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مالية البرلمان ال�سابق تك�شف
مالب�سات رفع �سعر الدوالر:
الجميع م�شترك

التحالف الثالثي ي�ستعد النطالق جولة �إكمال المنا�صب وت�شكيل الحكومة

بديل "قا�آني" ي�صل بغداد في محاولة
جديدة لإقناع ال�صدر بقبول المالكي

 بغداد /تميم الح�سن
يف حماول ��ة جدي ��دة ل ��زج قي ��ادات �شيعي ��ة
يف احلكوم ��ة املقبل ��ة ،و�ص ��ل موف ��د عربي
مق ��رب من طهران اىل العراق يحمل مبادرة
جديدة.
واملوف ��د اجلدي ��د يتدخ ��ل الول م ��رة ب�شكل
مبا�ش ��ر يف الأزمة العراقية منذ االنتخابات
االخرية التي جرت قبل  4ا�شهر.

وج ��اء ه ��ذا التطور عقب ف�ش ��ل موفد ايران
ال�سابق يف ثني مقتدى ال�صدر ،زعيم التيار
ال�صدري عن نيته ت�شكيل حكومة اغلبية.
ويتوق ��ع ان يق ��وم املوف ��د البدي ��ل ،بادخال
اط ��راف اخ ��رى على خ ��ط الو�ساط ��ة ،فيما
اليع ��ول كث�ي�را على جناحه ب�سب ��ب ا�صرار
ال�صدر على موقفه.
خ�صو�ص ��ا وان هن ��اك انب ��اء ع ��ن اجتم ��اع
قري ��ب و"مهم" للتحالف الثالثي الذي ي�ضم

ثامر الهيم�ص يكتب:

ظاهرة الع�شائرية ..و�آفاق التنمية
د .عامر ح�سن فيا�ض:

احلراك ال�شعبي املحتج كان و�سيبقى تعبريا
عن اوجاع العراق التاريخية

ال�صدر وبع�ض القوى ال�سنية والكردية.
وب�ش ��كل ع ��ام ان ه ��ذه التح ��ركات ت�س�ي�ر
بب ��طء يف انتظار موقف جدي ��د من الق�ضاء
بخ�صو� ��ص �شرعي ��ة فت ��ح الربمل ��ان ب ��اب
الرت�شي ��ح للم ��رة الثاني ��ة ل�شغ ��ل من�ص ��ب
رئي�س اجلمهورية ،والذي يتوقع ان يح�سم
غدا االربعاء.
وكان الربمل ��ان ق ��د اع ��اد يف � 8شب ��اط ،فتح
ب ��اب الرت�شي ��ح للمن�ص ��ب جم ��ددا ،و�س ��ط

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

 بغداد /فرا�س عدنان
تق ��ول اللجن ��ة املالي ��ة يف الربمل ��ان ال�ساب ��ق �إن تغيري
�سع ��ر �ص ��رف ال ��دوالر كان م ��ن املفرت�ض اتخ ��اذه منذ
عام  ،2016ورف�ضت و�صفه بالقرار اخلاطئ ،م�ؤكدة
�أن م ��ا يج ��ري حالي ًا �سج ��ال �سيا�س ��ي هدف ��ه ا�ستمالة
املواطن�ي�ن ،م�ش ��ددة عل ��ى �أن جمي ��ع املعرت�ض�ي�ن عليه
كانوا ق ��د �أيدوه عند اتخ ��اذه ،منوه ��ة �إىل �أن اللجوء
�إلي ��ه كان بعد �سل�سلة من احل ��وارات واالجتماعات مع
احلكومة والبنك املركزي.
وذكر ع�ض ��و اللجنة النائب ال�ساب ��ق �أحمد حمه ر�شيد
يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،إن "�أزمة تغيري �سعر �صرف

ج ��دل قانوين وا�سراع اح ��د النواب للطعن
بالقرار اجلديد امام املحكمة االحتادية.
وا�ضطر الربمل ��ان لهذا االج ��راء بعد انتهاء
ف�ت�رة ال�شهر ال�سابقة (م ��ن  9كانون الثاين
اىل � 7شب ��اط) دون ان ينتخ ��ب رئي�س ��ا
للجمهوري ��ة ،ب�سب ��ب ا�ستبع ��اد املحكم ��ة
االحتادية هو�شيار زيباري ،ابرز املر�شحني
للمن�صب.
 التفا�صيل �ص3

ال ��دوالر مل تب ��د�أ يف ع ��ام  ،2021وكان يف نية البنك
املركزي رفع �سعره يف عام ."2016
وتابع ر�شيد� ،أن "عدم ح�صول توافق بني وزير املالية
وحماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي يف حينها من ��ع تغيري �سعر
ال�صرف" ،مو�ضح ًا ان "الوزير الأ�سبق مل يكن له �إملام
كام ��ل بالو�ض ��ع االقت�ص ��ادي كما وزي ��ر املالية احلايل
علي عبد الأمري عالوي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أنه مع "الرتاج ��ع الكبري الذي ح�صل يف
�أ�سع ��ار النفط ،وم ��ا رافقه من تراج ��ع يف االحتياطي
الفي ��درايل تخوفت احلكومة من ع ��دم �إمكانية ت�سديد
رواتب املوظفني واملتقاعدين".
 التفا�صيل �ص2
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تحالف ال�سيادة� :أرتال الف�صائل
الم�سلحة تحا�صر مدننا
 بغداد  /المدى

طالب حتال ��ف ال�سي ��ادة� ،أم� ��س ،الق ��وى ال�سيا�سية بدعم
الق�ض ��اء وامل�ؤ�س�سات الأمنية يف مالحقة مهاجمي مقراته
ومكاتب نوابه ب�شكل متكرر.
وق ��ال التحال ��ف يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إنه
"يف الوق ��ت ال ��ذي ي�سعى في ��ه حتالفنا الـ ��ى املزيـد مـن
احلـ ��وارات التـي ميكن لها تقريب وجه ��ات النظر وح�سم
ت�شكي ��ل حكومة الأغلبي ��ة الوطنية وباقـ ��ي اال�ستحقاقات
الد�سـتـوري ��ة ،نـتابـ ��ع بقل ��ق بال ��غ تك ��رار االعـتـ ��داءات
الإرهابية التي تطال مقراتنا ومكاتـب نوابنـا وا�ستخدام
الكاتيو�شـ ��ا فـي ق�صف من ��ازل الآمن�ي�ن وحما�صـرة املـدن
بقوافـل مـن الأرتـ ��ال امل�سلحة للف�صائل التي ال تخ�ضع او
تلت ��زم ب�أوامـر القائ ��د العام للقوات امل�سلح ��ة" .و�أ�ضاف،
�أن "ه ��ذه االعت ��داءات جاءت بع ��د �سل�سلة بيان ��ات تهديد

�ص ��درت ع ��ن �شخ�صيات حم ��ددة تنتمي لف�صائ ��ل م�سلحة
يعرفه ��ا اجلمي ��ع� ،أو و�صلت ع�ب�ر ر�سائل تهدي ��د مبا�شرة
او غ�ي�ر مبا�شرة" ،مثمن ًا البي ��ان "مواقف بع�ض القيادات
الوطني ��ة التي �أدانت تل ��ك ال�ضغوط والتهدي ��دات املعلنة
واال�ستهـدافـات الإرهابية املتكررة".
وطال ��ب التحال ��ف ،كاف ��ة الق ��وى ال�سيا�سي ��ة بـ"�ض ��رورة
دعـ ��م الق�ضـ ��اء العـراقـي وامل�ؤ�س�س ��ات الأمنية يف مالحقة
مرتكبي ه ��ذه اجلرائ ��م الإرهابية ،ومالحق ��ة من �صدرت
عنه ��م تل ��ك التهدي ��دات واعتبارهـم �شـركـاء فـ ��ي الهجمات
الإرهابيـة وفـي تعري�ض �أمن وا�ستقرار العراق للخطر".
ويف وق � ٍ�ت �ساب ��ق ،جرى ا�سته ��داف مق ��رات حتالف عزم
ال ��ذي ي�ضم ح ��زب "تقدم" بزعامة رئي� ��س جمل�س النواب
العراق ��ي حمم ��د احللبو�س ��ي وكذلك مق ��رات تابعة حلزب
"عزم" برئا�سة خمي�س اخلنجر بالقنابل اليدوية من قبل
جهات مل تعرف حتى الآن.

�إ�صالح ال�ساعات "الأنتيكة" مهنة ال يجيدها �إال حمرتف  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

لماذا خ�سر في�سبوك مليوني م�ستخدم
في العراق؟

تحول المدمنين �إلى مروجين ومتاجرين تحت �ضغط الحاجة

ذي قار ..قلق من ارتفاع معدالت االنتحار والمخدرات بين �أو�ساط ال�شباب
 ذي قار  /ح�سين العامل
اع ��رب مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان
يف ذي ق ��ار عن قلق ��ه من ارتف ��اع معدالت
االنتح ��ار واملخدرات بني او�ساط ال�شباب
يف املحافظ ��ة الت ��ي حتتل املراك ��ز االوىل
يف مع ��دالت الفقر والبطالة ،وفيما حذرت
منظم ��ات جمتمعية من ع�صاب ��ات لتجنيد
املراهق�ي�ن يف جم ��ال الت�س ��ول واالجت ��ار
باملخ ��درات ،ا�ش ��ارت م�ص ��ادر امني ��ة اىل

حت ��ول البع�ض م ��ن املدمنني اىل مروجني
ومتاجري ��ن للمخ ��درات حت ��ت �ضغ ��ط
احلاجة لتوفري ثمن ما يتعاطونه.
وك�شف ��ت بيان ��ات امل�ؤمتر االمن ��ي التا�سع
لقي ��ادة �شرطة ذي قار الذي عقد مطلع عام
 2022عل ��ى قاعة مركز تدريب ال�شرطة
وح�ضره عدد م ��ن امل�س�ؤولني احلكوميني
والق ��ادة االمني�ي�ن وممثل�ي�ن ع ��ن حمكمة
ا�ستئن ��اف ذي قار ع ��ن ارتفاع يف معدالت
اجلرمي ��ة بواق ��ع  17باملئ ��ة خ�ل�ال ع ��ام

 ،2021وفيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ارتف ��اع يف
جرائ ��م االنتح ��ار واملخ ��درات وال�سرق ��ة،
وانخفا� ��ض يف جرائ ��م القت ��ل العم ��د.
اك ��دت الك�شف عن  94باملئ ��ة من اجلرائم
امل�سجل ��ة ل ��دى الدوائ ��ر االمني ��ة ومراكز
ال�شرطة.
وق ��ال مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�س ��ان يف ذي ق ��ار داخل عب ��د احل�سني
�شن ��اوة امل�شرفاوي لـ(املدى) ان ��ه "ا�شرنا
يف منا�سبات وندوات وم�ؤمترات متعددة

 بغداد  /المدى

اىل ظاه ��رة تف�ش ��ي اجلرمي ��ة وخماط ��ر
ارتف ��اع معدالته ��ا يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
وال�سيم ��ا جرائ ��م املخ ��درات الت ��ي بات ��ت
تت�سب ��ب بالكثري م ��ن اجلرائ ��م االخرى"،
مبين ��ا ان "تعاط ��ي املخ ��درات واالدم ��ان
عليه ��ا ب ��ات ي�ش ��كل اح ��د عوام ��ل ارتكاب
جرائم االنتحار وال�سرقة وال�سطو امل�سلح
التي يق ��وم به ��ا الفتية لغر� ��ض احل�صول
على املال الالزم ل�شراء املخدرات".
 التفا�صيل �ص4

ارتفع ع ��دد امل�ستخدم�ي�ن الن�شطني يف الع ��راق ملواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي بنحو  3ماليني ون�صف املليون
م�ستخدم جديد ،لي�صل �إىل قرابة  30مليون م�ستخدم
م ��ن �أ�ص ��ل  41مليون عراقي� ،أي ح ��وايل ثالثة �أرباع
ال�سكان� ،إال �أن الإقبال على "في�سبوك" وحده تراجع.
و�أو�ض ��ح مركز الإع�ل�ام الرقمي يف الع ��راق� ،أن هناك
زي ��ادة وا�ضحة يف ع ��دد م�ستخدمي مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي الن�شطني ،يف �أح ��دث �إح�صائية لهذا العام
ومقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو�ض ��ح املركز �أن ع ��دد م�ستخدمي مواق ��ع التوا�صل

�صحيفة التايمز� :إعادة بناء مكتبة جامعة المو�صل رمز لتعافي المدينة
 عدد طالب الجامعة ازداد بن�سبة  % 40عما كان عليه قبل مجيء داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
قب ��ل خم�س ��ة �أع ��وام كان �س ��واد �آث ��ار
الق�صف رم ��زا للدمار الذي جلبه داع�ش
للع ��راق .ولكن مكتب ��ة جامعة املو�صل،
التي كانت �سابقا تعد واحدة من اف�ضل
مكتبات ال�شرق الأو�سط ،قد �أعادت فتح
�أبوابه ��ا يف وق ��ت تتباه ��ا في ��ه املدينة
ب�إع ��ادة احلياة لها وتق ��ول انه يتوجب
ان تك ��ون مثاال يحت ��ذى لبقي ��ة مناطق
البالد.
عملية ترميم وجتديد املكتبة ا�ستغرقت
�سنتني وكان ذل ��ك جزءا من خطة �إعادة
اعم ��ار اجلامعة التي تتطل ��ب حلد االن

�إزال ��ة او تفج�ي�ر بقاي ��ا  3,000قنبلة
و� 200صاروخ.
وذك ��رت �صحيف ��ة التامي ��ز الربيطانية
يف تقريرها ان املكتبة تعر�ضت ل�ضربة
م ��ن �سبعة �صواري ��خ �أطلقته ��ا طائرات
التحال ��ف بقي ��ادة الوالي ��ات املتح ��دة
بينم ��ا كانت ت�ساع ��د الق ��وات العراقية
يف �إع ��ادة �سيطرته ��ا عل ��ى املدينة .يف
ه ��ذه االثن ��اء �أق ��دم تنظي ��م داع�ش على
احراقه ��ا وتدم�ي�ر كل م ��ا تبق ��ى تقريبا
من مقتنياته ��ا من الكت ��ب البالغ عددها
ملي ��ون كت ��اب .ويذك ��ر ان م�سلح ��ي
داع� ��ش احرقوا ما ال يقل عن 10,000
كتاب خالل �سيطرته ��م على املدينة عام

 .2014وب�شكل عام فان ما يقارب من
 85%من مقتنيات املكتبة قد فقدت ما
بني اتالف ونهب.
كان يخ�ش ��ى م ��ن ان ت�ض ��رر الأ�س� ��س
�سيتطل ��ب �إع ��ادة بن ��اء املكتب ��ة م ��ن
ال�صفر ،ولك ��ن فريقا ب�إ�ش ��راف برنامج
التنمية التابع ل�ل��أمم املتحدة متكن من
ا�ستخدام االعمدة الباقية ك�أ�سا�س.
وحتوي البناية اجلديدة حلد االن على
كمي ��ة م ��ن  60,000كتاب فق ��ط ،ثلث
تل ��ك الكت ��ب وفرته ��ا منظمة ،ب ��وك �أيد
 ،Book Aidاخلريي ��ة الربيطاني ��ة
املعنية بتجهيز الكتب للمكتبات.
 التفا�صيل �ص3

خالل ه ��ذا العام بلغ  28.35ملي ��ون م�ستخدم ن�شط،
بزي ��ادة  3مالي�ي�ن و� 350أل ��ف م�ستخ ��دم ع ��ن الع ��ام
املا�ض ��ي ،طبق ��ا لآخ ��ر �إح�صائي ��ة مل�ؤ�س�ست ��ي "وي �آر
�سو�شيال" و"كيبيو�س" املتخ�ص�صتني يف هذا املجال.
ون ��وه املركز �إىل وجود  18.85مليون م�ستخدم على
من�ص ��ة "في�سبوك" ،و 15.45ملي ��ون م�ستخدم ن�شط
عل ��ى "�إن�ستغ ��رام" ،و 13.8ملي ��ون م�ستخ ��دم عل ��ى
"�سن ��اب �ش ��ات" ،و 1.9مليون م�ستخ ��دم لـ"تويرت"،
و 1.4ملي ��ون م�ستخدم ل�شبكة "لينك ��د�إن" ،باال�ضافة
�إىل  16.15ملي ��ون م�ستخدم عل ��ى تطبيق "في�سبوك
ما�سنجر".
 التفا�صيل �ص2

ال�شرطة المجتمعية ّ
تحذر:
مراهقات في �شباك المبتزين
 بغداد  /المدى
ح ّذر مدير ال�شرطة املجتمعية غالب العطية� ،أم�س ،من تنامي ظاهرة
االبت ��زاز الإلكرتوين يف العراق ،فيما �أ�ش ��ار �إىل �أن غالبية احلاالت
امل�سجلة ا�ستهدفت فتيات �صغريات ومراهقات.
وق ��ال العطي ��ة يف ت�صري ��ح �صحف ��ي تابعت ��ه (امل ��دى) �إن "مو�ضوع
االبت ��زاز االلك�ت�روين خط�ي�ر ،وا�ستطاع ��ت ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة
تق ��دمي حلول لـ 1750حالة ابتزاز �إلك�ت�روين معظمها� ،ضد الن�ساء
ال�صغ�ي�رات واملراهق ��ات" .و�أ�ض ��اف �أن "هذا م�ؤ�ش ��ر خطري ،حيث
�أن ه� ��ؤالء الفتيات يقع ��ن ب�شباك االبتزاز االلك�ت�روين" ،م�شريا �إىل
�أن "اغلبه ��ن يرف�ض ��ن اللج ��وء للمحاكم ومراكز ال�شرط ��ة خ�شية من
الف�ضيح ��ة" .وبني العطية �أن "خط ��ورة االبتزاز االلكرتوين تكمن
يف العدي ��د م ��ن امل�ش ��كالت االجتماعي ��ة منه ��ا الط�ل�اق ،واالنتح ��ار،
واله ��روب ،وغ�سل الع ��ار ،وغريها" .كما ب�ي�ن �أن "املجتمعية تعمل
عرب �سبل عدة لت�أمني احل�سابات الإلكرتونية وغريها".

سياسة
الإقليم يرد على تقرير
دويل :نعامل معتقلي داع�ش
دون  18عام ًا ك�ضحايا
�أربيل  /املدى
اك ��د من�س ��ق التو�صيات الدولي ��ة يف حكومة اقلي ��م كرد�ستان ديندار
زيب ��اري ،ي ��وم �أم� ��س ،ان اال�شخا� ��ص دون �س ��ن الثامن ��ة ع�شرة من
املعتقلني بتهم ��ة االنتماء لتنظيم داع�ش يت ��م التعامل معهم ك�ضحايا
ولي�س كمدانني.
وق ��ال زيباري يف بيان ان منظمة حق ��وق االن�سان الدولية اكدت يف
�آخ ��ر تقاريرها حت ��ت عنوان "الع ��راق ي�سجن اكرث م ��ن  1000طفل
بتهم ��ة االنتم ��اء لداع� ��ش" ،واىل جانب التهم املوجه ��ة اىل االطراف
الر�سمية االخرى يف العراق ،ا�شار اىل ان عددا من الأطفال معتقلون
يف اقليم كرد�ستان بتهمة االنتماء لداع�ش.
وا�ضاف ان "او�ضاع الوحدات اال�صالحية يف اقليم كرد�ستان مراقبة
م ��ن قب ��ل املنظم ��ات الدولية وم ��ن �ضمنه ��ا اللجنة الدولي ��ة لل�صليب
االحم ��ر ،والبعث ��ة اخلا�ص ��ة ل�ل�امم املتح ��دة يف الع ��راق (يونام ��ي)
التابعة للمكتب االعلى حلقوق االن�سان يف االمم املتحدة".
وا�ش ��ار اىل ان "االم�ي�ن الع ��ام ل�ل�امم املتح ��دة يف التقري ��ر الراب ��ع
اخلا� ��ص بالأطف ��ال واملواجه ��ات امل�سلح ��ة يف الع ��راق ال ��ذي �صدر
بتاري ��خ  2022/1/26ا�ش ��ار اىل دور ق ��وات البي�شمرك ��ة واالجهزة
االمنية يف اقليم كرد�ستان يف مواجهة داع�ش ،وكذلك تطرق اىل انه
مت ار�س ��ال قان ��ون حماية االطفال اىل جمل�س ال ��وزراء لإقراره ،وان
القان ��ون يع� � ّرف ا�شراك اال�شخا� ��ص دون  18عام ��ا يف املعارك بانها
جرمية ،وقد ثمن االمني العام لالمم املتحدة عاليا هذه اخلطوة".
و�شدد زيباري على ان "حكومة االقليم ملتزمة متاما بالقانون وبنود
االمم املتحدة واملواثيق الدولية االخرى يف م�س�ألة حقوق االن�سان،
وكذل ��ك فان حكومة االقليم تقوم مبراعاة مواطني املكونات االخرى
الذي ��ن يعدون انف�سهم �ضحايا االعتق ��ال الق�سري ولهم ذكريات مرة،
لذل ��ك فه ��ي تنفي ه ��ذه الت�صرفات نفي ��ا قاطعا و�ست�ستم ��ر يف توفري
اماك ��ن املك ��وث والتعاون والرتبي ��ة للنازحني والالجئ�ي�ن و�ضحايا
داع�ش ،بالتن�سيق مع املنظمات الدولية".
ولف ��ت اىل ان "اقلي ��م كرد�ست ��ان كان ملدة ثالث �سن ��وات حتت تهديد
داع�ش ب�شكل دائم وما زال هذا التهديد باقيا اىل حد ما ،وان م�ساعي
حكوم ��ة االقلي ��م م�ستمرة ملحاكمة داع�ش يف �ض ��وء اجلرائم الدولية
وه ��ذا بالتن�سي ��ق م ��ع فري ��ق االمم املتح ��دة ملحاكمة جرائ ��م داع�ش
(يونيتاد)".
وبني زيباري "مت اتخاذ خطوات جيدة بهذا االجتاه ،ومنها االر�شفة
االلكرتوني ��ة لـ� 73ألف� � ًا و 912دليال خا�صا بجرائ ��م داع�ش ،وتدوين
 5170ملف ��ا قانونيا حيث مت ا�ستكم ��ال � 22ألف ًا و 324ملفا منها لدى
املحاكم ومت ت�سجيل � 2916شخ�صا كمفقودين".
ونب ��ه اىل ان "تقري ��ر منظم ��ة حقوق االن�س ��ان ي�ؤكد بنف�س ��ه على ان
العدي ��د من املعتقلني �شاركوا يف التدريب امل�سلح حتت �سلطة داع�ش
وان عوائ ��ل الكثري منهم كان ��وا اع�ضاء فاعل�ي�ن يف داع�ش والبع�ض
االخر عم ��ل للتنظي ��م االرهابي ،لذلك ف ��ان هذا املو�ض ��وع احل�سا�س
يتوج ��ب التحقي ��ق الق�ضائي الدقيق فيه ،كما مت ��ت اال�شارة اليه فان
التحقيقات م�ستمرة وان يونيتاد على ات�صال جلمع وتقييم الوثائق
واالدلة".
واختت ��م زيب ��اري بالق ��ول ،ان "اال�شخا�ص م ��ا دون  18عاما وي�شك
بانتماءاته ��م ال�سابق ��ة لداع�ش تتم معاملتهم ك�ضحاي ��ا داع�ش ولي�س
كمدان�ي�ن ،ويف املدة ال�سابقة مرت هذه الق�ضاي ��ا باجراءات قانونية
ومتت معاجلتها".
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القرار ت�أخر خم�س �سنوات ب�سبب اختالف وجهات النظر

مالية البرلمان ال�سابق تك�شف مالب�سات رفع �سعر الدوالر:
الجميع م�شترك
 بغداد /فرا�س عدنان
تقول اللجن ��ة املالية يف الربمل ��ان ال�سابق �إن
تغيري �سع ��ر �صرف الدوالر كان من املفرت�ض
اتخ ��اذه من ��ذ ع ��ام  ،2016ورف�ض ��ت و�صف ��ه
بالق ��رار اخلاطئ ،م�ؤك ��دة �أن ما يجري حالي ًا
�سج ��ال �سيا�س ��ي هدف ��ه ا�ستمال ��ة املواطنني،
م�ش ��ددة عل ��ى �أن جمي ��ع املعرت�ض�ي�ن علي ��ه
كانوا ق ��د �أيدوه عند اتخ ��اذه ،منوهة �إىل �أن
اللج ��وء �إليه كان بعد �سل�سل ��ة من احلوارات
واالجتماعات مع احلكومة والبنك املركزي.
وذك ��ر ع�ض ��و اللجنة النائ ��ب ال�ساب ��ق �أحمد
حم ��ه ر�شي ��د يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن
"�أزمة تغيري �سعر �صرف الدوالر مل تبد�أ يف
ع ��ام  ،2021وكان يف نية البنك املركزي رفع
�سعره يف عام ."2016
وتاب ��ع ر�شي ��د� ،أن "عدم ح�ص ��ول توافق بني
وزي ��ر املالي ��ة وحماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي يف
حينها من ��ع تغيري �سعر ال�ص ��رف" ،مو�ضح ًا
ان "الوزي ��ر الأ�سب ��ق مل يك ��ن ل ��ه �إمل ��ام كامل
بالو�ضع االقت�صادي كما وزير املالية احلايل
علي عبد الأمري عالوي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أنه م ��ع "الرتاج ��ع الكبري الذي
ح�ص ��ل يف �أ�سع ��ار النف ��ط ،وم ��ا رافق ��ه م ��ن
تراج ��ع يف االحتياط ��ي الفي ��درايل تخوف ��ت
احلكوم ��ة من ع ��دم �إمكاني ��ة ت�سدي ��د رواتب
املوظفني واملتقاعدين".
و�أو�ض ��ح ر�شي ��د� ،أن "احلكوم ��ة كان ��ت �أمام
خي ��ار وه ��و تخفي�ض روات ��ب املوظفني ،لكن
وزارة املالي ��ة والبن ��ك املرك ��زي ذهب ��ا �إىل
تخفي� ��ض �سعر الدوالر لتغطي ��ة ن�سبة العجز
يف هذه الرواتب".
ولف ��ت� ،إىل �أن "م ��ا فاقم الأزمة ،ه ��و ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع الغذائية يف البور�صات العاملية
تزامن ��ا م ��ع تغي�ي�ر �سع ��ر ال�صرف م ��ن البنك
املركزي ،وباملجم ��ل قد ت�ض ّرر املواطنون من
الطبقتني الفقرية واملتو�سطة".
ون ��وه ر�شي ��د� ،إىل �أن "ال�سج ��ال ال�سيا�س ��ي
احلا�ص ��ل ه ��و جم ��رد مزي ��دات عل ��ى ح�ساب
امل�صلح ��ة العام ��ة للع ��راق" ،م�ش ��دد ًا على �أن
"وزير املالية طرح ق�ضية �سعر �صرف الدوالر
يف اجتماع مع الق ��ادة ال�سيا�سيني وكلهم �أما
وافقوا �أو �أنهم مل يعرت�ضوا با�ستثناء رئي�س
كتلة الف�ضيلة حينها عمار طعمة".
و�أردف� ،أن "املنظم ��ات الدولي ��ة كان ��ت لديها

�آراء ب�ش� ��أن �سع ��ر ال�صرف ،ف�صن ��دوق النقد
ال ��دويل اقرتح ب� ��أن يكون �سعر ال ��دوالر هو
 1650دينارا ،والبنك الدويل طالب بجعله بـ
 1450دينار ،والبن ��ك املركزي العراقي ذهب
�إىل جعله  1300دينار".
وحتدث ر�شيد ،عن "طرح �أخر يف حينها ب�أن
يك ��ون ال�صع ��ود تدريجي� � ًا� ،إال �أن املخت�صني
ح ��ذروا من ذل ��ك كونه �س ��وف ي�ض ��ر بالعملة
العراقي ��ة ويفقدها قيمتها ،لأننا �سنكون �أمام
عدم ا�ستقرار".
ويوا�صل� ،أن "الر�أي يف االخري قد ذهب �إىل
جعل �سعر ال ��دوالر  1450دينارا ،يف م�س�ألة
نقدي ��ة ومالي ��ة بحت ��ة ،مل تنط ��و عل ��ى جانب
�سيا�سي".
و�أو�ض ��ح ر�شي ��د� ،أن "البع� ��ض م ��ن الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة قد يذه ��ب �إىل املعار�ضة ويحتاج
�إىل �شماع ��ة يف ا�ستمال ��ة املواطنني ويطالب
حالي� � ًا بتغيري �سعر ال�صرف" ،م�ؤكد ًا ان "�أية

كتل ��ة �سيا�سي ��ة تطال ��ب الي ��وم بتغي�ي�ر �سعر
ال�ص ��رف ف�أنه ��ا مل تعار� ��ض عل ��ى رفع ��ه يف
وقتها".
وبني� ،أن "جميع الكت ��ل ال�سيا�سية كان لديها
ممثل ��ون يف اللجن ��ة املالي ��ة ،ومل يدل ��وا ب�أي
اعرتا� ��ض عل ��ى التغي�ي�ر ،با�ستثن ��اء النائبة
ماج ��دة التميم ��ي الت ��ي طالب ��ت ب�إبق ��اء �سعر
ال�صرف على و�ضعه".
و�أردف ر�شي ��د� ،أن "القرار قد مت اتخاذه بعد
درا�سة م�ستفي�ضة واجتماعات بني احلكومة
واللجنة املالية والبنك املركزي ،وعلى �إثرها
ق ��د ح�صلت زي ��ادة يف تخ�صي�ص ��ات البطاقة
التمويني ��ة وو�ضع مقرتح ��ات لرفع اال�ضرار
عن الطبقة الدنيا".
ويرى� ،أن "العديد من الفقرات املتعلقة برفع
الآثار ال�سلبية عن املواطن الب�سيط والتي مت
االتفاق عليها مل تر طريقها للتنفيذ".
وم�ض ��ى ر�شيد� ،إىل �أن "القرار مل يكن خاطئ ًا

في بابل� ..أرملة تقود جي�ش ًا من النحل وتفتح بابَ العمل للن�ساء
متابعة  /املدى

حتى الل�سعات مفيدة

كيف بد�أت

زين ��ب ذات ال� �ـ 53عام ًا �شغل ��ت من�صب رئي�س
احت ��اد النحال�ي�ن العرب -ق�س ��م امل ��ر�أة �سابق ًا،
وكان ��ت ت�سك ��ن وعائلته ��ا العا�صمة بغ ��داد او
اطرافه ��ا وانتقلت بعد عام  2006اىل بابل مع
خاليا نحلها الـ 400طلبا ملكان �آمن.
تعتني املعموري بالنحل ك�أنه جزء من العائلة
وهي تتحدث عن مهنتها بكل فخر خا�صة و�أنها
تهت ��م ب�أكرث من  400خلي ��ة نحل ترعاها طوال
العام بظروفه اجلوي ��ة وتنتظر مردودها بكل
�صرب حيث تنتج اخللية الواحدة يف املحافظة
باملعدل  15كيلوغراما.
تق ��ول زين ��ب الأم لأربع ��ة �أوالد واحلا�صل ��ة
عل ��ى �شهادة الدبلوم من �أح ��د معاهد العا�صمة
ان ��ه "بد�أن ��ا العمل ان ��ا وزوجي من ��ذ � 34سنة
م�ض ��ت اال ان االو�ض ��اع بع ��د  2006ت�أزم ��ت
وهلكت مناحلن ��ا يف منطقة اليو�سفية جنوبي
العا�صم ��ة بغ ��داد ب�سب ��ب �صعوب ��ة الو�ص ��ول
اىل املنطق ��ة نظر ًا للأو�ض ��اع الأمنية ،فانتقلنا
ان ��ا وعائلت ��ي اىل احللة وجنحن ��ا يف تطوير
مناحل يف باب ��ل جمهزة ح�سب تنوع النباتات
التي يتغذى عليها النحل".
وت�صف كي ��ف كان ��ت النهاية بالعا�صم ��ة بانها

ملاذا خ�سر في�سبوك مليوين م�ستخدم يف العراق؟

مائ ��ة امر�أة يعتمدن االن على انف�سهن يف توفري
املعي�شة وجنحن يف فتح م�شاريع ع�سل �صغرية
م ��ن داخ ��ل املن ��زل واغل ��ب املتدرب ��ات ه ��ن م ��ن
الأرياف .االمر الذي �ساع ��د ب�إجناح م�شاريعهن
ب�سبب البيئة امل�شجعة لرتبية النحل".

"كان هو ال�سبب يف ح�صويل على لقب ملكة
النح ��ل" تقول مربي ��ة النحل زين ��ب العموري
وهي تتحدث ع ��ن زوجها الراح ��ل الذي بد�أت
مع ��ه من ��ذ  34عام ��ا م�ش ��روع تربي ��ة النح ��ل
الذي حقق لأ�سرته ��ا دخال منا�سبا يكفي لإعالة
�أ�سرته ��ا بعد مر�ض زوجه ��ا وتوقفه عن العمل
ثم وفاته.

"و�ض ��ع مزري للخالي ��ا" ،قال ��ت" :بعد العام
امل�ش� ��ؤوم مل يع ��د يل �ش ��يء ،زوج ��ي �أ�صاب ��ه
املر�ض ،خاليا النحل هن ��اك ماتت فلم �أجد بد ًا
م ��ن �أن �أبد�أ م ��ن جديد مبائة خلي ��ة وقتها� ،أما
الآن وبعد التطوير فانا امتلك ما يفوق الـ 400
خلي ��ة نحل موزعة على ثالث ��ة مناحل يف بابل
جمه ��زة ح�سب تن ��وع النباتات حي ��ث قد ينتج
الع�س ��ل م ��ن نب ��ات اجل ��ت والرب�سي ��م و�أنواع
خمتلفة من الورود ومن احلم�ضيات �أي�ض ًا".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

منتجات متعددة

بالإ�ضاف ��ة اىل الع�س ��ل الذي ينتج ��ه نحل زينب
املعم ��وري فه ��ي تبي ��ع اي�ض ��ا يف جمموع ��ة من
العل ��ب التي حتمل عالمة جتاري ��ة با�سمها ،تبيع
�شم ��ع الع�س ��ل وع ��ددا م ��ن املكم�ل�ات الغذائي ��ة،
الت ��ي ت�ستخ ��دم يف عالج العديد م ��ن الأمرا�ض،
بالإ�ضاف ��ة اىل انه ��ا امت ��دت من مربي ��ة نحل اىل
مدربة تقدم تدريب� � ًا �شام ًال لن�ساء �أخريات مررن
بظروف �شبيهة بظروفها.
قال ��ت�" :أدرب الع�شرات من الن�س ��اء و�صلن اىل
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وعل ��ى اعت ��اب الربي ��ع وانتهاء ال�شت ��اء ،تبتهج
املعم ��وري وهي تتحدث عن �أكرث الف�صول قربا
اىل قلبها حيث االف�ض ��ل اىل نحلها هو االف�ضل
لها قالت "�أنا اف�ضل الربيع ،ففيه تعود ال�شم�س
اىل �سطوعه ��ا واي�ض ��ا تتفتح االزه ��ار ويتكاثر
النح ��ل الذي يعي� ��ش عل ��ى الأ�شج ��ار والورود
�أم ��ا يف ال�شتاء فيحت ��اج النحل �إىل عناية �أكرب،
خا�ص ��ة يف الأيام الت ��ي تنخف�ض فيه ��ا درجات
احلرارة كث�ي�را خا�ص ��ة ال�شتاء االخ�ي�ر ،كانت
هناك ايام قا�سية جدا".
ن�ش ��اط الربيع تزداد معه ل�سع ��ات النحل اال ان
املعم ��وري ال حتمل االمر �أكرث من طاقته وترى
انه ��ا احيان ��ا مفي ��دة خا�ص ��ة وانه ��ا مل تتعر�ض
لأية هجم ��ات من النحل او ل�سع ��ات خطرية �أو
حوادث جانبي ��ة خالل عملها وعم ��ل متدرباتها
"ان ��ا اعتق ��د ان ل�سع ��ات النحل له ��ا فائدة يف
معاجل ��ة ع ��دد م ��ن �أمرا� ��ض الته ��اب املفا�ص ��ل
وغريه ��ا و�أحيان� � ًا �أتعر� ��ض لل�سع ��ة او اثنتني
خا�صة وانها و�سيلة النحل للدفاع عن خليته".
النح ��ل امل�سافر نح ��و ازهار بابل وف ��ر املعي�شة
املنا�سبة للأرملة البابلية وعائلتها اال انها ت�أمل
ان يك ��ون للحكوم ��ة دور �أك�ب�ر يف دع ��م مرب ��ي
النح ��ل والن�س ��اء منهن على وج ��ه اخل�صو�ص،
خا�ص ��ة وانه وفر للعديد من الن�سوة اال�ستقالل
امل ��ادي الذي كن قد رغنب به حني تدربن على يد
املعموري.
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لك ��ي يتحم ��ل م�س�ؤوليته طرف مع�ي�ن �سواء
وزي ��ر املالية �أو جمل�س الن ��واب ،وما يجري
هو جمرد مزايدات �سيا�سية".
وكان نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حاك ��م
الزامل ��ي ق ��د عق ��د اجتماع� � ًا ح�ضره ع ��دد من
النواب ملناق�شة تغي�ي�ر �سعر ال�صرف واثاره
بن ��اء عل ��ى مقرتح ��ات اطلقه ��ا زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در ،لكن وزي ��ر املالية
رف� ��ض احل�ض ��ور بن ��اء عل ��ى ا�ستدع ��اء مت
توجيهه له ،وطلب حتديد موعد �آخر يتم فيه
الت�صويت على منحه الثقة.
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دولة
القان ��ون حمم ��د �سع ��دون ال�صيه ��ود� ،أن
"جل�س ��ة الربمل ��ان ال�سب ��ت املا�ض ��ي والت ��ي
كان ��ت خم�ص�صة ال�ست�ضافة وزير املالية علي
عبد االمري ع�ل�اوي وحمافظ البن ��ك املركزي
م�صطفى غالب خميف مل تكن ر�سمية".
وتابع ال�صيهود� ،أن "ما ح�صل هو ا�ستعرا�ض

ال يرت ��ب �أي �أثر قانوين ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق
مبطالبات تغيري �سعر �صرف الدوالر".
ولف ��ت� ،إىل �أن "اجلل�س ��ة الربملاني ��ة الثاني ��ة
حدد الد�ست ��ور مهمتها وه ��ي انتخاب رئي�س
اجلمهوري ��ة لتكليف مر�شح رئي� ��س الوزراء
وم ��ن بعده ��ا ب�إم ��كان جمل� ��س الن ��واب �أن
ميار�س اخت�صا�صاته الأخرى".
وانته ��ى ال�صيه ��ود� ،إىل �أن "م ��ا مت االع�ل�ان
عنه من خماطبة وزي ��ر الداخلية ملنع عالوي
من ال�سف ��ر هو م�ضارب ��ات �سيا�سية كون هذا
االجراء من اخت�صا� ��ص الق�ضاء ح�صر ًا بناء
على تهم حقيقي ��ة ولي�س جمرد ادعاءات �أمام
و�سائل االعالم".
وان�شغ ��ل ال ��ر�أي الع ��ام يف الوق ��ت احل ��ايل
بحدي ��ث ع ��ن �إمكاني ��ة تغي�ي�ر �سع ��ر �ص ��رف
ال ��دوالر وه ��و م ��ا ح ��ذر من ��ه خ�ب�راء
ومتخ�ص�ص ��ون ،لأن ذل ��ك ي� ��ؤدي �إىل ا�ضرار
كبرية تلحق باالقت�صاد العراقي.

 بغداد  /املدى
ارتفع عدد امل�ستخدمني الن�شطني يف العراق
ملواقع التوا�صل االجتماعي بنحو  3ماليني
ون�صف املليون م�ستخدم جديد ،لي�صل �إىل
قرابة  30مليون م�ستخدم من �أ�صل  41مليون
عراقي� ،أي حوايل ثالثة �أرباع ال�سكان� ،إال �أن
الإقبال على "في�سبوك" وحده تراجع.
و�أو�ضح مركز الإعالم الرقمي يف العراق� ،أن
هناك زيادة وا�ضحة يف عدد م�ستخدمي مواقع
التوا�صل االجتماعي الن�شطني ،يف �أحدث
�إح�صائية لهذا العام ومقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو�ضح املركز �أن عدد م�ستخدمي مواقع
التوا�صل خالل هذا العام بلغ  28.35مليون
م�ستخدم ن�شط ،بزيادة  3ماليني و� 350ألف
م�ستخدم عن العام املا�ضي ،طبقا لآخر �إح�صائية
مل�ؤ�س�ستي "وي �آر �سو�شيال" و"كيبيو�س"
املتخ�ص�صتني يف هذا املجال.
ونوه املركز �إىل وجود  18.85مليون م�ستخدم
على من�صة "في�سبوك" ،و 15.45مليون
م�ستخدم ن�شط على "�إن�ستغرام" ،و 13.8مليون
م�ستخدم على "�سناب �شات" ،و 1.9مليون
م�ستخدم لـ"تويرت" ،و 1.4مليون م�ستخدم
ل�شبكة "لينكد�إن" ،باال�ضافة �إىل  16.15مليون
م�ستخدم على تطبيق "في�سبوك ما�سنجر".
وح�سب املركز ،ف�إن هناك زيادة يف �أعداد
م�ستخدمي كل املن�صات االجتماعية ،خ�صو�صا
"�سناب �شات" و"�إن�ستغرام" ،با�ستثناء
"في�سبوك" و"في�سبوك ما�سنجر" ،حيث فقدت
املن�صتان مليوين م�ستخدم مقارنة ب�أرقام العام
املا�ضي.
وللحديث عن تفا�صيل هذه الإح�صائيات
ودالالتها ،يقول م�س�ؤول الأمن ال�سيرباين

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

يف املركز الرقمي العراقي م�ؤمل �شكري" :هذه
الإح�صاءات م�ستمدة بطبيعة احلال من املواقع
املخت�صة مب�سح �أعداد امل�ستخدمني الن�شطني يف
مواقع التوا�صل االجتماعي العراقي ،ويقارنها
املركز ب�إح�صائيات الأعوام ال�سابقة".
و�أو�ضح �أنه "يتم كل عام �إجراء �إح�صائية
خا�صة بعدد م�ستخدمي من�صات ال�سو�شيال
ميديا الفعالني يف العراق ،وفق �آليات تقنية
عالية".
وتابع" :لعل ما اختلف خالل الإح�صائية
اجلديدة هو �أن في�سبوك التابع ل�شركة ميتا،
خ�سر �أكرث من مليوين م�ستخدم ،و�أبرز �أ�سباب
هذا الرتاجع لعمالق ال�سو�شيال ميديا يف بالد
الرافدين ،هو �أن الكثري من امل�ستخدمني حذفت
ح�ساباتهم ،مثال ب�سبب �سيا�سة معايري في�سبوك،
وقد توا�صل الكثريون معي حول م�شكلة
فقدانهم ح�ساباتهم وتعطلها ،وعدم قدرتهم على
ا�ستعادتها".
وا�ستطرد �شكري مو�ضحا" :امل�شكلة هنا �أن
في�سبوك نف�سه يقول �إن لديه نق�ص يف املوظفني،
وال ميكن بالتايل تتبع كافة ال�شكاوى والق�ضايا
التي تقدم للموقع".
ومن الأ�سباب الأخرى التي تف�سر تراجع موقع
"في�سبوك" بالعراق ،كما يو�ضح �شكري" ،تنامي
الهواج�س الأمنية لدى امل�ستخدمني ب�سبب
ح�صول ت�سريب لبياناتهم ومعلوماتهم".
وتابع�" :أكد يل عدد من امل�ستخدمني العراقيني
لفي�سبوك ت�سرب معلوماتهم ،و�سردوا حوادث
النتهاك خ�صو�صيتهم من قبل قرا�صنة
وخمرتقني ،لذلك فالكثريين ال ي�شعرون بالأمان
يف من�صتي في�سبوك وما�سنجر ،مما يف�سر هذا
الرتاجع الكبري بالعراق ،فنحن نتحدث عن
مليوين م�ستخدم ،وهو رقم كبري جدا وم�ؤثر".
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التحالف الثالثي ي�ستعد النطالق جولة �إكمال المنا�صب وت�شكيل الحكومة

بديل "قا�آني" ي�صل بغداد في محاولة جديدة لإقناع ال�صدر بقبول المالكي
 بغداد /تميم الح�سن

التحال ��ف الثالث ��ي املك ��ون من التي ��ار ال�صدري،
حتال ��ف ال�سيادي ��ة ال ��ذي ي�ض ��م حتالف ��ي تق ��دم
(حممد احللبو�س ��ي) وعزم (خمي� ��س اخلنجر)،
اىل جانب احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين.
ومل يعل ��ن حت ��ى االن ع ��ن ج ��دول اعم ��ال اللقاء
او امل ��كان ال ��ذي �سيت ��م فيه ،عل ��ى الرغ ��م من ان
الت�سريب ��ات تتح ��دث ع ��ن امكاني ��ة عق ��ده يف
اربي ��ل ،حي ��ث مقر رئي� ��س احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين م�سعود بارزاين.
ووفق م ��ا ت�سرب ان اللقاء �سيتط ��رق اىل ق�ضية
مر�ش ��ح رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،وق ��رار املحكم ��ة
االحتادية االخري ،والذي منع مبوجبه كرد�ستان
عن ت�صدير النفط ،و�س ��ط انتقادات من مراقبني
لقرار املحكمة التي بدت وك�أنها وا�ضعة العراف
قانونية جديدة ولي�ست مف�سرة.
وكان زعيم ��ا التي ��ار واحل ��زب الدميقراط ��ي ،قد
ك�شف ��ا قبل ايام ،ع ��ن ات�صال ج ��رى بينهما اتفقا
فيه "عل ��ى �ضرورة عقد اجتم ��اع لقوى التحالف
الثالث ��ي خالل الأيام املقبلة" ،بح�سب بيان �صدر
عن الطرفني.

في محاولة جديدة لزج قيادات
�شيعية في الحكومة المقبلة ،و�صل
موفد عربي مقرب من طهران الى
العراق يحمل مبادرة جديدة.
والموفد الجديد يتدخل الول مرة
ب�شكل مبا�شر في الأزمة العراقية
منذ االنتخابات االخيرة التي
جرت قبل  4ا�شهر.

وجاء هذا التطور عقب ف�شل موفد ايران ال�سابق
يف ثن ��ي مقتدى ال�ص ��در ،زعيم التي ��ار ال�صدري
عن نيته ت�شكيل حكومة اغلبية.
ويتوقع ان يقوم املوف ��د البديل ،بادخال اطراف
اخ ��رى على خ ��ط الو�ساطة ،فيم ��ا اليعول كثريا
على جناحه ب�سبب ا�صرار ال�صدر على موقفه.
خ�صو�ص ��ا وان هن ��اك انب ��اء عن اجتم ��اع قريب
و"مه ��م" للتحال ��ف الثالث ��ي الذي ي�ض ��م ال�صدر
وبع�ض القوى ال�سنية والكردية.
وب�ش ��كل عام ان هذه التح ��ركات ت�سري ببطء يف
انتظ ��ار موق ��ف جدي ��د م ��ن الق�ض ��اء بخ�صو�ص
�شرعية فتح الربملان باب الرت�شيح للمرة الثانية
ل�شغ ��ل من�صب رئي�س اجلمهورية ،والذي يتوقع
ان يح�سم غدا االربعاء.
وكان الربمل ��ان ق ��د اع ��اد يف � 8شب ��اط ،فتح باب
الرت�شي ��ح للمن�صب جم ��ددا ،و�سط جدل قانوين
وا�سراع احد النواب للطعن بالقرار اجلديد امام
املحكمة االحتادية.
وا�ضط ��ر الربملان لهذا االجراء بع ��د انتهاء فرتة
ال�شه ��ر ال�سابق ��ة (م ��ن  9كان ��ون الث ��اين اىل 7
�شب ��اط) دون ان ينتخ ��ب رئي�س ��ا للجمهوري ��ة،
ب�سب ��ب ا�ستبع ��اد املحكم ��ة االحتادي ��ة هو�شي ��ار
زيباري ،ابرز املر�شحني للمن�صب.
و�ساطة �شيعية وخليجية

وبح�س ��ب معلومات توفرت لـ(امل ��دى) ان االطار
التن�سيق ��ي ،الذي جاءت بع�ض ق ��رارات املحكمة
االحتادية ل�صاحله ،ي�ستعد جلولة جديدة القناع
ال�صدر.
ويتم�سك زعي ��م التيار ال�صدري بت�شكيل حكومة

بانتظار مفاج�آت االتحادية

حظوظ الكاظمي ترتفع بتويل رئا�سة احلكومة جمدد ًا
اغلبي ��ة عل ��ى ان ي�س ��تبعد منه ��ا رئي� ��س الوزراء
ال�سابق نوري املالكي.
وبح�س ��ب املعلوم ��ات ان "�شخ�صي ��ة �شيعية من
دول عربي ��ة (مل يذك ��ر ا�سمه) و�صل ��ت اىل بغداد
ام� ��س ،يف جول ��ة جدي ��دة للتفاو� ��ض م ��ع زعيم
التيار ال�صدري".
ومل تك�ش ��ف املعلوم ��ات ع ��ن م ��ا اذا كان املوف ��د
اجلدي ��د يحم ��ل مب ��ادرة جدي ��دة لرف ��ع "فيت ��و
ال�ص ��در" ع ��ن املالك ��ي ،او ان ��ه �سيعي ��د نف� ��س
"�سيناريو" موفد طهران ال�سباق.
وكان ا�سماعيل قا�آين قائد فيلق القد�س االيراين،
ق ��د ف�شل �سابق ��ا يف اقناع زعيم التي ��ار ال�صدري
يف �ضم املالكي ،او اعطاء ح�صانة لالخري .
ويته ��م ال�ص ��در ح ��زب الدع ��وة واملالك ��ي ،وهو
ام�ي�ن ع ��ام احل ��زب ور�أ� ��س احلكوم ��ة لواليتني

( ،)2014-2006به ��در نح ��و  450مليار دوالر،
وامل�س�ؤولي ��ة ع ��ن ظه ��ور تنظي ��م "داع� ��ش" يف
.2014
وتو�ض ��ح املعلوم ��ات الت ��ي نقل ��ت ع ��ن م�ص ��ادر
مطلع ��ة على �س�ي�ر املفاو�ض ��ات ان املوفد اجلديد
"�س ��وف ي�ستعني بدولة خليجي ��ة لل�ضغط على
القوى ال�سنية على ام ��ل الت�أثري على ال�صدر ،او
�شق التحالف الثالثي".
وك�شفت (املدى) قبل ايام من م�صادر مطلعة ،عن
و�صول تهديدات م ��ن ف�صائل م�سلحة اىل بع�ض
الن ��واب وخا�صة امل�ستقلني ،ال ��ذي يقرتبون من
التحالف الثالثي.
كم ��ا بينت تل ��ك امل�صادر حينه ��ا ،ان طهران نقلت
ر�سالة حتذير اىل مناطق القوى ال�سنية بحدوث
"ارب ��اك امني" يف حال ا�ستمروا بالتحالف مع

ال�صدر ،عرب دولة خليجة.
وبعد حملة تكذيب م ��ن املالكي وقي�س اخلزعلي
زعيم ع�صائب اه ��ل احلق ،حول تلك التهديدات،
ك�شف اع�ضاء يف االطار التن�سيقي ان تلك الدولة
هي قطر.
وكان املالك ��ي ق ��د اب ��دى ا�ستغراب ��ه م ��ن "ك�ث�رة
احلدي ��ث عن التهديد م ��ن دون تقدمي ادلة" ،فيما
دع ��ا جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى �إىل حما�سبة تلك
ال�شخ�صيات.
وق ��ال املالك ��ي يف تغريدة عرب توي�ت�ر" ،العراق
دول ��ة وجهدن ��ا مكث ��ف حلف ��ظ االم ��ن و�سي ��ادة
القان ��ون ورف� ��ض اخلارج�ي�ن علي ��ه ،ل ��ذا ن�أ�سف
لتكاثرهم يف الآونة الأخرية".
و�أ�ض ��اف" ،م ��ا �شاهدن ��اه و�سمعن ��اه م�ؤخرا يف
و�سائل االعالم عن وجود تهديدات حلياة بع�ض

ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة ،نحن نرف�ضه ��ا ب�شكل
قاطع ،لكنن ��ا يف الوقت ذات ��ه ن�ستغرب من كرثة
احلديث عن التهديد من دون تقدمي ادلة".
واخلزعلي ،ق ��ال كالما م�شابها مل ��ا ذكره املالكي،
تعقيب ��ا على تغريدة زعيم التي ��ار ال�صدري ،يوم
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،التي ذك ��ر فيها وج ��ود تهديد
ل�شخ�صه ول�شركائه يف التحالف.
التحالف الثالثي

وكان االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي امل�ستم ��ر من ��ذ ع ��دة
ا�شه ��ر ،ق ��د اف ��رز �" 4سيناريوه ��ات" حمتمل ��ة
للخ ��روج من االزمة ،منه ��ا بقاء حكومة ت�صريف
االعم ��ال احلالية ،او ذهاب ال�صدر اىل املعار�ضة
يف حال مل يتمكن من مترير م�شروع االغلبية.
وت�س ��رب يف االع�ل�ام ع ��ن لق ��اء قري ��ب الطراف

�صحيفة التايمز� :إعادة بناء مكتبة جامعة المو�صل رمز لتعافي المدينة
 ع���دد ط�ل�اب ال��ج��ام��ع��ة ازداد بن�سبة  %40ع��م��ا ك���ان عليه ق��ب��ل م��ج��يء داع�����ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
قب ��ل خم�س ��ة �أع ��وام كان �س ��واد �آث ��ار
الق�ص ��ف رمزا للدمار ال ��ذي جلبه داع�ش
للع ��راق .ولك ��ن مكتبة جامع ��ة املو�صل،
التي كانت �سابقا تع ��د واحدة من اف�ضل
مكتب ��ات ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،ق ��د �أع ��ادت
فتح �أبوابها يف وق ��ت تتباها فيه املدينة
ب�إعادة احلياة لها وتقول انه يتوجب ان
تكون مثاال يحتذى لبقية مناطق البالد.
عملية ترميم وجتدي ��د املكتبة ا�ستغرقت
�سنت�ي�ن وكان ذلك جزءا م ��ن خطة �إعادة
اعم ��ار اجلامع ��ة التي تتطل ��ب حلد االن
�إزال ��ة او تفج�ي�ر بقاي ��ا  3,000قنبل ��ة
و� 200صاروخ.
وذك ��رت �صحيف ��ة التامي ��ز الربيطاني ��ة
يف تقريرها ان املكتب ��ة تعر�ضت ل�ضربة
م ��ن �سبع ��ة �صواري ��خ �أطلقته ��ا طائرات
التحالف بقي ��ادة الواليات املتحدة بينما
كانت ت�ساعد الق ��وات العراقية يف �إعادة
�سيطرته ��ا على املدينة .يف ه ��ذه االثناء
�أقدم تنظيم داع�ش على احراقها وتدمري
كل م ��ا تبق ��ى تقريب ��ا م ��ن مقتنياته ��ا من
الكتب البالغ عددها مليون كتاب .ويذكر
ان م�سلح ��ي داع�ش احرقوا ما ال يقل عن
 10,000كت ��اب خ�ل�ال �سيطرته ��م عل ��ى
املدينة ع ��ام  .2014وب�شكل ع ��ام فان ما
يقارب من  %85م ��ن مقتنيات املكتبة قد
فقدت ما بني اتالف ونهب.
كان يخ�ش ��ى م ��ن ان ت�ض ��رر الأ�س� ��س
�سيتطلب �إعادة بن ��اء املكتبة من ال�صفر،
ولك ��ن فريق ��ا ب�إ�ش ��راف برنام ��ج التنمية
التابع للأمم املتحدة متكن من ا�ستخدام
االعمدة الباقية ك�أ�سا�س.
وحتوي البناي ��ة اجلديدة حلد االن على
كمية م ��ن  60,000كتاب فق ��ط ،ثلث تلك
الكت ��ب وفرتها منظمة ،ب ��وك �أيد Book
 ،Aidاخلريي ��ة الربيطاني ��ة املعني ��ة
بتجهيز الكتب للمكتبات.
عالء حمدون ،حما�ضر علوم الفيزياء يف

جامعة املو�صل و�صاحب منا�شدة ،ج�سر
كتب املو�صل ،Mosul Book Bridge
للتربع بالكتب م ��ن كل �أنحاء العامل ،قال
ان اله ��دف ه ��و ارج ��اع  200,000كتاب
اىل رف ��وف املكتب ��ة بحل ��ول نهاي ��ة ع ��ام
.2024
وقال ان مرا�سي ��م افتتاح املكتبة ال�سبت،
الت ��ي تخلله ��ا الق ��اء ق�صائ ��د وع ��زف
مو�سيقى وم�شهد متثيلي ملجزرة ارتكبها
داع�ش ،كانت حلظة م�ؤثرة جدا.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "عندم ��ا رجع ��ت اىل
اجلامع ��ة يف ع ��ام  2017بع ��د حتري ��ر
املدين ��ة ،وقف ��ت عن ��د عتبته ��ا وبكي ��ت.
وحتدث ��ت يف معر� ��ض الكت ��اب يف لندن
عام  2019وقلت انه حلمي ان �أقف هناك

مرة �أخرى وارى �إعادة افتتاحها .وهكذا
كان حلمي هذا قد حتقق".
زين ��ة علي �أحمد ،ممثل ��ة برنامج التنمية
ل�ل��أمم املتحدة يف الع ��راق ،قالت "�إعادة
افتتاح املكتب ��ة املركزية هي نقطة حتول
مهم ��ة يف الرحل ��ة الع ��ادة احلي ��اة م ��ن
جدي ��د له ��ذه املدين ��ة االيقون ��ة .وب�سبب
الأهمي ��ة التاريخي ��ة للمدين ��ة وحج ��م
الدمار ال ��ذي �سببه داع�ش ،ف ��ان برنامج
الأمم املتحدة جعل من �أولوياته تر�سيخ
اال�ستقرار وتفعيل جه ��ود �إعادة االعمار
يف املو�صل".
و�أ�ضاف ��ت احمد بقوله ��ا "انا فخورة ب�أن
عدد الطالب امل�سجلني يف اجلامعة اليوم
ق ��د جت ��اوز عددهم قب ��ل اجتي ��اح داع�ش

للمدين ��ة بن�سب ��ة  .%40ه ��ذا يب�ي�ن قوة
املدين ��ة ومرونته ��ا وه ��ي ت�ش ��ق طريقها
نحو التعايف بعد �سنوات من احلرب".
يذك ��ر ان ع ��دد امل�سجل�ي�ن يف اجلامع ��ة
اليوم هو بحدود  50,000طالب.
وكان تنظي ��م داع� ��ش ق ��د �سيط ��ر عل ��ى
املو�ص ��ل وهو يزحف �شم ��اال عام 2014
وم ��ن داخ ��ل جام ��ع الن ��وري يف املدينة
اعل ��ن زعي ��م التنظيم �أبو بك ��ر البغدادي
خالفته املزعوم ��ة .ومن ثم �أقدم م�سلحو
التنظي ��م عل ��ى ن�س ��ف اجلام ��ع ومنارته
ال�شه�ي�رة احلدب ��اء ال ��ذي كان ج ��زءا من
معامل مدينة املو�صل القدمية التي دمرت
ب�شكل كامل تقريبا.
بينما ب ��د�أت �أي�ضا اعمال �إع ��ادة االعمار

هن ��اك يف اجلانب الغرب ��ي ،حيث العمل
بط ��يء اكرث ،فان جامعة املو�صل تقع يف
اجلانب ال�شرقي الأكرث حداثة من املدينة
ال ��ذي ا�صب ��ح ميث ��ل رم ��ز �إع ��ادة احياء
املو�ص ��ل .املنطق ��ة املحيط ��ة باجلامع ��ة
متتل ��ئ االن باملقاهي واملطاع ��م ومراكز
الت�سوق الكبرية.
اجلامع ��ة كان ��ت ت�ض ��م �أعداد كب�ي�رة من
الطلب ��ة االيزيدي�ي�ن وامل�سيحيني،الذي ��ن
كان له ��م وج ��ود وا�س ��ع يف املو�صل قبل
ان يجت ��اح داع� ��ش املدين ��ة ليعم ��ل عل ��ى
تهجريهم وارتكاب جمزرة جماعية بحق
االيزيديني و�سبي ن�سائهم وا�ستعبادهم.
�أج ��زاء م ��ن املدين ��ة م ��ا ت ��زال يف حال ��ة
فو�ض ��ى م ��ع �ش ��وارع تع ��ج باحلي ��اة
ومزدحم ��ة بال�سيارات .ويقول طلبة بان
قاع ��ات املطالعة يف املكتبة �ستكون مكانا
مرحبا به للراحة والت�أمل.
�أمينة حممد جمي ��ل  18عاما ،طالبة طب
مرحل ��ة �أوىل ،قال ��ت وه ��ي تتج ��ول يف
البناية اجلديدة "ان ��ا �سعيدة الن املكتبة
م ��كان للق ��راءة ولي�س ��ت للدرا�سة فقط".
وكان ��ت جمي ��ل يف العا�شرة م ��ن عمرها
عندما اجت ��اح تنظيم داع�ش املدينة ،وقد
هربت اىل بغداد مع والديها وعادت بعد
مرور �أربع �سنوات.
�ألي�س ��ون توي ��د ،مدي ��ر منظمة ب ��وك ايد
اخلريية الربيطانية للتربع بالكتب ،قال
"لي�س هناك م ��كان يف العامل خم�ص�ص
للتعلي ��م ت�ض ��رر م ��ن هج ��وم مبا�شر مثل
م ��ا ح�ص ��ل يف جامع ��ة املو�ص ��ل ،ونحن
فخورون ب�ش ��كل كبري جدا ان قمنا بدور
�صغري يف ا�سرتجاع جمموعة من الكتب
التي مت تدمريها واتالفها".
و�أ�ض ��اف حم ��دون قائ�ل�ا " من ��ار العل ��م
واملعرف ��ة ق ��د توه ��ج م ��ن جدي ��د .حاول
االرهابي ��ون �إطفاء هذا ال�ض ��وء ،ولكننا
�أ�ض�أناه مرة �أخرى للجميع".
عن التاميز وديلي ميل الربيطانية

ب ��دوره يق ��ول غال ��ب الدعم ��ي ،وه ��و باح ��ث
يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي ،ان اللق ��اءات اجلانبي ��ة
واالت�ص ��االت داخل التحالف الثالثي "قائمة ومل
تتوقف".
لكن ��ه ا�ضاف يف ات�ص ��ال مع (امل ��دى)" :اما على
م�ستوى الفعاليات ال�سيا�سية لكل االطراف فانها
متوقفة منذ عدة ا�سابيع".
وقب ��ل اق ��ل م ��ن �شه ��ر ،اعل ��ن ال�ص ��در "جتمي ��د
مفاو�ض ��ات" ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،عق ��ب �ص ��دور
قرار ابع ��اد زيباري عن الرت�ش ��ح ملن�صب رئي�س
اجلمهورية.
وتابع الدعمي ان "كل القوى ال�سيا�سية منتظرة
ق ��رار املحكم ��ة االحتادي ��ة اجلدي ��د بخ�صو� ��ص
�شرعية قرار الربملان بفتح باب الرت�شيح لرئا�سة
اجلمهورية مرة ثانية".
وبح�سب بع�ض الت�سريبات ،ان اجلل�سة املرتقبة
من املحكمة االحتادية� ،ستكون يوم غد االربعاء.
ويو�ض ��ح الباح ��ث يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي ان ��ه
بع ��د القرار �ستب ��د�أ ج ��والت جدي ��دة للتفاو�ض،
و�ست�أخذ املباحثات اجتاهني:
االول ه ��و االتف ��اق اجلدي ��د ب�ي�ن احلزب�ي�ن
الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني على
مر�شح لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،اذا ق�ضت املحكمة
بعدم د�ستورية قرار فتح باب الرت�شيح الثاين.
او االجت ��اه الث ��اين املتمث ��ل بذه ��اب التحال ��ف
الثالث ��ي اىل الربمل ��ان الختي ��ار املر�ش ��ح اجلديد
لـ"الدميقراط ��ي" ري�ب�ر احم ��د ،بع ��د ان ي�ضم ��ن
"الثالثي" عددا كافيا من املقاعد لتمرير مر�شحه.

ن�سبة الفقر  ..%30قائممقام
بعقوبة لرووداو 2500 :منزل
ع�شوائي في الق�ضاء
 متابعة  /املدى
ك�ش ��ف عبد الله احليايل ،قائممقام بعقوبة ،مركز حمافظة دياىل ،عن وجود
 2500من ��زل ع�شوائي بعموم الق�ضاء ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان ن�سبة الفقر والبطالة
تبلغ .%30
وق ��ال احليايل ان ��ه "توجد يف بعقوبة  2500وح ��دة �سكنية ع�شوائية ،يف
مناط ��ق مثل الكاطون والتحرير" ،مبين ��ا ان "جمل�س الوزراء فاحتونا بهذا
ال�ص ��دد ،وقلن ��ا انه من ال�ضروري تنظيمهم وايجاد م ��كان لهم ومنحهم قطع
�أرا�ض ،وقدمنا عدة حلول بهذا اجلانب مثل منحهم منحة مالية".
�أما ب�ش�أن تقدمي اخلدمات لهذه املنازل الع�شوائية يف بعقوبة� ،أكد احليايل
انه "ال ن�ستطيع �شمول هذه املناطق باخلدمات والبنى التحتية ،ال�سيما و�أن
الع�شوائيات مقامة على �أرا�ض خمالفة للت�صميم� ،أو غري منظمة".
يعي�ش يف العراق اك�ث�ر من  3ماليني مواطن يف الع�شوائيات ،وفق ًا لوزارة
التخطيط العراقية.
وبخ�صو� ��ص ن�سبة الفق ��ر يف بعقوبة� ،أو�ضح احليايل انه ��ا "عالية ،وتبلغ
نحو  ،%30كما تبلغ البطالة يف بعقوبة نف�س الرقم".
وزارة التخطي ��ط االحتادي ��ة� ،أكدت م�ؤخ ��ر ًا �أن حوايل ربع �س ��كان العراق
يقبع ��ون حتت خ ��ط الفقر ،م�شرية �إىل �أن �أدنى ن�سب ��ة فقر يف البالد هي يف
�إقليم كرد�ستان بواقع  ،%12والأعلى يف حمافظة املثنى بواقع  %52تليها
الديوانية بن�سبة .%49
رغم كرثة املطالب ��ات بايجاد حلول جذرية للمناط ��ق الع�شوائية و�ساكنيها،
�إال �أن احلكوم ��ات املتعاقبة مل تتخذ �إج ��راءات �شافية لهذه الظاهرة ،الآخذة
بالنم ��و يف البالد ،رغم ارتف ��اع �أ�سعار النفط يف ال�سن ��وات ال�سابقة ،وعدم
ا�ستغالل احلكومات لهذه الفر�صة االقت�صادية الكبرية.
ال�سك ��ن يف املناط ��ق الع�شوائي ��ة بد�أ مع الأي ��ام االوىل م ��ن الإطاحة بنظام
الرئي� ��س الأ�سب ��ق �ص ��دام ح�س�ي�ن ع ��ام  2003يف ظ ��ل الفو�ض ��ى وانهي ��ار
امل�ؤ�س�سات احلكومية وو�سط غياب الدولة والقانون.
املالي�ي�ن من الفق ��راء ي�سكنون املناط ��ق الع�شوائية يف خمتل ��ف املحافظات
العراقي ��ة ،وال�سيما يف العا�صمة بغ ��داد وحمافظات الو�سط واجلنوب ،من
خ�ل�ال اال�ستحواذ على الأرا�ض ��ي املرتوكة يف �أطراف امل ��دن وبناء م�ساكن
فيها.
وح ��ول امل�شاريع املتوقفة ،لفت قائممقام بعقوبة اىل عدة م�شاريع متوقفة،
منها امل�ست�شفى اال�سرتايل يف بعقوبة الذي عاودوا العمل به م�ؤخر ًا ،وكذلك
املجم ��ع ال�سكن ��ي يف الكاط ��ون ،وجممع ماء بن ��ي �سعد ،وم�ش ��روع بعقوبة
الغرب ��ي ملياه االمط ��ار وال�صرف ال�صح ��ي املتوقف منذ ع ��ام  2013ب�سبب
قل ��ة التموي ��ل وتوقف ال�ش ��ركات ،ف�ض ًال ع ��ن م�شروع رقم واح ��د للمدار�س،
واملتوق ��ف منذ عام  2010والذي ظهرت به م�شاكل و"ال�شركة املنفذة ظهرت
�أنها وهمية".
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حتول املدمنني �إىل مروجني ومتاجرين حتت �ضغط احلاجة

ذي قار ..قلق من ارتفاع معدالت االنتحار واملخدرات بني �أو�ساط ال�شباب
ذي قار  /ح�سني العامل
اع ��رب مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�س ��ان يف ذي ق ��ار ع ��ن قلق ��ه
م ��ن ارتف ��اع مع ��دالت االنتح ��ار
واملخ ��درات ب�ي�ن او�س ��اط ال�شب ��اب
يف املحافظ ��ة الت ��ي حتت ��ل املراك ��ز
االوىل يف مع ��دالت الفق ��ر والبطالة،
وفيم ��ا ح ��ذرت منظم ��ات جمتمعي ��ة
من ع�صاب ��ات لتجني ��د املراهقني يف
جمال الت�سول واالجتار باملخدرات،
ا�ش ��ارت م�ص ��ادر امني ��ة اىل حت ��ول
البع� ��ض م ��ن املدمن�ي�ن اىل مروجني
ومتاجري ��ن للمخ ��درات حتت �ضغط
احلاجة لتوفري ثمن ما يتعاطونه.
وك�شف ��ت بيان ��ات امل�ؤمت ��ر االمن ��ي
التا�سع لقي ��ادة �شرط ��ة ذي قار الذي
عق ��د مطل ��ع ع ��ام  2022عل ��ى قاع ��ة
مركز تدريب ال�شرط ��ة وح�ضره عدد
م ��ن امل�س�ؤولني احلكومي�ي�ن والقادة
االمني�ي�ن وممثل�ي�ن ع ��ن حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار ع ��ن ارتف ��اع يف
مع ��دالت اجلرمي ��ة بواق ��ع  17باملئة
خ�ل�ال ع ��ام  ،2021وفيم ��ا ا�ش ��ارت
اىل ارتف ��اع يف جرائ ��م االنتح ��ار
واملخدرات وال�سرقة ،وانخفا�ض يف
جرائم القتل العمد .اكدت الك�شف عن

 94باملئة من اجلرائ ��م امل�سجلة لدى
الدوائر االمنية ومراكز ال�شرطة.
وق ��ال مدي ��ر مكتب مفو�ضي ��ة حقوق
االن�س ��ان يف ذي ق ��ار داخ ��ل عب ��د
احل�س�ي�ن �شن ��اوة امل�شرف ��اوي
لـ(امل ��دى) ان ��ه "ا�شرن ��ا يف منا�سبات
ون ��دوات وم�ؤمت ��رات متع ��ددة اىل
ظاه ��رة تف�ش ��ي اجلرمي ��ة وخماط ��ر
ارتف ��اع معدالته ��ا يف حمافظ ��ة ذي
ق ��ار وال�سيما جرائم املخ ��درات التي
بات ��ت تت�سب ��ب بالكثري م ��ن اجلرائم
االخ ��رى" ،مبين ��ا ان "تعاط ��ي
املخدرات واالدمان عليها بات ي�شكل
احد عوام ��ل ارتكاب جرائم االنتحار
وال�سرقة وال�سطو امل�سلح التي يقوم
بها الفتية لغر�ض احل�صول على املال
الالزم ل�شراء املخدرات".
ويرى خب�ي�ر امني حت ��دث لـ(املدى)
عن تف�شي ظاهرة االجتار باملخدرات
ان "البع� ��ض من متعاط ��ي املخدرات
م ��ن ال�شرائ ��ح االجتماعي ��ة الفق�ي�رة
�سرع ��ان م ��ا يتحول ��ون اىل مروجني
للمخ ��درات حت ��ت �ضغ ��ط احلاجة"،
مبين ��ا ان "متعاط ��ي املخ ��درات بعد
ان يبل ��غ مرحل ��ة االدمان يح ��اول ان
يح�صل عليها ب� ��أي ثمن في�ضطر اىل
اال�ست�س�ل�ام اىل مغري ��ات ع�صاب ��ات

االجت ��ار باملخ ��درات الت ��ي تق ��وم
بتزويده بجزء من ب�ضاعتها لغر�ض
ترويجها وبيعها ليوفر بذلك ثمن ما
يحتاجه من خمدرات".
مبين ��ا ان "ذل ��ك تط ��ور خط�ي�ر يف
املجتم ��ع فبعد ان كن ��ا نواجه م�شكلة
التعاط ��ي عن ��د افراد ه ��ذه ال�شريحة
ا�صبحن ��ا نواج ��ه م�شكلت�ي�ن يف
�آن واح ��د وهم ��ا م�شكل ��ة االدم ��ان

فوهات ت�ؤدي للموت� ..سرقة �أغطية
(املنهوالت) جتتاح كركوك
 خا�ص  /املدى
ال ي ��كاد مي ��ر يوم عل ��ى حمافظة كرك ��وك حتى جت ��د �إطار
�سيارة مو�ض ��وع اعلى ال�شارع للتحذي ��ر من ال�سقوط يف
املج ��اري وحدوث حادث �سري او �سق ��وط طفل �صغري يف
املج ��اري ،فيم ��ا تر�صد اجله ��ات احلكومي ��ة امل�س�ؤولة عن
املو�ضوع قيام ع�صاب ��ات متخ�ص�صة ب�سرقة هذه الأغطية
وبيعه ��ا يف الأ�س ��واق التي غالب ��ا ما تكون قط ��ع حديدية
تباع حتت عنوان (�سكراب).
�سرقة منظمة
ويقول مدير جماري كركوك زاكرو�س جان ويل لـ( املدى)
� ،إن "�سرق ��ة �أغطية املنه ��والت خلطوط املجاري ا�صبحت
ظاه ��رة منت�شرة يف عم ��وم العراق وكرك ��وك من �ضمنها،
وه ��ذه ظاه ��رة غري ح�ضاري ��ة وت�ؤدي اىل احل ��اق ال�ضرر
امل ��ادي بالدوائ ��ر احلكومية ويكون املواط ��ن هو اخلا�سر
االول" .واك ��د ويل ان "�سرقة االغطية ت�ؤدي اىل حوادث
ال�سي ��ارات ل ��ذا ان م ��ن ميد ي ��ده ل�سرقة االغطي ��ة هو اذى
النا�س اجمع ،وبه ��ذا اخل�صو�ص اطلب منكم ن�شر الوعي
ب�ي�ن النا�س الطالعهم عل ��ى مدى خطورة ه ��ذه الظاهرة"
الفتا اىل ان ��ه "يف مديرية جماري كرك ��وك نتابع وب�شكل
م�ستم ��ر ونعو� ��ض االغطية املفق ��ودة ب�ش ��كل م�ستمر عند
ورود معلومة لدينا حول فقدان غطاء".
اعتقال عدد من �سراق الأغطية
ويق ��ول قائممق ��ام كرك ��وك ف�ل�اح يايجل ��ي لـ(امل ��دى)� ،إن
"ظاه ��رة �سرق ��ة �أغطي ��ة املنه ��والت اخلا�ص ��ة باملجاري
�سجلت ارتفاع ��ا ملحوظا يف كركوك خ�ل�ال العام املا�ضي
والع ��ام احلايل ومن يقوم به ��ا جماميع يعملون يف �سرقة
�أغطي ��ة املج ��اري وبيعه ��ا يف اال�س ��واق �ضمن م ��ا ي�سمى
اخل ��ردة وجنح ��ت �شرط ��ة كرك ��وك يف اعتق ��ال نح ��و 6
ا�شخا�ص متورطني يف �سرقة عدد من هذه االغطية".
واك ��د ان "م ��ن مت اعتقالهم يعمل ��ون على دراج ��ات نارية
�صغ�ي�رة (ال�ستوتة) ،وي�ستغل ��ون اوقات غياب النا�س من

ال�ش ��وارع ل�سرق ��ة االغطية والت ��ي تعترب جرمي ��ة يعاقب
عليها القانون".
اطارات بدل الأغطية على فوهات
املجاري
ويق ��ول احد اهايل حي الوا�سط ��ي جنوب كركوك ويدعى
عبا� ��س خليل لـ( املدى)� ،إن "احلي �سجل هذا ال�شهر �سرقة
نح ��و  5اغطي ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي يف احل ��ي وقام
االهايل بو�ضع اطارات او قط ��ع (خر�سانية) على الفوهة
ملن ��ع وق ��وع احل ��وادث بال�سي ��ارات او �سق ��وط املارة يف
ه ��ذه املجاري" .وتاب ��ع ان "ثالثة من ه ��ذه االغطية متت
معاجلته ��ا م ��ن قبل املج ��اري واثنني منها الت ��زال تغطيها
االطارات" .ويقول احد املتعاملني يف بيع و�شراء اخلردة
يف �س ��وق كرك ��وك ويدعى جنكي ��ز عبدالله لـ(امل ��دى)� ،إن
"جت ��ارة اخلردة واحلدي ��د تلقى رواجا م ��ن قبل الباعة
املتجول�ي�ن الذين يقومون بجمع اخلردة واحلديد وبيعها
يف الأ�سواق مل ��ن ي�شرتي ونحن ال ن�شرتي اي قطع تكون
فيه ��ا اغطي ��ة املج ��اري الن ال�شخ� ��ص الذي يق ��وم بجلبها
يك ��ون �سارق ��ا وان ��ا �أبلغ ��ت ال�شرط ��ة على �شخ�ص�ي�ن كانا
يبيعان �أغطية املجاري ومت اعتقالهما وو�ضعا يف ال�سجن
وي�صل �سعر الغطاء الواحد للمجاري اىل  35الف دينار".
واك ��د ان "امل�شرتي ��ن يف �س ��وق اخل ��ردة واحلدي ��د يف
كرك ��وك االن ال يتعاملون مع هذه االغطية ب�صورة نهائية
ونق ��وم بتجمي ��ع احلدي ��د و�شرائه م ��ن الباع ��ة املتجولني
ح�س ��ب الأ�سع ��ار املح ��ددة لن ��ا يف ال�س ��وق املحلي ��ة وعند
و�ص ��ول الكمي ��ات اىل الأطنان نق ��وم بنقله ��ا اىل م�صانع
احلديد وال�صل ��ب يف ال�سليمانية لبيعها ال�صحاب املعامل
وامل�شرتين لهذه اخلردة".
م ��ن جهته يقول النا�شط حمادي عب ��د العزاوي لـ( املدى)،
�إن "كرك ��وك �سجل ��ت العام املا�ضي نح ��و  7حاالت �سقوط
يف املج ��اري بينها حال ��ة وفاة لطفلة �صغ�ي�رة �سقطت يف
املج ��اري نهاية العام املا�ضي وتوفي ��ت يف املجاري وهذا
الع ��ام �سجلن ��ا �سق ��وط نحو  3ح ��االت يف املج ��اري دون
حدوث وفيات فيها".
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واالجتار".
وكان ��ت قي ��ادة عملي ��ات �سوم ��ر ق ��د
اعلن ��ت اواخر عام  2021عن اعتقال
اك�ث�ر م ��ن  700متاج ��ر ومتعاط ��ي
خم ��درات يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
و�ص ��دور احكام ق�ضائي ��ة بحق 350
مدان ��ا منه ��م و�ضبط  35كيل ��و غرام
من املواد املخدرة واكرث من  60الف
قر�ص خمدر.

وعن العوامل االخرى التي ادت اىل
ارتف ��اع معدالت اجلرمية ق ��ال مدير
مكت ��ب حق ��وق االن�س ��ان "بالت�أكي ��د
هن ��اك عوام ��ل متع ��ددة تدخ ��ل يف
جم ��ال ارتف ��اع مع ��دالت اجلرمي ��ة
ب�ي�ن �شرائ ��ح املجتم ��ع م ��ن بينه ��ا
اقت�صادية واجتماعي ��ة و�سيا�سية"،
واردف "هذا ناهيك عن ال�ضغوطات
اال�سري ��ة واال�ستخ ��دام غ�ي�ر املوفق

ملواقع التوا�صل االجتماعي".
وا�ش ��ار امل�شرف ��اوي اىل تط ��ورات
جدي ��دة يف ظاه ��رة االق ��دام عل ��ى
االنتح ��ار مبين ��ا "كان ��ت امل�ؤ�ش ��رات
االكادميي ��ة ومعلوم ��ات املخت�ص�ي�ن
بعل ��م النف� ��س ت�ش�ي�ر يف ال�سابق اىل
زي ��ادة يف ارت ��كاب ح ��االت االنتحار
خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�صي ��ف اال ان ف�ص ��ل
ال�شت ��اء يف العام احلايل اخذ ي�سجل
اع ��دادا كب�ي�رة" ،منوه ��ا اىل ان
"اال�سابي ��ع القليلة املن�صرمة �شهدت
ت�سجي ��ل اع ��داد غ�ي�ر م�سبوق ��ة م ��ن
حاالت االنتحار فخالل احد اال�سابيع
م ��ن العام احل ��ايل مت ت�سجي ��ل اربع
حاالت انتحار وف�شل حالتني".
ودع ��ا مدي ��ر مكت ��ب حق ��وق االن�سان
اىل "ت�شكي ��ل جل ��ان خمت�ص ��ة تعمل
عل ��ى الوق ��وف عل ��ى ا�سب ��اب تنامي
ه ��ذه الظاه ��رة يف املجتم ��ع واحل ��د
منها" ،م�شددا عل ��ى "اهمية م�شاركة
خمت�ص�ي�ن بعل ��م النف� ��س واالجتماع
لإع ��داد درا�س ��ات منهجي ��ة يف ه ��ذا
املج ��ال" ،الفت ��ا اىل ان "م�شكل ��ة
االنتح ��ار وتعاط ��ي املخ ��درات باتت
ت�ش ��كل خماطر كبرية على املجتمع"،
م�ش ��ددا على "اهمية تبن ��ي �سيا�سات
ر�شي ��دة يف ادارة مل ��ف البطال ��ة بني

ال�شباب".
وا�ش ��ار امل�شرف ��اوي اىل ان "م�شكلة
البطال ��ة ال تقت�ص ��ر عل ��ى ع ��دم توفر
فر� ��ص العم ��ل وامنا يف �س ��وء ادارة
ملف العمل فرغم وجود اعداد كبرية
من العاطلني عن العمل بني العراقيني
ن ��رى ان هناك 650الف عامل اجنبي
يعم ��ل يف الع ��راق" ،الفت ��ا اىل ان
"ذل ��ك ا�سهم بحرم ��ان العاطلني عن
العم ��ل من فر� ��ص التعي�ي�ن وبالتايل
ادى اىل ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة
ب�ي�ن القوى العامل ��ة" ،منوها اىل ان
"انعدام العدالة يف توزيع الرثوات
والتف ��اوت الطبق ��ي الكب�ي�ر ا�سه ��م
ب�ص ��ورة كب�ي�رة يف تفاق ��م امل�ش ��اكل
التي ت�ؤدي اىل اجلرمية".
من جانبها حذرت منظمات جمتمعية
م ��ن ارتف ��اع مع ��دالت اجلرمي ��ة بني
املراهق�ي�ن وال�شب ��اب وق ��ال رئي� ��س
منت ��دى منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين
يف ذي ق ��ار النا�ش ��ط حي ��در �سع ��دي
لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك جمامي ��ع م ��ن
االح ��داث اخذوا ي�شكل ��ون ع�صابات
خا�ص ��ة به ��م يف جم ��ال الت�س ��ول
واالجت ��ار باملخ ��درات وغريه ��ا م ��ن
اجلرائ ��م وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر م�ستقبل ��ي
خطري يه ��دد بني ��ة وام ��ن املجتمع"،

داعي ��ا "اجله ��ات احلكومي ��ة
واملجتمعي ��ة اىل تكثي ��ف اجله ��ود
وو�ض ��ع الربام ��ج واملعاجل ��ات للحد
م ��ن اجلرمي ��ة املنظم ��ة وا�ستغ�ل�ال
االطفال يف هذا املجال الال�إن�ساين".
وكانت احلكومة املحلي ��ة والقيادات
االمني ��ة واجله ��ات الق�ضائية يف ذي
ق ��ار قد اعربت مطلع ع ��ام  2022عن
قلقها من ارتفاع معدالت اجلرمية يف
املحافظ ��ة ،ودع ��ت اىل اعتماد حلول
اقت�صادي ��ة وفني ��ة ملعاجل ��ة تنام ��ي
معدالت الفق ��ر والبطالة بني �شريحة
ال�شباب ورفع الوعي املجتمعي.
و�شه ��دت حمافظة ذي ق ��ار مطلع عام
 2022مب ��ادرات جمتمعي ��ة لتق ��دمي
امل�ساع ��دة للمدمن�ي�ن عل ��ى التخل�ص
م ��ن تعاط ��ي املخ ��درات ،وذل ��ك بع ��د
ارتفاع معدالت االدمان يف املجتمع،
فيم ��ا دع ��ا قانوني ��ون ونا�شط ��ون
اىل ا�ستح ��داث م�صح ��ات ملعاجلتهم
والعمل على اعادة دجمهم باملجتمع،
م�شددي ��ن عل ��ى تفعيل امل ��ادة  40من
قانون املخ ��درات وامل�ؤثرات العقلية
الت ��ي تن� ��ص عل ��ى اعف ��اء املتعاط�ي�ن
م ��ن املالحق ��ة الق�ضائي ��ة يف ح ��ال
املب ��ادرة لتلق ��ي الع�ل�اج وااللت ��زام
بالربوتوكول العالجي.
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الرئي�س ال�سابق للجنة مدربي ال�سباحة  ..م�صطفى هويدي:

كلمة صدق

م�سبح ال�شعب ّ
يهدد ال�صغار  ..وال خري يف �سباح يتم ّرن �أقل من  11كم!
� سرمد ط ّلق اللعبة عام  .. 2014و�أوروبا كفيلة بميداليتنا القارية

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

ع ��ن متارينهم ه ��ذا غري مقبول بل ه ��ي مدة مُبالغ
فيه ��ا ،فيما ي�ؤك ��د �أغلب مد ّربي الع ��امل �أنه ال خري
يف �سب ��اح يتم ّرن �أقل من 11ك ��م يف اليوم ،فكيف
ب�أف�ض ��ل �سب ��اح يف العراق ل ��ن يُكم ��ل  5كم خالل
مترينه اليومي؟!

�أكد م�صطفى �إ�سماعيل هويدي ()73عام ًا ،رئي�س
جلن ��ة املد ّرب�ي�ن يف احت ��اد ال�س ��باحة (-2010
� )2014أن ال �أم ��ل لتحقي ��ق �إجن ��از للعبة من دون
�إن�ش ��اء م�س ��بح وطني خا�ص باالحتاد ،وار�س ��ال
خم�سة �سبّاحني �شباب للتدريب يف دولة �أوروبية
م ��ن خ�ل�ال مذ ّك ��رة التع ��اون الأوملبي ��ة ،و�إدخ ��ال
مد ّربين ��ا الكفوئ�ي�ن يف دورات تدريب ّي ��ة خارجيّة
ت�س ��اعدهم على النجاح يف �ص ��قل مواهب الفئات
و�صو ًال اىل املتقدّمني.
وقال هويدي يف �أت�صال مع "املدى" من العا�صمة
ال�سويدية �ستوكهومل :ميت ��د تاريخي يف ريا�ضة
ال�سباح ��ة من ��ذ ع ��ام  1960ي ��وم كان عم ��ري 11
�سن ��ة� ،إذ �شارك ��ت يف �سباق مل �أ َر قبل ��ه �أي م�سبح
ُ
وح�صلت على ث�ل�اث ميداليّات يف فعّاليتي الظهر
واحل� � ّرة ،و�أ�شرف عل ��ى تدريب ��ي الراحالن فائق
اجل�س ��ار وجعف ��ر حممد �صال ��ح (بط ��ل امل�سافات
الطويل ��ة) ويف ع ��ام � 1966شارك � ُ�ت م ��ع ع�ش ��رة
�سباح�ي�ن يف ال ��دورة العربي ��ة الت ��ي �أقيم ��ت يف
دم�ش ��ق ،وكنت ال�سباح الوحي ��د الذي نال ميدالية
برونزية يف فعّالية الظهر.
و�أ�ض ��اف ":يف ع ��ام  1970مت قب ��ويل يف كلي ��ة
القوة اجلوية ال ��دورة ( )22ومت ف�صلي منها بعد
�سن ��ة واحدة كوين م�ستق ّل ع ��ن �أي ن�شاط حزبي،
ُ
وق� � ّر ُ
واعتمدت
رت العودة اىل ريا�ض ��ة ال�سباحة،
عل ��ى نف�س ��ي ،وا�ستف � ُ
�دت م ��ن التدري ��ب با�شراف
مد ّرب �أمريكي ( ،)1966-1965وكنا نقتني كتبه
مب�ساع ��دة حم ��ودي �إ�سماعي ��ل يف ترجمته ��ا ،وال
نن�سى حما�ض ��رات بطل ال�سباح ��ة �سابق ًا د.با�سل
عبدامله ��دي ،وميكن عدّه الراع ��ي للعبة واملُ�شرف
علينا ب�صورة غري مبا�شرة".
دورات ال�سعودية و�أملانيا
و�أو�ض ��ح "قم � ُ�ت بت�أ�سي�س فري ��ق ال�سباحة لنادي
اجلي� ��ش ع ��ام 1981لأول م� � ّرة ،ث ��م توجّ ه � ُ�ت مع
امل ��د ّرب عام ��ر �إبراهيم (�سب ��اح فعّالي ��ة الفرا�شة)
للم�شاركة يف دورة تدريبية ّ
نظمها احتاد اخلليج
العرب ��ي يف ال�سعودي ��ة ،وح�صل ��ت عل ��ى املرتب ��ة
الأوىل ب�ي�ن امل�شارك�ي�ن ،و ّ
متت مفاحتت ��ي لأكون
مد ّرب ًا بدي�ل ً�ا ملد ّرب تون�س ��ي كان ّ
مر�شح ًا للإقالة،
ُ
فقلت له ��م �إذا وافقت على العر� ��ض هل �س ُتبعدون
ُ
فرف�ضت �أن �أكون �سبب ًا بقطع
املد ّرب؟ قالوا نع ��م،
رزقهُ ،
وعدت اىل بغداد".
ُ
وتابع "�شغل ��ت ع�ضويّة احتاد ال�سباحة (-1979
 )1981وبعده ��ا ا�ستم ّر عملي كم ��د ّرب للمنتخب
الوطن ��ي� ،إال �أنه يف زمن رئي� ��س احتاد ال�سباحة
الأ�سبق د.ق�صي ال�سامرائي �صدر �أمر ًا من اللجنة
الأوملبي ��ة بعدم جواز العمل امل�شرتك يف التدريب
والإدارة ،فق� � ّر ُ
رت التف ّرغ للتدريب وا�ستم ّر عملي
الفني لغاية عام "1989
وب�ّي�نّ "�شارك � ُ�ت يف دورت�ي�ن تدريبيت�ي�ن ب�أملانيا
عل ��ى نفق ��ة ن ��ادي اجلي� ��ش يف زمن الراح ��ل فالح
�أك ��رم فهم ��ي ،برفقة الراح ��ل ب ��دري عبدالوهاب،
وا�ستفدن ��ا كث�ي� ً
را منهم ��ا ،ومت ّكن � ُ�ت م ��ن تطوي ��ر
ال�سباحني ،وحتقي ��ق �أرقام جيّدة ،وا�ستم ّر عملي
مد ّرب ًا للمنتخب الوطني ونادي اجلي�ش لغاية عام
 ،1990وبعد خم� ��س �سنوات غادرت اىل ال�سويد
ب�سبب ظرف �أ�سري خا�ص".

م� ّؤهالت تدريبية
ويرى "لدين ��ا مد ّربني جيّدين �إثن ��ان منهم �أر�سال
اىل هنغاري ��ا يف عه ��د �سرمد عبدالإل ��هُ ،هما �أحمد
ح ��ازم ود.وليد ب�صو ،ع ��ادا مب� ّؤهالت فنية جيّدة
خدم ��ت اللعبة طوال املدّة الفائتة ،ومل يزل لديهما
العط ��اء ل�صقل مواهب ال�سباحني ،وما �ساعد على
جن ��اح العم ��ل يف ا ُ
حلقبة هذه هي توف ��ر الأموال
لدى االحتاد ال ��ذي يُعد �أكرث االحت ��ادات م�شاركة
يف تاريخ ال�سباحة لغاية � 13أيار عام  2020يوم
فاز خالد كبيان برئا�سته".
ن�صيحة  ..وتعوي�ض
وق ��ال هوي ��دي "�أن�ص ��ح �سرم ��د عبدالإل ��ه بع ��دم
الع ��ودة اىل احت ��اد ال�سباح ��ة ،فربغ ��م �أن اللعب ��ة
خ�سرت ��ه ،لكن ��ه خ�س ��ر نف�س ��ه �أ ّو ًال يف ق�ضاي ��ا مل
يح�س ��ب ح�سابه فيها� ،أما خال ��د كبيان فهو ي�سعى
لتعوي� ��ض ال�سنوات الأربع املا�ضي ��ة التي �شهدت
خالله ��ا اللعب ��ة فراغ� � ًا �إداري� � ًا كبري ًا ب�سب ��ب �أزمة
االنتخاب ��ات الت ��ي �أغل ��ق مل ّفه ��ا بق ��رار الق�ض ��اء
الأخري ،م ��ع �أن معاناة كبيان كبرية من عدم توفر
الأم ��وال ،وحتدّث يل يف زيارت ��ي لبغداد ت�شرين
الث ��اين ع ��ام  ،2021قائ�ل ً�ا (عمل ��ي �إداري ول�ست
�سباح� � ًا� ..ساع ��دوين م ��ن �أج ��ل رعاي ��ة الأبط ��ال
ال�صغار)".

فعلي� � ًا منذ ه ��ذا العام ،ومل يعد يهت� � ّم به حتى عند
تنظي ��م بطولة اجلمهوري ��ة وغريها من م�سابقات
ال�سنوي ��ة بذريع ��ة عدم تف ّرغ ��ه! وتذ ّم ��ر �أكرث من
ع�ضو احت ��اد لإهمال ��ه اللعبة ،ومل يطل ��ب تقارير
جلنتي امل�سابق ��ات واملد ّربني ،وغ ��اب عن امل�سبح
ومل يتاب ��ع املنتخب ،وك ّر�س ج� � ّل وقته للأوملبية،
وه ��ذا الأمر يدعوين ملطالبة اجلهات املعنيّة بعدم
ج ��واز قبول تر�شيح �أي �شخ�ص لع�ضوية تنفيذي
الأوملبية مُرتبط مب�س�ؤولية احتاد وطني".

معاي�شة �أوروبية
وقدّم مقرتح ًا اىل وزير ال�شباب والريا�ضة عدنان
درج ��ال ورئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية رعد
حمودي ،بقوله "عليهم ��ا �أن ي�ؤمّنا �إر�سال خم�سة
�سبّاح�ي�ن اىل �إحدى الدول الأوروبية يف �إ�سبانيا
�أو فرن�سا �أو هنغاريا ُهم و�أ�سرهم ،و ُتنقل مل ّفاتهم
الدرا�سيّة �أي�ض ًا بالتن�سي ��ق مع �سفارة العراق يف
ذل ��ك البلد ،وتحُ دّد لهم فرتة الإقامة لثالث �سنوات
لغر� ��ض معاي�شتهم مع �سبّاحني عامليني وب�إ�شراف
متخ�ص� ��ص يتكف ��ل بجاهزيته ��م
م�ل�اك تدريب ��ي
ّ
لتحطي ��م الأرقام ،كما ميك ��ن اال�ستفادة من �إحدى
مذ ّك ��رات التع ��اون الت ��ي و ّقعها الكاب�ت�ن حمودي
خ�ل�ال ال�شهر املا�ضي واحل ��ايل ،و�سيكون له�ؤالء
ال�سباحني م�ستقب�ل ً�ا كبري ًا للح�صول على ميدالية
�آ�سيوية".

م�سبح ال�شعب
و�أفاد هوي ��دي "من الأخطاء ال�شائعة يف العراق،
هناك م ��ن يربط بني وجود نه ��ري دجلة والفرات
ك�سب ��ب رئي�سي لتطوير اللعب ��ة ،ال�صحيح وجود
م�سب ��ح مغل ��ق "نظام ��ي" يف كل حمافظ ��ة يخ ��دم
حركة التطوير ،فجميع امل�سابح ال�صيفيّة ال تخدم
ال�سباح�ي�ن ،وال منتل ��ك غري م�سب ��ح ال�شعب الذي
خا�ص ��ة ارتفاع درجة
يعاين م ��ن �سلبيّات كث�ي�رة ّ
احل ��رارة داخل القاعة واحلو� ��ض �أي�ض ًا ،وهذا ال
يتنا�س ��ب م ��ع جهد ال�سب ��اح ال�صغري عن ��د ت�سارع
�ضربات قلبه �أثن ��اء التمرين واملناف�سة ،ما يُ�سبّب
ل ��ه عار� ��ض �صحّ ��ي خط�ي�ر! ث ��م �أن ف�ت�رة �صيانة
امل�سب ��ح متت� � ّد لثالث ��ة �أ�شه ��ر ّ
وتعط ��ل ال�سباحني

عودة �إىل بغداد
تخ�ص�ص
وخت ��م هوي ��دي حديث ��ه �":آن الأوان �أن ّ
�أربع ��ة م�ساب ��ح م�ستق ّل ��ة لالحت ��اد يف بغ ��داد ،ال
تتح ّك ��م بها حج ��وزات العوائل واله ��واة بذريعة
اال�ستثم ��ار ،ويج ��ب �أن يتو ّف ��ر للمنتخ ��ب الوقت
ال ��كايف للتدريب لك�سب اخل�ب�رة وتطوير الأداء،
و�شخ�صي� � ًا م�ستع� � ّد للعودة اىل االحت ��اد وتقدمي
امل�ش ��ورة ال�سليم ��ة �إذا م ��ا ته ّي� ��أت ظ ��روف العمل
�أ�س ��وة بعدي ��د اخل�ب�راء الأجانب والع ��رب الذين
ت�ستقطبه ��م اللجن ��ة الأوملبي ��ة ل�ضم ��ان حقوقه ��م
امل�شروع ��ة ،و�ستبق ��ى مهمّتي فن ّي ��ة وال طموح يل
مبناف�سة رئي�س االحت ��اد خالد كبيان �أو غريه ،ما
يهمّني ا�ستماع الرئي�س مل�شورتي وعدم �إهمالها".

م�صطفى �إ�سماعيل هويدي
م�ؤمتر املغرتبني
وي�سرت�س ��ل هويدي يف قوله "ما بعد عام ،2003
قم � ُ�ت بزيارة اىل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة للقاء
اخلب�ي�ر الريا�ضي د.با�س ��ل عبدامله ��دي م�ست�شار
الوزي ��ر �آن ��ذاك ،وحتدّثنا ع ��ن �شج ��ون ال�سباحة
وواقعه ��ا ،ومل يك ��ن الو�ضع الريا�ض ��ي الوزاري
تخ�ص�صي ،لهذا
والأوملب ��ي ي�شجّ ع على العمل يف ّ
ق� � ّررت الع ��ودة اىل ال�سوي ��د ،ومل �أزر بغداد حتى
ع ��ام  2010بدع ��وة من وزير ال�شب ��اب والريا�ضة
الأ�سب ��ق جا�س ��م حمم ��د جعف ��ر حل�ض ��ور م�ؤمت ��ر
املُغرتب�ي�ن ،وخ�ل�ال وج ��ودي يف فن ��دق املن�صور
زارين �سرم ��د عبدالإل ��ه رئي� ��س احت ��اد ال�سباحة
ال�ساب ��ق ،وطل ��ب م ّن ��ي البق ��اء يف بغ ��داد للعم ��ل
ُ
ووافقت رغبة مني
ب�صفة رئي�س جلنة املد ّرب�ي�ن،
خلدمة بلدي".
�إداري ناجح
ُ
"عملت ب ��كل �أخال�ص م ��ع �سرم ��د عبدالإله
وذك ��ر
للفرتة ( )2014-2010وللتاريخ �أقول �أنه تفوّق
على جميع ر�ؤ�س ��اء احتاد ال�سباحة منذ �ستينيات
الق ��رن املا�ض ��ي �إىل عام  ٢٠٠٨ي ��وم ت�س ّلم رئا�سة
االحتاد �أوّل م ّرة يف  ٢٨كانون الأول منه ،فالرجل
�إداري ناجح بامتياز ،ومتابع يف �ش�ؤون القانون
وعل ��م التدري ��ب ،ويناق�شن ��ي يف كل فق ��رة عن ��د
تقدميي منهاجي لالحتاد ،لك ��ن م�شكلته الوحيدة

بالمرصاد

الأدب قبل اللعب يا هواة!

 متابعة  /املدى
يف خ�ض ��م �سعي احت ��اد كرة الق ��دم لإحداث نقل ��ة نوعيّة يف م�سابق ��ة الدوري
املمت ��از الع ��ام املقب ��ل ،تك�شف بع�ض ج ��والت املو�س ��م للع ��ام  2022عن �صور
مقيت ��ة ال متت ب�صلة لل ��روح الريا�ضية ومبادىء اللع ��ب و�أدب املناف�سة بعيد ًا
ع ��ن امل�شاك�سة! و�إذ نقدّر اجلهود الكبرية التي تبذله ��ا �إدارات الأندية من �أجل
�إر�ساء قواعد ال�سلوك النظيف يف مباريات فرقها �سعي ًا منها لرعاية جيل ماهر
يقت ��دي بنج ��وم جيل املا�ضي القري ��ب ،الذين مل ت�سجّ ل �ض ّده ��م حاالت م�شينة
كالت ��ي نراها الي ��وم ،ف�إننا ن�ستغرب تقاع�س بع� ��ض �إدارات الأندية يف معاقبة
الالعبني املُ�سيئني قبل �أن يتخذ االحتاد �أي قرار رادع ب�ش�أنهم ،بل و�أخذت تلك
الإدارات تتعاط ��ف معهم يف تربي ��ر �أفعالهم بذريعة ر ّد �إ�س ��اءة العب �أو مدرب
من الطرف الآخر!
لي�س �أمام ته ��وّ ر وا�ستعرا�ض ع�ضالت بع�ض العبي ومد ّربي و�إداريي الأندية
وخرقهم ميثاق التناف�س الريا�ضي �س ��وى مراجعة جلنة امل�سابقات بالتن�سيق
م ��ع جلنة االن�ضباط الئح ��ة العقوبات و�إعادة النظر بحكم ��ة �أزاء هكذا خرق،
وذل ��ك بخ�ص ��م نقاط م ��ن ر�صيد الفري ��ق الذي يُثب ��ت �ضلوع ��ه يف الإ�ساءة عن
طري ��ق �أحّ د اال�شخا�ص ممّن يحمل �صفة االنتم ��اء للنادي ،لإيقاف التجاوزات
ومن ��ع ا�ستغالله ��ا م ��ن و�سائل �إع�ل�ام خارجية لثل ��م قيمة و�سُ مع ��ة كرتنا وهي
ت�ستع� � ُّد لتنظيم �أوّ ل ن�سخة من دوري املحرتفني بعد  48عام ًا من ت�أ�سي�س �أوّ ل
دوري عراقي بنظام الهواة يف ممار�سة اللعبة و�إدارتها!

�أنه ين�سبُ �أي عمل جديد لنف�سه من دون االهتمام
ب�صاح ��ب الفكرة �أو املقرتح! ومن ناحيتنا مل نكن
نهت ّم لذلك طاملا غايتنا خدمة اللعبة".
البطل بكر
و�أكد هوي ��دي "واحدة من �أه ��م مكا�سب وجودنا
يف الف�ت�رة هذه �صق ��ل مواهب �سباح�ي�ن واعدين
�أنف ��ق عليه ��م �سرمد �أم ��و ًال طائل ��ة حتى �أن ��ه �أقام
مناف�سات قويّة لأغلب العبي الأندية يف الإمارات
الت ��ي تتم ّت ��ع باحوا� ��ض عاملي ��ة ،وب ��رز لدين ��ا
البط ��ل بكر �س�ل�ام ال ��ذي كان يخو� ��ض مناف�سات
جمي ��ع الفعّالي ��ات بت�أ ّلق ،وتو ّقع ��ت �أن يكون �أحد
املناف�س�ي�ن يف �آ�سي ��ا ،ب ��ل ولي�س �صعب� � ًا ح�صوله
ُ
أقرتحت عل ��ى �سرمد �إر�ساله اىل
عل ��ى امليدالية ،و�
�إحدى الدول الأوروبيّة مثل فرن�سا لال�ستفادة من
خربات مد ّربيها ،وبالفعل ذهب اىل باري�س ،لكنه
مل يُكمل املدّة املطلوبة"!
طالق ..
وك�ش ��ف "يف ع ��ام  2014ف ��از �سرم ��د عبدالإل ��ه
بع�ضوي ��ة املكت ��ب التنفي ��ذي للجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة ،وان�شغ ��ل ب�أموره ��ا املالي ��ة �ضم ��ن
واجبات ��ه ،و�أكاد �أج ��زم �أنه ط ّلق احت ��اد ال�سباحة

 محمد حمدي

بروتوكوالت على الورق
�أعلنت اللجنة الأوملبية الوطني ��ة العراقية ،عن �إبرام مذ ّكرة تعاون
ريا�ض ��ي م�شرتك بني العراق و�إي ��ران ،وبح�سب بيان ر�سمي للجنة
الأوملبية ،ف�إن رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رعد حمودي عاد من
العا�صمة الإيرانية طهران ،يرافقه وفد �أوملبي عراقي ي�ض ّم الأمينني
العام وامل ��ايل و�إثني ع�شر رئي�س احت ��اد ريا�ضي مركزي ا�شرتكوا
جميع� � ًا م ��ع نظرائهم م ��ن �إيران عل ��ى �صياغة ه ��ذا الربوتوكول �أو
االتفاقي ��ة التي �ستعود بالنفع على �شباب البلدين وريا�ضة الإجناز
حتدي ��د ًا بحُ ك ��م تطوّ ر اجل ��ارة �إي ��ران ب�ألع ��اب متنوّ ع ��ة وامتالكها
من�ش�آت ريا�ضية كبرية معروفة �آ�سيوي ًا.
م ��ن دون �أدنى ّ
�شك ،ف� ��إن االتفاقيّات املفعّلة لها مردودات كبرية جد ًا
يف تطوّ ر خمتلف الألعاب و�شحنها �إيجابي ًا ،بانتظار ثمارها الفعليّة
عل ��ى الأر�ض ،و�أوّ ل مبادرة حقيق ّي ��ة لتج�سيدها ،والعمل بها لت�أخذ
بع ��د ذلك منط� � ًا وزمن ًا حم� �دّد ًا ك�أن يك ��ون �أ�سبوع العم ��ل الريا�ضي
امل�ش�ت�رك وغريها من الفعّالي ��ات ب�أولوّ يات مه ّم ��ة وت�سهيالت �أكرث
�أهمي ��ة ،و�أك�ث�ر ما نخ�ش ��اه �أن تك ��ون ك�سابقاتها �س ��واء املو ّقعة من
وزارة ال�شباب والريا�ضة �أو اللجنة الأوملبية.
ولنا تاريخ طويل مُفعم بالأمثلة على الربوتوكوالت �سواء مع �إيران
�أو تركيا والكويت وال�سعودية والبحرين وتون�س وم�صر والأردن
ولبنان و�أذربيجان و�أوزبك�ستان وكازاخ�ستان وغريها من الدول،
ومنها ما و ِّقع عام  2012يف زمن الوزير جا�سم حممد جعفر �أو يف
زمن الوزير عبداحل�سني عبطان بعد عام  2014و�صو ًال اىل الوزير
درجال ،بل �إن بع�ضها ج َرتْ مبعيّة وزراء ور�ؤ�ساء وزراء وقيادات
الريا�ضة وال�شباب ك�أوّ ل فق ��رات التعاون امل�شرتك ،ومع ذلك مُنعتْ
وفودن ��ا الريا�ضية من دخ ��ول م�صر وتون�س وبع� ��ض دول اخلليج
وو ُِ�ضعتْ �أمام م�شاركاتها العراقيل ب�إقامة �أي ن�شاط خالف ًا لفحوى
وم�ضمون االتفاقيّات والربوتوكوالت.
ق ��د يت�ص ��وّ ر البع�ض �أنني به ��ذا الطرح �أري ��د �أن �أق ّلل م ��ن �ش�أن �أية
اتفاق ّي ��ة جديدة �أو �أ�ش ّكك فر�ض� � ًا ب�أهميّتها وهو كالم ال ينطوي على
منط ��ق ،ولكن ج � ّ�ل ما نرجوه �أن تكون لنا جترب ��ة حا�ضرة ن�ستنري
بها وال تكون ه ��ذه االتفاقيّات �شكليّة على الورق فقط وخارجة من
�أي م�ضم ��ون وللنظ ��ر مث ًال اىل مثيالته ��ا بني الدول الأخ ��رى و�أية
عه ��ود ومواثيق تنطبق عليها مع جداول زمني ��ة وعناية فائقة بكل
م ��ا يتع ّلق به ��ا وت�صديقها �أ�صول ّي ًا لتكون حا�ض ��رة ومهمّة جد ًا على
مقيا� ��س التخطيط امل�ستقبلي للريا�ضيني ك�أفراد وفرق وجمموعات
�أي�ض ًا بني البلدين بذات الآلية من دون ا�ستثناء.
عل ��ى �سبيل املث ��ال ال التحدي ��د� ،أن يع�ّي نّ ّ
كل احتاد ج ��دول الإعداد
اخلا�ص به للمنتخبات الوطنية مبختلف الفئات العمرية �أو �أ�سبوع
ّ
التوا�ص ��ل الريا�ضي الذي يق ��ام لدينا �أو يف البلد ال ��ذي ّ
مت االتفاق
مع ��ه ب�ص ��ورة متنا�صف ��ة وب�أولويات حترتم م ��ا تن� �ّ�ص عليه بنود
االتفاق ّي ��ات امل�شرتكة مبختلف املجاالت التدريبيّة والفنيّة والطبيّة
والإداريّة �أي�ض ًا �إن ل ��زم الأمر ،وال نبقى �أ�سريي االجتهاد املفاجيء
ال ��ذي يحني موع ��ده بعلم االحتاد فقط واجته ��اد مُريديه �أين ومتى
يقام املع�سكر.
لق ��د مررنا بتجارب مريرة جد ًا يف هذا اجلانب املُظلِم وعانت فرقنا
م ��ا عانت من �سوء التخطي ��ط واالجتهادات غ�ي�ر املدرو�سة �إطالق ًا،
وا�ضطررنا لدفع مبالغ م�ضاعفة من �أجل مع�سكر بائ�س يف م�صر �أو
مباري ��ات وديّة ولقاءات �أكرث ب�ؤ�س ًا �أقيمت يف تركيا ّ
ب�شق الأنف�س،
ومل حت ّق ��ق �أية فائدة لفرقنا برمّتها ومبختلف الألعاب بال ا�ستثناء،
و�ص ��و ًال اىل فقدان الثقة من جم ّرد توقي ��ع اتفاقية قد تتبدّل مبج ّرد
تغيري رئي�س امل�ؤ�س�سة �أو االحتاد �أو �أي �شخ�ص م�ؤ ّثر �آخر.
و�أخ�ي� ً
را �أو ُّد �أن �أ�ش�ي�ر اىل ال ّله ��اث خل ��ف ال ��دول املتق ّدم ��ة جد ًا يف
ميادي ��ن ريا�ضيّة معيّنة بغية الو�ص ��ول اىل �أكادمييّات �أندية كربى
مث ��ل بر�شلونة وريال مدريد وباي ��رن ميونيخ وغريها ،وقد �سمعنا
ور�أينا توافد م�س�ؤول�ي�ن اىل هناك من دون جدوى حقيقيّة ،وك�أننا
نبح ��ث ع ��ن ال�سُ معة �أكرث من الفائ ��دة ،وال نقول �أو نذك ��ر �سوى �أن
نختار الأن�سب والأكرث فاعليّة لنا بو�ضعنا الراهن.
ولنا تاريخ طويل ُمفعم بالأمثلة
على البروتوكوالت �سواء مع �إيران
�أو تركيا والكويت وال�سعودية
والبحرين وتون�س وم�صر والأردن
ولبنان و�أذربيجان و�أوزبك�ستان
وكازاخ�ستان وغيرها من الدول،
ومنها ما ِّ
وقع عام 2012

ب� ُّ
����ث ت���ل���ف���ازي ل���م���ون���دي���ال ق���ط���ر ع���ال���ي ال�����س��رع��ة
جهودها ل�ضمان ب ��ث مناف�سات البطولة
الدوحة  /خا�ص باملدى
�ضمن �أعلى م�ستوى من اجلودة ،ودون
�أك ��دت م ��رمي املفت ��اح ،مدي ��رة �إدارة �أي انقط ��اع ،وذلك يف �ض ��وء التوقعات
اخلدمات الرقمي ��ة واالبتكار يف اللجنة الت ��ي ت�شري �إىل �أن ملي ��ارات امل�شاهدين
العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث القطري ��ة ،حول العامل �سيتابعون �أحداث البطولة،
اكتمال اال�ستعدادات لنقل �أحداث بطولة الت ��ي ت�ضي ��ف مبارياته ��ا ثمانية مالعب
ك�أ�س العامل  FIFAقطر  2022مبا�شرة م ��ن  21ت�شري ��ن الث ��اين �إىل  18كانون
�إىل جمه ��ور كرة القدم يف �أنحاء العامل ،الأول  .2022و�أ�ش ��ارت املفت ��اح� ،إىل
عرب بث تلف ��ازي عايل ال�سرع ��ة ،بف�ضل �أن بطول ��ة ك�أ� ��س العرب ،الت ��ي �ضيّفتها
�شبك ��ة من الألياف ال�ضوئي ��ة املتطوّ رة .قط ��ر نهاي ��ة الع ��ام  ،2021ق ��د �شه ��دت
وقالت املفت ��اح �إن اللجنة العليا توا�صل اختبار �شبك ��ة الألي ��اف ال�ضوئية عالية

ال�سرعة يف املالع ��ب ال�ستة التي �ضيّفت
املباري ��ات .وتابع ��ت ":نفخ ��ر بنج ��اح
اختب ��ار البث عرب ه ��ذه التقنية املتقدمة
خ�ل�ال تنظي ��م ك�أ� ��س الع ��رب ،حي ��ث
مت ّكن ��ا من ب ��ث مناف�سات البطول ��ة وفق ًا
لأعلى املعاي�ي�ر املعتم ��دة ،ومتحمّ�سون
ال�ستكمال املرحل ��ة التالية من امل�شروع،
الت ��ي ت�شم ��ل ان�ضم ��ام كل م ��ن ملعب ��ي
لو�سي ��ل وخليف ��ة ال ��دويل �إىل �شبك ��ة
الب ��ث املتط ��وّ رة ".و�أعرب ��ت املفتاح عن
�سعادتها بنجاح اللجنة العليا يف توفري

�شبك ��ة ب ��ث تلفزي ��وين ب�أك�ب�ر �سعة يف
تاري ��خ البطوالت الت ��ي ينظمها االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم (الفيف ��ا) ،وقالت:
"نفخ ��ر بتزوي ��د مركز الب ��ث الرئي�سي
واملالع ��ب وكاف ��ة املواق ��ع بالتجهيزات
والإمكان ��ات الالزم ��ة الت ��ي ت�ضم ��ن بث
مناف�س ��ات و�أحداث ك�أ�س العامل املرتقبة
ب�أكرب قدر من ال�سعة يف تاريخ بطوالت
الفيف ��ا ،وذل ��ك م ��ع ب ��دء الع ��د التنازيل
ال�ست�ضافة �أول ن�سخة من املونديال يف
العامل العربي وال�شرق الأو�سط".

ن��ا���ش��ئ��ت��ن��ا ل��ل�����ض��اح��ي��ة ي��ن��اف�����س��ون ال���ع���رب ف���ي ال��م��ن��ام��ة
 بغداد  /املدى
ي�شهد ن ��ادي را�ش ��د للفرو�سي ��ة بالعا�صمة
البحرينية املنامة ،اليوم الثالثاء ،انطالق
مناف�سات البطول ��ة العربية ب�ألعاب القوى
الرابع ��ة والع�شري ��ن الخ�ت�راق ال�ضاحية،
مب�شارك ��ة  14دول ��ة عربي ��ة م ��ن �ضمنه ��ا
العراق.
وق ��ال امل ��درب عب ��ود حمم ��د حف� ��ش يف
ات�ص ��ال م ��ع "املدى" م ��ن املنام ��ة "ت�شارك
يف البطول ��ة  14دول ��ة عربية ه ��ي الأردن
والإمارات والبحرين واجلزائر وجيبوتي
وال�سعودي ��ة وال�سودان و�سوري ��ا وعُمان
والكويت ولبنان واملغ ��رب واليمن �إ�ضافة
اىل الع ��راق ،وهي فر�ص ��ة مهمّة يف طريق
�إعداد العبينا للملتقي ��ات القا ّرية والدولية
اخلا�صة بهذه الفئات.
ّ
و�أ�ضاف "ينطلق �سباق النا�شئني يف متام

باملرك ��ز الثال ��ث يف �ضوء ق ��وّ ة العبي هذه
الدول ح�سب متابعتنا لهم".
وب�ّي�نّ �أن "قائم ��ة املنتخب ت�ض� � ّم املُتحدّث
وحم�س ��ن ح ��زام (مد ّرب ��ان) والنا�شئ�ي�ن
يحيى �إبراهيم عبدالله ،وم�صطفى حم�سن
ح ��زام ،وزي ��ن الدي ��ن خمل� ��ص الهاجري،
وحمم ��د ح�س�ي�ن ،و�أحم ��د �ص�ل�اح ،وويل
ر�سول والنا�شئة نرج�س ح�سني عبود".
و�أو�ض ��ح "منتخبن ��ا جاه ��ز الخ�ت�راق
ال�ضاحي ��ة مل�ساف ��ة  6ك ��م بع ��د الدخول يف
مع�سكر تدريبي مبدينة الب�صرة ملدة ()21
يوم� � ًا عق ��ب اختي ��ار ال�ست ��ة الأوائ ��ل على
م�ستوى بطولة الع ��راق التي جرت كانون
الث ��اين املا�ض ��ي ،للتك ّي ��ف عل ��ى الأج ��واء
كونه ��ا مُقارب ��ة ملدين ��ة املنام ��ة ،وا�ستف ��اد
ال�ساع ��ة (� )10,30صب ��اح الي ��وم ،ولدينا ومتو ّق ��ع مناف�س ��ة مث�ي�رة ب�ي�ن منتخبن ��ا منتخبن ��ا م ��ن املع�سك ��ر ال ��ذي ج ��اء بدع ��م
م�شارك ��ة فرد ّي ��ة للنا�شئات� ،أم ��ا املتقدّمني ونظرائ ��ه الأب ��رز م ��ن املغ ��رب وتون� ��س ورعاي ��ة وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة عدنان
�سيب ��د�أ تناف�سهم عند ال�ساع ��ة ( )4ع�صر ًا ،واجلزائ ��ر والبحري ��ن ،ويمُ ك ��ن �أن نظف ��ر درج ��ال وتوجيه ��ه ب�ض ��رورة االهتم ��ام

بالفئات العمرية".
وتاب ��ع "وفـ ّ ��ر رئي�س احتاد �ألع ��اب القوى
د.طال ��ب في�ص ��ل ُكل ُ�سب ��ل الراح ��ة للبعثة
يف مع�سك ��ر الب�صرة ،من جتهيزات وفندق
وطعام ،ونحن نتفاءل به ��ذه الت�شكيلة من
الالعب�ي�ن ال�صغار الذين �سيك ��ون لهم �ش�أن
كب�ي�ر يف مراحله ��م املتق ّدم ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل
تواج ��د ( )4العبني �شب ��اب و( )5متقدّمني
�ضم ��ن بعثتن ��ا يف املنام ��ة ونتم ّن ��ى له ��م
النجاح".
وخت ��م عب ��ود "�ستنته ��ي البطول ��ة م�س ��اء
الي ��وم الثالث ��اء ،و�سنع ��ود اىل الوط ��ن
�أم�ل ً�ا مبوا�صلة منهاجنا لرعاي ��ة النا�شئني
يف فعّالي ��ة ال�ضاحي ��ة ،وه ��ذه امل�شارك ��ة
الثانية يل بعد بطول ��ة م�سقط عام ،2012
واالحت ��اد مواكب على تذلي ��ل �أية معوّ قات
تواجهن ��ا يف مهمّتن ��ا الت ��ي تتط ّل ��ب ب ��ذل
جهود كبرية لالرتقاء مب�ستوى الالعبني".
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نحو تجديد �أ�ساليب الن�ضال الوطني..

ظاهرة الع�شائرية ..و�آفاق التنمية

 فوزي عبد الرحيم

بع ��د وقت غ�ي�ر طويل م ��ن ت�أ�سي�س الدول ��ة العراقي ��ة احلديثة
ظه ��رت حركات �سيا�سي ��ة عراقية يف غالبيته ��ا كانت ذات طابع
ي�ساري قدمت لعقود �أداءا �سيا�سيا وحزبيا متميزا جعل العراق
معروفا بذلك مثلما تعرف دول بجغرافية خا�صة �أو ثروة معينة
وكان ذلك ب�سبب خ�صو�صية احلركة الوطنية العراقية و�سعتها
وت�ضحياته ��ا وب�صماتها �شديدة اخل�صو�صية،حيث �إ�ستمر ذلك
لعق ��ود رغم تخلله لنك�س ��ات بل وكوارث مل تنل م ��ن ذلك االداء
ال�سيا�س ��ي والإن�س ��اين قبل ي�سيطر �صدام عل ��ى ال�سلطة ب�شكل
كامل وي�شن حربا غري م�سبوقة �ضد الوطنية العراقية �ساهمت
م ��ع �سيا�س ��ات �أخ ��رى ومب�ساع ��دة امل ��ال املتحقق م ��ن ت�صدير
النف ��ط يف تغيري لي�س الواق ��ع ال�سيا�سي فقط لكن حتى الواقع
الإقت�ص ��ادي والإجتماع ��ي �سيما مع احل ��روب وكلفها الب�شرية
واالقت�صادي ��ة وعواقبها املدم ��رة،والآن وبعد قرابة عقدين من
�سقوط نظام �صدام ف�إن الواقع �ألذي �أنتجته �سيا�سات �صدام مل
يتغ�ي�ر لأ�سباب منها حقيقة �أن �إ�سق ��اط نظام �صدام مت بيد قوة
�أجنبي ��ة لها ر�ؤاها وم�صاحلها املختلف ��ة واحيانا املتناق�ضة مع
امل�صالح الوطنية العراقي ��ة �إ�ضافة لطبيعة وخلفيات احلاكمني
اجل ��دد الإجتماعي ��ة والفكري ��ة البعي ��دة ع ��ن م�ي�راث الع ��راق
الن�ضايل وتقاليده و�أبعاده الفكرية..
ع ��دا عن ميزات ال�سع ��ة والت�ضحيات متي ��زت احلركة الوطنية
العراقي ��ة با�سالي ��ب ن�ض ��ال �إعتم ��دت تقني ��ات مبدع ��ة وفعال ��ة
ر�سخ ��ت الوج ��ود الفكري وامل ��ادي لها ب�ي�ن املجتم ��ع العراقي
�إ�ضاف ��ة خلط ��اب �سيا�س ��ي م�ؤثر جن ��ح يف �أن يك ��ون قريبا من
ايقاع الإن�سان العراقي ويف تكوين رمزيات غري مت�صلة ب�شكل
مبا�ش ��ر باحلركة ال�سيا�سية لكنها كان ��ت ف�ضائها االو�سع خارج
�إط ��ار التنظيم والفك ��ر والعمل ال�سيا�سي فت�سلل ��ت �إىل الفنون
بانواعه ��ا والعم ��ل املهني والنقاب ��ي وكل الن�شاط ��ات الب�شرية
غ�ي�ر ال�سيا�سية ولعل مثال ن�صب احلري ��ة �شاهد قوي على ذلك
فالن�ص ��ب ال ��ذي مت �إجن ��ازه فنيا ب�أي ��دي فن ��ان قدير وحمرتف
�إ�ستثمر حدث  ١٤متوز وبخلفية فكرية ي�سارية لتكوين رمزية
وطنية عامة مل يعد ممكنا ن�سبتها لآيدلوجية �أو تنظيم �سيا�سي
معينني،ن�ص ��ب احلرية الآن رمز وطن ��ي عراقي..كان ذلك مثاال
لنجاح للوطنية العراقية وللفكر الي�ساري حتقق مثله الكثري..
�إن الظ ��روف ال�سيا�سي ��ة والإجتماعي ��ة والإقت�صادي ��ة وحت ��ى
الدولية كان ��ت مالئمة لإجنازات احلرك ��ة الوطنية يف التنظيم
ون�ش ��ر االف ��كار الوطنية والإن�سانية رغ ��م �أن الأمور انتهت يف
غ�ي�ر �صال ��ح الوطني�ي�ن العراقيني ال�سب ��اب كتبنا عنه ��ا ولي�س
ه ��ذا جم ��ال ذكرها،فف ��ي اجلان ��ب ال�سيا�س ��ي والتنظيمي جنح
الوطني ��ون العراقي ��ون وال�شيوعي ��ون منه ��م خ�صو�صا يف �أن
ت�صب ��ح تنظيماتهم جزءا م ��ن الن�سيج الإجتماع ��ي لبلد متنوع
ومعقد و�إن يتم التعبري عن افكارهم بتجليات وا�شكال مبختلف
جوان ��ب احلياة العراقي ��ة ،كما �أن الو�ض ��ع الإقت�صادي والنمو

 ثامر الهيم�ص

الطبيع ��ي للطبقة الو�سطى الذي ع ��زز دورها الرائد يف احلياة
ال�سيا�سي ��ة ناهيك عن الو�ض ��ع الدويل املت ��وازن ن�سبيا والذي
�ساه ��م يف غل االيدي االجنبية �صاحبة امل�صالح غري امل�شروعة
يف العراق عن التمادي يف التدخل ب�ش�ؤونه وخيارات �شعبه..
لق ��د حدث ��ت تط ��ورات هائل ��ة الت�أث�ي�ر ردا عل ��ى ت�صاع ��د ت�أثري
احلركة الوطنية �إ�ستعدت الأعداء املحليني ممن كانت لهم ر�ؤية
�سيا�سي ��ة �أحادية وم�صالح تتعار�ض م ��ع م�صالح الغالبية ومع
طبيع ��ة املجتم ��ع العراقي املتن ��وع كما �أثارت خم ��اوف القوى
االجنبية التي لها م�صال ��ح اقت�صادية و�سرتاتيجية يف العراق
فن�ش� ��أ حتال ��ف غ�ي�ر مقد�س �ض ��د وج ��ود الكي ��ان العراقي وجد
تعب�ي�ره يف قم ��ع غري م�سب ��وق مب ��وازاة �سيا�س ��ات �إقت�صادية
و�إجتماعي ��ة �أنتج ��ت او�ضاع ��ا جدي ��دة حقق ��ت املطل ��وب لذلك
التحالف..
�إننا ندرك جيدا حجم ال�صعوبات التي تواجه الن�ضال الوطني
العراق ��ي يف اجلوان ��ب الفكري ��ة والتنظيمي ��ة والإنقط ��اع عن
امل�ي�راث الوطن ��ي ال�ث�ري و�إن حقائ ��ق جدي ��دة عل ��ى االر� ��ض
تتناق� ��ض م ��ع �أي جه ��د لتحقيق حي ��اة �سيا�سي ��ة وحزبية تعيد
الن�ض ��ال الوطني مل�س ��اره ال�صحي ��ح وحتى ل ��و كان املو�ضوع
يتعل ��ق فقط مبناق�شة حتديث وتطوير وخل ��ق �آليات و�أ�ساليب
له ��ذا الن�ض ��ال لأن ��ه �أمر له �صل ��ه بالوعي العام ووج ��ود تنظيم
�سيا�س ��ي يع�ب�ر عن امل�صال ��ح اجلوهري ��ة للبل ��د وال�شعب وهي
�أم ��ور الزال ��ت غري مكتمل ��ة لكن و�ض ��ع ت�صور له ��ذه الأ�ساليب
مب ��وازاة العمل اجلاري رغم توا�ضعه لإيجاد التنظيم املطلوب
واجلهود م ��ن �أجل وعي متقدم ميكن �إن يق ��دم �إ�ضافات نوعية
تع ��زز الن�ضال الوطن ��ي يف طريقه ال�صعب نح ��و العراق الذي
نريد..
�إن �إ�ستنب ��اط �أ�سالي ��ب ن�ضالي ��ة تالئ ��م املرحلة اخلط�ي�رة التي
يعي�شه ��ا البل ��د �أم ��ر لي�س ي�س�ي�را ويحتاج ع ��دة �أم ��ور بع�ضها
غ�ي�ر متوفر لك ��ن فهما عميق ��ا للواق ��ع الإجتماع ��ي وال�سيا�سي
والإقت�ص ��ادي وكذلك الظروف الدولي ��ة والإقليمية يعد املدخل
ال�ض ��روري لذلك وهو ماالميكن حتقيقه على يد فرد مهما كانت
كفاءته فذلك يحت ��اج جلهد جماعي يحتاج م�ساهمة تخ�ص�صات
خمتلف ��ة ت ��زود اجله ��ة املهتم ��ة باملو�ض ��وع مبعلوم ��ات وفه ��م
جلوانب من املو�ضوع قد اليلم بها ال�سيا�سي الوطني..
�إنه ��ا دعوة جادة وخمل�صة لكل من يهتم مب�صري هذه البالد وله
القدرة على الإ�سهام يف هذا املو�ضوع احليوي واملن�سي لإثراء
النقا� ��ش والفكر واخلروج بنتائج قد تك ��ون بداية ب�سيطة جدا
لإحياء الوطنية العراقية �ألتي تتعر�ض للإنكار والتعري�ض من
قوى حملية و�إقليمية وحتى عاملية و�سنكون �أنا و�آخرين على
�إ�ستع ��داد للتجاوب م ��ع �أي جهد بهذا اخل�صو� ��ص من افراد �أو
جه ��ات �سيا�سي ��ة لعل ذل ��ك ي�شعل �شمعة �صغ�ي�رة جدا يف ظالم
العراق بدال من الالعنني الكثريين..

منلوج الفنان الراحل عزيز علي (كلهه منه) يذكرنا بما فعل
بنا مجل�س الحكم وجهازه التنفيذي من رواد ال�صف االول او
الرعيل الم�ؤ�س�س  ،باحياء كثير من الجوانب ال�سلبية للظواهر
االجتماعية الم�سي�سة الم�ستندة لعواملها المو�ضوعية
االقت�صادية منها وال�سيا�سية واالجتماعية  ،ونقول عن
الظاهرة الع�شائرية واعادة انتاجها ،رغم انها فقدت قاعدتها
االقت�صادية كبنية �سي�سيواقت�صادية ،بقانون اال�صالح
الزراعي بعد ثورة  14تموز ،فكانت هذه الظاهرة جاهزة
للتعاطي بعد غزو الكويت  ،حيث تراخت قب�ضة الدولة،
من خالل ت�صنيف ال�شيوخ درجات من �شيخ عموم الى �شيوخ
االفخاد او الفندة و�صوال النتماءات ال�ضم المعروفة باهل
القر�ش  .وهكذا فعلت بعد  2003بعد الف�سحة اللبرالية
باطار المكونات الم�شار لها د�ستوريا كبنى �سيا�سية اجتماعية
و�شرعية .

اما املعزز التاريخ ��ي الذي هو االقت�صاد
الريعي /االحفوري ،به�شا�شة م�ؤ�س�ساته
التقليدي ��ة  ،فكان وال يزال عامال م�شجعا
لالنف�ل�ات االمن ��ي للتتنام ��ى النزع ��ات
والظواه ��ر املناه�ض ��ة للم�ؤ�س�ساتي ��ة
عموما  .ف� ��أن الدول ��ة النفطية جتنح يف
تطوره ��ا جنوح ��ا ي�ش ��وه م�ؤ�س�ساته ��ا ،
وي�ضعف قدرة هذه امل�ؤ�س�سات  ( .تريي
ل�ي�ن كارل /خماط ��ر الدول ��ه النفطي ��ة /
� ��ص . )11من هنا ترت ��ب العامل الدويل

يف اواخ ��ر الق ��رن املن�ص ��رم  ،فيب ��د�أ و
ك�أنه قرن ع ��ودة القوميات و�صعود جنم
ال�شعبوي ��ات و�سطوع ��ه ،وهذه الظاهره
املزدوج ��ة ب ��د�أت اعتب ��ارا م ��ن 1980
 ( .جمموع ��ة كت ��اب وباحث�ي�ن /ع ��ودة
ال�شعبويات  /ترجمة ن�صري مروه � /ص
.)181
وهك ��ذا تظاف ��رت معظ ��م ه ��ذه العوام ��ل
يف ع ��راق مابع ��د  1990ومت�أ�س�ست بعد
. 2003

فالنزع ��ة الع�شائري ��ة بات ��ت االن متث ��ل
�شعبوي ��ة الري ��ف حي ��ث ج ��ف تدريجي ��ا
جذرها وفرعها االقت�ص ��ادي يف الزراعة
التقليدي ��ة وال�ث�روة احليواني ��ة وم ��ا
يتعل ��ق بهما من مهن وحرفيات  ,لي�صبح
الري ��ف جمرد م�ص ��در للهج ��رة اىل املدن
الرئي�سي ��ة والثانوي ��ة ,لي�ش ��كل �س ��كان
املدن بع�شوائياته ��م  70%من ال�سكان ,
وهذا ماع ��زز ال�شعبويات يف املدينة كما
تعرب عنها الع�شائرية الع�شوائية متعددة
الرو�ؤ�س والتقالي ��د املقطوعة والبعيده
ع ��ن منحدرها اال�سا� ��س  ,وهذا مامل�سناه
م ��ن ازده ��ار الدك ��ة وزواج ال�صغ�ي�رة
والث�أر والك�صة بك�ص ��ة  ,,الخ من تقاليد
كان الع�شائ ��ر ق ��د تراجعت كث�ي�را عنها .
وه ��ذا الت�ش ��وه يف هذه املكون ��ات �سببه
ه ��و الفق ��ر واملر� ��ض واجله ��ل كم ��ا نرى
جت�س ��ده جليا يف اخلدم ��ات اجماال االن
 .لي�صبح االنتماء الوطني م�س�ألة �شكلية
ثانوية  ,امام الهوية الفرعية.
وكان ��ت ال�سيا�س ��ات عموم ��ا بع ��د ف�ش ��ل
اال�ص�ل�اح الزراع ��ي بقانوني ��ه يف ع ��ام
 1959و 1970نتيج ��ة غي ��اب االدارة
البديل ��ة لكب ��ار مالك ��ي االرا�ض ��ي ت�سري
باجت ��اه موح ��د اذ تتعاظ ��م الهج ��رة من
الري ��ف ب�سب ��ب مل ��ف املي ��اه وتراج ��ع
�صيان ��ة واكم ��ال م�شاريع ال ��ري والبزل
وغي ��اب للدع ��م احلكوم ��ي يف الت�سليف
او ف�شله مع غياب اوف�شل ت�سويق املنتج
الزراعي واحليواين واالن �ساد االنفتاح
عل ��ى املنت ��ج امل�ست ��ورد ليجه� ��ض اف�ضل
امل�شاري ��ع  ,مم ��ا جعل التنمي ��ة الزراعية
ترتاج ��ع ك�أم ��ن غذائ ��ي او كم ��واد اوليه
للت�صني ��ع ,حاله ��ا ح ��ال املنت ��ج النفط ��ي
اخل ��ام ال ��ذي مل ي�صن ��ع اي�ض ��ا لريف ��د
ال�صناع ��ه البرتوكيماوي ��ة و�صناع ��ة
الطاق ��ة الكهربائية  .وه ��ذا ما عزز وركز
ال�شعبويات ب ��كل متظهراتها التي ترتكز
عل ��ى البطال ��ه اوال حي ��ث ان�س ��داد افقها
عملي ��ا  ,لت�شم ��ل كاف ��ة االخت�صا�ص ��ات
وامله ��م واملهارات  .لتدفع ال�شباب للي�أ�س
والب�ؤ�س لتزدهر عمليات العنف بانواعه

وحاالت الطالق واالنتحار .
ومب ��ا ان التنمي ��ه عموم ��ا ه ��ي م�ؤ�س�سة
عل ��ى ا�س� ��س م�ؤ�س�ساتي ��ه تتكام ��ل بينها
يف جم ��ال العم ��ل االكادمي ��ي او اليدوي
وتتعاظم متط ��ورة الجتياز كل اله�شا�شه
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة
 ,ف ��ان االع ��راف يف هذه احلال ��ة �ستكون
�سبب ��ا رئي�سي ��ا يف خن ��ق اي حرك ��ه بهذا
االجت ��اه اخل�ل�اق اذ ه ��ي �ضيق ��ة االف ��ق
ع ��ادة حم ��دوده مبرحل ��ة ا�ستنف ��ذت
ادواته ��ا واغرا�ضه ��ا  ,اذ مل يق ��دم 230
حزب ��ا يف االنتخابات الربملانية االخرية
برناجم ��ا تنمويا ملواجهة ازمة االختناق
االقت�ص ��ادي يف ال�ش� ��أن الزراع ��ي
وال�صناعي واخلدمي .
حيث ا�صبحت الظواه ��ر املانعة للتنميه
تتفاقم من تعاظم النفوذ الع�شائري الذي
خل ��ق بيئة ط ��اردة لال�ستثم ��ار ب�شكل فج
وب ��دون معاجل ��ات ايجابيه لقط ��اع هام
ج ��دا وه ��م الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن الذين
يحا�صرهم يوميا ج ��دول البطالة والذي
دفع باجتاه خمالفة الف باء املواطنة من
املخدرات اىل التهري ��ب و�صوال لبلطجة
يف من ��ع اال�ستثم ��ار وفر� ��ض االتاوات,
وه ��ذا م ��ا جن ��اه الف�س ��اد عل ��ى املجتم ��ع
ودفع ابنائه للخو� ��ض يف م�ستنقعات مل
ن�ألفه ��ا من قب ��ل  ,لن�ؤدلج مق ��والت القدر
ون�سج ��ل دعوان ��ا �ض ��د جمه ��ول وه ��ي
متالزم ��ة �شعبويه انه ق ��در بدون ا�سباب
’ رغم و�ضوح اال�سباب ب�شحمها وحلمها
وعنا�صرها.
يف اخلت ��ام نح ��ن نواج ��ه باال�ضاف ��ة مل ��ا
تق ��دم زخما دميغفرافي ��ا ببطالة متفاقمة
�سنوي ��ا ومل ��ف مي ��اه خط�ي�ر وعوا�صف
اقليمية ودولي ��ة ت�ساعد وتنمي النزعات
ال�شعبوي ��ة والع�شائري ��ة غ�ي�ر التقليدية
 ,نق ��ول ان دوام احل ��ال م ��ن املح ��ال ,
وبب�ساط ��ة ان جمي ��ع عوام ��ل النهو� ��ض
متوف ��رة  .ك ��ون جمي ��ع عوام ��ل الرك ��ود
والرتاج ��ع التنم ��وي ته ��دد ال ��كل ما عدا
املفل�س بالقافل ��ه الذي مل تتاح له الفر�ص
في�أكل االخ�ضر قبل الياب�س .

رأي من الخارج

قوافل احلرية :ن�ضال كال�سيكي �ضد اال�ستبداد ال�سيا�سي
 فني اندرين
ترجمة :عدوية الهاليل

بغ�ض النظر عن م�صير قوافل
الحرية � ،ست�ساعد هذه الحركات
بالت�أكيد على زرع ال�شك بين
الأغلبيات غيرال�سيا�سية في
�أن ماي�سمى بالديمقراطيات
الليبرالية الخا�صة بهم هي نماذج
للديمقراطية والحرية.

يف كندا ونيوزيلندا و�أماكن �أخرى  ،رمبا تكون
قواف ��ل احلرية ه ��ي العالمة الأك�ث�ر بالغة لي�س
فقط على رف�ض حم ��دد ل�سيا�سة �صحية تع�سفية
وغ�ي�ر عادلة  ،ولكن ب�شكل ع ��ام �أكرث لل�سلطوية
اجلديدة.
ه ��ذه املظاه ��رات مث�ي�رة لالهتم ��ام لأن ��ه ومل ��رة
واح ��دة كان الأجنلو �ساك�سون ه ��م من اتخذوا
زمام املب ��ادرة للث ��ورة �ضد انته ��اكات احلريات
الفردي ��ة التي عانوا منها مل ��دة عامني  ،وهذا �أمر
غري معت ��اد ن�سبيًا لأن ه�ؤالء ه ��م ال�سكان الذين
�ال  -وحتى الآن
يتمتع ��ون تقليد ًي ��ا مب�ستوى ع � ٍ
م�ب�رر �إىل ح ��د م ��ا  -م ��ن الثق ��ة يف حكوماتهم.
وبع ��د كل �شيء  ،يعود �أ�ص ��ل “�سيادة القانون”
الأجنل ��و �ساك�سوني ��ة �إىل ماجن ��ا كارت ��ا لع ��ام
.1215
ف� ��إذا اندلع ��ت مثل ه ��ذه االحتجاج ��ات الآن يف
ه ��ذه البل ��دان  ،فذل ��ك ب�سبب جت ��اوز احلد اذ مت
الو�ص ��ول �إىل م�ست ��وى من اال�ستب ��داد ال يطاق
بالن�سب ��ة للكثريين  ،وعلى الرغم من �أنه بالنظر
�إىل تداب�ي�ر احلكومات الأجنلو �ساك�سونية منذ
عام � ، 2020س ��واء كانت بريطانية �أو كندية �أو
�أ�سرتالية �أو نيوزيلندية  ،ف�إن رد الفعل ال�شعبي
يبدو مت�أخ ًرا بع�ض ال�شيء.
ب�ش ��كل ع ��ام  ،من الن ��ادر �سماع مطال ��ب احلرية
ب�ي�ن ال�س ��كان الغربي�ي�ن� .إنه ��م مقتنع ��ون خط�أً
ب� ��أن احلري ��ة ُتكت�سب م ��رة واح ��دة و�إىل الأبد.
ويف الواق ��ع  ،يف العق ��ود الأخ�ي�رة  ،كان ��ت
املطالب ال�شعبية �ض ��د احلكومات تتمثل �أ�سا�سً ا

يف الدف ��اع ع ��ن احلق ��وق االجتماعي ��ة الت ��ي مت
احل�ص ��ول عليها بالفعل � ،أو يف املطالبة بحقوق
جديدة .مبعنى �آخر  ،تدور معظم االحتجاجات
ح ��ول املطالبة باملزيد من الدولة وبالتايل املزيد
من اخل�ضوع لها وهذا هو عك�س احلرية.
وم ��ع ذل ��ك  ،يف كن ��دا ونيوزيلن ��دا  ،يهت ��ف
املتظاه ��رون الآن “�أعي ��دوا لن ��ا حريتن ��ا” و
“الإك ��راه مرفو� ��ض”  ،كما لو كان ��وا من�شقني
ليربالي�ي�ن يف �أنظم ��ة ا�ستبدادي ��ة .ف� ��إذا كان ��ت
احلكوم ��ات الت ��ي ينتقدونه ��ا ق ��د تبن ��ت بالفعل
�سم ��ات �سلطوي ��ة  ،فيجب االعرتاف ب� ��أن ه�ؤالء
املتظاهري ��ن ال يع ّرف ��ون �أنف�سه ��م عل ��ى �أنه ��م
ليرباليون باملعنى الكال�سيكي للم�صطلح.
يف الواقع  ،ال يبدو �أن �سائقي ال�شاحنات و�أولئك
الذي ��ن يدعمونه ��م يعرت�ض ��ون عل ��ى ال�ضرائب
املرتفع ��ة الت ��ي فر�ضته ��ا عليه ��م حكوماته ��م ،
الفيدرالية واملحلية  ،منذ فرتة طويلة  ،وال على
�سيط ��رة الدول ��ة عل ��ى املج ��االت الأ�سا�سية مثل
العملة وال�صحة والتعليم واملعا�شات التقاعدية.
ه ��ذه النتائج لي�ست مفاجئ ��ة لأن غالبية ال�سكان
لي� ��س لديه ��م نه ��ج علم ��ي لل�سيا�سة  ،كم ��ا �أظهر
املفك ��رون امليكافيلي ��ون اذ تتغ ��ذى احل ��ركات
ال�شعبي ��ة قبل كل �شيء عل ��ى امل�شاعر ال�سيا�سية
الت ��ي ال ميكن التنب�ؤ به ��ا ،والتي ميكن لتف�صيل
�صغ�ي�ر �أن ي�شعله ��ا  ،وع ��ادة ما تك ��ون نتيجتها
ال�سيا�سي ��ة غ�ي�ر معروفة م�سب ًق ��ا .لذلك يجب �أال
نبحث عن التما�س ��ك الأيديولوجي �أو العقالنية
ال�سيا�سية يف ه ��ذه احلركات.ففي هذه احلاالت

املح ��ددة  ،تتو�سع املعار�ضة �ضد بطاقة التطعيم
الإجباري ��ة يف مواجه ��ة ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
القائمة.
وتتنا�س ��ب قوة ه ��ذه احل ��ركات ال�شعبية ب�شكل
مبا�ش ��ر م ��ع اال�ستع ��داد الهيغل ��ي لأع�ضائه ��ا
لتعري� ��ض (م�ست ��وى) حياته ��م للخط ��ر  ،عندما
يع�ص ��ون الدولة� .إنه ��م حمقون بالفط ��رة :فمن
�أجل ا�ستعادة احلري ��ة املفقودة  ،من ال�ضروري
�أحيا ًن ��ا املخاط ��رة بتغي�ي�ر النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
بو�سائ ��ل غ�ي�ر قانوني ��ة .وبالفع ��ل  ،ف� ��إن ه ��ذه
املطال ��ب يت ��م التعب�ي�ر عنه ��ا خ ��ارج م ��ا ي�سمى
بالعملي ��ة الدميوقراطي ��ة القائمة قب ��ل كل �شيء
لتهدئة الأغلبية وال�سيطرة على �إحباطاتها.
حقيق ��ة �أن ق ��ول رئي� ��س ال ��وزراء الكن ��دي
والنيوزيلن ��دي  ،ت ��رودو و�أردي ��رن  ،ب�إنهم ��ا
“لي� ��س لديهم ��ا نية يف التعامل م ��ع الأ�شخا�ص
الذي ��ن �شارك ��وا يف ه ��ذه العملي ��ة”ال ينبغي �أن
يكون مفاج ًئ ��ا�.إن خطاباتهم املليئ ��ة بالغطر�سة
واالزدراء ل�سائقي ال�شاحنات تك�شف عن �شعور
تف ��وق الطبق ��ة ال�سيا�سية جت ��اه الأغلبي ��ة التي
توا�صل مع ذلك انتخابهم.
وبالنظ ��ر �إىل �أن �سائق ��ي ال�شاحن ��ات الزال ��وا
يقاوم ��ون و�أن ج ��زءًا متزاي� �دًا م ��ن ال�س ��كان
يتعاط ��ف معهم  ،ف�إن اخليار ال ��ذي يقدم نف�سه ،
على الأقل لرتودو  ،ي�صبح مزدوجا تقريبًا .ف�إما
�أن يندفع بتهور �أو ي�ستقيل .وكلما انتظر لفرتة
�أطول قبل من ��ح احلكوم ��ة الفيدرالية ومقاطعة
�أونتاري ��و الإذن للتوا�ص ��ل مبا�ش ��رة مع �سائقي

ال�شاحن ��ات ه� ��ؤالء من �أج ��ل حل الأزم ��ة ب�شكل
ا�ستباق ��ي و�سلم ��ي � ،سيت ��م فر� ��ض ه ��ذا اخليار
الثنائ ��ي علي ��ه (�أو عل ��ى �أولئك الذي ��ن ي�ؤثرون
عليه).
ويب ��دو �أن ترودو قرر اختي ��ار طريق املواجهة.
فق ��د اعتم ��د م�ؤخ ��را عل ��ى �سلط ��ات الط ��وارئ ،
وقان ��ون الطوارئ  ،الذي يعلق احلريات املدنية
وي�سم ��ح ب�إج ��راءات �شرطي ��ة مو�سع ��ة وغ�ي�ر
م�سبوق ��ة .حت ��ى �أنه ��ا ت�سم ��ح للحكوم ��ة بحظر
احل�ساب ��ات امل�صرفي ��ة ال�شخ�صي ��ة للمتظاهرين
ومن ميولونهم ..
من الوا�ضح �أن معظم و�سائل الإعالم الرئي�سية
 ،الت ��ي ت�سيط ��ر عليه ��ا الطبقة احلاكم ��ة العاملية
الت ��ي تدعم ت ��رودو و�أردرن  ،ال تفعل �شي ًئا يذكر
للدف ��اع ع ��ن �سائق ��ي ال�شاحن ��ات .فف ��ي البداية
�أعط ��وا القليل من التغطي ��ة لقوافل احلرية هذه
 ،ث ��م فعل ��وا ذلك بطريق ��ة منح ��ازة عندما مل يعد
ال�صم ��ت ممك ًن ��ا .فم ��ن ال�سهل تخي ��ل االختالف
اجل ��ذري يف تغطية ه ��ذه االحتجاجات من قبل
و�سائل الإعالم �إذا حدثت  ،على �سبيل املثال  ،يف
رو�سيا �أو �إي ��ران  ،ولي�س يف كندا ونيوزيلندا.
ويف هذه احلالة  ،من الوا�ضح �أن هذه الو�سائط
نف�سه ��ا قد �أ�شبعت املحط ��ات بال�صور والتقارير
وال�صحفي�ي�ن الذي ��ن يتظاه ��رون بالتعب�ي�ر عن
تفهمه ��م وتعاطفهم مع املتظاهري ��ن امل�ضطهدين
الذين يقاتلون من �أجل احلرية ...
ان قواف ��ل احلري ��ة ه ��ي �أمثل ��ة حديث ��ة لن�ض ��ال
ال�شع ��وب الكال�سيك ��ي م ��ن �أج ��ل احلري ��ة يف

مواجهة اال�ستبداد ال�سيا�سي و�إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلط ��ة .وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن م�ص�ي�ر ه ��ذه
االحتجاجات � ،ست�ساعد هذه احلركات بالت�أكيد
على زرع ال�شك بني الأغلبيات غري ال�سيا�سية يف
�أن ما ي�سمى بالدميقراطيات الليربالية اخلا�صة
بهم هي مناذج للدميقراطي ��ة واحلرية .وب�شكل
ع ��ام  ،م ��ن الوا�ض ��ح �أن العواق ��ب ال�سيا�سي ��ة
للإج ��راءات ال�صارم ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي اتخذتها
احلكوم ��ات الغربي ��ة �ستك ��ون كب�ي�رة وطويل ��ة
الأمد.
فمن ناحية  ،اكت�شفت احلكومات الغربية �أدوات
جدي ��دة للقمع وال�سيطرة على �شعوبها مل جتر�ؤ
على ا�ستخدامها كثريًا حتى الآن .لكن من ناحية
�أخرى  ،يبدو �أنه يجري �إيقاظ جزء من ال�سكان
 ،ال يفك ��ر ع ��ادة يف احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة  .لذلك ،
يق ��دم امل�ستقبل � ً
أي�ضا ب�صي�ص �أمل لأولئك الذين
يدافع ��ون ع ��ن احلرية .لك ��ن االحتج ��اج  ،حتى
بطريق ��ة جريئ ��ة ومبتك ��رة ورومان�سي ��ة  ،كم ��ا
يفع ��ل �سائقو ال�شاحنات  ،ال يكف ��ي .من �أجل �أن
تك ��ون ملطالبهم فر�صة حقيقية للنجاح  ،اذ يجب
�أن يظه ��ر فيهم قادة ذوي خ�ب�رة  ،ويجب عليهم
توحي ��د قواهم مع جزء م ��ن الطبقة احلاكمة يف
هذه البلدان .وبالت ��ايل  ،ف�إن الن�ضال ال�سيا�سي
ال ��ذي يخو�ض ��ه �سائق ��و ال�شاحن ��ات يحتاج �إىل
قادة �سيا�سيني م�ؤثرين داخل امل�ؤ�س�سة .وهناك
بع� ��ض امل�ؤ�ش ��رات عل ��ى ذل ��ك  ،لك ��ن م ��ا زال من
ال�ساب ��ق لأوان ��ه التكه ��ن بنتيجة ه ��ذه الأزمات
ال�سيا�سية.
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الأ�ستاذ الدكتور عامر ح�سن فيا�ض ولد في منطقة الكرخ في بغداد عام  ، 1952نال �شهادة
البكالوريو�س في العلوم ال�سيا�سية من جامعة بغداد عام  ،1974ثم نال الماج�ستير من نف�س الجامعة
عام  1978والدكتوارة عام � ، 1990أثارت اطروحته للماج�ستير (جذور الفكر اال�شتراكي في العراق
 )1920-1934جدال كبيرا في االو�ساط الثقافية وال�سيا�سية حينذاك ..وكان للنظام الديكتاتوري
انذاك موقف وت�صلب منها  ،مما �أدى الى �إ�صدار قرار بمحدودية تداولها في العراق.

يرى �أن تكون العالقة بين �شركاء العملية ال�سيا�سية عالقة �شراكة بالواجبات والم�س�ؤوليات ولي�س باالمتيازات والغنائم

د .عامر ح�سن فيا�ض :الحراك ال�شعبي المحتج كان و�سيبقى تعبيرا
عن اوجاع العراق التاريخية
اجرى الحوار :عالء المفرجي
الق�سم الثاين
تب ��و�أ منا�ص ��ب عدي ��دة  ،مدي ��ر االع�ل�ام القانوين
يف وزارة الع ��دل  ،1986 – 1979مدي ��ر حتري ��ر
جريدة اجلامعة  /وزارة التعليم والبحث العلمي،
ع�ض ��و هيئ ��ة تدري�س يف كلي ��ة العل ��وم ال�سيا�سية
– جامع ��ة بغداد  ،1990ع�ض ��و هيئة تدري�س يف
كلي ��ة االقت�ص ��اد والعلوم ال�سيا�سي ��ة – جامعة قار
يون� ��س – ليبي ��ا � ، 2001 – 1993أم�ي�ن جمل� ��س
كلي ��ة العل ��وم ال�سيا�سي ��ة – جامع ��ة بغ ��داد ،مدير
حترير جملة العدالة  /وزارة العدل  ،2001ع�ضو
اجلمعية العراقية للعل ��وم ال�سيا�سية  1977وحلد
االن ،ع�ض ��و اجلمعي ��ة العربية للعل ��وم ال�سيا�سية
 1988وحل ��د االن ،ع�ضو جمعي ��ة حقوق االن�سان
يف الع ��راق  1989وحل ��د االن ،عمي ��د كلية العلوم
ال�سيا�سي ��ة – جامع ��ة بغ ��داد ،2011 – 2006
عمي ��د كلي ��ة العل ��وم ال�سيا�سي ��ة جامع ��ة النهري ��ن
 2011وحل ��د االن ،يعم ��ل الأن عميد ًا لكلية العلوم
ال�سيا�سية – جامعة النهرين.
�أ�ص ��در ع ��دد م ��ن امل�ؤلف ��ات منه ��ا :ج ��ذور الفك ��ر
اال�شرتاك ��ي والتقدمي يف الع ��راق – دار ابن ر�شد
– بريوت  ،1980االمن القومي – دار القاد�سية –
بغ ��داد  ،1983القانون واحلياة – دار القاد�سية –
بغ ��داد  ، 1984ا�شكال التخلف الثقايف ( مو�سوعة
ال�صغرية ) وزارة الثقافة واالعالم – بغداد 1992
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 ال�سيا�س ��ات يف ال ��دول املتقدم ��ة ا�صبح ��ت علم� � ًا  ،فق ��د
دخل ��ت فيها الريا�ضي ��ات كعلم ،فيما خ�ص االح�صاء مثال،
وكذل ��ك مت نح ��ت م�صطل ��ح و ه ��و الهند�س ��ة ال�سيا�سية� ،أو
ت�سم ��ى الهند�سة االجتماعية .لكنك ل ��ك ر�أي يف ذلك حيث
ذك ��رت عندما تهند�س الظاهرة االجتماعية ال�سيا�سية هذا
يعن ��ي تنميطه ��ا ،و ذكرته ب�أنه هم اف�ض ��ل من عمل بهند�سة
ال�سيا�سة هم الفا�شيون و النازيون؟
ان�شغل ��ت كل النظ ��م ال�سيا�سي ��ة ع�ب�ر الع�ص ��ور
بـ(�صناعة القبول) �س ��واء بالرتغيب او بالرتهيب
او باالثن�ي�ن معا ،والهند�س ��ة االجتماعية هي جزء
م ��ن �صناعة القب ��ول تلج� ��أ اليها النظ ��م ال�سيا�سية
ك ��ي تك ��ون مقبولة ومو�ض ��ع ر�ضا ،وه ��ي �سيا�سة
تدخلية ال ترتك للفرد االختيار بالر�ضا او بالقبول
ب�إرادته ب ��ل ترتك النظام ال�سيا�س ��ي هو من ينمط
ويحدد اختي ��ارات الفرد ب�أ�ساليب ناعمة او خ�شنة
حت ��ت يافط ��ات الرتبية الوطنية وال ��والء الكالمي
مل�صالح الوطن واملواط ��ن ..واملالحظ ان الهند�سة
االجتماعي ��ة اجادت ا�ستخدامها النظ ��م ال�سيا�سية
ال�شمولي ��ة ب ��كل �ضروبه ��ا الفا�شي ��ة والنازي ��ة
والقومي ��ة التع�صبية ،ونظ ��م الواحدية احلزبية.
وباخت�ص ��ار ف ��ان �سيا�س ��ات الهند�س ��ة االجتماعية
تلج�أ اليها هذه النظم ال�سيا�سية لكي تفر�ض ال لكي
تعر�ض م ��ا تريده م ��ن الف ��رد ويف الفر�ض تنميط
مل ��ا يحب ��ه ان يفكر ب ��ه ويعمل ب ��ه الف ��رد يف خدمة
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ،لك ��ي ي�صب ��ح ه ��ذا النظام هو
العارف املحتكر للحقيقة طالبا من املواطن الطاعة
واخل�ض ��وع وحمرما عليه االعرتا� ��ض وبالنتيجة
ف ��ان املواطن �سيمار� ��س فق ��ط دور امل�ساند للنظام
ال�سيا�سي دون وظيفة امل�شارك يف �صناعة واتخاذ
القرار ال�سيا�سي.
 الأزم ��ات وامل�ش ��اكل الت ��ي تع�ص ��ف بالبل ��د االن ،كي ��ف
ال�س ��بيل اىل جتاوزه ��ا ،فعلين ��ا كم ��ا كتب ��ت م ��رة مغ ��ادرة
«م�ش ��كالت قائم ��ة و عنده ��ا نب ��د�أ بالبن ��اء ،هن ��اك بركة من
ال�سا�س ��ة و ال�سيا�س ��يني ،و لكن التوج ��د بركة من رجاالت
الدولة» هل ترى �أن البناة هم رجال الدولة؟ ام �أن كل رجل

دولة هو �سيا�س ��ي و لكن لي�س كل �سيا�س ��ي هو رجل دولة
كما ترى؟
يعي� ��ش الع ��راق حال ��ة والدات لأزم ��ات عنقودي ��ة
تتو�س ��ط الف�ت�رة االنتقالي ��ة م ��ن كي ��ان حمك ��وم
بت�سلطي ��ة �أعدمت احلري ��ات ،اىل كيانات ا�صبحت
فيها احلريات منفلتة ،مبعنى ان العراق اليوم بني
ما�ض �س ��يء وهو ما�ض ��ي الدكتاتوري ��ة والتفرد،
ٍ
وب�ي�ن م�ستقبل �صعب هو م�ستقب ��ل حتقيق الدولة
الدميقراطية املدنية احلديثة.
وال منا� ��ص للتخل� ��ص من ه ��ذا الواق ��ع �إال ب�إيقاف
التده ��ور او ًال قب ��ل التطبي ��ل والتزم�ي�ر الكالم ��ي
بالع ��زم على التق ��دم واالزدهار والتط ��ور ..وهذه
املهم ��ة (مهمة ايق ��اف التده ��ور) حتت ��اج اىل بناة
ي�صع ��ب علين ��ا ،بالتجرب ��ة� ،إيجاده ��م ب�ي�ن برك ��ة
ال�سيا�س ��ة الت ��ي يعج بها العراق النه ��م ك�سيا�سيني
(ين�ث�رون الغب ��ار وي�شتك ��ون م ��ن ع ��دم الر�ؤي ��ة)
عل ��ى ح ��د تعب�ي�ر (نابلي ��ون بوناب ��رت)! والبن ��اة
(�أ�سط ��وات) و(الأ�سط ��ة) يف ال�سيا�س ��ة ه ��و رجل
الدولة ..والأخ�ي�ر ال ننتظر قدومه من ال�سماء وال
م ��ن اجل�ي�ران وال من غري العراقي�ي�ن عندما جنده
يتمتع باملوا�صفات االتية.
 ان يك ��ون تكميلي� � ًا ال ت�صفريي� � ًا ،وم�صلح� � ًا الازاحي ًا ،وباني ًا ال هادم ًا.
 متمتعا بثقافة قبول التنوع ال �أحادي الثقافة يفالتفكري والعمل.
 حام�ل�ا ثقاف ��ة املعار�ض ��ة ال املناكف ��ة ،ويقب ��ل �أنيكون معار�ضا كمل يقبل مبن يعار�ضه.
 متفاع�ل ً�ا ال منفع ًال يف تفكريه و�سلوكه مع الآخراملختلف.
 متجنبا العبث بالأولويات. ناظ ��را اىل مذهب ��ه وقوميت ��ه ودين ��ه م ��ن بوابةالوط ��ن (الع ��راق) وال ينظر اىل الوط ��ن (العراق)
من ثقب مذهبه او قوميته او دينه.
 باحثا عن وطن بال ف�ساد وبال حما�ص�صة جهوية�ضيق ��ة وب�ل�ا ع ��ودة للما�ض ��ي الديكتات ��وري وبال
ا�ستقواء ب�أجنبي.
 ي�صاحب كل ذلك �أن البناة (رجال الدولة) ينبغيان يعملون مع �صحبة عنا�صر ثالثة لعملية ايقاف
التدهور وبناء الدولة اال وهم:
ف ��رد املواطن (ال من الأتباع وال من الرعايا وال من
الزبانية)
 جماع ��ات ع�صرية (اح ��زاب وم�ؤ�س�سات جمتمعمدين) ال جماعات تقليدية (ع�شائرية – مذهبية –
جهوية مناطقية).
 م�ؤ�س�س ��ات �سلطة تتمت ��ع بال�شرعية القائمة علىاملقبولي ��ة والر�ض ��ا عرب االنتخابات للب ��دء بعملية
البن ��اء ،وعلى االجنازي ��ة لال�ستم ��رار بال�شرعية،
م ��ع احلذر من اطروحات �شيطن ��ة الدولة الوطنية
لتربي ��ر تدمريه ��ا والع ��ودة به ��ا اىل مرحل ��ة م ��ا
قب ��ل الدولتني ،م ��ع االنتباه اىل ان �شع ��ب العراق
املتح ��د ال ي�ستحق ما�ضيه وال ي�ستحق حا�ضره بل
ي�ستحق م�ستقبل اف�ضل منهما معا.
 م�ستقب ��ل لع ��راق دول ��ة مدني ��ة حق ��ة ،ال�سلط ��انفيه ��ا ه ��و القان ��ون واملعل ��م فيه ��ا ه ��و العق ��ل..
دول ��ة للمواطن�ي�ن ال للرعاي ��ا ...دول ��ة التعددي ��ة
ولي� ��س الواحدي ��ة ال�شمولي ��ة ،دول ��ة االنتخاب ��ات
ال االنقالب ��ات ،دول ��ة امل�شارك ��ة يف ال�سلط ��ة
ولي� ��س اال�ستي�ل�اء عل ��ى ال�سلط ��ة ..دول ��ة خالي ��ة
م ��ن الت�أثي ��م والتحرمي للآخ ��ر ....دول ��ة منا�صرة
للتفك�ي�ر ومناه�ض ��ة للتكف�ي�ر ،دول ��ة ال ت�ستق ��وي
دواخله ��ا بالأجنب ��ي كي ال ي� ��ؤدي ه ��ذا اال�ستقواء
اىل اال�ستباح ��ة اخلارجي ��ة لدواخله ��ا م ��ن الب�شر
واحلجر.
 واج ��ه
العراق  ،وما
زال ،حرب ��ا

مواجه ��ة امل�ش ��روع االرهاب ��ي الفا�ش ��ي املت�أ�سل ��م
ينبغ ��ي ان تك ��ون مواجه ��ة عاملي ��ة ،ولأن احل�س ��م
لوحده ع�سكريا يف العراق ينبغي ان يكون عراقيا
بامتياز.

�شر�س ��ة م ��ع االره ��اب ..ما ه ��ي بر�أيك املعاجل ��ات التي تتم
ملواجهة هجمة االرهاب ومنعه؟
�إن من ��ع انت�شار االره ��اب ومكافحته حتتاجان اىل
فه ��م ،وه ��ذا الفه ��م ي�ستكم ��ل بت�شخي� ��ص وتفكيك
االره ��اب ومعاجلت ��ه ،اي بت�شخي� ��ص االره ��اب
بو�صف ��ه �آفة ،ثم تفكيك االرهاب ليتوزع ما بني فهم
من ��ع انت�شاره من جهة ،ومكافحته من جهة اخرى.
اما املعاجلة فتتم بتداب�ي�ر ثالثية االبعاد (وطنية،
اقليمية ،ودولية).
م ��ا الإره ��اب؟ وم ��ا ه ��ي �أ�سباب ��ه ودوافع ��ه؟ وم ��ا
ه ��ي نتائج ��ه وتداعياته؟ وكي ��ف يت ��م التعامل مع
املتاجري ��ن ب ��ه واملحر�ض�ي�ن علي ��ه واحلا�ضن�ي�ن
ل ��ه وال�ساكت�ي�ن عن ��ه؟ وما ه ��ي التداب�ي�ر الوطنية
والإقليمي ��ة والدولي ��ة ملن ��ع انت�ش ��ار االره ��اب
ومكافحته؟
تل ��ك اال�سئل ��ة املع�صوم ��ة حتت ��اج اىل �أجوبة غري
مع�صوم ��ة� ،أو �أجوب ��ة نختل ��ف عليه ��ا لأنه ��ا غ�ي�ر
مع�صوم ��ة ،وهناك اجته ��ادات ت�سمح بالإجابة عن
بع�ضه ��ا او جميعه ��ا من عدمه ��ا ،ويف كل االحوال
ف ��ان االجاب ��ات ينبغ ��ي ان تت�ضم ��ن فهما مل ��ا ي�أتي
(تفاه ��ة االرهاب – تدابري ملن ��ع انت�شار الإرهاب-
عملي ��ات مكافح ��ة الإره ��اب -تهج�ي�ر الإره ��اب-
تروي� ��ض الإره ��اب – مغازل ��ة الإره ��اب ،معاقب ��ة
الإرهاب ،النظافة من الإرهاب.
وطامل ��ا ان االرهاب �أ�صبح مع ��ومل ال بد وان تكون
الواجهة معومل ��ة اي�ضا ،مبعنى �آخر هناك �ضرورة
لقب ��ول التحال ��ف ال ��دويل ملكافحة الإره ��اب ومنع
انت�ش ��اره ،م ��ع التميي ��ز ب�ي�ن ال�شري ��ك االقليم ��ي
وال ��دويل امل�ساه ��م ،وال�شريك االقليم ��ي والدويل
املد�سو� ��س يف ه ��ذا التحال ��ف وم ��ع الت�سلي ��م بان

� أعن ��ي ما الذي نفعله داخليا مبعزل عن الن�ش ��اط العاملي
�ضده؟
داخلي ��ا الع�ل�اج للتخل�ص من االره ��اب يحتاج اىل
مب�ض ��ع ،والأخري ال ميك ��ن �إال ان يكون �إال اجلي�ش
والق ��وات االمني ��ة الت ��ي تت ��وىل مهم ��ة التداب�ي�ر
الع�سكري ��ة الق ��ادرة لوحده ��ا عل ��ى ا�ستئ�ص ��ال
االرهاب.
وعندم ��ا نعط ��ي االولوي ��ة يف الع�ل�اج للتدب�ي�ر
الع�سك ��ري ال يعن ��ي انن ��ا نري ��د ان نتبن ��ى فق ��ط
احل ��ل الع�سكري ،ام ��ا التداب�ي�ر الداخلية االخرى
امل�صاحبة للتدب�ي�ر الع�سكري فهي تدابري �سيا�سية
عراقية ،بع�ضها جاهز ينبغي تفعيله بال ت�أخري وال
تباط�ؤ وهي:
 العم ��ل م ��ن �أج ��ل التخل� ��ص م ��ن النق ��اوات غريالنظيف ��ة وغ�ي�ر الربيئ ��ة ،حي ��ث ان كل النق ��اوات
نظيف ��ة وبريئ ��ة ع ��دا ث�ل�اث ،فاملحا�ص�ص ��ة نق ��اوة
�سيا�سي ��ة و�سخة وغري بريئ ��ة ،والتع�صب القومي
نق ��اوة �سيا�سي ��ة و�سخ ��ة وغري بريئ ��ة ،والطائفية
ال�سيا�سي ��ة نق ��اوة �سيا�سية و�سخة وغ�ي�ر نظيفة،
وجميع النقاوات الو�سخة ه ��ذه بحاجة اىل ت�أثيم
�شعبي وحترمي ديني وجترمي قانوين.

 العم ��ل وااللت ��زم بالق�ض ��اء عل ��ى الفق ��ر وبطالةال�شباب وتعزيز التنمية امل�ستدامة.
 �ض ��رورة مكافحة اجلرائ ��م ذات ال�صلة املبا�شرةوغ�ي�ر املبا�شرة بالإرهاب ومن بينها جرائم العبث
باملال العام والإجتار باملخدرات وبالأ�سلحة.
 تلبي ��ة جمي ��ع احتياج ��ات �ضحاي ��ا االره ��ابو�أ�سرهم.
 حماكم ��ة وحما�سب ��ة كل م ��ن يدع ��م او ي�سهل اوي�ش ��ارك او ي�ش ��رع يف امل�شارك ��ة بتموي ��ل االعمال
الإرهابية او التخطيط لها او تدبريها او ارتكابها،
او توفري املالذات الأمنية للإرهابيني.
ولك ��ي حتظ ��ى �سيا�س ��ة مكافح ��ة االره ��اب ومن ��ع
انت�ش ��اره بالأولوي ��ة يف �أق ��وال الق ��وى املتنف ��ذة
وافعاله ��ا ينبغ ��ي ان تك ��ون العالق ��ة ب�ي�ن فرق ��اء
و�ش ��ركاء العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة عالق ��ة �شراك ��ة
بالواجب ��ات وامل�س�ؤولي ��ات ولي� ��س باالمتي ��ازات
والغنائ ��م ،وعالق ��ة �ش ��ركاء الفائ ��ز باالنتخاب ��ات
بينه ��م ال يفوز بكل �شيء وغري الفائز باالنتخابات
بينهم ال يخ�سر كل �شيء ،عالقة �شركات اولوياتها
اال�ستحقاق ��ات الوطنية العراقي ��ة ال اال�ستحقاقات
اجلهوي ��ة ..وعالق ��ة �شراك ��ة ال تخ� ��ش م ��ن املق�سم
وطني ��ا وامل ��وزع د�ستوريا ،بل تخ�ش ��ى من تق�سيم
الوطني والوطن.
 بع ��د اك�ث�ر م ��ن  15ع�ش ��ر عام ��ا من تغي�ي�ر النظ ��ام عام
 ،2003قام ��ت احتجاج ��ات وا�س ��عة يف الع ��راق وكان ��ت
تعب�ي�را عن عدم الثقة ب�ي�ن احلكام واملحكومني وهي تتطلع
اىل بناء الثقة مبعنى انها تتطلع اىل م�ستقبل حكم �صالح..
ما الذي كنت تراه يف هذا احلراك ال�شعبي؟ وهل ما حتقق
بعد هذه االحتجاجات كان هو الهدف للجماهري املحتجة؟
احل ��راك ال�شعبي املحت ��ج كان و�سيبقى تعبريا عن
اوج ��اع ..والأوج ��اع يف العراق تاريخي ��ة �شاملة
وا�سعة ،و�شكل ��ت منظومة تتمث ��ل بعناوين داكنة
ال�سواد ،توزعت ما بني العوز الت�شريعي ،والعجز
اخلدمي ،والع ��وق امل�ؤ�س�ساتي ،والعقم االنتاجي،
والعطب املع ��ريف ،والعمى بالأولوي ��ات ،والعبث
باملال العام (الف�ساد) ،وبالأمن واالمان ،واالرهاب
واجلرمي ��ة املنظم ��ة) ،واال�ستخف ��اف بالتح ��رر
واال�ستقالل.
وب�ل�ا �ش ��ك ان ال�شع ��وب تتظاه ��ر وحتت ��ج خوف ��ا
م ��ن �ضي ��اع حقوقه ��ا م�ستقب�ل�ا ،فكي ��ف ال تغ�ضب

 الهند�س��ة االجتماعية تت��رك النظام ال�سيا�س��ي هو من ينمط
ويح��دد اختيارات الفرد ب�أ�ساليب ناعمة او خ�شنة تحت يافطات
التربية الوطنية.
 يعي�ش الع��راق حالة والدات لأزمات عنقودية تتو�سط الفترة
االنتقالي��ة من كي��ان محك��وم بت�سلطي��ة �أعدمت الحري��ات ،الى
كيانات ا�صبحت فيها الحريات منفلتة.

م ��ن �ضياع حقوقه ��ا يف احلا�ض ��ر ،و�شعبنا غ�ضب
وتظاه ��ر واحت ��ج م ��ن �أوج ��اع عا�شه ��ا ،واخ ��رى
يعي�شها ،واخرى ال يريد ان يعي�شها .لذلك علينا ان
ن�شدد القول �أن االحتجاج هو فعل م�ستقبل تقوده
حرك ��ة اجتماعية وا�سعة متثل الع ��راق كل العراق
بامتياز.
وتل ��ك احلرك ��ة االجتماعي ��ة �أ�صبح ��ت ج ��زء ًا م ��ن
احلياة ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة،
كم ��ا ان ال ��ر�أي الع ��ام (م�ؤ�س�س ��ة م ��ن م�ؤ�س�س ��ات
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي) ف� ��أن احلرك ��ة االجتماعية هي
البع ��د امل�ؤ�س�سي للر�أي الع ��ام يف النظم ال�سيا�سية
املعا�ص ��رة ولكي يكون احلكم �صاحل ��ا ال بد من �أن
يقوم عل ��ى احرتام احلرك ��ة االجتماعية ومطالبها
بو�صفه ��ا البع ��د امل�ؤ�س�سي لل ��ر�أي الع ��ام والإدارة
ال�شعبي ��ة و�سلط ��ة ال�شع ��ب واالخ�ي�رة  ،اي �سلطة
ال�شعب ال نتلم�سها فقط يف امل�ؤ�س�سات املنتخبة بل
نتلم�سها خارج امل�ؤ�س�سات املنتخبة مبعنى ادق ،ان
�سلطة ال�شعب تتمثل باحلركة االجتماعية املحتجة
والت ��ي ا�صبحت قناة ا�سا�سية م ��ن قنوات التعبري
ع ��ن الإرداة ال�شعبي ��ة كم ��ا االنتخاب ��ات ..وكما ان
عل ��ى احلرك ��ة االجتماعي ��ة ان حت�ت�رم املنتخ ��ب،
على االخري ان يح�ت�رم �إرادة احلركة االجتماعية،
لأنه ��ا ج ��زء ال يتج ��ز�أ م ��ن الإرادة ال�شعبي ��ة عليه،
ف� ��إن ا�ستم ��رار من ��و احلرك ��ة االجتماعي ��ة رقيب ��ا،
ومتظاه ��را ،وحمتج ��ا �ضم ��ن من�ص ��ات حم ��دودة
هي �ضمان ��ة حقيقية ال�ستق ��واء احلكومة بال�شعب
ولإداء مهماته ��ا بال خوف وب�ل�ا تردد وعلى القوى
ال�سيا�سي ��ة ان تن�شغل مبا هو مطل ��وب منها ال مبا
تطلبه هي فقط ،واملطلوب منها اال�ستجابة ملطالب
ال�شعب.
و�أن تن ��ائ بنف�سه ��ا ايجابي ًا عن التنم ��ر والت�صدر
والت�سي ��د عل ��ى االرادة ال�شعبي ��ة و�أال تتوه ��م ان
احل ��راك ال�شعبي املحتج هو احتج ��اج جهوي ،بل
هو احتج ��اج وطني عراقي يعرب ع ��ن فقدان الثقة
بني ال�شعب والكتل ال�سيا�سية املتنفذة.
 الدول ��ة املدنية تقوم على احد املرتكزات املهمة� ،أال وهو
«العلمانية» ،و هذا امل�ص ��طلح ال يعني عزل رجال الدين عن
العم ��ل ال�سيا�س ��ي ,بل انه من ح ��ق كل املواطنني مبن فيهم
رجال الدين امل�ش ��اركة ال�سيا�س ��ية  ،ولكنك ت�ش�ي�ر هنا اىل
اح�ت�رام قاعدة (عدم التداخل الوظيف ��ي) ..ما الذي تعنيه،
وما تعليقك على ذلك؟
نق�صد بالنزع ��ة العلمانية ،وغلبته ��ا على النزعات
الالعلماني ��ة جزء م ��ن امل�ستل ��زم املو�ضوعي لبناء
الدول ��ة املدني ��ة احلديث ��ة وه ��و امل�ستل ��زم الفكري
والثق ��ايف  ..وهن ��ا نق�ص ��د بقاعدة (ع ��دم التداخل
الوظيف ��ي) �أن غلب ��ة النزع ��ة العلماني ��ة تفك�ي�را
و�سل ��وكا يف املجتمع ،املراد منها التمايز الوظيفي
بني وظائف امل�ؤ�س�سة الدينية ووظائف امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية دون االن�شغ ��ال بالقطيعة ،ما بني الدين
واملجتم ��ع ،او م ��ا بني الدي ��ن وال�سيا�سة او ما بني
الدين والدول ��ة ..وعدم االن�شغال بذلك يقودنا اىل
االن�شغ ��ال ب�ض ��رورة ع ��دم تدخ ��ل رج ��ل ال�سيا�سة
بوظائف امل�ؤ�س�سة الدينية ،وباملقابل يقودنا اي�ضا
اىل االن�شغ ��ال ب�ض ��رورة ع ��دم تدخل رج ��ل الدين
بوظائ ��ف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سي ��ة ..والعلمانية هنا
�ستعن ��ي التماي ��ز الوظيف ��ي ولي� ��س التعليمي وال
الف�صل ما بني ال�سيا�سي والديني.
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طريان فوق ع�ش الوقواق
�ص ��درت ع ��ن دار املدى ترجم ��ة جدي ��دة لرواية "ط�ي�ران فوق
ع� ��ش الوقواق" للكاتب االمريكي كني كي�س ��ي ،ت ��دور احداثها
داخ ��ل م�ص ��حة عقلية ،اختاره ��ا امل�ؤلف كعامل داخلي لو�ص ��ف
م�أ�س ��اة الع ��امل اخلارجي �أي م�أ�س ��اة املجتم ��ع الأمريكي ككل،
يف ف�ت�رة التده ��ور واحل ��رب الفيتنامي ��ة وتغ ��ول ال�س ��لطة،
لذل ��ك جاءت الرواية كمنقذ للمجتم ��ع الأمريكي و�صرخة �ضد
�سيا�س ��ة ال�سلط ��ة ومناق�ش ��ة :كي ��ف ت�سيط ��ر احلكومات على
ال�شع ��وب؟ وكي ��ف تت ��م مقاومة ه ��ذه ال�سيط ��رة؟ انه ��ا �أزمة
املجتم ��ع الأمريك ��ي ،حيث الإبقاء على الأ�شي ��اء دون تغيري.
وهنا نتعرف عل ��ى مكمريف الذي يحاول الطريان فوق ع�ش
الوقواق..

مب�ش��اركة املئات ..حملة تطوعية �ش��بابية لتنظيف �ش��واطئ نهر دجلة
 عامر م�ؤيد
يف احيان كث�ي�رة ،يحتل العمل التطوعي
مكان ��ا يف قل ��ب م ��ا يحتاج ��ه الو�ض ��ع
االجتماعي يف الب�ل�اد ،وبا�ستمرار يثبت
املتطوعون ذلك.
من ��ذ �سن ��وات ط ��وال ،تتوا�ص ��ل االعمال
التطوعي ��ة ب�شت ��ى املج ��االت االن�ساني ��ة،
الثقافي ��ة ،اخلدمي ��ة ،التنموي ��ة ،الفني ��ة،
التوعوي ��ة .خ�ل�ال �شه ��ر �شب ��اط احل ��ايل
اعلن عن حمل ��ة لتنظيف �شاطئ نهر دجلة
خا�صة مع االو�ساخ املنت�شرة على �ضفافه
ب�ص ��ورة كب�ي�رة وم�ؤ�سفة م ��ا جعلت هذا
ح

ول العا

لم

املكان املميز ،بعيدا عن زيارات العوائل.
حملة �سف ��راء النظافة ،جمموع ��ة �شبابية
ق ��ررت اط�ل�اق ه ��ذا اال�سم من اج ��ل البدء
بحمل ��ة تنظيف كبرية لي�س يف بغداد فقط
بل حمافظات اخرى كثرية.
ع�ص ��ام عم ��اد -اح ��د املتطوع�ي�ن يف هذه
احلمل ��ة قال بحديثه ل"امل ��دى" ان "حملة
�سفراء النظافة هي حملة انطلقت من عدد
م ��ن ال�شب ��اب العراق ��ي الواع ��ي لالهتمام
يف البيئ ��ة والتوعية عل ��ى اهمية النظافة
وخ�صو�صا نظافة االماكن العامة “.
وا�ض ��اف ان " ه ��ذه احلمل ��ة انطلق ��ت من
بغ ��داد حت ��ت ج�س ��ر ال�شه ��داء بالق ��رب
م ��ن �ش ��ارع املتنب ��ي و�ص ��وال اىل ج�س ��ر
االح ��رار حيث ق ��رر ال�شب ��اب التجمع يف
ي ��وم اجلمع ��ة م ��ن كل ا�سب ��وع لتنظي ��ف
�ضف ��اف نهر دجل ��ة" .وعن م ��دى االجناز

�ألغوا حكم الإعدام فمات من الفرح

ال ��ذي و�صلت ل ��ه احلملة ،يق ��ول عماد ان
"ال�شب ��اب اكمل ��وا ا�سبوعه ��م ال�ساد� ��س
مب�شارك ��ة ما يقارب اكرث من  200متطوع
باال�ضافة اىل م�شاركة العديد من م�شاهري
ال�سو�شيال ميديا حي ��ث قام ال�شباب برفع
النفاي ��ات واالنقا�ض وبالتعاون مع امانة
بغداد حيث �ساهمت بحل م�شكلة نقل هذه
النفايات".
ويزي ��د عماد ان " اهم م ��ا ميكن ر�ؤيته يف
ه ��ذه املبادرة ه ��و روح التع ��اون واملحبة
ب�ي�ن امل�شارك�ي�ن ومل يقت�ص ��ر التجمع على
العم ��ل فقط بل كانت هناك فقرات ترفيهية
اخ ��رى مث ��ل الع ��زف والغن ��اء" .ومل تكن
ه ��ذه احلمل ��ة حكر ًا عل ��ى حمافظ ��ة بغداد
فقط بل انطلقت يف العديد من املحافظات
منها الب�صرة والنجف.
وعن ذلك ي�شري عم ��اد اىل انهم ي�أملون ان

�شغفك املفرط بوظيفتك قد ي�ؤثر على �صحتك العقلية
ك�شفت درا�سة جديدة ،عن �أن ال�شغف املبالغ به
بالوظيفة والعمل قد تكون له �آثار �سلبية على
�صحة الأ�شخا�ص العقلية.
وبح�سب جملة "فورب�س" ،فقد �أكدت الدرا�سة،
ال�ت��ي �أج��راه��ا باحثون بجامعة مانيتوبا يف
كندا� ،أن الأ�شخا�ص �شديدي ال�شغف والهو�س
بعملهم غالب ًا ما تكون لديهم م�ستويات عالية
من القلق والتوتر وغريها من امل�شاعر ال�سلبية،
ويبلغون عموم ًا عن م�ستويات �أقل من الرفاهية
النف�سية.
وي�ق��ول امل��ؤل��ف الرئي�سي للدرا�سة ،بنجامني
�شلينبريغ ،ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة
مانيتوبا "لقد ت�ساءلنا ملاذا يبدو ال�شغف املبالغ
فيه �شائع ًا يف مكان العمل على الرغم من كل هذه

العواقب ال�سلبية! وقد اكت�شفنا �أن �أغلب النا�س
يعتقدون �أن ال�شغف املفرط هو �أف�ضل طريقة
للنجاح" .و�أج���رى بنجامني وف��ري�ق��ه جتربة
طلبوا فيها من  800م�شارك تخيل �أنف�سهم يف
�سيناريوهات خمتلفة يف مكان العمل ،منها
العمل يف وظيفة اخت�صا�صي م��وارد ب�شرية،
وال �ت �ق��دم للح�صول ع�ل��ى ت��رق�ي��ة ،وال�ع�م��ل مع
م�شرف جديد .ووجد الباحثون� ،أن امل�شاركني
الذين ر�أوا �أن ال�شغف املفرط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل جناحهم يف وظائفهم ب�شكل �أكرب كانوا �أكرث
ع�صبية وقلق ًا وتوتر ًا مقارنة بغريهم.
و�أ�شار الفريق �إىل �أن الأمر املثري للقلق هو �أن
�أولئك امل�شاركني مل تكن لديهم �أية خماوف من
الت�أثري ال�سلبي املحتمل لل�شغف على �صحتهم.

تغري ال�صوت دليل على الإ�صابة
بـ "�أوميكرون"
يف حادث ��ة �شديدة الغرابة ،تويف رجل �إيراين مدان بتهمة القتل ل�شدة
الفرحة التي غمرته ،بعد �إلغاء حكم الإعدام بحقه.
وقال ��ت �صحيفة "هم�شهري" الإيرانية� ،إن رج�ل�ا يدعى �أكرب من �سكان
مدينة بندر عبا�س جنوبي �إيران ارتكب جرمية قتل عام .2004
و�أ�ضافت �أن هذا القاتل كان يكافح على مدار  18عاما كابو�س امل�شنقة.
ويف �أثن ��اء املحاكمة� ،سمع امل ��دان والدي ال�ضحية وق ��د �ساحماه ،مما
غم ��ره بفرحة كب�ي�رة للغاية �أدت �إىل �إ�صابته بجلط ��ة ،وفقد حياته بعد
�ساعة من نقله �إىل امل�ست�شفى.
وقال ��ت ال�صحيف ��ة نقال ع ��ن م�صادر �إن الرج ��ل املت ��ويف ،و�أ�شارت �إىل
ا�سم ��ه بـ"�أك�ب�ر" ،ق�ض ��ى كل هذه ال�سن ��وات يف خوف م ��ن تنفيذ حكم
الإعدام بحقه ب�سبب ارتكابه جرمية القتل وهو يف �سن  37عاما.
و�أ�ضاف ��ت" :بع ��د جهود م ��ن قبل م�س� ��ؤويل جمل�س ت�سوي ��ة املنازعات
وامل�ش ��اكل يف بندر عبا�س ،متكنوا م ��ن �إقناع �أهل ال�ضحية واحل�صول
على موافقة العفو عن �أكرب".

�ّي�
ال ينبغ ��ي اال�ستخف ��اف بالتغ رّ
ال�ص ��وت� ،إذ �أن ��ه
املفاج ��ئ يف ّ
ق ��د يك ��ون عالم ��ة عل ��ى الإ�صابة
باملتح ��ور "�أوميك ��رون" م ��ن
فايرو� ��س كورون ��ا ،قب ��ل ظه ��ور
الأعرا�ض.
وقال ��ت �صحيف ��ة "ذا �ص ��ن"
الربيطاني ��ة� ،إن باحث�ي�ن �أك ��دوا
�أن التغ�ي�ر املفاج ��ئ يف ال�ص ��وت
م ��ن طبيعي �إىل خ�ش ��ن �أو �أج�ش،
ق ��د يك ��ون عالم ��ة عل ��ى الإ�صابة
ب�أوميكرون.
وذكرت �أنه يف هذه املرحلة يجب
�أن يفك ��ر ال�شخ� ��ص يف �إج ��راء

اختب ��ار الك�ش ��ف ع ��ن فايرو� ��س
كورون ��ا وع ��زل نف�س ��ه � 5أي ��ام،
لأن الته ��اب احللق ه ��و �أحد �أكرث
الأعرا� ��ض �شيوع� � ًا الت ��ي يت ��م
الإب�ل�اغ عنها يف الوق ��ت احلايل
مع انت�شار �أوميكرون.
وق ��ال الربوفي�س ��ور تي ��م
�سبيكت ��ور" :الته ��اب احلل ��ق هو
عالم ��ة رئي�سي ��ة لأوميك ��رون� ،إذ
ي�صف ��ه الربيطاني ��ون ب�أن ��ه نوع
خ�شن �أو �شائك من التهاب احللق
وم�ؤمل للغاية ،وهو �شيء مل يكن
موج ��ودا من قبل مع نزالت الربد
الأخرى".

و�أ�شار الفريق �إىل �أن هذه العقلية كانت �أكرث
��س�ي�ط��رة ع �ل��ى امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون يف
�أماكن العمل التي تركز ح�صري ًا على الإنتاجية
والأرب � ��اح والأداء وال ت��ويل اه�ت�م��ام� ًا ك�ب�ير ًا
لأي ��ش��يء �آخ ��ر ،مثل �صحة امل��وظ��ف وحياته
ال�شخ�صية وعالقاته االجتماعية.
ون�����ص��ح ال� �ب ��اح� �ث ��ون الأ���ش��خ��ا���ص
ب� ��� �ض ��رورة امل� ��وازن� ��ة ب�ي�ن ال�ع�م��ل
واحل� �ي ��اة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،م ��ؤك��دي��ن
�أن � �ش �ع��ور ال �� �ش �خ ����ص ب��ال��ر��ض��ا
وال���س�ي�ط��رة وال ��راح ��ة النف�سية
ال ينبع فقط م��ن ال�ع�م��ل ،ب��ل من
ح �ف��اظ��ه ع �ل��ى ��ص�ح�ت��ه النف�سية
والعقلية.

بريتني �سبريز تقف �أمام
الكونغر�س الأمريكي
ن�ش ��رت النجم ��ة العاملي ��ة بريتن ��ي �سبريز عل ��ى ح�سابها يف
�إن�ستغ ��رام دع ��وة و�صلته ��ا للتح ��دث �أم ��ام الكونغر� ��س عن
جتربته ��ا م ��ع و�صاية والدها الت ��ي ا�ستمرت لأك�ث�ر من عقد.
وقد و�صلت الر�سالة ،الت ��ي وقعها ع�ضوا الكونغر�س ت�شاريل
كري�ست و�إريك �سوالويل ،يف الأول من كانون الأول/دي�سمرب،
من ��ذ �أ�شه ��ر �إال �أنها ن�شرته ��ا م�ؤخ ��ر ًا .ووردت يف الر�سالة تهنئة
للنجم ��ة البالغة من العمر  40عام� � ًا ،وحماميها ماثيو روزينغارت
عل ��ى جناحهما يف �إنهاء و�صاية والدها عليه ��ا يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب م ��ن عام  ،2021ودعوة �شخ�صية للح�ض ��ور �إىل الكونغر�س
يف وق ��ت منا�س ��ب للطرف�ي�ن؛ مل�شاركة ق�صته ��ا يف العلن .كم ��ا جاء بها:
"لي�س هناك �شك يف �أن ق�صتك �ستم ّكن املاليني من اتباع خطاك ،لي�س
لدي ��ك �أي التزام عل ��ى الإطالق بفعل �أي �شيء �س ��وى القتال؛ من �أجل
نف�س ��ك ،ولكن �إذا كنت عل ��ى ا�ستعداد ،فنحن نق ��در معرفة املزيد عن
اال�ضطرابات العاطفية واملالية التي واجهتها".

مطالب��ات بتحويل قرب عا�ش��قة بولندية يف ذي قار �إىل مرفق �س��ياحي

 هيثم عبد الرزاق
المخرج والممثل �شارك في م�سرحية
"خ�ل�اف" م ��ن ت�أليف و�إخ ��راج مهند
ه ��ادي� ،شارك ��ه ف ��ي التمثي ��ل �سه ��ى
�سالم ومرت�ضى حبي ��ب .والم�سرحية
ت�سلط ال�ض ��وء على الواق ��ع العراقي
المعا�ص ��ر من خالل حكاي ��ة ام وابنها
وت ��راث والدها الوطن ��ي .الم�سرحية
الت ��ي القت اعجاب وتقدي ��ر الجمهور
تم تقديمها على م�سرح الر�شيد.
 نادية هناوي
الناق ��دة واالكاديمي ��ة �ص ��در لها كتاب
بعن ��وان "ال�سونيت ف ��ي �شعر ح�سب
ال�شي ��خ جعف ��ر" والكت ��اب يتن ��اول
تجريب ال�شاعر ح�س ��ب ال�شيخ جعفر
في نم ��ط ال�سونيت من خ�ل�ال البحث
في تبا�شير ه ��ذا التجريب التي الحت
مع �أولى كتاب ��ات ال�شاعر وفيها ج َّرب
نظ ��م الق�صيدة عل ��ى نم ��ط ال�سونيت
ال�شك�سبي ��ري وجدير بالذك ��ر �أن هذا
الكت ��اب ه ��و الح ��ادي والع�ش ��رون
للدكت ��ورة نادي ��ة هن ��اوي �إل ��ى جانب

ت ��زداد هذه احلملة اك�ث�ر واكرث يف االيام
القادمة وم ��ن ال�ضروري الت�أكيد باحلفاظ
عل ��ى النظافة واالهتم ��ام يف البيئة خللق
مكان امن و�صال ��ح للعي�ش يف بيئة خالية
م ��ن االمرا�ض" .وخ�ل�ال احلملة اخلا�صة
بتنظي ��ف نهر دجل ��ة ،فان اح ��دى العوائل
تربع ��ت بتجهيز املتطوعني بالطعام حيث
ع ��دوا له ��م خمتلف ��ة االطعمة ،فيم ��ا قررت
عائل ��ة اخ ��رى جتهيزه ��م باحللوي ��ات.
واالم ��ر الالف ��ت ه ��و التع ��اون الكبري بني
ه�ؤالء املتطوعني واي�ضا فرق امانة بغداد
التي ازالت كل اكيا�س النفايات و�ساعدت
املتطوع�ي�ن يف اعماله ��م .كم ��ا ان البدل ��ة
التي يرتديها املتطوعون ،خطفت االنظار
خا�ص ��ة وانها �ضرورية الج ��ل الوقاية من
االمرا� ��ض خا�ص ��ة وانه ��م يتعامل ��ون مع
النفايات.

�أكاد �أملح ابت�سامة ر�ض ًا وارتياح
على وجوه �سا�ستنا ومقربيهم وهم
يرون كيف ا�ستبدلت ملفات مهمة
مثل الإ�صالح ال�سيا�سي واخلدمات
ومالحقة حيتان الف�ساد ،مبعلقات
جديدة عن الثلث املعطل ،و�أيهما
�أكرث �سعادة للمواطن حكومة
الأغلبية �أم توافقية توزيع املغامن،
ذلك �أن �إثارة مثل هذه الق�ضايا يف
هذا الوقت بالذات ،فر�صة لتواري
واختفاء ملفات مت�س حياة النا�س
وم�ستقبلهم.
اعتقد العراقيون �أن ذهابهم بكثافة
�إىل اال�ستفتاء على الد�ستور يف
ت�شرين الأول من عام 2005
�سينهي كل م�شكالتهم ،ففوجئوا
ب�أنه يعمق هذه امل�شكالت
واالنق�سامات ،و�أنه د�ستور ُكتب
و�صمم مل�صالح الأحزاب والكيانات
ال�سيا�سية .ثم وقفت النا�س يف
طوابري طويلة يف انتخابات
الربملان وجمال�س املحافظات �أم ًال
يف تهدئة نفو�س ال�سا�سة الثائرة
من �أجل الكرا�سي واملنا�صب،
واالنطالق نحو عملية دميقراطية،
فاكت�شفوا �أن االنتخابات انطلقت
بهم �إىل عامل زائف وخمادع من
املمار�سة ال�سيا�سية ،اليوم يعتقد
البع�ض ان �صرب العراقيني على
ت�سعة ع�شر عام ًا من الطائفية
واملح�سوبية واالنتهازية ال�سيا�سية
وما رافقتها من م� ٍآ�س ميكن �أن
تخت�صر يف معارك من �أجل
الكرا�سي.
والغريب ان اجلدل يف الق�ضايا
التي ال مت�س حياة النا�س ال
يزال متوا�صال مثله مثل اجلدل
الكوميدي حول الـ  " 700 :مليار
دوالر التي كان ميكن للعراق
احل�صول عليها لو انه دخل يف
قافلة طريق احلرير  ،وبدال من ان
تعرف النا�س من هو املت�سبب يف
�ضياع مئات املليارات من �أموال
ال�شعب يف مناق�صات وهمية
وم�شاريع مل تر النور ،خرج عليهم
من ي�صرخ " وا �صيناه "  ،وعندما
تقول له يارجل ال�صني مل ت�صبح
دولة عظمى �إال بعد ان قامت
ملحاربة الف�ساد التي �أطلق عليها
ا�سم "النمور والذباب" و�شملت
حماكمة و�سجن �أكرث من مليون
�شخ�ص من كبار و�صغار م�س�ؤويل
احلزب ..فيما نحن نعي�ش مع
حملة احلفاظ على الف�ساد وتنميته
وت�سمينه ،تريليون دوالر �أهدرت
يف م�شاريع وهمية ،وال ي�ستطيع
الربملان �أن ي�ستجوب ر�ؤو�س
الف�ساد الكبرية ،لأنها خط �أحمر
ممنوع جتاوزه.
علينا �أن نت�ساءل :كم م�شروع و�ضع
له املالكي حجر الأ�سا�س ،ثم تبني
�أن الأمر جمرد ف�صل من م�سرحية
كوميدية لن تنتهي؟ ،كم مرة �سمعنا
وزراء من عينة ال�شهر�ستاين وايهم
ال�سامرائي يتغنون ب�أن هذا العام
هو عام اال�ستثماروالتنمية .
يف كل عام ن�سمع الأ�سطوانة
نف�سها وهي تردد ذات النغمة
"هذا عام اخلري " لنكت�شف يف
النهاية كم م�شروع دفن حتت ركام
الت�صريحات واخلطب النارية ،هل
امل�شكلة اليوم يف تعديل الد�ستور
ام يف تغيري منظومة �سيا�سية
اثبتت ف�شلها وتريد ان توا�صل
م�سرية الف�شل  ،وان ت�سمح لها
الظروف باجللو�س على الكر�سي
من جديد
وقدميا قال اجلواهري الكبري:
ين يُخ ِّر َ
م�ست�أجَ ِر َ
بون دِيا َر ُه ْم
ويُكاف� َ
اخلراب رواتبا
على
ؤون
ِ

درا�ساته ��ا البحثي ��ة والنقدي ��ة
المن�ش ��ورة ف ��ي مج�ل�ات عربي ��ة
و�أجنبية.

 عبد الهادي فنجان
المترج ��م واالكاديم ��ي الق ��ى ام� ��س
االثني ��ن محا�ض ��رة بعن ��وان "اث ��ر
المف ��ردة المترجم ��ة ف ��ي تغيي ��ر
االح ��داث" �ضم ��ن ن ��دوة اقامته ��ا دار
الم�أمون للترجم ��ة بعنوان "الترجمة
وادب الرحالت".

علي لفته �سعيد
حكاي ��ة قد تب ��دو طريف ��ة لق�ص ��ة �أغ ��رب وقعت
�أحداثها يف جن ��وب مدينة النا�صرية مبحافظة
ذي ق ��ار جنوب ��ي الع ��راق ،حي ��ث ي�ص ��ادف
العابرون من هذا امل ��كان قربا و�سط ال�صحراء
لفت ��اة بولندية تدعى "تاال" ج ��اءت �إىل العراق
ملقابل ��ة حبيبه ��ا "جاكوب" ال ��ذي كان يعمل يف
�شركة لإك�ساء الطرق ،وتوفيت يف حادث �سري.
الق�ب�ر قري ��ب بع�ض ال�ش ��يء من ال�ش ��ارع العام
الوا�ص ��ل ب�ي�ن مدينت ��ي النا�صري ��ة والب�صرة،
وهو على ارتف ��اع ال يتجاوز املرت الواحد ،وقد
حفرت على �سطحه عالمة ال�صليب و�أوّ ل حرف
من ا�سمي العا�شقني ،وال ترى �أو ت�سمع بالقرب
من ��ه �سوى هبوب الريح الت ��ي تثري العوا�صف
الرملية والرتابية التي ت�شتهر بها املنطقة ،فقد

الطقس

م ّر �أكرث من  40عاما على الوفاة ،ومل يزل القرب
ي�ش�ي�ر �إىل تلك الق�ص ��ة .ويقول مدي ��ر مفت�شية
�آث ��ار حمافظ ��ة ذي قار ،عام ��ر عبد ال ��رزاق� ،إن
�شرك ��ة بولندي ��ة كانت تنف ��ذ م�شروع ��ا لإك�ساء
الطري ��ق ال�سريع بني النا�صري ��ة والب�صرة عام
 ،1982وكان العاملون يف ال�شركة يقيمون يف
منطقة يطل ��ق عليها "تل اللح ��م" ،وهي منطقة
�صحراوي ��ة تق ��ع عند مثل ��ث الب�ص ��رة وذي قار
واملناط ��ق املحاذي ��ة للح ��دود ال�سعودية ،وكان
يف تل ��ك ال�شركة مهند�س بولندي ل ��ه حبيبة �أو
كما ي�سميها �أهل املنطقة "العا�شقة".
ويتاب ��ع عب ��د ال ��رزاق �أن "املهند� ��س البولندي
جاك ��وب كان يتب ��ادل الر�سائ ��ل م ��ع حبيبت ��ه
بانتظ ��ار ال ��زواج ،وح�ي�ن حان ��ت �أعي ��اد ر�أ�س
ال�سنة يف ذلك العام �أرادت تاال مفاج�أته بال�سفر

�إىل العراق ليحتفال معا وتكون قريبة منه ،لكن
القدر كانت له كلم ��ة �أخرى� ،إذ تعر�ضت حلادث
�سري وه ��ي يف طريقها من بغداد �إىل النا�صرية
ملقابلته ،وتوفيت على �إثر ذلك" .و�أ�شار �إىل �أن
العا�شق البولندي دفن حبيبته يف مكان احلادث
عل ��ى الطريق ال�سريع ،وحتوّ ل قربها �إىل مزار
يومي له مدة تزي ��د على � 8سنوات ،حتى �أنهت
�شركت ��ه العم ��ل يف امل�ش ��روع ع ��ام  1990قب ��ل
ح ��رب اخللي ��ج ،وغ ��ادرت العراق ،وظ ��ل القرب
وحيدا غريب ��ا كما يطلق علي ��ه الأهايل ،و�صار
رم ��زا للوف ��اء والتف ��اين .ويتح ��دث الروائ ��ي
ح�س ��ن عبد الرزاق ع ��ن املو�ض ��وع بطريقة من
يكت ��ب �سردا ،فيق ��ول "رمال تل اللح ��م الذارية
تخف ��ي مالم ��ح الوج ��وه ،وقربه ��ا مل يتج ّم ��ل
ب�صورته ��ا ،لكن ��ي �أتخيلها ت�شب ��ه وجه احلب،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احلرارة ترتف ��ع قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون ممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

م�شرقا ،وديعا ،ومزوقا بلون الورد" .وي�ضيف
�أن قربه ��ا "على جان ��ب الطري ��ق ال�ساخن �أبدا
لف ��رط ن�ي�ران احل ��روب ،يل ��وّ ح هن ��اك من ��ذ �أن
ط ��ارت على جناح الع�ش ��ق ذي حنني� ،آتية نحو
جنوبي العراق لت�سقي قلبها الظامئ من عيون
احلبي ��ب" ،ويعتق ��د �أن الق ��در "اخت ��ار لها هذا
ال�سرير الأب ��دي عندما رماها قتيلة على الرمال
الغريب ��ة" .ويقول رئي�س التجم ��ع الثقايف يف
مدين ��ة �س ��وق ال�شي ��وخ الأديب عل ��ي جمبل �إن
الق�ب�ر حت ��وّ ل �إىل "رم ��ز للوفاء مثلم ��ا هو رمز
للحب" ،م�ش�ي�را �إىل �أن النا� ��س كانوا يذهبون
لزي ��ارة القرب حتى وق ��ت قريب �سواء يف �أعياد
ال�سن ��ة �أو �أعياد احلب حي ��ث ي�ضعون ال�شموع
وير�شّ ون امل ��اء على �سطح الق�ب�ر "كما يفعلون
عند زيارة قبورهم".
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