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المخابرات تقود حملة لتعقب �شبكات تزوير وتالعب بالنتائج

مالحقة جهات �سيا�سية مرتبطة
بدول ت�سعى لتزوير االنتخابات
 بغداد /محمد �صباح
مل تهد�أ الأجهزة الأمنية وعلى ر�أ�سها جهاز
امل�خ��اب��رات الوطني ط��وال الأي ��ام املا�ضية،
وه ��ي تتعقب حت��رك��ات جم��ام�ي��ع و�شبكات
متهمة باالنتماء جلهات و�شخ�صيات �سيا�سية
وحزبية تعتزم التالعب بنتائج االنتخابات
الربملانية املبكرة.
وما يثري املخاوف والقلق لدى كتل �سيا�سية
�أخ ��رى راف���ض��ة مل �ح��اوالت ال�ت��زوي��ر �أن هذه
اجلهات التي اعتقلت مرتبطة بدول �إقليمية
ودول �ي��ة ت�سعى لتغيري نتائج االنتخابات
النيابية ل�صالح كتل و�شخ�صيات �سيا�سية
حم ��ددة ومعينة ،مطالبة ال�ق�ي��ام ب�ضربات

وق��ائ�ي��ة �ضد ه��ذه اجل �ه��ات ال�ت��ي ت�صر على
التزوير.
وكانت رئي�سة بعثة الأمم املتحدة (يونامي)
هيني�س بال�سخارت قد حذرت من مغبة تزوير
االنتخابات املتوقع �إجرا�ؤها يف  10ت�شرين
الأول املقبل ،داعية وا�شنطن �إىل زيادة عدد
امل��راق�ب�ين الأج��ان��ب لالنتخابات مب��ا ي�ضمن
نزاهتها.
وقبل �أكرث من خم�سة �أيام تقريبا �ألقى جهاز
الأم ��ن ال��وط�ن��ي القب�ض على ع�صابة لديها
معدات لتزوير االنتخابات الربملانية املبكرة،
ح�ي��ث ال ي���زال �أف � ��راد ه ��ذه ال�ع���ص��اب��ة حتت
التحقيق.
وذك� ��ر حم �م��ود امل �� �ش �ه��داين رئ �ي ����س جمل�س

النواب الأ�سبق يف ت�صريح �إىل (امل��دى) �أن
"ق�سم ًا من اجلهات ال�سيا�سية ت�صر على تزوير
االنتخابات الربملانية املبكرة عرب تلقيها دعم ًا
من جهات دولية و�إقليمية" ،معترب ًا �أن "هذه
املحاوالت بائ�سة؛ بعد ك�شفها من قبل الأجهزة
الأمنية ور�صد حتركاتها".
وتابع امل�شهداين� ،أن "جهاز املخابرات على
علم ب�ه��ذه التحركات وامل �ح��اوالت و�أ�سماء
اجل �ه��ات ال�ت��ي تعمل على ه�ك��ذا �أجندات"،
وا�صفا عمل هذه "اجلهات التي تنوي تزوير
االنتخابات بالغبية ،لأنها تت�صور �أن جهاز
املخابرات ،لن ي�ستطيع الو�صول �إليها".
و�أط ��اح ��ت ال���س�ل�ط��ات ال�ق���ض��ائ�ي��ة اخلمي�س
املا�ضي مبجموعة من الأ�شخا�ص يحرتفون

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

نواب� :أوراق الإ�صالح للك�سب
االنتخابي وت�أثيرها ل�ساعات
 بغداد /تميم الح�سن

االبتزاز االلكرتوين ،كان هدفها الأول الإعداد
للتالعب بنتائج االنتخابات القادمة وتغيري
نتائجها ،فيما ك��ان هدفها ال�ث��اين الفو�ضى
ال�سيا�سية.
و�أو�ضح جمل�س الق�ضاء الأعلى عرب بيان له
�صدر من مكتبه الإعالمي �أن "هذه املجموعة
ك��ان��ت ت��روم الإ� �س��اءة ملختلف ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واالجتماعية يف الدولة العراقية"ـ
منوها �إىل �أن "�أحد ال�سيا�سيني اجتمع مع
جمموعة م��ن املبتزين يف داره ،حيث متت
م�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع االن �ت �خ��اب��ات والإع�ل��ام
اخلا�ص بهم ،حيث اقرتح �إن�شاء خلية متعددة
الأ�صوات يف مواقع التوا�صل االجتماعي".
 التفا�صيل �ص2

يق ��ع خل ��ف ورق ��ة الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي الت ��ي كانت
ال�سب ��ب وراء ع ��ودة زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�صدر �إىل االنتخابات بعد �شهر من �إعالن املقاطعة،
�أك�ث�ر م ��ن � 10أوراق ومواثي ��ق و�إ�صالح ��ات ج ��رى
طرحها يف الـ� 12سنة الأخرية.
اغل ��ب تلك الأوراق بح�س ��ب مراقبني ونواب مل يتعد
ت�أثريه ��ا حلظة توقيعها ،ب�سبب عدم التزام املوقعني
بالبن ��ود وا�ستم ��رار اخلالفات بينهم ،ف�ض�ل�ا عن �أن
معظم تلك االتفاقيات كانت حتمل نقاطا غري واقعية،
وطرحت لك�سب الر�أي العام.
وطرح ��ت �أوراق متع ��ددة من ��ذ  2008ع ��ن طري ��ق
الزعام ��ات ال�سيا�سي ��ة� ،أو الربمل ��ان� ،أو م ��ن ط ��رف
�سيا�س ��ي واحد ،وكانت تعال ��ج اجلانب ال�سيا�سي �أو
االنتخاب ��ات �أو حتى االقت�صاد ،وبع�ضها و�صلت �إىل
مئة �صفحة.
وجرى يف الع ��راق ما ي�شبه العرف ال�سيا�سي ،حيث
تنطل ��ق ه ��ذه الأوراق يف العادة قب ��ل كل انتخاب �أو
بع ��د ح ��ركات احتجاجي ��ة ،حي ��ث يت ��م تك ��رار نف�س
العب ��ارات امل�ستخدمة يف املواثي ��ق ال�سابقة ،والتي
ه ��ي اغلبه ��ا قوان�ي�ن و�إج ��راءات ترح ��ل م ��ن دورة
برملانية �إىل �أخرى ومن حكومة �إىل ثانية.
عامر الفايز ،وهو زعيم حتالف ت�صميم ،وهو حتالف

جديد يخو�ض االنتخابات لأول مرة ،يقول لـ(املدى)
�إن "هذه الأوراق مل تن�ش�أ يف الأ�سا�س لتعي�ش لوقت
طويل و�إمنا تطرح لك�سب الر�أي العام والت�أثري على
االنتخابات".
يف  2008كان ��ت �أول ورقة �إ�ص�ل�اح �سيا�سي طرحت
يف الوالي ��ة الأوىل حلكوم ��ة ن ��وري املالكي ،وكانت
حينه ��ا اخلالف ��ات ال�سيا�سية مت�صاع ��دة على خلفية
�إقرار االتفاقية الأمنية مع الواليات املتحدة.
وحمل ��ت ورق ��ة الإ�صالح حينه ��ا بنودا منه ��ا �إجراء
ا�ستفت ��اء للعراقي�ي�ن عل ��ى االتفاقي ��ة ،وه ��و �أم ��ر مل
يح ��دث ،وق ��ام الربملان يف نف� ��س الع ��ام بالت�صويت
على االتفاقية دون االلتفات لر�أي ال�شارع.
وج ��اءت يف ورق ��ة الإ�ص�ل�اح ،الت ��ي قدمته ��ا حينها
�أط ��راف �سيا�سي ��ة كانت �ضد االتفاقي ��ة ،بنود تطالب
ب�إط�ل�اق �سراح جمي ��ع املوقوفني و�إج ��راء تعديالت
على الد�ستور.
ف�ض�ل�ا ع ��ن اح�ت�رام اخت�صا� ��ص ال�سلط ��ات املحلية
واملركزية والعمل على �إلغاء الهيئات غري الد�ستورية
و�إعادة بناء الق ��وات امل�سلحة و�إنهاء ملف املهجرين
وا�ستيعاب ال�صحوات يف القوات امل�سلحة.
وكذل ��ك �أك ��دت الوثيق ��ة عل ��ى "ا�ستيع ��اب املجامي ��ع
امل�سلح ��ة الت ��ي �ألق ��ت ال�س�ل�اح وامل�ستع ��دة لإلق ��اء
ال�سالح".
 التفا�صيل �ص3

لطفي حامت يكتب:

ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة وت���راج���ع هيمنتها ال�����س��ي��ادي��ة

ال�����ب�����اح�����ث�����ون ع������ن ال�����ج�����م�����ال..
ح��������وار م�����ع ف�����ران�����ك وي��ل��ت�����ش��ي��ك

7

اللجنة المالية :ت�أخير الموازنة لن
يم�س الرواتب
 بغداد /فرا�س عدنان

حمل لبيع التحفيات يف �سوق ال�صفافري ببغداد ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

دعت لإنهاء تعدي ال�شخ�صيات المتنفذة على �أمالك الدولة

الخدمات النيابية تطالب بتركيز �إزالة التجاوزات
على مناطق بغداد الراقية
 بغداد /نب�أ م�شرق
طالب ��ت جلن ��ة اخلدم ��ات والإعم ��ار يف جمل� ��س
النواب ،االثنني ،برتكي ��ز حملة �إزالة التجاوزات
على مرك ��ز بغداد ومناطقها الراقي ��ة ،م�شرية �إىل
ت�سجي ��ل ع ��دد م ��ن النق ��اط ال�سلبية عل ��ى الآليات
املعتم ��دة حالي ًا ،منتقدة م ��ا اعتربته عدم التعامل
م ��ع اجلانب الإن�ساين ،ال�سيم ��ا للعائالت الفقرية
التي ال م�أوى لها.
ويقول ع�ضو جلنة اخلدم ��ات النائب عبا�س يابر
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "التج ��اوزات يف
الع ��راق ت�أخ ��ذ �ص ��ور ًا متع ��ددة منه ��ا ت�شييد دور
�سكني ��ة يف مناط ��ق زراعي ��ة� ،أو �ضم ��ن الت�صميم
ال�سكاين يف الأحياء واملدن".
وتاب ��ع يب ��ار� ،أن "هن ��اك جت ��اوزات �أخ ��رى يف
املب ��اين العام ��ة وال�شوارع� ،إ�ضاف ��ة �إىل اخلروج
ع ��ن املح ��ددات لل ��دور ال�سكني ��ة واال�ستيالء على
الأر�صفة".
وحت ��دث ،عن "نوع �آخر م ��ن املخالفات القانونية
يف ه ��ذا الإط ��ار ،املتمثلة بالب�سطي ��ات والأك�شاك
التي تن�ص ��ب بنحو ع�شوائي ،واملوالت التجارية
املقامة على �أرا�ض خالف ًا لل�سياقات القانونية".

و�أورد ياب ��ر� ،أن اجلمي ��ع مع حمل ��ة رفع التجاوز
الت ��ي انطلقت يف بغ ��داد وعدد م ��ن املحافظات"،
م�ستدرك ًا "ينبغ ��ي �أن ترافقه ��ا تعليمات �صريحة
ووا�ضح ��ة متن ��ع االجته ��ادات ال�شخ�صية لبع�ض
امل�س�ؤولني".
وحث اجله ��ات املخت�صة على "�إبع ��اد احلملة يف
الوقت احلايل عن الفقراء والتوجه �إىل النافذين
يف املواقع املهم ��ة الذين تعدوا على �أمالك الدولة
طيلة ال�سنوات املا�ضية".
وي ��رى� ،أن "احلملة ينبغ ��ي �أن تبد�أ م ��ن الأحياء
الراقي ��ة يف بغ ��داد ،ومناطقه ��ا املمي ��زة وحتديد ًا
ال�صاحلي ��ة والكرادة واملن�صور واجلادرية ،ومن
ثم يتم التوجه �إىل الأطراف ،وبقية املحافظات".
و�ش� �دّد يابر ،على �أن "ما يجري حالي ًا من حمالت
ترافقها الع�شوائي ��ة وعدم التعاطي مع املواطنني
من خالل الظرف الإن�ساين �أو اللجوء �إىل الإنذار
امل�سب ��ق قب ��ل التنفي ��ذ بالإزال ��ة ،وهن ��اك �سلبيات
كثرية مت ت�شخي�صها".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "جمل�س النواب احل ��ايل عمل مبكراً
على معاجلة مو�ضوع الع�شوائيات من خالل �سن
ت�شريع خا�ص لهذا امللف".
وم�ض ��ى ياب ��ر� ،إىل �أن "القان ��ون ق ��د و�ص ��ل �إىل

مرحل ��ة الت�صويت بع ��د �إجن ��از القراءتني الأوىل
والثاني ��ة له وجمي ��ع املناق�شات ،لك ��ن املتبقي من
عم ��ر الدورة احلالي ��ة ال ي�سمح بذلك؛ ب�سبب قرب
موع ��د االنتخابات ،وبالت ��ايل �سيت ��م ت�أجيله �إىل
الربملان املقبل".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر ع�ض ��و اللجنة جم ��ال فاخر ،يف
ت�صريح �إىل (امل ��دى)� ،أن "حملة رفع التجاوزات
لك ��ي تطبق يف جمي ��ع �أنحاء الع ��راق ي�شرتط �أن
تب ��د�أ م ��ن الذي ��ن تطاول ��وا عل ��ى عق ��ارات الدولة
واملباين الر�سمية ال�سيما ال�شخ�صيات النافذة".
و�أ�ض ��اف فاخ ��ر� ،أن "اجلان ��ب الإن�س ��اين جت ��ب
مراعات ��ه ال�سيما بالن�سبة للذي ��ن �أقاموا دور ًا يف
مناط ��ق ع�شوائي ��ة ،حي ��ث ينبغي ع ��دم تركهم يف
العراء".
ولف ��ت� ،إىل �أن "مو�ضوع التجاوز قد مر مبراحل
و�سن ��وات ،وتنبغي مواجهته ب�سلطة القانون من
جهة ،وبتعام ��ل �إن�ساين وواجب ��ات للدولة جتاه
الطبقات الفقرية من جهة �أخرى".
و�شدد فاخر ،على "�أهمية ت�شييد جممعات �سكنية
�ضخم ��ة ت�سكنه ��ا العائالت من خ�ل�ال اللجوء �إىل
اال�ستثم ��ار وغريه ��ا من الط ��رق القانوني ��ة التي
تخفف عن كاهل املواطن الب�سيط".

قال ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب� ،أم�س
الأول االثن�ي�ن� ،إن ت�أخ�ي�ر �إق ��رار املوازن ��ة للع ��ام
املقبل لن ي�ؤثر على وحدات الإنفاق العام ،م�شرية
�إىل �أن روات ��ب املوظف�ي�ن واملتقاعدي ��ن و�شبك ��ة
الرعاية االجتماعية م�ؤمنة بالكامل مبوجب بديل
قانوين.
ويق ��ول ع�ضو اللجن ��ة النائب حمم ��د ال�شبكي يف
ت�صريح �إىل (املدى)� ،إن "احلكومة احلالية مقبلة
على انتخابات مبكرة يف العا�شر من ال�شهر املقبل،
ولديه ��ا حالي� � ًا فر�ص ��ة الوقت ب ��دل ال�ضائ ��ع ب�أمل
اجناز م�شروع قانون املوازنة".
و�أ�ض ��اف ال�شبك ��ي� ،أن "القان ��ون يوج ��ب عل ��ى

جمل� ��س ال ��وزراء �أن يق ��دم م�ش ��روع املوازن ��ة يف
منت�ص ��ف ت�شري ��ن الأول املقبل ،وه ��ذا غري ممكن
ب�سبب موعد االنتخابات املبكرة".
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن "معاجل ��ة ت�أخ�ي�ر �إق ��رار املوازنة
يك ��ون م ��ن خ�ل�ال اللج ��وء �إىل قان ��ون الإدارة
املالي ��ة ،وحتدي ��د ًا املادة  27منه الت ��ي تن�ص على
�أن ال�ص ��رف ال�شه ��ري يك ��ون بن�سب ��ة  12 /1من
املوازنة ال�سابقة".
وا�ستط ��رد� ،أن "وح ��دات الإنف ��اق يف م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة �ست�صب ��ح له ��ا الق ��درة يف احل�ص ��ول على
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة م ��ن قب ��ل وزارة املالية من
دون ح ��دوث م�ش ��كالت ال�سيم ��ا مو�ض ��وع رواتب
املوظفني التي لن تت�أثر بت�أخر املوازنة".
 التفا�صيل �ص3

الم�سيحيون والأيزيديون يخ�شون من تكرار �سيناريو
�أفغان�ستان في العراق
 ترجمة :حامد احمد �ستك ��ون �أول ه ��دف لأي ن�ش ��اط
جديد لتنظيم داع�ش الإرهابي.
حتدثت جملة نيوزويك الأمريكية ذك ��رت املجل ��ة يف تقري ��ر ترجمته
ع ��ن خم ��اوف كب�ي�رة للم�سيحيني (امل ��دى)� ،أن "م�سيحي�ي�ن
والأيزيدي�ي�ن يف الع ��راق م ��ن وايزيدي�ي�ن وبع ��د رجوعه ��م
تك ��رار �سيناري ��و افغان�ستان بعد ملناطقه ��م و�أحيائهم لب ��دء حياتهم
ان�سحاب الوالي ��ات املتحدة نهاية م ��ن جدي ��د تراودهم خم ��اوف من
الع ��ام احل ��ايل ،م�ش�ي�رة �إىل �أن احتمالي ��ة تعر�ضه ��م لنف� ��س م ��ا
مناط ��ق �سنج ��ار و�سه ��ل نين ��وى يح ��دث الآن يف �أفغان�ست ��ان بع ��د

مغادرة القوات الأمريكية ،وكيف
�أن داع� ��ش ا�ستب ��اح مناطقه ��م يف
�سه ��ل نينوى و�سنج ��ار بعد ثالث
�سن ��وات م ��ن مغ ��ادرة الق ��وات
الأمريكية العراق عام ."2011
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "الع ��راق
ومن ��ذ �أزمن ��ة وحق ��ب تاريخي ��ة
قدمي ��ة يعت�ب�ر موطن ��ا لأ�س�ل�اف
�أع ��راق وطوائ ��ف ديني ��ة خمتلفة

منه ��ا االيزيدي ��ة وامل�سيحي ��ة م ��ن
�آ�شوريني و�سريان وكاثوليك".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه املكون ��ات
كان ��ت تعي� ��ش ب�س�ل�ام عل ��ى مدى
ع�ص ��ور ،ولكن هذا الأم ��ان انتزع
منهم بع ��د احتالل داع�ش ملناطقهم
وارت ��كاب جرائ ��م �إب ��ادة جماعية
بحقهم".
 التفا�صيل �ص2

العبو المنتخب يعدون بالفوز على كوريا الجنوبية
 متابعة /المدى
�ضم ��ن مباري ��ات املجموع ��ة الأوىل للت�صفي ��ات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل يف قطر ."2022
�أك ��د العبو املنتخ ��ب الوطني عزمه ��م الفوز على و�أ�ضاف البي ��ان� ،أن "احل�صة التدريبية الأخرية
الفري ��ق الك ��وري اجلنوب ��ي يف �أول مب ��اراة من �ستك ��ون اليوم الأربعاء على (�ستاد �سيئول ك�أ�س
الت�صفيات النهائية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل ،مبينني العامل) ،امللعب الر�سمي الذي �سيحت�ضن املباراة،
�أن ح�ص�صه ��م التدريبية جت ��ري حالي ًا يف طق�س والتي �ستلعب من دون ح�ضور جماهريي".
ممطر.
من جهته ،قال الالعب �أمين ح�سني� ،إن "تدريبات
وذك ��ر بيان للهيئ ��ة التطبيعية الحت ��اد كرة القدم املنتخب الوطن ��ي ليوم �أم�س قد جرت يف �أجواء
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،أن "املنتخ ��ب الوطن ��ي �أنه ��ى ممط ��رة ،والالعب�ي�ن يتمتعون بجاهزي ��ة عالية،
وحدت ��ه التدريبي ��ة الثاني ��ة �أم� ��س يف �سيئ ��ول ويدركون �أهمية هذه املباراة".
حت�ضري ًا ملب ��اراة كوريا اجلنوبية غد ًا اخلمي�س ،وفيم ��ا ر�أى الالعب �أمري العم ��اري� ،أن "املنتخب

�أ�صبح ��ت لديه دراي ��ة كاملة بكيفي ��ة لعب الفريق
الك ��وري ن�أمل م ��ن خاللها بتحقيق الف ��وز"� ،أفاد
الالع ��ب هم ��ام طارق ،ب� ��أن "الفري ��ق �أنهى خالل
اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن وحدت�ي�ن تدريبيت�ي�ن ،ونعد
جماهرين ��ا بالفوز؛ من �أجل �أن تكون لنا انطالقة
جيدة يف الت�صفيات النهائية".
وع ّد الالعب �صفاء ه ��ادي" ،املباراة ب�أنها �صعبة
للغاية" ،م�ست ��درك ًا "و�صلن ��ا �إىل مرحلة متقدمة
من الرتكيز من خالل الوحدات التدريبية ،ورغم
�صعوب ��ة الفري ��ق الك ��وري ،لكنن ��ا �سن�سعى �إىل
الفوز".
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المخابرات تقود حملة لتعقب �شبكات تزوير وتالعب بالنتائج

مالحق��ة جه��ات �سيا�س��ية مرتبط��ة ب��دول ت�س��عى لتزوي��ر االنتخاب��ات
 بغداد/محمد �صباح

لم تهد�أ الأجهزة الأمنية
وعلى ر�أ�سها جهاز المخابرات
الوطني طوال الأيام الما�ضية،
وهي تتعقب تحركات مجاميع
و�شبكات متهمة باالنتماء
لجهات و�شخ�صيات �سيا�سية
وحزبية تعتزم التالعب بنتائج
االنتخابات البرلمانية المبكرة.

وما يثي ��ر المخ ��اوف والقلق لدى كت ��ل �سيا�سية
�أخرى راف�ضة لمحاوالت التزوير �أن هذه الجهات
الت ��ي اعتقل ��ت مرتبط ��ة ب ��دول �إقليمي ��ة ودولية
ت�سعى لتغيير نتائج االنتخابات النيابية ل�صالح
كت ��ل و�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة مح ��ددة ومعين ��ة،
مطالبة القيام ب�ضربات وقائية �ضد هذه الجهات
الت ��ي ت�صر عل ��ى التزوير .وكان ��ت رئي�سة بعثة
الأم ��م المتحدة (يونام ��ي) هيني� ��س بال�سخارت
قد ح ��ذرت من مغبة تزوي ��ر االنتخابات المتوقع
�إجرا�ؤه ��ا في  10ت�شري ��ن الأول المقب ��ل ،داعية
وا�شنط ��ن �إل ��ى زي ��ادة ع ��دد المراقبي ��ن الأجانب
لالنتخابات بما ي�ضمن نزاهتها.
وقب ��ل �أكث ��ر م ��ن خم�سة �أي ��ام تقريبا �ألق ��ى جهاز
الأم ��ن الوطني القب�ض على ع�صابة لديها معدات
لتزوير االنتخاب ��ات البرلمانية المبكرة ،حيث ال
يزال �أفراد هذه الع�صابة تحت التحقيق.
وذكر محم ��ود الم�شهداني رئي�س مجل�س النواب
الأ�سب ��ق في ت�صريح �إلى (الم ��دى) �أن "ق�سم ًا من
الجه ��ات ال�سيا�سية ت�صر على تزوير االنتخابات
البرلماني ��ة المبك ��رة عبر تلقيها دعم� � ًا من جهات
دولية و�إقليمي ��ة" ،معتبر ًا �أن "ه ��ذه المحاوالت
بائ�س ��ة؛ بع ��د ك�شفه ��ا من قب ��ل الأجه ��زة الأمنية
ور�صد تحركاتها".

وتاب ��ع الم�شهدان ��ي� ،أن "جه ��از المخابرات على
عل ��م به ��ذه التح ��ركات والمح ��اوالت و�أ�سم ��اء
الجه ��ات الت ��ي تعم ��ل عل ��ى هك ��ذا �أجن ��دات"،
وا�صف ��ا عمل ه ��ذه "الجهات التي تن ��وي تزوير
االنتخاب ��ات بالغبي ��ة ،لأنه ��ا تت�ص ��ور �أن جه ��از
المخابرات ،لن ي�ستطيع الو�صول �إليها".
و�أطاحت ال�سلطات الق�ضائية الخمي�س الما�ضي
بمجموع ��ة م ��ن الأ�شخا� ��ص يحترف ��ون االبتزاز
االلكترون ��ي ،كان هدفه ��ا الأول الإعداد للتالعب
بنتائ ��ج االنتخاب ��ات القادم ��ة وتغيي ��ر نتائجها،
فيما كان هدفها الثاني الفو�ضى ال�سيا�سية.
و�أو�ض ��ح مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى عب ��ر بيان له
�ص ��در من مكتب ��ه الإعالمي �أن "ه ��ذه المجموعة
كان ��ت ت ��روم الإ�س ��اءة لمختل ��ف ال�شخ�صي ��ات

ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة في الدول ��ة العراقية"ـ
منوه ��ا �إل ��ى �أن "�أح ��د ال�سيا�سيي ��ن اجتم ��ع م ��ع
مجموع ��ة م ��ن المبتزي ��ن ف ��ي داره ،حي ��ث تمت
مناق�شة مو�ضوع االنتخاب ��ات والإعالم الخا�ص
بهم ،حيث اقت ��رح �إن�شاء خلية متعددة الأ�صوات
في مواقع التوا�صل االجتماعي".
و�أكم ��ل الم�شهداني حديثه ع ��ن �إمكانية التالعب
بنتائج االنتخابات وتزويرها ،بالقول �إن "ق�سم ًا
من ال�سيا�سيين م�صرون على تزوير االنتخابات،
كم ��ا �أنهم كانوا م�صرين على نه ��ب المال العام"،
منبه ��ا �إل ��ى �أن "المجتمع الدولي ه ��ذه المرة لن
يرحم المزورين ،و�سي�ؤدي �إلى نتائج وخيمة لم
تكن في م�صلحة العراق".
وم ��ن �أجل �ضم ��ان �سالم ��ة االنتخاب ��ات المبكرة

مناطق �سنجار و�سهل نينوى الهدف الأول لأي ن�شاط جديد لداع�ش

قالوا �إن امل�شاركة تعيد �شرعية "الفا�سدين"

الم�سيحيون والأيزيديون يخ�شون من تكرار �سيناريو �أفغان�ستان في العراق

مقاطعو االنتخابات متم�سكون بموقفهم:
الأجواء ما زالت غير مالئمة
 بغداد /ح�سين حاتم
ب ��د�أت �سل�سلة االن�سحابات م ��ن الم�شاركة في االنتخابات
مع �إعالن التي ��ار ال�صدري -الذي يتزعمه مقتدى ال�صدر-
ان�سحاب ��ه من م�ضمار االنتخابات ف ��ي  15تموز الما�ضي،
اال �أن تل ��ك الأح ��زاب المن�سحب ��ة والمتمثل ��ة بالح ��زب
ال�شيوعي العراق ��ي ،وحزب التجمع الجمهوري العراقي،
وجبه ��ة الح ��وار الوطن ��ي ،وكتل ��ة المنبر العراق ��ي الذي
يتزعم ��ه �إي ��اد ع�ل�اوي� ،إ�ضافة �إل ��ى بع�ض الأح ��زاب التي
انبثق ��ت عن تظاه ��رات ت�شرين وعلى ر�أ�سه ��ا حزب البيت
الوطن ��ي م ��ا ت ��زال ثابتة عل ��ى موقفه ��ا باالن�سح ��اب على
الرغم م ��ن عودة ال�صدر �إلى �ساحة المناف�سة خالل م�ؤتمر
�صحفي له الجمعة الما�ضية.
وت�ؤك ��د الأحزاب التي �أعلن ��ت ان�سحابها من الم�شاركة في
االنتخاب ��ات رف�ضها القاطع في العودة ،مبينة �أن الأجواء
االنتخابي ��ة م ��ا ت ��زال غي ��ر �آمنة ف ��ي ظل وج ��ود "ال�سالح
المنفلت" و"المال ال�سيا�سي".
ويق ��ول وائل عب ��د اللطيف نائ ��ب رئي�س المنب ��ر العراقي
الذي تزعمه اياد عالوي ال ��ذي �أعلن مقاطعته االنتخابات
البرلماني ��ة نهاية تموز الما�ض ��ي� ،إن "موقفنا ثابت ب�ش�أن
المقاطعة وال عودة فيه" .وي�ضيف عبد اللطيف في حديث
�إلى (المدى)" ،لي�ست هناك �أية رغبة او نية للعودة" ،الفتا
�إلى �أن "�شعارنا هو كل من ي�شترك في االنتخابات المقبلة
يعيد �شرعية الفا�سدين".
وي�شي ��ر نائ ��ب رئي�س المنبر العراقي �إل ��ى� ،أن "الحكومة
لم توف ��ر �أي �شرط م ��ن ال�شروط التي ن ��ادت بها الأحزاب
المقاطع ��ة ،المتمثل ��ة بال�سالح المنفلت والم ��ال ال�سيا�سي
وغيره ��ا من ال�شروط التي توفر �أج ��واء انتخابية �آمنة".
ويلفت عب ��د اللطيف ال ��ى ،ان "كل الم�سائ ��ل التي طرحت
ل ��م تت ��م معالجتها" ،مبين ��ا ان "الذهاب باتج ��اه المقاطعة
ه ��و الح ��ل الوحيد لنا" .وج ��اء في بيان ان�سح ��اب المنبر
العراق ��ي �أن �سب ��ب االن�سح ��اب يكمن ف ��ي "تال�شي فر�ص
النج ��اح لإقام ��ة انتخابات نزيه ��ة تخدم ال�شع ��ب العراقي
في ظل الأو�ضاع المتفاقمة وتدهورها ،وا�ستمرار الحالة
الم�أ�ساوية في ظ ��روف معي�شية غير مالئمة ،مع ا�ست�شهاد
ع�ش ��رات النا�شطي ��ن والمتظاهري ��ن ال�سلميي ��ن الذي ��ن
يرفعون �شعاراتهم الوطنية من �أجل عراق ت�سوده العدالة
والإخاء والم�ساواة".
بدوره ،ي�ؤكد جا�سم الحلفي القيادي في الحزب ال�شيوعي

 ترجمة :حامد احمد

العراق ��ي ال ��ذي �أعلن مقاطعت ��ه لالنتخابات ف ��ي  24تموز
الما�ضي ،ثبات الأخير على موقفه من االنتخابات المقبلة.
وي�ضي ��ف الحلفي ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الحزب
ال�شيوع ��ي يرف� ��ض الع ��ودة للم�شارك ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات
المقبلة" ،الفتا �إلى �أن "الأ�سباب التي دعتنا الى المقاطعة
ماتزال قائمة ولم يتغير �شيء من المعطيات".
وي�شير الحلفي �إل ��ى� ،أن "الحزب ال�شيوعي موقفه وطني
ال يكت ��رث لف ��وز او خ�س ��ارة ف ��ي االنتخاب ��ات وح�ص ��ول
عل ��ى مقاع ��د" .وي ��رى القي ��ادي ف ��ي الح ��زب ال�شيوع ��ي،
�أن "االنتخاب ��ات هدفه ��ا التغيي ��ر" ،م�ست ��دركا �أن "البيئة
االنتخابية ما تزال غير مالئمة واالنتخابات لم تعد مبكرة
نتيجة الت�أجيل وال�صراعات ال�سيا�سية".
م ��ن جهت ��ه ،ي�ؤكد ح ��زب البي ��ت الوطن ��ي (�أح ��د الأحزاب
المنبثق ��ة ع ��ن تظاه ��رات ت�شري ��ن) و�أول ح ��زب �أعل ��ن
ان�سحابه من الم�شاركة في االنتخابات البرلمانية المقبلة
على خلفية مقتل النا�شط البارز في كربالء �إيهاب الوزني،
رف�ضه التام الم�شاركة باالنتخابات المقبلة .ويقول ع�ضو
المكت ��ب ال�سيا�س ��ي في ح ��زب البيت الوطن ��ي مهتدى �أبو
الجود لـ(المدى)� ،إن "وجود المظاهر الم�سلحة وال�سالح
المنفل ��ت والم ��ال ال�سيا�س ��ي يفر� ��ض علين ��ا مقاطعة هذه
االنتخابات".
وي�ضي ��ف� ،أن "االنتخاب ��ات ج ��اءت تلبي ��ة لتظاه ��رات
ت�شري ��ن والمطالب التي ن ��ادى بها محتج ��و ت�شرين ،لكن
ل ��م نر تحقي ��ق �أي مطلب من تل ��ك المطالب �س ��وى تحديد
موع ��د اج ��راء انتخابات في ظ ��ل فو�ضى عارم ��ة" .وتابع
�أب ��و الج ��ود� ،أن "مقاطع ��ة �أح ��زاب ال�سلط ��ة لالنتخابات
ه ��ي �ضغوط عل ��ى �شركائه ��م ف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سية من
اج ��ل م�ساوم ��ات ال ت�ؤدي �إلى حل كال ��ذي تتبناه الأحزاب
الت ��ي انبثقت عن ت�شرين" .و�أو�ض ��ح النا�شط المدني� ،أن
"المقاطعة الحالية لي�ست عدمية وانما هي �سيا�سية وقد
ت�ؤدي الى انفراجات واحتجاج".
ومن المقرر �أن ي�شهد العراق في  10ت�شرين الأول المقبل،
انتخاب ��ات مبك ��رة ،تم ت�أجيله ��ا �سابق ًا م ��ن موعدها الأول
ال ��ذي كان ف ��ي ال�ساد�س م ��ن حزيران ،كما �أن ��ه من المقرر
�إر�سال فريق �أممي لمراقبة االنتخابات البرلمانية المقبلة
في البالد .و�أك ��دت الرئا�سات الثالث في العراق ،في وقت
�ساب ��ق ،عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات ف ��ي موعده ��ا المحدد،
مو�ضح� � ًة �أنها تحظى ب�أهمية بالغة كونها ت�أتي بعد حراك
�شعبي مطالب بالإ�صالح.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ا�ستعان ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة ،بفري ��ق �أمم ��ي
لمراقبة االنتخاب ��ات البرلمانية المقبلة للحد من
حاالت التزوير المتوقع ح�صولها ب�سبب �سطوة
الكثير م ��ن الكتل ال�سيا�سية الت ��ي تمتلك ال�سالح
المنفلت.
وطال ��ب الم�شهدان ��ي وه ��و مر�ش ��ح ع ��ن تحالف
عزم عن محافظة بغ ��داد "الأجهزة الأمنية القيام
ب�ضرب ��ات وقائية �ض ��د هذه الجه ��ات التي تروم
التزوير" ،مت�سائ ًال "ماذا ينفع في حال حدثت �أو
وقعت حاالت تزوير في االنتخابات؟".
و�أ�شار� ،إلى �أن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه
المعلوم ��ات ب�سرية تامة وتح ��اول ت�سريبها �إلى
كل الجه ��ات ال�سيا�سية وغي ��ر ال�سيا�سية" ،مبدي ًا
ا�ستغرابه من "الإطاحة بمق ��داد ال�شريفي ع�ضو

مفو�ضية االنتخاب ��ات الأ�سبق في مطار بغداد".
وتاب ��ع "ال نمتلك المعلوم ��ات الدقيقة عن عملية
اعتقال ال�شريفي ،هل كانت ب�سبب حاالت تزوير
�سابقة �أو غيرها؟" م�ضيف ��ا �أن "الأجهزة الأمنية
تتكتم عل ��ى هذه المعلوم ��ات وال تف�صح عنها �إال
بعد ت�أكدها من دقة التهم التي وجهت �إليه".
وف ��ي �إط ��ار ذلك� ،أطاح ��ت لجنة مكافح ��ة الف�ساد
التي يقوده ��ا الفريق احمد �أب ��و رغيف بالع�ضو
ال�ساب ��ق في مجل�س مفو�ضية االنتخابات ،مقداد
ال�شريف ��ي ف ��ي مط ��ار بغ ��داد ،وتناول ��ت و�سائل
�إعالم مختلفة �أن �أ�سباب االعتقال تتعلق بتزوير
االنتخاب ��ات بع ��د �ش ��كاوى كثي ��رة و�صلت حول
ف�ساده وتزويره النتائج والأرقام ل�صالح جهات
�سيا�سية.

وف ��ي مقاب ��ل ذل ��ك ح ��ذرت رئي�س ��ة بعث ��ة الأم ��م
المتح ��دة لم�ساعدة العراق هيني� ��س بال�سخارت
م ��ن مغب ��ة تزوي ��ر االنتخاب ��ات المزمع ��ة في 10
ت�شرين الأول المقبل ،ودعت وا�شنطن �إلى زيادة
عدد المراقبين الأجان ��ب لالنتخابات بما ي�ضمن
نزاهتها.
وذك ��رت بال�سخ ��ارت خ�ل�ال جل�س ��ة لمجل� ��س
الأمن الدول ��ي الأ�سبوع الما�ض ��ي �أن "م�صداقية
االنتخابات المقبل ��ة �ستكون �أ�سا�سي ��ة لم�ستقبل
الع ��راق ،وم�س�ؤولي ��ة �إنجاحه ��ا تقع عل ��ى عاتق
الأطراف وال�سلطات العراقية المعنية".
م ��ن جهته �أك ��د م�صدر مطل ��ع رف� ��ض الك�شف عن
هويت ��ه ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن مح ��اوالت
التزوير مازالت قائمة� ،إذ الحظنا قبل فترة قليلة
وجود ح ��االت بيع و�ش ��راء لبطاق ��ات انتخابية،
وث ��م اعتق ��ال جماع ��ات متخ�ص�ص ��ة بتزوي ��ر
االنتخابات".
وتاب ��ع الم�ص ��در� ،أن ��ه "م ��ن ال�ض ��روري من ��ع
تزوي ��ر االنتخاب ��ات ف ��ي كل المفا�ص ��ل وعل ��ى
وج ��ه الخ�صو�ص ف ��ي المركز الوطن ��ي (تجميع
النتائج و�إدخالها ف ��ي ال�سيرفرات)" م�شدد ًا على
�أن "المرك ��ز يتطل ��ب رقابة من قب ��ل متخ�ص�صين
م�ستقلين ولي�سوا حزبيين".
و�أكد� ،أن "ق�سم ًا من الكتل ال�سيا�سية مازالت ت�صر
عل ��ى تزوير االنتخابات من اج ��ل الح�صول على
اكب ��ر عدد من المقاع ��د" ،منوها �إل ��ى �أن التزوير
"غالب� � ًا ما يقلب موازي ��ن نتائج االنتخابات من
جهة �سيا�سية �إلى جهة �سيا�سة �أخرى".
وفي العام � 2018ش ��كل رئي�س الوزراء الأ�سبق
حي ��در العب ��ادي لجنة للتحقق م ��ن وجود تالعب
في نتائج االنتخاب ��ات البرلمانية ،وتكونت هذه
اللجن ��ة في حينها من جه ��از المخابرات وديوان
الرقاب ��ة المالية وهيئ ��ة النزاه ��ة ومكتب رئي�س
مجل�س الوزراء.
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در� ،أن "االنتخاب ��ات الما�ضي ��ة
�شه ��دت حرق �صنادي ��ق االقتراع ف ��ي الر�صافة"،
م�ؤك ��د ًا �أن "اللجن ��ة التي �شكلها العب ��ادي اثبتت
وج ��ود ح ��االت تزوي ��ر ف ��ي الكثي ��ر م ��ن مراك ��ز
االنتخاب ��ات وبمختل ��ف المحافظ ��ات بع ��د حرق
�أجهزة تحقق النتائج".

حتدث ��ت جمل ��ة نيوزوي ��ك الأمريكية
ع ��ن خم ��اوف كب�ي�رة للم�س ��يحيني
والأيزيدي�ي�ن يف الع ��راق م ��ن تكرار
�س ��يناريو افغان�س ��تان بعد ان�سحاب
الواليات املتحدة نهاية العام احلايل،
م�شرية �إىل �أن مناطق �سنجار و�سهل
نينوى �ستكون �أول هدف لأي ن�شاط
جديد لتنظيم داع�ش الإرهابي.
ذك ��رت املجل ��ة يف تقري ��ر ترجمت ��ه
(امل ��دى)� ،أن "م�س ��يحيني وايزيديني
وبع ��د رجوعه ��م ملناطقه ��م و�أحيائهم
لب ��دء حياته ��م م ��ن جدي ��د تراوده ��م
خماوف من احتمالية تعر�ضهم لنف�س
م ��ا يح ��دث الآن يف �أفغان�ست ��ان بع ��د
مغ ��ادرة القوات الأمريكية ،وكيف �أن
داع� ��ش ا�ستب ��اح مناطقه ��م يف �سه ��ل
نين ��وى و�سنجار بعد ث�ل�اث �سنوات
من مغادرة القوات الأمريكية العراق
عام ."2011
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "العراق ومنذ
�أزمنة وحقب تاريخي ��ة قدمية يعترب
موطن ��ا لأ�س�ل�اف �أع ��راق وطوائ ��ف
ديني ��ة خمتلف ��ة منه ��ا االيزيدي ��ة
وامل�سيحي ��ة م ��ن �آ�شوري�ي�ن و�سريان
وكاثوليك".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "هذه املكونات كانت
تعي� ��ش ب�س�ل�ام عل ��ى م ��دى ع�ص ��ور،
ولك ��ن ه ��ذا الأم ��ان انتزع منه ��م بعد
احت�ل�ال داع� ��ش ملناطقه ��م وارت ��كاب
جرائم �إبادة جماعية بحقهم".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن "الإب ��ادة
اجلماعي ��ة بح ��ق االيزيدي�ي�ن
والآ�شوري�ي�ن عل ��ى ي ��د داع� ��ش كادت
�أن متح ��ي تواج ��د ه ��ذه الأقليات يف
العراق".
ويوا�ص ��ل� ،أن "امل�سيحي�ي�ن بع ��د �أن
كان تعداده ��م يقرب م ��ن  1.5مليون
ن�سم ��ة يف العراق قب ��ل العام ،2003
ف ��ان ما تبقى منه ��م يف البالد حالي ًا ال
يتجاوز � 150,000شخ�ص".
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ون ��وّ ه التقري ��ر� ،إىل "�أح ��داث قت ��ل
واغت�ص ��اب واختط ��اف وتدم�ي�ر
ملدار�س وبي ��وت وم�ست�شفيات ودور
عبادة وبنى حتتية خلدمات �أ�سا�سية
جعلت امل�سيحيني يقرتبون من حافة
الفناء".
و�أردف� ،أن "ق�سم ًا منهم قد عاد اليوم
للمحاولة با�ستعادة حياتهم من خالل
�إعادة �إعمار مدنهم وقراهم".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "الذكري ��ات
الأليم ��ة واملوجع ��ة من اح ��دث القتل
واالختط ��اف واالغت�ص ��اب م ��ا تزال
تالح ��ق �أبن ��اء الطائف ��ة االيزيدي ��ة
وامل�سيحية".
و�شدد ،عل ��ى �أن "الكثري من الآخرين
الذي ��ن غ ��ادروا الب�ل�اد م ��ع الأم ��ل
بالو�صول �إىل بلدان غربية و�أوربية،
ما يزالون يعي�ش ��ون بظروف �صعبة
يف تركيا ولبنان والأردن".
و�أف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن "�أك�ث�ر م ��ن
 150,000ايزيدي قد غادروا العراق
منذ ع ��ام  ،2014ويف الوقت احلايل
هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن � 2,700شخ� ��ص
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ايزيدي ،اغلبهم من ن�ساء و�أطفال ،ما
يزالون يف عداد املفقودين".
وب�ي�ن� ،أن " %30فقط من االيزيديني
ق ��د ع ��ادو �إىل بيوته ��م ،وان العدي ��د
من الآخري ��ن الذين عادوا �إىل منطقة
�سنجار ما يزالون يعانون من ظروف
املعي�شة يف املخيمات".
و�أردف التقري ��ر� ،أن "�أيزيدي�ي�ن
وم�سيحي�ي�ن يقول ��ون �إن من دون �أي
�ش ��ك �أن مناطقهم يف �سنج ��ار و�سهل
نين ��وى ق ��د تك ��ون م ��ن ب�ي�ن �أوىل
الأهداف يف حالة عودة تهديد داع�ش
من جديد".
وي ��رى� ،أن "تهدي ��د داع� ��ش م ��ا يزال
قائم� � ًا ،ومن ��ذ الع ��ام � 2019سجل ��ت
ح ��وادث للتنظي ��م يف مناط ��ق نائي ��ة
ومتفرقة من العراق".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "داع� ��ش �أ�صب ��ح
خ�ل�ال الأ�شهر الأخرية �أك�ث�ر تنظيم ًا
وت�أهي�ل ً�ا م ��ع هجم ��ات متزاي ��دة
ا�ستهدف ��ت نق ��اط تفتي� ��ش ومناط ��ق
�سكني ��ة م ��ع عملي ��ات اختط ��اف
واغتياالت".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

و�أو�ضح التقرير� ،أن "التعاون الذي
كان ب�ي�ن طالبان والقاعدة (الذي ن�ش�أ
منه داع�ش) و�سقوط �أفغان�ستان �أثار
خم ��اوف م�سيحي�ي�ن وايزيدي�ي�ن من
توقع ��ات م�ستقبلي ��ة لهجمات �ضدهم
من قبل داع�ش ال ميكنهم �صدها".
وينقل ،عن "الرئي� ��س الأمريكي جو
بايدن قوله خالل خطابه الأخري بعد
�سق ��وط كابل ب�أن ��ه �سيبق ��ى حمافظ ًا
برتكي ��زه على �أن�شط ��ة هذه املجاميع
الإرهابية واتخاذ �إج ��راءات �سريعة
وفعّالة �ضدهم يف �أي مكان ين�شطون
فيه يف ال�شرق الأو�سط �أو �أفريقيا".
ونقل �أي�ض ًا عن بايدن خالل اجتماعه
مع رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظم ��ي يف مكتبه بالبيت الأبي�ض،
�أن "الوالي ��ات املتح ��دة �س ��وف ل ��ن
ت�ش ��ارك ب� ��أي دور قت ��ايل يف العراق
بحلول نهاية هذا العام ،مع ا�ستمرار
ن�شاط ��ات التدري ��ب وامل�ساع ��دة
والتعامل مع داع�ش �أينما يظهر".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "نا�شط�ي�ن
م�سيحي�ي�ن و�أيزيدي�ي�ن م ��ن الذي ��ن

عمل ��وا عند جبهات القت ��ال و�شاهدوا
معاناة ال�ضحايا يف ال�ساعات الأوىل
جلرائ ��م الإب ��ادة اجلماعي ��ة الت ��ي
ارتكبه ��ا داع� ��ش ،قال ��وا �إنه ��م قلقون
جدا".
و�أ�ضاف� ،أن "ه�ؤالء النا�شطني قالوا
�أي�ض� � ًا �إن االيزيدي�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن
الذي ��ن �شاه ��دوا طالب ��ان وه ��م
ي�سيط ��رون عل ��ى �أفغان�ست ��ان خ�ل�ال
�أ�سب ��وع ،ه ��ل ميك ��ن ملجتمعاته ��م
ال�ضعيف ��ة �أن تث ��ق ب ��كالم باي ��دن يف
�أن الوالي ��ات املتح ��دة وحلفاءه ��ا
�سي�ستطيعون حمايتهم؟".
و�أردف� ،أن "�سطيف ��ان� ،أح ��د �أبن ��اء
الطائف ��ة امل�سيحي ��ة م ��ن الآ�شوري�ي�ن
الذي ��ن رجع ��وا ملنطقته ��م يف بل ��دة
ق ��ره قو�ش لبن ��اء حياتهم م ��ن جديد،
ق ��ال معربا ع ��ن ه ��ذا املوق ��ف� ،إذا ما
تعر�ض ��ت الطائف ��ة لهجم ��ة واح ��دة
�أخ ��رى م ��ن تنظي ��م داع� ��ش ،فعندها
�ستك ��ون نهاي ��ة تواجده ��ا يف ه ��ذه
البالد ،ومغ ��ادرة الق ��وات الأمريكية
للعراق �سي�شكل �أمر ًا �صعب ًا".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "�أولويات
�صن ��اع الق ��رار يف الوالي ��ات املتحدة
فيم ��ا يتعل ��ق ب�أمنه ��ا الوطن ��ي
واال�ستق ��رار الإقليم ��ي �أ�صبح ��ت
وا�ضح ��ة بع ��د م ��ا ح�صل م ��ن تبعات
ل�سقوط كابول".
وي ��رى �أن "�أم ��ر ًا حيوي� � ًا ق ��د �أ�صبح
بالن�سبة للوالي ��ات املتحدة بان تبقي
تواجده ��ا الع�سك ��ري يف الع ��راق
حلماي ��ة طوائف وجمتمعات معر�ضة
للخطر".
وانتهى التقري ��ر� ،إىل �أن "اخليارات
مرتوك ��ة للبنتاغ ��ون ووزارة
اخلارجية والبيت الأبي�ض ،بالن�سبة
للم�سيحي�ي�ن وااليزيدي�ي�ن ،وه ��ي
م�س�أل ��ة حي ��اة �أو م ��وت ،يف ع ��دم
تعري� ��ض هات�ي�ن الطائفت�ي�ن مل�آ�س ��ي
�أخرى كما يحدث حالي ًا يف كابول".
عن جملة نيوزويك
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وثيقة طرحت قبل
الأخرية التي �أعادت ال�صدر
من طريق املقاطعة

نواب� :أوراق الإ�صالح للك�سب االنتخابي وت�أثريها
ينتهي بعد �ساعات من التوقيع
الى �إ�صدار �أوراق �إ�صالحية جديدة بخ�صو�ص
الح�شد.
وبعد ع ��ام من ورق ��ة ال�صدر ،ت ��م توقيع وثيقة
الإ�ص�ل�اح الوطني م ��ن قبل الرئا�س ��ات الثالثة،
والت ��ي ت�ضمن ��ت عل ��ى نف� ��س البن ��ود ال�سابقة،
م ��ن احت ��رام الد�ست ��ور ،والإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي
واالقت�صادي وتر�شيق الحكومة.
وقب ��ل نهاية حكومة العبادي ،كان عمار الحكيم
زعي ��م تي ��ار الحكم ��ة ق ��د �أطل ��ق ورق ��ة �سماه ��ا
بـ"الت�سوية ال�سيا�سية".
و�أطل ��ق الحكي ��م الورق ��ة �آن ��ذاك ب�صفت ��ه زعيم
التحال ��ف الوطن ��ي وه ��و اكب ��ر كتل ��ة برلمانية
وقت ��ذاك ،وهدف ��ت �إل ��ى "ت�صفي ��ر الأزم ��ات"
وترتيب الأو�ضاع بعد التخل�ص من "داع�ش".
و�أغلب ما جاء في الورقة تمت �إعادته مجددا في
�أوراق الحقة ،مث ��ل ميثاق ال�شرف الذي �أطلقته
القوى ال�سيا�سية قبيل انتخابات .2018
وتح ��دث الميثاق حينها ع ��ن نزاهة االنتخابات
(و�شه ��دت حينه ��ا االنتخاب ��ات اكب ��ر عملي ��ات
تزيي ��ف بح�س ��ب الأم ��م المتح ��دة) ،وتحيي ��د
القوات الأمنية وعدم تدخلها بالملف ال�سيا�سي،
واحت ��رام الد�ست ��ور والق�ض ��اء ،وه ��ي عبارات
كررت بعد ذل ��ك في وثيقة �إ�صالح الأخيرة التي
نالت موافقة مقتدى ال�صدر.

يقع خلف ورقة الإ�صالح
ال�سيا�سي التي كانت ال�سبب وراء
عودة زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر �إلى االنتخابات
بعد �شهر من �إعالن المقاطعة،
�أكثر من � 10أوراق ومواثيق
و�إ�صالحات جرى طرحها في
الـ� 12سنة الأخيرة.
اغلب تلك الأوراق بح�سب
مراقبين ونواب لم يتعد
ت�أثيرها لحظة توقيعها،
ب�سبب عدم التزام الموقعين
بالبنود وا�ستمرار الخالفات
بينهم ،ف�ضال عن �أن معظم تلك
االتفاقيات كانت تحمل نقاطا
غير واقعية ،وطرحت لك�سب
الر�أي العام.

 بغداد /تميم الح�سن
وطرح ��ت �أوراق متعددة من ��ذ  2008عن طريق
الزعامات ال�سيا�سية� ،أو البرلمان� ،أو من طرف
�سيا�سي واحد ،وكانت تعالج الجانب ال�سيا�سي
�أو االنتخاب ��ات �أو حت ��ى االقت�ص ��اد ،وبع�ضه ��ا
و�صلت �إلى مئة �صفحة.
وج ��رى في العراق ما ي�شب ��ه العرف ال�سيا�سي،
حي ��ث تنطلق ه ��ذه الأوراق في الع ��ادة قبل كل
انتخ ��اب �أو بعد ح ��ركات احتجاجية ،حيث يتم
تكرار نف�س العبارات الم�ستخدمة في المواثيق
ال�سابقة ،والتي ه ��ي اغلبها قوانين و�إجراءات
ترح ��ل م ��ن دورة برلماني ��ة �إل ��ى �أخ ��رى وم ��ن
حكومة �إلى ثانية.
�أوراق في الأنعا�ش!
عام ��ر الفايز ،وهو زعي ��م تحالف ت�صميم ،وهو
تحالف جدي ��د يخو�ض االنتخاب ��ات لأول مرة،
يق ��ول لـ(المدى) �إن "ه ��ذه الأوراق لم تن�ش�أ في
الأ�سا� ��س لتعي� ��ش لوق ��ت طوي ��ل و�إنم ��ا تطرح
لك�سب الر�أي العام والت�أثير على االنتخابات".
ف ��ي  2008كان ��ت �أول ورق ��ة �إ�ص�ل�اح �سيا�سي
طرح ��ت ف ��ي الوالي ��ة الأول لحكوم ��ة ن ��وري
المالك ��ي ،وكانت حينه ��ا الخالف ��ات ال�سيا�سية
مت�صاع ��دة عل ��ى خلفية �إق ��رار االتفاقية الأمنية
مع الواليات المتحدة.

وحمل ��ت ورق ��ة الإ�ص�ل�اح حينه ��ا بن ��ودا منه ��ا
�إجراء ا�ستفت ��اء للعراقيين على االتفاقية ،وهو
�أم ��ر ل ��م يحدث ،وق ��ام البرلمان ف ��ي نف�س العام
بالت�صوي ��ت على االتفاقي ��ة دون االلتفات لر�أي
ال�شارع.
وج ��اءت ف ��ي ورق ��ة الإ�ص�ل�اح ،الت ��ي قدمته ��ا
حينه ��ا �أط ��راف �سيا�سي ��ة كانت �ض ��د االتفاقية،
بن ��ود تطالب ب�إطالق �سراح جمي ��ع الموقوفين
و�إجراء تعديالت على الد�ستور.
ف�ضال عن احترام اخت�صا�ص ال�سلطات المحلية
والمركزي ��ة والعم ��ل عل ��ى �إلغ ��اء الهيئ ��ات غير
الد�ستوري ��ة و�إع ��ادة بن ��اء الق ��وات الم�سلح ��ة
و�إنهاء ملف المهجري ��ن وا�ستيعاب ال�صحوات
في القوات الم�سلحة.
وكذلك �أكدت الوثيقة على "ا�ستيعاب المجاميع
الم�سلحة الت ��ي �ألقت ال�سالح والم�ستعدة لإلقاء
ال�سالح".
واغلب ما جاء في الوثيقة تم تكراره مرة �أخرى
في �أوراق تم طرحها في ال�سنوات الالحقة حتى
�آخر ورقة �إ�صالح قبل ب�ضعة �أيام.
وي�ضي ��ف الفاي ��ز وهو نائب ع ��ن الب�صرة" :كل
تلك الأوراق الإ�صالحية لم تكن بمدى طويل �أو
�ستراتيجي ،و�إنما تنته ��ي �سريعا بعد توقيعها
بوقت ق�صير".
ويتاب ��ع النائ ��ب" :كل ورق ��ة �إ�صالحي ��ة يجري
الإعداد لها �إعالميا ب�ش ��كل كثيف ولكن بعد ذلك

ال تطبق على �أر�ض الواقع".
ال�ستيعاب االحتجاجات
وف ��ي � 2011أطل ��ق المالك ��ي ع ��دة �إج ��راءات
كان ��ت �شبيه ��ة بالورقة الإ�صالحي ��ة على خلفية
تظاه ��رات كبي ��رة ن ��ددت ب�سيا�س ��ة و�أداء
الحكومة ،وعرف ��ت حينها ب�إ�صالحات �أو "مهلة
المائة يوم".
وكان م ��ن المفتر�ض �أن يق ��وم رئي�س الحكومة
وقته ��ا بمراجعة �أداء ال ��وزارات وعر�ض تقرير
الإنج ��ازات عل ��ى ال ��ر�أي الع ��ام ،وه ��و �أم ��ر لم
يحدث.
كم ��ا �أعل ��ن حينها ع ��ن حزم ��ة م ��ن الإ�صالحات
تتعل ��ق بمكافح ��ة الف�س ��اد وتوزي ��ع � 280أل ��ف
وظيفة حكومية وخف�ض �سن التقاعد.
و�أعلن حينها عن �إمكانية �إجراء تر�شيق وزراء،
وهي �إجراءات تم الحديث عنها مرة �أخرى بعد
ذلك في حكومة حيدر العبادي.
وينتقد عامر الفايز الذي يقدم تحالفه (ت�صميم)
 43مر�شح ��ا ف ��ي عموم الب�ل�اد ،الأط ��راف التي
تق ��وم بالم�شارك ��ة وتبن ��ي تل ��ك االتفاقي ��ات
والمواثيق.
الفاي ��ز ،يعتبر� ،أن "اغل ��ب الموقعين لم يكونوا
ق ��د احترموا توقيعهم على تلك الأوراق و�إال لما
كانوا تن�صلوا عنها بعد ذلك".
ويم�ض ��ي قائال" :ه ��ذه الأوراق ت�شبه ما يحدث

ف ��ي كل تحال ��ف ي�سب ��ق االنتخاب ��ات ،فالجميع
يتحدث عن تحويل التحال ��ف �إلى م�ؤ�س�سة لكن
الخالف ��ات تدب داخ ��ل التحالف بمج ��رد انعقاد
�أول جل�سة في البرلمان".
الطريق �إلى والية ثانية
ف ��ي  2012كان ��ت وثيق ��ة كبي ��رة ومف�صل ��ة ق ��د
عر�ضت عل ��ى الق ��وى ال�سيا�سية وواف ��ق عليها
الجمي ��ع قب ��ل �أن يتن�ص ��ل التحال ��ف الوطن ��ي
بع ��د ذلك وال ��ذي كان داعما حينه ��ا والية ثانية
للمالكي..
االتفاقي ��ة �أطل ��ق عليه ��ا حينه ��ا ا�س ��م "اتفاقي ��ة
اربي ��ل" ،وت�ضمن ��ت � 3أج ��زاء ،تتعل ��ق باتفاق
الق ��وى الكردية م ��ع التحالف الوطن ��ي ،وعمل
مجل� ��س ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجي ��ة والذي كان
يفتر� ��ض �أ�سن ��اده �إل ��ى اي ��اد ع�ل�اوي ،واتف ��اق
الق ��وى الكردي ��ة م ��ع ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون
لت�شكيل حكومة جديدة.
وحملت االتفاقية �أكثر من  50نقطة ،تتعلق بكل
عمل ال�سلط ��ات الثالثة ،و�إع ��ادة هيكلة القوات
الأمنية ،وتقا�سم ال�سلطة ،واحترام الق�ضاء.
لكن ف ��ي نف�س الع ��ام �أطل ��ق التحال ��ف الوطني
الداع ��م للمالكي وثيقة �إ�صالحي ��ة �أخرى ،وقال
حينه ��ا �إنها حملت كل م ��ا جاء في اتفاقية اربيل
وتعدي�ل�ات رئي� ��س الجمهوري ��ة الأ�سبق جالل
طالباني.

لكن ف ��ي النهاية ل ��م يتحقق �أكثر بن ��ود الورقة
وع�صف ��ت الخالف ��ات بالق ��وى ال�سيا�سي ��ة ف ��ي
الوالي ��ة الثاني ��ة للمالك ��ي حت ��ى ظه ��ور تنظيم
داع�ش الإرهابي في .2014
وب ��د�أ حيدر العب ��ادي رئي�س الحكوم ��ة الجديد
حينه ��ا ب�إط�ل�اق �أوراق �إ�صالحي ��ة متع ��ددة
عرف ��ت بـ"ح ��زم الإ�ص�ل�اح" عل ��ى اث ��ر ت�صاع ��د
االحتجاجات في البالد.
ور�ش ��ق العبادي في  2015كثي ��را من حكومته
و�ألغ ��ى منا�ص ��ب رئا�سية ،لك ��ن تدريجيا عادت
باحكام ق�ضائية ،رغم ت�أييد البرلمان.
وف ��ي نف� ��س العام ق ��دم رئي� ��س البرلم ��ان �سليم
الجب ��وري ورق ��ة �إ�ص�ل�اح �شملت �إقال ��ة النواب
الذي ��ن تغيب ��وا عن ثل ��ث الجل�سات ف ��ي الف�صل
الت�شريعي الواحد ،وتقييم �أداء ر�ؤ�ساء اللجان
وتقلي�ص الحمايات ،وهي �إجراءات تم التخلي
عنها تدريجي ًا بعد فتور التظاهرات.
�إ�صالح الح�شد والت�سوية
وبعد ع ��ام �أطلق مقتدى ال�صدر ورقة �إ�صالحية
جانبي ��ة تخ�ص �أو�ض ��اع الح�ش ��د ال�شعبي الذي
ت�شكل حينها بعد انت�شار "داع�ش".
و�أعلن التيار ال�صدري حينها عن ت�سليم الورقة
�إل ��ى رئا�ست ��ي الجمهورية والبرلم ��ان ،وتحمل
بنود ع ��ن �آلية عمل الح�ش ��د وارتباطه ،واغلبها
ل ��م يتحقق ما دفع حكومة عب ��د المهدي بعد ذلك

وثائق ت�شبه البرامج االنتخابية
وبع ��د نهاية االنتخاب ��ات وظه ��ور النتائج ،قام
ع ��ادل عب ��د المه ��دي رئي� ��س الحكوم ��ة الجديد
حينه ��ا ب�إط�ل�اق ث�ل�اث ح ��زم �إ�صالحي ��ة �ضمن
�سيا�س ��ة �إ�صالحي ��ة جديدة �أعقب ��ت التظاهرات
التي بد�أت في ت�شرين .2019
ول ��م تتحق ��ق اغل ��ب تل ��ك البن ��ود حي ��ث جاءت
حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي عل ��ى �أنقا� ��ض
�أخطاء عبد المه ��دي لت�صحيح الأوراق ،و�أطلق
الكاظم ��ي ب ��دوره ورق ��ة م ��ن � 100صفح ��ة عن
الإ�صالح االقت�صادي ،ويثار حولها جدل كبير.
ويق ��ول رحي ��م الدراجي زعيم حرك ��ة كفى التي
ت�ش ��ارك في االنتخابات المقبلة في ت�صريح �إلى
(الم ��دى) �إن الأوراق االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية
"ت�شب ��ه البرام ��ج االنتخابي ��ة للحكوم ��ات ،في
�أغلبه ��ا �أوراق �إن�شائية لي�س له ��ا �أي ت�أثير على
الواق ��ع" .و�آخ ��ر تل ��ك الأوراق الت ��ي طرح ��ت
م�ؤخرا تحت ا�سم وثيقة الإ�صالح ال�سيا�سي ،لم
يجر قبلها �إعالم كبي ��ر وخرجت ب�شكل مفاجئ،
لكنه ��ا حققت هدف ��ا مهما و�أع ��ادت ال�ص ��در �إلى
ال�سب ��اق االنتخاب ��ي حي ��ث كان يخ�شى بخالف
ذلك �أن تعرقل االنتخابات او ي�ؤجل موعدها.
الوثيق ��ة التي ج ��اءت بـ 16نقطة �أع ��ادت تكرار
نف� ��س العبارات التي وردت ف ��ي �أول وثيقة في
 ،2008والت ��ي تتح ��دث ع ��ن احت ��رام القانون،
وح�صر ال�سالح ،واالهتم ��ام بال�شباب ،ونزاهة
االنتخابات.
وي�ضي ��ف رحي ��م الدراج ��ي وهو نائ ��ب �سابق:
"على مدار � 18سنة لم تنجح �أي ورقة ،وف�شلت
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ف ��ي توفير الحي ��اة الكريمة
للعراقيين" ،م�شيرا �إل ��ى �أن تلك االتفاقيات هي
"محاوالت متكررة لخداع الجمهور".

م�ستحقات وحدات الإنفاق العام م�ؤمنة مبوجب بديل قانوين

المالية النيابية :ت�أخير موازنة  2022لن يم�س رواتب الموظفين والمتقاعدين
 بغداد /فرا�س عدنان
قالت اللجنة المالية في مجل�س النواب،
�أم�س االثنين� ،إن ت�أخير �إقرار الموازنة
للع ��ام المقب ��ل ل ��ن ي�ؤث ��ر عل ��ى وحدات
الإنف ��اق الع ��ام ،م�شيرة �إل ��ى �أن رواتب
الموظفين والمتقاعدين و�شبكة الرعاية
االجتماعي ��ة م�ؤمن ��ة بالكام ��ل بموج ��ب
بدي ��ل قانون ��ي ،وتحدث ��ت ع ��ن �أ�ضرار
قد تلح ��ق بالجانب اال�ستثم ��اري يمكن
تالفي بع�ضها من خالل ت�أجيل الدفع.
وكان ��ت اللجن ��ة ق ��د تحدث ��ت مطل ��ع
الأ�سب ��وع الحال ��ي ع ��ن �إمكاني ��ة تحديد
�سع ��ر النفط في الم�شروع ب� �ـ 50دوالر ًا
للبرميل ،متوقع ��ة �أن يكون مجمل مبلغ
الموازن ��ة  120تريلي ��ون دين ��ار بع ��د
التخفي� ��ض ،لكنها ل ��م ت�ستبع ��د اللجوء
مرة �أخ ��رى للح�صول عل ��ى قرو�ض من
�أجل معالجة العجز المخطط.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب محم ��د
ال�شبكي ف ��ي ت�صريح �إل ��ى (المدى)� ،إن
"الحكومة الحالية مقبلة على انتخابات
مبك ��رة في العا�ش ��ر من ال�شه ��ر المقبل،
ولديها حالي ًا فر�صة الوقت بدل ال�ضائع
ب�أمل انجاز م�شروع قانون الموازنة".
وتاب ��ع ال�شبك ��ي� ،أن "وزارت ��ي المالية
والتخطيط تعدان ثالث ��ة تقارير دورية
ف ��ي كل �شهري ��ن ،وق ��د ت ��م تقديمه ��ا في
وقتها ،وجميعها ي�شمل مجمل التوقعات
االقت�صادية والمخاطر المحتملة".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "تل ��ك التقارير تت�ضمن
ر�ؤي ��ة ح ��ول موازن ��ة الع ��ام المقب ��ل،
وت�شم ��ل �أي�ض� � ًا م�ست ��وى الإنف ��اق

واالحتياطي الموجود والعجز".
و�أورد ال�شبك ��ي� ،أن "القان ��ون يوج ��ب
عل ��ى مجل�س ال ��وزراء �أن يقدم م�شروع
الموازن ��ة ف ��ي منت�ص ��ف ت�شري ��ن الأول
المقب ��ل ،وهذا غير ممك ��ن ب�سبب موعد
االنتخابات المبكرة".
ويج ��د ال�شبكي� ،أن "الم�ش ��روع يحتاج
�إل ��ى نقا�ش ��ات م�ستفي�ضة داخ ��ل �أروقة
الحكومة من جهة ،وبين اللجنة المالية
في مجل� ��س النواب والوزارات المعنية
من جه ��ة �أخرى ،وهذا الوقت غير متاح

في الوقت الحالي".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الحكوم ��ة وبمجرد حل
مجل� ��س الن ��واب ف ��ي ال�سابع م ��ن �شهر
ت�شري ��ن الأول المقب ��ل �ستتح ��ول �إل ��ى
ت�صري ��ف مه ��ام يومية وال تمل ��ك الحق
الد�ست ��وري ف ��ي مناق�ش ��ة القواني ��ن
و�إر�سالها ،ال�سيم ��ا المتعلقة بالجوانب
المالية".
و�أو�ض ��ح ال�شبك ��ي� ،أن "معالجة ت�أخير
�إق ��رار الموازنة يكون من خالل اللجوء
�إل ��ى قان ��ون الإدارة المالي ��ة ،وتحديد ًا

الم ��ادة  27من ��ه الت ��ي تن� ��ص عل ��ى �أن
ال�ص ��رف ال�شهري يك ��ون بن�سبة 12 /1
من الموازنة ال�سابقة".
وا�ستط ��رد� ،أن "وح ��دات الإنف ��اق ف ��ي
م�ؤ�س�س ��ات الدولة �ست�صب ��ح لها القدرة
ف ��ي الح�ص ��ول عل ��ى التخ�صي�ص ��ات
المالي ��ة من قب ��ل وزارة المالية من دون
ح ��دوث م�ش ��كالت ال�سيم ��ا مو�ض ��وع
روات ��ب الموظفين التي لن تت�أثر بت�أخر
الموازنة".
وي ��رى ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة� ،أن

"ق�سم� � ًا م ��ن القطاعات ق ��د تت�ضرر من
ت�أخي ��ر الموازن ��ة ال�سيم ��ا المتعلق ��ة
بالجان ��ب اال�ستثم ��اري ،لكنن ��ا نتحدث
عن ال�شريحة الأكب ��ر ال�سيما الموظفين
والمتقاعدين".
و�أردف� ،أن "النفق ��ات للجان ��ب
اال�ستثم ��اري يمك ��ن ت�أجيلها ودفعها في
وق ��ت الحق ،لك ��ن مو�ض ��وع الموظفين
والمتقاعدي ��ن �أم ��ر ف ��ي غاي ��ة الأهمية،
ون�ؤكد على �أنها م�ؤمنة وبالإمكان دفعها
�ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".

ويوا�صل ال�شبك ��ي� ،أن "اتفاق ًا قد يكون
خل ��ف الكوالي�س بع ��دم عق ��د الجل�سات
النيابي ��ة ب�سب ��ب الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي
المعق ��د ،ولأن الحكوم ��ة متجه ��ة �إل ��ى
�إجراء انتخاب ��ات مبكرة وف�سح المجال
�أمامها لت�أدية هذا الدور".
وي�ستر�س ��ل ال�شبك ��ي� ،أن "الحديث كان
ف ��ي وقت مبك ��ر عن عدم �إمكاني ��ة �إيجاد
موازن ��ة لع ��ام  ،2022وبالتال ��ي يكون
القانون الحال ��ي كفي ًال بمعالجة النق�ص
الذي �سيح�صل العام المقبل".
وم�ضى ال�شبكي� ،إلى �أن "تمرير موازنة
 2022يعتم ��د ب�شكل كبير على الإ�سراع
ف ��ي ت�شكي ��ل مجل� ��س الن ��واب الق ��ادم
واختيار �أع�ضاء اللجان وعقد الجل�سات
بغية ممار�سة دوره الت�شريعي".
وكان وزي ��ر المالي ��ة عل ��ي عب ��د الأمي ��ر
ع�ل�اوي قد �أعلن في حدي ��ث ل�صحافيين
�أن الحكوم ��ة م�ستمرة ف ��ي �إعداد قانون
الموازن ��ة االتحادي ��ة للع ��ام المقب ��ل،
وتح ��دث ع ��ن عر�ضه ��ا للت�صويت داخل
مجل�س ال ��وزراء نهاية ال�شه ��ر الحالي،
لكن ��ه توق ��ع ترحيله ��ا �إل ��ى ال ��دورة
االنتخابية المقبلة.
م ��ن جانبه ،ذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة الآخر
جمال كوجر ف ��ي ت�صريح �إلى (المدى)،
�أن "الإبق ��اء عل ��ى االنتخاب ��ات ف ��ي
موعدها قد ح�سم من ناحية عملية �إقرار
الموازن ��ة وذل ��ك بترحيلها �إل ��ى الدورة
االنتخابية المقبلة".
وتاب ��ع كوج ��ر� ،أن "المتبق ��ي م ��ن عمر
البرلم ��ان ،وبق ��اء الحكومة ب�صالحيات
كامل ��ة ال ي�سمح ب�إكم ��ال النقا�شات حول

القان ��ون ،حتى و�إن تعل ��ن الحكومة عن
�إنجازه ��ا ف� ��أن ذلك ال يعن ��ي الم�ضي بها
كونه ��ا �سترح ��ل �إل ��ى البرلم ��ان به ��دف
الت�صويت عليها".
وزاد� ،أن "مناق�ش ��ات البرلم ��ان ح ��ول
القانون ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،وهذا من
الناحية العملية يجع ��ل �إقرار الموازنة
�أمرا �شبه م�ستحيل".
وال ي�ستبع ��د كوجر� ،أن "تلج�أ الحكومة
المقبل ��ة �إل ��ى �إع ��ادة �صياغ ��ة م�ش ��روع
الموازن ��ة بداع ��ي وج ��وب �أن تتفق مع
منهاجها الوزاري".
ويوا�ص ��ل� ،أن "مجل� ��س الن ��واب لدي ��ه
�صالحي ��ات د�ستوري ��ة ف ��ي التعام ��ل
م ��ع الموازن ��ة وذل ��ك بتخفي� ��ض مجمل
نفقاته ��ا� ،أو المناقلة بي ��ن الأبواب� ،أما
الزي ��ادة فينبغ ��ي �أن تك ��ون بالت�ش ��اور
م ��ع الحكوم ��ة ،وه ��ذا الخي ��ار ال �أتوقع
�أن يت ��م اللج ��وء �إليه في ظ ��ل الأو�ضاع
االقت�صادي ��ة الحالية وتحدي ��ات الملف
ال�صحي الذي يتطلب توفير الأموال".
ويتفق كوجر م ��ع ال�شبكي ،ب�أن "عملية
�إق ��رار الموازن ��ة ال ترتب ��ط بتوزي ��ع
الروات ��ب ،حي ��ث ان الأخي ��رة يمك ��ن
اال�ستم ��رار به ��ا وذل ��ك بموج ��ب قانون
الإدارة المالي ��ة كم ��ا ح�صل ف ��ي الأ�شهر
الأولى من العام الحالي".
يذكر �أن مجل�س النواب قد �أخفق لعامي
 2014و 2020ف ��ي �إق ��رار الموازن ��ة
االتحادي ��ة واعتمد على قان ��ون الإدارة
المالي ��ة ف ��ي �إدارة ملفه المال ��ي ال�سيما
عل ��ى �صعي ��د توزي ��ع الروات ��ب عل ��ى
الموظفين والمتقاعدين.
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�ضغوط نف�سية واقت�صادية دفعتهن لإنهاء حياتهن

ت�س��جل �س��ت ح��االت انتح��ار لن�س��اء وجميعه��ن غ�ير متعلمات
بابل
ّ

 بابل/جليل الغزي

�أقدمت "ن.ع" على االنتحار
ب�إ�شعال النار يف ج�سدها هرباً
من ظروفها االجتماعية التي
�أملت بها بعد طالق من زوجها،
ورغم �أن الإ�سعافات حالت
دون وفاتها ،لكنها �أ�صيبت
بت�شوهات كبرية.
وتقول� ،إن "زواجي ح�صل يف
�سن  16عام ًا؛ وب�سبب خالفات
عائلية انتهت العالقة �إىل
الطالق ،لأكون بعد ذلك
عر�ضة للعنف وال�سخرية
مع �أطفايل يف بيت والدي ما
دفعني �إىل �إحراق ج�سدي،
لكن �شقيقي بادر �إىل �إ�سعايف
ّ
حمقق".
و�إنقاذي من موت

و�أ�ضافت� ،أن "ت�شوهات تعر�ضت لها يف
مناط ��ق خمتلفة من اجل�س ��د ،و�أ�صبحت
�أع ��اين م ��ن م�شكلت�ي�ن الأوىل انف�صايل
ع ��ن زوج ��ي ،والأخ ��رى �آث ��ار احلري ��ق
الوا�ضحة على وجهي".
ومل يكن االنتحار من احلوادث املعروفة
يف املجتم ��ع خالل ال�سن�ي�ن ال�سابقة ومل
ت�سجل الدوائ ��ر املعنية �إال حاالت نادرة

ومتفرقة لهذه الأفع ��ال� ،إال �أن ال�سنوات
الأخ�ي�رة ب ��د�أت ح ��االت وحم ��اوالت
االنتح ��ار تت�ص ��در امل�شه ��د يف و�سائ ��ل
الإعالم ومواق ��ع التوا�صل االجتماعي،

وخا�صة ظاهرة انتحار الن�ساء.
وتقول الرائد زينب ح�سن ،وهي �ضابط
التحقيق يف ق�سم حماية الأ�سرة والطفل
يف حديث �إىل (املدى)� ،إن "بابل �سجلت

مت ��ت بط ��رق تقليدية كال�شن ��ق واحلرق
وتناول املواد ال�سمية".
و�أك ��دت ح�سن ،ب�أن "مع ��دالت االنتحار
امل�سجل ��ة ر�سمي� � ًا تظه ��ر لن ��ا �أن الن�ساء
يتفوق ��ن على الرج ��ال بثالث ��ة �أ�ضعاف،
وه ��ذا ي ��دل عل ��ى معان ��اة امل ��ر�أة يف
جمتمعنا".
م ��ن جهت ��ه ذك ��ر الكات ��ب عب ��د الرحي ��م
الفت�ل�اوي يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،أن
"تراكم امل�شاكل العائلية والعوز املادي
�إ�ضاف ��ة �إىل ال�ضغ ��وط النف�سي ��ة هي من
تدفع الن�ساء �إىل االنتحار".
و�أ�ض ��اف الفتالوي� ،أن "امل ��ر�أة غالب ًا ما
تك ��ون جلي�سة املنزل ،وبالتايل تتعر�ض
�إىل ال�ضغط النف�سي واالنهيار الع�صبي
�أكرث من الرجل الذي يحاول �أن يرفه عن
نف�سه ب�شتى الطرق املعروفة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "�أكرث اللوات ��ي �أقدمن
عل ��ى االنتح ��ار ق ��د �أخ�ب�رن عائالته ��ن
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�ش ��رة من
خ�ل�ال تك ��رار احلدي ��ث به ��ذا املو�ضوع
والتهديد".
ويرى الفت�ل�اوي� ،أن "العائالت تتحمل
امل�س�ؤولية الكبرية ب�ش� ��أن �إقدام الن�ساء
على االنتحار من خ�ل�ال جتاهل التهديد
بالإقدام على هذه الأفعال".
يف حني ،يع ّد مدير �شعبة الطب النف�سي
يف م�ست�شف ��ى مرج ��ان التعليم ��ي احمد
لطي ��ف ال�سعدي� ،أن "االكتئ ��اب يعد من
�أوائ ��ل دواف ��ع الإق ��دام عل ��ى االنتح ��ار
خا�ص ��ة" .و�أف ��اد ال�سع ��دي ،يف حدي ��ث
خ�ل�ال الن�صف الأول من ه ��ذا العام �ستُ على االنتحار هنّ غري متعلمات ويعانني �إىل (امل ��دى)� ،أن "ظ ��روف العراق خالل
حاالت انتحار لن�ساء يف مناطق متفرقة م ��ن م�ش ��كالت اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة ال�سن ��وات الأخرية �ساع ��دت على زيادة
من املحافظة".
ونف�سية �صعبة".
ح ��االت االكتئ ��اب وخا�صة ب�ي�ن الن�ساء
و�أ�ضاف ��ت ح�سن� ،أن "جمي ��ع من �أقدمن و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "عملي ��ات االنتح ��ار �إ�ضافة �إىل �أمرا� ��ض نف�سية �أخرى باتت

تظه ��ر يف املجتم ��ع العراق ��ي نتيج ��ة
عوامل اجتماعية واقت�صادية خمتلفة".
ويتح ��دث" ،عن افتقار الع ��راق لدرا�سة
بحثي ��ة ب�ش�أن حتدي ��د ح ��االت االنتحار
و�أ�سبابها الرئي�سة".
و�أردف ال�سع ��دي� ،أن "وج ��ود درا�س ��ة
معمق ��ة لهذه الظاهرة كفي ��ل ب�إي�ضاح �أن
هناك �أعدادا كب�ي�رة من حاالت االنتحار
مت الت�س�ت�ر عليه ��ا وع ��دم �إظهاره ��ا
للواقع".
لكن ��ه يف الوق ��ت ذات ��ه عاد ليو�ض ��ح� ،أن
"ااحلديث عن حاالت االنتحار بال�شكل
الذي يج ��ري يف العراق حالي ًا ال يتعدى
كونه تهويال �إعالميا".
وب�ي�ن ال�سع ��دي� ،أن "مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي �ساهمت �أي�ضا بزيادة حاالت
االنتحار من خالل املحتويات الإعالمية
الت ��ي تن�شر على ه ��ذه املواقع �أو حاالت
االبت ��زاز الت ��ي تتعر� ��ض له ��ا الفتي ��ات
والتي تدف ��ع بع�ضهن �إىل االنتحار هرب ًا
من جحيم العادات الع�شائرية".
ولع ��ل الع ��راق يحت ��اج �إىل ت�شريع ��ات
قانوني ��ة ت�ساع ��د امل ��ر�أة يف التح�س�ي�ن
م ��ن واقعه ��ا االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي
وت�ضم ��ن له ��ا احلق ��وق وت�ساعده ��ا يف
ت�أمني حقوقها يف ح ��ال تعر�ضت للعنف
الأ�سري.
ويذهب النا�ش ��ط يف جمال حقوق املر�أة
ح�سني الفنه ��راوي� ،إىل �أن "واقع املر�أة
يف الع ��راق بحاجة �إىل ت�شريعات جدية
وحقيقي ��ة تظه ��ر عل ��ى الواق ��ع لتحمي
حقوقها".
وحذر ،م ��ن "ا�ستم ��رار تعر� ��ض حقوق
امل ��ر�أة �إىل املزاي ��دات ال�سيا�سية وك�سب
الأ�صوات مع قرب موعد االنتخابات".

املوارد املائية يف ذي قار تقا�ضي وحدات �إدارية ب�سبب جتاوزات املياه
 خا�ص /ذي قار
اتهمت مديري ��ة املوارد املائية يف ذي قار،
�أم� ��س الأول االثن�ي�ن ،ق�سم ًا م ��ن الإدارات
املحلية يف املحافظ ��ة بالتدخل يف توزيع
املي ��اه دون علمه ��ا ،كا�شف ��ة ع ��ن �إقام ��ة
دع ��اوى ق�ضائي ��ة بحقه ��ا ،منتق ��دة القيام
بفتح بع� ��ض اجلداول املغلق ��ة ب�شكل غري
ر�سم ��ي لي ًال .وقال مدير املوارد املائية يف
ذي ق ��ار غزوان ال�سهالين يف ت�صريح �إىل
(امل ��دى)� ،إن "تعاون الف�ل�اح واحلكومات

املحلي ��ة ه ��و �أم ��ر �ض ��روري بالن�سب ��ة
ملو�ضوع املياه".
و�أ�ض ��اف ال�سه�ل�اين� ،أن "الدائ ��رة ال
ت�ستطي ��ع �إي�ص ��ال املي ��اه ب�سهول ��ة �إىل
مناط ��ق مث ��ل �سيد دخي ��ل والإ�ص�ل�اح من
دون وجود تع ��اون الوحدات الإدارية يف
مناطق الفجر والقلعة والرفاعي والن�صر
وال�شطرة بتطبيق نظ ��ام املرا�شنة ،ف�ضال
ع ��ن الت ��زام الفالح�ي�ن" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن
"امل ��وارد املائي ��ة ملزمة بتوف�ي�ر احل�صة
املائية للفالح عندما ال يتجاوز على ح�صة
غ�ي�ره من املياه ،لأنه عندم ��ا يتجاوز على

ح�صة �أخرى �سيتج ��اوز اجلميع" .و�شدد بحق تل ��ك الإدارات؛ لأنها تت�سبب ب�إرباك
ال�سهالين ،عل ��ى �أن "طواق ��م املديرية يف العمل".
ذي ق ��ار تعمل وحي ��دة ،يف امليدان وتغلق ي�شار �إىل �أن مديرية الزراعة يف املحافظة
اجل ��داول نهار ًا لكنها تتعر� ��ض �إىل الفتح ق ��د �أعلن ��ت نهاي ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي عن
لي ًال بدون علمنا".
�إع ��داد اخلط ��ة الزراعي ��ة م ��ن املحا�صي ��ل
ويوا�ص ��ل امل�س�ؤول املحلي� ،أن "اجلداول ال�سرتاتيجي ��ة واخل�ض ��روات للمو�س ��م
كث�ي�رة و�أعداده ��ا باملئ ��ات وال ن�ستطي ��ع الزراع ��ي ال�شت ��وي ب� �ـ� 575أل ��ف دومن،
ت�أم�ي�ن حار� ��س ل ��كل ج ��دول" .وم�ض ��ى منوه ��ة �إىل �أن اخلط ��ة مت تقدميه ��ا م ��ن
ال�سه�ل�اين� ،إىل �أن "ق�سم� � ًا م ��ن الوحدات خ�ل�ال جلن ��ة م�شرتكة مع مديري ��ة املوارد
الإداري ��ة ه ��ي من توع ��ز بفت ��ح اجلداول املائي ��ة ،وه ��ي بانتظ ��ار املوافق ��ة من قبل
ب ��دون علم امل ��وارد املائي ��ة" ،وحتدث يف اللجن ��ة املركزي ��ة يف بغ ��داد �أو التعدي ��ل
الوق ��ت ذاته ع ��ن "�إقامة دع ��اوى ق�ضائية عليها.
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�شعبة العقود املحلية – وحدة املناق�صات

العدد16233 :
التاريخ2021/8/30 :

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – �إعالن مناق�صة عامة حملية)

�إع�����ل����ان����������ات

+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
اجلامعة العراقية
كلية طب اال�سنان

تعلن ش��ركة مصافي الش��مال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن إعالن (مناقصة عامة محلية)
وحسب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ .فعلى الراغبني باالشتراك
من الش��ركات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الش��روط القانونية املذكورة في ادناه مراجعة مقر شركتنا
في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن الس��تالم نسخة من جدول املواصفات واالعداد ووثائق
املناقص��ة مقاب��ل مبلغ قدره ( )250.000فقط مائتان وخمس��ون ألف دينار عراقي غير قابل��ة للرد إال في حال الغاء
املناقصة أو تغيير أسلوب تنفيذها على ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق في أو قبل الساعة الواحدة ظهرا ً ليوم
الثالثاء املوافق  2021/9/21وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرسمية
فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رس��مي يلي تاري��خ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور
نش��ر اإلعالن والرسوم القانونية ،علما ً أنه س��يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات في متام الساعة
العاشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق  2021/9/14في نفس مكان القطع.

رقم
ت
املناق�صة

1

�إعــــالن

تعلن كلية طب االس��نان  /اجلامعة العراقي��ة الكائنة في منطقة االعظمية قرب
املقب��رة امللكي��ة عن اجراء مزاي��دة علنية لتأجي��ر مكتب االستنس��اخ العائد لها
والبالغة مس��احته ( 5م × 3م) استنادا ً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ()21
لسنة  2013املعدل .فعلى الراغبني باالشتراك مراجعة الشعبة املالية في الكلية
لالطالع على الش��روط املطلوبة مقابل مبلغ وقدره ( )75000خمسة وسبعون ألف
دين��ار غير قابلة للرد مس��تصحبني معهم التأمينات القانوني��ة والبالغة  %20من
القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق الى حس��ابات الكلية علما ً ان موعد املزايدة
ي��وم  2021/10/1وعل��ى الراغبني بدخولها مراجعة ش��عبة العق��ود احلكومية في
رئاس��ة اجلامعة لغرض اجراء تصريح امني قبل تاريخ املزايدة بـ ( )10أيام على األقل
مس��تصحبني معه��م كتاب عدم محكومي��ة واملستمس��كات األصولية (اصلية
ونسخة مصورة) وصور حديثة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واالعالن.
مالحظة :إذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل الى اليوم الذي يليه.

�أ.م .د .دنيا وديع �سبع
عميد الكلية  /وكالة

مو�ضوع
املناق�صة

 2021/80جتهيز معدة
ميزانية
نوع قالب
عدد 5 /
تشغيلية

عدد
مرات
الإعالن

للمرة
الثانية

الكلفة
التخمينية

مدة
التنفيذ

الهوية
املطلوبة

مبلغ
الت�أمينات
الأولية

هوية شركة ()16.500.000
ستة ماليني
أو مكتب
()1.100.000.000
وثمامنائة
متخصص
مليار ومائة
/180يوم
ألف دينار
ن افذة لعام
مليون دينار
 2021وبصنف عراقي (نسبة
عراقي
التأمينات )%1.5
ممتاز

أوالً :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
 -1هوية الش��ركة أو مكتب (متخصص) نافذة لعام  2021مع ارفاق (ش��هادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة – عقد
التأسيس – النظام الداخلي للشركة) وااللتزام بالصالحيات املالية للمكاتب.
 -2التأمين��ات األولية حس��ب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على ش��كل صك مص��دق ممغنط أو خطاب ضمان صادر
م��ن مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال على
أال يك��ون ضمن املصارف احملظور التعام��ل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائ��ق املناقصة ويتم مصادرة
التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة
نفاذه وبعد غلق املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
 -3جل��ب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائ��ب نافذة لعام ( 2021تصوير
ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً).
 -4اعمال مماثلة بالتجهيز على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.
ثانياً :تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ً ال يتجزأ من العقد:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حصراً.
 -2يكون التجهيز حسب ما محدد من أعداد ومواصفات ومناشئ وشروط في جدول املواصفات.
 -3شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -4يك��ون التس��عير بالدين��ار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األس��عار رقما ً وكتابة (طباعة الكتروني��ة أو باملداد) على
ج��دول االعداد املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والش��طب وختمه��ا ومصادقتها على جميع الصفحات
ويعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على س��عر الوحدة في حالة
عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -5ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.
 -6ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصة بصورة مباش��رة أو غير مباشرة ويتحمل
اخملالف التبعات القانونية.

 -7ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -8تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -9ال يج��وز مطلق��ا ً بيع العقد أو التنازل عنه إلى ش��خص آخ��ر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ن��اكال ً وتتخذ اإلجراءات
القانونية بحقه.
 -10يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -11العق��د خاض��ع للضريبة وكافة الرس��وم القانوني��ة وقانون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم  56لس��نة 1977
والقوانني العراقية النافذة.
 -12يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لس��نة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة
والوثائق القياسية.
 -13يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -14على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -15يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة
العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف
أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال (ش.ع).
 -16ميكنكم االطالع على صيغة العقد والش��روط التعاقدية من خالل االطالع على نس��خة العقد املنشورة على
موقع شركتنا على االنترنت (.)https://nrc.oil.gov.iq
 -17املفاضل��ة واالحالة س��تكون وفق تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومي��ة رقم ( )2لس��نة  2014املعدلة والوثائق
القياس��ية ومعايي��ر الترجيح املرفقة طيا ً والتي يج��ب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االس��تثناء
املمنوح لش��ركتنا بخص��وص قبول العطاء الذي يقل بنس��بة اكثر م��ن ( )%20عن الكلف��ة التخمينية إذا كانت
العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 -18لش��ركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات مالية
أو قانونية.
 -19يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام املدفوعات العراقي.
 -20يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -21للجنة دراسة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو شطب أو تصحيح
أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -22يكون القطع واالش��تراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ً
ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -23بإمكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة التاسعة صباح
من يوم األربعاء املوافق  2021/9/22في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -24ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -25تدف��ع املس��تحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل ش��ركتنا حس��ب املواصف��ات واالعداد الواردة
بجدول املواصفات.
 -26ال��زام ش��ركات القط��اع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية اس��تنادا ً إل��ى كتاب وزارة التخطي��ط  /دائرة العقود
احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -27لالطالع على الش��روط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع شركتنا
على الشبكة العاملية (.)https://nrc.oil.gov.iq
 -28يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -29لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني(.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
مدير الهيئة الفنية
م�صعب �أحمد �إبراهيم

العدد ( )5014ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )1ايلول 2021
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ي�صعب مهمة الأ�سود"
يقرون "التكتيك الكوري
ّ
ّ
متخ�ص�صون ّ

ج�سام :ال يوجد مدرب في العالم ي�صنع الفارق خالل ثالثين يوم ًا!
ّ
 م��ط��ن�����ش� :أدف���وك���ات ي��رك��ز ع��ل��ى رف���ع ال��ل��ي��اق��ة وااله��ت��م��ام ب��ال��ق��وة الج�سمانية
 القطان:المبارياتالوديةالقويةتك�شفجاهزيةالالعبين  الدراجي :كاتانيت�ش قتل النزعة الهجومية ومنتخبن ًا ال يقوى على التهديد!
 بغداد� /إياد ال�صالحي
ي�س ��تهل منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
م�ش ��واره يف الدور احلا�س ��م من ت�ص ��فيات
املجموع ��ة الأوىل لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 ،2022بلق ��اء من العيار الثقيل مع م�ض� �يّفه
منتخ ��ب كوري ��ا اجلنوبي ��ة غ ��د ًا اخلمي�س،
الث ��اين م ��ن �أيل ��ول اجل ��اري ،بع ��د رحل ��ة
ا�س ��تعداد مل ت ��زد عن ثالث�ي�ن يوم� � ًا تخ ّللها
مع�س ��كرين يف �إ�س ��بانيا وتركي ��ا بقي ��ادة
املدرب الهولندي املخ�ضرم ديك �أدفوكات.
وبينما يرتقب ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي املباراة،
داعي� � ًا الالعب�ي�ن لب ��ذل مزي ��د م ��ن اجله ��ود
حل�س ��م اجلولة الأوىل يف عق ��ر دار الفريق
املتخ�ص�ص�ي�ن يف
الك ��وري ،ي ��رى عدد م ��ن
ّ
�ش� ��ؤون اللعبة عرب م�ص ��ارحتهم (املدى) �أن
منتخبنا لن يتم ّكن من عبور املناف�س العنيد
بي�سر كونه يعاين من م�شاكل فنية تكتيكية
على وجه اخل�ص ��و�ص ،ويحت ��اج اىل وقت
�أط ��ول ليظه ��ر فاعليته مع �أ�س ��لوب املدرب،
وتعوي� ��ض ما فاته من �أيام مهمة مل حت�س ��م
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم
م�صري املدرب البديل للراحل كاتانيت�ش!
عدم كفاية الوقت

�أول املتح ّدث�ي�ن �أن ��ور ج�س ��ام ،املحا�ض ��ر
الآ�سيوي حالي ًا ومدرب املنتخبات الوطنية
�س ��ابق ًا ،يرى �أن املهمة �س ��تكون �صعبة على
العبينا �أم ��ام منتخب كوري ��ا اجلنوبية يف
ظ � ّ�ل ع ��دم كفاية الوق ��ت الذي تو ّف ��ر لهم يف
مرحلة التح�ض�ي�ر وعملية التعاقد املت� ّأخرة
مع املدرب اجلديد منذ �شهر تقريب ًا.
و�أ�ض ��اف �:أي م ��درب يف الع ��امل ،ال ميكن ��ه
عم ��ل الف ��ارق خ�ل�ال ثالث�ي�ن يوم� � ًا ،وذل ��ك
لع ��دم معرفت � ِ�ه بالالعبني �س ��ابق ًا ،وغمو�ض
امكانياته ��م عنه ،وقرب اال�س ��تحقاق ما بعد
االتفاق يّ
لتول مهمة تدريبهم ،م�شري ًا اىل �أن
قيمة اجلهد الذي يقدّمه الالعب هي الفي�صل
يف انت ��زاع الثقة من مدرب كبري يف �أوروبا
ال نع ��رف م ��اذا عمل معهم وه ��ل متكنوا من
تنفي ��ذ برناجم ��ه ،وماذا ع ��ن مهاراتهم التي
وحده ��ا ل ��ن حت�س ��م النتيجة م ��ن دون فكر
تكتيك ��ي ي�ض ��عهم يف املراك ��ز ال�ص ��حيحة
لي�ؤدوا واجباتهم مثلما يريد؟
و�أو�ضح ج�س ��ام �:أن جتارب عملنا ال�سابقة
�ش ��هدت مثل ه ��ذه احلراجة بالن�س ��بة لقوة
املناف�س ،واللعب على �أر�ضه ،وتغيرّ املناخ،
وتوقيتن ��ا املت� ّأخ ��ر ع ��ن توقي ��ت العا�ص ��مة
�س ��يئول مبقدار �س ��ت �س ��اعات ،ف�ض�ل ً�ا عن
�س ��رعة العبي كوريا وقدرتهم على االنتقال
من جهة اىل �أخرى ب�ش ��كل مبا�ش ��ر من دون
تباط�ؤ يف احلركة مثلما ح�صل ملنتخبنا يف
�أغلب مباريات الدور الثاين يف البحرين.
ج�س ��ام �أن يخ ��رج منتخبنا بنتيجة
ومت ّنى ّ
مر�ض ��ية للجمي ��ع ت�ؤكد قدرته على امل�ض ��ي
للأم ��ام ب�آمال كب�ي�رة لي�س ��تعد اىل مواجهة
�إي ��ران يف قط ��ر مبعنويات عالي ��ة ت�ؤثر يف
ك�س ��ب املب ��اراة وحتمّ�س ��ه للن ��زول بقناع ��ة
احل�صول على ثالث نقاط.

عن مدرب جدي ��د ،تلك الفرتة التي �ض ��اعت
على العبينا ومل ت�ستغل لبدء برنامج خا�ص
بالدور احلا�سم.
وذكر �أن القلق ي�ساورنا من عدم تو ّفر العب
جيد يف مركز (املدافع الأمين) برغم وجود
ع�ش ��رات الالعب�ي�ن املتم ّكن�ي�ن يف ال ��دوري
العراقي ،وكذلك احلاجة ملحّ ة لزج خم�س ��ة
العب�ي�ن مغرتب�ي�ن �أ�سا�س ��يني يف املباري ��ات
القادمة خا�صة يف منطقة الو�سط والهجوم
لتح�س�ي�ن الأداء الع ��ام وفر� ��ض ت ��وازن يف
التوليفة على �أ�س ��ا�س العط ��اء كون الالعب
املغ�ت�رب يخ�ض ��ع لربنام ��ج تدريبي �س ��ليم
بعك�س الالع ��ب املحلي املعروف عن تذبذب
عطائه �سواء يف النادي �أم مع املنتخب.
طموحات العراقيين

العرو�ض الموازية

�أما ه ��ادي مطن�ش م ��درب املنتخب الأوملبي
الأ�س ��بق ،فق ��د �أك ��د عل ��ى �أن التعاط ��ف م ��ع
منتخ ��ب الوطن والتم ّني بفوزه على كوريا
اجلنوبي ��ة �أم ��ر طبيع ��ي ،لك ��ن ماه ��و غ�ي�ر
طبيع ��ي �أن ت�أت ��ي مبجموع ��ة م ��ن الالعبني
ميثلون �أ�سلوب مدر�س ��ة كرتهم التي ق�ضت
خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا تخو� ��ض املواجه ��ات
ال�س ��هلة م ��ع منتخب ��ات متوا�ض ��عة وتف ��وز
عليها لكنها ال تق� �دّم العرو�ض املوازية لتلك
النتيجة!
وا�ض ��اف :لو بحثنا عن �س ��بب امل�ش ��كلة يف
املنتخ ��ب الوطن ��ي لوجدن ��ا �أن ع ��دم فه ��م
التكتي ��ك وراء تراج ��ع م�س ��توى الالعب�ي�ن،
وهن ��ا �أدع ��و اىل اختب ��ار جمي ��ع املدرب�ي�ن
املعتمدين يف الدوري كون الأندية م�س�ؤولة
ع ��ن تنمية قدرات املوهوب�ي�ن حول التكتيك
لتفاج�أمت بر�سوب  %97من امل�شاركني فيه!
و�أو�ض ��ح :ما توف ��ر للمنتخب م ��ن مباراتي
�إع ��داد �أراهما �ض ��عيفتني وربمّ ا املدرب ديك
�أدفوكات �أرادها حل�سابات خا�صة به ،بينما
ال�ص ��حيح �أن نخو�ض ث�ل�اث مباريات قوية
مب�س ��توى كوري ��ا اجلنوبي ��ة و�إي ��ران ك ��ي
نق ��ف على حقيقة م�س ��توى كل العب ،ولهذا
لي�س ��ت غريبة �أن يُخطط املنتخب ال�ض ��يف
باخلروج فائ ��ز ًا بهدف واحد ك ��ون املباراة
ّ
�سيد�شن
تقام على �أر�ضه ،يف حني منتخبنا
املهم ��ة بت�ش ��كيل � 1-5-4أو  1-4-5لت�أمني
زي ��ادة عددي ��ة يف منطق ��ة الو�س ��ط ،ويرتك
مهن ��د علي وحده بانتظ ��ار هجمة مرتدة �أو
كرة مباغتة �س ��يما �أن �أغلب �أهدافنا ت�س ��جّ ل
من دون �أ�س ��لوب تكتيكي ب�س ��حب املناف�س
وتفعيل اجلناحني ،فالهدف ي�س ��جّ ل �إما من
ركل ��ة زاوي ��ة �أو حت ��دث دربك ��ة يف منطق ��ة
الدفاع".
وب�ّي�نّ مطن� ��ش �أن �سُ ��معة امل ��درب اجلدي ��د
وحده ��ا غ�ي�ر كافية خلط ��ف تذك ��رة الت�أهل
اىل ك�أ� ��س الع ��امل الت ��ي ظ ّل ��ت ع�ص� �يّة على

الأ�س ��ود منذ عام  ،1986لكن مزية عمله �أنه
يجته ��د بالرتكيز عل ��ى رفع اللياق ��ة البدنية
واالهتمام بالقوة اجل�سمانية ور�سم تكتيك
منا�س ��ب يقهر كوري ��ا اجلنوبية م ��ن خالله
التي �ستكون م�ستعدة من جميع النواحي.
ظروف �صعبة

وب ��دوره� ،أك ��د يون� ��س القط ��ان ،امل ��درب
املح�ت�رف يف الرنوي ��ج� ،أن ��ه من دون �ش ��ك
�س ��تكون ظ ��روف مب ��اراة الغد �ص ��عبة على
العبين ��ا كونه ��ا يف �أر� ��ض املناف� ��س م ��ع
ا�س ��تمرار هط ��ول الأمط ��ار الت ��ي ق ��د ت�ؤثر
عليهم ،لكن ما يخفف كل ذلك هو �إقامتها من
دون جمهور.
و�أ�ض ��اف :ال ميكن احلديث ع ��ن التعادل �أو

الف ��وز بح ��دود االمني ��ات ،فواق ��ع املب ��اراة
واملعطي ��ات العلمي ��ة تفيد ب�أف�ض ��لية كوريا
م ��ن منتخبن ��ا وفق� � ًا للنواح ��ي املهاري ��ة
والتكتيكي ��ة ،وهذه احلقائق حتكم م�ص�ي�ر
املواجه ��ة ،وعل ��ى العبين ��ا �إدراكه ��ا يف �أية
دقيقة مت ّر ميكن �أن يباغتنا الفريق الكوري
به ��دف يُ�ص� �عّب علين ��ا املوقف يف م�س ��تهل
الرحلة نحو املونديال.
ووجّ ه القطان انتقاداته اىل م�س�ؤويل �إعداد
املنتخب الوطني لعدم توفري مباريات ودية
قوية �أم ��ام اليابان �أو تايالند تك�ش ��ف مدى
جاهزية الالعبني للمهمّة ال�صعبة وت�ستدرك
الأخطاء قبل وقوعها غد ًا ،وتعوّ �ض الوقت
امله ��دور م ��ا بع ��د انتهاء مب ��اراة �إي ��ران يف
اخلام�س ع�ش ��ر م ��ن حزيران املا�ض ��ي بحث ًا

اتحاد ال�شطرنج ّ
يحدد موعد بطولة الكوفي ل�شبه نهائي المتقدمين
 بغداد  /المدى
قدره  75دقيقة ،مع �إ�ضافة  30ثانية لكل نقلة
مُنجزة بح�سب نظام في�شر.
حدّد احتاد ال�ش ��طرجن موع ��د انطالق بطولة وا�ض ��اف� :أن البطول ��ة املرتقب ��ة معتم ��دة
�ش ��به نهائ ��ي الع ��راق للمتق ّدم�ي�ن ،املُ�س ��ماة ومُ�س ��جّ لة يف بيان ��ات االحت ��اد ال ��دويل،
ببطول ��ة املرح ��وم عبدالكرمي رحي ��م الكويف و�سوف تثبّت تدرجات وت�صنيفات الالعبني،
رئي�س احتاد ال�ش ��طرجن ف ��رع النجف ،وذلك ويتم دفع بدل الإ�ش�ت�راك ح�س ��ب م ��ا جاء يف
للفرتة م ��ن التا�س ��ع ولغاية الثالث ع�ش ��ر من بي ��ان االحتاد ووفق� � ًا لتعليماته التي ن�ش ��رت
�أيلول اجلاري .وذكر �س ��عد حم�س ��ن الكناين م�ؤخر ًا ،الفت ًا اىل �أن وقائع البطولة �ستجري
ّ
و�سيرت�شح
مدي ��ر �إدارة احت ��اد ال�ش ��طرجن للم ��دى �":أن يف فندق الإنرت بالعا�صمة بغداد،
مناف�س ��ات البطول ��ة �س ��تجري وفق� � ًا للنظ ��ام الفائزون الع�ش ��رة الأوائل اىل نهائي العراق
ال�سوي�س ��ري ،وبواقع ت�س ��ع جوالت ،وبزمن للمتق ّدم�ي�ن املرحل ��ة الأوىل� ،إ�ض ��افة اىل

الهابطني من نهائي العام املن�صرم.
و�أو�ض ��ح� :س ��يتم االعتم ��اد عل ��ى قوان�ي�ن
االحتاد الدويل لل�ش ��طرجن ،و�أي�ض� � ًا االحتاد
العراق ��ي� ،آخذين بنظر االعتبار �أنظمة ك�س ��ر
ن�ص ��ت عليه ��ا القوان�ي�ن وهي
التع ��ادل الت ��ي ّ
نتيجة اللقاء املبا�ش ��ر وب�ش ��هولز  1وب�شهولز
 2و�س�ن�ن بريك ��ر ،و�س ��يتم من ��ع ا�ص ��طحاب
�أي جه ��از �إلكرتوين �أو �س ��اعات ذكي ��ة �أو �أي
جه ��از يحمل براجميات متط� �وّرة داخل قاعة
املخ�ص�صة لذلك .من جهة
اللعب ،عدا الأماكن ّ
�أخرى� ،أ�س ��دل ال�س ��تار على م�سرح مناف�سات

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف ال�شمال (�ش.ع)
ق�سم امل�شرتيات والعقود � -شعبة العقود املحلية
(تنويه تعديل مبلغ الت�أمينات)
ت رقم املناق�صة
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مو�ضوع
املناق�صة

املبلغ املن�شور

املبلغ بعد التعديل

جتهيز معدة نوع
قالب عدد 5 /

( )16.500.000ستة ماليني
وثمامنائة ألف دينار عراقي

( )16.500.000ستة عشر مليون
وخمسمائة ألف دينار عراقي

(نسبة التأمينات )%1.5

(نسبة التأمينات )%1.5

و .مدير الهيئة الفنية
عبد الوهاب خلف عبداهلل

قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

بطول ��ة هيث ��م الكن ��اين الدولي ��ة الثاني ��ة
بال�ش ��طرجن ال�س ��ريع ،بح�ض ��ور ظاف ��ر عب ��د
الأم�ي�ر اجلب ��وري رئي�س احتاد ال�ش ��طرجن،
و�س ��امي عبا�س رئي�س الهيئة الإدارية لنادي
التخ�ص�ص ��ي لل�شطرجن ،مب�شاركة 37
الهدف
ّ
العب ًا والعبة ميثلون حمافظات �صالح الدين
والأنبار والب�صرة و�أبطال العا�صمة بغداد.
وج ��رت مناف�س ��ات البطول ��ة وفق� � ًا للنظ ��ام
ال�سوي�س ��ري ،و�أداره ��ا احلكم الدويل �س ��عد
حم�س ��ن ،واحلك ��م ال ��دويل �ض ��مري جب ��ار
امل�س�ؤول املبا�شر عن برنامج �سوي�س منيجر،
و�ساعده احلكمني هيثم عبا�س الكناين و�سما
�س ��امي عبا� ��س ،وج ��رت املناف�س ��ات بواق ��ع
ت�س ��ع ج ��والت ،وبزم ��ن ق ��دره  15دقيق ��ة مع
�إ�ض ��افة  10ث ��واين ل ��كل نقلة مُنجزة ح�س ��ب
نظام في�ش ��ر ،وق ��د تو ّزعت ج ��والت البطولة
على مدى يومي ال�س ��ابع والع�شرين والثامن
والع�شرين من �آب املا�ضي.
واحتدم ال�ص ��راع خلط ��ف لق ��ب البطولة يف
اجل ��والت الأخ�ي�رة ،ح�س ��ب نتائ ��ج جوالتها
وكان الفي�ص ��ل ه ��و ك�س ��ر التعادل وا�س ��فرت
نتائج البطولة عن فوز املخ�ض ��رم طالب �سامل
باملرك ��ز الأول ويف ح�ص ��يلته �س ��بع نق ��اط،
وجاء باملرك ��ز الثاين مهدي عطية بالر�ص ��يد
نف�س ��ه وحل ثالث ًا النا�ش ��ئ علي فرا�س قا�سم،
وكان ن�ص ��يب املرك ��ز الراب ��ع لالع ��ب املمي ��ز
ع�ص ��ام نعم ��ة وكالهما حققا �س ��بع نقاط فيما
جاء حممد طارق خام�س ًا.

فيم ��ا ق ��ال الزميل رحي ��م الدراجي ،ع�ض ��و
املكتب الإعالمي للجن ��ة الأوملبية الوطنية،
�أن مواجه ��ة املنتخ ��ب الوطن ��ي لنظ�ي�ره
الك ��وري اجلنوب ��ي �ستك�ش ��ف �أوراقه التي
�أع ّده ��ا امل ��درب الهولن ��دي دي ��ك �أدف ��وكات
خالل فرتة �ش ��هر �إن كانت ملبية لطموحات
العراقيني �أو خميّبة لآمالهم.
و�أ�ض ��اف :ان العب ��ي املنتخ ��ب مي� � ّرون يف
مرحل ��ة خما� ��ض ع�س�ي�ر بع ��د ت ��ويل مدرب
جديد قيادته ��م خلف ًا لكاتانيت� ��ش الذي عمل
معه ��م منذ �أيلول عام  ،2018ورمبا مل تقنع
ت�ش ��كيلة الأ�س ��ود احلالي ��ة �أدف ��وكات ،لكنه
مجُرب عل ��ى التعامل معهم كون اال�س ��ماء مل
يختاره ��ا بنف�س ��ه و ُق ّدم ��ت اليه بع ��د توقيع
العقد معه ،مبين ًا �أن التكهّن الأوّ يل مب�ص�ي�ر
املب ��اراة مييل ملنتخب كوري ��ا اجلنوبية بال
جمامل ��ة كون ��ه �أكرث ا�س ��تقرار ًا م ّنا وي�ض ��م
بني �ص ��فوفه العبني حمرتف�ي�ن يف دوريات
�أوروب ��ا ،ومل يغ ��ب ذل ��ك عن فك ��ر �أدفوكات
الذي وردتنا االخبار عنه بزيادته الوحدات
التدريبي ��ة النوعية ال�ص ��باحية وامل�س ��ائية
لرف ��ع مع ��دل اجلاهزي ��ة اىل ن�س ��بة مقبولة
ملواجهة املناف�س الكوري العنيد.
و�أ�شار اىل �أن الكرة العراقية ماتت �سريرياً
على ال�ص ��عيد الدويل نتيج ��ة اعتماد نوعية
من املدربني و�آخرهم ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش الذي ر ّكز عل ��ى اجلانب الدفاعي
وقت ��ل النزع ��ة الهجومية للمنتخ ��ب ،ولهذا
ه ��و يفتخ ��ر بتحقي ��ق نتائ ��ج جي ��دة للكرة،
لكن ��ه ترك لنا ت�ش ��كيلة ال تق ��وى على تهديد
املناف�س�ي�ن ط ��وال �ش ��وطي املب ��اراة بعك�س
منتخبنا امل�ؤهل اىل مونديال املك�س ��يك عام
 1986كان يت�س� �يّد الك ��رة العربية والقارية
بق ��درات العب�ي�ن ظ ّلت تع ��اين كرتن ��ا بعدم
�إجناب ا�شباههم.
وع ��ن جتدّد الثقة بالالعب�ي�ن املغرتبني ،قال
:برغ ��م �أن �أدفوكات ا�س ��تدعى ثالثة العبني
ه ��م فران�س بطر�س وج�س�ت�ن م�ي�رام و�أمري
العماري� ،إال �أن اجلمهور يطالب با�ستدعاء
العبني �آخرين وهذا غري �ص ��حيح ،فاملدرب
لديه ر�ؤيته و�س ��يكون م�س�ؤو ًال عن خياراته
التي نراها منطقية يف �ضوء حاجة املنتخب
لبع�ض املراكز.

رياضة
نظام سبورت
 ح�سين جبار

تر�شيح درجال وتزييف الحقائق
منذ فرتة لي�س ��ت بالق�صرية ،ومع �إعالن الكابنت عدنان درجال نيّته الرت�شيح
لرئا�س ��ة االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم ,ت�ص ��اعدت ح� �دّة الت�ص ��ريحات من
الأطراف املُعار�ض ��ة ومعها الإدّعاءات ب�أن الفيفا مينع تر�ش ��يح وزير ملن�صب
رئي�س االحتاد!
احلجّ ة التي ا�س ��تند اليها ه�ؤالء �أنها ت�ش� � ّكل ت�ض ��ارب ًا للم�ص ��الح ا�ستناد ًا اىل
تعميم الفيفا الذي �أعتمد على املادة  19من لوائح اخالقيات الفيفا واخلا�صة
بت�ض ��ارب امل�ص ��الح  ، Conflicts of interestوال نعلم كيف �س ��تكون لهم
القابلي ��ة واجلر�أة عل ��ى مواجهة اجلمهور بعد �أن ك�ش ��ف زيف ادعاءاتهم من
خ�ل�ال �إع�ل�ان القائمة الر�س ��مية ّ
للمر�ش ��حني لالنتخابات املُزم ��ع �إجرائها يف
الرابع ع�شر من �أيلول ،وكان �أول اال�سماء يف القائمة املعلنة ا�سم درجال.
ولغر� ��ض بيان حج ��م التزييف الذي مار�س ��ه البع�ض وللأ�س ��ف كان الغر�ض
منه ت�ض ��ليل اجلمهور عامة واملعنيني منهم خا�ص ��ة من �أ�ص ��حاب القرار يف
خمتلف ال�سُ ��لطات ،فاحلقيقة هي �أن الوثيقة �ص ��ادرة عن الفيف ��ا فع ًال ،لكنها
ال تت�ض ��من باملُطل ��ق منع �أي وزير من الرت�ش ��يح ،ولذلك و�ص ��فناه بالتزييف
ولي�س التزوير.
الوثيق ��ة يف الأ�ص ��ل ه ��ي لي�س ��ت تعميم� � ًا  Circularم ��ن الفيفا ،ب ��ل مذكرة
�إعالم حول فحو�ص ��ات الأهلية Informative note on the eligibility
 checksمت �إر�سالها �إىل االحتادات القارية واالحتادات الأع�ضاء يف الثالث
والع�ش ��رين من �أيلول عام  2016وع ّدل ��ت عام  ،2017و�آخر تعديل عليها يف
ني�س ��ان عام  2019تت�ض� �مّن تو�ص ��يات ا�سرت�شاد تناولت ت�ض ��ارب امل�صالح،
لك ّنه ��ا مل تذك ��ر في ��ه مو�ض ��وع تر�ش ��ح الوزير ال م ��ن بعيد وال م ��ن قريب ،بل
و�ض ��عت مو�ضوع تر�شيح الوزير ملن�صب يف الفيفا �أو االحتاد القاري �ضمن
مبد�أ احلياد ال�سيا�سي ومنع �أي �شكل من �أ�شكال ّ
التدخل احلكوميPolitical
neutrality and prevention of any form of government
 interferenceوهي من املبادئ املُلزمة لالحتادات الأع�ضاء والتي يجب �أن

ت�ضمنها يف ُن�ضمها الأ�سا�سية ،وقد وردت يف النظام الأ�سا�سي الذي �صادقت
عليه الهيئة العامة لالحتاد العراقي م�ؤخر ًا وحتديد ًا يف املادة  5منه.
وكان ��ت وجهة نظ ��ر جلنة املراجعة ،وهي جزء من جلن ��ة احلوكمة يف الفيفا
ه ��ي �أن من�ص ��ب ع�ض ��و احلكوم ��ة يتعار�ض مع واج ��ب احلياد ،فيم ��ا يتع ّلق
بامل�ؤ�سّ �سات احلكومية ،لأنه ال ميكن لع�ضو احلكومة �أن يكون حمايد ًا ،فيما
يتع ّل ��ق باحلكومة التي هو ع�ض ��و فيه ��ا ،وعليه اقرتحت �إمكاني ��ة �أن يتنحّ ى
م�س� ��ؤول  FIFAالذي �ش ��غل �أي�ض ًا من�ص ��ب وزير يف احلكومة عن �أي قرار
ي�ؤ ّثر على بلده.
مم ��ا تق� �دّم يت�ض ��ح �أن الأم ��ر برمّته يخ� ��ص احلي ��اد ال�سيا�س ��ي �أي �أن جميع
ّ
االدعاءات والطروحات التي �س ��معناها طوال الفرتة املا�ض ��ية والتي ربطت
بني ت�ض ��ارب امل�صالح وتر�شيح الوزير هي ادعاءات غري دقيقة� ،أما �أن يكون
غر�ضها تزييف احلقائق و�أرباك الر�أي العام �أو �أن من �أجتهد يف تف�سريها ال
ميتلك الإملام والدراية الكافية ف�أجتهد يف التف�س�ي�ر من دون علم ،وبناء على
مواقف م�س ��بقة معار�ضة لرت�ش ��ح درجال وهنا يكون قد فقد ركنني من �أركان
االجتهاد املطلوبة وهما العلمية واحلياد.
�أما عن الإدّعاء ب�أن القوانني الوطنية متنع تر�ش ��يح الوزير ،فهو �أدّعاء باطل
مقال �س ��ابق ن�ش ��رناه هنا ّ
وو�ضحنا ال�سند
�أي�ض� � ًا تناولنا زيف من �أدّعاه يف ٍ
القانوين لبطالنه.
ختام� � ًا نق ��ول لق ّراء املدى الك ��رام� ،أن غر�ض ��نا من بيان احلقائ ��ق كما وردت
يف اللوائ ��ح الدولية لي�س دعم ًا لطرف معينّ بح ِّد ذاته خ�صو�ص� � ًا �أن النتائج
�ش ��به حم�س ��ومة م�س ��بق ًا ،بل لبيان احلقائق كما هي لأننا نريد لريا�ض ��تنا �أن
تع�ب�ر ب�س�ل�ام و�أمان وبال ع ��ودة مراحل مُظلمة م� � ّرت عليها من الع�ش ��وائية
والف�س ��اد والتزييف والتزوير ،وهدفنا الع ��ام يتوافق مع توجّ هات اخليرّ ين
م ��ن �أبناء الو�س ��ط الريا�ض ��ي عا ّم ��ة والكروي خا�ص ��ة ممّن كان ��وا بالأم�س
يحلمون واليوم باجتهاد يعملون لبناء منظومة ريا�ض ��ية �صاحلة قادرة على
الإدارة باحرتافي ��ة وعلمي ��ة ،وميكن لها �أن تعيد منتخب ��ات العراق الوطنية
�إىل املناف�س ��ة بق� �وّة لي�س �إقليمي ًا فح�س ��ب ،بل قاري ًا مع م ��ا ميلكه من خامات
ومواه ��ب وم ��ا متاح له م ��ن موارد فقط حتت ��اج اىل ا�س ��تثمارها وتطويرها
عل ��ى ي ��د �أنا� ��س ميتلك ��ون العلمية واخل�ب�رة وحتم ��ل قلوبهم و�ض ��مائرهم
الوطني ��ة وح ��ب العراق وهم الأكرثية املغيّبة طيلة عقود م�ض ��تْ بني ت�س� � ّلط
رموز ال�س ��لطة على الهيئات الريا�ض ��ية ليعقبها ا�ستباحة اجلهلة والفا�سدين
ملواردها وتدمري مواهبها.
وكانت وجهة نظر لجنة المراجعة،
وهي جزء من لجنة الحوكمة في
الفيفا هي �أن من�صب ع�ضو الحكومة
يتعار�ض مع واجب الحياد ،فيما يتع ّلق
بالم� ّؤ�س�سات الحكومية ،لأنه ال يمكن
لع�ضو الحكومة �أن يكون محايداً ،فيما
يتع ّلق بالحكومة التي هو ع�ضو فيها،

بالمرصاد

حمزة عبيد مخ�ضرم �سلوي بروحية ال�شباب
 متابعة � -إياد ال�صالحي
يف الوق ��ت ال ��ذي يكابر البع� ��ض من جنوم
الألع ��اب امل�ش ��هورة ح ��ال اعتزال ��ه اللع ��ب،
وي�ص ��بح مد ّرب ًا ،ويكتفي بتجارب حمدودة،
وينزوي بعيد ًا عن املهنة التي وجلها ب�إرادته
وال ي�سعى لتطوير �إمكاناته ،يوا�صل بع�ض
املدرب�ي�ن املخ�ض ��رمني التع ّل ��م واال�س ��تفادة
م ��ن ال ��دورات املحلية واخلارجي ��ة من �أجل
مواكبة �آخ ��ر املعلومات التي تخ�ص �ألعابهم
قانوني� � ًا وفني� � ًا ،مثلم ��ا بق ��ي امل ��درب حمزة
عبي ��د �أحد رم ��وز كرة ال�س ��لة العراقية العب ًا
ومدرب ًا حري�ص� � ًا على التوا�ص ��ل م ��ع اللعبة
برغ ��م احليف الذي طاله منه ��ا بفعل فاعل -
ح�س ��ب قوله � -أيام �أنه ��اء خدماته مع فريق
ده ��وك وا�ض ��طراره لالبتع ��اد ع ��ن التدريب
من ��ذ ع ��ام  2013اىل يومن ��ا ه ��ذا! حم ��زة
ي�ش ��عر بالإهمال من االحتاد املركزي ل�سنني
طويل ��ة ،وجل�أ للتحليل الفن ��ي عرب القنوات
الف�ض ��ائية تارة وم�شاهدة مباريات الدوري
املمتاز من تلفاز بيته من دون �أن يح�ضر اىل
القاعات الر�س ��مية التي حتت�ضن املناف�سات
يف بغ ��داد واملحافظات لئال يُ�ص ��دم مبوقف
م ��ا م ��ع م�س� ��ؤول يف االحت ��اد �أو الن ��ادي ال
ُيق� �دّر م�س�ي�رته املُنج ��زة وما عمله مل�ص ��لحة

املنتخ ��ب الوطني الأول .حمزة عبيد جتاوز
العقد ال�س ��اد�س بثالث �سنوات ،لكنه مل يزل
يتمت ��ع بروحي ��ة ال�ش ��باب و�ش ��ارك م�ؤخ ��ر ًا
يف دورة املدرب�ي�ن الدولي ��ة يف تركي ��ا عل ��ى
نفقته اخلا�ص ��ة ،ليكون م�س ��تعد ًا يف خو�ض
جت ��ارب مهمة يف الدوري املمتاز �إذا ما ّ
متت
مفاحتت ��ه جم� �دّد ًا .حم ��زة �شخ�ص ��ية كفوءة
تتم ّت ��ع بخ�ب�رة كب�ي�رة م ��ن ال�ص ��عب ركنها
وع ��دم اال�س ��تعانة به ��ا م ��ع �أح ��د املنتخبات
�أو الأندي ��ة ،فق ��د ح�ص ��ل �س ��يما �أنه عا�ص ��ر
جميع العامل�ي�ن يف منظومة اللعبة ورئي�س
االحتاد د.ح�س�ي�ن العميدي يعي ذلك ويثمّن

جهوده كيف ال وهو مد ّربه يف نادي ال�شباب
الريا�ض ��ي خالل الثمانينيات ،و�ش ��اهد على
جتارب ��ه املتم ّي ��زة كالع ��ب ()1992-1975
وكم ��درب ( )2013 1993-وحا�ص ��ل عل ��ى
لق ��ب ال ��دوري م ��ع فري ��ق الدف ��اع اجل ��وي
مرتني وتوّج مع ��ه ببطولة القد� ��س الدولية
ع ��ام  ،2001وحقق الدوري لفريق الكهرباء
م� � ّرة واح ��دة ،ولفريق ده ��وك عامي 2008
و 2009و�أنت ��زع له املرك ��ز الثالث بني �أندية
�آ�سيا  2012وبطولة �إقليم كرد�ستان م ّرتني.
يف �ض ��وء ذلك ،نتمنى �أن يعيد جمل�س �إدارة
االحت ��اد الثقة حلمزة عبيد من خالل جل�س ��ة
م�ص ��ارحة لال�س ��تماع اىل ر�أيه واال�س ��تفادة
من خربت ��ه يف منهج اال�ص�ل�اح ال ��ذي تعهّد
رئي�س ��ه بتنفي ��ذه اعتبار ًا من املو�س ��م املقبل
 2022-2021بعد اجتماعه مبمثلي الأندية
يف الن�صف الأول من �شهر �آب املا�ضي.
حمزة عبيد منوذج للمدرب الغيور واملثقف
واملخل� ��ص وامللت ��زم مبب ��ادىء �أخالقي ��ة مل
يغيرّ ه ��ا ,و�أجم ��ل م ��ا يف طموحات ��ه الفنية
تدري ��ب ال َّن�شء اجلديد ليكون ِعماد الوطني
م�س ��تقب ًال ،فنحت ��اج اىل وج ��وده كقدوة لهم
وللمدربني ال�ش ��باب �أي�ض� � ًا لكي ي�سهم معهم
يف �إع ��ادة بري ��ق �س ��لتنا �س ��اطع ًا يف عم ��وم
البطوالت.
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المنا�ضل كاظم حبيب . .وداع ًا !
فق��دت الب�لاد بوف��اة البروفي�س��ور كاظم
حبيب �أحد قاماته��ا الن�ضالية و ال�شيوعية
و ال�سيا�سية ،و الحديث عن �شخ�صه الكريم
طوي��ل و متن��وع ،متمني ًا ان يك��ون حديثي
عنه من�صف ًا . .

كان ا�سم ��ه يتداول بكرثة و ببهج ��ة بني او�ساط
الطلب ��ة من ��ذ اواخ ��ر ال�ستين ��ات ،و خا�ص ��ة بني
طلب ��ة اجلامع ��ة امل�ستن�صرية امل�سائي ��ة التي كان
يد ّر� ��س فيها ،حي ��ث مل يكن هناك ق�س ��م �صباحي
بع ��د  . .وكان ��وا ا�ضافة اىل اتخ ��اذه كمرجع هام
يف العل ��وم الإقت�صادية ،اتخ ��ذه كثري من الطلبة
و ال�شب ��اب كق ��دوة يف الن�ش ��اط الإجتماع ��ي ث ��م
الدميقراط ��ي و اجلماه�ي�ري � . .س ��واء باجلديد
الفكري ال ��ذي كان يطرح ��ه ،او بتدري�سه للمواد
اجلاف ��ة ب�أ�سلوب ��ه ال�ش ّي ��ق ،و بالت ��ايل مبظه ��ره
الأنيق . .
ا�ضاف ��ة اىل ت�أثري مقاالت ��ه ال�صادرة يف " الثقافة
اجلدي ��دة "  ،املجلة الفكري ��ة و الثقافية الدورية
ال�ص ��ادرة ع ��ن احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي و
امل�ستم ��رة بال�صدور اىل يومن ��ا هذا  . .املقاالت
الت ��ي ات�سم ��ت بال ��روح اجلدي ��دة و العملي ��ة و
جمع ��ت الإقت�ص ��اد بال�سيا�س ��ة باملجتم ��ع ا�ضافة
اىل حتديده ��ا الآف ��اق املمكن ��ة واملتوقع ��ة ،و
عك�ست ا�سلوب ًا منهجي� � ًا يف التناول ،ا�ضافة اىل
خال�صات كانت تنري الكثري من املجاهيل . .
وكان يت ��داول ا�سم ��ه ب�ي�ن او�س ��اط الك ��وادر
الطالبي ��ة الي�ساري ��ة ،باعتب ��اره اح ��د امل�شرف�ي�ن
على منظمات احتاد الطلبة العام يف اجلمهورية
العراقي ��ة ،و عل ��ى ع ��دة خطوط طالبي ��ة للحزب
ال�شيوع ��ي العراقي ،يف تلك ال�سن ��وات  . .تارك ًا
ت�أثري ًا حماكي ًا لت�أثري �شخ�صية الأ�ستاذ اجلامعي

الدميقراطي الي�س ��اري يف فلم زد ( ،)Z) (1الذي
دار الفلم حول ن�ضاله .
التقي ��ت بالدكتور حبيب اواخر عام  ، 1971عند
ح�ض ��وري للم ��رة الأوىل اجتماع جلن ��ة توجيه
الن�ش ��اط الدميقراط ��ي املركزية (لتن ��دم) كع�ضو
فيه ��ا ع ��ن الطلب ��ة ،التي كان ��ت با�ش ��راف املكتب
ال�سيا�س ��ي ،و كان مكتبه ��ا �آن ��ذاك يتك ��ون من د.
كاظ ��م حبيب و ماج ��د عب ��د الر�ض ��ا ،و املنا�ضلة
ب�ش ��رى برت ��و  ،د .عبد العزيز وطب ��ان  ،ابراهيم
اليتي ��م  . .ا�ضافة اىل �ضيوف من هيئات مركزية
متنوعة وفق الن�شاطات و طبيعة الظروف .
حي ��ث كانت اللجنة تدي ��ر العمل اجلماهريي يف
جماالت الطالب و ال�شب ��اب و الن�ساء ،املعلمني ،
العامل�ي�ن و الن�شطاء الدميقراطيني يف النقابات
املهنية و جمل�س ال�سلم ،املعلمني الدميقراطيني،
و متي ��زت اللجن ��ة بحيوي ��ة و �شمولي ��ة
اجتماعاته ��ا ،و كان ذك ��ر ع�ضوه ��ا ال�شهيد احمد
اخل�ضري يرتدد يف كل تناول لن�شاطات املعلمني
الدميقراطيني ،الذي اغتيل يف �آذار . 1970
و بعك� ��س ما اظه ��ره يل حينها مظهر " ابو �سامر
"( )2الأنيق ،و تركني اح�سبه للوهلة الأوىل من
(الأفندية او منا�ضل ��ي ال�صالونات) وفق الوعي
و تقييم ��ات و تعاب�ي�ر ثوريينا يف تل ��ك املرحلة،
خا�ص ��ة وانه متزوج من اوروبي ��ة املانية  . .ا ّال
انه كان و ماي ��زال منا� ً
ضال ميداني ًا ،يحاول �سرب
احلقيق ��ة يف م�س ��ار الأح ��داث الواقعي ��ة� ،ساعياً
للمب ��ادرة يف تكوي ��ن ر�أي ��ه ،و للمب ��ادر حق ��وق
�أعل ��ى من غريه اذا ما ارتك ��ب بع�ض الهفوات او
باملتلقي و باملُنتظِ ْر . .
الأخطاء ،قيا�س ًا
ّ
و بع ��د ان ازدادت الن�شاط ��ات اجلماهريي ��ة و
تو�سع ��ت و تنوع ��ت  . .تفرقن ��ا كل يف جم ��ال.
حت ��ى �سمعنا بخرب اعتقاله و ت�ضييع اخباره من
قب ��ل اجهزة الدكتاتورية اثر التقرير الإقت�صادي
و خال�صات ��ه ال ��ذي ادان �سيا�س ��ة الدكتاتوي ��ة
و زيفه ��ا ال ��ذي كان م�س� ��ؤو ًال ع ��ن اع ��داده ،و
ال ��ذي ن�ش ��ر �ضمن تقري ��ر اجتم ��اع ل  .م للحزب
ال�شيوع ��ي يف ربي ��ع  1978يف ظ ��روف تهي�ؤ و
مبا�شرة الدكتاتورية با�شر�س هجمة على احلزب
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ال�شيوع ��ي و كل القوى الي�سارية و الدميقراطية
و الفاعلة يف املجتمع.
لتم ��ر الأح ��داث و تت ��واىل ال�سن ��وات �سريع� � ًا
 ،ونلتق ��ي يف ظ ��روف البي�شمرك ��ة الأن�ص ��ار
يف كورد�ست ��ان ،يف الن�ض ��ال م ��ن اج ��ل ا�سق ��اط
الدكتاتوري ��ة ،حي ��ث جمعتنا مناق�ش ��ات متنوعة
يف مواقع متعددة  . .من مدر�سة الكادر املركزية
يف ب�شت �آ�ش ��ان ( )3الت ��ي كان م�س�ؤولها �آنذاك،
حي ��ث القيتُ فيها حما�ضرات ع ��ن كيفية ا�سعاف
و انق ��اذ اجلرحى ـ تلبية لدعوت ��ه يل حينما كنت
مار ًا به ��ا ،يف طريقي للنزول مبفرزة اىل منطقة
�سه ��ل اربي ��ل ع ��ام  1982ـ  . .اىل الإجتماع ��ات
املو�سع ��ة ،ثم اىل حما�ضرات ��ه الفكرية يف موقع
خواك ��ورك التي كان يطرح فيه ��ا مالمح التفكري
اجلديد و مالم ��ح التغيريات العا�صف ��ة التي بد�أ
ي�شهده ��ا الع ��امل ،و ذل ��ك اث ��ر قدوم ��ه الأخري من
اخلارج� ،صيف . 1988
....
ففيم ��ا كان �سق ��وط ج ��دار برلني مدوي� � ًا  . .ف�إن
الإنته ��اء امل�ؤ�س ��ف لدول ��ة الإحت ��اد ال�سوفيتي و
مت ّزقه ��ا ب ��دل اع ��ادة بنائها ،ال ��ذي وجّ ��ه �ضربة
هائل ��ة حلمل ��ة و منا�ضل ��ي الفك ��ر الإ�شرتاكي ،و
للداع�ي�ن للتنوير يف عاملن ��ا ال�شرق او�سطي ،من
جهة  . .ومن جهة اخرى ف�إن ال�ضربات املتالحقة
للدكتاتوري ��ة التي تزامنت معه ��ا يف حينها على

ال�شعب العراقي و �أحزابه و قواه املعار�ضة ،من
حلبج ��ة و الأنفال و غريه ��ا و تتايل احلروب ثم
احل�صار اجلائر . .
الت ��ي ت�سبب ��ت مبجموعها و تفاعله ��ا با�ضطراب
الأح ��زاب الوطني ��ة العراقي ��ة املعار�ضة و تبعرث
قادته ��ا و كوادره ��ا و اع�ضائه ��ا ،و�أدت اىل حالة
�ضي ��اع و اعادة ا�صطف ��اف وا�سع ��ة� ،شهدتها كل
ال�ساح ��ات الت ��ي عا�شت عل ��ى ار�ضه ��ا املعار�ضة
العراقية �آنذاك . .
يف تل ��ك الظ ��روف و ال�ضي ��اع تل ��ك ،ا�ستط ��اع "
اب ��و �سام ��ر " و بع ��د �صعق ��ة املفاج� ��أت الأوىل .
 .ان يوا�ص ��ل الن�ش ��اط و العم ��ل يف جم ��االت مل
يطرقها الي�سار العراقي يف ال�سابق ،رغم اجواء
ال�شمات ��ه التي كان يواجهه ��ا الفكر الإ�شرتاكي و
الي�ساري و وجوه ��ه ،و ا�ستطاع و بالتعاون مع
دميقراطي�ي�ن و ي�ساري�ي�ن و م�ستقل�ي�ن عراقي�ي�ن
و ع ��رب ان ين�ش ��ئ املعه ��د العربي ـ الأمل ��اين ،ثم
منظم ��ة حقوق الإن�س ��ان يف ال ��دول العربية يف
املانيا و منظمة حقوق الإن�سان العراقية ،التي مل
يكن الن�شاط فيها �سه ًال لتثبيت ا�س�س دميقراطية
فاعل ��ة  . .حم ّرك ًا بذل ��ك و�سط ي�ساري دميقراطي
عراق ��ي كبري ،لي�س يف املانيا و ح�سب و امنا يف
عدة دول اوربية� ،سواء بالتفاعل او بالتن�سيق .
و فيم ��ا يوا�ص ��ل ن�شاط ��ه يف منظم ��ات ن�ص ��رة
الق�ضي ��ة الكوردي ��ة ،و الدف ��اع ع ��ن الديان ��ات و

املذاه ��ب يف الع ��راق ،و ن�شاطه الب ��ارز يف نادي
الرافدين الثقايف العراقي  . .ف�إنه وا�صل البحث
و الكتاب ��ة يف ال�ش� ��ؤون العراقي ��ة و العربي ��ة و
ال�ش ��رق او�سطي ��ة يف ال�صح ��ف و املواقع و دور
الن�ش ��ر العراقي ��ة و العربي ��ة التقدمي ��ة ،ككتب و
مق ��االت  . .م ��ن منطل ��ق تنوي ��ري تقدم ��ي علمي
داع ��ي اىل التح ��رر و التق ��دم ،و اىل التحرر من
الأف ��كار الطائفي ��ة و الغيبي ��ة ،و اىل احلق ��وق
القومي ��ة العادل ��ة للقومي ��ات (الثاني ��ة عددي ًا) و
للطوائ ��ف و الأقلي ��ات الديني ��ة و العرقية ،ومن
اجل حقوق املر�أة . .
لق ��د عا�ش املف ّك ��ر و املنا�ضل الي�س ��اري العراقي
املعروف د .كاظم حبيب م�سرية حافلة بالأحداث
و بالن�ض ��ال م ��ن اج ��ل م�ستقب ��ل ا�سع ��د للع ��راق
بال ��وان طيف ��ه ،م�س�ي�رة ع ��اين فيه ��ا ماعانى من
�سج ��ن و تعذيب  ،و رف�ض ما رف�ض من اغراءات
متنوع ��ة و حق ��ق فيه ��ا م ��ا حق ��ق ،وف ��ق قناعاته
و اجته ��اده اللذي ��ن عا� ��ش من�سجم� � ًا معهما ،يف
زم ��ان انتهى في ��ه دور املقيا�س الواح ��د للتقييم،
و تخلخل ��ت اطر و ا�ستمرت اخ ��رى على ا�سا�س
التجديد و التجديد ،اي�ض ًا و اي�ض ًا . .
م�س�ي�رة ن ��ادى و ين ��ادي فيه ��ا بحري ��ة الفك ��ر و
بحمايته ��ا ،و بحقوق الطبقات و الفئات الفقرية
و املحروم ��ة  ،و تكوّ نت يف معمعانها �شخ�صيته
و ا�سم ��ه و بعد عقود من جه ��ود يف ت�أهيل نف�سه
وزي ��ادة علم ��ه وتعط�ش ��ه للمزيد ،جعلت ��ه يحمل
الت�سامح �شعار ًا  ،يف جمتمعنا الذي تزايدت فيه
العالقات الإجتماعية تعقيد ًا و حدّة . .
و الب ��د من الإ�ش ��ارة اىل اننا بتوا�ص ��ل نقا�شاتنا
املفيدة التي نتف ��ق فيها و نختلف ،ا ّال انني امل�س
انها تزيد م ��ن املعارف و من انارة الطريق  . .و
وج ��دت فيه مرونة من يحمل املبادئ يف اخل�ضم
ال�شائ ��ك ،و معين ًا باحث� � ًا للأح ��داث امل�ستجدة و
م ��ا ترافقها من اف ��كار و ر�ؤى جديدة يف م�سرية
الواق ��ع العراق ��ي الكثري التعقيد ،يط ��رح مايف ّكر
�ال و يتفاعل مع النقد و
ب ��ه خمل�ص ًا و
ٍ
ب�صوت ع � ٍ
ي�ستع ��د للمناق�شة مبا يحمل من قناعات متجددة
..

حمافظ� � ًا على دفئه و حيويت ��ه و مبادرته بالتفقد
و الت�شجي ��ع و بالأ�ستع ��داد للعط ��اء ،و بخا�ص ��ة
مل ��ن يجده جاد ًا و واع ��د ًا يف م�سعاه  ،ناجح ًا يف
املوالف ��ة و فه ��م و ادام ��ة التوا�صل ب�ي�ن الن�شاط
اجلماع ��ي و الف ��ردي ،الت ��ي جعل ��ت من ��ه عام ��ل
حتري ��ك و ت�شجي ��ع و موا�صل ��ة دائ ��م احل�ضور
لكثري من الدميقراطيني و الي�ساريني . .
ع ��رف د .حبي ��ب احلي ��اة و احبه ��ا ،و نا�ض ��ل و
ينا�ض ��ل م ��ن اج ��ل ان تك ��ون ا�سع ��د  . .و عا� ��ش
و يعي� ��ش زوج� � ًا رقيق� � ًا و اب� � ًا طيب� � ًا م ��ع عائلته
ال�صغ�ي�رة  . .و كنت ممن �شهدوا مرافقة زوجته
ال�سي ��دة "ارم�ت�راود حبي ��ب" ا ّي ��اه للحي ��اة يف
العراق يف ظروف ارهابي ��ة كانت حافلة ب�أنواع
املفاج� ��آت القا�سية حني كانت �أ ّم ًا لطفلني ،و حني
كان ��ت د�ؤوبة على تعلم العربية يف ق�سم العربية
يف كلي ��ة االداب  . .املر�أة التي ي�شعر املرء انها و
الب ��د بطيبتها و دفئها و اخال�صها لرفيق عمرها،
�ش ّكل ��ت دعم� � ًا كب�ي�ر ًا � ،ش� � ّد و ي�ش ّد م ��ن ازره يف
�صحت ��ه الت ��ي كان يع ��اين
م�سريت ��ه و ن�ضال ��ه و ّ
منها.
املج ��د اخلال ��د للداعية املفك ��ر العراق ��ي الدكتور
كاظ ��م حبي ��ب و ال�ص�ب�ر و ال�سل ��وان لزوجت ��ه و
ابنائ ��ه �سامر و يا�سمني  . .و لكل رفاقه و حمبيه
و لكل الطيبني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ا�ش ��تهر ذلك الفلم يف العراق يف اواخر ال�س ��تينات،
لتناول ��ه �سل�س ��لة حك ��م الع�س ��كريني املطل ��ق و انقالباتهم
الع�سكرية يف مواجهة احلركة ال�شعبية الدميقراطية يف
اليونان ،و ت�س ��بب بخروج تظاهرات من كل دار �سينما
عر�ض فيها ،حتى عمدت ال�سلطة العراقية حينه اىل منع
عر�ضه .والفلم من بطولة ايف مونتان و ايرين بابا�س . .
 .2الكني ��ة التي عرف بها ،على ا�سم ابنه البكر املهند�س
" �سامر " .
 .3الت ��ي ا�ستفدن ��ا من برناجمه ��ا و مواده ��ا بعد �سنني،
ملدر�سة الكادر يف قاطع اربيل ،التي كنت م�س�ؤولها عام
. 1984

الدولة العراقية وتراجع هيمنتها ال�سيادية

 لطفي حامت

�أثارت هيمنة الطائفية ال�سيا�سية على �سلطة الدولة العراقية
الكثير من الم�صاعب ال�سيا�سية –االجتماعية لمنظومة
الدولة الوطنية،وبهذا الإطار ت�شير الوقائع الراهنة الى ان
بنية الطائفية ال�سيا�سية العقائدية وركائزها االيديولوجية
تميل الى توزيع �سيادة الدولة العراقية على �أقاليم طائفية
وح�صرتطور ت�شكيلتها االجتماعية بم�سارات غيبية وما ينتجه
ذلك من �أ�ضرار على تطورالدولة الوطنية وبناء �سلطاتها
ال�سيادية.

 ا�ستنادا اىل تلك التغريات يتعني علينا ت�سمية املخاطر الناخرة يف بنية الدولةالعراقية والتي ميكن حتديدها بثالث مفا�صل �أ�سا�سية :
�أو ًال  -تراجع �سيادة الدولة الوطنية.
ثاني ًا -اقت�سام �أجهزة الدولة الإدارية.
ثالثا  -نزاعات ت�شكيلة الدولةاالجتماعية.
اعتمادا على املنهجية املثارة �أتناول حماورها املعتمدة بتكثيف بالغ؟
�أوال  -تراجع �سيادة الدولة الوطنية.
تتعر�ض الدولة العراقية اىل تراجع هيمنتها االحتكارية على اجهزتها ال�سيادية
وما ينتجه ذلك من تفكك وحدتها الوطنية.
تفكك �سيادة الدولة الوطنية على وظائفها الوطنية تتج�سد باملفا�صل التالية-
 تقا�سم الوظيفة الدفاعية.ب�سب ��ب تطور الروح الهجومي ��ة للإرهاب القاعدي على الدول ��ة العراقيةوتكاثر
خماط ��ره على بني ��ة الدول ��ة ال�سيا�سي ��ة ا�ستعان ��ة الدول ��ة العراقي ��ة مبلي�شيات
الأحزاب الطائفية لغر�ض �صد الهجوم القاعدي املتزايد.
 تنازل الدولة العراقية عن احتكاروظيفتها الدفاعية متثل مب�شاركتها ملي�شياتالطوائ ��ف ال�سيا�سية بوظائفها الدفاعية وبهذا ال�سي ��اق ن�ش�أت قوتان م�سلحتان
للدول ��ة الوطنية �أحدهما متثل بامل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة الوطنية  ،وثانيهما جت�سد
بالف�صائ ��ل احلزبي ��ة امل�سلح ��ة االمر ال ��ذي �أفقد امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة وحدانية
قرارها ال�سيا�سي وتنفيذ �أوامرها االن�ضباطية.
 تقا�سم الوظيفة الأمنيةمل تكت ��ف الدول ��ة العراقي ��ة م�شارك ��ة امللي�شي ��ات الطائفي ��ة بوظائفه ��ا الدفاعية،
ب ��ل �شاركتها بالوظائ ��ف الأمنية حي ��ث ا�ستطاعت امللي�شي ��ات الطائفية ممار�سة
الوظائ ��ف الأمنية �ضد االجن ��دة الوافدة،ناهيك عن ا�ضطه ��اد القوى الوطنية–
الدميقراطي ��ة وحماول ��ة ك�س ��ر احتجاجاته ��ا ال�شعبية،معتم ��دة -امللي�شي ��ات
احلزبية-االغتي ��ال ال�سيا�س ��ي واالعتق ��ال التع�سفي والتعذيب ف�ض�ل�ا عن �إقامة
ال�سجون ال�سرية متخطية بذلك �سيادة الدولة الوطنية.
اقت�سام الأجهزة الإدارية.ب ��ات معروف� � ًا ات�س ��ام �أجه ��زة الدولة االداري ��ة بوح ��دة فعاليتها الوطني ��ة لكنها
وب�سبب اقت�سامها بني الأحزاب الطائفية باتت م�صدرا من م�صادر قوة الأحزاب

الطائفية ال�سيا�سية وات�ساع قاعدتها االجتماعية.
تراجع الوظيفة االقت�صادية.ان تف ��كك هيمن ��ة الدول ��ة عل ��ى وظائفه ��ا ال�سيادي ��ة مل ي�ستثن ��ي قط ��اع الدول ��ة
االقت�صادي بعد اعتمادها النهج الليربايل يف بناء اقت�صادها الوطني االمر الذي
�شجع ال�شركات اخلا�صة ور�ؤ�ساءها باال�ستحواذ على قطاع الدولة االقت�صادي.
ازدواجية العالقات اخلارجيةرغم متثيل وزارة اخلارجية للمهام الدبلوما�سية مع الدول الأخرى اال ان بع�ض
االحزاب الطائفية وطدت عالقاتها مع دول اجلوار الإقليمي و�أ�صبحت ان�شطتها
الداخلية �صدى ل�سيا�سة بع�ض دول اجلوار الطائفي وبهذا املنحى مل تعد الدولة
الوطني ��ة جهة احتكارية لأن�شطتها اخلارجية ،ب ��ل ت�شاركها قوى حزبية طائفية
وم ��ا انتجه ذل ��ك من تناق�ض بني توجه ��ات ال�سيا�سة اخلارجي ��ة للدولة الوطنية
وبني �سيا�سة امللي�شيات احلزبية املوالية.
ا�ستناد ًا اىل ما جرى ا�ستعرا�ضه ميكن الت�أكيد على ان –
الدول ��ة الوطنية مل تعد �سلطة وحيدة حمتكرة لأجهزتها ال�سيادية ،بل تتقا�سمها
�أح ��زاب وق ��وى طائفية وم ��ا ي�شرتطه ذل ��ك من تب ��دل �سمتها الوطني ��ة اىل دولة
املحا�ص�صة الطائفية.
 �أخطار تفكك الدولة العراقية.ان اقت�س ��ام الوظائ ��ف ال�سيادية بني الدول ��ة العراقية وبني امللي�شي ��ات الطائفية
�أنتج �أخطار ًا كثرية على م�ستقبل الدولة الوطنية وت�شكيلتها االجتماعية نتوقف
عند �أهمها --
�أ – انهيار م�ؤ�س�سات الدولة ال�سيادية.
 ا�ستم ��رار التناق� ��ض ب�ي�ن هيمن ��ة الدول ��ة الوطني ��ة عل ��ى �أجهزته ��ا ال�سيادي ��ةوم�شاركة الأحزاب الطائفية يف فعاليتها الوطنية يقود اىل التناحر بني ال�سيادة
وامل�شاركة ويف�ضي اىل �صراعات �أهلية وما ينتجه ذلك من حتويل �أجهزة الدولة
ال�سيادية اىل �أجهزة فاقدة لروحها الوطنية.
ب  -توزيع الدولة اىل �أقاليم طائفية.
تهدف امللي�شيات احلزبية اىل اقت�سام الدولة بني الأحزاب الطائفية وبهذا امل�سار
تطم ��ح قوى املحا�ص�ص ��ة اىل تفكي ��ك الدولة و�سلطته ��ا ال�سيا�سي ��ة اىل �سلطات
�إقليمية طائفية ت�شدها امل�صالح الطائفية والفتاوي املذهبية.
ج– هيمنة الطبقات الفرعية.
ان توزي ��ع �سلط ��ات الدول ��ة اىل �سلط ��ات �أقالي ��م طائفي ��ة وحتوي ��ل ت�شكيلته ��ا
الطبقي ��ة اىلكتل طائفي ��ة ي�صب يف م�صلح ��ة الطبقات الفرعي ��ة و�سيا�سة الدول
الر�أ�سماليةاملعوملة.
ثالثا  -نزاعات ت�شكيلة الدولة الوطنية.
ان �ضع ��ف �سيط ��رة الدول ��ة عل ��ى ابنيته ��ا ال�سيا�سي ��ة و�أجهزته ��ا الإداري ��ة
وم�شاركةالأح ��زاب الطائفي ��ة يف ال�سي ��ادة الوطني ��ة يتي ��ح الفر�ص ��ة اىل ن�شوء
�أخط ��ار جدية عل ��ى م�ستقبل الدول ��ة وت�شكيلته ��ا االجتماعية ع�ب�ر املو�ضوعات
التالية –
 - 1ن�شوء نزاعات اجتماعية.
تهدف القوى الطائفية اىل حتويل ال�صراعات الطبقية اىل نزاعات طائفية وبهذا
املعن ��ى ت�صطبغ ال�صراعات االجتماعية الطبقية ب�ألوان طائفية هادفة اىل تفكيك
الت�ضامن الطبقي و�شد الطبقات الفرعية ونهوجها االنق�سامية.
 2حروب طائفية.تق�سي ��م وح ��دة الدولة الوطنية عل ��ى �أقاليم طائفية تف�ض ��ي اىل حتويل النزعات
االجتماعي ��ة اىل نزاع ��ات طائفية وما يجره ذلك من �سي ��ادة الأعراف الع�شائرية
وخراب بنية الت�شكيلة االجتماعية.
- 3تدويل النزاعات الوطنية.
تتح�ص ��ن الطبق ��ات الفرعي ��ة بالتحالفات اخلارجي ��ة �ساعي ��ة اىل م�شاركة الدول
الكربى يف النزاعات الوطنية �ساعية بذلك اىل تر�سيخ هيمنتها الطائفية.
�إزاء هذا الأو�ضاع املتفجرة وامللتب�سة وما تنتجه من دمار وخراب �أرى ان مهام
القوى الوطنية الدميقراطية ترتكز على الر�ؤية التالية –
�أو ًال� -صياغ ��ة برنام ��ج وطني  -دميقراطي ه ��ادف اىل �صيان ��ة وتطوير الدولة
الوطني ��ة وت�شكيلته ��ا االجتماعي ��ة مب ��ا ي�ضم ��ن مناه�ضته ��ا لقوان�ي�ن التبعي ��ة
والتهمي�ش.
ثاني� � ًا -بناء دول ��ة وطنية عراقية على قاع ��دة الوطنية الدميقراطي ��ة التي تعني
دميقراطية النظام ال�سيا�سي ووطنية نهوجه ال�سيا�سية -االقت�صادية.
ثالث� � ًا– حتال ��ف الق ��وى الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة وحتالف قواه ��ا االجتماعية
العاملة على �أ�سا�س الدميقراطية ال�سيا�سية والتوازنات الطبقية.

الكفاح مناجل القانون
 د .ا�سامة �شهاب حمد اجلعفري
او ً
ال :مفهوم الكفاح من �أجل القانون :

القان ��ون فك ��رة ان�ساني ��ة خال�ص ��ة غايته ��ا اقامة
ال�س�ل�ام  ,و ال ميك ��ن لل�س�ل�ام ان يتحقق من دون
ان ي�سبق ��ه �ص ��راع و نزاع م�ستمر ب�ي�ن امل�صالح
املتعار�ض ��ة ,فال�ص ��راع من اجل ال�س�ل�ام ي�سبق
حتقيق ��ه حتم� � ًا  ,و القان ��ون م ��ن ه ��ذه الناحي ��ة
فك ��رة لي�ست بالهادئة ج ��د ًا  ,و يرغب القانون ان
يرى الف ��رد حا�ضر ًا يف مي ��دان الدفاع عن احلق
و الع ��دل و يحتف ��ل ب ��ه ان فع ��ل ذل ��ك و يق ��رر له
كافة ال�ضمانات للممار�س ��ة هذا الواجب املقد�س
ليخلق من ��ه مواطن ًا نبه ًا واعي� � ًا حار�س ًا حلقوقه
من االعتداء و منتبه ًا لكل القوى التي تريد �سلب
حقوق ��ه الت ��ي قرره ��ا القانون .ان ت ��رك القانون
دون ن�ص ��رة ق ��د ال تب ��دو خطورت ��ه اذا ب ��در من
�شخ� ��ص واحد و لك ��ن اذا ا�ستح ��ال اىل �سيا�سة
عام ��ة يف ال�سل ��وك الف ��ردي ي� ��ؤدي اىل انهي ��ار
القان ��ون ,ان حي ��اة القان ��ون تكم ��ن يف �إنف ��اذه
العملي يف حياة املجتمع
ان مف ��ردة "الكفاح" اذا ارتبط ��ت بفكرة القانون
فانها تعن ��ي املواجهة الزالة العقب ��ات التي تقف
عائق� � ًا امام �إنف ��اذ القان ��ون  ,و مواجهة العقبات
تلك تكون على ثالث �صور:
ال�ص ��ورة االوىل:مواجه ��ة امتن ��اع ال�سلطة عن
تطبيق القانون ال ��ذي يقرر احلقوق و احلريات
و الت ��ي متتن ��ع ال�سلط ��ة م ��ن �إنفاذه ��ا عم ��د ًا او
تق�صري ًا  ,فالقانون ال ��ذي ال يطبق عملي ًا ال قيمة
قانونية له  ,وجوده و عدمه �سواء .
ال�ص ��ورة الثانية :مواجهة �سوء تطبيق القانون
� ,إذ ان ال�سلط ��ة ق ��د تقوم بتنفي ��ذ القانون اال ان
هذا التطبيق ال يكون بروح النزاهة و اال�ستقامة
النه مبني على الر�شوة او او ا�ستغالل النفوذ .
ال�ص ��ورة الثالثة :مواجه ��ة القانون الظامل الذي
ال يك�ت�رث مب�صال ��ح املجتم ��ع و ال يحقق العدالة
االجتماعي ��ة و امنا يحقق م�صلح ��ة االقوى من
ا�صحاب ر�أ�س املال او الطبقة احلاكمة .
ثاني�� ًا :اال�س��ا�س القانوني للكف��اح من اجل
القانون:

حتقي ��ق �سلط ��ة القان ��ون ال تك ��ون اال مبجه ��ود
متوا�صل من جانب الدولة و ال�شعب مع ًا  ,ان كل
فرد يتواجد يف مركز يحتم عليه الدفاع عن حقه
امن ��ا ي�ساهم يف املجهود الوطن ��ي و ي�شرتك يف
حتقيق فكرة �سي ��ادة القانون على ار�ض دولته ,
و يرجع اال�سا�س القانوين حلق الفرد يف الكفاح
من اجل القانون اىل ا�سا�سيني:
اال�سا�س القانوين االول  :الد�ستور
كان اال�سا�س القانوين لكفاح املجتمعات من اجل
القان ��ون وليد حق ال�شع ��ب يف رقابة حكامه يف
االنظم ��ة الدميقراطي ��ة امل�ستن ��د اىل ت�أكي ��د مبد�أ

�سي ��ادة القانون املقرر يف امل ��ادة ( )5من د�ستور لأج ��ل حماية احلق ��وق و احلريات بق ��وة الردع
جمهورية العراق لع ��ام  . 2005فال�سيادة لي�ست العام.
للح ��كام و امنا للقان ��ون و القان ��ون وثيقة تقرر
حق ��وق و حريات ال�شعب وقي ��ام افراده بالكفاح ثالث�� ًا :الو�س��يلة القانوني��ة ف��ي الكفاح من
م ��ن اجل الدفاع ع ��ن القانون هو كف ��اح من اجل اجل القانون:
احلقوق و احلريات.كم ��ا القت املادة (/27او ًال) الدع ��وى الق�ضائي ��ة ه ��ي الو�سيل ��ة القانوني ��ة
م ��ن الد�ست ��ور واج ��ب عل ��ى كل مواط ��ن عراقي الوحي ��دة للممار�س ��ة واج ��ب الكف ��اح م ��ن اج ��ل
حماية االموال العام ��ة باعتبارها الرثوة العامة القان ��ون فالدع ��وى لي�س ��ت جم ��رد طل ��ب و امنا
التي يجب ان ينتفع منها اجلميع من دون متييز ه ��ي �سلط ��ة مينحه ��ا القان ��ون للفرد ليق ��وم برد
و يج ��ب ان يقوم بتنفيذه ملكافحة ف�ساد ال�سلطة .فعل كلم ��ا وقع عليه �ضرر او الح له �شبح ال�ضرر
�سي ��ادة القان ��ون و حماي ��ة امل ��ال الع ��ام واجبان يته ��دد جماله القان ��وين يف حقوق ��ه و حرياته ,
وم ��ا الدعوى الق�ضائي ��ة اال احلق يف حالة حرب
د�ستوريان يلتزم املواطن العراقي بتنفيذه .
اال�سا� ��س القان ��وين الثاين:التنظي ��م القان ��وين كم ��ا و�صفه ��ا الفقي ��ه القانوين االمل ��اين �سافيني
( , )Savignyل ��ذا كانت فاعلي ��ة احلق مبقدار ما
اجلنائي و املدين
اجل ��زاء و�سيلة القان ��ون يف الردع الع ��ام اال ان يكون له من القوة و الق�سر عن طريق اعماله عن
هذا اجل ��زاء مرتبط ارتباط ًا مبا�ش ��ر ًا بال�شكوى طريق الق�ضاء .
م ��ن االعت ��داء امام الق�ض ��اء ليق ��وم القانون عرب فجاءت الدع ��وى الق�ضائية كو�سيل ��ة اخالقية و
الق�ض ��اء بو�ض ��ع �صاحباحل ��ق يف مركز قانوين عقلي ��ة حلماي ��ة احل ��ق و احلري ��ة و لتحقيق هذا
�سيادي يخوله �سلط ��ة عليا لت�سيري القوة العامة التوا�ص ��ل ب�ي�ن الف ��رد و الدول ��ة يف �إنف ��اذ فكرة
ل ��ردع املعتدي و حترير احلق م ��ن ا�سره بالقوة القان ��ون من خالل حتريك اجهزة الدولة القهرية
و العن ��ف امل�شروع  ,و هذه يعن ��ي ان قوة الردع الك�ب�رى لتك ��ون يف خدم ��ة �صاح ��ب احل ��ق  ,و
الع ��ام ترتب ��ط بالقانون و القان ��ون ال يتحرك اال تنوع ��ت الدعاوى الق�ضائية بتنوع �صور الكفاح
ب�إرادة الفرد من خالل ال�شكوى امام الق�ضاء من م ��ن اجل القانون ف ��اذا كان القانون يواجه عقبة
ذلك ال�سلوك غري القانوين  ,و بالنتيجة املنطقية ع ��دم تطبيق ��ه �أو �س ��وء يف تطبيقه ب�ش ��كل يخل
لهذا التحليل ان حتقي ��ق �إنفاذ القانون و�سيادته ب ��روح النزاهة و اال�ستقامة خلل ��ق او�ضاع غري
يف ار�ض الدولة متوقف على الفرد  ,فهو املحرك عادلة متيز بني املواطن�ي�ن  ,فالدعوى الق�ضائية
االول جله ��ود الدول ��ة يف انف ��اذ القان ��ون م ��ن هنا تك ��ون بطريقة اخب ��ار قا�ض ��ي التحقيق عن
خالل رفع �صوته بال�شك ��وى للتدليل على مراكز ه ��ذه اجلرائ ��م  ,ل ��ردع م ��ن ق ��ام باالعت ��داء على
االعت ��داء ,القان ��ون يع�ت�رف بان احلق ��وق ت�أخذ حق ��وق االف ��راد و حرياته ��م و بعد ال ��ردع العام
بالق ��وة امل�شروعة و ال تعط ��ى بال�سالم  ,و القوة يح ��ق للف ��رد املت�ض ��رر املطالب ��ة بالتعوي�ض عن
امل�شروع ��ة هي اجه ��زة القهر و اجل�ب�ر املحتكرة اال�ض ��رار التي حلق ��ت به من جراء ع ��دم تطبيق
م ��ن قبل الدولة وفق القان ��ون النها قوة اخالقية القانون او �سوء تطبيقه امام القا�ضي املدين .
مهذبة واعية  .و ت�صدر قانونا ا�صول املحاكمات ام ��ا ع ��ن الو�سيل ��ة القانوني ��ة لكف ��اح م ��ن اج ��ل
اجلزائي ��ة العراق ��ي رق ��م ( )23ل�سن ��ة  1971يف مواجه ��ة القان ��ون الظ ��امل ال ��ذي ال ينبن ��ي على
امل ��ادة ( )1و املرافع ��ات املدنية رق ��م ( )83ل�سنة الع ��دل و ال يحقق اخلري العام للمجتمع و يُ�شرع
 1969يف امل ��ادة ( )2فك ��رة رب ��ط حتري ��ك ق ��وة مل�صالح ا�صح ��اب ر�أ�س املال و الطبقة ال�سيا�سية
الدولة الرادعة بال�شكوى او االخبار .
و يقيد احلري ��ات و ي�ضيع احلقوق فان مواجهة
و لك ��ن م ��اذا لو �أهم ��ل الفرد واجب ��ه بالكفاح من ه ��ذه القوانني الظامل ��ة يكون عن طري ��ق الطعن
اجل القان ��ون و مل يرفع الدعوى للمطالبة بحقه بد�ستوريتها ام ��ام القا�ضي الد�ست ��وري املتمثل
؟ يف ه ��ذه احلالة ف�أن جه ��د الدولة هو الذي ميلأ باملحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا بطريق ��ة دع ��وى
الفراغ يف الكفاح من اجل القانون من خالل قيام م�ستقل ��ة او بطريقة دفع يق ��دم اثناء املرافعات و
املجتمع نف�س ��ه بالتدخل عن طريق االدعاء العام املحاكمات امام كافة املحاكم االخرى لتقوم هذه
كي ي�سد الثغرة الناجمة عن هروب احد اع�ضائه املحكم ��ة ب�إيقاف االجراءات و رف ��ع امل�س�ألة اىل
م ��ن الكفاح يف �سبي ��ل القانون  ,و هذا ما جاء به املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا طالب ��ة الف�صل مبدى
قانون االدعاء العام رقم ( )49ل�سنة  2017اذ ان د�ستوري ��ة الن�ص القان ��وين و ما خلقت املحكمة
الفل�سفة التي يقوم عليها هذا اجلهاز هو حتريك االحتادي ��ة العلي ��ا اال ملكافح ��ة القوان�ي�ن الظاملة
ال�شكاوى و الدع ��اوى و التدخل فيهاو من تلقاء وفق ًا لقان ��ون املحكمة االحتادية العليا رقم ()30
نف�س ��ه كلما بدا �ضرورة حف ��ظ م�صلحة الدولة و ل�سن ��ة  2005و نظامه ��ا الداخلي رق ��م ( )1ل�سنة
املجتمع لت�ستمر عجلة الكفاح يف �سبيل القانون .2005
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الباحثون عن الجمال ..حوار مع فرانك ويلت�شيك
�أدار الحوار� :ستيف بول�سون

الق�سم الثالث والأخري

ميثل الربوف�س ��ور (ويلت�شيك)  -كما �أرى  -واحد ًا
م ��ن �أرقى العقول الفيزيائية التي تعاملت مع نظرية
الأن�س ��اق املع ّقدة ،وهو عقل فل�س ��في غاية يف الرثاء
والفرادة.
�أق� � ّد ُم يف امل ��ادة التالية ترجمة حل ��وار جميل مع
الربوف�س ��ور (ويلت�ش ��يك) �أداره (�س ��تيف بول�س ��ون
 )Steve Poulsonال ��ذي يعم ��ل منتج� � ًا تنفيذي ًا يف
رادي ��و وي�سكون�س ��ن الع ��ام ،كم ��ا �أن ��ه م�ؤل ��ف لكتب
من�ش ��ورة نال ��ت مقروئية طيبة ،منه ��ا كتاب (الذرات
و َعدَن :مناق�شات عن الدين والعلم)
Atoms and Eden: Conversations on
Religion and Science
احلوار من�شور على موقع (ناوتيلو�س )Nautilus
االلكرتوين الر�صني بت�أريخ  14يناير (كانون ثاين)
� .2016أدن ��اه الراب ��ط االلك�ت�روين مل ��ن يرغ ��ب يف

مراجع ��ة الن�ص اال�ص ��لي للحوار ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قراءة
مواد �إ�ضافية يف املوقع:
http://nautil.us/issue/32/space/
beauty-is-physics-secret-weapon
المترجمة

 تبدو مثا ًال غري معهود باملقارنة مع املثال القيا�س ��ي لعامل
فيزي ��اء .وا�ض � ٌ�ح �أن ��ك حت � ّ�ب ا�ستك�ش ��اف مث ��ل ه ��ذه الأفكار
�رت يوم� � ًا �أن تك ��ون فيل�س ��وف ًا عو�ض� � ًا عن
الكب�ي�رة .ه ��ل فكّ � َ
الفيزيائي الذي نعرف؟
 بالت�أكي ��د ،ف ّك ��رت يف ه ��ذا .عندم ��ا كن ��تُ مراهق� � ًا�ش ��اب ًا كان �أبطايل املثاليون هم �آين�شتاين من جانب
وبرتران ��د را�س ��ل م ��ن جان ��ب �آخ ��ر� .أحبب ��تُ كثري ًا
الق ��راءة ع ��ن الفل�س ��فة والتفك�ي�ر به ��ذا الن ��وع من
اال�س ��ئلة (الكب�ي�رة) الت ��ي نتحدث عنه ��ا يف حوارنا
هذا.
 ق� � ّدم بع� ��ض الفيزيائي�ي�ن ذوي املقام ��ات الرفيع ��ة يف
ال�س ��نوات القليل ��ة املا�ض ��ية (م ��ن �أمث ��ال� :س ��تيفن هوكن ��غ،
لورن� ��س كراو� ��س ،نيل ديغرا�س ��ه تاي�س ��ون) تعليقات حتمل

روح اال�س ��تخفاف بالفال�سفة ،وقد �إدعى ه�ؤالء الفيزيائيون
�أن لي�س للفال�س ��فة �س ��وى �أقلّ القليل م ��ن الفائدة التي ميكن
�أن تخ ��دم الع� �المَ َ احلقيق ��ي للعل ��م .ماال ��ذي تراه ب�ش� ��أن هذه
الهجمات على الفل�سفة من جانب بع�ض زمالئك الفيزيائيني؟
 �أرى � ّأن هذه الهجمات تك�ش ��ف عن فقر يف اخليالونق�ص يف املعرفة ب�ش�أن املو�ضوعات التي تتمحور
عليها الفل�س ��فة .ثمة الكثري يف هذا العامل �إىل جانب
قوان�ي�ن الفيزياء والظواهر الفيزيائية ،ولدينا نتاج
خربة �ص ��راعية �إمت� �دّت قرون� � ًا مع هذه املع�ض�ل�ات
الفكرية الكربى يف حماولة حثيثة لتح�سني املفاهيم
؛ ل ��ذا ل ��ن يكون م ��ن احلكمة �أن ن�ش ��طب على كل هذا
حت�ص ��لتُ عل ��ى الكثري من
ال�ت�راث الفك ��ري احلافلّ .
الإلهام امل�شرق (كما فعل �آين�شتاين قبلي) عرب التف ّكر
يف احل�ص ��يلة املرتاكمة من الأدبيات الفل�سفية التي
�شحذت عقلي وو�س ��ائلي الفكرية بعدما قر�أتُ �أعما ًال
فل�س ��فية رائعة �س ��وا ٌء كتبها ديفيد هيوم �أو �أرن�س ��ت
ماخ �أو برتراند را�سل.
 الفال�س ��فة اليكتفون ب�إبداء الده�ش ��ة وح�سب �إزاء الكيفية
التي ميكن بها لكل �ش ��يء �أن يتناغم مع �س ��واه ؛ بل ي�س�ألون
فيما �إذا كان للكون معنى .هل ميثل هذا الت�س ��ا�ؤل �ش ��يئ ًا ذا
قيمة بالن�سبة لك؟
 نعم ،بالطبع� .أهتم كثري ًا مبثل هذه املو�ض ��وعاتالفل�سفية اال�ش ��كالية ،وهذا االهتمام هو مايح ّفز ّ
يف
الكثري لفعل مافعلته �سابق ًا وما�أفعله اليوم.
� إذن ماالذي يعنيه هذا (التفكري الفل�سفي)؟
 ل�س ��تُ �أعتق ُد � ّأن هذا هو ال�س� ��ؤال ال�ص ��ائب لأننيغ�ي�ر واث ��ق م ��ن الكيفية الت ��ي ينبغ ��ي �أن يب ��دو بها
اجلواب املنا�س ��ب لهذا ال�س� ��ؤال .كنتُ �سعيد ًا للغاية
عندم ��ا انتهيتُ �إىل ن�س ��خة خمتلفة من ذلك ال�س� ��ؤال
وال ��ذي ميكن �ص ��ياغته بطريق ��ة مثم ��رة للغاية على
النح ��و التايل :هل ينطوي العالمَ ُ على �أفكار جميلة؟
ميكنك �أن تتف ّكر يف هذا ال�س� ��ؤال ب�ص ��يغته اجلديدة
وبطريقة تنويرية عرب مراجعة ت�أريخ �أفكار الب�ش ��ر
حول اجلم ��ال قبل ان يعرف ��وا قوان�ي�ن الفيزياء ،ث ّم
قارن نتاجك الت�أريخي مع مااكت�ش ��فناه حق ًا يف حقل
الفيزياء ،وحينها �س ��تحوز منظور ًا �أكرث ثرا ًء حول
كل من الفن والعلم.
 واح ٌد من �أعمق الأ�سئلة بالن�سبة لكلّ من العلم والدين هو
ال�س� ��ؤال اخلا�ص مبو�ضوعة البدايات  :Originsكيف بد�أ
الك ��ون؟ �أو هل للكون � -أ�ص�ل ً�ا  -بداية؟ كيف ميكن ل�ش ��يء
ان ينبث ��ق من ال�ش ��يء؟ ي ّدع ��ي لورن�س كراو� ��س � ّأن مثل هذه
الت�س ��ا�ؤالت لي�س ��ت بذل ��ك الغمو� ��ض ال ��ذي نظن ،ويق ��ول � ّأن
احل ��االت الفراغية غري م�س ��تقرة يف نظري ��ة املجال الكمومي
؛ لذا لي�س غريب ًا �أن تظهر هذه احلاالت ب�ص ��ورة مفاجئة �إىل
الوجود (م�شكّ لة الكون الذي نعرف ،املرتجمة)؟
يقتب�س
 يف احلقيق ��ة ف� �� ّإن �ص ��ديقي لورن� ��س كانُ
عمل ��ي عندما �ص� � ّرح به ��ذه الأم ��ور� .أن ��ا ال�أفه� � ُم كلّ
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تكتنف
� إن�ص � ّ�ب حوارن ��ا حتى الآن عل ��ى ال�صعوبات التي ُ
حماول ��ة التوفي ��ق ب�ي�ن الع ��امل الالم ��ادي وامل ��ادة ،والأحجية
الك�ب�رى يف كل ه ��ذا ق ��د تك ��ون « مع�ضل ��ة العق ��ل  /الدماغ
« الت ��ي تتجوه� � ُر يف ال�س� ��ؤال الت ��ايل :كي ��ف ميك ��ن للع ��امل
الالم ��ادي الذي تخلقه عقولنا �أن يكون نتاج ًا لثالثة باوندات
م ��ن م ��ادة لزجة يف �أدمغتنا؟ هل متثل ه ��ذه االحجية مع�ضلة
للفيزياء �أم ينبغي تركها للمخت�صني بالعلوم الع�صبية؟
 قوان�ي�ن الفيزي ��اء تنطب ��ق على الدماغ الب�ش ��ري ؛لذا نح � ُ�ن يف العادة النبحث عن كينونات غري مادية
عندما نتناول درا�س ��ة الدماغ ب ��ل نكتفي ببحث �آلية
عمله م�س ��تعينني بدرا�س ��ة اجلزيئات التي تدخل يف
تكوينه فح�س ��بّ � .إن فر�ض ��ية �أولية جي ��دة ميكن �أن
توفر قاعدة انطالق للبحث يف علوم الدماغ الب�شري
هي � ّأن الدماغ �ش ��يء ي�ش ��به احلا�س ��وب ،واللغز هنا
يكم ��ن يف كيفية فهم الطريقة التي ميكن بها جل�س ��م
مادي (الدم ��اغ ،املرتجمة) حمكوم بقوانني الفيزياء
�أن يق ��وم بح�س ��ابات معق ��دة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تكوين ��ه
مان�س� �مّيه (العقل) ،ث ّم تواجهنا �أي�ض� � ًا مع�ضلة تقنية
�أك�ث�ر تعقي ��د ًا ممّا �س ��بق تكم ��ن يف ال�س� ��ؤال التايل:
ه ��ل يج ��وز لن ��ا �أن ن�س ��تخدم الفيزي ��اء التي ت�ص ��ف
�أ�ش ��ياء يف الكون املادي للك�ش ��ف ع ��ن الطريقة التي
يعم ��ل بها الدماغ الب�ش ��ري� ،أي بكلم ��ات �أخرى :هل
ميكن لأف ��كار على �ش ��اكلة التناظر ،والع ��امل املادي،
والتو�ص ��يل الكهربائي �أن تكون ذات �أهمية لدرا�سة
البيولوجيا الع�ص ��بية؟ �أرى ثم ��ة �إمكانية كبرية يف
�أن يك ��ون اجل ��واب (نع ��م)� :أج ��زاء لي�س ��ت بالقليلة
م ��ن الدم ��اغ تعم ��ل بطريق ��ة منتظم ��ة وتناظري ��ة.
املخي ��خ  Cerebellumتركيب �ش ��ديد التنظيم على
�ص ��عيد هيكليت ��ه البنيوي ��ة ،وال�ش ��بكات الع�ص ��بية
الدماغي ��ة ه ��ي تط ��وّ ر بيولوج ��ي �آخ ��ر �أراه مذه�ل ً�ا
بدرج ��ة ك�ب�رى .ال�ش ��بكات الع�ص ��بية اال�ص ��طناعية
 Artificial Neural Netsلي�س ��ت �س ��وى تخلي ��ق
ب�شري مثايل يحاكي طريقة عمل ال�شبكات الع�صبية
البيولوجي ��ة يف الدم ��اغ م ��ع ف ��ارق � ّأن ال�ش ��بكات
الع�صبية اال�ص ��طناعية ت�س ��تخدم قوانني احلو�سبة
 Computationالت ��ي يعرفه ��ا الفيزيائيون جيد ًا.
�إخ�ت�رع الفيزيائي ��ون يف واق ��ع احل ��ال الكث�ي�ر من
ه ��ذه التقنيات االحت�س ��ابية لأنها تب ��دو متماثلة مع
املع ��ادالت الت ��ي حتك ��م عم ��ل الدوائ ��ر الكهربائية ؛
ل ��ذا �أرى ّ
ان الفيزي ��اء ميكنه ��ا تق ��دمي الكث�ي�ر حلقل
البيولوجيا الع�صبية.

ترجمة وتقديم :لطفية الدليمي

يمكن للمرء �أن يت�ساءل عن طبيعة اال�سئلة
الجوهرية الكبرى في الحياة وهو يقر�أ
الكتاب الجديد المن�شور في  12كانون
ثاني  2021بعنوان (الأ�سا�سيات :ع�شرة
مفاتيح للواقع) لبروف�سور الفيزياء
(فرانك ويلت�شيك) الحا�صل على جائزة
نوبل في الفيزياء .عقب قراءتي الأولية
تعمقت قناعتي
اال�ستك�شافية لهذا الكتاب ّ
ب�أنّ الفيزيائيين هم بع�ض �أف�ضل فال�سفة
ع�صرنا (لكنهم لي�سوا الوحيدين) ،و�أنّ فهم ًا
علمي ًا وفل�سفي ًا �أف�ضل لعالمنا لن يكون متاح ًا
أهم
مالم نح�صل على معرفة �أولية ب�أفكار � ّ
فيزيائيي ع�صرنا وبخا�صة �أنّ ه�ؤالء قادرون
على تخليق ت�شبيكات معرفية متداخلة
بين الحقول المعرفية ،وهو ما�صار ي ُ
ُعرف
بنظرية التعقيد Theory of Complexity
التي �أ�صبحت ت�شغل موقع ًا ريادي ًا في جبهات
العلم المتقدمة في عالم اليوم.

كالمٌ عاديٌّ جد ًا

تظن � ّأن العلم �سيكون قادر ًا يوم ًا ما على فتح مغاليق
 هل ّ
املع�ض ��لة اجلوهرية اخلا�صة بقدرتنا على ت�شكيل عامل عقلي
بوا�سطة كينونة مادية (الدماغ)؟
 نع ��مّ � ،أظن ذلك .كيف ينبغي يل �أن �أو�ض ��ح الأمر؟
�أكتف ��ي بالق ��ول � ّأن  - % 90رمبا  -من العمل الالزم
لذلك هو يف متناولنا اليوم.
املرت ّتب ��ات على ه ��ذه الآراء ؛ لك ��ن ما�أعرفه بدقة هو
� ّأن املع ��ادالت (اخلا�ص ��ة بنظري ��ة املج ��ال الكمومي،
املرتجم ��ة) الت�س ��محُ بحلول م�س ��تقرة يك ��ون العدم
واحد ًا منه ��ا .الفراغ � Voidش ��يء يختلف جوهري ًا
ع ��ن ّ
حل للقوان�ي�ن اال�سا�س ��ية يف الطبيعة ؛ ل ��ذا �إذا
كان الفراغ غري م�سموح به كحل للمعادالت ف�سيكون
ه ��ذا االمر تو�ض ��يح ًا كافي� � ًا هو مبثابة ج ��واب على
الت�س ��ا�ؤل :ملاذا يوجد �شيء ما (الكون مث ًال) بد ًال من
ال�شيء؟ لكني � ّ
أظن �أن مثل هذه املقاربات الفكرية �أم ٌر
يختلف جوهري ًا عن اال�سئلة التي ي�س�ألها الفال�سفة.
 هم ي�س�ألون من �أين جاءت قوانني الفيزياء؟
 متاما .من �أي ��ن جاءت قوانني الفيزياء؟ ُنعرف � ّأن
الفراغ لي�س بالفكرة ال�ص ��حيحة يف هذا الأمر ف�ض ًال
عن عدم �إمكان كونه احتما ًال وارد ًا �إذا ماو�ضعنا يف
ح�سباننا قوانني الفيزياء التي نعرف.

� أنت متفائل حقيقي !
 ال� .أعتقد �أنني �أعتمد ت�أوي ًال �صحيح ًا للأمور ولي�سما�ض لي�س ببعيد بدا
�أكرث من هذا .دعونا نتذ ّكر يف ٍ
�أم ��ر ًا غري معقول �أن تتم ّكن ت�ش ��كيالت من الأ�ص ��فار
والواحدات (�إ�ش ��ارة �إىل التقنية الرقمية ،املرتجمة)
من ت�ش ��فري كل احل�س ��ابات اخلا�ص ��ة مبختلف املهام
التي ي�ؤديها الب�شر ومنها لعب ال�شطرجن على �سبيل
املث ��ال ؛ لكنن ��ا الي ��وم ن�س ��تطي ُع ت�ص ��ميم منظومات
تعم ��ل بذات فك ��رة التقني ��ة الرقمي ��ة (�أي �أنها تعتمد
على �سال�س ��ل م ��ن الأ�ص ��فار والواح ��دات) وميكنها
�أداء مهمات خا�صة متاث ُل عملية التفكري عند الب�شر.
ينبغي �أن النن�س ��ى �أي�ض� � ًا � ّأن الأ�ص ��فار والواحدات
حمتواة يف �أ�ش ��ياء مادية تعم ��ل يف العامل الواقعي
الذي نعي�ش ��ه (�أعني الرتان�سي�س ��تورات بالتحديد)،
وهذا يعن ��ي  -تقريب� � ًا – القول ب� ّأن العقل الب�ش ��ري
محُ توى يف م�ص� � ّنعات توجد فعلي ًا يف العامل املادي
ولي�ست تخليقات تهيم يف عامل اخليال فح�سب.

ال�س ّقاالت))
((�صانع ِ
قب ��ل خم�سة �آالف ع ��ام تقريبا ّ
مت اخرتاع ال ّلغة من قبل املحا�سبني لأغرا�ض جتارية
تخ�ص البيع ّ
وال�ش ��راء واملقاي�ض ��ة وغري ذلك� ،أي �أن ال�ش ��عراء مل يكونوا يعرفون
ّ
�ش ��يئا عن اللغة التي �س ��وف ينقلون عربها خيال املجتمع وفكره ب�ص ��ورة ق�ص ��ائد
وق�ص ���ص .دعون ��ا نقر�أ هذه الق�ص ��يدة ،ثم نق� � ّرر �إذا كان م�ؤلفها ينتم ��ي �إىل طائفة
املحا�سبني �أم الأدباء:
«�أيها القارب املن�ساب بي \ من ال�صمت \ �إىل \ غاية ال�صمت \ \ ها قد و�صلت».
يرغمنا ح�س�ي�ن عبد اللطيف بلغته املتق�شفة على ن�س ��يان ما نعرفه من �شعر ،ويقدّم
لنا �ش ��عرا جديدا خمتلف ��ا ،ويتط ّلب منهجَ ٍّ
تلق خمتل ًفا .ال ميك ��ن لأيّ حدث� ،أو فعل
�أن ي�س ��تق ّل بذاته؛ �أتخيّل ّ
ال�ش ��اعر يلقي علينا ،وبنوع من ال ّتحدّي ق�صائ َد من دون
كلمات� ،إمياءات قليلة تتحوّل لديه �إىل لغة ،وهذا الأمر لي�س �ص ��عبا �أو م�س ��تحيال
�إذا تذكرن ��ا �أن �ش ��غل ال�ش ��اعر الرئي�س ��ي هو خلق ن ��وع من اجلاذبية يف ال�س ��كون،
ويف �ص ��وت ال�شعر اخلافت ،ويف الأخري اختار طريقة بالنظم هي ج�سر ي�صل بني
ال�صمت والكالم:
«يف غابة الرموز واللغط \ ال �أفهم اللغات \ ال �أفهم اللغط \ وفج�أة \ يقوم من على
مييني ترجمان \ ومن ي�ساري ترجمان»
يحت ��اج الق ��ارئ �إىل ه ��ذا الرتجم ��ان من �أجل ح� � ّل �ألغاز الق�ص ��يدة ،لكن ��ه ترجمان
ذاتي ميكنه ب�س ��هولة حتويل مو�س ��يقى ّ
ال�ش ��عر �إىل معان وا�ض ��حة ،كما �أن للفراغ
ّ
وت�ص ��فيف الأبي ��ات دورا يف �إلق ��اء ّ
ال�ض ��وء على املعن ��ى .رغم الغنائية املغمو�س ��ة
بالغمو� ��ض تبق ��ى الواقعية هي دين ح�س�ي�ن عب ��د اللطيف ،لكنها �ص ��ارت بالنتيجة
واقعية جديدة ابتعدت كثريا باجتاه م�س ��تقبل ال�ش ��عر .امليزة الأخرى لدى ح�سني
عب ��د اللطيف ه ��ي حترير الق�ص ��يدة م ��ن الطريقة التقليدي ��ة يف ت�س ��طري الأبيات،
الن�صي ،وم�س ��تفيدا من �أ�ساليب الطباعة ،ا�س ��تطاع �أن يح�صل
م�س ��تثمرا الف�ض ��اء ّ
على ق�ص ��يدة خمتلفة يف ال�ش ��كل ،لكنه �أبقى البيت ال�ش ��عري حمافظ ��ا على هيئته،
�أي �أنه مل يحاول التجريب �أكرث واالقرتاب من ر�س ��م الق�ص ��يدة بهيئة م�س ��تطيالت
ومربعات ( )Calligrammeمثلما فعل غريه ،والنتيجة احلا�ص ��لة �أن �ش ��عره ظ ّل
بعيدا عن الفو�ضى ،بل �إنه �صار �أكرث نقاوة .كما �أن الفراغات احلا�صلة مع ّ
الظالل
التي ت�صنعها املفردات �أعطت ق�صيدته �شكل ِ�س ّقالة من الكلمات على القارئ ت�س ّلقها
من �أجل الو�صول �إىل املعنى الأعلى ،والأرفع:
هي الرّيحُ
مت�ضي
جتوب القفا ْر
وتبقى
جتوبُ
جتوبُ
كئيبة
ُ
فتحت �إليها بقلبي مزا ْر
كدنيا رحيبة
هنالك م�س ��احة من ال�ص ��مت تتخ ّلل البناء املعماري للق�صيدة وظيفتها خلق م�ساحة
احل�س اجلمايل وتنتظم الأفكار،
م�ش ��ابهة من ال�صمت يف ذهن القارئ يتفاعل فيها ّ
ولها فائدة �أخرى هي م�ض ��اعفة مو�سيقى ّ
ال�صدى املنت�شر يف تلك
ال�ش ��عر بوا�سطة ّ
الف�س ��حة .للبي ��ت ّ
ال�ش ��عري� ،س ��واء كان مفردة واح ��دة �أو اثنتني �أو �أكرث� ،ص ��وت
و�ص ��دى يجربان القارئ على قراءته مب�س ��توى �ص ��وتي رتيب ي�ش ��به الإن�ش ��اد يف
الن�ص ��و�ص الدينية القدمية ،كما �أن �ش ��كل الق�ص ��يدة اجلديد منحها ،بالإ�ضافة �إىل
ال�صمت املتك ّرر وال ّنربة اخلافتة يجعالن املفردات ت�شبه
ال�صفاء ،دالالت عديدة لأن ّ
ّ
ال ّنوتة املو�سيقية� ،أي �أن ّ
ال�شعر �صارت له لغة جديدة تتط ّلب معرفتها عدّة جديدة،
وهذا هو املق�صود بال ّنهج اجلديد يف التلقي.
ميكن فهم �أ�ص ��الة ح�س�ي�ن عبد اللطي ��ف �أكرث بق ��راءة كتابه الثاين «ن ��ار القطرب»،
والذي ابتكر فيه �شكل ال�س ّقالة للق�صيدة ،ورمبا كان ل�سفره �إىل باري�س وهو �شابّ
ّ
واطالعه على جتارب الر�سّ ��امني �أثر يف دفعه �إىل حتطيم �شكل الق�صيدة التقليدي.
بالإ�ض ��افة �إىل ثقافته الوا�س ��عة ّ
واطالعه على الأدب القدمي واحلديث ،كان ال�شاعر
مهت ّم ��ا بالفن عموما ،ففي جمموعت ��ه «�أمري من �أور» التي كتبها عن رحيل �ص ��ديقه
�أحم ��د الأم�ي�ر نتع ّرف على �أ�س ��ماء ر�سّ ��امني ونحّ ات�ي�ن عديدين مل يكن ح�ض ��ورهم
اعتباطيا.
ّ
يف ك ّل م ��رة �أعيد قراءة �أعمال ال�ش ��اعر �أجدين �أت�س� �لق ال�س ��قالة م ��ن جديد ،فهنالك
دائما معنى �آخر يف القمّة يكون يف انتظاري.
يحتاج القارئ �إلى هذا الترجمان من �أجل ّ
حل
ذاتي يمكنه
�ألغاز الق�صيدة ،لكنه ترجمان
ّ
ب�سهولة تحويل مو�سيقى ّ
ال�شعر �إلى معان
وا�ضحة ،كما �أن للفراغ وت�صفيف الأبيات
دورا في �إلقاء ّ
ال�ضوء على المعنى .رغم
الغنائية المغمو�سة بالغمو�ض تبقى الواقعية
هي دين ح�سين عبد اللطيف

م�������روي�������ات ع����������ارف ال���������س����اع����دي
�أحمد الزبيدي

ال يُذكر ا�سم عارف ال�ساعدي في الو�سط
الثقافي �إال و�صحبته �صفة ال�شاعر؛ و�إن
ُخفيت �أُ ّولت ؛ و قر�أنا لل�ساعدي الدكتور
مقاالت وكتبا نقديتين ولكن ما قبل
(زينب) لم نعهده روائ ًيا وال �ساردًا اللهم
�إال ما ت�ضمنته مدوناته ال�شعرية من حيل
�سردية يج�سد بها تجربته ال�شعرية..
�إذن حين يُقبل �شاعر على كتابة
مغايرة في جن�سها ونوعها عما جبلته
طينته الإبداعية هذا يعني �أن ثمة
أمرا ا�ستثنائ ًّيا دعاه �إلى هذه المغامرة
� ً
والمحاولة البكر .وعندما �س�ألته عن ذلك
�أجاب ب�أنها (ق�صة واقعية) ا�ستفزته لما
تكتنزه الحكاية من مفارقات عجيبة قد
تتجاوز خياالت ال�سارد العراقي الحديث.
وما ذكرت هذه المرجعية الخفية على
القارئ الكريم �إال لأو�ضح �أن قراءتي
لي�ست نقدية تتكئ على منهج محدد و
ال هي �شرح لمفا�صل الرواية �إنما لأنها
في فعل البوح مثلما
(ا�ستفزتني) ف�أثارت َ
�أثارت الحكاية فعل ال�سرد عند الروائي.

الرواية ن�س ��وية بامتياز :خطابًا و�سردًا وثقافة..
فال�شخ�صيات الذكورية �شخ�صيات وظيفية تكمّل
احلياك ��ة ال�س ��ردية وترب ��ط مفا�ص ��لها امل�ش ��هدية
وال �ش� ��أن لها بالفاعلية ال�س ��ردية املبا�ش ��رة وعليه
تتوىل �أحيا ًنا خا�ص ��ية الفعل امل�ض ��مر امل�ؤدي �إىل
ردة الفع ��ل الظاه ��رة يف العم ��ل ال�س ��ردي .وعلى
الرغ ��م م ��ن �أن عتب ��ة الرواي ��ة الكربى الل�س ��انية
الدالة على �شخ�ص ��ية مفردة �أنثوية (زينب) ولكن
ح�ي�ن تق ��ر�أ العم ��ل جت ��د �أن وظيفتها ه ��ي وظيفة
(ال ��راوي امل�ش ��ارك) �أكرث من كونها بطلة رئي�س ��ة
يف الأح ��داث و�أعتقد �أن ال�س ��بب يكمن يف �أ�ص ��ل
العم ��ل كونها راوية حتدّثت عن حياتها وق�ص ��تها
املفارق ��ة؛ وت�سل�س ��ل ال ��رواة والعنعن ��ة ه ��ي من
جعل ال�س ��اعدي مين ��ح (زينب ) وظيف ��ة الراوي
ال�شاهد على م�صداقية الأحداث وامل�سوّ غ لفاعلية
التخييل ال�سردي.
تتح ��دث زين ��ب ع ��ن �أ�س ��رة عراقي ��ة ،متكوّ نة من
بنتني :زينب و�سارة وولد :دانيال� ..أمهم (�سعاد)
ه ��ي بطل ��ة الرواي ��ة و�شخ�ص ��يتها املركزي ��ة التي
توقف ال�س ��رد مبوته ��ا فكانت �آخر جملة �س ��ردية
يف الرواية �أما رب الأ�س ��رة (حم�س ��ن) فق ��د �أُ ْع ِلن
عن موته منذ �أول �س ��طر �س ��ردي حيث �أعدم ك�أي
�شيوعي يف العهد الدكتاتوري ..وال تخلو �صفحة
من �ص ��فحات الرواية م ��ن �إحدى ال�شخ�ص ��يتني:
�س ��عاد وزينب� ،أما �س ��ارة فن�ص ��يبها من ال�سرد ال
يعدو العدد الرقمي للأ�س ��رة ودانيال �ش ��غل ح ّي ًزا
روائي ��ا وظيفيا يعادل به الكاتب غياب احل�ض ��ور
الفعل ��ي املبا�ش ��ر ل� �ـ (حم�س ��ن) وم�س ��تف ّزا للفع ��ل
املحقق للمفارقة الروائية املتمثلة يف الك�شف عن
�أ�ص ��ل (�سعاد) اليهودي يف �س ��نوات عراقية خلت

من اليهود وهم الذين طبعوا يف الذاكرة العراقية
باملحتلني والغا�صبني والإ�سرائيليني ..وهذه هي
الثيمة املركزية بالعمل والب�ؤرة ال�سردية املختزلة
للخط ��اب الدين ��ي وحت ��والت الهوية يف م�س ��رح
غ ��ارق بالهوي ��ة الديني ��ة املتطرف ��ة ذات التن ��ازع
والت�صادم ال�س ��لبيني يف جمتمعنا بل املجتمعات
العربي ��ة كله ��ا والتي تناولته ��ا املدونة ال�س ��ردية
العربية بطرق خمتلفة وق�ص�ص متعددة.
ب ��د�أت الرواية بحدث م�أل ��وف� ،إذ كرث تناوله عند
الروائيني العراقيني الذين تبد�أ �أحداثهم على وفق
امل�ت�ن احلكائي �أو املبن ��ى احلكائي بزم ��ن ما قبل
االحتالل والنظام ال�سابق ثم حتوالت ال�شخ�صية
م ��ا بعد االحت�ل�ال وت�ش ��ظي الهوي ��ة املركزية بني
هويات فرعية متعددة ..بد�أت الرواية بال�سرد عن
�أحزان العائلة التي فقدت ربها وجا�س ��ها ال�ض ��يم
والع ��وز واخل ��ذالن االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي
ورافقتها �س ��نوات احل�ص ��ار الت�س ��عيني ..وحتى
املقطع الرابع ي�س�ي�ر ال�س ��رد برتاتبية و�س ��كونية
مغطاة بحزن الفقد واال�سرتجاعات امل�ألوفة ولكن
يف املقطع اخلام�س انفجرت ب�ؤرة ال�سرد اخلفية
املتمثلة ب�أ�صل �سعاد الديني حني اعرتفت بخوف
كب�ي�ر لأبنائه ��ا ب�أنه ��ا يهودي ��ة (�ش ��وفوا عي ��وين
�أنت ��م ...راح احجيلك ��م احلقيق ��ة �إحن ��ه بالأ�ص ��ل
مو م�س ��لمني _ لعد �ش ��نووووو؟؟؟؟ �إحنه يهود)
هذه ال�صدمة احلوارية على الأبناء خلقت انبثا ًقا
�س ��رديا كا�ش ��فا عن ثنائي ��ات ن�س ��قية توزعت بني
مفا�ص ��ل الرواي ��ة الالحقة ال 13مقط ًع ��ا �إذ كانت
�س ��عاد ماقبل املقطع اخلام�س ذات �أ�س ��لوب ديني
�ش ��عبي مهيم ��ن عل ��ى جمتمعن ��ا �أعن ��ي الطقو�س
الديني ��ة ال�ش ��عبية ال�ش ��يعية كونها ت�س ��كن مدينة

كربالء فالأ�س ��لوب العبادي املعلن هو الأ�س ��لوب
الإ�س�ل�امي ال�ش ��يعي وهناك �أ�س ��لوب م�ض ��مر هو
الطق� ��س اليه ��ودي املتخبئ بني ج ��دران البيت ثم
بع ��د هج ��رة العائل ��ة �إىل �أوربا حتول الأ�س ��لوب
امل�ض ��مر اخلف ��ي �إىل �أ�س ��لوب معل ��ن واملعل ��ن
امل�س ��لم �إىل �أ�س ��لوب خفي ولكن هذين الأ�سلوبني
املت�ضادين مل يرتكا يف �شخ�صية �سعاد ك�شخ�صية
(مزدوج ��ة)�أو (منافق ��ة) لأنه ��ا كان ��ت حمب ��ة
للأ�س ��لوبني ويقرتنان بفعل ذات ��ي ال �إيديولوجي
فالأ�س ��لوب الديني الإ�س�ل�امي مقرتن ب�شخ�ص ��ية
خ ��ارج نط ��اق الت�ض ��ييق الديني وهي �شخ�ص ��ية
احل�س�ي�ن وترادفها �أحيانا �شخ�صية العبا�س ومن
ثم ف�إن طقو�س ��ها الإ�س�ل�امية منطلقة من �شخ�صية
حرة ثائرة ولي�ست �سلطوية حاكمة كالتي جندها
يف �س ��يميائية ا�س ��م (حم�س ��ن) ال�ش ��يوعي ال ��ذي
ك�سب ا�س ��مه نتيجة وفاء الأب لنذره �إن رزقه الله
ولدًا يجعل ا�س ��مه كا�س ��م املرجع حم�س ��ن احلكيم

الذي دعا لوالده برزق الولد� ..إذن ا�س ��م حم�س ��ن
ذو مرجعي ��ة ديني ��ة وعب ��ادة �س ��عاد ذات مرجعية
�إن�س ��انية تلوذ بها حني متر مبحنة �أو يخطر على
بالها احلزن فتلوذ باحل�سني و�أخيه العبا�س حتى
�أنها ق�ضت �آخر يوم لها يف العراق يف �ضريحهما:
(زين ��ب تع ��رف �أمها جيدًا فهي حني ي�ش ��تد حزنها
تلج�أ �إىل �إلهها ال�شيعي) �ص 195
�إن ه ��ذه املفارق ��ة الديني ��ة ه ��ي ب� ��ؤرة العم ��ل
والهاج�س اال�ست�ش ��رايف الذي عرب عنه ال�ساعدي
بقول ��ه(( :الدي ��ن ي�ش ��به الآب ��اء ال ن�س ��تطيع �أن
نختاره ��م كما ال ن�س ��تطيع �أن نبدله ��م� )..ص89
وهذه الر�ؤية ق ��ادت الروائي �إىل توظيف مفهوم
الأخالق عند ن ��وري جعفر(وما عليك �إال �أن تت�أكد
ب�أنه لكي تكون �ص ��اد ًقا وحم ًب ��ا ...ف�إنك ال حتتاج
�إىل دين) وهذا املفهوم ا تناولته الفل�س ��فة وعالقة
الأخ�ل�اق بالدي ��ن فالف�ض ��يلة ال حتت ��اج �إىل دي ��ن
ولكن (�إثبات الف�ض ��يلة) هو ما يدعو الإن�سان �إىل

البحث عن (�أجر) الف�ضيلة.
يتن ��ازع العم ��ل الروائي �ص ��راع الهوية وهيمنة
اخلطاب الديني ال�س ��لطوي الذي (ا�ستفز) �سعادا
ح�ي�ن رف�ض زوج �أختها اليه ��ودي �أن يزوج ابنته
حلبيبها (دانيال) ثم تنبثق هوية �أخرى مبرجعية
قومية حني انتقلت الأ�س ��رة �إىل �إ�س ��رائيل فعادت
�إىل �أورب ��ا بحث ��ا ع ��ن هويته ��ا ال�ض ��ائعة ..وهو
نف�س ��ه اخلط ��اب ال ��ذي مت ��ردت علي ��ه زينب حني
نزعت حجابها عند م�ش ��ارف �أوربا عط�شا للحرية
الفكرية و(اجل�سدية) التي كانت خمب�أة باللقاءات
اجلن�سية ال�سرية!
كي ��ف ا�س ��تطاع ع ��ارف ال�س ��اعدي ال�ش ��اعر �أن
يتمل� ��ص م ��ن �شخ�ص ��يته ال�ش ��اعرة ليتح ��ول �إىل
�شخ�ص ��ية �س ��اردة �أق ��ول :ق ��د ت�س ��ربت روح ��ه
ال�ش ��عرية ع�ب�ر دوال حم ��ددة �ش ��اعت يف ن�ص ��ه
ال�ش ��عري �إىل ن�ص ��ه ال�س ��ردي كالدال (ت�س ��حل):
(�س ��حله �س ��حال �إىل املغا�س ��ل) �ص ( 12ت�ستدرج
ذكريات قدمية وت�س ��حل� )..ص  15ويف �ش ��عره
(و�ص ��باحك ت�س ��حله ال�ش ��م�س متعبة) و�أرى ثمة
تنا�ص ��ا امت�صا�ص ��يا يتمث ��ل يف وظيف ��ة زين ��ب
الراوي ��ة العليم ��ة املتماثل ��ة م ��ع �شخ�ص ��ية زينب
املقد�س ��ة يف وظيفتها ال�ساردة بالق�صة احل�سينية
الكربالئي ��ة ..وثم ��ة ت�س ��رب ل�شخ�ص ��ية الروائي
املتوزعة بني ال�شخ�صيات الذكورية ومنها (عيني
من جنت �أنت تدر� ��س انكليزي وكومبيوتر جنت
�أين �أدوّ ر على الأعلم بدرابني النجف)
�أما بعد :فرواية زينب وق�ص ��تها اختزلت �ص ��راع
الأديان بر�ؤية �إن�س ��انية فردانية و بف�ض ��اء حملي
جت ��اوز امل�أل ��وف احلكائ ��ي يف الرواي ��ة العراقية
املعا�صرة..
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اقــــرأ
ملاذا نقر�أ الأدب الكال�سيكي؟

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "مل ��اذا نق ��ر�أ الأدب الكال�سيك ��ي"
ت�ألي ��ف �إيتال ��و كالفينو ويتكون هذا الكت ��اب من جمموعة من
املق ��االت والدرا�س ��ات التي يحاول من خالله ��ا تقدمي تعريف
�آخر فالأعم ��ال الكال�سيكية هي تلك الكت ��ب التي ت�شكل ثروة
ملن قر�أها واحبها ،غري �أن ثراءها ال يقل بالن�سبة ملن يحتفظ
ببهج ��ة قراءته ��ا للم ��رة الأوىل ،يف ظ ��ل �أن�س ��ب الظ ��روف
لتذوقه ��ا ،فالأعم ��ال الكال�سيكية هي تل ��ك الكتب التي تتمتع
بت�أثري خا� ��ص حني تفر�ض على الذاك ��رة وحني تختفي يف
الوق ��ت نف�س ��ه يف ثناي ��ا الذاكرة ،ف ��كل قراءة جدي ��دة لعمل
كال�سيكي هي يف احلقيقة قراءة جديدة.

ال���ن���ا����ص���ري���ة حت��ت��ف��ل ب����ذك����رى ت���أ���س��ي�����س��ه��ا ال�����ـ 152
 ذي قار  /ح�سني العامل
احتفل ��ت االو�ساط احلكومي ��ة وال�شعبية
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار بالذك ��رى 152
لت�أ�سي�س مدينة النا�صرية على يد الوايل
العثماين مدح ��ت با�شا ع ��ام  ،1869فيما
اعل ��ن حماف ��ظ ذي قار ع ��ن اعتم ��اد مركز
النا�صرية للقلب ك�أول مركز لزراعة القلب
والرئتني من قبل وزارة ال�صحة.
وي ��رى مراقب ��ون ان االحتف ��ال بالذك ��رى
 152لت�أ�سي� ��س مدين ��ة النا�صري ��ة يع�ب�ر
عن االحتف ��ال بتاريخها احلديث وهو يف
كل االح ��وال ال يج�س ��د عمقه ��ا التاريخي
واحل�ض ��اري ال ��ذي يع ��ود لآالف ال�سنني
واىل ع�ص ��ور فج ��ر ال�س�ل�االت الب�شري ��ة
االوىل واخ�ت�راع احل ��روف االوىل
ح

ول العا

لم

وت�سط�ي�ر اول املالح ��م االدبي ��ة املتمثل ��ة
مبلحم ��ة كلكام� ��ش الت ��ي يبح ��ث فيه ��ا
االن�سان الرافديني عن ع�شبة اخللود.
وعرف ��ت النا�صري ��ة الت ��ي اخ ��ذت ا�سمها
احلدي ��ث من ا�س ��م ال�شيخ نا�ص ��ر اال�شقر

والن�ض ��ال واحل ��راك امل�ؤث ��ر ،ح ��ان االن
موع ��د احتفالن ��ا ب ��والدة امن ��ا احلبيب ��ة
النا�صري ��ة" ،وا�ض ��اف "مبنا�سبة الذكرى
ال�سنوية لت�أ�سي�س مدينة النا�صرية اتقدم
بالتهنئة لأه ��ايل النا�صرية ب�صوة خا�صة
واىل اهايل حمافظة ذي قار ب�صورة عامة
متمنيا دوام االزده ��ار والتقدم ملحافظتنا
وابنائها الكرام".
وب ��دوره ك�شف قائممق ��ام النا�صرية منري
الب ��كاء عن خط ��ة لتنفيذ عدد م ��ن م�شاريع
االعم ��ار يف مركز مدين ��ة النا�صرية مبينا
ان "االيام القادمة �ست�شهد حملة اعمار يف
مدينة النا�صري ��ة و�ستكون قبلة للزائرين
بح�ضارته ��ا ومعاملها االثري ��ة والطبيعية
املتمثلة مبدينة اور واهوارها ".
عُرف ��ت به يف ب�ل�اد الرافدين قبل اكرث من وتخلل ��ت فعالي ��ات االحتف ��ال بذك ��رى
خم�سة �آالف �سنة.
ت�أ�سي� ��س النا�صري ��ة �سب ��اق �أور ال�سنوي
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غن ��ي الأول للدراج ��ات الهوائية �شارك فيه اكرث
اخلفاج ��ي خالل االحتفالي ��ة التي تابعتها من  40مت�سابق ��ا وانطلق من مركز مدينة
(املدى) انه "بعد �سف ��ر طويل من االبداع النا�صري ��ة باجت ��اه مدين ��ة اور االثري ��ة

اح ��د امل�ساهمني يف ت�أ�سي�سه ��ا با�سم لواء
املنتف ��ك ثم يف العه ��د اجلمه ��وري �أ�صبح
ا�سمه ��ا لواء النا�صري ��ة ،ويف �سنة 1969
ب ��دل ا�سمه ��ا �إىل حمافظة ذي ق ��ار ،و�أور
هو اال�سم التاريخي للمدينة الأثرية التي

�صفحات الفي�سبوك حتتفي بفوز "جراح ن�صار" يف الألعاب الباراملبية
احتفى ن�شطاء عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
بالفوز الذي حققه جن ��م العراق يف رمي الثقل،
جراح ن�صار ،وبح�صول ��ه على امليدالية الف�ضية
ب ��دورة الألع ��اب الباراملبي ��ة ال�صيفي ��ة 2020
املقام ��ة حالي ��ا بالعا�صم ��ة الياباني ��ة طوكي ��و،
وبف ��ارق �سنتيمرت واح ��د عن �صاح ��ب امليدالية
الذهبي ��ة .و�أثن ��ى نا�شط ��ون وريا�ضي ��ون عل ��ى
بطله ��م العامل ��ي ،ال ��ذي �سب ��ق �أن ف ��از بذهبي ��ة
بطول ��ة العامل وم�سابق ��ات �أخ ��رى ،يف م�سابقة
رم ��ي الثقل .و�أبرز ن�شطاء الظ ��روف الإن�سانية
واالقت�صادية للبطل ن�صار ،خالل تناولهم خلرب
ح�ص ��ده امليدالية الف�ضية مب�سابق ��ة رمي الثقل،
كا�شف�ي�ن عن الواق ��ع امل�ؤمل ال ��ذي يعي�شه البطل

العراق ��ي ،رغ ��م تربعه عل ��ى عرو� ��ش البطوالت
الدولي ��ة ل�سن ��وات .ويعم ��ل ن�ص ��ار املولود يف

قا�ض �أمريكي مينع � ً
أما من ر�ؤية
ٍ
ابنها لعدم تلقيها لقاح كورونا

قا�ض �أمريكي �أما مط ّلقة تدعى فريليت ريبيكا من ر�ؤية ابنها
حرم ٍ
لعدم تلقيها لقاح فايرو�س كورونا.
وق��ال القا�ضي التابع ملركز دايل مبقاطعة كوك بوالية �إلينوي
الأمريكية ويدعى جيمز �شابريو خالل اجلل�سة التي �أقيمت عرب
تطبيق زوم يوم � 10أغ�سط�س (�آب) اجلاري ب�أن الأم �ستمنع من
ر�ؤية ابنها ،وعمره  11عاما ،حتى تقوم ب�أخذ لقاح كورونا.
من جانبها قالت ريبيكا ( 39عاما) للقا�ضي ب�أنها امتنعت عن �أخذ
اللقاح ب�سبب معاناتها من ردود �أفعال �سيئة من اللقاحات التي
ح�صلت عليها يف املا�ضي ،ح�سبما �أفادت و�سائل �إعالم �أمريكية.
و�أ�ضافت ان لديها ردود فعل �سلبية جتاه التطعيمات يف املا�ضي
و�أن طبيبها ن�صحها بعدم �أخ��ذ لقاح ك��ورون��ا .وتابعت ريبيكا
�إنها مل تتمكن من التحدث �إىل ابنها عرب الهاتف �إال منذ جل�سة
اال�ستماع.

 عدوية الهاللي
الكاتب ��ة والمترجمة �ص ��در لها كتاب
جدي ��د بعنوان (ق�صائ ��د حب رملية)
وهو عب ��ارة عن مقتطف ��ات مترجمة
ع ��ن ال�شعر الفرن�سي ،وفيه ترجمات
لبول ايل ��وار وريجي ��ن فيليب بيلي
وفيكت ��ور هيج ��و وج ��اك غورم ��ا
و�شعراء �آخرون ،و�سبق ان �صدرت
لعدوية الهاللي في اال�شهر الما�ضية
عن دار المدى ترجمة لرواية الكاتبة
الفرن�سي ��ة لي ��دي �سالفي ��ر بعن ��وان:
"كل ان�سان ليل".
 محمد ح�سين �آل يا�سين
ال�شاع ��ر ورئي� ��س المجم ��ع العلم ��ي
العراق ��ي اعل ��ن ع ��ن اقام ��ة فعالي ��ة
بعن ��وان "التكام ��ل المعرف � ّ�ي عن ��د
علم ��اء التف�سي ��ر وفاعليت ��ه ف ��ي فهم
الن� ��ص القر�آن � ّ�ي" ،وذل ��ك �ضم ��ن
المنه ��اج الثقاف ��ي للمجم ��ع ،يتحدث
ف ��ي الفعالي ��ة كل م ��ن الدكت ��ور خالد
ابراهي ��م االلو�س ��ي والدكت ��ور عدي

حمافظة ذي قار يف العام  ،1991بائعا للخ�ضار
ويف حم ��ل متوا�ضع ،يف حني يق ��وم بتدريباته
داخ ��ل بيته ويف ظروف غري منا�سبة لتحقيق ما
حققه طيلة ال�سن ��وات املا�ضية .وكتب ال�صحفي
الريا�ضي العراق ��ي ،علي رياح ،على ح�سابه يف
في�سب ��وك "الإجن ��از العظيم ال ��ذي حققه جراح
ن�ص ��ار� ،إمنا هو �صرخة احتجاج جديدة يطلقها
�أبطالن ��ا بح ��ق م ��ن يتجاهله ��م� ،أو يظلمهم� ،أو
يغتني على ح�ساب �إفقارهم".
وعلق النجم ال�سابق للمنتخب العراقي لكرة
الق ��دم� ،سعد قي�س ،عرب ح�سابه على تويرت،
قائال "البطل جراح ن�صار حقق للعراق مامل
يحققه ال�سيا�سيون منذ ."٢٠٠٣

هيفاء وهبي تعلن تراجعها عن
الت�شكيك يف لقاحات كورونا
�أعلن ��ت الفنانة اللبنانية ،هيف ��اء وهبي ،تراجعها ع ��ن موقفها الراف�ض
للتطعي ��م �ض ��د فايرو�س "كورون ��ا" امل�ستجد .و�أك ��دت يف ت�صريح الحد
الربام ��ج التلفزيونية �أن "التطعيم �ضد فايرو�س كورونا هو �أمر مهم ،وذلك
لأن الط ��ب كانت له وقفة مهمة للت�صدي له" ،بح�سب قولها .وتابعت هيفاء وهبي
�أنه ��ا كانت ترف� ��ض يف البداية فكرة التطعيم �ضد كورونا بدع ��وى �أن هناك العديد من
الأمرا� ��ض يف الك ��ون الت ��ي مل يتم اخ�ت�راع دواء لها حت ��ى الآن ،ثم يظه ��ر فايرو�س
"كورونا" العام املا�ضي ويتم �إيجاد دواء له بهذه ال�سرعة ،لكنها تراجعت عن هذه
الفك ��رة بف�ضل زي ��ادة الوعي عند النا�س ب�ش� ��أن اللقاحات ،وهذا يع ��ود �إىل زيادة
احلمالت الرتويجي ��ة للقاحات على �شا�شة التلفزي ��ون ،والتطورات التي حدثت
يف جم ��ال الط ��ب بالآونة الأخ�ي�رة .و�أردف ��ت هيفاء �أن
التطعيم �أ�صب ��ح واقعا يف احلياة ال ميكن جتاهله
قائل ��ة" :دائما ما �أتلقى �س�ؤاال الآن من كل طبيب
يقابلن ��ي �إن كن ��ت تلقيت التطعي ��م �أم ال ،وهذا
يعني �أن تلقي اللقاح �أمر �ضروري".

( 18جنوب غ ��رب النا�صرية) فيما اقيمت
احتفالي ��ة ر�سمي ��ة على قاعة به ��و البلدية
�شارك فيها عدد من امل�س�ؤولني احلكوميني
وال�شخ�صي ��ات االجتماعي ��ة واملنظم ��ات
املجتمعي ��ة وج ��رى خاللها الق ��اء الكلمات
والق�صائ ��د وتك ��رمي عدد م ��ن املبدعني يف
املج ��االت االدبي ��ة والثقافي ��ة والعلمي ��ة
والفنية والفرق التطوعية وغريها.
وجتم ��ع حمافظ ��ة ذي قار الت ��ي تعد رابع
حمافظة عراقية م ��ن حيث عدد ال�سكان ما
بني ال�سياحة الدينية والأثرية والطبيعية
ملا متتلكه من مواق ��ع �أثرية ودينية كمقام
النب ��ي �إبراهيم �أبو االنبياء يف مدينة اور
االثري ��ة ال ��ذي زاره بابا الفاتي ��كان مطلع
�آذار  2021واعل ��ن ع ��ن انط�ل�اق احل ��ج
امل�سيحي للموقع املذكور وهو ما �سيحفز
الكث�ي�ر م ��ن احلجي ��ج امل�سيحي�ي�ن وغ�ي�ر
امل�سيحي�ي�ن عل ��ى احل ��ج وزي ��ارة مدين ��ة
النا�صري ��ة ومناطق االه ��وار التي ت�شكل
خم�س م�ساحة حمافظة ذي قار.

قانون يف ال�صني� ..ألعاب الفيديو
ملدة �ساعة واحدة فقط
�أ�ص ��درت ال�صني قانونا جديدا �سيطبق على مئات املاليني من اليافعني
يف الب�ل�اد الذي ��ن ميار�سون �ألع ��اب الفيديو ب�شكل مف ��رط ،يف خطوة
و�صفت بـ"ال�صارمة".
وين� ��ص القانون اجلديد على �أنه لن ي�سمح للقا�صرين مبمار�سة �ألعاب
الفيدي ��و خ�ل�ال �أيام الدرا�س ��ة ،با�ستثن ��اء �ساعة واحدة �أي ��ام اجلمعة
وعطل نهاية الأ�سبوع والعطل الر�سمية.
وو�صف ��ت �صحيف ��ة "وول �سرتي ��ت جورن ��ال" الأمريكي ��ة القان ��ون
بـ"ال�صارم".
ومن املقرر �أن يدخل القرار حيز التنفيذ ،الأربعاء.
وترم ��ي ال�سلط ��ات ال�صيني ��ة م ��ن وراء ذل ��ك �إىل كبح
�إدم ��ان هذه الألع ��اب ،التي تقول �إنه ��ا ت�سببت يف
�أمرا� ��ض جمتمعي ��ة ،مث ��ل �إله ��اء ال�شب ��اب عن
م�س�ؤولية املدر�سة والأ�سرة.
و�سيمن ��ع القان ��ون اجلدي ��د القا�صري ��ن
الذي ��ن تق ��ل �أعمارهم ع ��ن  18عاما من
ممار�س ��ة �ألع ��اب الفيديو ب�ي�ن يومي
الإثن�ي�ن واخلمي�س ب�ش ��كل تام� ،أما
الأي ��ام الثالث ��ة الباقي ��ة ف�ستك ��ون
هن ��اك �ساع ��ة واح ��دة خم�ص�صة
للألع ��اب وحددت ب�ي�ن الثامنة
والتا�سعة م�ساء.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حيوا
الذين رّ
الطب النف�سي
ظل �شيخ علماء النف�س "فرويد"
م�صر ًا �إىل �آخر يوم يف حياته
على تق�سيم حالتنا احلياتية �إىل
ثالثة �أق�سام :ما قبل الوعي ،ثم
الوعي ،ثم الالوعي ..ولو ت�سنى
له �أن يعي�ش بيننا اليوم لتحدث
عن حالة مابعد الالوعي التي
ت�صيب معظم "جهابذة" ال�سيا�سة
يف بالد الرافدين ،وهم يتحدثون
عن ملفات مثل النزاهة والف�شل
الأمني وتبديد الرثوات و�إق�صاء
الكفاءات .لعل �أ�سو�أ فعل ميكن
�أن يقوم به امل�س�ؤول هو ممار�سة
�إنكار الواقع وعدم االعرتاف
باحلقيقة..
حالة "الإنكار" التي ميار�سها
معظم �سا�ستنا وم�س�ؤولونا
"الأفا�ضل" ،هي ظاهرة لي�ست
وليدة املرحلة الراهنة ولكنها
واحلمد لله تر�سخت منذ عقود..
حتى وجدنا م�س�ؤو ًال مهمته
متابعة ملفات الف�ساد يخرج
علينا بكل �صالفة ليقول "ماكو"،
"ال ف�ساد حقيقي ًا يف العراق بل
�أ�شكال ب�سيطة من الر�شوة يف
الدوائر اخلدمية".
من هو احلرامي ومن هو النزيه؟
�س�ؤال يحريين كلما طالعت
ت�صريحات لكبار امل�س�ؤولني
تتحدث عن حماربة الف�ساد
الإداري واملايل وتدعو التخاذ
�إجراءات حا�سمة حتد من
انت�شاره ،واملعركة مع الف�ساد
مل تبد�أ اليوم ولن تنتهي اليوم
�أي�ض ًا ،فما دام هناك مال �سائب
�ستجد الل�صو�ص يحومون
حوله ،بل يذهب البع�ض �إىل
�إ�صدار فتاوى تبيح �سرقة املال
العام باعتبار �أن القائمني عليه ال
تهمهم م�صلحة النا�س ،ف�شاهدنا
ولأول مرة م�ست�شفيات ُت�سرق
ومدار�س وم�ؤ�س�سات حكومية
ُتنهب.
املواطن يت�ساءل ملاذا �أنتجت
دولتنا وزراء فا�سدين؟ ،ملاذا
�أ�صبحت النزاهة حالة ا�ستثنائية
�أ�صحابها �شواذ ومروجوها� ،إن
وجدوا ،ف�إنهم ال يعدون �سوى
حاالت ا�ستثنائية؟.
ممار�سة ال�سرقة �أ�صبحت �أمر ًا
طبيعي ًا ما دام امل�س�ؤول ال
يحا�سب و�أق�صى ما يتعر�ض
له الإقالة مع حفظ حقوقه
التقاعدية ،وزراء وم�س�ؤولون
�سرقوا من مال البلد �أكرث من
ميزانيات دول اجلوار جمتمعة
وغادروا من غري �أن يُقت�ص
منهم ،و�أكل الفا�سدون من �أموال
النا�س ما مل ت�أكله �شعوب �أفريقيا
جمتمعة ،لأول مرة يف تاريخ
النظم ال�سيا�سية جند �سا�سة
يغادرون البلد حال ف�شلهم يف
احل�صول على من�صب جديد،
فما الذي يبقيهم و�أموالهم
وق�صورهم وم�شاريعهم يف
اخلارج؟! .كانت م�شكلة بع�ض
مدعي ال�سيا�سة ،العثور على
�سكن منا�سب و�إذا بهم اليوم
بعد دخول احلكومة والربملان
ميلكون الق�صور وال�شقق يف
لبنان ودبي ولندن.
تخيلوا لو �أن م�س�ؤو ًال عراقي ًا
اتهم بالف�ساد و�سرقة املال
العام ،ماذا كان �سيفعل؟ حتم ًا
�سي�صف متهميه "باجلوكرية"
وب�أنهم يريدون ت�سليم العراق
�إىل الإمربيالية ،و�أن هناك
خمطط ًا تقوده ال�صهيونية ومعها
القوى املدنية لت�شويه �سمعته،
باق يف
ول�صرخ
ٍ
ب�صوت ٍ
عال �أنه ٍ
من�صبه �إر�ضا ًء للجماهري التي
ال تنام� ،إال وهي ت�ضع �صورته
حتت الو�سادة .هذه هي احلالة
العراقية التي �سيعجز عن �إيجاد
تف�سري لها حتى "املرحوم" فرويد
نف�سه.

حقائق بعد رحيل فتح اهلل �أحمد يك�شفها زمال�ؤه :كان يعمل على م�شروع "كلكام�ش"

الحجار ،ويديره ��ا الدكتور عبدالله
ح�س ��ن الحديث ��ي ،وذل � َ�ك الي ��وم
م�ساءً.
االربعاء ّ
ال�ساعة ال ّتا�سعة َ
 رهبة �أ�سودي
الباحث ��ة واالكاديمية اقي ��م لها حفل
ف ��ي دار ال�ش�ؤون الثقافي ��ة بمنا�سبة
�ص ��دور كتابها الجدي ��د "الم�س بيل
بين الف�صول والر�سائل" ،و�إحالتها
عل ��ى التقاع ��د .وق ��دم وزي ��ر الثقافة
ح�سن ناظم �شكره لجهود الدكتورة
رهب ��ة �أ�سودي خالل ثالثين �سنة من
العمل وا�صف ًا �إياه ��ا بالمبدعة التي
دعمت الثقافة العراقية.

عامر م�ؤيد
م ��ازال رحيل املو�س ��يقي فتح الله
احم ��د ي�ش ��كل �صدم ��ة ل ��دى كثري
من حمبيه وجماهريه وباالخ�ص
مم ��ن رافق ��ه م ��ن املو�سيقي�ي�ن،
وتنفي ��ذا لو�صيت ��ه ف ��ان فت ��ح الله
ق ��د مت دفن ��ه يف حمافظ ��ة كركوك
بعدما ترتب نقل جثمانه من دولة
االمارات وحتى حمافظته.
وكث�ي�را ما كان ��ت ل ��ه م�شاريع مع
املو�سيقار ن�صري �شمة وباالخ�ص
يف بي ��ت الع ��ود ال ��ذي كان مق ��ره
الرئي�س يف العا�صم ��ة االماراتية
�أبو ظبي.
الفنان ن�صري �شم ��ة ويف ت�صريح

الطقس

خا� ��ص لـ(امل ��دى) ق ��ال "م ��ا ا�ش ��د
ق�سوة رحي ��ل فتح الله احمد وهو
كان بينن ��ا بكامل �صحت ��ه ولياقته
قبل ثالثة ا�شهر" ،مبينا "منذ عمر
طويل نع ��رف بع�ضن ��ا وكانت لنا
توجهات م�شرتكة واي�ضا احرتام
متبادل".
وا�ض ��اف "عندم ��ا عمل ��ت جائ ��زة
ن�صري �شم ��ة للعود كان هو رئي�س
اللجن ��ة وكن ��ا نتوا�ص ��ل ب�ش ��كل
يوم ��ي النه منذ عام  ٢٠١٤وحتى
وفات ��ه يعمل يف بي ��ت العود ب�أبو
ظبي".
وح ��ول فن ��ه يق ��ول �شم ��ة "تلق ��ى
تعليما عالي ��ا وا�سه ��م باملو�سيقى

العراقي ��ة الكردي ��ة الرتكي ��ة
والعربي ��ة من خ�ل�ال توزيعه كما
�ش ��ارك الفن ��ان كاظ ��م ال�ساهر يف

اعمالهما الناجحة ف�ضال عن عزفه
عل ��ى اكرث م ��ن �آلة ويجي ��د الغناء
و�سج ��ل ع ��ددا كبريا م ��ن االعمال
الدينية يف �آخر ايامه".
واي�ض ��ا ع ��ن حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة
يق ��ول �شم ��ة "ق ��ام بعم ��ل ريجيم
طويل وا�ستعاد فيه �صحته وكنت
م�صرا على ان يجد �شريكة حياته
وكلمت �شقيقه االكرب املوجود يف
اذرييج ��ان خريي احمد حول ذلك
ك ��ي ي�شجعه عل ��ى ان يجد �شريكة
عم ��ره" .وب�ي�ن "كان وحي ��دا يف
�آخ ��ر ايامه حت ��ى التح ��اق اوالده
معه وا�ستقراره يف �أبو ظبي جاء
ب�سب ��ب بي ��ت الع ��ود وه ��و �شرف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

لنا" .واكد �شم ��ة انه "يف ت�شييعه
كانت �ص ��ور م�ؤملة م ��ن طالبه يف
خمتل ��ف املناط ��ق العراقي ��ة حيث
�سيبقى اث ��ره خالدا يف املو�سيقى
العراقي ��ة ويف نفو� ��س تالمذت ��ه
وامتن ��ى ان تك ��ون هن ��اك ع ��ودة
للفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ك ��ي يج ��دوا
مكانته ��م وان ال ميوت ��وا يف
الغرب ��ة وو�صيت ��ه كان ��ت ان يدفن
يف كرك ��وك حي ��ث كان ��ت لل�سفري
العراق ��ي يف االم ��ارات جهود يف
نقل جثمان فتح الله اىل كركوك".
املاي�س�ت�رو عل ��ي خ�ص ��اف اي�ض ��ا
حتدث عن الراح ��ل وقال "كنا يف
املعه ��د وان ��ا ا�صغ ��ره مبرحلت�ي�ن

حي ��ث دفعت ��ه كان ��ت  ١٩٧٧وان ��ا
."١٩٧٩
وا�ض ��اف خ�ص ��اف لـ(امل ��دى)
"عا�صرت ��ه يف اك�ث�ر م ��ن عم ��ل
مو�سيق ��ي مث ��ل مدين ��ة العل ��م من
احلان طال ��ب القره غويل وعزفت
عل ��ى �آل ��ة كالرني ��ت" .وا�شار اىل
ان "فت ��ح الل ��ه احم ��د كان متجددا
با�ضاف ��ة اك�ث�ر م ��ن �آل ��ة رغ ��م
االعرتا� ��ض الكبري عل ��ى ذلك مثل
البيانو والفلوت واجللو".
وبني ان ��ه "خالل تواج ��ده كعميد
ملعه ��د الدرا�س ��ات املو�سيقي ��ة قدم
مقرتحات كث�ي�رة واعماال عديدة
حيث كان فيها جمددا".
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