي�ضا ابني
ندوك ��و ينتظ ��ر ن�شر روايت ��ه و كما ترون
فقد انتظ ��رت نتاج عائلت ��ي طويال و �أرى
حق� � ًا �أن م ��ا ينتج ��ه اجلي ��ل الأك�ث�ر �شباب ًا
يف الق ��ارة الأفريقية مده� ��ش للغاية و �أنا
�أرح ��ب به بقوة  :قارئ� � ًا و �أ�ستاذ ًا جامعي ًا
و رفيق ًا يف الكتابة بالطبع .

ترجمة  :لطفية الدليمي
 -الق�سم الثاين -

نغوغي وا ثيونغو Ngugi Wa
 :Thiongoكاتب كيني بارز
يكتب في حقول الرواية و الق�صة
الق�صيرة و المقالة و تتناول �أعماله
م�ساحة وا�سعة من اال�شتغاالت
تمتد من النقد االجتماعي
واالنثروبولوجيا الثقافية وحتى
�أدب الأطفال .اعتاد واثيونغو على
الكتابة باللغة الإنكليزية و لكنه
�أحجم عنها في مرحلة ما من تطوره
الثقافي و انبرى للكتابة بلغة
( )Gikuyuالمحلية .

ه ��ذه ترجم ��ة للق�س ��م الثاين م ��ن مقاطع
منتخب ��ة ت�ض ��م معظ ��م �أج ��زاء احل ��وار
ال ��ذي �أج ��راه موق ��ع ( Washington

Independent Review of Books
) م ��ع واثيونغ ��و يف  11ني�س ��ان ع ��ام
 2013و نالح ��ظ في ��ه غلب ��ة اال�شتغ ��االت

ال�سو�سيولوجي ��ة و االنرثوبولوجي ��ة
عل ��ى ما�سواه ��ا مما يتح ��دث عن ��ه الكتاب
الغربي ��ون بعام ��ة و تلك �سم ��ة نلمحها يف
�أغل ��ب الأحاي�ي�ن عن ��د الكت ��اب الأفريقيني
و �سواه ��م م ��ن الذين عان ��ت بلدانهم وط�أة
ا�ستعم ��ار كولونيايل حي ��ث حتتل مفاهيم
 :الهوي ��ة و اللغ ��ة و الأن�س ��اق الثقافي ��ة
و احل ��راك االجتماع ��ي و ال�سيا�س ��ي و
حق ��وق الفرد ( الطف ��ل و املر�أة بخا�صة ) و
ال�شظ ��ف الإقت�صادي و جراح ��ات الذاكرة
الطفولي ��ة حي ��زا رئي�سي ��ا يف معظ ��م تل ��ك
الأحادي ��ث و ترتاج ��ع الإن�شغاالت الفردية
ال�صغ�ي�رة و طقو� ��س العم ��ل اليوم ��ي مما
نعه ��ده يف �أحادي ��ث الكت ��اب الغربي�ي�ن
الذي ��ن تكر�س ��ت عنده ��م تقالي ��د الفردانية
 Individualityال�صارم ��ة حت ��ى
�أ�ضح ��ت مبثابة د�ستوره ��م املقد�س  ،و قد
�أحالن ��ي احل ��وار يف موا�ضع حم ��ددة منه
اىل م ��ا كتب ��ه االنرثوبولوج ��ي الراح ��ل (
كل ��ود ليفي �شرتاو� ��س ) يف كتابيه ( البنى
الأولي ��ة للقراب ��ة ) و ( الأنرثوبولوجي ��ا
البنيوي ��ة ) و تل ��ك حالة �أح�سبه ��ا رائعة و
مده�ش ��ة و ت�ش�ي�ر اىل الإ�شتب ��اك املركب و
املعق ��د ب�ي�ن الف�ض ��اء الأدب ��ي و الف�ضاءات
الثقافية الأخرى .

املرتجمة

× لو �أن الثقافة الكينية المحلية تلب�ست
دور الثقاف��ة الكولونيالي��ة البريطاني��ة
ف���أي ت�أثي��ر بح�س��ب ر�أي��ك كان يمكن لها
�أن تملكه في ت�شكيل كينيا الحا�ضرة ؟

• مل يكن لهذه احلالة االفرتا�ضية
�أن حت�ص ��ل و ل ��ن حت�ص ��ل حيثما
وج ��د م�ستعم ��ر ( بك�س ��ر املي ��م
الثاني ��ة ) و م�ستعمر ( بفتح امليم
الثاني ��ة )  ،فالق ��وة االجتماعي ��ة
املهيمنة ترم ��ي دوما لأن تفر�ض
ثقافته ��ا عل ��ى املجتم ��ع املهيمن
عليه .
بع���ض م��ن رفاق��ك
×
الكت��اب الأفارق��ة م��ن �أبن��اء
جيل��ك الذي��ن �شه��دوا ع�صر
الكولونيالي��ة و م��ا بع��د
الكولونيالي��ة يعي�شون اليوم
ف��ي �أوطانه��م الجدي��دة
ويكتبون منه��ا عن الأمكنة
الجديدة التي يقيمون فيها
 .هل تراه �أمراً محتوم ًا كما
يكت��ب الم�ص��ور ال�صحافي
الإيراني – الفرن�سي ر�ضا
دي��كات Riza Deghat
ب���أن كال منه��م " ينتاب��ه
�شع��ور بالنحيب على وطنه الأم " ب�صرف
النظر عن الحري��ة الوا�سعة التي منحتها
له��م �أوطانه��م الجدي��دة ؟ ه��ل ت��رى في
مذكراتك نحيب ًا على وطنك الأم ؟

• �س�أ�ص ��ف احلال ��ة متام� � ًا و �أق ��ول �إنها
�ش ��وق � :ش ��وق اىل املن ��زل  ،و �أح�سب �أن
ه ��ذا ال�ش ��وق ي�ستحي ��ل مع الوق ��ت �شوق ًا
اىل منزل مثايل  ،من ��زل �أفالطوين ت�صله
يف �أحالم ��ك و لك ��ن لي� ��س بو�سع ��ك �أن
متتلكه فتعيد املحاولة ثانية .

× قل��ة فق��ط م��ن الكت��اب الأمي��ركان
تكت��ب كم��ا تكتب �أن��ت عن البهج��ة التي
ي�أت��ي بها التعلم و تو�سي��ع الآفاق العقلية
الم�صاحبة للتعلي��م  :فتح ثغرة �سحرية
ف��ي ج��دار العوال��م و الثقاف��ات الأخرى
م��ع القب��ول بفق��د �ش��يء مم��ا اكت�سبن��اه
�سابق�� ًا  .هل تظن �إنك كنت �ست�شعر بذات
ال�شعور المبهج لو كنت تلقيت ذات تعليم
الأميركيي��ن في قريت��ك الكينية ؟ و هل

�إطار للفك��رFramework
 : of Thinkingن��وع م��ن
و�سيل��ة ما ن��رى من خاللها
العال��م  .كي��ف يختل��ف
العالم ال��ذي تراه من خالل
لغة  Gikuyuمع العالم الذي
تراه من خالل الأنكليزية ؟
هل تجد �صعوبة ما في �إيجاد
المف��ردات الإنكليزي��ة ؟ هل
تعمل كمترجم ذاتي لنف�سك
دوما ؟

• نحن كلنا نرى العامل ذاته ،
لكن كل لغة له ��ا نربة مو�سيقية
تتمي ��ز به ��ا و تختل ��ف عم ��ا
ل ��دى �أي ��ة لغ ��ة �أخ ��رى � .أنا�ضل
لإيج ��اد املف ��ردات املنا�سبة دوم ًا
�س ��واء كتب ��ت بالإنكليزي ��ة �أو
بال�سواحلية  ،و قد ترجمت بع�ضا
من كتب ��ي اخلا�صة اىل الإنكليزية
و �ساع ��دين الدكت ��ور ( وانغ ��وي
غورو ) يف ترجمة بع�ضها الآخر .
ت��رى �إن��ك زاوجت بي��ن تجربتيك :
المحلية و الكولونيالية ؟

• التجرب ��ة املعرفي ��ة االعتيادي ��ة تق ��وم
عل ��ى �أ�سا� ��س �أن نب ��د�أ م ��ن ( م ��اذا ) و (
�أي ��ن ) و ( كي ��ف ) مب ��ا نح ��ن علي ��ه و م ��ن
ث ��م ن�ضي ��ف له ��ا و ندم ��ج اخلارج ��ي م ��ع
ذواتنا  .الكولونيالية تك�سر هذا الرتتيب
الطبيع ��ي لأنها حت ��اول �أن جتعل مما هو
غ�ي�ر طبيع ��ي يب ��دو طبيعي ��ا بالق�سر فهي
حت ��اول �أن جتع ��ل �ضحاياه ��ا يتواءمون
م ��ع ماهو خارجي عن ذواتهم بال نظر يف
ذخريتهم الداخلية و مواهبهم الذاتية � .أنا
مث�ل�ا �أف�ضل �أن �أب ��د�أ بتعلم لغتي املحلية (
كيفما كانت ) و من ثم �أ�ضيف لغات �أخرى
اىل تر�سانتي اللغوية  ،لكن الكولونيالية
تبتغ ��ي مني �أن �أبد�أ بتعل ��م لغتها ال�سائدة
حت ��ى ل ��و ترتب عل ��ى ه ��ذا ن�سي ��ان لغتي
املحلية يف خ�ضم هذه العملية .
× تو�صف اللغ��ة كثيرا هذه الأيام ب�أنها

ه�����اي�����ك�����وات حت����ي����ة ل���ب���ا����ش���و

*

هاربة
بانيابها الثمينة
الفِ َي َلة
***
زرقتان تتحاوران
زقرقة البحر
زرق ُة ال�سماء
***
فخاخ
مت�شي يف غابة
كمائن ال�صيادين
ُ
***

× هل ثمة من كاتب لحقبة الأدب مابعد
الكولونيالي ممن تراه �صالح ًا لتمثيل هذا
الأدب ؟ و ه��ل ثم��ة م��ن كات��ب م��ا ت�سعى
لقراءة �أعماله دوم ًا ؟

• مف ��ردة " م ��ا بع ��د الكولوني ��ايل "
ت�ستدع ��ي �إ�شكالية عميق ��ة جلهة التحقيب
الزمن ��ي و جه ��ة التو�صي ��ف مع ��ا و لي�س
ثم ��ة من �أدب ميك ��ن �أن يو�ص ��ف " ما بعد

• يح ��اول اجلي ��ل ال�ش ��اب م ��ن الكت ��اب
�أن مين ��ح معن ��ى للع ��امل ال ��ذي يعي� ��ش
في ��ه  :ع ��امل حقب ��ة م ��ا بع ��د الإ�ستق�ل�ال ،
يف وق ��ت كن ��ا نح ��ن اجلي ��ل الأك�ب�ر منهم
نح ��اول �أن منن ��ح معن ��ى لأنف�سن ��ا نح ��ن
يف احلقب ��ة الكولونيالي ��ة  .اجليل القدمي
تخط ��ى احلقب ��ة الكولونيالي ��ة و م ��ا بعد
الكولونيالي ��ة يف ح�ي�ن �أن اجلي ��ل ال�شاب
رمبا مل تكن له يف الغالب جتربة �شخ�صية
مبا�ش ��رة مع احلقبة الكولونيالية و لكنهم
ي�ضمن ��ون �أعماله ��م ملح ��ات م ��ن احلقب ��ة
الكولونيالي ��ة ملن ��ح معن ��ى لأعماله ��م يف
حقبة ما بعد الكولونيالية .
× تجربت��ك الت�شاركي��ة ف��ي كتاب��ة
م�سرحية م��ع ( غيثا موغ��و )  :كم ر�أيتها
مختلفة ؟ و هل �ستفعلها ثانية ؟

• كانت تلك جتربة عظيمة و رمبا �أقرب
اىل عم ��ل ر�س ��ايل و كالن ��ا يفتخ ��ر به ��ا
كث�ي�را لأننا �أنقذنا ذاك ��رة الأقوام املحلية
من حماوالت ر�سمية امت ��دت ل�ستني عاما
و �أرادت – ع�ب�ر ال�صم ��ت و التجهي ��ل –
طم� ��س احلقائ ��ق ع ��ن ت�أري ��خ ال�ص ��راع و
املقاومة يف تلك الأ�صقاع املن�سية .
× هل �أن موجات الطلبة الذين تدر�سهم
في الكلية يجعلونك متفائ ً
ال فيما يخ�ص
الم�ستقبل ؟

• احلي ��اة مث ��ل �سب ��اق التتاب ��ع و نح ��ن
ن�سل ��م ع�صا خرباتن ��ا املرتاكمة لآخرين و
هم بدورهم �سي�سلمونه ��ا لآخرين غريهم
و هن ��ا يف ه ��ذه احلقيق ��ة يكم ��ن جم ��ال
التعلي ��م بعام ��ة و تعلي ��م الأدب على وجه
التخ�صي�ص .

هناك ما ي�سمى الدراما الراق�صة �أو
الم�سرح ال�شامل وهو اال�ستعرا�ض
الم�سرحي الذي يحتوي الحركة
والكالم والأغاني لخدمة الحبكة
ال�سردية التي تقوم بها ال�شخ�صيات
ب�أفعالها

كيكو �ساكاي وتطور الدرا�سات العراقية في اليابان
متابعة :املدى

�سعد جا�سم

قو�س قزح
ُ
يرفرف يف حقل
ُ
فرا�شة
***
غزالتان
برقبة واحدة
عناق
***

× ب�أية لغة تفكر معظم �أوقاتك ؟

• ذاك يعتم ��د عل ��ى املوق ��ف ال ��ذي �أكون
يف خ�ضم ��ه و لك ��ن ال ينبغ ��ي �أن نن�س ��ى
�أنن ��ي �أعم ��ل حالي� � ًا �أ�ست ��اذ ًا متمي ��ز ًا للغة
الإنكليزي ��ة و الأدب املق ��ارن يف جامع ��ة
كاليفورني ��ا – �أرف�ي�ن و ق�ضي ��ت معظ ��م
حياتي العملية �أ�ستاذا لالنكليزية و معظم
الكت ��ب التي �أقر�أها هي باالنكليزية و ثمة
القليل باملقابل من الكتب التي تن�شر بلغة
الكيكويو املحلي ��ة  .الإنكليزية طاغية يف
تفكريي بحكم واقع احلال كما ترون .

× ثم��ة كثي��ر م��ن الأعم��ال الأدبي��ة
والفكري��ة بعام��ة تنطل��ق م��ن الق��ارة
الأفريقي��ة اليوم :من الكتاب المعروفين
و حت��ى الكتاب الذين ين�ش��رون �أعمالهم
الأول��ى  .لماذا يح�صل ه��ذا الآن و بزخم
ملح��وظ ؟ ه��ل ثم��ة �سب��ب ناج��م ع��ن
تزاحم الأح��داث �أم هو مح���ض م�صادفة
�أن ي�ستخ��دم الكتاب �أ�صواته��م الخا�صة و
المتفردة ؟

ميك ��ن تعري ��ف (الرق�ص) على �أن ��ه حركة م�صمم ��ة ومنظمة،
وميكن تعري ��ف (الدرام ��ا الراق�صة) على �أنه ��ا جن�س درامي
يحتوي على الن�ص املنطوق وق�صة حتكى بوا�سطة احلركة.
ولع ��ل كال الرق�ص والدراما يكونان جزء ًا من ثقافة الب�شرية.
وكالهم ��ا يُحدِ ث ��ان ل ��دى اجلم ��وع الغف�ي�رة واملجتمع ��ات
والطقو� ��س والأو�ض ��اع امل�سرحية ُ ،تقدم الرق�ص ��ات ك�ألعاب
وكم�سابق ��ات ريا�ضية وكمعاجل ��ات نف�سانية وفي�سيولوجية
�أو �أحداث� � ًا اجتماعية ثقافية و�سيا�سي ��ة .ولهذا املدخل عالقة
بف ��ن الرق�ص والدراما الراق�ص ��ة وهما نوعان من �أنواع الفن
امل�سرحي وفنون الأداء باملعنى الوا�سع.
لأن الرق� ��ص ظاه ��رة ان�ساني ��ة وا�سع ��ة االنت�ش ��ار ي�صبح من
ال�صعب التعر�ض ب�شكل �شامل لتاريخه وا�ستخداماته ولذلك
�سنكتفي بالإ�ستعرا�ض املخت�صر لهما فمن جهة هناك الرق�ص
ال�ص ��رف �أو الرق� ��ص املج ��رد وال ��ذي يحت ��وي عل ��ى التتابع
احلرك ��ي بغ�ض النظر ع ��ن و�سيلته التعبريي ��ة �أو االت�صالية
 .وم ��ن اجلهة الأخ ��رى هناك الدرام ��ا الراق�ص ��ة الهجينة �أو
عرو�ض امل�سرح ال�شامل وهي ا�ستعرا�ضات م�سرحية حتتوي
عل ��ى احلركة وال ��كالم والأغني ��ة يف خدمة ال�س ��رد احلكائي
تق ��وم به ال�شخ�صي ��ات بالأفعال والأق ��وال ويتدخل الإخراج
وعنا�ص ��ر العر� ��ض الأخ ��رى يف تكوينها كاملناظ ��ر والأزياء
وامللحقات والإ�ضاءة وامل�ؤثرات ال�سمعية والب�صرية.
ويف اجلان ��ب الآخ ��ر هناك م ��ا ي�سم ��ى الدرام ��ا الراق�صة �أو
امل�س ��رح ال�شام ��ل وهو اال�ستعرا�ض امل�سرح ��ي الذي يحتوي
احلرك ��ة وال ��كالم والأغ ��اين خلدمة احلبك ��ة ال�سردي ��ة التي
تق ��وم به ��ا ال�شخ�صي ��ات ب�أفعالها وق ��د يتم توظي ��ف عنا�صر
�إخراجي ��ة �أخرى كاملناظر والأزي ��اء واالك�س�سوار والإ�ضاءة
وامل�ؤثرات ال�سمعية والب�صرية وقد ت�ستخدم الأقنعة والدمى
واحليوانات ورمبا العطور  .يف ال�شرق �أم يف الغرب وظِ فت
امل�س ��ارح الكال�سيكي ��ة العظيم ��ة مثل هذا اجلن� ��س امل�سرحي
املختلط كما هو احلال يف (الكاثا ملايل) الهندي �أم يف (اوبرا
بك�ي�ن) ال�صيني ��ة �أم يف م�س ��رح (نو) و(كابوك ��ي) الياباين .
وكذل ��ك احلال يف امل�س ��رح الأغريقي القدمي حي ��ث كان هناك
�إىل جان ��ب الن� ��ص الدرامي املنطوق ما تق ��وم به اجلوقة من
تعليقات و�أع�ضا�ؤه ��ا يرق�صون ويغنون ويقومون بالتمثيل
ال�صامت وي�ضعون الأقنعة على وجوههم.
ويف الع ��امل الغرب ��ي احلدي ��ث ظه ��ر م ��ا ي�سم ��ى (امل�س ��رح
املو�سيقي) �أو (الكوميديا املو�سيقية) حيث جتمع عرو�ضهما
ب�ي�ن الن�ص الدرام ��ي واملو�سيقى والغن ��اء والرق�ص وغريها
م ��ن فنون الأداء ،وقب ��ل ذلك ظهرت (الأوب ��را) وهي عرو�ض
متخم ��ة حتت ��وي عل ��ى جمي ��ع العنا�ص ��ر ال�سمعي ��ة واملرئية
املذك ��ورة �سلف� � ًا ولعل (الباليه) ه ��و النموذج الأك�ث�ر تركيز ًا
على الرق�ص.
وب�ي�ن اجلانبني هناك مزيج �آخر من الرق�ص والكوريرغراف
واملو�سيقى والن� ��ص املنطوق والعنا�صر ال�سردية فان معظم
الرق�ص ��ات يف ه ��ذا العامل ت� ��ؤدي مع املو�سيق ��ى وعليه هناك
عند نهاية الطيف واالنتقال من الدراما الراق�صة ف�أن ال�صنف
الت ��ايل هو م ��ا ي�سم ��ى (الرق� ��ص ال�شاعري) ويحم ��ل معاين
كب�ي�رة ويقت�ضي عنا�ص ��ر �إخراجية �أكرث م ��ن الرق�ص املجرد
 .ويعك� ��س حياة �شخ�صي ��ات معينة �أو مواق ��ف معينة ولكنه
ال يتم�س ��ك بال�سردي ��ة الكامل ��ة �أو بال�ص ��راع الدرامي ومثال
عل ��ى ذلك رق�صات الراق�صة الأمريكية (�إيزادورا دانكن) التي
ج�سدت م�شاعر ان�سانية مثل احلزن والفرح.
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كتاب "كيكو �ساكاي وتطور
الدرا�سات العراقية في
اليابان" لم�ؤلفه يا�سر
عالء �أ�سود� ،سيرة ذاتية
عن رحلة بحثية درا�سية
لباحثة يابانية ،متفردة
في حقل الدرا�سات
العراقية وا�ستاذة ال�سيا�سة
العراقية المعا�صرة في
جامعة ت�شيبا ،وباحثة ملحقة
في ال�سفارة اليابانية في مطلع
عقد الثمانينيات في العراق،
التي لقبت على ل�سان �أحد
االكاديميين العراقيين بعا�شقة
التاريخ العراقي ،لها وزنها
الفكري في الم�ؤ�س�سات البحثية
اليابانية ،و لآرائها دور بارز
في ت�شكيل الر�أي العام الياباني
وطريقة تعاطي الحكومة
اليابانية مع العالم العربي.

�ش ��كلت كيكو �س ��اكاي حتو ًال ملحوظ ًا وبارز ًا
يف م�س ��ار الدرا�س ��ات والبح ��وث التاريخي ��ة
العراقية يف اليابان.
درا�سة تاريخ العراق وال�شرق الأو�سط عموم ًا
يف اليابان ا�س ��تمرت عل ��ى مدار عدة عقود من
بعد احلرب العاملية الثانية ،ما �أدى اىل تطور
و�إعادة ت�ش ��كيل الوع ��ي الفكري لل ��ر�أي العام
الياب ��اين ذي الطابع اللي�ب�رايل املحافظ ،عن
�سري وترابط الأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية

يف الع ��راق وال�ش ��رق الأو�س ��ط
والتاري ��خ العرب ��ي احلدي ��ث،
وق ��د امتدت هذه الدرا�س ��ات على
م ��دى �أربع �أجي ��ال م ��ن االبحاث
االكادميي ��ة ملجموعة من الباحثني
الياباني�ي�ن ،كان ��ت �س ��كاي تع ��د
امتداد ًا للجي ��ل الثاين �إذ متحورت
درا�ساتها ح ��ول ق�ضايا العراق بدء ًا
بث ��ورة الع�شرين وثورة متوز حتى
التاري ��خ املعا�ص ��ر .الأم ��ر الذي لعب
دور ًا يف �إث ��راء املكتب ��ة التاريخي ��ة
العراقي ��ة والعربي ��ة واال�سالمي ��ة يف
الياب ��ان .ف�ض�ل� ًا ع ��ن تواج ��د �س ��اكاي
يف الع ��راق عل ��ى م ��دار ث�ل�اث عق ��ود
من ��ذ الثمانيني ��ات واحتكاكه ��ا املبا�شر
م ��ع ال�شارع العراق ��ي واتقانه ��ا اللهجة
العراقية م ��ا ترك انطب ��اع م�صداقية يف
النق ��ل املو�ضوع ��ي مل�ستعرب ��ة اجنبي ��ة
مت�أث ��رة بخلفي ��ة ياباني ��ة  .م ��ن اجلدي ��ر
بالذك ��ر �إن �أبح ��اث �س ��اكاي فتح ��ت الباب
عل ��ى م�صراعي ��ه ملدر�س ��ة بحثي ��ة م�ستقلة
بر�ؤي ��ة جدي ��دة له ��ا دور فع ��ال يف تقريب
وجه ��ات النظر العراقي ��ة اليابانية ،وت�سهم
يف توطي ��د العالقات الدولي ��ة الر�سمية بني
البلدي ��ن وال�شعبني على حد �سواء .اىل جانب
تغي�ي�ر ال�ص ��ورة النمطي ��ة عن بيئ ��ة وطبيعة
املجتمع العربي عموم ًا.
هذا العمل البحثي يعد حمور ر�سالة ماج�ستري
للم�ؤل ��ف ،فه ��و بالإ�ضاف ��ة لعدد م ��ن الأعمال
البحثي ��ة الهامة التابعة لربنام ��ج الدرا�سات
التاريخي ��ة الياباني ��ة يف ق�س ��م التاريخ لكلية
الأداب من جامعة بغداد ،قدمه د .حممود عبد
الواحد القي�سي.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
3 July 2019

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ
"اليقني"

�ص ��درت عن "دار املدى" الرتجمة العربية لرواية "اليقني"
للكاتب ��ة الكندية "مادلني ثني" ،وه ��ي �أوىل الروايات التي
كتبتها و�ص ��درت عام  2006وفازت ب�أهم اجلوائز الأدبية
يف كن ��دا .تقول ثني ع ��ن روايتها �":شع ��رت ب�أنني �أعرف
�أك�ث�ر مم ��ا �أعرفه فع�ل� ًا .كتاب فتاة ع ��ن �أبيه ��ا كان يتعني
علي كتابته لكي �أمتكن من االنتقال �إىل امل�ستقبل� ".شكل
ّ
�ص ��دور روايته ��ا "اليقني" متغ�ي�ر ًا يف حياته ��ا ،بح�سب
قوله ��ا� .أ�ص ��درت ث�ي�ن ث�ل�اث رواي ��ات ه ��ي" :اليق�ي�ن"،
"كالب يف حميط الدائرة"" ،ال تقل لي�س لدينا �شيء"..
والأخرية �صدرت ترجمتها اي�ضا عن "دار املدى".

ح

ول العا

لم

ر�ؤو�������س جن����وم ال������دوري االن��ك��ل��ي��زي حت���ت م��ق�����ص ح��ل�اق ع��راق��ي
�أحمد ال�سنوي هو حالق عراقي �شاب ،مل
يتجاوز الـ 29من العمر� ،أتاحت له موهبته
�أن ي���ص�ب��ح ح�ل�اق جن ��وم ال�برمي�يرل�ي��غ
الر�سمي .وبد�أ ال�سنوي ممار�سة احلالقة
كموهبة يف امل �ن��زل ،ب�ع��د �أن ه��اج��ر مع
عائلته من بغداد اىل العا�صمة الإنكليزية
لندن عندما كان يبلغ من العمر � 8أعوام،
لي�صقل موهبته بحالقة �شعره بنف�سه ،ثم
حالقة �شعر �أفراد عائلته و�أبناء اجلريان.
ويف ع��ام  ،2013ق��رر ال�سنوي و�شقيقه
افتتاح حمل حالقة �أطلقا عليه ا�سم " A
 ،"Star Barbersقبل �أن يح�صل على
عمل يتمثل بحالقة ال�شعر لالعبي نادي
ت�شل�سي الإجنليزي حتت  21عاما.
وق��ال ال�سنوي يف ح��دي��ث خ��ا���ص ملوقع
"�سكاي نيوز عربية"" :بينما كنت �أقوم
بحالقة ال�شعر لالعبي ت�شل�سي ال�شباب،
تلقيت يف يوم من الأيام مكاملة هاتفية من
قائد الفريق الأول لت�شل�سي ،جون تريي،
الذي طلب مني احل�ضور ملركز التدريب،
وحالقة �شعره".
وم��ن هنا ب ��د�أت احل�ك��اي��ة ،فبعد حالقته
ل�شعر قائد املنتخب الإجنليزي ال�سابق
جون تريي ،بد�أ زمالء الالعب يف ت�شل�سي

بطلب ال�سنوي حلالقة �شعرهم.
ومب�ساعدة و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وت ��روي ��ج جن ��وم ت�شل�سي ل ��ه� ،أ��ص�ب��ح
ال���س�ن��وي �شيئا ف�شيئا ،احل�ل�اق الأول
لنجوم كرة القدم .وعند متابعة ح�ساب
ال �� �س �ن��وي ع �ل��ى �إن �� �س �ت �غ��رام ،تكت�شف
ف�ي��دي��وه��ات ك�ث�يرة ل��ه م��ع النجم �إي��دي��ن
ه��ازارد ،الذي انتقل م�ؤخرا من ت�شل�سي
لريال مدريد الإ�سباين.
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى ه ��ذه ال �ف �ي��دي��وه��ات ق��ال
ال���س�ن��وي" :هازارد ��ص��دي��ق م�ق��رب يل،
حيث �أقوم بحالقة �شعره منذ �أعوام ،كما
�أين �س�أ�سافر الثالثاء ملدريد حلالقة �شعره
هناك".
الأنظار خالل املو�سم قمت �أنا بابتكارها،
و�أ�صبح ال�سنوي كذلك احل�لاق املف�ضل ومنها الت�سريحة التي حفر عليها و�سم
ل��دى الفرن�سيان كيليان مبابي وعثمان "امل�ساواة" ( ،")Equalوهو ال�شعار
دمي �ب �ي �ل��ي ،وجن� ��وم م�ن�ت�خ��ب �إجن �ل�ت�را ال��ذي دع��ى فيه بوغبا لنبذ العن�صرية،
جي�سي لينغارد وم��ارك��و���س را��ش�ف��ورد ،وال �ت��ي حت��دث��ت ع�ن�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
وح�ت��ى �أ� �س��اط�ير اللعبة م�ث��ل الفرن�سي كثريا".
تيريي هيرني ،ولكن الت�سريحات الأكرث ومل تقت�صر قائمة زبائن ال�سنوي على
"جر�أة" هي تلك التي يقوم بها ال�سنوي جن ��وم ال �ك��رة ف �ق��ط ،ب��ل �شملت امل ��درب
للفرن�سي بول بوغبا.
الربتغايل ال�شهري جوزيه مورينيو ،الذي
و�أو� � �ض� ��ح احل�ل��اق ال��ع��راق��ي ال �� �ش��اب :ق��ام ال�سنوي بحالقة �شعره عندما كان
"جميع ت�سريحات ب��وغ�ب��ا ال�ت��ي تثري مدربا لت�شل�سي.

وحول ذلك �أو�ضح ال�سنوي" :لقد ق�ص�صت
�شعر مورينيو ي��وم �إقالته من ت�شل�سي،
�أتذكر �أن الأجواء كانت م�شحونة يومها،
وب�ع��د �أن حلقت ل��ه �شعره (مورينيو)،
�سمعت بخرب �إقالته يف نف�س اليوم".
ولكنه �أك��د �أن مورينيو كان لطيفا معه:
"عندما كنت �أنتظر الالعبني لالنتهاء
من التدريبات ،ر�آين مورينيو يف غرفة
الطعام ،وق��ال يل م��ازح��ا ه��ل �أن��ت العب
جديد معنا يف ت�شل�سي؟ �ضحكت وقلت له
يجب عليكم �أن متنحوين جتارب �أداء".

كيفن كو�سترن يك�شف �سرا عن الأمرية ديانا!

مثل" :ه ��ل �سيكون لدينا م�شه ��د قبالت؟"،
وم ��ع ذل ��ك كان ��ت "متحفظ ��ة ومتوت ��رة
بع� ��ض ال�ش ��يء ،لأن حياته ��ا كان ��ت طوال
الوق ��ت مراقب ��ة" .ويتمحور الفيل ��م ،وفقا
لل�صحيف ��ة ،ح ��ول مو�ض ��وع حماي ��ة كيفن
كو�سترن للأمرية من معجبيها وامل�صورين
املتطفل�ي�ن� ،إىل �أن تتط ��ور العالق ��ة بينهما
لتتح ��ول �إىل عالق ��ة ح ��ب رومان�سي ��ة.
و�أ�ض ��اف كو�ست�ن�ر� ،أن ��ه �أنه ��ى �سيناري ��و
الفيلم يف �أغ�سط�س  ،1997قبل يوم واحد
م ��ن وف ��اة الأم�ي�رة ديان ��ا يف ح ��ادث �سري
بباري�س.

يع ��د فيل ��م احلار� ��س اخلا�ص واح ��دا من
�أ�شه ��ر �أيقون ��ات ال�سينم ��ا العاملي ��ة يف
الت�سعيني ��ات ،لك ��ن اجل ��زء الث ��اين من ��ه
كان �سيطل ��ق زوبع ��ة كب�ي�رة ل ��و كتب له
اخل ��روج �إىل النور .وذك ��ر موقع جملة
 Peopleالأمريكي ��ة� ،أن املخرج واملمثل
ال�شه�ي�ر كيف ��ن كو�ست�ن�ر �أك ��د �أن الأمرية
ديان ��ا وافقت عل ��ى �أن يكتب ه ��و �سيناريو
فيل ��م �سينمائ ��ي تلع ��ب في ��ه الدور
الرئي�س .وق ��ال كو�سترن�" :أتذكر
�أنه ��ا كانت لطيف ��ة جدا معي على
الهاتف ،طرحت علي �أ�سئلة

نادين جنيم حتتفل باليوم العاملي لكلمة �أحبك
احتفلت الفنان ��ة اللبنانية نادين جلمهوره ��ا .وكتب ��ت نادي ��ن ع�ب�ر
ن�سي ��ب جني ��م بالي ��وم العامل ��ى ح�سابها عل ��ى توي�ت�ر" :اليوم وكل
لكلمة �أحبك ،موجه ��ة ر�سالة حب ي ��وم �أن ��ا بحبكم ،وفخ ��ورة فيكم قد
الدني ��ا� ،إنتوا �سن ��د �إيل مثل ما
�أن ��ا عل ��ى ط ��ول كن ��ت وبعدين
بفت�ش على طريقة ادعمكن فيها
و�إين ك ��ون على ق ��د امل�س�ؤولية
جتاهك ��م ،م�شوارن ��ا �س ��وا
بيخليني ابت�س ��م و�أنا عم اتز ّكر

التفا�صي ��ل لأن ��ه ك ّله وف ��اء وحمبّة،
حمبتك ��ن عن ��دى م ��ا بتتعوّ � ��ض".
و�آخر الأعم ��ال الفنية لنادين جنيم،
م�سل�سل "خم�سة ون�صف" ،وعر�ض
ف ��ى �شه ��ر رم�ض ��ان املا�ض ��ي ،وم ��ن
بطولته ��ا والفن ��ان ال�س ��وري ق�صي
خويل ومعت�صم النهار ،ومن ت�أليف
�إمي ��ان ال�سعي ��د و�إخ ��راج فيلي ��ب
�أ�سمر.

تقـريــر ...
 علي املرهج
الكاتب وا�ستاذ الفل�سفة مت اختياره
مديرا ملن�ب�ر العقل التاب ��ع لالحتاد
الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب ،وق ��ال
املرهج يف ت�صريح للمدى ،انه قدم
للمكت ��ب التنفيذي لالحت ��اد ر�ؤيته
وبرناجم ��ه ،الذي ي�سعى من خالله
اىل فتح ومناق�شة ملفات تهم الفكر
والثقاف ��ة العراقية وا�ست�ضافة عدد
� إميان ذيبان قا�سم
من املعنيني يف جمال الفل�سفة.
املرتجم ��ة والباحثة �ص ��در لها عن
دار امل�أم ��ون كت ��اب بعن ��وان "�آلهة
 زها حديد
امل�صمم ��ة املعماري ��ة الراحل ��ة مت الرتجم ��ة ..درا�س ��ات يف م�ش ��اكل
ت�سلي ��ط ال�ضوء عل ��ى جتربتها يف الرتجمة الأدبية و�صعوباتها".
جم ��ال الت�صامي ��م املعماري ��ة وذلك ت�ضمن الكت ��اب درا�س ��ات مرتجمة
مبنا�سب ��ة االفتت ��اح املرتق ��ب ملطار عني ��ت بفل�سف ��ة العم ��ل الرتجم ��ي
بك�ي�ن – دايك�سين ��غ ال ��ذي كان وفعاليت ��ه يف �إ�شاع ��ة التوا�ص ��ل
�آخ ��ر الت�صامي ��م الت ��ي مت تنفيذها الثق ��ايف واحل�ض ��اري ،وتكم ��ن
للراحل ��ة ،حي ��ث �سيك ��ون املط ��ار �أهميت ��ه يف تن ��وع م�ضامين ��ه
االك�ب�ر يف العامل وق ��د مت ت�صميمه و�أبحاثه الت ��ي متثلت يف الرتجمة
على �ش ��كل جنمة بح ��ر �ضخمة مع و�صلتها اجلدلية مبختلف جماالت
املعرفة والآداب والفنون.
اطرافها اخلم�سة.

حممد جا�سم
عر�ض م�ؤخرا فيل ��م "�أماين" للمخرج " فا�ضل
ماه ��ود" يف قاع ��ة وزارة الريا�ض ��ة وال�شباب.
وه ��و فيلم ديكودراما ا�ستغ ��رق عر�ضه بحدود
 22دقيق ��ة .و�ص ��ور ب�ي�ن ا�سرتالي ��ا والعراق.
والفيل ��م م�أخ ��وذ عن ق�ص ��ة حقيقي ��ة للريا�ضية
العراقي ��ة" اماين ن�صر جاب ��ر .وقد القى الفيلم
ت�شجيع ��ا كب�ي�را واعجاب ��ا من اجلمه ��ور الذي
غ�صت بهم القاعة م ��ن امل�س�ؤولني والريا�ضيني
والفنانني.
الفيل ��م كما قال خمرجه املاهود للمدى -:يحكي
ق�صة حياة ومعاناة وحت ��دي فتاة يف التا�سعة
ع�ش ��رة م ��ن عمره ��ا ،وه ��ي العب ��ة املنتخ ��ب
الباراملبي الوطني العراقي اماين ن�صار جابر،

الطقس

ومل يفرق امل��ون��دي��ال الأخ�ي�ر يف رو�سيا
بني ال�سنوي و�صديقيه النجمني بوغبا
وهازارد ،حيث مت تعيينه كحالق ر�سمي
ملنتخبي فرن�سا وبلجيكا خالل املونديال.
وع��ن ه��ذه التجربة ب�ّي�نّ ال�سنوي" :كان
�شعورا رائعا يف رو�سيا ،وخا�صة عندما
�أح ��رزت فرن�سا اللقب ،ووج��ه النجمان
ب��وغ�ب��ا وب�ي�ن�ج��ام�ين م�ي�ن��دي ال���ش�ك��ر يل
و�أه� ��دي� ��اين ل �ق��ب ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل ،خ�لال
فيديوهات ن�شروها ،ك��ان �أم��را رائعا".
و�أ�شار ال�سنوي �إىل �أنه جنح ب�إقناع عدد
من جنوم الكرة بتغيري ت�سريحة �شعرهم
"للأف�ضل"" :لقد �أقنعت دييغو كو�ستا
بق�ص �شعره الطويل ،مما جعله يظهر
ب�شكل �أف�ضل ،كما �أن هازارد كان يحلق
�شعره بنف�سه ،ولكن الأم��ر تغري بعد
�أن تعرف علي ،لقد هذبت له �شعره
وم�ن�ظ��ره كثريا"� .أم ��ا ع��ن �أ� �س��رار
الالعبني ،فقال ال�سنوي �إن لديه "الكثري
منها" ،ولكنه رف�ض الك�شف عنها ،لأن
جميع الالعبني �أ�صبحوا �أ�صدقاءه على
ال�صعيد ال�شخ�صي ،كما �أن �صفة "كامت
الأ�سرار" هي �صفة احل�لاق اجليد ،على
حد و�صفه.

وفيما يتعلق ببلده الأم ،ق��ال ال�سنوي
�إن ذكرياته جميلة عن بغداد ،فقد عا�ش
ط �ف��ول��ة م��رح��ة يف ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ،قبل
هجرته لربيطانيا ،م�ضيفا "دائما �أخرب
ال�لاع�ب�ين �أن �ن��ي م��ن ال��ع��راق ،وع���ادة ما
تكون ردة فعلهم �إيجابية جتاه الأم��ر .ال
�أخفي �أ�صلي �أب��دا ،وي�سعدين �أن �أعك�س
�صورة جميلة عن العراق" .وع��ن حلمه
القادم ،قال ال�سنوي�" :أحلم بحالقة �شعر
النجمني ليونيل مي�سي وكري�ستيانو
رونالدو يوما ما".

ليند�سي لوهان عارية
ً
احتفاال بعيد ميالدها الـ 34
قامت ليند�سي لوهان بن�شر �صورة عارية لها ،وهي جتل�س
عل ��ى الأر� ��ض �أم ��ام امل ��ر�آة وذلك مبنا�سب ��ة االحتف ��ال بعيد
ميالده ��ا ال� �ـ  ،34وهي ال�صورة التي الق ��ت �إعجاب جمهور
ليند�س ��ي حيث �سجلت � 250أل ��ف حالة �إعجاب� ،إ�ضافة �إىل
العدي ��د م ��ن التعليقات الت ��ي طالبتها بعدم فع ��ل ذلك مرة
�أخرى خا�ص ��ة بعد ال�شائعات والأقاوي ��ل التي �أ�شارت
�إىل ق ��رب اعتناقها الإ�سالم ب�سب ��ب و�ضعها لعدد من
الآيات القر�آنية على �صفحاتها ال�شخ�صية مبواقع
التوا�صل و�أي�ضا حمله ��ا لن�سخة اجنليزية من
القر�آن الكرمي.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ع ��ادت النجم ��ة العاملي ��ة
ليند�س ��ي لوهان �إىل ع ��امل ال�سينما مع �أول
فيلم طويل لها منذ ع ��ام  ،2013فقد �شاركت
النجم ��ة البالغ ��ة من العم ��ر  34عام ��ا يف فيلم
"  ، " Among the Shadowsوال ��ذي
�أطلق القائمون عليه الرتيلر الأول للعمل � .شارك
ليند�س ��ي لوهان بطولة فيل ��م " Among the
" Shadowsع ��دد كب�ي�ر من النج ��وم العاملني،
ومن �أبرزهم جياين كابال ��دي و �شارلوت بيكيت و
دوميينيك ماداين ،وغريهم

"�أماين" ...فيلم يروي حكاية الأمل

الت ��ي تعر�ض ��ت حل ��ادث ح ��رق ب�سب ��ب احداث
ارهابي ��ة يف مدينتها النا�صرية يف عام ،2009
مم ��ا ت�سبب لها بالكنكرين ��ا وادى اىل برت كلتي
�ساقيه ��ا وا�صبح ��ت بطل ��ة ب ��دال م ��ن ريا�ضي ��ة
متفوقة وحائزة على جوائز عدة.
وا�ض ��اف املاه ��ود -:لق ��د ر�أيته ��ا م�صادف ��ة يف
مهرج ��ان ثقايف يف النا�صرية ،ولفتت انتباهي
مما دفعن ��ي الف�ض ��ول للتعرف عليه ��ا .وعلمت
انه ��ا بطل ��ة باراملبي ��ة وله ��ا م�ش ��اركات دولية.
فق ��ررت ان ا�صن ��ع م ��ن ق�صته ��ا فيلم� � ًا وثائقي ًا
يروي �سريتها الريا�ضي ��ة ا�ضافة اىل التعريف
مبحنته ��ا ،عل ��ى ان يك ��ون اله ��دف من ��ه اجراء
عملي ��ة زراع ��ة اط ��راف ا�صطناعي ��ة مب�ساعدة
اخلريين يف العراق.
وا�ش ��ار املاه ��ود� -:شرع ��ت بالت�صوي ��ر وبع ��د

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (االربعاء)� ،أن درجات احل ��رارة ترتفع قلي ًال على معدالتها
ليوم �أم�س ،مع رياح خفيفة.

م ��رور ثالث ��ة ا�شه ��ر م ��ن الت�صوي ��ر ،تعرف ��ت
على ا�شه ��ر طبيب اخت�صا� ��ص جراحة العظام
واالطراف اال�صطناعي ��ة يف ا�سرتاليا (عراقي
اال�ص ��ل) ه ��و الدكت ��ور "منج ��د املدر� ��س".
وات�صل ��ت ب ��ه واخ�ب�رين ان ��ه م�ستع ��د الجراء
عملي ��ة زراع ��ة االطراف لها ،وبكلف ��ة  100الف
دوالر امريك ��ي .والين الامل ��ك �شيئ ��ا م ��ن هذا
املبل ��غ قررت ان احترك ع�ب�ر القنوات الر�سمية
بالتعاون مع اخلريين .وتو�صلت اىل مراجعة
دولة رئي� ��س الوزراء العراقي ال�سابق الدكتور
حي ��در العب ��ادي .وبع ��د عن ��اء وجه ��د كبريين
ح�صلت املوافقة و�صرف املبلغ املذكور لغر�ض
ع�ل�اج البطلة اماين وهو مئ ��ة الف دوالر .ومت
ا�ستق ��دام الطبيب اىل بغ ��داد يف م�ست�شفى ابن
�سينا ،واجريت عملية الزرع وتكللت بالنجاح.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�شرعية الطائفة
و�شرعية الوطن
هل �شعر ال�سا�سة العراقيون
باال�ستغراب ،وهم يجل�سون
قبالة وزير يرتدي زي طائفة
ال�سيخ الهندية ،لكنه يتحدث
معهم عن �آفاق التعاون الع�سكري
بني كندا التي يتوىل فيها من�صب
وزير الدفاع  ،وبني العراق الذي
ي�ضع ي�شرتط فيه ال�سا�سة ان
يكون وزير الدفاع �سنيا؟..
منذ �أيام تدور معركة على
�صفحات مواقع التوا�صل
االجتماعي وو�سائل االعالم
حول وزير الدفاع العراقي
اجلديد  ،بطلها اال�صالحي
"حد الك�شر" جمال الكربويل
الذي انتف�ض وكتب مغردا ان
" الوزير انتماءه لنا مل�صادرة
من�صب هو من حق املكون
ال�سني "  ،وقد انتقلت املعركة
اىل ال�صحف حتى ان نائبا اق�سم
ب�أغلظ االميان ان الوزير �سني
 ،ووالده كان امام م�سجد يف
دياىل! .
كان تويل مهاجرا هنديا ا�سمه
"هارجيت �سينغ" من�صب وزير
الدفاع يف كندا قد اثار اعجاب
املاليني من الكنديني مواطنني
و�سيا�سيني  ،ر�أوا فيه تكري�سا
ملبد�أ التعددية الدينية والعرقية
يف كندا.
يدرك املواطن جيدا ان ال�سيا�سي
العراقي ال يتذكر �سوى نف�سه
وي�ضرب حوله �سياجا دائريا
من احلر�س والعيون وال يرتك
ثغرة يف هذا اجلدار الطائفي
العازل تدخل منها �آراء النا�س
وم�شاكلهم ..ولهذا جندهم
يدفعون النا�س يف كل يوم نحو
وطن ال يحده �سوى الي�أ�س
واخلراب و�صراع الطوائف؟
هل يدركون مدى ات�ساع الهوة
بينهم وبني النا�س؟ ..بني من
ميلكون كل �شيء والذين مل يعد
لهم احللم او حتى الأمل؟ ..قال
ديغول لوزير ثقافته مالرو  ":ال
ميكن بناء وطن ال ي�ؤمن اهله به
وال يثقون بغده� ،أو بغد �أبنائهم
"  ..وهذه الثقة ال مينحها �سوى
�سيا�سيني نزهاء و�صاحلني.
عندما يقرر البع�ض �أن يبيح
لنف�سه اللعب على احلبال
الطائفية ،مرة جتده يهتف با�سم
�سليماين ،ومرة اخرى يجل�س
ذليال امام اردوغان ف�أيّ وطنية
تتبقى؟ لذلك تتحوّ ل الوطنية
اىل نوع من ال�ضحك ،لأن كل
�شيء يتحول �إىل عبث وعجز..
و�أمتنى � اّأل ي�سخر مني البع�ض
ويقول يا عزيزي �صدّعت
ر�ؤو�سنا باحلديث عن ديغول
وجتارب دول الغرب والكتب،
بينما نحن نعي�ش عبث ًا من نوع
مل يخطر على بال �أبرز دعاة
م�سرح العبث ،فعندما يخرج
رئي�س كتلة �سيا�سية ليتحدث
عن طائفة الوزير ال كفاءته،
لأنه بح�سب قوله "الطائفة هي
ال�شعار االول"  ،كيف �سي�صدق
النا�س بكاءه على الدميقراطية
عندما يغرد على تويرت" :ان
الدميقراطية ف�شلت يف العراق،
النها اعتمدت احلزبية واجه�ضت
االبداع فكانت النتيجة عراقا
�ضعيفا"؟
غائب
ولأن منطق الوطنية ٌ
والعدالة مقتولة � ،صار كل
�شيء معكو�سً ا ،الطائفة اوال ثم
الوطن  ،فيما ال�سيا�سي مُيعن يف
�إ�ساءة ا�ستخدام مواقع ال�سلطة،
لكي يبيع الوطنفي بور�صة
املنا�صب .

وع ��ادت ام ��اين مت�شي عل ��ى �ساقيه ��ا وغادرت
الكر�سي املتحرك.
واو�ض ��ح املخ ��رج م�ش�ي�را :اىل ان الفيل ��م م ��ن
انتاج �شركة اوروك لالنت ��اج الفني العائدة له،
وت�صويرعل ��ي عدن ��ان املو�س ��وي ،و�سيناري ��و
الكاتب �سعد هداب ��ي ،ومتثيل حميدة ال�سعدي
وعل ��ي خ�ض�ي�ر وزه ��راء فا�ض ��ل .واملو�سيق ��ى
الت�صويرية الفها الدكت ��ور دريد فا�ضل .وكلفة
انتاج الفيلم  135الف دوالر.
ام ��ا البطلة "اماين" فانها كان ��ت الفتاة اال�سعد
النها جت ��اوزت حمنته ��ا وعاد اليه ��ا االمل بان
تعي� ��ش مثل بقية الفتيات ،بع ��د ان دخل الي�أ�س
اىل قلبها حني تعوقت ب�سبب احلادث االرهابي
اجلب ��ان .و�شكرت جميع من وق ��ف اىل جانبها
يف حمنتها.
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