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جلنة التدقيق النيابية دانت م�س�ؤولني يف قطاع الطاقة

املهمة امللحّ ة الراهنة:
احلفاظ على وحدة االنتفا�ضة

ملف ف�ساد الكهرباء 30 :مليار دوالر غائبة
وحمطات بعيدة عن الوقود
ك�شف ��ت التحقيق ��ات الأولي ��ة
الت ��ي نفذتها جلن ��ة التحقيق
النيابي ��ة املعني ��ة مبراجع ��ة وتدقي ��ق
عق ��ود الطاق ��ة الكهربائي ��ة للأربع ��ة
ع�شر عام ��ا املا�ضية عن تورط عدد من
امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذي ��ن بعمليات ف�ساد
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 بغداد /املدى

نادية هناوي
تكتب :ماري
بريد ..والقوة
ال ِّن�سو ّية

عمار �ساطع يكتب:
(العنكو�شي)..
الفعل والأفعال!

5

يوم اجلمعة املا�ضي  ..احلياة يف �شارع املتنبي رغم كورونا  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ً
جديدا
الكويت تودع �أميرها وت�ستقبل �أمي ًرا
 متابعة /املدى
بع ��د الإع�ل�ان ع ��ن وف ��اة �أم�ي�ر
الكوي ��ت ال�شي ��خ �صب ��اح الأحمد
اجلاب ��ر ال�صب ��اح ،تتج ��ه الأنظ ��ار �إىل ويل
العهد الكويتي ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح� .إذ تن�ص املادة الرابعة من الد�ستور
وامل ��ادة الأوىل م ��ن قانون ت ��وارث الإمارة
عل ��ى �أن "الكوي ��ت �إم ��ارة وراثي ��ة يف ذرية
مبارك ال�صباح" ،فيم ��ا تن�ص املادة الرابعة
من قان ��ون توارث الإمارة على �أنه "�إذا خال
من�ص ��ب الأمري ن ��ودي بويل العه ��د �أمريا".
وال�شيخ نواف الأحم ��د اجلابر ال�صباح هو
الأخ غ�ي�ر ال�شقي ��ق للأم�ي�ر الراح ��ل �صباح
الأحمد اجلاب ��ر ال�صباح ،واالب ��ن ال�ساد�س
لأمري الكويت العا�ش ��ر ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صب ��اح (ال ��ذي حك ��م الكوي ��ت ب�ي�ن عامي
 .)1950-1921ويت ��وىل من�ص ��ب ويل

فتاة ت�ستنجد بالعتبة
الكاظمية ب�سبب
"التعنيف"

"الدبلوم يتنف�ض"..
اً
تفاعل وا�س ًعا
ها�شتاك يلقى

حيدر نزار ال�سيد
�سلمان يكتب :اجلذور
الثقافية الهل
ال�سلطة..
مقارنة بني عهدين
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او تنظي ��م" .وين ��وه النائ ��ب ع ��ن كتلة
حتال ��ف �سائ ��رون �إىل ان "املبال ��غ التي
�صرفت عل ��ى قطاع الكهرب ��اء بعد العام
 2003و�إىل يومن ��ا ه ��ذا تقدر ب�أكرث من
 60ملي ��ار دوالر" ،معتق ��دا ان "ن�ص ��ف
هذه املبالغ ه ��درت و�سرقت وفيها �سوء
تنظيم وتخطيط".
 التفا�صيل �ص2

�إف����ت����ت����اح����ي����ة

 بغداد /حممد �صباح

م ��ايل واداري .وتعتق ��د اللجن ��ة �أن
الف�س ��اد ت�سب ��ب يف هدر ن�ص ��ف �إنفاق
الوزارة خ�ل�ال  15عام ��ا �أي ما يعادل
ثالث�ي�ن ملي ��ار دوالر .ويق ��ول ولي ��د
ال�سه�ل�اين ،رئي� ��س جلن ��ة اخلدم ��ات
والإعم ��ار الربملاني ��ة يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "التحقيقات التي �أجرتها
وتنفذه ��ا اللجن ��ة الربملاني ��ة املكلف ��ة

مبراجعة وتدقي ��ق جميع عقود وزارة
الكهرب ��اء ت�ضمنت جملة م ��ن الق�ضايا
املتعلق ��ة بتعاق ��دات �إن�ش ��اء املحط ��ات
الكهربائية و�صوال �إىل مو�ضوع النقل
والتوزيع".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة ذي ق ��ار
�إىل �أن "تق ��دمي التقري ��ر النهائ ��ي ــ على
االرجح ــ �سيكون يف �شهر ت�شرين الأول

املقب ��ل" .من جانبه ،ي�ؤكد علي �سعدون
الالمي ،الع�ضو الآخر يف جلنة التحقيق
الربملانية �أن "اللجنة التحقيقية النيابية
�أكمل ��ت قرابة  %25من تدقيق ومراجعة
العق ��ود املوقعة من قبل وزارة الكهرباء
ب�ي�ن (� 2005إىل  ،")2019م�ؤك ��دا �أن
"املخالف ��ات متنوع ��ة ومتع ��ددة بني ما
ه ��و م ��ايل و�إداري ،و�س ��وء تخطي ��ط

 فخري كرمي

�أكد اعتقال �أكثر من  20م�س� اً
ؤول بتهم ف�ساد

المتحدث با�سم رئي�س الوزراء :الإيرادات
ال تغطي الرواتب
 بغداد /المدى

العهد من ��ذ  14عاما� ،إذ �أ�ص ��در الأمري قرا ًرا
بتزكيت ��ه يف ال�سابع من �شب ��اط � ،2006أي
بعد �أ�سبوع من تويل الأمري احلكم ،وبايعه
�أع�ض ��اء جمل� ��س الأم ��ة يف جل�س ��ة خا�ص ��ة
ح�سبم ��ا ين�ص د�ست ��ور البالد .ول ��د ال�شيخ
نواف يف  25حزيران عام  1937يف "فريج
ال�شيوخ " مبدين ��ة الكويت ،بح�سب ما جاء
على املوقع الر�سمي لديوان ويل العهد.

لق ��ي ها�شت ��اك (#الدبلوم_ينتف�ض) ،تفاع اً
�ًل  وا�سعًا على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي وبالأخ�ص توي�ت�ر ب�أكرث من
� 17ألف تغريدة خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
ويق ��ول مدونو الها�شتاك� ،إنهم �شريح ��ة وا�سعة من املجتمع العراقي،
الق ��ت احلي ��ف ووقع عليه ��ا الظل ��م يف �ش� ��أن التعيين ��ات بامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
ويرى حملة الدبلوم �أن ح�صتهم من التعيينات ال ت�ساوي �سوى % 20
م ��ن تعيينات اخلريجني ،كما يعتقدون ب�أن فر�صهم يف العمل بالقطاع
اخلا� ��ص �ضعيفة مقارن ��ة ب�أقرانهم م ��ن حملة البكالوريو� ��س ،ذلك �أن
غالبي ��ة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص تطلب موظفني من حملة ال�شهادات
اجلامعية .و�إىل جانب تغريداتهم على من�صات التوا�صل االجتماعي،
ن�ش ��ر املئ ��ات من حمل ��ة �شه ��ادة الدبل ��وم �ص ��و ًرا ع ��ن م�شاركاتهم يف
احتجاج ��ات ت�شرين ،كتعبري عن م�ساهمتهم يف االحتجاجات املتوقع
انطالقها يف ت�شرين الأول املقبل.
ويح�ش ��د نا�شط ��ون ومدون ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي،
النطالق تظاه ��رات �شعبية وا�سع ��ة لإحياء الذك ��رى ال�سنوية الأوىل
النتفا�ضة ت�شرين ،ومن املقرر ،بح�سب املدونني والنا�شطني� ،أن جتدد
االنتفا�ضة انطالقتها يف الـ 25من ال�شهر املقبل.

�أك ��د المتح ��دث با�س ��م رئي� ��س
الحكومة� ،أم� ��س ،ان ايرادات
النفط ال تكفي لت�سديد رواتب الموظفين
وان مجل�س الوزراء �أقر م�ش ��روع قانون
تمويل العجز المالي واحاله �إلى البرلمان
لحل الم�شكلة ،فيما ك�شف عن اعتقال �أكثر
من  20م�س� اً
ؤول بتهم ف�ساد مالي واداري.
وق ��ال احمد مال ط�ل�ال ،المتحدث با�س ��م
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي في
م�ؤتم ��ر �صحفي تابعته (الم ��دى) �إنه "تم
القب� ��ض على اكثر من  20م�س� �� اً
ؤول بتهم

ف�س ��اد مال ��ي واداري" .وا�ض ��اف انه "ال
يوجد ترحيل لموازن ��ة � 2020أو دمجها
م ��ع  ،2021وان واردات النف ��ط ال تكفي
لت�أمي ��ن الروات ��ب" ،مبين ��ا ان "مجل� ��س
ال ��وزراء �أق ��ر م�ش ��روع قان ��ون تموي ��ل
العج ��ز المالي ويحيل ��ه �إل ��ى البرلمان".
وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر ،ا�ش ��ار مال ط�ل�ال الى
ان "الق ��وات الأمني ��ة �ألق ��ت القب�ض على
ع ��دد من مطلقي ال�صواري ��خ وتم توقيف
�ضابط ��ا وم�س� �� اً
ً
ؤول �أمن ًي ��ا اطلق ��ت
19
ال�صواريخ من قواطع م�س�ؤولياتهم".
واو�ض ��ح م�ل�ا ط�ل�ال �أن "الكاظم ��ي �شدد
على �أن قرار الحرب وال�سلم هو �صالحية

ح�صري ��ة للم�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة
العراقي ��ة ،وال يوج ��د احت�ل�ال ف ��ي البلد
حال ًي ��ا" .كم ��ا اك ��د الكاظم ��ي �أن "ق ��وات
التحال ��ف ج ��اءت بطل ��ب م ��ن الحكومات
العراقية ال�سابقة ،وانه �أبلغ الوزراء عن
جه ��ود الحكومة م ��ن �أجل �أم ��ن البعثات
الدبلوما�سية" ،بح�سب مال طالل.
ولف ��ت المتح ��دث با�س ��م رئي� ��س الوزراء
ال ��ى ان "الحكوم ��ة �سعيدة بدع ��م �سفراء
االتحاد الأوروب ��ي للعراق" .وك�شف عن
"موافق ��ة مجل�س ال ��وزراء على م�شروع
قان ��ون ال�ضم ��ان ال�صح ��ي و�أحال ��ه �إل ��ى
البرلمان".

��را ب�ي�ن ط���ه���ران وال��ري��ا���ض
م��غ��ذي االح��ت��ج��اج الأول الي�����زال ح���ائ� ً
 بغداد /علي الأمني
دائم ��ا م ��ا ن�شاه ��د و�س ��ط
االحتجاج ��ات �شع ��ارات
"نري ��د كهرباء" ،كما حمل البع�ض من
املحتج�ي�ن تابوتا كتب علي ��ه "املرحوم
كهرباء" يف ا�شارة �إىل مفارقة الطاقة.
ويف واحدة م ��ن اطرف ال�شعارات رفع
�شاب الفتة خاط ��ب حبيبته من خاللها:
"ان ��ت جميل ��ة ك�ساع ��ة ا�ضافي ��ة م ��ن
الكهرباء" .ويف �ساحات االحتجاجات
�س ��واء يف بغ ��داد او املحافظ ��ات كانت
م�شكل ��ة الكهرباء ه ��ي ال�شغ ��ل ال�شاغل
للمحتجني.
فف ��ي كل �صي ��ف اله ��ب تتج ��اوز في ��ه

درج ��ات احل ��رارة  50درج ��ة تظه ��ر
احتجاج ��ات �شعبي ��ة تطال ��ب بتح�سني
واق ��ع الكهرباء .وحكاي ��ة الكهرباء يف
الع ��راق بعد  2003ابتد�أت مع الدكتور
ح�س�ي�ن ال�شهر�ستاين ال ��ذي كان ي�شغل
من�صب نائ ��ب رئي�س احلكومة ل�ش�ؤون
الطاق ��ة عندم ��ا ق ��ال ذات ي ��وم بانن ��ا
�سن�صدر الكهرباء اىل دول �أوروبا.
بعدها خ ��رج علينا �إبراهي ��م اجلعفري
عندم ��ا كان رئي�س ��ا لل ��وزراء بخط ��اب
"�سن�سكريت ��ي" متت ترجمته للعربية،
ح ��ذر في ��ه اجلعف ��ري ال�شع ��ب العراقي
م ��ن �صعق ��ة كهربائية ب�سب ��ب امل�شاريع
العمالق ��ة الت ��ي �أجنزه ��ا ،ث ��م عرفن ��ا
�أن وزي ��ر الكهرب ��اء �أيه ��م ال�سامرائ ��ي
اكت�ش ��ف �أن له يف �أم ��وال الكهرباء ٌّ
حق

معل ��وم فحوّ ل ملي ��ار دوالر اىل ح�سابه
يف �أم�ي�ركا ،بعده ��ا مت اقتي ��اد �أم ��وال
اىل قا�ص ��ات امل�س�ؤول�ي�ن "الكب ��ار"،
ومت ت ��داول حدي ��ث طوي ��ل ومكرر عن
�ض ��رورة الوق ��وف بوج ��ه امل�ؤام ��رة
الإمربيالية التي ال تريد لنا �أن ن�ستفيد
م ��ن علاّ م ��ة "ن ��ووي" بق ��درات ح�سني
ال�شهر�ست ��اين ..ث ��م ج ��اءت الطا ّم ��ة
الك�ب�رى بالق ��رارات "الكوميدية" التي
�أطلقه ��ا وزي ��ر الكهرب ��اء حينه ��ا قا�س ��م
الفهداوي والتي طال ��ب فيها العراقيني
باال�ستحم ��ام م ��ن دون �سبل ��ت يف
احلمام.
وعندم ��ا تظاه ��ر ال�شب ��اب يف بغ ��داد
والب�صرة واحللة وباقي املدن يف وقت
واحد �ض ��د الف�س ��اد واالنتهازية ونهب

م ��ن النواق� ��ص الجديّة التي واجه ��ت االنتفا�ضة من ��ذ انطالقتها
غي ��اب وح ��دة الموق ��ف والإرادة وت�شت ��ت �شعاراته ��ا .الم�ؤ�ش ��ر
�ار تن�سيقي ثابت
الأب ��رز على ذلك ه ��و ف�شل �أي جه ��دٍ لإيجاد �إط � ٍ
ل�ساح ��ات االحتجاج واالنتفا�ضة .يعود ال�سبب وراء ذلك �إلى �أن
كل ط ��رف كان ي�سعى لإم�ل�اء خياراته على الآخرين واحتوائهم،
بي ��د �أن المح�صلة ج ��اءت مو�ضوعي ��ة ،وت�ستدع ��ي الفهم ،حيث
ت�أك ��دت ف ��ي االنتفا�ض ��ة الطاب ��ع المتع ��دد للرواف ��د المكوناتي ��ة
والفكري ��ة وال�سيا�سية والنزع ��ات ال�شخ�صية ،فق ��د �ضمت قوى
وا�سعة قاومت محاوالت االحتواء والإمالءات الفوقية .من هنا
فقد حافظت على طابعها كظاهرة اجتماعية �سيا�سية مو�ضوعية
ع�صيّة على الإحتواء.
والح ��ال �أن محاوالت ك�س ��ر االنتفا�ضة وحرفها جاءت من بع�ض
الموجات الحزبوي ��ة الآتية من داخل المنظومة التعددية نف�سها
رغ ��م مح ��اوالت تمّيزها وفر�ض ح�ضوره ��ا الجماهيري ،ما �أدى
�إل ��ى طغي ��ان ه ��ذه الموج ��ات ومحاولة طم� ��س الطاب ��ع ال�شامل
والمو�ضوع ��ي للإنتفا�ضة .وق ��د لعبت الأه ��واء ال�شعبوية التي
حاولت م�ص ��ادرة �إرادة المنتف�ضين وق�صرها لخدمة توجهاتها،
م ��ا جعلها تنقلب على نف�سها ،في لحظ ��ة �صراع االرادات ،لتتخذ
مواقف م�ض ��ادة لالنتفا�ضة ،ب ��ل وواجهتها بال�س�ل�اح والقبعات
الزرق.
نعتق ��د �أن خط ��ر م�ص ��ادرة الإرادة م ��ن قبل هذه الق ��وى ،وقوى
�أخ ��رى غريبة ع ��ن ن�سيج االنتفا�ض ��ة ،ومحاولة ج ��ر االنتفا�ضة
خ ��ارج �سياقاتها  ،يظل قائم ًا بق ��وة ،وي�ستهدف �إغراق ال�ساحات
براياتها �أو تهديداتها المبطنة �أو المبا�شرة .ويعرف المنتف�ضون
�أن ف ��ي �ساح ��ة التحرير ع�ش ��رات الخيم للميلي�شي ��ات والأحزاب
الحاكم ��ة ال تخفي هوياتها ،ولم تفل ��ح الجهود لتمييزها وك�شف
ما تروم وما ُتف�سد.
ف ��ي ما ع ��دا ذل ��ك ،يظ ��ل االنق�س ��ام الج ��دي بي ��ن ف ��رق الن�شطاء
وخيامه ��م في ظل غي ��اب التن�سيق ماثالً  ،وق ��د يفعل مفعوله في
لحظ ��ة انعطافية لي�ضعف من قواه ��ا �أو ي�شقها  .المطلوب� ،إذن،
�أن ت�ستدرك قوى االنتفا�ضة الى هذه الناحية ،وترى �أن وحدتها
ب�ش� ��أن مطالبها و�شعاراته ��ا الرئي�سية هو الأ�سا� ��س في انت�صار
�إرادتها في نهاية المطاف.
�إن م ��ن بين الإ�شارات ال�سلبية في ج�س ��م االنتفا�ضة التي تتزايد
مد ًا وجزر ًا ،هو اختزالها في ت�شكيلة حزبية �أو �أكثر� .إن في هذا
خط ��ر ال يقل ع ��ن الخطر ال ��ذي ي�أتي من خارجه ��ا ومن منظومة
االح ��زاب الحاكمة والجهات الر�سمية التي ترى امكانية احتواء
االنتفا�ضة.
�إن ت�شكيل �أي حزب �ش�أن خا�ص بمن يريده ولي�س لأي جهة الحق
بمنعه .فالتعددية الحزبية والفكرية �أ�سا�س النظام الديمقراطي.
لك ��ن التع ��دد والتنوع �ش ��يء ومح ��اوالت تغيي ��ر الواجهات كما
ح�ص ��ل في المراحل الأولى لظه ��ور الإ�سالم ال�سيا�سي على نحو
ال يخل ��و من نف ��اق �سيا�سي� .إن تحفظنا ههنا ل ��ه عالقة بمحاولة
اخت�صار االنتفا�ضة بحزب بعينه.
على عك� ��س تلك المح ��اوالت الم�شبوه ��ة ،وبال�ضد منه ��ا ،يتميز
جمه ��ور االنتفا�ض ��ة بح�ضور فك ��ري و�سيا�سي يجمع ��ه �شعار "
نري ��د وطن " .وتح ��ت هذا ال�شعار عب ��اءات ومعاطف كثيرة لكل
م ��ن يري ��د �أن يلتف بها في �سياق فهم ��ه الخا�ص لـ " الوطن " وما
ُي ��راد من ��ه ،ووفق� � ًا لنزعاتهم وهمومه ��م وخياراته ��م ال�شخ�صية
الملحة المتمثلة في
الفكرية وال�سيا�سي ��ة .ومن هنا تبرز المهمة ّ
ت�أطي ��ر الحركة بكل تفا�صيله ��ا وتنوعاتها ومكوناتها وتعدديتها
ف ��ي �سياق حركة �شعبية وا�سعة تلتف ح ��ول المطالب اال�سا�سية
الراهنة :
 انتخابات مبكرة. قانون انتخابي ي�ضمن م�شاركة حرة لجميع المواطنين ويعبرعن ارادتهم.
 مفو�ضية نزيهة تج�سد �إرادة الوطن حق ًا بعيدة عن المحا�ص�صةالطائفية ،ومتحررة من �إرادة المال ال�سيا�سي الفا�سد.
لكن القاع ��دة التي تتحرك عليها هذه االه ��داف تتج�سد ك�أولويةٍ
ال تقب ��ل التنازل متج�س ��دة في نزع �س�ل�اح الميلي�شيات وت�صفية
وجودها ،وتجريد الأحزاب الم�شاركة في االنتخابات من ال�سالح
العلني والكام ��ن .ي�ستدعي هذا االنتباه �إل ��ى ازدواجية القوائم
االنتخابية التي تحمل ا�سم� � ًا غير ا�سم القوى التي تمثلها ،وهو
ما يمكن معرفته وتلم�سه من تركيبة الكتل البرلمانية التي تتمثل
فيها علن ًا الميلي�شيات الوقحة وقليلة الحياء.

نح ��و اكرث من  40ملي ��ار دوالر �صرفت
عل ��ى م�شاري ��ع كهرب ��اء وهمي ��ة� ،أطلق
عليهم الر�صا�ص احلي .
غ�ي�ر �أن امل�ضح ��ك �أك�ث�ر �أن ال �أح ��د من
الذي ��ن نهب ��وا �أم ��وال الكهرب ��اء ُق ��دم
للق�ض ��اء .وبدال م ��ن ان تق ��ام م�شاريع
كهربائية ،ذهب ��ت حكومة ال�سيد نوري
املالكي للتعاقد مع ايران لتزويد العراق
بالكهرباء بواق ��ع  1200ميغاوات عرب
�أربع ��ة خط ��وط ،ا�ضاف ��ة اىل ا�سترياد
الغ ��از م ��ن �إي ��ران يف ت�شغي ��ل حمطات
كهربائي ��ة عراقي ��ة ،وه ��و االم ��ر ال ��ذي
يكل ��ف امليزاني ��ة ملي ��ارات ال ��دوالرات
�سنوي ��ا ،كان االوىل ان تبن ��ى به ��ا
حمطات كهربائية.
والننا نعي�ش و�سط قطبني متجاذبني،

فقد قررت ال�سعودية ان ت�صدر الكهرباء
اىل العراق اي�ضً ��ا ،ولكن بربع قيمة ما
ت ��ورده ايران .ووافقت ال�سعودية على
بناء حمطة طاقة �شم�سية داخل ارا�ضيها
يف ح ��ال موافقة الع ��راق على ا�سترياد
الكهرب ��اء .لك ��ن �سرع ��ان م ��ا حترك ��ت
ايران وقطعت الطري ��ق على الريا�ض،
فطهران احق باموال العراقيني! والننا
ال ن ��زال نعي� ��ش ازم ��ة الكهرب ��اء نرجو
من احلكوم ��ة �أن تعلن لنا بو�ضوح هل
ه ��ي جادة مبلف الكهرباء� ،أم �أنها ترفع
كل ي ��وم ك ّفيه ��ا اىل ال�سم ��اء �أن ال تعود
درج ��ات احل ��رارة اىل  50مئوي ��ة؟ ويا
�سادتن ��ا الذي ��ن ينعم ��ون بالكهرباء يف
املنطق ��ة اخل�ض ��راء :اً
قليل م ��ن احرتام
عقول امل�ساكني �أمثالنا !.
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دانت م�س�ؤولين في قطاع الطاقة بعد مراجعة  % 25من الملفات

جلن��ة التدقي��ق بعق��ود الكهرباء 30 :ملي��ار دوالر من �أ�ص��ل  60غ ّيبها الف�س��اد

���� س���وء ال��ت��خ��ط��ي��ط �أوج�������د حم���ط���ات ت���ول���ي���د ب���ع���ي���دة ع����ن م�������ص���ادر ال���وق���ود
 بغداد /حممد �صباح
ك�شفت التحقيقات الأولية
التي نفذتها جلنة التحقيق
النيابية املعنية مبراجعة
وتدقيق عقود الطاقة
الكهربائية للأربعة ع�شر
عاما املا�ضية عن تورط عدد
من امل�س�ؤولني التنفيذيني
بعمليات ف�ساد مايل واداري.
وتعتقد اللجنة �أن الف�ساد
ت�سبب يف هدر ن�صف انفاق
الوزارة خالل  15عاما �أي ما
يعادل ثالثني مليار دوالر.
وا�ستعانت اللجنة التحقيقية
التي �شكلها جمل�س النواب
يف �شهر متوز املا�ضي بفريق
من اخلرباء الفنيني لإعداد
تقريرها النهائي على �أمل
تقدميه �إىل رئا�سة املجل�س
يف �شهر ت�شرين الأول املقبل،
والذي ا�شر ــ بح�سب معلومات
ح�صلت عليها (املدى) ــ
خمالفات مالية و�إدارية
وقانونية كبرية ارتكبت
�أثناء توقيع عقود الكهرباء.
وا�ست�ضاف ��ت اللجن ��ة الربملاني ��ة عددا من
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن قط ��اع الطاقة م ��ن بينهم
وزي ��ر الكهرب ��اء احل ��ايل ماج ��د مه ��دي
الإم ��ارة ،وال ��وكالء وامل ��دراء العام�ي�ن
ومعاونيه ��م وم�س� ��ؤويل العق ��ود وكذل ��ك
ا�ستدعت وكالء ومدراء عامني �سابقني.
ويق ��ول ولي ��د ال�سه�ل�اين ،رئي� ��س جلن ��ة
اخلدم ��ات والإعمار الربملانية يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "التحقيق ��ات الت ��ي �أجرته ��ا
وتنفذها اللجنة الربملانية املكلفة مبراجعة
وتدقي ��ق جمي ��ع عق ��ود وزارة الكهرب ��اء
ت�ضمن ��ت جمل ��ة م ��ن الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة
بتعاق ��دات �إن�ش ��اء املحط ��ات الكهربائي ��ة
و�ص ��وال �إىل مو�ضوع النق ��ل والتوزيع"،
مبين ��ا �أن "اللجن ��ة التحقيقي ��ة عق ��دت يف
الفرتات ال�سابقة عددا من االجتماعات من
بينها خم�سة �إىل �ست ��ة اجتماعات يف مقر
هيئة النزاه ��ة ا�ستمرت ل�ساعات طويلة".
وي�ضي ��ف ال�سه�ل�اين وهو ع�ض ��و اللجنة
التحقيقي ��ة �أن ��ه "خ�ل�ال ه ��ذه اجلل�س ��ات

حمطة كهرباء
يف االنبار

املك ��ررة وامل�ستمرة ا�ستعر�ضن ��ا عددا من
امللف ��ات وناق�شن ��ا كل التفا�صي ��ل والأرقام
والبيان ��ات املثبتة من قبل دي ��وان الرقابة
املالية ،ومقاطعتها مع الأوراق �أو الق�ضايا
املحالة �إىل هيئ ��ة النزاهة وكذلك الق�ضايا
املحال ��ة م ��ن هيئ ��ة النزاه ��ة �إىل حماك ��م
املو�ض ��وع و�أي�ض ��ا الإخب ��ارات املوجودة
لدى هيئة النزاهة".
و�ش ��كل جمل�س النواب يف مت ��وز املا�ضي
جلنة للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة
الكهرباء من عام  2005حتى العام 2019
نتيج ��ة للتده ��ور امل�ستم ��ر يف املنظوم ��ة
الكهربائية ،والإخفاق ��ات املرتاكمة طوال
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة للقط ��اع الكهربائ ��ي.
وتت�ألف اللجنة التحقيقية النيابية املعنية
بتدقي ��ق ملف ��ات عق ��ود الكهرب ��اء والت ��ي
يرت�أ�سه ��ا النائ ��ب الأول لرئي� ��س جمل� ��س
الن ��واب ح�سن الكعبي ،م ��ن ر�ؤ�ساء جلان
النزاهة ،واخلدمات والإعمار ،واالقت�صاد
واال�ستثم ��ار ،والنف ��ط والطاق ��ة ،ونواب

�آخري ��ن ،ف�ضال عن ع�ضوي ��ة رئي�سي هيئة
النزاهة ،ودي ��وان الرقاب ��ة املالية ،ومدير
عام التحقيقات يف هيئة النزاهة.
وج ��اء الإعالن عن بدء التحقيق بتعاقدات
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،بع ��د قي ��ام ع ��دد م ��ن
املحتج�ي�ن الغا�ضبني باقتحام مبنى دائرة
توزي ��ع كهرب ��اء بغداد يف مت ��وز املا�ضي،
ب�سب ��ب زي ��ادة ف�ت�رات انقط ��اع التي ��ار
الكهربائ ��ي وتزامن ��ا م ��ع بل ��وغ درج ��ات
احلرارة  45مئوية .وي�ضيف ع�ضو جلنة
التحقيق الربملانية بعقود وزارة الكهرباء:
"�إنن ��ا نحاول و�ضع مل�س ��ات خمتلفة عما
كان ��ت تعمل عليه اللج ��ان التحقيقية التي
�شكل ��ت �سابقا والغاية لي�س ��ت فقط ب�إحالة
الفا�سدين �إىل املحاكم بل �أن ما ن�سعى �إليه
هو ان نكون قوة داعمة تتعا�ضد يف تقدمي
املعلوم ��ات ع ��ن طري ��ق عملي ��ات الإر�شاد
والتق ��ومي واال�ستفادة م ��ن قوانني ديوان
الرقاب ��ة املالي ��ة لإر�ش ��اد وزارة الكهرب ��اء
وو�ض ��ع له ��ا �سيا�سة ثابت ��ة" .وب�ش�أن عدد

عقود وزارة الكهرباء املحالة �إىل التحقيق
والتدقيق يو�ضح النائب ال�سهالين �أن "ما
ب�ي�ن � 39إىل  40ق�ضية حمالة �إىل حماكم،
وقراب ��ة �ستني �إخب ��ارا يف هيئ ��ة النزاهة
�أجرين ��ا التحقيق بها" ،م�ؤك ��دا �أن "عقود
وزارة الكهرباء التي يجري تدقيقها ت�صل
�إىل املئ ��ات" .وي�ؤك ��د �أن جلنت ��ه "حتاول
يف الفرتة احلالية �إع ��داد التقرير النهائي
ال ��ذي �سيكون مت�ضمنا ل ��كل الفقرات التي
مت التحقيق به ��ا" ،م�ضيفا �أن "عر�ض هذا
التقرير �سيكون يف جل�سة برملانية خا�صة
يح�ضره ��ا كل �أع�ضاء اللجنة التحقيقية".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة ذي ق ��ار
�إىل �أن "تق ��دمي التقري ��ر النهائ ��ي ـ� �ـ عل ��ى
االرج ��ح ــ �سيكون يف �شه ��ر ت�شرين الأول
املقب ��ل" ،مبين ��ا �أن "التقري ��ر ج ��اء �ضمن
اللم�س ��ة الفني ��ة والتخ�ص�صي ��ة لدي ��وان
الرقاب ��ة املالي ��ة وكذل ��ك البع ��د التحقيقي
والق�ضائي لهيئة النزاهة واع�ضاء اللجنة
من الربملاني�ي�ن" .ويو�ض ��ح ال�سهالين �أن

"طريق ��ة احل�صول على بع�ض املعلومات
من وزارة الكهرباء كانت عن طريق توجيه
�أ�سئلة حتريرية ومن ثم تتم الإجابة عليها
وتر�سل �إىل اللجنة التحقيقية" ،م�ؤكدا �أن
"التحقيقات ك�شفت عن تورط العديد من
امل�س�ؤول�ي�ن املتنفذي ��ن يف وزارة الكهرباء
مبلفات ف�ساد".
وذكرت جلنة النفط والطاقة الربملانية يف
ت�صريح �سابق لـ(املدى) �أن "الأموال التي
�صرف ��ت عل ��ى وزارة الكهرب ��اء من ��ذ العام
 2005وحت ��ى االن بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن 60
ملي ��ار دوالر دون �أي حت�س ��ن يف �ساع ��ات
جتهيز التيار الكهربائي".
ويلف ��ت �إىل �أن "تق ��دمي التقري ��ر م ��ن قبل
اللجن ��ة التحقيقي ��ة ب�شكل نهائ ��ي يتوقف
على عق ��د جل�ستني �إىل ث�ل�اث جل�سات يف
هيئة النزاهة" ،م�ؤك ��دا �أننا مل�سنا "وجود
هدر كبري يف املال العام".
وان�سجام ��ا م ��ع توجه ��ات الربمل ��ان وجه
رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي

يف وقت �سابق بتفعي ��ل م�شاريع الكهرباء
املتوقفة وتزوي ��د الوقود جما ًنا للمولدات
الأهلية مقابل تخفي� ��ض �أ�سعار اال�شرتاك
وزي ��ادة �ساعات التجهيز ،م�ؤك ��دا على �أن
ملي ��ارات ال ��دوالرات الت ��ي �أنفق ��ت �ساب ًقا
كانت تكفي لبناء �شبكات كهربائية حديثة.
م ��ن جانب ��ه ،ي�ؤكد عل ��ي �سع ��دون الالمي،
الع�ضو الآخر يف جلنة التحقيق الربملانية
�أن "التقري ��ر النهائ ��ي الذي �سيق ��دم قريبا
�إىل رئا�سة جمل�س النواب �سيكون مطوال
بع ��د حتقيق ��ات �أطال ��ت مئات م ��ن العقود
الت ��ي �أبرمتها وزارة الكهرب ��اء بني �أعوام
 ،"2019/ 2005الفت ��ا �إىل �أن جلنته "يف
طور �إع ��داد هذا التقري ��ر" .ويبني الالمي
يف حديث مع (املدى) �أن "التقرير النهائي
ال ��ذي يج ��ري اال�ستع ��داد لإع ��داده ثب ��ت
خمالف ��ات مالية و�إداري ��ة وقانونية كبرية
يف وزارة الكهرب ��اء ت�سبب ��ت يف عملي ��ات
ه ��در للمال الع ��ام" ،الفت ��ا �إىل �أن "اللجنة
النيابي ��ة التحقيقي ��ة ا�ستعان ��ت بخ�ب�راء

فني�ي�ن يف كتاب ��ة تقريره ��ا النهائ ��ي قب ��ل
عر�ضه على جمل�س النواب".
ويف �أول اجتم ��اع للجن ��ة التحقي ��ق
الربملاني ��ة بعق ��ود وزارة الكهرب ��اء �أكدت
�أن املخ�ص�ص ��ات الت ��ي �صرف ��ت عل ��ى
القط ��اع الكهربائي ه ��ي الأعلى مقارنة مع
بقي ��ة ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات العراقي ��ة،
معت�ب�رة �أن الف�س ��اد و�س ��وء التخطيط يف
وزارة الكهرب ��اء �أوجد لن ��ا حمطات توليد
بعي ��دة عن م�صادر الوق ��ود وبالتايل ف�شل
�إنتاجها.
وي�ضي ��ف الالمي وهو نائ ��ب رئي�س جلنة
االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار الربملاني ��ة �أن
"اللجنة التحقيقية النيابية �أكملت قرابة
 %25من تدقي ��ق ومراجعة العقود املوقعة
من قب ��ل وزارة الكهرباء ب�ي�ن (� 2005إىل
 ،")2019م�ؤك ��دا �أن "املخالف ��ات متنوعة
ومتعددة بني ما هو مايل و�إداري ،و�سوء
تخطيط او تنظيم".
وين ��وه النائب عن كتلة حتال ��ف �سائرون
�إىل ان "املبال ��غ الت ��ي �صرف ��ت على قطاع
الكهرباء بعد العام  2003و�إىل يومنا هذا
تقدر بـ�أكرث م ��ن  60مليار دوالر" ،معتقدا
ان "ن�ص ��ف ه ��ذه املبال ��غ ه ��درت و�سرقت
وفيها �سوء تنظيم وتخطيط".
و�أعل ��ن رئي� ��س جلن ��ة التحقي ��ق بعق ��ود
الكهرب ��اء ح�س ��ن الكعب ��ي ،يف 19
مت ��وز� ،2020أن املبال ��غ امل�صروف ��ة عل ��ى
الكهرب ��اء "�ضخم ��ة ج� �دًا" وال تتنا�س ��ب
وحج ��م معاناة املواط ��ن طيل ��ة ال�سنوات
ال�ساب ��ق ،و�أك ��د �أن جلنت ��ه "ل ��ن تك ��ون
ك�سابقاته ��ا" ،كم ��ا تعه ��د بك�ش ��ف كام ��ل
عملي ��ات هدر املال الع ��ام والف�ساد يف هذا
القطاع منذ . 2003
م ��ن جانبها تو�ض ��ح وزارة الكهرب ��اء �أنها
�أبدت تعاون ��ا كبريا مع اللجنة التحقيقية
الت ��ي �شكله ��ا جمل� ��س الن ��واب للنظ ��ر يف
جمي ��ع عقوده ��ا .ويق ��ول احم ��د مو�سى،
املتحدث با�سم وزارة الكهرباء يف ات�صال
هاتفي م ��ع (املدى) ان "اللجن ��ة الربملانية
طالبتنا ب�إر�سال عدد من العقود املربمة من
قبل الكهرباء" ،الفتا �إىل ان "اال�ست�ضافات
�شمل ��ت وزي ��ر الكهرباء احل ��ايل والوكالء
وامل ��دراء العام�ي�ن وم�س� ��ؤويل العق ��ود
والتجاري ��ة ومع ��اوين امل ��دراء العامني".
ويبلغ �إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية
وفقا لوزارة الكهرباء � 18ألفا و 500ميغا
واط ،بينما حاجة الع ��راق الفعلية للطاقة
الكهربائية ت�صل �إىل  27الف ميغا واط.
ويتابع �أن "اال�ست�ضافة �شملت �أي�ضا مدراء
عامني �سابق�ي�ن (نقل وتوزيع وانتاج) من
قبل جلنة التحقيق يف جمل�س النواب".
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سياسة

مواقع �إخبارية :الأمريكان منحوا العراقيني � 10أيام
لإنهاء تهديدات الف�صائل

 ترجمة  /حامد احمد
اثن ��ى قائد ع�سك ��ري اميركي على العمل
ال ��ذي تق ��وم ب ��ه ق ��وات �أمني ��ة عراقي ��ة
لحماية م�صال ��ح اميركا داخ ��ل العراق،
ج ��اء ذلك بعد تحدث م�س�ؤولي وا�شنطن
عن مخطط لإخالء �سفارة بالدهم.
ووفق ��ا لم�س�ؤولين اثنين ف ��ي الحكومة
العراقي ��ة وم�س� ��ؤول غرب ��ي مطلع على
المو�ض ��وع ف ��ان وزي ��ر الخارجية مايك
بومبي ��و ق ��د نقل تحذي ��را ف ��ي مكالمات
اخي ��رة لرئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ورئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م
�صال ��ح ب ��ان الواليات المتح ��دة تخطط
لغل ��ق �سفارته ��ا ف ��ي بغداد ما ل ��م توقف
الحكوم ��ة وتمن ��ع ف�صائ ��ل م�سلح ��ة من
ا�ستهداف مقرات بعثات دبلوما�سية في
العراق .
وق ��ال م�س� ��ؤول عراق ��ي �آخ ��ر �إن بغداد
نف ��ذت اج ��راءات امني ��ة وا�سع ��ة بع ��د
مطالب ��ة االمي ��ركان بان عل ��ى الحكومة
العراقية ان تت�صرف بحزم ل�ضمان �أمن
ال�سفارة ،م�شيرا ال ��ى ان الرد لم يبد �أنه
كان كافيا القناع و�إر�ضاء وا�شنطن.
وقال الم�س�ؤول "لق ��د ا�ستجبنا لطلبهم.
نحن نعرف ان هذا االمر جدي ومهم ".
م ��ن جانب ��ه اثن ��ى الجن ��رال ،فران ��ك
مكين ��زي ،قائد القيادة المركزية للقوات
االميركي ��ة ،ف ��ي مقابل ��ة اخيرة ل ��ه على
العم ��ل ال ��ذي تقوم ب ��ه الق ��وات االمنية
العراقي ��ة ف ��ي حماية م�صال ��ح الواليات
المتحدة .
وق ��ال الجنرال ف ��ي مقابل ��ة اجرتها معه
محط ��ة  nbc newsاالميركي ��ة:
"رغ ��م انه دائما م ��ا يكون هناك عن�صر
المخاط ��رة ف ��ان اال�شخا� ��ص الذي ��ن

�صواريخ معدة
لالطالق �صوب
املنطقة اخل�ضراء ..
�أر�شيف
يري ��دون حمايتن ��ا حقا ه ��م العراقيون.
لقد ابل ��ى العراقيون بالء ح�سنا في هذا
المجال بحق .لقد كانوا م�ستجيبين في
رده ��م عندما اقدم ا�شخا� ��ص على تهديد
القواعد .لق ��د كان ��وا م�ستجيبين عندما
ق ��ام ا�شخا�ص باط�ل�اق �صواريخ علينا.

لقد الحقوه ��م للبحث عنه ��م .ولهذا فان
عملهم هذا ي�ستحق التقدير جدا ".
وا�ضاف الجنرال مكينزي بقوله "لديهم
م�س�ؤولية ملتزمين بها لحمايتنا ".
وكان الجن ��رال مكين ��زي ق ��د ذك ��ر ب ��ان
التواجد الع�سكري االميركي في العراق

�سيتقل�ص هذا ال�شه ��ر الحالي في ايلول
من  5,200جندي الى . 3000
وقال م�س�ؤوالن ع�سكريان في البنتاغون
ب ��ان غلق ال�سف ��ارة ال يعن ��ي بال�ضرورة
بان التواجد الع�سكري �سيتقل�ص اكثر.
و�أك ��د اح ��د الم�س�ؤولي ��ن الع�سكريي ��ن

بقول ��ه "لي� ��س هن ��اك �أي خط ��ط ف ��ي
الم�ستقب ��ل القريب لتقلي� ��ص العدد دون
 3000جندي ".
لي� ��س هناك ت�ص ��ور وا�ضح ع ��ن طبيعة
المعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة الت ��ي ت ��م
الح�ص ��ول عليه ��ا وكي ��ف �سيك ��ون �أي

لجنة الأمن ت�ضع خطة لت�أمين البعثات الدبلوما�سية وقوات التحالف

ت�صريحات حكومية خجولة عن التو�صل ملطلقي �صواريخ الر�ضوانية
 بغداد /تميم الح�سن

ترى لجنة االمن والدفاع في
البرلمان ان هناك "تق�صيرا
امنيا" وا�ضحا في متابعة
"خاليا الكاتيو�شا" ،خ�صو�صا
بعد مقتل وا�صابة  7من عائلة
واحدة جراء �سقوط �صاروخ
على منزل غربي بغداد.
وتحدث وزير الداخلية
عثمان الغانمي ،ام�س ،ب�صورة
خجولة عن مطلقي ال�صواريخ
التي �سقطت على منزل
في الر�ضوانية .وقال في
م�ؤتمر �صحفي بكربالء ،ان
الوزارة "تمكنت من الو�صول
الى الجناة" ،من دون ت�أكيد
اعتقالهم من عدمه .واعلن
رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي -عقب �سقوط
ال�صاروخ الذي كان يبدو
انه موجها الى مطار بغداد -
ت�شكيل لجنة جديدة لمتابعة
تلك الهجمات.

وانك ��رت من�ص ��ات رقيم ��ة تابع ��ة لجماع ��ات
م�سلح ��ة تط ��رح نف�سه ��ا كف�صائ ��ل "مقاوم ��ة
�شيعي ��ة" �صلتها بالهجوم ،فيما اعتبرت قوى
�سيا�سي ��ة �شيعي ��ة ما يح ��دث "خل ��ط اوراق"
و"ال�صاق تهم بالمقاومة".
وكان نواب قد اقترحوا على الحكومة ،في ظل
ت�صاعد الهجم ��ات على البعثات الدبلوما�سية
وق ��وات التحال ��ف ف ��ي الع ��راق ،با�ستن�ساخ
تجرب ��ة الحرب �ضد داع� ��ش للق�ضاء على تلك
المجاميع .وحتى االن تعتبر تلك الجماعات،
مجهولة على الرغم من ظهور مواقف م�شابهة
م ��ن بع�ض قيادات الح�شد ال�شعبي ،مثل اكرم
الكعبي قائد حركة النجباء.
مراقبة مواقع الق�صف
�صب ��اح ام� ��س� ،شيع ف ��ي الر�ضواني ��ة ،غربي
بغ ��داد� ،ضحايا الق�ص ��ف ال�صاروخي ،و�سط
اجواء ه�ستيرية وغ�ضب من ذوي ال�ضحايا.

وق ��ال ب ��در الزيادي ،ع�ض ��و لجن ��ة االمن في
البرلم ��ان ،ان "هن ��اك تق�صي ��را كبي ��را م ��ن
القي ��ادات االمنية" في مالحقة تلك الجماعات
التي تق�صف بال�صواريخ.
وكان الكاظم ��ي ق ��د وج ��ه ،عق ��ب الهج ��وم،
ب�إي ��داع الق ��وة الأمني ��ة الما�سك ��ة والجه ��ات
الأمني ��ة المعنية في التوقي ��ف ،لتقاع�سها عن
�أداء مهامها الأمنية.
و�أمر الكاظمي بفتح تحقيق فوري في حادث
منطقة البو�شعبان (البو عامر) التابعة لق�ضاء
الر�ضوانية في بغداد ،ومالحقة الجناة مهما
كانت انتماءاته ��م وارتباطاته ��م لينالوا �أ�شد
العقوبات.
وكانت قيادة العملي ��ات الم�شتركة قد اعلنت،
م�س ��اء االثني ��ن ،ع ��ن "ا�ست�شه ��اد خم�س ��ة
�أ�شخا� ��ص( ،ثالثة �أطف ��ال وامر�أتين) وجرح
طفلين" ،جراء ا�ستهداف ب�صاروخي كاتيو�شا
�سقط احدهما في منزل �إحدى العوائل الآمنة
وتدميره بالكامل قرب مطار بغداد.
وج ��اء الهج ��وم ف ��ي اعق ��اب ت�صاع ��د االنباء
ع ��ن قرب اغ�ل�اق ال�سف ��ارة االميركي ��ة ،جراء
ا�ستم ��رار ا�ستهدافه ��ا م ��ن قب ��ل "خالي ��ا
الكاتيو�شا".
وكررت تل ��ك الجماعات الهجم ��ات بالعبوات
النا�سف ��ة وال�صواريخ ،نحو  60مرة منذ ايار
الما�ض ��ي� ،ضد ال�سفارة ومطار بغداد وارتال
الدع ��م اللوج�ستي لق ��وات التحالف ،من دون
اعتقال الفاعلين.
وي�ضيف النائب ب ��در الزيادي في ات�صال مع
(الم ��دى) ام� ��س" :يمك ��ن للق ��وات االمنية ان
ت�سير طائرات لمعرفة مكان الق�صف ،وقوات
التحال ��ف لديه ��ا تقني ��ات يمك ��ن ان ت�ساعدنا
بذل ��ك" .وكان الكاظم ��ي ق ��د اعتق ��ل نهاي ��ة
حزي ��ران الما�ض ��ي 13 ،عن�ص ��را م ��ن كتائب
حزب الله ف ��ي الدورة جنوبي بغ ��داد ،بتهمة
ق�صف الخ�ضراء ،قبل ان يفرج عنهم بعد ذلك
لعدم كفاية االدلة.
وتن�شطر هذه الجماعات ب�شكل �سريع ،حيث
اعلن ف ��ي اال�سبوع الحالي ،ع ��ن  3ت�شكيالت
جدي ��دة :قا�ص ��م الجباري ��ن ،الغا�شي ��ة� ،أولو
العزم ،وبع�ضها اعلن تبنيه هجمات جديدة.
وقال ��ت بيانات لتل ��ك الجماعات عل ��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي ،ان "قا�صم الجبارين"،
ه ��و من نفذ عملي ��ة تفجير عب ��وة نا�سفة على
"رت ��ل للق ��وات االميركي ��ة" ف ��ي اللطيفي ��ة،
جنوب بغداد.
حملة �إدانات
حادثة الر�ضوانية ،كانت اولى الهجمات التي
ي�سق ��ط فيها �ضحايا ،حي ��ث كانت ال�صواريخ
ت�سقط احيانا عل ��ى منازل مدنيين في محيط
المنطقة الخ�ضراء ،لكن بدون ا�صابات.
ودان ع ��دد كبير م ��ن ال�سيا�سيي ��ن واالحزاب
الح ��ادث ،ودعوا الى مالحق ��ة الفاعلين ،فيما

حذر �آخرون من مخطط لـ"تدمير البالد".
المتك ��ررة بالمقاوم ��ة به ��دف احراجه ��ا امام
وق ��ال زعيم تي ��ار الحكم ��ة عم ��ار الحكيم في الر�أي العام".
بيان �إن "تك ��رار ا�ستهداف المن�ش� ��آت العامة
( )..ين ��م ع ��ن وج ��ود مخط ��ط لتدمي ��ر البالد
غياب التن�سيق
وجرها لأتون الفتنة و�صراع االرادات".
وتعم ��ل ف ��ي بغ ��داد  5ت�شكي�ل�ات امني ��ة
وحث الحكيم الجه ��ات المعنية على الإ�سراع وع�سكرية ،يقول عنها النائ ��ب الزيادي ،انها
بمعالجة االم ��ر و"معرفة م�سببيها وتقديمهم "تعمل بدون تن�سيق ،ولم ت�ستطع حتى االن
�إلى العدالة وع ��دم التهاون مع تعري�ض هيبة اعتقال من يق�صفون ال�سفارة منذ ا�شهر".
الدولة �إلى الخطر".
واكد النائ ��ب ان مدي ��ات "الكاتيو�شا" بين 5
بالمقاب ��ل �شدد تحالف الق ��وى العراقية ،على و 8كم" ،ما يعن ��ي انه يمكن تطويق ال�سفارة
ان "جريمة الر�ضوانية ال يمكن ان تمر مرور او اي م�ؤ�س�سة لم�سافة  15كم ،يجعلها بم�أمن
الك ��رام" .وطال ��ب التحالف في بي ��ان ،القائد عن الهجمات".
قرار جريءٍ كما دع ��ا الزي ��ادي ،الى تطوي ��ق ومراقبة كل
العام للق ��وات الم�سلحة "باتخاذ ٍ
في مالحقة الجماع ��ات الم�سلحة خارج �إطار ال�ساحات الفارغ ��ة في بغداد ،التي في العادة
القانون".
يت ��م منه ��ا اط�ل�اق ال�صواري ��خ ،كم ��ا طال ��ب
وكان الكاظم ��ي ،ق ��د اي ��د في وق ��ت �سابق من الحكومة بـ"اعادة تقييم القيادات االمنية".
اال�سبوع الحالي ،طلب زعيم التيار ال�صدري ،وكان �صاروخ الر�ضوانية االخير ،قد نفذ من
مقت ��دى ال�ص ��در ،باجراء تحقي ��ق �شامل على منطقة فارغة بي ��ن احياء حي الجهاد القريبة
الهجمات ال�صاروخية.
م ��ن مطار بغ ��داد ،بح�سب الم�ص ��ادر ،قبل ان
وق ��ال ب ��در الزي ��ادي ،وه ��و نائ ��ب ع ��ن كتلة ي�سقط على منزل يقع على �سياج المطار.
�سائ ��رون المدعومة من ال�ص ��در ،ان "ا�سماء ب ��دوره ،قال هري ��م كريم ،الع�ض ��و الآخر في
اع�ض ��اء لجن ��ة التحقيق لم ت�ص ��ل حتى االن ،لجن ��ة االم ��ن ف ��ي البرلم ��ان ،ان "مواجه ��ة
ونحن ننتظ ��ر عالمات من الحكومة تدل على تل ��ك الجه ��ات واعتقاله ��م م�س�ؤولي ��ة رئي� ��س
الجدية في هذا المو�ضوع".
الحكومة ،وعليه ان يتحرك ب�سرعة".
تلك
ت�صور
ان
الم�سلحة،
وتحاول الجماعات
وبح�س ��ب ت�سريبات ،ان الكاظم ��ي بد�أ ام�س،
الهجمات بانها موجهة �ضد اهداف ع�سكرية ،بتغيي ��رات داخ ��ل المنطقة الخ�ض ��راء ،اولها
ولي� ��س �ضد مواق ��ع دبلوما�سية ،حيث ت�صف ا�ستبدال الم�س�ؤول عن الفرقة الخا�صة داخل
تلك الخالي ��ا ال�سفارة االميركي ��ة بانها "ثكنة المنطقة.
ع�سكري ��ة" .وعقب ح ��ادث الر�ضوانية ،قالت والفرق ��ة الخا�ص ��ة ،ه ��ي معني ��ة بحماي ��ة
مواقع تلك الجماعات ،بان الواليات المتحدة الم�ؤ�س�س ��ات الحيوي ��ة داخ ��ل الخ�ض ��راء،
تريد "ت�شويه �سمعة المقاومة".
وال�سف ��ارة االميركية ،كما تنت�ش ��ر في بع�ض
واظه ��رت من�ص ��ات رقمي ��ة تابع ��ة للخالي ��ا مناط ��ق كرك ��وك .وبح�س ��ب الت�سريب ��ات ان
الم�سلحة خرائط و�صور لموقع الر�ضوانية ،الكاظم ��ي ،ق ��ام بتكليف الل ��واء الركن ،حامد
ارادت منه ��ا اظهار ان الق�ص ��ف تم عن طريق الزهيري بمهام قائد الفرقة الخا�صة.
الق ��وات االميركي ��ة .واعتمدت تل ��ك الجهات والزهي ��ري كان نائ ًب ��ا لقيادة المق ��ر المتقدم
ف ��ي اتهامه ��ا عل ��ى خب ��ر �ساب ��ق ،قال ��ت في ��ه للعمليات الم�شتركة في كركوك.
ال�سف ��ارة االميركية بانها �ستج ��ري تدريبات وجاءت تلك التغييرات عقب انباء عن احتمال
على ا�ستخدام منظوم ��ة الدفاع في ال�سفارة ،اقتحام الخ�ضراء ،فيما كانت مجاميع م�سلحة
المعروفة با�سم "�سيرم".
ق ��د اقتحمت المنطق ��ة المح�صن ��ة مرتين منذ
وقال تحالف الفتح (المظلة ال�سيا�سية للح�شد العام الحالي.
ال�شعب ��ي) تعليقا على الح ��ادث ،ان "االرهاب ودخل ��ت المجامي ��ع �آخر يوم ف ��ي عام 2019
وخالي ��اه ( )..يح ��اول عب ��ر ه ��ذه العملي ��ات ال ��ى الخ�ض ��راء وحاول ��ت اقتح ��ام ال�سف ��ارة
والخروق ��ات خل ��ط االوراق وب ��ث الفتن ��ة االميركي ��ة ،كما هاجم ��ت عنا�صر م ��ن كتائب
واتهام الف�صائل الوطنية المجاهدة".
ح ��زب الل ��ه مق ��ر مكافح ��ة االره ��اب داخ ��ل
وكان تحال ��ف الفت ��ح ال ��ذي يتزعم ��ه ه ��ادي المنطق ��ة ،نهاي ��ة حزي ��ران على اث ��ر ما عرف
العام ��ري ،قد دان ف ��ي وقت �ساب ��ق العمليات بـ"عملية الدورة".
الم�سلح ��ة �ضد ال�سفارات ،واعتبرها ال ت�صب وي�شير النائب كريم ف ��ي ات�صال مع (المدى)
ف ��ي م�صلحة الب�ل�اد .الى ذلك ،رف� ��ض االمين الى ان "عملي ��ات الق�صف الم�ستمرة للبعثات
العام لكتائب �سيد ال�شهداء ابو �آالء الوالئي -الدبلوما�سي ��ة وق ��وات التحال ��ف �ست�ضعن ��ا
اح ��د ت�شكي�ل�ات الح�ش ��د ال�شعب ��ي�" -إل�صاق ف ��ي عزلة دولي ��ة" .واك ��د النائ ��ب ان العراق
جريمة الر�ضوانية بالمقاومة".
ما ي ��زال بحاجة ال ��ى الدعم المال ��ي واالمني
وق ��ال الوالئي ف ��ي تغريدة عل ��ى (تويتر) �إن من الوالي ��ات المتحدة ،مبين ��ا ان البالد امام
"جرائ ��م الق�ص ��ف الع�شوائي ( )..فعل قبيح مفترق طرق" :اما دولة �آمنة او دولة خارجة
وحرام �شرعً ا ،واالقبح منه محاوالت �إل�صاقه عن القانون تعمها الفو�ضى".

هج ��وم محتمل على ال�سف ��ارة الذي دفع
ب ��االدارة االميركية لتقلي�ص عدد قواتها
في العراق .ولكن الو�ضع يحمل ا�صداء
حادثة الهجوم على القن�صلية االميركية
ومن�ش� ��أة اخ ��رى لها في بنغ ��ازي بليبيا
ع ��ام  2012والت ��ي راح �ضحيتها اربعة

�أمي ��ركان ب�ضمنه ��م ال�سفي ��ر االميرك ��ي
كري�س �ستيفنز .
ا�ستن ��ادا لمحل ��ل عراق ��ي عل ��ى اط�ل�اع
باالم ��ر ف ��ان ال�سفي ��ر االميرك ��ي ل ��دى
الع ��راق ،ماثي ��و تول ��ر ،ق ��د اخب ��ر
م�س�ؤولي ��ن عراقيي ��ن ب ��ان الوالي ��ات
المتحدة تلق ��ت معلوم ��ات بوجود نوع
م ��ن التهديد المبا�شر ،ربم ��ا ي�شتمل ذلك
على اخذ رهائ ��ن (اختطافهم) .ولم يكن
المحل ��ل مت�أكدا فيما اذا كان ذلك التهديد
ي�سته ��دف ال�سف ��ارة او احتمال �أميركان
خارج ال�سفارة .
وقال المحلل ،الذي طلب عدم ذكر ا�سمه،
ب� ��أن القادة العراقيين قد تم منحهم فترة
زمني ��ة امدها ع�شرة �أي ��ام لإظهار احراز
تق ��دم �ض ��د الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة او ان
الواليات المتحدة قد تغادر ال�سفارة .
م�س� ��ؤول عراقي ،طلب ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه ،قال ان حادث ��ة بنغازي عالقة في
ذهن كل �شخ�ص ،ولكن القادة العراقيين
تفاج� ��أوا بالتهديدات االميركي ��ة .و�أكد
الم�س� ��ؤول �أن ��ه باغ�ل�اق ال�سف ��ارة ف ��ان
ادارة ترام ��ب �ستمه ��د االر�ضي ��ة اليران
ووكالئه ��ا ف ��ي وق ��ت تتخل ��ى في ��ه ع ��ن
�شركائه ��ا العراقيي ��ن ال ��ذي ه ��م بحاجة
للدع ��م  .وا�ضاف الم�س�ؤول العراقي انه
"م ��ن غير المنطقي ان نحقق ما يريده
االمي ��ركان �ضم ��ن اطار زمن ��ي يحددوه
دون ان نمح� ��ص االم ��ور كال على حدة.
لقد بق ��ي الدبلوما�سي ��ون االميركان في
بغ ��داد تحت ظروف اكث ��ر خطورة عقب
الغزو االميركي عام  2003وكذلك خالل
اعن ��ف مرحلة قت ��ال �ضد تنظي ��م داع�ش
االرهابي ".
عن :موقع ان بي �سي نيوز،
وبوليتيكو االخباري

الإنفالونزا الخريفية والزيارة الأربعينية
يحجمان جهود محاربة الفايرو�س

ال�صحة لـ( ) :معدالت ال�شفاء بلغت
 % 81ووفيات كورونا متدنية

موظف يف احد خمتربات فح�ص كورونا ..عد�سة حممود ر�ؤوف
 بغداد /فرا�س عدنان
عل ��ى اللق ��اح الم�ض ��اد للفايرو� ��س بمج ��رد �إق ��راره
ر�سميًا من المنظمات ال�صحي ��ة الدولية" .وا�ستر�سل
�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن مع ��دالت �أن "الع ��راق يتوا�ص ��ل م ��ع �شركات رو�سي ��ة و�صينية
ال�شف ��اء م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا ف ��ي الع ��راق و�صلت و�أميركي ��ة وبريطانية ،وقد ر�ص ��د مبالغ تكفي ل�شراء
�إل ��ى  .%81وتحدثت عن تحديي ��ن يواجهان الموقف كمي ��ات ت�سد  %20م ��ن حاجة المواطني ��ن ليتم منحها
الوبائ ��ي وهم ��ا االنق�ل�اب الخريف ��ي ،والزي ��ارة بالدرج ��ة الأ�سا� ��س �إل ��ى كب ��ار ال�س ��ن والم�صابي ��ن
الأربعيني ��ة .وحثت ال ��وزارة ،المواطنين �إلى تكثيف ب�أمرا� ��ض مزمن ��ة" .وم�ض ��ى الب ��در� ،إل ��ى �أن "وع ��ي
الوعي الوقائ ��ي .وقال المتحدث با�سم الوزارة �سيف المواط ��ن ،رغم �أنه �شه ��د بع�ض التط ��ور ،لكنه مازال
البدر في حديث �إلى (المدى)� ،إن "معدالت ال�شفاء من دون الم�ست ��وى المطل ��وب ،ونحن نتمن ��ى �أن يتم�سك
فايرو�س كورونا بح�سب الموقف الوبائي في العراق بالإج ��راءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات واالبتعاد
تت�ساوى مع الإ�صابات �أو تزيد عليها بقليل".
ع ��ن الأماكن المزدحمة" .من جانب ��ه ،ذكر ع�ضو لجنة
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "ن�سب ��ة ال�شف ��اء م ��ن الأع ��داد ال�صح ��ة النيابية ح�سن خالطي� ،أن "�صعوبات كبيرة
المتراكم ��ة للإ�صاب ��ات وعل ��ى مدى الأ�شه ��ر الما�ضية تواجه عملية �إيج ��اد لقاح م�ضاد؛ لأن الفايرو�س قادر
و�صل ��ت �إل ��ى  ،%81وه ��ي مع ��دالت تعد ممت ��ازة على على �إحداث تغيي ��رات في جيناته بمجرد االنتقال من
�صعيد الم�ؤ�شر العالمي".
م ��كان �إلى �آخ ��ر" .و�أ�ض ��اف خالطي ،ف ��ي حديث �إلى
وا�شار �إلى �أن "طموح الوزارة هو الو�صول �إلى ن�سبة (الم ��دى)� ،أن "الع ��راق م�ستعد للتعاقد م ��ع �أي �شركة
�شف ��اء م ��ن الفايرو� ��س  ،%100ويكون ذل ��ك من خالل تنته ��ي ر�سميًا من ت�صنيع اللقاح ويتم �إقراره من قبل
تكثيف الجهود وم�ساندة الجهات ذات العالقة".
منظم ��ة ال�صحة الدولية وغيرها من الجهات الر�سمية
و�أكد الب ��در� ،أن " %90من الإ�صاب ��ات الم�سجلة لدينا المخت�ص ��ة باللقاح ��ات والعالج ��ات" .وك�ش ��ف ،ع ��ن
ب�سيط ��ة ومتو�سط ��ة ويمك ��ن ال�شفاء منه ��ا بالعالج"" ،ت�شكيل لجنة عليا لمتابعة عملية ت�صنيع اللقاح في
الف ًتا �إلى �أن "معدالت الوفيات تع ّد متدنية جدًا مقارنة الدول المتقدمة ،وتم االتف ��اق على �إر�سال وفد يت�ألف
بالدول الأخرى" .وتحدث البدر ،عن "جهود م�ستمرة من �سبع ��ة متخ�ص�صين �إلى ال�صين لالطالع الميداني
م ��ن قب ��ل ال ��وزارة �أدت �إل ��ى توفي ��ر البروتوك ��والت عل ��ى تجاربه ��ا" .و�أفاد خالطي ،ب�أن "ق ��رار الحكومة
العالجي ��ة ف ��ي جميع المراك ��ز ال�صحية يت ��م توزيعها با�ستي ��راد �أي لق ��اح يت ��م اعتم ��اده ،قطع ��ي وال رجعة
مجا ًن ��ا ،وزي ��ادة �أع ��داد الأ�س� � ّرة ف ��ي م�ست�شفي ��ات في ��ه ،وج ��اء بناء عل ��ى اتفاق ت ��م توقعيه بي ��ن جميع
الحج ��ر" .و�أو�ضح البدر� ،أن "الع ��راق �أمام تحديين ،الجه ��ات ذات العالقة عل ��ى الم�ستوى الوطني" .و�أكد
الأول دخولنا في ف�ص ��ل الخريف وانت�شار الإنفلونزا ع�ضو لجنة ال�صح ��ة النيابية� ،أن "معدالت الإ�صابات
المو�سمي ��ة الت ��ي تت�شاب ��ه �إلى حد كبير ف ��ي �أعرا�ضها ورغ ��م �أنها تزاي ��دت عمّا كان ��ت عليه قب ��ل �أ�شهر ،لكن
م ��ع كورونا" .و�أك ��د المتحدث با�س ��م وزارة ال�صحة ،ق ��وة الفايرو� ��س ق ��د انخف�ض ��ت �إل ��ى حد كبي� �رـ وهو
�أن "التح ��دي الثان ��ي هو االقتراب م ��ن موعد الزيارة م�ؤ�ش ��ر ايجاب ��ي بح�صول انف ��راج للموق ��ف الوبائي
الأربعيني ��ة ،م ��ا يقت�ض ��ي عل ��ى ال ��زوار االلت ��زام في الم�ستقبل قري ��ب" .ي�شار �إلى �أن الموقف الوبائي
بالإجراءات ال�صحية والوقائية".
ليوم �أم�س الثالث ��اء قد �أظهر � 4724إ�صابة بفايرو�س
ووا�ص ��ل الب ��در� ،أن "الجهود م�ستمرة ف ��ي الح�صول كورونا ،و 4028حالة �شفاء ،و 70حالة وفاة.
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توقعوا حملة ترهيب �أخرى ت�شنها عليهم الجهات المت�ضررة من التظاهرات

محتجو ذي قار :الأحزاب النافذة تواجه �صعوبة في �إيجاد مر�شح مقبول اجتماعي ًا
 ذي قار  /ح�سني العامل

توق ��ع نا�شطون ومتظاهرون يف احلراك
االحتجاج ��ي يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار� ،أن
ت�شن الأحزاب وامللي�شيات املت�ضررة من
التظاه ��رات حملة ترهيب �أخرى لرتويع
املتظاهرين.
وفيم ��ا بين ��وا �أن جرميت ��ا اختط ��اف
النا�ش ��ط املدين �سج ��اد العراقي وتفجري
دار النا�ش ��ط ح�س�ي�ن الغراب ��ي هم ��ا جزء
م ��ن حمل ��ة وا�سع ��ة لت�صفي ��ة احل�س ��اب
م ��ع املتظاهري ��ن� ،أك ��دوا �أن التح ��والت
االجتماعي ��ة الت ��ي خلقته ��ا انتفا�ض ��ة
ت�شرين جعلت الأحزاب تفقد القدرة على
التناف�س االنتخابي وتواجه �صعوبة يف
�إيج ��اد مر�ش ��ح مقبول اجتماعي� � ًا ليمثلها
يف االنتخابات القادمة.
ويف حدي ��ث للم ��دى ق ��ال النا�شط ح�سني
الغراب ��ي ال ��ذي تعر�ض ��ت داره لتفج�ي�ر
بعب ��وة م�ساء ي ��وم اجلمع ��ة املا�ضية� ،إن
"املتظاهرين يف كل املحافظات العراقية
املنتف�ضة يواجهون حملة ترهيب وا�سعة
من القوى واجلهات املت�ضررة من احلراك
االحتجاج ��ي" ،مبينا �أن "حملة الرتهيب
ت�شم ��ل ما تعر� ��ض له النا�ش ��ط املختطف
�سج ��اد العراقي وزم�ل�ا�ؤه م�ؤخ ��ر ًا ،وما
ح�صل م ��ن ا�سته ��داف للمتظاهرين ومن
تفج�ي�رات وحرق خلي ��ام املعت�صمني يف
ميادين التظاهرات قبل عدة �أيام ".
الفا�سدون منزعجون

و�أو�ض ��ح الغراب ��ي �أن "الأح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة الفا�س ��دة انزعج ��ت كثري ًا من
التح ��والت االجتماعي ��ة الت ��ي خلقته ��ا
االنتفا�ض ��ة وال�سيم ��ا يف جم ��ال حتفي ��ز
اجلماه�ي�ر عل ��ى املطالب ��ة بحقوقه ��ا
وتثوي ��ر ال�شعائ ��ر احل�سيني ��ة ناهيك عن

ك�ش ��ف زي ��ف الأح ��زاب الفا�س ��دة الت ��ي
تدعي التد ّي ��ن وتتاجر بالدي ��ن لأغرا�ض
�سيا�سية" ،مبين� � ًا �أن "املبادرات الثورية
وم�شارك ��ة �شب ��اب انتفا�ض ��ة ت�شرين يف
�إحياء ال�شعائ ��ر احل�سينية بطريقة تركز
عل ��ى جوه ��ر الق�ضي ��ة احل�سيني ��ة جتعل
من تلك ال�شعائر ت�صب يف خدمة ال�شعب
املظلوم".
و�أ�ش ��ار النا�ش ��ط امل ��دين اىل �أن "الطبقة
ال�سيا�سي ��ة املتنفذة والأح ��زاب الفا�سدة
كانت توظف ال�شعائر احل�سينية مل�صاحلها
احلزبي ��ة ال�ضيقة وتنطل ��ق منها للتغرير
بب�سطاء النا�س طيل ��ة الأعوام املا�ضية"،
و�أ�ضاف "�أما الآن وبعد عمليات التطهري
م ��ن رج�س ال�سيا�س ��ة التي ق ��ام بها ثوار
انتفا�ضة ت�شرين �ض ��د الأحزاب الفا�سدة
نرى ال وجود لتلك الأحزاب بني املواكب
احل�سيني ��ة الت ��ي انطلق ��ت يف عا�شوراء
هذا العام وبهذا خ�سرت الأحزاب واحد ًا
من �أهم معاقلها".
خ�سروا ميدان "ال�شعائر"

�أو�ض ��ح الغراب ��ي �أن " اخل�س ��ارات الت ��ي
منيت بها الأحزاب يف املحافظات املنتف�ضة
جتعله ��ا �أك�ث�ر �شرا�س ��ة وتدفعه ��ا للقي ��ام
باملزي ��د من �أعمال العن ��ف ال�ستعادة جزء
م ��ن مكانتها الت ��ي �أطاح به ��ا املتظاهرون
عل ��ى م ��دى ع ��ام كام ��ل م ��ن التظاه ��رات
والفعالي ��ات االحتجاجي ��ة " ،متوقع� � ًا �أن
" تنعك�س �آثار احلركة االحتجاجية على
جممل العملي ��ة االنتخابية وذل ��ك بعد �أن
�أخذت �أح ��زاب ال�سلطة تفق ��د القدرة على
التناف� ��س االنتخابي وجتد �صعوبة حتى
يف �إيجاد مر�شح مقبول اجتماعي ًا ليمثلها
يف االنتخابات القادمة".
وم ��ن جانبه ي ��رى النا�شط امل ��دين عدنان
عزيز دف ��ار ال�سع ��داوي �أن " املتظاهرين

�سحب ��وا الب�ساط من حتت �أق ��دام الطبقة
ال�سيا�سي ��ة يف جميع املحافظات العراقية
املنتف�ض ��ة " ،مبين� � ًا �أن " �آخ ��ر ما خ�سرته
تلك الطبقة هو ميدان ال�شعائر والطقو�س
العا�شورائية التي �أ�صبحت يف حمرم هذا
العام منرب ًا ومنطلق ًا ل�صوت الأحرار بعد
�أن كان ال�سيا�سيون ي�ستحوذون عليها من
دون وجه حق ويتاجرون بق�ضايا ال�شعب
ل�صالح �أحزابهم ومنافعهم ال�شخ�صية".
و�أو�ضح ال�سعداوي لـ (املدى) �أن " تثوير
ال�شعائ ��ر احل�سيني ��ة م ��ن قب ��ل ال�شب ��اب
املنتف�ض�ي�ن واملتظاهري ��ن ب ��ات يقل ��ق
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة وكل الفا�سدي ��ن كونه
يُ�ش ��كل منطلق ��ات �صحيح ��ة وم�شروع ��ة
للمطالب ��ة باحلقوق والكرام ��ة الإن�سانية
الت ��ي انتهكتها احلكوم ��ات املتعاقبة على

ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

" الأتاوات" تعود �إلى �أبي �صيدا
ك�ش ��ف مدي ��ر ناحية ابي �صيدا وكالة عب ��د الله احمد احليايل يوم �أم� ��س عن عودة فر�ض
"االتاوات" على املواطنني يف ناحية ابي �صيدا ال�ساخنة (�شمال �شرق بعقوبة).
وقال احليايل يف ت�صريح �صحفي ان ع�صابات وم�سلحني خارجني عن القانون يقومون
بفر� ��ض "اتاوات" �أي مبالغ مالية حت ��ت التهديد على بع�ض العوائل يف مركز ناحية ابي
�صي ��دا دون �أي رادع امن ��ي او قان ��وين م�ستغل�ي�ن الطبيعة الزراعية يف اط ��راف الناحية
للهرب واالختباء هربا من املالحقة االمنية.
وتاب ��ع ان خطط فر� ��ض القانون التي نفذت يف ابي �صيدا مل حتقق نتائج امنية ومازالت
املجاميع اخلارجة عن القانون متار�س ن�شاطها امل�شبوه ،داعيا اجلهات االمنية اىل فر�ض
القانون عل ��ى اجلميع وطرد جميع الع�صابات واملجاميع التي تهدد االمن االجتماعي يف
ابي �صيدا.

 عمليات ال�صدمة م�ستمرة

نفت وزارة االت�صاالت� ،أم�س ،توقف عمليات
ال�صدمة يف البالد ،م�ؤكدة ا�ستمرارها حلني
�إكم ��ال م�ش ��روع بوابات النف ��اذ .وقال مدير
دائرة االت�ص ��االت واملعلوماتية يف الوزارة
با�س ��م الأ�سدي ،يف ت�صري ��ح �صحفي �إنه "ال
�صح ��ة للأنب ��اء الت ��ي حتدث ��ت ح ��ول انتهاء
عملي ��ات ال�صدم ��ة يف نين ��وى ودي ��اىل �أو
�أي حمافظ ��ة �أخ ��رى" ،مبين ��ا �أن العملي ��ات
م�ستم ��رة يف جميع املحافظ ��ات حلني �إكمال
م�ش ��روع بواب ��ات النف ��اذ ال ��ذي �سيح ��د من

تهريب ال�سعات.
و�أ�ض ��اف �أن "جميع املحافظ ��ات �ستنفذ فيها
العملي ��ات بع ��د اختي ��ار التوقي ��ت املنا�س ��ب
والتدقي ��ق م ��ن الأهداف".وكان ��ت ال�شرك ��ة
العام ��ة لالت�ص ��االت واملعلوماتي ��ة التابع ��ة
لوزارة االت�صاالت ،قد �أعلنت يف وقت �سابق،
ع ��ن �أن عملي ��ات ال�صدمة �أ�ضافت م ��ا ال يقل
عن  4ملي ��ارات دينار �شهري ��ا �إىل �إيراداتنا،
فيم ��ا �أكدت ا�ستمرار عمليات ال�صدمة ،حلني
ان�شاء بوابات النفاذ ال�ضوئي.

� شركة نفط ذي قار مغلقة لليوم الثامن
يوا�ص ��ل الع�شرات من املحتجني ولليوم الثامن على التوايل ،اغالق جميع بوابات �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار ومن ��ع موظفيها م ��ن الدخول اليها .وق ��ال م�صدر حمل ��ي ان �شركة نفط ذي
ق ��ار الزالت مغلقة من قبل املحتجني ولليوم الثامن عل ��ى التوايل دون �أي تدخل حكومي
يعي ��د العم ��ل اىل ال�شركة او ي�ستجي ��ب ملطالب املحتجني .وا�ضاف امل�ص ��در ان املحتجني
ارغم ��وا املوظفني على الع ��ودة اىل منازلهم حلني ا�صدار اوامر بتعيينهم كموظفني داخل
ال�شركة.

 ارتفاع عدد وفيات كورونا في الإقليم
اعلن ��ت وزارة �صح ��ة اقلي ��م كورد�ستان،
ي ��وم �أم� ��س ،ت�سجي ��ل  32وف ��اة و671
ا�صاب ��ة جدي ��دة بفريو� ��س كورون ��ا
امل�ستجد ،خالل � 24ساعة املا�ضية .ويعد
ع ��دد الوفيات ه ��ذا مرتفع ��ا بالن�سبة اىل
اليوم�ي�ن املا�ضيني .وذكر بي ��ان للوزارة
ان ��ه مت �إج ��راء  4744فح�ص ��ا جديدا يف

عم ��وم مناطق وحمافظ ��ات االقليم .واكد
البي ��ان ان  229م ��ن الإ�صاب ��ات كانت يف
اربي ��ل ،و 90يف ال�سليماني ��ة و 25يف
ادارة كرميان و 302يف دهوك و 25حالة
يف حلبجة.
وا�ش ��ارت ال ��وزارة اىل ان  467حال ��ة
متاثلت لل�شفاء.

جانب من تظاهرات النا�صرية  ...ار�شيف
للأحزاب الت ��ي تنهب وتقت ��ل �شعبها وقد
جل� ��أوا لإزالة مقرات تلك الأحزاب بعد �أن
تكررت عمليات ا�ستهدافه ��م بالتفجريات
والقتل واالغتيال والتغييب".
و�أك ��د النا�ش ��ط امل ��دين �أن " املتظاهرين
متم�سك ��ون ب ��كل مطالبه ��م امل�شروع ��ة
وج ��ادون يف حتقيقه ��ا وال�سيم ��ا م ��ا
يتعل ��ق منها مبحا�سب ��ة قتلة املتظاهرين
وحماكم ��ة حيت ��ان الف�س ��اد م ��ن الطبق ��ة
ال�سيا�سي ��ة وا�س�ت�رداد امل ��ال الع ��ام
و�إنهاء فو�ض ��ى ال�سالح وح�صر ال�سالح
بي ��د الدول ��ة  ،ناهي ��ك ع ��ن املتظاهري ��ن
وا�ستكم ��ال قانون االنتخاب ��ات و�إجراء
تداعيات التفجري الأخ�ي�ر الذي ا�ستهدف انتخابات مبكرة ".
مدى  17عام ًا".
و�أردف �أن " املتظاهري ��ن و�شب ��اب خيامهم يف �ساحة احلبوبي قالوا كلمتهم ه ��ذا ومل ت�شه ��د مرا�سم �أحي ��اء ال�شعائر
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن يف ذي ق ��ار وبع ��د ور�أيهم الوا�ض ��ح �أن ال وجود وال تواجد احل�سيني ��ة خ�ل�ال �شه ��ر حم ��رم احلرام

له ��ذا العام � 2020أية فعاليات حزبية �أو
م�شارك ��ة للف�صائل امل�سلح ��ة � ،إذ اقت�صر
�أداء ال�شعائ ��ر عل ��ى املواك ��ب احل�سينية
ومواكب املتظاهرين.
و�أعلن ��ت هيئ ��ة املواك ��ب احل�سينية يف
حمافظ ��ة الديوانية ي ��وم الأربعاء ( 26
اب  ، ) 2020من ��ع مواك ��ب الف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة م ��ن
امل�شارك ��ة يف مرا�س ��م عا�ش ��وراء خ�ل�ال
ه ��ذا الع ��ام ،وق ��ال رئي� ��س الهيئ ��ة علي
مه ��دي يف ت�صريحات �صحفي ��ة تابعتها
امل ��دى � ،إن الهيئة �أ�صدرت توجيه ًا مبنع
الدوائر احلكومية والأحزاب والتيارات
ال�سيا�سية �إ�ضاف ��ة �إىل مواكب الف�صائل
امل�سلح ��ة ،م ��ن امل�شارك ��ة يف مرا�سي ��م
عا�شوراء لهذا العام.
وتت ��داول مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
ا�سم �شخ�ص يدع ��ى �إدري�س الإبراهيمي
ي�سك ��ن ع�شائ ��ر اله�صا�ص ��رة ك�أح ��د
الأ�شخا� ��ص املتورطني بخط ��ف النا�شط
�سج ��اد العراق ��ي واقتي ��اده اىل منطق ��ة
ريفي ��ة نائية �ضمن حدود مناطق ع�شائر
اله�صا�ص ��رة �ش ��رق مدين ��ة النا�صري ��ة ،
فيم ��ا ت�ش�ي�ر مواق ��ع �أخ ��رى اىل انتماء
االبراهيمي اىل منظمة بدر.
وكانت حمكمة ا�ستئناف ذي قار �أ�صدرت
مذكرت ��ي قب�ض بحق اثن�ي�ن من املتهمني
باختط ��اف �سج ��اد العراق ��ي ،وج ��اء يف
مذك ��رة القب�ض والتح ��ري ال�صادرة من
حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االحتادية /
حمكمة حتقيق النا�صري ��ة بتاريخ ( 21
ايل ��ول " ،) 2020اىل �أع�ض ��اء ال�ضب ��ط
الق�ضائ ��ي و�أفراد ال�شرط ��ة وكل من تقع
ه ��ذه املذكرة ب�ي�ن يديه� ،إنك ��م م�أذونون
بالقب� ��ض عل ��ى املته ��م �إدري� ��س كري ��دي
حم ��دان اله�ص ��اري و�أحم ��د حممد عبود
الإبراهيمي".

رئا�سة اجلمهورية ت�صدر تو�ضيح ًا ب�ش�أن م�شروع قانون العنف

فتاة ت�ستنجد بالعتبة الكاظمية ب�سبب "التعنيف" الذي تتل ّقاه من ذويها
 متابعة املدى
�أعادت ال�شرطة املجتمعية التابعة
لوزارة الداخلي ��ة ،فتاة هاربة �إىل
ذويه ��ا ،ب�سب ��ب العن ��ف الأ�سري.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان تلقت ��ه
امل ��دى � ،إن "ال�شعب ��ة الن�سوي ��ة
التابعة لق�سم ال�شرط ��ة املجتمعية
يف دائ ��رة العالق ��ات والإع�ل�ام
ل ��وزارة الداخلي ��ة� ،أع ��ادت فت ��اة
هارب ��ة �إىل كنف ذويها ،بعد ورود
منا�شدة من الأمان ��ة العامة للعتبة
الكاظمية املقد�سة بوجود فتاة (من
موالي ��د  )2006تتعر�ض للتعنيف
من قب ��ل ذويها ،الأم ��ر الذي دفعها
لرتك منزله ��ا والتوجه �إىل منطقة
الكاظمية املقد�سة حيث ا�ستقر بها
احل ��ال ب�ي�ن �أي ��دي امل�س�ؤولني عن
العتب ��ة ،الذي ��ن ات�صل ��وا بدورهم
بال�شرط ��ة املجتمعي ��ة لإيج ��اد حل

لهذه الفتاة".
و�أ�ضاف ��ت�" ،شكل ��ت ال�شرط ��ة
املجتمعي ��ة بتوجي ��ه م ��ن مديرها
العميد غالب العطية مفرزة خا�صة
من ال�شعبة الن�سوية ال�ستالم الفتاة
من العتب ��ة وت�سليمها لذويها ،بعد
الوقوف على الأ�سباب التي دعتها
لرتك منزلها".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "ال�شرط ��ة
املجتمعية ،متكنت من تقدمي الدعم
النف�سي واملعنوي للفتاة والتو�صل
لبيته ��ا و�إرجاعه ��ا لذويها ،وحثهم
عل ��ى التعام ��ل باحل�سن ��ى معه ��ا
ورعايته ��ا واال�ستماع �إليها ،و�أخذ
التعهد اخلطي منهم بعدم تعنيفها
م�ستقب ًال و�إال �سيعر�ضون �أنف�سهم
للم�ساءلة القانونية".
وكان ��ت ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة ،قد
�أعلن ��ت قبل �أي ��ام ح�صيل ��ة حاالت
العن ��ف الأ�س ��ري خ�ل�ال الن�ص ��ف

الأول من عام .2020
وق ��ال مدي ��ر ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة
العميد غالب العطية يف بيان تلقت
امل ��دى ن�سخة منه ن�سخ ��ة منه� ،إن
"ق�سمه تلقى خالل الن�صف الأول
من العام اجلاري مئات املنا�شدات
ع�ب�ر اخل ��ط ال�ساخ ��ن املج ��اين
(� ،)497أو عرب الربيد الإلكرتوين
ل�صفح ��ة ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة
العراقية الر�سمية ،تتناول الكثري
منها حاالت العنف الأ�سري".
وب�ّي�نّ العطي ��ة �أن "م ��ن ب�ي�ن تل ��ك
احلاالت ر�صدنا ( )100حالة عنف
وقع ��ت بح ��ق الن�س ��اء ،و()123
حالة عن ��ف كان �ضحيتها �أطفال"،
م�شري ًا �إىل �أن "ال�شرطة املجتمعية
متكنت من �إعادة ( )75فتاة هاربة
م ��ن من ��زل ذويه ��ا ب�سب ��ب العنف،
ف�ض�ل� ًا عن �إع ��ادة ( )40طف ًال لذات
ال�سبب".

و�أ�ش ��ار العطي ��ة �إىل �أن "ال�شرطة
املجتمعي ��ة متكنت م ��ن منع ()23
�شخ�ص� � ًا م ��ن االنتح ��ار ب�سب ��ب
العنف الأ�سري الواقع عليهم".
و�أ�ض ��اف" ،متكن ��ا بف�ض ��ل جهود
مفارزن ��ا ومنت�سبين ��ا من حتقيق
العدال ��ة الت�صاحلي ��ة ل� �ـ()188
حال ��ة ب�ي�ن الأزواج ،وح ��ل
م�شاكلهم بالطرق ال�سلمية حفاظ ًا
عل ��ى ن�سي ��ج الأ�س ��ر وترابطه ��ا
االجتماعي".
كم ��ا لف ��ت �إىل �أن "مئ ��ات ح ��االت
العنف الأ�س ��ري متت �إحالتها �إىل
مديرية حماية الأ�سرة والطفل يف
الوزارة ومراكز ال�شرطة واملحاكم
بناء على رغبة املعنف".
من جه ��ة اخرى �أ�ص ��درت رئا�سة
اجلمهوري ��ة �أم� ��س الثالث ��اء
تو�ضيح� � ًا ب�ش� ��أن قان ��ون العنف
الأ�س ��ري وذك ��رت يف بي ��ان �أنه ��ا

�روع القان ��ون من ��ذ
�أر�سل ��ت م�ش � َ
�أك َ
رث من ع ��ام بعد عقد ور�ش عدة
َ
�إ�ست�ضاف ��ت رجال دي ��ن و�أ�ساتذة
َ جامع ��ات يف القان ��ون وعل ��م
االجتماع وعل ��م النف�س وممثلني
عن ال�شرطة املجتمعية..
و�أ�ش ��ار بيان رئا�س ��ة اجلمهورية
�إىل �أن الن�سخ ��ة املتداول ��ة ب�ي�ن
الباحث�ي�ن الآن لي�س ��ت الن�سخ ��ة
َ املر�سل ��ة َ م ��ن قب ��ل رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة و�إمنا ه ��ي الن�سخة
الت ��ي مت �إعداده ��ا م ��ن قبل مكتب
�ش� ��ؤون امل ��ر�أة يف الأمانة العامة
ملجل�س الوزراء.
ونوه ��ت رئا�س ��ة اجلمهورية �إىل
�أنه وبح�س ��ب املعلومات املتوفرة
ف�أن ه ��ذه الن�سخة �أر�سلت ملجل�س
الدول ��ة ث ��م �إىل جمل� ��س الن ��واب
حيث تعكف اللجنة القانونية يف
الربملان على درا�ستها.
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�إعــــالن

الى املتهم الهارب ش .أول (اثير جنم عبد) الس��اكن
في محافظة بغداد  /مدينة الصدر  /الكيارة (محلة
 538 /زقاق  – 21 /دار  )13/باحلضور الى احملكمة وفق
احكام املادة ( )5ق.ع.د رقم  14لسنة .2008
الرائد
حت�سني �سعيد نعمة احل�سيني
ر.م .ت

�إعـــــــالن
اس��تنادا ً إلى قانون التعاون رقم ( )15لس��نة ( 1992املع��دل) النافذ وعمال ً
بنظ��ام بيع وإيجار أموال وعق��ارات التنظيمات التعاوني��ة تعلن اجلمعية
التعاونية اخلدمية إلدارة اجملمع الس��كني في زيونة عن اجراء مزايدة علنية
لتأجير محالت جتارية عدد ( )9تس��عة والواقعة ف��ي عمارات زيونة .فعلى
الس��ادة الراغبني باالش��تراك في املزايدة العلنية مراجع��ة مقر اجلمعية
للحصول على شروط املزايدة مقابل مبلغ قدره ( )75.000خمسة وسبعون
ألف دينار عراقي غير قابل للرد مس��تصحبني معهم صك مصدق باس��م
اجلمعي��ة التعاوني��ة إلدارة اجملمع الس��كني في زيونة كتأمين��ات قانونية
بنس��بة ( )%20من القيمة التقديرية وس��تجري املزايدة في مقر اجلمعية
الواقع��ة في محلة ( )718زقاق ( )22عمارات زيونة بعد مرور ( )15خمس��ة
عشر يوما ً تبدأ من تاريخ اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية الساعة
العاشرة صباحا ً ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية
بنسبة ( )%2من أصل املبلغ الذي ترسو عليه املزايدة واملصاريف األخرى.
اجلمعية التعاونية اخلدمية
لإدارة املجمع ال�سكني
يف زيونة
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طه ال�سراجي ي� ّؤ�شر مالحظات تقويمية حول قانون الأندية:

معالي الكلمة

تر�ؤ�س النادي من الم�ؤ�س�سة الحكومية �أمر َ�س ِّيئ
وع�شرات الأندية تح ّولت �إلى دكاكين!

 عمــار �ســاطع

(العنكو�شي)..
الفعل والأفعال!

ال��رواد والداعمي��ن %50
 ال والء لالعبي��ن والمدربي��ن  ..ونقت��رح �ض��م عمومي��ة
ّ
���س م�ش��اكل الريا�ض��ة  ..والتنا�س��ق مع قان��ون مجال�س المحافظ��ات �ضرورة
 الم��ال ال�سائ��ب �أُ ّ
 متابعة � :إياد ال�صاحلي

ت�شري ��ع قان ��وين ،والتجربة امل� � ّرة يف قانون
ال ��روّ اد ماثل ��ة �أمامنا كيف يعان ��ون يف دوائر
ال�صح ��ة والبلدي ��ة برغ ��م �أن قانونه ��م يق ��ول
(تراعي)"!

�أب ��دى طه ك ��رمي ال�سراج ��ي ،رئي� ��س النادي
البح ��ري ورئي�س ممثلي ��ة اللجن ��ة الأوملبية
بالب�ص ��رة �سابق� � ًا ،ا�ستغرابه م ��ن االخت�صار
ح ّد "ال ُبخ ��ل" يف اال�سرت�سال بفقرات ومواد
قان ��ون الأندي ��ة الريا�ضية املُزم ��ع امل�صادقة
مم ��ا ي�ضعه
علي ��ه يف جمل� ��س الن ��واب قريب ًا ّ
قيد التف�سريات الالحقة ،رمبا تكون مزاجية
م ��ن قبل هذا الط ��رف �أو ذاك يف ظ� � ّل الواقع
ال�سيا�س ��ي والريا�ض ��ي املعل ��وم يف كيفي ��ة
ت�سي�ي�ر الأم ��ور ،مطالب� � ًا ب�صياغ ��ة واقعي ��ة
ووا�ضح ��ة حتى لو ا�ستوج ��ب الأمر الإطالة
بد ًال من بقاء املواد مُبهمة  -على ح ّد قوله.
خ�ص به (املدى)
وقال ال�سراج ��ي يف حديث ّ
لتق ��ومي قان ��ون الأندي ��ة الريا�ضي ��ة �":أرى
م ��ن الأهمي ��ة �إ�ضاف ��ة م�صطل ��ح "الن�ش ��اط
االجتماع ��ي" للم ��ادة ( - )1ثاني� � ًا ،وكذل ��ك
معاجل ��ة امل ��ادة ( – )2الت�أ�سي� ��س ،حي ��ث
ج ��اءت فيه ��ا عب ��ارة (جمموعة م ��ن ال�شباب
واملواطن�ي�ن) وك�أن ال�شب ��اب �صن ��ف �آخ ��ر
من املواطن�ي�ن ،علم ًا �أن امل ��ادة ( - )5النادي
"هيئة جمازة وفق ًا للقانون تكوّ نها جمموعة
من املواطنني".
و�أ�ضاف ":يف امل ��ادة ( )3واملادة ( )4ال �أجد
ف ّرق ًا بني فقرات الأهداف والو�سائل ،بل �أرى
ك ّله ��ا �أه ��داف ،لأن الو�سائل ه ��ي االمكانيات
التي حت ّقق الأهداف مثل ال�ساحات واملالعب
والتمويل والفعاليات".

النقل  ..والر�سوم
وتناول ال�سراجي امل ��ادة ( )28بقوله ":يجب
�أن حتدّد التخفي�ضات اىل  50%وهي �شركات

النق ��ل احلكومي ��ة مث ��ل ال�س ��كك واخلط ��وط
اجلوي ��ة العراقي ��ة ونقل امل�سافري ��ن والوفود
والنقل الربّي ،ونق�ت�رح �إ�ضافة كلمة الر�سوم
اىل ال�ضرائ ��ب يف مو�ض ��وع الإعف ��اء بامل ��ادة
( )29من القانون".
ال�ضمان االجتماعي
وب�ش�أن امل ��ادة ( : )33يج ��ب �أن ُتلتزم الأندية

م ��ا هي اخلط ��وات الالحق ��ة ال�شك ��وى مث ًال؟
وهن ��ا �شيء مهم ج ��د ًا ال بد االنتب ��اه اليه ،ال
يوجد �إل ��زام حول مقر الن ��ادي �أو بنايته �أو
م�شروع بناء ر�سمي ،فال تزال هناك ع�شرات
الأندية عبارة عن دكاكني ،بل ق�سم منها لي�س
لها مقر"!
و�أردف ":يف امل ��ادة ( )7الهيئ ��ة الت�أ�سي�سية
ثاني� � ًا 2 -ج ��اء فيه ��ا عل ��ى �أن ال تق ��ل ن�سب ��ة
الألع ��اب الأوملبي ��ة فيه ��ا ع ��ن  ،% 50وهن ��ا
نلف ��ت عناي ��ة اجلمي ��ع �أن ��ه ال يوجد ن ��ا ٍد يف
الع ��امل ي�ستطي ��ع ال�ص ��رف عل ��ى هك ��ذا عدد
قرار ق�ضائي
م ��ن الألع ��اب ،لأن الأمر يحت ��اج اىل �ساحات
و�أ�ش ��ار اىل �أن "الف�ص ��ل الث ��اين – امل ��ادة وقاعات ومالع ��ب ومبالغ ،وبر�أيي �أن يكون
( )5الن ��ادي ،ثالث� � ًا ( 1 -الأندي ��ة احلكومية) ك ��ذا لعب ��ة جماعي ��ة وك ��ذا فردية كح ��د �أدنى
ن�ص ًا ركيك ًا ،وبحاجة اىل لغة ر�صينة وبرقم معقول".
ت�ضمّن ّ
والء العمومية
وقانونية ،ويف امل ��ادة ( )6االعرتاف – �أو ًال
ال ن ��دري م ��اذا يُق�صد بكام ��ل الأهلية ،وكيف وع ّرج اىل امل ��ادة ( 3 – )8من قانون الأندية
ميتلكه ��ا ،بالوثيق ��ة �أم م ��اذا؟ كم ��ا ورد يف اخلا�صة بالهيئة العامة اخلا�صة بـ"الأع�ضاء
العب ��ارة (غ�ي�ر م�شمول�ي�ن بالعف ��و الع ��ام �أو العامل�ي�ن" ،قائ�ل ً�ا �":إنه ��ا كلم ��ة �ضبابي ��ة
اخلا� ��ص) وهن ��ا يج ��ب �أن يُ�ض ��اف لها (غري حتت ��اج اىل نوع م ��ن التف�صي ��ل ،ونتم ّنى �أن
يك ��ون ع ��دد �أع�ض ��اء الهيئ ��ة العام ��ة معظمه
بقرار ق�ضائي بات) .
حمكوم ٍ
وتاب ��ع – وردتْ عب ��ارة (�أث ��رى عل ��ى امل ��ال من ال ��روّ اد والداعم�ي�ن وامل�شجع�ي�ن و�أبناء
الع ��ام) هل ال�ث�راء غري قان ��وين ،وهل هناك الن ��ادي و�أع�ض ��اء ال�ش ��رف ،يج ��ب �أن تكون
حكم ق�ضائي؟ لأن هذا املو�ضوع جديل كونه ن�سبته ��م �أكرث من  % 50لأن ه� ��ؤالء هم فع ًال
م�شهور ًا فا�سد ًا ،لك ��ن قانوني ًا ال يوجد �ضده من حمب ��ي الن ��ادي وحري�صني عل ��ى �أمواله
ونتائج ��ه ،ولي� ��س الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن لأن
�شيء!
موافقة الإدارة المحلية
والءهم غري كام ��ل ل�سببني مهمّني ،الأول يف
وت�س ��اءل ال�سراج ��ي بخ�صو� ��ص موافق ��ة �أي مو�سم ينتقل الالعب اىل نا ٍد �آخر وينتهي
الإدارة املحلي ��ة للمحافظ ��ة �أو الأق�ضي ��ة والءه ،وثاني� � ًا املدرب �أج�ي�ر ووال�ؤه للهيئة
والنواح ��ي �":إذا الإدارة املحلي ��ة مل تواف ��ق الإدارية".

الريا�ضية بتنفيذ قان ��ون ال�ضمان االجتماعي
لكوادره ��ا الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن والإداري�ي�ن
وغريه ��م ،وهو �ضمان ��ة مل�ستقبله ��م ،وخا�صة
غري امل�شمول�ي�ن بقانون الروّ اد ،مع �أن الأندية
ال حتبّذ ،ولكن م�صلحة الريا�ضي �أهم".

�شروط الع�ضوية

وعن �شروط الع�ضوي ��ة يف (ثالث ًا)  3 -التي
تن� ��ص على (حا�صل على ال�شهادة الإعدادية)
�أك ��د ":هذه العبارة غري �صحيحة ،ويجب �أن
تلغ ��ى ،ويحتاجها ع�ضو الهيئ ��ة العامة فقط
للرت�شيح اىل ع�ضوية الهيئة الإدارية".
�أم ��ا بخ�صو� ��ص امل ��ادة ( )9الهيئ ��ة االدارية
ثالث ًا ،يق�ت�رح ال�سراجي تبديل عبارة "لأكرث
من م� � ّرة متتالي ��ة �أو مرت�ي�ن متتاليتني" �إىل
"دورة انتخابية �أو دورتني".
وت�س ��اءل عن امل ��ادة (": )16وفق ًا لأي قانون
ُتل ��زم جمال� ��س املحافظ ��ات بالدع ��م امل ��ايل
للن ��ادي؟ يج ��ب �أن يك ��ون هن ��اك تنا�سق بني
قان ��ون الأندية وقانون جمال� ��س املحافظات
والت ��ي يج ��ب �أن تك ��ون �إح ��دى فقرات ��ه
لدع ��م الن�ش ��اط الريا�ض ��ي للأندي ��ة التابع ��ة
للمحافظة".
الم�ؤ�س�سة الحكومية

�أم ��ا ع ��ن امل ��ادة ( )18التي تن� ��ص "يجب �أن
يك ��ون رئي� ��س امل�ؤ�س�س ��ة احلكومي ��ة رئي�س ًا
للنادي الريا�ضي" �أكد ال�سراجي :حقيقة هذا
�أ�سو�أ ما جاء به القانون ومن خالل التجربة
لع ��دة �أندي ��ة ولأ�سب ��اب كث�ي�رة �أه ّمه ��ا م ��ن
يحا�سب �أو ينتقد رئي�س النادي وهو �صاحب
املال والنفوذ والتعيينات وكل �شيء؟ ثم من
�أين ل ��ه الوقت حل�ضور الن�شاطات الريا�ضية
ويجعله ��ا جميع� � ًا بي ��د النائب؟ تل ��ك م�صيبة
�أخرى! وهنا �أق�ت�رح �أن يكون رئي�س النادي
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ة احلكومية ويق� �دّم مر�شح ًا �أو
�أكرث لالنتخابات".

ال�صالحيات المالية

وبخ�صو�ص ال�صالحيات املالية بينّ ال�سراجي
":من اخلط�أ عدم حتديدها وتركها �سائبة على
ذمة النظ ��ام الداخلي لأن النظ ��ام يُعد من قبل
الهيئ ��ات الإداري ��ة وب�شكل روتين ��ي �أو �شكلي
يُ�ص ��ادق علي ��ه من الهيئ ��ة العام ��ة وتكتب فيه
ين�ص عل ��ى العمل
م ��ا ت�ش ��اء ،كما ال يوجد م ��ا ّ
التط ّوع ��ي يف الهيئ ��ة الإداري ��ة للأع�ض ��اء
والعمل بدون مقابل حي ��ث يتم االلتفاف عليه
ب�أجور النقل ،وهي �أرقام فلكية وغري معقولة
وخا�ص ��ة يف �أندية امل�ؤ�س�س ��ات .و�أمتنى عدم
االعتم ��اد عل ��ى الالئح ��ة �أو النظ ��ام الداخل ��ي
للن ��ادي يف مو�ضوع �إقالة الهيئ ��ة الإدارية �أو
�إعادة انتخابها بل ت�ضاف اىل القانون لإعطاء
ق� �وّة قانونية للهيئة العامة مبعنى �أ�ضفاء قوّة
و�صالحي ��ات للهيئ ��ة العامة �أك�ث�ر يف القانون
ك ��ي تكون فع ًال مركز الق� � ّوة يف النادي ولي�س
الهيئة الإدارية".

تكاليف البطوالت

وب�ص ��دد املادة ( )23ب�ّي نّ�ن ال�سراج ��ي ":يجب
�أن يك ��ون الن� ��ص �أك�ث�ر و�ضوح� � ًا ويت�ل�اءم
م ��ع البط ��والت الر�سمي ��ة وموافق ��ة اللجن ��ة
الأوملبي ��ة �أو االحت ��ادات املعني ��ة ،وكذل ��ك
تتحمّل احلكوم ��ة تكاليف امل�شاركة اخلارجية
للأندي ��ة يف امل�سابق ��ات املعتم ��دة دولي ًا �ضمن
م�شاكل الريا�ضة
ن�ش ��اط االحتادات �أو املث ّب ��ت �آ�سيوي ًا �أو عاملي ًا
ولي�س بطولة املل ��ك �أو اال�ستقالل وغريها من وختم طه ك ��رمي ال�سراجي مالحظات ��ه القيمّة
�":أمت ّنى عل ��ى وزارة ال�شباب والريا�ضة �أن ال
ال�شاكلة".
تعت�ب�ر النظام الداخلي كام ًال حتى لو �صادقتْ
تجربة الروّ اد
و�أ�شار ال�سراجي اىل املادة ( )24يف ملحوظة علي ��ه الهيئ ��ة العام ��ة �إال �إذا جاء وفق� � ًا ملعايري
(ورمب ��ا غريها) بقول ��ه �":أي �أل ��زام لوزارات ت�ضعها الوزارة نف�سها وت�صادق عليها ويعترب
�أخ ��رى �أو دوائر بهدف دع ��م �أو �أ�سناد الأندية بعد ذلك �ساري املفعول وخا�صة مبا يتع ّلق يف
�أو الريا�ضة يجب �أن يت ��م تن�سيقه قانوني ًا مع الأمور املالي ��ة وال�ص ��رف وال�صالحيات ،وقد
تل ��ك ال ��وزارات� ،أما عن (تراعي) ه ��ذه الكلمة يت�ساءَل البع�ض ويقول ملاذا الإحلاح على هذه
ال تعن ��ي �شيئ� � ًا ،ب ��ل غ�ي�ر ملزم ��ة اىل دوائ ��ر الأب ��واب؟ لأن �أُ ّ�س م�ش ��اكل الريا�ضة العراقية
البلدي ��ات ،املو�ض ��وع بحاج ��ة اىل �إل ��زام عرب هو املال ال�سائب والتعليمات ال�ضبابية".

عماد حم�سن يك�سب � 58ألف دوالر من الهالل ال�سوداين
 بغداد  /املدى
�أجرب االحتاد ال�سوداين لكرة القدم الهيئة
امل�ؤقت ��ة ملجل� ��س ن ��ادي اله�ل�ال الريا�ض ��ي
عل ��ى ت�سديد مبل ��غ � 58أل ��ف دوالر ملهاجم
املنتخ ��ب الوطن ��ي ال�ساب ��ق لك ��رة الق ��دم
عم ��اد حم�س ��ن ال ��ذي لع ��ب يف �صف ��وف
الفري ��ق الأول لك ��رة القدم مل ��دة  70يوم ًا
يف املو�س ��م الكروي بال ��دوري ال�سوداين
قبل ف�س ��خ العقد بالرتا�ض ��ي يوم الثالثني
من �شهر �آذار املا�ضي قبل ت�أجيل مناف�سات
امل�سابق ��ات املحلي ��ة اىل منت�ص ��ف �شه ��ر

�آب املا�ض ��ي ب�سب ��ب تداعي ��ات فايرو� ��س
كورون ��ا امل�ستجد قب ��ل �أن يع ��ود للدوران
بدون جمهور وفر�ض �إجراءات احرتازية
�صحية ووقائية .
وفت ��ح �إنه ��اء املخال�ص ��ة املالي ��ة للمهاج ��م
عم ��اد حم�س ��ن و�إغ�ل�اق مل ّف ��ه االح�ت�رايف
لدى االحت ��اد ال�سوداين لكرة القدم ح�سب
اللوائح املو�ضوعة من قبله عن طريق دفع
بقي ��ة امل�ستحقات ل ��ه املرت ّتبة بذمّة جمل�س
�إدارة ن ��ادي اله�ل�ال وف ��ق تفا�صي ��ل العقد
ال ��ذي �أبرم ��ه خ�ل�ال �شه ��ر كان ��ون الثاين
املا�ض ��ي بف�ت�رة االنتق ��االت ال�صيفية التي

كان م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن متت� � ّد لف�ت�رة مو�س ��م
ون�ص ��ف حيث �أ ّثر تع� �دّد املدربني وانعدام
الأج ��واء الإيجابي ��ة يف الفري ��ق الكروي
ب�ش ��كل مبا�شر عل ��ى التجرب ��ة االحرتافية
الأوىل لعم ��اد خ ��ارج الع ��راق الت ��ي جنى
منها هدف ًا واحد ًا فقط يف �سجّ له التهديفي
للمباريات التي لعبها يف امل�سابقات املحلية
والأفريقية للمو�سم . 2020 2019-
وق� � ّرر عم ��اد حم�س ��ن خو� ��ض جترب ��ة
احرتافي ��ة جديدة بعيد ًا ع ��ن فريقي القوة
اجلوية وال ��زوراء من خالل ارتداء فانيلة
فري ��ق املين ��اء والدف ��اع ع ��ن �ألوان ��ه حتت

�إدارة نفط مي�سان ت�سند رزاق فرحان مبالك حملي م�ساعد
 بغداد  /حيدر مدلول
ج� �دّدتْ �إدارة ن ��ادي نف ��ط مي�س ��ان
الريا�ضي ثقتها باملالك امل�ساعد املكوّ ن
م ��ن مزهر رحيم وقائ ��د ماجد و�سلمان
عبد احل�س ��ن و�أحمد عبد الر�ضا مدرب
احلرا�س للعمل اىل جانب املدير الفني
للفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم يف النادي
رزاق فرح ��ان حت�ض�ي�ر ًا للم�شاركة يف
مناف�س ��ات الن�سخة اجلديدة من دوري
الك ��رة املمت ��از امل�ؤ ّم ��ل انطالقه ��ا ي ��وم
اخلام�س والع�شرين م ��ن �شهر ت�شرين
الأول املقب ��ل مب�شارك ��ة  20فريق� � ًا من
العا�صمة بغداد واملحافظات .
وبا�شر املالك التدريبي امل�ساعد للمدير
الفن ��ي رزاق فرح ��ان عمل ��ه يف توزيع
الواجب ��ات وفق ًا للربنام ��ج الفني الذي
و�ضع ��ه يف الوح ��دات التدريبية التي
يجريها الفريق الكروي على ملعبه يف
مدينة العمارة بتواجد جميع الالعبني

املحليني الذين دافع ��وا عن �ألوان نفط
مي�س ��ان يف املو�س ��م املا�ض ��ي وا ُ
جل ��دد
الذي ��ن ان�ض ّم ��وا م ��ن �صف ��وف الف ��رق
الأخرى امل�شاركة يف املو�سم اجلديد من
دوري الكرة املمّتاز ويقف على ر�أ�سهم
القائ ��د املخ�ضرم نور �ص�ب�ري ،وكذلك
املحرتف اليمني نا�صر حممدوه الذي
ج� �دّدت �إدارة الن ��ادي الثقة ب ��ه ملو�سم
�آخر من �أجل زيادة معدّل درجة اللياقة
البدني ��ة والفنية واالن�سج ��ام ال�سريع
اىل جان ��ب خو� ��ض عدد م ��ن املباريات
التجريبي ��ة التي �ست�سه ��م يف جاهزية
الكامل ��ة قب ��ل الدخ ��ول يف خو� ��ض
املناف�سات احلقيقية للم�سابقة .
وت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي نف ��ط مي�س ��ان
الريا�ض ��ي وجماهريه ��ا الكب�ي�رة
املتواجدة يف مدينة العمارة من رزاق
فرح ��ان �أن يك ��وّ نَ فريق ًا �شر�س� � ًا لبقية
الف ��رق املناف�س ��ة ،الف ��رق اجلماهريية
البغدادي ��ة ،ال�سيما �أن ��ه كان احل�صان

الأ�سود ال ��ذي يرهبها عندم ��ا تواجهه
عل ��ى ملعب ال�شع ��ب الدويل م ��ن �أجل
حتقي ��ق الغايات الت ��ي تبحث عنها من
خ�ل�ال التواج ��د �ضم ��ن دائ ��رة الفرق
الأربعة الكبار يف نهاية زمن امل�سابقة
يف ظ ��ل االمكاني ��ات الرائع ��ة الت ��ي
ت�ض ّمه ��م القائم ��ة النهائي ��ة م ��ن العبي
اخل�ب�رة وال�شب ��اب الذين له ��م القدرة
الفائق ��ة عل ��ى ترجم ��ة �أف ��كار امل�ل�اك
التدريب ��ي عل ��ى امل�ستطي ��ل الأخ�ضر،
وتقدمي كرة ق ��دم يتمتع بها املتابعون
ل�ش� ��ؤون الك ��رة العراقي ��ة وال�سيم ��ا
مدرب ��و املنتخبات الذي ��ن �ض ّموا عدد ًا
منهم اىل �صفوف فرقهم لال�ستحقاقات
القاري ��ة يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،ومنهم
حمم ��د مزهر الذي كان من �أبرز جنوم
الأوملب ��ي يف بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت
 22عام� � ًا التي جرت يف تايالند مهّد
الطري ��ق نح ��و �إعارت ��ه اىل �صف ��وف
فري ��ق ال�شرط ��ة حامل اللق ��ب للمو�سم

الث ��اين على الت ��وايل بن ��ا ًء على طلب
املدير الفني عبد الغني �شهد .
ويعترب فري ��ق نفط مي�سان لكرة القدم
الفري ��ق الثاين من املنطق ��ة اجلنوبية
ال ��ذي يت ��وىل رزاق فرح ��ان رئا�س ��ة
امل�ل�اك التدريبي بعد فري ��ق الديوانية
ال ��ذي جن ��ح يف �إيق ��اف نزي ��ف نقاطه
الت ��ي ح�ّي�رّ ت �أن�ص ��اره ب�ش ��كل كب�ي�ر
ومت ّكن يف النهاية مبعيّة زميله ح�سام
فوزي جنم الكرة العراقية ال�سابق يف
�إبقاء الديوانية �ضمن دوري الأ�ضواء
برغ ��م الأزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة الت ��ي
كان مي� � ّر به ��ا والتي تركت دين� � ًا ثقي ًال
للم ��درب رزاق فرح ��ان وح�سام فوزي
ترف� ��ض �إدارته احلالية التط� � ّرق اليها
بحجة �أن جمل� ��س املحافظة واملحافظ
ّ
يخ�ص�ص ��ا ميزاني ��ة للن ��ادي و�إن
مل
ّ
ال�ص ��رف على الفري ��ق الكروي هو من
احل�ساب اخلا�ص لرئي�سه ح�سني علي
العنكو�شي .

قي ��ادة املدرب الروماين تيتا ل�شعوره ب�أنه
�سيك ��ون الورق ��ة الرابح ��ة اجلدي ��دة اىل
جانب زمالئه يف الفريق من �أبناء الب�صرة
واندماج ��ه ال�سري ��ع مع رابط ��ة امل�شجعني
الذي ��ن يرتبط ع ��دد منهم بعالق ��ات وثيقة
ت�سه ��م كثري ًا يف ا�ستع ��ادة ح�سّ ه التهديفي
يف ه� � ّز �شباك املناف�سني ،وع ��ودة ال�سفانة
للمناف�س ��ة بقوّة على لق ��ب املو�سم اجلديد
اىل جان ��ب �أنه �سيحظ ��ى مبتابعة من قبل
ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت�ش ومالكه
امل�ساع ��د م ��ن �أج ��ل الع ��ودة ال�سريعة اىل
�صفوف املنتخب الوطني لكرة القدم .

بعي ��د ًا ع ��ن مق ّدم ��ات �أو �سياقات املق ��االت ال�صحفي ��ة ،ف�إن
�أ�س ��م ح�س�ي�ن العنكو�ش ��ي ،بات ي�ت�ردّد يف �أغل ��ب �أحاديث
الريا�ضي�ي�ن ،بل �أن ا�سمه يرتب ��ط اليوم مع ا�سماء املهت ّمني
بالريا�ضة والداعمني لها!
لي� ��س بغري � ٍ�ب �أب ��د ًا �أن جن َد ه ��ذا اال�سم يطف ��و على �سطح
الأح ��داث ،وي�صب ��ح ال�شغ ��ل ال�شاغ ��ل لن�ش ��رات الأخب ��ار
وعناوي ��ن ال�صح ��ف وم ��ادّة د�سم ��ة ملواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي ،فالطريق اىل الق ّمة يبد�أ من الدعاية واالهتمام
لي�ص ��ل اىل ال�شهرة التي يفرت�ض �أن تك ��ون �إحدى الركائز
امله ّم ��ة يف تعميق التوا�صل بني املنجزات واجلمهور الذي
ينتظر املزيد واملزيد!
فالعنكو�ش ��ي ،رج� � ٌل جدي ��د دخ ��ل اىل مي ��دان اال�ستثم ��ار
الريا�ض ��ي بد�أ م ��ن مدينت ��ه الديوانية وو�ص ��ل اىل مرحلة
اجلد والفعل من خالل ما حققه حتى الآن من توازن عميق
ومهم بني ما يحل ��م بتحقيقه وما يريد الو�صول �إليه ،حتى
من خالل ال�ساحة الت ��ي تخلو من الكثريين وباتت تقت�صر
عليه فقط!
ويف احلقيق ��ة �إن الأو�ضاع الراهنة ان�سجمت ،بل وتناغمت
املن�صة التي يري ��د �أن ينطلق
متام� � ًا مع و�صول الرج ��ل اىل ّ
ّ
منه ��ا �ص ��وب الطموحات الت ��ي ر�سمها ل ��ه �أو املخطط الذي
�سيجع ��ل منه منوذج� � ًا يف البحث عن �إطالل ��ة جديدة زاهية
ملدينة الديوانية التي ال متلك �سوى الريا�ضة لتكون البوابة
الأمثل يف حتقيق املنجز جلماهري توّ اقة تع�شق كرة القدم!
وللأمانة ،ف� ��إن �إ�صرار الرجل عل ��ى جلب العبني حمرتفني
من جن�سيات خمتلف ��ة �أوروبية والتينية مدعومة بعنا�صر
حملية من �أ�سماء مه ّمة ،و�ضعت نادي الديوانية �أمام مه ّمة
كب�ي�رة ،بل �إن �أخبار النادي باتت تتناف�س ،مع الولع الذي
ي�ض ��رب اجلماه�ي�ر ،لف ��رق جماهريي ��ة عريق ��ة ومعروفة،
و�ضعت النادي الأحمر يف حالة ا�ستنفار ق�صوى ،كونه �أمر
مي�ض على تواج ��ده يف دوري الأ�ضواء
جدي ��د على نا ٍد مل ِ
�س ��وى ثالثة موا�س ��م م�ستمرة مبقابل تاري ��خ �سابق حافل
بالعط ��اء ي�ص ��ل اىل  27عام ًا حيث التواج ��د لأول م ّرة مع
كبار فرق الدوري املمتاز!
وهن ��ا ال �أريد الرتكيز عل ��ى التاريخ ،كونه �سج ًال �شرفي ًا ،غري
�أن الق�ضي ��ة ه ��ي �أن االهتم ��ام قد يح ��رق الأخ�ض ��ر والياب�س
يف ظ ��ل االفتق ��ار اىل اخلربة ال�سابقة والتفعي ��ل املُعقد لأمور
قد تع ��ود بال�ضرر على ن ��ا ٍد كان يفتقر اىل �أب�س ��ط م�ستلزمات
ومتط ّلب ��ات البقاء يف دوري الك ��رة مع الأقوياء ،بل كان حتى
أحيان
ف�ت�رة قريبة يعاين م ��ن �ضائقة مالية تدفعه ليل ��وّ ح يف � ٍ
كث�ي�رة باالن�سح ��اب من امل�سابق ��ة ،فكيف به يك ��ون فج�أة �أحد
الق ��وى الكروية الت ��ي يُعتق ��د �أن يح ّقق فيها مفاج� ��أة مدوّ ية،
ومن العيار الثقيل؟!
الق�ضي ��ة �أيه ��ا ال�س ��ادة� ،أن ن ��ادي الديواني ��ة وبوج ��ود
�شخ� ��ص م�ستثم ��ر يقود د ّف ��ة االنتق ��ال من مرحل ��ة الركود
واله ��واة اىل الن�ضوج الفكري االحرتايف ،تعد نقلة نوعية
وا�ضح ��ة باجتاه ّ
فك ارتب ��اط الأندية م ��ن الدعم احلكومي
والتخ�صي� ��ص امل ��ايل �ص ��وب االنفت ��اح وع ��امل االحرتاف
و�سوق اال�ستثم ��ار ،كونه الواجهة الأف�ضل لتحقيق غايات
واقعية لريا�ضة االجناز!
ال �أري ��د �أن �أمتدح العنكو�ش ��ي� ،أو �أملّع �صورته ،فالرجل مل
ألتق بهِ  ،لكن من ح ّقي �أن �أ�س�أل :من �أين �أتى هذا الرجل بكل
� ِ
ّ
هذه الأموال ،ووفر فر�ص ��ة تاريخية لفريق كرة الديوانية
ال ��ذي كان يواج ��ه �ضغوطات متع� �دّدة �أو�صلته اىل مرحلة
التعامل بالآجل ،وي�ستدي ��ن الأموال لتم�شية �أحواله ودفع
رواتب العبيه وكادره التدريبي حتى وقت قريب؟!
ال �أ�ش ��كك بالرج ��ل مطلق� � ًا �أو م ��ا ميلكه م ��ن ج ��اهٍ و�سمعةٍ ،
لكنن ��ي �أرب ��ط اهتمام� � ُه بن ��ادي الديواني ��ة ،بتل ��ك الأدوار
املتنوعة املختلف ��ة التي لعبتها وجوه �سيا�سية م ّرت علينا،
ّ
دعم ��تْ و�صالتْ وجالت ووع ��دت ،لكنها يف النهاية اختفت
وتب� �دّدت ،ورمبا تال�ش ��ت و�أ�صبحتْ م ��ن املا�ضي ،وهو ما
مكان �آخر!
�أخ�شى �أن يتك ّرر ،فنحن يف العراق ول�سنا يف ٍ
**
�دوي ،ومن
يق ��ول املث ��ل ال�صين ��ي" :م ��ن يجاملن ��ي هو ع � ّ
يلومني هو ُمع ّلمي".
الق�ضية �أيها ال�سادة� ،أن نادي الديوانية
وبوجود �شخ�ص م�ستثمر يقود ّ
دفة االنتقال
من مرحلة الركود والهواة الى الن�ضوج
الفكري االحترافي ،تعد نقلة نوعية
وا�ضحة باتجاه ّ
فك ارتباط الأندية من
الدعم الحكومي والتخ�صي�ص المالي �صوب
االنفتاح وعالم االحتراف و�سوق اال�ستثمار،

يوجه �إنذار ًا �إىل فرق الربميرليغ !
الريدز ّ
 بغداد  /املدى
ال�صدارة حتى نهاية زمن امل�سابقة �أثر فوزه
الكب�ي�ر على ج ��اره التقليدي فري ��ق �أر�سنال
وجّ ه فريق ليفربول �إن ��ذار ًا �شديد ًا اىل بقية بنتيج ��ة ( )1-3يف القمّة النارية التي جرت
الفرق املناف�سة له على لقب الدوري الإنكليزي بينهم ��ا بغياب اجلماهري يف ختام مناف�سات
للمو�س ��م احلايل ب�أنه لن يتنازل ب�سهولة عن املرحلة الثالثة .

وحق ��ق فري ��ق ليفرب ��ول االنت�ص ��ار الثال ��ث
عل ��ى الت ��وايل يف بداي ��ة م�ش ��واره للدف ��اع
ع ��ن لق ��ب الربميرلي ��غ و�ضع ��ه يف مرك ��ز
الو�صاف ��ة بر�صي ��د  9نقاط بف ��ارق الأهداف
عن فريق لي�س�ت�ر �سيتي حيث �ساهم كال من
ال�سنغايل �ساديو ماين واال�سكتلندي اندرو
روبرت�س ��ون والربرتغ ��ايل دييغو غوتا يف
�إح ��راز �أه ��داف فري ��ق الريدز ال ��ذي وا�صل
احلفاظ على العالمة الكاملة بدون تعادل �أو
هزمية وهو �أمر �أ�سعد كثري ًا مدربه الأملاين
يورغ ��ن كلوب ملوا�صلة العبيه تنفيذ خططه
نح ��و ح�صد املزي ��د من النق ��اط و�صو ًال اىل
ني ��ل اللقب يف النهاي ��ة قبل خت ��ام امل�سابقة
بع ��دة �أدوار وه ��و م ��ا ح ��دث يف املو�س ��م
املا�ضي .
وث�أرت كتيبة كلوب من الهزمية التي تلقتها
�أم ��ام فري ��ق �أر�سنال ب ��ركالت الرتجيح قبل
�شه ��ر واح ��د يف مب ��اراة ال ��درع اخلريي ��ة
بافتت ��اح مناف�سات املو�س ��م الكروي احلايل
الإنكليزي .
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الجذور الثقافية الهل ال�سلطة..
مقارنة بين عهدين

مكافحة �آفة الف�ساد البد �أن تبد�أ
من �أعلى قمة هرم ال�سلطة

في درا�سة ال�شخ�صيات العامة في
الحقول المتنوعة والذين برزوا
تاريخي ًا بمواقع تقدَّ موا فيها
متنفذين وفاعلين ،يتحتم على
الباحث درا�سة ن�ش�أتهم وجذورهم
الثقافية والفكرية ومقاربتهم مع
نظرائهم.

كما يقال �أن تنظيف �أدراج المكتب يبتدئ من االعلى مرورا بكل االدراج و�صوال الى
الدرج النهائي ولي�س العك�س  ،بمعنى �أن �إ�ستئ�صال الف�ساد في العراق برغم كونه
جهدا �إ�ستثنائيا �ضخما في خطورة تداعياته وفي التعقيد والح�سا�سية الناجمة
عنه � ،إال انه ممكن التحقق ب�شرط البدء به من قمة �سلم ال�سلطة ال�سيا�سية ولي�س
العك�س� .إن التغافل عن محا�سبة كبار حيتان او داين�صورات الف�ساد لن يكون �إجراء
كافيا �أو حا�سما وفقا للمعايير ال�سيا�سية والقانونية – العدلية "الق�ضائية" .من
هنا �ضرورة ترجمة �إجراءات ال�سلطة التنفيذية والق�ضائية و�سلطة االعالم �إلى
عالمات م�ضيئة وا�ضحة نهجا وقانونا في محا�سبة المف�سدين ح�سابا �سيا�سيا –
ق�ضائيا ع�سيرا نظرا لإهدارهم المال العام دون ح�سيب او رقيب وكما يقال في
المثل الدارج " :المال ال�سائب يعلم ال�سرقة".

لو �أخ�ضعن ��ا ال�سيا�سي�ي�ن العراقيني الذين
يدي ��رون دف ��ة احلك ��م ِل�ش ��روط الدرا�س ��ات
التاريخي ��ة واالجتماعي ��ة بو�صفه ��م
�شخ�صيات عامة وفر لها القد ُر مواق َع هامة
يف �صناع ��ة التاري ��خ و�إ�ص ��دار الق ��رارات
و�إنفاذ القانون وبن ��اء الدولة وم�ؤ�س�ساتها
بعد تفكيكها ،ونقارنه ��م بالنخبة التي بنت
الدول� � َة بعد االحت�ل�ال الربيط ��اين للعراق
عام  ١٩١٧ميكن لنا حينها بلوغ م�ستويات
عالية من احلقائق والأ�سب ��اب التي �أف�ضت
�إىل جن ��اح نخب ��ة االحت�ل�ال الأول ول ��و
ن�سبي� � ًا ،وف�ش ��ل نخبة االحت�ل�ال الثاين يف
بن ��اء الدول ��ة رغ ��م �أن مهم ��ة الآخري ��ن ُتعد
�أ�سه ��ل لكونه ��م مل يُن�ش�ؤوا م ��ا �أخذوه على
عاتقهم على فراغ.
بينما كان ��ت نخبة العه ��د الأول تتكون يف
�أغلبه ��ا م ��ن �شخ�صيات ع�سكري ��ة حمرتفة
وتتب ��و�أ مواق ��ع مرموق ��ة م ��ع �شخ�صي ��ات
قانوني ��ة ومتع ّلم ��ة تعليم� � ًا حديث� � ًا،
وت�ش َّرب ��ت مبب ��ادئ احلداث ��ة والع�صرن ��ة.
ف� ��إن ماميك ��ن �أن نع�ث�ر علي ��ه عن ��د درا�سة
الأغلبي ��ة م ��ن ال�شخ�صي ��ات املكون ��ة للعهد
الثاين ه ��و انحدارها من �أ�ص ��ول تعليمية
تقليدي ��ة ّ
تغطيه ��ا امل�سح ��ة التعليمي ��ة
القدمي ��ة املغلق ��ة م ��ع �أقليّة متع ّلم ��ة تعليم ًا
جيد ًا.بي ��د�أن الأغلبي ��ة ه ��م م ��ن �ساكن ��ي
املن ��ايف واملن�ضوين حت ��ت �ألوية ع�سكرية
ملي�شياوي ��ة معار�ضة مل ت�سن ��ح لهم فر�ص ًة
للرتقي والتطور الفكري والثقايف ،وظ َّلت
ثقافته ��م التقليدي ��ة امل�ستن ��دة �إىل ال�ت�راث
والدي ��ن واملا�ضوية ه ��ي الفاعل الأكرب يف
تكوينه ��م الفك ��ري و�سلوكياته ��م و�صياغة
�أمناطه ��م التنظريي ��ة ومواقفه ��م ون�ش�أتهم
االيديولوجي ��ة .بينما خا� ��ض رجال العهد
الأول بطائفيته ��م غمار عملي ��ة بناء الدولة
بحِ كمة و�ص�ب�ر واندكاكهم به ��ذا البناء ،اذ
ع� �دّوه جزء ًا من وجوده ��م  ،وماجَ نوه من
مكا�س ��ب وامتي ��ازات مادي ��ة ووجاهي ��ة مل
متنعه ��م م ��ن الت�ضحي ��ة يف �سبي ��ل ت�شييد
دول ��ة مب�ؤ�س�س ��ات فاعل ��ة وقان ��ون �أ�سا�س
ونظام تعليمي فاخر ومتطور�.أما �سيا�سيو
العه ��د الثاين فق ��د �أثبت ��ت �سلوكياتهم وما
ح�صل على حياتهم من ترف وازدهار �أنهم
ا ّتخذوا ال�سلط َة و�سيل ًة للمغامن واملكا�سب
ومل يندكوا مب�شروع البن ��اء اندكاك ًا ي�شي
ع ��ن �إرادة ببناء دولة وكجزء من وجودهم

 حيدر نزار ال�سيد �سلمان

التاريخي .ومبقابل املكا�سب واالمتيازات
�أهمل ��وا الت�شيي ��د والتعم�ي�ر والتحدي ��ث
وا�ستغرق ��وا بال�ص ��راع عل ��ى املناف ��ع
وال�سلط ��ة كو�سيل ��ة لهذه املناف ��ع وتقدَّمت
م�صا ُ
حله ��م و�أحزابُهم عل ��ى امل�صالح العليا
للب�ل�اد .ومم ��ا يب ��دو وا�ضح� � ًا �أن نك ��ران
ال ��ذات مل يكن فاع�ل ً�ا يف �إدارة الدولة ،مما
يف�ض ��ح الت ��دين الفك ��ري والثقاف ��ة الدني ��ا
التي �أ�شاعوه ��ا واتخذوها و�سيل ًة للهيمنة
جذور ثقافية رخوة و�ضعيفة.
كتعب�ي�ر عن
ٍ
فق ��د كان هاج� ��س االنتق ��ام واخل ��وف م ��ن
املا�ض ��ي يالحقه ��م ،وب ��دا �صريح� � ًا عل ��ى
�سلوكياتهم ومواقفهم ،وان�شغلوا باجرتار
املا�ض ��ي وم�آ�سي ��ه دون �أن يعمل ��وا عل ��ى
تكوي ��ن هوي ��ة وطني ��ة وجامع ��ة وان�ش ��اء
نظام حك ��م ر�شيد ي�ستن ��د �إىل مبد�أ العدالة
والتعام ��ل ح�سب فل�سف ��ة املواطنة  .ورمبا
هذه من القوا�سم امل�شرتكة مع رجال العهد
الأول بنزعته ��م الطائفية .بي ��د �أنهم كانوا
حري�صني عل ��ى بناء هوي ��ة وطنية جامعة
تتجاوز الهويات الفرعية وكانت و�سيلتهم
الأ�سا�س التعليم واجلي�ش ،فقد بذل �ساطع
احل�ص ��ري بدع � ٍ�م م ��ن النخب ��ة ال�سلطوي ��ة
جه ��ود ًا كب�ي�رة يف البن ��اء االجتماع ��ي
ع ��ن طري ��ق التعلي ��م ومركز ّيت ��ه وتوحي ��د
مناهجه .ومبوازاة ذلك �أخذ �آباء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ببناء جي�ش حمرتف حام للبالد
والد�ست ��ور ممث�ل ً�ا لهيب ��ة الدول ��ة والأم ��ة
جم�سدة للقوة
وكم�ؤ�س�سة �شرعي ��ة وحيدة ّ
والق�سر وال�س�ل�اح� .أما رجال العهد الثاين
فقد �أ�سرفوا يف تكري� ��س الهويات الفرعية
والتدافع املذهب ��ي وحاولوا تك�سري قوائم
م ��اكان موج ��ود ًا من نزع ��ة لهوي ��ة عراقية
جامع ��ة و�أب ��دوا مرون ��ة وت�ساه�ل ً�ا عجيب ًا
مع دعاة ال�ص ��راع املذهبي ومروّ جي الفكر
االنق�سام ��ي عل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ،والأم ��ر
ي�شمل حتم ًا اجلميع� ،شيعة و�سنة و�أكراد؛
وب ��دل االعتم ��اد عل ��ى املدر�س ��ة والتعلي ��م
ك�سبي ��ل لالحت ��اد الوطن ��ي وتقوي ��ة حلمة
الهوية العراقية ون�سيجها �أبدعوا يف ن�شر
الت�شت ��ت والفرقة عرب اخلطاب ��ات الفرعية
واتخ ��ذوا م ��ن الأماك ��ن الديني ��ة ح�صون� � ًا
لذلك .وب ��د ًال عن اجلي� ��ش الوطني الواحد
جعلوا من �أحزابه ��م و�أذرعهم امل�سلحة يف
تناف� ��س و�صراع حادين مع ��ه ،ومما ميكن
قول ��ه �أن �سيا�س ��ي العه ��د الأول كان ه ّمه ��م

الأ�سا�س تتويج العراق كر�أ�س وقوّ ة قائدة
متبوع ��ة من قب ��ل العرب وقل ��ب ناب�ض يف
الإدارة وال�سيط ��رة ،وه ��و يف تعار�ض مع
فل�سف ��ة الإدارة واحلك ��م واال�سرتاتيجي ��ا
عند �سيا�س ��ي العهد الثاين الذين �أخ�ضعوا
بالده ��م لإم�ل�اءات دولي ��ة و�إقليمي ��ة كبل ��د
تاب ��ع يفتقر ل�شروط الت�أثري والفعل القوي
ح ّت ��ى بل ��غ احل ��ال �أن حزب� � ًا �سيا�سي� � ًا م ��ن
دول ��ة �أخرى �أن يك ��ون ذا نفوذ و�سلطة يف
التالعب مب�صريه وحكومته.
لي� ��س هن ��اك م ��ن �أ�سباب �أك�ث�ر ت�أث�ي� ً
را من
الأ�سباب الثقافية يف فر�ض �أمناط ال�سلوك
والت�ص ��رف عل ��ى رج ��ال كال العه َدي ��ن ،فقد
فعلت اجل ��ذور الثقافي ��ة لكل فري ��ق فعلتها
يف �إدارة الدول ��ة و�صناع ��ة ا�سرتاتيجيتها
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة .ول َّأن الدرا�س ��ات
عن العه ��د الأول غزي ��رة ف� ��إن الدرا�سة عن
اجلذور الثقافية والفكرية عن العهد الثاين
�أم�س ��ت �ضرورة مطلوبة م ��ن قبل الباحثني
التاريخي�ي�ن واالجتماع�ي�ن لإمكاني ��ة فه ��م
م�شكلة ا ُ
حلك ��م ومعاجلتها .ومادمنا نعي�ش
يف هذه املدّة الراهنة ف�إن االنغالق الفكري
واملا�ضوي ��ة لل�سلط ��ة احلاكم ��ة و�أحزابه ��ا
وحت ��ى انحداراته ��ا الطبقي ��ة �ساهم ��ت يف
ف�شله ��ا وف�ساده ��ا ،بل التفاخ ��ر مبا الميكن
التفاخ ��ر ب ��ه؛ مثلم ��ا ه ��و �إهماله ��ا للجي ��ل
اجلديد الذي يتغ ّذى بالفكر اجلديد والتطلع
مل�ستقبله وم�ستقبل بالده ،وهو منط تفكري
يختلف عن طبيعة التفكري عند �أغلب رجال
ال�سلط ��ة ونخبته ��ا ال�سيا�سية :ه ��ذا اجليل
الذي يريد العي�ش يف العامل املعا�صر بدولة
عدالة قوية ذات �سيادة وت�أثري يف حميطها
وبعقلية تنفت ��ح يومي ًا مع �آليات وتداعيات
العوملة وفعلها الهاديء وال�صاخب؛الميكن
ل ��ه اخل�ض ��وع لتجريدات و�أوه ��ام ي�سوقها
�اب
�سا�س� � ٌة هدفه ��م فر� ��ض ال�سيط ��رة بخط � ٍ
عتيق يتوارى خلف دعاوى عقائدية �أحياناً
و�سلوكي ��ات غريب ��ة �أحيان ًا�أخ ��رى .ومل
يع ��د هذا اجلي ��ل قانع ًا بالوع ��ود ال�سرمدية
مقابل ال�سكوت ع ��ن ب�ؤ�س �أحواله ومتادي
الفا�سدي ��ن با�ستغفاله .ولع َّله تف� �وَّق ثقافي ًا
وفكري� � ًا عل ��ى مَن يحكم ��ه� ،س ��واء ًا بروحه
الوطني ��ة �أو بطموحاته ومواقفه .ولو كان
رجال ال�سلطة يتمتعون بثقافة علوية وفكر
حدي ��ث منفت ��ح ل�سلك ��وا �سل ��وك ًا خمتلف ًا مل
تبلغ معه الأو�ضاع �إىل ماو�صلت �إليه.

ولكن �أي ��ة �سرق ��ة؟ �إنها من الط ��راز الثقيل
جدا والذي من ال�صعب تتبعه و�إ�سرتجاعه
خلزين ��ة الدول ��ة لإن ��ه و�ضع من قب ��ل كبار
املف�سدي ��ن يف ح�سابات �سري ��ة الكثري منها
تع ��د وهمي ��ة او �أنها حتمل ا�سم ��اءا �أخرى
ل�شخ�صي ��ات يعرفها الفا�سدون حق املعرفة
ولكنها غري م�شخ�صة جيدا لل�شعب العراقي
بالنظر لكون الف�س ��اد يعمل يف �إطار �شبكة
م ��ن العالق ��ات البيني ��ة املعق ��دة والتي من
ال�صعوب ��ة مب ��كان ك�شفه ��ا �.صحي ��ح �إن
التكتالت احلزبية – ال�سيا�سية يف العراق
تتمت ��ع ب�إمكانية مالي ��ة – �أقت�صادية كبرية
ج ��دا يف ظل مكاتبه ��ا االقت�صادي ��ة ولكنها
بذات الوقت التخ�ض ��ع للرقابة واملحا�سبة
الدقيق ��ة الله ��م �إال م ��ا ندر او م ��ا رحم ربي
كم ��ا يق ��ال .ل�ست ب ��وارد ذكر حجم ��ا معينا
لقيم �صفقات الف�ساد ال�ضخمة ولكنها ت�صل
وفق ��ا لإراء الباحث�ي�ن ومراك ��ز الدرا�س ��ات
واالبحاث �إىل مليارات الدوالرات خ�سرها
العراق يف الفرتة بني 2020 2003-نتيجة
لعقود غري ر�صين ��ة �أو "وهمية" مت عقدها
مع �شركات يفرت�ض �أن تتمتع ب�سمعة دولية
�أو �إجي ��دة او ر�صين ��ة ولكنه ��ا يف حقيق ��ة
االم ��ر مل حت�سن �إدارة احلوكمة � .أو كونها
مبال ��غ مالية كبرية جدا ذهب ��ت �إىل جيوب
فئ ��ات عديدة من مايع ��رف ب"الف�ضائيني"
على امل�ستويني امل ��دين والع�سكري� .ضمن
ه ��ذا ال�سي ��اق ك�ش ��ف م�ؤخرا ع ��ن مايعرف
ب"الروات ��ب املزدوج ��ة" الت ��ي مت �أيقافها
م�ؤقتا ب�أفرتا�ض �أن يت ��م ا�سرتدادها الحقا
بغي ��ة حتويله ��ا خلزين ��ة الدول ��ة وم ��ن ثم
توزيعه ��ا للفئ ��ات املحروم ��ة "الفق�ي�رة"
املتعفف ��ة الت ��ي ت�ستحقه ��ا .ترتيب ��ا على ما
تقدم مت �إعالن قرار مهم هدفه �إيقاف م�ؤقت
ملزدوج ��ي روات ��ب "رفحا"وفق ��ا لقرار رقم
 27ملجل�س ال ��وزراء العراقي الذي وبرغم
ذل ��ك �سمح "�إقت�صارها عل ��ى �شخ�ص واحد
فقط واليتجاوز راتب ��ه على مليون دينار"
ب�ش ��رط "ان يك ��ون مقيم ��ا داخ ��ل الع ��راق
ورب ��ا لإ�س ��رة واليوجد لدي ��ه �أي راتب من
الدول ��ة" .علم ��ا ب�إن �إتخاذ مث ��ل هذا القرار
امله ��م ع ��د ج ��زءا م ��ن "حزم ��ة �أ�صالح ��ات
�أو�س ��ع نطاق ��ا ته ��دف �إىل تر�شي ��د االنفاق
وتخفي� ��ص التكالي ��ف وحتقي ��ق االن�صاف

ومعاجل ��ة التباين ��ات يف االنف ��اق العام".
�إنطالق ��ا م ��ن ذلك �سع ��ت حكوم ��ة الكاظمي
ب�إجتاه مكافحة الف�ساد من خالل ا�ستخدام
�آليات منا�سبة ملكافحة الف�ساد منها تا�سي�س
اجلنة الدائمة للتحقي ��ق يف ق�ضايا الف�ساد
(�سب ��ق و�أن مثلها املجل� ��س االعلى ملكافحة
الف�ساد) �أم ��ا جهاز مكافح ��ة االرهاب الذي
واجه ب ��كل �شجاعة �إرهاب داع�ش فقد كلف
بالق ��اء القب�ض عل ��ى ر�ؤو�س الف�س ��اد وفقا
لق ��رارات ق�ضائية تتمت ��ع بال�شفافية �أخذت
�ش ��كل " :مذكرات القاء قب�ض ر�سمية"وهو
م ��ا مت فعلي ��ا يف االون ��ة االخ�ي�رة حيث مت
�إعتقال عدد م ��ن ال�شخ�صيات التي ت�سنمت
مواق ��ع امل ��دراء العام�ي�ن  .م ��ن هن ��ا ميكن
�إعتب ��ار مكافحة الف�ساد ظاه ��رة تعد �صنوا
ل�ل�ار�آء القائل ��ة ب�إمكاني ��ة ن�شوبه ��ا ،حرب
�شامل ��ة بانتظ ��ار �أن تت�س ��ع دائرتها لت�شمل
جهات وا�شخا� ��ص يحتلون اجلزء العلوي
يف �أعل ��ى �سل ��م ه ��رم ال�سلطةال�سيا�سي ��ة
"التنفيذي ��ة" م ��ن وزراء وم�س�ؤولني كبار
�سابق�ي�ن � .إن ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء يف
ال 12م ��ن ماي ��و املا�ض ��ي ( )2020املوجه
ملكافحة الف�ساد ا�شار اي�ضا �إىل مايلي :
�إع ��ادة درا�س ��ة م�شاريع القوان�ي�ن املتعلقة
مبكافحة الف�ساد  ،ومبا يفعل من �إجراءات
مكافحت ��ه ويق ��وي جناحته ��ا  ،والتاكي ��د
عل ��ى تعزي ��ز دور امل�ؤ�س�س ��ات املعنية بذلك
م ��ن هيئة النزاه ��ة وديوان الرقاب ��ة املالية
االحت ��ادي  ،بالتن�سي ��ق مع االمان ��ة العامة
ملجل�س الوزراء ،والت�أكيد على حرية تبادل
املعلوم ��ات وحق احل�صول عليها من خالل
اال�س ��راع بت�شكي ��ل قان ��ون ح ��ق احل�صول
عل ��ى املعلوم ��ة" .ال�ش ��ك �أن احل�صول على
معلومات دقيقة ع ��ن الفا�سدين واملف�سدين
الكبار واالخرين مم ��ن �سهلوا مهمة �إهدار
و�إخف ��اء مليارات او مالي�ي�ن الدوالرات مت
ت�سريب جزءا مهم منها عرب منافذ ومالذات
خارجي ��ة �سيمك ��ن ال�سلط ��ات املعني ��ة م ��ن
تنفيذي ��ة – برملاني ��ة – ق�ضائي ��ة و�إعالمية
م ��ن لع ��ب دور حيوي ن�شط يع ��زز من دور
منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين م ��ا ي�سه ��م م ��ن
متابعة ا�سرتداد اموال الدولة او على االقل
جزءا مهما منها كلما �أمكن ذلك �إعتمادا على
توف ��ر الفر�ص املالئمة .ترتيبا على ما تقدم
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 ،منظ ��ور �أخ ��ر �سلط ��ت حكوم ��ة الكاظمي
ال�ض ��وء علي ��ه �إال وه ��و �أجه ��زة املراقب ��ة
االمني ��ة – اال�ستخباري ��ة – التقني ��ة "�آلية
االمتت ��ة" الفاعل ��ة للمناف ��ذ احلدودية التي
ترب ��ط العراق بجريانه �ستمك ��ن ال�سلطات
العراقية احلكومية من ا�سرتداد جزءا �أخر
مهم م ��ن اموال العراق التي �أهدرت ب�سبب
�ضع ��ف الرقاب ��ة عل ��ى املناف ��ذ احلدودي ��ة
امل�شرتكة يف جن ��وب و�شرق العراق  .على
�أمل ان تنجح ال�سلطة االحتادية من تفعيل
احل�صول على م ��ردودات �أخرى من �شمال
الع ��راق "اقلي ��م كرد�ست ��ان" وفق ��ا لأتف ��اق
املنا�صف ��ة م ��ن اي ��رادات املناف ��ذ الر�سمية.
علما ب� ��إن املنافذ غري الر�سمية هي االخرى
بحاج ��ة للمزي ��د م ��ن املراقب ��ة الدقيق ��ة من
قب ��ل اجه ��زة م�شرتك ��ة لل�سلط ��ة االحتادية
املركزي ��ة و�سلط ��ة االقلي ��م اي�ض ��ا نظ ��را
لك ��ون تهريب النف ��ط ع�ب�ر ال�صهاريج يتم
م ��ن خاللها او م ��ن خالل املعاب ��ر او املنافذ
الر�سمي ��ة  .ال�س� ��ؤال الذي ي ��رد �إىل الذهن
هو هل �ستنجح مثل ه ��ذه اجلهود املرحب
به ��ا �أم �أن ال�شخ�صي ��ات املتنف ��ذة التي من
ورائه ��ا تكتالت حزبي ��ة – �سيا�سية �سوف
لن ت�سم ��ح ب� ��أن تتحقق جناح ��ات حقيقية
عل ��ى ار� ��ض الواق ��ع؟؟ مع ذلك ح ��دد ال�سيد
الكاظم ��ي جانب ��ا م ��ن التوج ��ه احلكوم ��ي
اال�سرتاتيج ��ي امل ��راد �إتباع ��ه يف مواجهة
كال م ��ن الف�س ��اد وال�س�ل�اح املنفلت يف قول
وا�ض ��ح تردد م�ؤخرا من قبله " :المكان يف
العراق لتحالف الف�ساد وال�سالح املنفلت".
ه ��ذا وم ��ن امل�ستج ��دات الت ��ي يج ��در بن ��ا
اي�ضا اال�ش ��ارة اليها ما �أكدته م�ؤخرا جلنة
النزاه ��ة النيابية م ��ن �أنها "متتل ��ك ملفات
ف�س ��اد ب�ش� ��أن جمي ��ع ال ��وزارات العراقية ،
و�إنه ��ا �ستقدمه ��ا للجن ��ة املخت�ص ��ة لق�ضايا
الف�ساد الك�ب�رى واجلرائ ��م اال�ستثنائية".
�ضمن ه ��ذا ال�سي ��اق ا�شارت النائب ��ة عالية
ن�صي ��ف �إىل ما ع ��رف مبلفات"الت�سعينية"
وه ��ي كناية ع ��ن " :دفع اموال م ��ن الدولة
بقيم ��ة 90باملئة من العق ��د و 10باملئة فقط
للتنفي ��ذ  ،فيتم عرب ذل ��ك �سرقة ال 90باملئة
وتهري ��ب ام ��وال الدولة".هذا ج ��زء ي�سري
من مو�ضوع وا�سع مت�سع االبعاد واملظاهر
جعل م ��ن �آفة الف�ساد اخلط�ي�رة التي تنمو

يف ج�سد العراق ب�صورة وا�ضحة ما جعل
العراق يحتل مواق ��ع متدنية جدا – �ضمن
�أ�سوء ع�ش ��ر دول – من جمموع  180دولة
وفق ��ا ملقيا� ��س منظم ��ة ال�شفافي ��ة العاملي ��ة
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لالع ��وام القليلة املا�ضية� .إن �ضعف الدولة
االقت�ص ��ادي يف ظ ��ل م�ؤ�ش ��رات متدني ��ة
للن ��اجت املحلي االنتاج ��ي GDP- Gross
 Domestic Productsتنت ��ج بالتبعي ��ة
ت�صاع ��دا يف حاالت الف�س ��اد واخريا ميكن
الق ��ول �أن دوال عربية مثل العراق � ،سوريا
 ،اليم ��ن وليبي ��ا وال�س ��ودان �إن �أ�ستم ��رت
تع ��اين من حال ��ة انف�ل�ات �أمن ��ي �سيرتتب
بال�ض ��رورة ت�صاعد يف ح ��االت الف�ساد يف
خمتلف اجهزة الدول ��ة التي الزالت تعاين
م ��ن مظاه ��ر مقلق ��ة ج ��دا م ��ن املحا�ص�صة
املقيت ��ة ب�ص ��ورة الفت ��ة ابع ��دت او �ستبعد
الع ��راق الحق ��ا ع ��ن تا�سي� ��س حك ��م ر�شيد
ننادي به كثريا وينادي به ثوار االنتفا�ضة
و�آخرينمم ��ن له ��م ب ��اع يف احل ��ركات
املعار�ض ��ة لالم ��ر الراه ��ن .status-quo
اق ��ول كل ذل ��ك الزال امال ع�س ��ى ان يتحقق
و�إن يت ��م ب�صورة تدرجي ��ة تراتيبية تعزز
من ق ��وة اللحم ��ة الوطني ��ة لتنق ��ل العراق
ب�إجتاه دولة املواطن ��ة احلقة ذات الفر�ص
املتكافئ ��ة والت ��ي تعطي ل ��كل ذي حق حقه
دون �إف ��راط وال تفري ��ط يف �إط ��ار معادل ��ة
متوازن ��ة و�ضمن مناخ من �سي ��ادة العدالة
االجتماعي ��ة الت ��ي دونه ��ا �ستت�س ��ع دائ ��رة
الفق ��ر والبطال ��ة  .م ��ا مي�ت�ن م�ستقبال قوة
و�سيادة وهيبة الدولة الوطنية� .إن االعداد
والتهيئة اجلدية اجليدة النتخابات مبكرة
يف يوني ��و الق ��ادم يف ظل رقاب ��ة و�إ�شراف
مميز لالمم املتحدة �سيمكننا من احل�صول
على جرعة �أو جرعات من التفا�ؤل الن�سبي
ال ��ذي ي�ستندعلى �أ�س� ��س م�شروعة يف ظل
نظام دميقراطي حقيقي يلبي االحتياجات
اال�سا�سي ��ة ل�شعبن ��ا الكرمي م ��ا ي�سهم ببناء
ع ��راق بعي ��دا عن حمي ��ط الف�س ��اد والعنف
ال ��ذي ينته ��ي بالدول ��ة العراقي ��ة �إىل دمار
�شام ��ل� .أخ�ي�را لي�س عيب ��ا اال�ستف ��ادة من
درو� ��س املا�ض ��ي الناجع ��ة وم ��ن جت ��ارب
ال ��دول االخرى الناجحة يف جمال مكافحة
الف�ساد  ،االرهاب  ،وال�سالح املنفلت.

االن���ف���ت���اح ع��ل��ى ا ّالخ�����ر واحل���داث���ة
نموذج البرجوازية الم�صرية
في القرن التا�سع ع�شر وبدايات
القرن الع�شرين في الن�ش ْاة
والنمو هو االف�ضل وا ْ
الو�ضح ،
مقارنة مع تجارب بلدان عربية
اخرى  ،في توجهاته و ْاجراءته
 ،متحايثا مع افكار الموجة
االولى للنه�ضة  ،في مجال
االنفتاح على ا ّ
الخر ،الغربي
منه تحديدا ،

يعتق ��د بع� ��ض الدار�سني لتاري ��خ جتارب
ري ��ادات احلداثة يف البل ��دان العربية ،ان
جترب ��ة  -م�ص ��ر -يف الري ��ادة  ،كان ��ت قد
�سبقت اليابان يف ه ��ذا امل�ضمار  ،وكانتا
كالهم ��ا مت�شابهت�ي�ن يف الظ ��روف الت ��ي
احاط ��ت بهم ��ا  ،ويف الرغب ��ة يف االنفتاح
عل ��ى الغ ��رب ،وهن ��اك بع� ��ض املحط ��ات
وامل�ؤ�ش ��رات ت�ؤك ��د ب ��ان حداث ��ة م�ص ��ر ،
قطع ��ت ا�شواط َا متقدم ��ة وكبرية االجناز
العمل ��ي  ،فف ��ي ع ��ام  1926زاره ��ا وف ��د
ياب ��اين للتع ��رف عل ��ى جترب ��ة م�ص ��ر يف
مد خط ��وط ( ال�سكك احلديدي ��ة)  ،وقبلها
يف ع ��ام  1911انته ��ز رج ��ل االقت�ص ��اد
وامل ��ال (( حمم ��د طلعت ح ��رب )) اجتماع
اعيان الب�ل�اد وعر�ض على جلن ��ة امل�ؤمتر
فك ��رة ان�شاء بنك م�ص ��ري بر�ؤو�س اموال
م�صرية بحتة --،ويف ابرل  1920ن�شرت
الوقائ ��ع امل�صري ��ة  ،اجلري ��دة الر�سمي ��ة
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للدولة مر�س ��وم تاْ�سي�س �شرك ��ة م�ساهمة
م�صري ��ة ت�سم ��ى (( بن ��ك م�ص ��ر))  ،ال ��ذي
لع ��ب دورا كب�ي�را يف االقت�ص ��اد امل�صري
انذاك ،حيث �ساه ��م يف تاْ�سي�س جمموعة
م ��ن ال�ش ��ركات امل�ستقل ��ة الت ��ي ت ��دور يف
فلك ��ه  ،والت ��ي لعب ��ت دورا يف االقت�ص ��اد
الوطن ��ي ،وكان ��ت نتيجة م ��ن نتائجه ،مل
تتمكن �سلطات االحتالل الربيطانني منع
قيام ه ��ذا البنك او و�ض ��ع العراقيل امامه
 ،لكون ��ه ان�شاْ يف غم ��رة غليان وتداعيات
ثورة ع ��ام ، 1919وا�ش�ت�رط عقد البنك ،
را�سم ��ال م�ص ��ري  ،ادارة وكوادر م�صرية
 ،ولغ ��ة تعامل عربي ��ة  ،وحتويل تنموي
لالقت�ص ��اد م ��ن اال�ستثم ��ار الزراع ��ي اىل
اال�ستثمار ال�صناعي ---،
كانت وما زالت ريادة ((حممد علي با�شا))
التحديثي ��ة مو�ض ��ع درا�س ��ة ومتحي� ��ص
كبريين ملا كانت تنط ��وي علية من تداخل

ومقارب ��ة مع ما ي�سمى مب�ش ��روع النه�ضة
العربي ��ة  ،وان كان م�شروع حممد على مل
يكن م�ؤط ��را مبقدمات تنظريية �سابقة له
 ،م ��ع ان هن ��اك م ��ن الدار�سني م ��ن يعتقد
ان م�ص ��ر كانت ما قب ��ل حملة ((نابليون))
،وب�ضمنها فرتة حممد على با�شا � -شهدت
بذور نهو�ض را�سمايل .
انق�س ��م املثقفون الع ��رب يف م�صر يف عام
 1998اىل مع�سكري ��ن ؛ املع�سك ��ر ال ��ذي
ي�ؤمن ب�ضرورة االحتفال باملئوية الثانية
للحملة الفرن�سية ،باعتبارها منبها وبداية
(( لنه�ض ��ة عربية))  ،ولعل اف�ضل من عرب
ع ��ن مرجعية هذا التاْويل ،م ��ا كتبه املفكر
( لوي�س عو�ض) ع ��ن وعي (اجلربتي) ((
لرقي احل�ضارة اجلديدة )) ،التي اكت�شفها
من خالل احلملة ،وعن اندراج هذا الوعي
يف (طليع ��ة م�صري ��ة مثقف ��ة )،واملع�سك ��ر
الثاين �ض ��د االحتفال باعتب ��ار ان احلملة

ه ��ي حملة ا�ستعمارية هدف ��ت اىل احتالل
م�صر ال اىل انها�ضها .
ومهم ��ا كان ��ت االفرتا�ضات ح ��ول اهداف
احلملة ولكنها يف نهاية املطاف نبهت اىل
افكار التنوير التي كانت تخيم على اوربا
ان ��ذاك ونقل ��ت بع� ��ض مفاهيمه ��ا  ،ولك ��ن
املالح ��ظ ان النه�ضة يف البل ��دان العربية
تزامن ��ت مع افكار التنوي ��ر عك�س تتابعها
يف حال ��ة اورب ��ا  ،وكان امل�شه ��د يعك� ��س
�صراع ��ا ب�ي�ن مركزي ��ة اوربي ��ة واخ ��رى
مركزي ��ة ا�سالمية  ،فكان ال�س� ��ؤال االهم ،
او املو�ضوعة يف ال�ساحة اال�سالمية  ،هو
مقدار االنفتاح على الغرب -املادي -املتقدم
و�صوال اىل املناهج وااليديولوجيات .
عند احلي ��ث عن �سرية (( حممد علي با�شا
)) ال ميك ��ن القول عنه ان ��ه كان على ر�ؤية
واعية متاما للحداث ��ة الناه�ضة يف اوربا
،فاهم ما كان يتطلع اليه هو احل�صول على
مدفع يتفوق على مدفع الدولة العثمانية ،
يف زم ��ن كان املدفع هو من يح�سم املعارك
واحلروب  ،لي�س لل�سيطرة على زمام حكم
م�ص ��ر  ،امنا ال�سقاط ال�سلطنة العثمانية ،
فوج ��د اخ�ي�را ان خ�ي�ر و�سيلة ل ��ه لبلوغ
ذلك ه ��و االنفتاح على الغرب ونقل علومه
ومبتكراته وحتى مناهجه  ،وهكذا اندفع
مب�ش ��روع ب�سي ��ط ليتط ��ور بع ��د ح�ي�ن ،
ليتحول اىل بن ��اء دولة او�شكت ان تقارن
مبا يف الغرب من منجزات .
بع ��د ح�ي�ن مل يع ��د احلل ��م يقت�ص ��ر عل ��ى
�صناعة مدفع يتفوق على املدفع العثماين
 ،امن ��ا وج ��د نف�س ��ه ام ��ام م�ش ��روع دول ��ة
م�صري ��ة كب�ي�رة وجدي ��دة وطم ��وح ،
اهتم ��ت بجلب علم ��اء من الغ ��رب (( منهم
الفرن�سيون ذوي النزعة ال�سان �سيمونية
)) وار�سال البعثات اىل اوربا للتخ�ص�ص

يف مهن متع ��ددة ،ونقل اخلربة اىل م�صر
ْ ،اذ �شي ��دت امل�صان ��ع  ،وتو�سعت الزراعة
وال�ت�رع  ،واقيم ��ت اجل�س ��ور  ،وبني ��ت
الطرق  ،وفتحت املدار�س بانواعها العامة
واملهني ��ة  ،واه ��م املخرج ��ات االجتماعية
ه ��و ميالد ن ��واة طبقة برجوازي ��ة وطنية
 ،اقرتن ��ت معه ��ا طبق ��ة عامل ��ة ( �شغيلة ) ،
وعل ��ى امل�ستوى الثق ��ايف ظهرت ال�صحف
،وتو�سعت دور الن�شر والطباعة .
مل يك ��ن حما� ��س الري ��ادة ليتوق ��ف بعد -
حمم ��د عل ��ي  ،-ا�ستم ��ر يف �ساللت ��ه ،فق ��د
فتحت قن ��اة ال�سوي�س  ،والتي كانت حدثا
عاملي ��ا كب�ي�را للنق ��ل التج ��اري البحري ،
ومل تغم� ��ض عي ��ون الغ ��رب عنه ��ا حلظة
واح ��دة  ،وعندما دخل امل�س ��رح واالوبرا
اىل _م�ص ��ر_ ،كان ��ت القاه ��رة مدين ��ة
بكل معنى الكلمة.
الباحث ��ون يع ��زون االخف ��اق يف التجربة
امل�صرية ونكو�صها من اللحاق او حمايثة
التجربة يف اليابان اىل �سببني  ،او عاملني
ْ ،
االول خارجي  ،او االحتالل الربيطاين ،
كون م�صر �شرق او�سطية قريبة من اوربا
 ،ام ��ا الياب ��ان فهي جزر بعي ��دة اىل حد ما
 ،كما ان هن ��اك االطماع االوربية الكبرية
يف م�ش ��روع ( قناة ال�سوي� ��س )  ،وتكللت
جه ��ود ا�ست ��دراج اخلدي ��وي (ا�سماعيل)
ومن اعقب ��ه ،على اال�ستدانة ،ورهن ا�سهم
قناة ال�سوي�س ،وتراكم الديون وفوائدها
 ،واخ�ي�را عجز م�صر عن �س ��داد الديون ،
وبع ��د ان ��ذار ق�صري  ،باغتت ب ��ه بريطانيا
باحتاللها عام .1882
بع ��د االحت�ل�ال ت�شكل ��ت ث�ل�اث �سلط ��ات
ناف ��ذة يف الن�سيج االجتماعي وال�سيا�سي
امل�ص ��ري � ،سلط ��ة االحت�ل�ال  ،و�سلط ��ة
الب�ل�اط امللك ��ي  ،و�سلط ��ة الربجوازي ��ة

الوطني ��ة  ،له ��ا قوته ��ا ون�شاطه ��ا الذي مل
ينقط ��ع عل ��ى االط�ل�اق  ،والل ��ذي ارتب ��ط
ب�شريحة ع�سكري ��ة وطنية ( حركة عرابي
با�شا ) .
الربجوازي ��ة الوطنية امل�صري ��ة مل تنهزم
امام االحت�ل�ال الربيطاين  ،ب ��ل ا�ستمرت
مدفوع ��ة بق ��وة التح ��دي واال�ستق�ل�ال
،وظل ��ت م�ساهمته ��ا فاعل ��ة يف ال�ساح ��ة
االقت�صادي ��ة امل�صري ��ة  ،ولكن جاء العامل
الداخلي م�ضادا للحداثة والنه�ضة .
كان ��ت ا�شكالي ��ات النه�ض ��ة بعمومه ��ا  ،قد
ا�شتبك ��ت م ��ع م�س ��ار الري ��ادة امل�صري ��ة ،
وب ��دت كناظ ��م فك ��ري حدي ��ث كل وقائ ��ع
االحداث من ��ذ انطالق الريادة مع -رفاعة
راف ��ع الطهط ��اوي  -توا�ص�ل�ا م ��ع جم ��ال
الدي ��ن االفغ ��اين  ،وحمم ��د عب ��دة  ،وعبد
الرحمان الكواكبي  ،ور�شيد ر�ضا اىل حد
م ��ا  ،والناظم ��ة الثانية او املوج ��ة الثانية
الت ��ي اطلق عليها (ال�صح ��وة ) متمثلة يف
ح�س ��ن البن ��ا  -واىل �-سي ��د قطب  -ثم -اله�ضيب ��ي ،ف ��اذا كان ��ت ا�شكالي ��ة املوجة
االوىل تت�س ��ع بحكم طبيعتها اىل التما�س
ا�سب ��اب النه�ض ��ة م ��ن كل م ��ا يف امكانيته
ان مي ��د امل�ش ��روع اال�صالح ��ي النه�ضوي
بامكاني ��ات التحقيق  ،مب ��ا يف ذلك افكار
وجت ��ارب االخري ��ن ( الغ ��رب ح�ص ��را ) ،
م ��ن غري امل�سلم�ي�ن  ،فان ا�شكالي ��ة املوجة
الثاني ��ة فتتعلق على م�صادره ��ا الداخلية
والذاتي ��ة  ،فال ت ��رى يف �صحوة امل�سلمني
االعودة لهم اىل اليق�ضة التي كانت مرادفة
لنهو�ضهم يف املا�ضي  ،لذلك ال جتد حاجة
يف منبه خارجي اليقاظ الوعي و�صحوه
من �سباته .
ن�ستخل� ��ص م ��ن اال�شتغ ��ال باال�شكاليتني
 ،نتائ ��ج خمتلف ��ة ومث�ي�رة يف تباينه ��ا

 ،فاخلط ��اب النه�ض ��وي اال�سالم ��ي يف
نهاية الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر وبداية القرن
الع�شري ��ن عند االفغاين وعبدة  ،جنح يف
ان يحق ��ق انفتاح ��ا طيب ��ا ومتوازي ��ا على
ثمرات الع�صر  ،ومل يرتدد من االنتهال من
املنظومات الفكري ��ة احلديثة  ،واال�صغاء
اليه ��ا  ،بعي ��دا ع ��ن هواج� ��س املواجه ��ة
والقتال .
ام ��ا يف راي  -ح�سن البنا  -ف ��ان التفاعل
ب�ي�ن احل�ضارات مل يعد واردا  ،كما مل يعد
واردا ال�سع ��ي اىل التكات ��ف بني االديان ،
ب ��ل �صار م ��ن واجب امل�سلم�ي�ن ان يعملوا
عل ��ى ا�شاع ��ة ح�ض ��ارة عاملي ��ة جدي ��دة ،
ت�ستله ��م الدول ��ة اال�سالمي ��ة االوىل .ام ��ا
م ��ع � -سي ��د قطب  -يف توجه ��ه اال�سالمي
ال ��ذي برز يف نهاي ��ة االربعين ��ات ومطلع
اخلم�سين ��ات ،والذي كان مبثابة ردة فعل
على الفرتة الت ��ي ق�ضاها يف الغرب  ،فهو
ي ��رى ان املجتمع امل�ص ��ري  ،مل يعد يعاين
من نق� ��ص يف ا�سالمه  ،ب ��ل �صار جمتمعا
(( جاهليا )) ينبغي على اجلماعة امل�ؤمنة
 ،ان تنف�صل عن ��ه باعتبارها متثل وحدها
االميان يف جمتمع بات ميثل الكفر  .انتج
((�سي ��د قط ��ب)) فك ��را ا�سالمي ��ا ،متميز َا ،
ب ��ات ي�ش ��كل اح ��دى اب ��رز ركائز((التيار
اجلذري االنقالب ��ي )) ،اال�ستنتاج االخري
امل�ستخل�ص  ،كما يراه الكثري من الباحثني
ان اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي متمث�ل�ا بجماع ��ة
(( االخ ��وان امل�سلم�ي�ن )) مل يك ��ن امتدادا
لتي ��ار اال�صالح الديني  ،وال ��ذي كان احد
تي ��ارات النه�ض ��ة العربي ��ة يف م�ص ��ر يف
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر  ،وزام ��ن خط ��وات
ري ��ادة -حممد عل ��ي با�ش ��ا -وتناغم معها
 ،بخ�صو� ��ص مبادئ االنفت ��اح على االخر
واالعرتاف .
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ثقافة

ال��م�����ش��ه��د ال���ت���ال���ي!..
لطفية الدليمي

ماذا عن ع�صر مابعد الجائحة
الكورونية الراهنة ؟ ربما
يكون هذا ال�س�ؤال هو الأكثر
�أهمية في �سل�سلة الأ�سئلة
ّ
يتفكر بها
اال�ستحواذية التي
علماء الم�ستقبليات ورا�سمو
ال�سيا�سات ال�ستراتيجية
على م�ستوى العالم ب�أكمله .
أتر�سمُ في الحيثيات التالية
�س� ّ
بع�ض ُا من الم�شهديات �أو
القراءات الفكرية لطائفة من
المو�ضوعات التي �أرى �ضرورة
�إلقاء ال�ضوء عليها لأهميتها
الحا�سمة في تو�صيف ع�صر
مابعد الجائحة :

 .1ن��ه��اي��ة ع�����ص��ر الأن��ث��روب��و���س��ي��ن
وال�شروع ببواكير ع�صر النوفا�سين :

لي�س ��ت مفاعي ��ل اجلائح ��ة الكورونية كلها
موت ًا ودم ��ار ًا وخراب ًا و�ص ��ور ًا كئيبة ؛ بل
�أن لها بع�ض اجلوانب الإيجابية املحمودة
 ،وم ��ن �أه ّم تل ��ك الإيجابيات ه ��و الت�سريع
بتنفيذ بع�ض امل�شروعات التي ظ ّلت رهينة
التنفي ��ذ امل�ستقبل ��ي ب�سب ��ب نق� ��ص اجلر�أة
والدافعي ��ة لتنفيذه ��ا � .ست�شه ��د ال�سنوات
القليل ��ة القادم ��ة اخلط ��وات الأوىل لولوج
حقبة االن�سنة الإنتقالية التي �ست�أذن بنهاية
ع�صر الأنرثوبو�سني ( Anthropocene
وهو ع�صر �صارت فيه ال�سلوكيات الب�شرية
ذات مفاعي ��ل � -إيجابية و�سلبي ��ة  -م�ؤثرة
يف الطبيع ��ة ) ومق ��دم ع�ص ��ر النوفا�س�ي�ن
 ( Novaceneوه ��و ع�ص ��ر ال ��ذكاء الفائق
ال ��ذي �سيغ ��دو في ��ه الإن�س ��ان البيولوج ��ي
مدعم ًا بالو�سائط امليكانيكية والألكرتونية
 ،وفق ًا لتعريف عامل امل�ستقبليات الأمريكي
جيم�س لفلوك . ) James Lovelock
 .2ال�سيا�سات النيوليبرالية �شيء
ً
جوهريا عن الر�أ�سمالية :
يختلف

من الطبيعي �أن تتع ��اىل الأ�صوات املنادية
مب ��وت الر�أ�سمالية عن ��د ك ّل �أزمة وجودية
تعانيه ��ا الب�شري ��ة  ،ولع� � ّل ه� ��ؤالء املنادين
يق�ص ��دون ال�سيا�س ��ات النيوليربالي ��ة ( �أو
الر�أ�سمالي ��ة املت�أخ ��رة طبق� � ًا مل�صطلح ��ات

ّ
املنظ ��ر الثقافي ��ة فريدري ��ك جيم�س ��ون
 – ) Fredric Jamesonتل ��ك ال�سيا�سات
الت ��ي ه ��ي بع� ��ض مواري ��ث ال�سيا�ست�ي�ن
الريغاني ��ة والتات�شري ��ة اللت�ي�ن �أطلقت ��ا يد
الأ�س ��واق احل ��رة املتغوّ ل ��ة و�أعل ��ت �ش� ��أن
الإقت�ص ��اد الرم ��زي القائ ��م عل ��ى امل�ستقات
املالية بد ًال من عنا�صر الإنتاج احلقيقية .
�إذن  ،يبدو �أن ال�سيا�سات النيوليربالية �آن
لها �أن تنته ��ي ؛ لكن ال�سيا�سات الر�أ�سمالية
�سيعاد تكييفها �إىل ح ��د قد تبلغ معه مرتبة
الر�أ�سمالية الت�شاركية .

� . 3صعود العلم وانكفاء ال�سيا�سة :

�سيتيحُ �إنكفاء اجلائحة الكورونية �إمكانية
غري م�سبوقة يف �إعالء �ش�أن العلم باعتباره
ممار�س ��ة ب�شري ��ة ذات وجه�ي�ن  :وج ��ه
براغمات ��ي ي�سعى لتح�سني حي ��اة الإن�سان
عل ��ى الأر�ض و�إم ��داده بالو�سائ ��ل العملية
الق ��ادرة عل ��ى تعظي ��م قدرات ��ه و�سعادت ��ه ،
ووج ��ه �أخالقيات ��ي يق ��وم على عل ��ى �إعالء
النزاهة والبحث ال ��د�ؤوب واعتماد النزعة
ال�شكوكية يف نقاربة املع�ضالت الوجودية
وعدم الإرتكان لوجهة نظر واحدة �أو ر�ؤية
حمددة .
كلن ��ا نع ��رف �أن ال�سيا�سي�ي�ن مقام ��رون
ب�صيغ ��ة �أو ب�أخرى  :ه ��م ّ
يف�ضلون النتائج
ال�سريع ��ة الت ��ي يجتن ��ون منه ��ا مك�سب� �اً
عل ��ى اجله ��ود طويل ��ة الأجل الت ��ي تتط ّلب
ت�ضحي ��ات باملواق ��ف الآني ��ة  ،وق ��د �أبانت
اجلائح ��ة الكورونية � ّأن ه ��ذه الرباغماتية
ال�سيا�سي ��ة القبيحة التي لو ك ّنا قبلناها من
قبل على م�ض�ض فل ��ن يكون مقبو ًال الإبقاء
عليها يف قادمات الأيام .
من جانب �آخر المنا�ص من �إ�شاعة الإهتمام
بالعل ��م وال�سيا�س ��ات العلمي ��ة عل ��ى �أو�سع
نط ��اق بع ��د �أن �أثب ��ت العل ��م �أن ��ه مقاربتنا
الوحي ��دة للتعام ��ل املعقل ��ن م ��ع الطبيع ��ة
والك�ش ��ف ع ��ن القوان�ي�ن احلاكم ��ة لعاملن ��ا
الفيزيائ ��ي  ،و�سيتب ��ع ه ��ذا الإهتم ��ام غري
امل�سب ��وق نكو� ��ص الأ�صولي ��ات ( الديني ��ة
والآيديولوجية ) التي تعتمد اليقني مقابل
الفكر ال�شكوكي الذي ي�س� � ُم الفكر العلمي ،
وق ��د عبرّ بروف�سور الفيزياء النظرية ( جم
اخلليلي ) عن ه ��ذه احلقيقة بطريقة رائعة
عندم ��ا كت ��ب يف مقالة حديثة ل ��ه بعنوان (
�ش � ّ�ك العلماء ويق�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن ) ن�شرها
يف �صحيف ��ة الغاردي ��ان الربيطاني ��ة " :
مل يكن يوم� � ًا ما ثمة ماهو �أك�ث�ر �أهمية من
�إ�شاع ��ة الفهم اخلا�ص بكيفي ��ة عمل العلم :
يف ال�سيا�س ��ة يُنظ ُر �إىل الإعرتاف بارتكاب
خط�أ م ��ا على �أ ّنه �شكل م ��ن �أ�شكال ال�ضعف
معاك�س لهذا
والوه ��ن ؛ يف ح�ي�ن � ّأن الأم ��ر
ٌ
متام ًا يف العلم حيث يكون �إرتكاب الأخطاء

حج ��ر الزاوي ��ة يف املعرف ��ة ّ � .إن �إ�ستب ��دال
النظري ��ات والفر�ضي ��ات القدمي ��ة ب�أخرى
�أكرث حداثة ود ّقة هو �أم ٌر يتيحُ لنا �إكت�ساب
فهم �أعمق للمادة العلمية مو�ضوعة البحث ،
ٍ
ويف الوقت ذاته ُ
نحن ( �أي العلماء ) نطوّ ُر
مناذجن ��ا الريا�ضياتية ون�ش� � ّك ُل تخميناتنا
ت�أ�سي�س� � ًا على البيانات وال�شواهد املتو ّفرة
لن ��ا  .بق ��در مايخت� � ُّ�ص الأمر ب�ش ��يء جديد
على �شاكلة فايرو� ��س اجلائحة الكورونية
فقد �شرعنا من خط بداية واطئ من املعرفة
 ،وكلما راكمنا املزيد من البيانات اجلديدة
ف� �� ّإن مناذجن ��ا وتخميناتن ��ا �ست�ستم� � ُّر يف
التط ��وّ ر والتح�سّ ��ن "  ،ث ��م يختت ��م مقالته
بالعبارات امل�شرقة التالية � " :إذا ك ّنا نتط ّل ُع
ّ
بحق لتجاوز مع�ضلة اجلائحة الفايرو�سية
الراهن ��ة فيتوجّ ��بُ علينا جميع� � ًا �أن نحوز
فهم� � ًا �أ�سا�سي ًا للكيفية الت ��ي يعمل بها العلم
 ،ف�ض�ل� ًا عن �إمت�ل�اك القدرة عل ��ى الإف�صاح
ب�أنن ��ا ( ويف خ�ض� � ّم �أزم ��ة كب�ي�رة مث ��ل
اجلائح ��ة احلالي ��ة ) �إذا ما�أبدينا �شكوكنا (
�إزاء نظرياتنا و�سلوكياتنا العلمية الراهنة
) عو�ض ًا عن التظاهر باليقني ف� ّإن هذا الأمر
هو م�صدر قوة لنا " .

� .4أخدوعة ه�شا�شتنا الب�شرية :

لع� � ّل عبارة ( اله�شا�ش ��ة الب�شرية ) هي �أكرث
العبارات التي ت�شيع يف ظروف املع�ضالت
ويتق�ص ��د املنافحون
الوجودي ��ة الك�ب�رى ،
ّ
عنه ��ا و�ضعه ��ا يف �سي ��اق الهوت ��ي ي�ش ��ي
باملق ��درة الكوني ��ة الفائقة وال�ساحق ��ة �إزاء
الق ��درة الب�شرية ومب ��ا ي�ؤ ّكد �ض�آل ��ة الكائن
الب�ش ��ري وتفاهت ��ه وع ��دم تف ّك ��ره يف ه ��ذه
احلقيقة �إال عند اجلائح ��ات التي تق ّربه من
مم ��ا يفاقم من حدّة
حقيقة موت ��ه املح ّتم  ،و ّ
هذه اله�شا�شة املزعوم ��ة الرتديد الببغاوي
لأ�سئل ��ة م ��ن منط  :كي ��ف ميك ��ن لفايرو�س
الي ��رى بالع�ي�ن املج� � ّردة �أن يقت ��ل �إن�سان� � ًا
مدجج� � ًا ب ��ك ّل الق ��درات العلمي ��ة والتقني ��ة

الهائل ��ة ؟ وا�ضحٌ � ّأن من يط ��رحُ �أ�سئلة بهذه
ال�صياغات الق�صدية املل ّغمة �إمنا مي ّر ُر فكرة
م�ضم ��رة قوامها فكرة العق ��اب الأبدي الذي
ي�ستحقه الكائن الب�شري.
لي�س ��ت اله�شا�ش ��ة الب�شرية عيب� � ًا �أو مثلبة :
ق ��د ي�شع ��ر الإن�س ��ان به�شا�شت ��ه يف مواقف
وجودية بعينه ��ا وهو يواجه حقائق املوت
وال�شيخوخة واملر� ��ض والعجز وفراق من
يح ��ب � ،،،،إل ��خ ؛ ّ
لكن هذا اليلغ ��ي القدرات
العظيم ��ة املخب ��وءة يف روح الإن�س ��ان
والت ��ي تتح ّف ��ز بكيفي ��ة غ�ي�ر م�سبوقة متى
ماا�ست�شع ��رت عوام ��ل اخلط ��ر ؛ وعليه ف� ّإن
املنافحني عن تدعيم فكر اله�شا�شة الب�شرية
لي�سوا �سوى كائنات ت�ستطيب ر�ؤية الكائن
الب�شري ّ
حمطم ًا ك�سري اجلناح بق�صد مترير
�أجنداتها الت ��ي تبتغي تعظيم املكا�سب على
ح�ساب معاناة الب�شر وموتهم وته�شيم روح
العنفوان والإبتكار لديهم .

 . 5نكو�ص الفكر الرغائبي وال�سرديات
الكبرى :

ت�شي ��ع يف �أيامن ��ا املوب ��وءة باجلائح ��ة
الكوروني ��ة �أفكار التع ��دو �أن تكون متثالت
لفك ��ر رغائب ��ي Wishful Thinking
ي�شيع ��ه بع�ض �أكابر �أقط ��اب الفكر العاملي (
ت�شوم�سكي مث ��ا ًال ) � :إنهيار الإمرباطورية
الأمريكي ��ة  ،ت�ص� �دّع التكت�ل�ات الكب�ي�رة (
الإحتاد الأوربي على �سبيل املثال ) و�إعادة
�إحياء الدولة القومية املدعمة ب�صبغة دينية
( عل ��ى �شاكل ��ة الإحتاد الرو�س ��ي ) � ،صعود
الإمرباطوري ��ة ال�صينية كقطب �أوحد بديل
للقطب الأمريكي � ،،،،إلخ  .قد يح�صل �شيء
م ��ن ه ��ذا يف ال�سن ��وات او العق ��ود القليل ��ة
القادم ��ة ؛ لكن ��ه ل ��ن يتخ ��ذ �سم ��ة ال�سردي ��ة
الكربى ( على �شاكل ��ة نهاية الت�أريخ ) بقدر
ما�سيك ��ون �إنعطافة هادئة متليها �ضرورات
براغماتية ولي�ست �آيديولوجية .
الفك ��ر الرغائب ��ي والتم�سّ ��ك بال�سردي ��ات

� .6إعادة هيكلة التعليم وال�سيا�سات
التعليمية :

�أرى م ��ن جانب ��ي �أن هذه التغي�ي�ر اجلذري
ال ��ذي �سيطا ُل التعلي ��م يف ال�سنوات القليلة
القادم ��ة ه ��و املَ ْع َل� � ُم الأعظم ال ��ذي �سي�سو ُد
حياتنا يف ع�صر مابعد اجلائحة الكورونية
 ،و�سيم ّث ُل هذا التغيري قاطرة �ستج ّر وراءها
�سل�سلة ممتدة من التطويرات الثورية على
ك ّل الأ�صع ��دة وبخا�صة يف مي ��دان مغادرة
املرجعي ��ة القائمة على منط الثنائية الأزلية
( املع ّل ��م  /املتع ّل ��م ) ل�صال ��ح منظوم ��ات
تعليمي ��ة يك ��ون فيها املتع ّل ��م مرجعية لذاته
 ،يع � ُ
�رف متطلبات ��ه وكيفي ��ة التعام ��ل معها
بطريق ��ة كفوءة تخت�صر الكث�ي�ر من الوقت
واجلهد واملال واملوارد الب�شرية .
�أ�صبح ��ت الربام ��ج التعليمي ��ة الرقمي ��ة
املجاني ��ة يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة م ْع َلم� � ًا
�أ�سا�سي� � ًا م ��ن مع ��امل التعلي ��م يف ع�صرن ��ا
احلدي ��ث ؛ فثم ��ة برام ��ج مهم ��ة �أذك ��ر منها
برناجم�ي�ن مميزي ��ن هما الأكرث ف ��رادة بني
برام ��ج التعلي ��م الرقمي من حي ��ث مفردات
الربام ��ج واملن�ص ��ات التفاعلي ��ة واجله ��ات
الأكادميي ��ة الت ��ي تدي ��ر ه ��ذه الربام ��ج :
الربنام ��ج الأول ه ��و (  ) Edxالذي يديره
معه ��د ما�سات�شو�ست� ��س التقن ��ي ( MIT
) وجامع ��ة هارف ��ارد  ،والربنام ��ج الث ��اين
فه ��و ( )Courseraال ��ذي تدي ��ره جامع ��ة
�ستانف ��ورد �إىل جان ��ب جامع ��ات عاملي ��ة
م�شه ��ود لها بالر�صانة العلمي ��ة ُ .تن�شر بني
حني و�آخ ��ر تقارير �إح�صائي ��ة لبيان �أعداد
امل�ستفيدي ��ن م ��ن هذه الربام ��ج التعليمية ،
ويُالح ��ظ �أن ال�صيني�ي�ن والهن ��ود وبع�ض
�أبن ��اء جنوب �شرق �آ�سي ��ا ي�أتون يف طليعة
امل�ستفيدي ��ن م ��ن ه ��ذه الربام ��ج الدرا�سية

 . 7الثقافة البيئية �ستكون عن�صراً
ً
جوهريا في ر�سم ال�سيا�سات العامة :

ق ��د ي�سم ��ع الكثريون  -وهم غ�ي�ر مكرتثني
 مبف ��ردات م ��ن قبيل  :الإح�ت�رار العاملي ،ارتف ��اع ن�سبة ث ��اين �أوك�سي ��د الكربون يف
اجل ��وّ  ،ظاه ��رة غ ��ازات الدفيئ ��ة  ،ظاه ��رة
النيني ��و� ..إل ��خ  ،وال يكاد ي � ّ
�رف لهم جفن ،
واحل � ّ�ق �أن تق�صري ًا معيب ًا ي�س� � ُم �سلوكيات
الأف ��راد �إزاء ه ��ذه الظواه ��ر ف�ض�ل� ًا ع ��ن
ثقافته ��م العامة يف املو�ضوع ��ات البيئية ؛
�إذ عل ��ى الرغ ��م من ك�ث�رة امل ��واد الإخبارية
والإعالمية ب�ش�أن التغيرّ ات املناخية ال�شاذة
فاليب ��دو ثمة بديل عن جه ��د فرديّ مواظب
ملعرفة � ّ
أدق تفا�صيل هذه الظواهر وم�ساءلة
الكيفي ��ة التي ميكن به ��ا للفرد امل�ساهمة يف
تقلي ��ل �آثارها املهلك ��ة  ،والفعل اجلاد  -كما
نعل ��م  -ي�أتي الحقا للمعرف ��ة الر�صينة بك ّل
�أبع ��اد املو�ضوع و�إىل ح ��د معقول بالن�سبة
للمواطنني من غري املتخ�ص�صني .
ق ��د يظ ��ن البع� ��ض ب� �� ّأن ظواه ��ر غريب ��ة
مثل ه ��ذه ت�ستل ��زم جهودا عاملي ��ة وقدرات
حكومي ��ة �ضخمة ول ��ن يك ��ون دور الأفراد
م�ؤ ّث ��را فيها ؛ غري �أن هذا خط� � ٌل كبري يُراد
منه التعتي ��م على دور الأف ��راد  ،وعلينا �أ ّال
نن�س ��ى الت�أث�ي�ر اجلمع ��ي للكتل ��ة الب�شرية
التي تتجاوز ال�سبعة ملي ��ارات ن�سمة � ،أما
ماذا ميكن للف ��رد �أن يفعل بهذا ال�ش�أن فذاك
مو�ضوع قراءة اخت�صا�صية  ،ولكن ال ب�أ�س
من ذكر القليل امل�ؤثر منها � :ضبط ا�ستهالك
املي ��اه  ،تقلي ��ل ا�ستخ ��دام املحروق ��ات
الع�ضوي ��ة  ،امل�ساهم ��ة يف زي ��ادة رقع ��ة
امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء  ،تر�شي ��د ا�سته�ل�اك
الطاقة الكهربائية � ..إلخ .
مل يع ��د اخلو� ��ض يف املو�ضوعة البيئية
ترف ��ا وبخا�ص ��ة يف �أعق ��اب اجلائح ��ة
الكوروني ��ة ؛ فق ��د تنبّهت �أغل ��ب البلدان -

ُ
يعتمد على
 . 8م�ستقبلنا الب�شري
ً
�سيا�سات ان�سانية ت�شاركية بدال من
�سيا�سات القطائع الآيديولوجية
واالقت�صادية :

ال�أظ � ّ�ن � ّأن �أح ��د ًا بو�سعه نك ��ران حقيقة � ّأن
اجلائح ��ة الكوروني ��ة �إنطوت عل ��ى الكثري
م ��ن الت�ضحيات الب�شرية واخل�سائر املادية
؛ لكنها تذكرة لنا ب�ضرورة �إعتماد �سيا�سات
ت�شاركي ��ة �أو�سع على ال�صعي ��د العاملي بد ًال
من تكري�س حال ��ة القطائ ��ع الآيديولوجية
وال�سيا�س ��ات الأناني ��ة ال�ضيق ��ة  .نح ��ن
كلن ��ا ب�ش ��ر ن�ستوط ��ن كوكب ًا لي� ��س �سوى (
نقط ��ة زرقاء �شاحب ��ة ) يف الف�ضاء الكوين
ال�شا�سع ( بح�سب تو�صيف كارل �ساغان ) ،
وعلينا تقع مهمة حمايته وتوريثه ب�صورة
�صغ ملي ًا �إىل
مقبول ��ة للأجيال الالحق ��ة  .ل ُن ِ
ه ��ذه الكلم ��ات النبوئي ��ة املليئ ��ة باحلكمة
املع ّتق ��ة وهي تر ُد على ل�س ��ان �أحد حكماء (
غوروه ��ات ) القرن الع�شري ��ن  ،بيرت مدوّ ر
: Peter Medawar
( الأجرا� ��س التي تقرعه ��ا الب�شرية هي يف
معظمه ��ا مث� � ُل الأجرا�س املع ّلق ��ة يف رقاب
املا�شي ��ة التي ترعى عل ��ى مقربة من �سفوح
جب ��ال الأل ��ب ؛ فهي مع ّلق� � ٌة يف رقابنا ُ
نحن
�س ّكان هذا الكوك ��ب  ،و�سيكون بال�ضرورة
خط�أن ��ا غ�ي�ر املغتف ��ر �إذا ما�أطلق ��ت تل ��ك
الأجرا� ��س �أ�صوات� � ًا نا�ش ��زة التبع ��ث عل ��ى
البهجة ) .

ماري بريد ..والقوة ال ِّن�سويّة

َ
أ�شكوك منه
ما ال �
طالب عبد العزيز

د .نادية هناوي

هواتف املوتى
هناكَ رق ٌم زائ ٌد يف ِ
نزول ُه دائم ًا ..
لكنناّ ،
من فكرةٍ بالهروب ،يتدىل قم ٌر ال ُع�شّ اق له .
مع�صم �أيزيديةٍ مفقودة
�إ�سوار ٌة غام�ض ٌة يف ِ
تد ّلنا على اجلبل ..
مطران يف بغديدا
بفم ٍ
را ٌء مهمل ٌة ِ
اللقلق يف برج الكني�سة،
�أم اختفا ُء ٍ
هذا ،الذي ت�شكوين منه ،وا�شكوك .؟
يف �شريط ال�صور ال�سالب ،هناك �صور ٌة
ل�صاحبها �أح ٌد..
ال يهتدي ِ
وموح�ش ،ذاكَ
عنكبوتي
ٌ
ٌّ
احلل ُم الأخ�ض ُر يف عيونِ االطفالِ الغَرقى
من كلِّ �شرفةٍ للوردِ واالنتظار
الر ُيح عناق ًا لعا�شقةٍ ال نعرفها .
ِ
انتزعت ِّ
حمذوف يف ر�سائل احلب
هناك �سط ٌر
ٌ
االمل تتنك ُر لأ�صابعنا ،دائم ًا .
بحجم ِ
ممحا ٌة ِ
� ِأنت ب�سروالك اجلينز ،الذي ال يعنيني ،االن
آثام يف عنقي
وانا ب�سل�سلةِ ال ِ
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تثير كتب ماري بيرد الناقدة
والأ�ستاذة في جامعة كمبردج
اهتمام الأو�ساط الثقافية
الغربية ،وقد القت ح�ضوراً
واهتمام ًا كبيرين ،نظراً لما
تحتويه كتبها من �أطروحات
ثقافية تنتقد الذكورية
منحازة �إلى الن�سوية بو�صفها
الجانب الم�ست�ضعف والمغلوب
في التراث الإن�ساني عبر
التاريخ.

و�ضع نهايةٍ غام�ضةٍ للعامل .
قادرانِ على ِ
املوج دائم ًا  ..هناكَ
يخدعنا ُ
ورق ٌة منزوع ٌة يف �سجلِّ الذاهبني اىل البحر .
يف �شفةِ كلِّ امراة ..
ثمة قبل ٌة مل تاخذْها اىل ال�سرير بعد.
عو�سج
يف اجلا ّدة التي اىل املقربة� ،شجر ُة ٍ
نتعرث بها يف �أحالمِ نا جميع ًا ...
متعجلة
قدم ّ
ثمة خطو ٌة على اال�سفلت ،تبحثُ عن ٍ
هناك من "تاخ َر عن احلياة "كما يقول رينه �شار.
قارب ال يتذك ُر �أحد ًا من �سنتني
ٌ
مِ قع ٌد �شاغ ٌر يف حافلةِ متوقفةٍ على الطريق،
يف املرف�أ ،ما ي�ش ُري اىل حقائبنا مع ًا.
ال�صائغ خا ٌمت لإمراةٍ ما زالت نائم ًة
يف دكّانةِ
ِ
قبل ُة واحد ٌة ال تكفي لإيقاظها .
دائم ًا ،ويف ّ
تعطل اال�سئلة ،هناكَ
عا�شقٌ واح ٌد ،ال غري ،ي�ستدلُّ على عنق حبيبته .

الك�ب�رى اجلامع ��ة املانع ��ة لي� ��س �س ��وى
خ�صائ�ص ل�صيقة بالعقل العاجز غري القادر
على الفعل املرئي على الأر�ض .

وبخا�ص ��ة يف مو�ضوع ��ات الريا�ضي ��ات
والفيزي ��اء والربجم ��ة احلا�سوبية ولغات
الربجمة وتع ّلم اللغات الأجنبية ( وبخا�صة
الإنكليزية )؛ الأم ��ر الذي يك�شف �أن ه�ؤالء
يع� �دّون الع� �دّة منذ وقت مبك ��ر يف حياتهم
لرت�سي ��م �ص ��ورة امل�ستقبل ال ��ذي يريدونه
لأنف�سهم وبخطوات حم�سوبة بدقة ووعي
 ،ويف الع ��ادة يرى ه� ��ؤالء يف تلك الربامج
الدرا�سي ��ة كنز ًا ثمين ًا تنبغي اال�ستفادة منه
�إىل �أبع ��د احلدود املمكنة  ،ولي�س غريب ًا �أن
نق ��ر�أ ب�ص ��ورة دورية عن �شب ��اب �آ�سيويني
يافع�ي�ن يف ح ��دود العا�ش ��رة م ��ن �أعمارهم
 �أو �أك�ث�ر بقلي ��ل  -وق ��د �أكمل ��وا برام ��جدرا�سية علمية وتقنية تكفي للح�صول على
درج ��ة البكالوريو�س بتف ��وق (ورمبا حتى
املاج�ستري يف �أحيان �أخرى) .

املتقدم ��ة والت ��ي يف ط ��ور االرتق ��اء � -إىل
خط ��ورة ه ��ذه الظاه ��رة الت ��ي �ستك ��ون
الظاه ��رة امل�ؤثرة عل ��ى جمم ��ل ال�سيا�سات
العاملي ��ة يف ال�سن ��وات القليل ��ة القادم ��ة ،
وبل ��غ الأمر ح ّد اعتماد م ��ا ي�سمّى ( الثقافة
البيئية ) التي تع ّد اليوم فرع ًا حيو ّي ًا �ضمن
ال�سيا�سات الثقافية  ،ومل يقت�صر الأمر على
ذل ��ك بل بلغ حدود ًا �أك�ب�ر تتغلغل يف معظم
املفا�ص ��ل احلياتية للمجتم ��ع  ،و�أذكر ،على
�سبيل املث ��ال ّ � ،أن نوع� � ًا �أدبي� � ًا روائي ًا بات
يدعى الرواية البيئية نال حظوة كبرية يف
ال�سنوات املا�ضية وظه ��رت روايات كثرية
جعلت البيئة ثيمة رئي�سي ��ة لها ،هذا ف�ض ًال
ع ��ن الإهتمام التعليمي منذ املراحل املبكرة
بتعلي ��م املو�ضوعات البيئية ب�سبب املعرفة
اال�ستباقية بخطورة املو�ضوع وجوهريته
لبق ��اء اجلن�س الب�ش ��ري وا�ستدامة عنا�صر
دميومته احليوية .
نح ��ن عل ��ى �أعت ��اب كارثة بيئي ��ة خطرية
ومدم ��رة �ستتفاق ��م مفاعيله ��ا يف ال�سنوات
القليلة القادمة  ،وم ��ا مل ّ
نح�شد ك ّل اجلهود
الفردي ��ة واحلكومي ��ة ملواجهته ��ا ف�سنكون
مبواجه ��ة م�شه ��د قيام ��ي مري ��ع يف القرن
احلادي والع�شرين .

ثمة ج�س ٌر ال تعربه امرا ٌة على كتفها ٌ
طفل ا�شّ قر
ففي كلِّ احلروب ،هناك ر�صا�ص ٌة �ضل ّْت طريقَها
رمبا� ،أ�صابت قارور َة عطر !
يف خمزن بائع االنتيكات
�صندوق خالٍ
ٌ
أكف التي م ّرت عليه .
ثروته ال ُّ
إخ�ضر وج ُه حفيدي.
من رائحة القولونيا � َّ
يا للجمال :
قطن �صغريةٍ و ّدعت �إبن ُة اجلريانِ طفولتَها .
بفوطةِ ٍ
ُ
يقول عا�ص ُر نبيذِ العِ �شق:
باب على اثنني
كلّما
ا�صطفقت َ�ض ْلفَتا ٍ
ْ
تلطفت �أعمد ُة النُّورِ ب�ضوءِ كث ْري.
ْ
� 28أيلول 2020

وبحكم تخ�ص�صه ��ا يف الأدب الكال�سيكي
اليون ��اين والروماين تغدو كتبها (تاريخ
روم ��ا القدمي ��ة  /ال�ضاح ��ك يف روم ��ا
القدمي ��ة  /انت�ص ��ار الروم ��ان ومواجه ��ة
الكال�سيكي ��ة) مبثاب ��ة �إع ��ادة ت�شخي� ��ص
وا�ستك�ش ��اف مل ��ا يف تل ��ك الآث ��ار الأدبي ��ة
القدمي ��ة م ��ن �ص ��ور ذكوري ��ة تر�سخ ��ت
وانتقل ��ت مع ح�ض ��ارات الع ��امل و�صارت
مبثاب ��ة عقب ��ة ك ��داء كبل ��ت الن�سوي ��ة
برتاكم ��ات ذلك الر�س ��وخ التاريخي الذي
دق �أ�سفين ��ه يف جذور �صلبة ،تتكئ عليها
اليوم املنظومة الثقافية العاملية ،حتى �أنّ
�أي حماول ��ة لزحزح ��ة بع� ��ض ثوابت هذا
الأ�سفني تب ��دو عدمية اجلدوى �إن مل تكن
م�ستحيلة.
ويف كتابه ��ا اجلدي ��د( الن�س ��اء والق ��وة:
مانف�سيت ��و) بطبعت ��ه الأمريكي ��ة ع ��ام
 2017ع ��ن دار ليفرايت ث ��م بطبعة ثانية

بالفرن�سي ��ة ع ��ام  2018ـ وال ��ذي ن�أمل �أن
يرتج ��م �إىل العربية لأهميت ��ه ـ تقف بريد
عن ��د واح ��د م ��ن الآث ��ار الأدبي ��ة الرتاثية
ال�شهرية �أال وهو ملحم ��ة الأودي�سة التي
كتبه ��ا هومريو� ��س ،ممح ��ورة �أطروح ��ة
كتابها ح ��ول قم ��ع املجتمع ��ات الذكورية
�أ�ص ��وات الن�س ��اء من ��ذ ثالث�ي�ن قرن� � ًا م ��ن
الزم ��ن ،به ��دف �إبق ��اء القوة بي ��د الرجال
�سلط� � ًة وتفوق� � ًا .وه ��و م ��ا جند ب ��وادره
ظاه ��رة يف �شخ�صيت�ي�ن م ��ن �شخ�صي ��ات
الأودي�سة هما بينيلوبي وتليماك.
وم ��ا ت�ؤك ��ده ب�ي�رد يف حتليله ��ا لهات�ي�ن
ال�شخ�صيت�ي�ن �أنّ الن�س ��اء ل ��ن ي�صلن �إىل
امل�س ��اواة يف احلق ��وق والواجب ��ات م ��ا
دام ��ت �سلط ��ة الرج ��ال قائم ��ة ومت�سيدة،
وه ��و م ��ا يتطل ��ب تغي�ي�ر جوه ��ر البني ��ة
ولي�س الإطار العام لها ،مبيّنة �أنَّ التفكري
يف ق ��وة الن�س ��اء �أم ��ر مه ��م ،وال منا� ��ص
في ��ه م ��ن الإف ��ادة م ��ن الآداب اليوناني ��ة
والروماني ��ة القدمي ��ة م ��ن �أج ��ل تغي�ي�ر
جمتمعاتنا الراهن ��ة التي �أخذت ت�سودها
مفاهي ��م االندم ��اج واالنفت ��اح واملواطنة
العاملية والتعددية الثقافية وحرية الر�أي
وحقوق الإن�سان ..وغريها .
ولن تك ��ون الن�ساء ق ��وة �إال �إذا ت�شكل من
�أ�صواتهن (مانف�سيت ��و) �أي بيان ن�سوي،
ب ��ه يدخل ��ن الق ��رن احل ��ادي والع�شرين،
ي�ساعده ��ن يف ذل ��ك ما ي�شهده ه ��ذا القرن
من �شي ��وع تكنولوجيا ال ��ذكاء ال�صناعي
والتق ��دم ال�سرباين وما بع ��د ال�سرباين،
ف�ضال عن الو�سائط التفاعلية الرقمية يف
عامل االنرتيت.
و�إذا كانت بريد تبتغي من الن�ساء �أن يكنَّ
قوة ،فلي�س معنى ذلك �أن ميتلكن ال�سلطة
ويتف ��ردن بها فذلك ما تنتق ��ده الن�ساء يف
الذكورية ،ب ��ل القوة املق�ص ��ودة هنا قوة
معنوي ��ة داللية ولي�س ��ت مادية عيانية بها
تخ ��رج الن�س ��اء م ��ن �صمتهن ليك ��ون لهن
خطابه ��ن اخلا�ص املعرب ع ��ن كينونتهن.
مبعن ��ى �أن القوة الت ��ي تق�صدها بريد هي
ق ��وة ناعمة �أداتها ال�صوت /القول ولي�س
الي ��د /الفعل و�صوره العنيفة والتع�سفية
واخل�شن ��ة والوح�شي ��ة التي به ��ا متكنت
الذكوري ��ة م ��ن فر� ��ض �سيادته ��ا وتوكيد
جربوتها.

وافتتح ��ت امل�ؤلفة كتابه ��ا مبقدمة حددت
فيها مطلبها وه ��و �أنّ قوة الأجيال فتيات
وفتيان� � ًا تكم ��ن يف امل ��ر�أة .وت�ضرب على
ذلك مث�ل ً�ا بوالدته ��ا التي كان ��ت �سبب ًا يف
لف ��ت انتباهها نحو م ��ا تعانيه امل ��ر�أة من
ت�ضيي ��ق حت ��ى ال ي ��كاد يُ�سم ��ع �صوته ��ا
مهم ��ا عال ،متذكرة كي ��ف �أن والدتها كانت
ت�أ�سف �أنها مل تذه ��ب �إىل اجلامعة ،وهي
الت ��ي كان ��ت ترج ��و �أن تكون ق ��ادرة على
فعل ذل ��ك ،وهو ما جعلها ت�شعر بالإحباط
ك ��ون وجهة نظرها مل ت�أخذ بجدية كما �أن
�صوتها مل ي�صل كما �أملت �أن يكون.
و�أدرك ��ت م ��ن ث ��م �أنْ لي� ��س كل م ��ا ُي ��راد
ميك ��ن �أن يكون ي�س�ي�ر ًا يف التحقق ،و�أن
امل�ساواة احلقيقية ب�ي�ن الرجال والن�ساء
م ��ا زالت �شيئ ًا كامن� � ًا يف امل�ستقبل .وعلى
الرغم من كل الدعوات واحلركات املطالبة
بامل�ساواة ،ف�إن �آوان تلك امل�ساواة مل يحن
بعد.
وبنا ًء على ه ��ذه الت�صورات عكفت ماري
ب�ي�رد عل ��ى ت�ألي ��ف كتابه ��ا مبحا�ض ��رات
كتبته ��ا من ع ��ام � 2014إىل العام ، 2017
مبتغي ��ة �أن يكون عملها في ��ه واقع ًا خارج

�سياق ��ات املنظوم ��ة الذكوري ��ة� ،شارح� � ًة
لنف�سه ��ا وملاليني الن�س ��اء يف العامل كيف
يك ��ون الت�س ��اوي حمبط� � ًا يف الثقاف ��ة
الغربي ��ة مبيكيانزمي ��ة ال�صمت الن�سوي،
ال ��ذي ينبغي �أن يواج ��ه الذكورية بجدية
خملخ ًال الهدوء الأدبي الذي تريده مراكز
القوة.
وذهب ��ت ب�ي�رد �إىل �أبعد مرك ��ز يف العامل
القدمي فوجدته عن ��د الإغريق والرومان،
قائل ��ة� (:أن ��ا �أفك ��ر يف اللحظ ��ة الت ��ي بها
خل ��دت �أودي�س ��ة هومريو� ��س قب ��ل ثالثة
االف �سن ��ة م�ض ��ت) � ��ص .3وق�صدها من
وراء ه ��ذا التفك�ي�ر م�ساعدته ��ا يف �إلق ��اء
ال�ضوء على الن�سوية حينما كان ال�صمت
خ�صو�صيتها التي كان القدر قد كتبه عليها
حتى ب ��ات تغيريه ��ا يف الثقاف ��ة الغربية
يحتاج �إىل �آالف ال�سنني من التمرين.
وابتد�أت يف الف�ص ��ل الأول الذي عنونته
ب� �ـ( �ص ��وت الن�س ��اء الع ��ام) م ��ن ملحم ��ة
االودي�س ��ة ك�أق ��دم تقليد م ��ن تقاليد الأدب
الغرب ��ي و�أول مث ��ال م�سجل في ��ه مطالبة
الرجل للن�س ��اء �أنْ ي�صمنت( ) shut up
لأن �أ�صواتهن لن ُت�سمع بالعموم.
وامللحمة التي بطلها اودي�سيو�س تعد من
�أدب املغامرات يف العودة �إىل الوطن وهي
التي �ألهمت ا�سخيلو�س كتابة م�سرحياته
التي و�صفها ب�أنها ال تعدو �أن تكون فتات
من م�أدب ��ة هومريو�س ،لكن املهم بالن�سبة
لب�ي�رد يف امللحم ��ة �شخ�صيت ��ان الأوىل
بينيلوب ��ي الزوج ��ة الت ��ي تنتظ ��ر ع ��ودة
زوجه ��ا اودي�سيو� ��س التائ ��ه يف البح ��ر،
مواجه ��ة بدهاء حم ��اوالت تزويجها وقد
تق ��دم خلطبتها �أكرث من مئ ��ة رجل عريق
الن�س ��ب ليك ��ون ال ��ذي �ستتزوج ��ه ه ��و
البازيليو� ��س �أي الزعي ��م .وال�شخ�صي ��ة
الثاني ��ة تليماك االبن الذي كان ي�شكو �أمه
ويدعوها متحجرة القلب ،الئم ًا �إياها على
ترك مكانها احلقيقي يف الق�صر واتخاذها
القبو مكان ًا للحياكة التي متى تنتهي منها
�ستت ��زوج الرجل �صاحب الرق ��م الأ�سعد.
وباملقاب ��ل كان ل ��دى بينيلوب ��ي �ش ��يء ما
مينعه ��ا �أن ت�صمت كمث ��ال �أو دليل ي�ؤرخ
لبدايات ت�ش ��كل الثقافة الغربية التي فيها
�أ�ص ��وات الن�س ��اء ال ُت�سمع عل ��ى ال�صعيد
العام.
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اقــــرأ
الأ�شيــــاء

عن دار املدى �صدرت رواية "الأ�شياء ..حكاية من ال�ستينيات"
للروائ ��ي الفرن�سي جورج برييك ويف ه ��ذا الن�ص الروائي،
ح ��اول برييك �أن ي�صوغ املن ��اخ الذي �ساد يف ال�ستينيات يف
فرن�سا ،بعد انتهاء الق�ضايا الكربى ملقاومة االحتالل الأملاين
واال�شرتاك يف احلرب الأهلية الإ�سبانية ،حيث وقع ال�شباب
الباحث ع ��ن احلرية والراف�ض للم�ؤ�س�س ��ات ال�سائدة يف فخ
جمتمع اال�ستهالك والأ�شياء التي يقدمها.
قال عامل االجتماع "ج ��ان دوفينيو"عن الرواية �إنها ت�صور
ال�صعوب ��ة الطاغي ��ة للحي ��اة يف ال�ستيني ��ات ،وتعرب ب�شكل
خا� ��ص ع ��ن تعا�س ��ة جيل خ ��رج م ��ن �أح�ض ��ان الربجوازية
ال�صغرية الفرن�سية ليعي�ش مغامرات زمنه.

ح

ول العا

لم

علماء ي�صنعون "رذاذاً" يوقف فايرو�س "كورونا"

بريطانيا تعيد قطعة �سومرية نادرة �إىل املتحف العراقي
�أع �ل��ن امل�ت�ح��ف ال�بري �ط��اين ق�ي��ام��ه مب�ساعدة
ال�شرطة على ا�سرتجاع لوح �سومري م�سروق
م��ن ال �ع��راق ع�م��ره � 4آالف ع��ام ،على �أن يتم
ت�سليمه للحكومة العراقية .وبح�سب وكالة
الأنباء الفرن�سية� ،أ�شار املتحف �إىل �أن اللوح
عر�ض للبيع يف مزاد علني عرب الإنرتنت يف
م��اي��و�/أي��ار  ،2019على �أن��ه ل��وح �أك ��ادي من
�آ�سيا الو�سطى ،لكن عدم و�ضوح م�صدره �أثار
�شكوك ال�شرطة الربيطانية التي ا�ستعانت
بخربة املتحف اللندين لتحديد ماهية القطعة
و�أ�صلها .وميثل اللوح �شخ�صا يرتدي مالب�س
�سومرية ،هو جزء من لوح جداري نذري من
امل� � �ي �ل��اد.
العام  2400قبل
و�أو�� � �ض � ��ح
املتحف:
الأل� ��واح ن ��ادرة ج��دا ،ومل يبق منها �إال نحو
" مثل
خم�سني قطعة .كل القطع املماثلة وج��دت يف
ه� ��ذه
مدن �سومرية مهمة تقع يف العراق و�سوريا".
و�أو�ضح املتحف �أن القطعة �أخذت من العراق
بطريقة غري قانونية ،عقب تعر�ض العديد من

امل��واق��ع للنهب يف نهاية القرن التا�سع ع�شر
وخ�ل�ال ح ��رب اخل�ل�ي��ج وح���رب ال��ع��راق ع��ام
 .2003و�ساعد املتحف الربيطاين منذ ،2009
يف �إعادة �أكرث من  2300قطعة �أثرية م�سروقة،
منها ما مت ت�سليمه �إىل العراق.

ي �ع �م��ل ع� ��دد م ��ن ال �ب��اح �ث�ين يف
ال��وق��ت احل��ايل على �صنع رذاذ
ل�ل��أن ��ف مي �ك �ن��ه ال �ق �� �ض��اء على
فريو�س "كورونا" امل�ستجد يف
مهده ،م�ؤكدين �أن التجارب التي
�أُجريت على القوار�ض �أظهرت
فاعليته �إىل ح��د كبري ،ح�سبما
ذك� ��رت �صحيفة "الغارديان"
الربيطانية.
ومع تزايد الإ�صابات بفايرو�س
"«كورونا" يف جميع �أن�ح��اء
ال� �ع ��امل ،ي���س�ت�م��ر ال �� �س �ب��اق بني
ال���ش��رك��ات لتطوير ل �ق��اح فعال
يف �أ� �س��رع وق ��ت .ل�ك��ن العلماء
يبحثون � ً
أي�ضا عن طرق �أخرى
للتعامل م��ع ال�ف��اي��رو���س .وق��ال
ال �ب��اح �ث��ون �إن ال� ��رذاذ اجل��دي��د
ال��ذي يتم ت�ط��وي��ره يتفاعل مع
اخل�ل�اي���ا يف جت ��وي ��ف الأن� ��ف
لتن�شيط اجلهاز املناعي الفطري

ترامب يربح  427مليون دوالر من برنامج تلفزيوين
بينت ال�سجالت ال�ضريبية التي ن�شرتها �صحيفة
"نيويورك تاميز" ،يوم الإثنني� ،أن برنامج تلفزيون
الواقع "املبتدئ" �أنقذ دونالد ترامب ،وحقق له
�أرب��احً ��ا طائلة و�شهرة �ساهمت يف و�صوله
�إىل البيت الأب�ي����ض .وك�شفت "نيويورك
تاميز" � ّأن ما قاله الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،ب�ش�أن تخطيه ال�صعوبات االقت�صادية

التي واجهت �شركته وع�صاميته التي جعلت منه
واح �دًا من �أث��ري��اء ال�ب�لاد ،خ�لال احللقة الأوىل من
برنامج "املبتدئ" ع��ام  ،2004لي�س �إال "خدعة"،
م�شرية �إىل �أ ّنه بعد �أ�شهر من ّ
بث احللقة املذكورة قدّم
�إقراره ال�ضريبي الفردي بالإبالغ عن  89.9مليون
دوالر من اخل�سائر ال�صافية من �أعماله الأ�سا�سية
للعام ال�سابق .واع�ت�برت ال�صحيفة الأمريكية � ّأن
�صورة رجل الأعمال الع�صامي الذي �أنقذ نف�سه من
التحديات املالية �ستظل را�سخة يف وعي الأمريكيني
بعد  12عامًا ،و�ست�ساعد يف انتخاب ترامب رئي�سً ا
للبالد .الربنامج وال�شهرة التي ج ّرها على ترامب هما
من �ساهما يف جناحه فعليًا ،وعرب حتليل ال�سجالت
ال�ضريبية ،متكنت ال�صحيفة من تقييم �شهرته هذه؛
بينما ُتظهر العائدات �أنه ح�صل على نحو  197مليون
دوالر �أمريكي مبا�شر ًة من برنامج "املبتدئ" على
مدار  16عامًا ،فقد ك�شفت � ً
أي�ضا � ّأن  230مليون دوالر
�أمريكي �إ�ضافية تدفقت من ال�شهرة املرتبطة به.

�سيلينا غوميز وليوناردو دي كابريو يروجان لالنتخابات
يجتمع ال �ن �ج��وم �سيلينا غ��وم�ي��ز وج��ون
جلند ول�ي��ون��اردو دي كابريو يف التعليق
ال �� �ص��وت��ي ،ع �ل��ى م�سل�سل وث��ائ �ق��ي يحث
امل��واط �ن�ين ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف االن�ت�خ��اب��ات
الأمريكية املقبلة ،والذي �سيعر�ض على �إحدى
من�صات الإنرتنت.
وك��ان��ت �صحيفة ذا � �ص��ان ق��د ك�شفت عن
ت�ع��اق��د ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و م��ع �شركة

"�سوين" ،يف �صفقة جديدة متعددة ال�سنوات،
و�أو�ضحت ال�شركة �أن هناك م�شروعني قيد
التطوير والتح�ضري ،و�أن ال�شركة �سبق و�أن
تعاونت مع ليوناردو منذ �أكرث من  24عامًا يف
فيلم "روميو وجولييت" ،ثم فيلم "تايتانيك"،
معتربين دي ك��اب��ري��و م��ن ع�ب��اق��رة التمثيل،
خ�صو�صا �أنه �سلك الطريق ال�صعب فى املجال،
ً
بح�سب تعبريهم.

يف اجل�سم.
ولفت فريق العمل �إىل �أن هناك
حاجة الآن ملزيد من الدرا�سات
ال�ستك�شاف م��ا �إذا ك��ان ال��رذاذ
اً
وفعال �ضد الفايرو�س لدى
�آم ًنا
الب�شر .كما �أكدوا �أنه �إذا ثبتت
فاعليته ب�شكل م�ؤكد ،فيمكن
ا� �س �ت �خ��دام ال� � ��رذاذ م��رت�ين
يف الأ�� �س� �ب ��وع ك� ��إج ��راء
خ�صو�صا لدى
وقائي،
ً

ال�ف�ئ��ات الأك�ث�ر ُع��ر��ض��ة للخطر
مثل العاملني يف جمال الرعاية
ال�صحية �أو عند تف�شي املر�ض.

جينفر لوبيز حتتفل
باليوم الوطني للأبناء
احتفل ��ت املمثل ��ة واملغني ��ة ال�شه�ي�رة جينف ��ر
لوبي ��ز بيوم االبناء الوطن ��ي وذلك عرب فيديو
ن�شرت ��ه عرب ح�سابها مبوق ��ع "�إن�ستغرام" ،مع
ابنها ماك� ��س ،مبنا�سبة عي ��د الأبناء الوطني
ال ��ذي يحتفل به يف الع ��امل يوم � 28أيلول/
�سبتم�ب�ر ،معلق ��ة علي ��ه "ال يوج ��د حب مثل
ه ��ذا ..عندم ��ا �أرى وجهك ال يوجد �ش ��يء �أود
تغيريه ..لأنك يا فتى رائع كما �أنت".
وكانت طرحت النجم ��ة العاملية جنيفر لوبيز
فيديو كليب �أغنيته ��ا اجلديدة الذي يجمعها
بالنج ��م العاملي مالوما ،عرب قناتها الر�سمية
مبوق ��ع "يوتي ��وب" ،وال ��ذي اق�ت�رب من 5
ملي ��ون م�شاه ��دة بع ��د طرحه ب�أي ��ام قليلة،
والكلي ��ب عب ��ارة ع ��ن �أغنيت�ي�ن الأوىل
يح ��اول مالوم ��ا الإيق ��اع بـلوبي ��ز ليكونا
يف عالق ��ة ،ويف الأغني ��ة الثانية تكت�شف
لوبيز انه من ال�شرط ��ة وفعل ذلك ليوقع
به ��ا ويت ��م القب� ��ض عليها .وم ��ن ناحية
ك�شف ��ت جنيف ��ر لوبي ��ز ،ع ��ن تفا�صي ��ل
طرح فيلمه ��ا املقبل الذي ي�شاركها فيه
النجم العاملي �أوين ويل�سون والنجم
العاملي مالوما ،ون�شرت جنمة البوب
ال�شهرية مقط ��ع فيديو ق�صري لها عرب
ح�سابه ��ا ال�شخ�ص ��ي مبوق ��ع ال�صور
�إن�ستغ ��رام ،لتعلن عن موعد طرح فيلمها
املقب ��ل ،املقرر له ي ��وم � 14شباط من الع ��ام املقبل،
تزام ًنا مع �أعياد احلب.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

امل�أ�ساة مل تعد
تعني �أحد ًا
غريبة �أخبار هذه البالد ،بينما
ت�صدّر خرب مقتل مواطن
�أمريكي �أ�سود من قبل رجل
�شرطة ال�صفحات الأوىل،
ومقدمات ن�شرات الأخبار يف
دولة "الإمربيايل" ترامب،
وخرج ال�شعب يف تظاهرات
مل ت�شهدها �أمريكا يف تاريخها
تطالب بالق�صا�ص من القاتل
ومن جميع �أفراد ال�شرطة ،
ينزوي خرب موت عائلة عراقية
حتت �أنقا�ض �صاروخ تلوح
به �أحزابنا ليوم ال�ضيق ،يف
ركن مهمل من ن�شرات الأخبار
واهتمام الربملان ،فيما ال�شعب
ال يزال يتفرج على امل�أ�ساة ،
ويراهن كل فريق على " طائفته
" بانها �ستنقذه من �شرور"
الطائفة " االخرى !!.
ال �أنباء ،فنحن ال�شعب الوحيد
الذي ال يراد له �أن يهد�أ ،مل نعد
�أكرث من �أرقام يف خطابات
الربملانيني ،فيما ثلث ال�شعب
حتت خط الفقر ،واحلكومة
ّ
تب�شرنا ب�أنّ ال�سالح �سيُ�صبح
بيد الدولة ح�ص ًرا� ،أما الأحزاب
فال�سالح مزدهر عندها
بجميع �أنواعه :قنابل يدويّة،
ر�شا�شات� ،صواريخ ،و� ً
أي�ضا
مد ّرعات �إذا تط ّلب الأمر .يا
�سادة "ال�سالح بيد الدولة"هذا
�أق�صى ما تتم ّناه احلكومة،
و�أق�صى ما ُنفرح به هذا ال�شعب
الذي ّ
ظل �ساه ًرا ليعرف ماذا
�سيقول الربملان عن �ضحايا
الر�ضوانية� ،إن�سوا �أنّ الأجهزة
الأمنية طبّقت بامتياز حكمة "ال
�أرى ال �أ�سمع ال �أتك ّلم" .يكره
م�س�ؤولونا الأرقام � اّإل �أرقام
الت�أييد ،وح�سابات البنوك
وال�سيطرة على امل�شاريع
واملقاوالتّ ..
كل �أرقام �أخرى
تتعلق باال�ستقرار والتنمية
بناء البلد مرفو�ضة ومكروهة،
لأنها جزء من امل�ؤامرة الدولية
على التجربة الدميقراطية يف
العراق!.
كما نرجوك �أن تالحظ �أنّ
البع�ض ال يرى �أيّ غ�ضا�ضة
يف �أن يهتف با�سم دول اجلوار
ب�أعلى �صوته ،ويعلن الوالء
الكامل لهاّ ،
وكل ما هو خالف
ذلك يف حاجة �إىل رخ�صة من
�أ�صحاب ال�سيادة! �سبعة ع�شر
عامًا والبع�ض ال يريد للعراق �أن
ي�صبح دولة م�ستقلة ،منذ �أيام
واجلميع ينتظر الإذن من �إيران
لت�شكيل احلكومة العراقية،
وحوا�س الكثري من ال�سا�سة
متيقظة ملتابعة ما �سيقوله
ال�سلطان �أردوغان عن الو�ضع
العراقي ،ولكن املواطن العراقي
مغيب يح�ضر فقط يف �أخبار
العبوات النا�سفة والأ�سلحة
الثقيلة التي �أ�صبحت ت�أتينا من
كل ع�شرية وجتمع قبلي.
يف ظل هكذا �إ�صالح ت�صبح
ال�سيا�سة يف العراق ك�أنها
�أوراق متناثرة من ال�شعارات
واخلطب الكوميدية ،فال
واجبات وال م�س�ؤوليات جتاه
هذا ال�شعب ،بل "منـَّـة" اذا
تنازل امل�س�ؤول ومت�شى و�سط
حماياته يف �أحد ال�شوارع،
و"منـَّة" �إذا توا�ضع وحتدث مع
النا�س عرب �سياج من احلمايات
املدججني بال�سالح ،و"منـَّة"
�إذا تك َّرم وح�ضر اجتماعً ا
للربملان يناق�ش قانو ًنا يهم
املاليني ،و"منـَّة" �إذا وافق على
�أن ي�صافح املختلفني معه يف
الر�أي!  ،كفى بك داء �أن ترى
املوت �شافيًا ،قالها املتنبي قبل
�ألف عام وهو ير ّد على وعود
احلكام.

 ح�سن ناظم
وزي ��ر الثقاف ��ة عق ��د اجتما ًع ��ا م ��ع
م�ست�شاري رئي�س ال ��وزراء بحث ملف
اليوم الوطني العراقي وقانون العطل
الر�سمي ��ة والت�صويت عليهما تحت قبة
البرلم ��ان .وق ��ال ناظ ��م "عملن ��ا بجهد
كبي ��ر م ��ن خ�ل�ال عق ��د اجتماع ��ات م ��ع
م�س�ؤولين في وزارات الدولة ومثقفين
وباحثي ��ن و�أكاديميين لت�سليط ال�ضوء
على مو�ضوع الي ��وم الوطني العراقي
وقان ��ون العط ��ل الر�سمي ��ة ،وناق�شن ��ا
خالل ه ��ذه االجتماع ��ات كث ��رة العطل
الر�سمي ��ة ب�سب ��ب الطقو� ��س الديني ��ة
وارتباطها بتقويمين هجري وميالدي"
 ،وا�ستم ��ع الوزير لعدد من الطروحات
والآراء الثقافي ��ة والفني ��ة والتاريخية
ح ��ول هذا الأم ��ر والمعايي ��ر المرتبطة
باختيار المنا�سب ��ات والعطل الر�سمية
بما يخدم المجتمع.
 طالل ح�سن
الكات ��ب الم�سرح ��ي �ص ��درت ل ��ه �ضمن
ال�سل�سل ��ة الم�سرحية ،ع ��ن "من�شورات

حكايتي ...

تناغما بني فتح النافذة ور�سمها
�ستار كاوو�ش :الفنان الت�شكيلي هو من يجد
ً

 ما�س القي�سي

ح�سن ناظم
االتح ��اد الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب"
مجموع ��ة م�سرحي ��ة بعن ��وان "�أمي ��رة
الثل ��ج" �ضم ��ت خم� ��س م�سرحي ��ات،
هي" :امي ��رة الثلج" و"المل ��ك البديل"
و"�سمورامات" و"المع ��ذب والحكيم"
و"ايلونا ..ال�شجرة الخ�ضراء".
 عادل مح�سن
ال�شاع ��ر الغنائ ��ي وال�شعب ��ي الراح ��ل
اقام ��ت له جمعي ��ة ال�شع ��راء ال�شعبيين
حف�ل�ا تابيني ��ا �ش ��ارك في ��ه ع ��دد م ��ن
ال�شع ��راء وعائل ��ة الفقي ��د حي ��ث القيت
كلم ��ات وق�صائد ا�شادت ب ��دور الراحل
في اث ��راء ال�ساحة ال�شعري ��ة والغنائية
بق�صائ ��ده الجميل ��ة والت ��ي ال ي ��زال
الجمهور يرددها.

م ��ن بورتري ��ت لغان ��دي العظي ��م حت ��ى حتقيق
حل ��م بجدارية كبرية يف بغ ��داد ،طريق النهائي
مفرو� ��ش بالزه ��ور امللون ��ة بال ��وان الطي ��ف
ال�شم�سي كما اعتادت ري�شته ان تقتب�س رونقها
م ��ن تفا�صيل احلي ��اة بروحها املتج ��ددة مع كل
م�شه ��د تن�سج ��ه انامله ،الفن ��ان الت�شكيلي �ستار
كاوو� ��ش ا�ست�ضفن ��اه يف (امل ��دى) ليحدثنا عن
حكايته مع فن الر�سم.
 .1كيف بد�أت حكايتك؟
ح�ي�ن ا�شرتي ��ت بامل�صادف ��ة كتا ًب ��ا ع ��ن الفن ��ان
رميربانت وانا يف ال�صف االول متو�سط.
 .2من هو ملهمك؟
بيكا�سو.
 .3متى ولدت اول لوحة بري�شتك؟
كانت لوحة مائية ب�سيطة ر�سمت فيها بورتريت
غاندي و�أنا بعمر � ١٢سنة.

الطقس

 .4كيف دربتك احلياة؟
دربتن ��ي على ان اكون جمته� �دًا وال اتوقف عن
التعلم.
 .5دور املطبات يف جناحك؟
املطبات لي�ست ف�شلاً  ،بل متارين �ضرورية لأجل
حتقيق الأهداف.
 .6ما الفرق بني الهواية واملوهبة؟
الهواي ��ة ت�شب ��ه اعجاب ��ي بام ��ر�أة جميل ��ة جدًا،
واملوهب ��ة ه ��ي معرف ��ة الطري ��ق اىل قل ��ب هذه
املر�أة.
 .7هل الر�سم احرتاف ام موهبة؟
الر�س ��م احرتاف ندير من خالل ��ه املوهبة ب�شكل
�صحي ��ح ،وميكنن ��ا ان ن�ش ّب ��ه املوهب ��ة بقطع ��ة
قما� ��ش يحولها املحرتف اىل بدل ��ة عر�س بينما
ي�صنع منها غري املحرتف منديلاً للبكاء.
 .8اول لوحة ن�سجتها ري�شتك؟
كر�س ��ام حم�ت�رف كان ��ت لوح ��ة (رج ��ل يق ��ر�أ
�صحيف ��ة) �سن ��ة  ١٩٨٥وا�شرتاه ��ا متح ��ف

كولبنكيان يف بغداد مببلغ ( )١٥٠دينار ،وكان
وقتها مبل ًغا كبريًا.
 .9لوحة تركت بروحك �أثرا؟

لوحة غورنيكا مبتحف الربادو.
 .10م�شهد عالق يف ذهنك مل تر�سمه بعد؟
م�شهد بامتداد ع�شري ��ن م ً
رتا جلدارية موزاييك
�أمتن ��ى اجنازه ��ا يف بغ ��داد ،ه ��ذا احلل ��م مل
يفارقني �أبدًا.
 .11كيف ت�صف الطريق بني اول و�آخر لوحة؟
يف بدايت ��ي كن ��تُ �أركل احج ��ار الطري ��ق وانا
ا�س�ي�ر ،لك ��ن يف نهاية الطريق تعلم ��ت ان ابني
من هذه الأحجار بي ًتا.
 .12يق ��ال خ�ي�ر جلي� ��س يف الزمان كت ��اب ماذا
تق ��ول انت؟ خ�ي�ر جلي� ��س يف الزم ��ان ...كتاب
جيد.
 .13من تذهلك اعماله؟
بيكا�سو العظيم.
 .14كيف تعرف الفنان الت�شكيلي؟
هو ال�شخ�ص الذي يجد تناغمًا بني فتح النافذة
ور�سمها.
 .15هل ندم ��ت يوما على ت�شكيل لوحة ،ماهي،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة �ستنخف�ض قليال عن معدالته ��ا ليوم ام�س،
م�شم�سا.
وان اجلو �سيكون
ً

وملاذا؟
ذات مرة ر�سمت على خمدتي ب�سبب العوز ،وقد
تغ�َّي�رَّ َ تْ �ألوان اللوح ��ة فيما بع ��د ب�سبب رداءة
مواد الر�سم.
 .16ما هو دور الر�سم يف الوعي االن�ساين؟
دوره مث ��ل دور اللغ ��ة واملو�سيق ��ى واحل ��ب
واالن�سجام بني النا�س.
 .17هل اعمالك متتلك جواز �سفر؟
كل الأعمال الفنية احلقيقية متلك �أجنحة جتوب
بها العامل.
 .18الهواة ال�صغار ماذا تقول لهم؟
املواهب موجودة عند الكثريين ،لكن ما يحقق
النجاح هي املحاوالت التي ال تتوقف.
 .19هل جتد لطريقك نهاية؟
�أحاول ان �أجعل طريقي �ساحة م�ستديرة ت�ؤدي
اىل عدة طرق.
 .20لو مل تكن فنانا ت�شكيليا ..ماذا �ستكون؟
�س�أكون كاتبًا �أو رمبا ب�ستانيًا �أو بائع زهور.
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