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"داع�ش" ي�س ّير مفارز راجلة ب�أعداد كبيرة
قرب المو�صل وتحذير من "مفاج�آت"

 التفا�صيل �ص3

مراقبون دعوا �إلى و�ضع �ستراتيجية لخزن المياه ومواجهة الجفاف

العراق يفعل مذكرة تفاهم مع تركيا
ل�ضمان ح�صة مياه كاملة
 خا�ص /المدى
بعد "مماطالت" وازمات جفاف وانخفا�ض يف منا�سيب
مي ��اه دجلة والفرات خالل ف�ت�رة ال�صيف ،وقعت وزارة
امل ��وارد املائي ��ة قبل يوم�ي�ن مذك ��رة تفاهم م ��ع اجلانب
الرتكي تتيح احل�صول على ح�صة مياه كاملة.
ورب ��ط مراقب ��ون بع�ض بنود ه ��ذه املذكرة م ��ع اتفاقية
قان ��ون ا�ستخدام املجاري املائي ��ة الدولية يف الأغرا�ض
غري املالحية لعام .1997
ويق ��ول م�ست�شار وزارة امل ��وارد املائية ع ��ون ذياب يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "تفعي ��ل مذك ��رة مي ��اه م ��ع تركيا
للح�ص ��ول عل ��ى ح�ص ��ة كامل ��ة ال يعن ��ي اال�ستغن ��اء عن
احل�ص� ��ص املائي ��ة م ��ع اجلان ��ب الإي ��راين او اجلان ��ب
ال�سوري" ،مبينا انه " لكل مذكرة �ش�أنها اخلا�ص".
وي�ضيف ذياب� ،أنه "ال يوجد رقم معني للح�ص�ص املائية
التي �ستتيحها تركيا" ،معربا عن �أمله بـ"توفري اجلانب
الرتكي ح�صة مائية كافية ل�سد احتياجات العراق".

 بغداد /تميم الح�سن
مواقع جدي ��دة ان�ضم ��ت م�ؤخرا اىل
التحركات "اال�ستثنائية" التي يقوم
به ��ا "داع�ش"� ،ضمن خط ��ة االنت�شار
الت ��ي يعتمدها التنظي ��م �شمال بغداد
والتي قد تنذر بـ"مفاج�آت".
وك�شفت (املدى) يف الأ�سابيع القليلة
املا�ضية ع ��ن حتركات "غري طبيعية"
للتنظي ��م �شم ��ال �شرقي دي ��اىل ،فيما
يظه ��ر انت�ش ��ار جدي ��د جن ��وب �شرق
املو�صل.
وتق ��ع التحركات ال�سابق ��ة والالحقة
يف ارا�ض ��ي �ضم ��ن مايع ��رف يف
الد�ستور بـ"املناط ��ق املتنازع عليها"
بني بغ ��داد وحكومة االقلي ��م ،والتي
يحاول الطرفان م�ؤخرا �سد ثغراتها.
وي�ص ��ل عم ��ق بع� ��ض املناط ��ق
اخلالي ��ة م ��ن الق ��وات االحتادي ��ة او
"البي�شمركة" بني بغداد وكرد�ستان
اىل  7ك ��م ،وه ��ي بيئ ��ة خ�صب ��ة
لتحركات امل�سلحني.
واجلديد يف حتركات "داع�ش" قرب
املو�صل ،التي كانت عا�صمة اخلالفة
اال�سالمية املزعوم ��ة يف  ،2014بان
جمامي ��ع كب�ي�رة تتنقل هن ��اك خالفا
للمفارز ال�صغرية املعروفة.
كم ��ا يق ��وم التنظيم يف تل ��ك املناطق
بن�ص ��ب حواجز وهمي ��ة على الطرق
الرئي�س ��ة ،وغالب ��ا مايختطف اثرياء
او �أبنا�ؤه ��م للح�ص ��ول عل ��ى فدي ��ة
لتمويل التنظيم.
ويف نهاي ��ة � ،2017أعلن ��ت بغ ��داد
انته ��اء العملي ��ات الع�سكري ��ة �ض ��د
تنظي ��م "داع� ��ش" ،لكن بع ��د �شهرين
ع ��اد التنظيم اىل الظه ��ور يف بع�ض
املدن.
ومن ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن نف ��ذت الق ��وات
العراقي ��ة بالتع ��اون م ��ع التحال ��ف
ال ��دويل ،نح ��و  700حمل ��ة ع�سكرية
ملالحقة ماتبقى من التنظيم.

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

وزي ��ر املوارد املائية مهدي ر�شيد احلمداين �أ�شار بكلمة
له يف "م�ؤمتر الأمن املائي من �أهم ركائز الأمن القومي"ـ
ام� ��س الأول� ،إىل �أن "ال ��وزارة متكنت من تفعيل مذكرة
التفاه ��م مع تركي ��ا ،والتي مت توقيعه ��ا يف العام 2009
وعدل ��ت العام  2014وهي تتي ��ح للعراق احل�صول على
ح�ص ��ة كامل ��ة" ،الفت� � ًا اىل �أن "هناك جلن ��ة م�شرتكة مع
تركيا مقرها يف العراق للتن�سيق مب�س�ألة املياه".
ون ��وه اىل �أن "املي ��اه القادم ��ة م ��ن اي ��ران و�إن كان ��ت
ن�سبته ��ا 15%ك ��واردات مائية ت�ؤثر ب�ش ��كل كبري على
حمافظ ��ة دي ��اىل ،لأن تغذي ��ة املحافظة ب�ش ��كل كامل من
مياه ايران".
و�أ�ض ��اف �أن "�أزم ��ة املي ��اه لي�س ��ت �أزم ��ة وزارة ،و�إمنا
ه ��ي �أزمة بلد ب�شكل كامل ،ون�أم ��ل ب�أن ي�ستمر االهتمام
مبل ��ف املياه لدى اجلميع" ،م�ؤك ��د ًا �أن "هناك �إجراءات
تنفيذي ��ة وبروتوكو ًال �صوت علي ��ه جمل�س الوزراء من
�أجل حتديد ح�صة املياه القادمة من تركيا".
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باعة ادوات �صيد اال�سماك يف �سوق ال�شواكة  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

بعثة الرقابة الأوروبية ت�صدر تقريرها ال�شامل وتو�صياتها بعد �شهرين من انتهاء االنتخابات
 ترجمة  /حامد احمد
ذك ��ر رئي� ��س املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات القا�ض ��ي ،جلي ��ل عدن ��ان
خل ��ف ،ان الع ��راق يتخذ �إج ��راءات لغلق
�أي ��ة ثغ ��رة للتالعب م ��ن �أج ��ل انتخابات
عادل ��ة واعدا ب�إع�ل�ان النتائج يف غ�ضون

� 24ساع ��ة م ��ن موعد اغ�ل�اق ال�صناديق،
يف ح�ي�ن ا�ش ��ارت رئي�س ��ة بعث ��ة املراقبة
التابع ��ة لالحت ��اد الأوروب ��ي ،فيوال فون
كرام ��ون ،اىل ان فريقه ��ا �سيق ��وم ب�إعداد
تقري ��ر اويل بعد يومني م ��ن االنتخابات
يح ��وي اال�ستنتاجات الرئي�س ��ة للمراقبة
ام ��ا التقري ��ر التف�صيل ��ي النهائ ��ي م ��ع

تحالف الفتح يطالب بالتريث في �إبرام
عقد مع ال�سعودية للبيانات المرورية
 بغداد /فرا�س عدنان
دع ��ا حتال ��ف الفت ��ح بزعامة ه ��ادي العام ��ري� ،أم�س
الأح ��د� ،إىل الرتيث يف �إبرام عق ��د يتعلق مبعلومات
املديري ��ة العام ��ة للم ��رور م ��ع اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة ،معت�ب�ر ًا �أن مو�ضوع ��ه خط�ي�ر يتعل ��ق
باجلان ��ب ال�سي�ب�راين ومي�س الأم ��ن القومي للبالد،
مقرتح� � ًا عر�ض ��ه عل ��ى الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وجمل� ��س
الن ��واب بغية معرف ��ة جمي ��ع جوانبه ،لكن ��ه ر�أى �أن
الأف�ضل ه ��و �إ�سناد املهمة �إىل �شركات وطنية عراقية
لها القدرة والكفاءة.
وقال النائب عن التحالف حممد ال�شبكي ،يف ت�صريح

�إىل (املدى)� ،إن "حتالف الفتح �أ�صدر بيان ًا وا�ضح ًا يف
الراب ��ع من �شهر �أيلول ب�أنه ال يقبل ويعار�ض التعاقد
مع ال�شركة ال�سعودية ب�ش�أن املديرية العامة للمرور".
و�أ�ض ��اف ال�شبك ��ي� ،أن "العق ��د يت�ضم ��ن معلوم ��ات
وبيان ��ات ال�سي ��ارات وكاف ��ة التفا�صي ��ل به ��ذه
املو�ضوع ��ات احل�سا�سة ،التي ينبغ ��ي �أن تبقى ب�أياد
وطنية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "امل�ض ��ي به ��ذا االتف ��اق ينبغ ��ي �أن
ي�سبقه تفاهم �سيا�سي م ��ع الكتل ال�سيما بعد الرف�ض
ال ��ذي �سجلناه يف وقت �ساب ��ق ،واتفقت معنا جهات
�أخرى لها ثقلها يف امل�شهد ال�سيا�سي".
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الكتل الكبيرة تعرقل تمرير قانون الع�شوائيات
 خا�ص  /المدى
على الرغ ��م من �إع�ل�ان اللجنة القانوني ��ة ،جاهزية
قان ��ون الع�شوائي ��ات للت�صويت علي ��ه يف الربملان،
�إال �أن القان ��ون مل يدرج عل ��ى جدول اعمال املجل�س
طيلة ال�سنوات الثالث املا�ضية.
وك�شف ع�ض ��و جلنة اخلدمات ،عبا� ��س يابر ،ام�س
االح ��د ،ع ��ن اجله ��ات الت ��ي تعط ��ل ت�شري ��ع قانون
الع�شوائي ��ات ،مبين ��ا ان بع� ��ض الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
تعتربه قانون جذب انتخابي.
وق ��ال ياب ��ر يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،إن "قان ��ون
الع�شوائي ��ات قان ��ون مه ��م الن هن ��اك ن�سبة %27
من �سكان العراق ي�سكنون الع�شوائيات" ،مبينا ان
"جلنة اخلدمات بادرت يف بداية االمر بعقد ور�ش
ملناق�شة القانون وان�ضاجه بال�شكل الكامل وطرحه
ملجل�س النواب لقراءته قراءة اوىل وثانية".

وبني ان "فرتة االنتخابات املبكرة جعلت من قانون
الع�شوائي ��ات حت ��ت اعرتا� ��ض الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
باعتباره ملف جذب انتخابي".
ولف ��ت اىل ان "هنال ��ك تعطي�ل�ا مل�ش ��روع القان ��ون
م ��ن هي� ��أة رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ،وب�ضغ ��ط من
كت ��ل �سيا�سية لعدم متري ��ر القانون �ضم ��ن الدورة
احلالي ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "اغل ��ب الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
تعرت�ض على اكمال قانون الع�شوائيات".
و�شه ��دت العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات العراقية،
انت�ش ��ار ًا كب�ي�ر ًا للع�شوائيات (التج ��اوزات) خالل
العقدي ��ن املا�ضي�ي�ن ،وحتوّ ل ��ت بع� ��ض امل�ساح ��ات
الفارغة واملناطق الزراعية وال�صناعية �إىل مناطق
�سكني ��ة ع�شوائية مكتظة ب� ��آالف الأ�شخا�ص و�سط
افتقاره ��ا �إىل �أب�س ��ط مقوم ��ات احلي ��اة والبيئ ��ة
ال�صحية وغي ��اب �شبه تام للخدم ��ات ،بالتزامن مع
تقل�ص امل�ساحات اخل�ضراء �سنة بعد �أخرى.

التو�صيات ح ��ول االنتخابات امل�ستقبلية
ف�سي�ص ��در بع ��د �شهري ��ن م ��ن انته ��اء
الت�صويت.
وق ��ال القا�ض ��ي خل ��ف يف حدي ��ث لوكالة
ا�سو�شييتدبر�س معلق ��ا على ما يدور من
كالم عن وجود حماوالت ل�شراء �أ�صوات
من قب ��ل مر�شحني بقوله "م ��ا ن�سمعه من

هن ��ا وهناك عن وجود مواطنني يقومون
ببيع بطاقاتهم االنتخابية ،فان املفو�ضية
قد حددت تعليمات واحكاما �صارمة".
و�أ�ش ��ار خل ��ف اىل ان املفو�ضي ��ة ومن ��ذ
ف�ت�رة تتلقى �ش ��كاوى مع اق�ت�راب موعد
االنتخابات ا�شتملت على حوادث من قبل
�أحزاب ت�ستخدم �أ�سلحة لرتهيب ناخبني

بالإ�ضاف ��ة اىل بي ��ع بطاق ��ات ناخب�ي�ن.
�شرعي ��ة ونزاه ��ة االنتخاب ��ات كان ��ت
مو�ض ��ع �شك مع ح ��وادث عنف جرت �ضد
نا�شط�ي�ن ومر�شح�ي�ن م�ستقل�ي�ن تخللتها
اح ��داث قت ��ل م�ستهدف ��ة خ�ل�ال الأ�شه ��ر
الأخ�ي�رة قبي ��ل االنتخاب ��ات .وكان مقتل
النا�شط �إيهاب الوزين يف كربالء قد دفع

الكثريين لإعالنه ��م مقاطعة االنتخابات.
رغ ��م تطمين ��ات القا�ض ��ي خل ��ف ،ف ��ان
عراقي�ي�ن م ��ا يزالون على جان ��ب عال من
الت�شكيك ،وان كثريا منهم غري مقتنع بان
امل�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�سي ��ة ق ��ادرة على مترير
ت�صويت عادل.
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قالوا �إن  %90من المر�شحين ال يملكون برنامج ًا انتخابي ًا حقيقي ًا

مواطنون مت�شائمون من "االنتخابات المقبلة" :نتائجها مح�سومة
و�إعادة تدوير الوجوه غير م�ستبعد

 خا�ص /المدى
ت�ش ��ا�ؤم يطغ ��ي على وج ��وه الناخب�ي�ن مع قرب
موعد االنتخابات الربملانية املزمع اجرا�ؤها يف
العا�شر من ت�شري ��ن الأول املقبل ،اذ تتجه ن�سبة
كبرية منهم نحو العزوف واملقاطعة.
ويتوق ��ع مواطن ��ون التقتهم (امل ��دى)� ،أن اجراء
االنتخاب ��ات وع ��دم اجرائها ال يغ�ي�ر من املعادلة
�شيئ ��ا ،م�شريي ��ن اىل ان امل�س�أل ��ة حم�سوم ��ة،
و�إعادة تدوير الوجوه امر غري م�ستبعد متاما.
ويق ��ول م�صطفى زي ��دان (� 31سن ��ة) �إن "اجراء
االنتخاب ��ات يف ظ ��ل الفو�ض ��ى العارم ��ة الت ��ي
ي�شهده ��ا العراق وانتظار نتائ ��ج �إيجابية ما هو
اال �ضحك على الذقون".
وي�ضي ��ف زيدان يف حديث لـ(املدى)� ،أن "قانون
االنتخاب ��ات اجلديد رغ ��م �أهميته لكن ��ه ما يزال
غري متكامل ويفتقر للكثري من الر�ؤى".
وي�ؤك ��د" ،ل ��ن �أ�ش ��ارك يف انتخاب ��ات ال ��دورة
احلالي ��ة وذل ��ك لع ��دم وج ��ود مر�ش ��ح وف ��ق
املوا�صف ��ات املطلوب ��ة" ،الفت ��ا اىل �أن "اك�ث�ر
م ��ن  %90م ��ن املر�شح�ي�ن ال ميلك ��ون برناجما
انتخابيا وا�ضحا وجديا".
ويلف ��ت زيدان اىل ،ان "اغل ��ب املر�شحني اجلدد
متحزب�ي�ن ،وامل�ستقل�ي�ن الآخري ��ن ال ميتلك ��ون
تاريخا وا�ضحا".
بدوره ،يقول �سالم جوه ��ر (� 29سنة)" ،مل اعد
اث ��ق ب�أية �شخ�صي ��ة �سيا�سية جدي ��دة او قدمية
وه ��ذا ه ��و نت ��اج احلكوم ��ات املتعاقب ��ة �سيئ ��ة
ال�صيت".
وي�ضي ��ف جوه ��ر" ،قب ��ل ف�ت�رة االنتخاب ��ات
ال�سابق ��ة ( )2018وع ��دين اح ��د املر�شح�ي�ن،

وال ��ذي ه ��و اليوم نائ ��ب يف الربمل ��ان ،بوظيفة
حكومي ��ة عند فوزه وما ان قفز مبن�صبه جتاهل
وعده" ،مت�سائال "من مل يقدر على م�ساعدة فرد
واحد كيف �سيخدم �شعبا كامال؟".
ويتح ��دث جوهر بنربة مت�شائمة وحمبطة ،ب�أن
"الو�ضع العراقي لن يتغري مطلقا ولو بعد الف
عام" ،مبينا انه "مل ت� ��أت لنا �أية دورة انتخابية
مب ��ن يف ��ي بالوع ��ود" ،م�ست ��دركا "الو�ضع مزر
جدا ،ال ماء ،ال كهرباء ،ال �أمان ،نحن نحتاج اىل
رواتب ،وال�شباب العاطل يحتاج �إىل عمل".
من جهته ،يرى ح�س�ي�ن رحيم (� ،)25أن التغيري
ال ��ذي يطم ��ح ال�شع ��ب �إىل حتقيق ��ه ،ال يتحق ��ق
مبقاطع ��ة االنتخاب ��ات ،ب ��ل بامل�شارك ��ة الفعالة
فيها.

ويقول رحيم يف حديث لـ(املدى)� ،إن "املقاطعة
�ستكون ال�سبيل لإع ��ادة الوجوه ذاتها �إىل �سدة
احلك ��م ،الوجوه التي مل حتق ��ق �أدنى متطلبات
العي� ��ش الرغي ��د للمواط ��ن ،الوج ��وه الت ��ي مل
ت�س� � َع �إىل �إك�س ��اء �ش ��ارع على الأق ��ل (عدا فرتة
االنتخاب ��ات طبع ًا) ،وهي كذل ��ك نف�سها الوجوه
اجل�شع ��ة الت ��ي جعل ��ت �ش ��وارع بغ ��داد تغ� ��ص
باملت�سولني دون حلول ناجعة لهم".
وي�ضي ��ف� ،أن "�صنادي ��ق االق�ت�راع وحدها من
ميكنها حتديد م�صري جديد لأربع �سنوات مقبلة
على الع ��راق ،م�ص�ي�ر ن�أمل خالل ��ه انتهاء حقبة
الظ�ل�ام التي عا�شه ��ا وما زال يعي�شه ��ا ال�شعب،
هي �أمال حتقيقها متعلق ب�صناديق االقرتاع".
م ��ن جهت ��ه ،يتوق ��ع ريا� ��ض جمي ��ل ( 27عاما)،

"تكرار �سيناريو انتخابات  ،2018حيث قاطع
العراقي ��ون الت�صوي ��ت ورغ ��م ذل ��ك مت تزوي ��ر
النتائ ��ج واالعرتاف بها" ،م�ضيف ��ا "انا مت�شائم
م ��ن نتائ ��ج ه ��ذه االنتخاب ��ات ك ��ون االح ��زاب
امل�شارك ��ة مل تطب ��ق قانون االح ��زاب وم�ضمون
الد�ست ��ور العراقي الذي مين ��ع وجود االحزاب
امل�سلح ��ة ،لكنن ��ا نرى وج ��ود اجنح ��ة �سيا�سية
للجهات امل�سلحة مر�شحة لالنتخابات و�سيكون
لها متثيل ووجود يف الربملان العراقي".
وي�ضي ��ف مازح ��ا لـ(امل ��دى)�" ،أف�ض ��ل ان ابي ��ع
�صوت ��ي بـ� 50ألف دينار عراق ��ي على �أن انتخب
نف� ��س الوجوه التي مل نر �أي خ�ي�ر منها" ،الفتا
اىل �أن "مو�ض ��وع امل�شارك ��ة االممي ��ة يف ه ��ذه
االنتخاب ��ات ت�س ��وده ال�ضبابي ��ة ،فاملنظم ��ات
الدولية �ستكون مراقب ��ة ولي�ست م�شرفة ولي�س
من حقها التدخل او اتخاذ اجراءات حا�سمة يف
حال ثبت تزوير النتائج".
وي�أمل جميل يف الوقت نف�سه ،ان "يكون كالمه
عك� ��س الواق ��ع وان ت�أت ��ي االنتخاب ��ات املقبل ��ة
ب�أ�شخا�ص يك ��ون �شعارهم احلقيق ��ي ووال�ؤهم
هو العراق قبل كل �شي".
ويح ��ق لأك�ث�ر م ��ن  25ملي ��ون مواط ��ن الإدالء
ب�أ�صواته ��م يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،وطبع ��ت
البطاق ��ات البايومرتي ��ة لأك�ث�ر م ��ن  17مليون ًا
منه ��م ،وت�ش�ت�رط مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات عل ��ى
البقي ��ة حتدي ��ث بياناته ��م ليكون له ��م احلق يف
الت�صويت بوا�سطة البطاقة الإلكرتونية.
ويتناف� ��س  3249مر�شح� � ًا بع�ضه ��م م�ستقل ��ون
وبع�ضه ��م مر�شح ��ون ع ��ن  21حتالف� � ًا و109
�أح ��زاب و�أط ��راف �سيا�سي ��ة ،عل ��ى �شغ ��ل 329
مقعد ًا هو عدد مقاعد جمل�س النواب.
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العراق يفعل مذكرة تفاهم مع تركيا ل�ضمان ح�صة مياه كاملة

بعد "مماطالت" وازمات جفاف وانخفا�ض يف منا�سيب
مياه دجلة والفرات خالل فرتة ال�صيف ،وقعت وزارة
املوارد املائية قبل يومني مذكرة تفاهم مع اجلانب
الرتكي تتيح احل�صول على ح�صة مياه كاملة.
وربط مراقبون بع�ض بنود هذه املذكرة مع اتفاقية
قانون ا�ستخدام املجاري املائية الدولية يف الأغرا�ض
غري املالحية لعام .1997
 خا�ص /المدى
ويقول م�ست�ش ��ار وزارة الموارد المائية
ع ��ون ذي ��اب ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن
"تفعي ��ل مذكرة مياه مع تركيا للح�صول
عل ��ى ح�صة كاملة ال يعن ��ي اال�ستغناء عن
الح�ص� ��ص المائية مع الجان ��ب الإيراني
او الجان ��ب ال�س ��وري" ،مبينا ان ��ه " لكل
مذكرة �ش�أنها الخا�ص".
وي�ضي ��ف ذي ��اب� ،أن ��ه "ال يوج ��د رق ��م
معي ��ن للح�ص�ص المائية الت ��ي �ستتيحها
تركي ��ا" ،معرب ��ا ع ��ن �أمل ��ه بـ"توفي ��ر
الجان ��ب التركي ح�صة مائي ��ة كافية ل�سد
احتياج ��ات الع ��راق" .وزي ��ر الم ��وارد
المائية مهدي ر�شي ��د الحمداني �أ�شار في
كلمة ل ��ه بـ"م�ؤتمر الأم ��ن المائي من �أهم
ركائز الأم ��ن القومي"ـ ام� ��س الأول� ،إلى
�أن "ال ��وزارة تمكن ��ت م ��ن تفعي ��ل مذكرة
التفاه ��م م ��ع تركي ��ا ،والتي ت ��م توقيعها
ف ��ي الع ��ام  2009وعدل ��ت الع ��ام 2014
وهي تتيح للع ��راق الح�صول على ح�صة
كاملة" ،الفت ًا الى �أن "هناك لجنة م�شتركة
مع تركيا مقرها ف ��ي العراق للتن�سيق في
م�س�ألة المياه".
ونوه ال ��ى �أن "المياه القادم ��ة من ايران
و�إن كان ��ت ن�سبتها 15%ك ��واردات مائية
ت�ؤث ��ر ب�شكل كبي ��ر على محافظ ��ة ديالى،

لأن تغذية المحافظة ب�شكل كامل من مياه
ايران" .و�أ�ض ��اف �أن "�أزمة المياه لي�ست
�أزم ��ة وزارة ،و�إنما هي �أزم ��ة بلد ب�شكل
كامل ،ون�أمل ب� ��أن ي�ستمر االهتمام بملف
المي ��اه ل ��دى الجميع" ،م�ؤك ��د ًا �أن "هناك
�إج ��راءات تنفيذي ��ة وبروتوك ��و ًال �صوت
علي ��ه مجل� ��س ال ��وزراء من �أج ��ل تحديد
ح�صة المياه القادمة من تركيا".
وتاب ��ع الحمدان ��ي �أن "دول المنب ��ع
ا�ستغل ��ت الو�ضع العراق ��ي ما بعد 2003
وان�ش� ��أت الكثير م ��ن الم�شاري ��ع ،خا�صة
و�أن �أكث ��ر م ��ن 90%من الم ��وارد المائية
منابعه ��ا خ ��ارج الع ��راق" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى
�أن "التط ��ور الكبي ��ر والزي ��ادة في النمو
ال�سكان ��ي حمال �أعب ��اء �إ�ضافي ��ة للوزارة
بت�أمين مياه ال�شرب والزراعة".
و�أو�ض ��ح �أن "الأم ��ن والمي ��اه مرتبط ��ان
ب�ش ��كل كبي ��ر ،و�أن التعام ��ل م ��ع مل ��ف
المي ��اه ح�سا�س جدا" ،مبين ًا �أن "الوزارة
و�ضعت درا�س ��ة �ستراتيجي ��ة باال�شتراك
م ��ع جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ولغاي ��ة
 2035وه ��ذه الدرا�سة تحتاج الى �أموال
كثي ��رة ،والو�ضع المالي للدولة ال يتحمل
ذل ��ك" .ب ��دوره ،يق ��ول م�ست�ش ��ار لجن ��ة
الزراعة النيابية ف ��ي البرلمان في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "مذكرة التفاهم ت�ضم عدة
مح ��اور ،المحور الأول اعت ��راف �ضمني

لتركي ��ا ب�أن نه ��ري دجلة والف ��رات نهران
عاب ��ران للح ��دود ولي�سا نهري ��ن محليين
وهذا تطور مهم لتركيا".
وتاب ��ع ،ان "المح ��ور الثان ��ي �ض ��م
تخ�صي� ��ص ح�صة مائية رغ ��م انها لم تكن
ح�ص ��ة رقمي ��ة وانم ��ا ح�ص ��ة افترا�ضي ��ة
ا�ضعف ��ت مذك ��رة التفاه ��م" ،مبين ��ا �أن
"اتفاقي ��ة  1997ف ��ي البن ��د (خام�س ��ا)
ا�ش ��ارت ال ��ى ان ��ه عل ��ى دول المنب ��ع

تخ�صي� ��ص ح�ص ��ة ل ��دول الم�ص ��ب وهنا
�ستتوال ��ف مذك ��رة التفاهم م ��ع االتفاقية
الدولية" ،الفتا الى �أن "الفقرة الثالثة من
اتفاقي ��ة  1997ف ��ي البن ��د (تا�سعا) اكدت
انه على دول المنب ��ع عدم اال�ضرار بدول
الم�صب ،ومذكرة التفاهم الحالية ا�شارت
الى تقا�سم ال�ضرر بين الدولتين".
واتفاقي ��ة  ،1997هي وثيقة �أقرتها الأمم
المتح ��دة ف ��ي � 21أي ��ار  1997تتعل ��ق

با�ستخدام ��ات والحف ��اظ عل ��ى كل المياه
العابرة للح ��دود الدولية ،بما فيها المياه
ال�سطحي ��ة والمي ��اه الجوفي ��ة� .أخذ ًا في
االعتب ��ار الطلب المتزايد على الماء و�أثر
ال�سل ��وك الب�ش ��ري ،فق ��د و�ضع ��ت الأم ��م
المتح ��دة م�س ��ودة لت�ساعد عل ��ى الحفاظ
عل ��ى الم ��اء و�إدارة الم ��وارد المائي ��ة
للأجيال الحا�ضرة والم�ستقبلة .ولتدخل
حيز التنفي ��ذ ،احتاجت الوثيقة لت�صديق

 35بلد ،ولكن حت ��ى  2008تلقت �أقل من
ن�صف الع ��دد المطل ��وب ،بت�صديقات 16
دولة .وبالرغم م ��ن عدم الت�صديق عليها،
ف� ��إن الوثيق ��ة تعتب ��ر خطوة هام ��ة نحو
التو�صل لقانون دولي يحكم المياه.
وي ��رى المخت ��ار� ،أن "مذك ��رة التفاه ��م
غي ��ر كافي ��ة ،ويج ��ب معه ��ا �إع ��ادة النظر
بال�سيا�س ��ة الزراعي ��ة" ،م�شي ��را ال ��ى �أن
"الع ��راق يه ��در مي ��اه اكث ��ر م ��ن المياه

الآتية له" .ودع ��ا م�ست�شار لجنة الزراعة
النيابية الى "و�ضع �ستراتيجية وا�ضحة
لخ ��زن المياه ومواجه ��ة ال�شحة وازمات
الجفاف غير الم�ستبعدة م�ستقبال".
ال ��ى ذل ��ك ،ق ��ال م�ست�ش ��ار الأم ��ن القومي
قا�سم الأعرجي في كلم ��ة له خالل م�ؤتمر
الأمن المائي� ،إن "وزارة الموارد المائية
تعمل ب�شكل جدي من �أجل موارد العراق
المائي ��ة ،لأنه ��ا تدخل في جمي ��ع �ش�ؤونه
الحياتي ��ة" .و�أ�ض ��اف �أن ��ه "ال يمك ��ن
التنازل عن حقوق ال�شعب ،و�أن المطالبة
بالحق ��وق يج ��ب �أن تك ��ون ثقاف ��ة"،
م�ؤك ��د ًا �أنه "يج ��ب �أن تكون هن ��اك ثقافة
مجتمعي ��ة للحر�ص على المي ��اه ،ويجب
العم ��ل على تر�شي ��د اال�سته�ل�اك" .و�شدد
عل ��ى �أن "م�ست�شاري ��ة الأم ��ن القوم ��ي
داعم ��ة لجه ��ود وزارة الم ��وارد المائي ��ة
ويجب الدفاع عن اال�ستحقاق الوطني".
وف ��ي ت�شري ��ن الثان ��ي  2020ا�ستقب ��ل
�سفير العراق لدى �أنقرة ح�سن الجنابي،
مبع ��وث الرئي�س التركي ل�ش� ��ؤون المياه
م ��ع الع ��راق ف ��ي مبن ��ى ال�سف ��ارة ب�أنقرة
بح�ض ��ور ممثلي ��ن ع ��ن وزارة الخارجيّة
التركي ��ة ،ووزارة الزراع ��ة التركي ��ة،
والمديرية العامة للأ�شغال الهيدروليكية
التركي ��ة .وف ��ي تم ��وز  ،2019و�ص ��ل
في�ص ��ل �أر �أوغلو مبعوث الرئي�س التركي
ل�ش�ؤون المياه مع العراق �إلى بغداد للقاء
عدد م ��ن الم�س�ؤولي ��ن العراقيين ،وقالت
وزارة الم ��وارد المائي ��ة العراقي ��ة� ،إن
واردات نهر دجلة من المياه عند الحدود
التركي ��ة �ستنخف� ��ض م ��ن  20.93ملي ��ار
متر مكعب �سنوي� � ًا �إلى  9.7مليارات متر
مكعب بعد افتتاح �سد �إلي�سو التركي على
نهر دجلة .وق ��ال في�صل �أر �أوغلو حينها،
�إن "تركي ��ا �ست�ستمر بالوقوف �إلى جانب
الع ��راق بخ�صو�ص مياه دجل ��ة والفرات
و�إدارتها ب�شكل �صحيح".

وا�سط ..رغبة �شعبية ب�إحداث التغيري وثالث نينوى� ..سنجار �أقل املناطق ت�سلم ًا للبطاقات االنتخابية
قوى تهيمن على امل�شهد

 متابعة  /المدى
�أفادت ع�ضوة مجل�س الن ��واب والمر�شحة الم�ستقلة
اينا� ��س المك�صو�صي ،ب�أن هن ��اك في بع�ض المناطق
توجها ورغبة
واالق�ضي ��ة التابعة لمحافظة وا�س ��طّ ،
كبيرة من قب ��ل المواطنين للم�شاركة في االنتخابات
م ��ن اجل التغيي ��ر ،فيما يرى ع�ض ��و ومر�شح تحالف
الفت ��ح خال ��د ال�س ��راي ان الفت ��ح والكتل ��ة ال�صدرية
والحكم ��ة لهم جمهوره ��م الخا�ص ،وه ��ذه هي ابرز
القوى ال�سيا�سية المتناف�سة في محافظة وا�سط.
المك�صو�ص ��ي ،قالت في ت�صري ��ح �صحفي ان "هناك
ق�سم ��ا م ��ن الناخبي ��ن لدي ��ه حالة م ��ن الي�أ� ��س ،وهو
يمتل ��ك بطاقة الناخ ��ب ،لكن ��ه راف� ��ض الم�شاركة في
االنتخاب ��ات ،وبالتال ��ي لديه قناع ��ة ان م�شاركته في
االنتخاب ��ات لن تجدي نفع ًا ،على اعتبار ان الدورات
ال�سابقة لم تحقق له اي �شيء".
وبخ�صو� ��ص �ش ��راء بطاق ��ات الناخبي ��ن او �ش ��راء
ذممه ��م� ،أو�ضح ��ت المك�صو�ص ��ي ان "ه ��ذه الحال ��ة
متك ��ررة ف ��ي الكثير م ��ن المحافظات وف ��ي الدورات
االنتخابية ال�سابقة" ،مطالبة "الجهات المخت�صة ان
تقوم بواجبها تجاه هذه الحاالت".
وم ��ن المق ّرر �إج ��راء انتخابات برلماني ��ة مبكرة في
الع ��راق ،في  10ت�شري ��ن الأول  2021المقبل ،حيث
�ستت ��م عملي ��ة الت�صوي ��ت في جمي ��ع �أنح ��اء العراق
و�إقليم كرد�ستان.
"الأم ��وال وال�س�ل�اح المنفل ��ت وال�سلط ��ة ،كان ��ت
موج ��ودة ف ��ي ال ��دورات ال�سابق ��ة ،خا�ص ��ة اذا
كان ��ت جه ��ات لديها من ه ��و ف ��ي ال�سطل ��ة التنفيذية
لي�ستثم ��ره" ،وف ��ق المك�صو�ص ��ي ،والت ��ي ا�ش ��ارت
ال ��ى ان "هذه الجهات ف ��ي ا�ستثماره ��ا ح�صلت على
ا�ص ��وات وانطلقت في ال ��دورات ال�سابقة ،وهذا امر
متعارف عليه� ،شخ�ص بحك ��م مدير عام او قائممقام
لديه ادوات ��ه في�ستخدمها في تحقيق ما يريد الناخب
من مطالب معينة".
وا�ضاف ��ت ان "النائب ال ي�ستطي ��ع ان يقدم مثل هذه
المطال ��ب لأن دوره ت�شريعي ،لكن ما يمكن ان يقدمه
ان يذهب الى الجهات المعنية لت�سهيل االمر" ،مبينة
ان "�صنادي ��ق االقت ��راع ه ��ي الت ��ي �ستح ��دد من هي
الجهة التي �ستفوز في محافظة وا�سط".
ب ��دوره ،ق ��ال ع�ض ��و ومر�ش ��ح تحال ��ف الفت ��ح خالد
ال�س ��راي ان "محافظ ��ة وا�س ��ط فيه ��ا ث�ل�اث دوائ ��ر
انتخابي ��ة ،الدائ ��رة االول ��ى فيه ��ا ثالث ��ة مر�شحين،
رجلي ��ن وام ��ر�أة ،والدائ ��رة الثاني ��ة فيه ��ا رجلي ��ن
وام ��ر�أة ،والدائرة الثالثة فيها ثالث ��ة رجال وامر�أة،
ومقع ��د �آخ ��ر لكوتا االقلي ��ات للكرد الفيليي ��ن ليكون

مجم ��وع المقاع ��د ف ��ي ه ��ذه المحافظ ��ة  12مقع ��د ًا
يتناف�س عليها  123مر�شح ًا".
و�أو�ض ��ح ال�س ��راي ان "الناخبين في هذه المحافظة
ينق�سم ��ون ال ��ى ثالث ��ة اج ��زاء ،منه ��م الراف�ض ��ون
و�آخ ��رون مع اجراء االنتخاب ��ات ،والبع�ض الآخر ال
يعل ��م هل ان االنتخابات هي في الم�سار ال�صحيح ام
ال".
ال�س ��راي ا�ش ��ار ال ��ى ان "الي ��وم تحال ��ف الفتح لديه
الجمه ��ور الوا�س ��ع والكبي ��ر ،والكتل ��ة ال�صدرية لها
جماهيره ��ا وله ��ا جمهوره ��ا الخا� ��ص ،والحكم ��ة
اي�ض ��ا له جمه ��وره الخا�ص ،وهذه ه ��ي ابرز القوى
ال�سيا�سية المتناف�سة في محافظة وا�سط".
"هن ��اك الكثير من الذين ي�ستغل ��ون المال ال�سيا�سي
وم ��ا يتمتعون به من �سلطة ف ��ي الرئا�سات والمراكز
المهم ��ة ،وهناك م ��ن ي�ستغل نفوذه ف ��ي المحافظة"،
وف ��ق ال�س ��راي ،ال ��ذي ا�ش ��ار ال ��ى ان ��ه "الب ��د من ان
تك ��ون هناك نظ ��رة واقعية للمزيفي ��ن الذي ينظرون
لم�صالحهم لك�شفهم وك�شف ما يعملون عليه".
اما بالن�سب ��ة لل�سالح المنفلت الذي ق ��د ي�شكل خطراً
على توجهات الناخبين ،اكد مر�شح تحالف الفتح ان
"ال�سالح المنفلت بيد ع�صابات غير خا�ضعة للقانون
وال ه ��ي ج ��زء م ��ن الدول ��ة ،وه ��ذا يعتب ��ر م�ص ��ادرة
مبا�شرة لرغبات المجتمع".
وا�ض ��اف ان "الع�شائ ��ر ف ��ي ه ��ذه المحافظ ��ة تتمتع
بع ��دد كبي ��ر م ��ن القبائل اال�ص�ل�اء وهم م ��ن ي�ؤ�س�س
الديمقراطي ��ة ،والطاب ��ع الع�شائ ��ري ه ��و طاب ��ع
ا�سا�س ��ي ف ��ي تكوي ��ن اوا�ص ��ر المجتم ��ع الوا�سطي،
وهو العن�ص ��ر المهم في رف ��د الم�ؤ�س�سات برجاالتها
و�شخو�صها المهمين".
ي�ش ��ار الى ان ع ��دد الناخبي ��ن في محافظ ��ة وا�سط،
الذي ��ن تحق له ��م الم�شارك ��ة في االنتخاب ��ات المقبلة
 886790ناخبا موزعين على ثالث دوائر انتخابية،
في  9اق�ضية و 9نواحي في هذه المحافظة.
يذك ��ر �أن المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستق ّل ��ة لالنتخابات
�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن ع ��دد الذي ��ن يح ��ق له ��م الم�شارك ��ة
والت�صوي ��ت ف ��ي االنتخاب ��ات البرلماني ��ة العراقي ��ة
المقبلة ،يبلغ  24مليون ًا و� 29ألف ًا و� 927شخ�ص ًا.
ع�ض ��و لجن ��ة المراقبي ��ن الدوليي ��ن ف ��ي المفو�ضية
العلي ��ا الم�ستقلة لالنتخاب ��ات ،الح�سن قب�س ،ذكر �أن
ع ��دد المراقبي ��ن الدوليي ��ن لمراقب ��ة االنتخابات في
البالد يبلغ اكثر من  240مراقب ًا.
وق ��ال قب� ��س �إن "اكث ��ر م ��ن  240مراقب ًا دولي� � ًا ،من
عدة �سف ��ارات ومنظمات مهتمة بال�ش� ��أن االنتخابي،
�سيراقبون العملية االنتخابية في العراق" ،مو�ضح ًا
�أن "عدد المراقبين في تزايد ب�شكل عام".
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فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 متابعة  /المدى
المراكز المنت�شرة في محافظة نينوى".
ولفت ال ��ى �أن "ن�سبة من لم يت�سلم البطاقات
�أف ��اد م�س� ��ؤول �شعب ��ة اع�ل�ام مكت ��ب نينوى ،االنتخابي ��ة تقدر بنح ��و  ،%25وغالبيتهم في
�سفي ��ان حات ��م ،ب� ��أن نح ��و  %25مم ��ن يح ��ق المناطق الغربية ،مثل �سنجار ،الذين �أكثرهم
له ��م االنتخاب ف ��ي المحافظ ��ة ،ل ��م يت�سلموا غير موجودين ف ��ي المحافظة ،بينما البع�ض
البطاق ��ات االنتخابي ��ة لح ��د الآن ،م�شيرا الى ل ��م يراجع ��وا المراك ��ز االنتخابي ��ة لت�سل ��م
�أن المناط ��ق الغربية ،وال�سيم ��ا �سنجار ،هي بطاقاته ��م ،فيما يتواج ��د البع�ض منهم داخل
�أكثر المناطق التي لم يت�سلم المواطنون فيها المخيمات ،لكنهم لم يراجعوا لحد الآن".
بطاقاته ��م .وقال حات ��م �إن "ت�سليم البطاقات حات ��م ،ن ��وّ ه ال ��ى �أن "ع ��دد المر�شحي ��ن ف ��ي
البايومتري ��ة بالن�سب ��ة للت�صوي ��ت الع ��ام في محافظ ��ة نين ��وى يبل ��غ  402عل ��ى االقت ��راع
المحافظ ��ة تجاوز  ،"%75مو�ضح ًا �أن "ن�سب الع ��ام ،و 22مر�شح� � ًا للكوت ��ا بالن�سب ��ة
ت�سل ��م البطاق ��ات االنتخابية تتف ��اوت ح�سب لالزيديين وال�شبك والم�سيحيين".

ومن المق ّرر �إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
ف ��ي الع ��راق ،ف ��ي  10ت�شري ��ن الأول 2021
المقب ��ل ،حي ��ث �ستت ��م عملي ��ة الت�صويت في
جميع �أنحاء العراق و�إقليم كرد�ستان.
م�ساع ��دة المتحدث ��ة با�سم المفو�ضي ��ة العليا
الم�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ،نبرا�س �أب ��و �سودة،
اف ��ادت ب� ��أن االقتراع الع ��ام ف ��ي االنتخابات
المقبلة� ،سيقام في  8273مدر�سة.
وقالت نبرا�س �أبو �سودة �إن "االقتراع العام
�سيق ��ام ف ��ي  8273مدر�س ��ة" ،مو�ضح ��ة �أن
"وزارة التربية �سلمت المدار�س �ضمن خطة
االنت�شار ،لتقام فيها عملية االقتراع العام".

�أم ��ا بخ�صو� ��ص االقتراع الخا� ��ص ،فذكرت
�أبو �سودة� ،أنه �سيق ��ام في  595مركز ًا �ضمن
الوحدات الع�سكرية.
ف ��ي حي ��ن �سينتخ ��ب النازح ��ون داخ ��ل
مخيماتهم ف ��ي  86مركز ًا انتخابي ًا داخل هذه
المخيمات ،وفق ًا للمتحدث ��ة با�سم المفو�ضية
العليا الم�ستقلة لالنتخابات.
يذك ��ر �أن المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستق ّل ��ة
لالنتخاب ��ات �أ�شارت �إلى �أن ع ��دد الذين يحق
له ��م الم�شارك ��ة والت�صويت ف ��ي االنتخابات
البرلماني ��ة العراقية المقبلة ،يبلغ  24مليون ًا
و� 29ألف ًا و� 927شخ�ص ًا.

برر موقفه ب�أن االتفاق يم�س الأمن ال�سيبراني القومي
ّ

حتالف الفتح يطالب بالرتيث يف �إبرام عقد مع ال�سعودية للبيانات املرورية

 بغداد /فرا�س عدنان

دعا تحالف الفتح بزعامة
هادي العامري� ،أم�س الأحد،
�إلى التريث في �إبرام عقد
يتعلق بمعلومات المديرية
العامة للمرور مع المملكة
العربية ال�سعودية ،معتبراً �أن
مو�ضوعه خطير يتعلق بالجانب
ال�سيبراني ويم�س الأمن القومي
للبالد ،مقترح ًا عر�ضه على
الكتل ال�سيا�سية ومجل�س النواب
بغية معرفة جميع جوانبه،
لكنه ر�أى �أن الأف�ضل هو �إ�سناد
المهمة �إلى �شركات وطنية
عراقية لها القدرة والكفاءة.
وق ��ال النائب ع ��ن التحالف محم ��د ال�شبكي،
في ت�صريح �إلى (الم ��دى)� ،إن "تحالف الفتح
�أ�ص ��در بيان� � ًا وا�ضح� � ًا ف ��ي الرابع م ��ن �شهر
�أيل ��ول ب�أن ��ه ال يقب ��ل ويعار� ��ض التعاق ��د مع
ال�شرك ��ة ال�سعودي ��ة ب�ش� ��أن المديري ��ة العامة
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للمرور".
و�أ�ض ��اف ال�شبك ��ي� ،أن "العق ��د يت�ضم ��ن
معلوم ��ات وبيان ��ات ال�سي ��ارات وكاف ��ة
التفا�صي ��ل به ��ذه المو�ضوع ��ات الح�سا�س ��ة،
التي ينبغي �أن تبقى ب�أياد وطنية".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "الم�ضي بهذا االتفاق ينبغي
�أن ي�سبق ��ه تفاه ��م �سيا�سي مع الكت ��ل ال�سيما
بعد الرف� ��ض الذي �سجلناه ف ��ي وقت �سابق،
واتفق ��ت معن ��ا جه ��ات �أخ ��رى له ��ا ثقله ��ا في
الم�شهد ال�سيا�سي".
وبي ��ن ال�شبك ��ي� ،أن "غي ��اب مجل� ��س النواب
ف ��ي ه ��ذه الم ��دة �ساع ��د عل ��ى التوج ��ه له ��ذا
االتفاق ،وبالتال ��ي يتوجب العودة �إلى الكتل
ال�سيا�سي ��ة ،وع ��دم التف ��رد م ��ن قب ��ل ال�سلطة
التنفيذية".
وي ��رى� ،أن "مخاوفن ��ا تن ��درج �ضم ��ن بعدين
�سيا�سيي ��ن مهمي ��ن ،الأول� ،أمن ��ي �سيبران ��ي
يتعل ��ق ب�أتمتة المعلومات ومنحه ��ا �إلى جهة
�أخ ��رى خارجية ،حيث ن�ؤك ��د �أن هذا الإجراء
غي ��ر �صحيح ،فذل ��ك من اخت�صا� ��ص الجهات
الوطنية الم�س�ؤولة عن الأمن القومي".
و�ش ��دد ال�شبك ��ي ،عل ��ى �أن "البع ��د الثان ��ي
قانون ��ي ،فه ��ذه االتفاقي ��ة ل ��م تعر� ��ض عل ��ى
مجل�س الن ��واب وبالتالي يفتر�ض �أن يح�صل
هناك تريث بالم�ضي في العقد".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ال ��دورة النيابية ل ��م تنته �إلى
حين ال�سابع من ال�شهر المقبل ،وهناك مت�سع
من الوقت من �أجل �إطالع الكتل النيابية على
العق ��د بغية �إنه ��اء حالة التخ ��وف والذي هو
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�شعور م�ش ��روع في ظل الظ ��روف ال�سيا�سية
الحالية".
ويجد ال�شبكي� ،أن "الم�ضي في هكذا اتفاقات
تتعل ��ق بالأم ��ن القوم ��ي ينبغ ��ي �أن يح�ص ��ل
�ضم ��ن ق ��رار وطن ��ي ي�شم ��ل جمي ��ع ال�شركاء
وعدم تفرد جهة به دون الأخرى".
ون�ص ��ح بـ"اللج ��وء �إل ��ى �ش ��ركات محلي ��ة
ر�صينة ،فمو�ضوع العقد لي�س على درجة من
التعقيد الذي يتطلب مع ��ه الذهاب �إلى جهات
من خارج العراق ،فنحن لدينا مخاوف كبيرة
ك ��ون هذا المو�ض ��وع يتعلق بالأم ��ن القومي
و�سالم ��ة بيان ��ات ينبغ ��ي �أن تبق ��ى داخ ��ل
البالد".
وم�ض ��ى ال�شبك ��ي ،ال ��ى �أن "الح ��ل يك ��ون
بالتري ��ث �أم ��ا لال�ستم ��اع �إل ��ى وجه ��ة نظ ��ر
الراف�ضي ��ن و�إطالعه ��م عل ��ى االتف ��اق �أو
االنتظ ��ار لحي ��ن االنتخاب ��ات ،وعندها �سيتم
حل البرلم ��ان وتحول الحكومة �إلى ت�صريف
مه ��ام يومي ��ة ،وحينها �سيت�أجل ه ��ذا االتفاق
�إلى الدورة االنتخابية المقبلة".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن العالقات العراقي ��ة ال�سعودية
ق ��د �شه ��دت تط ��ور ًا ملحوظ� � ًا ،بع ��د �سنوات
طويل ��ة م ��ن القطيعة ،وظهر ه ��ذا التطور من
خالل الزيارات المتك ��ررة لم�س�ؤولي البلدين
ومناق�ش ��ة ملف ��ات ع ��دة �أهمها زي ��ادة التبادل
التج ��اري عب ��ر منفذ ع ّرع ��ر الح ��دودي ،فيما
تتح ��دث م�صادر ع ��ن قرب زي ��ارة مهمة يقوم
به ��ا ولي العه ��د ال�سعودي محمد ب ��ن �سلمان
�إلى بغداد.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب الآخر ع ��ن تحالف
الفت ��ح ح�سن �شاكر في ت�صريح �إلى (المدى)،
�أن "وزارة الداخلي ��ة تعاقدت في وقت �سابق
مع �شرك ��ة �ألماني ��ة وقامت بطب ��ع العديد من
اللوحات المرورية".
وتاب ��ع �شاك ��ر ،القيادي ف ��ي منظمة ب ��در� ،أن
"الجه ��ات الحكومية بح�سب ما و�صلتنا من
معلوم ��ات ت�سع ��ى �إلى �إلغاء العق ��د وتحويله
�إل ��ى ال�سعودية ،وهو قرار مرفو�ض من قبلنا
رف�ض ًا قاطع ًا".
وب ّرر موقفه ،ب�أن "العقد من الناحية القانونية
مع ال�شركة الألماني ��ة ما زال م�ستمر ًا ،كما �أن
المو�ضوع متعلق بالجانب الأمني وال ينبغي
�أن يتحول �إلى ال�سعودية".
وانته ��ى �شاكر� ،إل ��ى "�ض ��رورة �أن يلقى هذا
العقد رف�ض ًا من مختلف الأو�ساط ال�سيا�سية،
والأمن الوطني للعراق ينبغي �أن يكون فوق
كل اعتبار".
وقب ��ل ذل ��ك ،كان ��ت كتل ��ة �صادق ��ون الممث ��ل
لع�صائ ��ب �أه ��ل الح ��ق والمن�ضوي ��ة لتحالف
الفت ��ح ،ق ��د �أعلن ��ت ه ��ي الأخرى ع ��ن رف�ضها
للعق ��د ،وح ��ذرت من الم�ض ��ي ب ��ه العتبارات
�سيا�سي ��ة و�أمنية ،وذهبت �إل ��ى �أن "منظومة
الم�ش ��روع الوطن ��ي" الحالي ��ة ت�س ��د الحاجة
فيما يتعلق بتنظيم البيانات المرورية.
وكان ��ت الحكوم ��ة ال�سعودي ��ة ق ��د �أعلنت في
مطل ��ع ال�شه ��ر الحالي ع ��ن توقي ��ع جملة من
العقود مع العراق في مجاالت المنافذ البرية
والبحرية والجوية.
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(املدى) تك�شف ثاين موقع
للتحركات املريبة للتنظيم

سياسة

ي�سي مفارز راجلة ب�أعداد كبرية قرب املو�صل
"داع�ش" رّ
وحتذير من "مفاج�آت"
الجب ��وري" المكن ��ى بـ"اب ��و حمودي"،
وه ��و من �س ��كنة منطق ��ة ال ��زاب التابعة
لكركوك.
وف ��ي مطل ��ع الع ��ام الحال ��ي ،كان ��ت ق ��د
انت�ش ��رت معلوم ��ات عن هيكلي ��ة جديدة
لتنظي ��م "داع� ��ش" ف ��ي الع ��راق تتك ��ون
م ��ن  25ت�ش ��كلية ع�س ��كرية واداري ��ة،
و"اب ��و حمودي" كان الم�س� ��ؤول المالي
والإداري في كركوك.
وبح�سب الم�ص ��ادر ان "داع�ش" بد�أ يعد
خطط ��ا جدي ��دة ودقيقة لالن�س ��حاب من
الهجم ��ات مثل ن�ش ��ر القنا�ص ��ين او زرع
العب ��وات .وكان قد �س ��بق ه ��ذا الهجوم،
هجومان �آخران في �ش ��مال �شرقي ديالى
وكاد اي�ض ��ا ان ي�س ��يطر "داع� ��ش" عل ��ى
اح ��د القرى ،وهج ��وم ثالث ف ��ي جنوب
غرب كركوك.

مواقع جديدة ان�ضمت
م�ؤخرا الى التحركات
"اال�ستثنائية" التي
يقوم بها "داع�ش"� ،ضمن
خطة االنت�شار التي
يعتمدها التنظيم �شمال
بغداد والتي قد تنذر
بـ"مفاج�آت".
وك�شفت (المدى)
في الأ�سابيع القليلة
الما�ضية عن تحركات
"غير طبيعية" للتنظيم
�شمال �شرقي ديالى ،فيما
يظهر انت�شار جديد
جنوب �شرق المو�صل.

 بغداد /تميم الح�سن
وتق ��ع التح ��ركات ال�س ��ابقة والالحق ��ة
ف ��ي ارا�ضي �ضم ��ن مايع ��رف بالد�ستور
"المناط ��ق المتنازع عليه ��ا" بين بغداد
وحكومة االقليم ،والتي يحاول الطرفان
م�ؤخرا �سد ثغراتها.
وي�صل عمق بع�ض المناطق الخالية من
القوات االتحادية او "البي�ش ��مركة" بين
بغداد وكرد�س ��تان الى  7ك ��م ،وهي بيئة
خ�صبة لتحركات الم�سلحين.
والجدي ��د ف ��ي تح ��ركات "داع� ��ش" قرب
المو�ص ��ل ،الت ��ي كانت عا�ص ��مة الخالفة
اال�س�ل�امية المزعوم ��ة ف ��ي  ،2014ب ��ان
مجامي ��ع كبي ��رة تتنق ��ل هن ��اك خالف ��ا
للمفارز ال�صغيرة المعروفة.
كم ��ا يق ��وم التنظي ��م ف ��ي تل ��ك المناطق
بن�ص ��ب حواج ��ز وهمي ��ة عل ��ى الط ��رق

الرئي�س ��ة ،وغالبا مايختط ��ف اثرياء او
�أبنا�ؤه ��م للح�ص ��ول عل ��ى فدي ��ة لتمويل
التنظي ��م .وف ��ي نهاي ��ة � ،2017أعلن ��ت
بغ ��داد انتهاء العمليات الع�س ��كرية �ض ��د
تنظي ��م "داع� ��ش" ،لكن بعد �ش ��هرين عاد
التنظيم الى الظهور في بع�ض المدن.
ومنذ ذل ��ك الحين نفذت القوات العراقية
بالتع ��اون م ��ع التحال ��ف الدول ��ي ،نحو
 700حملة ع�سكرية لمالحقة ماتبقى من
التنظيم.
مجاميع كبيرة
م�صادر امنية مطلعة في بغداد ،اكدت ان
هناك تح ��ركات جديدة ظهرت لـ"داع�ش"
ف ��ي مناط ��ق القي ��ارة ومخم ��ور ،جنوب
�شرق المو�صل.
الم�صادر التي تحدثت لـ(المدى) �شريطة
عدم الك�ش ��ف عن هويته ��ا قالت �إن "هذه

التح ��ركات لم يع ��رف هدفها حت ��ى الآن،
لك ��ن هن ��اك م�ؤ�ش ��رات عل ��ى احتم ��ال ان
التنظيم يعد لمف�آجات".
بع ��د خ�س ��ارة "داع� ��ش" االرا�ض ��ي التي
كان يحتله ��ا من ��ذ ظه ��وره ب�ش ��كل علني
في المو�ص ��ل في حزيران  ،2014انتهى
ا�س ��لوب القي ��ادة المركزي ��ة ،وب ��د�أت
عنا�صره تتحرك ب�شكل منفرد.
الجدي ��د ف ��ي ه ��ذه التح ��ركات بح�س ��ب
الم�ص ��ادر �أن "اف ��راد داع�ش تتحرك هذه
الم ��رة بمجاميع كبيرة تفوق الع�ش ��رين
فردا وت�صل الى  30م�سلحا".
وع ��ادة "داع� ��ش" يتح ��رك بـ"مف ��ارز
�ص ��غيرة" ت�ص ��ل بين لم ��ا بي ��ن  3الى 5
�أفراد كحد اق�صى ،تجنبا النتباه القوات
االمنية او ك�شفه عن طريق الطيران.
كامي ��رات حراري ��ة ف ��ي بل ��دة الكوي ��ر،
جن ��وب �ش ��رق المو�ص ��ل ،ك�ش ��فت فج ��ر

االحد ،تحركا لع�شرات الم�سلحين كانوا
ينوون دخول قرية مهجورة.
الم�ص ��ادر �أك ��دت ان "ع ��دد الم�س ��لحين
الذي ��ن ت ��م ر�ص ��دهم كان حوال ��ي 30
ف ��ردا وي�س ��يرون راجلي ��ن ،قب ��ل ان يتم
الت�ص ��دي لهم من قبل الح�شد الع�شائري
والجي�ش".
قرى مهجورة
ح�س ��ن �ش ��بيب وه ��و ع�ض ��و �س ��ابق في
مجل� ��س محافظ ��ة نين ��وى وه ��و م ��ن
�س ��كنة مناطق الكوير ،وه ��ي بلدة تابعة
لمخم ��ور �ض ��من المتنازع عليها ،ي�ش ��ير
ال ��ى ان "داع�ش" ي�س ��تغل خل ��و قرى من
�سكانها والفراغات مع كرد�ستان.
�ش ��بيب وه ��و مر�ش ��ح عن نين ��وى يقول
لـ(الم ��دى) ان "هن ��اك  5ق ��رى فارغة في
تل ��ك المنطق ��ة من ��ذ  "2014من �ض ��منها

قري ��ة ك�ش ��اف الت ��ي هاجمه ��ا "داع� ��ش"
فج ��ر االثنين ،فيما ي�ؤك ��د ان اقرب نقطة
امنية تبعد عنها  3ك ��م .هذه القرى التي
ت�ض ��م نح ��و  80منزال ف ��ي كل قري ��ة ،لم
يعد لها ال�س ��كان من ��ذ ان تركوها في ذلك
الحي ��ن ب�س ��بب هجم ��ات "داع� ��ش" ،كما
ان حولها فراغا ي�ص ��ل الى  5كم التوجد
في ��ه اية قوات اتحادية او "بي�ش ��مركة".
وكانت بغداد و�أربي ��ل اتفقتا �أخير ًا على
ت�ش ��كيل  6مراك ��ز �أمني ��ة م�ش ��تركة م ��ن
الجي�ش والبي�ش ��مركة ،تعمل على �ضبط
الفراغ ��ات في المناط ��ق المتنازع عليها،
وق ��د با�ش ��رت تل ��ك المراكز عمله ��ا فعلي ًا
قبل فترة .وي�ضيف ال�سبعاوي ان "هذه
المناطق فيه ��ا م�س ��تنقعات كبيرة تدعى
بالحوايج (جمع حويجة) خ�صو�صا في
الأرا�ض ��ي التي يلتقي فيها نهر دجلة مع
الزاب ،وهي ب�ؤرة لتجمع الم�سلحين".

المفو�ضية تعد ب�سد �أية ثغرة للتالعب باالنتخابات

بعثة الرقابة الأوروبية ت�صدر تقريرها ال�شامل وتو�صياتها بعد �شهرين
من انتهاء االنتخابات
 ترجمة  /حامد احمد
ذكر رئي�س المفو�ض ��ية العليا الم�س ��تقلة
لالنتخاب ��ات القا�ض ��ي ،جلي ��ل عدن ��ان
خل ��ف ،ان العراق يتخذ �إج ��راءات لغلق
�أية ثغ ��رة للتالع ��ب من �أج ��ل انتخابات
عادلة واعدا ب�إعالن النتائج في غ�ض ��ون
� 24س ��اعة من موعد اغالق ال�ص ��ناديق،
في حين ا�ش ��ارت رئي�س ��ة بعثة المراقبة
التابع ��ة لالتح ��اد الأوروب ��ي ،في ��وال
ف ��ون كرام ��ون ،ال ��ى ان فريقها �س ��يقوم
ب�إع ��داد تقري ��ر اول ��ي بع ��د يومي ��ن م ��ن
االنتخاب ��ات يح ��وي اال�س ��تنتاجات
الرئي�سة للمراقبة اما التقرير التف�صيلي
النهائي مع التو�صيات حول االنتخابات
الم�س ��تقبلية ف�سي�ص ��در بعد �شهرين من
انتهاء الت�صويت.
وق ��ال القا�ض ��ي خلف في حدي ��ث لوكالة
ا�سو�ش ��ييتدبر�س معلق ��ا عل ��ى م ��ا يدور
م ��ن كالم ع ��ن وج ��ود محاوالت ل�ش ��راء
�أ�ص ��وات من قب ��ل مر�ش ��حين بقوله "ما
ن�س ��معه م ��ن هن ��ا وهن ��اك ع ��ن وج ��ود
مواطني ��ن يقوم ��ون ببي ��ع بطاقاته ��م
االنتخابي ��ة ،ف ��ان المفو�ض ��ية قد حددت
تعليمات واحكاما �صارمة".
و�أ�ش ��ار خلف ال ��ى ان المفو�ض ��ية ومنذ
فت ��رة تتلقى �ش ��كاوى مع اقت ��راب موعد
االنتخاب ��ات ا�ش ��تملت على ح ��وادث من
قب ��ل �أحزاب ت�س ��تخدم �أ�س ��لحة لترهيب
ناخبي ��ن بالإ�ض ��افة ال ��ى بي ��ع بطاق ��ات
ناخبين.
�ش ��رعية ونزاه ��ة االنتخاب ��ات كان ��ت
مو�ضع �ش ��ك مع حوادث عنف جرت �ضد
نا�شطين ومر�شحين م�س ��تقلين تخللتها
اح ��داث قت ��ل م�س ��تهدفة خ�ل�ال الأ�ش ��هر
الأخي ��رة قبيل االنتخاب ��ات .وكان مقتل
النا�شط �إيهاب الوزني في كربالء قد دفع
الكثير لإعالنهم مقاطعة االنتخابات.
رغ ��م تطمين ��ات القا�ض ��ي خل ��ف ،ف ��ان
عراقيين ما يزال ��ون على جانب عال من
الت�ش ��كيك ،وان كثي ��را منهم غي ��ر مقتنع

ب ��ان الم�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�س ��ية ق ��ادرة على
تمرير ت�صويت عادل.
الأم ��م المتح ��دة و�س ��عت م ��ن دعمه ��ا
االنتخاب ��ي للمفو�ض ��ية من اج ��ل تعزيز
�ش ��فافية ونزاه ��ة االنتخاب ��ات ب�أعي ��ن
العام ��ة .انتخاب ��ات ع ��ام  2018تميزت
بفتور م�ش ��اركة الم�ص ��وتين حيث خرج
 %44منه ��م فق ��ط للت�ص ��ويت .ف ��ي ه ��ذه
االنتخابات �سيتواجد  130خبيرا دوليا
لمراقب ��ة االنتخبات بالإ�ض ��افة الى 600
كادر �آخر للإ�سناد.
في ��وال ف ��ون كرام ��ون ،رئي�س ��ة بعث ��ة
االتحاد الأوروبي لمراقبة االنتخابات،
قالت في ت�ص ��ريح لها ال�سبت بان فريقها
الذي تتر�أ�س ��ه �سيقوم باعداد بيان اولي
بع ��د يومي ��ن من انته ��اء الت�ص ��ويت في
 10ت�ش ��رين الأول ،ام ��ا التقرير النهائي

ف�سي�ص ��در بع ��د �ش ��هرين م ��ن انته ��اء
االنتخابات.
وقالت كرامون "�س� ��أعود بعد �أ�سبوعين
لموا�ص ��لة مهمت ��ي الرقابي ��ة� .س� ��أتولى
المراقبة انا �شخ�ص ��يا ف ��ي يوم االقتراع
م ��ع بقي ��ة الفري ��ق و�س� ��أوافيكم بتقرير
وبيان اولي مع اال�س ��تنتاجات الرئي�سة
لفري ��ق المراقب ��ة الأورب ��ي لالنتخابات
بتاريخ  12ت�شرين الأول".
و�أ�ض ��افت بقوله ��ا "البعث ��ة االوروبي ��ة
�ست�ص ��در تقريره ��ا النهائي ال�ش ��امل مع
التو�ص ��يات لالنتخاب ��ات الم�س ��تقبلية
في غ�ض ��ون �ش ��هرين بع ��د االنته ��اء من
االنتخاب ��ات� .س ��نذكر كل �ش ��يء ف ��ي
التقرير ،نح ��ن مطلعون على الأو�ض ��اع
وكل �ش ��يء يح�ص ��ل قبي ��ل وخ�ل�ال
االنتخابات".

وقال ��ت المبعوثة الأوروبي ��ة في حديث
لموق ��ع " "24 Kurdistanاخذن ��ا
مالحظ ��ات عن كل �ش ��يء م ��ن الأحداث،
الت ��ي وردت لن ��ا ،و�س ��معنا الكثي ��ر ع ��ن
اعمال قمع �ض ��د مر�ش ��حين ومر�ش ��حين
م�س ��تقلين وخ�صو�ص ��ا المر�ش ��حات من
الن�ساء� ،سندرج كل �شيء في التقرير".
وقالت انه بالإ�ض ��افة الى العدد الأ�صلي
م ��ن المراقبي ��ن المك ��ون م ��ن  12فريق ��ا
بالإ�ض ��افة اليه ��ا ،فانه ��م قد ن�ش ��روا 20
مراقبا طويل الأمد منذ الجمعة الما�ضية
وم ��ن المحتمل قدوم �أع�ض ��اء فريق �آخر
م ��ن البرلم ��ان الأوروب ��ي ومراقبين من
حول العالم.
وم�ض ��ت بقولها "من المحتمل ان ن�شهد
 45مراقبا من الأو�س ��اط الدبلوما�س ��ية،
لدين ��ا م ��ا يق ��ارب م ��ن  80مراقب ��ا له ��ذه

المهم ��ة .وبالطبع �س ��نعتمد �أي�ض ��ا على
مراقبي ��ن محليي ��ن �سنح�ص ��ل منهم على
معلوم ��ات ونج ��ري معه ��م ح ��وارات
وتبادل معلومات".
وخالل الأي ��ام القليل ��ة الما�ض ��ية التقت
مبعوث ��ة االتح ��اد الأوروب ��ي بالرئي� ��س
العراق ��ي ورئي� ��س المفو�ض ��ية العلي ��ا
الم�س ��تقلة لالنتخاب ��ات ورئي� ��س وزراء
�إقلي ��م كرد�س ��تان ورئي�س اللجن ��ة العليا
لأم ��ن االنتخاب ��ات م ��ع ر�ؤ�س ��اء هيئ ��ات
فرعية �أخرى ون�ش ��طاء في كل من بغداد
واربيل.
وقال ��ت كرام ��ون "�أكدت خ�ل�ال لقاءاتي
ب�أهمي ��ة انتخاب ��ات  2021البرلماني ��ة
بالن�سبة للعراق و�شعبه".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��ال القا�ض ��ي خل ��ف
ان هن ��اك  24ملي ��ون ناخ ��ب م�س ��جل
م ��ع  3,449مر�ش ��حا �سيتناف�س ��ون ف ��ي
االنتخاب ��ات للف ��وز بمقاع ��د البرلم ��ان
البالغ عددها  329مقعدا .وقال خلف ان
المفو�ض ��ية �س ��تنجز التزامها القانوني
ب�إع�ل�ان النتائ ��ج خ�ل�ال � 24س ��اعة م ��ن
موعد اغالق ال�صناديق.
و�أ�ض ��اف القا�ض ��ي خل ��ف ان  17مليون
عراقي ا�ص ��در بطاقة ناخب بايومترية،
ولكن  5ماليين �سي�س ��تمرون با�ستخدام
بطاقاته ��م االلكتروني ��ة القديم ��ة الت ��ي
تح ��وي فق ��ط معلوم ��ات الناخ ��ب
ال�شخ�صية.
يذك ��ر ان �إج ��راءات ق ��د اتخ ��ذت �أي�ض ��ا
لتجن ��ب �أخط ��اء انتخاب ��ات 2018
الت ��ي رافقته ��ا انتق ��ادات وا�س ��عة.
حي ��ث ت ��م تكلي ��ف �ش ��ركة ،هينزول ��دت
 ، Hensoldtااللماني ��ة لمراجع ��ة
وتدقيق المكائن والمعدات االلكترونية
التي �س ��يتم ا�س ��تخدامها لح�ساب وجمع
الأ�ص ��وات .وي�ش ��ار الى ان �أي مراجعة
وتدقي ��ق لم تح�ص ��ل خ�ل�ال االنتخابات
الما�ضية.
• عن ا�سو�شييتدبر�س و
24 Kurdistan

اال�س ��بوع الما�ض ��ي ،و�ض ��من نف� ��س
ه ��ذه التح ��ركات ،هاجم "داع� ��ش" قرية
الخط ��اب التي تق ��ع في م ��كان قريب من
الهجوم االخير.
كان الهجوم هو واحدا من ثالث هجمات
نفذه ��ا "داع� ��ش" م�ؤخ ��را ،واعتب ��رت
هجم ��ات نوعي ��ة ل ��م تح�ص ��ل من ��ذ ع ��دة
�س ��نوات .هجوم قرية الخط ��اب التابعة
لناحي ��ة القي ��ارة وال ��ذي كان ينته ��ي
بال�س ��يطرة على المنطقة ،ت�سبب بمقتل
وا�صابة  11بينهم �ضابط.
وكان  10م�س ��لحا ق ��د هاجم ��وا القري ��ة
وقطع ��وا الطري ��ق لم ��دة اكث ��ر م ��ن
�س ��اعة ،وا�س ��تخدموا العب ��وات لتعطيل
التعزيزات الع�س ��كرية للقرية ،كما قتلوا
حينها مختار القرية.
ووف ��ق ت�س ��ريبات ف ��ي المو�ص ��ل ،ف ��ان
منف ��ذ الهج ��وم عل ��ى القري ��ة ه ��و "دريد

الطريق �إلى مكحول
وت�ؤك ��د الم�ص ��ادر االمني ��ة ف ��ي بغ ��داد
ان حرك ��ة الم�س ��لحين في جنوب �ش ��رق
المو�ص ��ل "تمت ��د في �ش ��ريط يبلغ طوله
لنحو  150كم ،ي�صل الى مكحول" وهي
اهم ا�ستراحات "داع�ش".
ويق ��در وج ��ود نح ��و  100م�س ��لح
يتواج ��دون ف ��ي جب ��ال ق ��ره ج ��وغ ف ��ي
مخم ��ور ،وه� ��ؤالء يتنقل ��ون دوم ��ا عبر
الدراج ��ات الناري ��ة م ��ن الكوي ��ر ال ��ى
مخمور ،وكركوك ،و�صوال الى محكول.
و�أق ��ام "داع�ش" اكثر من مرة �س ��يطرات
وهمي ��ة في ط ��رق رئي�س ��ة ف ��ي مخمور،
واختطف ��وا م�س ��افرين قادمي ��ن م ��ن
والى اربيل .وبح�س ��ب �س ��كان مخمور،
توا�ص ��لت معه ��م (الم ��دى) ان "داع�ش"
ح�ص ��ل عل ��ى نح ��و "� 500أل ��ف دوالر"
م ��ن عمليات االختطاف وم�س ��اومة ذوي
المختطفين .ووفق مايقوله ال�س ��كان ان
"داع�ش يختار ابناء م�س�ؤولين او تجارا
اثرياء ليخطفهم قرب مخمور".
وي�ص ��ف ر�ش ��اد كالل ��ي ،وه ��و م�س� ��ؤول
االتح ��اد الوطني في مخم ��ور ،مايحدث
هن ��اك ب�أن ��ه "خط ��ة ل�ص ��و�ص لتموي ��ل
داع�ش" .كاللي في ات�ص ��ال مع (المدى)
ق ��ال ان "داع� ��ش موج ��ود ف ��ي مخم ��ور
وبي ��ن حي ��ن و�آخ ��ر ي�ش ��كل مف ��ارز على
الطريق لخطف النا�س وم�ساومة ذويهم
بالأموال".

تناف�س على كوتا المندائيين
بين مي�سان وبغداد
 مهدي ال�ساعدي/المدى
�شهدت الدورات االنتخابية ال�س ��ابقة هيمنة بغدادية على مقعد كوتا المندائيين حتى
في التر�ش ��ح ،و�س ��تكون االنتخابات المقبلة هي االولى التي يتر�ش ��ح فيها مندائي من
مي�س ��ان رغم ان المقعد بغدادي بح�س ��ب توزيع ��ات الدوائر االنتخابي ��ة ،بينما طالب
زعي ��م ديني مندائ ��ي بزيادة عدد مقاعد كوت ��ا الديانة وتوزيعها عل ��ى عدة مناطق من
العراق.
ويق ��ول الزعي ��م الدين ��ي للمندائيين في مي�س ��ان الترميذا نظام كري ��دي لـ"المدى" ان
"تفاع ��ل المر�ش ��حين والن ��واب المندائيين م ��ع ابناء الطائفة ف ��ي الجنوب كان في
الدورات البرلمانية ال�س ��ابقة �ضعيفا دائما بحكم التباعد المناطقي وعدم وجود ر�ؤية
وا�ضحة للواقع الجنوبي من قبل مر�شح الكوتا في العا�صمة".
م�ضيفا ان "دعمنا في الجنوب عموما �سيكون لمر�شح الكوتا في محافظة مي�سان كونه
على اطالع وا�س ��ع واحتكاك مبا�ش ��ر مع �أتباع الديانة في الجنوب عامة وفي مي�س ��ان
خا�ص ��ة" .و�أكد الترميذا (مرتبة دينية عند ال�ص ��ابئة المندائيين) �إننا "نكرر مطالبتنا
بزي ��ادة مقاع ��د الكوتا للمندائيين الى ثالثة مقاعد تغط ��ي مناطق العراق في الجنوب
والو�سط وال�شمال ب�سبب انت�شار اتباع الديانة في كافة المحافظات العراقية".
من جهته ،يقول �أ�سامة كريم خلف المر�شح المي�ساني الوحيد للتناف�س على مقعد كوتا
المندائيين لـ(المدى) ان "المحافظة لم ت�ش ��هد �سابقا تر�شح احد �أبنائها للتناف�س على
كوتا المندائيين والتر�شيح يكون من مندائيي العا�صمة بغداد بح�سب االتفاق المبرم
مع المفو�ضية العليا الم�ستقلة لالنتخابات وبح�سب م�سقط ر�أ�س المر�شح ا�صال".
م�ض ��يفا "و�ص ��ل عدد مر�ش ��حي المندائيين في عموم الدائرة االنتخابي ��ة لالنتخابات
المقبلة ثمانية مر�ش ��حين �سبعة منهم من العا�ص ��مة بغداد وواحد فقط من مي�سان وال
يوجد مر�شحون من محافظات اخرى".
ويناف� ��س خل ��ف باالعتماد على ا�ص ��وات اتب ��اع الديانة في مي�س ��ان ،واكدت م�ص ��ادر
مندائي ��ة لـ(الم ��دى) ان اعدادهم في المحافظ ��ة "تتراوح بين  500ال ��ى  750مندائيا
في مي�س ��ان" .ويتابع خلف "ك�س ��رنا قاعدة ثبتت ل�سنوات وارجعنا حق التر�شيح الى
م�س ��قط ر�أ�س المندائيين في مي�سان و�سنحاول في اوقات الحقة المطالبة بزيادة عدد
مقاعد المندائيين ورفعها الى مقعدين" ،بح�سب تعبيره.
ويقول قا�س ��م محمد وهو احد �أتباع الديانة المندائية في مي�س ��ان لـ(المدى) انه "من
حقن ��ا اختي ��ار القريب منا وم ��ن عرفناه ع ��ن كثب لحم ��ل همومنا واللج ��وء اليه عند
الحاج ��ة اما الأ�ش ��خا�ص الذين تربطهم بنا عالقات المعتق ��د فقط فقد يكونون بعيدين
عنا عند حاجتنا �إليهم" .الى ذلك ،يقول النا�ش ��ط الحقوقي من محافظة مي�س ��ان احمد
نا�ص ��ر لـ(الم ��دى) ان "االنتخاب حق د�س ��توري وال يمكن تجري ��د اي مواطن من حقه
ف ��ي التعبير والتمثيل وال ين�س ��جم ذلك مع التقييد ح�س ��ب مناطقي ��ة محددة ومن حق
الأخوة المندائيين تر�ش ��يح وانتخاب من يرونه قريبا منهم وال يتفق ذلك مع مناطقية
مح ��ددة" .م�ض ��يفا ان "انت�ش ��ار الأخ ��وة المندائيي ��ن في عم ��وم الع ��راق ال يتالءم مع
اقت�ص ��ار تمثيلهم اليرلماني في العا�ص ��مة بغداد والكل يعل ��م بانبثاقهم من الجنوب،
ومقعد الكوتا الواحد ال يفي بحقهم ومن حقهم المطالبة ب�أكثر من مقعد".
يذك ��ر ان التمثي ��ل الحقيقي لالقليات الدينية في مجل�س النواب ي�ش ��كل ن�س ��بة  %3من
مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بح�سب مبد�أ الكوتا من مجموع  329مقعد ًا.
وخ�ص ���ص قانون االنتخابات  9مقاعد فقط للمكونات من ح�ص ��ة عدد من المحافظات،
وهي خم�س ��ة مقاعد للم�س ��يحيين وخ�ص ���ص مقعدا واحدا لكل م ��ن المكون االيزيدي
وال�شبكي وال�صابئي والكردي الفيلي.
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�إطالق العمل مب�شروع ا�ستثمار الغاز امل�صاحب يف حقلي النا�صرية والغراف
 ذي قار  /ح�سين العامل

اعلنت الحكومة المحلية
و�شركة نفط ذي قار يوم
االحد ( 19ايلول )2021
عن اطالق العمل بم�شروع
ا�ستثمار الغاز الم�صاحب في
حقلي النا�صرية والغراف،
وبينت ان �شركتي جنرال
الكترك( )GEوبيكر هيوز
�ستبا�شران بتنفيذ البنى
التحتية للم�شروع الذي تبلغ
طاقته االنتاجية  200مقمق
من الغاز يوميا ،ما يعادل 200
مليون قدم مكعب قيا�سي.

وق ��ال مدير ع ��ام �ش ��ركة نفط ذي ق ��ار المهند�س
عل ��ي خ�ضي ��ر عبا� ��س العب ��ودي لـ(الم ��دى) �إن ��ه
"اعلن اليوم عن اطالق م�شروع ا�ستثمار الغاز
الم�صاح ��ب ف ��ي حقل ��ي النا�صرية والغ ��راف في
احتفالية اقيمت برعاي ��ة رئي�س مجل�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي وح�ضور وزير النفط اح�سان تنفي ��ذه �شركت ��ا جن ��رال الكت ��رك ( ) GEوبيكر
عبد الجبار ا�سماعيل وال�ش ��ركات المنفذة ف�ضال هيوز تبلغ طاقته االنتاجية  200مقمق من الغاز
عن م�س�ؤولي ��ن في الحكومة المحلي ��ة والدوائر يومي ��ا" .وا�شار العبودي ال ��ى ان "كميات الغاز
المعني ��ة" ،مبين ��ا ان "الم�ش ��روع ال ��ذي تتول ��ى المنتج ��ة �ستك ��ون بواق ��ع  130مقم ��ق من حقل

وزارة النفط ت�ضع
�أ�صحاب معامل المواد
الإن�شائية في حيرة
 بغداد  /المدى
�أ�ص ��درت وزارة النف ��ط� ،أم�س االح ��د ،وثيقة جدي ��دة بخ�صو� ��ص �أ�سعار زيت
الوق ��ود (الكاز) المجه ��ز لمعامل الم ��واد الإن�شائية المحلية ،بع ��د �أن نفت يوم
�أم�س رفع الأ�سعار ،مما يجعل �أ�صحاب المعامل في حيرة من �أمرهم.
وبح�س ��ب الوثيق ��ة المن�ش ��ورة �أدن ��اه ،ال�صادرة م ��ن �شركة توزي ��ع المنتجات
النفطي ��ة ،فق ��د �أكد مدي ��ر ال�شركة الإبقاء عل ��ى نف�س �سعر زي ��ت الوقود الحالي
المجهز لمعامل الطابوق ،والج�ص ،والثرم�ستون ،والبورك ،وبدائل الح�صى.
فيم ��ا رفع �سع ��ر لتر زيت الوقود (الكاز) المجهز لمعام ��ل اال�سمنت ليكون 250
دينار ًا بد ًال من ال�سعر ال�سابق  150دينار ًا للتر الواحد.
وي ��وم �أم�س ال�سب ��ت� ،أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكال ��ة �شفق نيوز ،ان وزارة
النف ��ط ق ��ررت رف ��ع �أ�سع ��ار زيت الوق ��ود المجه ��ز �إلى معام ��ل ت�صني ��ع المواد
الإن�شائي ��ة ف ��ي البالد .ووفقا لكت ��اب مذيل بتوقيع المدير الع ��ام ل�شركة توزيع
المنتج ��ات النفطية عل ��ي وارد حمود ،ف�إنه بنا ًء على توجي ��ه وزير النفط تقرر
تعديل �سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد االن�شائية.
وبح�سب الكتاب فان �سعر بيع المنتج لمعامل (الطابوق ،الج�ص ،الثرم�ستون،
البورك ،بدائل الح�صى) �سيكون  150الف دينار عراقي للمتر المكعب ،بدال من
 100ال ��ف .و�سيكون �سعر بيع منتج زي ��ت الوقود لجميع معامل ال�سمنت 250
الف دينار للمتر المكعب بدال من  150الفا.
وفي وقت الحق بعد ن�شر وكالة �شفق نيوز للخبر ،نفى م�س�ؤول رفيع في وزارة
النفط ،ما �أوردت ��ه الوثيقة الر�سمية ب�ش�أن رفع �أ�سعار زيت الوقود المجهز �إلى
معامل ت�صنيع المواد الإن�شائية في البالد.
وقال وكيل اول مدير عام �شركة توزيع المنتجات النفطية ح�سين طالب عبود،
ف ��ي بيان "تنفي �شركة توزيع المنتجات النفطية اي رفع ال�سعار النفط اال�سود
المجهز الى معامل الطابوق والج�ص" ،مبين ًا �أن "اال�سعار المعتمدة حالي ًا هي
ذاتها اال�سعار القديمة وال يوجد تغيير فيها".
و�أكد عبود �أن "ال�سعر المعتمد من النفط اال�سود  100الف دينار للطن الواحد،
بم ��ا يعادل  100دينار للتر" ،م�شي ��ر ًا �إلى �أنها "ابلغت ا�صحاب معامل الطابوق
والج�ص بالمبا�شرة في القطع والتجهيز باال�سعار المعتمدة اعاله".

الغراف و  70مقمق من حقل النا�صرية" ،م�ؤكدا التطوي ��ر الموق ��ع م ��ع ال�شركة المنف ��ذة منذ عام
ان "ال�شركتي ��ن المنفذتين �ستبا�شران العمل بعد  2018يت�ضم ��ن مرحلت ��ي عم ��ل االول ��ى تتعل ��ق
ان اعلن اطالق الم�شروع".
بالت�صامي ��م وه ��ذه انجزت بالكام ��ل فيما تتعلق
واو�ض ��ح مدي ��ر �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ان "عق ��د المرحل ��ة الثاني ��ة بالتنفي ��ذ الميدان ��ي وقد اعلن

النا�صرية والغراف مع �شركة بيكر هيوز التابعة
ل�شركة جن ��رال �إلكتريك بطاق ��ة  200مليون قدم
مكع ��ب قيا�سي من الغاز يومي ��ا ،وبينت الوزارة
ف ��ي حينه ��ا ان الم�ش ��روع �سيتيح ما يف ��وق �ألف
ط ��ن يوميا م ��ن الغاز الم�س ��ال ،و�أكث ��ر من 900
مت ��ر مكع ��ب م ��ن المكثف ��ات� ،إل ��ى جان ��ب توفير
�أكثر من  500فر�ص ��ة عمل ،فيما قال مدير �شركة
بيك ��ر هيوز في ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا،
�إن الم�ش ��روع يعتب ��ر الأول م ��ن نوع ��ه ل ��وزارة
النف ��ط ،بنظ ��ام  ،EPCFعلى �أ�سا� ��س الهند�سة
والم�شتريات والبناء والتمويل.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال محاف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غني
الخفاجي في بي ��ان �صحفي تابعت ��ه (المدى) ان
"اطالق م�ش ��روع ا�ستثمار الغاز الم�صاحب في
حقلي النا�صرية والغراف نقلة نوعية لالقت�صاد
المحل ��ي والوطن ��ي ف ��ي قط ��اع النف ��ط والغاز"،
م�شيرا الى ان "تطوي ��ر الحقول النفطية في ذي
قار هو ثمرة تعاون الحكومة المحلية مع وزارة
النفط واالمانة العامة لمجل�س الوزراء".
ويرى مراقبون ان م�شروع ا�ستثمار الغاز يمكن
ان ي�سهم بتقل� ��ص كميات الغاز المهدورة ويعزز
ال�صناع ��ة النفطي ��ة ف ��ي المحافظة كم ��ا يمكن ان
يوفر الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية العاملة
بالغاز الجاف.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت في �أيلول من عام
� ،2017أن العراق ي�سعى للتوقف عن حرق الغاز
بمنت�ص ��ف  ،2021بما يعظم م ��ردودات الخزينة
االتحادية لأكثر من  6مليارات دوالر �سنويا.
وت�ض ��م محافظ ��ة ذي ق ��ار العدي ��د م ��ن الحق ��ول
النفطي ��ة من �أبرزه ��ا حقل نف ��ط النا�صرية وهو
الأكبر في المحافظة ي�أتي بعده من حيث الأهمية
حق ��ل نفط الغراف وحقل ابو عم ��ود (الرافدين)
وحق ��ل �صب ��ه ،كم ��ا �أن هن ��اك رقع ��ة ا�ستك�شافية
الي ��وم ع ��ن انطالقها و�ستت ��م المبا�ش ��رة بالعمل تحم ��ل الرقم  10وهذه الرقع ��ة م�شتركة بين ذي
وتنفيذ البنى التحتية".
ق ��ار والمثنى وقد احيلت قب ��ل ب�ضعة اعوام الى
وكان ��ت وزارة النف ��ط ،و ّقع ��ت ف ��ي ( 2ني�س ��ان ائت�ل�اف نفط ��ي لال�ستك�شاف مكون م ��ن �شركتي
 ،) 2018عقدا ال�ستثمار الغاز الم�صاحب بحقلي لوك �أويل وجابك�س اليابانية.

عقود خارقة للأعراف والقوانين� ..شركات النفط الأجنبية
ُتكرم العمالة الأجنبية وتذل العراقيين
 متابعة  /المدى
يجن �أبناء محافظ ��ة الب�صرة من خيرات
ل ��م ِ
�أر�ضه ��م �س ��وى الدمار والخ ��راب والتهجير
واالمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة الت ��ي ت�سببه ��ا
انبعاث ��ات الغ ��ازات م ��ن الحق ��ول النفطي ��ة
المحيط ��ة بمدينته ��م ،والت ��ي ت�ستحوذ على
العم ��ل فيه ��ا �ش ��ركات �أجنبي ��ة متخ�ص�ص ��ة،
�أحكم ��ت قب�ضته ��ا عليه ��ا ،عب ��ر ج ��والت
التراخي�ص ،المثيرة للجدل.
ول ��م ين ��ل العام ��ل العراق ��ي م ��ن عق ��ود تلك
ال�ش ��ركات �س ��وى اال�ستغ�ل�ال والتميي ��ز؛
فالعام ��ل االجنب ��ي يتقا�ض ��ى �أ�ضع ��اف م ��ا
يتقا�ض ��اه العام ��ل العراق ��ي م ��ن ا�صح ��اب
االخت�صا�ص والعمل المماثل.
يقول عماد �سلمان مح�سن ـ عامل ب�صري في
اح ��دى ال�شركات النفطية ـ انه في ظل تف�شي
البطالة ي�ضطر العاط ��ل لأن ي�شتغل دون �أي
�شرط �أو �ضمان.
وي�ضي ��ف مح�س ��ن ،ان ق�ضي ��ة الأج ��ور ه ��ي
م ��ن الم�ش ��اكل العالقة بين العمال ��ةالعراقية
وال�شركات النفطية ،مبينا �أن "العامل الفني
العراق ��ي يت�سل ��م مبل ��غ  1000دوالر بينم ��ا
يتقا�ضى االجنبي ما ال يقل عن  4000دوالر
�شهريا" .كذل ��ك ف�إن �ساع ��ات العمل ،تختلف
ه ��ي االخ ��رى بح�س ��ب مح�س ��ن� ،إذ ت�ص ��ل
ال ��ى �12ساع ��ة يوميا ولم ��دة �ست ��ة ايام في
اال�سب ��وع ،كما ال يملك العام ��ل العراقي عقد
عمل قانونيا.
وي�شي ��ر العام ��ل الب�صري ال ��ى �أن �شركة (م.
� ��ص) االجنبية ترغ ��م العمال ��ة المحلية على
توقيع �إق ��رار �شخ�صي بانه ف ��ي حالة تخلي

ال�شركة عن خدماته ،فال تترتب على ذلك �أية
�ضمانات �أو حقوق قانونية.
وتمن ��ح تل ��ك العق ��ود المجحف ��ة بح ��ق
العراقيي ��ن ،العامل المحل ��ي  22يوم �إجازة
ف ��ي ال�سن ��ة ،عل ��ى ان ي�ستفي ��د منه ��ا ب�ش ��كل
متف ��رق خ�ل�ال الع ��ام ،بينم ��ا تمن ��ح العمالة
الأجنبية ف ��ي ال�شركة  30يوميا ك�إجازة لكل
�شهري ��ن عمل ،كم ��ا تتحمل ال�شرك ��ة تكاليف
�أجور ال�سفر الى بلده ،باال�ضافة الى ال�سكن
والطع ��ام .وحي ��ن اعتر� ��ض حي ��در فا�ض ��ل
العقاب ��ي ،عامل �آخر ،ال ��ى جانب زمالئه من
العم ��ال العراقيين على تف ��اوت تلك االجور،
ب ��ررت ال�شرك ��ة ب ��ان للعراقيي ��ن �ضمان ��ا
اجتماعي ��ا ،بح�سب قوله .ويق ��ول العقابي،
ان تل ��ك ال�شرك ��ة ت�ستقط ��ع م ��ن اجورهم ما
يق ��ارب  25دوالرا عن الوجب ��ة الواحدة من
الطع ��ام ،والتي هي ال ت�س ��اوي 3دوالرات.

كذل ��ك ت�ستقط ��ع  100دوالر ك�أج ��ور نق ��ل،
وه ��ي ال تكل ��ف  25دوالرا �شهري ��ا ،و200
دوالر ع ��ن تجهي ��زات مع ��دات ال�سالم ��ة من
حذاء وبدلة عمل ونظارة وقفازات وخوذة.
وه ��ذه جميعه ��ا بح�س ��ب حي ��در ال تع ��ادل
قيمته ��ا  50دوالرا .وت�ؤك ��د العقاب ��ي� ،أن
نظام عم ��ل ال�شركة يوفر جمي ��ع تلك الأمور
مجان� � ًا للعام ��ل االجنبي ،ال ��ى جانب �صرف
ب ��دلخط ��ورة .ويذك ��ر �أح ��د العاملي ��ن ،ان
العمال ��ة العراقية �أكثر كفاءة م ��ن الأجنبية،
م�شيرا الى �أن �أغلب الخبراء الأجانب الذين
ت�ستقدمه ��م هذه ال�ش ��ركات بمرتب ��ات عالية
ج ��د ًا ،يعتم ��دونعل ��ى الخب ��رات العراقي ��ة
المتواجدة في هذه ال�شركات ،التي تتقا�ضى
ربع ما يتقا�ضاه الأجنبي.
ومن ��ذ الع ��ام  2015تراق ��ب جمعي ��ة �أمي ��ن
للإغاثة والتنمية ،عمل جوالت التراخي�ص،

لتحدي ��د الأ�ض ��رار الت ��ي تلحقه ��ا بالمناطق
والمواطنين.
وتق ��ول مدي ��رة الجمعي ��ة� ،صف ��اء �أمين ،ان
"ال�شركات النفطية تجاوزت حدود العقود
معه ��ا ب�سب ��ب عملي ��ات اال�ستخ ��راجالتي ال
توف ��ر �أي ��ة �ش ��روط لل�سالم ��ة ف ��ي المناط ��ق
المحيط ��ة بها ،وكذلك تج ��اوزت الحدود في
تعاملها معالعامل العراقي".
وتع ��د المناطق القريبة ف ��ي �شمالي الب�صرة
وق�ض ��اء الزبي ��ر االكث ��ر ت�أث ��را و�ض ��ررا من
عملي ��ة ا�ستخ ��راج النف ��ط� ،إذ تعان ��ي تف�شي
امرا�ضال�سرطان ،كما �أث ��رت انبعاثات تلك
الحق ��ول كثير ًاعل ��ى واقع الزراع ��ة وتربية
الحيوان ��ات ف ��ي تل ��ك المناط ��ق. وت�ؤ�ش ��ر
�أمي ��ن ،تن�صل ه ��ذه ال�شركات م ��ن واجباتها
االن�ساني ��ة تج ��اه ابناء تلك الم ��دن ،كما �أنها
وعدت في وق ��ت �سابق ب�أنها "�ستبني مراكز

للك�شف المبك ��ر عن االمرا�ض الت ��ي ت�سببها
هذه الغازات".
يق ��ول عبا�س كاظ ��م رباط ،رئي� ��س المر�صد
العراق ��ي لحق ��وق العم ��ال والموظفي ��ن،
ان "الأج ��ور المتف ��ق عليه ��ا بي ��ن ال�شركات
والعام ��ل العراقي مخالفة ل�ش ��روط العمالة،
كونها متفاوتة بين العامل الأجنبي والعامل
العراق ��ي" ،م�شيرا ال ��ى ان "العامل الأجنبي
تلت ��زمال�شركة بعقد قانوني معه .اما العامل
العراق ��ي فترف� ��ض اغل ��ب ال�ش ��ركات اطالعه
عل ��ى العق ��د ،او ف ��يبع� ��ض الح ��االت الت ��ي
�سجلناه ��ا بالر�صد انهم يه ��ددون العامل اما
بالتوقيع او اال�ستغناء عنه".
وي�ضي ��ف ان "العامل ي�ضط ��ر لتوقيع العقد
برغم الظلم لكنه مجبر على ذلك".
ووفق ��ا للحقوق ��ي �ست ��ار ال�صالح ��ي ،ف� ��إن
العقود الموقعة مع ال�شركاتالأجنبية تلزم
الع ��راق قانون ًا ان ال يتدخ ��ل بعمل و�سيا�سة
ه ��ذه ال�ش ��ركات" ،لذل ��ك م ��ن ال�صع ��ب علينا
محا�سبته ��ا بخ�صو� ��ص الأج ��ور والعمال ��ة
العراقي ��ة وهناك ق�ضاي ��ا و�صلت حتى لهيئة
النزاه ��ة" ،بح�س ��ب ت�أكيد ال�صالح ��ي ،لكنها
ل ��م تج ��د ح�ل�ا منا�سب ��ا .وي�ؤ�ش ��ر ال�صالحي
على تلك ال�ش ��ركات �أي�ض ��ا مخالفة ن�صو�ص
العم ��ل العراقية ،مذك ��را ب�أنه "وف ��ق قانون
العم ��ل العراقي المعتمد ف ��ان �ساعات العمل
اليومي ال تتج ��اوز � 8ساعات ،وتدفع �أجور
�إ�ضافي ��ة �ساعتين لكل �ساعة عملبعد الدوام
الر�سم ��ي" ،مردف ��ا "اال ان ه ��ذه ال�ش ��ركات
تجاوزت القانون من خالل الطرق الملتوية
لتنفذم�آربها التجارية وتذل العامل العراقي
الذي ال حول وال قوة له".

تجار كورونا� ..أطباء و�صيادلة ت�ضخمت ثرواتهم من جيوب الم�صابين
 متابعة  /المدى
بع ��د جولة طويل ��ة م ��ن �صيدلية ال ��ى �أخرى،
تمك ��ن علي كاظم ( )28عام ��ا ،من العثور على
الأدوي ��ة التي و�صفها الطبي ��ب لزوجته ،التي
ظه ��رت عليه ��ا �أعرا� ��ض الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س
كورونا .لكن بعد هذه الجولة ،لم تنته معاناة
ال ��زوج الذي ت�أكد �أن رحل ��ة البحث عن �أدوية
معين ��ة �س ��وف ت�ستم ��ر لفت ��رة ،حت ��ى تتعافى
زوجته تماما.
ق ��ال علي ،وه ��و موظف حكوم ��ي في م�صرف
الرافدي ��ن ،ان "الم�شكل ��ة الأكب ��ر لي�س ��ت لدي
�أن ��ا ،فمع ��ي �سيارت ��ي و�أ�ستطيع الذه ��اب �إلى
�أي م ��كان لجلب الأدوي ��ة� .أما من ال تتوفر لهم
تلك الو�سيلة في المناطق ال�شعبية والأرياف،
كيف �سيجدون الدواء؟".
وا�ض ��اف "بحث ��ت ف ��ي �أكث ��ر م ��ن خم� ��س
�صيدلي ��ات ،ولم �أجد �س ��وى �صنفين من �أ�صل

�أربع ��ة �أ�صناف من ال ��دواء ال�ل�ازم لزوجتي.
بعده ��ا وف ��ي جولة جدي ��دة عثرت عل ��ى بقية
الأ�صن ��اف م ��ن ال�صيدلية المج ��اورة للدكتور
االخت�صا� ��ص بمعالج ��ة ح ��االت كورون ��ا"،
م�شي ��را ال ��ى ان الأ�سع ��ار ف ��ي تل ��ك ال�صيدلية
كانت م�ضاعفة.
ممار�سات تجارية
وظه ��رت �أعرا�ض الوب ��اء على ال�سي ��دة مريم
�صاح ��ب ( )61عام ��ا� ،صاحب ��ة اح ��د مراك ��ز
التجمي ��ل ،وابنها ،وبناتها منذ �أكثر من �شهر،
لك ��ن بع ��د التحاليل والأ�شع ��ة تب ّي ��ن �أن االبن
فق ��ط هو الم�صاب .تقول مريم "كنا نعثر على
الأدوي ��ة ب�سهولة ،لأن �أ�صدق ��اء ابني يعملون
في قط ��اع الرعاي ��ة ال�صحي ��ة وال�صيدليات".
وت�سك ��ن مري ��م في ح ��ي تج ��اري ،وال تواجه
م�شكلة ف ��ي تل ��ك الممار�سات .في ا�ش ��ارة الى
رفع ا�سعار االدوية.

�أم ��ا م�صطفى مهدي ( 32عام ��ا) ،وهو موظف
في وزارة الكهرب ��اء ،كان قد تعافى من الوباء
منذ �أيام .يقول ان "الأزمة كانت في الح�صول
عل ��ى �صن ��ف معي ��ن م ��ن الأدوي ��ة �أو اثني ��ن،
وهم ��ا م�ستح�ض ��ر بارا�سيتام ��ول م ��ن �شرك ��ة
�أجنبي ��ة ،و�أقرا�ص الزنك المع ��ززة للمناعة"،
ع�ل�اوة على م�ضاد حي ��وي مو�صوف لزوجته
الم�صابة �أي�ضا.
ويمك ��ن �أن ت�ساع ��د الأدوي ��ة المتاح ��ة عل ��ى
التعام ��ل م ��ع فايرو�س كورونا ،لك ��ن الأ�سعار
الباهظ ��ة الت ��ي تفر�ضه ��ا �ش ��ركات �صناع ��ة
االدوي ��ة على بع�ض منتجاته ��ا ربما تعني �أنه
حتى ل ��و �أثبتت ه ��ذه الأدوي ��ة فعاليته ��ا ،ف�إن
العدي ��د من المر�ضى �سيحرمون من الح�صول
عليها ب�سبب ارتفاع �سعرها.
وغالب ��ا م ��ا تداف ��ع �ش ��ركات ت�صني ��ع الأدوية
ع ��ن �أ�سعارها المرتفع ��ة بالق ��ول� :إن تكاليف
ه ��ذه الأدوية مرتفعة ج ��د ًا .ولكن عند ح�ساب

الن�سخ ��ة النموذجية �أو العامة المعرو�ضة في
ال�صيدليات ،يكون ال�سعر مبالغا فيه.
وال ي ��زال المجه ��ود الحكوم ��ي ف ��ي فر� ��ض
االج ��راءات الوقائي ��ة لمن ��ع تف�ش ��ي فايرو�س
كورون ��ا ،ي�صطدم بمعرق�ل�ات كثيرة ،يعزوها
البع�ض الى ظاهرة الف�ساد التي تواجه العمل
الحكومي في �أغلب م�ؤ�س�سات الدولة.
ي�ص ��ف عم ��ر الدي ��وه ج ��ي ،وه ��و طبي ��ب
وانثروبولوج ��ي عراق ��ي بجامع ��ة روتج ��رز
الأمريكي ��ة ،القط ��اع ال�صح ��ي العراق ��ي ب�أن ��ه
"متهالك" ،ب�سبب عقود من الإهمال والف�ساد،
وه ��و م ��ا يزي ��د ف ��ي ر�أي ��ه م ��ن خط ��ر انت�شار
المر�ض ب�شكل كبير.
�أم ��ا ممثل منظم ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة ،عدنان
ن ��وار ،فيق ��ول �إن وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة
"تعمل يد ًا بيد مع المنظمة ،حيث تح�صل على
مع ��دات الك�ش ��ف والن�صائح بينما ت ��م تزويد
الم�ست�شفيات بغرف للعزل الطبي".

وبالرغ ��م م ��ن ذل ��ك� ،أ�ش ��ار تقري ��ر م ��ن وكالة
�أنباء رويت ��رز �إلى �أنه بعد �سنوات من الف�ساد
والعقوب ��ات المفرو�ض ��ة م ��ن الأم ��م المتحدة
عل ��ى الع ��راق ،ف� ��إن القط ��اع الطب ��ي يعان ��ي
�إهم ��اال �شدي ��دا ،خا�ص� � ًة بعد ف ��رار الآالف من
الأطب ��اء ونق�ص العق ��ارات الطبي ��ة بالإ�ضافة
�إلى تخ�صي�ص ن�سب ��ة  %2،5فقط من �إيرادات
الدول ��ة البالغ ��ة  106،5ملي ��ار دوالر (95،8
مليار يورو) لميزانية القطاع ال�صحي.
ويقول النا�شط �أحمد القا�سم� :إن �أحد الحاالت
ال ُم�شتبه في �إ�صابتها بفايرو�س كورونا رف�ض
ا�ستقبالها من قبل م�ست�شفيين في بغداد.
و�أ�ضاف� ،أن �أحد ال�صيادلة في العا�صمة �أبلغه
�أن المواطني ��ن خائفون من ع ��دم قدرة وزارة
ال�صح ��ة على مواجهة انت�ش ��ار المر�ض ب�شكل
فع ��ال� .أم ��ا ومي�ض الق�ص ��اب ،وه ��و �صيدلي
وكات ��ب عراقي ،فيق ��ول �إن �أ�سع ��ار الكمامات
الطبية وال ُمعقمات في ارتفاع م�ستمر ،كما �أن

بع� ��ض الم�ست�شفيات لديها نق�ص في القفازات
الطبية وال ُمعدات الوقائية.
وانتق ��د عدد م ��ن المواطني ��ن ارتف ��اع �أ�سعار
�أدوي ��ة ع�ل�اج كورونا ،م�ؤكدين �أن ��ه "�أمر غير
محتم ��ل وتعجي ��زي"؛ �إذ �ش� �دّد محمد محمود
"محا�س ��ب" على رف�ضه ارتفاع �أ�سعار �أدوية
كورون ��ا ،م�شيرا �إل ��ى �أن هن ��اك مواطنين من
الطبق ��ة الفقي ��رة ،ال يج ��دون ق ��وت يومه ��م،
ويموتون من �شدة المر�ض برغم �صغر �س ّنهم.
وع ّبرت �أماني خال ��د (موظفة) عن غ�ضبها من
ارتفاع �أ�سعار الأدوية ف ��ي ال�صيدليات ب�صفة
عام ��ة ،م�ؤك ��دة �أن موج ��ات ارتف ��اع الأ�سع ��ار
لم تترك �شيئ ��ا من �سلع غذائي ��ة �إلى المالب�س
والعالج ،في حين �أن الميزانية ال�شهرية التي
يتم تخ�صي�صها لأي طارئ تال�شت مع الغالء.
(محام) �إلى �أن ارتفاع
وي�شير ريا�ض محمود
ٍ
�أ�سع ��ار �أدوي ��ة كورونا ف ��ي ال�صيدليات "غير
محتمل .لكن ال يمكن اال�ستغناء عن العالج".
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ك�شف عن معاناة واقع الم�صارعة في نينوى � ..سبهان طلب:

رأيك وأنت حر

بطولة اتحادنا غير نظام ّية ..وب�ساط التدريب لم يُغ َّير منذ !1975

الت�صفيق للفا�شل!

� أط��ال��ب درج����ال ب��روات��ب ل��ل��م��در���س��ة ..و�أت���ح� ّ
�درب��ي��ه��ا!
��دى الأن���دي���ة �أن
ت�سمي م� ّ
ّ
 بغداد � /إياد ال�صالحي

حك ��م الو�س ��ط ي�ستح ��ق نقطت�ي�ن �أو �أرب ��ع
با�ستطاعت ��ه �إيق ��اف الن ��زال ويُعي ��د الفيديو
لرئي�س الب�ساط ليتخذ القرار ،هذه الأمور مل
ُت�شا َه ْد يف البطولة ".

قال �سبه ��ان طلب ( 42عام ًا) م ��درب منتخب
التخ�ص�صي ��ة
حمافظ ��ة نين ��وى واملدر�س ��ة
ّ
بامل�صارعة� ،أن واقع اللعبة بحاجة اىل ّ
تدخل
ف ��وري من م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة النقاذها من
حاالت �سلبية ال ُتطمئِن املوهوب با�ستمراره
يف لعبته ،وذل ��ك لعدم تو ّفر مقوّ مات �صناعة
البطل مثل الروات ��ب املح ّفزة �أو التجهيزات
�أو التع ��اون ب�ي�ن م� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ة يف
املحافظ ��ة الت ��ي مل ت ��زل ت�ص� � ّرف �ش� ��ؤون
�أعماله ��ا ب ��ذات الهيئ ��ات الإداري ��ة قبل وبعد
حتري ��ر مدينتن ��ا عام  2017م ��ن دون �إجراء
االنتخابات.
وا�ض ��اف �سبهان يف حديث خ�ص به (املدى)
":مت اعتم ��ادي كم ��درب يف ن ��ادي العم ��ال
الريا�ض ��ي عام  ،2011ث ��م ُك ّلفتُ يف املدر�سة
التخ�ص�صي ��ة منذ عام  2017ومل �أزل �أ�شرف
ّ
على ثالثني م�صارع ًا ترتاوح �أعمارهم (-12
 )15عام� � ًا ،و�سب ��ق �أن �شارك ��ت يف بطول ��ة
التخ�ص�صي ��ة يف حمافظ ��ة كربالء
املدار� ��س
ّ
و�أحرزنا املركز الثالث ،وتو ّقفنا عن التدريب
ب�سب ��ب �أح ��داث املو�ص ��ل ،وبع ��د ا�ستق ��رار
الو�ضع عُدن ��ا للتدريب يف قاعة نادي العمال
التي كانت خم ّربة متام ًا ،وا�ست�أنفنا ممار�سة
ريا�ضتن ��ا و�شاركنا يف بطولة �أقيمت ببغداد
و�أحرزنا املركز الثالث".

ب�ساط غير �صالح

وعد بال تنفيذ!

ال يجوز ،ك ��ون �أعمارهم �صغرية ،وميكن �أن
يُحرم ��وا من اللعب يف املدر�سة �إذا ما �أنتموا
لن ��ا ٍد م ��ا ،وال يت ��م �شموله ��م بالتخ�ص�صيات
وع ��دوا بها من ال ��وزارة ،لكن ميكن �أن
التي ِ
مي ّثلوا �أي نادي بع ��د بلوغهم ال�سن ال�سابعة
ع�شرة".

و�أو�ضح ":با�ستثناء لعبتي امل�صارعة ورفع
الأثق ��ال اللت�ي�ن مت اعتمادها �ضم ��ن مدار�س
مرك ��ز املوهب ��ة التاب ��ع اىل وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة ،مت ترحي ��ل جمي ��ع الألع ��اب اىل
احتاداته ��ا الفرعية يف املحافظ ��ة ،ووعدتنا
ال ��وزارة �أن ��ه �سيت ��م تخ�صي� ��ص روات ��ب
ملدي ��ر املدر�سة عم ��ار ح�سن ،احلك ��م الدويل
املع ��روف ،و�أن ��ا ب�صفت ��ي امل ��درب الأول
وعثمان عدنان امل ��درب الثاين وامل�صارعني،
يخ�ص�ص لنا �أي راتب
ولكن حتى اللحظة مل ّ
وال جتهيزات منذ خم�س �سنوات"!

بطولة غير نظامية

ممانعة �شيت

و�أ�ش ��ار اىل �":أن مرك ��ز املوهب ��ة مل مي ��وّ ل
مدر�ستن ��ا مبا حتتاجه ليت�س ّن ��ى لنا امل�شاركة
يف بطوالت احتاد امل�صارعة املركزي ،ولهذا
تنح�ص ��ر م�شاركاتنا معه بح ��دود املناف�سات
التن�شيطي ��ة ،وللأ�س ��ف نواج ��ه �ضغوط ��ات
كب�ي�رة يف حمافظتن ��ا متنعن ��ا م ��ن امل�شاركة
يف بط ��والت االحتاد الفرع ��ي للم�صارعة يف
نين ��وى ال ��ذي يرت�أ�س ��ه رمزي �شي ��ت ح�سن
وه ��و رئي�س الهيئ ��ة الإدارية لن ��ادي ال�شهيد
�إي ��اد �شي ��ت الريا�ض ��ي �أي�ض� � ًا ،بدلي ��ل �أنه مل
ي�سم ��ح بت�سجي ��ل مدر�ستن ��ا �ضم ��ن بطول ��ة

االحت ��اد الأخ�ي�رة خوف� � ًا من فوزه ��ا باملركز
الأول وي�صب ��ح نادي ��ه ثاني ًا ،وذل ��ك ما جت ّلى
�أثناء مقابلتي له حيث قدّمتُ كتاب ًا ر�سمي ًا من
مركز املوهبة ودفع ��تُ ر�سم اال�شرتاك بقيمة
خم�س�ي�ن �ألف دينار من مايل اخلا�ص ،ف�أ�ص ّر
على عدم قبولنا".
وتاب ��ع �:أدرك بيق�ي�ن� ،أن رئي� ��س االحت ��اد
الفرعي يروم من ممانعته مب�شاركة مدر�ستنا
يف بطول ��ة املحافظ ��ة �أن ميث ��ل م�صارع ��ي
املدر�س ��ة ناديه ال ��ذي يرت�أ� ��س �إدارته ،وهذا

وذكر �سبهان ":ال يوجد �أي نادي يف حمافظة
نين ��وى ميتل ��ك ب�س ��اط �أو جتهي ��زات �أو �أية
مقوّ م ��ات لعبة امل�صارعة �س ��وى ناديي عمال
نينوى وال�شهيد �إياد �شيت ،علم ًا �أن البطولة
الت ��ي �أقامها االحت ��اد الفرعي غ�ي�ر نظامية،
فحُ ّكامها لي� ��س لديهم �شه ��ادات مُعتمدة لدى
االحت ��اد املرك ��زي ،با�ستثن ��اء احلك ��م ف ��واز
ر�شيد ال ��ذي �أبتعد ع ��ن اللعبة لف�ت�رة لي�ست
ق�صرية ب�سبب مر�ض � ِ�ه ومل يُحد ِّْث معلوماته
جتر قرعة الختيار
عن قانونه ��ا اجلديد ،ومل ِ
امل�صارع�ي�ن ح�س ��ب الأوزان ،ومل يح�ض ��ر
ممثل عن االحتاد املركزي".
وك�شف ":هن ��اك م�س�ألة غاية يف الأهمية� ،أن
الأندي ��ة الت ��ي �شارك ��ت يف البطول ��ة �أر�سلت
كتبها فقط اىل االحتاد الفرعي من دون بيان
ا�سم ��اء مدربيه ��ا ،وبحكم ممار�ست ��ي اللعبة
من ��ذ ع ��ام  1995و�أع ��رف كل العامل�ي�ن يف

�سوكوب يجهّز قائمة الأولمبي لغرب �آ�سيا الثانية

الإدارة والتدري ��ب� ،أطالب �أندي ��ة �إياد �شيت
والفت ��وة والكف ��اءات وترم ��ي وامل�ستقبل �أن
تك�ش ��ف عن ا�سم ��اء مدرب ��ي امل�صارعة الذين
زجّ وا مبجموعهم �أك�ث�ر من �أربعني م�صارع ًا
ال ُتع َرف مدى �أهليته ��م للعبة! ولهذا �أحتدّى
م ��ن خ�ل�ال �صحيفتكم �أي ن ��ادي يف حمافظة
نين ��وى �أن يعل ��ن ع ��ن ا�س ��م مد ّرب ��ه وي�ؤك ��د
امتالكه ب�ساط اللعب ويبينّ جداول ومق ّرات
وحداته ��م التدريبي ��ة ..ف�أه ��ل م ّك ��ة �أدرى
ب�شعابها ّ"!
غياب القا�ضي

ويوا�صل �سبهان ك�شف حقيقة البطولة �":أن
الفيديوه ��ات التي ن�ش ��رت يف موقع االحتاد
للم�صارعة ،ت�ؤك ��د �أن بطولة نينوى تخللتها
�أخط ��اء حتكيمي ��ة كث�ي�رة ،فم ��ن مت تكليفهم
مبه ّم ��ة التحكيم غ�ي�ر معتمدين م ��ن االحتاد
املرك ��زي ،والنزال كما ه ��و معروف يُدار من
ثالثة ا�شخا�ص ُهم رئي�س الب�ساط والقا�ضي
وحكم الو�س ��ط ،بينما هذه البطولة مل ت�شهد
وجود القا�ضي ،ثم �أن مهمّة حكم الو�سط هي
املحافظة عل ��ى �سالمة امل�صارع ك ��ون اللعبة
عنيف ��ة وممكن ي�ؤدّي م�س ��ك مف�صله ب�صورة
عك�سي ��ة �إىل خمالف ��ة تتط ّلب �إيق ��اف النزال،
و�إذا ر�أى القا�ض ��ي هناك خط� ��أ ما مل يلحظه

 بغداد  /المدى
ي�ستعد منتخبن ��ا الأوملبي لكرة القدم
للم�شاركة يف بطولة احتاد غرب �آ�سيا
حتت  23عام ًا الت ��ي ي�ضيفها االحتاد
ال�سع ��ودي خالل الفرتة من � 4إىل 12
ت�شرين الأول املقبل.
و�أوقع ��ت قرعة البطول ��ة منتخبنا يف
املجموعة الثانية اىل جانب فل�سطني
والإمارات ولبنان.
و�أك ��د �سعد حاف ��ظ ،امل ��درب امل�ساعد
ملنتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم �أن
املنتخ ��ب ب ��ات جاه ��ز ًا للبطول ��ة
م ��ن جمي ��ع النواح ��ي ،و�سيق� �دّم
املديرالفن ��ي الت�شيك ��ي مريو�س�ل�اف
�سوكوب قائمته النهائية يف اليومني
املقبل�ي�ن قبي ��ل �أر�ساله ��ا اىل اللجن ��ة
املنظم ��ة يف الراب ��ع والع�شري ��ن من
�أيلول اجلاري.
و�أ�ض ��اف ":ال ميك ��ن جم ��ع الالعبني
يف ه ��ذا الوقت ب�سب ��ب ارتباطهم مع
�أنديته ��م يف ا�ستحق ��اق دوري ك ��رة
املمت ��از ال ��ذي ينطلق الي ��وم الأثنني،
و�ستتيح �أيام (فيفا دي) املتزامنة مع
بطولة غ ��رب �آ�سيا الفر�ص ��ة لتف ّرغهم
مع املنتخب".
وك�ش ��ف �":أن املدي ��ر الفن ��ي �أق�ت�رح
�إقام ��ة مع�سك ��ر تدريب ��ي ق�ص�ي�ر
لالعب�ي�ن يمُ ّه ��د دخوله ��م يف املناف�سة
ب�أربع ��ة �أي ��ام قب ��ل �أوىل املواجه ��ات
م ��ع املنتخب الفل�سطين ��ي ،ومقرتحه
قي ��د الدرا�س ��ة لدى االحت ��اد ،علم ًا �أن
مع�سك ��ري تركي ��ا والإم ��ارات كان ��ا
مثالي�ي�ن ،وا�ستفاد منهم ��ا املدرب يف
اختي ��ار العنا�صر امل� ّؤهل ��ة يف الدفاع
عن الأوملبي بجدارة".
وخل� ��ص حاف ��ظ اىل �أن "م�ستوي ��ات
منتخبات املجموعة خ�ضعت لتحليل

ّ
يد�ش ��ن ال ��دوري املمت ��از لك ��رة الق ��دم
مو�سم ��ه اجلدي ��د 2022-2021
بالن�سخ ��ة  44يف خم� ��س مواجه ��ات
الي ��وم الأثن�ي�ن ،مو ّزع ��ة عل ��ى ع ��د ٍد
م ��ن املحافظ ��ات ،ا�سته�ل� ً
اال ملناف�س ��ة
ماراثوني ��ة يتو ّق ��ع �أن تك ��ون حافل ��ة
بالإث ��ارة بع ��د جتدي ��د �أغل ��ب الف ��رق
�صفوفه ��ا وا�ستعانته ��ا بالعب�ي�ن
حمرتف�ي�ن ي�ؤمّل منه ��م �صناعة الفارق
وح�سم املباريات.
يلتق ��ي فريق ��ا النفط ونف ��ط مي�سان
يف ملع ��ب ال�صناع ��ة
عن ��د ال�ساع ��ة الثالثة
والن�ص ��ف� ،أم�ل ً�ا
ببداية جي ��دة لهما
تع� � ّزز ح�ضورهم ��ا
خا�ص ��ة بالن�سب ��ة
ل�ل��أول بع ��د �أن �أنهى
املو�س ��م الأخري باملركز

امل�ل�اك التدريب ��ي ،فوج ��ود املنتخب
الإمارات ��ي عامل حم ّف ��ز لالعبينا لر ّد
االعتب ��ار بع ��د اخل�س ��ارة الودّية معه
م ّرت�ي�ن ( )4-1و( )2-1لأ�سب ��اب
معروفة مت ط ��رد العبني من منتخبنا
يف املب ��اراة الأوىل وواح ��د يف
الثاني ��ة ،ولي�س �صعب ًا الفوز عليه يف
البطولة� ،أما منتخ ��ب فل�سطني فمُع ّد
ب�ص ��ورة جي ��دة ودخ ��ل مع�سكري ��ن
يف م�ص ��ر والكوي ��ت ،وي�ضم عنا�صر
مغرتب ��ة ذات امكاني ��ات رائع ��ة،
والتق�ص ��ي الفني عن منتخ ��ب لبنان
ّ
م�ستمر لغر� ��ض تقدمي تقرير متكامل
ل�سوكوب".
وكان احتاد غ ��رب �آ�سيا قد ك�شف عن
ر�ؤيته لفئة حتت 23عام ًا كونها ت�ش ّكل
الراف ��د الأ�سا�س ��ي ملنتخب ��ات ال�صف
الأول لالحت ��ادات الأهلي ��ة ،وحر�ص
عل ��ى �إع ��ادة البطول ��ة جم� �دّد ًا �إىل
�أجندته ،واختار موعد ًا لهذه الن�سخة
ي�سبق الت�صفي ��ات الآ�سيوية ،لتكون
بذل ��ك فر�ص ��ة للمنتخب ��ات امل�شارك ��ة

�س�ؤال لوزير الريا�ضة

وخت ��م �سبه ��ان حديث ��ه ":تن ��اوب على حمل
حقيب ��ة وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة بع ��د
حتري ��ر املحافظ ��ة من داع� ��ش ثالث ��ة وزراء
ُه ��م عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان ود�.أحم ��د ريا�ض
وعدنان درجال ،وو�ض ��ع مدر�ستنا مل يتغيرّ
�أب ��د ًا ،وانا �أتوجّ ه لهم بال�س� ��ؤال :مَن ير�ضى
العم ��ل باملج ��ان؟ �ألي�س ��ت اجله ��ود املق ّدم ��ة
للريا�ضي�ي�ن بحاج ��ة اىل دعائ ��م اال�ستمرار،
كي ��ف ُنعيل �أ�سرن ��ا ونحن نوا�ص ��ل التدريب
م ��ن دون حق ��وق يف ح�ي�ن ن�ساع ��د الأبط ��ال
من�ص ��ات االجناز؟ يجب
على الو�ص ��ول اىل ّ
�أن يتوق ��ف الكابنت درجال وم ��ن يخلفه عند
هذه املعاناة".

هن ��اك مبد�أ �إن�ساين حقيقي ال يقب ��ل ال�شك ويتط ّلب �صون الأمانة
ورعاي ��ة اجلهة الت ��ي يكون امل�س�ؤول الريا�ض ��ي خادم ًا مطيع ًا لها
ويرعى م�صاحلها ،ويعطى لكل �صاحب حق ح ّقه و�أكرث.
ووف ��ق املعاي�ي�ر والأنظم ��ة والقوان�ي�ن واحلاج ��ة و�إ�ضاف ��ة �إىل
ذل ��ك م�س�ؤوليت ��ه الأك�ب�ر بالعم ��ل والتخطي ��ط وتهيئ ��ة الأج ��واء
واال�ستعانة باخلربات العلمية الأكادميية اخلبرية وجلان العمل
الريا�ض ��ي وكال ح�س ��ب اخت�صا�ص ��ه وثقافت ��ه ور�ؤيت ��ه ونظرت ��ه
وحتليله املو�ضوعي للموقف الذي انتهت اليه ريا�ضتنا.
ان العملي ��ة التي تدار به ��ا ريا�ضتنا� ،ستبقى ت�ت�راوح فى مكانها
وي�ضي ��ع املال العام وتهدر الطاقات وتهدم معنويات ّ
املتعط�شيني
واملتحمّ�س�ي�ن ويرح ��ل البع�ض للبح ��ث عن جه ��ة خارجية ترعاه
وتث ّم ��ن مواهب ��ه ،وتقدّر حر�ص ��ه الريا�ضي والإن�س ��اين وتفانيه
بالعمل ب�إخال�ص ونكران ذات!
مع الأ�سف نقول ب�أن هذا هو واقع احلال الذي تدار به ريا�ضتنا،
و�أه ��م �شيء يح ّز يف نف�س امل�س�ؤول الريا�ضي هو �إر�ضاء �أ�سياده
والذين �أعطوه الكر�سي من دون وجه حق لأنه خادم مطيع ،ين ّفذ
وال يناق�ش حفاظ ًا على الكر�سي املت�صدّع وّ ..
اله�ش.
�إن النزي ��ه ي ��كاد يك ��ون معدوم� � ًا خنق� � ًا وال�سي ��وف م�س ّلط ��ة على
رقاب ��ه بحيث �أ�صبح حاله حال الريا�ضة التي نتك ّلم عنها و�أ�صبح
وخم�ص�صات عرب
اجلمي ��ع يرتدّد ويخاف على م�ستقبله وكر�سيّه
ّ
ال�سكوت وال�سكينة!
اي ��ن �أ�صبحت املبادئ والقيم والثورات والنه�ضة التي كنا ننادي
به ��ا ونت�شبّث بالأه ��داف الوطنية والإن�سانية ورف ��ع الظلم ونبذ
الغنب الذي حلق بالطبقة الريا�ضية؟
لق ��د تغ�ّي�رّ كل �ش ��يء ف ��ى وطنن ��ا ،واختلف ��ت املب ��ادئ والر�ؤي ��ا
والتط ّلعات واختلط احلاب ��ل بالنابل ،وكل �شيء ي�سري بال �ضوء
قري ��ب �أو بعيد ،متنا�س�ي�ن �أن الرك�ض �أو الهرولة قد تلبي ما نحن
بحاجة ما�سّ ة له ويف هذا الوقت بالذات.
�أت�س ��اءل وكم ��ا يت�ساءل غريي م ��ن طبقة جمتمعن ��ا الريا�ضي يف
كل م ��كان من �أر�ض العامل والذين َ�س ِئموا م ��ن الكتابة والتذمّر ملا
يح�ص ��ل فى بلدهم احلبيب العراق :ه ��ل ي�ستطيع �أحد �أن يعطينا
جواب� � ًا �شافي� � ًا مل ��اذا يت�ش ّب ��ث امل�س� ��ؤول الريا�ض ��ي مبن�صبه �إىل
الأب ��د؟ ول�سان حاله يقول يبقى احل ��ال ما عليه وعلى املت�ض ّرر �أن
يلج� ��أ �إىل ر ّب ��ه ورمبا يلبي ن ��داءه وي�صحّ ي �ضم�ي�ره ومن منحه
الأمان والثق ��ة والكر�سي �ضارب ًا بعر�ض احلائ ��ط املبادئ والقيم
واملعاي�ي�ر الإن�سانية والأخالقية ويبقى وطن ��ي وحايل وطموح
ّ
والتح�ضر فى مهبّ الريح اىل حني تهد�أ
�شعب ��ي للتطوّ ر والنه�ضة
العا�صفة بقدرة ربّ العاملني� ..آمني.
حمنة وكارثة الريا�ضة العراقية م�ستمرة ،و�أتوقع �أن امل�ستقبل ال
ّ
يب�ش ��ر باخلري ،و�أن الأ�سو�أ مل ي� ِأت بع ��د ،لأن �آلية العمل ال تعتمد
على العلمية وال التخطي ��ط بعيد املدى كما �أ�سلفت ،وال الكفاءات
احلقيقي ��ة غ�ي�ر املز ّيف ��ة الت ��ي غ�ّي�رّ الزم ��ن والظ ��روف واحل ��ال
وال�سيا�س ��ة النفعي ��ة الكثري منها واندجم ��وا بالعملية و�أ�صبحوا
جم ّرد ا�سماء �أكل الدهر من �سمعتهم و�شرب!
م ��ع احرتام ��ي ال�شدي ��د وتقديري لراف�ض ��ي هذا الو�ض ��ع املزري
ال ��ذي قلب جميع التوقعات ر�أ�س ًا على عقب بحيث �أ�صبحنا نه ّلهل
ون�ص ّفق للفا�شل وندعمه  ..من دون وجه حق وال ذ ّرة خجل!
�إن النزيه يكاد يكون معدوم ًا خنق ًا
وال�سيوف م�س ّلطة على رقابه
بحيث �أ�صبح حاله حال الريا�ضة
التي نتك ّلم عنها و�أ�صبح الجميع
يتردّ د ويخاف على م�ستقبله
ومخ�ص�صات عبر ال�سكوت
وكر�س ّيه
ّ
وال�سكينة!

دوري الكرة ّ
يد�شن المو�سم  ..44وال�صاالت ال�شهر المقبل
 متابعة  /المدى

كي تق ��ف على ا�ستعداداتهم وتطمئن
على جاهزيته ��م قبل احلدث القاري.
و�سيك ��ون �أح ��د ع�ش ��ر منتخب� � ًا
ال�سعودي ��ة (امل�ضي ��ف) ،فل�سط�ي�ن،
الأردن ،لبن ��ان� ،سوري ��ا ،البحري ��ن،
الإم ��اراتُ ،عم ��ان ،اليم ��ن ،الع ��راق
والكوي ��ت ،عل ��ى موع ��د م ��ع ح ��دث
�إقليم ��ي ه ��ام ي�سع ��ون م ��ن خالل ��ه
التناف� ��س عل ��ى ني ��ل لق ��ب الن�سخ ��ة
الثاني ��ة م ��ن البطول ��ة ،ويف الوق ��ت
نف�س ��ه يطمح ��ون با�ستثم ��اره جيّد ًا
كمحطة ت�سبق دخوله ��م اال�ستحقاق
الق ��اري املتم ّثل بالت�صفي ��ات امل� ّؤهلة
�إىل نهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت 23
عام� � ًا املق ّرر �إقامته ��ا يف �أوزبك�ستان
عام .2022
وكان ��ت قرع ��ة البطول ��ة �أ�سفرت عن
تناف� ��س منتخب ��ات الأردن واليم ��ن
والكوي ��ت و ُعم ��ان �ضم ��ن املجموعة
الأوىل ،بينم ��ا ج ��اء املنتخ ��ب
ال�سع ��ودي �ضمن املجموع ��ة الثالثة
مع البحرين و�سوريا.

ون ّب ��ه اىل �أن ":واق ��ع امل�صارع ��ة يدع ��و اىل
حت� � ّرك ج� �دّي م ��ن قب ��ل وزارة الريا�ض ��ة
واللجن ��ة الأوملبية ،فاالحت ��اد الفرعي مل يقم
�أي ��ة بطولة منذ �سنتني ويتع� � ّذر بعدم وجود
الأم ��وال ،كما ال توج ��د دورة ل�صقل احلكام،
والطام ��ة الك�ب�رى �أن امل�ص ��ارع ح ��ال �إنتهاء
البطول ��ة يُعيد قطع ��ة (املاي ��و) واحلذاء اىل
رئي� ��س االحتاد الفرع ��ي �أو رئي� ��س النادي،
وكذل ��ك ب�س ��اط اللعبة ي ّدع ��ي رئي�س االحتاد
الفرع ��ي �أن ��ه عائ ��د لنادي ��ه ،بينما نع ��رف مُذ
ك ّن ��ا العبني عام � 1999أن ��ه مخُ ّ�ص�ص الحتاد
نينوى ،كما يوجد ب�ساط �آخر يف نادي عمال
نينوى مل يتغيرّ منذ عام  1975وغري �صالح
للن ��زال بدليل �إ�صاب ��ة �أحد العب ��ي مدر�ستنا
م�صطف ��ى عدن ��ان فتح ��ي ( )15عام� � ًا وزن
42كغم قبل �أربعة �أ�شهر �أثناء التمرين ،وهو
م�ش ��روع بطل �أوملبي بكل ما تعنيه االمكانية
واملهارة".
التخ�ص�صي ��ة ":ال
و�أك ��د م ��د ّرب املدر�س ��ة
ّ
نخ�ش ��ى م ��ن قول احل ��ق ،فما نعاني ��ه من يف
املحافظة كونن ��ا �ضحّ ية ع ��دم متابعة وزارة
ال�شباب والريا�ضة وممثلية اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة ومديري ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
لواقعنا املُ ّر ،و�أن �صحفيي نينوى يتحمّلون
امل�س�ؤولية �أي�ض ًا لأنهم مل ي َِ�صلوا ب�صوتنا اىل
تخ�ص�ص
امل�س�ؤولني ،فمنذ خم�س �سنوات مل ّ
لنا الروات ��ب املُ ِعينة على اجن ��اح مهامّنا مع
امل�صارع�ي�ن ال�صغ ��ار ،ومركز املوهب ��ة ي�ؤ ّكد
خم�ص�ص ��ات مالي ��ة ،و�أن العمل
ع ��دم وجود ّ
ي�ستمر ب�شكل طوعي ،كما �إين �أد ّرب منتخب
تخ�ص�ص يل ممثلية
نينوى بامل�صارعة ،ومل ّ
الأوملبية الراتب الذي ا�ستح ّقه".

 ممتاز توما�س

ال�ساد�س.
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ي�ستقب ��ل فري ��ق
الكرخ نظريه نف ��ط الب�صرة يف ملعب
(ال�ساح ��ر �أحمد را�ض ��ي) يف مواجهة
متكا ِفئ ��ة بع ��د �أن جت ��اورا باملركزي ��ن
(10و )11للمو�س ��م ذات ��ه ،وي�سعيان
لبداي ��ة مه ّم ��ة لهم ��ا تع� � ّزز الثق ��ة
مب�سريتهما.
فيم ��ا �سيك ��ون ملع ��ب زاخ ��و ال ��دويل
م�سرح� � ًا لت�ضيي ��ف الواف ��د اجلدي ��د
(ن ��وروز) بال�ساعة نف�سها �أم ًال بتقدمي
امل�ستوى اجليد الذي يتنا�سب و�أهمية
الفوز لفري ��ق زاخ ��و ،وتثبيت الثاين
ح�ض ��ور ًا مم ّي ��ز ًا ومدعم� � ًا
بطم ��وح م�ش ��روع لو�ضع
ث�ل�اث نق ��اط مب ّك ��رة يف
ر�صيده.
�أم ��ا الفري ��ق املثاب ��ر
(النج ��ف) ال ��ذي نال
املركز الثالث بجدارة
و�إبه ��ار بخامت ��ة

امل�ش ��وار للن�سخ ��ة املا�ضي ��ة� ،ستك ��ون
ل ��ه الكلم ��ة القوي ��ة يف وه ��و ي�ض ّي ��ف
الديواني ��ة املتح ّفز لت�سجي ��ل م�شاركة
�أف�ض ��ل ،وكليهما ي�ضعان الف ��وز هدف ًا
لهم ��ا عن ��د ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء،
وع�ب�ر جمهودهما خالل �شوطي ملعب
النجف الدويل.
ويختت ��م فريق ��ا ال�شرط ��ة والطلب ��ة
مباري ��ات الي ��وم بلق ��اء يج ��ري عن ��د
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء،
توّعد فيه م ��درب الطلبة قحطان جثري

�أال يكون "الأنيق" �صيد ًا �سه ًال لنجوم
ال�شرطة برغ ��م الظروف ال�صعبة التي
تواجه ناديه حت ��ت قيادة هيئة �إدارية
م�ؤقت ��ة مت ّكنت م ��ن توف ��ر م�ستلزمات
الظه ��ور امل�ش� � ّرف يف ال ��دوري ،ويف
املقاب ��ل �سيكون لنجوم ال�شرطة الدور
احلا�سم ب�إنهاء اللقاء مل�صلحتهم �إذا ما
جاءت دقائق مباراتهم التي �ستقام يف
ملعب املدينة الدويل مبثل ما ّ
خططوا
ل ��ه نظ ��ر ًا للف ��ارق الفن ��ي يف م�ستوى
العبي الفريقني.

م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،ح� �دّدت جلن� � ُة كرة
ال�ص ��االت يف االحت ��اد العراق ��ي لكرة
الق ��دم منت�ص ��ف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املقب ��ل موعد ًا النط�ل�اق دوري املو�سم
.٢٠٢٢-٢٠٢١
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر الفني الذي عُقد
يف مقر االحتاد وح�ضره ع�ضو احتاد
الك ��رة غال ��ب الزامل ��ي و�أع�ضاء جلنة
كرة ال�صاالت.
ّ
وق ��ال الزامل ��ي� ،أن علين ��ا موا�صل ��ة
النجاح ��ات الت ��ي حت ّقق ��ت يف دوري
املو�س ��م املا�ض ��ي ،واال�ستف ��ادة م ��ن
الإيجابي ��ات وتع�ضيده ��ا وحماول ��ة
ت�صحي ��ح ال�سلبي ��ات بع ��د ت�شخي�صها
ب�شكل دقيق ومعاجلتها.
م ��ن جانب ��ه ق ��ال رئي� ��س جلن ��ة ك ��رة
ال�ص ��االت� ،صبح ��ي رحي ��م� ،أن ه ��ذا
املو�س ��م �سيك ��ون خمتلف ًا ع ��ن املوا�سم
ال�سابق ��ة م ��ن ناحي ��ة التنظي ��م وع ��دد
الف ��رق امل�شاركة ،مب ّين� � ًا �أن دوري هذا
املو�سم �سيتكوّن من  16فريق ًا.

�أومتيتي يعاود التدريب قبل لقاء غرناطة
 متابعة  -المدى
ك�شف ��ت تقاري ��ر �صحفي ��ة ،عن نب� ��أ �س ��ار يف �صفوف
الفري ��ق الأول بن ��ادي بر�شلون ��ة الإ�سب ��اين ،قب ��ل
�ساع ��ات م ��ن مواجه ��ة نظ�ي�ره غرناط ��ة يف بطولة
الدوري املمتاز "الليغا".
وي�ضي ��ف ن ��ادي بر�شلون ��ة نظ�ي�ره غرناط ��ة،
عل ��ى ملعب الكام ��ب نو ،م�س ��اء الي ��وم الأثنني
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�ساء بتوقي ��ت بغداد ،على
ملع ��ب الكامب ن ��و� ،ضمن مناف�س ��ات اجلولة
اخلام�س ��ة م ��ن بطول ��ة ال ��دوري الإ�سب ��اين
املمتاز "الليغا".

و�أك ��دت �صحيف ��ة "�سب ��ورت" الإ�سباني ��ة� ،أن الفرن�س ��ي
�صماي ��ول �أومتيتي ،مداف ��ع الفري ��ق الأول برب�شلونة ،عاد
للم�شارك ��ة يف التدريب ��ات اجلماعية للرب�س ��ا ،قبل مواجهة
غرناطة.
ال�صحيفة� ،شدّدت عل ��ى �أن �أومتيتي ،كان يعاين من �إ�صابة
خفيف ��ة ،وتعافى وع ��اد للم�شاركة يف التدريب ��ات اجلماعية
بعد غياب ملدة يومني.
و�أو�ضح ��ت ال�صحيفة� ،أن م�شاركة �أومتيتي ،يف التدريبات
اجلماعية ،ال ي�ضمن جاهزيته للم�شاركة اليوم �ضد غرناطة.
واجلدي ��ر بالذك ��ر �أن بر�شلون ��ة يدخل مب ��اراة اليوم حمت ًال
املرك ��ز العا�شر بر�صيد �سبع نقاط ،بينم ��ا ي�أتي غرناطة يف
الرتتيب الـ 17بر�صيد نقطتني فقط.
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نافـذة من موسـكو

قناطر

التناف�س على المهمام الحكومية في �إيرن وتداعياته
على المفاو�ضات ب�ش�أن برنامجها النووي

ت�صالحُ الفرقاء وخ�سار ُة ال�شعب

قال رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية  ،في بيان
م�شترك � ،إن �إيران وافقت الأ�سبوع الما�ضي على ال�سماح للوكالة
باالحتفاظ بكاميرات مراقبة في المن�ش�آت النووية الإيرانية
بعد محادثات يوم الأحد مع رئي�س الوكالة الدولية للطاقة
الذرية رافائيل غرو�سي .وكانت المحادثات تهدف �إلى ك�سر
الجمود بين طهران والغرب  ،حيث تهدد بالت�صعيد وتعيق
المفاو�ضات ب�ش�أن ا�ستئناف االتفاق النووي لعام  2015مع �إيران.

 طالب عبد العزيز
تطالعنا مقاطع احلم�ل�ات االنتخابية لكبار املر�شحني وهم يتنقلون
فرح�ي�ن ،ومزهوين ب�أجمل احلل ��ل وال�سي ��ارات ،م�أملني جمهورهم
بوع ��ود وردي ��ة ،و�أحالم كاذب ��ة ،يف �شبه دع ��ارة وا�ضح ��ة ،ل�شراء
الأ�صوات ،دومنا �شعور وطني ،فهم ال ميلكون برامج �سيا�سية ،وال
نوايا ح�سنة ،لإنقاذ البالد من الهاوية ،التي تنتظرها ،وكل همومهم
ه ��و البق ��اء م ��دة �أط ��ول ،عل ��ى ذات املقاع ��د الق ��ذرة ،يف احلكوم ��ة
والربمل ��ان ،متنعم�ي�ن باملكا�س ��ب ،التي جنوه ��ا ،والت ��ي تنتظرهم،
�ضاربني عر�ض احلائط بتطلعات وطموحات ابناء ال�شعب امل�سكني.
تك�ش ��ف ا�ستعرا�ض ��ات املر�شح�ي�ن ع ��ن �صل ��ح طوي ��ل االم ��د ،ب�ي�ن
الفرقاء(�شيع ��ة و�سنة وك ��رد) فال خ�صومات يف ال�س ��ر ،و�إنْ ت�س ّرب
الينا يف العلن �شي ٌء هنا وهناك ،فهم يت�صلون ببع�ضهم ،ويخططون
اخلط ��ط التي ت�ضمن التزوير ،وتكفل لكل فريق حقه ،من اال�صوات
واملقاع ��د ،وكل �شيء يجري بق ��در وا�ضح لديهم ،ف�ل�ا د�سائ�س ،وال
خم ��اوف من كتل ��ة على �أخ ��رى� ،إمن ��ا الد�سائ�س واملخ ��اوف تعتمل
داخ ��ل الفري ��ق الواح ��د ،هن ��اك �شخ�صن ��ة للخ�صوم ��ات ،فال�شيع ��ة
بخ�صوماتهم املعلنة ،وال�سن ��ة بو�ضوح �أكرث ،وما يحدث بكر�ستان
باللغة الكردية ت�سرب اىل العربية متاما ،فال �أ�سرار يف الق�ضية.
من ��ذ انتخابات الع ��ام  2004واىل اليوم ،و�شع ��ار املكونات الثالثة
املعلن وغ�ي�ر املعلن هو (�شيلني و�أ�شيلك) وه ��ذه وثيقة عهد بينهم،
ت�ضمنتها بنود م�ؤمترات لن ��دن وبريوت ،قبل �سقوط النظام ،ظلت
قائمة اىل اليوم ،وبالرعاية االمريكية املعروفة ،لكنَّ تقاطع امل�صالح
ووفرة املال التي ت�ؤمنها املنا�صب تلك ،ادت ب�أع�ضاء الفريق الواحد
من كل مكون اىل التفكري باال�ستحواذ على املغامن الكبرية ،والبحث
ع ��ن ال�سبل (ح�سنها وقبيحها) من �أجل ابعاد هذه ال�شخ�صية ،وتلك
اجلماع ��ة ،وذاك احلزب .وهنا ميكننا القول ب�أنَّ دميقراطية �أحزاب
اخل ��راب العراق ��ي ومنذ ثماني ��ة ع�شر عام ًا مل تع ��نَ بحياة املواطن،
�إمن ��ا عني ��ت بحياته ��ا �أع�ضائه ��ا عل ��ى ح�س ��اب مكوناتهم م ��ن جهة،
وانتج ��ت �صراع ��ا داخل املك ��ون نف�سه ،مبا خ� � ّرب �أن�سجة املكونات
الثالثة.
�إذا كان ��ت الدميقراطي ��ة االمريكية قد �أ�س�س ��ت الن�شطارات عامودية
داخل ال�شعب العراقي (�شيعة و�سنة وكرد) ومزقت الن�سيج الوطني
ف� ��أنَّ االح ��زاب والكتل التي عملت خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية ،قامت
ب�شط ��ر املكون الواح ��د �أفقي ًا ،ف�صرنا ننظ ��ر اىل ال�شيعة ال بو�صفهم
كتل ��ة واحدة ،و�إمن ��ا اىل �سي�ستانيني وبدري�ي�ن و�صدريني وجنباء
وع�صائ ��ب ..واىل ال�سن ��ة بو�صفه ��م جماعة ابي م ��ازن والكربويل
والنجيف ��ي وم�شع ��ان و�سنة املالكي وو ويب ��دو �أن اخلالف الكردي
�إتخ ��ذ م�س ��ارات وان�شط ��ارات جدي ��دة �أي�ض� � ًا ب�ي�ن الطالباني�ي�ن
والربزاني�ي�ن واجلماعة اال�سالمية املت�شددة والتغيري وهكذا ،حتى
ليب ��دو �أنَّ النتائ ��ج املرتقبة م ��ن االنتخاب ��ات القادم ��ة �ستف�صح عن
ازم ��ات ال تل ��وح حلوله ��ا يف االفق العراق ��ي ،الغائم واملُن ��ذِ ر ب�شتى
العواقب.
العراقي ��ون على مفرتق طرق خطري ،و�إذا كن ��ا نر�صد الو�ضع بعني
ن�صف مغم�ضة ف�أن االيام �ستفتح اعيننا على ما هو مرعب ودموي،
فاجلماع ��ات املت�صارع ��ة ال تريد التفري ��ط مبكا�سبه ��ا ،و�إن اقت�ضى
االم ��ر ح ّم ��ام الدم ذل ��ك ،فالكل يتوعد ال ��كل ،وال�سالح بي ��د اجلميع،
واالطراف اخلارجية بذلت املال الكبري ،لذا فهي بانتظار النتائج.

احلرية ال�سيا�سية
احلرية هي حالة االن�سان الذي ميكنه
الت�ص ��رف دون �أن يخ�ض ��ع لإرادة
تع�سفية من �شخ� ��ص �آخر .وي�ستدعي
ه ��ذا التعري ��ف عدة مالحظ ��ات مهمة.
�أو ًال  ،ال يتعل ��ق الأم ��ر بحال ��ة نظري ��ة
ت�سم ��ح لالن�س ��ان بفع ��ل ما ي�ش ��اء ؛بل
نظ ��ل مقيدي ��ن بالواق ��ع ال ��ذي مين ��ع
الب�ش ��ر م ��ن الت�ص ��رف مبفرده ��م .م ��ا
ن�سمي ��ه احلرية هو غي ��اب الإكراه من
ان�س ��ان �آخ ��ر �أو جمموعة م ��ن الب�شر.
ثانيًا  ،يفرت�ض التعريف م�سب ًقا وجود
الإرادة احلرة :فبدون الإرادة كمحرك
للعمل  ،ال معنى للحرية� .أخريًا � ،أريد
�أن �أ�ؤكد ان ،احلري ��ة  -بحكم تعريفها
 فردية.فاملجتم ��ع احل ��ر ه ��و جمتم ��ع يكون
في ��ه النا� ��س �أح ��را ًرا ب�ش ��كل ف ��ردي.
ه ��ذا  ،بالطبع  ،هو املثل الأعلى الذي
نرغب يف ال�سع ��ي لتحقيقه مع العلم
�أنه ال ميك ��ن حتقيقه لأن املثل الأعلى
للمجتمع احلر قدر يعتمد على وجود
جمموعة م ��ن القواع ��د وامل�ؤ�س�سات
الت ��ي ت�ضمن عدم تعر� ��ض �أي �إن�سان
ل�ل��إرادة التع�سفية للآخ ��ر .وهذا هو
املعن ��ى الكام ��ل للم ��ادة الرابع ��ة من
�إعالن حقوق الإن�سان واملواطن لعام
 1789ال ��ذي ين�ص على �أن "ممار�سة
احلق ��وق الطبيعية ل ��كل ان�سان لي�س
لها ح ��دود با�ستثناء تلك التي ت�ضمن
للأع�ضاء الآخرين ال�شراكة  ،والتمتع
بنف�س هذه احلقوق" .و
غال ًب ��ا م ��ا نق ��ر�أ ل ��دى بع� ��ض الكتاب
 ،م�صطلح ��ات مث ��ل "الأ�شخا� ��ص

وقال ��ت الوكال ��ة الدولية للطاق ��ة الذرية
ه ��ذا الأ�س ��بوع �إن ��ه مل يت ��م �إح ��راز �أي
تقدم ب�ش� ��أن م�س� ��ألتني �ش ��ائكتني� :شرح
�آث ��ار اليوراني ��وم الت ��ي مت العث ��ور
عليه ��ا يف من�ش� ��آت قدمي ��ة غ�ي�ر معلن ��ة
 ،واحل�ص ��ول عل ��ى و�ص ��ول عاج ��ل �إىل
معدات املراقب ��ة حتى تتمكن الوكالة من
موا�صلة مراقب ��ة برنامج �إيران النووي
مبوج ��ب االتفاقي ��ة .ونقل ��ت و�سائ ��ل
الإع�ل�ام الر�سمي ��ة ع ��ن حمم ��د �إ�سالمي
رئي�س منظم ��ة الطاقة الذري ��ة الإيرانية
"اتفقن ��ا عل ��ى ا�ستبدال بطاق ��ات ذاكرة
الكام�ي�را اخلا�ص ��ة بالوكال ��ة" .وقال ��ت
ال�سلط ��ات النووي ��ة يف بي ��ان م�ش�ت�رك:
" ُي�سمح ملفت�شي الوكالة الدولية للطاقة
الذري ��ة باالحتف ��اظ باملع ��دات املح ��ددة
وا�ستب ��دال و�سائ ��ط التخزي ��ن اخلا�صة
به ��م  ،والت ��ي �سيت ��م تخزينه ��ا حت ��ت
�أخت ��ام الوكالة الدولي ��ة للطاقة الذرية و
 AEOIامل�شرتك ��ة يف جمهوري ��ة �إي ��ران
الإ�سالمية" .وق ��ال جرو�سي لل�صحفيني
يف مطار فيينا بعد عودته من رحلته �إىل
طه ��ران � ،إن االتفاق يه ��دف �إىل "توفري
م�ساح ��ة للدبلوما�سي ��ة  ...حت ��ى ميك ��ن
�إيج ��اد حل ��ول �أو�س ��ع" .جت ��در الإ�شارة
�إىل �أن املفاو�ض ��ات غ�ي�ر املبا�ش ��رة ب�ي�ن
الوالي ��ات املتح ��دة و�إيران للع ��ودة �إىل
االمتثال لالتفاقية قد توقفت منذ حزيران
املا�ض ��ي .وحت ��ث وا�شنط ��ن وحلفا�ؤها
الأوروبي ��ون �إدارة الرئي� ��س الإي ��راين
املنتخب م�ؤخ� � ًرا �إبراهي ��م رئي�سي على
العودة �إىل املفاو�ض ��ات .وجاءت زيارة
جرو�سي قبل اجتم ��اع ملجل�س حمافظي
الوكال ��ة الدولي ��ة للطاقة الذري ��ة امل�ؤلف
م ��ن  35دول ��ة يوم ��ي  13و � 17أيل ��ول
 ،حي ��ث يتع�ي�ن عل ��ى االط ��راف الغربية
�أن تق ��رر م ��ا �إذا كانت �ست�ص ��ر على قرار
ينتقد �إيران ويزي ��د ال�ضغط عليها .مثل
هذا القرار قد يعر� ��ض للخطر ا�ستئناف
املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن الربنام ��ج الن ��ووي

الإيراين .يف الواق ��ع � ،إن هذه اخلطوة
م ��ن جانب طهران هي �إجراء ملنع الغرب
ال�ضغط اجلادب�ش� ��أن ما ي�صفه باملماطلة
لبدء جولة جدي ��دة من املفاو�ضات حول
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة .و وكانت
طه ��ران قد قاطعتها منذ حزيران لرتتبط
ب�شكل �أ�سا�س ��ي باالنتخاب ��ات الرئا�سية
يف �إيران وت�شكيل حكومة جديدة.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق تواج ��ه طه ��ران الآن
م�شاكل كبرية  ،و�إب ��داء الوكالة الدولية
للطاقة الذري ��ة الإ�ستعداد ملنح ال�سلطات
الإيرانية اجلدي ��دة فرتة ف�سحة جديدة.
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن ف ��وزه ال�ساح ��ق يف
االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة يف حزي ��ران  ،ال
ي ��زال الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي
غري ق ��ادر عل ��ى ت�شكيل حكوم ��ة جديدة
بالكام ��ل ب�سب ��ب ال�صراع عل ��ى ال�سلطة
ب�ي�ن خمتل ��ف جمموع ��ات و�شرائ ��ح
اجلن ��اح املحاف ��ظ .ودف ��ع ه ��ذا ال�صراع
بني ال�سيا�سيني البارزي ��ن املراقبني �إىل
و�ص ��ف الإدارة احلالي ��ة ب�أنه ��ا "حكومة
ب�أربع ��ة �أو خم�س ��ة ر�ؤ�س ��اء"  ،بينم ��ا
ت�سعى "جبهة التحمل" خلف الكوالي�س
�إىل ت�سمي ��ة مر�شحيه ��ا املف�ضلني لأدوار
مهمة .ومتتلئ �أروقة ال�سلطة يف طهران
الآن بالتحالف ��ات واال�ست�شارات ال�سرية
 ،حي ��ث ي�ضغط امل�شرعون على املنا�صب
العلي ��ا يف وزارات االقت�ص ��اد وال�ضمان
االجتماع ��ي والنفط وال�صناعة والطاقة
والزراع ��ة  ،وكذل ��ك حماف ��ظ البن ��ك
املرك ��زي وهيئ ��ة التخطي ��ط وامليزانية.
وق ��ال م�صدر مطل ��ع على م ��ا يجري يف
حكوم ��ة رئي�س ��ي �شريط ��ة ع ��دم الك�شف
ع ��ن هويت ��ه �إن االقت�ص ��ادي ال�ساب ��ق
ب ��وزارة املخاب ��رات فره ��اد ره�ب�ر كان
م�ؤث ��را يف البداي ��ة وكل ��ف "بتن�سي ��ق
الفريق االقت�صادي" للحكومة اجلديدة.
وبح�س ��ب امل�ص ��در � ،أط ��اح حممد خمرب
 ،النائ ��ب الأول للرئي� ��س و " املناف� ��س
امل�ؤثر للرئي� ��س  ...وبدعم من جمموعة

ترجمة :عدوية الهاليل
الأح ��رار" �أو "احلري ��ة ال�سيا�سية".
وبح�س ��ب ه� ��ؤالء امل�ؤلف�ي�ن  ،يقال �إن
ال�شع ��ب يتمتع باحلرية عندما يتمتع
باحلريات ال�سيا�سية .وهذا يعني �أنه
يحق ل ��ه  ،بدرجات متفاوتة  ،الت�أثري
عل ��ى الق ��رارات العام ��ة وتنفيذها -
يف املق ��ام الأول اختي ��ار احلكوم ��ة ،
و�صن ��ع القوان�ي�ن  ،وال�سيط ��رة على
الإدارة .وهذا يعني �أنه من املفرت�ض
�أن يك ��ون ال�شعب ح� � ًرا عندما يعي�ش
يف ظل نظام دميقراطي.
م ��ا نتح ��دث عنه هن ��ا اذن ه ��و حرية
جماعية ال ميكن مقارنتها �إال بتعريفنا
للحري ��ة �إذا وفق ��ط �ص ��وت جمي ��ع
املواطن�ي�ن ب�صوت واحد .يف الواقع
 ،كم ��ا ي�ش�ي�ر هاي ��ك  ،ف� ��إن "ال�شع ��ب
احل ��ر بهذا املعن ��ى لي� ��س بال�ضرورة
�شعبًا م ��ن اال�شخا�ص الأح ��رار" لأن
الإرادة التع�سفي ��ة للبع�ض  -الأغلبية
ع ��اد ًة  -ميكن �أن تقيد حرية الآخرين
 الأقلي ��ة .وب�ش ��كل متماثل  ،يالحظم�ؤل ��ف د�ست ��ور احلري ��ة " ،لي�س من
ال�ضروري �أن يكون لأي �شخ�ص دور
يف هذه احلرية اجلماعية لكي يكون
ح ��ر ًا ب�ش ��كل ف ��ردي" ؛  -وبالتايل ال
يتمت ��ع ال�شخ�ص االجنبي على �سبيل

املث ��ال "باحلري ��ات ال�سيا�سي ��ة" -
ولكنه ميكن ان يعي�ش يف بلد ت�ضمن
فيه القوانني حرياته الفردية.
يف ه ��ذا التعري ��ف للحري ��ة  ،يُعت�ب�ر
ال�شع ��ب ككل  ،كيا ًن ��ا �أعل ��ى ويت ��م
جتاه ��ل حقيق ��ة �أن ف ��ردًا �أو �أك�ث�ر
م ��ن �أع�ض ��اء املجتم ��ع ال يوافق ��ون
عل ��ى خي ��ارات "ال�شع ��ب" يف �أف�ضل
الأح ��وال  ،ويف �أ�س ��و�أ الأح ��وال يتم
قمعها ب�ش ��دة .والتاريخ مليء ب�أمثلة
ل�شع ��وب ح ��رة ا�ستخدم ��ت حرياتها
ال�سيا�سي ��ة لتعيني احلكوم ��ات التي
بدورها حرمته ��م من جميع حرياتهم
الفردية تقريبًا] ؛ كما لو كان يفرت�ض
�أن يك ��ون العبي ��د �أح ��رارا عندم ��ا
ي�ستطيعون انتخاب �سيدهم.
التك ��ون الدميوقراطي ��ة هن ��ا� ،إهانة
لأولئ ��ك الذي ��ن يدفع ��ون ثم ��ن ه ��ذه
النظري ��ات ال�سيا�سي ��ة ال�ضبابي ��ة
الت ��ي حتافظ فقط عل ��ى عالقة بعيدة
م ��ع الواقع فهي لي�ست ب� ��أي حال من
الأح ��وال �ضمانة حلرياتن ��ا .لقد قال
توما�س جيفر�س ��ون �إن الدميقراطية
لي�س ��ت �أك�ث�ر م ��ن قان ��ون الغوغ ��اء ،
وال ��ذي مبوجب ��ه ميك ��ن ل� �ـ  51٪من
النا� ��س م�ص ��ادرة حق ��وق � 49آخرين

ي�شعر باال�ستياء .وتابع امل�صدر" :حتى
ال ��وزراء مرتبك ��ون الآن  ،وال يعرف ��ون
مل ��ن ي�ستمع ��ون :ملخ�ب�ر؟ �أم لر�ضائ ��ي؟
او لره�ب�ر؟ �أو ملمثل ��ي تل ��ك اجلماع ��ات
املت�شددة القوية التي قد حتاول الإطاحة
به ��ا يف الربملان يف امل�ستقب ��ل .ويواجه
بع� ��ض الوزراء مع�ضل ��ة من يجب عليهم
تعيينه ��م نوا ًب ��ا لهم  ،حي ��ث يطلب منهم
ر�ضائي و�آخ ��رون �أن يتخ ��ذوا خيارهم
املف�ض ��ل .لك ��ن ال ��وزراء ال يعرف ��ون ملن
يطيع ��ون " .يف غ�ضون ذلك  ،قال حملل
اقت�ص ��ادي حمل ��ي " :عل ��ى حمم ��ل اجلد
 ،ال �أع ��رف كي ��ف من املفرت� ��ض �أن يقود
فري ��ق اقت�صادي غري من�سق البالد خالل
واحدة من �أ�س ��و�أ الأزم ��ات االقت�صادية
يف تاريخ �إيران احلديث".
يف م ��كان م ��ا يف و�س ��ط "املعرك ��ة وراء
الكوالي� ��س" توج ��د "جبه ��ة التحم ��ل"
 ،وه ��ي جماع ��ة �سيا�سي ��ة قوي ��ة تتمت ��ع
بنف ��وذ كب�ي�ر يف ال�سيا�س ��ة الإيراني ��ة.
وكان رئي�س ��ي املر�شح املنتخ ��ب ر�سميا
من ه ��ذه املجموع ��ة .وخو ًفا م ��ن �سمعة
اجلماع ��ة غ�ي�ر الوا�ضح ��ة يف بع� ��ض
�شرائ ��ح املجتمع � ،سع ��ى رئي�سي لطرح
نف�س ��ه يف انتخاب ��ات حزيران عل ��ى �أنه
�سيا�سي م�ستق ��ل .لكن ال يزال الكثريون
ً
ارتباط ��ا
يعتق ��دون �أن رئي�س ��ي يرتب ��ط
وثي ًقا ب "جبهة التحمل"  ،ونتيجة لذلك
 ،يتمتع بنفوذ كبري يف الإدارة اجلديدة
 ،حيث ي�شغل العديد من �أفراده منا�صب
رئي�سي ��ة فيه ��ا .وبح�س ��ب م�ص ��در يف
احلكومة اجلدي ��دة  ،ف�إن حجت الله عبد
املالكي كان املر�شح املف�ضل ملن�صب وزير
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية من "جبهة
التحم ��ل"  ،وكما نرى  ،فق ��د متكنوا من
جت ��اوز خمرب هن ��ا .كم ��ا �سع ��ت "جبهة
التحم ��ل" �إىل و�ض ��ع رجله ��ا يف �أعل ��ى
من�صب بوزارة املخابرات  ،لكنها ف�شلت
لأن الدائ ��رة املقرب ��ة م ��ن رئي�س ��ي كانت
م�صمم ��ة على تعيني املح ��ارب املخ�ضرم

�إ�سماعي ��ل اخلطي ��ب .كم ��ا عار�ض ��ت
"جبه ��ة التحم ��ل" تعي�ي�ن خم�ب�ر نائب ًا
�أول للرئي� ��س .بع ��د الإطاح ��ة مبر�شحها
ملن�ص ��ب رئي� ��س وزارة اال�ستخب ��ارات ،
وكثف ��ت "جبهة التحمل" ه ��ذه هجومها
على خم�ب�ر واخلطيب ال ��ذي تر�أ�س ملدة
ثم ��اين �سن ��وات �إدارة املخاب ��رات يف
النظام الق�ضائي الإيراين .يف الربملان ،
وحتدث نواب مقربون من جبهة التحمل
�ض ��د وزي ��ر املخاب ��رات املع�ي�ن حدي ًث ��ا ،
وال ��ذي و�صف ��ه املت�شددون ،عل ��ى الرغم
م ��ن ثروته م ��ن اخل�ب�رة  ،ب�أن ��ه �ضعيف
للغاية يف مواجهة الإ�صالحيني.
كل ه ��ذا �أدى �إىل حقيق ��ة �أن ��ه  ،بع ��د
�أ�سابي ��ع قليلة من تولي ��ه من�صبه يف 26
�آب  ،مل يع�ي�ن وزي ��ر اخلارجي ��ة ح�س�ي�ن
�أم�ي�ر عبد اللهي ��ان نائب ًا �سيا�سي� � ًا ليقود
املفاو�ضات يف فيينا لإحياء خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكةوال�سبب يف ذلك يكمن
بالتحدي ��د يف ال�ص ��راع الداخل ��ي ب�ي�ن
النخ ��ب احلاكم ��ة .ومن ب�ي�ن املر�شحني
الرئي�سي�ي�ن له ��ذا املن�صب حالي ��ا عبا�س
عراقج ��ي واملفاو� ��ض الن ��ووي ال�صعب
ال�سابق عل ��ي باق ��ري� .إذا بقي عراقجي
يف مكان ��ه  ،ف�سن�شه ��د �صراعً ��ا خط�ي ً�را
داخ ��ل �إدارة رئي�س ��ي  ،بينم ��ا �سي�ص ��اب
الكث�ي�رون يف املع�سك ��ر املت�ش ��دد بخيبة
�أم ��ل م ��ن رئي�سي وه ��م ينتق ��دون خطة
العم ��ل ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة وي�صفونه ��ا
ب�أنه ��ا �صفقة غ ��ادرة .و�إذا ت ��وىل باقري
من�ص ��ب �أراغ�ش ��ي ب�صفت ��ه املفاو� ��ض
الرئي�س ��ي  ،ف�سري�سل ذل ��ك �إ�شارة �سلبية
للمفاو�ضات  ،حيث كان موقفه غري مرن
عندما كان نائب كبري املفاو�ضني ال�سابق
�سعي ��د جليلي بني عامي  2007و .2013
حت ��ى لو مت تعيني باقري  ،ف�سوف ين�ش�أ
�ص ��راع قري ًب ��ا  ،حي ��ث �سيتعار� ��ض معه
�أمري عبد اللهيان قريبًا  ،لأن موقفه �أكرث
ليونة يف خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
مقارن ًة بباقري.

علي الوردي العربي

رأي باألجنبي

 غيوم نيكوالود*

من املحافظني املعتدلني الأقوياء"برهرب
 .ويذك ��ر�أن �آي ��ة الله عل ��ي خامنئي عينّ
حمم ��د خم�ب�ر  ،احلا�ص ��ل عل ��ى درج ��ة
الدكت ��وراه يف القان ��ون ال ��دويل ،
�شخ�صي� � ًا يف من�صب ��ه يف جلن ��ة تنفي ��ذ
�أم ��ر الإمام .وقال امل�ص ��در" :يف النهاية
 ،ف ��از خمرب باملب ��اراة  ،مم ��ا جعل رهرب
ي�شعر بالإهانة ال�شديدة" .ونتيجة لذلك
 ،ع�ي�ن رئي�سي خم�ب�ر ،لتن�سي ��ق الفريق
االقت�ص ��ادي .واتف ��ق رئي�س ��ي وخم�ب�ر
على م ��ن يتم تعيينه كرئي�سني للوزارات
امل�شارك ��ة ب�ش ��كل مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر
يف االقت�ص ��اد  ،ولك ��ن فج� ��أة  ،يف اليوم
الأخ�ي�ر قبل الإعالن ع ��ن ت�شكيل جمل�س
ال ��وزراء  ،غري رئي�س ��ي ر�أيه .ومت �إلغاء
التعيين ��ات املتف ��ق عليها �ساب ًق ��ا ل�صالح
�أ�سم ��اء جدي ��دة  ،مبا يف ذل ��ك حجة الله
عب ��د املالك ��ي  ،وه ��و �سيا�س ��ي حماف ��ظ
يبلغ من العم ��ر  40عامًا ُيطلق عليه لقب
"ال�شباب ع ��دمي اخلربة" والذي ي�شغل
الآن من�صب وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
وبح�س ��ب امل�صدر  ،ف�إن خم�ب�ر "عار�ض
متام ��ا" التعيني � ،إذ �إن عبد املالكي "غري
م�ؤهل لقيادة وزارة مهمة".
وكان تعي�ي�ن قائ ��د احلر� ��س الث ��وري
الإ�سالم ��ي ال�ساب ��ق حم�س ��ن ر�ضائ ��ي
يف � 25آب نائب� � ًا للرئي� ��س لل�ش� ��ؤون
االقت�صادي ��ة ورئي�س ًا للمق ��ر االقت�صادي
للحكومة �أكرث �إث ��ارة للده�شة .كما �أ�شار
خ�ب�راء حملي ��ون� :أن "حم�س ��ن ر�ضائي
�شخ�صي ��ة م�ؤث ��رة  ،و�إذا مل يك ��ن الآن ،
فحينئ ��ذٍ �سيح ��اول قريبًا زي ��ادة �سلطته
و�سلطت ��ه  ،وه ��ذا �سي� ��ؤدي ب�ل�ا �شك �إىل
خالف ��ات م ��ع �سيا�سيني بارزي ��ن �آخرين
مث ��ل خم�ب�ر وره�ب�ر .وتفاق ��م �ص ��راع
عندما حاول رئي�سي تهدئة رهرب  ،الذي
كان م�ست ��ا ًء من ع ��دم قدرته عل ��ى تنفيذ
خطط ��ه اخلا�ص ��ة يف الإدارة .وكجائزة
تر�ضي ��ة  ،مت تعيين ��ه م�ساع� �دًا للرئي� ��س
لل�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة  ،لكن ��ه ال ي ��زال

 د .فالح احلمـراين

؛ �أم ��ا "احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة" فه ��ي
احلق الذي تنتهجه الأغلبية حلرمان
الأقلية من حرياتها.
ه ��ل يج ��ب �إذن رف� ��ض املب ��د�أ
الدميقراطي؟ بالتاكيد ال .فمن توكفيل
�إىل هايك �إىل ون�ستون ت�شر�شل الذي
خل� ��ص الأم ��ر ب�ش ��كل جمي ��ل للغاية ،
نحن نعلم �أن الدميقراطية هي "�أ�سو�أ
�أ�شكال احلكم  -با�ستثناء كل الأ�شكال
الأخ ��رى .ولكن ،وعل ��ى الرغم من كل
عيوب ��ه  ،يظ ��ل املب ��د�أ الدميقراط ��ي
ه ��و �ش ��كل احلكم ال ��ذي يوف ��ر �أف�ضل
ال�ضمانات �ض ��د التع�سف وقوة الفرد
واختف ��اء احلري ��ات الفردي ��ة .فنقاط
�ضعفها معروفة  ،ودفاعاتها تراجعت
ب�ش ��كل مطرد ولكن لي� ��س لدينا خيار
�أف�ضل  ،لإنها � ،أملنا الوحيد.
�إن �سع ��ي �أولئ ��ك الذي ��ن يري ��دون
العي� ��ش يف جمتمع ح ��ر ال ينبغي �أن
يه ��دف �إىل جت ��اوز الدميقراطي ��ة ،
لإيج ��اد �شكل بدي ��ل للحكومة  ،ولكن
عل ��ى العك�س من ذلك  ،ف� ��إن اكت�شاف
امل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة هو الأكرث
ق ��درة على �ضم ��ان احلري ��ة .وللقيام
بذل ��ك � ،أعتق ��د �أن ظه ��ور جمتم ��ع
ح ��ر ي�أت ��ي يف الأولوي ��ة م ��ن خ�ل�ال
�إعادة تعري ��ف الد�ست ��ور الذي يبني
بو�ضوح حق ��وق املواطنني .د�ستور
ي�ض ��ع حجر الأ�سا� ��س للمبادئ العليا
للقان ��ون ويحد من نط ��اق "ال�ش�ؤون
العام ��ة" وبالتايل جم ��ال اخت�صا�ص
الدولة.
* خبري اقت�صادي

 دح�سن مدن

قب ��ل �شه ��ور توقف ��ت الأديب ��ة والكاتب ��ة
العراقي ��ة لطف ّي ��ة الدّليم ��ي يف مقال ��ة لها
ن�ش ��رت يف جري ��دة «امل ��دى» عن ��د ر�أي
للباح ��ث حي ��در �سعي ��د ،يتمح ��ور ح ��ول
ال�س� ��ؤال الت ��ايل :مل ��اذا ال يوج ��د نظ�ي�ر
عراقي لطه ح�سني؟ و�أ�شارت الدّليمي �إىل
�أن البع�ض قد يرى �أن علي الوردي كانت
ل ��ه طروحاته التي ترقى به ليكون مماث ًال
لط ��ه ح�س�ي�ن يف قدرت ��ه ال ّت�أثريي ��ة يف
�صناعة الثقاف ��ة العراقية ،ولك ��ن الكاتبة
توقف ��ت با�ستفا�ض ��ة عن ��د الف ��روق ب�ي�ن
تركيبتي املجتمع�ي�ن امل�صري والعراقي،
ففي حني كانت م�ص ��ر دولة قوية را�سخة
ذات بني ��ة م�ؤ�س�ساتي ��ة من ��ذ عه ��د حممد
علي �أوائل الق ��رن التا�سع ع�شر ا�ستمرت
مفاعيله ��ا حتى قيام ث ��ورة يوليو /متوز
 ،1952ف� ��إن العراق عانى م ��ن التمزقات
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر وحت ��ى بواكري
�سن ��وات ت�أ�سي� ��س اململك ��ة العراق ّي ��ة عام
.1921
يف ه ��ذا الفرق ب�ي�ن تركيبت ��ي املجتمعني

العراقي وامل�ص ��ري يكمن الفرق بني علي
ال ��وردي وط ��ه ح�س�ي�ن ،فهنا ق ��د ال ت�صح
املفا�ضل ��ة بينهما ،بقدر م ��ا يتعني البحث
يف الظ ��روف املجتمعي ��ة والثقافية التي
�أنتج ��ت ك ًال منهم ��ا ،وجعل ��ت ك ًال منهم ��ا
ينطل ��ق م ��ن ه ��ذه الظ ��روف يف بل ��ورة
ر�ؤيت ��ه الفكرية والثقافي ��ة ملا هو قائم يف
جمتمع ��ه ،وما ال�سبيل للخروج من دائرة
اجلم ��ود التي يقع فيها هذا املجتمع ،على
نحو ما فعلت الكاتبة.
قب ��ل �أي ��ام تن ��اول الكات ��ب العراق ��ي علي
ح�س�ي�ن يف مقال ��ه اليوم ��ي يف اجلري ��دة
ذاته ��ا ،مكان ��ة عل ��ي ال ��وردي يف الثقافة
العراقي ��ة احلديث ��ة ،متمني� � ًا �أن يك ��ون
علي ال ��وردي �شخ�صية الع ��راق الثقافية
والفكري ��ة لع ��ام  ،2021و�أن يت ّم حتويل
بيته �إىل متحف ،و�أن تقدم كتبه للأجيال،
على غ ��رار ما فعلت ��ه م�صر ،ح�ي�ن وزعت
وزارة الثقاف ��ة كت ��ب طه ح�س�ي�ن وجمال
حمدان ورج ��ال التنوي ��ر ب�أ�سعار زهيدة
جلمه ��ور الق ��راء ،لتق ��ول له ��م :ه ��ذا هو

تاريخكم الفكري والثقايف.
حمق� � ًا كان علي ح�سني يف �إ�شارته �إىل �أن
عل ��ي الوردي �سع ��ى لن�شر ثقاف ��ة م�ضادة
الثن�ي�ن :وع ��اظ ال�سالط�ي�ن و�شي ��وخ
الطائفي ��ة ،ففي كتاب ��ه «وعاظ ال�سالطني»
ح� � ّذر م ��ن �أن ي�ؤم ��ن النا� ��س ب� ��أن احل � َّ�ل
لأزم ��ات البل ��د ه ��و حتوي ��ل ال�شع ��ب �إىل
قبائ ��ل ،كل منه ��ا تبح ��ث ع ��ن م�صاحلها،
وكذل ��ك يف �إ�شارته �إىل �أن ال ��وردي ر�أى
يف كتاب ��ه «مهزل ��ة العقل الب�ش ��ري» الذي
�أث ��ار عليه وعاظ اخلراف ��ة� ،أن التغيري ال
يتحقق �إال من خالل نقد مفاهيم اجتماعية
ّ
تع�ش�ش يف الر�ؤو�س منذ قرون.
وكم ��ا ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن ط ��ه ح�س�ي�ن
العرب ��ي ال ��ذي جتاوز يف فك ��ره ونظرته
الثاقب ��ة نطاق بل ��ده م�صر ،ف� ��إن بو�سعنا
�أي�ض ًا �أن نتحدث عن علي الوردي العربي
ال ��ذي جت ��اوز ه ��و الآخ ��ر ،يف الر�ؤي ��ة
واملوق ��ف ،حي ��ز العراق ،لت�ص ��ح �أحكامه
على جمتمعات عربية �أخرى.
عن �صحيفة اخلليج
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�أوبزرفاتور  -املعروفة بر�صانتها الثقافية  -بالذكرى املئوية مليالد الكاتبة  /الفيل�سوفة �سيمون دي بوفوار التي
كانت واحدة من ُكتّاب املجلة  .كان الإحتفال �صادم ًا بكلّ املعايري ؛ �إذ و�ضعت املجلة �صورة خاد�شة ل�سيمون
مو�سع عن بوفوار �إختارت له عنوان ( �سيمون دي بوفوار
دي بوفوار على غالفها  ،ث ّم �أرفقت العدد بتحقيق ّ
والزلت �أذكر كيف قامت مظاهرات ن�سوية من ّددة باملجلّة �أمام مبناها ال�شهري يف قلب باري�س
الف�ضائحية ) ! ،
ُ
 ،وطالبت رئي�س حترير املجلة ب�سحب هذا التحقيق ومنعه من التداول �أو ن�شر �صورة رئي�س حترير املجلة على
غالفها وهو يف الو�ضعية ذاتها التي نُ�شرت بها �صورة دي بوفوار .

� ستار كاوو�ش

ليلة �ساحرة في الغابة

�سيمون دي بوفوار ..روائية في عالم مابعد الحقيقة
لطفية الدليمي

يف مقابل هذا امل�شهد الف�ضائحي ال�شعبوي تك ّفلت
جامع ��ة باري� ��س ال�سابع ��ة بعق ��د حلق ��ات درا�سية
املخت�ص ��ة بالأل�سني ��ات والثقاف ��ة
�أ�شرف ��ت عليه ��ا
ّ
الن�سوي ��ة جولي ��ا كري�ستيف ��ا و�آخ ��رون لإحي ��اء
الذكرى املئوي ��ة للمفكرة والكاتب ��ة والروائية دي
بوف ��وار ُ ،
وخ ّ�ص�ص ��ت منابر ع ��دة يف معهد روالن
ب ��ارت وجامع ��ات فرن�سية �أخرى لدرا�س ��ة �أعمالها
ومناق�ش ��ة طروحاتها الفل�سفية حتت �س�ؤال م�ش ّكك
 :هل كانت دي بوفوار فيل�سوفة ؟
غ�ي�ر � ّأن بلدية باري�س كان ��ت �أ�ش ّد وفا ًء من اجلميع
ل�صاحبة كت ��اب ( اجلن�س الآخر ) ؛ ف�أطلقت ا�سمها

على ج�سر للم�شاة يف باري�س  ,و�أعيد طبع عدد من
كتبه ��ا وظهرت ع�ش ��رات الكتب عنها وع ��ن حياتها
الإ�شكالي ��ة ماب�ي�ن درا�س ��ات ورواي ��ات وحوارات
 ،وت�ص� �دّرت �صوره ��ا املحت�شم ��ة ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا من
الأغلفة بعك�س �صورتها على النوفيل �أوبزرفاتور
.
تداعت هذه ال�صور يف ذاكرتي و�أنا �أقر�أ مراجعات
عديدة من�ش ��ورة يف النيويورك تاميز والغارديان
والنيويوركر للرواية اجلديدة للكاتبة دي بوفوار
 ،الرواي ��ة الت ��ي كتبتها ع ��ام  1954واخت ��ارت لها
عن ��وان القري ��ن  Inseparableث� � ّم و�ضعته ��ا يف
�أدراج الن�سي ��ان  .الق�ص ��ة الكال�سيكي ��ة معروف ��ة
وتتك ��رر على ال ��دوام  :تع�ث�ر ابنته ��ا املتب ّناة على
م�س ��وّ دات ه ��ذه الرواية فتق� � ّرر ن�شره ��ا  ،وتت�ص ُل
بكربي ��ات دور الن�شر التي لن تت�أخ ��ر يف ا�ستثمار
هذه الفر�صة والتمهيد لها مبقدمات كتبها روائيات
ذوات �شه ��رة عاملية طاغي ��ة ( على �شاكلة مارغريت
�آتوود و ديبورا ليفي ) .
�شاع ��ت يف حقبة احل ��رب الباردة ظاه ��رة ت�صنيع

النج ��م الثقايف  ،وكانت ه ��ذه الظاهرة واحدة من
متطلبات ال�صراع الآيديولوجي يف جانبه الثقايف
 .ه ��ذا اليعني � ّأن ّ
كل الأ�سم ��اء الثقافية التي �شاعت
يف تل ��ك احلقبة هي �أ�سماء مل ّفقة �أو التنطوي على
ث ��راء ثق ��ايف ؛ لك ��ن يح�ص ��ل �أحيان� � ًا ويف مفا�صل
زمنية حم� �دّدة �أن تعا�ضد الق ��درة الثقافية املميزة
منط� � ًا من التوجّ ه الآيديولوج ��ي ال�سائد  ،وحينها
يح�ص ��ل نوع م ��ن ( التخادم ) ب�ي�ن املثقف – املف ّكر
والتي ��ار الآيديولوج ��ي  ،و�أح�س ��بُ � ّأن ه ��ذا ه ��و
ماح�صل مع جان بول �سارتر و�سيمون دي بوفوار
مع التيارات الي�ساري ��ة ال�سائدة �آنذاك ؛ لذا عندما
تهاوت اجل ��دران الآيديولوجي ��ة وانتفت احلاجة
له ��ا مع مطل ��ع ت�سعيني ��ات الق ��رن الع�شرين ح�صل
حتطيم متزامن ل�صورة املثقف الأيقوين .
�أن ��ا – عل ��ى امل�ست ��وى ال�شخ�ص ��ي – �أك ��نُّ تقدير ًا
عميق� � ًا وحمب ��ة الحدود له ��ا ل�سيم ��ون دي بوفوار
؛ �إذ ك ��م ق�ضي ��تُ �أوقات� � ًا رائع ��ة يف ق ��راءة �أعمالها
غ�ي�ر الروائية  .هل ث ّم ��ة م ّنا م ��ن ي�ستطيع تنا�سي
�أعماله ��ا املبه ��رة  :ثالثية �سريته ��ا ال�شخ�صية � ،أو
كتابه ��ا املذهل ( ق ��وة الأ�شي ��اء ) � ،أو العمل الرائع
( اجلن� ��س الآخ ��ر ) ال ��ذي ح ّق ��ق انت�ش ��ار ًا عاملي� � ًا
ي�ستح ّق ��ه ب � ّ
�كل املعايري ؟ لك � ّ�ن دي بوف ��وار لي�ست
ّ
كاتب ��ة روائية مميزة  .لعل �أحد الأ�سباب وراء هذا
الأمر هو عقله ��ا التحليلي  /الفل�سفي الذي �إ�ستفاد
من جتربة معاي�شة �سارتر و�سعى ملناف�سته  ،وهنا
مكم ��ن اخلطر الأك�ب�ر َ :منْ ميتلك عق�ل ً�ا ينزع نحو
الر�ؤية الفل�سفية املفرطة للأ�شياء قد اليكون م�ؤه ًال
للتعام ��ل الروائ ��ي مع الع ��امل  .هل ه ��ذه مقاي�سة ؟
رمبا  ،وقد ت�صحّ حتى مع �سارتر ذاته .
بالع ��ودة �إىل رواي ��ة دي بوفوار اجلدي ��دة امل�شار
�إليها �أع�ل�اه فهي ا�ستمرارية ملذكراتها عن طفولتها
املدر�سي ��ة عندم ��ا تلتق ��ي ب�صديقتها الت ��ي ت�سميها
( �آندريي ��ه ) يف املدر�س ��ة وت�شع ��ر �إزاءه ��ا ب�شغف
عجي ��ب َم َل َك ف�ؤادها  .كان ��ت �آندرييه �ضئيلة البنية
اجل�سدي ��ة باملقارن ��ة م ��ع عمره ��ا ؛ لكنه ��ا �إعتادت
امل�ش ��ي بثب ��ات وثقة كم ��ا البالغ�ي�ن  .عندم ��ا ر�أتها
�سيلف ��ي ( وهو ا�س ��م �إختارته بوف ��وار لنف�سها يف
هذه الرواي ��ة ) لأوّ ل مرة ت�شعر على الفور � ّأن هذه
الفت ��اة ال�ضئيل ��ة عبقري ٌة ت�ستح � ُّ�ق �أن ُت�ص ّنف كتب
كثرية لأجلها يف امل�ستقبل .
ت�صبح الفتات ��ان قريبتني من بع�ضهم ��ا كما التو�أم
( وم ��ن هن ��ا ج ��اء عن ��وان الرواي ��ة )  ،و�سرع ��ان
ماتتحدث ��ان �ساعات طوا ًال ع ��ن مو�ضوعات كثرية
ومتنوّ ع ��ة  :امل�س ��اواة  ،العدال ��ة  ،احل ��رب  ،الدين
 ، ،،،،ث ّم التلبث الفتاتان تفقدان االحرتام الواجب
�آنذاك جتاه املع ّلمات يف املدر�سة الكاثوليكية التي
ان�ضوت ��ا فيه ��ا  ،وراحتا عل ��ى مهل تن�سج ��ان عامل ًا
تخييلي� � ًا ه ��و �صناعتهما اخلا�ص ��ة امل�شرتكة ؛ لكن
بالطبع مل يكن يف مقدورهما امل�ضي يف هذا العامل
�إىل �أمد النهائي .
تكتب بوفوار يف مذكراتها املعروفة ( قوة الأ�شياء
) �أنه ��ا عندم ��ا عر�ض ��ت روايته ��ا ( القري ��ن ) عل ��ى
�سارت ��ر « ّ
حك �سارت ��ر �أنفه «  ،ثم �أردف قائ ًال  :لي�س
مب�ستطاعي جماراتك يف قبول هذه الرواية � .أرى

�أن لي� ��س من �ضرورة لها  ،وبدت يل �أنها تف�ش ُل يف
الإم�ساك باهتمام القارئ .
امل�س�أل ��ة وا�ضح ��ة �إذن  .التقب ��ل دي بوف ��وار ن�شر
هذه الرواية يف حياته ��ا ( ب�سبب طبيعتها املوغلة
يف ال�شخ�صاني ��ة واحلميمي ��ة )  ،ث� � ّم ت�أت ��ي �إبنتها
املتب ّناة فتجد يف م�سوّ دات �أمها التي تبنتها فر�صة
للح�ص ��ول عل ��ى مغنم مايل مل ت�ش� ��أ �أمها احل�صول
علي ��ه  .ه ��ل ميك ��ن قب ��ول ه ��ذا الأم ��ر م ��ن ناحي ��ة
الأعراف الأخالقية والقانونية ال�سائدة ؟
قر�أتُ نح ��و ًا من ع�شرين �صفحة م ��ن هذه الرواية
فماوج ��دتُ فرق� � ًا يذك ُر ع ��ن طبيعة كتاب ��ة بوفوار
يف مذكراته ��ا امل�سهب ��ة الت ��ي ماترك ��ت فيه ��ا �شيئ ًا
�إال وقالت ��ه  .الرواي ��ة �سل�سلة مت�صل ��ة من عبارات
ا�سرتجاعية من�سابة من ذاكرة طفولية  .مااجلديد
بعد ّ
كل هذا ؟
ً
كتاب ن�شره �أوالد (
كتبتُ قبل �سنتني تقريبا ب�ش�أن ٍ
�ستيفن هوكنغ ) بعد وفاته  ،وهو اليعدو �أن يكون
جتميع� � ًا ملق ��االت منتخب ��ة لوالده ��م �ضمته ��ا دفتا
كتاب �أ�ض ��اف له بع�ض ال ُك ّتاب بع�ض� � ًا من التوابل
لكي يك ��ون م�ست�ساغ� � ًا طيب� � ًا وبطريق ��ة �إحتفائية
مبهرج ��ة  .هل كان هوكنغ يف حاجة لهذا الإحتفاء
اال�ستعرا�ضي ؟ �أم � ّأن الكتاب كان الفر�صة الأخرية
لوارثي هوكنغ الهتبال ماميكن جمعه من مال ؟
يب ��دو يل � ّأن ماح�ص ��ل م ��ع هوكن ��غ هو ذات ��ه الذي
ح�ص ��ل م ��ع دي بوف ��وار  .ر�أت الإبن ��ة املتبناة مع
دور الن�ش ��ر � ّأن هذه هي فر�صة منا�سبة للجميع يف
احل�ص ��ول على ن�صي ��ب من �إرث بوف ��وار حتى لو
جاء الأمر ب�صيغة خمالف ��ة لرغبة بوفوار  ،ولي�س
الأمر مع�ضلة كبرية  :تنويهات التنفك ّ
تب�ش ُر بقرب
ن�ش ��ر رواية غ�ي�ر من�شورة لبوف ��وار  ،مع مقدمات
�إحتفائية م�سهبة ومطوّ لة  .كم كانت خيبتي كبرية
مع تق ��دمي ( مارغريت �آت ��وود ) للن�سخة املرتجمة
للإنكليزية من هذه الرواية .
ه ��ل خال عاملن ��ا من مو�ضوع ��ات �إ�شكالي ��ة حا�سمة
�شدي ��دة الأهمي ��ة واخلط ��ورة يف ت�شكي ��ل طبيعة
نوعنا الب�شري وم�آالت وجوده يف العقود القادمة
حت ��ى نن�شغل برواية ب�سيط ��ة ال�أح�سبها �ست�ضيف
�شيئ� � ًا لإرث بوف ��وار ؟ لكن يب ��دو � ّأن هذه امل�شهدية
ه ��ي ج ��زء مت�أ�صل يف ع ��امل مابعد احلقيق ��ة الذي
يٌعل ��ي مثابات ويخف�ض �أخ ��رى بح�سب مرجعيات
الت�أ�صيل ثقافي ًا م�سوغ ًا لها .
مايخت�ص ب ��ي الأمر – احلفاظ على
�أح � ّ�ب – بقدر
ُّ
�صورة �سيم ��ون دي بوفوار يف كتاباتها الفل�سفية
التحليلي ��ة املبثوث ��ة يف كتبها الت ��ي قر�أتها ب�شغف
عظي ��م يف �ستيني ��ات و�سبعينيات الق ��رن املا�ضي
 ،ول�س ��تُ يف حاجة لق ��راءة �أعمال مل ت�ش� ��أ ن�شرها
وه ��ي بع ُد حية  ،ور�أت فيه ��ا وريثتها ودور الن�شر
للتك�س ��ب عل ��ى ح�س ��اب ال�ت�راث
فر�ص ��ة جماني ��ة ّ
الفكري الرثي ل�صاحبة العمل .
نح � ُ�ن يف عامل مابعد احلقيق ��ة  ،والكتب املن�شورة
كث�ي�رة  ،ويبق ��ى لزام ًا علين ��ا �أن نع ��رف كيف نقر�أ
واع اليغي ��ب �أو يت�صاغ ُر �أمام �سطوة
بعق ��ل نقدي ٍ
الأ�سم ��اء الكب�ي�رة الت ��ي �ص ��ارت �ضحاي ��ا جمانية
لآخرين .

(م�س ��رح الغاب ��ة �سيعر�ض ه ��ذا املو�س ��م م�سرحية ماكب ��ث ،كم ه ��ذا رائع ًا ،هل
�أحجز بطاق ��ات ملجموعتنا؟) هك ��ذا فاجئتنا ال�صديقة يان ��كا ،فرحبنا بالفكرة،
لتق�ت�رح ال�صديق ��ة الأخرى هي ��كا قائلة (مار�أيك ��م �أن ن�ست�أجر بيت� � ًا خ�شبي ًا من
بي ��وت الغابة نق�ضي في ��ه بقية الليلة بعد م�شاهدة امل�سرحية ثم نعود يف اليوم
التايل ملدينتنا؟) وو�سط حما�سن ��ا وت�أييدنا لهذه الفكرة املمتعة� ،إت�صلت يانكا
بامل�س ��رح وحجزت البطاق ��ات اخلم�س ،ومل مت�ض ب�ضع ��ة دقائق حتى �إت�صلت
هي ��كا وحج ��زت بيت� � ًا جمي ًال يف غاب ��ة مبنطق ��ة �أبل�سخا التي تق ��ع يف الطريق
للعر� ��ض امل�سرحي الذي يعر� ��ض �أي�ض ًا يف غابة مبنطقة ديفر يف الهواء الطلق
 .توزع ��ت املهمات ب�سرع ��ة كالعادة .حيث تكفلت هي ��كا وفيخر بالنبيذ وبع�ض
املقب�ل�ات ال�ضرورية الت ��ي نحتاجها بعد العودة من العر� ��ض ،يف حني �أ�شارت
يان ��كا ب�أنها �ستهت ��م بتوفري القهوة وقطع من كعك التف ��اح ،وقد �إقرتحنا �ألي�س
و�أنا �أن نقوم ب�إع ��داد وجبة فاخرة من �سمك ال�سلمون وال�سالطة ،نتناولها يف
البي ��ت اخل�شبي قبل العر� ��ض ب�ساعة تقريب ًا ،وقد �أ�ضف ��تُ فكرة �أخرى ،هي �أن
ننه ��ي �سفرتن ��ا ال�صغرية بتناول الغداء عندنا يف البي ��ت� ،أي نتوجه يف اليوم
التايل نحونا مبا�شرة.
� َ
إنط َل َق ��تْ �سيارت ��ان ،الأوىل تقوده ��ا �ألي�س ،ن�صحبها �أنا وفيخ ��ر نتبال �أطراف
احلدي ��ث حول امل�سرحية والتفا�صيل التي تتعلق بال�سهرة .وال�سيارة الأخرى
تقودها هيكا ومعها يانكا� ،سيارتان مملوئتان بكل ما يلزمنا من طعام و�شراب
و�أغطي ��ة وقه ��وة والكثري م ��ن التفا�صيل الأخ ��رى مبا فيها �أكيا� ��س خم�ص�صة
للنوم (من الن ��وع الذي ي�ستخدم يف املخيمات عادة) والتي ذكرتني بتلك التي
كان ي�ستخدمها كولن ول�سن �أثناء نومه يف حدائق لندن.
َ
ْ
بعد و�صولنا بدقائق انت�شرت ب�سرعة رائحة القهوة التي �أح�ض َرتها يانكا داخل
البي ��ت ،بينما �إن�شغلن ��ا نحن الأربعة ب�إدخال الأ�شي ��اء واحلاجات اىل الداخل،
فو�ضع ��تُ �أو ًال النبي ��ذ الأبي�ض يف الثالج ��ة مع الأجبان وبقي ��ة الطعام ،لن�أخذ
�أماكنن ��ا بعده ��ا خلف الطاول ��ة الكبرية (من النوع ال ��ذي يو�ضع يف املتنزهات
والغاب ��ات) الت ��ي انت�صب ��ت مقاب ��ل البي ��ت ،وملأتها �أك ��واب القه ��وة والكعك،
لنجل� ��س و�س ��ط املكان ال�ساحر ال ��ذي حتول يف كل �شيء اىل الل ��ون الأخ�ضر،
حتى �ضحكاتنا بدت وك�أنها قد ت�شبعت بهذا اللون .مرت �ساعة فقمتُ ب�إح�ضار
ال�سالط ��ة و�سمك ال�سلم ��ون الذي �أعددته بطريقة خا�صة ج ��د ًا نالت �إ�ستح�سان
اجلمي ��ع حل�سن احل ��ظ ،وقد �إكتمل ذل ��ك ب�أقداح النبي ��ذ الأبي�ض املالئ ��م دائم ًا
لل�سمك.
عن ��د حلول امل�ساء حان وقت �إنطالقنا نحو امل�سرح الذي يبعد ن�صف �ساعة عن
هذا ال�سك ��ن الذي يذكرين بالق�ص�ص واحلكايات اخليالية ،وهناك بد�أ العر�ض
املده� ��ش لإعجوب ��ة �شك�سبري ،حي ��ث جاب املمثل ��ون يف هذا امل�س ��رح ال�صيفي
املفت ��وح على كل اجلهات ،وه ��م يقدمون عر�ض ًا �إ�ستثنائي ًا بكل �شيء حتت هذه
ال�سم ��اء املفتوحة والأ�شج ��ار التي حتيط باملكان .وهذه ه ��ي ال�سنة اخلام�سة
وال�سبعون لوجود هذا امل�سرح الذي تخ�ص�ص فقط ب�أعمال �شك�سبري العظيمة،
خم�س ��ة و�سبع ��ون عام ًا دون توق ��ف .الطريف هو قبيل بداي ��ة العر�ض بدقائق
دخلت ملك ��ة هولندا ال�سابقة بياتريك�س (�أم امللك احل ��ايل) لت�أخذ مكانها قريب ًا
من ��ا ،هذه امل ��ر�أة املده�شة التي ق�ضت �أكرث من ثالث�ي�ن �سنة ملكة لهولندا تدخل
هك ��ذا بب�ساطة ،ي�صحبها �شخ�ص �آخر ،ليجل�سا و�سط جمهور امل�سرح ،دون �أن
ُي َف� � َّرغ لها �ص ��ف من الكرا�سي ،دخلت كملكة حقيقي ��ة وجل�ست كمتفرج حقيقي،
بال �ضجيج �أو حرا�سات �أو �إرباك للعر�ض واحلا�ضرين.
متاه ��ى املمثل ��ون مع �أج ��واء امل�سرحية يف ه ��ذا املناخ ال�ساح ��ر ،حيث لفحتنا
رائح ��ة الأ�شجار التي �إمتزجت مع نكهة العر�ض وجماله الذي يفوق الو�صف.
وبع ��د �ساعة تقريب ًا بد�أت الإ�سرتاحة الت ��ي ق�سمت العر�ض اىل ف�صلني ،عندها
خر َج قنينة نبيذ مع
َف َت َحتْ هيكا حقيبتها �أمامي ،لرتيني ماذا � ْأح َ�ض َرتْ معهاِ ،ل ُت ِ
بع� ��ض االقداح ،كما فع ��ل كل امل�شاهدين تقريب ًا ،والذي ��ن �أخرجوا من حقائبهم
قن ��اين خمتلفة الأ�شكال والألوان وبع�ض املقب�ل�ات التي �أخذو يتبادلون ق�سم ًا
منه ��ا م ��ع بع�ضهم .وبينما �إن�شغل ��ت يانكا بتح�ضري بع�ض قط ��ع اجلنب واللوز
وقط ��ع الطعام ال�صغرية� ،أدرتُ وجهي -بخجلي اجلنوبي -ونظرتُ اىل امللكة
الت ��ي كانت من�شغل ��ة ب�سعادة بحديث جانب ��ي ،وك�أين �أ�شكره ��ا يف �سري على
وجوده ��ا ال ��ذي عك�س �سهولة احلي ��اة وجمالها يف هولن ��دا دون �أي تعقيد ،ثم
�أدرتُ وجه ��ي م ��ن جديد للمجموعة و�أخ ��ذتُ ر�شفة من النبيذ ال ��ذي �إمتزج مع
طعم اجلنب ورائحة املكان وعطر اال�شجار التي �أحاطتنا مثل �أم ر�ؤوم.
� َ
إنط َل َق ْت �سيارتان ،الأولى تقودها �ألي�س ،ن�صحبها �أنا وفيخر
نتبال �أطراف الحديث حول الم�سرحية والتفا�صيل التي
تتعلق بال�سهرة .وال�سيارة الأخرى تقودها هيكا ومعها
يانكا� ،سيارتان مملوئتان بكل ما يلزمنا من طعام و�شراب
و�أغطية وقهوة والكثير من التفا�صيل الأخرى بما فيها
�أكيا�س مخ�ص�صة للنوم (من النوع الذي ي�ستخدم في
المخيمات عادة) والتي ذكرتني بتلك التي كان ي�ستخدمها
كولن ول�سن �أثناء نومه في حدائق لندن.

�أحفاد �سقراط :الكتاب الذي عالجني من الوباء
د .يا�سر عبد الح�سين
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منق ��ب الكتب �أم الروح الب�سيطة الوقادة نحو املعرفة
بح ��ب و�شغ ��ف ،ام دلي ��ل املكتب ��ات ب�شرقه ��ا وغربها،
ال ��ذي د�أب ان ال يعي� ��ش اللذة اخلا�ص ��ة بالعلم وحده
وك�أن ��ه بنك الكتب واحل ��ب ،و�صيدلي ��ة الفل�سفة ،بني
�أت ��ون االدب والفل�سف ��ة والتاري ��خ وال�سيا�سة ،وكما
�أ�سمته لطفي ��ة الدليمي ،وكما نحب ان ن�سميه (اخلال
النبي ��ل) ،ال ��ذي ق ��دم لن ��ا باق ��ة ورود عط ��ره امت ��دت
بر�شاق ��ة الفل�سفة عن ��د (�س�ؤال احل ��ب) ،وبني رفوف
(يف �صحب ��ة الكت ��ب) ،حي ��ث يطلق �صرخت ��ه (دعونا
نتفل�س ��ف) ،وهو يه ��م �شغفا عند (غواي ��ات القراءة)،
رغ ��م (مائ ��دة كورون ��ا) ،لينته ��ي بن ��ا نح ��ن ( احف ��اد
�سقراط) ،من دون ( كتبا ملعونة �أم ممنوعة) ،الكاتب
(علي ح�سني ) .
ويف قلب اجلزي ��رة االيرببية يف مدريد مدينة احلب
واجلم ��ال والأدب والثقاف ��ة ،عن ��د ل ��وركا وعلى اثار
غارثيال�س ��و دي ال فيغ ��ا ،وبري�ش ��ة لوب ��ي دي فيغ ��ا،
ورواي ��ات ميغيل دي ثربانت� ��س ،ويف املقهى الطريف
ال ��ذي كان يجل� ��س فيه ال�شاعر عبد الوه ��اب البياتي،
كان ال�ش ��وق واحلن�ي�ن ملكتبت ��ي يف بغ ��داد يت�صاعد،
وعي ��وين ترتق ��ب �صفح ��ات املكتب ��ات وا�صدقائ ��ي
الباحثني عن زادهم م ��ن اجلديد والنادر على ار�صفة

�ش ��ارع املتنب ��ي ،كاد االوك�سج�ي�ن العقل ��ي ان ينف ��ذ..
بعد �أكملت ب�ضعة الكت ��ب اليتيمة العربية يف رفويف
مبدري ��د ،لك ��ن وك�أن النا�شر واملثق ��ف (حممد هادي)
ي�ست�شع ��ر حاجت ��ي لط ��وارئ الكت ��ب ،فيم ��دين كرما
ب�سل�سل ��ة م ��ن الكت ��ب اجلميل ��ة م ��ن �إ�ص ��دارات (دار
الرافدي ��ن) الرائع ��ة ،الت ��ي اتناولها ب�شغ ��ف تتجاوز
فرحة عثور الطفل على �أمه بعد غياب ل�ساعات.
وما �أن حل الفايرو�س �ضيفا ثقيال على ج�سدي ،حتى
�شع ��رت ب ��اين بت �أك�ث�ر حاج ��ة يف دي ��ار الغربة اىل
�صدي ��ق حقيقي ي�ؤن� ��س غربتي وين�سين ��ي �صرخات
رئت ��ي التي بات ��ت ت�ستغي ��ث ،ومل يعط ��ي الأطباء يل
�س ��وى احلدي ��ث ع ��ن الراح ��ة وحماولة امل�ش ��ي ،لكن
جاء العالج �سريعا بكت ��اب اخلال علي ح�سني (احفاد
�سقراط :ق�صة الغرام بالفل�سفة من �أر�سطو اىل مريلو
بونتي) الذي �صدر عن دار الرافدين للطباعة والن�شر
يف ني�سان .٢٠٢١
تظهر عراقي ��ة اخلال بو�ضوح عندم ��ا يعلن بو�ضوح
اعجاب ��ه بطالي�س .عندم ��ا يقول �أر�سط ��و �أن طالي�س
م�ؤ�س�س نوع من الفل�سفة يرى �أن املبد�أ الأول للأ�شياء
هو املاء ،ويقال �إن ه ��ذه الفكرة ا�ستمدها طالي�س من
البابلي�ي�ن� ،إذ حتكي �إحدى الأ�ساط�ي�ر البابلية �أن كل
�ش ��يء كان بحرًا ،وقد و�ضع الإله مردوخ ح�صريًا من
الق�صب فوق �سطح املاء فرتاكم عليه الطني (�ص ،)١٤
ب�أ�سلوبه اجلمي ��ل �أعي�ش الده�شة الإن�سانية معه على
اعتاب الفال�سفة الكبار ،وك�أن منهجية علي ح�سني ان
يقدم الفل�سفة على طبق ي�سهل التهامه حتى ملن ال ميلك
حتى ا�سنان وفق مبد�أ ،مارك مان�سون �صاحب الكتاب
ال�شه�ي�ر (ف ��ن الالمباالة) �أن يح ��ول الفيل�سوف املثري
لل�ضجر ،عند معظ ��م القراء� ،إىل معلم ي�شري بو�ضوح

�إىل �أهمي ��ة بن ��اء جمتمع دميقراط ��ي وين�شد ال�سالم.
رغ ��م امياين ال�شدي ��د باملدر�سة الواقعي ��ة ،لكني كنت
اق ��را تفا�صي ��ل جميل ��ة ع ��ن حي ��اة عمانوئي ��ل كانت،
وخ�صو�ص ��ا ع�شق ��ه للريا�ض ��ة واهتمام ��ه ب�صحت ��ه،
وك�أنه ��ا ر�سال ��ة ب ��ان ا�ستم ��ر يف ع ��امل الريا�ضة الذي
اوا�ضب عليه وخ�صو�صا امل�شي.
ثم ير�سل اخل ��ال يف كتابه ر�سالة �أخرى ليقول يل ان
هذا الكتاب �شفاء للروح ،باعتماده على الفل�سفة التي
�سمي ��ت على ا�س ��م الفيل�سوف ال ��ذي يق ��ول :الفل�سفة
الت ��ي ال ت�شف ��ي الآالم الب�شري ��ة ه ��ي حم� ��ض هب ��اء،
فالفل�سفة التي ُال تربئ الروح من معاناتها ،ال تختلف
ع ��ن ط ��ب ال ي ��داوي ً
مري�ض ��ا وال ي�شفي علي�ل�ا) (�ص
� ،)١٦أيبق ��ور الفيل�س ��وف العظيم والذي ق ��د قال فيه
(�ستيف جوبز) �إّنه م�ستعد للتنازل عن جميع خرباته
التكنولوجي ��ة مقابل ق�ضاء �أم�سية م ��ع �أبيقور ،كيف
ال وه ��ذه املدر�سة تركز عل ��ى الر�ضا النف�سي وال�سالم
الداخلي الب�شري.
وع��ن الرجل ال��ذي �أدخ��ل الفل�سفة اىل غرفة النوم،
ور�ؤي ��ة �سقراط ال��ذي يقول ك��ان ي�ق��ول( :ال �أع��رف
�سوى �شي ًئا واح �دًا وه��و �أين ال �أع��رف �شيئا) عرب
منهج البحث الدائم� ،سقراط القبيح كما جاء و�صفه
(�أق�ب��ح �إن���س��ان يف �أث�ي�ن��ا ،عيناه جاحظتان كعيني
�ضفدع ،و�شفتاه غليظتان ،و�أنفه �أفط�س ،وكانوا
ي�سمونه ال���ض�ف��دع)���( .ص  ،)٢٦ي�ق��دم لنا ك��ل هذا
اجلمال ،ال��ذي وق��ف �أمامه الكندي العظيم ليجعله
مبثابة االم��ام ! ،ب��ل و�صل الأم��ر لنيت�شه بالقول:
�أن الفل�سفة ال�سقراطية تنا�صب العداء كل معرفة ال
تقرتن بالإن�سان ،و�صوال اىل امل�شهد الأخري من حياة
�سقراط ،جنده يجل�س بني تالمذته ويقول لهم( :لقد

حُ كم علي بالإعدام ،وهذا
ال يحزنني ،بل ي�سعدين
�أن �ن��ي ان �ت �� �ص��رت ،وم��ع
�أن ال� �ن ��ا� ��س ي� � ّع ��دون
امل���وت �أك�ب�ر ال���ش��رور
و�أق �� �س��اه��ا� ،إّال �أن�ن��ي
�أخ ��ال� �ف� �ه ��م يف ذل ��ك
و�أ ّف�ضل امل� ُ
�وت حرًا،
على �أن �أعي�ش عبدًا)
(�ص )٣٣
ث � ��م ي� �ت� �ح ��دث ع��ن
م�سل�سل اجل�م��ال
يف ع � �ل ��اق� � � ��ة
الأ� �س �ت��اذ بطالبه
ب� �ي��ن �� �س� �ق ��راط
وار�� � � �س� � � �ط � � ��و
و�أف� �ل ��اط � � ��ون،
التلميذ املن�شق كما ا�سماه ،الذي رف�ض
نظريه معلمه املثالية ،حيث متكن ار�سطو من تخ�صيب
الفل�سفة باملالحظة اليومية للحياة ،وك�م��ا يقول
اخلال ،اذا (كان للفل�سفة من رئي�س جلمهوريتها ،فهو
بالت�أكيد ذلك الرجل �صاحب الأنف الأفط�س ،الق�صري
والبدين ،والذي ال ي�شاهد �إال وهو يرتدي املالب�س
الرثة ،و�أعني به �سقراط) �ص  ،٣٩ولهذا كان الثالثة
ار�سطو و�سقراط وافالطون يعي�شون يف ترابط رغم
اختالف �أفكارهم .ولهذا عا�ش الكندي حياته مت�أثرا
بالفال�سفة الكبار ،كما ك��ان اجلاحظ ينقل عنه انه
بخيال ،لكن اخلال يدافع عنه وقال امنا عا�ش الكندي
ب�ه��ذه ال �� �ص��ورة ،ليكون �أق ��رب اىل � �ص��ورة قدوته

�� � �س� � �ق � ��راط،
ح � � � � � �ي� � � � � ��ث
ك�شفت �سرية
ال� �ك� �ن ��دي �أن� ��ه
ا� �س �ت �ط��اع منذ
�أن ك��ان �صبيًا،
�أن ي �ط �ل��ع على
ال�تراث الفل�سفي
ال � �ي� ��ون� ��اين ،ث��م
ي��دخ��ل ك��ات�ب�ن��ا يف
بطون علم الكندي
ل� �ي� ��� �س� �ت� �خ ��رج م��ن
ال�ك�ن��وز م��ا اجملها،
وت� � ��� � �س� � ��أل � ��ت اي� ��ن
مناهجنا اجلامعية
م � ��ن ه � � ��ذا ال� �ع� �ل ��وم
ال� �ع� �ظ� �ي� �م ��ة! .وك� � ��أن
ال �ك �ن��دي ق �ت��ل م��رت�ين:
ح� ��اول ال �ك �ن��دي �أث �ن��اء
الأوىل ع�ن��دم��ا
حياته �أن ين�شئ مدر�سة لعلوم الفل�سفة ،لكنه واجه
معار�ضة كبرية من رجال الدين ،والثانية يف ع�صرنا
الراهن ،عرب الإهمال والتجهيل املتعمد.
ث ��م ي�سرب علي ح�سني جمال كانت وذوقه ،والذي كان
ال ي� ��أكل اكرث من وجبتني طع ��ام كما �أفعل انا ،واالهم
وف ��ق تخ�ص�ص ��ي يف العل ��وم ال�سيا�سي ��ة� ،أتذكر اين
در�س ��ت بع�ض من بواطن فك ��ره يف الفكر ال�سيا�سي،
كيف ال وهو وكان �أول �شخ�ص يت�صور ت�أ�سي�س هيئة
عاملي ��ة قادرة على �ضم ��ان ال�سالم يف الع ��امل ،وكانت
ه ��ذه الفكرة الت ��ي طرحها يف كتابه م�ش ��روع لل�سالم

الدائ ��م ،ويف مقاربة جميلة (بامت ��ان والفل�سفة) كتبه
م ��ارك واي ��ت بالتع ��اون م ��ع روب ��رت �آرب ،يخربن ��ا
امل�ؤلف ��ان �أن بامت ��ان كان يبح ��ث ع ��ن احلقيق ��ة مثلما
بحث عنها �إميانويل كانت ،و�أن الأ�سئلة التي طرحها
بامت ��ان تنته ��ي �إىل نف�س ال�س�ؤال ال ��ذي طرحه كانت
ح ��ول دورنا يف هذا العامل ،ولعل �أول عبارة يطرحها
كت ��اب بامت ��ان والفل�سف ��ة ه ��ي� :إنن ��ا �أذكي ��اء� ،إذ �أننا
فال�سفة (�ص  ،)٦٧كما حمل عنوان ف�صل الكتاب.
ث ��م يف ف�صل جديد حتت عن ��وان (معطف هيغل الذي
�أنق ��ذ الفل�سف ��ة م ��ن ال�ضي ��اع) ي�ضع ق�ص ��ة جميلة عن
معط ��ف مارك� ��س يف مقارب ��ة رائع ��ة ب�أ�سل ��وب ادبي،
كان كارل مارك� ��س يرتدي مالب�س منا�سبة ،لكنه �أغرم
باملعاطف ،ومن الأمور الطريف ��ة �أو امل�ؤملة يف حياته
�أّن ��ه ا�ضط ��ر ع ��ام  ،1850لأن يرهن معطف ��ه من �أجل
�ش ��راء وجبة ع�شاء لعائلته ،وق ��د وجد نف�سه ممنو ًعا
م ��ن دخول غرف الق ��راءة يف املكتب ��ة الربيطانية لأن
مالب�س ��ه كانت غري الئقة ح�سب ق ��ول موظف املكتبة،
وق ��د �أ�شار مارك� ��س �إىل الطريقة ال�ض ��ارة التي ميكن
للمالب� ��س ،الت ��ي ه ��ي �سلع ��ة� ،أن تلع ��ب دورًا لتقليل
ورف ��ع من �ش�أن �صفات كائ ��ن ب�شري ،ولهذا كان يقول
عن املعاط ��ف �إنها متتل ��ك حي ��اة �شيطانية�(.ص ،)٧٤
ليدخ ��ل بعده ��ا ب�أ�سل ��وب �شي ��ق يف رح ��اب الفل�سف ��ة
الهيغيلي ��ة ،الت ��ي جعلت م ��ن لينني يكت ��ب يف دفاتره
الفل�سفي ��ة �أن ��ه :من امل�ستحي ��ل فهم كت ��اب ر�أ�س املال،
دون درا�سة م�ستفي�ض ��ة ملنطق هيغل ،فلما حّ ل مر�ض
الكولريا بدا هيغل غري قلق من الوباء على خلفية ّقلة
اختالط ��ه بالنا�س ،وهو �ش ٌكل من ال�شجاعة دفع ثمنه،
وه ��ذه ر�سال ��ة �أخرى يقدمه ��ا الفال�سفة لع ��امل الوباء
الذي نعي�شه اليوم.
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اقــــرأ
توين موري�سون ..
�سرية خمت�صرة لكاتبة �شجاعة

�ص ��در عن دار املدى كتاب بعنوان "�سرية خمت�صرة لكاتبة
�شجاع ��ة" ت�ألي ��ف الروائي ��ة الأمريكي ��ة ال�شه�ي�رة ت ��وين
موري�س ��ون وترجم ��ة وتق ��دمي الروائي ��ة والكاتب ��ة لطفية
الدليمي ،ت ��وين موري�سون ح�صلت عل ��ى جائزة بوليتزر
ع ��ن روايته ��ا "املحبوب ��ة" ع ��ام  1988الت ��ي �أ�سهمت يف
ت�أهيله ��ا لأن ت�صبح �أول كاتبة �سوداء حت�صل على جائزة
نوبل يف الأدب عام  .1993وحتولت روايتها "حمبوبة"
�إىل فيلم لعبت بطولته �أوبرا وينفري.

 45خزاف ًا وخزافة فـي معر�ض "حكايا الطني"
عامر م�ؤيد
افتت ��ح معر� ��ض اخل ��زف العراق ��ي (حكاي ��ا
الط�ي�ن  )٢عل ��ى قاع ��ة جمعي ��ة الفنان�ي�ن
الت�شكيليني العراقي�ي�ن ومب�شاركة ما يقارب
 45خزافا وخزافة.
و �شه ��د املعر� ��ض ح�ض ��ور ًا مبه ��ر ًا م ��ن قبل
�شخ�صيات دبلوما�سية وثقافية وفنية وعدد
م ��ن املهتم�ي�ن واملتابع�ي�ن للم�شه ��د الثق ��ايف
والفني يف العراق.
وامللف ��ت للنظ ��ر ان ه ��ذا املعر�ض يع ��د حدث ًا
ح

ول العا

لم

نوعي ًا ممي ��ز ًا �شاركت فيه نخب ��ة من خزايف
العراق ولع ��دة اجيال حيث عر� ��ض مايقرب
عن ت�سعني عم�ل�ا فنيا الكرث من اربعني فنانا
وفنانة وامتازت االعمال باختالف الأ�ساليب
وطرائق العمل والتنفيذ.
وق ��ال رئي� ��س جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيليني
قا�س ��م �سبت ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ،ان
"اجلمي ��ل ه ��و امل�شارك ��ة م ��ن قب ��ل خمتلف
االجي ��ال وتواجده ��م يف معر� ��ض واح ��د
للخزف وهذا ما ميز املعر�ض".
وا�ش ��ار اىل ان "هن ��اك اعم ��اال ابداعية مهمة
من قب ��ل اجليل اجلدي ��د وهي ت�ؤك ��د ان هذا
الف ��ن �سي�ستمر به ��ذا اجليل ال ��ذي �سين�ضج
جتاربه بكل ت�أكيد".
وب�ي�ن �سبت ��ي ان "احلرك ��ة الفني ��ة يجب ان

وترتقي اىل العاملية".
علي قا�سم حمزة احد امل�شاركني يف املعر�ض
اكد يف حديث ��ه لـ(املدى) ،انه "�شارك يف هذا
املعر�ض بعملني فقط وق�صتهما رجل وامر�أة
ومعاناتهم ��ا يف هذا الوق ��ت وبهذه الظروف
ال�صعبة".
وا�ض ��اف ان "املعر�ض كان متميزا بتفا�صيله
كاف ��ة ال�سيما مع م�شاركة م ��ا يقارب خم�سني
جتربة من قبل احلزافيني".
وب�ي�ن ان ��ه "حا�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة اخل ��زف
لل�شب ��اب ارب ��ع م ��رات حيث اعر� ��ض اعمايل
من ��ذ ع ��ام  2014وان العم ��ل به ��ذا اجلان ��ب
ت�ستم ��ر وان ا�ستمراريته ��ا من خ�ل�ال اقامة بينم ��ا عرب وكي ��ل وزارة الثقافة عماد جا�سم متع ��ب اىل ح ��د كبري" .اينا�س عل ��ي  -طالبة
خمتلف ��ة االن�شط ��ة فيم ��ا يخ�ص اخل ��زف او ع ��ن انبه ��اره باملعر� ��ض قائال "هن ��اك اعمال ماج�ستري يف هند�سة العمارة كانت حا�ضرة
الفن الت�شكيلي وبقية الفنون االخرى".
م�شارك ��ة اعط ��ت قف ��زة نوعي ��ة لف ��ن اخلزف يف املعر� ��ض تق ��ول بحديثه ��ا لـ(امل ��دى) ،ان

هذه هو الوقت الأمثل ل�شرب القهوة
قال ��ت الطبيب ��ة و�أخ�صائي ��ة التغذية
الرو�سي ��ة� ،إيرينا لي ��زون� ،إن تناول
القهوة يف ال�صباح لن ي�ضر بال�صحة
يف حال �شربها مع الطعام �أو بعده.
و حتد ث ��ت

الطبيب ��ة لإذاعة "�سبوتني ��ك" قائلة:
"حتف ��ز القه ��وة �إنت ��اج حم� ��ض
الهيدروكلوري ��ك .و�إذا �شرب ��ت
القهوة على معدة فارغة ،ف�سيبد�أ يف
املع ��دة �إنتاج ع�صري ه�ض ��م الطعام،
لك ��ن ال يوج ��د طعام فيه ��ا .ولدى
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يعان ��ون
م ��ن م�ش ��اكل يف اجله ��از

اله�ضم ��ي ،والأ�شخا� ��ص املعر�ض�ي�ن يحت ��اج �إليها الإن�سان ،لكنه ميكن �أن
لزي ��ادة حمو�ضة املع ��دة ،خا�صة مع يكون وجبة خفيفة جيدة .و�أ�ضافت:
التهاب املع ��دة ،ميكن �أن ي� ��ؤدي ذلك "ميك ��ن �أن تك ��ون القه ��وة خي ��ارا
�إىل ال�شع ��ور ب ��الأمل وع ��دم الراح ��ة للوجبات اخلفيف ��ة� ،إذا اخرتت مثال
واحلمو�ض ��ة املعوية".و�أ�ش ��ارت بينها وبني رغيف اخلبز� .سنقلل من
الطبيب ��ة �إىل �أن �ش ��رب القه ��وة يف اجل ��وع و�سيتلقى ج�سمن ��ا الدهون.
النه ��ار ال يج ��ب �أن ي�صب ��ح بدي�ل�ا لكن الوجبة الرئي�سة يجب �أن تكون
للع�ش ��اء �أي�ضا� ،إذ �أن هذا امل�شروب ال متوازنة – بالفيتامين ��ات والدهون
يحتوي على العنا�صر الغذائية التي والكربوهيدرات والربوتينات".

"املعر�ض راقي مبعنى الكلمة بعيدا عن اية
جماملة هناك طاق ��ات �شبابية عظيمة وجيل
مبدع ،وهناك اعمال ت�ستحق ان تتواجد يف
معار�ض عاملية اي�ضا".
وا�ش ��ارت اىل ان "التكني ��كات يف بع� ��ض
االعم ��ال غريب ��ة ومبدع ��ة وتق ��دم اف ��كارا
للمتلق ��ي بلغ ��ة �صامت ��ة وبتعاب�ي�ر حتكيه ��ا
املنحوت ��ة" ،مبين ��ة انه ��ا "معي ��دة يف احدى
اجلامعات وتدر�س الطلبة مادة الر�سم احلر،
ولكن بعد ر�ؤيتها العمال املعر�ض ت�أكدت بان
ه�ؤالء اخلزافني هم اال�ساتذة".
وتابعت علي انه هناك "اح�سا�س فني وعمق
بالتفك�ي�ر حي ��ث يوج ��د م ��زج ب�ي�ن املا�ض ��ي
واحلا�ض ��ر ب�أ�سلوب ع�ص ��ري وبتكنيك فنان
خزيف عراقي".

دمية "مريكل" تباع
يف �أملانيا بـ 189يورو

جينيفر �أني�ستون عملت يف مهنة تو�صيل الب�ضائع
ك�شف ��ت النجم ��ة الأمريكي ��ة جينيف ��ر �أني�ست ��ون عن
�إح ��دى الوظائ ��ف الت ��ي �شغلتها قب ��ل �أن تعمل
كممثلة.
وخ�ل�ال ظهوره ��ا يف برنام ��ج "ذا توناي ��ت
�شو" للرتوي ��ج للجزء الثاين م ��ن م�سل�سلها
التلفزيوين "العر� ��ض ال�صباحي" ،اعرتفت
�أني�ستون ،التي انتقل ��ت من لو�س �أجنلو�س
�إىل نيوي ��ورك عندما كانت طفلة ب�أنها عملت
"لتو�صي ��ل بع�ض الط ��رود بالدراجات ملدة
يوم واحد يف مدينة نيويورك".

و�أو�ضح ��ت �أني�ست ��ون �أنه ��ا كان ��ت تعم ��ل يف وكالة
�إعالن ��ات ،تعم ��ل فيه ��ا �أمها ،بع ��د املدر�س ��ة .و�أنه يف
ي ��وم من الأيام مل يح�ضر عامل التو�صيل بالدراجات
اخلا�ص بهم ،فحلت حمل ��ه ليوم واحد من �أجل جني
�أم ��وال �إ�ضافية ،ح�سبما ذكرت ��ه �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية .وتقول النجم ��ة الأمريكية �إنها اكت�شفت
بع ��د ذل ��ك �أنه ��ا "مل تك ��ن م�ستع ��دة متام� � ًا للتنقل يف
�ش ��وارع مانهاتن ال�صاخبة والفو�ضوية يف كثري من
الأحي ��ان" .و�أ�ضافت�" :أعتقد �أنني ق ��د ركبت �سيارة
�أجرة فقط لإنهاء اليوم".

�سكارليت جوهان�سون �ضد ديزين من �أجل  100مليون دوالر
تط ��ور جدي ��د يف الأح ��داث بخ�صو� ��ص
�أزمة �سكارلي ��ت جوهان�سون مع �شركة
دي ��زين ،حي ��ث اكدت بع� ��ض املواقع
االخباري ��ة �أن جوهان�س ��ون بات ��ت
تطال ��ب بتعوي� ��ض حالي ��ا ي�ص ��ل
�إىل  100ملي ��ون دوالر ،وذل ��ك
بعدم ��ا و�صل ��ت اخلالفات بني
�سكارلي ��ت جوهان�س ��ون

و�شركة دي ��زين لطريق م�س ��دود �إثر خرق
ال�شرك ��ة للعق ��د املن�صو� ��ص بينه ��ا وب�ي�ن
جوهان�سون .التقرير �أ�ضاف �أن �سكارليت
مل تك ��ن عل ��ى عل ��م بامل ��رة �أن الفيل ��م �سيتم
طرحه عل ��ى �شا�شة من�صة ديزين بالتزامن
مع عر�ضه بدور العر�ض ،وهو ما اعتربته
خرق ��ا للتعاق ��د ال ��ذي كان ين� ��ص عل ��ى �أن
الفيل ��م �سيتم طرح ��ه ب ��دور العر�ض فقط،

وه ��و ما �أث ��ر على العم ��ل بعدم ��ا �أحجمت
فئة كبرية ممن �أتيح ��ت لها م�شاهدته على
املن�صة من الذه ��اب �إىل ال�سينما وبالتايل
قل�ص ��ت �أرباح ��ه يف �شب ��اك التذاكر .وهو
الأم ��ر ال ��ذي ي�ؤثر ب ��كل ت�أكيد عل ��ى �أرباح
�سكارليت التي كان لها ن�صيب من الأرباح،
وبالت ��ايل ف�إنه ��ا اعتربت ما ح�ص ��ل ت�أثري ًا
مبا�شر ًا على ن�سبة �أرباحها من العمل..

�صمم �أحد امل�صانع املتخ�ص�صة ب�صناعة �ألعاب الدببة يف
كوب ��ورغ ب�أملانيا "دبة دمي ��ة" للبيع يف الأ�س ��واق بقيمة
 189ي ��ورو ،مبنا�سب ��ة رحيل �أنغيال م�ي�ركل عن من�صبها
كم�ست�شارة لأملانيا.
وي�صم ��م م�صن ��ع �أمل ��اين من ��ذ ق ��رن دم ��ى الدبب ��ة ،لكن ��ه
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�صمم بني الفينة والأخرى دمى دببة
ل�شخ�صيات �شهرية حول الع ��امل ،حيث �صمم �سابقا دمى
لر�ؤ�س ��اء �أمريكا ،مثل باراك �أوبام ��ا ،وثيودور روزفلت،
و�أبراه ��ام لنكول ��ن ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أح ��د امل�ست�شاري ��ن
الأمل ��ان هيلموت �شميدت ،وامللك ��ة �إليزابيث الثانية ملكة
بريطانيا.
وتظه ��ر دمية "الدبة مريكل" وه ��ي ترتدي �سرتة حمراء
و�س ��رواال �أ�س ��ود ،وو�ضع ��ت �أيديها ب�ش ��كل متجاور مثل
حركة مريكل ال�شهرية.
و�صنع ��ت من هذه الدمية  500قطعة فقط ،و�سيتم تقدمي
�إحداه ��ا �إىل مريكل �شخ�صيا ،حيث �ستح�صل على اللعبة
رق ��م  ،16وهي عدد ال�سن ��وات التي ق�ضته ��ا يف من�صبها
كم�ست�شارة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بني �سرقة و�سرقة
يف مرات كثرية �أحاول �أن
�أتخيل مباذا يفكر املواطن
الأوروبي وهو يذهب يف
ال�صباح ل�شراء �صحيفة �أو
البحث عن كتاب جديد ،بالت�أكيد
�ستكون اهتماماته متعلقة
ب�أحدث �إ�صدارات دور الن�شر
وهناك من يهتم ب�ش�ؤون البيئة
�أو البحث عن �أماكن لق�ضاء
�أيام الإجازات ،وهناك نوع من
القراء ي�صرون على تتبع �أخبار
امل�شاهري� ،أو معرفة �أنواع
جديدة من الزهور يزينون
بها احلدائق ،و�أتخيل القارئ
العربي على قلته وهو �ضجر
من ال�صحيفة و�أخبارها التي ال
حتمل �إال وعد ًا باخلراب ،و�آما ًال
باخلوف والرعب و�أحاديث
عن الف�ساد الذي ا�ست�شرى يف
كل مكان� ..أما القارئ العراقي
فهو حما�صر بني مطوالت عن
الإجناز الكبري الذي حتقق من
خالل الدميقراطية العراقية.
ولأنني ال �أريد �أن �أُدخل القارئ
يف نفق مظلم عن غياب قواعد
اللعبة ال�سيا�سية التي يراد
منها �إنتاج حالة من الإ�سفاف،
�س�أحتدث عن الكتب ،فقد قر�أت
�ضمن �أخبار الكتب واملكتبات
�أن كتاب "التاو" حقق مبيعات
قيا�سية يف العديد من دول
�أوروبا ،والتاو كتاب يف
الفل�سفة كتبه الفيل�سوف
ال�صيني الوت�سو ،وهو
معا�صر لكونفو�شيو�س ،ويعده
الكثريون من الدار�سني للفل�سفة
ال�صينية الفيل�سوف الأول.
من بني احلكايات التي �ضمها
كتاب (التاو) ،اخرتت هذه
احلكاية التي تفاجئنا بحداثتها
برغم �أ ّنها تعود �إىل ما قبل �ألفني
و�أربعمائة عام.
واحلكاية تقول:
كان يف بالد "ت�سي" رجل يدعي
"كو�ؤ" وكان غني ًا جد ًا ،وكان
يف بالد "�سونغ" رجل يدعي
"هيانغ" وكان فقري ًا جد ًا .ذهب
الرجل الفقري �إىل الغني و�س�أله
ماذا فعل لي�صبح غني ًا؟! فقال
له "مبمار�ستي ال�سرقة .فعندما
بد�أت �أ�سرق ح�صلت ،خالل
�سنة ،على ما يفي بحاجتي.
ويف غ�ضون عامني �أ�صبحت يف
بحبوحة ،وخالل ثالث �سنوات
�أ�صبحت مو�سر ًا ثم �أ�صبحت
من الأعيان ،ومل يطلب الفقري
املزيد من الإي�ضاحات ،فودّعه
والأر�ض ال تكاد ت�سعه من
الفرحة و�شرع للتو يف ال�سرقة،
يت�سلق اجلدران �أو يثقبها،
م�ستحوذ ًا على كل ما يتفق
ورغبته ،لكن ما لبث �أن �ألقي
عليه القب�ض .ف�أعاد ما ا�ستوىل
عليه �إىل �أ�صحابه وخ�سر زيادة
على ذلك ،القليل الذي كان ميلكه
من قبل ،والعتقاده ب�أن "كو�ؤ"
قد خدعه ،ذهب �إليه والمه لوم ًا
�شديد ًا ،ف�س�أله "كو�ؤ" ،وقد
عقدت الده�شة ل�سانه:
كيف ت�صرفت؟
وعندما روى له الفقري
طريقته� ،صاح "كو�ؤ" :مل
�أجمع ثروتي عن طريق هذا
النوع من ال�سرقة ،ف�أنا �سرقت
بح�سب الوقت والظروف ،فقد
ا�ستحوذت على الأ�شياء قبل
�أن ت�صل �إىل النا�س� ،إن كل ما
عندي �سرقته ،ولكن قبل �أن
ي�ؤول �إىل �أي �شخ�ص� ،أما �أنت
فقد �سرقت ما تركته �أنا للنا�س،
ماقمت به �أنا �سرقة عامة ال
يعاقب عليها� ،أما ما قمت به �أنت
ف�سرقة خا�صة ويعاقب عليها� ،إن
النا�س من �أمثايل يعي�شون من
�سرقاتهم ،دون �أن يكونوا يف
هذا ل�صو�ص ًا".

خمرج عراقي يفوز ب�إحدى جوائز مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة
�ستكون مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع
مناطق البالد.
بغداد C° 22 - C° 39 /الب�صرة C° 24 -C° 41 /
�أربيل C° 21 - C° 37 /النجف C° 22 -C° 39 /
املو�صل C° 22 - C° 38 /الرماديC° 21 -C° 39 /

متابعة املدى
ف ��از الفيل ��م العراق ��ي "جنائ ��ن
مع ّلق ��ة" ،لأحم ��د يا�س�ي�ن ،بجائ ��زة
جلن ��ة التحكي ��م الر�س ��مية لور�ش ��ة
"فاين ��ال كات" ،يف (ال ��دورة الـ78
�أيل ��ول  )2021لـ"مهرجان فيني�س ��يا
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل" ،ك�أف�ضل فيلم
يف مرحلة ما بعد الإنتاج ،بالإ�ضافة
�إىل  4جوائز �أخرى.
ق�صة املراهق
يروي "جنائن مع ّلقة" ّ
�أ�سع ��د ( 12عام� � ًا) ،ال ��ذي يعرث على
دمي ��ة جن�سي ��ة �أمريكي ��ة يف مك � ٍ ّ�ب
للنفاي ��ات يف بغ ��داد .وبينم ��ا يعرب
منطق ��ة حم ّرم ��ة ،يجد نف�س ��ه و�سط
معرك� � ٍة ب�ي�ن مُدافع�ي�ن ع ��ن حق ��وق
الإن�سان ،وقوى ا�ستغاللية للت�سليع
الر�أ�سمايل ،وق ��وى �أ�صولية دينية،
يف ح � ّ�ي فق�ي�ر يقطن ��ه يف املدين ��ة
نف�سها.

بعد عدد من الأف�ل�ام الق�صرية ،منها
"�أطفال الله" و"يوم لآخر" و"ا�سمي
حمم ��د" ،بالإ�ضاف ��ة اىل جت ��ارب
ناجحة يف التمثي ��ل ،يخو�ض �أحمد
يا�سني جتربة جديدة ،قطعت �شوط ًا
فيلم روائي.
كبري ًا يف حتقيق ٍ
يتح ��دث يا�س�ي�ن ع ��ن حكاي ��ة الفيلم
قائال� 6 :أيام يف الأ�سبوع ،ي�ستيقظ
�أ�سعد ( 12عام ًا) وطه ( 28عام ًا) مع
�أول دع ��وة �إىل ال�ص�ل�اة ،للتوجّ ��ه
�إىل الطمر ال�صح ��ي ،جنائن مع ّلقة،
املع ��روف ب�أ ّنه خليط �س ��ام من تالل
النفاي ��ات ،املنت�ش ��رة يف منطق� � ٍة
تقطنها مئ ��ات العائالت .يعرث �أ�سعد
عل ��ى "روب ��وت" ،دمي ��ة �أمريكي ��ة
ً
بحج ��م �إن�س ��ان ،يعر�ضه ��ا عل ��ى طه ويع ��ي ف ��ورا �إمكانياته ��ا ،ف ُيج�ب�ر
كهدي� � ٍة ،لإ�شب ��اع رغبت ��ه العاطفي ��ة� ،أ�سعد على العمل معه �شراك ًة .تنجح
في ّتهم ��ه ط ��ه بخ ��رق الأع ��راف جتارتهما ،وت ��د ّر عليهما ما ًال كثري ًا،
والقوان�ي�ن الأخالقي ��ة� .صدف ��ة ،قب ��ل �أنْ ُي ��درك �أ�سع ��د �أ ّن ��ه يُ�س َت ّ
غل.
يكت�ش ��ف �أم�ي�ر ( 18عام� � ًا) الدمي ��ةُ ،تختط ��ف الدمي ��ة بدواف ��ع الغريزة،

فيخاط ��ر �أ�سع ��د بحيات ��ه لإنقاذه ��ا،
متخ ّفي ًا عن عيون النا�س و�أل�سنتهم،
ُلحون على طه ب�أنْ يت�ص ّرف
الذي ��ن ي ّ
ليغ�سل الع ��ار .يهرب �أ�سعد ،حماو ًال
حماية الدمي ��ة� ،إىل ناقل ��ةٍ مهجورة

للجن ��ود الأمريكي�ي�ن ،ملجئ ��ه يف
اجلنائ ��ن املع ّلقة .لك ��نّ الأوان فات،
ودفن ��ت الدمي ��ة م ��ع �أحالم ��ه ،ليبد�أ
رحلة من �أج ��ل كربيائ ��ه ،باحث ًا عن
دميت ��ه املخطوفة ..وي�ضيف املخرج
العراق ��ي ال�ش ��اب ان" :الفكرة قائمة
عل ��ى جترب ��ة و�أح ��داث حقيقي ��ة،
ح�صل ��ت �أي ��ام القت ��ال الطائف ��ي،
ووج ��ود الق ��وات الع�سكري ��ة
الأمريكية املحت ّل ��ة يف بغداد .كتبتُ
معاجل ��ة ب�سيط ��ة حينها ،بن ��اء على
التجرب ��ة .لكنّ درا�ست ��ي املاج�ستري
يف مدر�س ��ة لندن لل�سينم ��ا �أبعدتني
عن العمل عليها قلي ًال .بعد ح�صويل
على �شهادة املاج�ستري ،عن م�شروع
فيلم "�أطف ��ال الله" ،املُ�صوّ ر بكامريا
�ال"،
 35مم ،بدرج ��ة "امتي ��از ع � ٍ
وبت�شجي � ٍ�ع من رئي�س ��ة ق�سم الكتابة
يف اجلامع ��ة ،مارغري ��ت غلوف ��ر،
ع ��دت �إىل كتاب ��ة حكاي ��ة "جنائ ��ن

مع ّلق ��ة" ،كردّة فعل يل على م�شاهدة
"القنا� ��ص الأمريك ��ي" ،ال ��ذي �أثار
غ�ضب ��ي حينه ��ا .وع ��ن اجله ��ات
الداعم ��ة للفيلم يق ��ول �أحمد يا�سني:
"ح�صل الفيلم على دعم حملي ،على
امل�ست ��وى احلكومي ،يُعت�ب�ر كبري ًا،
مقارن ��ة م ��ع امل�شاري ��ع ال�سينمائي ��ة
ال�سابق ��ة ،خ�صو�ص� � ًا م ��ن "وزارة
الثقاف ��ة" العراقية .هن ��اك ت�سهيالت
وموافق ��ات لوج�ستي ��ة ،التي �سهّلت
العم ��ل ،ك�إ�ص ��دار ت�أ�ش�ي�رات دخول
خا�صة
للفريق الأجنبي ،وت�سهيالت ّ
ب�إدخ ��ال املعدّات ،و�أي�ض� � ًا احلماية،
�إذ �أ ّمن ��ت "وزارة الداخلية" و�أهايل
مدينة ال�صدر حماي ��ة للفريق طوال
ف�ت�رة الت�صوي ��ر .عل ��ى م�ست ��وى
القطاع اخلا�ص"� .أمّا الدعم الكبري،
مادي� � ًا ولوج�ستي ًا ،ف ��كان من ن�صري
�شمة ،واملنتج واملخ ��رج علي فا�ضل
�ساهم ،ب�شكل كبري ،يف الدعم �أي�ض ًا.

