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ن�شطاء ت�شرين المهجّ رون بين الرغبة في
العودة والخوف من ت�صفية الميلي�شيات

متابعة  /المدى
"دخلت يف �صدامات عديدة مع �أذرع امليلي�شيات يف �ساحة التحرير وتعر�ضت �إىل حمالت
ت�سقيط وتخوين يف و�سائل التوا�صل االجتماعي بوا�سطة جيو�ش امليلي�شيات والأحزاب
الإلكرتونية ،وبلغت امل�شادات حد اتهامي مبحاولة اغتيال ال�سي�ستاين ،كان يعني هذا هدر ًا
لدمي ،وبالتايل وجب علي الرحيل".وقع ح�سني حممود يف "املحظور الأكرب" حني طالب يف
�أوائل  2020عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي بوقفة احتجاجية �ضد احلكومة العراقية �أمام
منزل املرجع الديني علي ال�سي�ستاين يف النجف ،بهدف دعم مطالب ع�شرات �آالف ال�شباب
املحتجني �ضد الطبقة ال�سيا�سية.
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بعدما دعا �إلى "تنظيم الح�شد" و"ت�صفية الم�سيئين"

ال�صدر يوجه نوابه باال�ستقالة ..و�شبح "الثلث
المعطل" يالحق الإطار التن�سيقي
 بغداد /تميم الح�سن
وجه زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در� ،أم�س
االحد ،ن ��واب الكتلة ال�ص ��درية يف جمل�س النواب
بت�س ��ليم ا�س ��تقالتهم �إىل رئي� ��س املجل� ��س حمم ��د
احللبو�سي ،فيما قدم �شكره اىل حلفائه يف حتالف
حل مني".
"انقاذ وطن" وقال �إنه "يف ٍ
وي�أت ��ي ق ��رار ال�ص ��در بعد وقت ق�ص�ي�ر م ��ن مكاملة

هاتفي ��ة اجراه ��ا مع رئي� ��س احل ��زب الدميقراطي
الكرد�س ��تاين م�س ��عود ب ��ارزاين تناول ��ت الو�ض ��ع
ال�سيا�سي الراهن.
وق ��ال ال�ص ��در ،يف بي ��ان بخ ��ط يده وذي ��ل بختمه
وتوقيع ��ه" ،عل ��ى رئي� ��س الكتلة ال�ص ��درية ح�س ��ن
العذاري �أن يقدم ا�س ��تقاالت الأخوات والأخوة يف
الكتلة اىل رئي�س جمل�س النواب ،مع فائق ال�ش ��كر
مل ��ا قدم ��وه مع ه ��ذه الفرتة الق�ص�ي�رة ،كما ال�ش ��كر

مو�صول حللفائنا يف حتالف انقاذ الوطن ملا �أبدوه
م ��ن وطنية وثبات ،وه ��م الآن يف ح ��ل مني" .كما
قدم ال�ص ��در �شكر ًا خا�ص� � ًا البن عمه "جعفر ال�صدر
الذي كان مر�شحنا امل�ستقل لرئا�سة الوزراء".
وا�ضاف ال�ص ��در �أن هذه اخلطوة تعترب "ت�ضحية
مني الجل الوطن وال�ش ��عب لتخلي�صهم من امل�صري
املجه ��ول ،كم ��ا �ض ��حينا �س ��ابقا م ��ن �أج ��ل حترير
العراق و�سيادته و�أمنه ووحدته وا�ستقراره".

وخت ��م ال�ص ��در بيانه ،قائ�ل ً�ا �إن "الوطن وال�ش ��عب
او ًال ..اللهم اين ابرئ ذمتي امامك وامام �شعبي".
�إىل ذل ��ك ،ال ي�س ��تطيع الإط ��ار التن�س ��يقي اخف ��اء
فرحت ��ه باحل�ص ��ول على مقاع ��د ال�ص ��دريني لكنهم
يخ�ش ��ون من مفارق ��ة غريبة ،هي ان ي�س ��قطوا يف
حفرة حفروها خل�صومهم عرفت فيما بعد بـ"الثلث
املعطل".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

الحرائق في العراق :حرب
اقت�صادية �أم �إهمال متعمد؟
 المدى� /سيف عبد اهلل
يوم بعد �آخر تزداد احلرائق يف الأماكن التجارية واملحا�ص ��يل الزراعية وغريها ،دون
الإعالن عن نتائج التحقيقات فيها ب�شكل مبا�شر.
الدفاع املدين ك�ش ��ف عن �أ�س ��بابها الرئي�س ��ة ،فيم ��ا عزاها الربملان �إىل حرب اقت�ص ��ادية
مفتعلة.
مدي ��ر الدفاع امل ��دين اللواء كاظ ��م بوهان ،ك�ش ��ف لـ(املدى) الأ�س ��باب الرئي�س ��ة لتزايد
احلرائق يف البالد.
بوهان �أ�ش ��ار �إىل �أنه "من بداية �ش ��هر �أيار و�إىل نهاية ال�شهر �أيلول ،من كل عام ،ترتفع
ن�س ��بة احلرائق ب�س ��بب ارتف ��اع درجات احل ��رارة ،وان ال�س ��بب الرئي�س ه ��و التما�س
كهربائي ب�س ��بب تذبذب الطاقة وتعدد م�ص ��ادرها وا�س ��تخدام �أ�س�ل�اك من منا�ش ��ئ غري
ر�صينة".
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العراق يطرح نف�سه كو�سيط �إقليمي من �أجل ا�ستقرار داخلي
 ترجمة :حامد احمد
ذكر حمللون ملوقع ذي نا�شنال االخباري ،ان
العراق يتبنى دور الو�سيط االقليمي من اجل
حتقيق ا�س ��تقرار ل�ش� ��ؤونه الداخلية املت�أثرة
ب�أحداث ونفوذ بلدان اقليمية ودولية ال�سيما
ايران والواليات املتحدة.
وا�ش ��ار التقري ��ر اىل ان ��ه يف حماول ��ة من ��ه
للتخفي ��ف م ��ن ه ��ذه التوت ��رات ،ا�ست�ض ��افت
بغداد يف ال�ساد�س من ال�شهر احلايل اجتماعا

ثالثي ��ا جمعه ��ا م ��ع م�ص ��ر واالردن ملناق�ش ��ة
حتديات احلرب الدائرة يف �أوكرانيا.
من جانب �آخر ،ا�ست�ضافت العا�صمة العراقية
اي�ض ��ا مهرج ��ان الفيل ��م ال�س ��وري م ��ن اج ��ل
حت�سني عالقات ثقافية مع جارتها �سوريا.
لهيب هيجل ،كبرية حمللي �ش�ؤون العراق يف
جمموع ��ة االزم ��ات الدولية ،قال ��ت ،ان بغداد
جت ��د نف�س ��ها و�س ��ط تناف� ��س ق ��وى اقليمية.
وم�ضت بقولها "ا�ستقرارها (بغداد) الداخلي
يعتم ��د عل ��ى عالق ��ات اف�ض ��ل ما ب�ي�ن البلدان

املج ��اورة لها" .ومن ��ذ العام املا�ض ��ي وحتت
قي ��ادة رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
كانت الب�ل�اد تدفع نحو حت�س�ي�ن العالقات ما
بني ايران والعربية ال�سعودية.
وقالت املحللة هيجل "بت�سهيل هذه اللقاءات،
ف ��ان بغداد تقوم بتعزي ��ز �آلية بناء ثقة ما بني
البلدي ��ن الرئي�س�ي�ن اخل�ص ��مني يف املنطق ��ة،
الذي ي�ؤمل منه ان ي�ؤدي بالنهاية اىل امكانية
تخفيف هاج�س التهديد امل�شرتك لديهما".
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تريليون دينار للمحا�ضرين و�شرائح �أخرى في قانون
"الأمن الغذائي"

اعمال �صيانة على طريق ال�سريع محمد القا�سم ت�سبب ازدحام ًا مروري ًا ل�ساعات ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

االحتادية ب�ش� ��أن قانون الأم ��ن الغذائي"،
 املدى  /خا�ص
�أك ��دت اللجن ��ة املالي ��ة الربملاني ��ة� ،أم� ��س مبين ��ا �أن "النقط ��ة الوحي ��دة الت ��ي ميكن
الأح ��د� ،أن قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الطع ��ن به ��ا ه ��ي �أن حكوم ��ة ت�ص ��ريف
الغذائي والتنمية ،خ�ص�ص تريليون دينار الأعم ��ال هل لها ال�ص�ل�احية باملوافقة على
ت�ش ��ريع قانون فيه جنبة مالية؟" ،م�ش�ي�ر ًا
ملحا�ضرين املجانيني و�شرائح �أخرى.
وقال ع�ض ��و اللجنة النائ ��ب جمال كوجر� ،إىل �أن القانون مل ت�ش ��رعه احلكومة� ،إمنا
يف حدي ��ث لـ(املدى) �إن "ع ��ددا من النواب ُ�ش ّرع من قبل جمل�س النواب.
حتدث ��وا ع ��ن طع ��ون تق ��دم اىل املحكم ��ة و�أ�ض ��اف �أن "القان ��ون خ�ص ���ص تريليون

ال�صناعة في كرد�ستان ..فر�صة مهمة لزيادة الإيرادات المالية
 المدى  /علي الحياني
يف ظل الأزمة االقت�صادية التي يعي�شها
�إقلي ��م كرد�س ��تان ،تتج ��دد الدع ��وات
لالهتمام بالقطاع ال�ص ��ناعي ،باعتباره
قطاع� � ًا حيوي� � ًا ميك ��ن من خالل ��ه زيادة
الإيرادات املالية.

ويعتم ��د الإقلي ��م بدرج ��ة عالي ��ة عل ��ى
امل�ستورد ،وخا�ص ��ة من �إيران وتركيا،
رغ ��م وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن  1200م�ص ��نع
كبري ومتو�س ��ط و�ص ��غري ،ينتج املواد
الغذائي ��ة والبال�س ��تيكية واحللوي ��ات
وم ��واد البن ��اء واحلدي ��د وال�ص ��لب
وغريها.

�ســيـــرة الـفــا�ســـد
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ي�ؤكد رئي�س هيئة الإح�صاء يف الإقليم ،يف حديث ��ه ل� �ـ (امل ��دى) اىل �أن "املعامل
�س�ي�روان حمم ��د� ،أنه "مع ظه ��ور �أزمة
فايرو� ��س كورون ��ا ف�ض�ل�ا عن الو�ض ��ع معمل كبري ومتو�سط غالبيتها خمت�صة
االقت�ص ��ادي ال�سيئ يف ظل عدم توزيع يف املواد الغذائية والبال�ستيكة ومواد
رواتب املوظفني ،ف�إن املئات من املعامل البناء ،وفيها �أكرث من � 12ألف عامل".
�أغلق ��ت �أبوابه ��ا و�س ��رحت العامل�ي�ن و�أ�ض ��اف� ،أن "�أزمة كورون ��ا وما تلتها
فيها".و�أ�ش ��ار رئي� ��س هيئة الإح�ص ��اء م ��ن �أو�ض ��اع اقت�ص ��ادية �س ��يئة وت�أخر

الداخل ��ة يف اخلدمة حالي ��ا قرابة 600

�ص ��رف الرواتب� ،أدت لت�س ��ريح املئات
م ��ن العامل�ي�ن وغل ��ق م�ص ��انع مهم ��ة
وتوقفها ب�شكل م�ؤقت ،على �أمل حت�سن
الأو�ض ��اع املالي ��ة ،و�إنه ��اء اخلالف ��ات
م ��ع بغ ��داد ،لع ��ودة الن�ش ��اط للقط ��اع
ال�صناعي".
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النقد الأدبي العراقي :بين انح�سار الفكر وال ّت�س ُّمر
الوظائفي 7
ّ

الحمى النزفية تربك الو�ضع ال�صحي ..وال وجود للقاح فعال
 بغداد /ح�سين حاتم

توا�صل اال�صابات بفايرو�س
الحمى النزفية ت�صاعدها في
العراق ،وبح�سب �آخر اح�صائية
لوزارة ال�صحة ف�إن الإ�صابات
بلغت  162حالة من بينها 27
وفاة منذ بداية العام.

وتعد احلم ��ى النزفية م ��ن الأمرا�ض
املعدي ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن تت�س ��بب يف
الإ�ص ��ابة بعلل �ش ��ديدة تهدد احلياة،
مثل تل ��ف ج ��دران الأوعي ��ة الدموية
ال�ص ��غرية م ��ا يجعله ��ا "ت�س� � ِّرب"،

كم ��ا ميك ��ن �أن تعوق ق ��درة الدم على
التجلط.
وتق ��ول ع�ض ��و الفري ��ق الطب ��ي
الإعالمي لوزارة ال�ص ��حة ربى فالح،
�إن "فايرو�س احلمى النزفية موجود
من ��ذ �س ��بعينيات الق ��رن املا�ض ��ي ،اال
ان اال�ص ��ابات ارتفعت خ�ل�ال الفرتة
احلالية من خالل عدة م�صادر".
و�أ�ض ��افت فالح� ،أن "احلم ��ى النزفية
مر�ض فايرو�سي م�ش�ت�رك ينتقل بني
االن�س ��ان واحلي ��وان من خ�ل�ال لدغة
ح�ش ��رة الق ��راد واالت�ص ��ال املبا�ش ��ر
ع ��ن طريق ال ��دم م ��ن قبل ال�ش ��خ�ص
امل�صاب".
وتابع ��ت ع�ض ��و الفري ��ق الطب ��ي
الإعالمي لوزارة ال�ص ��حة" ،ال يوجد
لقاح للمر�ض ،ووزارة ال�صحة كثفت
جهوده ��ا م ��ن خ�ل�ال الربوتوكوالت
العالجية".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن "ت�ش ��خي�ص املر�ض
يف وقت مبكر يكون عالجه ا�س ��رع"،
الفت ��ة اىل ان "الكث�ي�ر م ��ن احل ��االت

متاثل ��ت لل�ش ��فاء وخرج ��ت م ��ن
امل�ست�شفى".
وم�ض ��ت فالح بالق ��ول� ،إن "اعرا�ض
الفايرو� ��س تبد�أ باحلمى وال�ص ��داع،
و�آالم البط ��ن والتقي�ؤ" ،م�ش�ي�رة اىل
�أن "اجله ��د االك�ب�ر يق ��ع عل ��ى عات ��ق
وزارة الزراع ��ة كونها هي امل�س� ��ؤولة
ع ��ن ع�ل�اج احليوان ��ات امل�ص ��ابة
ومتابعتها".
و�ش ��ددت على "�ضرورة غ�سل اليدين
والنظاف ��ة ال�شخ�ص ��ية والتعقي ��م،
وجتن ��ب التالم�س مع ال ��دم عند ذبح
املوا�ش ��ي واالبتع ��اد عن اال�ش ��خا�ص
امل�صابني".
وتنت�ش ��ر احلمى النزفية الفايرو�سية
ع ��ن طري ��ق خمالط ��ة احليوان ��ات �أو
احل�ش ��رات امل�ص ��ابة بالع ��دوى ،علما
�أن الفايرو�سات التي ت�سبب الإ�صابة
باحلمى النزفية الفايرو�س ��ية ،تعي�ش
يف العدي ��د م ��ن العوائ ��ل احليوانية
واحل�ش ��رية ،وت�ش ��مل يف الغال ��ب
البعو� ��ض �أو الق ��راد �أو القوار�ض �أو

اخلفافي�ش.
وتنتقل بع�ض �أن ��واع احلمى النزفية
الفايرو�س ��ية عرب لدغات البعو�ض �أو
الق ��راد ،كما ينتقل البع�ض الآخر عرب
مالم�سة �سوائل امل�صاب ،مثل الدم �أو
اللعاب �أو ال�سائل املنوي.
ب ��دوره ،يقول املتحدث با�س ��م وزارة
الزراع ��ة حمي ��د الناي ��ف� ،إن "هن ��اك
 4عوام ��ل �س ��اعدت عل ��ى ارتف ��اع
الإ�ص ��ابات مبر� ��ض احلم ��ى النزفية،
هي قلة الكوادر البيطرية وا�س ��تمرار
ذب ��ح احليوان ��ات الع�ش ��وائي داخ ��ل
املدن وعدم االهتمام بنظافة احلظائر
احليوانية ،ف�ضال عن تقلي�ص الدوام
الر�س ��مي �ض ��من �إج ��راءات مواجه ��ة
فايرو�س كورونا".
و�أ�ض ��اف �أن "الوزارة لديها توا�ص ��ل
مع جمي ��ع مربي احليوان ��ات ولدينا
ف ��رق جوال ��ة يف كافة انح ��اء العراق
ملكافحة االمرا�ض ومنع و�صولها اىل
االن�سان".
و�أك ��د الناي ��ف" ،وج ��ود خط ��ط لدى

ال ��وزارة ملكافحة جمي ��ع الآفات التي
ت�صيب الرثوة احليوانية وهناك دعم
مبا�ش ��ر من رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
م�ص ��طفى الكاظمي ال ��ذي وجه بدعم
الرثوة احليوانية و�ش ��راء اللقاحات
حال توفرها".
وتختل ��ف م�ؤ�ش ��رات احلم ��ى النزفية
الفايرو�س ��ية و�أعرا�ض ��ها ح�س ��ب
املر� ��ض ،وفقم ��ا ذك ��ر موق ��ع "ماي ��و
كلينيك" الطبي ،حيث ميكن �أن ت�شمل
الأعرا�ض املبكرة ،ا ُ
حلمّى والتعب �أو
ال�ض ��عف �أو ال�ش ��عور العام بالتوعك،
وال ��دوار و�آالم الع�ض�ل�ات �أو العظام
�أو املفا�ص ��ل ،والغثي ��ان والق ��يء
والإ�سهال.
�أم ��ا الأعرا�ض التي قد ت�ص ��بح مهددة
للحياة فت�ش ��مل النزي ��ف حتت اجللد
�أو يف الأع�ض ��اء الداخلية �أو من الفم
�أو العينني �أو الأذنني ،وخلل وظيفي
يف اجله ��از الع�ص ��بي ،والغيبوب ��ة
والهذي ��ان ،والف�ش ��ل الكل ��وي
والتنف�سي والكبدي.

للمحا�ض ��رين املجاني�ي�ن وجمموع ��ة م ��ن
ال�ش ��رائح الأخ ��رى" ،مبين� � ًا �أن ��ه "لي�س ��ت
هناك تخ�صي�ص ��ات مبا�ش ��رة للمف�س ��وخة
عقوده ��م م ��ن احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،ولك ��ن
ثم ��ة تخ�صي�ص ��ات �ض ��من موازن ��ة وزارة
الدفاع".
و�أكد �أن "قان ��ون الأمن الغذائي دخل حيز
التنفيذ يف يوم الت�صويت عليه".

بوتين :رو�سيا دولة قوية لها دور
كبير في العالم
 متابعة المدى
قال الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري بوتني،
�إن رو�سيا احتاد قوي ودولة قوية ولها
دور كبري يف العامل ،م�شددا على �أهمية
ت�ض ��امن ال�ش ��عب الرو�س ��ي ،و�أع ��رب
بوتني ـ يف كلمة له خالل مرا�سيم تكرمي
الرواد الرو�س من �أ�صحاب الإجنازات
يف �شتى املجاالت والذي ي�صادف العيد
الوطن ��ي الرو�س ��ي ـ عن تهنئته ل�ش ��عبه
مبنا�س ��بة العي ��د الوطن ��ي الرو�س ��ي،
م�ؤكدا ثقت ��ه يف �أن الوحدة والإخال�ص
للوط ��ن لهم ��ا قوة كب�ي�رة تع ��ززت عرب
تاريخ البالد ..وذلك ح�سبما �أفادت قناة
(رو�سيا اليوم) الإخبارية.
كم ��ا �أعرب بوتني عن فخ ��ره ب�إجنازات
الأجيال ال�سابقة ،قائال "نحن فخورون
بالإجنازات واالنت�ص ��ارات الع�س ��كرية
لأ�س�ل�افنا ،فخ ��ورون بجمي ��ع الذي ��ن
تطلع ��وا وعرف ��وا كيفي ��ة امل�ض ��ي
قدم ��ا والدف ��اع ع ��ن الوطن يف
املع ��ارك ،وت�أكي ��د دوره يف
العامل".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،بع ��ث
الزعي ��م الك ��وري ال�ش ��مايل
كي ��م جونغ �أون ام�س الأحد
بر�س ��الة حتي ��ة �إىل الرئي�س
الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن،
�أع ��رب فيها ع ��ن خال�ص تهانيه
نياب ��ة ع ��ن كوري ��ا ال�ش ��مالية
حكومة و�شعبا لرئي�س وحكومة
و�ش ��عب رو�سيا ال�ص ��ديق يف يومهم
الوطني.
بح�سب وكالة الأنباء املركزية
الكوري ��ة ال�ش ��مالية،
�أ�ش ��ارت الر�س ��الة
�إىل �أن ال�ش ��عب
ا لر و �س ��ي
ق ��د حق ��ق
جنا ح ��ا ت

كب�ي�رة يف حتقي ��ق الق�ض ��ية العادل ��ة
املتمثلة يف الدفاع عن كرامة و�أمن بلده
وكذل ��ك حقه يف التنمي ��ة ،بينما يواجه
كل �أنواع التحديات وامل�صاعب.
و�أ�ض ��اف كي ��م يف ر�س ��الته �أن موق ��ف
حكوم ��ة كوري ��ا ال�ش ��مالية الثاب ��ت هو
تقدير العالق ��ات بني جمهوري ��ة كوريا
ال�ش ��عبية الدميقراطي ��ة ورو�س ��يا التي
له ��ا تاريخ طويل وتقاليد من ال�ص ��داقة
وح�سن اجلوار ،وتو�سيعها وتطويرها
ب�ش ��كل �ش ��امل على النحو الذي تتطلبه
الأزمن ��ة اجلدي ��دة ويريده ��ا �ش ��عبا
البلدين.
و�أع ��رب ع ��ن قناعت ��ه ب� ��أن عالق ��ات
ال�صداقة والتعاون بني كوريا ال�شمالية
ورو�س ��يا ،والتي �ش ��هدت حتوال جذريا
جدي ��دا يف تطوره ��ا بع ��د اجتماعهم ��ا
الأول يف فالديفو�س ��توك يف ني�س ��ان
� ،2019ستوا�صل التعزيز
بق ��وة يف جمي ��ع
املجاالت.
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ال�صدر يوجه نوابه باال�ستقالة ..و�شبح "الثلث املعطل"
يالحق الإطار التن�سيقي

وجه زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر� ،أم�س
االحد ،نواب الكتلة ال�صدرية يف جمل�س النواب
بت�سليم ا�ستقالتهم �إىل رئي�س املجل�س حممد
احللبو�سي ،فيما قدم �شكره اىل حلفائه يف حتالف
حل مني".
"انقاذ وطن" وقال �إنه "يف ٍ
وي�أتي قرار ال�صدر بعد وقت ق�صري من مكاملة
هاتفية اجراها مع رئي�س احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين م�سعود بارزاين تناولت الو�ضع
ال�سيا�سي الراهن.
 بغداد /المدى
وق ��ال ال�ص ��در ،ف ��ي بي ��ان بخط ي ��ده وذيل
بختم ��ه وتوقيع ��ه" ،عل ��ى رئي� ��س الكتل ��ة
ال�صدرية ح�سن العذاري �أن يقدم ا�ستقاالت
الأخ ��وات والأخ ��وة ف ��ي الكتلة ال ��ى رئي�س
مجل�س النواب ،مع فائق ال�ش ��كر لما قدموه
م ��ع ه ��ذه الفت ��رة الق�ص ��يرة ،كم ��ا ال�ش ��كر
مو�ص ��ول لحلفائنا في تحال ��ف انقاذ الوطن
لم ��ا �أبدوه من وطنية وثب ��ات ،وهم الآن في
حل من ��ي" .كما قدم ال�ص ��در �ش ��كر ًا خا�ص� � ًا
البن عمه "جعفر ال�ص ��در الذي كان مر�شحنا
الم�ستقل لرئا�سة الوزراء".
وا�ض ��اف ال�ص ��در �أن ه ��ذه الخط ��وة تعتبر
"ت�ض ��حية من ��ي الج ��ل الوط ��ن وال�ش ��عب
لتخلي�ص ��هم م ��ن الم�ص ��ير المجه ��ول ،كم ��ا
�ض ��حينا �س ��ابقا م ��ن �أج ��ل تحري ��ر الع ��راق
و�سيادته و�أمنه ووحدته وا�ستقراره".
وخت ��م ال�ص ��در بيان ��ه ،قائ�ل� ًا �إن "الوط ��ن
وال�شعب او ًال ..اللهم اني ابرئ ذمتي امامك
وامام �ش ��عبي"� .إلى ذلك ،ال ي�ستطيع الإطار
التن�س ��يقي اخف ��اء فرحت ��ه بالح�ص ��ول على
مقاعد ال�صدريين لكنهم يخ�شون من مفارقة
غريب ��ة ،هي ان ي�س ��قطوا في حفرة حفروها
لخ�ص ��ومهم عرف ��ت فيم ��ا بع ��د بـ"الثل ��ث
المعطل".

ويعتب ��ر "االطاري ��ون" ا�س ��تقالة الن ��واب
ال�صدريين من مجل�س النواب ،بمثابة طوق
نجاة حيث �سيرتفع ر�صيدهم قرابة الـ 120
مقعدا ،لكنهم بالمقابل يواجهون م�شكلة في
ان "حلفاء ال�ص ��در" اغلق ��وا ابوابهم بوجه
"التن�س ��يقي" .بالمقاب ��ل ب ��د�أ زعي ��م التيار
بتوجيه ال�ض ��ربات �ضد خ�صومه ،مع اعادة
الحدي ��ث عن "عزل الف�ص ��ائل" م ��ع الذكرى
الثامنة لت�أ�سي�س الح�شد ال�شعبي ،بالتزامن
مع اتهامات وا�ض ��حة من كرد�ستان �ضد �أحد
الف�صائل بالتورط في ق�صف طال اربيل قبل
اي ��ام .حين و�ص ��ل رئي� ��س البرلم ��ان محمد
الحلبو�سي ورئي�س تحالف ال�سيادة خمي�س
الخنجر ال ��ى اربيل اول �أم�س ،كان يفتر�ض
ف ��ي نف�س الي ��وم ان تكون زيارة مخ�ص�ص ��ة
لزعيم منظمة بدر هادي العامري ،لكن طلب
االخير قد رف�ض وا�س ��تبدل بوفود التحالف
الثالثي .الرف�ض جاء مع موقف زعيم التيار
ال�ص ��دري ،الذي دع ��ا نوابه الى اال�س ��تعداد
لتقدي ��م اال�س ��تقالة ال ��ى البرلمان .وو�س ��ط
تكت ��م �ش ��ديد على ما جرى في لقاء ال�س ��يادة
م ��ع زعيم الحزب الديمقراطي الكرد�س ��تاني
ف ��ي اربي ��ل ،فان ��ه ال يخ ��رج ع ��ن مباحث ��ات
لإقناع "ال�صدر" بالعدول عن موقفه.
وه ��ذه الت�س ��ريبات ق ��د اف ��ادت لـ(الم ��دى)
ب ��ان "اربيل رف�ض ��ت ا�س ��تقبال وف ��د الإطار

التن�س ��يقي م ��ع الموق ��ف الجدي ��د لزعي ��م
التيار" ،بالمقابل فان "االطاريين" يزعمون
ان الت�أجيل جاء بطلب من كرد�س ��تان ولي�س
"رف�ضا".
وف ��ي بي ��ان ر�س ��مي ق ��ال المكت ��ب الإعالمي
لزعيم الحزب الديمقراطي ال�سبت الما�ضي،
�إن "الرئي�س م�س ��عود بارزاني ،ا�ستقبل في
مق ��ره بم�ص ��يف �ص�ل�اح الدين ،وف ��دا رفيع
الم�س ��توى من تحالف ال�س ��يادة �ضم رئي�س
مجل� ��س النواب محمد الحلبو�س ��ي ورئي�س
تحالف ال�سيادة خمی�س الخنجر".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الجانبي ��ن تب ��ادال
خالل اللق ��اء وجه ��ات النظر حول الو�ض ��ع

ال�صناعة يف كرد�ستان ..فر�صة مهمة
لزيادة الإيرادات املالية
 المدى  /علي الحياني

وبي ��ن في حديثه لـ (الم ��دى) �أن "الإقليم يعتمد
بن�س ��بة  %75على المواد الم�س ��توردة ،خا�ص ��ة
من الحاجات ال�ضرورية من الطعام والملب�س،
وه ��ذا يعد رقم ��ا مه ��وال ،و�أحد �أ�س ��باب خروج
العملة ال�صعبة لخارج العراق".

في ظل الأزمة االقت�ص ��ادية التي يعي�ش ��ها �إقليم
كرد�س ��تان ،تتجدد الدع ��وات لالهتمام بالقطاع
ال�ص ��ناعي ،باعتب ��اره قطاع ًا حيوي� � ًا يمكن من
خالله زيادة الإيرادات المالية.
ويعتم ��د الإقليم بدرجة عالية على الم�س ��تورد ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "الخطوات المهم ��ة التي يمكن
وخا�صة من �إيران وتركيا ،رغم وجود �أكثر من للحكوم ��ة �أن تعم ��ل عليها لت�ش ��جيع ال�ص ��ناعة
 1200م�ص ��نع كبير ومتو�س ��ط و�ص ��غير ،ينتج المحلية وتقليل اال�س ��تيراد ،هي فر�ض ر�س ��وم
الم ��واد الغذائي ��ة والبال�س ��تيكية والحلوي ��ات عالي ��ة على المنتج الم�س ��تورد ،ومنع ا�س ��تيراد
ومواد البناء والحديد وال�صلب وغيرها.
الم ��واد الموجودة ف ��ي الإقليم الت ��ي فيها وفرة
تكفي لجميع المواطنين".
عدد الم�صانع في الإقليم
وتاب ��ع �أن "الإقلي ��م بيئ ��ة �آمن ��ة للم�س ��تثمر
ي�ؤك ��د رئي� ��س هيئ ��ة الإح�ص ��اء ف ��ي الإقلي ��م ،ورجال الأعمال ،لت�ش ��جيعهم على فتح المعامل
�س ��يروان محمد� ،أنه "مع ظه ��ور �أزمة فايرو�س والم�ص ��انع ،ولكن ينبغي التقلي ��ل من الروتين
كورونا ف�ض�ل�ا عن الو�ض ��ع االقت�صادي ال�سيئ الحكومي في منح الإجازات ورخ�صة العمل".
ف ��ي ظل ع ��دم توزي ��ع روات ��ب الموظفي ��ن ،ف�إن
المئ ��ات من المعام ��ل �أغلقت �أبوابها و�س ��رحت
�إح�صائيات ر�سمية
العاملين فيها".
وبح�س ��ب �إح�ص ��ائية من�ش ��ورة عل ��ى موق ��ع
و�أ�ش ��ار رئي� ��س هيئ ��ة الإح�ص ��اء ف ��ي حديثه لـ وزارة ال�ص ��ناعة والتج ��ارة ف ��ي حكوم ��ة �إقليم
(الم ��دى) الى �أن "المعام ��ل الداخلة في الخدمة كرد�س ��تان فق ��د �ص ��نفت ال ��وزارة المعام ��ل �إلى
حاليا قرابة  600معمل كبير ومتو�سط غالبيتها ع�ش ��رة �أ�ص ��ناف ،وهي ال�ص ��ناعات الإن�شائية،
مخت�ص ��ة ف ��ي الم ��واد الغذائي ��ة والبال�س ��تيكة ال�ص ��ناعات الغذائي ��ة ،الغ ��زل والن�س ��يج،
ومواد البناء ،وفيها �أكثر من � 12ألف عامل" .ال�ص ��ناعات الفلزية ،الكيمياوية ،البال�ستيكية،
و�أ�ض ��اف� ،أن "�أزم ��ة كورون ��ا وم ��ا تاله ��ا م ��ن ال�س ��ليلوزية ،معامل �أجهزة وعُدد ،الموبيليات
�أو�ض ��اع اقت�ص ��ادية �س ��يئة وت�أخ ��ر �ص ��رف والخدمات.
الروات ��ب� ،أدت لت�س ��ريح المئات م ��ن العاملين وت�ش ��ير بيانات ال ��وزارة �إل ��ى �أن المعامل التي
وغلق م�صانع مهمة وتوقفها ب�شكل م�ؤقت ،على ت�أ�س�س ��ت ف ��ي ال�س ��نوات الأخي ��رة ،كان ��ت 74
�أمل تح�سن الأو�ضاع المالية ،و�إنهاء الخالفات معمل �صناعات بال�ستيكية 66 ،معمل �صناعات
مع بغداد ،لعودة الن�شاط للقطاع ال�صناعي" .غذائية 60 ،معمل �صناعات �إن�شائية 57 ،معمل
�ص ��ناعات فلزي ��ة 50 ،معم ��ل موبيلي ��ات44 ،
ٌ
فر�صة مهمة
معمل �ص ��ناعات كيمياوي ��ة 39 ،معمل خدمات،
ويرى �أ�س ��تاذ االقت�ص ��اد في جامعة ال�سليمانية  29معم ��ل �ص ��ناعات �س ��يليلوزية ،ثالثة معامل
خال ��د حي ��در� ،أن "الإقلي ��م �أمام ��ه فر�ص ��ة مهمة �أجهزة وعدد ،ومعملي غزل ون�سيج.
لتفعيل القطاع ال�صناعي ،وتقليل االعتماد على وت�ؤكد حكومة �إقليم كرد�س ��تان با�س ��تمرار على
الم�س ��تورد ،من خ�ل�ال اتخاذ جملة م ��ن النقاط �أهمي ��ة تفعي ��ل وتن�ش ��يط القط ��اع ال�ص ��ناعي،
المهمة ،التي �ستن�ص ��ب في التخفيف من الأزمة وتوفير البيئة المنا�س ��بة لنه�ض ��ة ه ��ذا القطاع،
وتعود فائدتها على المواطن".
وتقليل االعتماد على النفط والغاز.

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

ال�سيا�س ��ي ف ��ي الع ��راق و�آخ ��ر تط ��ورات
العملية ال�سيا�سية الجارية".
وقب ��ل الزي ��ارة المفتر�ض ��ة للعام ��ري ال ��ى
كرد�س ��تان ،كان ��ت ال�س ��لطات ف ��ي اربي ��ل قد
اتهم ��ت لأول مرة ف�ص ��يال م�س ��لحا م�ش ��اركا
بالح�ش ��د ال�شعبي في هجوم يرجح بانه نفذ
ع ��ن طري ��ق "م�س ��يرة مفخخة" في عا�ص ��مة
الإقليم ا�سفر عن ا�صابة مدنيين.
وق ��ال مجل� ��س �أم ��ن �إقلي ��م كرد�س ��تان ف ��ي
بي ��ان �أ�ص ��دره ي ��وم الخمي�س الما�ض ��ي� ،إن
"الم�س� �يّرة التي ا�س ��تخدمت ف ��ي الهجوم،
�أطلق ��ت م ��ن ناحية ب ��ردي (�آلت ��ون كوبري)
باتج ��اه �أربي ��ل م ��ن جان ��ب ميلي�ش ��يا حزب

الل ��ه" .وعن ال�ش ��ائعات التي بثته ��ا �أطراف
تتحدث عن ا�س ��تهداف �س ��يارة تابعة لجهاز
اال�ستخبارات الإ�سرائيلي (المو�ساد)� ،أ�شار
المجل� ��س ف ��ي بيانه �إل ��ى �أن "الذي ��ن يبثون
تلك ال�ش ��ائعات �إنما يحاولون التغطية على
ف�ش ��لهم و�ض ��عفهم ،و�إال فليحافظ ��وا عل ��ى
الأمن في قلب العا�صمة وفي مدنهم".
وتعتبر هذه االدانة الفريدة الحد الف�ص ��ائل
وال ��ذي ه ��و �ض ��من ت�ش ��كيالت الإط ��ار
التن�س ��يقي ،كافي ��ة لإف�ش ��ال اي ��ة زي ��ارة من
االخي ��ر ال ��ى اربي ��ل ،لك ��ن م�ص ��ادر داخ ��ل
"التن�سيقي" اكدت لـ(المدى) بانها "تورطت
بالحادث" .الم�ص ��ادر التي طلبت عدم ن�ش ��ر

هويته ��ا قال ��ت ان "الهج ��وم نفذت ��ه �إيران..
وهن ��اك معلومات غير دقيق ��ة قد ربطت بين
الهج ��وم والكتائب" .وكان ��ت "كتائب حزب
الل ��ه" قد نف ��ت الخمي� ��س ،م�س� ��ؤوليتها عن
الهج ��وم الذي ا�س ��تهدف اربيل وا�ص ��اب 3
مدنيين وت�س ��بب با�ض ��رار بعجالت مدنية،
وه ��ددت ف ��ي المقاب ��ل بال ��رد على عا�ص ��مة
االقلي ��م .وقال المتحدث با�س ��م الكتائب �أبو
علي الع�سكري ،في بيان له�" :إن اتهامنا من
قبل ع�ص ��ابة م�سعود بق�ص ��ف مقر للمو�ساد
ف ��ي �أربيل بالطائ ��رات الم�س ��يرة و�إن كانت
التهمة م�ش ��رفة �إال �أنه ال علم لنا بها ،وعليهم
�أن يت�أدب ��وا �أو �س ��نعمل م�ض ��طرين عل ��ى

ت�أديبهم".
م ��ن جهت ��ه �أدان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
"االفعال الم�س ��يئة" لبع� ��ض المنتمين الى
الح�ش ��د ال�ش ��عبي ،بعد يومين م ��ن تلويحه
باالن�س ��حاب من البرلمان ،مما �ص ��عب مهمة
"التن�س ��يقي" باقن ��اع باق ��ي ال�ش ��ركاء ف ��ي
الم�ضي بحكومة جديدة.
وق ��ال ال�ص ��در ف ��ي بي ��ان بمنا�س ��بة الذكرى
الثامنة لت�أ�س ��ي�س الح�ش ��د" :وحب ًا بهم (في
ا�شارة الى الح�شد) ف�إني �أ�شجب كل الأفعال
الم�س ��يئة التي ت�ص ��در من بع� ��ض المنتمين
لهم وبا�سمهم وعنوانهم وجهادهم".
وا�ض ��اف زعي ��م التي ��ار ":وم ��ن هن ��ا �ص ��ار
لزام ًا على الجميع تنظيم الحــ�ش ��د وقياداته
وااللتزام بالمركزية وف�ص ��لهم عن ما ي�سمى
بالفـ�صــائل وت�صفيته من الم�سيئين".
وتابع في البيان" :كما وال ينبغي زجّ عنوان
الحــ�ش ��د بال�سيا�س ��ة والتج ��ارة والخالفات
وال�ص ��راعات ال�سيا�س ��ية وما �شاكل ذلك فال
ينبغي لهم ذلك" .وكانت (المدى) قد ك�ش ��فت
اال�س ��بوع الما�ض ��ي ،عن رد "ال�ص ��در" على
ر�س ��الة بعثها االط ��ار التن�س ��يقي الى االول
لبيان ر�أيه االخير بت�شكل حكومة مو�سعة.
وبح�س ��ب او�س ��اط ال�ص ��دريين ف ��ي النجف
فان زعيم التيار "طلب خالل الرد من االطار
التن�س ��يقي ،بح ��ل الف�ص ��ائل الم�س ��لحة من
خ�ل�ال لجنة م�ش ��تركة بين الح�ش ��د ووزارة
الدفاع في غ�ضون  6ا�شهر".

م�أزق "الثلث المعطل"
الم�ص ��ادر ا�ش ��ارت ال ��ى ان ��ه "م ��ع ا�س ��تقالة
ال�ص ��دريين ،ف ��ان احتم ��ال تح ��ول �ش ��ركاء
التيار وبع�ض الم�ستقلين الى الثلث المعطل
وراد جدا ..وهنا لن ي�س ��تطيع التن�سيقي ان
ي�شكل حكومة".
والت ��زم "التن�س ��يقي" بع ��دم ا�ص ��دار ر�أي
ر�س ��مي بق ��رار "ال�ص ��در" لحي ��ن ات�ض ��اح
ال�ص ��ورة ،حي ��ث يعتق ��د "االطاري ��ون" بان
زعيم التيار قد يتراجع طبقا لمواقف �سابقة
لـ"ال�صدر" .لكن الواقع اثبت عك�س ذلك.

نقابة املعلمني العراقيني :ت�سريب الأ�سئلة �سببه �أ�شخا�ص جاءت بهم املحا�ص�صة
 بغداد  /المدى
ر�أت نقاب ��ة المعلمي ��ن العراقيي ��ن ،ي ��وم �أم� ��س،
ان ت�س ��ريب اال�سئلة االمتحانية �س ��ببه "الإدارة
ال�س ��يئة" واالعتم ��اد عل ��ى "غي ��ر المهنيي ��ن"
والمحا�ص�ص ��ة ،معتب ��رة �أن م ��ا �ص ��در م ��ن
ت�ص ��ريحات للجهات المعنية هذا االمر "مغايرة
للحقيقة".
وقال ��ت النقابة في بي ��ان تلقته (الم ��دى) "نتابع
بقل ��ق يرافقه �أل ��م كبير مجري ��ات التحقيق حول
مو�ض ��وع ت�س ��ريب الأ�س ��ئلة لالمتحانات العامة
للمرحل ��ة المتو�س ��طة ،ولما �آلت �إلي ��ه الأمور في

�إدارة �أه ��م قط ��اع من قطاع ��ات الدول ��ة �أال وهو
قطاع التربية والتعليم".
و�أ�ض ��افت �أن "جريم ��ة ت�س ��ريب الأ�س ��ئلة
االمتحاني ��ة هي نتاج �إدارة �س ��يئة ،وهي نتيجة
االعتم ��اد عل ��ى �أنا�س غير مهنيين ،ب ��ل هي نتاج
المحا�ص�ص ��ة والته ��اون عل ��ى �أ�ص ��غر الجرائ ��م
الت ��ي ترتكب بحق التعليم حتى �ص ��ار م�ص ��يره
الهاوية".
وتابع ��ت "نو�ض ��ح �أن البيان ��ات والت�ص ��ريحات
الكثيرة التي برزت في الإعالم م�ؤخرا و�أن كانت
�ص ��حيحة وفق الأدلة� ،إنما ه ��ي مغايرة للحقيقة
التي نعتقد �أنها �أبعد من هذه الت�صريحات".

ودع ��ت النقاب ��ة �إل ��ى "و�ض ��ع الحل ��ول الجذرية
والحقيقية و�أن يكون �أولها �إظهار الحقيقة كاملة
دون نق�صان".
وختم ��ت النقاب ��ة بيانه ��ا بمطالب ��ة "اللج ��ان
التحقيقية الم�ش ��كلة وخ�صو�صا الجهات الأمنية
وهيئ ��ة النزاه ��ة والبرلم ��ان العراق ��ي �أن تق ��دم
المجرمين ب�أ�س ��رع وقت �إلى الجهات الق�ض ��ائية
لمحا�سبتهم بما يليق وتاريخ هذا البلد".
و�أعلن ��ت وزارة التربي ��ة العراقي ��ة الخمي� ��س
الما�ض ��ي ،عن ت�أجي ��ل امتحانات ال�ص ��ف الثالث
المتو�سط ،بعد ت�سريب ا�سئلة مادة الريا�ضيات.
و�إث ��ر ذل ��ك �أ�ص ��در رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى

الكاظم ��ي ،توجيه ��ا بت�ش ��كيل لجن ��ة تحقيقي ��ة
خا�صة لإجراء تحقيق كامل في تلك الت�سريبات.
وكان جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي ،اعل ��ن ال�س ��بت (4
حزيران الجاري) اعتقال ثالثة موظفين بوزارة
التربي ��ة اعترف ��وا بت�س ��ريب �أ�س ��ئلة امتحان ��ات
ال�ص ��ف الثال ��ث المتو�س ��ط ،فيم ��ا ت ��م اعتق ��ال
مروجين للأ�س ��ئلة الم�سربة في مواقع التوا�صل
في �إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالي ًا.
وت�ؤك ��د وزارة التربي ��ة �أن مو�ض ��وع ت�س ��ريب
اال�س ��ئلة االمتحاني ��ة خ ��رج ع ��ن م�س� ��ؤوليتها
وتح ��ول ال ��ى جه ��ات �أمنية بينه ��ا جه ��از الأمن
الوطني.

 130حماميا يحتجون �ضد الت�ضييق على حرية التعبري يف العراق
 بغداد  /المدى
�أ�ص ��درت �شبك ��ة ت�ض ��م ع�ش ��رات
المحامي ��ن العراقيي ��ن ،مذك ��رة
احتج ��اج عل ��ى ح ��االت الت�ضيي ��ق
الت ��ي تط ��ال حرية التعبي ��ر والن�شر،
متهمي ��ن �أعل ��ى �س ��لطة ق�ض ��ائية في
الب�ل�اد بـ"مخالف ��ات قانونية" تتعلق
بمذكرات �إلق ��اء قب�ض على �إعالميين
ومواطنين عراقيين.
وفي ما يلي ن�ص البيان:
ت�ص ��اعدت ف ��ي الآون ��ة االخي ��رة
محاوالت م�ؤ�س�سات عراقية مختلفة،
بينها الق�ض ��اء� ،إ�صدار اوامر اعتقال
ومن ��ع وف�ص ��ل بح ��ق اعالميي ��ن
ومواطني ��ن عراقيي ��ن ،خ�صو�ص� � ًا
م ��ا ت�س ��رب ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة
م ��ن معلوم ��ات ،ل ��م تت�أك ��د �ص ��حتها
بع ��د ،ب�ش� ��أن ع ��زم جه ��ات ق�ض ��ائية
ا�ص ��دار المزيد م ��ن �أوام ��ر االعتقال
واال�ستدعاء.
ان هذه االوامر ت�صادر حرية التعبير
الت ��ي ا�ش ��ار اليها الد�س ��تور العراقي
في موا�ض ��ع عديدة على نحو �صريح
و�ضمني ،ومنها المادة  ،٣٨ونرى ان

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

ا�ص ��دار االوامر كان بحجج ا�ستندت
معظمه ��ا على قوانين قمعية موروثة
من زمن النظام الدكتاتوري ال�سابق،
ف�ض�ل�ا عن كونه ��ا تخال ��ف التزامات
الع ��راق الدولي ��ة وم�ص ��ادقته عل ��ى
االع�ل�ان العالم ��ي لحق ��وق االن�س ��ان
والعه ��د الدول ��ي للحق ��وق المدني ��ة
وال�سيا�س ��ية الذي ن�ص �صراحة على
حرية التعبير كحق ا�ص ��يل غير قابل
للم�ص ��ادرة ،واورد معايي ��ر لتنظي ��م
وتقييد هذا الحق.
�إننا في �شبكة المحامين المتطوعين
لحرية التعبير ف ��ي العراق ،نعار�ض
ه ��ذه التج ��اوزات الم�س ��تمرة� ،ض ��د
حري ��ة التعبي ��ر ،وانته ��اكات حري ��ة
ال�ص ��حافة ،ونبدي قلقنا من توا�صل
ه ��ذه التج ��اوزات وت�ص ��اعدها
المحتمل ،وبناء على ذلك ،نعلن:
 .1احتجاجن ��ا على محاوالت �س ��لب
العراقيي ��ن حقه ��م اال�ص ��يل بحري ��ة
التعبير ،التي كفلها الد�ستور العراقي
والعه ��ود والمواثي ��ق الدولي ��ة.2 .
ادانتن ��ا القوي ��ة الي انته ��اك لمب ��د�أ
�س ��يادة القان ��ون ،ورف�ض ��نا التعامل
م ��ع ق�ض ��ايا االخت�ل�اف ف ��ي ال ��ر�أي

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

خارج الأطر والطرق القانونية التي
تن�سجم مع روح الد�ستور العراقي.
 .3توثيقنا النتهاك المعايير الدولية
لحري ��ة ال�ص ��حافة وحري ��ة التعبي ��ر
التي ن�صت عليها المواثيق والعهود
الدولية التي وقع عليها العراق.
 .4اعترا�ض ��نا عل ��ى لج ��وء مجل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى ال ��ى ط ��رق غي ��ر
قانوني ��ة ف ��ي التعام ��ل م ��ع ق�ض ��ايا
ال�ص ��حافة وحرية التعبير ،في حين
كان المنتظ ��ر من ��ه ان يتب ��ع الط ��رق
القانوني ��ة المعروفة في التعاطي مع
هذه الق�ض ��ايا .وقد ا�ش ��رت �ش ��بكتنا
الخروق ��ات التالي ��ة الت ��ي وردت في
بيان ��ات مجل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى
والم�ؤ�س�سات االخرى:
�أ -كي ��ل التهم الجزافي ��ة غير المثبتة
بالط ��رق القانوني ��ة لمق ��دم برنام ��ج
المحاي ��د ،قب ��ل ان تف�ص ��ل محكم ��ة
متخ�ص�صة بذلك.
ب -توجي ��ه مجل� ��س الق�ض ��اء خ�ل�ال
بيان ��ه تهم� � ًا جزافي ��ة ل�شخ�ص ��يات
وم�ؤ�س�س ��ات ،دون تحديدها ،بالعمل
ل�ص ��الح اجندات خارجية والم�سا�س
ب�س ��يادة دولة العراق وم�ؤ�س�س ��اته،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

دون اجراء تحقيق ا�صولي و�شفاف،
وقد خرق المجل� ��س ببيانه هذا مبد�أ
عدم جواز ن�ش ��ر اي تفا�ص ��يل عن اي
دعوى ق�ضائية ما لم ي�صدر فيها حكم
اكت�س ��ب الدرجة القطعي ��ة ،ومبد�أ �أن
المتهم بريء حتى تثبت �إدانته.
ج -ا�ص ��دار �ش ��بكة االع�ل�ام العراقي
قرار ًا بوقف برنام ��ج المحايد خارج
ال�س ��ياق القانون ��ي وقب ��ل �ص ��دور
اي حك ��م ق�ض ��ائي يدي ��ن البرنام ��ج
والعاملي ��ن فيه ،خ�صو�ص� � ًا �أن هيئة
االعالم واالت�ص ��االت حددت �شروط ًا
وا�ض ��حة ف ��ي تعامل ال�ص ��حفيين مع
ال�ض ��يوف في حالة النقل المبا�ش ��ر،
ولم يخ ��ل ال�ص ��حفيون العاملون في
برنامج المحايد بهذه ال�شروط.
وبن ��اء على كل ما تقدم تطلق �ش ��بكة
المحامي ��ن المتطوعي ��ن لحري ��ة
التعبي ��ر حملته ��ا ،بالتع ��اون م ��ع
م�ؤ�س�س ��ات �ص ��ديقة متخ�ص�ص ��ة
ومحامي ��ن وحقوقيي ��ن متطوعي ��ن،
به ��دف مراقب ��ة جمي ��ع االج ��راءات
والخطوات التي تتخذها م�ؤ�س�س ��ات
الدولة المختلفة ،ب�ض ��منها الق�ض ��اء،
ف ��ي الق�ض ��ايا المرتبط ��ة بحري ��ة

التعبي ��ر وحري ��ة ال�ص ��حافة من اجل
تقييمه ��ا قانوني ��ا والوق ��وف �ض ��د
امكانية ا�س ��تخدامها لقم ��ع الحريات
الد�س ��تورية ،ومكا�ش ��فة الر�أي العام
بخ�ص ��و�ص اي خروق ��ات محتمل ��ة
بهذا ال�صدد.
كما ي�ؤكد محامو ال�شبكة ا�ستعدادهم
للوق ��وف ال ��ى جانب الذين �ش ��ملتهم
ه ��ذه االوام ��ر التع�س ��فية م ��ن خالل
تولي م�س� ��ؤولية الدفاع عن الذين ما
تزال ق�ضاياهم معلقة.
وندع ��و الم�ؤ�س�س ��ات والمنظم ��ات
والجمعي ��ات المتخ�ص�ص ��ة بالدف ��اع
عن حرية التعبير وحرية ال�صحافة،
والمحامي ��ن والحقوقيين الم�ؤمنين
بحري ��ة التعبي ��ر وحرية ال�ص ��حافة،
ال ��ى االن�ض ��مام لحملتن ��ا ،لنك ��ون
بذل ��ك الطرف ال ��ذي يراق ��ب قانونية
الت�ص ��رفات واالج ��راءات المتخ ��ذة
ف ��ي مج ��ال حري ��ة التعبي ��ر وحري ��ة
ال�ص ��حافة في العراق ،و�ض ��مان عدم
خروجه ��ا ع ��ن الد�س ��تور العراق ��ي
والمعايي ��ر العالمية لحري ��ة التعبير
كم ��ا اقرته ��ا المواثي ��ق والعه ��ود
الدولية.
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سياسة

العراق يطرح نف�سه كو�سيط �إقليمي من �أجل ا�ستقرار داخلي
 ترجمة :حامد احمد
ذكر حمللون ملوقع ذي نا�شنال االخباري،
ان الع ��راق يتبنى دور الو�سيط االقليمي
م ��ن اج ��ل حتقي ��ق ا�ستق ��رار ل�ش�ؤون ��ه
الداخلي ��ة املت�أثرة ب�أح ��داث ونفوذ بلدان
اقليمية ودولية ال�سيما ايران والواليات
املتحدة.
وا�ش ��ار التقرير اىل ان ��ه يف حماولة منه
للتخفيف من ه ��ذه التوترات ،ا�ست�ضافت
بغ ��داد يف ال�ساد� ��س م ��ن ال�شه ��ر احلايل
اجتماع ��ا ثالثيا جمعها مع م�صر واالردن
ملناق�ش ��ة حتدي ��ات احل ��رب الدائ ��رة يف
�أوكرانيا.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ا�ست�ضاف ��ت العا�صمة
العراقية اي�ضا مهرج ��ان الفيلم ال�سوري
م ��ن اج ��ل حت�س�ي�ن عالق ��ات ثقافي ��ة م ��ع
جارتها �سوريا.
لهي ��ب هيج ��ل ،كب�ي�رة حملل ��ي �ش� ��ؤون
الع ��راق يف جمموع ��ة االزم ��ات الدولية،
قال ��ت ،ان بغ ��داد جت ��د نف�سه ��ا و�س ��ط
تناف� ��س ق ��وى اقليمي ��ة .وم�ض ��ت بقولها
"ا�ستقرارها (بغداد) الداخلي يعتمد على
عالقات اف�ض ��ل ما بني البل ��دان املجاورة
لها".
ومن ��ذ العام املا�ضي وحت ��ت قيادة رئي�س

الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،كانت البالد
تدفع نحو حت�سني العالقات ما بني ايران
والعربية ال�سعودية.
وقال ��ت املحلل ��ة هيج ��ل "بت�سهي ��ل ه ��ذه
اللق ��اءات ،فان بغ ��داد تق ��وم بتعزيز �آلية
بن ��اء ثق ��ة م ��ا ب�ي�ن البلدي ��ن الرئي�س�ي�ن
اخل�صم�ي�ن يف املنطقة ،ال ��ذي ي�ؤمل منه
ان ي� ��ؤدي بالنهاي ��ة اىل امكاني ��ة تخفيف
هاج�س التهديد امل�شرتك لديهما".
ريناد من�صور ،مدير مركز مبادرة العراق
يف معه ��د جاث ��ام هاو� ��س للدرا�س ��ات يف
لن ��دن ،يقول ان ��ه منذ ان ت ��وىل الكاظمي
من�ص ��ب رئا�س ��ة ال ��وزراء يف �أي ��ار ع ��ام
 ،2020والع ��راق كان يح ��اول حتقي ��ق
االنتقال من كونه �ساحة ت�صفية ح�سابات
لأط ��راف وبل ��دان اقليمي ��ة ودولي ��ة اىل
و�سيط فيما بينهم.
وا�ض ��اف من�ص ��ور قائ�ل�ا "ان ��ه يح ��اول
االنتق ��ال م ��ن كون ��ه جم ��رد ر�س ��ول ب�ي�ن
االط ��راف اىل و�سيط فعل ��ي كونه يتمتع
بارتباطات مع جهات خمتلفة".
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان الكاظم ��ي كان
ي�ستخ ��دم عالقات ��ه كمدي ��ر �ساب ��ق جلهاز
املخاب ��رات يف دف ��ع ه ��ذه املب ��ادرة اىل
االمام.
تق ��ول املحلل ��ة هيج ��ل "كل م ��ن �إي ��ران

والعربية ال�سعودية ي ��رون يف الكاظمي
ك�شخ�ص و�سيط ذو ثقة .ر�ؤ�ساء الوزراء
ال�سابق�ي�ن الذي ��ن حاول ��وا القي ��ام بنف�س
املب ��ادرات مل ي�صل ��وا اىل املرحل ��ة الت ��ي
و�صل اليها".
وكان غ ��زو النظ ��ام ال�ساب ��ق للكوي ��ت قد
ت�سب ��ب بجع ��ل الع ��راق بلدا مع ��زوال عن
املنطق ��ة والعامل على م ��دى اكرث من عقد

مع قطع البلدان العالقات مع حكومة ذلك
النظام.
ويف الع ��ام  2003وبعد الغزو االمريكي
للعراق ال ��ذي اطاح بنظام �ص ��دام ،كانت
ع ��دة دول عربية ممتنع ��ة ان تتوا�صل او
ان تعيد عالقاتها مع العراق .كانوا يرون
يف احلكوم ��ات العراقية املتعاقبة �شريكا
قويا لإيران.

من ��ذ ع ��دة �سن ��وات ،ب ��د�أت املنطق ��ة
بالتوا�صل مع بغ ��داد وذلك عقب ت�شجيع
م ��ن وا�شنط ��ن الت ��ي كان ��ت تعت�ب�ر ذل ��ك
كمحاولة ملواجهة وردع النفوذ االيراين.
ا�ست�ضافت بغداد يف �آب من العام املا�ضي
م�ؤمترا ح�ض ��ر فيه م�س�ؤول ��ون من دولة
االم ��ارات والعربي ��ة ال�سعودي ��ة وم�صر
وفرن�سا واالردن والكويت وقطر ،وكذلك

المهجرون بين الرغبة في العودة
ن�شطاء ت�شرين
ّ
والخوف من ت�صفية الميلي�شيات
بالوقوف وراءها“ :هم اليتورعون عن
 متابعة  /المدى
اتهام ��ك ب�أي �شيء يخطر يف بالهم �إذا ما
ا�ست�شعروا بخطورتك على م�صاحلهم”.
الحق ��ا ا�ضط ��ر ح�س�ي�ن م ��ع ع�ش ��رات
النا�شط�ي�ن الآخري ��ن �إىل الف ��رار نح ��و
مدين ��ة ال�سليماني ��ة يف اقلي ��م كرد�ستان
حني ا�شتدت حمالت ا�ستهدافهم.
"دخلت في �صدامات عديدة
حوّ ل حممود مع بدء االحتجاجات نهاية
مع �أذرع الميلي�شيات في �ساحة
 2019مطعم� � ًا ل�ل��أكالت ال�شعبية ميلكه
التحرير وتعر�ضت �إلى حمالت
ق ��رب �ساحة التحرير يف قل ��ب العا�صمة
ت�سقيط وتخوين في و�سائل
بغداد� ،إىل مطبخ ميد املحتجني بالطعام
التوا�صل االجتماعي بوا�سطة
وال�شراب اىل جانب م�ستلزمات احلماية
جيو�ش الميلي�شيات والأحزاب
م ��ن قنابل الدخان امل�سيل ��ة للدموع التي
الإلكترونية ،وبلغت الم�شادات
كانت �أجهزة الأمن تلقيها عليهم.
حد اتهامي بمحاولة اغتيال
ث ��م انتق ��ل �إىل الإ�سه ��ام املبا�ش ��ر يف
ال�سي�ستاني ،كان يعني هذا
هدراً لدمي ،وبالتالي وجب علي االحتجاج ��ات ،فه ��و ين�س ��ب �إىل نف�س ��ه
ت�أ�سي� ��س جتم ��ع “معت�صم ��و �ساح ��ة
الرحيل".
التحري ��ر” ويق ��ول ب� ��أن  200خيم ��ة
احتج ��اج �ضم ��ت �أع�ض ��اءه يف ال�ساحة.
وزار �ساح ��ات االحتجاج يف املحافظات
الأخ ��رى ك�ساح ��ة احلبوب ��ي يف مدين ��ة
النا�صري ��ة واجتم ��ع بق ��ادة تن�سيقياتها
وق ��ع ح�س�ي�ن حمم ��ود يف “املحظ ��ور لتوحيد اخلطاب.
الأك�ب�ر” ح�ي�ن طال ��ب يف �أوائ ��ل 2020
قرار الرحيل �أو الموت
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي بوقفة
احتجاجية �ض ��د احلكومة العراقية �أمام “قرار الرحيل باعتباره اخليار الوحيد
منزل املرج ��ع الديني عل ��ي ال�سي�ستاين �أم ��ام عمليات القتل واخلط ��ف ،مل ي�ؤثر
يف النجف ،بهدف دع ��م مطالب ع�شرات �سلب ًا عل ��ى حركة االحتجاجات وح�سب،
�آالف ال�شب ��اب املحتج�ي�ن �ض ��د الطبق ��ة بل قل ��ب م�سار حياة ه� ��ؤالء وعوائلهم”
يعل ��ق �سرك ��وت عل ��ي ،وه ��و �ش ��اب من
ال�سيا�سية.
كان ذلك كفي ًال ليحوّ له املرتب�صون به من ال�سليمانية كان عل ��ى احتكاك مع بع�ض
جمرد متظاه ��ر يطال ��ب ب�إ�صالحات �إىل النا�شطني الفارين بحكم عمله يف احدى
“�إرهابي يحاول اغتيال” �أعلى مراجع املنظمات املدنية.
الطائفة ال�شيعي ��ة والرجل االكرث ت�أثريا يقول عل ��ي� ،إن �آم ��ال الن�شطاء حتطمت
يف الب�ل�اد ،بح�س ��ب م ��ا ورد يف حمل ��ة �سريع� � ًا �أم ��ام الواقع الذي ظه ��ر �أمامهم
ا�ستهداف جرى الرتويج لها عرب قنوات “الغربة ،وفقدان م�صدر الدخل ،وف�شل
ف�ضائي ��ة حملية ويف و�سائ ��ل التوا�صل احلركة االحتجاجية” .وي�ضيف “كانوا
ي�أملون ان تكون رحلتهم ق�صرية لكن من
االجتماعي.
يته ��م حمم ��ود نواب ًا من �أح ��زاب �شيعية الوا�ضح انها �ستمتد ل�سنوات و�ستكون
متحالف ��ة وم�سيط ��رة عل ��ى احلكوم ��ة قا�سية ومريرة على كثريين منهم”.

ين ّب ��ه علي اىل ان ف�ش ��ل بع�ض احلركات
الت�شرينية يف ت�شكيل تكتالت او �أحزاب
�سيا�سي ��ة ذات بني ��ة قوي ��ة ومتما�سك ��ة،
واالنق�سامات التي �ضربت بع�ض القوى
الت ��ي ت�شكل ��ت ،وف�ش ��ل ن�شط ��اء احلراك
يف توحيد جهودهم �س ��واء بالربملان او
خارج ��ه “بدد �آمال الكثري م ��ن الن�شطاء
بنهاية �سعيدة لت�ضحياتهم”.
هن ��ا يلفت ال�صحفي منتظ ��ر بخيت ،اىل
ان ن ��زوح النا�شط�ي�ن م ��ن حمافظاته ��م،
�أدى اىل تذوي ��ب احل ��ركات ال�سيا�سي ��ة
املنبثق ��ة من داخ ��ل �ساح ��ات االحتجاج
التي كان من املمكن ان ي�شهدها العراق.
ويرى ان معظ ��م الن�شطاء ال�شباب كانت
لهم طموحات �سيا�سية وان “نزوح قادة
االحتج ��اج وكاتب ��ي بياناته ��ا بعيدا عن
بيئ ��ة االحتج ��اج احلا�ضن ��ة كان مبثابة
تدمري لهذه الطموحات ،وحتويل م�سار
املطال ��ب م ��ن تغيري �شام ��ل اىل حما�سبة
قتلة املتظاهرين ،ما �أ ّثر ب�شكل كبري على
حتقيق الأهداف الرئي�سية لت�شرين”.
ٌ
(نا�شط م ��ن مدينة
وي ��رى مه ��دي املهن ��ا
النج ��ف) يقي ��م يف حمافظ ��ة �أربي ��ل� ،أن
هنال ��ك خماط ��ر كب�ي�رة تكتن ��ف عودت ��ه
�إىل مدينت ��ه الت ��ي ف ��ر منه ��ا مرغم� � ًا وال
ج ��دوى �أي�ض� � ًا م ��ن الهج ��رة� ،ش ��دد على
العب ��ارة الأخ�ي�رة م�ؤك ��د ًا �أن الهج ��رة
تعن ��ي االنقطاع عن عامل ��ك والتخلي عن
كل �شيء.
وي�ؤيد املهنا ال ��ر�أي القائل ب�أن “خروج
النا�شط�ي�ن م ��ن حمافظاته ��م �ساه ��م يف
تذوي ��ب احلرك ��ة االحتجاجي ��ة وبقائها
ب�أيدي غري ر�صينة م ��ا �أدى اىل �أفولها”
لكن مل يكن �أمامهم من خيار يف ظل عجز
احلكومة وا�ست�سالمها للملي�شيات.
املهن ��ا كان يُعِ � � ُد يف �ساع ��ة مت�أخ ��رة من
الليل ق�صيدة لقراءتها يف حفل ا�ستذكار
جم ��زرة النج ��ف الت ��ي عرف ��ت مبجزرة
�ساح ��ة ال�صدري ��ن الت ��ي وقع ��ت يف 5
�شب ��اط  2020با�سته ��داف م�سلح�ي�ن

تابع�ي�ن للتي ��ار ال�ص ��دري يعرف ��ون ب� �ـ
(�أ�صح ��اب القبع ��ات ال ��زرق) ملئ ��ات
املتظاهرين وقتل ��وا  23منهم و�أ�صابوا
 182بج ��راح ،حلظ ��ة فوجئ مبجهولني
يهاجم ��ون منزل ��ه بقناب ��ل املولوت ��وف:
“رمبا فعلوا ذلك ملنعي من امل�شاركة يف
احلف ��ل �أو ب�سب ��ب عملي من�سق� � ًا لإحدى
املنظمات الدولية يف النجف قبل اندالع
احتجاج ��ات ت�شري ��ن � 2019أو لآرائ ��ي
ال�سيا�سي ��ة املعار�ضة للطبق ��ة ال�سيا�سية
يف العراق”.
�أ�سباب عدي ��دة يجدها كافية ال�ستهدافه،
ف�ض ًال عن قيامه بعد فرتة من احتجاجات
ت�شري ��ن ،بت�أ�سي� ��س جماع ��ة “الالعن ��ف
وكوخ الثورة” التي تبنت ا�صدار اغلب
البيانات الت ��ي ُتليت يف �ساحة احتجاج
النج ��ف .كم ��ا كان م�شرف� � ًا عل ��ى من�ص ��ة
الكرتوني ��ة يتابعه ��ا �أك�ث�ر م ��ن  30الف
�شخ�ص تنقل اخب ��ار �ساحات االحتجاج
كافة من خالل خلق �شبكة من ال�صحفيني
توزعوا على العديد من املحافظات.
�أح� ��س مهدي ب� ��أن التهدي ��دات بت�صفيته
بات ��ت جدي ��ة فغ ��ادر �إىل مدين ��ة الكوت،
لكن ��ه مل ميك ��ث هن ��اك طوي�ل ً�ا �إذ الحقته
التهدي ��دات هن ��اك فلج� ��أ �إىل العا�صم ��ة
بغ ��داد وبعدها ب�أي ��ام انتق ��ل �إىل �أربيل
مب�ساع ��دة م ��ن �إح ��دى منظم ��ات حماية
املدافع�ي�ن ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان والتي
تكفل ��ت مبعي�شت ��ه يف �أربي ��ل لبع� ��ض
الوق ��ت قبل �أن يح�ص ��ل على فر�صة عمل
يف منظمة �أخرى وي�ستقر يف املدينة.
“عنا�صر الأمن لم تحمنا”

م ��ن ال�سليماني ��ة يق ��ول �صائ ��ب فال ��ح
النا�شط القادم من مي�س ��ان� ،إن العودة
�إىل هن ��اك بالن�سب ��ة للكثريي ��ن ما تزال
م�ستحيل ��ة ب�سب ��ب م ��ا ق ��د يتعر�ض ��ون
حمتج ًا عل ��ى ال�سلطة او
ل ��ه ،ف�أن تكون
ّ
حتى معار�ض ًا �سيا�سي ًا قد يعني فقدانك

م�س�ؤول�ي�ن من اي ��ران وتركي ��ا واالحتاد
االوروب ��ي ناق�ش ��وا في ��ه �سب ��ل التع ��اون
االقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي واالمني ما بني
العراق والبلدان املجاورة.
الرئي� ��س الفرن�س ��ي اميانوي ��ل ماكرون،
ح�ض ��ر القم ��ة اي�ضا والت ��ي اعتربت على
�أنها قمة ناجحة.
الرئي� ��س العراق ��ي بره ��م �صال ��ح ،ذك ��ر

الع ��ام املا�ضي ان الع ��راق ا�صبح "نقطة
تق ��ارب" بع ��د النجاح ال ��ذي حققته قمة
بغداد.
وق ��ال �صال ��ح ان املنطقة كان ��ت بحاجة
"لنظ ��ام �سيا�س ��ي وامن ��ي واقت�ص ��ادي
جديد من اجل مواجهة حتديات االرهاب
والتطرف واالزمة االقت�صادية".
ويق ��ول املحلل من�ص ��ور ،ان القمة التي
عقدتها بغداد العام املا�ضي كانت مبثابة
حماول ��ة الن تك ��ون نوع ��ا م ��ن اب ��واب
النج ��اح بالن�سب ��ة للكاظم ��ي الذي وجد
حتدي ��ا يف جل ��ب وحتقي ��ق ا�صالح ��ات
للبلد.
وي�ضي ��ف بقول ��ه "يت�ض ��ح م ��ن ذل ��ك
كث�ي�را ملاذا كان ��ت هناك ت�أكي ��دات العام
املا�ض ��ي على ه ��ذه القمة م ��ن اجل خلق
دور للع ��راق .م ��ع ذل ��ك فان جن ��اح هذه
املباحثات يعتمد على احل�صيلة املرجوة
منها يف املنطق ��ة .جميع االطراف كانت
�سعي ��دة يف ان جتري مباحث ��ات ،ولكن
يجب ان يكون هن ��اك عند مرحلة معينة
ن ��وع م ��ن التفاو� ��ض واملباحث ��ات ذات
حمت ��وى ومعن ��ى ،وهذا يك ��ون مقيا�سا
على مدى متك ��ن هذه املفاو�ضات من ان
تكون ناجحة".
عن ذي نا�شنال

الحرائق في العراق :حرب
اقت�صادية �أم �إهمال متعمد؟
حلياتك يف العراق.
هو يع ��د نف�سه م ��ن املحتج�ي�ن الأوائل
�ض ��د �سيا�س ��ات احلكوم ��ات املتعاقبة،
فق ��د �أ�س�س �سن ��ة  2011منظم ��ة تعنى
مبراقب ��ة حق ��وق االن�س ��ان ودع ��م
الدميقراطي ��ة مبعي ��ة جمموع ��ة م ��ن
ا�صدقائه �أطلقوا عليها �أ�سم “تبني”.
تر ّكز ن�ش ��اط املنظمة عل ��ى بناء قدرات
ال�شب ��اب يف حمافظ ��ة مي�س ��ان ور�صد
وتوثي ��ق انته ��اكات حق ��وق االن�س ��ان
هن ��اك .يق ��ول فال ��ح �إن ��ه ب�سب ��ب ذل ��ك
الن�شاط “كانت املنظمة تتلقى تهديدات
ب�ي�ن ح�ي�ن و�آخ ��ر ،اال �أن اع�ضاءه ��ا
�أ�صروا على اال�ستمرار”.
يف الث ��اين من ت�شري ��ن الأول� /أكتوبر
� 2019أ�صي ��ب �صائ ��ب بطلق ناري يف
يده اثناء ت�صويره تعر�ض املتظاهرين
للر�صا�ص احل ��ي يف �ساحة االحتجاج
مبحافظ ��ة مي�س ��ان .يق ��ول ب�ش ��يء من
الزه ��و “ذل ��ك مل يثنني ع ��ن اال�ستمرار
يف ن�شاط ��ي ال ��ذي وا�صلت ��ه يف الأيام
التالية”.
لك ��ن “تبني” واجه ��ت بعد ذلك حمالت
ت�سقي ��ط وتخوي ��ن ع�ب�ر و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي ،قادها ،بح�سب
�صائب“ ،م�ؤيدون للأحزاب الفا�سدة”.
ومل يتوقف الأم ��ر عند ذلك ،بل تعر�ض
جمي ��د الزبي ��دي وه ��و �أح ��د م�ؤ�س�سي
“تبن ��ي” يف  30ت�شري ��ن االول/
�أكتوبر �إىل حماولة اغتيال عند عودته
�إىل منزل ��ه م ��ن �ساحة االحتج ��اج ،فقد
اخرتق طلق ناري بطنه.
يق ��ول �صائ ��ب ،وابت�سام ��ة �ساخ ��رة
عل ��ى وجهه“ :بعده ��ا �أق� � ّر عنا�صر يف
الأجه ��زة الأمني ��ة انها غري ق ��ادرة على
حماي ��ة اف ��راد املجموع ��ة و�أن حياتن ��ا
�أ�صبحت يف خطر حقيقي”.
يعل ��ق (ع� .أ) وهو م�صور �صحفي وثق
العدي ��د من ق�ص� ��ص النا�شطني الفارين
م ��ن ف ��رق امل ��وت والذي ��ن وج ��دوا يف
م ��دن اقلي ��م كرد�ستان م�ل�اذ ًا“ :تت�شابه
ق�ص�صهم ،تهدي ��دات وحماوالت خطف
واغتي ��ال ،به ��دف ترويعه ��م وا�سكاتهم
للأبد او �إجبارهم على اخلروج لتفريغ
�ساح ��ات االحتج ��اج م ��ن وقوده ��ا”.
ويتابع“ :رغم كل �شيء مازال معظمهم
يفاخ ��ر مبا قام ��وا به ،فق ��د جنحوا يف
زلزل ��ة الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة و�إ�سق ��اط
حكومة عادل عبد املهدي ،وان جاء ذلك
بعد ت�ضحيات هائلة ب�سقوط مئات من
رفاقه ��م بني قتي ��ل وجري ��ح اىل جانب
ت�شريدهم فباتوا تائهني يف مدن غريبة
بال عمل وال �أمل بتغيري حا�سم قريب”.
بينم ��ا يتح�س ��ر ع�ش ��رات الن�شط ��اء
ال�شب ��اب عل ��ى م� ��آالت “انتفا�ضته ��م”
ويتحدث ��ون ب� ��أمل ع ��ن �أزم ��ات حرك ��ة
“امتداد” وعن اخلالفات التي ت�ضرب
ح ��زب “البي ��ت الوطن ��ي” وه ��و اح ��د
اك�ب�ر االح ��زاب الت�شريني ��ة الت ��ي مل
ت�شارك يف االنتخابات ،مازال النا�شط
ال�شاب (ع.ت) يبدي �شيئا من التفا�ؤل.
ويرى ان الي�أ� ��س الذي ي�شعر به بع�ض
الن�شط ��اء ل ��ن مين ��ع م ��ن ب ��دء موجات
احتج ��اج جدي ��دة ي�شارك فيه ��ا ن�شطاء
الداخ ��ل كم ��ا اخل ��ارج الذي ��ن ي�شده ��م
احلن�ي�ن اىل مدنه ��م واىل �ساح ��ات
االحتج ��اج فيها “مدفوع�ي�ن ب�أمل بناء
وط ��ن وخل ��ق م�س ��ار جدي ��د للعملي ��ة
ال�سيا�سية”.

المدى� /سيف عبد اهلل
يوم بعد �آخر تزداد احلرائق يف الأماكن
التجارية واملحا�صيل الزراعية وغريها،
دون الإعالن عن نتائ ��ج التحقيقات فيها
ب�شكل مبا�شر.
الدف ��اع امل ��دين ك�ش ��ف ع ��ن �أ�س ��بابها
الرئي�س ��ة ،فيما عزاها الربملان �إىل حرب
اقت�صادية مفتعلة.

والقط ��اع اخلا� ��ص وااللت ��زام ب�شروط
ال�سالمة والأمان".
بع�ض الحرائق متعمدة:

م ��ن جانب ��ه ،ب�ي�ن اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
�ضي ��اء املح�س ��ن� ،أن بع� ��ض احلرائق قد
تك ��ون متعم ��دة ومفتعل ��ة وتدخل �ضمن
احلرب االقت�صادية بني املتناف�سني.
املح�س ��ن ويف حدي ��ث لـ(املدى) ق ��ال �إن
"املت�ض ��رر الوحيد من هذه احلرب هو
الدفاع المدني يك�شف الأ�سباب :املواط ��ن الب�سي ��ط ،و�إن تل ��ك احلرائ ��ق
مدير الدفاع املدين اللواء كاظم بوهان ،تبع ��ث ر�سائ ��ل ع ��دم االطمئن ��ان ب� ��أن
ك�شف لـ(املدى) الأ�سباب الرئي�سة لتزايد الو�ض ��ع الأمن ��ي ب�ص ��ورة عام ��ة غ�ي�ر
م�ستقر ما ي�سبب هروب ر�ؤو�س الأموال
احلرائق يف البالد.
بوه ��ان �أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "من بداية �ش ��هر للخارج".
�أيار و�إىل نهاية �شهر �أيلول ،من كل عام،
الحرائق تدخل �ضمن الحرب
ترتف ��ع ن�س ��بة احلرائ ��ق ب�س ��بب ارتفاع
االقت�صادية:
درج ��ات احلرارة ،وان ال�س ��بب الرئي�س
ه ��و التما� ��س كهربائ ��ي ب�س ��بب تذب ��ذب �إىل ذل ��ك� ،أ�ش ��ار ع�ض ��و جمل� ��س النواب
الطاق ��ة وتع ��دد م�ص ��ادرها وا�س ��تخدام حمم ��د البل ��داوي� ،إىل �أن ق�ضية حرائق
املحا�صيل تتعل ��ق باحلرب االقت�صادية،
�أ�سالك من منا�شئ غري ر�صينة".
و�أو�ض ��ح �أن ��ه "مت �إ�ص ��دار العدي ��د م ��ن وهذا يتطل ��ب من احلكومة ان تعد خطة
الو�صاي ��ا واملخالف ��ات الت ��ي بلغن ��ا فيها قبل �شهر من مو�سم احل�صاد.
ال ��وزارات والقطاع اخلا� ��ص ،وفر�ضنا وق ��ال البلداوي يف حديث لـ (املدى)� ،إن
الكث�ي�ر م ��ن الغرام ��ات ،ولك ��ن ال قيم ��ة "بع� ��ض �ضعاف النفو� ��س يقومون يف
للو�صاي ��ا ما مل يت ��م االلت ��زام بها ،حيث بع�ض الأحيان بحرق خملفات ح�صادهم
�أن هن ��اك من ي�صر على �إبقاء املخالفات ،لإيه ��ام الدولة واملطالب ��ة بالتعوي�ضات،
وكلما زادت هذه املخالفات ازدادت معها والق�س ��م الآخ ��ر تك ��ون احل ��رارة ه ��ي
ال�سبب املبا�شر وراء احلرائق".
فر�ص حدوث احلرائق".
ولف ��ت بوه ��ان� ،إىل "وج ��ود �أك�ث�ر من وكانت مديري ��ة الدفاع املدين قد �أعلنت
� ١٩أل ��ف مولدة �أهلية م ��ع ملحقاتها من بتاريخ (� ٢٤أيار  )٢٠٢٢عن ت�سجيل 6
الوقود ع ��دا املول ��دات ال�صغرية ،وهذه �آالف ح ��ادث حريق �أي م ��ا يعادل 2000
�أي�ض ��ا ت�سب ��ب ع ��دد ًا م ��ن احلرائق عرب ح ��ادث يف ال�شه ��ر الواح ��د من ��ذ بداي ��ة
التما� ��س الكهربائ ��ي" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن العام احل ��ايل ،م�ؤكدة ان هذه احلوادث
"ال�سيطرة على ه ��ذه احلرائق مرهون ح�صل ��ت عندم ��ا كان هن ��اك انخفا� ��ض
بالتزام املعني�ي�ن يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة بدرجات احلرارة.
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بدعم من ال�صليب الأحمر الدويل

ذي قار :حملة بيطرية وقائية كربى للق�ضاء على الطفيلي الناقل ملر�ض احلمى النزفية
 ذي قار  /ح�سني العامل
اعلن ��ت ادارة امل�ست�ش ��فى البيط ��ري يف ذي
قار عن انطالق حملة وقائية كربى ملكافحة
ح�ش ��رة الق ��راد الطفيل ��ي الناق ��ل ملر� ��ض
احلمى النزفي ��ة يف  20وحدة ادارية تابعة
للمحافظة ،فيما بين ��ت ان احلملة املدعومة
من منظمة ال�صليب االحمر الدويل ت�شارك
فيها  42فرقة بيطرية وفرق اخرى �ساندة.
وكانت امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية يف ذي قار قد
اعلن ��ت م�ؤخ ��را ع ��ن ت�سجيل مع ��دالت غري
م�سبوقة بالإ�صاب ��ة مبر�ض احلمى النزفية
وه ��و م ��ا ا�ستدعى ت�شكي ��ل جلن ��ة عليا من
الدوائر املعني ��ة وال�ساندة لها لغر�ض احلد
من انت�شار املر�ض.
وق ��ال مدي ��ر امل�ست�شف ��ى البيط ��ري يف ذي
ق ��ار عم ��اد ذي ��اب الن�ص ��ار لـ(امل ��دى) ان
"حمل ��ة جماني ��ة ك�ب�رى انطلق ��ت اعتبارا
م ��ن ي ��وم �أم�س االح ��د للوقاية م ��ن خماطر
الطفيل ��ي الناق ��ل الرئي� ��س ملر� ��ض احلم ��ى
النزفي ��ة املتمث ��ل بح�شرة الق ��راد" ،و�أردف
"و�ستتوا�صل احلملة على مدى � 10أيام".
وا�شار الن�ص ��ار اىل ان "االعداد للحملة مت
بالتن�سيق مع منظمة ال�صليب االحمر التي
ب ��ادرت لدعم احلمل ��ة الر�سمي ��ة التي يقوم
به ��ا امل�ست�شف ��ى البيط ��ري وامل�ستو�صفات
التابعة له واملتوزع ��ة يف  20وحدة ادارية
تابعة للمحافظة".

وب�ي�ن ان "احلمل ��ة ت�ش ��ارك فيه ��ا  42فرقة
ا�ضاف ��ة اىل الفرق االخ ��رى العاملة يف 21
مرك ��ز تاب ��ع للم�ست�شفى البيط ��ري" ،مبينا
ان احلمل ��ة جت ��ري "حت ��ت ا�ش ��راف اطباء
بيطريني وكوادر بيطرية �ساندة".
واك ��د الن�ص ��ار "اهمي ��ة احلمل ��ة مبكافح ��ة
ح�شرة الق ��راد يف اماكن ح�ضانتها بحظائر
احليوان ��ات واجلوب ��ات وع�ل�اوي بي ��ع
املوا�ش ��ي" ،م�ش ��ددا على "�ض ��رورة تكثيف
اجله ��ود للق�ضاء على ح�ش ��رة القراد الناقل
الرئي� ��س ملر� ��ض احلم ��ى النزفي ��ة" .وع ��ن
حج ��م الدعم ال ��ذي قدمته منظم ��ة ال�صليب
االحم ��ر ال ��دويل ق ��ال مدي ��ر امل�ست�شف ��ى
البيط ��ري يف ذي ق ��ار ان ��ه "مت التن�سي ��ق
م ��ع منظم ��ة ال�صلي ��ب االحمر عل ��ى جتهيز
م�ست�شفان ��ا بكمي ��ات كب�ي�رة م ��ن املبي ��دات
اخلا�ص ��ة مبكافحة ح�شرة الق ��راد ومعدات
خا�ص ��ة باملكافح ��ة وب ��دالت عم ��ل متكاملة
ف�ض�ل�ا ع ��ن ت�أم�ي�ن كادر من اكرث م ��ن 100
عام ��ل و�آلي ��ات للتنق ��ل يف عم ��وم حمافظة
ذي ق ��ار" ،مبين ��ا ان "العم ��ال �سيعمل ��ون
�ضمن الفرق البيطرية الر�سمية العاملة يف
املحافظة".
و�أع ��رب الن�ص ��ار ع ��ن امل ��ه بالتو�صل اىل
نتائ ��ج جيدة من �ش�أنه ��ا ان حتد من خماطر
العدوى باملر�ض واحلد من انت�شار احلمى
النزفية بني املواطنني ومربي املوا�شي.
وع ��ن االج ��راءات الت ��ي اتخذته ��ا خلي ��ة

االزم ��ة الت ��ي �شكلته ��ا املحافظ ��ة م�ؤخ ��را
للحد من انت�شار احلم ��ى النزفية قال مدير
امل�ست�شف ��ى البيطري ان "العم ��ل متوا�صل
بالإجراءات التي اتخذتها اخللية واملتمثلة
مبنع دخ ��ول وخروج احليوانات من واىل
املحافظة وعدم نقل احليوانات من املناطق
املوبوءة اىل املناط ��ق ال�سليمة" ،وا�ضاف
"كم ��ا اتخذت قرارا ب�ش� ��أن مكافحة الذبح
الع�شوائ ��ي وح�ص ��ر عملي ��ة ذب ��ح املوا�شي
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(�شركة غاز ال�شمال � /شركة عامة)
تعلن ش��ــركة غاز الشــمال (ش��ركة عامة) الكائنة في محافظة كركوك
عن اجراء املناقصات التالية أدناه:
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله:
 .1مراجعة مقر الش��ركة الكائ��ن في (محافظة كرك��وك /طريق كركوك –
بيجي) الستالم املواصفات اخلاصة باملناقصة اعاله.
 .2تق��دمي تأمين��ات أولية مببلغ قدره ( )%1ما عدا الش��ركات احلكومية وتكون
على ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر م��ن املصارف املعتمدة لدى
البنك املركزي العراقي نافذ ملدة ( )120مائة وعشرون يوما ً من تاريخ الغلق.
 .3تقدم الش��ركات كتاب عدم املمانع��ة من الدخول في املناقصات صادر من
الهيئة العامة للضرائب ومعنونا الى شركة غاز الشمال (النسخة االصلية)
مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للشركات العراقية.
 .4ارفاق ش��هادة تأس��يس الش��ركة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة
 /دائرة تس��جيل الشركات الوطنية بالنسبة للش��ركات العراقية و/أو هوية
غرف��ة التجارة وش��هادة تس��جيل مص��ادق عليها م��ن امللحقي��ة التجارية
العراقية في بلد الشركة.
 .5عل��ى كاف��ة املش��اركني امالء اجل��زء الرابع م��ن الوثيقة واعادة النس��خة
االلكتروني��ة املؤي��دة م��ن قبلنا ،ويتطلب اس��تالم الق��رص ( )CDواملتضمنة
الوثائق القياس��ية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع
املعلومات اخلاصة بكم وتسليمها في املوعد احملدد.
 .6يت��م فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مباش��رة في االس��تعالمات
الرئيس��ية للش��ركة في غرف��ة الش��ركات وبحض��ور اصح��اب العطاءات
املش��اركة ،وفي حالة مصادفة عطلة رس��مية ،فيكون ف��ي اليوم الذي يليه
دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
 .7ان ش��ركة غاز الش��مال غير ملزمة بقبول اوطأ العط��اءات ،ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 .8تهمل العطاءات املرسلة بالبريد االلكتروني وفي حالة عدم االلتزام بتقدمي
العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية وشروط االعالن.
 .9ارفاق وصل ش��راء املناقصة االصلي مع العطاء وبخالفه يس��تبعد عطاءه
علم��ا ان ثمن املناقص��ة غير قابلة للرد اال في حالة الغ��اء املناقصة من قبل
شركتنا.
 .10تك��ون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعش��رون يوم
من تاريخ الغلق.
 .11للمزي��د من املعلومات ،يرج��ى زيارة موقعنا االلكترون��ي (www.ngc.oil.
 )iqوميكن مراس��لتنا عبر البريد االلكترونيngc_contract@ngc.oil.gov.i)(:
)(ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com
ت
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باملجازر الر�سمية".
وي ��رى الن�صار ان "االلتزام ب�ضوابط جزر
احليوان ��ات يف املج ��ازر احلكومية واحلد
م ��ن الذب ��ح الع�شوائي عامل مه ��م للحد من
انتق ��ال عدوى املر�ض املذك ��ور" ،داعيا اىل
دع ��م "الق�صاب�ي�ن وحتفيزه ��م عل ��ى اجلزر
يف املجازر احلكومي ��ة يف املرحلة الراهنة
التي ت�ستدعي تظاف ��ر اجلهود للق�ضاء على
ظاه ��رة الذب ��ح الع�شوائ ��ي" .و�ش ��دد عل ��ى

"�ضرورة تخفي�ض اجور الذبح يف املجازر
احلكومي ��ة او الغاء تلك االجور يف املرحلة
احلالية لغر�ض احل ��د من الذبح الع�شوائي
الذي ال يخ�ضع ل�ضوابط الفح�ص الطبي".
وكان ق�صاب ��و حمافظ ��ة ذي قار ق ��د لوحوا
نهاي ��ة اال�سب ��وع املن�ص ��رم باللج ��وء اىل
اجل ��زر الع�شوائ ��ي ردا عل ��ى رف ��ع اج ��ور
املجازر احلكومية ،وفيما بينوا ان الر�سوم
ارتفع ��ت عدة ا�ضعاف ومب ��ا ال يتنا�سب مع

دخ ��ل الق�صابني ،حذرت االو�س ��اط البيئية
والبيطري ��ة من ان ي�ؤدي رف ��ع االجور اىل
تفاق ��م م�شكلة اجل ��زر الع�شوائ ��ي وازدياد
ح ��االت اال�صاب ��ة باحلم ��ى النزفي ��ة الت ��ي
�سجلت فيها املحافظة م�ؤخرا ارقاما قيا�سية
غ�ي�ر م�سبوقة .من جانبه ،اك ��د مدير �شعبة
ال�سيطرة عل ��ى االمرا� ��ض االنتقالية حيدر
عل ��ي حنتو�ش ت�سجيل ارتفاع غري م�سبوق
باال�صاب ��ات يف مر� ��ض احلم ��ى النزفي ��ة
واو�ض ��ح لـ(املدى) ان "اجم ��ايل اال�صابات
باحلم ��ى النزفية بلغ  61ا�صابة و  14حالة
وفاة حت ��ى االن" ،م�ؤكدا تخ�صي�ص "ردهة
خا�صة يف م�ست�شفى احل�سني التعليمي يف
النا�صرية ملعاجلة امل�صابني باملر�ض".
وعن اهمية حملة مكافحة ح�شرة القراد قال
ان "مكافح ��ة ح�شرة الق ��راد يف احليوانات
تعت�ب�ر م ��ن اه ��م االج ��راءات الوقائي ��ة من
مر� ��ض احلمى النزفي ��ة" ،وا�ضاف ان "70
باملئ ��ة من ح ��االت انتقال الع ��دوى مبر�ض
احلم ��ى النزفي ��ة يت ��م ع�ب�ر ه ��ذه احل�شرة،
والبقية يكون عرب التالم�س مع احليوانات
امل�صابة او ال�سوائل والدماء عند جزرها".
وعن ط ��رق انتقال املر�ض ق ��ال مدير �شعبة
ال�سيط ��رة عل ��ى االمرا� ��ض االنتقالي ��ة ان
"املر� ��ض هو مر� ��ض فايرو�س ��ي حيواين
املن�ش� ��أ وينتق ��ل ب�صورة خا�ص ��ة من خالل
املوا�شي اذ تعترب احليوانات ناقلة للمر�ض
وال تت�أث ��ر به كث�ي�را وهو ينتق ��ل عرب لدغة

ح�ش ��رة الق ��راد املتطف ��ل عل ��ى احليوان ��ات
امل�صابة وكذلك ينتق ��ل اىل االن�سان عرب دم
احلي ��وان امل�ص ��اب وال�سيم ��ا املتعاملني مع
حل ��وم احليوانات وه ��م م�صابون بجروح
اذ ينتقل من خالل ذلك".
ون ��وه اىل ان "الفئ ��ات االك�ث�ر عر�ض ��ة
للإ�صابة به هم مربو املوا�شي والق�صابون
ناهيك ع ��ن املتعامل�ي�ن مع حل ��وم املوا�شي
امل�صاب ��ة" ،م�ؤك ��دا ا�صاب ��ة بع� ��ض الن�ساء
نتيج ��ة تقطي ��ع حل ��وم طازج ��ة حلي ��وان
م�صاب.
وكان مع ��اون حماف ��ظ ذي ق ��ار ل�ش� ��ؤون
التخطيط وال ��ذي ير�أ�س اللجن ��ة الزراعية
العلي ��ا يف ذي ق ��ار في�ص ��ل ال�شريف ��ي ق ��د
اك ��د يف وق ��ت �ساب ��ق لـ(امل ��دى) ان "دوائر
البيط ��رة اتخ ��ذت اج ��راءات حل�ص ��ر ب� ��ؤر
اال�صاب ��ة لغر� ��ض ال�سيط ��رة عل ��ى املر� ��ض
واحل ��د م ��ن انتقال ��ه" ،م�ش�ي�را اىل ان
"امل�شكلة اال�سا�سية تكمن يف كون املر�ض
من االمرا�ض االنتقالية".
ودعا ال�شريفي "وزارة الزراعة لدعم جهود
املحافظ ��ة يف مكافحة ح�ش ��رة القراد وذلك
ع�ب�ر توفري كمي ��ات كافية من م ��ادة (الدلتا
مرثي ��ن) الداخل ��ة يف مكافح ��ة احل�ش ��رة
املذك ��ورة" ،مبين ��ا ان "توف�ي�ر وا�ست�ي�راد
املواد الداخلة يف مكافحة هذه احل�شرة هي
من ال�صالحيات احل�صرية بوزارة الزراعة
وال يحق للحكومات املحلية ا�ستريادها".
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المبرمج
طالب ب�أربعة اعتمادات لتنفيذ دوري الكرة ُ

ح�سني الربيعي�ُ :شركاء االحتاد �ساخطون على ف�شله يف معاجلة ّ
امللفات!
����� ض����رورة ُم�����راع�����اة ال���م�������س����ؤول���ي���ة ت���ج���اه ح���ق���وق الأن�����دي�����ة وال�لاع��ب��ي��ن

 بغداد  /املدى
()2-1
�أك ��د اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي د.ح�س�ي�ن
الربيع ��ي� ،أن ثقة ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي
قد �أهت� � ّزت مبنظومة احتاد كرة القدم
تخ�ص
وعمل ��ه يف معاجلة مل ّفات عدّة ّ
اللوائ ��ح املعتم ��دة �أو الت ��ي ُي ��راد �أن
ي�ؤ�سّ ���س له ��ا غط ��اء جدي ��د يُطلق من
خالل ��ه بطول ��ة دوري املحرتفني التي
ل ��ن تك ��ون فر�ص ��ة االحت ��اد الأخ�ي�رة
بتطوير اللعبة ب�ش ��كل فو�ض ��وي مثل
خمرج ��ات تعامل ��ه مع عديد الق�ض ��ايا
بف�شل وا�ضح ح�سب و�صفه.
خ�ص
وق ��ال الربيع ��ي يف ر�ؤي ��ة فنية ّ
بها "املدى" :يعلم اجلميع �أن املو�س ��م
احل ��ايل � 2022-2021أطلق بتاريخ
� 20أيل ��ول  ،2021ومت الأع�ل�ان ع ��ن
لوائح م�س ��ابقات املو�سم يف � 9شباط
� 2022أي بعد �أن م�ض ��ى على الدوري
�أو املو�س ��م �أك�ث�ر م ��ن ن�ص ��فه ،ول ��ذا
فه ��ي لوائح غ�ي�ر مُلزمة ل ��كل الأندية،
خ�صو�ص� � ًا يف مو�ض ��وع "الت� ّأه ��ل"
و"الهب ��وط" ب�ي�ن درج ��ات املمت ��از
والأوىل والثانية.
و�أ�ض ��اف ::ل�س ��نا ب�ص ��دد البحث عن
�أ�س ��باب تلك� ��ؤ احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
الأعالن عن لوائحه بالوقت املنا�س ��ب
قب ��ل انط�ل�اق �ص ��فارة بداي ��ة املباراة
الأوىل يف املو�س ��م ،وال ب�صدد توجيه
الل ��وم لأحّ د ،لك ّننا ن�ض ��ع �أنف�س ��نا يف
مو�ض ��ع امل�س� ��ؤولية الأخالقي ��ة الت ��ي
يج ��ب �أن تتم ّت ��ع به ��ا كل امل�ؤ�سّ �س ��ات
الت ��ي تدي ��ر ال�ش� ��ؤون العام ��ة يف
املجتم ��ع ،عل ��ى ر�أي يُنق ��ذ منظوم ��ة
ال ��دوري الك ��روي م ��ن �أي تخبّط غري
حم�س ��وب ،بعدم ��ا ف�ش ��ل االحت ��اد يف
كل امللفات الت ��ي تناولها مثل املدرب،
واملنتخ ��ب ،واللوائ ��ح ،والنظ ��ام
الأ�سا�س ��ي واالنتخاب ��ات وعق ��ود
الت�س ��ويق والنقل التلفازي واللجان،
لذا يخ�ش ��ى الو�س ��ط الريا�ضي وقبله

اجلماه�ي�ري انعكا� ��س الف�ش ��ل عل ��ى
�إدارة منظومة ال ��دوري وهو �آخر ما
تبقى لكرة القدم يف العراق".
خ�سارة فر�صة التط ّور
وتاب ��ع "الف�ش ��ل يل ��وح بالأف ��ق ،لأن
االحت ��اد ي�ؤ ّم ��ل اجلماهري مب�ش ��روع
م ��ا ي�س� �مّى (دوري املحرتف�ي�ن) وهو
م�شروع قد تكون نتيجته الف�شل ،وقد
تنه ��ي الدوري ب�ش ��كل عبثي ،نخ�س ��ر
في ��ه فر�ص� � ًا كث�ي�رة للتط� �وّر مقاب ��ل
الره ��ان على فر�ص ��ة واح ��دة ال تقدّم
وال ت� ّؤخر و�أعني (دوري املحرتفني)
ذاته".
وت�س ��اءل الربيعي  ":ماذا يجب على
االحتاد فعل ��ه؟ امل�س� ��ؤولية الأخالقية
لالحت ��اد ه ��و العم ��ل م ��ع ال�ش ��ركاء
(الأندي ��ة) بو�ض ��وح وفق� � ًا للوائ ��ح
و�ض ��وابط وقوان�ي�ن ،والتعام ��ل مع
احلق ��وق العام ��ة مب�س� ��ؤولية �أك�ب�ر
تقت�ض ��ي �أ ّال يهبط �أي فريق من الفرق

الـع�ش ��رين الت ��ي لعبت يف مناف�س ��ات
الدوري املمتاز ،وكذا احلال ال هبوط
من الدرجة الأوىل اىل الثانية وال من
الثاني ��ة اىل الثالث ��ة �إن وج ��دت ملاذا؟
ب�س ��بب عدم وج ��ود لوائ ��ح نافذة يف
الوقت املنا�سب".
وذكر "يرى البع� ��ض �أن نطبّق ما كان
موج ��ود ًا يف لوائح املو�س ��م املا�ض ��ي
بت� ّأه ��ل فريقني وهب ��وط مثلهما ،وهو
عُرف �س ��ائد يف الدوريات ،و�أقول �أن
لوائح املو�سم املا�ضي ُتعنى بـ (لوائح
املو�س ��م � )2021-2020أي �أنه ��ا غري
نافذة لهذا املو�سم".
امل�س�ؤولية الأخالقية
وي�ض ��يف "املالح ��ظ �أن م�ش ��كلتنا مع
الوق ��ت ،ومع التواريخ التي للأ�س ��ف
ال تحُ �ت�رم م ��ن قب ��ل االحت ��اد! فلوائح
املو�س ��م املا�ض ��ي خالي ��ة م ��ن تواريخ
الطبع والتوزيع واال�ص ��دار والنفاذ،
وكذلك االحرتاف الذي �صدرت خل�سة

ب ��دون تواري ��خ! فهن ��اك امل�س� ��ؤولية
الأخالقية يف التعام ��ل مع الت� ّأهل هو
�أن متن ��ح �أو ت�س ��مح بالت�أه ��ل بحدوه
الق�ص ��وى ،بخ�ل�اف الهب ��وط ال ��ذي
ذهبنا معه اىل حدوده الدنيا �أي حالة
عدم الهبوط".
خطر االنهيار
ويرى اخلبري الريا�ض ��ي �أن "التعامل
م ��ع احلق ��وق العام ��ة يج ��ب �أن يكون
به ��ذه الفل�س ��فة ،وهي لي�س ��ت تنظري ًا
�شخ�ص ��ي ًا ،بل �أنها متار�س على نطاق
وا�س ��ع يف الإدارة العام ��ة ل�ش� ��ؤون
كث�ي�رة يف املجتم ��ع ،و�أف�ض ��ل مث ��ال
على ذل ��ك الرتبية والتعلي ��م والتعليم
الع ��ايل ،فعندم ��ا تتع ّر� ��ض منظوم ��ة
التعلي ��م يف �ص � ّ�ف �أو مدر�س ��ة �أو
مرحلة �أو مدين ��ة كاملة �أو على نطاق
وطن ��ي وا�س ��ع ،اىل خط ��ر االنهي ��ار
�أو الت�ص� �دّع فعلي ��ك �أن تتعام ��ل م ��ع
احلق ��وق بحدودها الق�ص ��وى الأعلى

وللناجح�ي�ن املت� ّأهل�ي�ن ،وحدوده ��ا
الدني ��ا للذي ��ن �أ�ص ��ابهم الت�ص� �دّع،
الرا�س ��بني �أو الهابط�ي�ن ،فتمن ��ح
منظوم ��ة التعلي ��م �س ��نة عدم ر�س ��وب
�أو دخول �ش ��امل المتحان البكالوريا،
وعل ��ى االحت ��اد �أن يع ��ي م�س� ��ؤوليته
تخ�ص
جت ��اه احلق ��وق العام ��ة لأنه ��ا ّ
الأندي ��ة والالعب�ي�ن واجلماه�ي�ر
ب�أكملها".
و�أ�ش ��ار الربيع ��ي اىل :عندم ��ا تبق ��ى
يف ذي ��ل القائم ��ة �أربعة �أندي ��ة مهدّدة
بالهب ��وط� ،أو �أقل مث ��ل فريقني ف�أنهما
يف كل الأح ��وال �أق ّلي ��ة بالن�س ��بة
للع�ش ��رين نادي� � ًا ،والأقلي ��ة هن ��ا ال
ميكنها �أن ت�أخذ حقها ،ال بالت�ص ��ويت
وال باالعرتا� ��ض وال ب�أي ��ة و�س ��يلة
�أخ ��رى� ،ص ��راحة ن�ش ��عر بال�سُ ��خط
�ض ��د ق�س ��وة القرار الظامل ،وتع�سّ ��ف
االحتاد جتاه �شركاء الدوري".
وب�ّي�نّ "ان العوام ��ل الت ��ي �آل ��ت اىل
ه ��ذه املرحل ��ة م ��ن ت�ص� �دّع املنظوم ��ة

د.ح�سني الربيعي
الريا�ضية (كرة القدم حتديد ًا) هي من
�ص ��نع االحتاد وبق�ص ��د ،فعدم اطالق
لوائح امل�س ��ابقات بوقتها ال�ص ��حيح،
هو ال�س ��بب املبا�ش ��ر ،وتعمّد االحتاد
لأغرا� ��ض انتخابية عدم ن�ش ��رها ،وال
اعتق ��د �أن االحت ��اد يعل ��م باخلط ��ورة
الكبرية التي �ستن�ش�أ من هذا الت�أخري،
لذا ه ��و الآن يف حرية من �أمره وبد ًال
م ��ن االع�ت�راف باخلط� ��أ وت�ص ��حيحه
راح يعبرّ عن هذه الفجوة بنيّته تنفيذ
لوائ ��ح تراخي�ص الأندي ��ة لالحرتاف
والت ��ي �ص ��درت بوقت مت�أخ ��ر جد ًا ال
م ��كان فيها لأيِّ ن ��ا ٍد عراق ��ي لتنفيذها
به ��ذه العجال ��ة كونها �ص ��درت مطلع
�شهر حزيران "."2022
وطال ��ب الربيع ��ي االحت ��اد "�أن
يع�ت�رف �أو ًال بخط� ��أ �إعالنه عن الئحة
امل�س ��ابقات بوقت غري منا�س ��ب وغري
�ص ��حيح ،فاللوائح غري ناف ��ذة للت� ّأهل
والهب ��وط ،وثاني� � ًا يعتم ��د مب ��د�أ عدم
الهبوط بني كل امل�ستويات يف املمتاز
والأوىل والثاني ��ة ..ال ��خ ،وثالث� � ًا
يعتم ��د مبد�أ الت� ّأه ��ل ب�أعلى قدر ممكن
ليت ّم تنظيم ال ��دوري املُربمج ،ورابع ًا
ي�ض ��ع �أهدافه مث ًال يريد الو�صول اىل
 16نادي� � ًا للممت ��از و 20نادي ًا للأوىل
و..الخ ،ليت ّم تنفيذها والو�صول اليها
من خالل الدوري املُربمج.
 -يتبع غداً –

الفيفا يدعم �ستراتيجية اللعبة الممتعة عالية الجودة
متابعة  /املدى
و ّقعت م�ؤ�سّ �س ��ة دوري جنوم قطر واالحتاد الدويل
لكرة القدم ،اتفاقية �ش ��راكة �س�ت�راتيجية تهدف �إىل
رف ��ع م�س ��توى التنظي ��م والإدارة االحرتافية لكافة
�أندي ��ة الدرجة الأوىل والثاني ��ة يف قطر .وقام حمد
بن خليفة رئي�س م�ؤ�س�سة دوري جنوم قطر وجياين
انفانتينو رئي�س الفيف ��ا ،بتوقيع مذكرة التفاهم يف
�أعق ��اب مُراجعة م�س ��تق ّلة للم�ؤ�سّ �س ��ة وكانت ثمرتها
حتدي ��د مب ��ادرات ا�س�ت�راتيجية لتق ��دمي ك ��رة ق ��دم
تناف�س ��ية ممتع ��ة عالية اجل ��ودة .وبهذه املنا�س ��بة،
قال ابن خليف ��ة ":نتط ّلع �إىل املرحلة التالية من كرة
الق ��دم القطرية عقب ك�أ�س الع ��امل (فيفا قطر )٢٠٢٢
و�ض ��عنا خط ��ة طموحة لإح ��داث تغيري يف امل�ش ��هد
الك ��روي للأندية ،ويتم ّث ��ل �أحد العوامل احلا�س ��مة
للنج ��اح بالن�س ��بة �إىل �أي ن ��ا ٍد يف دوري جنوم قطر

ب�أن يطم ��ح ليكون نادي ًا احرتافي� � ًا يُحتذى به داخل
امللعب وخارجه .ومل�س ��اعدة م�ؤ�س�س ��ة دوري جنوم
قطر وكافة الأندية املنت�س ��بة �إليه ��ا يف هذه الرحلة،
مي ّثل � FIFAش ��ريك ًا مثالي ًا ،وع�ب�ر هذه االتفاقية،
ميكننا اال�س ��تفادة ب�شكل جماعي من اخلربة الهائلة
واملعلوم ��ات واملع ��ارف العملي ��ة ،وحتويله ��ا �إىل
�ص ��احلنا"� .أم ��ا �إنفانتين ��و ،فق ��ال" :ي�س� � ُّر الفيفا �أن
يدع ��م تطوّر دوري جنوم قطر ،وذلك يف �إطار ر�ؤية
الفيف ��ا جلعل كرة الق ��دم عاملية بح � ّ�ق ،وخللق نظام
عاملي متكامل وم�س ��تدام وتناف�سي ميكن فيه للمزيد
م ��ن الأندي ��ة والدوريات والالعبني م ��ن كافة �أرجاء
الع ��امل التناف� ��س عل ��ى �أعلى م�س ��توى .ولذل ��ك ف�إن
الفيفا على �أ ّ
مت اال�ستعداد لدعم دوري جنوم قطر يف
ّ
خطة التطوير والتحوّ ل الرائدة وامل�شوّ قة ،ونتط ّلع
لدورنا يف م�ساعدة الأفراد املوهوبني والأندية ذات
الفكر التقدم ��ي على حتقيق �أهدافها ،و�إي�ص ��ال كرة

فقدان جواز �سفر

فقد مني جواز السفر بنكالديشي
اجلنس��ية املرق��م AB 0406533
باس��م  .. MAFUZ MIAHيرج��ى
على من يعثر عليه تسليمه القرب
مركز شرطة  ..مع التقدير

م  /تنويه

احلاقا ً بإعالن ش��ركة غاز الش��مال
(شركة عامة) الطلبية االستيرادية
املرقمة ( )2022 / 2357اإلعالن األول
واملنش��ورة ف��ي الصح��ف (الزمان
بالع��دد  7275 /والصب��اح 5404
واملدى  )5183ف��ي  ،2022/5/16تقرر
ان يكون تاريخ املؤمت��ر ()2022/6/25
بدال ً من (.. )2022/6/7
لذا اقتضى التنويه

الق ��دم القطرية �إىل امل�س ��توى الت ��ايل داخل وخارج
امللع ��ب" .وت�ؤكد مذك ��رة التفاهم على �أهمية و�ض ��ع
معاي�ي�ر جدي ��دة لأداء الن ��ادي خارج امللع ��ب ،ودعم
تط ��وره االح�ت�رايف .و�س ��يتم حتديد ه ��ذه املعايري
يف "اتفاقي ��ة م�ش ��اركة الأندي ��ة" الت ��ي �س ��توقعها
�أندية دوري جنوم قطر قبل مو�س ��م 2023 -2022
ّ
وتغطي �س ��تة جماالت رئي�س ��ية ذات �ص ��لة بالأندية
وه ��ي :حوكم ��ة و�إدارة الأندية ،تطوي ��ر كرة القدم،
عملي ��ات يوم املب ��اراة ،حتقيق الأرباح ،الت�س ��ويق،
امل�س� ��ؤولية املجتمعية واجلماهري .و�س ��يكون لزام ًا
عل ��ى كاف ��ة الأندي ��ة �أن ت�ض� � ّم فرق ًا داخلي ��ة حمرتفة
ل�ل��إدارة ،و�أن ُتط ّب ��ق ُخط ��ط امليزاني ��ة يف املجاالت
ال�س ��تة .وبالن�س ��بة للأندية التي ال متتثل لـ "اتفاقية
م�شاركة الأندية" ،ف�سيتم تطبيق الإجراءات الالزمة
بح�س ��ب بنود االتفاقي ��ة ابتدا ًء من مو�س ��م -2023
.2024

 بغداد  /املدى
�أكد �س ��عد الكناين ،مدير �إدارة احتاد ال�شطرجن،
�أن الأن�ش ��طة اخلا�ص ��ة باملراك ��ز ال�ش ��طرجنيّة
املُنت�ش ��رة على نطاق وا�سع من العراق ،م�ستم ّرة
يف تنظيم البطوالت والفعّاليات التي ُتظهر متيّز
مم ��ن ت�س ��تفيد منه ��م منتخباتنا
عدي ��د الالعب�ي�ن ّ
و�أنديتنا لتمثيلها يف امل�سابقات اخلارجية .وقال
الكناين ل� �ـ "املدى" �:أق ��ام مركز البي ��دق لتدريب

دالالت اخلطاب الدويل
يف غ�ض ��ون الأ�س ��بوعني الأخريين ،كان االحتاد ال ��دويل بكرة القدم
يخاط ��ب العراقي�ي�ن و�أنديته ��م ع�ب�ر موقف�ي�ن خمتلف�ي�ن ،كان �أوّلهما
تداول ر�س ��الة التهنئة التي بعث بها جياين انفانتينو رئي�س االحتاد
لفري ��ق ن ��ادي ال�ش ��رطة بك ��رة الق ��دم ،مبنا�س ��بة حتقيق لق ��ب دوري
املو�س ��م احل ��ايل حي ��ث ب ��رزت من كلم ��ات رئي� ��س االحت ��اد مباركته
لالجناز ال�شرطاوي ،و�إ�س ��هامه مبتابعة �ش�ؤون الكرة يف بلد مل يزل
يعي� ��ش وط�أة الأزم ��ات اخلا ِنقة وظالل ال�سيا�س ��ة تنعك�س على واقع
جمتمعه امل�أزوم ب�سبب اخلالفات ،وعدم التوافق والتي لطاملا برزت
يف مان�شيتات عري�ضة على �صدر �صفحات �أبرز �صحف الوطن.
وال �ش � ّ�ك يف �أن الريا�ض ��ة العراقي ��ة ع�ّبترّ ت عن مفه ��وم الواقعية من
خ�ل�ال ع ��دم ت�أ ّث ��ر ريا�ض ��ييها باجل ّو امل�ش ��حون ال ��ذي طامل ��ا تطبّعت
الب�ل�اد بظالله برغم �أن هذا اجلو امل�ش ��حون بالأزمات �أفق َد الريا�ض ��ة
العدي ��د من جنومها و ُنخبها الريا�ض ��ية ،وتبق ��ى حادثة اغتيال العب
املنتخب الوطني ال�سابق حيدر عبد الرزاق م� ّؤخر ًا ماثلة يف الأذهان
ال تبارحها ،مع ك�ش ��ف الزميل �إياد ال�ص ��احلي يف ال�صفحة الريا�ضية
ل�ص ��حيفة املدى عرب الأ�سبوع املا�ضي كثري من تفا�صيل تلك اجلرمية
التي ا�س ��تهدفت جنم ًا ريا�ضي ًا �أ�سهم مع زمالئه بانت�شال البلد من نار
حرب ��ه الطائفي ��ة املقيتة بغمره فرح ��ة االجناز اليتيم مم ّث�ل� ًا بانتزاع
ك�أ� ��س الأمم الآ�س ��يوية قب ��ل نحو خم�س ��ة ع�ش ��ر عام ًا والت ��ي خ ّلدت
باالجن ��از املتح ّقق موقعة مهمّة للكرة العراقي ��ة التي مل تكن تتوافق
مع الأحلان النا�شزة التي كانت جت ّر البلد اىل ويالت وحمن.
بحظره �أربعة �أندية
�أما املوقف الآخر الذي �أب ��رز ر�ؤية الفيفا فكانت
ِ
عراقية من �إبرام العقود وا�س ��تقطاب الالعبني ب�س ��بب خمالفاتها يف
التعاقدات �سواء مع الالعبني �أم املدربني ،وهي من الأمور التي باتت
ت�ش� � ّكل ُ�ض ��عف ًا �س�ت�راتيجي ًا ُتعاين منه الريا�ض ��ة العراقية ،وتعك�س
الر�ؤية القا�ص ��رة يف �إنهاء التعاقدات بال�شكل ال�سليم ،وعدم اللجوء
اىل املحاكم حل�س ��م ق�ضاياها ال�س ��يما ب�أن هذا الأمر ب�شكل بات مي ّثل
ال�ص ��ورة الواقعية ملا تعاين منه الريا�ضة العراقية ،ويعاود التكرار
يف �أكرث من منا�سبة.
ب�ل�ا �ش ��ك ،يتحمّل هذا املف�ص ��ل القانوين غياب الر�ؤي ��ة الواقعية من
وجلي
جانب �أنديتنا جتاه حت�صني كياناتها عرب ٍّ
ن�ص قانوين مفهوم ّ
م ��ن جانب العقود التي ُتربم م ��ع الالعبني واملدربني ،وكانت العملية
التي جتري بالتعاقد ما بني الهيئة الإدارية لنا ٍد معينّ �أو ما بني مدرب
�أو الع ��ب جت ��ري وفق ًا ملفهوم ع�ش ��وائي لإ�س ��قاط فر� ��ض ال �أكرث ،وال
ير�ض ��خ ملا �أبرزته مواكبة التحديثات والتطوّرات التي ت�شمل عملية
التعاق ��د كالتي �أبرزتها الفيفا ،و�ش� � ّكلت قوانينها وبنودها التي يبدو
�أن �أنديتن ��ا والبع�ض منها بالت�أكيد مل ي�س ��توعب منها �أو يه�ض ��م تلك
الفقرات التي جت�سّ ��د عملية التوافق ما بني مدرب يُ�س ��تقطب لتدريب
الفري ��ق �أو من جانب نادي ينتظر ت�س ��ريع النتائج كي ي�ش� � ّكل ر�ؤيته
ب�ش�أن قدرة ذلك املدرب من �إمكانية قيادته الفريق من عدمها.
ب�ص ��راحة ،ف� ��إن متابعة خرب احلظر الذي نال م ��ن �أربعة فرق عراقية
غ�صة يف مفهوم الريا�ضة و�ش�ؤونها ،ونظرة الأندية القا�صرة
ت�ش ِّكل ّ
للغاية يف م�س� ��ألة �إمتام تعاقداتها بال�شكل ال�صحي ،وال�سليم اخلايل
م ��ن كل االعرتا�ض ��ات �أو اللجوء اىل �أروقة املحاكم لغر�ض ح�س ��مها،
وبالتايل يفتح مثل هكذا خرب ع�ش ��رات الت�س ��ا�ؤالت ب�ش�أن مدى قدرة
القانوني�ي�ن العراقيني يف التماهي مع تلك الأج ��واء ،و�إبراز قدرتهم
على �إحقاق ّ
احلق لذوي تلك االعرتا�ضات على بنود العقود وفقراته،
ً
ً
الأم ��ر الذي ي�ش� � ّكل تك ��رارا مُزعجا يف غي ��اب الر�ؤية الوا�ض ��حة من
جانب تلك الأندية التي نالها قرار حظر الفيفا.
للإع�ل�ام الريا�ض ��ي دور �أو�س ��ع يف ه ��ذا اجلان ��ب م ��ن خ�ل�ال تهيئ ��ة
م�س ��احة منا�س ��بة تتيحها و�س ��ائل الإعالم املختلفة لغر� ��ض للتثقيف
حول الأمر وتبديد ال�ض ��بابية التي من املمكن �أن تتو ّلد لدى الالعبني
واملدرب�ي�ن م ��ن �أجل معرفة ما لهم �أو الواجب ��ات التي تلقى عليهم يف
خ�ضم التعاقدات التي جتري يف �أروقة الأندية لغر�ض و�ضع ح ٍّد يف
�سبيل تكرار التعاقدات التي تبدو �أنها جتري فقط يف واجهة الإعالم
فح�س ��ب م ��ن دون �أن يتم ّك ��ن الالع ��ب �أو امل ��درب املُتعاقد م ��ن معرفة
�أب�س ��ط ما يت�ضمّنه عقده من �ش ��روط وفقرات تحُ دّد ان�سيابية متثيله
لذلك الفريق.
يتحمل هذا المف�صل
بال �شك،
ّ
القانوني غياب الر�ؤية الواقعية
من جانب �أنديتنا تجاه تح�صين
ن�ص قانوني مفهوم
كياناتها عبر ٍّ
وجلي من جانب العقود التي
ّ
ُتبرم مع الالعبين والمدربين

فان �أن�شطة �شطرنج ّية
الب�صرة والكوفة ت�ض ّي ِ
وتعليم ال�ش ��طرجن يف الب�صرة بطولة ال�شطرجن
ال�س ��ريع ي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي ،وفق� � ًا للنظ ��ام
ال�سوي�س ��ري بواق ��ع خم� ��س ج ��والت ،وتوقي ��ت
 10دقائ ��ق م ��ع �إ�ض ��افة  5ثوان لكل نقل ��ة مُنجزة
تراكمي ًا ح�س ��ب نظام في�شر ومب�شاركة  14العب ًا.
و�أ�ضاف �":أ�سفرت نتائج البطولة عن فوز البطل
�أجم ��د حمم ��د عل ��وان باملرك ��ز الأوّل وبالعالم ��ة
الكاملة من دون خ�س ��ارة ُتذكر وبر�صيد  5نقاط،
وجاء علي كاطع باملركز الثاين بر�ص ��يد  4نقاط،

� سامر اليا�س �سعيد

ثم ح ّل ثالث ًا الالعب بارق ل�ؤي بر�ص ��يد  4نقاط".
وب�ّي�نّ "�ش ��ارك يف البطولة حممد وليد ،وح�س ��ن
عبد �ش ��هواز ،وحيدر قحطان ،وعبد الله ح�س ��ن،
وعم ��ار قحط ��ان ،وحممد قا�س ��م ،وع�ل�اء جواد،
وحمود بوهان ،و�أ�س ��امة فتح ��ي ،وحممد حازم
وم�ص ��طفى فرا� ��س" .ولف ��ت اىل �أن ��ه " ّ
مت من ��ح
الفائزي ��ن الثالثة الأوائل ا�ش�ت�راكات جمانية يف
البط ��والت القادمة للفائ ��ز الأوّل ث�ل�اث بطوالت
والث ��اين بطولتني والثال ��ث بطولة واحدة ،ومن

امل�ؤ ّم ��ل �إجراء بطوالت �أخرى يف قوادم الأيام".
وذك ��ر مدي ��ر �إدارة االحت ��اد "كم ��ا �ض� �يّف ن ��ادي
التخ�ص�صي لل�ش ��طرجن يف نادي الكوفة
ع�ش ��تار
ّ
للعب ��ة كوكبت ��ه املُط ّعم ��ة ب�ش ��باب له ��م م�س ��تقبل
�ش ��طرجني واعد بقيادة �ص ��الح العبودي رئي�س
احتاد �ش ��طرجن النجف وعزي ��ز الرفيعي ،بواقع
جولت�ي�ن (رابيد) م ��ن  ١٢طاولة لتك ��ون اجلولة
الأوىل من ن�صيب ال�ض ��يف نادي الكوفة بر�صيد
 ٦نقاط ون�ص ��ف مقابل  ٥نقاط ون�صف" .وتابع

"ج ��اءت نتيج ��ة اجلول ��ة الثانية ل�ص ��الح نادي
ع�شتار حيث ك�سب اجلولة الثانية جامع ًا  ٨نقاط
ل�ص ��احله مقابل  ٤نقاط للنادي ال�ض ��يف ،وكانت
نتيجة اللقاء التعادل يف �أجواء �ش ��طرجنية �أكرث
من رائعة" .واختتم الكناين قائ ًال "�شكر ًا جلميع
امل�س ��اهمني يف �أن�ش ��طة ال�ش ��طرجن يف جمي ��ع
املحافظات م ��ن �إداريني والعبيني ،ولتفاعلهم مع
هكذا ملتقيات ،وا�ض ��عني ُن�ص ��ب �أعينهم االرتقاء
باللعبة وتوطيد العالقات بني الريا�ضيني".

ع ّل َل اخل�سارة بت�أثري ال�شغب الأوزبكي!

ترج��ح ا�ستغن��اء الأولمب��ي ع��ن خدم��ات �سوك��وب
م�ص��ادر كروي��ة ِّ

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
رجّ حت م�صادر مق ّربة من احتاد كرة القدم،
�أن��ه م��ا� ٍ��ض ل�لاق��رار بعدم جتديد التعاقد مع
مدرب املنتخب الأوملبي الت�شيكي مريو�سالف
�سوكوب بُعيد خ�سارته من �أوزبك�ستان �أم�س
الأول ال���س�ب��ت ،وخ��روج��ه م��ن ُرب ��ع نهائي
بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا ،اجلارية يف
ط�شقند.
وف�شل �سوكوب يف اقناع احت��اد ك��رة القدم
بجدوى جتديد التعاقد معه ومالكه امل�ساعد
امل�ؤ ّلف من املدربني امل�ساعدين عبا�س عبيد
و�سعد حافظ ،ال�سيما بعد �أن �أ�ضاع فر�صة
النق�ص العددي للفريق املناف�س لأكرث من 90
دقيقة بعد �أن طرد احلكم ال��دويل ال�سعودي
حم�م��د ال�ه��وي����ش احل��ار���س الأوزب� �ك ��ي عبد
الواحد نعماتوف بالدقيقة ،12وظ ّل �سوكوب
متح ّفظ ًا يف منطقة العمليات مانح ًا الفر�صة
تلو الأخ��رى ل�صاحب الأر���ض واجلمهور يف
ت�سيري املباراة �إىل الوقت الأ�صلي والإ�ضايف

و�صو ًال �إىل ركالت اجل��زاء الرتجيحية التي
ك�سبها ( )2-3وت �� ّأه � َل اىل امل��ر ّب��ع الذهبي.
و�سبق ل�سوكوب �أن ف�شل يف نهائي غرب
�آ�سيا حتت  23بعد اخل�سارة من ال�سعودية

يف الدمام بهدف نظيف �سجّ له خالد عي�سى
الغنام (د )49يف  10ت�شرين الأول ،2021
وك��ذل��ك بطولة دب��ي ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ن��ال فيها
املركز ال�سابع بعد خ�سارته من ال�سعودية

�أي���ض� ًا ( )2-1وت�ع��ادل��ه �سلبي ًا �أم ��ام فيتنام
وفوزه على تايالند ( )1-2بخالف املباريات
الر�سمية والودية الأخرى التي ج ّرب خاللها
ع�شرات الالعبني املح ّليني وامل�ح�ترف�ين من
دون �أن يح ّقق االن�سجام ويع ّزز قوّ ة املنتخب
�أثناء املباريات ،ما �أ�صبح �أغلبهم خارج ّ
ال�سن
امل�سموح لهم بامل�شاركة يف البطولة ال�ساد�سة
املُقبلة من ك�أ�س �آ�سيا امل� ّؤهلة اىل �أوملبياد
باري�س .2024
وكان �سوكوب قد �أعلن يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي �أعقب املباراة ب�أنها الأخرية التي يقود
فيها املنتخب الأومل �ب��ي ،وذل��ك النتهاء م�دّة
عقده ،م�ؤ ّكد ًا ب�أنه لي�س لديه �أي تعليق على
املباراة ب�صورة عامة ،كونه و�أع�ضاء املنتخب
فعلوا كل ما عليهم يف اللقاء ،ح�سب قوله.
وح��اول �سوكوب �أن ي�ن��أى بامل�س�ؤولية عن
�ضياع حلم التوا�صل يف ك�أ�س �آ�سيا ،حم ّم ًال
اجلمهور الأوزبكي �سبب توتر اللقاء ،حيث
ق��ال "�أن الأج� ��واء ال�ت��ي �أح��اط��ت مبواجهة
منتخبنا الأوملبي ونظريه الأوزبكي خرجت

ع��ن �إط ��ار ك��رة ال �ق��دم ب�سبب �أح� ��داث �شغب
مم ��ا ��ض��اع��ف ال���ض�غ��وط��ات على
اجل �م �ه��ورّ ،
الالعبني"!
وت��اب��ع ":ما ح ��دث م��ن ق�ب��ل اجل �م �ه��ور غري
معقول ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ّ
مت رمينا باحلجارة
ّ
وقناين املاء ،ومن تواجد يف امللعب وكل من
�شاهد املباراة ّ
تو�ضحت له �صورة الفو�ضى
التي عانينا منها وو�صلنا �إىل مرحلة ال جند
مكان ًا لإج��راء عملية ت�سخني الالعبني ب�سبب
التق�صد يف �ضربهم من قبل اجلماهري".
ّ
ه ��ذا وي�ت�ر ّق ��ب ال �� �ش��ارع ال� �ك ��روي م�ضمون
التقرير الفني ال��ذي �سيكتب ُه غ��امن عريبي
ب�صفته مُ�شرف املنتخب وع�ضو احتاد اللعبة،
وك��ان قد راف��ق امل�لاك التدريبي يف �أك�ثر من
رحلة خ��ارج العراق ،و�أ�صبح لديه الت�صوّ ر
الكامل عن م��دى ا�ستفادة كرتنا من خدمات
الت�شيكي وما يُبديه من مالحظات حول ت�أثري
وجود م�ساعديه (عبا�س و�سعد) يف املنطقة
الفنية و ُهما �أدرى بقدرات الالعبني املح ّليني
�أكرث منه!
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الق�ضاء والقوانين القديمة والملي�شيات

من حق الكتاب والإعالميين �أن يقلقوا
هذه الأيام على هام�ش الحرية ال�ضيق
الذي ك�سبوه بعد  .٢٠٠٣الأيام الأخيرة
ك�شفت ه�شا�شة هذه الحرية في بلد
مت�أزم .فخالل الأ�شهر الما�ضية� ،صدرت
عدة مذكرات قب�ض �أو ا�ستقدام �أو
�أحكام �ضد العاملين في ال�صحافة �أو ممن
يظهرون على و�سائل الإعالم .حرية
التعبير التي وردت في المادة  ٣٨من
الد�ستور العراقي ،اكت�سحتها مواد مرعبة
من قوانين العهد ال�سابق ،وفي جو من
�أزمة و انق�سام حاد عطل ت�شكيل الحكومة
لأكثر من �ستة �أ�شهر.الم�سار ال�سيا�سي
في بلد متازم ي�ؤثر على االعالم �أكثر
مما ي�ؤثر االعالم على الم�سار ال�سيا�سي،
لأن ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهي في �أزمتها
الحالية تتحول الى �سلطة على االعالم
في بلد تاريخ الإعالم فيه هو تاريخ
هيمنة ال�سلطة فيه على الإعالم تمويال
وتحكما ،وم�ضمونا.
�سابق ًا كنت �أعلل نف�سي ب�أن انتكا�سات
الإعالم جزء من تعرجات التاريخ لأنه
اال ي�سير بخط م�ستقيم ،لكنني ن�سيت
�إن العودة �إلى الوراء جزء من تعرجاته.
نعود اليوم الى نقطة ال�صفر لأن االحزاب
الحاكمة نقلت المعركة من البرلمان �إلى
الأعالم .ولإلقاء ال�ضوء على مقدمات
هذه الأزمة �أنظر هنا بع�ضا من ف�صل من
كتابي القادم(�سيرة الفا�سد):

قد�سي ��ة الق�ض ��اء مل ت�صع ��د م ��ن حت ��ت .ال م ��ن
تقاليد ق�ض ��ائية را�س ��خة يف دولة ملكية عا�شت
اكرث من ن�ص ��ف عمره ��ا يف حالة طوارئ حتت
الأح ��كام العرفي ��ة ،وال يف عهد جمهوري تعطل
االنقالب ��ات قوانين ��ه وتكر�س حال ��ة الطوارئ.
وتوج الق�ض ��اء يف عه ��د البعث بعقي ��دة البعث
التي �س ��ميت ب(الثورة الق�ضائية) التي جعلته
ظهري ًا ملحكمة الثورة.
بع ��د  ٢٠٠٣خ�ض ��ع الق�ض ��اء كم ��ا كل �ش ��ئ
للمحا�ص�ص ��ة احلزبية التي حتك ��م الدولة .يف
الأ�ش ��هر الأوىل م ��ن التغيري وحت ��ت الفتة منع
�أي ��ة م ��واد حتر�ض عل ��ى العنف �أ�ص ��در احلاكم
امل ��دين (بول برمي ��ر) ع ��دة قرارات حت ��ت بند
من ��ع �أي ��ة م ��واد حتر� ��ض عل ��ى العن ��ف كحجة
قانوني ��ة لإغ�ل�اق مكت ��ب (قن ��اة اجلزي ��رة) يف
بغ ��داد .مبوج ��ب نف�س امل ��ادة �أوقفت �ص ��حيفة
(احلوزة) التابع ��ة للتيار ال�ص ��دري .واعتماد ًا
علي ��ه �أغلق ��ت احلكوم ��ات التالي ��ة وعطلت عدة
م�ؤ�س�س ��ات �إعالمي ��ة ،وح�س ��ب تقري ��ر مر�ص ��د
احلريات ال�س ��نوي للعام حتى �س ��بتمرب 2007
عرقلت ال�سلطات العراقية وبع�ض ال�شخ�صيات
الربملاني ��ة عم ��ل بع� ��ض الف�ض ��ائيات و اغلق ��ت
ثالثة منها ب�ش ��كل كيفي دون الرجوع للق�ضاء.
مل يحتجّ الق�ض ��اء على �إهم ��ال دوره .فما تفعله
الهيئات التنفيذية مهما خالف الد�س ��تور يعترب
�شرعي ًا يف ق�ضاء تابع للدولة.
االنق�س ��ام ال ��ذي يحكم البل ��د بني ق ��وى الدولة
وق ��وى الالدولة ،انعك�س على �س ��لوك الأحزاب
جت ��اه الإع�ل�ام .فرغ ��م �أن الق�ض ��اء ج ��زء م ��ن
املحا�ص�ص ��ة الت ��ي حكم ��ت البل ��د من ��ذ ،٢٠٠٣
لكن الأح ��زاب التي تع�ّي نّ�ن الق�ض ��اة ال تلج�أ �إىل
الق�ض ��اء وحده حني مي� ��س الإعالم م�ص ��احلها
اخلفي ��ة وح�ص�ص ��ها يف ري ��ع الدول ��ة .تتجاوز
الزم ��ن والروت�ي�ن والبحث عن الأد ّلة و تر�س ��ل
ملي�ش ��ياتها اخلفي ��ة لتحك ��م وتنف ��ذ يف م ��دة
ق�ص�ي�رة ال تتجاوز ال�ساعة والن�صف .ت�ستطيع
هذه امللي�ش ��يات �أن تقتحم امل�ؤ�س�س ��ات وتك�سر
وت�ض ��رب وتعتقل والق�ض ��اء �س ��اكت �أمام هذه
اخلروقات الد�ستورية.
يف �أزمته ��ا الراهن ��ة ا�س ��تعادت الدولة �أ�س ��لحة

ال دالة تعلو على االنتاج

قانوني ��ة �ص ��درت يف عه ��د النظ ��ام ال�س ��ابق،
وابقي ��ت عل ��ى مدى ثمانية ع�ش ��ر عام� � ًا م�ؤجلة
الأوقات احلاجة .معها ت�صاعد دور الق�ضاء يف
الأ�شهر الأخرية يف �إ�صدار �أحكام مثل احلب�س
امل�ش ��دد ملدة عام بحق القا�ض ��ي املتقاعد (رحيم
العكيل ��ي) وحج ��ز �أمواله ،بتاري ��خ  9حزيران
 2021بتهمة “جرمية �إهانة احلكومة العراقية
من خالل و�س ��ائل الإعالم ومواقع التوا�ص ��ل”
وفق ًا للمادة القانونية امل�ش ��ار لها م�س ��بق ًا .وقال
املحلل ال�سيا�سي �إبراهيم ال�صميدعي يف ظهور
متلفز (7حزي ��ران � )2022إن اعتقاله -يف �آذار
2021مت بناء على �ش ��كوى من رئي�س جمل�سالق�ض ��اء (فائ ��ق زيدان) وفق امل ��ادة  .226ويف
�ش ��هر �أيار من العام احلايل� ،صدر �أمر ا�ستقدام
بحق(م�صطفى الربيعي) مقدم برنامج (النا�س
والوط ��ن) وف ��ق امل ��ادة  434بع ��د رف ��ع دعوى
ق�ض ��ائية من قب ��ل رئي�س حتال ��ف الفتح (هادي
العام ��ري) �إثر عر� ��ض حلقة ظهر فيه ��ا مواطن
ي�شكو من العامري.
ي ��وم � ٢٠٢٢-٤-٧أ�ص ��در الق�ض ��اء العراق ��ي
مذكرت ��ي قب�ض وحت ��ري بحق مق ��دم الربنامج
التلفزيوين(�أحم ��د امل�ل�ا ط�ل�ال) واملمث ��ل (�أياد
الطائي) لأن الثاين ظهر مرتدي ًا ،بدلة عميد يف
اجلي�ش العراق ��ي يتحدث عن جنود ف�ض ��ائيني
تذه ��ب رواتبهم للق ��ادة الكبار .هذا املو�ض ��وع
ط ��رح �أك�ث�ر مرة ،حت ��دث عنه بو�ض ��وح رئي�س
وزراء �س ��ابق(حيدر العبادي) معلن ًا عن وجود
� 50ألف ا�س ��م وهم ��ي يف �أربع فرق ع�س ��كرية.
كان هذا �س ��بب ًا يف انهيار امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية
الت ��ي كان يديرها ب�ص ��ورة كاملة �س ��لفه نوري
املالكي ،بعد هجوم تنظيم “الدولة الإ�سالمية”
يف التا�س ��ع م ��ن حزيران/يوني ��و  ٢٠١٤عل ��ى
مدينة املو�صل.
�أول رد فع ��ل عل ��ى الربنام ��ج ج ��اء م ��ن وزارة
الدفاع التي اعتربت الربنامج �إ�س ��اءة وا�ضحة
و�ص ��ريحة للم�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية ول ��كل
منت�سبيها.
املعرك ��ة انتقل ��ت اىل القن ��اة الر�س ��مية
(العراقي ��ة) وبرنام ��ج (املحاي ��د) ال ��ذي يقدمه
الإعالمي(�س ��عدون �ض ��مد) .واحد من �ضيوف
احلق ��ة (�س ��رمد الطائ ��ي) اته ��م رئي� ��س جمل�س

تحديد مفاهيم

كان ((فالدمي�ي�ر لين�ي�ن)) الرئي� ��س االول
للدولة ال�س ��وفتية ال�سابقة ،ال يخفي �إعجابه
نح ��و �إج ��راءات ال�ص ��ناعي ورج ��ل االعمال
الأمريك ��ي ال�ش ��هري (ه�ن�ري ف ��ورد) خ�ل�ال
الع�ش ��رة الثاني ��ة م ��ن القرن الع�ش ��رين التي
�شهدت ما ي�س ��مى باالنتاج الكبري يف اعقاب
اندماج الكارتالت ال�صناعية الكبرية ،وكان
االخري م�أخوذا بفكرة (جمتمع الرفاه) التي
�س ��عى منظ ��رو الليربالي ��ة االيدولوجي ��ون
التنظري لها بدوافع عقالنية ح�سب ما كانوا
يدع ��ون ،وهي حتقيق م�س ��تويات معي�ش ��ية
وحت�سني حياة الطبقات االجتماعية جميعها
بال ا�س ��تثناء يف �إطار القوانني الر�أ�س ��مالية
ذاته ��ا ،وخا�ص ��ة الطبقة العامل ��ة التي كانت
ّاخ ��ذة بالنم ��و والت�ض ��خم وبات ��ت ت�ش ��كل
الن�س ��بة العالية ل�س ��كان البلدان ال�صناعية،
واحلقيقة ان مفاهيم فورد يف هذا املجال مل
تكن جمردة او وليدة �س ��اعتها امنا ارتكزت
عل ��ى مقدم ��ات و�ص�ي�رورات �س ��ابقة ،منه ��ا
كت ��اب املفك ��ر االقت�ص ��ادي (ف  -و تايل ��ر)
الذي كان ي�ص ��ف زي ��ادة جذرية يف االنتاج،
وتنظي ��م العم ��ل ح�س ��ب معايري حم ��ددة من
حيث درا�سة عاملي الوقت واحلركة.
اال ان ما ميز مفاهيم (فورد)انها ا�ست�ش ��رفت
امل�ستقبل ح�س ��ب قاعدة اقت�ص ��ادية عقالنية
تق ��ول ان زي ��ادة االنت ��اج الكثي ��ف يعن ��ي
زي ��ادة اال�س ��تهالك الكثي ��ف ،اي ان ��ه مل يكن
داعي ��ة ان�س ��انوي يوتيب ��ي ،امنا ه ��و يعتقد
ان النظام الرا�س ��مايل لكي يتطور فان عليه
ان يح�س ��ن ّالي ��ات عمل ��ه باْ�س ��تمرار-- ،اما
كيف جرى و�ض ��ع النظام الفوردي مو�ض ��ع
التطبي ��ق ،فه ��ذه ق�ص ��ة طويل ��ة ومعق ��دة،
ومتتد اىل حوايل ن�ص ��ف قرن �سابقة ،قامت
عل ��ى جمموعة قرارات من افراد و�ش ��ركات،
وم�ؤ�س�سات وبعد من الدولة ،ومل يكن الكثري
منها خمطط ل ��ه ،بل ردات فعل ا�ض ��طرارية
على اجتاهات التا،زم داخل الر ْا�سمالية كما
جتلت خ�صو�ص َا يف فرتة الركود الكبري يف
الثالثينات ،اما قب ��ل (الثورة الفوردية) كما
كان يعج ��ب البع�ض ان يطل ��ق عليها ،فكانت
التجرب ��ة االملاني ��ة الت ��ي ا ٌعت�ب�رت امنوذج َا
يذك ��ر لغاية الي ��وم ،عندما حتقق ��ت الوحدة
االملاني ��ة يف منت�ص ��ف القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر

متخل�ص ��ة من االط ��ر والقوان�ي�ن االقطاعية
ال�ض ��يقة ،منطلقة ب�س ��رعة يف ف�ضاء االنتاج
ال�ص ��ناعي الكبري ،حت ��ى ان انتاجية العامل
االمل ��اين يف ثمانين ��ات الق ��رن التا�س ��ع هي
االوىل عاملي� � َا ،ث ��م كالت جترب ��ة اليابان مبا
كان ��ت ت�س ��مى باْال�س ��تثمار الب�ش ��ري ،الت ��ي
تعن ��ي اط�ل�اق الطاق ��ات االنتاجية باْق�ص ��ى
�س ��رعتها يف �س ��باق مع الزم ��ن كانت حتتمة
املرحلة الكونية انذاك.
اما الي ��وم فاملعايري وامل�ؤ�ش ��رات ال�س ��نوية
لتق ��دم البل ��دان يقا� ��س مبدي ��ات النم ��و
االنتاجي املتحقق واملقا�س مبعادلة ريا�ضية
ر�ص ��ينة ،تق ��رر م ��دى االنتاجي ��ة املتحقق ��ة
ملختل ��ف قطاعات االقت�ص ��اد ،وهذه ال�ص�ي�ن
اال�ش�ت�راكية اثبت ��ت هيمنتها على ال�سل�س ��لة
الثانية من �سال�س ��ل االنتاج العاملي ،وباتت
اال�س ��واق العاملي ��ة ،دون ا�س ��تثناء ،زاخ ��رة
بال�س ��لع ال�ص ��ينية مب ��ا يف ذل ��ك ال�س ��وق
االمريكية ذاتها ،خ�صو�ص� � َا عندما ان�ض ��مت
ال�ص�ي�ن اىل منظم ��ة التج ��ارة العاملي ��ة التي
�سمحت لها بغزو العامل �سلعي َا.
الدول البطيئة يف م�ضمار ال�سباق االنتاجي
العاملي،هي تلك الدول التي ما زالت �س ��ادرة
يف نومه ��ا ،ومل تنتب ��ه اىل ا�س ��ا�س الفاعلية
االنتاجي ��ة يف ه ��ذا امل�ض ��مار ،فالكث�ي�ر م ��ن
الدول يف �آ�س ��يا وافريقيا وامريكا الالتينية
تفهم ��ت العل ��ة املحف ��زة يف تقدم ال ��دول ،اذ
بد ْات تدرك العلة اال�سا�سية يف تقدم الدول،
ف�ش ��رعت يف حت�س�ي�ن وم�ض ��اعفة االنت ��اج
ومغادرة اال�ساليب القدمية الريعية القدمية،
وانفتح ��ت نح ��و �آف ��اق رحبة على م�س ��توى
تنوع االنت ��اج ،فدولة (الفيتن ��ام) مث َال التي
كانت تعي�ش على من ��ط زراعي ريعي وحيد
ه ��و (الرز)،متكن ��ت م ��ن ك�س ��ر ه ��ذا التقليد
لت�ؤ�س�س قاعدة �ص ��ناعية تتمثل يف �شركات
ك�ب�رى ل ْالت�ص ��االت باتت ذات �س ��معة دولية
متقدمة ،واخري َا �س ��واء كان فورد االمريكي
خ�ل�ال النهو�ض االنتاجي الكب�ي�راو اليابان
واملانيا او ال�صني اال�شرتاكية او �سنغافورا
او رمبا اثيوبيا اليوم وحتى ال�صومال غداِ،
�س ��يكون امل�ؤ�شر احلا�سم يف تقدم الدول هو
الإنتاجي ��ة امل�ض ��افة ،ولي�س الري ��ع الوحيد
مهما تعددت �أ�شكاله.

الق�ض ��اء (فائق زي ��دان) واتهمه ب� �ـ “االنحياز”
حللف ��اء طه ��ران يف الع ��راق ،قائ�ل ً�ا � ّإن “وجود
زيدان ميثل ظهور دكتاتورية جديدة يف البالد،
حي ��ث تطال مذكرات االعتقال �أي معرت�ض على
رئي�س جمل�س الق�ضاء».
رئي�س جمل�س الق�ض ��اء �أ�ص ��در �أم ��ر ًا با لقب�ض
على ال�صحفي (�سرمد الطائي) وفق نف�س املادة
 226م ��ن قان ��ون العقوباتر 111ل�س ��نة ،1969
�إ�ض ��اف ًة �إىل �إيقاف برنامج ال�ص ��حفي (�سعدون
حم�سن �ضمد)..
ورغم �أن (�ش ��بكة الإعالم العراقي) التي ت�شرف
على القناة ا�ص ��درت اعتذار ًا فوري ًا قالت فيه � ّإن
الطائي “ا�ستغل م�س ��احة احلرية” يف برنامج
يبث على الهواء مبا�ش ��رة” .لك ��ن هذا االعتذار
مل ي�ش ��فع للعراقي ��ة ،فالقي ��ادي يف الإط ��ار
التن�سيقي (�أحمد الأ�سدي) كتب “حينما تتكرر
الأخط ��اء ت�ص ��بح متعم ��دة وال يع ��ود التربي ��ر
مقبو ًال” .واعترب “الق�ضاء ح�صن الدولة املنيع
والتج ��اوز علي ��ه �أمر مرفو�ض .كذل ��ك التجاوز
على رموزنا الدينية واجلهادية �أمر لن نت�ساهل
حيال ا�ستمراره».
وظه ��ر اىل العل ��ن تناغم ب�ي�ن رقابيت�ي�ن ،رقابة
قوى الدول ًة ورقابة قوى الالدولة ،حيث هددت
من�ص ��ات تابع ��ة مللي�ش ��يات والئي ��ة بال ��رد على
�ش ��بكة الإعالم العراقي “على طريقة ربع الله”
يف �إ�ش ��ارة �إىل عملي ��ات االقتح ��ام والتدم�ي�ر
الت ��ي طال ��ت و�س ��ائل �إع�ل�ام عل ��ى ي ��د جماميع
مرتبطة بف�ص ��ائل تتوىل تنفيذ �سيا�سة ترهيب
املعرت�ضني على حكم حلفاء طهران.
ال �أح ��د يف جوّ التخويف واملزايدات يذكر الآن
حري ��ة التعبري التي ن�ص عليها الد�س ��تور ،على
العك� ��س يج ��ري تردي ��د ا�س ��تثمار تل ��ك احلرية

للتطاول على املقد�سات.
ه ��ذا الت�ص ��عيد �ض ��د الإع�ل�ام يف جو م ��ن �أزمة
�سيا�سية ال ينف�صل عن مقدماته:
الف�ساد والعنف والإعالم

عل ��ى عك�س الت�ص ��ور ال ��ذي تبدى يف الأ�ش ��هر
الأوىل الت ��ي تل ��ت �س ��قوط احل ��زب الواح ��د
وال�ص ��وت الواحد ،ف�إن الفو�ضى لي�ست املجال
النموذج ��ي لنمو �إعالم حر .وك�ش ��فت �سل�س ��لة
الغ ��ارات الت ��ي قام ��ت به ��ا جماع ��ة ال�ص ��رخي
امل�س ��لحة يف الأول من ني�س ��ان  ٢٠١٣على �أربع
�ص ��حف يف فرتة التتجاوز ال�س ��اعة والن�ص ��ف
�أن عنف الدولة ال�س ��ابقة توزع على اجلماعات
امل�س ��لحة مبق ��دار م ��ا ،توزع ��ت رقاب ��ة الدول ��ة
اىل رقاب ��ات الق ��اع االجتماع ��ي ،ومنه ��ا رقابة
امل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة ،ورقابة املجتم ��ع ورقابة
امللي�ش ��يات .وهن ��ا ت�ب�رز رقابة الفا�س ��دين على
�سرية ف�سادهم.
ال تفر� ��ض ه ��ذه الرقاب ��ات ممنوعاته ��ا بالعل ��ن
وبالأ�ش ��كال القانوني ��ة� ،إمن ��ا بو�س ��ائل �أك�ث�ر
غمو�ض ًا وعنف ًا� .أ�سندتها على الأر�ض تهديدات
اجلهات املجهولة التي تنفذ الرقابة بالقتل.
كنت رئي�س ��ا لتحرير وكالة (�أ�ص ��وات العراق)،
ويف ال�س ��نوات  ٢٠١٠-٢٠٠٦ح�س ��بت تهديدين
�ش ��هري ًا لإثن�ي�ن م ��ن املرا�س ��لني ال�س ��بعني يف
املحافظ ��ات %٦٠:التهدي ��دات ت�أتي على �ش ��كل
مكامل ��ة �ص ��وتية من جمه ��ول �أو م�س ��ج بكلمات
مكتوبة�”.أع ��ذر م ��ن �أنذر!” ..بهذا االخت�ص ��ار
و�صلت الر�س ��الة الحد املرا�س ��لني� .أتذكر متاما
كي ��ف دخ ��ل عل � ّ�ي بع ��د �أن اغل ��ق الب ��اب خلف ��ه
وعر�ض علي الن�ص بيد مرجتفة .رفعت را�س ��ي
�إليه غري عارف مبا �س�أقوله ،فر�أيت وجه قتيل.
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رعبه ت�سرب �إ ّ
يل فغ�صت الكلمات يف حنجرتي.
يزداد اخلوف كلما كان منف ��ذ التهديد جمهو ًال.
قد يكون هذا ال�س ��ائر خلفك بخطوات حذرة �أو
ال ��ذي �أمامك وهو يتلفت ،وقد يك ��ون كامن ًا يف
منعطف الطريق.
مرة كان التحذير �أكرث رمزية ،وبدون كلمات..
ر�صا�ص ��ة يف ظرف بري ��دي تركت عل ��ى مكتب
املرا�سل.
�أغل ��ب التهديدات و التنفيذات جاءت بعد ن�ش ��ر
�أخبار ف�س ��اد يف بداياته الأوىل حني كان فردي ًا
يق ��دره رئي�س �س ��ابق لهيئ ��ة النزاهة (را�ض ��ي
الرا�ض ��ي) “ كان لدينا نحو  2700دعوى ف�ساد
ق�ض ��ائية فق ��ط ،قيمته ��ا املالي ��ة نح ��و  17مليار
دينار عراقي (ما يع ��ادل  15مليون دوالر)�.أين
نح ��ن الآن؟ الآن الدولة كلها غارقة بالف�س ��اد”.
يف ف�ت�رة الرباءة تل ��ك حني كان الف�س ��اد فردي ًا،
و�ص ��لتني واح ��دة م ��ن ه ��ذه التهدي ��دات �إىل
جريدة (املدى) وجه ًا لوجه بعد �أن ن�شرنا خرب ًا
ع ��ن تهريب نفط يقوم به �ش ��خ�ص من ع�ش�ي�رة
كبرية .نف�س ال�شخ�ص ميوّ ل الإرهاب .لتبليغي
بالتهديد ح�ض ��ر رجالن� ،أحدهما ميثل القانون
طالب� � ًا م ّنا تكذيب اخلرب ب�أنف�س ��نا و�إال �س ��يلج�أ
للمحاك ��م .ح�ي�ن بقي ��ت عل ��ى موقفي(كذب ��وه
با�س ��مكم ونحن �سنن�ش ��ر ال ��رد)� ،آن ��ذاك تدخل
الرج ��ل الث ��اين ،وهو �ش ��يخ الع�ش�ي�رة ،بعقاله
ال�س ��ميك و�شاربه الكث .و�ض ��ع قب�ضة يده على
طاولتي:
�إذن �سنحل الق�ضية ع�شائري ًا.هذه رقابة �أخرى �ست�ضاف ل�سل�سلة الرقابات..
الع�ش ��ائر امل�س ��لحة �س ��تنفذ العق ��اب ب ��دال م ��ن
الق�ض ��اء الذي هدد به املحامي وقد تنحى جانب ًا
حني تكلمت لغة ال�سالح.
هناك تهديدات تنفذ قب ��ل �أن تنذر .واحدة منها
عل ��ى �ش ��كل �ص ��اروخ (روك ��ت الن�ش ��ر) اخرتق
مكت ��ب رئي� ��س التحري ��ر يف جري ��دة (امل ��دى).
اخرتق اربع ��ة جدران قبل �أن ي�س ��تقر يف قاعة
االجتماع ��ات اليومي ��ة وين ��ام فيه ��ا دون �أن
ينفجر.
بقين ��ا يف هيئ ��ة التحري ��ر ن�ض ��رب �أخما�س ��ا
ب�أ�س ��دا�س ..عل ��ى �أي (ذنب)؟ ه ��ذا اخلرب؟ ذاك
التعليق� ،أم الكاريكتري؟

يق�ص ��د بالعق ��ل الدين ��ي هن ��ا الأف ��كار
واملعتقدات والت�صورات وكل ما ي�شغل
الف ��رد يف جم ��االت احلي ��اة املتنوعة..
ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة والنف�س ��ية،
ويق�ص ��د بالتنوع الأ�س�ل�امي..املذاهب
والف ��رق املتع ��ددة الت ��ي ن�ش� ��أت يف
الدين اال�س�ل�امي عرب تاريخه ،ويق�صد
بالنق ��د هن ��ا تبي ��ان ق�ض ��ايا االخت�ل�اف
ب�ي�ن مكون ��ات ه ��ذا التنوع اال�س�ل�امي
ومواقفها من احلداثة والفكر املعا�صر.
وال يعنين ��ا هنا ما كتب ع ��ن نقد العقل
الدين ��ي لفال�س ��فة ومفكرين كب ��ار ،من
اب ��ن ر�ش ��د ،اب ��ن خل ��دون..اىل حمم ��د
�آرك ��ون و حمم ��د عاب ��د اجلاب ��ري ،و
كث�ي�ر غريه ��م ،فم ��ا يدفعن ��ا اىل كتاب ��ة
هذه ال�سل�س ��لة هو ان املرحل ��ة الفكرية
التي نعي�ش ��ها االن ،يت ��وىل فيها احلكم
عق ��ل دوغمات ��ي جام ��د فكري ��ا ومنغلق
ذهنيا عل ��ى معتقدات وقيم خا�ص ��ة به،
ونظ ��رة اىل االمور اجلدلي ��ة على انها
ابي�ض وا�سود ،و�شيوع ثقافة الأحباط
والي�أ�س م ��ن تغيري الواق ��ع ،وتهمي�ش
دور املفكري ��ن احلقيق نّ
�ّي� ،وظهور اكرث
من رجل دي ��ن يحرتف خط ��ر املجازفة
بالعقيدة الدينية ويحتمي بها وي�سرق
ويقتل وينهب اللقمة من افواه الفقراء
ث ��م ينام عل ��ى و�س ��ادة مريح ��ة ويحلم
باجلنة!
يع ��ود تاري ��خ ظهور(اخ ��وان ال�ص ��فا
وخ�ل�ان الوف ��ا)اىل الن�ص ��ف االول
م ��ن الق ��رن الراب ��ع الهج ��ري (العا�ش ��ر
املي�ل�ادي) يف مدين ��ة الب�ص ��رة ،ال ��ذي
�ش ��هد ازده ��ارا يف احلي ��اة العقلي ��ة
والفكري ��ة ناجم ��ة عن ترجم ��ة م�ؤلفات
ثمين ��ة لفال�س ��فة اليون ��ان و�أدب ��اء
الفر� ��س وحكم ��اء الهن ��د ،ول�س ��بب
�سيا�س ��ي يتمثل ب�ضعف �سلطة اخلالفة
العبا�س ��ية ومقره ��ا العا�ص ��مة بغ ��داد،
وظه ��ور فرق �ش ��يعية مناوئة لل�س ��لطة
مثل (الأ�س ��ماعيلية) .وا�ش ��تهر اخوان
ال�ص ��فا انه ��م و�ض ��عوا كتابا �ض ��م �أهم
الآراء الفل�س ��فية والعلمي ��ة و�ص ��فت
ب�أنها ت�ش ��به دائرة معارف كاملة ال غنى
عنها للمثقف العربي وقتها ،هدفت اىل
تغيري البنية العقلية التقليدية ال�سائدة
وامل�س ��يطرة يف املجتم ��ع العربي التي
ي�ش ��يعها مثقف ��و ال�س ��لطة .واملده� ��ش
انه ��م كتب ��وا مق ��االت �س ��موها (حت ��ف
�أخ ��وان ال�ص ��فا) ،امتدت من ال�سيا�س ��ة
اىل العلم..الفل ��ك ،الريا�ض ��يات ،الف ��ن
واملو�س ��يقى..هدفت اىل (الت�ض ��افر
لل�س ��عي اىل �س ��عادة النف�س عن طريق
العلوم التي تطهر النف�س).

يوحدهم التفكير ويختلفون
ّ
طبقيا

مع ان اخوان ال�صفا جتمعهم (الفل�سفة)
اّال انه ��م يختلف ��ون طبقي ��ا ،فبينه ��م
اغني ��اء جدا مب�س ��توى �أم ��راء ووزراء،
ومب�س ��توى جتار ،و�أبناء �أدباء وعلماء
وفقه ��اء ،وع ّم ��ال و�آخري ��ن م ��ن عام ��ة
النا� ��س .وم ��ع ان ر�س ��ائلهم الأثنت�ي�ن
واخلم�س�ي�ن كانت مو�س ��وعة ا�ستثنائية
يف جم ��االت املعرف ��ة العلمي ��ة والأدبية
والفني ��ة يف ع�ص ��رهم ،ف ��ان امل�ؤرخ�ي�ن
�أختلفوا يف حتديد مذهبهم وهويتهم.
وعل ��ى غ ��رار املعتزل ��ة والقرامط ��ة
الذين هدف ��وا اىل التغي�ي�ر يف حمتوى
وطرائ ��ق التفك�ي�ر ،ف ��ان اجلدي ��د الذي
جاء به (�أخوان ال�صفا) انهم ا�ستوعبوا
الفل�س ��فات اليوناني ��ة والفار�س ��ية
والهندي ��ة وعملوا العقل فيه ��ا لينتجوا
منها فل�سفة ا�سالمية هدفت اىل التقريب
بني الأديان والفل�سفة .والأهم والأخطر
انهم اعلنوا ان الأ�سالم كدين ال يتعار�ض
مع الفل�س ��فة كفكر ،وان املتدينني الذين
ي ��زدرون الفل�س ��فة يعان ��ون م ��ن تخلف
فكري..وله ��ذا كان ��وا �أ�ش ��به بح ��زب
�ش ��يوعي يف بل ��د عربي بزمانن ��ا ،لأنهم
ا�ض ��طروا اىل �أن ي�ش ��كلوا خاليا �سرية
يف اجتماعاتهم الفكرية ،و�أنهم ما كانوا
يقبل ��ون ان�ض ��مام احد لهم اال ب�ش ��روط
ت�ش ��به �ش ��روط من ينتمي حلزب �س� � ّري
يف نظام طاغية دكتاتوري.
واملده� ��ش انه ��م عمل ��وا العق ��ل يف
التفكري بكل �شيء ،من الدين اىل الفلك،
الريا�ض ��يات ،املو�س ��يقى ،اىل مب ��ادئ
املوج ��ودات و�أ�ص ��ول الكائن ��ات ووجه
الأر� ��ض وتغريات ��ه ،والنج ��وم وكي ��ف
تكون ��ت ،اىل احلا� ��س واملح�س ��و�س،
والعل ��ة واملعل ��ول ،والعق ��ل واملعق ��ول،
واملنطق وفروع ��ه ،واختالف الأخالق،
والبعث والن�ش ��ور..اىل الع�شق واحلب
واخ ��رى كان ��ت لهم فيه ��ا اف ��كار ور�ؤى
جدي ��دة تختل ��ف مع م ��ا كان قد ا�ش ��اعه
الدي ��ن ،وله ��ذا اختل ��ف علماء الأ�س�ل�ام
التقليدي ��ون يف املوقف منهم ،فمنهم من
اعتربه ��م من اتب ��اع املعتزل ��ة ،فيما قال
�آخرون انهم يتبعون املدر�سة الباطنية،
وينح ��درون م ��ن الفك ��ر الأ�س ��ماعيلي،
واتهمه ��م علم ��اء م�س ��لمون بالهرطق ��ة
والإحل ��اد ،و ذهب �آخرون اىل و�ص ��فهم
ب�أنهم زنادقة.
وهناك من ي�ص ��ف جماعة اخوان ال�صفا
باخلبيثة ،م�ست�ش ��هدا ب�أن من خبائثها..
رواي ��ات “الف ليل ��ة وليلة” ال�ش ��هرية،
الت ��ي تتح ��دث مبعظمه ��ا ع ��ن ال�س ��حر
وت�س ��خري اجل ��ن خلدم ��ة االن�س ��ان وما
�ش ��ابه..وانها ما�سونية لأن �شركة والت
دي ��زين املا�س ��ونية انتج ��ت ع ��دة افالم

ويعتقدون �أنهم نف�س واحدة يف �أج�ساد
متفرق ��ة ،فكيفم ��ا تغريت حال الأج�س ��اد
بحقيقتها فالنف�س ال تتغري وال تتبدل).
وم ��ن جمي ��ل م ��ا قال ��وا ..ينطب ��ق عل ��ى
واقعن ��ا الآن( :واعل ��م �أن يف النامو� ��س
�أقوامًا يت�ش ��بهون ب�أهل العلم ويدل�سون
ب�أه ��ل الدين :ال الفل�س ��فة يعرفونها ،وال
ال�ش ��ريعة يحققونه ��ا ،ويدع ��ون مع هذا
معرف ��ة حقائ ��ق الأ�ش ��ياء ،ويتعاط ��ون
النظ ��ر يف خفي ��ات الأم ��ور الغام�ض ��ة
البعي ��دة ،وهم ال يعرفون �أنف�س ��هم التي
 د.قا�سم ح�سين �صالح
ه ��ي �أقرب الأ�ش ��ياء �إليه ��م ،وال مييزون
الأم ��ور اجللي ��ة وال يتفك ��رون يف
املوجودات الظاه ��رة املدركة باحلوا�س
امل�ش ��هورة يف العقول ،ث ��م ينظرون يف
وم�سل�سالت من هذه الروايات وخا�صة ولي� ��س الأم ��ر كما ظن ��وا؛ فقد قي ��ل« :يا الظف ��رة والقلقة واجلزء الذي ال يتجز�أ،
ع�ل�اء الدي ��ن واجلني االزرق وب�س ��اطه رب م�ستح�س ��ن م ��ا لي� ��س باحل�س ��ن ».فاحذرهم يا �أخي ف�إنهم الدجالون).
الطائر و�سندباد! .فيما و�صفهم �آخرون ولك ��ن العل ��ة يف ذل ��ك ه ��ي االتفاق ��ات
الحقيقة الخفية
بانه ��م جمعي ��ة �س ��رية تت�س ��م بعقائ ��د الت ��ي ب�ي�ن العا�ش ��ق واملع�ش ��وق وه ��ي
فل�سفية باطنية �أ�س�سها ال�شيطان لتنفيذ كث�ي�رة ،منها املنا�س ��بات بني كل حا�س ��ة ما ا�ستعر�ض ��ناه يف هذه ال�سل�سلة التي
تناول ��ت (املعتزلة والقرامط ��ة و�أخوان
�أخب ��ث م�ش ��روع يف تاري ��خ الر�س ��االت وحم�سو�ساتها.
االلهي ��ة ه ��و تنف�ي�ر النا� ��س ع ��ن الدي ��ن ثم اعل ��م �أنه من ابتلي بع�ش ��ق �ش ��خ�ص ال�ص ��فا) يو�ص ��لنا اىل حقيق ��ة خفي ��ة
الأ�س�ل�امي ،وحماربة �شرع الله ون�صب م ��ن الأ�ش ��خا�ص ،وم ��رت به تل ��ك املحن �ص ��ادمة هي ان العقل الديني عرب تاريخ
مكائد للم�س ��لمني وتفريقهم .وهناك من والأهوال وعر�ض ��ت له تلك الأحوال ،ثم الأ�س�ل�ام ح�ص ��ر التفك�ي�ر �ض ��من ح ��دود
ا�ش ��اع النقم ��ة عل ��ى اخلليفة العبا�س ��ي مل تنتبه نف�س ��ه من نوم غفلتها فيت�س ��لى الدي ��ن ،واعت�ب�ر الفل�س ��فة ع ��دوة للدين
(امل�أم ��ون) لأن ��ه بر�أيهم كان ال�س ��بب يف ويفيق� ،أو ن�س ��ي وابتلي من بعد بع�شق وخط ��رة لأنها حتفز العق ��ل على التفكري
نق ��ل الفل�س ��فة اىل اللغة العربي ��ة ،و ّذمه ث ��ان ل�ش ��خ�ص �آخ ��ر؛ ف� ��إن نف�س ��ه نف�س مب ��ا يدعو اىل التغيري فيم ��ا الدين يعمد
اىل خل ��ق مرجعي ��ات تفك ��ر ب ��دال عن ��ه
اب ��ن تيمي ��ة بقوله “ :ما �أظ ��ن الله يغفل غريقة يف عمائها �سكرى يف جهالتها.
عن امل�أمون وال ب ��د ان يعاقبه مبا �أدخله والف ��رق ب�ي�ن اخلا� ��ص والعام ��ة� ،أن فتلغي بذلك عقله .وب�س ��بب ذلك �أ�ص ��يب
عل ��ى هذه الأمة”..ما يعني �أن الفل�س ��فة العام ��ة �إذا ر�أت م�ص ��نوعً ا ح�س� � ًنا �أو العق ��ل العرب ��ي بالدوغماتي ��ة الت ��ي تع ّد
من وحهة نظرهم هي �ضد الدين!
�شخ�ص ��ا مزي ًن ��ا ت�ش ��وقت نفو�س ��هم �إىل م ��ن وجهة نظر علماء النف�س واالجتماع
ً
وج ��اء يف ترجم ��ة دائ ��رة املع ��ارف النظ ��ر �إليه والق ��رب من ��ه والت�أمل فيه ،ال�س ��بب الرئي� ��س للخالفات ال�سيا�س ��ية
اال�س�ل�امية �أن اخ ��وان ال�ص ��فا جماع ��ة و�أم ��ا اخلوا� ��ص فتت�ش ��وق نفو�س ��هم التي غالبا ما تنتهي بحروب ،و(مر�ض)
ظه ��رت يف الب�ص ��رة �س ��نة  373هجرية �إىل ال�ص ��انع احلكي ��م واملب ��دع العلي ��م خالق ��ي االزمات من القادة ال�سيا�س ��يني،
لأن الدوغماتي�ي�ن يرف�ض ��ون االف ��كار
و�ص ��فتها ب�أنه ��ا �سيا�س ��ية ديني ��ة ذات وامل�صور الرحيم).
نزع ��ات �ش ��يعية متطرف ��ة ورمب ��ا كانت ويف ال�صداقة..كتبوا ما يعد �سابقة يف اجلدي ��دة مهم ��ا كانت ق ��وة االدل ��ة التي
�إ�س ��ماعيلية عل ��ى وج ��ه �أ�ص ��ح ،ول�س ��نا علم النف�س بقولهم:
ت�سندها ويت�شبثون مبعتقداتهم القدمية
نع ��رف �ش ��يئا عن ن�ش ��اطهم ال�سيا�س ��ي( ،واعل ��م ب� ��أن من النا�س م ��ن هو مطبوع حت ��ى ان ثبت خط�ؤها..وهذا هو �س ��بب
اما جهوده ��م يف التهذي ��ب الفطري فقد عل ��ى خل ��ق واح ��د �أو ع ��دة م ��ن �أخ�ل�اق ت�أخ ��ر بلدان العامل العرب ��ي مع ان بينها
�أنتج ��ت �سل�س ��لة م ��ن الر�س ��ائل رتب ��ت حممودة ومذمومة ،فينبغي لك �إذا �أردت (م�ص ��ر والعراق)كان ��وا اهل ح�ض ��ارات
ترتيب ��ا جامع ��ا ل�ش ��تات العلوم مت�ش ��يا �أن تتخ ��ذ �ص ��دي ًقا �أو � ًأخ ��ا �أن تنتقده كما متع ��ددة .والعل ��ة يف ذل ��ك �أن العق ��ل
م ��ع االغرا� ��ض الت ��ي قام ��ت م ��ن �أجلها تنتق ��د الدراه ��م والدنان�ي�ر والأر�ض�ي�ن ال�سيا�س ��ي يف الأنظم ��ة العربي ��ة ّ
وظف
اجلماع ��ة ،وكانوا مييل ��ون �إىل التعبري الطيب ��ة الرتب ��ة للزرع والغر� ��س .واعلم الدي ��ن ع�ب�ر تاري ��خ الأ�س�ل�ام لرتوي�ض
عم ��ا يجول يف نفو�س ��هم ب�أ�س ��لوب غري ب�أن من النا�س من يت�شكل ب�شكل ال�صديق وتخدير العقل اجلمعي لبقاء احلاكم يف
�ص ��ريح ،اذ و�ص ��فهم فقه ��اء ب ��ان بع�ض ويتدل�س عليك ب�شبه املوافق ،ويظهر لك ال�سلطة حتى لو كان على �شاكلة اخلليفة
كلمات اخوان ال�صفا يدل على ت�شيعهم ،املحب ��ة وخالفها يف �ص ��دره و�ض ��مريه .الأموي الفا�سق يزيد او نظريه اخلليفة
وبع�ض ��ها ي� ��ؤذن بت�س ��ننهم ،وبع�ض ��ها واعلم ب� ��أن الإن�س ��ان كثري التل ��ون قليل العبا�س ��ي املعتم ��د عل ��ى الل ��ه..او عل ��ى
يقت�ض ��ي كفره ��م ،وبع�ض ��ها ي ��ورث الثب ��ات عل ��ى حال واح ��د ،وذل ��ك �أنه قل غ ��رار ح ّكام �أحزاب الأ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
ا�سالمهم.
من النا� ��س من حتدث له حال من �أحوال يف الع ��امل العربي ،الذين حكموا با�س ��م
الدني ��ا �أو �أم ��ر م ��ن �أموره ��ا �إال ويحدث الدين و�أثبتت وقائع و�أحداث الألفينات
له خلق جديد و�س ��جية �أخ ��رى ،ويتغري انه ��م اف�ش ��ل واف�س ��د واقبح م ��ن عرفهم
نماذج مما كتبوا:
لنبتع ��د ع ��ن الذي ��ن و�ص ��فوا كتاباته ��م خلقه مع �إخوانه ويتلون مع �أ�ص ��دقائه ،التاريخ!.
بالغام�ض ��ة ،ونورد لك مناذج مما كتبوا �إال �إخوان ال�صفا الذين لي�ست �صداقتهم وتبقى املفارقة الأخرية ،هي ان الثالثة:
خارجة م ��ن ذاتهم �إمنا ه ��ي قرابة رحم( ،املعتزلة والقرامطة و�أخوان ال�ص ��فا)..
يف الع�شق والأخالق:
(�إن كثريًا من النا�س يظنون �أن الع�ش ��ق ورحمهم م ��ا من يعي�ش بع�ض ��هم ببع�ض ن�ش� ��أت جميعها يف الب�ص ��رة ،وو�ص ��لت
ال يك ��ون �إال للأ�ش ��ياء احل�س ��نة ح�س ��ب ،ويرث بع�ضهم ً
بع�ض ��ا ،وذلك �أنهم يرون �أفكارها اىل الكثري من بلدان العامل!
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الوظائفي
النقد الأدبي العراقي :بين انح�سار الفكر وال ّت�س ُّمر
ّ
د .نادية هناوي

ً
�سهال ممار�ستهما مع ًا ما لم يكن المفكر قد ه�ضم
الفكر والإبداع �أمران لي�س
الفكر الذي قبله و�أعاد �إنتاجه باحتراف وعلمية ،وما لم يكن المبدع قد
وطورها ف�أنتج جديداً يتالءم ودرجة ذلك
ودرب الذائقة
ّ
امتلك الموهبة َّ
التدرب والتطور .و�إذا كان الفكر يتطلب من الو�سائل والم�سببات ما ال يتطلبه
الإبداع الذي ي�صور الواقع وقد مازج الفكر بالتخييل منفلت ًا من �أية موا�ضعات
باحث ًا عما هو مغامر وغير م�ألوف؛ ف�إن �صورة هذا الواقع فكري ًا �ستكون �أكثر
ً
ً
ودقة من �صورته �إبداعي ًا كونها �ست�ضع النقاط على الحروف �أ�سباب ًا
تف�صيال
وم�سببات وقد تقيدت بالعلم التجريبي والمالحظة العملية الخا�ضعة
ٍ
للمقاي�سة والقابلة للتبويب والإح�صاء.

ويظ ��ل ب�ي�ن املفك ��ر النظ ��ري واملنت ��ج
الإبداع ��ي م�س ��افة فارق ��ة �إن جتاوزها �أي
منهم ��ا تب ��دل حاله و�ص ��ار غ�ي�ره ،و�أعني
به ��ذه م�ساف ��ة الن ��زوع العلم ��ي ال ��ذي
ح�ض ��وره يح ��وّ ل املبدع �إىل مفك ��ر حكيم،
وغياب ��ه يجع ��ل املفك ��ر �أديب� � ًا مبدع� � ًا .وال
عج ��ب �إن كانت ن�سبة املفكري ��ن النظريني
الذين يكتبون عن واقعن ��ا العربي بعلمية
ومنطقية بكل ما فيه من جتاذبات �سيا�سية
واجتماعية و�أخالقية �أقل بكثري من ن�سبة
املبدع�ي�ن داخل هذا الواق ��ع .ولعل �أو�ضح
دليل على هذا التباين الن�سبي هو( النقد )
كميدان ثقايف فيه يجتمع الفكر التجريدي
بالإبداع الأدبي لكن كفة الإنتاج الإبداعي
في ��ه تعلو على كف ��ة الفكر �إذ لي� ��س اهتمام
الناقد من�صب� � ًا على التفك ��ر يف النقد بقدر
اهتمام ��ه بالإب ��داع م ��ن �أجل فه ��م �أدبيته،
ت�ساعده يف ذلك و�سائل النقد من نظريات
ومنهجي ��ات .وباجن ��ذاب النق ��اد نح ��و
الأدبي ��ة وهم ميار�س ��ون وظائفهم النقدية
يف التحليل والت�ش ��خي�ص والر�صد تكون
الو�س ��ائل املنهجي ��ة لديه ��م جم ��رد عوامل
م�س ��اعدة وحت�ص ��يال حا�ص�ل�ا ولي�س ��ت
�أ�سا�س ��يات معرفي ��ة ينبغ ��ي التفك ��ر فيه ��ا
وتطوي ��ر �أ�ش ��كالها وابت ��كار غريه ��ا .وقد
يك ��ون الو�ص ��ول املري ��ح للغاية �س ��بب ًا يف
ت�س� �مّر وظيف ��ة الناق ��د العربي عن ��د �أدبية
الأدب وق ��د ق�ن�ن مقا�ص ��ده� .أم ��ا التفكر يف
نقدي ��ة النق ��د وم ��ا ينبغ ��ي �أن تك ��ون عليه
عملي ��ات التنظ�ي�ر املناهج ��ي والتجري ��د
الوظائف ��ي واالج�ت�راح املفاهيم ��ي فلي�س
الناقد معني ًا بها دائم ًا وال هو وا�ضع �إياها
على قائمة مهامه و�أعماله.
وطبيع ��ي �أن ت� ��ؤدي تراكم ��ات ه ��ذه
النظ ��رة �إىل �أن ي�ص ��بح نقدن ��ا جه ��از ًا من
اال�ص ��طالحات والتكني ��كات الت ��ي متى ما
ا�س ��تدعاها الإب ��داع الأدب ��ي وطلبه ��ا كان
الناقد حا�ض ��را لتطبيقها .وهذه اجلاهزية
ال تعن ��ي اال�س ��تغناء ع ��ن �أي تفك ��ر غايت ��ه
ابت ��كار الو�س ��ائل والأدوات �أو التف�ن�ن
يف ال�ص ��ياغات واملنظ ��ورات ح�س ��ب؛ بل
ه ��ي تعني �أي�ض ��ا بقاء الناق ��د مالحق ًا على
ال ��دوام الأدب باحث� � ًا فيه عم ��ا يطبقه عليه
من و�س ��ائل نقدية كان قد ه�ض ��مها ومترن
عليها ملبي ًا غايت ��ه الإبداعية التي ببلوغها
يكون ق ��د �أدى عمله خ�ي�ر �أداء .فكيف بعد
هذا الو�ضع يالحق الأديب النقد ليجد فيه
ما يطور �أدبه.
م ��ن هنا ال جند للنقد �ص ��دى عن ��د الأدباء
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�إال �ص ��داه مروج� � ًا لأدبه ��م وطريق� � ًا يثبت
�إبداعيته ��م وي�ش ��بع ذاتيته ��م �إ�ش ��هار ًا
وتعريف� � ًا .وال ف ��رق بع ��د ذل ��ك �إن كان يف
ذل ��ك النقد توكي ��د اليجابياته ��م �أو حتديد
ل�سلبياتهم.
ومل يك ��ن نقدن ��ا العرب ��ي �إب ��ان مرحلت ��ه
املنهجية النه�ض ��وية التي �ش ��هدها على يد
طه ح�س�ي�ن وحممد مندور وحممد غنيمي
ه�ل�ال وعلي ج ��واد الطاهر وعب ��د اجلبار
عبا� ��س وغريه ��م م ��ن النق ��اد ال ��رواد ق ��د
ان�ص ��بت عنايته على الأدب بو�ص ��فه غاية
ح�س ��ب؛ ب ��ل كانت غايته ��م �أي�ض ��ا التوجه
توجه� � ًا حثيث ًا نحو تلم� ��س مبدئيات النقد
الأدب ��ي ،مهتم�ي�ن باملنهجي ��ات والطرائ ��ق
الت ��ي كان الغربي ��ون ق ��د ط ��وروا كث�ي�ر ًا
منه ��ا فل�س ��في ًا وعلمي� � ًا حماول�ي�ن تطبيقها
عبد الجبار عبا�س
عل ��ى جتاربن ��ا الأدبي ��ة وبال�ش ��كل ال ��ذي
يتالءم مع ذائقتن ��ا التحليلية ،غري مكتفني
برتجم ��ة ا�ص ��طالحات ومفاهي ��م �أنتجه ��ا
النق ��د الغربي؛ و�إمنا م�ض ��يفني �إليها فكر ًا
جديد ًا تر�ش ��ح من خ�صو�صية ممار�ساتهم
النقدي ��ة على ن�صو�ص ��نا الأدبي ��ة العربية
القدمية منها واحلديثة .فكانت لطه ح�سني
نظرات ��ه الفكري ��ة يف ال�ش ��عر والتاري ��خ
وكان ��ت للطاه ��ر �آرا�ؤه يف الناق ��د والنق ��د
ت�أثرا وت�أثريا كم ��ا كانت لباحثني عراقيني
در�س ��وا عل ��ى ي ��د م�ست�ش ��رقني غربي�ي�ن
�آرا�ؤه ��م النقدي ��ة يف نظري ��ات االجتم ��اع
والتاريخ مثل جواد علي وحم�سن مهدي.
ولع ��ل الت�س ��ا�ؤل ع ��ن �أ�س ��باب انح�س ��ار
ممار�س ��ة الفك ��ر النقدي عندن ��ا يف العقود
الأخرية هو الت�س ��ا�ؤل نف�س ��ه عن �أ�س ��باب
ن�ش ��اط حركة التعريب ن�ش ��اط ًا جعل نقدنا
يغ�ص مبا يرتج ��م �إليه من معرفيات الفكر
النق ��دي العامل ��ي �إىل الدرج ��ة الت ��ي فيه ��ا
يج ��د الناقد العرب ��ي زاد ًا يغنيه عن التفكر
والتدب ��ر ويغريه باالجتاه نح ��و التطبيق
حتلي�ل ً�ا وفح�ص� � ًا .ولي�س �ص ��عب ًا بعد هذا
طه ح�سين
الفق ��ر يف الفك ��ر النقدي من جه ��ة والغنى
يف ممار�س ��ة النق ��د التطبيقي عل ��ى الأدب
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أن ُيع� � َّد �أحدهم نف�س ��ه( الع ��امل عل ��ى خمتل ��ف ال�ص ��عد احلياتية ال دب التنوي ��ر وتب ��دل الوع ��ي يف خمتل ��ف
ناقد ًا ) وهو لي�س �س ��وى نويقد او متناقد على �ص ��عيد النقد االدب ��ي وحده .وما كان نواح ��ي حياتن ��ا وانح�س ��رت التابعي ��ة
�إن مل يكن ن�ص ��ف قارئ �أو ربعه ،اوال لعدم للنه�ض ��ة العربي ��ة يف الع�ص ��ر احلديث �أن للأجنبي ون�شط فكر واع حترري وثوري
امتالكه الو�س ��ائل املنهجية وثانيا افتقاره تك ��ون علمية وفكرية لوال �ش ��عور مثقفينا كانت حم�ص ��لته نيل اال�س ��تقالل وال�سيادة
اىل الذخرية املعرفي ��ة وثالثا جهله بالعدة �آن ��ذاك ببع� ��ض احلري ��ة فهب ��وا ينف�ض ��ون يف كثري من البلدان العربية.
عنه ��م التبعي ��ة باحلف ��ر يف ما تر�س ��خ يف بي ��د �أن �أم ��ر احلف ��ر يف اجلينالوجي ��ا
املرجعية �..ألخ.
ال غ ��رو �أن اغرتارن ��ا الأدب ��ي باخلي ��ال جينالوجي ��ا وعين ��ا اجلمع ��ي عل ��ى م ��دى العربي ��ة انح�س ��ر م ��ع حل ��ول مرحل ��ة
وتبعيتنا املعرفية لالخر هما العلة الكامنة �أربع ��ة ق ��رون و�أك�ث�ر م ��ن اال�س ��تعمار ا�س ��تعمارية جديدة �أو ما بعد ا�س ��تعمارية
وراء ت�أزمن ��ا وانح�س ��ارنا املع ��ريف ع ��ن والتجهيل والتعتيم واال�ستغفال .وبالفعل ه ��ي ا�ش ��ر�س م ��ن املرحل ��ة الأوىل كونه ��ا
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توغل ��ت بالعومل ��ة وم ��ا بع ��د العومل ��ة �إىل
هويتن ��ا العربي ��ة فمزقته ��ا واىل كينونتنا
ف�ش ��رذمتها .فع ��ادت التبعي ��ة م ��ن جديد ال
معرفي ��ة فقط بل تكنولوجية واقت�ص ��ادية
و�أخالقية و�إدارية.
فكي ��ف بعد ذل ��ك يكون متاح ًا لن ��ا �أن نفكر
بوع ��ي متحرري ��ن و�أح ��رار ًا ونحن نغرق
يف تابعي ��ة تغلغل ��ت حتى ر�س ��خت داخلنا
ر�س ��وخ احلج ��ر .و�إذا ح�ص ��ل و�ص ��ار لنا
فكرن ��ا و�أنتجنا نظريات فل ��ن يعب�أ بفكرنا
ونظرياتن ��ا الآخ ��ر ال ��ذي نح ��ن يف نظره
تابع�ي�ن وم ��ا علين ��ا �س ��وى �أن ن�س ��تهلك
م ��ا ي�ص ��دره لن ��ا .ولي� ��س مطلوبا من ��ا �أن
ننت ��ج جدي ��دا ن�ست�أ�ص ��ل به م ��ا يف وعينا
اجلمع ��ي م ��ن جينالوجي ��ا التبعي ��ة �أو �أن
نرتج ��م نتاجاتن ��ا �إىل لغة الآخر فن�ش ��عره
ب�أن ��ه بحاج ��ة �إلينا وهو الذي يرى نف�س ��ه
متف�ض�ل�ا ومتفوقا علينا مب ��ا يقدمه لنا من
معارفه وعلومه.
وه ��ذه الت�ص ��ورات الت ��ي قي ��دت عقولنا
وجلمت �آفاق التفكري لدينا جتعلنا نت�ساءل
عن فائدة م ��ا اجرتحه املفكرون العرب من
نظري ��ات ح ��ول العق ��ل واملعرف ��ة واملعنى
واالن�س ��ان والعم ��ل واالخ�ل�اق ولي�س يف
بالن ��ا �أن نبن ��ي عليه ��ا وال يف وعين ��ا �أن
نكون مت�ش ��اركني وغرييني يف تعاملنا مع
بع�ضنا بع�ضا ؟ و�إىل متى نظل غري واعني
�إىل حقيق ��ة �أن �أي م�ش ��روع فل�س ��في لك ��ي
ينمو ويتج ��ذر يحتاج اىل اهتمام اجلميع
وال ف ��رق �إن كان هذا االهتمام بالت�ض ��امن
والقب ��ول �أو كان بالرف� ��ض واملعار�ض ��ة
؟ وك ��م ه ��و ع ��دد املفكري ��ن الع ��رب الذي ��ن
امتلكوا من احلرية م ��ا غيرّ وا بها االنقياد
والتابعي ��ة يف داخله ��م ف�أنتج ��وا فك ��ر ًا
كان جدي ��ر ًا �أن ن�س ��انده ال �أن ن�س ��تهجنه
ونرف�ض ��ه ناظري ��ن �إليه على �أنه م�ش ��روع
خا�ص ب�ص ��احبه الذي �أنتجه ،وال �ش�أن لنا
�إن عا�ش معه �أو مات مبوته ؟
�إن امل�ؤ�سف حقا هو تناق�ص الفكر النقدي
يف مقاب ��ل ازدياد ع ��دد املو�ص ��وفني ب�أنهم
نق ��اد تطبيقيون يوم ًا بعد يوم حتى �ص ��ار
طابورهم طوي ًال وفيه �ش ��تى الأ�صناف من
ق ��راء وعار�ض ��ي كتب وه ��واة وحمرتفني
و�ص ��حفيني ومتناقدي ��ن �أكادميي�ي�ن وغري
�أكادمييني وك ّتاب نقد ومت�أدبني .وب�س ��بب
ه ��ذه الطابورية ُا�ست�س ��هل العم ��ل النقدي
و�س ��اءت النظ ��رة �إليه حت ��ى غد ًا �أ�س ��لوب ًا
للتقرب �أو طريق ًا للنيل والتعري�ض ولي�س
علم ًا له موا�ضعاته وفل�سفة لها من يرودها
ويعرف دروبها.
وبكرثة ه�ؤالء الذين ميار�س ��ون التطبيق
النقد الأدبي �ست�ض ��يع �أهمية الفكر النقدي
و�س � ّ
�تقل هيبته حتى يغدو ممكن ًا لأي �أحد
�أن ينتق� ��ص الناقد وي�ؤاخ ��ذ عمله .ولي�س
العيب هن ��ا يف النقد �إمنا العيب يف الناقد
الذي �ص ��ار همه التطبي ��ق ولي�س التفكري.
وه ��و ما يحتاج �إعادة النظر يف �أ�سا�س ��ات
نقدن ��ا الأدبي وب�ص ��ورة جذري ��ة وعلمية،
باحث�ي�ن يف ما تراكم فيه من �أبنية �س ��ليمة
�أو غري �س ��ليمة كي ال يظ ��ل الناقد العراقي
يف وهم �أنه و�ص ��ل �إىل طريق م�س ��دود �أو
�أن النق ��د بلغ النهاية وما ع ��اد يقدم خدمة
للمجتمع و�أنه غري معافى وطفيلي ولي�ست
له وظيفة ،ومن ثم يعول ـ جذال وانت�ش ��اء ـ
عل ��ى( النقد الثقايف ) ظان ��ا �أنه خري بديل
عن النق ��د الأدبي ،غري مدرك �أن ذلك جمرد
�ش ��ماعة عليها يع ّل ��ق �إخفاقات ��ه اجلمة يف
فه ��م النق ��د ومناهجه اوال ،وي ��داري �آخرا
عل ��ى ق�ص ��وره الكبري يف تطبي ��ق املفاهيم
واال�ص ��طالحات وتوظيفه ��ا يف معاجل ��ة
اال�شكاالت وحلها.

الطالق على الطريقة احلديثة
تتغري قوانني احلياة مبا يتالئم مع �أ�س ��اليب معي�ش ��ة النا�س هنا
وهناك ،وتتبدل الكثريمن التفا�ص ��يل والإجراءات كي ُت�س ��اهم يف
ت�سهيل حياة النا�س ح�س ��ب طبيعة البلدالذي يجمعهم .يف هولندا
مث ًال ،يبدو �إن كل �شيء مي�ضي ب�سهولة وطواعية ،فال يت�صلبك �أحد
بعد ال�ساعة التا�سعة م�ساءً ،وال يزورك �شخ�ص دون �إت�صال م�سبق،
وال ميكنكالت�أخ ��ر عن عملك �أو موعدك حتى لو ذهبتَ بالبا�ص ،لأن
البا�ص ��ات ت�أتي بالوقت املحددبال�ض ��بط ،ثم ال �أح ��د ميكنه �إقتحام
حيات ��ك دون م�ب�رر ،والكث�ي�ر م ��ن التفا�ص ��يل الأخرىالتي جتعلك
تعرف ما لك وما عليك .والقوانني وُجدت كي ُتي َِّ�س� � َر معي�شة النا�س
وحتافظعليهم وعلى خ�صو�صياتهم ،حتى لو بدت غريبة وخمتلفة
�أحيان ًا �أو مفاجئة بالن�سبةللبلدان �أو الثقافات الأخرى..
كن ��تُ �أتنزه ظه�ي�رة البارح ��ة كالع ��ادة ،وحني �إنعطف ��تُ يف �أحد
ال�شوارع واجهتني يافطةكبرية مكتوب عليها (الطالق على الطريقة
احلديثة) قد عُلقت على مكتب كبري ي�ش ��به امل�ؤ�س�س ��ة .ومبا �أين مل
�أُج ��رب الطالق ،ال على الطريقة القدمية وال احلديثة ،لذا ت�س ��اءلت
ُمع نف�سي :كيف يكون الطالق احلديث؟ ثم رددتُ ب�صوت منخف�ض
وبطريقة �ساخرة(�أه ًال بك يف الأرا�ضي املنخف�ضة) .عموم ًا ،عرفتُ
و�سمعتُ كثري ًا عن الزواج علىالطريقة احلديثة ،لكني مل �أعرف �إن
الطالق قد �ش ��ملته احلداثة �أي�ض ًا و�صار ند ًا(جمي ًال) للزواج .وهنا
علي �أن �أتخيل احلداثة املق�صود بها يف هذا املو�ضوع ،حيثيجل�س
َّ
�ش ��خ�ص متخ�ص ���ص مع الزوجني طالبَي الطالق احلديث ،ويطرح
عليهم ��ا كاللتفا�ص ��يل املتعلق ��ة بالطالق املريح وغ�ي�ر املعقد ،يتكلم
معهم ��ا ويعطي احللول ال�سهلةوالتفا�ص ��يل التي تر�ض ��ي الطرفني
بطريق ��ة معا�ص ��رة ،ليخرج ال ��زوج وزوجته وهمامنف�ص�ل�ان بكل
(حمب ��ة) وود ليم�ض ��ي كل منهم ��ا يف طريق ��ة للبحث عن تفا�ص ��يل
حياتهالقادم ��ة ،ورمبا ير�س ��ل �إحدهم ��ا دعوة للآخر عن ��د الإقرتان
ب�شريك جديد .يبدو �إن كل�شيء مرتب هنا حتى �إن �سيارات ال�شرطة
الهولندية ،حتمل عادة يف ال�ص ��ندوقاخللفي ،بع�ض الدمى و�ألعاب
الأطف ��ال ،وذلك يف حالة وقوع حادث ل�س ��يارة معينة،ويوجد طفل
�ض ��منَ الركاب ،ف�أول ما يقوم به ال�شرطي هو تهدئة الطفل وتقدمي
لعب ��ة �أودمي ��ة له للت�س ��لي بها ،قب� � َل الدخول اىل تفا�ص ��يل احلادث
وتقدمي امل�س ��اعدة للآخرين� .أمل�أقل �إن كل �ش ��يء مرتب هنا ومريح
وال داع ��ي للقلق ،كما ح � َ
�دث للتواليت العمومي الذييكون مق�س ��م ًا
يف العادة اىل ق�س ��مني ،رجايل ون�س ��ائي ،لكن الأمر مل يتوقف عند
َ
إعرت�ض الأ�ش ��خا�ص الذين حتولوا من جن�س اىل
هذااحلد بعد �أن �
�آخر �أو الذين ال يعتربون�أنف�س ��هم رجا ًال وال ن�س ��اءً ،نعم �إعرت�ضوا
وطالبوا بو�ضع يافطة �إ�ض ��افية يف التواليتالعمومي ت�شري �إليهم،
ليعرفوا ر�أ�سهم من رجليهم ويح�صلون على التقدير الذي يليقبهم،
حتى و�إن كان من ناحية التواليت.
كل �ش ��يء يج ��ب �أن يو�ض ��ع يف مكان ��ه ال�ص ��حيح ،وال يج ��ب �أن
تختلط الأمور ،وكلما ُق ِّ�س� �مَتْ التفا�ص ��يل واملهام ب�شكل دقيق ،كلما
م�ض ��ت احلي ��اة بدق ��ة و�س ��هولة دون وقوع�إخط ��اء �أو �إلتبا�س ��ات،
والأمر ال يتعل ��ق بالنا�س فقط ،بل وحتى احليوانات ،مثل احلوت
الكبري الذي مَ َّ
ت �إيجاده على �س ��احل جزيرة تك�س ��ل الهولندية ،وقد
مات هذا احلوت معالأ�س ��ف قب َل �أن يتمكن امل�س ��عفون من الو�صول
�إليه ،وبذلك مل ي�ستطيعوا �إعادته اىلاملاء حي ًا ،وخالل هذه العملية
�أطلق ��وا عليه �إ�س ��م (يوهان�س) لتثبي ��ت ذلك عند املخت�ص�ي�ن �أويف
متح ��ف التاريخ الطبيعي .لكن امل�ش ��كلة حدثت حني �إكت�ش ��فوا �أنه
�أنث ��ى ولي� ��س ذكر ًا،عندها طالب خ�ب�راء احليت ��ان يف هولندا على
الفور بتغيري �إ�س ��مه اىل �أ�سم فتاة �أو �أنثىحتى بعد وفاته ،لأن هذا
خط�أ ال يغتفر .لذا �أعادوا ت�س ��جيله يف الوثائق من جديدو�أختاروا
�أ�س ��م (يوهان ��ا) �أ�س ��م ًا جديد ًا للح ��وت حتى وهو مي ��ت ،مع تقدمي
�إعت ��ذار لهذااخلل ��ط بع ��د ت ��داول الإ�س ��م اخلاط ��يء يف ال�ص ��حافة
والتلفزي ��ون .مئ ��ات الأمثلة ميكن ذكرهاهنا تخت�ص ��ر م�ض ��ي هذا
الع ��امل نحو التفا�ص ��يل التي ت�س ��هل حياته حتى لو بدمت�ض ��حكة،
تفا�ص ��يل ت�ض ��ع كل �ش ��يء يف مكانه .قد تبدو الأمر مليئ ًا بالدعابة
�أو رمباالبطر ،لكن الدعابة �أف�ض ��ل من اخلزعبالت والت�ش ��دد الذي
ألي�س ��اجلمال يف �ش ��كل من �أ�ش ��كاله ،نوع ًا
يقهر الب�ش ��ر وال�ش ��جرَ � .
ألي�س اجلمال هو
�
�ب؟
�
ل
والق
والروح
العني
م ��ن الدعابة الت ��ي تريح
َ
احلقيقة التي ُت�سهل حياتنا ونحتاجها جميع َا؟
ُ
كنت �أتنزه ظهيرة البارحة كالعادة،
ُ
إنعطفت في �أحد ال�شوارع واجهتني
وحين �
يافطةكبيرة مكتوب عليها (الطالق على
الطريقة الحديثة) قد عُ لقت على مكتب
كبير ي�شبه الم�ؤ�س�سة .وبما �أني لم �أُجرب
الطالق ،ال على الطريقة القديمة وال
ُ
ت�ساءلت مع نف�سي :كيف يكون
الحديثة ،لذا
الطالق الحديث؟

تقديرا للرجل الرهيف..ت�صورات نن الفريدة عن الن�ساء والأ�شخا�ص والمدن
عالء املفرجي

في هذه المجموعة من المقاالت،
والتي �صدرت عن دار المدى بعنوان
(تقديرا للرجل الرهيف ) بترجمة
د .محا�سن عبد القادر « ت�شارك
الكاتبة المعروفة �أنايي�س نن
ً
تميزا
«بواحدة من �أكثر اليوميات
في تاريخ الكتابة» حيث ت�صوراتها
الفريدة عن الأ�شخا�ص والأماكن
والفنون .مقاالت ومحا�ضرات
ومقابالت  -حول كل �شيء من
العالقات بين الجن�سين �إلى ال�سينما
و�إنغمار بيرغمان �إلى رحالت
المغامرات  -من كتاب اليوميات
ال�شهير.

يف ه ��ذه املجموعة م ��ن املقاالت « ،الن�س ��اء
والرجال»  ،تقدم �أني�س نني نوعً ا من الر�ؤى
احل�سا�س ��ة للنف�س الأنثوي ��ة والعالقات بني
اجلن�س�ي�ن والتي تعترب �سمة مميزة لعملها.

يف «الكتابة واملو�س ��يقى والأفالم»  ،تتحدث
كفنان ��ة وناق ��دة  -يف مراجع ��ات الكت ��ب
والأف�ل�ام  ،ومق ��ال ع ��ن امللحن �إدغ ��ار فاريز
 ،وحما�ض ��رة ع ��ن �إنغمار بريغمان ،وق�ص ��ة
مطبعتها.
فيالف�ص ��ل الثال ��ث والأخ�ي�ر« ،الأماك ��ن
امل�س ��حورة»  ،ت�س ��جل ن�ي�ن رحالته ��ا �إىل
وجه ��ات مث ��ل فا� ��س و�أغادي ��ر يف املغ ��رب ،
وب ��ايل  ،وهربيد�س اجلدي ��دة  ،وكاليدونيا
اجلديدة  -وتختتم مبقالة ق�ص�ي�رة �س ��احرة
بعنوان «جدتي الرتكية».
يف ف�صل الن�ساء والرجال ،ت�شري نن اىل �أن
املر�أة مل تف�صل بني احلب وال�شهوانية التي
�ص ��نعها الرج ��ل .وع ��ادة ما يت ��م اجلمع بني
االثن�ي�ن ؛ حتت ��اج �إما �أن حت ��ب الرجل الذي
تهب نف�س ��ها ل ��ه �أو �أن يحبها .بعد ممار�س ��ة
احل ��ب  ،يب ��دو �أنها بحاج ��ة �إىل الت�أكيد على
�أن ��ه ح ��ب و�أن فع ��ل االمتالك اجلن�س ��ي هو
جزء من التبادل الذي ميليه احلب .ي�ش ��تكي
الرج ��ال من مطالب ��ة الن�س ��اء بالطم�أنينة �أو
التعب�ي�ر ع ��ن احل ��ب .وق ��د �أدرك اليابانيون
ه ��ذه احلاجة  ،ويف الع�ص ��ور القدمية كانت
قاعدة مطلقة مفاده ��ا �أنه بعد ليلة من احلب
 ،كان عل ��ى الرجل �أن يكتب ق�ص ��يدة وينقلها
�إىل حب ��ه قب ��ل �أن ت�س ��تيقظ .م ��اذا كان ه ��ذا
�سوى ربط احلب باحلب؟
وتعتقد �أن الن�س ��اء ما زلن ميانعن املغادرة
املت�سارعة  ،وعدم االعرتاف بالطقو�س التي
حدث ��ت ؛ ال يزال ��ون بحاج ��ة �إىل الكلم ��ات ،

واملكامل ��ة الهاتفية  ،والر�س ��الة  ،والإمياءات
الت ��ي جتع ��ل الفع ��ل احل�س ��ي �ش ��ي ًئا معي ًنا ،
ولي�س جمهو ًال وجن�سي ًا بحت ًا.
ق ��د يختف ��ي ه ��ذا �أو ال يختف ��ي يف امل ��ر�أة
الع�ص ��رية  ،عازمة على �إنكار كل ما�ض ��يها ،
وقد حتقق هذا الف�ص ��ل بني اجلن�س واحلب
ال ��ذي  ،يف اعتقادي  ،يقل ��ل من املتعة ويقلل
م ��ن اجل ��ودة العالي ��ة ملمار�س ��ة احل ��ب .لأن
ممار�س ��ة احل ��ب يت ��م تعزيزها وت�ص ��عيدها
وتكثيفه ��ا م ��ن خ�ل�ال حمتواه ��ا العاطف ��ي.
ميكن ��ك مقارن ��ة الف ��رق م ��ع ع ��ازف منف ��رد
وامل�ساحات ال�شا�سعة لأورك�سرتا.
�أم ��ا الف�ص ��ل الث ��اين املعن ��ون «الكتاب ��ة
واملو�س ��يقى والأف�ل�ام» ،تب ��د�أ م ��ن كت ��اب
«احلقيقة والواقع» لأوت ��و رانك الذي قر�أته
يف مطل ��ع الثالثيني ��ات م ��ن عمره ��ا وكان
عنوانه بالفرن�سية «�إرادة ال�سعادة» وت�شري
اىل �أن هنالك كتب نقر�ؤها يف مرحلة مبكرة
م ��ن حياتنا  ،تتغلغل عميقا يف وعينا وتبدو
فيم ��ا بع ��د �أنه ��ا �أختف ��ت دون �أن ت�ت�رك �أثر ًا
وراءه ��ا  « ،ويف يوم ونح ��ن نت�أمل مواقفنا
وم ��ا م ��ر يف حياتنا لن�س ��تزيد خ�ب�رة منها،
نكت�شف �أن ت�أثريها كان بليغا».
وتكتب يف الف�ص ��ل نف�س ��ه عن �إدغار فاريز
وهو كاتب �أغاين ومو�سيقي وملحن �أملاين،
ول ��د يف �سوفت�س ��ك يف رو�س ��يا ،وت ��ويف
يف فيين ��ا يف النم�س ��ا ،وتق ��ول ع ��ن انغمار
بريجم ��ان املخرج ال�س ��ويدي ال ��ذي يعد من
�أهم �أ�ساطني ال�س ��ينما على مدى تاريخها« :

ما �أن تدرك�أهمية املو�سيقى الهائلة لربجمان،
ميكننا �أن نفهم على نحو �أف�ض ��ل �سعيه لكي
نتلق ��ى �أفالم ��ه كم ��ا نتلق ��ى املو�س ��يقى ،و�أن
ت�ص ��ل الين ��ا مبا�ش ��رة مث ��ل و�ص ��ولها الين ��ا
مالمِ �سة مراكز العاطفة ومتجاوزة التحليل
املف�صل الذي ميار�سه العقل ،علينا �أن نتابع
برجمان بطريق ��ة تختلف عن متابعة الأفالم
ذات البعد الأحادي».
يف الف�ص ��ل الثال ��ث واالخ�ي�ر ملق ��االت نن،
واملعنون “الأماكن ال�س ��احرة ،ت�س ��جل نني
رحالته ��ا �إىل وجه ��ات مث ��ل فا� ��س و�أغادير
يف املغ ��رب  ،وب ��ايل  ،وهربيد� ��س اجلديدة
 ،وكاليدوني ��ا اجلدي ��دة  -وتختت ��م مبقال ��ة
ق�صرية �ساحرة بعنوان “جدتي الرتكية”.
تقول ع ��ن مدينة فا�س :انه ��ا وجدت مدينة
لتبهج حوا�سنا ،ف�أول �إنطباع لها عن املدينة
هي رائحة خ�ش ��ب الأرزالتي فاحت من �أثاث
الفندق ،اما عن املغ ��رب فتقول�“ :أود البقاء
هن ��ا� ،أحبب ��ت الن�س ��اء املتلفع ��ات بغمو� ��ض
بال�س ��واد ،بخطواتهن الإيقاعية وم�ش ��يتهن
املتبخ ��رة وهن يحملن اجل ��رار يف طريقهن
اىل النب ��ع� .أحبب ��ت العي ��ون الت ��ي تلم ��ع
كاجلواهر من وراء النقاب”.
ام ��ا ع ��ن املقال ��ة التي ختم ��ت به ��ا مقاالتها
والكت ��اب واملعنون ��ة “جدت ��ي الرتكي ��ة”
فتحدثنا عن لقاء لها وهي م�س ��افرة على منت
اخلط ��وط اجلوية الفرن�س ��ية اىل نيويورك
ع�ب�ر باري�س ،عندما توقف ��وا يف اثينا جراء
حادثة ح�ص ��لت للطائرة با�صطدامها ب�سرب

من النوار� ��س البحري ��ة ..ولقا�ؤها هذا كان
مع عجوز تركية التي �س ��لمتها ر�سالة باللغة
الفرن�س ��ية من ابنتها الت ��ي تدر�س الطب يف
ال�س ��ورربون حي ��ث تطلب ح�ض ��ور والدتها
حلف ��ل تخرجها من اجلامع ��ة  ،والتي عهدت
بوالدته ��ا اىل اخلط ��وط اجلوية الفرن�س ��ية
للح�ضور اىل احلفل هذا.
و �أنايي� ��س ن ��ن (  )1977– 1903م�ؤلف ��ة
�أمريكية من �أ�صل �إ�سباين -كوبي وفرن�سي
حي ��ث تربت هن ��اك .وقد ق�ض ��ت ً
بع�ض ��ا من
عمره ��ا يف �إ�س ��بانيا وكوب ��ا ولكنها عا�ش ��ت
معظ ��م حياته ��ا يف الواليات املتح ��دة حيث
�أ�صبحت هناك م�ؤلفة معرتف بها .ولقد �ألفت
يوميات ا�س ��تمرت الكرث من �ستني عامًا ،بد ًء
م ��ن �أن كان عمرها �أحد ع�ش ��ر عامًا ،وانتها ًء
مبرحل ��ة ما قبل مماتها بف�ت�رة وجيزة .وقد
ن�ش ��رت �أي�ض ��ا رواي ��ات و درا�س ��ات نقدي ��ة
ومق ��االت وق�ص ���ص ق�ص�ي�رة و�أدب �إباحي.
و�أي�ض ��ا ُن�ش ��ر الكثري من �أعمالها بعد مماتها
وم ��ن �ض ��منها :مثل ��ث الزه ��رة وطي ��ور
�صغرية.
تع ��د نن من �أف�ض ��ل كت ��اب الأدب الإباحي.
حي ��ث كانت من �أول الن�س ��اء الالتي تعمقن
يف كتاب ��ة الأدب الإباح ��ي ،ولق ��د كان ��ت
بالت�أكي ��د �أول ام ��راة ب ��ارزة يف الغ ��رب
املعا�ص ��ر والت ��ي عرف ��ت بكتاب ��ة الأدب
الإباح ��ي .قب ��ل ظهور ن�ي�ن ،كان ��ت كاتبات
الأدب الإباحي نادرات ،مع ا�س ��تثناء بع�ض
الكتاب .
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اقــــرأ
�ساعي الربيد يدق الباب
ً
دوما مرتني

�ص ��درت عن دار املدى رواية "�ساع ��ي الربيد يدق الباب دوما
مرت�ي�ن" للكاتب االمريكي جيم�س موالهان كني ترجمة احمد
ح�س ��ن املعيني .الرواية التي �صدرت ع ��ام  ،1934و�صنفت
على �أنه ��ا رواية جرمية قائمة على حبك ��ة �سايكولوجية� ،أو
�ضمن منط من الروايات عرفت بالروايات ال�سوداوية التي
تتميز بجو حمبط م�صحوب برتكيز على اخللطة ال�سحرية
بني اجلن�س والعنف الت ��ي تقود احلبكة الدرامية وت�سيطر
على �أغلب تفا�صيل الرواية ،وقد حتولت اىل فيلم �سينمائي
حقق جناحا كبريا.

ج������ام������ع������ة ك��������رب����ل���اء ت��������������زرع الأ��������ش�������ج�������ار
املناط ��ق ال�سكنية والب�ساتني من
خ�ل�ال زي ��ادة الغط ��اء النبات ��ي
ون�سب ��ة الأوك�سج�ي�ن ومن خالل
�سح ��ب التلوث من اجل ��و .وذكر
�أن الأ�شج ��ار املغرو�س ��ة ه ��ي
نبات ��ي (املورينغ ��ا ،وااللبيزي ��ا)
والت ��ي ه ��ي عب ��ارة ع ��ن �أ�شجار
ظلي ��ة كب�ي�رة ،متفرع ��ة و�سريعة
النم ��و .وتاب ��ع� :إن زي ��ادة
امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء ه ��و احلل
الأمث ��ل والأ�سه ��ل ال ��ذي نواج ��ه
في ��ه تقلب ��ات اجل ��و ولذل ��ك ف� ��إن
اجلامع ��ة تدعو حت ��ى املواطنني
اىل العمل عل ��ى زراعة اال�شجار
يف املناط ��ق الفارغة بني الأحياء
ال�سكني ��ة و�أمام ال ��دور ال�سكنية
و�إن اجلامع ��ة تدعم �أية مبادرات
م ��ن جه ��ات وم�ؤ�س�س ��ات ر�سمية
ومواطنني.

مع توقع �صيف (جهنمي) يف العراق ب�سبب قلة
الأمطار وزيادة م�ساحات الت�صحر وق ّلة الأرا�ضي
الزراعية �أعلنت كلية الزراعة بجامعة كربالء عن
بدء العمل بغر�س عدة �آالف من الأ�شجار دائمة
اخل�ضرة بهدف امل�ساهمة يف تقليل درجات احلرارة
واال�ستقرار املناخي.
علي لفتة �سعيد
مدي ��ر اع�ل�ام اجلامع ��ة ،يحي ��ى
الطائي ،قال ان التقلبات املناخية
وم ��ا �سيح�ص ��ل م ��ن ت�صاعد يف
ح

ول العا

لم

درج ��ات احلرارة وبه ��دف تكاف�ؤ
العمل ب�ي�ن اجلامعة وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة الأخ ��رى �ش ��رعت
اجلامع ��ة بتنفيذ م�ش ��روع زراعة
ع ��دة �آالف م ��ن الأ�ش ��جار م ��ن
الن ��وع املعمر واملثمر يف عدد من
املدار� ��س والدوائ ��ر احلكومي ��ة.
و�أ�ض ��اف �أن هذا امل�ش ��روع ي�أتي
مكم�ل�ا مل�شروع الع ��راق الأخ�ضر

خل�سارة الوزن ...ال تتناول
الإفطار قبل الـ� 11صباح ًا

ال ��ذي �أطلقت ��ه وزارة التعلي ��م
العايل والبح ��ث العلمي الهادف
�إىل زراع ��ة ملي ��ون �شج ��رة يف
عم ��وم الب�ل�اد .و�أ�ش ��ار اىل ان
العم ��ل ب ��د�أ بتوزي ��ع ال�شت�ل�ات
ب�ي�ن مزارع ��ي ق�ض ��اء احل�سينية
وكاف ��ة دوائ ��ر املحافظ ��ة والتي
�ستك ��ون ج ��دارا مهم ��ا ل�ص ��د
ا لعو ا �ص ��ف الرتابي ��ة عن

عقد زواج عراقي ..مقدم املهر باقة ورد وامل�ؤخر حج �إىل بيت اهلل
اتف ��ق زوج ��ان عراقي ��ان عل ��ى �أن يك ��ون مق ��دم
مهرهم ��ا باق ��ة ورد وامل�ؤخ ��ر احل ��ج �إىل بي ��ت
الل ��ه احل ��رام ،يف حدث الف ��ت �أ�شع ��ل من�صات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لك�س ��ره كل قواع ��د
مهور ال ��زواج ه ��ذه الأيام .وق ��ال العري�س
حمم ��د معن العزاوي� ،إن ��ه اتفق مع زوجته
و�أهله ��ا على �أن يكون مقدم املهر واملدون يف

عق ��د املحكمة باقة ورد و�ألف دينار �أي ما يعادل
(� 75سنتا) يف ح�ي�ن �سجل م�ؤخر الزواج حجة
�إىل بي ��ت الله مبكة املكرم ��ة .و�أو�ضح العزاوي
�أن ��ه وزوجت ��ه ق ��ررا اتخ ��اذ ه ��ذا الق ��رار بهدف
ح ��ث ال�شب ��اب عل ��ى ال ��زواج وك�س ��ر الأع ��راف
االجتماعية التي �ألزم ��ت دفع مهور مرتفعة مما
�أدى �إىل الع ��زوف ع ��ن ال ��زواج نتيج ��ة تف�ش ��ي

ال�شائعات تالحق �شاكريا
بعد انف�صالها عن بيكيه
ن�صح خبري بريطاين الأ�شخا�ص الذين يحاولون �إنقا�ص
�أوزانهم بتناول الإفطار بعد ال�ساعة � 11صباح ًا.
وف�ق� ًا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،فقد ق��ال تيم
�سبيكتور� ،أ�ستاذ علم الأوبئة اجلينية يف م�ست�شفى "كينغز
كوليدج" بلندن� ،إن االنتظار ب�ضع �ساعات �صباح ًا قبل تناول
الإفطار ،هو احلل الأف�ضل لأولئك الذين يحاولون �إنقا�ص الوزن.
و�أو�ضح قائ ًال" :يف ال�سنوات الأخ�يرة� ،أ�صبح معظم الأ�شخا�ص
يتناولون الع�شاء يف وقت مت�أخر كثري ًا مقارنة بالأجيال ال�سابقة.
فالغالبية العظمى من النا�س حول العامل يتناولون الع�شاء حالي ًا
يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،ومن ثم ف�إن الإفطار يف ال�ساعة 11
�صباح ًا �سي�ضمن �صوم الأ�شخا�ص ملدة � 14ساعة تقريب ًا ،وهي
الطريقة املثلى لإنقا�ص الوزن" .و�أ��ض��اف" :ميكن �أن ي�ساعد
ا ّتباع هذه ال�سرتاتيجية لب�ضعة �أ�شهر الأ�شخا�ص على خ�سارة
ما بني  2كغم و 5كغم من �أوزانهم" .ولفت �سبيكتور �إىل �أن
امليكروبات يف �أمعائنا لها �إيقاع يومي مثلنا وحتتاج �إىل فرتة
راحة ،ومن ثم فكلما مت ت�أخري وقت تناول وجبة الإفطار ،كلما
كان الأمر �أف�ضل ل�صحة الأ�شخا�ص و�أوزانهم.

البطال ��ة و�ضنك العي� ��ش ،م�ضيف� � ًا �أن كثريا من
ال�شب ��اب يريدون الزواج ولك ��ن املهور املرتفعة
وتكالي ��ف ال ��زواج املالي ��ة حت ��ول بينه ��م وبني
�سعادتهم .ودع ��ا العري�س ،العائالت �إىل البحث
ع ��ن حي ��اة كرمي ��ة لبناته ��ا بتزويجه ��ن �إىل من
ي�ستح ��ق ،دون فر� ��ض مبالغ مالي ��ة كبرية كمهر
يقدم للزواج من قبل من يطلبون �أيديهن.

فيلم يروي �سرية حياة مادونا "ملكة البوب"

مل مت� ��ض �سوى �أيام على انف�صال املغنية العاملية �شاكريا عن
الع ��ب كرة القدم جريارد بيكيه ،حت ��ى بد�أت ال�شائعات تطال
احلياة اخلا�صة ل�شاكريا واحلديث عن عالقة جديدة.
وانت�ش ��رت على مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي توقعات
بارتباط املغنية �شاكريا باملمثل العاملي كري�س �إيفانز،
وذلك بع ��د متابع ��ة الأخريين بع�ضه ��ا البع�ض على
"ان�ستغ ��رام" .ومت و�ضع ح ��د لل�شائعات مبكرا
بع ��د �أن ك�سر جنم كابنت �أمري ��كا ال�صمت ب�ش�أن
ه ��ذه امل�س�أل ��ة م�ؤخ ��را ،حي ��ث �س� ��أل �صحف ��ي
�إيفانز عن قراره مبتابعة �شاكريا على و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف حدث �أقيم يف م�سرح
�إلكابيتان يف هوليوود.
ل�ي�رد �إيفام ��ز "مل �أقابلها قط ،لكنن ��ي معجب كبري
به ��ا" ،ثم �سُ ئل املمث ��ل عما �إذا كان مهتم ��ا بالظهور يف
�أح ��د مقاطع الفيديو املو�سيقي ��ة اخلا�صة بها ،ف�أجاب:
"يا �إلهي� ،س�أكون حمرجا جدا من الوقوف بجانبها".

عُر� ��ض عل ��ى بطل ��ة م�سل�س ��ل "�آنا حتت
املجه ��ر" ،جولي ��ا غارن ��ر ،جت�سي ��د
�شخ�صي ��ة املغني ��ة وكاتب ��ة الأغ ��اين
واملمثل ��ة الأمريكي ��ة مادون ��ا ،يف فيل ��م
مرتق ��ب ي ��روي �سريته ��ا ،وف ��ق م ��ا
ك�شف ��ت م�ص ��ادر مطلعة عل ��ى امل�شروع
ملجل ��ة "فرايت ��ي" .و�أ�ض ��اف واح ��د من
ه ��ذه امل�ص ��ادر ،للمجل ��ة� ،أن غارنر هي
املر�شح ��ة الأوف ��ر حظ ًا للح�ص ��ول على
ال ��دور من بني �أك�ث�ر م ��ن � 10أخريات.
وق ��ال �آخ ��ر �إن فري ��ق غارن ��ر يدر� ��س
العر�ض ويتوقع �أن يوافق عليه.
الفيل ��م تت ��واله �شرك ��ة يونيفر�س ��ال
بكت�ش ��رز ،ويدور حول بداي ��ات الفنانة
الأمريكي ��ة املث�ي�رة للج ��دل� .ستت ��وىل
مادونا �إخراج الفيلم بنف�سها.
مل يعلن �إىل الآن عن موعد لبدء ت�صوير
الفيلم �أو طرح ��ه �أو هوية املمثلني فيه.

ومن بني م ��ن تناف�سوا عل ��ى احل�صول
عل ��ى دور مادونا املمثل ��ة فلورن�س بيو
أودي�سا يونغ� ،إ�ضافة
و�أليك�س ��ا دميي و� ّ
�إىل املغنيت�ي�ن بيب ��ي ريك�س ��ا و�س ��كاي
فرييرا.

�أ�سو�أ نكتة �أطلقت خالل الأ�سبوع
املا�ضي ما قاله بيان وزارة الرتبية
من �أن حار�س �إحدى املدار�س قام
ب�سرقة �أ�سئلة االمتحانات ،ويف
رواية وزارة الرتبية نعرف �أن
"حار�س بناية تربية الر�صافة
الثانية متكن من الو�صول �إىل
مفاتيح القا�صات (اخلزنات) التي
حُتفظ بها الأ�سئلة وا�ستخراجها
وبيعها وت�سريبها على �صفحات يف
مواقع التوا�صل االجتماعي" ..وال
�أريد �أن �أدخل يف نقا�ش "بيزنطي"
مع ا�صحاب البيان  ،ولن يذهب
بي احلال و�أتخيل �أن احلار�س
ارتدى "طاقية الإخفاء" ل�سرقة
مفاتيح القا�صات التي حتفظ فيها
الأ�سئلة ..طبع ًا مل ت�صل خميالت
وا�ضعي �ألف ليلة وليلة �إىل �سرد
حكاية خيالية مثل حكاية احلار�س،
وتزداد الكوميديا ال�سوداء قتامة
حني نقر�أ بيان جهاز الأمن الوطني
الذي يخربنا �أنه اطلع على امل�ؤمتر
ال�صحفي لوزير الرتبية حول
التحقيقات ب�ش�أن ت�سريب الأ�سئلة
االمتحانية ،و�أن التحقيق مل ينته
بعد و�أن املتهمني هم �أع�ضاء يف
اللجان االمتحانية وم�س�ؤول الأمن
يف مديرية الرتبية ،و�أين اختفى
احلار�س �أيها ال�سادة؟ ،العلم عند
وزارة الرتبية بالت�أكيد.
نرتك احلار�س يف حقل الأ�سئلة ،مع
االعتذار للكاتب الأمريكي �سالينجر
�صاحب الرواية ال�شهرية "احلار�س
يف حقل ال�شوفان" ،والتي ي�شكو
البطل فيها من غياب ال�صدق رغم
�أنه مل يكن يف يوم من الأيام طالب ًا
يف �إحدى مدار�س وزارة الرتبية
العراقية  ،ونعود ،رمبا للمرة الألف،
للحديث عن الدميقراطية التي يفهمها
البع�ض ب�أنها حكم الأغلبية يف
تدمري حياة الأقلية وال�سيطرة عليهم
 ..فمنذ �سنوات وحزب الف�ضيلة،
رغم �أنه ال يتمتع بالأغلبية �سواء
يف الربملان �أو احلياة ال�سيا�سية،
�إال �أنه م�صر على �أن يفر�ض �إرادته
على الآخرين ،ويف كل مرة ينبهنا
احلزب ب�أن البالد بحاجة �إىل خدماته
ولهذا جتده يخرج يف تظاهرات بني
احلني والآخر ،مرة من �أجل تطبيق
لتغيري قانون الأحوال ال�شخ�صية،
ومرة لرف�ض مناق�شة قانون العنف
الأ�سري ،ومرات �ضد الن�ساء
ال�سافرات ،ويف الفرتة الأخرية
وجد يف الفعاليات الغنائية متنف�س ًا
له  ،ف�أخذ يهدد ويتوعد ويحذر كل
من يقول "�آه ياليل ياعني" ب�صوت
عال دون �أخذ موافقة احلزب ودفع
اجلزية له.
لعل ال�س�ؤال الأهم ملن يتابع الو�ضع
يف العراق هو :هل ما جرى يف
تظاهرات منع احلفالت الغنائية،
مقطوع ال�صلة مبا جرى ويجري من
خراب؟ .
ميكن حلزب الف�ضيلة �أن ينظم
تظاهرة �ضد احلفالت الغنائية ويهدد
باحلرق ،ولكنه حتم ًا �سيعجز عن
�إقناع املتظاهرين بفوائد البطالة،
وباملنافع التي تعود عليهم من خالل
الف�ساد املايل امل�ست�شري ،وبرائحة
اخلراب التي انت�شرت يف معظم مدن
العراق .ولهذا �س�أعلن ا�ستعدادي
مل�شاركة حزب الف�ضيلة تظاهراته
�ضد املدعو �سعد املجرد � ،أو �أي
مطرب ت�سول له نف�سه االقرتاب من
بغداد ،لكنني �أ�شرتط عليه �أن ي�شرتك
معنا ،نحن امل�ساكني ،يف تظاهرة،
�ضد �سرقة املال العام وقتل �شباب
االحتجاجات.

با�سل العزيز لـ(املدى)� :ساعود للغناء تلبية لرغبة اجلمهور
� صباح الجما�سي
الم�ص ��ور ال�صحف ��ي� ،ش ��ارك ف ��ي
دورة نظمته ��ا وكال ��ة ال�صحاف ��ة
والإع�ل�ام الدولي ��ة ع ��ن الت�صوي ��ر
ال�صحفي ،حيث قدم فيها محا�ضرة
ع ��ن الت�صوي ��ر الفوتوغراف ��ي،
وق ��ال الجما�س ��ي :تناول ��ت �أثن ��اء
الور�شة تج ��ارب �أغلب الم�صورين
ال�صحفيي ��ن المتميزي ��ن ،ومنه ��م:
ر�ضا غات ��ي ،ورمزي حيدر ،وفالح
خيب ��ر ،وال�ش ��اب �سفي ��ن حمي ��د،
و�ستيف ماكوري.
 م�ؤيد البدري
�شي ��خ المعلقي ��ن وال�شخ�صي ��ة
الريا�ضية الب ��ارزة ،تم ت�شييعه في
مق ��ر اقامته ف ��ي �سكوتالن ��د �شمال
المملك ��ة المتح ��دة ،و�ش ��ارك ف ��ي
الت�شيي ��ع الع�شرات م ��ن العراقيين
والع ��رب تقديرا للدور ال ��ذي لعبه
الراح ��ل ف ��ي الريا�ض ��ة العربي ��ة
والعراقي ��ة ،وكانت عائل ��ة الراحل
قد رف�ضت ،توجيه ��ا حكوميا بنقل
جثم ��ان البدري �إلى بغ ��داد لإجراء
مرا�سيم الت�شيي ��ع والدفن .واكدت

 املدى  /هيفاء القره غويل

انه ��ا تنفذ و�صية البدري بان يدفن
في المدينة التي تقيم فيها عائلته.

� إيهاب محمد
المو�سيق ��ي ،انته ��ى م ��ن ت�أ�سي� ��س
�أورك�ست ��را مو�سيقي ��ة جدي ��دة
تت�أل ��ف م ��ن  100 - 80ع ��ازف من
مختلف الأجيال المو�سيقية هدفها
الرئي�س هو �إعادة الروح والحياة
�إلى م�ؤلفاتنا الغنائية العراقية منذ
ع�شرينيات القرن الما�ضي و�ص ً
وال
�إلى اليوم.

مطرب وملحن عراقي قدم
العديد من االعمال الغنائية،
انطالقته الفنية بد�أت يف
الت�سعينيات ومازال م�ستمرا
وغنى عدة الوان ولهجات وحلن
للكثري من الفنانني العرب
ودخل م�ؤخرا جمال التمثيل..
انه الفنان العراقي با�سل
العزيز الذي كان لـ(املدى) هذا
احلوار معه-:

الطقس

*كيف ت�صف جتربت ��ك الدرامية االوىل؟ وهل
�ستكون لك جتارب مقبلة؟
مل تك ��ن جتربت ��ي الدرامي ��ة االوىل موفق ��ة %100كم ��ا اعتقد ،ولكن االقب ��ال اجلماهريي
كان كب�ي�را ن�سبي ًا ،وان ��ا اعتز به ��ذا جدا ،وان
�شاء الله �ست�شاهدوين يف اعمال اخرى .هناك
اكرث من عر�ض قدم يل ،وهو قيد الدرا�سة ،عن
طريق املنت ��ج يو�سف الع ��زاوي واملمثل احمد
طعمة التميمي.
*ماه ��و ر�أي ��ك بربام ��ج م�سابق ��ات ال�ص ��وت
العراقية؟ وماه ��و ر�أيك بلج ��ان التحكيم التي
ا�صبح عليها لغط كبري يف ال�شارع؟
اغل ��ب البل ��دان العربي ��ة تقي ��م مهرجان ��اتلال�صوات ال�شابة الهدف منها اكت�شاف خامات
جديدة تغني ال�ساحة الغنائية وت�شكل امتدادا
لالغنية العراقية وخ�صو�صيتها املتميزة ،عرب
فتح املجال لها للدخول اىل الو�سط الفني الذي
يتط ��اب مبالغ مالية كبرية ف�ض�ل�ا عن االنفتاح

عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لت�سليط
ال�ضوء عليها.
اما بالن�سبة للج ��ان التحكيم ،ولهم كل التقدير
واالح�ت�رام ،فاالختيار كان عن طريق قناة "ام
بي �سي" .امتنى لهم كل التوفيق وان يختاروا
ا�سما ًء تليق بالفن العراقي وا�سم العراق.
*بر�أيك ملاذا االغنية العراقية مطلوبة عربيا؟
اجلمه ��ور العرب ��ي يع�ش ��ق اللهج ��ة العراقيةونربته ��ا احلزينة ف�ضال ع ��ن ايقاعات االغنية
العراقي ��ة املتمي ��زة ،ويلطبون من ��ا عند لقائهم
التح ��دث باللهج ��ة العراقية واول م ��ا يبد�أون
ال ��كالم ب� �ـ "�شلون ��ك عين ��ي" .كم ��ا ي�شي ��دون
باختي ��ار الكلم ��ات املع�ب�رة لالغ ��اين العراقية
وايقاعاته ��ا اجلميل ��ة وبانه ��ا امت ��داد لالغاين
ال�سابق ��ة وان كانت �سريع ��ة وراق�صة .لذلك ال
ميكنن ��ا القول ان االغني ��ة العراقية �سيئة النها
و�صلت للم�ستمع العربي مبكرا و�شكلت جزءا
من ذوقه الفني.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

*من ه ��و الفنان او الفنانة ال ��ذي تود ان يقدم
عمال من احلانك؟
ق ��ررت التوقف ع ��ن التلح�ي�ن والرتكيز علىالغناء الن اجلمهور عرفني مطربا ومل�ست عتبا
منه يف اكرث من مرة ب�سبب غيابي عن ال�ساحة
الفني ��ة ب�سب ��ب ان�شغايل بالتلح�ي�ن ،متمنيا ان
يغن ��ي احلاين ع ��دد م ��ن الفنانني الع ��رب مثل
الفن ��ان ف�ض ��ل �شاك ��ر او ح�س�ي�ن اجل�سم ��ي او
�شريين ،ومن العراق الفنانة ا�صيل هميم.
*كيف ت�صف ال�ساحة الفنية العراقية اليوم؟
ال�ساح ��ة الفني ��ة العراقي ��ة ممت ��دة م ��ناالربعيني ��ات واخلم�سيني ��ات واال�ص ��وات
جميل ��ة ج ��دا ومازال ��ت ممت ��دة لغاي ��ة الي ��وم
وال نري ��د ان نظلم اح ��دا هناك ا�ص ��وات �شابة
رائع ��ة وحاملني ا�سم الع ��راق عاليا مثل فناين
جيل ��ي واالقدم منا ومن حلقنا فاللون العراقي
ممي ��ز ومطلوب من اجلمي ��ع والدليل ماحتققه
االغنية العراقية عربيا .
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