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ق ��ال م�س� ��ؤول بيئ ��ي �إن الب�ص ��رة خ�س ��رت  3مالي�ي�ن �ش ��جرة ،معت�ب�ر ًا ذل ��ك كارثة
وا�ضحة املعامل.
وق ��ال رئي�س جلنة الت�شجري والأحزمة اخل�ضراء عالء البدران� ،إن «�أكرث من ثالثة
ماليني نخلة يف الب�صرة والتي تقع يف الب�ساتني مت جتريفها».
و�أ�ضاف البدران� ،أن «التجريف كان ب�سبب احلروب ما �أدى �إىل الق�ضاء على �أكرث
من  %70من �أف�ضل �أنواع النخيل يف العامل».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الب�ص ��رة كانت حتتوي �أكرث م ��ن �ستة ماليني نخلة� ،أما الآن ف�إنها
ت�ض ��م مليون�ي�ن ون�صف امللي ��ون نخلة» ،معت�ب�را �أن «هذه تعد كارث ��ة بيئية وا�ضحة
املعامل».
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مخاوف من «نكث المالكي» لتعهداته بعد ت�شكيل الحكومة

اجتماع منزل «مام جالل» يك�شف ت�صدع الإطار
التن�سيقي وغياب  4قيادات رئي�سية
 بغداد /تميم الح�سن
مييل التيار ال�صدري ،الذي ان�سحب م�ؤخر ًا
م ��ن الربملان ،لالعتقاد ب ��ان املفاو�ضات بني
«الإط ��ار التن�سيق ��ي» والق ��وى الت ��ي كانت
�ضمن «التحالف الثالثي» م�صريها «الف�شل»
ب�سبب «غياب ال�ضمانات».

وعل ��ى الرغم من ان �سري التفاهمات مع تلك
القوى اظه ��ر م�ؤ�شرات «قب ��ول التن�سيقي»
ب ��كل ال�ش ��روط الت ��ي قدمه ��ا احل ��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين وحتالف ال�سيادة
ال�سن ��ي ،اال ان ��ه مل تظهر حت ��ى االن نتائج
ملمو�سة ملا ميكن اعتباره «تفاهما نهائيا».
«التن�سيق ��ي» ب ��دوره يب ��دو غ�ي�ر متفائ ��ل

ب�إقن ��اع حلفاء زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در او احل ��زب الدميقراط ��ي عل ��ى
االق ��ل ،باالن�ضمام اىل جه ��وده يف ت�شكيل
احلكوم ��ة اجلديدة ،ويعول �أكرث على جمع
م�ؤيدي ��ن من االح ��زاب االخ ��رى وا�ستمالة
جزء من «ال�سيادة».
واظهر �أح ��دث اجتماع لـ»االطار التن�سيقي»

م ��ع الق ��وى املقرب ��ة من ��ه �ضم ��ن م ��ا يطلق
عليه «الثبات الوطن ��ي» ،وهم حتالف عزم،
واالحت ��اد الوطني الكرد�ست ��اين ،والنواب
امل�سيحي�ي�ن ،االن�شق ��اق ال ��ذي ح ��دث داخل
املجموع ��ة ال�شيعية ب�سب ��ب اخلالفات على
املنا�صب.
وب ��دا ن ��وري املالك ��ي ،زعيم ائت�ل�اف دولة

القان ��ون وال ��ذي يق ��ود فعلي ��ا الـ»تن�سيقي»
مت�ص ��درا االجتم ��اع ال ��ذي ج ��رى م�س ��اء
االثن�ي�ن ببغ ��داد يف من ��زل «م ��ام ج�ل�ال»
الرئي� ��س العراق ��ي الراحل ،بغي ��اب قيادات
رئي�سية منه ��م هادي العامري زعيم حتالف
الفتح ،واملقرب من «املالكي».
 التفا�صيل �ص3

الكاظمي :قانون الأمن
الغذائي لي�س بدي ًال عن
الموازنة

متث ��ل العمال ��ة الأجنبي ��ة تهدي ��دا لالقت�ص ��اد العراق ��ي
ول�س ��وق العمل ،فهي تارة تقو� ��ض فر�ص العمل لل�شباب
العاطلني والباحثني عن ��ه يف الأ�سواق املحلية والقطاع
اخلا�ص املتمثل بامل�صانع وامل�شاريع اال�ستثمارية ،الذي
يعد ال�سبيل الوحيد بعد ايقاف التعيينات جراء الرتهل
الوظيف ��ي يف دوائر الدولة وقلة الإي ��رادات املالية الذي
يعي ��ق خلق درج ��ات وظيفية للك ��م الهائل م ��ن العاطلني
واخلريج�ي�ن وت ��ارة تع ��د العمال ��ة الأجنبي ��ة الطري ��ق
ال�شرع ��ي لتهريب العمل ��ة ال�صعبة (ال ��دوالر) اىل خارج
البالد.
يتقا�ضى العامل الأجنبي راتبا �شهريا يرتاوح بني 400
اىل  600دوالر� ،أو ق ��د يزي ��د عن ذلك ،ووف ��ق �إح�صائية
بع ��دد العم ��ال الأجان ��ب الذي ��ن يبل ��غ عدده ��م �أك�ث�ر من
� 400أل ��ف عامل ب�ي�ن �شرعي وغري �شرع ��ي غالبيتهم من
جن�سي ��ات جن ��وب �شرقي �آ�سي ��ا و�أفارقة وهن ��ود ،ف�ض ًال
ع ��ن �سوريني ولبنانيني ،فان  240ملي ��ون دوالر �شهريا
تذهب اىل خارج البالد كرواتب للعمال الأجانب.
 التفا�صيل �ص2

ا�ستنفار �صحي لل�سيطرة
على الموجات الوبائية

ذكر تقرير �أمريكي ب�أن العراق بد�أ ي�ستعني بطائرات كورية يف طلعاته منذ
الأ�سب ��وع املا�ضي ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنها �ستعزز من قدرت ��ه اجلوية يف مالحقة
تنظيم داع�ش الإرهابي.
� أف ��اد تقرير ملجل ��ة (فورب�س) الأمريكية ،ترجمته (امل ��دى) ،بـ «انطالق اول
طلع ��ة قتالي ��ة لإحدى طائ ��رات التدري ��ب القتالية اخلفيف ��ة ( T-50غولدن
ايغ ��ل) ،كورية ال�صن ��ع التابعة للقوة اجلوي ��ة العراقية وذل ��ك بتاريخ 22
حزيران”.
و�أ�ضاف التقرير� ،أن “ادخال هذه الطائرات �إىل اخلدمة �سيعزز يف النهاية
القدرة القتالية للحملة اجلوية امل�ستمرة للعراق �ضد م�سلحي تنظيم داع�ش
االرهابي الذين ما يزالون يهددون امن البلد”.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن “العراق كان قد وق ��ع عام  2013عقدا مع كوريا اجلنوبية
ل�ش ��راء  24طائرة من طراز T-50( ،غولدن ايغل) وبد�أ ي�ستلم دفعات هذه
الطائرات اعتبارا من �آذار عام .»2017
ولف ��ت� ،إىل «ا�ست�ل�ام  6طائ ��رات كدفع ��ة �أوىل ثم توالت الدفع ��ات الأخرى
الحق ��ا ،مع ذل ��ك ف�إنه ��ا مل ت�ستخدم لأ�سب ��اب تتعلق مب�ش ��اكل متويلية ،وقد
يتغري ذلك قريب ًا».
و�ش ��دد التقرير ،عل ��ى �أن «ا�سراب طائ ��رات ( )F-16العراقي ��ة تقوم حالي ًا
بتنفي ��ذ اجل ��زء الأكرب م ��ن الطلع ��ات اجلوية �ضد اه ��داف تنظي ��م داع�ش،
خ�صو�صا املوجودة يف املناطق القروية النائية يف �شمايل وغربي البالد”.

 بغداد /المدى

رعاة الجامو�س في نهر ديالى  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

�إي������ران ت��وا���ص��ل ق��ط��ع ال��م��ي��اه ع���ن دي��ال��ى
 بغداد /فرا�س عدنان
توا�صل �إيران قط ��ع املياه عن العراق،
و�سط حدي ��ث عن حتركات دبلوما�سية
عل ��ى م�ست ��وى املنظم ��ات الدولي ��ة من
اج ��ل عر�ض هذه اخل ��روق� ،أما وزارة
الزراعة فق ��د ا�ضطرتها الأزم ��ة املائية
�إىل خف�ض خطتها ال�صيفية �إىل ،%50

و�س ��ط حتذيرات �أطلقه ��ا مراقبون من
عدم �إمكانية ت�أم�ي�ن مياه ال�شرب العام
املقب ��ل يف دي ��اىل ومناط ��ق نهاي ��ات
الأنهر.
وق ��ال م�ست�شار ال ��وزارة ع ��ون ذياب،
�إن «الع ��راق لديه رغبة بان تكون هناك
ح ��وارات ولق ��اءات للتباح ��ث فني ًا مع
اجلان ��ب الإي ��راين ب�ش� ��أن الإجراءات

املتخذة خالف� � ًا ملا من�صو� ��ص عليه يف
الأعراف الدولية».
و�أ�ض ��اف ذي ��اب� ،أن «اللق ��اء مل يحدث
لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل» ،م�ش ��دد ًا على
�أن «املنطق ��ة التي ت�أث ��رت بالإجراءات
الإيرانية هي نه ��ر دياىل ب�شكل رئي�س
وخا�ص ��ة �س ��د دربندخان ال ��ذي يغذيه
نه ��ر �س�ي�روان وجمموعة �أنه ��ر �أخرى

ت�أت ��ي من اجلانب ال�شرق ��ي �إ�ضافة �إىل
�سد حمرين».
و�أ�شار� ،إىل �أن «املعروف لدى العراق،
�أن هن ��اك �أربعة �أنه ��ر رئي�سة مت تغيري
م�ساره ��ا وكانت تغذي �س ��دي حمرين
ودربندخان ،وهي (�سريوان ،زامكان،
عبا�سيان ،الوند)».
 التفا�صيل �ص3

�أك ��دت هيئة االنواء اجلوية ع ��ودة املنخف�ض احلراري �إىل البالد ،لكنها
توقعت انخفا�ض� � ًا جديد ًا يف درجات احلرارة خالل الأيام املقبلة ب�سبب
تقلبات الطق�س.
وق ��ال مدير اعالم الهيئة عام ��ر اجلابري� ،إن «درج ��ات احلرارة عاودت
�إىل االرتف ��اع من ��ذ �أم�س الأول ،وقد �س ��جلت بغداد �أم� ��س  41درجة �أما
املناط ��ق ال�شمالية تراوحت ب�ي�ن � 36إىل  ،41يف ح�ي�ن و�صلت املناطق
الو�سط �إىل  44درجة ،و�أعلى درجة كانت يف الب�صرة بـ  45درجة».
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن «املرتف ��ع اجلوي ال ��ذي تعر�ضت ل ��ه البالد قبل
يوم�ي�ن قد ّ
قل ت�أثريه بعد �أن �أ�سهم يف ت�صاعد الغبار وانخفا�ض درجات
احلرارة».
�أو�ض ��ح� ،أن «املنخف�ض اجلوي احلراري الذي ب ��د�أ ال�شهر احلايل عاود
ن�شاطه جمدد ًا من خالل الت�صاعد امل�ستمر».
وا�ستطرد اجلابري� ،أن «درجات احلرارة تكون يف تذبذب بني االرتفاع
واالنخفا� ��ض ،فبع ��د االرتف ��اع التدريجي ال ��ذي �سوف ن�شه ��ده �سيكون
هناك انخفا�ض لأننا �أمام حالة تقلبات جوية وعدم ا�ستقرار الطق�س».
وم�ض ��ى اجلاب ��ري� ،إىل �أن «ت�صاع ��د الغبار هو �أمر متوق ��ع ولكنه وفق
املعطيات احلالية �سيكون ب�سيط ًا وال ي�ؤثر يف احلياة العامة».

م���ا ب��ي��ن ث����ورة ال��ع�����ش��ري��ن ال��ع��راق��ي��ة
وي�������وم الأن�����������زاك الأ����س���ت���رال���ي
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تخوم المتو�سط ..حيث ينتهي �شجر الزيتون
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ال�سالح المنفلت والعوز يفاقمان م�ؤ�شرات الجريمة خالل الأ�شهر الأخيرة
 بغداد /ح�سين حاتم

ارتفعت معدالت الجريمة خالل
الأ�شهر الأخيرة ب�شكل ملحوظ،
نتيجة تردي الو�ضع االقت�صادي
وانت�شار ال�سالح وت�صاعد اعمال
العنف� ،إ�ضافة الى تجاهل القانون
والردع.

 بغداد� /سيف عبد اهلل

وكان ��ت دائ ��رة الط ��ب العديل ق ��د اعلنت

بع ��د هب ��وط الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا اىل �أدن ��ى
م�ستوياتها منذ انت�شار الوب ��اء يف البالد ،عادت لرتتفع
م ��رة �أخ ��رى لت�سج ��ل املوج ��ة اخلام�سة بح�س ��ب وزارة
ال�صحة.
ومل تقت�ص ��ر املوج ��ات الوبائي ��ة على كورون ��ا فقط ،بل
حلقته ��ا موجة احلم ��ى النزفية والكول�ي�را التي ع�صفت
بالبالد م�ؤخرا لت�سجل �إ�صابات عدة.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د املتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صحة
�سي ��ف البدر ان املوج ��ة اخلام�سة م ��ن فايرو�س كورونا
كانت متوقعة بالن�سبة للوزارة.

ق�ضية تع ��ود لعرب و�أجان ��ب خالل �شهر
�أيار املا�ضي.
وبح�س ��ب بيان �ص ��ادر من الدائ ��رة ،ف�إن
«اجلث ��ث وردت م ��ن اجله ��ات التحقيقية
ومراك ��ز ال�شرط ��ة وبق�ضاي ��ا جنائي ��ة
متع ��ددة توزع ��ت بواق ��ع ( )%68م ��ن
الذكور و( )%32اناث».
و�أ�ضاف البيان� ،أن «جممل هذه الق�ضايا
كانت نتيجة عن ت�سجيل ( )36حالة وفاة
مت�أثرة ب�إطالق ��ات نارية و( )16جثة �إثر

 التفا�صيل �ص2

 ترجمة :حامد �أحمد

عودة المنخف�ض الحراري
�إلى البالد

�ش ��دد رئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي� ،أم�س
الثالث ��اء ،على �أن قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأمن الغذائي
والتنمية لي�س بدي ًال ع ��ن املوازنة ،الفت ًا �إىل �أن ت�شريعه
ح�صل نتيجة الظرف اال�ستثنائي احلايل.
وق ��ال الكاظمي يف جل�سة جمل�س الوزراء املنعقدة �أم�س
�إن «جمل� ��س الن ��واب �صوت عل ��ى قانون الدع ��م الطارئ
للأم ��ن الغذائي ،وعلينا العمل عل ��ى تنفيذه بكل قوّ ة من
�أجل خدمة النا�س».
و�أ�ض ��اف� ،أن «هذا القان ��ون لي�س موازنة ،بل جاء كوننا
منر بظ ��رف ا�ستثنائي ،وال يحق لن ��ا كحكومة ت�صريف
�أعم ��ال �س ��ن القوانني ،فلج�أنا �إىل قان ��ون الأمن الغذائي
ال ��ذي يتطل ��ب من ��ا �أن نعم ��ل بكل ج� � ٍّد لتنفي ��ذه مل�صلحة
العراقيني».
ودعا الكاظم ��ي« ،الأط ��راف ال�سيا�سية جميع� � ًا للتعاون
يف تنفي ��ذ قانون الأمن الغذائي ،م ��ع حاجتنا �إىل الدور
الرقاب ��ي �أي�ض ًا ،والذي يجب �أن يج ��ري �ضمن امل�صلحة
العام ��ة ،ولي�س من �أجل ال�ضغ ��ط �أو لأغرا�ض �شخ�صية،
�أو �ضمن �أجندات لإ�ضعاف احلكومة».

 بغداد /مراد ح�سين

العراق يعزز معركته �ضد
داع�ش بـ «مقاتالت كورية»

 التفا�صيل �ص2

 بغداد /المدى

نحو � 400ألف عامل
�أجنبي في الأ�سواق

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

ا�ستقب ��ال �أك�ث�ر من  600جث ��ة بينهم 16

ح ��وادث ال�صع ��ق الكهربائ ��ي وال�سقوط
فيم ��ا �سجلت حوادث احلروق ( )38جثة
ف�ض�ل�ا عن ت�شري ��ح ( )74جث ��ة حلوادث
امل ��رور كم ��ا مت ت�سجيل ح ��االت امرا�ض
وحوادث متفرقة اخرى».
ويقول املتح ��دث با�س ��م وزارة الداخلية
الل ��واء خالد املحن ��ا� ،إن «ارتفاع معدالت
اجلرمي ��ة لأ�سباب ع ��دة ،منه ��ا ا�ستخدام
التقني ��ات من قبل الع�صابات التي �سهلت
له ��م ارتكاب مثل هذا النوع من اجلرائم،
وت�صاع ��د �أعم ��ال العن ��ف وانت�ش ��ار
ال�س�ل�اح والعن ��ف املت�صاع ��د وامل�شكالت
االجتماعي ��ة وتردي الواق ��ع االقت�صادي
لكثري من الأ�سر».
و�أ�ض ��اف املحن ��ا� ،أن «الق ��وات الأمني ��ة
تعم ��ل مب�س ��ارات ع ��دة� ،أحده ��ا مكافحة
اجلرمية املنظم ��ة من خالل القاء القب�ض
عل ��ى مرتكبيها ،ومنع حدوثها عن طريق
�أجه ��زة متخ�ص�صة كال�شرط ��ة املجتمعية
ومديري ��ات العالقات ،وكثري من الدوائر
الت ��ي تتبن ��ى ه ��ذه الق�ضية لن ��زع العنف
من املجتم ��ع ،كمديريات �ش�ؤون الع�شائر
والأحداث ومكافحة العنف الأ�سري».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن «زي ��ادة مع ��دالت حيازة
ال�س�ل�اح وانفالت ��ه ،ت�أت ��ي لك ��ون الكثري
ممن يعتق ��د ان امتالك قطع ��ة �سالح مهم

جدا وف ��ق االع ��راف الع�شائري ��ة» ،مبينا
�أن «ه ��ذا االم ��ر تزايد من خ�ل�ال ع�سكرة
املجتمع جراء احل ��روب ووقوع خمازن
اال�سلح ��ة بي ��د الأه ��ايل وانت�شارها على
نطاق وا�سع ب�أنواعها املختلفة».
و�أو�ض ��ح املحن ��ا �أن «الو�ض ��ع الأمن ��ي
اختل ��ف ع ّم ��ا كان علي ��ه ،فبع ��د �أن كان
الإره ��اب ه ��و الأك�ث�ر خط ��ورة يف
ال�ساب ��ق� ،أ�صبحت هناك تهديدات �أخرى
متثل ��ت باجلرائ ��م املنظم ��ة والنزاع ��ات
الع�شائرية وال�س�ل�اح املنفلت واجلرمية
االلكرتونية».
بدوره ��ا ،تقول �أ�ستاذة القانون اجلنائي
ب�ش ��رى العبيدي� ،إن «مع ��دالت اجلرمية
ارتفع ��ت نتيجة ع ��دم تطبي ��ق القانون»،
مبين ��ة ان «القانون نف�سه منذ عام 1969
واملتمث ��ل بالقان ��ون  ،111ال ��ذي ي�شم ��ل
عقوبات القتل والتعذي ��ب وااليذاء التي
ت�صل اىل حد الإعدام».
و�أ�ضافت العبيدي� ،أن «امل�شكلة تكون يف
تطبي ��ق القانون� ،إذ ان هناك الكثري ممن
يفل ��ت م ��ن العقاب وه ��ذا م ��ا ي�شجع على
ارتكاب اجلرمية مرة و�أخرى».
و�أ�ش ��ارت ،اىل �أن «مفهوم العقوبة يكمن
ب�شقني هما الردع والإ�صالح» ،م�ستدركة
«يتحقق ال�شرطان بعد �إلقاء القب�ض على

اجل ��اين وعر�ضه على املحكم ��ة و�إ�صدار
احلكم بالعقوبة املقررة مبوجب القانون
دون االلتفات اىل �أية ت�أثريات �أخرى».
وتابعت العبيدي�« ،إذا مت احلكم مبوجب
القان ��ون ف�إن ��ه يتحق ��ق ال�ش ��ق الأول من
العقوب ��ة وهو ال ��ردع ،ردع خا�ص يتعلق
باجلاين ،وردع عام يتعلق باملجتمع».
وم�ض ��ت �أ�ست ��اذة القان ��ون اجلنائ ��ي
بالق ��ول�« ،أم ��ا ال�ش ��ق الث ��اين املتعل ��ق
بالت�أهي ��ل والإ�ص�ل�اح فيك ��ون داخ ��ل
امل�ؤ�س�س ��ة العقابي ��ة حي ��ث امل ��كان ال ��ذي
�سيق�ضي في ��ه املحكوم م ��دة العقوبة من
خ�ل�ال ت�أهيل ��ه و�إ�صالح ��ه ليع ��ود ف ��ردا
�صاحلا للمجتمع».
وبح�س ��ب العبي ��دي« ،يتطل ��ب وج ��ود
م�ؤ�س�س ��ات �إ�صالحية يديره ��ا �أ�شخا�ص
حمرتفون وم�ؤهل ��ون لإدارة امل�ؤ�س�سات
العقابي ��ة لتحقي ��ق ال�شق الث ��اين» ،الفتة
اىل ان «اغل ��ب الذين يديرون امل�ؤ�س�سات
العقابي ��ة يت�ص ��ورون ان الغر� ��ض م ��ن
العقوبة هو االنتقام».
ولفت ��ت العبيدي اىل �أن «هن ��اك ت�أثريات
عل ��ى الق�ضاء م ��ن قبل جماع ��ات م�سلحة
و�أح ��زاب وع�شائ ��ر وت�أث�ي�رات داخلي ��ة
وخارجي ��ة قد تق ��ود اىل جع ��ل اجلرمية
قاعدة عامة».

الكرملين :الهجوم
على �أوكرانيا �سينتهي
فور ا�ست�سالم كييف
 متابعة المدى
ق ��ال الكرمل�ي�ن ،ام�س الثالث ��اء� ،إن هجومه يف
�أوكراني ��ا �سينتهي عندم ��ا ت�ست�سل ��م ال�سلطات
واجلي�ش الأوكرانيان.
و�ص ��رح املتح ��دث با�س ��م الرئا�س ��ة الرو�سي ��ة،
دمييرتي بي�سكوف« :ميكن للجانب الأوكراين
�إنه ��اء (الن ��زاع) يف غ�ضون ي ��وم واحد .يجب
�إ�صدار �أوامر للوحدات القومية ب�إلقاء ال�سالح،
ويج ��ب �إ�ص ��دار �أوام ��ر للجن ��ود الأوكراني�ي�ن
ب�إلق ��اء �أ�سلحته ��م ،ويج ��ب تنفي ��ذ كل ال�شروط
التي و�ضعتها رو�سيا .حينها �سينتهي كل �شيء
خالل يوم واحد».
ومل يتم حتديد مهلة �أو جدول زمني من اجلانب
الرو�سي ،بح�سب بي�سكوف الذي �أو�ضح «نحن
نتوجه بالنظر �إىل ت�صريحات رئي�سنا».
و�أك ��د بي�سكوف جم ��دد ًا �أن «العملية الع�سكرية
اخلا�ص ��ة ت�س�ي�ر وفق ��ا للخط ��ة» ،م�ستخدم ��ا
التعب�ي�ر امللطف الرائج يف رو�سيا عند التحدث
عن الهج ��وم عل ��ى �أوكرانيا.وت�أتي ت�صريحات
بي�سك ��وف رد ًا عل ��ى كالم �أدىل ب ��ه الرئي� ��س
الأوك ��راين فولودمي�ي�ر زيلين�سكي �أم ��ام قادة
دول جمموعة ال ��دول ال�صناعية ال�سبع الكربى
التي طالبه ��ا «ببذل ق�صارى جهدها» لو�ضع حد
للنزاع الذي ت�شهده بالده قبل نهاية العام.
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"مقاتالت" تدخل �إلى الخدمة في مالحقة عنا�صر داع�ش

العراق يعزز �سالح اجلو بطائرات كورية لتخفيف العبء عن الـ ""F-16
ذكر تقرير �أمريكي ب�أن العراق بد�أ ي�ستعني بطائرات
كورية يف طلعاته منذ الأ�سبوع املا�ضي ،م�شرياً �إىل �أنها
�ستعزز من قدرته اجلوية يف مالحقة تنظيم داع�ش
الإرهابي� .أفاد تقرير ملجلة (فورب�س) الأمريكية،
ترجمته (املدى) ،بـ "انطالق اول طلعة قتالية لإحدى
طائرات التدريب القتالية اخلفيفة ( 50-Tغولدن
ايغل) ،كورية ال�صنع التابعة للقوة اجلوية العراقية
وذلك بتاريخ  22حزيران".
 ترجمة :حامد �أحمد
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "ادخ ��ال ه ��ذه
الطائ ��رات �إلى الخدم ��ة �سيعزز في النهاية
القدرة القتالي ��ة للحملة الجوية الم�ستمرة
للع ��راق �ض ��د م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش
االرهاب ��ي الذين م ��ا يزالون يه ��ددون امن
البل ��د" .و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الع ��راق كان قد
وقع عام  2013عق ��دا مع كوريا الجنوبية
ل�ش ��راء  24طائ ��رة م ��ن ط ��راز50-T( ،
غول ��دن ايغ ��ل) وب ��د�أ ي�ستل ��م دفع ��ات هذه
الطائ ��رات اعتب ��ارا من �آذار ع ��ام ."2017
ولفت� ،إلى "ا�ستالم  6طائرات كدفعة �أولى
ثم توال ��ت الدفعات الأخرى الحقا ،مع ذلك
ف�إنها لم ت�ستخدم لأ�سب ��اب تتعلق بم�شاكل
تمويلية ،وقد يتغير ذلك قريب ًا".
و�ش ��دد التقرير ،عل ��ى �أن "ا�سراب طائرات
( )16-Fالعراقي ��ة تق ��وم حالي� � ًا بتنفي ��ذ
الج ��زء الأكب ��ر م ��ن الطلع ��ات الجوي ��ة
�ض ��د اه ��داف تنظي ��م داع� ��ش ،خ�صو�ص ��ا
الموج ��ودة ف ��ي المناطق القروي ��ة النائية
في �شمالي وغربي البالد".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "هذه الطائ ��رات ي�ساندها
�س ��رب متوا�ض ��ع م ��ن  12طائ ��رة مقاتل ��ة
ت�شيكي ��ة م�ستعمل ��ة من ط ��راز (،)159-L
وه ��ي طائ ��رة قتالي ��ة خفيف ��ة بالإ�ضاف ��ة
ال ��ى  12طائ ��رة رو�سي ��ة هجومي ��ة ط ��راز
(�سوخوي – 25فروغ فوت)".
و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "التقاري ��ر الف�صلي ��ة
لمكت ��ب المفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة الدف ��اع
الأميركية البنتاغون ح ��ول عمليات قوات
التحال ��ف �ض ��د داع�ش ف ��ي الع ��راق تعطي

انطباع ��ات مفي ��دة حديث ��ة ع ��ن الو�ض ��ع
الحالي للقوة الجوية العراقية".
و�أو�ضح� ،أن "هذه التقارير ت�سلط ال�ضوء
�أي�ضا على محدودية م�شاركة طائرات (-L
 )159الت�شيكي ��ة وطائ ��رات (�سوخ ��وي–
 )25الرو�سي ��ة كطائ ��رات م�ساندة بجانب
ا�سراب طائرات ( )16-Fالعراقية".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "طائ ��رات()159-L
وطائ ��رات (�سوخ ��وي–  )25لم تقم �سوى
بطلعات تدريب ،ا�ستن ��ادا لتقرير المفت�ش
الع ��ام الف�صلي للفترة م ��ن  1تموز الى 30
�أيل ��ول  ."2021ام ��ا م ��ا يخ� ��ص طائ ��رات
( ،)159-Lذك ��ر التقري ��ر� ،أن "الأم ��ر كان
متعلق� � ًا بم�ش ��اكل عق ��د ال�صيان ��ة ون�ص ��ب
معدات اال�سته ��داف التي ط ��ال انتظارها،
وم ��ا يتعلق بطائ ��رات (�سوخ ��وي– ،)25
فان االمر متعلق بقل ��ة دقة �أ�سلحتها (جو-
ار�ض) ف ��ي �إ�صابة الهدف ،ما عدا في حالة
ا�ستخدام �صواريخ وقنابل موجهة".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "المفت�ش الع ��ام �أ�شار
ف ��ي تقريره �إلى طائ ��رات ( )159-Lو�أنها
تم ��ت اعادته ��ا للخدم ��ة ف ��ي الرب ��ع الأخير
م ��ن عام  2021وللم ��رة الأولى منذ خم�س
�سنوات" .ويوا�صل ،ان "التقرير الف�صلي
للمفت� ��ش العام للفترة م ��ن  1ت�شرين الأول
ال ��ى  31كان ��ون الأول� ،أ�شار ال ��ى ان هذه
الطائ ��رات ا�ستخدم ��ت فقط قناب ��ل (مارك
 )82غي ��ر موجهة زنة ( 500رطل) متعددة
الأغرا� ��ض ،وذل ��ك لكونه ��ا م ��ا ت ��زال غي ��ر
مجهزة بمعدات توجيه ليزرية".
وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن "�أداء طائ ��رات
(�سوخوي–  )25كان اقل ت�أثيرا خالل تلك

عدد من الطائرات الكورية املقاتلة يف املع�سكرات العراقية
الفت ��رة ،حي ��ث قامت بتنفيذ �ضرب ��ة قتالية
مفردة فقط" .و�أ�ض ��اف� ،أن "طائرة القتال
الرئي�س ��ة الت ��ي ا�ستخدمت في تل ��ك الفترة
بالإ�ضافة الى �سرب طائرات ( ،)16-Fهي
طائ ��رات ( 208-ACكاراف ��ان) القتالي ��ة
ال�ضخم ��ة الق ��ادرة عل ��ى اط�ل�اق �صواريخ
هيل فاي ��ر الموجهة" .و�أف ��اد التقرير ،ب�أن
"تلك الطائرات نفذت خم�س طلعات جوية
قتالية ،ف ��ي حين نفذت طائ ��رات ()16-F
المقاتلة ثمان طلعات جوية قتالية".
وبي ��ن� ،أن "�آخ ��ر تقري ��ر للمفت� ��ش الع ��ام،
للفت ��رة م ��ا بي ��ن  1كان ��ون الثان ��ي الى 31
�آذار� ،أ�ش ��ار في ��ه ال ��ى ان الق ��وة الجوي ��ة

العراقي ��ة ال ت�ستخدم ذخي ��رة غير موجهة
خالل ال�ضربات الجوية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ه ��ذا بغ� ��ض النظ ��ر عن
طائ ��رات الجي� ��ش المروحي ��ة الت ��ي تطلق
�صواري ��خ غير موجهة" .وتحدث التقرير،
ع ��ن "اقت ��راح تق ��دم ب ��ه م�ست�ش ��ارو قوات
التحال ��ف ب ��ان ي�ستخ ��دم الع ��راق قناب ��ل
�أرخ� ��ص غير موجهة ف ��ي �ضرب اهداف تم
اختياره ��ا م�سبق ��ا وذلك الدخ ��ار ذخيرتها
االغل ��ى ثمنا من القناب ��ل الموجهة ،وف�سح
ذلك المجال ال�ستخدام طائرات ()159-L
الت ��ي م ��ا ت ��زال تفتق ��ر لأجه ��زة ا�ستهداف
ليزرية" .و�أكد� ،أن "العراق يمتلك عددا هو

ال�ضع ��ف م ��ن طائ ��رات ( ،)50-Tالن�سخة
البديل ��ة العراقية عن طائ ��رة (غولدن ايغل
 ،)50-KAI Tوالت ��ي دخل ��ت م�ؤخ ��را
الخدمة ف ��ي عمليات قتالية ق ��د تثبت بانها
الرديف المثالي لطائرات (.")16-F
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "طائ ��رات (-T
 )50العراقي ��ة ب�إمكانه ��ا حم ��ل نف� ��س
ال�صواري ��خ والقناب ��ل الت ��ي تحمله ��ا
طائرات ( ،)16-Fب�ضمنها ذخائر الهجوم
المبا�ش ��ر الم�شترك ��ة ،والقناب ��ل الخر�ساء
مث ��ل قناب ��ل ( .")82.MKو�أف ��اد ،ب� ��أن
"�أجه ��زة حا�س ��وب اال�سته ��داف والرادار
المجه ��زة فيه ��ا ب�إمكانه ��ا توجي ��ه القنابل

الداخلية :ل�سنا الم�س�ؤولين عن منحهم �سمة الدخول

نحو � 400ألف عامل �أجنبي يف الأ�سواق املحلية� ..أغلبهم غري �شرعي
 بغداد /مراد ح�سين
تمث ��ل العمال ��ة الأجنبي ��ة تهدي ��دا لالقت�ص ��اد
العراق ��ي ول�س ��وق العم ��ل ،فهي ت ��ارة تقو�ض
فر� ��ص العم ��ل لل�شب ��اب العاطلي ��ن والباحثين
عنه في الأ�س ��واق المحلية والقط ��اع الخا�ص
المتمثل بالم�صان ��ع والم�شاريع اال�ستثمارية،
ال ��ذي يع ��د ال�سبي ��ل الوحي ��د بع ��د ايق ��اف
التعيين ��ات جراء التره ��ل الوظيفي في دوائر
الدول ��ة وقل ��ة الإي ��رادات المالي ��ة الت ��ي تعيق
خلق درجات وظيفية للكم الهائل من العاطلين
والخريجي ��ن وت ��ارة تع ��د العمال ��ة الأجنبي ��ة
الطري ��ق ال�شرع ��ي لتهري ��ب العمل ��ة ال�صعب ��ة
(الدوالر) الى خارج البالد.
يتقا�ضى العامل الأجنبي راتبا �شهريا يتراوح
بين  400الى  600دوالر� ،أو قد يزيد عن ذلك،
ووفق �إح�صائية بع ��دد العمال الأجانب الذين
يبل ��غ عدده ��م �أكث ��ر م ��ن � 400ألف عام ��ل بين
�شرع ��ي وغي ��ر �شرعي غالبيتهم م ��ن جن�سيات
جنوب �شرقي �آ�سيا و�أفارقة وهنود ،ف�ض ًال عن
�سوريي ��ن ولبنانيين ،ف ��ان  240مليون دوالر
�شهريا تذهب الى خارج البالد كرواتب للعمال
الأجانب.
الى ذل ��ك ،يقول المتحدث با�س ��م وزارة العمل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة نج ��م العقاب ��ي ف ��ي
ت�صري ��ح ل� �ـ (الم ��دى)� ،إن ��ه "ال يوج ��د �أي رقم
دقي ��ق من قبل �أية جهة ب�ش�أن العمالة الأجنبية
الموجودة لكون �أن هنالك عمالة غير �شرعية،
وتقدر ب�شكل تخميني بمن  250الى � 300ألف
عامل".
و�أ�ض ��اف العقاب ��ي� ،أم ��ا "العمال ��ة ال�شرعي ��ة
التي منحته ��ا وزارة العمل ت�صريحا �أمنيا في
العمل داخل الع ��راق ،فتقدر بـ � 100ألف عامل
�أجنبي".
و�أ�شار ،الى �أن "هنالك خطة للوزارة للحد من
هذه الظاهرة عن طريق تفعيل قرارات مجل�س
الوزراء الخا�ص ��ة ب�أن تكون ن�سب العمالة 50

 %عمال ��ة محلية ومثله ��ا �أجنبي ��ة واال�ستعانة
بالعمال ��ة المحلي ��ة ب ��دل الأجنبي ��ة ف ��ي بن ��اء
الم�شاريع وا�ستخدام قدرات ال�شباب وتوفير
فر� ��ص عمل لهم والح�صول عل ��ى �أيدي ماهرة
قريبة من هذه الم�شاريع".
و�أو�ض ��ح العقاب ��ي� ،أن "وزارة العمل تتعاون
م ��ع وزارة الداخلية بعملية منح الفيزا والحد
م ��ن بع�ض �أنواعها الت ��ي ت�سببت بدخول هذه
العمالة ب�شكل ع�شوائي وبدون تنظيم".
وي�سع ��ى مجل� ��س الن ��واب م ��ن خ�ل�ال لجن ��ة
اال�ستثم ��ار النيابي ��ة ال ��ى تعدي ��ل بع�ض بنود
قانون اال�ستثمار ليك ��ون حال لم�شكلة البطالة
ورادعا لتهريب العملة ال�صعبة الى الخارج.
ب ��دوره يقول ع�ضو لجن ��ة اال�ستثمار النيابية
محم ��د الزيادي في ت�صريح �إل ��ى (المدى)� ،إن
"اللجنة ت�سعى خالل الدورة النيابية الحالية
الى تعدي ��ل قانون اال�ستثمار بم ��ا ين�سجم مع
حماي ��ة العمال ��ة المحلي ��ة والحد م ��ن العمالة
الأجنبية غير ال�شرعية في البالد".
وتاب ��ع الزي ��ادي� ،أن "العمال ��ة الأجنبي ��ة

تع ��د ظاهرة �سيئ ��ة بح ��ق المجتم ��ع العراقي
وال�شب ��اب ،بالإ�ضاف ��ة ال ��ى �أنه ��ا تمث ��ل دمارا
لالقت�صاد العراقي".
ولف ��ت� ،إلى �أن "الحكوم ��ة ال تمتلك �إح�صائية
دقيق ��ة بع ��دد العمال ��ة الأجنبي ��ة داخ ��ل البالد
لوجود ق�سم منها غير �شرعي ودخلت ب�صورة
غير ر�سمية".
و�ش ��دد الزي ��ادي ،عل ��ى �أن "تعدي ��ل القان ��ون
�سيل ��زم �أ�صحاب المح ��ال التجارية كافة بعدم
ت�شغي ��ل العمال ��ة الأجنبي ��ة وااللتف ��ات ال ��ى
الأيادي العاملة المحلية".
وتن�ص المادة  30من قانون العمل الذي �شرع
في عام  2015على "حظر الإدارات و�أ�صحاب
العمل من ت�شغي ��ل �أي عامل �أجنبي ب�أية �صفة
م ��ا لم يك ��ن حا�ص�ل ً�ا على �إج ��ازة العم ��ل التي
ت�صدرها الوزارة مقابل ر�سم يحدد بتعليمات
ي�صدره ��ا الوزي ��ر" ،فيم ��ا تن� ��ص الم ��ادة 31
من القان ��ون على منع وحظ ��ر التحاق العامل
الأجنب ��ي ب�أي عمل قب ��ل الح�صول على �إجازة
العم ��ل .م ��ن جانبه ،يق ��ول الخبي ��ر القانوني

العمالة االجنبية تفاقم معدالت البطالة يف العراق
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عل ��ي التميم ��ي ف ��ي ت�صري ��ح ل� �ـ (الم ��دى) �إن
"قان ��ون الإقام ��ة رق ��م  76ل�سن ��ة  2017نظم
عملي ��ة دخول الأجان ��ب و�شروط من ��ح الفيزا
و�شروط االقامة ،ومدتها والكفيل� ،إ�ضافة �إلى
�أنه ف�صل �أنواع �سمات الدخول من �شهر الى 6
�أ�شهر وموافقة الجهات ذات العالقة".
وتاب ��ع التميم ��ي� ،أن "العاملين ف ��ي المحالت
وال�صالونات والمعامل ال يمكن لهم �أن يعملوا
�إال ب�ش ��روط قد تك ��ون �أحيانا غي ��ر متوفرة ما
يعن ��ي �أنهم متج ��اوزون على �سم ��ة الدخول"،
م�شيرا ال ��ى �أن "�صاحب العمل يكون م�س�ؤوال
�أي�ض ��ا �أمام القانون وفقا للمواد ،40 ،41 ،43
حال مخالفته ل�شروط الت�شغيل".
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة ق ��د �أعلنت
الع ��ام الما�ض ��ي ني ��ة الحكومة ترحي ��ل �أعداد
كبي ��رة م ��ن العم ��ال الوافدي ��ن بط ��رق غي ��ر
قانوني ��ة ،م�شي ��رة �إل ��ى �أن قان ��ون العم ��ل في
الع ��راق غي ��ر مطب ��ق ب�ش ��كل �صحي ��ح ،والفتة
�إل ��ى �أن القانون مطبق على � 4000آالف عامل
م�سجلين بقان ��ون ال�ضم ��ان االجتماعي ،علم ًا
�أن ملي ��ون ون�صف مليون عامل غير م�سجلين
حتى اللحظة.
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة
الداخلي ��ة الل ��واء خال ��د المحن ��ا ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى)� ،إن "وزارة الداخلي ��ة م�ستمرة في
حمالته ��ا ب�ضب ��ط المخالفي ��ن وت�سييرهم الى
بلدانهم" ،الفتا ال ��ى �أن "الحمالت ت�أتي �ضمن
ال�سيط ��رة على العمالة الأجنبية غير ال�شرعية
في البالد".
و�أ�ش ��ار المحن ��ا ،ال ��ى �أن "� 5500شخ� ��ص
�أجنب ��ي ت ��م ت�سفيره ��م ال ��ى بلدهم من ��ذ بداية
العام الحال ��ي وحت ��ى الآن لمخالفتهم �شروط
الإقامة".
وم�ضى المحنا� ،إلى �أن "�سمة الدخول للعمال
الأجان ��ب ه ��ي م ��ن اخت�صا� ��ص وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية ولي�ست من اخت�صا�ص
وزارة الداخلية".
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الخر�س ��اء بدرج ��ة عالي ��ة م ��ن الدق ��ة ،مما
يجعل طائ ��رات ( )50-Tمثالي ��ة �أكثر من
طائ ��رات ( )159-Lلتنفي ��ذ طلعات جوية
اقترحها م�ست�شارو التحالف" .وي�ستر�سل
التقري ��ر� ،أن "ال�شرك ��ة الم�صنعة لطائرات
( )50-Tالكوري ��ة ( )KAIقد �أعلنت عن
توقيعه ��ا عق ��دا بقيم ��ة  360ملي ��ون دوالر
م ��ع الجان ��ب العراقي ف ��ي ت�شري ��ن الثاني
الما�ض ��ي لتوفي ��ر خدمات �صيان ��ة وا�سناد
لوج�ست ��ي ف�ض�ل�ا ع ��ن دورات التدري ��ب".
ويوا�ص ��ل� ،أن ال�شركة الكورية لل�صناعات
الجوي ��ة قام ��ت بت�صمي ��م ه ��ذه الطائرات
وفقا المتي ��از خوا�ص طائ ��رات (،)16-F

وهي عبارة عن طائ ��رة بمقعدين للتدريب
ي�ستطيع فيها الطيارون ق�ضاء يوم طيران
ب�أعل ��ى م�سافات ت�صلها طائ ��رات ()15-F
و( ،)16-Fوت�شت ��رك م ��ع طائرة ()16-F
بموا�صفاتها وهي احدى طائرات التدريب
القتالي ��ة القليل ��ة الق ��ادرة عل ��ى و�صوله ��ا
ل�سرع ��ة ال�ص ��وت" .وم�ضى التقري ��ر� ،إلى
�أن "ا�سط ��ول طائ ��رات ( )50-Tالعراقية
المك ��ون م ��ن  24طائ ��رة �سيتمك ��ن عن ��د
دخوله الخدمة اخير ًا لتعزيز قدرات القوة
الجوية العراقي ��ة وامكانيتها في موا�صلة
حملتها �ضد تنظيم داع�ش".
عن :مجلة فورب�س الأميركية

كورونا والحمى النزفية والكوليرا تهاجم البالد

ال�صحة ت�سارع اخلطى لل�سيطرة على
املوجات الوبائية اجلديدة
 بغداد� /سيف عبد اهلل
بع ��د هب ��وط الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورونا الى
�أدنى م�ستوياته ��ا منذ انت�شار الوب ��اء في البالد،
ع ��ادت لترتف ��ع م ��رة �أخ ��رى لت�سج ��ل الموج ��ة
الخام�سة بح�سب وزارة ال�صحة.
ولم تقت�صر الموجات الوبائية على كورونا فقط،
ب ��ل لحقتها موجة الحمى النزفية والكوليرا التي
ع�صفت بالبالد م�ؤخرا لت�سجل �إ�صابات عدة.
ا�ستعدادات وزارة ال�صحة
وف ��ي ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أكد المتح ��دث با�س ��م وزارة
ال�صح ��ة �سي ��ف الب ��در ان الموج ��ة الخام�سة من
فايرو�س كورونا كانت متوقعة بالن�سبة للوزارة.
وق ��ال الب ��در ف ��ي حدي ��ث خا�ص ل� �ـ (الم ��دى) ،ان
"مو�ض ��وع الإغالق والعودة الى حظر التجوال
ال�شام ��ل ب�سب ��ب موج ��ة كورون ��ا الجدي ��دة م ��ن
�صالحي ��ة اللجنة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة وهي
من تقرر ذلك ولي�س وزارة ال�صحة".
وب�ش� ��أن اال�ستعداد لمواجه ��ة الموجة الخام�سة،
بي ��ن البدر ان "وزارة ال�صح ��ة م�ستعدة ،ووفرت
كل الم�ستلزم ��ات والأدوية والإمكانات الب�شرية،
ون�ش ��د عل ��ى �أي ��دي المواطني ��ن بزي ��ادة االلتزام
واالهتمام بالإجراءات الوقائية".
و�أ�ض ��اف ان "هن ��اك م�شكلة �أخرى وه ��ي م�شكلة
الحم ��ى النزفي ��ة ،والت ��ي ت�سج ��ل فيه ��ا �إ�صابات
جديدة يومية �إ�ضافة �إلى م�شكلة الكوليرا".
تحرك نيابي
م ��ن جانبها� ،أعلنت ع�ضو لجن ��ة ال�صحة النيابية
�سه ��ام المو�س ��وي ،متابع ��ة لجنته ��ا با�ستم ��رار
الإجراءات المتخ ��ذة من قبل وزارة ال�صحة فيما
يخ�ص الموجة الجديدة لفايرو�س كورونا.
وقال ��ت المو�سوي في حديث خا� ��ص لـ (المدى)،
ان "لجنة ال�صحة �ستعمل على ا�ست�ضافة الجهات
ذات العالق ��ة بفايرو�س كورونا لمناق�شة الموجة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

الخام�س ��ة وت�سجي ��ل الع ��راق �إ�صاب ��ات مرتفع ��ة
تجاوزت الألف �إ�صابة".
و�ش ��ددت المو�س ��وي عل ��ى �ض ��رورة "اتب ��اع
الإجراءات الوقائية والعالجي ��ة و�أخذ اللقاحات
م ��ن �أج ��ل مواجه ��ة ه ��ذه الموج ��ة وتجاوزه ��ا
بنجاح".
الحكومة لن ت�أخذ �إجراءات م�شددة
ال ��ى ذل ��ك� ،أك ��د الخبي ��ر االقت�صادي نبي ��ل جبار،
ان الحكوم ��ة الحالية لن ت�أخذ �إج ��راءات وا�سعة
وم�ش ��ددة ب�ش�أن ال�سيطرة عل ��ى الموجة الوبائية
الجديدة.
وق ��ال جب ��ار ف ��ي حدي ��ث خا�ص ل� �ـ (الم ��دى) ،ان
"الحكومة لن ت�أخذ �إجراءات وا�سعة في احتواء
تداعي ��ات الموجة الجديدة م ��ن كورونا ،ونق�صد
هن ��ا االحت ��واء االقت�ص ��ادي وكان ��ت ،وم ��ا زالت
الفئات اله�ش ��ة �ستواجه مرحلة اقت�صادية جديدة
والمتعلقة بالقيود االجتماعية وحظر التجوال".
و�أو�ض ��ح ،ان "�أع ��داد ه ��ذه الطبقة �أكث ��ر من ٣٠
بالمئة فهم �سيواجهون م�ض ��ار اقت�صادية نتيجة
الإغ�ل�اق دون �أي ��ة ا�ستجاب ��ة حكومي ��ة لتخفيف
معاناتهم الناتجة عن الإغالق".
و�أ�ش ��ار جب ��ار ال ��ى ان "�أ�صح ��اب المح�ل�ات
والم�صانع والدخل اليومي جميعهم �سيواجهون
�ضغوطات اقت�صادي ��ة دون تدخل حكومي لإنقاذ
هذه الفئات والم�ستفي ��د هم فئة الموظفين الذين
�سي�ستم ��رون ي�أخ ��ذ �أجورهم كامل ��ة ،في حين ان
�أ�صح ��اب القط ��اع الخا� ��ص و�أ�صح ��اب المعام ��ل
والور� ��ش ال�صغي ��رة ،وكل م ��ن يرتب ��ط عمل ��ه
بغي ��ر الحكوم ��ة فه� ��ؤالء �سيكون ��ون عل ��ى ر�أ�س
المت�ضررين".
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة خالل الأي ��ام الما�ضية
ارتفاعا ف ��ي الإ�صابات بكورونا والحمى النزفية
والكولي ��را ،فيما وجهت دع ��وات الى المواطنين
لاللتزام بالوقاية.
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مخاوف من «نكث المالكي» لتعهداته بعد ت�شكيل الحكومة

اجتماع منزل «مام جالل» يك�شف ت�صدع الإطار التن�سيقي وغياب  4قيادات رئي�سية
 بغداد /تميم الح�سن

يميل التيار ال�صدري ،الذي ان�سحب
م�ؤخراً من البرلمان ،لالعتقاد
بان المفاو�ضات بين «الإطار
التن�سيقي» والقوى التي كانت
�ضمن «التحالف الثالثي» م�صيرها
«الف�شل» ب�سبب «غياب ال�ضمانات».

اجتماع لقوى االطار التن�سيقي وتحالف العزم واالتحاد الوطني الكرد�ستاني �أم�س الأول
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان �س�ي�ر التفاهم ��ات
مع تل ��ك القوى اظه ��ر م�ؤ�ش ��رات «قبول
التن�س ��يقي» ب ��كل ال�ش ��روط الت ��ي قدمها
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين
وحتال ��ف ال�س ��يادة ال�س ��ني ،اال ان ��ه مل
تظهر حتى االن نتائج ملمو�س ��ة ملا ميكن
اعتباره «تفاهما نهائيا».
«التن�س ��يقي» ب ��دوره يبدو غ�ي�ر متفائل
ب�إقن ��اع حلف ��اء زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�صدر او احل ��زب الدميقراطي
على االق ��ل ،باالن�ضم ��ام اىل جهوده يف
ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،ويعول �أكرث
على جمع م�ؤيدين من االحزاب االخرى
وا�ستمالة جزء من «ال�سيادة».
واظه ��ر �أح ��دث اجتم ��اع لـ»االط ��ار
التن�سيق ��ي» م ��ع الق ��وى املقرب ��ة من ��ه
�ضم ��ن ما يطلق علي ��ه «الثبات الوطني»،
وه ��م حتال ��ف ع ��زم ،واالحت ��اد الوطني
الكرد�ست ��اين ،والن ��واب امل�سيحي�ي�ن،
االن�شق ��اق ال ��ذي حدث داخ ��ل املجموعة
ال�شيعية ب�سبب اخلالفات على املنا�صب.

وب ��دا نوري املالك ��ي ،زعيم ائتالف دولة
القانون والذي يق ��ود فعليا الـ»تن�سيقي»
مت�ص ��درا االجتم ��اع ال ��ذي ج ��رى م�ساء
االثن�ي�ن ببغ ��داد يف من ��زل «م ��ام جالل»
الرئي�س العراقي الراحل ،بغياب قيادات
رئي�سي ��ة منه ��م ه ��ادي العام ��ري زعي ��م
حتالف الفتح ،واملقرب من «املالكي».
وظه ��ر لأول م ��رة يف اجتماع ��ات الإطار
التن�سيق ��ي «اب ��و م ��ازن» وه ��و احم ��د
اجلبوري القيادي ال�سابق يف «ال�سيادة»
قبل ان�شقاقه وان�ضمامه اىل «عزم» ،فيما
غ ��اب عمار احلكيم زعي ��م احلكمة ،حيدر
العب ��ادي زعي ��م الن�صر ،وفال ��ح الفيا�ض
رئي�س احل�شد ،ا�ضافة اىل العامري.
وبح�س ��ب معلوم ��ات وردت اىل (املدى)
انه «يف االجتماع ُطرحت افكار برتاجع
املالك ��ي ع ��ن �سعي ��ه لرئا�س ��ة احلكوم ��ة
املقبل ��ة ب�سب ��ب اعرتا�ض ��ات م ��ن داخ ��ل
وخارج الإط ��ار ،والقب ��ول بفكرة تقدمي
مر�شح من اخلط الثاين».
ووفق تل ��ك املعلوم ��ات ان «هناك تداوال

داخ ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي ال�س ��م الوزير
ال�سابق والنائب حممد �شياع ال�سوداين
(رئي� ��س تي ��ار الفراتني) ملن�ص ��ب رئي�س
احلكومة املقبل».
وال�س ��وداين ع�ض ��و �ساب ��ق يف ح ��زب
الدع ��وة �أعلن ا�ستقالت ��ه من احلزب ابان
تظاه ��رات ت�شري ��ن  ،2019ح�ي�ن ورد
ا�سم ��ه �آن ��ذاك �ضم ��ن قائم ��ة املر�شح�ي�ن
لرئا�س ��ة احلكوم ��ة ب ��د ًال ع ��ن ع ��ادل عبد
امله ��دي ال ��ذي ا�ستق ��ال ب�سب ��ب �ضغ ��ط
االحتجاجات.
وكان ��ت املعار�ضة النا�شئ ��ة حديثا داخل
«التن�سيق ��ي» على خلفية «هيمنة املالكي»
عل ��ى قرارات التحالف ،ق ��د عر�ضت على
رئي� ��س ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون التخلي
ع ��ن فك ��رة رئا�س ��ة احلكوم ��ة والذه ��اب
اىل حل م ��ن اثنني :اما اختي ��ار �شخ�ص
م ��ن ال�ص ��ف الث ��اين للأح ��زاب ال�شيعية
داخ ��ل «التن�سيقي» او ط ��رح عدة ا�سماء
وي�صوت عليها كل النواب ال�شيعة داخل
وخارج «الإطار».

وال يعرف حتى االن فيما لو كان تداول
ا�سم «ال�سوداين» هو تراجع عما اعترب
«انق�ل�اب املالكي» على حلفائ ��ه ال�شيعة
طمع ��ا برئا�سة احلكومة ،او هو «بالون
اختب ��ار» و»ح ��رق للأ�سم ��اء» ك ��م تقول
امل�صادر من داخل الإطار التن�سيقي.
وكان ��ت قب ��ل االجتم ��اع االخ�ي�ر ،ق ��د
ت�سرب ��ت معلوم ��ات ع ��ن اجتم ��اع اخر
�سبق ��ه يف من ��زل رئي�س حتال ��ف الفتح
ه ��ادي العامري ،ال ��ذي تق ��ول او�ساط
االخري بانه مازال مت�أثر ًا بوفاة �صديقه
ونائبه ال�ساب ��ق «ابو مرمي االن�صاري»
يف ح ��ادث �س�ي�ر قبل �أكرث م ��ن �شهر يف
مي�س ��ان ،مما قلل ظه ��وره يف االن�شطة
ال�سيا�سية.
وعلى خالف اجتماع منزل «مام جالل»
مل تظهر اية �صور او بيان عن االجتماع
املفرت�ض يف منزل «العامري».
ون�شر «الإط ��ار التن�سيقي»  6نقاط قال
انها ملفات مت االتف ��اق عليها باجتماعه
يف من ��زل الرئي� ��س العراق ��ي الراح ��ل

�شتاء ممطراً بعد توقف المفاو�ضات مع دول المنبع
الخزين المائي ينتظر
ً

�إيران توا�صل قطع المياه عن ديالى..
وتوقعات لجفاف غير م�سبوق
 بغداد /فرا�س عدنان
توا�ص ��ل �إي ��ران قطع املياه ع ��ن العراق،
و�سط حدي ��ث عن حت ��ركات دبلوما�سية
على م�ستوى املنظمات الدولية من اجل
عر�ض هذه اخلروق� ،أما وزارة الزراعة
فقد ا�ضطرتها الأزم ��ة املائية �إىل خف�ض
خطته ��ا ال�صيفي ��ة �إىل  ،50%و�س ��ط
حتذي ��رات �أطلقه ��ا مراقب ��ون م ��ن ع ��دم
�إمكانية ت�أمني مي ��اه ال�شرب العام املقبل
يف دياىل ومناطق نهايات الأنهر.
وق ��ال م�ست�ش ��ار ال ��وزارة ع ��ون ذي ��اب،
�إن «الع ��راق لديه رغبة ب ��ان تكون هناك
ح ��وارات ولق ��اءات للتباح ��ث فني� � ًا م ��ع
اجلان ��ب الإي ��راين ب�ش� ��أن الإج ��راءات
املتخ ��ذة خالف� � ًا مل ��ا من�صو� ��ص عليه يف
الأعراف الدولية».
و�أ�ضاف ذياب� ،أن «اللقاء مل يحدث لغاية
الوقت احلايل» ،م�شدد ًا على �أن «املنطقة
الت ��ي ت�أثرت بالإج ��راءات الإيرانية هي
نه ��ر دي ��اىل ب�ش ��كل رئي� ��س وخا�صة �سد
دربندخ ��ان ال ��ذي يغذي ��ه نه ��ر �سريوان
وجمموعة �أنهر �أخرى ت�أتي من اجلانب
ال�شرقي �إ�ضافة �إىل �سد حمرين».

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املع ��روف لدى العراق،
�أن هن ��اك �أربع ��ة �أنهر رئي�س ��ة مت تغيري
م�ساره ��ا وكان ��ت تغ ��ذي �س ��دي حمرين
دربندخ ��ان ،وه ��ي (�س�ي�روان ،زامكان،
عبا�سيان ،الوند)».
و�أو�ض ��ح ذي ��اب� ،أن «هذه الأنه ��ر كانت
تعرب احل ��دود ،لكن الكميات الواردة يف
الوقت احل ��ايل هي قليلة ج ��د ًا ،و�أمامنا
�صيف حاد و�صعب».
و�أك ��د ذي ��اب� ،أن «الع ��راق و�ض ��ع يف
ح�ساباته �أنه ي�سعى لت�أمني االحتياجات
الأ�سا�سي ��ة ونق�ص ��د به ��ا مي ��اه ال�ش ��رب
واال�ستخدام ��ات الب�شرية ومن ثم تهيئة
كميات معينة ل�سقي الب�ساتني».
ولف ��ت� ،إىل �أن «ب�سات�ي�ن دي ��اىل ت�أث ��رت
ل�سنت�ي�ن متتاليت�ي�ن وتعر�ض ��ت �إىل
جف ��اف حاد ،ما ا�ضط ��ر العراق �إىل حفر
جمموعة �آبار ال�ستخدام املياه اجلوفية
�إال �أن ه ��ذا احل ��ل ي� ��ؤدي �إىل ا�ستنزاف
املياه اجلوفية».
ون ��وه ذي ��اب� ،إىل �أن «انحبا�س االمطار
�أدى �إىل انحبا� ��س م�ص ��ادر املي ��اه
اجلوفي ��ة» ،م�شدد ًا عل ��ى �أن «جميع هذه
العوامل تثري القلق ب�ش�أن ال�صيف».

ونبه� ،إىل �أن «جمي ��ع ما يخ�ص اجلانب
الفن ��ي ق ��د مت رفع ��ه �إىل الأمان ��ة العامة
ملجل� ��س ال ��وزراء ووزارة اخلارجي ��ة
كونهم ��ا املعني�ي�ن باجلنب ��ة ال�سيا�سي ��ة
والدبلوما�سي ��ة وهن ��اك حت ��رك نح ��و
تدوي ��ل املل ��ف وعر�ض ��ه عل ��ى املنظمات
الدولية».
وا�ستط ��رد ذي ��اب� ،أن «حمكم ��ة الع ��دل
الدولي ��ة تنظ ��ر يف املنازع ��ات املتعلق ��ة
باملي ��اه لك ��ن قراراتها غري ملزم ��ة ،لكننا
�سنك ��ون �أم ��ام منظم ��ات الأمم املتح ��دة
وحق ��وق االن�سان لك ��ون احل�صول على
املياه حق من حق ��وق االن�سان وبالتايل
ف�أن دول املنبع تخالف هذا احلق».
وم�ض ��ى ذي ��اب� ،إىل �أن «العراق ال ميكن
�أن ي�سك ��ت على ح ��االت ت�ؤث ��ر يف حياة
املواط ��ن وه ��و مو�ضوع مهم ج ��د ًا ،وقد
رفعنا املو�ضوع بنحو وا�ضح و�صريح،
لكنن ��ا ن�صر عل ��ى �أهمية �إج ��راء احلوار
الفن ��ي م ��ع الإيرانيني ،وه ��ذا مل يحدث
لغاية الوقت احلايل».
م ��ن جانبه ،ذك ��ر املتحدث با�س ��م وزارة
الزراعة حميد الناي ��ف� ،أن «امللف املائي
تدي ��ره وزارة امل ��وارد املائي ��ة ،ونح ��ن

الجفاف في ديالى يبلغ م�ستويات خطيرة

اجله ��ة امل�ستفي ��دة م ��ن املي ��اه ونق ��وم
ب�إع ��داد خط ��ة زراعي ��ة من �أج ��ل توزيع
امل�ستحقات».
و�أ�ض ��اف الناي ��ف� ،أن «العم ��ل يكون من
خ�ل�ال جلان م�شرتكة م ��ع وزارة املوارد
املائية ،وعندم ��ا يتم و�ضع خطة زراعية
يت ��م توزيعها على الفالح�ي�ن بالت�ساوي
لكل العراق».
و�ش ��دد ،على �أن «االزم ��ة املائية �أجربتنا
عل ��ى تخفي� ��ض اخلط ��ة الزراعي ��ة �إىل
 50%م ��ن �أج ��ل توط�ي�ن املجتم ��ع
الريفي».
وبني الناي ��ف� ،أن «منظمة الأمم املتحدة
والت�شكيالت املخت�ص ��ة التابعة لها تركز
على مو�ض ��وع �إنعا�ش املجتم ��ع الريفي
ك ��ون الف�ل�اح �أ�سا� ��س الأم ��ن الغذائ ��ي
وعمله مرتبط بتوفري املياه».
وانته ��ى الناي ��ف� ،إىل �أن «احلكوم ��ة
و�ضع ��ت املي ��اه �ضم ��ن �أولوي ��ات عملها
وبد�أت �إجراءات مهم ��ة من اجل �إنعا�ش
هذا القطاع الذي يحتاج �إىل �أموال».
م ��ن جانب ��ه ،دع ��ا اخلب�ي�ر املائ ��ي عادل
املخت ��ار �إىل «�إع ��ادة النظ ��ر باخلط ��ط
املائي ��ة» ،م�ضيف ًا �أن «هذه اخلطط مل تعد
تتنا�سب مع متطلبات املرحلة احلالية».
وتاب ��ع املخت ��ار� ،أن «الع ��راق يعت�ب�ر
خام�س دولة تعاين من اجلفاف ،وكانت
هن ��اك حتذيرات من خمتلف اجلهات مبا
فيها الأمم املتحدة».
ولف ��ت� ،إىل �أن «وزارة امل ��وارد املائي ��ة
�أك ��دت �أن اخلزين املائي انخف�ض 50%
ع ��ن الع ��ام املا�ضي وه ��و م�ؤ�شر خطري،
وهو يقدر حالي ًا بـ  20مليار مرت مكعب،
و�إذا م ��ا كان ال�شت ��اء الق ��ادم غري ممطر
�أي�ض� � ًا ف�أنن ��ا �س ��وف نتعر� ��ض �إىل �أزمة
كبرية».
و�ش ��دد املختار ،عل ��ى �أن «مي ��اه ال�شرب
يف دياىل مهددة وكذل ��ك احلال بالن�سبة
للمناطق التي تقع على ذنائب الأنهر».
و�أم ��ام التج ��اوزات الإيراني ��ة ،ما زالت
تركيا اي�ض ًا ترف�ض احلوار ب�ش�أن تقا�سم
ال�ض ��رر ومل تر�س ��ل الوفد ال ��ذي وعدت
بو�صول ��ه �إىل بغداد قب ��ل �شهرين لغاية
الوقت احلايل.

جالل طالب ��اين ،واكد على ان ��ه «الكتلة
ال�شيعي ��ة االك�ب�ر» م ��ع حلفائ ��ه وميتلك
غالبية املقاعد يف الربملان
وقال «التن�سيقي» يف بيانه ان« :حتالف
(العزم) عاد وتوحد من جديد ومثله كل
م ��ن ثاب ��ت العبا�سي رئي� ��س كتلة ح�سم
ومثن ��ى ال�سامرائ ��ي رئي� ��س كتلة عزم
واحم ��د اجلب ��وري (ابو م ��ازن) رئي�س
كتل ��ة اجلماه�ي�ر وه ��م ممثل ��و (املكون
ال�سن ��ي) �ضمن (الثب ��ات الوطني) ،اي
عودة التوازن ال�سني كما كان �سابقا».
كذل ��ك ك�ش ��ف البي ��ان ع ��ن ح�ض ��ور:
«بابلي ��ون (ممث ��ل املك ��ون امل�سيح ��ي)
وت�أكيده ��م عل ��ى االلت ��زام الت ��ام ب ��كل
مق ��ررات االجتم ��اع ليك ��ون الن�سي ��ج
الوطن ��ي متكامال (املك ��ون االكرب وهم
ال�شيع ��ة ممثل ��ة باالط ��ار وم ��ن مع ��ه،
املك ��ون الكردي (االحت ��اد ومن معه من
امل�ستقلني ،املكون ال�سني (العزم) وهو
حتال ��ف كب�ي�ر ورا�س ��خ يتج ��اوز عدده
ثلثي مقاع ��د الربملان) وبينهم تفاهمات

كب�ي�رة وميك ��ن له ��م امل�ض ��ي بالعملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة وجت ��اوز كل املعرق�ل�ات
والتحديات)».
وكان ق ��د ح�ض ��ر االجتم ��اع ،بح�س ��ب
ال�ص ��ور الت ��ي ن�شرته ��ا مواق ��ع مقرب ��ة
م ��ن «الإط ��ار» قي� ��س اخلزعل ��ي زعي ��م
الع�صائ ��ب ،والنائ ��ب احم ��د اال�س ��دي،
وكان باف ��ل طالب ��اين رئي� ��س ح ��زب
االحتاد الوطني يف ا�ستقبالهم.
مقدمات لف�شل المفاو�ضات

ويك�ش ��ف البي ��ان بح�سب نائ ��ب �سابق
يف التي ��ار ال�ص ��دري ،م ��ا اعت�ب�ره
مقدمات «ف�شل املفاو�ضات» بني «الإطار
التن�سيق ��ي» والقوى الت ��ي كانت �ضمن
التحالف الثالثي «انقاذ وطن».
وق ��ال النائ ��ب ال�سابق ال ��ذي طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سمه يف حديث م ��ع (املدى) ان:
«االه ��م من مر�ش ��ح احلكوم ��ة ورئا�سة
اجلمهوري ��ة ه ��ي ال�ضمان ��ات ..م ��اذا
�سيق ��دم االط ��ار م ��ن �ضمان ��ات للحزب

الدميقراطي وحتالف ال�سيادة؟».
وا�ش ��ار النائ ��ب اىل ان «ال �ضمان ��ات
ميك ��ن ان يقدمه ��ا املالك ��ي لتل ��ك القوى
ب�سب ��ب مواقفه ال�سابق ��ة ،كما ميكن ان
ي�سح ��ب الإطار التن�سيق ��ي كل تعهداته
اىل احل ��زب الدميقراط ��ي وحتال ��ف
ال�سيادة بعد ت�شكيل احلكومة».
ويف كالم قري ��ب مم ��ا ذك ��ره النائ ��ب
ال�ص ��دري ال�ساب ��ق ،ق ��ال �ش�ي�روان
الدوب ��رداين وه ��و نائ ��ب ع ��ن احلزب
الدميقراط ��ي يف لق ��اء تلفزي ��وين،
�إن «ق ��وى الإط ��ار التن�سيق ��ي الت ��ي
كان ��ت من�ضوي ��ة يف حتال ��ف البن ��اء
يف ع ��ام  2018مل تلت ��زم باالتف ��اق مع
الدميقراطي ،م ��ن بينها عدم الت�صويت
على ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن عندم ��ا كان مر�شحا
لرئا�سة اجلمهورية ،وذهبوا للت�صويت
�إىل برهم �صالح».
ويعتقد النائ ��ب ال�ص ��دري ال�سباق ،ان
«الإط ��ار التن�سيق ��ي �سوف يح ��اول ان
ي�ش ��كل احلكوم ��ة بعي ��دا ع ��ن احل ��زب
الدميقراط ��ي يف حال ا�ستط ��اع تفكيك
حتال ��ف ال�سي ��ادة و�ضم ��ن ج ��زءا من ��ه
للح�ص ��ول على  220مقع ��دا على االقل
لتمرير رئي�س اجلمهورية».
وت�ش�ي�ر او�س ��اط احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين ،اىل ع ��دم التو�صل حتى
االن اىل اتف ��اق م ��ع احل ��زب املناف� ��س
«االحتاد الوطني» ب�ش�أن مر�شح رئي�س
اجلمهورية.
وي�ؤك ��د «الدميقراط ��ي» بان ��ه م ��ازال
متم�س ��كا مبر�شح ��ه ريرب احم ��د ،بينما
ي�ؤك ��د احلزب الك ��ردي االخر بان برهم
�صالح هو مر�شحه الوحيد اي�ضا.
وكان «الإط ��ار التن�سيقي» يف النقاط الـ
 6التي ن�شرها عقب اجتماع االخري �أكد
بان ��ه�« :شجع الإطار والع ��زم والأخوة
يف االحت ��اد الكرد�ستاين عل ��ى التفاهم
مع الدميقراطي يف االتفاق على مر�شح
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة م ��ع الت�أكي ��د على
االلتزام بدعم قرار االحتاد الكرد�ستاين
يف حالة ع ��دم االتفاق ،وبان ��ه �سيكون
الت�صويت ل�صالح مر�شح االحتاد �إذا مل
يتفق الكرد على مر�شح واحد».
ودع ��ا «التن�سيق ��ي» يف بيان ��ه اىل:
«�ضرورة عدم �إ�ضاعة الوقت والإ�سراع
بت�شكي ��ل احلكوم ��ة ب�أقل ف�ت�رة ممكنة،
والب ��دء م ��ن االن بكتاب ��ة الربنام ��ج
احلكومي».

مراقبون يحذرون من �إقحام الملف في الجانب ال�سيا�سي

البدء ب�إعادة وجبة جديدة من المف�سوخة
عقودهم �إلى الداخلية والدفاع

تظاهرة �سابقة للمف�سوخة عقودهم و�سط بغداد
 بغداد /نب�أ م�شرق
ت�ستع ��د وزارة الداخلي ��ة لإعادة وجبة
جدي ��دة م ��ن املف�سوخ ��ة عقوده ��م وهم
املن�ضوين للفقرة (ج) بعد �إكمال جميع
متطلباته ��م يف مقدمته ��ا التخ�صي� ��ص
امل ��ايل ،يف ح�ي�ن رفع ��ت وزارة الدفاع
�أ�سم ��اء � 35ألف من املف�سوخة عقودهم
الذي ��ن تق ��ل �أعمارهم ع ��ن  40عام ًا من
�أجل �إعادتهم �إىل اخلدمة جمدد ًا.
ي�أتي ذلك ،وقت دعا مراقبون �إىل ابعاد
اجلانب ال�سيا�س ��ي عن ملف املف�سوخة
عقوده ��م ،وو�ضع ��ه �ضم ��ن اعتب ��ارات
قانونية.
وق ��ال ع�ضو جلن ��ة الأم ��ن والدفاع يف
الربمل ��ان النائب يا�س ��ر �إ�سكندر وتوت
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن «وزارة
الداخلية �ش ّكلت جلنة لإعادة املف�سوخة
عقوده ��م ،وحت ��ت ح�س ��م وجبت�ي�ن يف
وقت �سابق».
و�أ�ض ��اف وت ��وت� ،أن «ال ��وزارة كان ��ت
ق ��د �أج ��رت فحو�ص ��ات عل ��ى وجبت�ي�ن
حتت م�سمى فق ��رة (�أ) وفقرة (ب) ،يف
ع ��ام  2019ومت ��ت اعادته ��م ،لكن هذه
الإج ��راءات بالن�سب ��ة للمن�ضوي ��ن �إىل
الفق ��رات الأخرى توقف ��ت بعد تعر�ض
العراق �إىل وباء كورونا».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «التخ�صي� ��ص امل ��ايل

للمف�سوخ ��ة عقوده ��م كان ق ��د توق ��ف
ب�سب ��ب االزم ��ة املالي ��ة الت ��ي رافق ��ت
انت�شاء جائحة كورون ��ا بعد انخفا�ض
�أ�سعار النفط».
وب�ي�ن وت ��وت� ،أن «وزارة الداخلي ��ة
ا�ست�أنف ��ت العم ��ل م ��رة �أخ ��رى ،ب ��د�أت
بالوجبة الثالثة التي حتت م�سمى فقرة
(ج) ،للم�ضي ب�إعادتهم �إىل اخلدمة بعد
�أن مت توفري التخ�صي�ص املايل».
وم�ض ��ى وت ��وت� ،إىل �أن «وزارة
الدف ��اع م ��ن جانبها رفع ��ت � 35ألف من
املف�سوخ ��ة عقوده ��م مت رف ��ع �أ�سمائهم
�إىل وزارة املالية على �أن يكون عمرهم
دون � 40سن ��ة م ��ن �أج ��ل اعادته ��م اىل
اخلدمة».
وكانت رئا�سة جمل�س النواب قد �أكدت
ت�ضمني فقرة �إعادة املف�سوخة عقودهم
م ��ن الأجه ��زة الأمني ��ة والع�سكرية يف
قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمي ��ة ال ��ذي �ص ��وت علي ��ه جمل�س
النواب مطلع ال�شه ��ر احلايل ،و�سبقت
ذلك حملة تواقيع نيابية من �أجل ت�أمني
اال�ستحقاق امل ��ايل للم�شمولني بالفقرة
(ج) يف القانون.
م ��ن جانبه ،ذك ��ر اخلبري الأمن ��ي �أحمد
ال�شريف ��ي يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،أن
«مو�ض ��وع �إع ��ادة املف�سوخ ��ة عقودهم
�س ��واء �إىل وزارة الداخلي ��ة �أو الدفاع

بحاج ��ة �إىل درا�س ��ة وقرار �ص ��ادر من
امل�ؤ�س�سة ذاتها».
وح ��ذر ال�شريف ��ي ،م ��ن «�إخ�ض ��اع هذه
اجلوانب �إىل اعتبارات �سيا�سية لأنها
ا�ستحقاق ��ات للم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة
الأمني ��ة ،وبالتايل ينبغ ��ي البحث هل
�أن �إعادة املف�سوخ ��ة عقودهم تتنا�سب
مع اللوائح والقوانني الناظمة؟».
و�أك ��د� ،أن «هن ��اك من ت�س ��رب يف وقت
احل ��رب �أو الأزم ��ة ،وبالت ��ايل يج ��ب
البح ��ث يف �أ�سب ��اب ف�س ��خ العق ��د م ��ع
العن�ص ��ر الع�سك ��ري �أو الأمن ��ي قب ��ل
�إعادته مرة �أخرى».
وحت ��دث ال�شريف ��ي ع ��ن �أهمي ��ة «منح
امل�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة والأمني ��ة
اال�ستقاللي ��ة يف �إداء مهامه ��ا ودورها
الوظيف ��ي و�إبعاده ��ا ع ��ن الت�أث�ي�ر
ال�سيا�سي� ،أم ��ا الإعادة ال�شاملة فيجب
�أن تخ�ض ��ع للبعد القانوين ،هل �أن هذا
االجراء يتفق مع القانون �أم يخالفه؟».
و�شه ��دت الب�ل�اد تظاه ��رات م�ستم ��رة
للمف�سوخ ��ة عقوده ��م يف وزارت ��ي
الدف ��اع والداخلي ��ة واحل�ش ��د ال�شعبي
من �أجل �إعادتهم �إىل اخلدمة ،مطالبني
بتوف�ي�ر التخ�صي�ص امل ��ايل لهم �سواء
يف قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة �أو
قان ��ون الدع ��م الطارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمية.
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خمت�صون :امل�شاريع احلالية لن تنجح يف التجهيز على مدار ال�ساعة

الكهرباء تُ�شغّل خط ًا جديد ًا يرفد ذي قار بفائ�ض �إنتاج الب�صرة
 ذي قار /ح�سني العامل
يف وق ��ت �أعلن ��ت الإدارة املحلي ��ة ع ��ن دخ ��ول
خ ��ط ال�ضغط الفائق (رميل ��ة -ذي قار) للخدمة
�ضمن خط ��ة م�شاري ��ع وزارية ته ��دف لتحقيق
ا�ستق ��رار �شب ��كات الكهرباء ،ا�ش ��ار خمت�صون
ومواطنون اىل تفاقم م�شكلة اختناق املحطات
الثانوية وعطب املح ��والت وان�صهار اال�سالك
يف ال�شبك ��ة املحلي ��ة خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�صي ��ف.
وق ��ال معاون حماف ��ظ ذي قار لل�ش� ��ؤون الفنية
احم ��د حن ��ون يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن
"خ ��ط ال�ضغط الفائ ��ق (رميلة -ذي قار) دخل
اخلدم ��ة" .و�أ�ضاف حن ��ون� ،أن "ت�شغيل اخلط
م ��ن �ش�أنه ان يحق ��ق ا�ستقرار ًا كب�ي�ر ًا ل�شبكات
الكهرباء ويرفد حمافظة ذي قار بفائ�ض انتاج
حمطات الب�صرة".
وا�ش ��ار� ،إىل �أن "تنفي ��ذ اخل ��ط يدخ ��ل �ضم ��ن
خطة امل�شاريع ال�سرتاتيجي ��ة للوزارة وي�سهم
يف تعزي ��ز عملي ��ات ت�أهي ��ل وتطوي ��ر منظومة
الكهرباء يف املحافظة".
واك ��د" ،حاج ��ة حمافظ ��ة ذي ق ��ار اىل 2100
ميغ ��ا واط للعم ��ل على م ��دار ال�ساع ��ة" ،مبين ًا
�أن "التجهي ��ز احل ��ايل ي�ت�راوح ما ب�ي�ن 1400
و 1500ميغ ��ا واط وه ��و م ��ا ي�ستدع ��ي العمل
بنظ ��ام القطع املربمج � 4ساع ��ات جتهيز مقابل
�ساعتني من القطع".
وكان ��ت وزارة الكهرباء اعلنت يف بيان تابعته
(امل ��دى) ،ان "م�ل�اكات ال�شرك ��ة العام ��ة لنق ��ل
الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف اجلن ��وب متكن ��ت ،من
�إدخال خط ال�ضغط الفائ ��ق (رميلة ا�ستثمارية
ذي ق ��ار املركب ��ة) اجلدي ��د للخدم ��ة ،بطاق ��ة( 1000ميغ ��ا واط) �ضمن م�شروع �سرتاتيجي
لتطوير ال�شبكة الكهربائية".
وتابع البي ��ان� ،أن "امل�شروع ت�ضمن ا�ستحداث
خ ��ط ال�ضغط الفائق بط ��ول ( )173كم ،وبعدد
�أبراج بلغ ( )372برج ًا ،م�صمم ًا وفق الت�صميم
املعتم ��د لدى وزارة الكهرب ��اء على �سرعة رياح
( 45م� /س)".

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اخل ��ط اجلدي ��د ي�سته ��دف
دع ��م ا�ستق ��رار املنظوم ��ة الكهربائي ��ة ،وح ��ل
االختناق ��ات يف املنطق ��ة اجلنوبية ب�شكل عام،
م ��ن خ�ل�ال الرب ��ط املبا�شر بني حمطت ��ي توليد
الرميلة اال�ستثمارية وذي قار املركبة"،
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل "تعزيز الرب ��ط الكهربائي
بني الب�صرة وذي قار ،ب�إ�ضافة خط جديد �ساند
للخ ��ط احل ��ايل (رميل ��ة ا�ستثماري ��ة -نا�صرية
حرارية) ،الرابط بني املحافظتني".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ذلك ي�سه ��ل �أعم ��ال ال�صيانة
الدوري ��ة والطارئ ��ة دون الت�أثري عل ��ى ال�شبكة
الوطنية" .وذكر البي ��ان ،ان "مالكات ال�شركة،
�أجنزت خالل ال�سنوات الثالث الأخرية الكثري
م ��ن م�شاري ��ع البن ��ى التحتي ��ة املهم ��ة ،والت ��ي
�أ�سهم ��ت ب�ش ��كل كب�ي�ر يف ح ��ل االختناق ��ات،
وا�ستق ��رار املنظومة الكهربائي ��ة ،ورفع معدل
�ساعات التجهيز يف عم ��وم املنطقة اجلنوبية،

والب�صرة ب�شكل خا�ص".
وم ��ن جانبهم ي ��رى خمت�ص ��ون ومواطنون ان
قط ��اع الكهرب ��اء يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار بحاجة
اىل املزي ��د م ��ن م�شاريع ت�أهيل البن ��ى التحتية
لف ��ك االختن ��اق واحت ��واء زي ��ادة االحم ��ال
وت�ل�ايف م�شكلة ان�صهار ا�سالك ال�شبكة وعطب
املح ��والت املتك ��رر ال ��ذي يفاق ��م م ��ن م�شكل ��ة
انقطاع التي ��ار الكهربائ ��ي يف املحافظة .وقال
�أحد املخت�صني الذي رف�ض الإف�صاح عن ا�سمه،
�إن "منظوم ��ة الكهرب ��اء يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
مازالت تع ��اين من اختناق املحط ��ات الثانوية
وال�شبكات رغم اعمال الت�أهيل وال�صيانة املعلن
عنه ��ا" .و�أ�ضاف� ،أن "املنظوم ��ة تتطلب زيادة
ع ��دد املحطات الثانوي ��ة ( )11 / 33واملحطات
الرئي�س ��ة ( )33 / 132واعتم ��اد خط ��ة وا�سعة
لت�أهيل �شبكات وحموالت االحياء ال�سكنية".
و�أ�ش ��ار� ،أن "هناك العدي ��د من املناطق ما زالت

تعم ��ل مبحطات ثانوية متنقلة منها مناطق يف
ح ��ي اور ومدين ��ة ال�ص ��در ومدخ ��ل النا�صرية
و�سيد دخي ��ل وغريها من املناط ��ق والوحدات
االداري ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "املحط ��ات املتنقل ��ة
ت�ستخ ��دم يف الغال ��ب لفك االختن ��اق احلا�صل
يف املناطق التي ترتف ��ع فيها االحمال" .و�شدد
املخت�ص ،على "�أهمية ت�أهيل وتو�سيع �شبكات
كهرب ��اء االحي ��اء ال�سكني ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع
التو�س ��ع ال�س ��كاين وزيادة الأحم ��ال" .ويرى،
"زيادة االحمال على ال�شبكة غالب ًا ما ت�ؤدي اىل
عطب املح ��والت وان�صهار اال�س�ل�اك يف �شبكة
الكهرباء".
ون ��وه املخت� ��ص� ،إىل �أن "ال�شبكة تعاين اي�ضا
م ��ن تك ��رار عط ��ب القابل ��وات املدفون ��ة حت ��ت
االر� ��ض واملغذي ��ة للمحط ��ات الثانوي ��ة وه ��ذا
م ��ا يفاق ��م م�شكلة االنقط ��اع املتك ��رر يف التيار
الكهربائ ��ي" .وب�ي�ن� ،أن "ت�صلي ��ح القابل ��و

املدف ��ون حت ��ت االر� ��ض يتطل ��ب ع ��دة �ساعات
طويلة م ��ا يعني انقطاع الكهرب ��اء عن املناطق
التي يغذيها".
وتاب ��ع املخت�ص� ،أن "القابل ��و االر�ضي املغذي
ملحط ��ة ال�شم ��وخ عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال يتعر�ض
للعط ��ل ب�ص ��ورة �شب ��ه يومي ��ة نتيج ��ة زي ��ادة
االحم ��ال او �س ��وء التنفي ��ذ او رداءة املن�ش�أ ما
يت�سب ��ب بانقط ��اع الكهرب ��اء عن ح ��ي ال�شموخ
وجممع تينا ومنطقة املهيدية".
و�أك ��د� ،أن "ك�ث�رة االعط ��ال على خط ��وط /33
 11وال�شب ��كات الداخلي ��ة �سبب رئي�س يف عدم
ا�ستقرار التيار الكهربائي".
ويج ��د املخت� ��ص� ،أن "حمافظ ��ة ذي ق ��ار حتى
ل ��و مت جتهيزه ��ا بكام ��ل حاجته ��ا م ��ن الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ال ميكنه ��ا �أن ي�ص ��ل التجهي ��ز على
م ��دار ال�ساعة ب�سبب تقادم عم ��ر ال�شبكة وعدم
ا�ستيعاب املحطات الثانوية والرئي�سية لذلك".
و�أف ��اد ،ب�أن "التجهيز على مدار ال�ساعة يف ظل
الو�ض ��ع احلايل ملنظومة الكهرب ��اء يف ذي قار
يعني املزي ��د من االعطال واالنهي ��ار وان�صهار
اال�سالك وعطب املحوالت".
وم�ض ��ى املخت�ص �إىل الدعوة ل� �ـ "اعتماد خطة
وا�سعة لت�أهي ��ل البنى التحتية بقطاع الكهرباء
يف املحافظة".
�إىل ذل ��ك ،ذك ��ر املواط ��ن خال ��د عل ��ي ان "ازمة
الكهرب ��اء يف العراق مت�شابك ��ة ومعقدة تدخل
يف تفا�صيلها �أكرث من وزارة".
وتابع عل ��ي� ،أن "توقف عم ��ل حمطات االنتاج
عل ��ى �سبيل املثال غالب ًا ما يرتبط ب�أزمة الوقود
وانخفا�ض منا�سيب االنهر و�شحة املياه".
ولف ��ت� ،إىل �أن "حمط ��ات الكهرب ��اء احلراري ��ة
كث�ي�را م ��ا يُعلن ع ��ن توقفه ��ا ب�سب ��ب انخفا�ض
منا�سيب مياه االنهر التي تعتمد عليها منظومة
التربيد".
ون ��وه عل ��ي� ،إىل �أن "الرتابط ب�ي�ن القطاعات
الث�ل�اث جعل الوزارات ت ��دور يف حلقة مفرغة
ف ��كل وزارة ترمي التهم عل ��ى الوزارة االخرى
بالت�سبب يف االزمة".

وفاة ال�شخ�صية الوطنية يو�سف اجلناحي عن عمر  80عام ًا
 بغداد /املدى
ت ��ويف ال�شخ�صي ��ة الوطنية الب ��ارزة يعقوب
يو�س ��ف اجلناحي عن عمر بل ��غ الثمانني عام ًا
بعد �صراع مع املر�ض ا�ستمر �أ�شهر ًا.
وكر� ��س اجلناح ��ي حيات ��ه من ��ذ نهاي ��ة
خم�سيني ��ات القرن املا�ض ��ي للدفاع عن ق�ضية
�شعب ��ه وق�ضايا الأمة العربي ��ة ،ويف مقدمتها
الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة ،كم ��ا �ساه ��م بجه ��ود

كب�ي�رة يف الت�ضام ��ن م ��ع الق�ضاي ��ا العادل ��ة
ملختل ��ف �شع ��وب الع ��امل .وكان الراح ��ل م ��ن
الرعيل الأول الذي ذهب للدرا�سة يف االحتاد
ال�سوفيتي يف �أوائل ال�ستينيات .و�إىل جانب
درا�ست ��ه لع ��ب دور ًا قيادي� � ًا يف تنظي ��م جبهة
التحرير الوطني يف االحتاد ال�سوفيتي ويف
التوا�ص ��ل الوثيق مع ممثل ��ي �أحزاب احلركة
ال�شيوعي ��ة والعمالي ��ة العاملي ��ة يف مو�سكو.
كما �ساهم يف خمتل ��ف �أن�شطة احتاد ال�شباب

الدميقراطي العاملي واحتاد الطالب العاملي.
وبع ��د �أن دافع عن �أطروح ��ة الدكتوراه حول
تط ��ور مراحل ت�شكل دولة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،انتق ��ل �إىل املنطقة العربية ليوا�صل
ن�ضال ��ه كع�ض ��و يف جلن ��ة القي ��ادة جلبه ��ة
التحري ��ر الوطني البحرانية وجلنة العالقات
اخلارجية للجبهة.
وكان اجلناح ��ي معروف� � ًا با�س ��م "عزي ��ز
حممود" .وا�ستم ��ر يف �أداء مهامه بالتوا�صل

�إىل  /ال�سادة م�ساهمي �شركة فندق بابل امل�ساهمة املختلطة املحرتمني

م  /دعوة اجتماع هيئة عامة

اس��تنادا ً ألحكام املادة ( )87الفقرة ثانيا ً من قانون الش��ركات رقم ()21
لس��نة  1997املع��دل وتنفيذا ً لقرار مجلس إدارة الش��ركة بجلس��ته
اخلامسة املنعقدة بتاريخ .2022/6/9
يس��رنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة للش��ركة املقرر عقده
في متام الس��اعة العاش��رة من صباح يوم (الثالثاء) املوافق 2022/7/26
في مقر الشركة الكائن في اجلادرية ملناقشة جدول االعمال التالي:
 -1االط�لاع عل��ى تقري��ر مجل��س اإلدارة للس��نة املالي��ة املنتهية في
 2021/12/31واملصادقة عليه.
 -2مناقش��ة تقرير ديوان الرقابة املالية واحلسابات اخلتامية لعام 2021
واجابة الشركة عليها ومناقشتها واملصادقة عليهما.
 -3إق��رار نس��بة األرباح الواج��ب توزيعها من الفائض املتراكم لس��نة
 2021 /والبال��غ ( 4761571957دين��ار) أربع��ة مليار وس��بعمائة وواحد
وس��تون مليون وخمسمائة وواحد وس��بعون ألفا ً وتسعمائة وسبعة
وخمسون دينار ال غير.
 -4اب��راء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومكافأتهم للس��نة املالية
.2021
راج�ين م��ن جميع األعضاء احلض��ور اصالة أو من ين��وب عنهم مبوجب
وكال��ة مصدقة من كاتب عدل أو مبوجب صك انابة معد وفق تعليمات
هيئ��ة األوراق املالي��ة على ان تودع الوكاالت واالناب��ات لدى هيئة األوراق
املالية قب��ل ثالثة أيام من موعد االجتماع مبوج��ب املادة ( )91من قانون
الش��ركات املذك��ور أعاله في امل��كان والزمان املعينني مع ابراز ش��هادة
األسهم مبا ينسجم واحكام املادة ( )94من القانون املذكور أعاله.
وف��ي حالة عدم اكتم��ال النصاب القانوني يؤج��ل االجتماع الى نفس
اليوم من األسبوع الالحق في نفس املكان والزمان املعينني يوم (الثالثاء)
املوافق .2022/8/2
ع�صام كرمي كزار اال�سدي
رئي�س جمل�س الإدارة

م ��ع الأحزاب ال�شقيق ��ة يف احلركة ال�شيوعية
والعمالية العاملية ويف �أن�شطة منظمة ت�ضامن
ال�شعوب الأفريقية الآ�سيوية وجمل�س ال�سلم
العاملي وعدد من املنظمات الدولية احلقوقية
واالجتماعي ��ة يف �سع � ٍ�ي حل�ش ��د ال ��ر�أي العام
العاملي لن�صرة ن�ضال �شعب البحرين من �أجل
التحرر واال�ستق�ل�ال والدميقراطية والعدالة
االجتماعية.
وع ��اد اجلناح ��ي وعائلته مع بقي ��ة رفاقه �إىل

البحري ��ن بع ��د �أن ق�ض ��ى �أط ��ول ف�ت�رة نف ��ي
كابده ��ا منا�ضلو احلرك ��ة الوطنية البحرانية
م ��ن خمتل ��ف االجتاه ��ات ،بع ��د �أن ق�ضى يف
املنفى �أكرث من �أربعة عقود متوا�صلة.
و�ساهم اجلناح ��ي مع بقية رفاقه يف ت�أ�سي�س
املن�ب�ر التقدم ��ي ،حي ��ث انتخب ع�ض ��و ًا لأول
جمل�س �إداري للتقدم ��ي ،و�ساهم بالكتابة يف
ال�صحافة املحلية ،وو�ضع كتاب ًا عن ت�صوراته
حول تطور احلركة التقدمية.

"الكاطون" متنع ال�سباحة يف الأنهر
العميقة ب�سبب حاالت الغرق
 خا�ص /دياىل
يف �أطراف الكاطون ك�ب�رى �أحياء غربي بعقوبة ارتفع عويل الن�ساء،
وه ��ن ي�ستقبلن �شابا غرق يف جدول �أ�سف ��ل اخلال�ص ،و�سط ت�أكيدات
ب�أن � 5ضحاي ��ا التهمهم النهر خالل �شهرين فقط .وقال �أبو �أيوب وهو
�أح ��د �أقرباء ال�ضحية يف حديث �إىل (امل ��دى) ،ان "ال�شاب ذهب ل�شراء
دواء ،لكن ��ه كما يبدو ذهب اىل النهر برفق ��ة �صديقه لل�سباحة هربا من
ح ��رارة حزي ��ران الالهب ��ة لتح�صل الكارث ��ة" .و�أ�ض ��اف ،ان "ال�شرطة
النهري ��ة جنحت يف انت�شال اجلثة بعد �ساع ��ة على احلادثة" .فيما �أقر
قائممق ��ام ق�ض ��اء بعقوبة عبد الله احليايل بان ج ��دول �أ�سفل اخلال�ص
ه ��و �أكرث جداول دي ��اىل على الإطالق يف حوادث الغ ��رق بعد ت�سجيل
 5ح ��االت خالل �أقل م ��ن �شهرين وجميعه ��ا ل�شباب �صغ ��ار" .و�أ�ضاف
احلي ��ايل� ،أنه "مت تعمي ��م �إجراءات مبنع ال�سباح ��ة يف الأنهر العميقة
واخلط�ي�رة على حي ��اة ال�شب ��اب والأطفال لتف ��ادي �سق ��وط املزيد من
ال�ضحايا" .ويلج� ��أ العراقيون �إىل ال�سباح ��ة يف الأنهر ب�سبب ارتفاع
درجات احل ��رارة وعدم توفر اخلدمات واالنقط ��اع امل�ستمر يف التيار
الكهربائي.

جرمية مروعة يف �أربيل تودي
بحياة �أ�ستاذين جامعيني
� أربيل /املدى
�أدى هجوم وقع يف �أربيل� ،أم�س الثالثاء� ،إىل مقتل ا�ستاذين جامعيني
�أحدهما عميد كلية القانون يف جامعة �صالح الدين.
وذك ��رت م�صادر مطلعة� ،أن "عميد كلية القانون بجامعة �صالح الدين،
كاوان �إ�سماعي ��ل تعر� ��ض �صباح �أم�س الثالث ��اء �إىل �إطالق نار �أ�صيب
عل ��ى �إثره بجراح ثم ف ��ارق احلياة نتيجة جراحه العميقة التي �أ�صيب
به ��ا" .و�أ�ضاف ��ت امل�ص ��ادر� ،أن "اجلاين وقبل �إطالق الن ��ار على عميد
كلي ��ة القانون ،هاج ��م �أ�ستاذ ًا يف كلية الهند�س ��ة بجامعة �صالح الدين،
هو �إدري�س عزت حمة خان ،وقتله".
ً
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "الهج ��وم ط ��ال �شخ�صا �آخر لكنه جن ��ا بعد �إ�صابته
بج ��روح نق ��ل عل ��ى �إثره ��ا �إىل امل�ست�شفى لتلق ��ي العالج ،وه ��و حالي ًا
عب رئي� ��س �إقليم كرد�ست ��ان ،نيجريفان
ب�صح ��ة جي ��دة" .من جانب ��ه ،رّ
بارزاين ،ع ��ن قلقه وحزنه العميقني ملقت ��ل �أ�ستاذين يف جامعة �صالح
أعب عن حزين وقلقي
الدين .وقال بارزاين يف بيان تلقته (املدى) �" :رّ
العميق�ي�ن ال�ست�شه ��اد وفق ��دان الدكت ��ور كاوان �إ�سماعي ��ل والدكت ��ور
�إدري�س حمه خان ،واللذين ذهبا �ضحية جرمية ب�شعة و�أليمة اليوم".
وق ��دم بارزاين ،التعازي واملوا�ساة لذوي وعائلتي الأ�ستاذين بقوله:
"�أوا�سيهم و�أ�شاركهم �أحزانهم� .أدعوا �ألله عز وجل �أن ي�سكنهما ف�سيح
جناته ،ويلهم عائلتيهما وذويهما ال�صرب وال�سلوان".
�إىل ذلك ،ذكرت م�صادر �صحفية يف �إقليم كرد�ستان� ،أن "زوجة �إدري�س
عزت حمةخان ،الأ�ستاذ يف كلية الهند�سة ،وا�سمها "ني�شتمان" تد ّر�س
يف جامعة �سوران ،وكانت هناك م�شكلة بينها وبني اجلاين".
وتابع ��ت امل�ص ��ادر� ،أن "ذل ��ك جاء على خلفي ��ة نقل الأخ�ي�ر من جامعة
�سوران �إىل جامعة �صالح الدين ،وكانت قد رفعت دعوى على اجلاين
و�أم� ��س كان موع ��د �أول جل�س ��ات املحاكم ��ة ،لك ��ن قبل املوع ��د ،توجه
اجل ��اين �إىل منزل حمة خ ��ان و�أطلق عليه النار فف ��ر املجني عليه لكن
اجلاين حلقه �إىل بيت �أحد اجلريان وقتله".
و�أو�ضح ��ت امل�صادر" ،وبعد احلادث ،توجه اجلاين �إىل كلية القانون
بجامع ��ة �صالح الدي ��ن ليطلق النار وي�صيب عمي ��د الكلية وواحد ًا من
حرا�سها".
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الجمباز ت�سحب الثقة من رئي�سه �إياد نجف
ثلثا عموم ّية اتحاد ُ

باختصار ديمقراطي

اجلابري  :مار�سنا �صالح ّيتنا بال ترهيب �أو ترغيب لإنهاء
الديكتاتورية والتف ّرد

 رعد العراقي

�أبو ال�شباب �آخر من ي�شتكي!

 ن�شجب �ضرب الأكاديمي �إ�سماعيل �إبراهيم  ..ون�ستهجن منح التمثيل لأندية ال تمار�س اللعبة

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�سحب ��ت الهيئ ��ة العام ��ة الحت ��اد
اجلمب ��از الريا�ضي ثقتها من رئي�س
االحت ��اد �إي ��اد جن ��ف يف م�ؤمتره ��ا
اال�ستثنائ ��ي ال ��ذي ّ
نظمته يف فندق
الإنرت و�سط العا�صمة بغداد �أول من
�أم� ��س الإثنني  27حزي ��ران ،2022
معلن ��ة رف�ضه ��ا جلمي ��ع الإجراءات
الفردي ��ة الت ��ي كان يتخذه ��ا رئي�س
االحتاد من دون العودة اىل جمل�س
�إدارت ��ه �أو العمومي ��ة نف�سه ��ا طوال
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،م ��ا �أ ّث ��ر �سلب ًا
عل ��ى واق ��ع املدرب�ي�ن والالعب�ي�ن
واملنتخب ��ات الوطني ��ة والبطوالت
املحلي ��ة بح�س ��ب م ��ا ّ
مت تناول ��ه
خ�ل�ال امل�ؤمتر وم ��ا مت درجه �ضمن
م�سبّبات تنظيمه املُر�سلة اىل وزارة
ال�شباب والريا�ضة.
(املدى) �ألتقت ع�ض ��و الهيئة العامة
وم� ّؤ�س� ��س وخب�ي�ر لعب ��ة اجلمب ��از
عدن ��ان اجلاب ��ري ليحدّثن ��ا ع ��ن
م�ب ّ�ررات �سح ��ب الثق ��ة م ��ن رئي�س
االحت ��اد ،فق ��ال ":بداي ��ة الب ��د م ��ن
تقدمي ال�شك ��ر جلميع �أع�ضاء الهيئة
العام ��ة وو�سائ ��ل الإع�ل�ام لتفهّمهم
دواف ��ع تنظيم امل�ؤمت ��ر اال�ستثنائي
ك�أوّ ل �إج ��راء �إ�صالح ��ي ي ّتخ ��ذه
احت ��اد ريا�ضي وطني بع ��د �صدور
قان ��ون االحت ��ادات رق ��م  24ل�سن ��ة
 2021مار�س ��ت في ��ه الهيئ ��ة العامة
�صالحيتها بحر ّي ��ة تامة بال ترهيب
وال ترغي ��بّ ،
مف�ضلة م�صلحة اللعبة
الت ��ي تقهق ��رت بفع ��ل ديكتاتوري ��ة
رئي�س االحتاد ".
تدهور امل�ستوى الفني
و�أ�ضاف ":م�ضت ث�ل�اث �سنوات مل
ي�ش�ت�رك خالله ��ا الالعب ��ون يف �أي
بطولة خارجية م ��ا �أدّى اىل تدهور
امل�ست ��وى الفن ��ي ُ
و�ضع ��ف القدرات
البدني ��ة عل ��ى مواجه ��ة التح ّدي ��ات
الت ��ي يحتاجه ��ا الريا�ض ��ي لإثب ��ات
م� ّؤهله يف متثيل الع ��راق خارجي ًا،
وكذلك حرمان املدربني من �أي دورة
تطويرية تق ��ام خارج البل ��د ل�سنني
طويل ��ة ما �أ ّث ��ر كثري ًا عل ��ى اجلانب
الثق ��ايف املفرت� ��ض حتديثه كل �سنة
وفق� � ًا مل�ستجدّات �أ�سالي ��ب التدريب
وعلم �صناعة البطل الأوملبي".
ِ
حما�ضر االجتماع
وب�ّي�نّ "ن�شك ��و م ��ن تناق� ��ص ع ��دد
الالعب�ي�ن والالعب ��ات من ��ذ ف�ت�رة

�إياد جنف
يختار لهذا النادي العبني من نادي
اجلي�ش ومثلهما م ��ن نادي الأمانة
لي�شاركوا يف بطولة العراق ،وهذا
خرق فا�ضح ال ميكن ال�سكوت عليه
ويتك� � ّرر يف �أكرث من احت ��اد بعيد ًا
عن رقابة امل�ؤ�س�سات املعنية".
طويل ��ة ب�سبب عدم �إج ��راء االحتاد
مناف�س ��ات حملي ��ة كافي ��ة ت�سه ��م
يف زي ��ادة اخل�ب�رة ب�ي�ن الأندي ��ة
املتخ�ص�ص ��ة باجلمب ��از ،ولي�س ��ت
ّ
الت ��ي تعط ��ى متثي�ل ً�ا واهي� � ًا م ��ن
�أج ��ل ك�س ��ب �ص ��وت الن ��ادي يف
االنتخابات ،وهن ��اك �أندية ال عالقة
لها باللعب ��ة �أب ��د ًا وال متتلك العبني
حما�ضر اجتماع
ميار�سونها ،ثم �أن
ِ
احت ��اد اجلمب ��از يت ��م توقيعه ��ا من
قبل رئي�سه فق ��ط وال يراها �أع�ضاء
يخ�ص الهيئة
االحت ��اد وال تعمّم م ��ا ّ
ّ
وتظل بعيدة عن
العام ��ة �أو الأندية
مناق�شات املهتمّني".
و�أ�ش ��ار اجلاب ��ري "ال يعتمد رئي�س
االحتاد �إي ��اد جنف �ضوابط الإيفاد
املُعتم ��دة وفق� � ًا للوائ ��ح املالي ��ة
واالنظم ��ة اخلا�ص ��ة ،فهن ��اك مبالغ
حم� �دّدة تدف ��ع ل�ل�اداري وامل ��درب
والالع ��ب �أثن ��اء م ��دة �سف ��ره ،لكن
رئي� ��س االحت ��اد يدف ��ع �أق ��ل بك�ث�ر
م ��ا ح� �دّد له ،م ��ا ت ��رك ت�ص ّرف ��ه هذا
املخال ��ف للوائح الإيفاد �أث ��ر ًا �سيّئ ًا
يف نفو�س املوفدين".
ت�صويت الهيئة العامة
وك�ش ��ف اجلاب ��ري "م ��ا �أفرحن ��ا
ح ّق� � ًا �أن خم�س ��ة م ��ن �أع�ض ��اء
احت ��اد اجلمب ��از ح�ض ��روا امل�ؤمتر
اال�ستثنائ ��ي و�صوّ توا على �سحب

الثقة من رئي�س االحتاد �إياد جنف
و ُهم نائب الرئي�س وليد كاظم لفتة،
ورائد با�سم ناه� ��ض ،و�أحمد نعيم
عطي ��ة ،وناظ ��ر دنيف حم ��د وثائر
جبار حافظ ،وممثلني عن احتادات
ف ��روع (باب ��ل وكرب�ل�اء والنج ��ف
والديواني ��ة) و (ووا�سط ومي�سان
وذي ق ��ار وال�سم ��اوة والب�ص ��رة)
و (الأنب ��ار ودي ��اىل وكرك ��وك)
وممثلي �أندية (احل�سني ،وامليثاق،
والتحدي ،والعدال ��ة ،وال�صناعات
الكهربائي ��ة ،واجلماهري ،واحللة،
وال�سم ��اوة ،ونف ��ط مي�س ��ان،
والث ��ورة الكركوك ��ي ،وذي ق ��ار،
والك ��وت ،والقلع ��ة ،والأمان ��ة
واجلي� ��ش) واملدرب�ي�ن حمم ��ود
�صال ��ح مه ��دي ،ود.جم ��ال �سكران
حم ��زة ،و�أحم ��د �سك ��ران حم ��زة،
وجن ��م عبد احل�سني عل ��ي ،وموفق
جب ��ار عبدالكرمي ،و�س�ل�ام �سكران
حمزة ،وعم ��اد كاظم عبود ،وحامد
عوي ��د عل ��ي ،و�سامر رع ��د جا�سم،
ونهاد جلوب وح�سام موفق جبار،
والالعبني حممد علي حن�ش ،وعلي
ح�س�ي�ن فا�ض ��ل ،و�سج ��اد موف ��ق
جب ��ار ،ومو�س ��ى جم ��ال �سك ��ران،
وعبدالرحم ��ن ح�س�ي�ن ،وحمم ��د
ع�ص ��ام وعبدالرحمن ح�سني فا�ضل
وممثل ��ة ع ��ن الالعبات �شه ��د خالد
�سكران".

بالمرصاد

مَن يُحارب خليفة م�ؤيد البدري؟
االبتعاد عن الأه��ل والأق��رب��اء والأ�صدقاء مدة
لي�ست ق�صرية ،قبل �أن يعود بطموحات و�آمال
لع ّلها ُت�سهم يف رعاية املُعلقني ال�شباب ليتمكّنوا
من نقل املباريات وو�صف الأح��داث الريا�ضية
م��ن دون �أخ �ط��اء �أو ارت �ب��اك �أو اخل ��روج عن
الن�ص!
�أمر بديهي �أن ت�ستقطب جمموعة قنوات �شبكة
الإع�لام العراقي �شخ�صية مهنية وخبرية مثل
علي لفتة وتتّخذ �إجراءات التعاقد معه بدء ًا من
ت�س ّلم �أعلى م�س�ؤول فيها طلبه بتفا�ؤل كبري على
اال�ستفادة من تواجده و�سط عدد من املعلقني
ال���ش�ب��اب ،ف�ض ًال ع��ن �إق��ام��ة دورات تطويرية
ب�إ�شرافه تع ّزز قدراتهم التي مهما مت ّيزوا فيها
ف�إنهم بحاجة اىل املتابعة والن�صيحة والتنبيه.
ما �أثار قلق لفتة ح�سب مهاتفته لنا� ،أن طلبه ُفقِ د!
 متابعة  /املدى
ومل يعد يلقى االهتمام من ال�شبكة التي �سبق �أن
فتحت ملف اال�ستفادة من خدماته ،لكنه واجه
م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ،ي��واج��ه امل ُ�ع�ل��ق الريا�ضي معرقالت �إداري ��ة حالت دون �إ�ضافة م�سريته
املخ�ضرم علي لفتة ،ح��رب� ًا خفية ُت�سقط �أ ّي��ة الرائدة �إىل القناة الر�سمية.
حماولة ُيقدِ م عليها �شخ�صي ًا �أو من �إعالميني من النادر جد ًا �أن ُيكمل �أي �شخ�ص ثالثة عقود
م�ضن كما يف مهنتي ال�صحافة
يقد ّرون خربته وجتاربه الطويلة يف التعليق ونيف يف عملٍ
ٍ
من �أجل توظيفها خلدمة اجليل ال�شبابي الذي والتعليق اللتني خ��دم فيهما لفتة بلده حملي ًا
يحتاج اىل التوجيه والتع ّلم على �أي��دي �أهل ودولي ًا ،ويعود ل ُيحيي طموحاته باال�ستمرار
اخل�ب�رة م��ن م�ستوى لفتة امل��و� �ص��وف حملي ًا يف العمل بعد �سنني طويلة برغم املتغيرّ ات
بخليفة الراحل "م�ؤيد البدري" �شيخ املُع ّلقني ال�صعبة التي تعاين منها املهنة يف ّ
ظل تباين
م�ستوى العالقات بني الأجيال ،ثم ُي�ص َدم بتعثرّ
الريا�ضيني العراقيني والعرب.
جت��رب��ة ع�ل��ي لفتة ُت�ع�ت�بر ر��ص�ي�ن��ة يف نوعها خطواته بفعل فاعل!! وي�شعر ب�أنه غري مرغوب
وقيمتها ،وك�ف��اءت��ه العالية ُ�صقِ لت يف تلفزة فيه لأ�سباب يجهلها!! دعوة ملن يعنيه �أمر ُخرباء
االحرتاف �أيام عمله مع عّ دة قنوات عربية مه ّمة الإع�لام �أن ي�ستفيدوا من حما�ستهم وطاقتهم
برفقة كبار املُعلقني العرب ،و�أكت�سب ر�صيد ًا لدعم امل�سرية املهنية من خاللهم بد ًال من عرقلتهم
كبري ًا من حم ّبة اجلمهور العربي واحرتامه وتهمي�شهم وحماربتهم حتت �شتى الذرائع ،فهل
وتقديره ل��ه ،وحت� ّم��ل ظ��روف الغربة وم��رارة يتم ان�صاف علي لفتة؟

وا�س ��تدرك "بالن�س ��بة للمد ّرب�ي�ن
والالعب�ي�ن مت حتذيره ��م م ��ن قبل
رئي� ��س االحت ��اد �إي ��اد جن ��ف بعدم
احل�ض ��ور اىل امل�ؤمت ��ر ،وتع ّه ��دوا
ل ��ه بذلك ،لك ّنه ��م ح�ض ��روا بعددهم
الكام ��ل �إميان� � ًا منه ��م بوج ��وب
التغي�ي�ر الدميقراط ��ي وو�ضع ��وا
�أيديه ��م معن ��ا و�سحب ��وا الثق ��ة من
رئي�س االحتاد".
ِاعتداء وا�شتباك!
و�أك ��د اجلاب ��ري "�أن م ��ن امل�ؤ�سف
تناول ��ه وتوثيق ��ه يف ي ��وم �سح ��ب
الثق ��ة م ��ن رئي� ��س االحت ��اد �إي ��اد
جنف ،ه ��و قيام ��ه باالِعت ��داء على
د�.إ�سماعي ��ل �إبراهي ��م ،الالع ��ب
واملدرب وع�ضو احت ��اد �أ�سبق منذ
ثالث�ي�ن عام� � ًا وخب�ي�ر ًا بالقان ��ون
ال ��دويل للجمب ��از ورئي� ��س جلن ��ة
احل ��كام و�أ�ست ��اذ يف كلي ��ة الرتبية
البدنية وعلوم الريا�ضة يف جامعة
بغ ��داد ،ح ��دث ذل ��ك قب ��ل �ساعت�ي�ن
م ��ن ب ��دء م�ؤمترن ��ا ،حي ��ث �أبلغني
�إ�س ��ماعيل ع�ش ��ية امل�ؤمت ��ر �أن قلبه
معن ��ا ول ��ن ي�س ��تطيع احل�ض ��ور
خا�ص ��ة ،ولك ��ن م ��ا �أن
لأ�سب ��اب ّ
واجه ��ه �إياد جن ��ف يف قاعة املركز
التدريب ��ي لالحت ��اد مبق ��ر وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة حت ��ى و ّبخ ��ه
ب�شدّة وح ّمل ��ه م�س�ؤولية ما يجري

يف م�ؤمترن ��ا بفن ��دق الإن�ت�ر وقام
ب�ضربه! وق ��د �شجبنا هذا االعتداء
املفاج ��ئ وغ�ي�ر امل�ب ّ�رر وم ��ا رافقه
من ا�شتباك ب�ي�ن فريقني ،املُعار�ض
لنجف واملوايل ل ��ه ،علم ًا ت�ض ّررت
�أجه ��زة و�أث ��اث االحتاد ج� � ّراء ذلك
وتدخ ��ل رج ��ال �أم ��ن ال ��وزارة ّ
ّ
لفك
اال�شتباك".
خرق فا�ضح!
وذك ��ر خب�ي�ر لعبة اجلمب ��از "�إن ما
دفعني لإ�شعال ث ��ورة الإ�صالح يف
احتاد لعبتن ��ا كوين خدمتها ن�صف
ق ��رن ،وعملتُ يف جمي ��ع مفا�صلها،
ومل �أت ��رك جلن ��ة �إال وقدّمت جهدي
وخربت ��ي له ��ا ،وللأ�س ��ف هن ��اك
تهمي� ��ش وا�سع لعدي ��د الأكادمييني
وا�صح ��اب االخت�صا�ص يف اللعبة
و ُه ��م م ��ن م� ّؤ�س�سيه ��ا مل يُق ّربه ��م
رئي�س االحت ��اد لأ�سب ��اب جمهولة،
والطام ��ة الك�ب�رى �أن �أربع ��ة م ��ن
جمموع ت�سع ��ة �أع�ضاء يف االحتاد
ُه ��م م ��ن �أه ��ل االخت�صا� ��ص يف
اجلمباز ،والفعل الأكرث ا�ستهجان ًا
من قب ��ل �أع�ضاء الهيئ ��ة العامة هو
قي ��ام رئي� ��س االحت ��اد با�ستغ�ل�ال
عالقات ��ه مع بع�ض ر�ؤ�س ��اء الأندية
الت ��ي ال متار� ��س لعب ��ة اجلمب ��از
بقب ��ول م�شاركته ��ا يف بطول ��ة م ��ا
برغم ُندرة املناف�سات املح ّلية حيث

مطلب الوزارة
وبخ�صو�ص الإج ��راءات الر�سمية
الت ��ي م ّه ��دت لتنظيم امل�ؤمت ��ر ،قال
" ُقمنا مبراجعة الدائرة القانونية
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة،
وطلب ��وا م ّن ��ا تزويده ��م مب�سبّبات
تنظي ��م امل�ؤمتر م ��ع موافق ��ة ثلثي
الهيئ ��ة العام ��ة ،ومت تزويدهم مبا
مطلوب ،وح�صلت موافقة الوزارة
عل ��ى م ��ا ج ��رى يف فن ��دق الإن�ت�ر
بح�ضور مُ�شرف قانوين مع خم�س
قنوات ف�ضائية".
م�ؤمتر انتخابي جديد
واختت ��م اجلاب ��ري �:سيت� �ولىّ
نائ ��ب رئي�س االحت ��اد وليد كاظم
لفتة رئا�س ��ة االحتاد مل ��دة م�ؤقتة
حت ��ى تتب�ّي�نّ نتائ ��ج م�ؤمترن ��ا
الت ��ي �أر�سلنا �أوراق ��ه اىل وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة تر ّقب� � ًا
للموافق ��ة عل ��ى �إقام ��ة م�ؤمت ��ر
انتخاب ��ي جدي ��د ،ويف حال ��ة
ح�صول ممُ اطلة يف املو�ضوع من
ّ
حق خم�س ��ة �أع�ض ��اء يف االحتاد
ا�صدار ق ��رار بح ّله ،وهن ��ا نح ّذر
�أي م� ّؤ�س�س ��ة ريا�ضي ��ة "قيادي ��ة"
م ��ن حماي ��ة ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات
الذي ��ن مل تع ��د ترغ ��ب الهيئ ��ات
العام ��ة بوجوده ��م يف املواق ��ع،
و�إال ف� ��إن التغي�ي�ر �سيطاله ��ا هي
�أي�ض ًا وفق ًا للقانون".

قرع ��ة ك�أ�س الع ��رب لكرة القدم لل�شب ��اب حتت  20عام ًا مب�شارك ��ة  18منتخب ًا
عربي� � ًا و�ضع ��ت منتخبن ��ا ال�شباب ��ي يف املجموع ��ة الأوىل �إىل جان ��ب ك ّل من
منتخ ��ب ال�سعودية البلد امل�ضيّف للبطولة وموريتانيا يف اختبار جديد لذات
املالك التدريبي والالعبني بعد �أخفاقهم يف بطولة �سابقة لل�شباب التي �أقيمت
يف القاه ��رة ،و ُب� �رِّرت بق�صر فرتة الإعداد وحمدودية خي ��ارات اجلهاز الفني
ب�سبب ا�ستالمه للمهمّة حديث ًا يف حينه.
الغري ��ب �أن يُ�س ��ارع م ��درب منتخبنا عماد حممد ل�ل��إدالء بت�صري ��ح ي�ؤ ّكد فيه
�صعوبة املجموعة قيا�س ًا �إىل الإعداد اجليد لفرق املجموعة ُ
و�ضعف ا�ستعداد
منتخبن ��ا قب ��ل �أن يختت ��م ت�صريح ��ه ب�إ�ش ��ارة �صريح ��ة باعتب ��ار �أن م�شاركته
�ستك ��ون ّ
حمطة ا�ستع ��داد للت�صفيات الآ�سيوي ��ة ح�صر ًا وك�أنن ��ا �أمام منتخب
مبالك ��ه والعبي ��ه ق ��د رموا مندي ��ل الهزمية قب ��ل انط�ل�اق البطول ��ة ب�أكرث من
ع�شرين يوم ًا!
ال نع ��رف اىل مت ��ى ت�ستم ّر تل ��ك الت�صريح ��ات الإعالمية غ�ي�ر املدرو�سة التي
اعت ��ادت مالكاتن ��ا التدريبية على �إطالقها قب ��ل كل بطول ��ة �أو مهمة خارجية؟
ك�أننا بها ترمي �إىل ا�ستباق النتائج والهروب من حتمّل �أي �إخفاق قد يح�صل
�أو تقمّ�ص دور البطل و�صواب خططه �إذا ما خدمته الظروف وحقق االجناز!
مي�ض على ت�شكيلها
ربمّ ا نتق ّب ��ل بواقعية مثل تلك التربيرات من منتخبات مل ِ
و�إناط ��ة املهمة ملالك فني �سوى وقت ق�صري ومل يتح لها تطبيق ر�ؤيتها الفنية
واختي ��ار العنا�صر الأكرث جاهزي ��ة �إال �أن منتخبنا ال�شباب ��ي بقيادته احلالية
الت ��ي ا�ستلم ��ت املهمة بتاري ��خ � 7أي ��ار  2021قد مُنح ��ت ال�صالحي ��ة بانتقاء
مم ��ن كان ��وا حتت قيادته ��م قبل ق ��رار الرتحي ��ل� ،إ�ضافة
الالعب�ي�ن النا�شئ�ي�ن ّ
�إىل �إج ��راء االختب ��ارات لأك�ث�ر م ��ن ثمان�ي�ن العب� � ًا والدخ ��ول يف مع�سكرات
تدريبي ��ة واال�شرتاك يف بطولة ك�أ�س العرب ال�سابق ��ة ومن ثم �إقامة جتمّعات
ا�ستعدادي ��ة وا�ستقطاب املحرتفني من اخلارج ،واخري ًا احل�صول على بطولة
غرب �آ�سيا لل�شباب التي �أقيمت يف العراق ،لكن لي�س من املنطق القبول مببد�أ
التحجّ ج بعدم اجلاهزية �أو ُ�ضعف الإعداد وخا�صة �أن هناك فرتة زمنية كافية
للدخ ��ول يف املناف�سة وبنف�س الت�شكيلة اال�سا�سي ��ة التي الزالت م�ستمرة معه
منذ عام تقريب ًا.
ّ
ّ
�أي منتخب ��ات �أقل قوّة وجاهزي ��ة يبحث عنها املالك التدريبي وكان يتمنى �أن
يخو� ��ض به ��ا املناف�سة غري املجموعة الت ��ي و�ضعته فيها القرع ��ة يف وقت �أن
جمي ��ع املنتخب ��ات امل�شاركة من املفرت�ض �أن تكون حت ��ت مقيا�س واحد ،و�إن
اختلف ��ت بع�ض التف�صيالت الب�سيطة ،بل �إن املنطق يفر�ض �أن نكون �أكرث ثقة
بالنف� ��س وال نخ�شى املواجه ��ة �أو حماولة ا�ستجداء �أب�س ��ط الطرق للح�صول
على نتائج قد تكون خادعة وال تك�شف لنا مكامن القوّة وال�ضعف يف املنتخب
يف وق ��ت �أن الفر�ص ��ة تك ��ون متاح ��ة لفر� ��ض ال�صدام م ��ع املنتخب ��ات القوية
وحتقيق اال�ستفادة الفنية كمك�سب حتى و�إن خ�سرنا املناف�سة على اللقب .
ق ��د يغيب عن تفك�ي�ر املالك التدريبي م�س�ألة يف غاي ��ة الأهمية تتم ّثل ب�أ�سلوب
التعام ��ل مع فئة ال�شباب التي تنظر �إىل القي ��ادة الفنية وت�ستم ّد الثقة والقوّة
منه ��ا وتت�أ ّثر بالت�صريحات ولغة احلديث �سواء بالإيجاب �أو ال�سلب ،وهو ما
يجعل عملية البن ��اء والتحفيز ت�ستند �إىل اجلانب النف�سي جنب ًا �إىل جنب مع
اجلانب املهاري واخلططي ،فكيف نريد لليوث �أن ترتقي بعرو�ضها بثبات وال
نخ�ش ��ى اخل�صوم وتعتاد املواجهات الكبرية ونحن الزلنا ننتظر ُهبات احلظ
و�سهولة فرق املجموعة؟!
ال نريد ملنتخبنا ال�شاب �إال �أن ي�ستم ّد العزمية من ت�أريخ مدرّبه (العُمدة) الذي
كان ي�ش � ّ�ق �صفوف دفاع ��ات املنتخبات بقلب من حدي ��د ،وخا�صة حني يواجه
�أق ��وى الفرق ،كيف ال وهو م ��ن خطف ك�أ�س �آ�سيا لل�شب ��اب بهدفه الذهبي عام
 ٢٠٠٠قب ��ل �أن ي�ت�رك ب�صمة يف مرمى الربازي ��ل بت�سجيله الهدف الوحيد يف
تلك املباراة خالل نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب  ٢٠٠١يف الأرجنتني؟!
باخت�صار ..ان اجنازات منتخباتنا ال�شبابية خالل ال�سنوات املا�ضية تفر�ض
على احتاد الكرة واملالك التدريبي التفكري بتغيري فل�سفة ور�ؤية التعاطي مع
ليوث الرافدين بكل م�شاركاتهم املقبلة وفق ًا ملنهج اخلروج من نطاق الإقليمي
ع�ب�ر الت�س ّلح بالثقة ،والثبات يف امليدان والتخ ّل ��ي عن التوجّ �س يف مواجهة
�أي خ�ص ��م .فالتاري ��خ الب� � ّد �أن يك ��ون حافز ًا لن ��ا لتحقيق الأف�ض ��ل و�أن يكون
الطم ��وح يف �أي م�شاركة ه ��و املناف�سة بعزمية و�إ�ص ��رار و�أداء ُم ّتزن ومثايل
مينحن ��ا خطوة نح ��و املناف�سات العاملية ،وه ��و ما يتط ّل ��ب �أن نوجّ ه املالكات
التدريبية بالرتكيز على عملها واالبتعاد عن دوامة القلق والتفكري مب�ستقبلها
و�سُ معتها يف حال �أي �إخفاق تواجهه.
ت�ستمر تلك الت�صريحات
ال نعرف الى متى
ّ
الإعالمية غير المدرو�سة التي اعتادت
مالكاتنا التدريبية على �إطالقها قبل كل
بطولة �أو مهمة خارجية؟ ك�أننا بها ترمي
تحمل �أي
�إلى ا�ستباق النتائج والهروب من ّ
تقم�ص دور البطل
�إخفاق قد يح�صل �أو ّ
و�صواب خططه �إذا ما خدمته الظروف
وحقق االنجاز!

�أ�سو�شيتد بر�س تتط ّلع لتعاون ُمثمر في المونديال
 الدوحة  /خا�ص باملدى
�أعلنت اللجنة العليا للم�شاريع والإرث القطرية،
اجل �ه��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن تنفيذ م���ش��اري��ع البنية
التحتية ،وو�ضع اخلطط التف�صيلية للعمليات
الت�شغيلية ل��دول��ة قطر ك��دول��ة م�ضيّفة لبطولة
ك��أ���س ال�ع��امل  FIFAقطر  ،2022ع��ن توقيع
اتفاقية �شراكة مع وكالة �أ�سو�شيتد بر�س ،لتقدمي
خدمات ومرافق البث ملمثلي و�سائل الإعالم من
غري حاملي احلقوق الإعالمية ،وللإعالميني غري
احلا�صلني على ت�صاريح االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم (الفيفا) لتغطية الفعّاليات التي ّ
تنظمها

ال��دول��ة امل�ضيّفة للبطولة التي تنطلق �أواخ��ر
العام ،وتتوا�صل مناف�ساتها على مدى  28يوم ًا.
و ّق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة يف ال ��دوح ��ة ح���س��ن ع�ب��د ال�ل��ه
ال��ذوادي ،الأم�ين العام للجنة العليا للم�شاريع
والإرث ال �ق �ط��ري��ة ،ودي � ��زي ف�يرا��س�ي�ن�ج�ه��ام،
الرئي�سة التنفيذية ورئي�سة �أ�سو�شيتد بر�س.
وي�سهم ق�سم اخلدمات الإعالمية العاملية ،ذراع
الإنتاج يف �أ�سو�شيتد بر�س ،يف دعم جهود قطر
الرامية �إىل تزويد و�سائل الإع�لام بتجربة بث
�سل�سة وفعّالة من خ�لال توفري ّ
حمطة واح��دة
للخدمات واملرافق املبتكرة التي تتيح ملندوبي
و�سائل الإع�لام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم
باحرتافية .وت�شمل اخل��دم��ات التي �ستقدمها

الوكالة ا�ستوديوهات ال�ب��ث ،وت��أج�ير �أجهزة
ومعدّات البث ،وتخ�صي�ص فرق العمل والدعم
الفني واللوج�ستي ،ومكاتب العمل ،ف�ض ًال عن
عدد من املرافق اخلدمية الأخرى.
و�أع ��رب ال� ��ذوادي ،ع��ن �سعادته بال�شراكة مع
وكالة �أنباء �أ�سو�شيتد بر�س ،بهدف ت�سهيل مهمة
مندوبي و�سائل الإع�لام من �أنحاء العامل خالل
تواجدهم يف قطر ،لتغطية فعّاليات الن�سخة 22
من ك�أ�س العامل ،التي تقام للم ّرة الأوىل يف العامل
العربي وال�شرق الأو�سط.
و�أ�ضافُ :تعد �أ�سو�شيتد بر�س من وكاالت الأنباء
العاملية املرموقة ،وتتمتع بخربات وا�سعة يف
تغطية الأح ��داث والبطوالت العاملية الكربى،

من�صة مثالية ل��دع��م خ��دم��ات البث
م��ا يجعلها ّ
للفعّاليات التي ّ
ننظمها يف قطر كدولة مُ�ضيفة
ل�ك��أ���س ال �ع��امل  ،2022وت�سهيل م�ه� ّم��ة ممثلي
و�سائل الإعالم العاملية خالل البطولة املرتقبة .
م��ن جانبها� ،أك��دت دي��زي ،الرئي�سة التنفيذية
ورئي�سة �أ�سو�شيتد ب��ر���س� ،أن ق�سم اخلدمات
الإع�لام�ي��ة العاملية ،ق �دّم ال�ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات
ل��و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ال�ع��امل�ي��ة يف الن�سخ ال�ث�لاث
ال�سابقة م��ن ك ��أ���س ال �ع��امل ،ونتط ّلع �إىل بناء
عالقات تعاون مُثمرة مع اللجنة العليا ،لتوفري
من�صات ب��ث يف م��واق��ع رائ �ع��ة وخ��دم��ات دعم
ّ
�شاملة ،لتغطية فعّاليات بطولة تاريخية تعترب
من �أكرث الأحداث الريا�ضية مُ�شاهدة يف العامل.

مدرب نا�شئة اليد يترقب دعمه ..ووفد الوطني يع�سكر في م�صر
 بغداد  /كرمي قحطان
�أكد مدرب منتخب النا�شئني لكرة اليد
ظافر عبد ال�صاحب� ،أن مواجهة فرق
جمموعتنا يف بطولة �آ�سيا �ستكون
�صعبة ولي�ست �سهلة نظر ًا مل�شاركة
خ�يرة املنتخبات يف ال �ق��ارة ،ومن
بينها منتخبنا ال��ذي افتقد خو�ض
امل� �ب ��اري ��ات ال ��ودي ��ة وامل �ع �� �س �ك��رات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى ب�سبب
عدم توفر الأموال الالزمة لها .وقال
ظ��اف��ر ل �ـ (امل� ��دى) :ان ق��رع��ة بطولة
�آ�سيا للنا�شئني قد �أوقعت منتخبنا
يف امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة اىل ج��ان��ب
�أق��وى خم�سة منتخبات هي اليابان
وال �� �س �ع��ودي��ة وق��ط��ر والإم� � � ��ارات
وال �ك��وي��ت وال �ت��ي ت �ع��د م��ن �أف���ض��ل
امل�ن�ت�خ�ب��ات ال�ع��رب�ي��ة والآ� �س �ي��وي��ة.
و�أ�ضاف "�إن املنهاج التدريبي الذي
ّ
مت و�ضعه يت�ضمّن �إقامة مع�سكرين

داخ�ل�ي�ين �أح��ده�م��ا م�ستمر الآن يف
�أربيل ومدة ك ّل منهما �أ�سبوعني �أم ًال
يف �أن يكون هناك مع�سكر خارجي
�إذا ما توفرت الأموال يف ايران ملدة
ع�شرة �أي��ام يتخ ّلله �إج��راء تدريبات
مكثفة �صباحية وم�سائية ومباريات

جتريبية قبل التوجّ ه �إىل البحرين
وال��دخ��ول يف مناف�سات البطولة.
و�أع��رب ظافرعن �أمله يف �أن يح ّقق
املنتخب نتيجة م�ش ّرفة وهو يواجه
منتخبات قوية ومتم ّر�سة �سبق لها
و�أن �شاركت يف ب�ط��والت �آ�سيوية

وعاملية .يذكر �أن العراق �سي�شارك يف
البطولة الآ�سيوية العا�شرة للنا�شئني
مواليد  ٢٠٠٤امل� ّؤهلة لك�أ�س العامل
ك��روات �ي��ا  ٢٠٢٣وال �ت��ي �ستقام يف
البحرين �شهر �آب ال�ق��ادم بالتزامن
مع البطولة الآ�سيوية الثامنة ع�شرة
لل�شباب مواليد  ٢٠٠٢امل� ّؤهلة لك�أ�س
العامل �أملانيا  -اليونان  ٢٠٢٣حيث
اعتذر العراق عن امل�شاركة يف هذه
الفئة .من جهة �أخرى ،غادرنا �صباح
�أم�س الثالثاء ،وفد منتخبنا الوطني
ل�ك��رة ال�ي��د م�ت��وجّ �ه��ا �إىل جمهورية
م �� �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،لإق ��ام ��ة مع�سكر
تدريبي ا�ستعداد ًا للم�شاركة يف دورة
الت�ضامن الإ�سالمي التي �ستقام يف
مدينة قونيا الرتكية �شهر �آب املقبل.
وق ��ال ح���س��ام ع�ب��دال��ر��ض��ا ،املن�سق
الإعالمي الحتاد كرة اليد� ،أن رئي�س
االحت� ��اد حم �م��د الأع ��رج ��ي ك ��ان يف
مقدمة م��و ّدع��ي املنتخب متم ّني ًا له

التوفيق يف رحلته التح�ضريية التي
من املق ّرر �أن يخو�ض خالل املع�سكر
ع � ��دد ًا م ��ن امل� �ب ��اري ��ات م ��ع الأن ��دي ��ة
واملنتخبات امل�صرية وي�ستم ّر لغاية
التا�سع من �شهر متوز املقبل .وذكر
ح�سام "�أن وفد املنتخب �ض ّم الوفد
د.ي��ا� �س��ر وج�ي��ه �أم�ي�ن ال���س��ر رئي�س ًا
ل �ل��وف��د وامل�ل��اك ال �ت��دري �ب��ي امل ��ؤ ّل��ف
من �شريف م�ؤمن م��درب� ًا للمنتخب،
و�صالح راجي مدرب ًا م�ساعد ًا وكاظم
ن��ا��ص��ر م��درب � ًا ل�ل�ح��را���س وال�لاع�ب�ين
ح���س�ين ع �ل��ي ح �م��زة وم �ي �ث��م ع��ودة
وجا�سم غ�صاب وماجد عبد الر�ضا
و�أحمد مالك ومنتظر قا�سم و�أحمد
مكي وعلي عبد الر�ضا وب��در الدين
حمودي وعلي ط��ارق و�أحمد طارق
ووائ � ��ل ح��اف��ظ وم���ص�ط�ف��ى ب�ك��ري
والأم�ي�ر علي ورام ��ي علي و�سجاد
ح� �م ��ودي ن��ا� �ص��ر وزي� ��ن ال �ع��اب��دي��ن
حممد"

آراء وافكار
دعونا ن�س ّوق للحرية
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ما بين ثورة الع�شرين العراقية ويوم الأنزاك الأ�سترالي
مقارنة في عملية بناء الأمة

 د� .أثير ناظم الجا�سور

ه ��ل م ��ن املمك ��ن �أن ننتظر م ��ن املواطن
املقي ��د �إنتاجا؟� ،أم ن�س ��وق حلرية التفكري
والنق ��د البن ��اء لتعدي ��ل م�س ��ارات العم ��ل
ال�سيا�سي؟ من غ�ي�ر املمكن �أن يُعد كل من
ينتقد عم ��ل ال�سلطة ونهجه ��ا ومنطلقاتها
من�شق� � ًا الب ��د الق�صا�ص من ��ه الن النتيجة
�سوف ُي�ؤ�س�س لقاعدة خ�ضوع ال ت�ستطيع
�أن مت ��ون فاعلة على امل�ست ��وى ال�سيا�سي
وال حت ��ى االجتماعي ،والت ��ي بال�ضرورة
�ستك ��ون م�ؤ�س�س ��ة جليل غ�ي�ر م�س�ؤول ال
يع ��ي ق�ضاي ��اه بال�ش ��كل املطل ��وب �أو على
اق ��ل تقدي ��ر غ�ي�ر ق ��ادر عل ��ى اتخ ��اذ قرار
�إيجاب ��ي ،بالت ��ايل �سنك ��ون �أم ��ام م�شكلة
مركب ��ة الن هذه الطبقة ق ��د تنتج فيما بعد
�أي م�ستقب�ل ً�ا جمموعة من العاجزين على
التفكري ال�سلي ��م خ�صو�ص ًا وانهم اعتادوا
الإم�ل�اءات ور�س ��م الطريق بغ�ي�ر عقول،
ففك ��رة �أن ال�سلط ��ة �أو م ��ن يف ال�سلط ��ة
هي نت ��اج املجتم ��ع هذا بح ��د ذاته يعطي
انطباع ًا �أن ما نعي�شه منذ ع�شرات ال�سنني
ناجت ع ��ن غي ��اب الوعي وفق ��دان احلرية
يف التفك�ي�ر والتخطي ��ط واالختي ��ار،
وكله ��ا بات ��ت �ضحية فك ��رة اخل�ضوع بعد
�أن مت حت ��رمي النقد واعتب ��اره واحد ًا من
م�ؤام ��رات اخلارج عل ��ى الداخل ب�شكل �أو
ب�أخر.
عندما نتح ��دث عن احلري ��ة ال يعني �إننا
ندع ��و لفعل م ��ا يحلو للفرد فعل ��ه يتجاوز
تبني ��ات وان�س ��اق اجلماعة متج ��اوز ًا كل
احل ��دود الت ��ي ُر�سمت كي ال يك ��ون �ضار ًا
عل ��ى الأخرين ،وال الأخ�ي�رة تلغي معتقد
ومتبن ��ى الأول العتب ��ارات �أن اجلماع ��ة
اك�ث�ر ت�أث�ي�ر ًا على الف ��رد وهي م ��ن تنظم
�سياق ��ات تفك�ي�ره وعمله ،الفك ��رة تنطلق
من �إننا بحاج ��ة �إىل ا�ستيعاب �إننا نعي�ش
�ضم ��ن حم ��ددات جتعل م ��ن العق ��ل مقيد
بدافع اخلوف حتى من التفكري ،فال�سلطة
تفر� ��ض قي ��ود ًا عل ��ى كل م ��ن يح ��اول �أن
يكون عن�صر ًا فاع�ل ً�ا من خالل تقيم عملها
وت�صحي ��ح م�س ��ار توجهاته ��ا ،وهي بذلك
جتعل من احلرية ب ��كل �أنواعها عم ًال غري
�سوي يعاقب علي ��ه القانون املفرو�ض من
قبلها ،باملح�صلة نحن �أمام مع�ضلة كبرية
تتعاظ ��م ي ��وم بعد يوم م�سبب ��ه فجوة ثقة
و�ش ��ك وريب ��ه من جان ��ب ال�سلط ��ة وقيود
وتهمي�ش وا�ستغالل م ��ن جانب املجتمع،
بالنهاي ��ة نحن نعي�ش ا�ش ��د مراحل �ضياع
احلري ��ة والتفك�ي�ر مرحل ��ة خط ��رة مته ��د
لقادم خطري.
الق�ضي ��ة املهم ��ة الت ��ي الب ��د م ��ن تناولها
مبنتهى الدق ��ة والرتكيز �أن العراق اليوم
يحكم مبزاجية م ��ن يحكم ولي�س مبنطق
امل�ؤ�س�سات ودورتها الفعلية التي تتناغم
مع جمري ��ات الأحداث والظ ��روف ،وهنا

تكم ��ن �أوىل درج ��ات التقي ��د وانح�س ��ار
التفك�ي�ر بالتو�س ��ع يف خي ��ارات العم ��ل
ال�سيا�س ��ي �س ��واء باالنفت ��اح �أو التفك�ي�ر
بالبدائ ��ل الداعم ��ة لل�سيا�س ��ة احلكومية،
بالتايل هناك حقيقت�ي�ن البد التطرق لهما
الأوىل �أن تغي�ي�ر ع ��ام  ٢٠٠٣وبالرغم من
ال�سخ ��ط ال�شعب ��ي عل ��ى النظ ��ام ال�سابق
و�سيا�سات ��ه مل ي�أتي من رحم هذه املعاناة
وال م ��ن ج ��راء ن�ضال ما تدعي ��ه الأحزاب
احلالية بل حاء على �ضوء االحتالل الذي
مار� ��س كل �صالحيات ��ه الدولية يف �سبيل
حتقي ��ق غاي ��ة وه ��دف وف ��ق ت�ص ��ورات
قائ ��دة ه ��ذا االحت�ل�ال الت ��ي عدته ��ا م ��ن
حتميات امنها القومي ،باملح�صلة هي من
�سمحت لهذه الأحزاب �أن تت�سنم ال�سلطة
يف الع ��راق وتك ��ون الأم ��ر الناه ��ي ل ��ه،
احلقيقة الثانية �أن املحركات االجتماعية
العراقي ��ة مل تك ��ن بامل�ست ��وى املطل ��وب
�س ��واء بدفع عجل ��ة التغي�ي�ر يف ال�سابق
�أو الب ��وم م ��ن خ�ل�ال �ضع ��ف الأدوات
والق ��درة عل ��ى جم ��اراة الأح ��داث ،وهذا
م ��ا جع ��ل ال�سلط ��ة تنظ ��ر �إىل �أي �سل ��وك
يه ��دف �إىل الت�صحيح عل ��ى انه موجه لها
بالدرج ��ة الأ�سا�س ويعمل عل ��ى اقتالعها
من خ�ل�ال فكرة راديكالي ��ة ت�سعى �إىل �أن
اقت�ل�اع من يف ال�سلطة م ��ن اجلذور ،هذا
ما يجع ��ل الأح ��زاب واذرعه ��ا تعمل على
اجتث ��اث �أي فكرة �أو مفكر �أو حركة تعمل
عل ��ى ت�صحيح امل�س ��ار الن الأخري يرتبط
بالأ�سا� ��س �أو يُبنى بالأ�سا�س على اقتالع
هذه الطبقة احلاكمة.
علي ��ه الب ��د م ��ن التفك�ي�ر اجلاد م ��ن قبل
املا�سك�ي�ن بال�سلط ��ة �أن احلري ��ة ح ��ق من
حقوق الف ��رد واجلماعة احلرية مبختلف
اجلوان ��ب ،وان تكون احلرية هي منطلق
الت�صحي ��ح الإيجاب ��ي الفع ��ال ،ال ب ��د �أن
تعم ��د ال�سلط ��ة �إىل بن ��اء جي ��ل يتنف� ��س
احلري ��ة وي�شع ��ر بفاعليته ��ا عل ��ى �أحداث
تغيري �إيجاب ��ي ينعك�س حياته ال�شخ�صية
�أوال والعام ��ة ثاني ًا ،ه ��ذا �إىل جانب وعيه
ومتيي ��زه ب�ي�ن النقد ال ��ذي يحق ��ق نتائج
�إيجابي ��ة وب�ي�ن �أن يك ��ون عام ��ل �إخ�ل�ال
وع ��دم ت ��وازن داخ ��ل الدول ��ة واملجتمع،
�أن يتبن ��ى فك ��رة امل�شارك ��ة والتكام ��ل من
منطل ��ق احلف ��اظ عل ��ى �شرعي ��ة و�سي ��ادة
الدول ��ة ال االعتم ��اد عل ��ى الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار ،باملقابل �أن تتعامل ال�سلطة مع
مدخالت املجتمع ب�إيجابية وتتفاعل معها
لترتجمه ��ا �إىل خمرج ��ات نافع ��ة تعرتف
بحري ��ة التفك�ي�ر والعدال ��ة االجتماعي ��ة
وح ��ق الف ��رد بالعي� ��ش الك ��رمي ،بالنهاية
جمتم ��ع ب�ل�ا حرية تعب�ي�ر وتفك�ي�ر ونقد
وح ��وار يعك�س عن حمت ��وى فارغ للدولة
وقيادة منهية ال�صالحية ال حمالة.

ما يمكن �أن يجمع بين ثورة
الع�شرين العراقية ويوم الأنزاك
الأ�سترالي �أنهما حدثان حربيان
مهمان في التاريخ الحديث لكال
البلدين ومرتبطان بالحرب
العالمية الأولى ودور بريطانيا
اال�ستعماري فيها ،غير �إنهما
يختلفان جداً في �أهميتهما
الوطنية بين البلدين.

فقد نزلت القوات اال�سرتالية يف احلرب
العاملية الأوىل حتت القيادة الربيطانية
يف ي ��وم الأن ��زاك  Anzac Dayيف
 25ني�س ��ان  1915يف �ش ��به جزي ��رة
جاليبويل على م�ضيق الدردنيل لإيجاد
مو�ض ��ع قدم من �أجل احت�ل�ال العا�صمة
العثمانية �إ�سطنب ��ول .لكن هذه احلملة
ف�شلت نتيجة املقاومة ال�شديدة للجي�ش
العثم ��اين بقي ��ادة م�صطف ��ى كم ��ال –
والت ��ي تع ��رف �أي�ض� � ًا مبعرك ��ة جن ��اق
قلع ��ة يف التاري ��خ الع�سك ��ري العثماين
– وا�ضط ��رت الق ��وات املهاجم ��ة اىل
التقهقر واالن�سح ��اب �إذ تكبدت القوات
اال�سرتالي ��ة فيها �أكرث م ��ن  8000قتيل
و�آالف اجلرحى واملعوقني.
�أما ثورة الع�شري ��ن ،فهي ثورة م�سلحة
انطلق ��ت �شرارته ��ا يف الرميث ��ة يف 30
حزي ��ران  1920قام ��ت به ��ا الع�شائ ��ر
العراقي ��ة يف خمتلف �أنح ��اء البالد �ضد
االحت�ل�ال الربيط ��اين وبالتن�سي ��ق مع
النا�شطني ال�سيا�سيني يف كربيات املدن
العراقي ��ة خا�ص ��ة يف بغ ��داد والنج ��ف
وكربالء .وعل ��ى الرغم من ف�شل الثورة
ع�سكري� � ًا وع ��دم حتقيقه ��ا اال�ستق�ل�ال
الكام ��ل ع ��ن بريطاني ��ا� ،إال �أنها جنحت
يف جم ��ع خمتل ��ف العراقي�ي�ن للن�ض ��ال
امل�ش�ت�رك م ��ن �أج ��ل اال�ستق�ل�ال ،كم ��ا
جنح ��ت يف �إجب ��ار الربيطاني�ي�ن عل ��ى
حتقي ��ق مطال ��ب الث ��ورة يف ت�أ�سي� ��س
الدول ��ة العراقية حتت حكم امللك في�صل
مقيد مبجل�س ت�شريعي وطني.
�إذن م ��ن حي ��ث امل�ضم ��ون ال�سيا�س ��ي
التاريخ ��ي تب ��دو ث ��ورة الع�شرين ذات
�أهمي ��ة �أكرب يف م�س�ي�رة ت�شكيل الدولة
والأم ��ة مبفهومها احلدي ��ث يف العراق،
باملقارن ��ة م ��ع الأهمي ��ة املح ��دودة ليوم

الأن ��زاك بالن�سب ��ة اىل ا�سرتالي ��ا ،حيث
كان ��ت الق ��وات اال�سرتالي ��ة حت ��ارب -
�أ�شب ��ه باملرتزقة – لغزو �أرا�ضي بعيدة،
�ضد �أعداء ال يهددون الوطن الأ�سرتايل
وخلدم ��ة �أه ��داف ا�ستعمارية بريطانية
بالدرجة الأوىل.
�إال �أن ��ه م ��ن املده� ��ش ،وبع ��د ق ��رن م ��ن
ه ��ذه الأح ��داث ،جن ��د �أن الأ�سرتالي�ي�ن
يحتفل ��ون بالذك ��رى ال�سنوي ��ة لي ��وم
الأن ��زاك كعي ��د وطن ��ي يُحتف ��ى في ��ه
بت�ضحي ��ات اجلي� ��ش اال�س�ت�رايل ع�ب�ر
احل ��روب يف خمتل ��ف انح ��اء الع ��امل،
م ��ن خ�ل�ال ن�شاط ��ات وتقالي ��د �شعبي ��ة
ور�سمي ��ة تر�سخ ��ت ع�ب�ر ال�سن�ي�ن مثل
�إ�ضاءة ال�شم ��وع يف فجر يوم الذكرى،
والعرو� ��ض وامل�س�ي�رات يف �ش ��وارع
امل ��دن الرئي�سي ��ة يف خمتل ��ف �أنح ��اء
الب�ل�اد ،واحتفاالت ال ُن ُ�ص ��ب التذكارية،
وممار�س ��ة الألع ��اب ال�شعبي ��ة الت ��ي
مار�سه ��ا اجلنود يف احلمل ��ة ،بالإ�ضافة
اىل ح ��ج الآالف م ��ن اال�سرتالي�ي�ن كل
�سنة اىل �ساحة املعارك يف �شبه جزيرة
جاليبويل .كذل ��ك ف�أن من الالفت ت ّر�سخ
الثقافة ال�شعبية والرموز التي ارتبطت
به ��ذا احل ��دث مث ��ل عب ��ارة Lest we
( forgetحت ��ى ال نن�س ��ى) ال�ست ��ذكار
ت�ضحي ��ات �أف ��راد الق ��وات امل�سلحة يف
�سبي ��ل الوط ��ن وزه ��رة اخل�شخا� ��ش
احلمراء التي تنمو يف �ساحات املعركة
والت ��ي يقال �أن دماء اجلن ��ود زادت من
احمراره ��ا ،وب�سكوي ��ت الأن ��زاك الذي
كان ��ت عوائ ��ل اجلن ��ود تر�سل ��ه معه ��م
ك ��زا ٍد يف احل ��روب� .أم ��ا “ا�سط ��ورة
الأن ��زاك” فه ��ي جمموعة م ��ن الق�صائد
واحلكاي ��ات التي �أ�صبح ��ت متثل حيّز ًا
مهم ًا م ��ن الهوية الوطني ��ة اال�سرتالية،
و ُتر ّك ��ز على اخل�صائ� ��ص التي يظهرها
اال�سرتالي ��ون خ�ل�ال املع ��ارك كالب�سالة
وال�صمود وال ��روح الرفاقية ،مثل ق�صة
�سيمب�س ��ون وحم ��اره الذي �أنق ��ذ حياة
ح ��وايل  300جن ��دي جري ��ح نقلهم من
�أر�ض املعركة اىل ال�شاطئ قبل �أن يُقتل
بر�صا�ص املعارك.
�أم ��ا ذك ��رى ث ��ورة الع�شري ��ن اليوم يف
العراق فه ��ي �شبه من�سي ��ة ،مركونة يف
متحف “ت ��راث النجف الأ�شرف وثورة
الع�شري ��ن” يف خان ال�شيالن يف مدينة
النج ��ف وبع� ��ض املق ��االت املن�ش ��ورة
واملهرجانات هنا وهن ��اك التي ت�ستذكر
“الث ��ورة العراقي ��ة الك�ب�رى” ،فيما ال
يخل ��و ا�ستذكاره ��ا عند بع� ��ض املثقفني
من اجلدل حيث يتبن ��ى بع�ضهم الر�ؤية
الربيطاني ��ة يف �أن الث ��ورة كان ��ت يف
جوهره ��ا مت ��رد ًا ع�شائري� � ًا ،بينم ��ا
يج ��ادل �آخ ��رون �أن الث ��ورة كان ��ت رد
فع ��ل للمجتم ��ع العراق ��ي التقليدي �ضد
امل�ش ��روع الربيط ��اين لتحديث العراق.
وكل ه ��ذا ي�شري �إىل �أن ث ��ورة الع�شرين
ال حتظ ��ى الآن بالرمزي ��ة الوطنية التي
تتنا�س ��ب م ��ع �أهميته ��ا ك�أه ��م حمط ��ة
تاريخي ��ة �أدّت اىل ت�أ�سي� ��س الدول ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة نتيج ��ة الت�صاع ��د
الرتاكم ��ي للوعي الوطن ��ي واملجتمعي
احلديث يف العراق ،و�ساهم فيها جممل
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العراقي�ي�ن من احل�ض ��ر والع�شائر ومن
خمتل ��ف املناطق ب�صورة تكافلية عابرة
للفئوية والطائفية والإثنية.
�إن ه ��ذا التباي ��ن الوا�س ��ع ب�ي�ن اهتمام
اال�سرتالي�ي�ن الكب�ي�ر برمزي ��ة ي ��وم
الأن ��زاك كعي ��د وطني ي�شكل ركن� � ًا مهم ًا
م ��ن هويتهم الوطني ��ة مقارنة بالمباالة
العراقي�ي�ن بذك ��رى ث ��ورة الع�شري ��ن
عل ��ى �أهميته ��ا التاريخي ��ة ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة كم ��ا �أ�سلف ��ت ،ه ��و يف
الواقع انعكا�س لنجاح عملية بناء الأمة
يف ا�سرتالي ��ا عرب االحتف ��ال بال�سردية
الوطنية وتعرثها بالن�سبة اىل العراق.
فبالن�سب ��ة اىل ا�سرتاليا ،ب ��د�أ االحتفال
بذك ��رى ي ��وم الأن ��زاك من ��ذ ،1916
حينم ��ا كان مقت�ص ��ر ًا عل ��ى امل�س�ي�رات
اال�ستعرا�ضي ��ة الت ��ي خف ��ت االهتم ��ام
ال�شعب ��ي به ��ا م ��ع تق ��دم الأي ��ام بحيث
كانت جمعي ��ات املحارب�ي�ن القدامى يف
ال�ستين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي تخ�شى
تال�ش ��ي االحتف ��ال به ��ذه املنا�سب ��ة� .إال
�أن الو�ض ��ع تغ�ي�ر ب�ص ��ورة كب�ي�رة يف
الت�سعين ��ات بع ��د �أن ازدادت �أع ��داد
املهاجري ��ن م ��ن غ�ي�ر الربيطاني�ي�ن اىل
ا�سرتالي ��ا �إذ �أ�صبحوا يه ��ددون الهوية
الوطني ��ة اال�سرتالي ��ة وارتب ��اط الدولة
اال�سرتالي ��ة املتج ��ذر بتحالفه ��ا م ��ع
بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية.
عندئ ��ذ وخا�ص ��ة يف فرتة حك ��م رئي�س
ال ��وزراء الأ�س�ت�رايل املحاف ��ظ ج ��ون
ه ��اورد ،مت ت�أ�سي� ��س وزارة خا�ص ��ة
ل�ش�ؤون املحارب�ي�ن القدامى التي عملت
عل ��ى �إنف ��اق املاليني من ال ��دوالرات من
خالل �إع ��ادة كتابة املناه ��ج والفعاليات
الدرا�سي ��ة وبن ��اء املتاح ��ف وال ُن ُ�ص ��ب
التذكارية وحم�ل�ات التوعية املجتمعية
وبرعاي ��ة خا�صة م ��ن رئي�س ال ��وزراء.
ف� ��أدّت عملي ��ة بن ��اء الأم ��ة ه ��ذه لي� ��س
فق ��ط لإع ��ادة االهتم ��ام بالأن ��زاك كيوم
تاريخ ��ي يف حي ��اة الأم ��ة اال�سرتالي ��ة
بل كي ��وم وطني مقد� ��س يتوافق حوله
اال�سرتاليون من خمتلف فئاتهم ويرمز
اىل عظم ��ة الأم ��ة اال�سرتالي ��ة من خالل
احلروب التي ي�شارك فيها اال�سرتاليون
لدع ��م حلفائه ��م الأقوياء حت ��ى لو كانت
بعيد ًا ع ��ن الوط ��ن الأ�س�ت�رايل وتخدم
�أه ��داف جدلية ال يتف ��ق حولها املجتمع
الأ�سرتايل.
يف مقابل ذلك مل ت�ست�أثر ثورة الع�شرين
باالهتم ��ام الر�سم ��ي م ��ن الدول ��ة خالل
العه ��د امللك ��ي رغ ��م ا�ستم ��رار االهتمام
ال�شعب ��ي والثق ��ايف به ��ا ب�سب ��ب �أنها ال

تع ��زز �شرعية العر� ��ش الها�شمي وطبقة
ال�ضب ��اط ال�شريفي�ي�ن احلاكمة الذين مل
ي�شارك ��وا يف الثورة ،ب ��ل ّ
ف�ضل احلكم
االحتف ��ال بيوم اع�ل�ان ث ��ورة ال�شريف
ح�سني – والد امللك في�صل الأول  -على
الدول ��ة العثماني ��ة كيوم وطن ��ي عراقي
ُ�سم � ّ�ي بعيد النه�ض ��ة العربي ��ة� .أمّا بعد
ت�أ�سي� ��س النظام اجلمهوري يف ،1958
فقد تبن ��ى اخلطاب الر�سم ��ي للدولة �أن
ث ��ورة  14مت ��وز ه ��ي امت ��داد لث ��ورات
ال�شع ��ب املتوالي ��ة �ض ��د اال�ستعم ��ار
وعمالئه والت ��ي كانت بدايتها يف ثورة
 ،1920حي ��ث مت �إحي ��اء ذكراه ��ا لأول
م ��رة مبهرج ��ان جماه�ي�ري �ضخ ��م يف
 30حزي ��ران � 1959شاركت فيه القوى
ال�سيا�سي ��ة امل�ؤتلف ��ة يف جبه ��ة الإحتاد
الوطن ��ي� .إال �أن ه ��ذا االهتمام الر�سمي
خف ��ت �أي�ض ًا مع الزمن ،يف حني ت�صاعد
اهتم ��ام الأنظمة اجلمهوري ��ة املتعاقبة
باالحتف ��ال بذك ��رى االنقالب ��ات الت ��ي
�أو�صلته ��ا اىل ال�سلط ��ة والت ��ي عدّته ��ا
اليوم الوطني للعراق لإ�ضفاء ال�شرعية
على تلك الأنظمة.
�أم ��ا الآن وبعد ت�صاعد االنتماء الوطني
نتيجة ث ��ورة ت�شرين يف  ،2019فيمكن
لثورة الع�شرين �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف
�إعادة بن ��اء الهوي ��ة الوطني ��ة العراقية
اجلامعة بو�صفها �أهم املحطات امل�ضيئة
يف الذاك ��رة التاريخي ��ة الوطني ��ة ويف
م�س�ي�رة الأم ��ة العراقي ��ة نح ��و التوحد
واال�ستق�ل�ال .فه ��ي تخت�ص ��ر ت�ش ��كل
�دث
الوع ��ي الوطن ��ي للعراقي�ي�ن يف ح � ٍ
يجمع بني تكاف ��ل العراقيني فيما بينهم
وت�سط�ي�ر مالح ��م البطول ��ة يف �سبي ��ل
حتقيق الإرادة الوطنية يف اال�ستقالل.
فتكاف ��ل العراقي�ي�ن مت ّث� � َل يف تنظي ��م
ح ��زب حر� ��س اال�ستق�ل�ال – ال ��ذي �ض ّم
وطني�ي�ن م ��ن ال�شيع ��ة وال�سن ��ة والكرد
 الحتف ��االت “املول ��د التعزي ��ة” الت ��يابتكرها العراقيون للجمع بني �شيعتهم
و�سنته ��م كن ��وع م ��ن الع�صي ��ان املدين
�ضد االحت�ل�ال �ساهم فيه �أي�ض� � ًا اليهود
وامل�سيحي ��ون العراقي�ي�ن .كم ��ا تو ّل ��ت
�اح امل�سلح �ضد االحت�ل�ال الع�شائ ُر
الكف � َ
العراقي ��ة مبختلف طوائفه ��ا واثنياتها
مع الع�سكريني العراقيني بقيادة جمعية
العه ��د ،كل ذل ��ك كان حتت راي ��ة ال�سعي
يف �سبي ��ل ا�ستق�ل�ال الع ��راق وت�أ�سي�س
دولته الوطنية .كما �شهدت هذه الثورة
ت�أ�سي�س �أول حكومة عراقية وطنية يف
كربالء رفعت �أول علم عراقي بالإ�ضافة
اىل �سابق ��ة ت�أ�سي� ��س حكومة حملية يف

النج ��ف مبجل�س�ي�ن �أحدهم ��ا ت�شريع ��ي
والآخر تنفيذي.
�أما مالحم البطول ��ة يف ثورة الع�شرين
ف�س�أكتف ��ي بذك ��ر البع� ��ض منه ��ا مث ��ل
معرك ��ة الرارجني ��ة الت ��ي ح ��ارب به ��ا
رج ��ال الع�شائر بب�سالة بالفالة واملكوار
واخلنج ��ر وانت�صروا فيه ��ا على الرتل
الربيط ��اين ،حي ��ث انت�ش ��رت الهو�س ��ة
العراقي ��ة املعروفة “الط ��وب �أح�سن لو
مك ��واري” حني متك ��ن �أحد الث ��وار �أن
يقتل رامي مدف ��ع الربيطانيني ويعتلي
املدف ��ع ويطل ��ق ه ��ذه الهو�س ��ة� ،إال �أن ��ه
�أ�صي ��ب مبقت ��ل بعد ذل ��ك مبا�ش ��رة� .أما
معرك ��ة القط ��ار فق ��د قات ��ل فيه ��ا الثوار
ب�ض ��راوة رت ��ل الربيطاني�ي�ن املن�سحب
م ��ن الديواني ��ة على الرغم م ��ن الهجوم
عليه ��م وعل ��ى الق ��رى يف ج ��وار �سك ��ة
القطار باملدفعية والطائرات ،فا�ستغرق
القط ��ار  11يوم ��ا لقط ��ع  85كيلوم�ت�ر
وتكبد الربيطانيني فيها خ�سائر كبرية.
وكان للن�س ��اء العراقي ��ات ح�صته ��نّ
م ��ن �أدوار البطول ��ة ه ��ذه – يطل ��ق
عليه ��ن “العماري ��ات” لق ��وة ا�صواتهن
وموهبتهن يف اثارة احلما�سة للقتال –
مثل زوجة ثعب ��ان املهدي زعيم اجلبور
التي �سقط ��ت قتيلة يف معرك ��ة الزرفية
بع ��د �أن ح�سرت حجابه ��ا و�شهرت ف�أ�س ًا
دخل ��ت في ��ه ب�ي�ن املقاتل�ي�ن لتث�ي�ر فيهم
النخوة .وكذلك الفتى بعمر � 11سنة من
قبيلة طفيل الذي التحق بجي�ش الثورة
يف الهجوم على مدينة احللة وا�ستوىل
لوح ��ده بعد معرك ��ة بال�س�ل�اح الأبي�ض
عل ��ى ر�شا�ش ح ��اول �إرجاع ��ه اىل رفاقه
لكنه جُ رح بر�صا�ص ��ة فوقع �أ�سري ًا .كما
كان لأبناء حوا�ضر العراق ن�صيبهم من
�أدوار البطولة ،مث ��ل موقف عبد املجيد
كنه الع�ض ��و يف حزب حر�س اال�ستقالل
ال ��ذي �أنقذ بع� ��ض رجاالت الث ��ورة من
مداهمة الربيطانيني لبيوتهم يف بغداد
وهربه ��م لي�ل ً�ا اىل املناط ��ق املحررة يف
الف ��رات الأو�س ��ط ،وكان يعم ��ل عل ��ى
ت�أ�سي� ��س جن ��اح م�سل ��ح لدع ��م الثورة،
�إال �أن �سلط ��ة االحت�ل�ال قب�ض ��ت علي ��ه
و�أعدمت ��ه �شنق� � ًا بعد حماكم ��ة ع�سكرية
�سريعة.
�إن ث ��ورة الع�شري ��ن له ��ا كل املقوم ��ات
لتت�صدر املكان الالئق له ��ا بكونها يوم ًا
وطني ًا م�شهود ًا ميكن �أن يجتمع خمتلف
العراقي�ي�ن حول ��ه ك�أه ��م املحط ��ات يف
م�سار ت�أ�سي�س الأمة العراقية ال�سيا�سية
الواح ��دة الت ��ي ن�سع ��ى اىل تر�سي ��خ
مفهومها يف وج ��دان املجتمع العراقي،
والتي ميك ��ن �أن ترفد الهوي ��ة الوطنية
العراقي ��ة اجلامعة بالذاك ��رة التاريخية
امل�شرتك ��ة املت�ضمن ��ة ملع ��اين التكاف ��ل
املجتمع ��ي والبطول ��ة ع�ب�ر الت�ضحي ��ة
بالنف� ��س م ��ن �أج ��ل التح ��رر الوطن ��ي
واال�ستق�ل�ال من التدخل اخلارجي .كما
�إن ال�ث�راء الثق ��ايف املرتبط م ��ع �أحداث
ثورة الع�شرين ع�ب�ر ال�شعر والق�ص�ص
واالهازي ��ج واال�ساطري ميك ��ن �أن يعمل
على تعزي ��ز الثقافة الوطني ��ة وتر�سيخ
ال�ص ��ورة الإيجابية ع ��ن الأمة العراقية
التعددية واملتكاملة للأجيال املتالحقة.

مرجعية النجف الدينية وقوة ت�أثيرها بعد 2003
ي�ضي ��ف اال�ضطه ��اد والظ ّل ��م والتهمي�ش
�إىل اجلماع ��ة متا�س� � ًكا وق ��وّ ة ,وي�ش� � ّد
�أفراده ��ا �إىل هويّته ��م املم ّي ��زة كهو َّي ��ة
فرع َّي ��ة ً
رابط ��ا م ��ن ال�شع ��ور باحلماي ��ة
وال ��روح الت�ضامني ��ة واالت�س ��اق م ��ع
الإرادة العا ِّم ��ة له ��ذه اجلماع ��ة حتى يف
ال�سيا�س َّية
ما يتعار�ض مع �آيديولوج َّيته ِّ
والفكر َّي ��ة ,ويتج ��اوز يف خ�ضوع ��ه
للن�سقي ��ة اجلماع َّي ��ة تط ��وره الثق ��ا ّ
يف
والعلمي ور�ؤ َّيته املختلفة للعامل والآخر
ّ
املتناق�ض ��ة مع ر�ؤ َّية اجلماع ��ة �س َّيما يف
جمال العقيدة الدِّين َّية املذهب َّية ,وين�ض ّم
الف ��رد للجماع ��ة واخل�ض ��وع لهيمن ��ة
رمزياته ��ا الثقاف َّية والدِّين َّي ��ة واالندكاك
بطقو�سها املعبرِّ ة ع ��ن روحها وت�أر َّيخها
العقائ ��دي وجامعه ��ا امل�ش�ت�رك رغ ��م
علمان َّيته وحداثة فكره و�سلوكه �أو رغم
عدم �إميانه بالكثري من متبنيات اجلماعة
العقائد َّي ��ة والطقو�س َّية غ�ي�ر �أن ال�شعور
بالتمييز والإق�صاء على �أ�س�س ع�صبو َّية
تقليد َّي ��ة متار�سها ال�سلطة وتعتمدها يف
ت�صرفاتها كمعايري للرتقي والنفاذ �ضمن
الرتاتبي ��ة االجتماع َّي ��ة ,وامل�شارك ��ة يف
�إدارة ال�سلطة وال�ش� ��أن العا ّم وا�ستبدال
موازي ��ن العدال ��ة وامل�س ��اواة ,ومب ��ادئ
املواطن ��ة والف�ض ��اء الوطن ��ي اجلام ��ع
بالرواب ��ط التقليد َّي ��ة كال ِّدي ��ن واملذه ��ب
والقبيل ��ة واملنطق ��ة ك ّله ��ا عوام ��ل باعثة
على الرتاج ��ع واالنكفاء نح ��و اجلماعة
بو�صفه ��ا �ضام ًنا تع� � ِّززه امل�شرتكات يف
حتم ��ل ع ��بء التميي ��ز والظ ّل ��م وطب ًق ��ا,
ولذل ��ك يتبل ��ور ال�شع ��ور اجلماع � ّ�ي
بالتوحد والقب ��ول بالرمزيات واملواقف

واملتبنيات وال�سري م ��ع اجلماعة ً
حفاظا
عل ��ى الهو َّي ��ة م ��ن جان ��ب ,وكموق ��ف
دفاع ��ي والبحث عن حلول ناب ��ذة للظ ّلم
واال�ضطه ��اد م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ,وه ��ذا
ي�شم ��ل �أفراد اجلماعة الت ��ي �أق�صيت عن
ال�سيا�س َّي ��ة والتعب�ي�ر الثقا ّ
يف
امل�شارك ��ة ِّ
والناقمني على ما تعانيه جماعتهم .
كان �شيعة العراق قب ��ل  ٢٠٠٣ي�ش ِّكلون
وح ��دة اجتماع َّي ��ة متما�سك ��ة �إىل درجة
اجلماعي
�صريحة من ال�صالبة والتكتل
ّ
املعبرِّ عن ه ��ذا التوح ��د بامل�شاركات يف
الن�شاط ��ات الطقو�س َّي ��ة ,والأمل بتغيري
ال�سيا�س َّي ��ة وال�سخ ��ط عل ��ى
الأو�ض ��اع ِّ
النظ ��ام ال�سيا�س � ّ�ي ومقاطع ��ة فعاليات ��ه
على نواح ع� �دّة والأه ّم يف هذا االندكاك
باجلماع ��ة يتمظه ��ر بااللتف ��اف خل ��ف
املرجع َّية الدِّين َّي ��ة مم ِّثلة باملرجع الأعلى
يف النج ��ف بو�صف ��ه مي َّث ��ل الوج ��دان
ال�شيع � ّ�ي ,ورمز َّي ��ة اجلماع ��ة يف اتخاذ
املواقف والتف�سريات ملختلف ال�ش�ؤون,
فهي املعبرِّ عن تطلعاتهم ور�ؤ َّيتهم للعامل
ولل�سلطة وللآخر ِّ ،
وبكل الأحوال كانت
املرجع َّي ��ة الدِّين َّي ��ة قائدًا وروحً ��ا �أبوية
ت�شم ��ل ِّ
ال�شيع ��ة بالإر�ش ��اد والتوجي ��ه
والن�صح والرعاية بداللة فقدان القيادات
ال�سيا�س َّي ��ة والتنظيم ��ات املم ِّثلة ِّ
لل�شيعة
ِّ
يف ِّ
ظل �أنظمة �سيا�س َّية متهمة بالطائف َّية
م ��رة وحك ��م الأقلية م ��رة �أخ ��رى ،ولع َّل
ه ��ذا وغريه جع ��ل م ��ن املرجع َّي ��ة مال ًذا
وو�سيل ��ة للخال� ��ص الدني ��وي والتعامل
مع امل�ستجدات واحلوادث الواقعة ( مع
النظ ��ر �إىل الطابع الوطن � ّ�ي الذي �سارت
عليه ور�سخته يف الوعي العا ّم بخطابها
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ذي الإطار العراق � ّ�ي ومواقفها وفتاواها
) .وا�ستندت هذه الروابط على خا�ص َّية
التقلي ��د ال�شيع َّية ب�صيغته ��ا امل�ؤ ّكدة على
الت�ضام ��ن والطاع ��ة والرج ��وع للمرجع
الدين � ّ�ي ِّ
بكل �ش�ؤون احلي ��اة ,واملثري �أنَّ
علمانيّني وي�ساري�ي�ن كانوا من امل�صغني
للمرجع َّية يف الكثري من املواقف .
وطب ًق ��ا مل ��ا �سبق م ��ن و�ص ��ف تلخي�صي
حل ��ال مرجع َّي ��ة النج ��ف الدِّين َّي ��ة قب ��ل
 ٢٠٠٣ف� ��إنَّ ما �سي�ؤول �إلي ��ه احلال بعد
ه ��ذا ال َّت�أر ِّي ��خ ح�س ��ب منط ��ق الت�س ��ا�ؤل
واملقارب ��ة الزمني ��ة يظهر لن ��ا التحوالت
ال�سيا�س َّي ��ة الت ��ي �ألق ��ت بظالله ��ا عل ��ى
ِّ
�أو�ض ��اع مرجع َّي ��ة النج ��ف الدِّين َّي ��ة
حي ��ث حت ��ول ِّ
ال�شيعة من ح ��ال الإق�صاء
والتهمي� ��ش �إىل �أه ��ل �سلط ��ة وح ��كام
للب�ل�اد ،وبعي� �دًا ع ��ن تداعي ��ات احلك ��م
وم�سريته املتعرثة ف� ��إنَّ �سمات اجلماعة
الت�ضامني ��ة تراجع ��ت كث�ي ً�را وتفكك ��ت
عدّة روابط و ُع ��رى بينها وبني مرجع َّية

النجف ,وح� � َّل االختالف باملواقف حم َّل
التواف ��ق ,وم ��ن املمك ��ن الق ��ول �أنَّ املدّة
الزمني ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا املرجع َّي ��ة بع ��د
 ٢٠٠٣ه ��ي �أ�صع ��ب املراح ��ل بت�أر َّيخها
�أمام التحدي ��ات اجلديدة الت ��ي ال ب َّد لها
من التدخل فيها و�إعطاء ر�أيها بالأحداث
كناط ��ق ت�أريخ � ّ�ي با�سم اجلماع ��ة .ومن
ناف ��ل القول �أنَّ الربوز الوا�سع للأحزاب
ال�سيا�س َّي ��ة ال�شيع َّية �أ�ضعف
والتي ��ارات ِّ
دور املرجع َّية ,وظهرت كمناف�س لتمثيل
اجلماع ��ة رغم ادعاءاته ��ا بطاعة النجف
وتطبي ��ق ر�ؤيتها ,بيد �أنَّ ت�شكل امل�صالح
ال�سيا�س َّي ��ة و�إرادة اال�ستئث ��ار بال�سلطة,
ِّ
اخلا�صة
وعمل هذه الأح ��زاب مل�صاحلها
ّ
جعله ��ا تبتعد كثريًا ع ��ن ال�سيِّاق املعهود
يف الأخ ��ذ ب ��ر�أي و�إر�ش ��ادات املرج ��ع
براغماتي
الدِّين � ّ�ي بل وخمالفته بغط ��اء
ّ
�إذا تعار� ��ض م ��ع م�صاحله ��ا .ويف ه ��ذا
ال�س ِّي ��اق ميك ��ن �س ��رد ع�ش ��رات الأمثل ��ة
الدّال ��ة عل ��ى التعار�ض ،وب � ِّ
�كل الأحوال

�أحلق ��ت التح ��والت اجلدي ��دة �ض ��ر ًرا
مبوق ��ع مرجع َّي ��ة النج ��ف الدِّين َّية وهي
التي كانت مرهوب ��ة اجلانب ومهابة من
ال�سيا�س َّي ��ة املتعاقبة التي كانت
الأنظمة ِّ
تخ�ش ��ى من مواقفه ��ا ,وتت ��ودد لها بغية
حتييدها خ�شية من قاعدتها اجلماهري َّية
ال�ص ّلب ��ة بفع ��ل ت�أثريه ��ا الروح ��ي عل ��ى
الرغ ��م من االختالف املذهب ��ي مع ه�ؤالء
احلكام وبغ�ضهم لها لكن كانوا واقعيني
بادراك لقوتها ال�شعب َّية .
زاد م ��ن الثل ��م احلا�ص ��ل بع ��د ٢٠٠٣
ت�صدير عدد لي�س بالقليل من الأ�شخا�ص
�أنف�سه ��م كمراجع دين رغم عدم كفاءتهم
الفقه َّية والعلم َّي ��ة .لكن االنفتاح الكبري
�ساه ��م يف ظهوره ��م بالإ�ضاف ��ة �إىل
نزع ��ات الرت�ؤ� ��س والقي ��ادة الدِّين َّي ��ة,
ال�سيا�س َّي ��ة له�ؤالء بقوى
واالرتباط ��ات ِّ
�سلطوي ��ة �أو كداعم�ي�ن �آيديولوجي�ي�ن
لل�سلط ��ة ،فت�شت ��ت املقل ��دون بينه ��م
والأق�سى م ��ن ذلك التناق�ض ��ات الفكر َّية
اخلط�ي�رة بينهم ح ��ول ق�ضاي ��ا تع ّد من
ُ�صلب العقي ��دة ال�شيع َّية كم�س�ألة التقليد
مث�ًل�اً  ،و�أنت ��ج ه ��ذا ك َّله ت� ��آكلاً يف ج�سد
اجلماعة وروحه ��ا الت�ضامنية ,وحتول
ال ��والء لي� ��س عل ��ى الأ�سا� ��س العقائديّ
وال�شعور الواحد باملظلومية ومواجهة
�سطوة ال�سلطة بل على �أ�سا�س امل�صالح
عن ��د الكثريين ,والأخطر من هذا يتمثل
باملقارب ��ات غ�ي�ر املن�صفة ب�ي�ن مرجع َّية
النج ��ف وال�سلطوي�ي�ن ِّ
ال�شيع ��ة الذي ��ن
حلقت به ��م و�سمعتهم �شوائ ��ب الف�ساد,
وا�ستغ�ل�ال وظائ ��ف ال�سلط ��ة لأغرا�ض
املناف ��ع ال�شخ�صي ��ة واحلزبي ��ة ,وت�أتي

ه ��ذه املقاربات عن ��د الكثري م ��ن النا�س
رغم ت�أكيدات املرجع َّية وبياناتها الناقدة
ال�سيا�سي له�ؤالء ورف�ضها لهم,
لل�سلوك
ّ
ومقاطعته ��م ووقوفه ��ا ال�صريح القوي
�إىل جان ��ب االحتجاج ��ات ال�شعبية �ض ّد
�أه ��ل احلك ��م ونفوره ��ا م ��ن ت�صرفاتهم
ولعناتها على �إخفاقاتهم .
دائ ًم ��ا م ��ا تث ��ار ت�س ��ا�ؤالت ح ��ول ع ��دم
اتخ ��اذ املرجع َّية الدِّين َّي ��ة ملواقف معينة
�أو مطالب ��ات �شعبية داعي ��ة لتدخلها يف
ق�ضاي ��ا خط�ي�رة �أو اجتماع َّي ��ة ,وه ��ذا
ناب ��ع من ال َّثقافة الت ��ي ك َّر�ست املرجع َّية
ك ��راع �أب ��وي يف ف�ت�رات التهمي� ��ش
والظ ّل ��م ,و�ص ��وت ل�ضم�ي�ر اجلماع ��ة
بي ��د �أنَّ الع ��ارف باملب ��ادئ العا ّم ��ة التي
ت�ستند عليها مرجع َّية النجف وفل�سفتها
الفقه َّي ��ة ي ��درك خط ��ورة تدخله ��ا املانع
لها من التدخل فه ��ي ال تريد �أنْ ت�ؤ�س�س
لوالية فقي ��ه عا ّمة �شمول َّي ��ة للم�ستقبل,
ويف الوق ��ت نف�س ��ه تنه ��ل م ��ن ت�أريِّخها
الطوي ��ل ال ��ذي يزو ّده ��ا بخ�ب�رات م ��ن
احلكم ��ة والعقالن َّي ��ة واحل ��ذر الت� ��أين
فال َّت�أر ِّي ��خ �أوج ��د مريا ًث ��ا م ��ن احل ��ذر
يعتم ��د عليه �سلوكها يف الق�ضايا العا ّمة
ال�سيا�سي,
ومواقفه ��ا �س َّيما يف املج ��ال
ّ
وقد يظهره ��ا احلذر مبظه ��ر الالمباالة
غري �أ َّنها تتابع وتراقب بدقة .
م ��ا ميكن قوله �أنَّ تب ��و�أ ِّ
ال�شيعة لل�سلطة
�أ�ضعف فيه ��م روح اجلماعة من جانب.
و�أ�ضع ��ف م ��ن االلتف ��اف املبه ��ر خل ��ف
املرجع َّي ��ة الدِّين َّية ومتا�سكهم من جانب
�آخ ��ر .ويع ��ود ال�سبب يف ج ��زء من هذا
احل ��ال اىل �إخفاق �أهل احلكم من جميع

املكون ��ات �س َّيم ��ا ِّ
ال�شيع ��ة ببن ��اء دول ��ة
عادل ��ة �صاحلة مب�ؤ�س�سات حاكمة فاعلة
وازده ��ار اقت�ص ��ادي و�سي ��ادة مب ��ادئ
العدال ��ة وامل�س ��اواة واملواطن ��ة ,وه ��ي
املطال ��ب الت ��ي كان ��ت وال ت ��زال ُتر�ش ��د
به ��ا مرجع َّي ��ة النج ��ف ب�إحل ��اح وتفان,
بالإ�ضاف ��ة اىل اعتماد القان ��ون يف ِّ
حل
اخلالف ��ات وهو م ��ا مل يح�صل فاندفعت
الق ��وى ال�سلطوي ��ة يف �صراع ��ات
مدمرة بح ًث ��ا عن م�صاحله ��ا ومراكزها
ال�سلطوي ��ة ,وباملقابل �أحلق ��ت �أ�ضرا ًرا
كب�ي�رة مبرجع َّي ��ة النج ��ف الدِّين َّي ��ة
وموقعها  ،وا�ستغ ��ل بع�ض ال�سيا�سيني
وه ��م ال�ضع ��ف ه ��ذا و�أ�صبح ��وا �أك�ث�ر
مراوغ ��ة واحتيال ال�ستغف ��ال اجلمهور
املنق�س ��م بال ��والء ب�ي�ن مرجع َّي ��ة دين َّية,
وبني �أحزاب وق ��وى �سيا�س َّية �سلطوية
ا�ستعمل ��ت املال والنف ��وذ لإن�شاء عالقة
تخ ��ادم زبائني ��ة ان�س ��ل فيه ��ا جمه ��ور
غ�ي�ر قليل م ��ن هيمنة مرجع َّي ��ة النجف
الدِّين َّي ��ة ليق ��ع حت ��ت هيمن ��ة �أح ��زاب
تناف�سه ��ا بفر� ��ض الهيمن ��ة واخل�ضوع,
وت ��رى يف ه ��ذه املرجع َّي ��ة عقب ��ة �أم ��ام
طموحاته ��ا وغرائزه ��ا ال�سلطوي ��ة
مما
�ساعدها يف ذلك والءاتها اخلارج َّية َّ
�أوه ��م ال�سلطويني ِّ
ال�شيع ��ة �أنَّ مرجع َّية
النجف فقدت قوّ ة ت�أثريها مقابل �ضعف
ا�ستجاب ��ة اجلمه ��ور له ��ا بي ��د �أنَّ ه ��ذا
وه� � ٌّم عظيم تدفع ثمنه �أح ��زاب ال�سلطة
من خ�ل�ال ت� ��آكل يف قواعده ��ا ال�شعب َّية
ومنطلقاته ��ا االجتماع َّي ��ة  ،فاملرجعي ��ة
تبقى ذات ت�أثري فعال ومالكة قدرة على
اال�ستجابة للتحديات.
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تخوم المتو�سط ..حيث ينتهي �شجر الزيتون

مرساة

 حيدر المح�سن

لطفية الدليمي

البحر المتو�سط لي�س ك�أي بحر،
المتو�سط ج�سد الح�ضارة ال َبدْ ئي،
ُ�س ّر ُة الثقافات االولية واالولى ِ ،م ْن
�شط�آنه �أ�شرقت �شمو�س ح�ضارات
مرجعيات لكل ثقافة في
غدت
ٍ
ع�صرنا والع�صور ال�سالفة ،هو
البحر الذي ي�سميه الروم :بحرنا
؛ لكنه بحر ال�شعوب كلها ،تمتد
ظالله �إلينا ونبادله ب�شم�س ورياح.
يختلط م�صير المتو�سط بم�صائرنا
؛ فمايحدث في القاهرة وتون�س
يعك�س ظالله على بغداد ب�أ�سرع مما
يتوقع المتنبئون ،يعجننا بم�صير
اليونان الذين يبحثون عن �أنف�سهم
داخل الما�ضي �أكثر مما يفعلون ذلك
داخل الحا�ضر ويعجزون عن الجمع
بينهما ،تمام ًا مثلما يفعل العرب
الحالمون بما تهاوى من ع�صور هم
الغابرة.

بحره ��م وبحرن ��ا �أ�س ��طورة امل ��اء ووط ��ن
احلوري ��ات وبو�س ��ايدون (�إل ��ه البح ��ر
والعوا�ص ��ف وال ��زالزل يف امليثولوجي ��ا
االغريقي ��ة)  ،ه ��و بي ��ت الغرق ��ى وم ��ر�آة
�أحالمه ��م الذائب ��ة يف املل ��ح .يت�س ��اءل
(بري ��دراج ماتفيجيفت� ��ش) م�ؤل ��ف كت ��اب
(تراتي ��ل متو�سطي ��ة) :ه ��ل ميكنن ��ا تخي ��ل
ت�أريخنا امل�شرتك دون اليونان؟
تاري ��خ �أوروب ��ا ال ��ذي تغري ،مي ��د جذوره
الالمرئية يف اليونان ،وحتم ًا ثمة امتدادات
�إىل روم ��ا واحل�ضارات العربية التي عرفت
�أر�سط ��و وبطليمو� ��س قب ��ل الأوروبي�ي�ن.
يقول مق ّد ُم الطبعة العربية للكتاب (مي�شيل
براندين ��و) ماي�ؤكد حقيقة احل�ضارات التي
هبت رياحها من ال�شرق �إىل الغرب:
( تب ّن ��ى الب ّت ��اين منظ ��ورات بطليمو� ��س
و�أكملها اخلوارزم ��ي وجتاوزها البريوين
ال ��ذي �سب ��ق غاليلي ��و .م� � ّرت املع ��ارف
اجلغرافية من ال�ش ��رق واجلنوب �إىل غرب
و�شمال املتو�سط.).....
البحر �شهوة الهروب الكبري والرحالت �إىل
جماهل الزم ��ن �سوا ٌء كان املغام ��ر �سومري ًا
�أو �إغريقي� � ًا ،م�صري� � ًا �أو �أي مغام ��ر رك ��ب
البح ��ر بحث� � ًا ع ��ن �أجوبة للح�ي�رة وجللجة
ال�س� ��ؤال .البح ��ر املتو�س ��ط بل ��ورة جمعت
�إ�شع ��اع احل�ض ��ارات الت ��ي ت�شكل ��ت عل ��ى
جانبي ��ه ون�شرت �ضوءه ��ا يف العامل  ،ر�سم
االدري�س ��ي بخريطت ��ه و�أحالم ��ه القرطبي ��ة
�شط�آن املتو�سط الذي �صار خمترب ًا للتعرف
على �أ�ساطري الب�شرية وجذورها امل�ؤ�س�سة،
و�س ��وف تكت�شف ال�شع ��وب العربية – رمبا
�أكرث من ال�شعوب الأخرى – م�صريها ؛ ذلك
�أن املتو�س ��ط كما يقول امل�ؤلف « اليورث بل
يُكت�س ��ب واليتعلق الأمر فق ��ط بالتاريخ �أو
بالتقاليد �أو اجلغرافيا واجلذور �أو الذاكرة
�أو املعتقدات «� .إن املتو�سط قد ٌر �أي�ض ًا.
املتو�س ��ط مل ��ك البح ��ار ،كي ��ف ت�ص ��دى له

كاتب مثل (بريدراج ماتفيجيفت�ش) وتوغل
يف كنوزه و�أ�سراره ومنحنا كتابه البهيج؟
الكت ��اب �أك�ث�ر م ��ن حكاي ��ة ؛ �إن ��ه مهرج ��ان
اخلرائط واملل ��ح واملرجان وال�سفن ووردة
الري ��اح والتاري ��خ املتدف ��ق م ��ن خرائ ��ط
اجلغرافي�ي�ن ،يرتاك ��م التاري ��خ يف املرافئ
املتو�سطي ��ة واخللج ��ان املجهول ��ة و�س ��ط
خرائ ��ط ت�سم ��ي كل �ش ��يء وتعم ��د التاريخ
مباء ودم ��وع ،املتو�سط بحر يذه ��ب بعيد ًا
�إىل الأطل�س ��ي ،تع ّم� � ُر ُه اجل ��زر وال�سف ��ن
الغارق ��ة وتدور بني رياح ��ه �أغاين اجلنوب
وال�شم ��ال وامل�ش ��رق واملغ ��رب لت�ضف ��ر من
بلبلة اللغات جديلة مو�سيقى.
�أحببت املتو�س ��ط قبل عقود عندما �سافرت
م ��ن بريوت بباخرة يونانية �إ�سمها �أثينا �أو
ثي�سالي ��ا �إىل الإ�سكندري ��ة ،ولفرط ن�شوتي
بالبح ��ر هب ��ت علينا عا�صف ��ة ون ��وء ،د ُْختُ
بدوار املتو�س ��ط  ،ترنحتُ ولزمتُ الفرا�ش،
قدّموا يل اجلبنة اليونانية (الفيتا ) املاحلة
و�أنا �أ�ضحك من خدر الدوار ،لزمت ال�سكون
�ساعة يف فرا�ش مت�أرجح  ،ثم نه�ضت �أمتلى
ح�ب�ر الأعم ��اق ورحي ��ل ال�شم� ��س وغف ��وة
النجوم على �سرير املوج.
عندم ��ا ق ��ر�أت (تراتيل متو�سطي ��ة) �أ�صبت
ب ��دوار م ��ن الن�ش ��وة ،و�شت ��ان ماب�ي�ن دوار
البح ��ر ال�شري ��ر و�أن ��ت تبح ��ر في ��ه ودواره
املمت ��ع و�أن ��ت تف� � ُّ�ض �أ�س ��راره يف كت ��اب
الرتاتي ��ل وت�سم ��ع الهمهم ��ات االغريقي ��ة
والروماني ��ة والفينيقي ��ة والعربي ��ة
والفرعوني ��ة والبيزنطي ��ة والكاتالوني ��ة
والرتكي ��ة ،تن�ص ��تُ لأغ ��اين ال�سريين ��ات
امل�ستوح ��دات يف اجل ��زر وامل�ضائق وترى
ان�سحار مالح ��ي �أودي�سيو� ��س وهم يلقون
ب�أنف�سه ��م ب�ي�ن �أذرع ال�سريين ��ات املعجونة
م ��ن مل ��ح ومرجان  ،وهن ��اك تبق ��ى م�سافر ًا
م�أ�سور ًا يف غثيان الواقع.
تراتيل ماتفيجيفت�ش المتو�سطية

يخربن ��ا بري ��دراج ماتفيجيفت� ��ش الكات ��ب
و�أ�ست ��اذ االدب املق ��ارن يف كتاب ��ه ه ��ذا :
(حكم ��اء الع�ص ��ور القدمية كان ��وا يلقنوننا
ب� ��أن تخ ��وم املتو�س ��ط توجد حي ��ث ينتهي
وف�سر لنا الكاتب �أننا و�إن
�شجر الزيتون) ّ ،
كنا نعرف امتداد مياه البحر املتو�سط ف�إننا
النعرف �إىل �أي حد مي�ضي البحر والنعرف
املدى الذي و�صل ��ت �إليه ثقافة املتو�سط يف
الرب.
يكتب مي�شيل براندينو يف مقدمة الن�سخة
العربية �أن كتاب متفيجيفت�ش يحمل جواب ًا
جوهري ًا ومده�ش ًا عن �س�ؤال طاملا تردد لدى

الباحث�ي�ن واملفكرين :مااملتو�س ��ط؟ الكتاب
موجّ ه �ضروري لالن�سان املعا�صر .
كتاب الرتاتيل ِ�س ْف ٌر يجمع بني ثقافة كونية
ومع ��ارف وا�سعة ويقارب يف جدليته  -كما
يق ��ول كلوديو ماجري� ��س يف مقدمة الكتاب
– ب�ي�ن تق ��ارب وتباع ��د احلي ��اة والأ�شياء
والتاريخ  ،وهو منح ��از للذاتية يف الر�ؤية
دون �أن يتنك ��ر للكوني ��ة ويق ��اوم الكليانية
دون جتاهل منظور �شمويل للواقع.
امل�ؤل ��ف يوغو�س�ل�ايف وا�ست ��اذ ل�ل�ادب
الفرن�س ��ي بجامع ��ة زغ ��رب واالدب املقارن
يف ال�سورب ��ون ،عا� ��ش من ��ذ ب ��دء احل ��رب
اليوغو�سالفي ��ة ثالث ��ة �أع ��وام يف باري� ��س
ث ��م انتقل للعمل يف جامع ��ات ايطاليا ،وهو
رئي� ��س اللجن ��ة الدولي ��ة مل�ؤ�س�س ��ة (م�شغل
البح ��ر املتو�س ��ط) يف ناب ��ويل وم�ست�ش ��ار
�ش� ��ؤون املتو�س ��ط يف جمموع ��ة العلم ��اء
باملفو�ضية االوروبي ��ة .هو كاتب �شجاع له
مداخ�ل�ات �سيا�سية و�أبح ��اث �أدبية وا�سعة
ور�سائل مفتوحة وجهها �إىل قادة العامل من
�أجل الدفاع عن احلريات و�ضحايا ال�سلطة.
يتح ��دى الكتاب جمي ��ع الأجنا� ��س االدبية
؛ فبح ��ره املتو�سط لي�س املج ��ال التاريخي
الثق ��ايف فق ��ط وال ��ذي در�س ��ه الباحث ��ون،
ولي�س ه ��و املجال ال�ص ��ويف الروائي الذي
احتف ��ى ب ��ه �أندريه جي ��د والبري كام ��و� ،إنه
عمل ينهل من اخلرائط البحرية والرحالت
والهج ��رات واملعاجم ومن البح ��ث العلمي
والرواي ��ة� .إن ��ه الكت ��اب الكن ��ز ،ولعل ��ي ال
�أبال ��غ �إذا ماقلت �أنه ذ ّك ��رين بكتاب (الرمل)
اخل ��رايف ال ��ذي ابتدع ��ه بورخي� ��س ؛ فك ُّل
�صفح ��ة م ��ن الكت ��اب مكتب ��ة هائل ��ة م ��ن
املعلوم ��ات واملت ��ع االبداعي ��ة .مل ي�ستن ��د
الكات ��ب �إىل امل�ص ��ادر ويق ��ر�أ املو�سوع ��ات
ح�سب ب ��ل قر�أ الع ��امل والواق ��ع واحلركات
ونربة لغات الب�ش ��ر و�أ�سلوب �إدارة املوانئ
ومت ��دد الطبيعة يف التاريخ والفن و�أ�شكال
ال�سواحل ُ
وط ُرز املعم ��ار وهو ير�سم حدود
ثقاف ��ة �شجر الزيت ��ون يف امت ��داد الديانات
�أو هج ��رة �سم ��ك ال�سل ��ور ،يق ��ر�أ التواريخ
وامل�صائر يف اللغ ��ات الزائلة ولغة االمواج
والأر�صف ��ة  ،ي�ص�ي�ر الكت ��اب ملحمة �سخية
بالأ�سف ��ار  ،وبه ��ذا وغ�ي�ره ي�أ�س ��ر الكات ��ب
البح ��ر املتو�س ��ط وميازج ��ه مب ��ذاق الزيت
واخلمر ولون االمواج وحمرة املرجان.
�ساقتط ��ع فقرات م ��ن هذا الكت ��اب ال�ساحر
املمت ��ع فهو جن� ��س �أدبي �أك�ث�ر ح�ضور ًا من
البح ��ث العلم ��ي و�أجمل م ��ن الرواي ��ة� ،إنه
بح � ٌ�ث يف جماري االنهار ال ��ذي �سعى كاتبه
يف الأنه ��ار العظم ��ى ومنه ��ا نه ��ر الدانوب

ليتحدّث عن احلن�ي�ن الكبري للبحر وتداخل
الثقافات:
( يحت�ض ��ن املتو�س ��ط �أج ��زاء وا�سع ��ة من
الق ��ارة االوروبي ��ة ويخ�ضعه ��ا لت�أث�ي�ره ؛
فح ��دود ثقافت ��ه غ�ي�ر مندرج ��ة اليف املكان
واليف الزم ��ان� ....إن ه ��ذه احل ��دود لي�ست
تاريخي ��ة والعرقي ��ة والوطني ��ة والدولية،
�إنه ��ا دائ ��رة طبا�ش�ي�ر التتوقف ع ��ن الر�سم
واالحم ��اء ......فعلى ط ��ول ال�ساحل كانت
متر طريق احلرير وطريق العنرب وتتقاطع
مع طريق امللح والتوابل والزيت والعطور
ُ
طرق الأدوات والأ�سلحة والفنون واملعرفة
والنبوءات والإميان) .....
مي�ض ��ي بن ��ا ماتفيجيفت� ��ش ليحدثن ��ا ع ��ن
معان ��اة اخلط ��اب املتو�سط ��ي م ��ن الرثثرة
ح ��ول ال�شم� ��س والعط ��ور وج ��زر ال�سعادة
والفتي ��ات �سريع ��ات الن�ض ��ج واالرام ��ل
املت�شح ��ات بال�س ��واد واملوان ��ئ والنخ ��ل
والزه ��و والب�ؤ� ��س واالوه ��ام ،وماك� � ّرره
االدب م ��ن �أو�صاف و�أق ��وال خدمت البالغة
املتو�سطي ��ة الدميوقراطية والدمياغوجية،
خدمت احلري ��ة واال�ستعب ��اد ،وا�ستحوذت
على املعبد وال�س ��وق ،على العدالة والوعظ
الفارغ.
مزاج ال�شعوب المتو�سطية

يالح ��ق الكات ��ب املتناق�ض ��ات املتو�سطية،
الهند�س ��ة وال�ش ��كل واملنطق والعل ��م ،ومن
جه ��ة �أخ ��رى يالح ��ق �أ�ضداده ��ا :الكت ��ب
املقد�س ��ة وكت ��ب الت�ص ��وف يف مواجه ��ة
احل ��روب ال�صليبي ��ة �أو اجله ��اد ،الذه ��ن
الكنائ�س ��ي ونب ��ذ التع�صب� ،ساح ��ة ال�سوق
واملتاه ��ة الديوني�سي ��ة ومك ��ر �سيزي ��ف
وخداع ��ه ،امل�ش ��رق واملغ ��رب ،امل�سيحي ��ة
واال�سالم.
يتفح� ��ص الكاتب مزاج الب�شر املتو�سطيني
و�شتائمهم الفا�ضحة و�شهواتهم و�شجارهم
وعالقتهم باملوج والريح والنجوم ،يكت�شف
تدفق االنهار �إىل البحر وحنينها له:
(تخرتق االنهار املتو�سطية البحر بطرائق
خمتلفة :يفعل بع�ضه ��ا ذلك باحتفال وك�أنها
را�ضي ��ة ب�إجن ��از واجبه ��ا ،البع� ��ض الآخ ��ر
يبدو مفاجئ ًا ويدخ ��ل بفتور ،يكون بع�ضها
تزج
را�ضي� � ًا والآخر م�ت�ردد ًا �أو م�ست�سلم ًاُّ ،
االوىل مياهه ��ا عل ��ى م�ض� ��ض بالبح ��ر.....
ع�ب�رتُ كث�ي�ر ًا م ��ن �أنه ��ار املتو�س ��ط متتبع ًا
جمراه ��ا وا�ستحمم ��تُ فيه ��ا وتن�شق ��تُ
الروائ ��ح التي تف ��وح من نباتاته ��ا ،تختلف
�أن ��واع الق�صب من م�صب لآخر  .....ولي�س
لل�صنوبر نف�س الرائح ��ة يف حميط االنهار

�أو بعي ��د ًا عنه ��ا� ،إنن ��ا نع ��رف يف روائح ��ه
خمتلف مناطق املتو�سط .....تر�سم �شجرة
التني ح ��دود ثقافة املتو�س ��ط وتو�سعها يف
امل ��كان الذي يرتاج ��ع عنه �شج ��ر الزيتون،
تختف ��ي �شجرت ��ا الربتق ��ال والليم ��ون فيما
وراء امل�صبات)....
ي�ص ��ف الكات ��ب ترح ��ل الب ��دو ب�ي�ن ليبي ��ا
واملغ ��رب ،يحدثن ��ا عن دولته ��م التي ميثلها
الع ��راء ال�صح ��راوي ،ي ��روي ع ��ن هج ��رة
االت ��راك م ��ن �أعم ��اق �آ�سي ��ا اىل �سواح ��ل
املتو�سط وع ��ن ت�سمياته ��م وعاداتهم مثلما
يتح ��دث ع ��ن الأقب ��اط وهج ��رة اليه ��ود مع
مو�س ��ى ،ع ��ن الع ��رب الذي ��ن فتح ��وا البحر
ب�سيادتهم على ال�ب�ر من ال�شرق اىل الغرب،
ج ��ا�ؤوا وهزم ��وا الأ�سط ��ول البيزنط ��ي
ق ��رب ر�أ�س الفينيق ،مثلم ��ا تقدمت هجرات
ال�شعوب التي تتعقب ال�شم�س عرف العرب
قب ��ل غريه ��م ا�ستعمال القط ��ران وم�صطلح
�أمري البح ��ر الذي �ص ��ار (�أم�ي�رال) ،ومنهم
�أحم ��د بن ماج ��د العارف بف ��ن املالحة دليل
فا�سكو دي غاما.
�أجم� � ُل مايك�شفه لنا بري ��دراج � ّأن املتو�سط
�أك�ب�ر م ��ن �أي انتم ��اء ب�سي ��ط ،واملتو�س ��ط
اليتحم ��ل التق�سيم ��ات ال�ضيق ��ة ج ��د ًا� ،إنها
خيان ��ة للبحر ح�ي�ن يع� � ّد ُه خط ��ابُ التمركز
االوروبي نتاج ًا التيني ًا خال�ص ًا �أو روماني ًا
و�أن يحك ��م علي ��ه م ��ن وجهة نظ ��ر اغريقية
�أو عربي ��ة �أو يهودي ��ة ،املتو�س ��ط اليتحمل
التجزئ ��ة واليقبل حتري ��ف �صورته من قبل
�شع ��راء املنا�سب ��ات واملب�شري ��ن وخطب ��اء
ال�سيا�سة وبع�ض العلماء:
(لق ��د د�أبت ال ��دول والكنائ� ��س ،ال�سالطني
واال�ساقف ��ة ،امل�شرع ��ون العلماني ��ون
والديني ��ون ،عل ��ى تق�سيم امل ��كان والنا�س ؛
لكن الروابط الداخلية تق ��اوم التق�سيمات.
املتو�سط �أكرب من �أيّ انتماء ب�سيط).....
ويت�س ��اءل بري ��دراج ماتفيجيفت� ��ش� :إىل
�أي ح ��د ين�سجم ما�ضي �شعب م ��ا وتاريخه
واقعي ًا مع هذا الرابط – البحر ؟
ال�شعر ي�سمّي الرياح ويع ّمدُها
املتو�سطي ��ون الثمل ��ون بن�ش ��وة النبي ��ذ
وال�شع ��ر يتحدث ��ون عن الأم ��واج �أكرث مما
يفعلون م ��ع الرياح ،رمب ��ا ل ّأن الرياح ت�ؤثر
�أكرث يف امل ��زاج واخلطاب ،ت�صنيف الرياح
الت ��ي يقرتحه ��ا علم ��اء االر�ص ��اد اجلوي ��ة
ب�سيطة وعملية فله ��ا �أ�سماء تنتمي للجهات
 :ري ��اح (اليوغ ��و) اجلنوبي ��ة تتعاقب على
االدرياتيكي م ��ع رياح (الب ��ورا) ال�شمالية،
وريح (املاي�سرتال) الناعمة تهب من البحر،
وريح (لوفانا) تاتي من ال�شرق و(البولونا)
ته ��ب م ��ن الغ ��رب .ال�شع ��ر اليع�ت�رف بهذه
الت�صنيف ��ات حم ��دودة االف ��ق ؛ فه ��و يطلق
عل ��ى الري ��ح �صف ��ات ذكوري ��ة �أو �أنثوي ��ة،
�شبقي ��ة ،مغري ��ة� ،سماوي ��ة �أو �شيطاني ��ة،
كي�سة ،،مداعب ��ة ،مو�سيقية تلك
غ�ضوب� � ًا �أو ّ
الت ��ي تهي ��ج ال�ص ��داع �أو تل ��ك التي حتر�ض
على ر�ؤية احلياة بكامل �سحرها ،هذه التي
تله ��م ال�شع ��ر �أو ا�ستلهام ��ات الف ��ن ،الرياح
وحركاتها تغيرّ ُ �أل ��وان البحر ،يف حلظة ما
ي�ص�ي�ر البح ��ر نف�سه  -كما ي�صف ��ه بريدراج
– ؛ بل �أنه يتعرى ،وعندما يتعرى البحر
ميكنن ��ا �أن نتخيل مان�ش ��اء  :ق�صور ًا قدمية
�أو بقايا مدينة غارقة .البحر مرقد التيارات
الغام�ضة.
يق� � ّد ُم الكتاب �إجاب ��ة جوهرية يف مروياته
ع ��ن ج ��ذور احل�ض ��ارات و�أ�ساطريه ��ا و
اللغ ��ات وتطوره ��ا� ،إن ��ه رواي ��ة التكوي ��ن
الكربى لرحم ح�ضاري ممتد من ال�شرق �إىل
الغرب على �سواحل املتو�سط .

مد ّو ُن بغداد
قر�أتُ له قبل �شهور ق�صيدة حُ بّ يف �صحيفة ،وق�صدتُ مبا�شرة �شارع
الكت ��ب يف بغ ��داد القدمية �أ�س� ��أل عنه وع ��ن كتبه .لكنه يكت ��ب ال�شعر
بطريقة مغايرة ،وت�ستطيع �أن تخمّن �أنه ال يعي�ش بيننا يف احلا�ضر،
وال يف املا�ضي القريب� .إن تقاليد الق�صيدة التي غ ّذاها �شعراء �أمريكا
الالتينية مبذولة يف �شعره ،بابلو نريودا حتديدا؛ الو�ضوح ال�ساطع
احل�س الغريب مبو�سيقى
الذي يع�شي الب�صر ال الب�صرية� ،إ�ضافة �إىل ّ
احل ��رف ومعناه الذي يب ��دو عاديا و�سطحيا وعامي ��ا ،لكنه يحمل يف
رب غورها ب�سبب ال ّتعقيد الذي حتتويه.
جوهره طوايا على القارئ �س َ
الع�شرة الطويلة مع ال�شعر ،مرتجما على الأغلب� ،أو بلغته احليّة،
�إن ِ
بالإ�ضاف ��ة �إىل اخل�ب�رة الوا�سعة مع ال�س ��رد ،قراءة وت�أليف ��ا ،ت�ؤديان
خا�صة به ،وم ��ا ال�شعر يف نهاية الأمر
بال�شاع ��ر �إىل ابت ��كار مو�سيقى ّ
�إال �أحلان ��ا ي�ؤديها كل م ��ن �أغوته �أفانني ال�شعر ،وحاول �أن ي�ؤدّيها .ثم
كتبي يف �شارع املتنبي �أن دواوين ال�شاعر
عرفت بعد �س�ؤال �أكرث من ّ
نادرة هنا� ،أو مفقودة ،لأنه غادر البالد منذ ن�صف قرن.
�إن تذوّ ق عمل فني معينّ ي�ستدعي عدة ثقافية منا�سبة .وتبدو ق�صيدة
جبار يا�سني �سهلة عند القراءة ،لكنك تقع حني تنتهي منها يف بحرية
م ��ن �صمت ي�صيب ��ك بال ّذهول ،وتلي ه ��ذا مبا�شرة خطف ��ة ت�سمع فيها
�ص ��دى ّ
ال�شع ��ر الذي قر�أته ،وهو ي�شبه معزوفة ن ��اي �شجية ،ف�إن طال
ال ّنغ ��م فتح يف القلب �آفاقا بعيدة �س ��وف تنتع�ش لأنها ترى ال ّنور �أوّ ل
م ّرة.
«يوم ��ا ،يف البعيد من ال ّزمانّ /
ظل حوتٌ طري َق ُه /كان ميخ ُر يف دجل َة
مي�ض �أك َ
رث من هذا /توقف يف و�سط ال ّنهر �أياما/
و�صوال لبغداد /مل ِ
ثم مات»
ال يه� � ّم جب ��ار يا�سني نق ��ل اخلرب لأنه لي� ��س راوية ،وي�ض ��ع جهده يف
املقاب ��ل يف مو�سيق ��ى ال�شعر ،و�إيق ��اع �سطوره �-أبيات ��ه -وكيف يبد�أ
الواح ��د منها ،وينتهي� ،أو يت�ص ��ل وينقطع .احلوت يف هذا املقطع ال
ّ
مي ّث ��ل نف�سه ،وكذلك النه ��ر ،و�أدّى ّ
م�ستقل يف عزف
كل منهما دور نغم
ت�شرتك في ��ه �آالت مو�سيقية عدي ��دة ،ويخرج املتل ّق ��ي للحدث املذكور
ال�ص ��ورة ال�شعرية،
جم ��يء احلوت �إىل نهر دجل ��ة وموته -ب�صوت ّولي� ��س بخطوطه ��ا و�ألوانه ��ا ،وتغدو الق ��راءة حماول ��ة للدخول �إىل
�ص ��وت الق�صيدة ،والتلبّث في ��ه ،ومي�ضي القارئ يف طريقه هذا ثابتا
�إىل ال ّنهاية.
قد يكون الأمر ت�شابه مزاج بني ّ
ال�شاعر وال ّنقدّ ،
لكن الإيقاع املن�ضبط
والبن ��اء الق ��ويّ امل�ش ��دود �إىل الق�صي ��دة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�ص ��ورة
ال�صوتية لها ،يجعل الأمر يتعدّى الهوى يف الطباع القرائيّة والذوق.
فر� ��ش جبار ح�سني خارطة مدينته عل ��ى �صفحات جمموعته ال�شعرية
ذات العن ��وان الغري ��ب “بغ ��داد \ حتت �شجرة ال ��دردار” ،وال�صادرة
ع ��ن االحتاد العام لأدباء العراق ع ��ام  ،2021فجاءت الق�صائد حتمل
عناوي ��ن �أحياء بغداد و�شوارعها و�ساحاته ��ا« ،ال�صاحلية» ،و”كرادة
مرمي” ،و”الوزيرية” ...واختار �أن يدوّ ن عن كل مكان ما ا�ستطاعت
عد�س ��ة ال�شع ��ر التقاط ��ه ،و�أعط ��ى ّ
خا�ص ��ا ال يثري
لكل تدوين ��ة �صوتا ّ
بال�سيا�س ��ة واالجتم ��اع وال ّتاريخّ ،
لكن
انطباع ��ا مهما ل ��دى املهتم�ي�ن ّ
املح�صل ��ة الت ��ي جتتم ��ع لدى الق ��ارئ تعوّ �ضه ع ��ن درا�س ��ة دزينة من
املراجع يف فروع املعرفة.
من ق�صيدة حتمل عنوان “كرادة مرمي”:
«�شري � ٌ�ط طوي� � ٌل بني مَطلع ��ي ج�سري � ِ�ن \ يف بدايته بي ��وتٌ ّ
تطل على
ّ
ال�سعيد �إحداها \ وبيتُ �أنور الأوقاتي \
ال�شريع ��ة \ كان بيت ن ��وري ّ
ّ
بيتُ
�تُ
بيت ال�شابندر
اية
ن
وم�س
\
قا�سم
حامد
\
اين
احل�س
�سعدون
بي �
ِ
ّ
\ بيوتٌ وبيوتٌ .»...
ال ي�سرد ّ
ال�شاعر لنا حكاية ،وال يقول ما يُطربُ  ،كما �أنه ال يبغي �إثارة
انفع ��ال معينّ  .هو ِ�شع ٌر (�أعمى) من ّ
كل ما تقدّم� ،إن �صحّ ال ّتعبريّ ،
لكن
ال�سرد والغن ��اء والتو ّتر العاطفي
الغريب يف الأم ��ر �أن القارئ يبلغه ّ
ال�شاعر �إليه ،وهذا �أح ��د �أ�سرار ّ
دون �أن يق�ص ��د ّ
ال�شعر احلديث ،حيث
ينق ��ل ال�شاع ��ر بوا�سط ��ة الإح�سا� ��س والإيقاع �س�ي�رة كامل ��ة لعاطفة
غام�ض ��ة وم�ضم ��رة �إىل ح� � ّد ي�شب ��ه العدم ،ومي ّث ��ل اكت�شافه ��ا من قبل
القارئ خربة جديدة يكت�سبها ،وت�ضيء له جانبا مظلما يف نف�سه ،كي
يتفهمها ،ويفهم احلياة .يا لنعمة الفهم!
يهم جبار يا�سين نقل الخبر لأنه
ال ّ
لي�س راوية ،وي�ضع جهده في المقابل
في مو�سيقى ال�شعر ،و�إيقاع �سطوره
�أبياته -وكيف يبد�أ الواحد منها،وينتهي� ،أو يت�صل وينقطع.

فران�سواز �ساغان بين �سيرتين
كه يالن حُممد
الأعم ��ال الأدبية وامل�آث ��ر الفنية لي�ست
�اب وامل�شاه�ي�ر خالل
كل مايقدم� � ُه الكت � ُ
حياته ��م ب ��ل ه ��ي تمُ ث� � ُل جانب� � ًا �إبداعي ًا
يف التجرب ��ة الت ��ي مايخف ��ى منه ��ا ق ��د
يك ��ونُ مث�ي�ر ًا للج ��دل ويف ��وق ت�شويق ُه
عل ��ى مايت�ص ��د ُر الواجه ��ة يف �أحاي�ي�ن
كثرية،لذل ��ك �إىل جان � ِ�ب وقائعي ��ة
الن�صو�ص والإب ��داع هناك لعب ُة للحياةِ
بزخمه ��ا الالحم ��دود واحتماالته ��ا
املُتع ��ددة �إذ ثم� � َة م ��نَ �أدرك قيم� � َة ه ��ذه
احلقيق� � َة ومل يتوانَ م ��ن االرمتاء نحو
الواقع احلافل بالتحديات واحلال هذه
فالغراب ��ة من االهتم ��ام الذي حتظى به
�ات �إبداعية وهي
بع�ض �شخ�صي � ٍ
�سرية ِ
قد غدت م�صدر ًا مُلهم� � ًا لكتابةِ ن�صو�ص
روائي ��ة كم ��ا فع َل ذل ��ك الكات � ُ�ب الكوبي
ليون ��اردو ب ��ادورا �إذ ا�ستع ��ا َد جانب� � ًا
من حي ��اة الروائ ��ي الأمريك ��ي �أرن�ست
همنغواي يف عمل ��ه املو�سوم ب”وداع ًا
همنغ ��واي” م�ش�ي�ر ًا يف �سي ��اق ن�ص ��ه
ال�شم�س
�ات �صاحب “الت ��زال
�إىل هواي � ِ
ُ
ت�ش ��رق” وعالقاته مع �أقران ��هِ يف مهنة
الكتاب ��ةِ �إذنْ قد التغط ��ي مروية واحد ُة
ف�صول حياة املرء ب�أكملها لذا بادر ديني
وي�ستهوف وهو ابن فران�سواز �ساغان
ب�س ��ر ِد �س�ي�رة �أمه ��ا يف كتاب ��ه املعنون
ب”�ساغ ��ان وابنه ��ا” وم ��ن املعل ��وم �أنَّ
�ساغ ��ان ق ��د ن�شرت �سريته ��ا “مع �أطيب
ذكريات ��ي “ ع ��ن دار امل ��دى برتجم ��ة

عبا� ��س املفرج ��ي� ،سارد ًة فيه ��ا التجاب
التي عا�شتها واملحطات التي اختربتها.
ومل تفوتها الإ�شار ُة �إىل روافد تكوينها
املع ��ريف حي � ُ�ث ذك ��رتْ ثالث ��ة عناوي ��ن
كانت � َ
أعمق ت�أثري ًا على ذائقتها الثقافية
وت�شكيلته ��ا الفكري ��ة “ق ��وت الأر� ��ض،
الإ�شاراق ��ات ،الإن�س ��ان املُتم ��رد” ه ��ذا
ف�ض ًال ع ��ن ا�شادتها الكب�ي�رة ب�شخ�صية
�سارت ��ر وكتاب ��ه “كلم ��ات” فرب�أيها من
�أك�ث�ر كت ��ب روع� � ًة يف الأدب الفرن�س ��ي
هنا يكونُ ال�س� ��ؤا ُل قائم ًا ب�ش�أنِّ ماميكنُ
�أنْ ت�ضيف ُه ال�س�ي�ر ُة الغريية على ماور َد
يف ال�سرية الذاتية؟ طبع ًا من املتوقع �أن
يك�ش � َ�ف ديني ما�سكتت عن ��ه �ساغان يف
�سريته ��ا كما �أنَّ �صيغة العنوان تعِ ُد ب�أنَّ
الن�ص يتوق � ُ�ف حول ماتعني ��ه الأمومة
يف م�س�ي�رة �صاحب ��ة “ابت�سام ��ة م ��ا”
الإن�سانية.والالف ��تُ ه ��و مايقول ُه االبنُ
يف املقدم ��ة حي � ُ�ث يعل ��نُ �صراح� � ًة ب�أ َّنه
لي�س كاتب� � ًا واليدعي االمت�ل�اك ملفاتيح
رب نف�سه
حقيقة مُطلق ��ةٍ وبالت ��ايل اليعت ُ
ومت�سل
�أكرث م ��ن �شاهدٍ متيق � ٍ�ظ �أحيان ًا
ٍ
�أحيان� � ًا �أخ ��رى للوقائ ��ع ق ��د دونه ��ا يف
م�ؤ َلفِه.ويتاب� � ُع م�شري ًا �إىل �أنَّ كتاب ُه هو
�ضرب ��ة مكن�سةٍ على كل ماقي ��ل وانت�ش َر
وراج على مدار ال�سنني عن والدته.
َ
ثمن ال�شهرة

ن�شر �سرية �أُخرى
يبدو �أنَّ الغر�ض من ِ
على ل�س ��ان الإبن ه ��و ت�شذيب ال�صورة
م ��ن املُف�ب�ركات التي ت ��زدا ُد ت�ضخم ًا مع
�صع ��ود الأ�سماء اجلدي ��دة ومن املعلوم
�أنَّ الرواية الأوىل ل�ساغان كانت مبثابة

�أوراق اعتماده ��ا لنادي امل�شاهري.
وكم ��ا يق ��و ُل دين ��ي �أنَّ والدت ��ه
ق ��د ا�ش�ت�رت بعائ ��دات باكورته ��ا
الروائي ��ة �سي ��ارة جاغ ��وار.
مايعن ��ي حتقي ��ق �أرق ��ام قيا�سية
يف مبيعات الكتاب وباملُقابل قد
�شه� � َد الو�سط الأدب ��ي ا�ستنفار ًا
�ض ��د الظاه ��رة ال�ساغاني ��ة �إذ
تكفلت �إحدى �صديقات الكاتبة
بن�ش ��ر �شائعة ون�سبت “مرحبا
�أيها احلزن “ �إىل نف�سها مدعية
�أن �ساغ ��ان لي�س ��ت الكاتب ��ة
احلقيقي ��ة للرواي ��ة وعندم ��ا
�سئلتْ فران�س ��واز �ساغان عن
�صح ��ة كالم �صديقته ��ا قال ��ت
�ساخ ��ر ًة “اليُ�ضايقن ��ي �أن
تقو َل �إنها تكت ��ب كتبي طاملا
التق ��و ُل �إنن ��ى �أنا من يكت � ُ�ب ُكت َبها” ومل
تنت ��هِ احلمل� � ُة عند ه ��ذا احلد ب ��ل طالت
ال�شك ��وك �أعمالها الأخ ��رى و ُاتهمت ب�أنَّ
روايته ��ا “الكل ��ب املُرتب� ��ص” م�أخوذة
م ��ن �إح ��دى ق�ص� ��ص ج ��ان هوغ ��رون
الق�ص�ي�رة بعن ��وان “امل ��ر�أة العج ��وز”
وب ��دوره فت ��ح جان-ب�ي�ر ف ��اي جبه� � ًة
عل ��ى الكاتبة املُغامرة وا�صف� � ًا مان�شرته
�ساغ ��ان بالبدي ��ل املبت ��ذل لرواية العبث
وم ��ا كان رده ��ا �إال �صاع� � ًا ب�صاعني “مل
تنتظ� � ْر عبثية الوجود ال�سارتر والكامو
كما �أنه ��ا مل تنتظرين لتو�ضع يف روايةٍ
,وكذلك الأغبي ��اء مل ينتظروا قرننا هذا
لتق ��دمي تعليق ��ات به ��ذا الأُ�سلوب”وعن
تغيري الن�سبة وما �أثاره من اللغط ينق ُل
ديني عن والدته ب�أنَّ مر ُد ذلك كان رينيه

على الإطالق” وهذا مايوحي ب�أن
احل�سا�سي ��ة النقدية كانت حا�ضر ًة
لدى فران�سواز �ساغان
الجنون

جولي ��ار ال ��ذي
�أب ��دى انزعاجه من وج ��ود ا�سم كواريز
عل ��ى الغالف مطالب ًا منه ��ا اختيار بدي ًال
ل ��ه و�ص � َ
�ادف �أن تزام ��نَ االت�ص ��ال م ��ع
انكباب �ساغ ��ان على قراءة “البحث عن
الزم ��ن املفق ��ود” وهنا ر�شح ��ت للنا�شر
“�ساغان” وهو ا�سم لإحدى �شخ�صيات
رواي ��ة “مار�سي ��ل برو�س ��ت” يُذك ��ر �أنَّ
برو�ست اليغي � ُ�ب �أي�ض ًا من قائمة الئحة
ق ��راءات الإب ��ن يقو ُل-:وقع ��ت معه يف
حي�ص بي�ص،و�شعرتُ ك�أننى يف دوامة
خيل �إذ الكلمات واجلمل تقذفك من حافةٍ
�إىل حافةٍ من تفكريك ،م�ستعيد ًا يف هذا
الإط ��ار ر�أي والدته عن التوغل يف غابة
برو�ست “ميكننا �أن نقر�أ برو�ست ع�شر
م ��رات دون �أن نكون ق ��د قر�أنا برو�ست

ْ
تتوقف مغامراته ��ا عند زاوية
ومل
الأدب والإبداع.كان ��ت حت � ُ�ب لعب ��ة
الرولي ��ت وطاول ��ة �سكة احلدي ��د �إذ
ر�أت فيهم ��ا �أق�ص ��ى درج ��ات الإثارة
وا�ش�ت�رت م ��ن املبال ��غ الت ��ي ربحتها
يف القم ��ار ق�ص ��ر ًا يف النورمان ��دي.
وذاقت يف كازين ��و كلريمونت مرارة
اخل�س ��ارة وطعم الرب ��ح يف �آن واحد.
وق ��د �س ��ردتْ �ساغ ��ان تفا�صي ��ل ه ��ذا
املوق ��ف يف الق�سم املعنون ب”القمار”
بمِ ذكراته ��ا وي ��روي دين ��ي حيثي ��ات
ماعا�شته م�ؤلف ُة “ه ��ل تحُ بني برام�س”
ملبلغ
يف الكازين ��و اللن ��دين وخ�سراتها ٍ
فادح بحي � ُ�ث �أرادت العودة �إىل باري�س
وتبي ��ع �سيارته ��ا ومنزله ��ا غ�ي�ر �أنها مل
تن�سح � ْ�ب م ��ن اللعب ��ة ومللم ��ت �شتاته ��ا
الذهن ��ي ومتكن ��ت يف نهاي ��ة املط ��اف
م ��ن الوق ��وف عل ��ى رجله ��ا واخل ��روج
من قاع ��ة اللعب ��ة بعد �أرب ��ع �ساعات من
ال�ص ��راع امل�ستمي ��ت م ��ع احل ��ظ �إىل �أن
رو�ضته.هك ��ذا تكت�س � ُ�ب �ساغ ��ان دراي ًة
يتطلب
بهذه اللعب ��ة فرب�أيها �أنَّ القم ��ار
ُ
قوة الإرادة والب�سال ��ة ورباطة اجل�أ�ش
والتنك� � ُر اجلنون الذي يح ُل على طاولة
املُقامري ��ن كم ��ا �أدرك ��ت امل�ساح� � َة الت ��ي
ي�شغلها امل ��ا ُل يف حي ��اةِ املرء”ثقل املال
مين ُع الإن�سان من الت�سامي�.إنَّ له ت�أثري ًا
عل ��ى �أولئ ��ك الذين ميتلك ��ون املال بقدر

ماي�ؤث ��ر على �أولئ ��ك الذين الميتلكونه”
�إذن فم ��ا تناول� � ُه الإب ��نُ يف كتاب ��ه ي�ؤك ُد
ب�أنَّ اجلن ��وح �إىل املُغامرات كانَ حمرك ًا
حلي ��اة �ساغان.ق ��د ج َّذبه ��ا كل مالي� ��س
مُطمئِن ًا.وه ��ذا مايف�س� � ُر اطالقها العنان
لأق�ص ��ى ال�سرع ��ة يف �سياق ��ة ال�سي ��ارةِ .
الأمر الذي كاد �أن يودي بحياتها يف عام
 1957ومتزق ��ت �إىل �ألف قطعة على حد
قوله ��ا وبالطب ��ع �أنَّ ه ��ذه احلادثة كانت
لها تبعات على حي ��اةِ فران�سواز �ساغان
�إذ مل تع� � ْد تو�أم� � ًا للح ��ظ والالمب ��االة
واملوهب ��ة واملجد ،والغري ��ب �أنَّ �ساغان
و�ص ��ل بها ُ
النزق لدرجة �أرادت �أن تكون
ح ��ر ًة يف تدم�ي�ر نف�سه ��ا.ومل تك � ْ�ف عن
تعاطى املخدرات واملواد الكحولية على
الرغم م ��ن تعر�ضها ملالحق ��ات قانونية.
وا�ستفحل ��ت معاناته ��ا م ��ع الأمل بع ��د
حادثة ال�سري مايعني �أنَّ املهرب الوحيد
بالن�سبة �إليه ��ا كان الأدوية املُهدئة ومن
ث َّم تخ�ضع لعملية جراحية حتى ت�صرف
النظر عن الكحول نهائي� � ًا وزادت عليها
وط� ��أ ُة الأزم ��ات بع ��د رحي ��ل �صديقته ��ا
املقرب ��ة باوال.تت ��وار ُد يف �سي ��اق ه ��ذه
املروي ��ة الإ�ش ��اراتُ �إىل اهتم ��ام �ساغان
تر�شح له
بتكوين ابنها املعريف �إذ كانت
ُ
الروايات كما حاول ��ت �إقناعه ب�ضرورة
مزاول ��ة الريا�ضة.وم ��ن املوا�صف ��ات
الب ��ارزة الت ��ي ر�أها دين ��ي يف �شخ�صية
والدته ��ا الفكاه ��ة الت ��ي اعتق ��دت ب� ��أنَّ
االفتقار �إليها عاه ��ة فكرية مرهقة.كذلك
كانت تتمت ُع بالذكاء و�سرعة البديهة يف
ال ��رد كما �أنَّ ال�سخاء ه ��و امل�شرتك بينها
وبني معلمها �سارتر.

عملة الحب

الي�ستغ � ُ
�رق ال ��راوي يف احلدي ��ث
ع ��ن عالق ��ة �ساغ ��ان العاطفي ��ة ويكتفي
بالإ�شارة �إىل زواجها مرتني كما يلتفت
�إىل قرابته ��ا م ��ن بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات
ال�سيا�سي ��ة وم ��ا كلفته ��ا ال�صداق ��ة م ��ع
رم ��وز الي�س ��ار الفرن�س ��ي م ��ن املح ��ن
حي ��ث ت�ألبت �ضده ��ا احلكومة اليمنية.
وتراكم ��ت عليه ��ا ال�ضرائ ��ب.ومل َ
حتظ
�ساغ ��ان يف �أيامه ��ا الأخرية وهي كانت
�رزح حت ��ت وح�شة الوح ��دة واملر�ض
ت� ُ
ب� ��أي اهتمام ر�سم ��ي ومل يتج ��ر�أْ الإبن
�أن يتقبل برتكة والدت ��ه كونها ملغوم ًة
بامللف ��ات ال�ضريبة �أي� � ًا يكن الأم ��ر ف�أنَّ
العم ��ر واحل ��ب وامل ��ال كل ذل ��ك ب ��ر�أي
�ساغ ��ان يت� � ُم �صرف ��ه ف�ض�ل� ًا عل ��ى كل
ما�سب ��ق ذك ��ره �أنَّ االب ��ن يذك� � ًر مواقف
والدت ��ه ب�ش� �� ِأن مام� � َّر ب ��ه الع ��امل �أنذاك
م ��ن الرعب الن ��ووي واحل ��روب ي�شا ُر
�إىل �أنَّ دين ��ي وي�سته ��وف يع�ت�رف ب�أنَّ
�ساغ ��ان الأ�سط ��ورة لي�س ��ت حممية من
النقائ�ص،لكن التزا ُل حا�ضر ًة بجر�أتها
وت�شوقها لل�سعادة ومبد�أها ب�أنَّ امل�أ�ساة
التعلم ��ك �شيئ ًا.وقناعتها ب� ��أنَّ الأولوية
الب� � َّد �أن تك ��ون للحي ��اة املبا�ش ��رة �أم ��ا
االحتماالت والأوهام واحل�سابات فهي
فقاقي ��ع تتب ��دد يذكر �أنَّ وال ��د َة ديني قد
ط ��ردت م ��ن مدر�سة لوي ��ز دي بيتينييه
كان ومت�ضي يومها من الثامنة �صباح ًا
�إىل ال�ساد�سة م�سا ًء يف التنزه بباري�س
وتابع ��ت قراءته ��ا لكام ��و و�سارت ��ر
روح
وكوكتو وبذلك قد مثلت ب�سريتها َ
ذلك الع�صر اال�ستثنائي
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الرجل الالمرئي
�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواية "الرج ��ل الالمرئي" ت�أليف
رالف �إيل�سون ،ترجمة �أ�سامة منزجلي ،الرواية تتحدث
ع ��ن ق�ض ��ايا العن�ص ��رية ،كتبه ��ا الروائ ��ي الأمريكي من
�أ�صل �أفريقي رالف �إيل�سون ،وفازت باجلائزة الوطنية
للكت ��اب ع ��ن فئة اخلي ��ال يف ع ��ام  .1953وقد �ص ��نفت
باملرتب ��ة  19يف قائمتها لأف�ض ��ل مئة رواي ��ة يف القرن
الع�ش ��رين� .ض� � ّمنت جملة تامي رواية الرجل الالمرئي
يف قائمته ��ا لأف�ض ��ل  100رواي ��ة باللغ ��ة الإنكليزي ��ة
من ��ذ ع ��ام  1923وحتى ع ��ام � ،2005إذ �أطلق ��ت عليها
"الرواية الأمريكية اجلوهرية للقرن الع�شرين".

ختام امللتقى الدويل "جابر ع�صفور ..الإجناز والتنوير" و�سط ح�ضور عربي
متابعة املدى
اختتم ��ت يف القاه ��رة فعالي ��ات امللتق ��ى
ال ��دويل "جاب ��ر ع�صف ��ور ..الإجن ��از
والتنوير" ،و�س ��ط ح�ضور عربي قوي من
النقاد والكتاب امل�شاركني يف امللتقى ،وبد�أ
امللتقى الذي ح�ضرته الدكتورة �إينا�س عبد
الدامي وزيرة الثقافة امل�ص ��رية ،وبالتعاون
م ��ع م�ؤ�س�س ��ة �س ��لطان ب ��ن عل ��ي العوي�س
الثقافية ،وا�ستمرت الفعاليات ملدة يومني.
وي�أتي امللتقى يف �إطار حر�ص امل�ؤ�س�س ��تني
على االحتف ��اء بالرموز الفكري ��ة والثقافية
الت ��ي �أ ّث ��رت باحلرك ��ة الثقافي ��ة يف الوطن
ح

ول العا

لم

العرب ��ي ومن بينهم الع ��امل والناقد الراحل
الكب�ي�ر الدكت ��ور جاب ��ر ع�ص ��فور ،لعر� ��ض
ج ��زء م ��ن ا�س ��هاماته يف احلق ��ل الثق ��ايف
وط ��رح ر�ؤى لكيفية اال�س ��تفادة من منجزه
الفك ��ري .و�ألق ��ى الكات ��ب اال�س ��تاذ فخ ��ري
ك ��رمي كلم ��ة امل�ش ��اركني يف امللتق ��ى حي ��ث
رك ��ز عل ��ى تاريخ ع�ص ��فور وب ��روزه بعدما
ت�س ��لم الأمان ��ة العام ��ة للمجل� ��س الأعل ��ى
للثقاف ��ة يف ف�ت�رة العزلة ال�سيا�س� �يّة مل�ص ��ر
بع ��د تطبيعه ��ا م ��ع �إ�س ��رائيل وتراجع دور
م�ص ��ر الثقايف يف تل ��ك الفرتة �إذ ا�س ��تطاع
بن ��اء ج�س ��ور التوا�ص ��ل وا�س ��تعادة الثق ��ة
م ��ع الأو�س ��اط الثقافي ��ة يف الع ��امل العربي
وا�شاعة الوعي يف احلركة الثقافية ب�أهمية
مواجه ��ة الرتاج ��ع ال�سيا�س ��ي بتفعيل دور
العام ��ل الثقايف االيجاب ��ي كمحرك لتعميق
الوعي واالنبعاث .وقال كرمي � ّإن "ع�صفور

ا�س ��تطاع �أن يجعل املجل�س الثق ��ايف �إطار ًا
مل�ش ��روعه الثق ��ايف القوم ��ي يف ا�س ��تقطاب
املثقف�ي�ن واملفكري ��ن الع ��رب و�إجن ��از همه
الوطني يف ا�ستدعاء كل الطاقات الإبداعيّة

امل�ص ��ريّة و�إ�ش ��راكها فيم ��ا يرم ��ي لتحقيقه
و�أ�ص ��بح املجل�س قبل ��ة للمثقف�ي�ن العرب".
و�أ�شار كرمي �إىل �أنه من ال�صعب �أن نح�صي
ما قام به جابر ع�صفور من ن�شاط ومبادرات

لإنعا�ش احلركة الثقافية يف م�ص ��ر والعامل
العربي مطالبا ب�أن ت�ستمر اهتمامات جابر
ع�صفور ال�ستمرار نهو�ض احلركة الثقافية
وخلق امل�ل�اكات الكفوءة القادرة على قيادة

وتطوي ��ر امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة واالرتق ��اء
بها وتو�س ��يع ن�ش ��اطاتها وفعالياتها بحيث
تتحول الثقاف ��ة وجتلياتها �إىل عادة يومية
ينخرط بها ال�شباب يف كل مكان.
وت�ضمن امللتقى العديد من املحاور الرئي�سة
وور�ش العمل وال�ش ��هادات ،مب�شاركة نخبة
كبرية من النقاد واملبدعني وال�سيا�سيني من
�أ�ص ��دقاء وتالم ��ذة وحمبي الع ��امل الراحل
اجللي ��ل جابر ع�ص ��فور م ��ن ع ��دد كبري من
البل ��دان (ليبيا ،العراق ،تون� ��س ،اجلزائر،
ال�س ��ودان ،املغرب ،لبنان ،البحرين ،اليمن،
الكوي ��ت ،الإم ��ارات ،ال�س ��عودية� ،س ��وريا،
فل�سطني وم�صر) .و�صاحب امللتقى معر�ض
للكت ��اب مب�ش ��اركة هيئ ��ات الن�ش ��ر التابع ��ة
لوزارة الثقافة امل�صريّة وبع�ض دور الن�شر
اخلا�ص ��ة ،يت�ض ��من بع�ض م�ؤلفات الدكتور
جابر ع�صفور والأعمال ال�صادرة عنه.

العراق ولبنان من بني �أكثـر � 5شعوب غ�ضب ًا يف العامل

�سلمى حايك تعيد
�إنتاج حكاية �إيفا
بريون

م ��ع الأزم ��ات املتفاقم ��ة يف العديد م ��ن دول العامل،
بات ��ت حال ��ة الغ�ض ��ب والتوت ��ر تت�ص ��اعد ل ��دى
ال�ش ��عوب ،حي ��ث يعود ذل ��ك �إىل الإحباط ب�س ��بب
تغطية نفقاتهم �أو حالة النقل العام �أو �س ��وء الفهم
يف العمل والت�ض ��خم والبطال ��ة وفقدان اخلدمات
الأ�سا�سية.
ون�ش ��رت �ستاتي�س ��تا تقرير غالوب ع ��ن العواطف

ي �ب��د�أ ع��ر���ض امل�سل�سل الإ� �س �ب��اين اجل��دي��د
"�سانتا �إيفيتا" بداية من يوم  26متوز
املقبل ،وتعمل املمثل العاملية �سلمى
ح��اي��ك ك�م�ن�ت�ج��ة م �ن �ف��ذة يف ال�ع�م��ل
اجلديد .امل�سل�سل اجلديد "�سانتا
�إيفيتا" م�ستوحى م��ن الكتاب
الأكرث مبيعا الذي يحمل نف�س
اال�سم للم�ؤلف توما�س �إلوي
مارتيني ،وت ��دور احداثه
خ�لال ف�ترة اخلم�سينيات
م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،حيث
يحكي امل�سل�سل ق�صة �إيفا
بريون التى مت حتنيط ج�سدها
م��ن ق �ب��ل زوج �ه��ا الأرج �ن �ت �ي �ن��ي،
حيث توفيت �إيفيتا يف عام ،1952
وب�سبب ووج��ود بع�ض اال�ضطرابات
ال�سيا�سية يف الأرجنتني مل يتم دفن ج�سدها
ملدة � 3سنوات �إال �أن اجلي�ش قرر �إخفاء ج�سدها
مل��دة  19عاما ،وبذلك �أث��ر ج�سد �إيفيتا املتوفى
على ال�سيا�سة الأرجنتينية لأك�ث�ر م��ن عقدين
و�أ�صبح مركزا لق�صة غريبة وجزءا من الفولكلور
الأرجنتيني .وبالن�سبة للنظام الع�سكري ،كانت
�إيفيتا امليتة �أكرث خطورة من كونها على قيد احلياة،
حيث كانوا جميعا يخ�شون �أن تتجول جثتها املخفية
دون مثوى �أخري ،وهذه هي �أ�سطورة اجل�سد الذي مل
يدفن ابدا.

العاملي ��ة لعام  2021املخت�ص بقيا�س امل�ش ��اعر (مبا ورغ ��م � ّأن العراق بلد غني ولدي ��ه �إمكانيات كثرية،
يف ذلك م�س ��تويات الغ�ضب) يف �أكرث من  100دولة �إال ان ��ه يعاين م ��ن البنى التحتية املتهالكة ،و�س ��وء
ح ��ول العامل ،عن الن�ص ��ف الثاين م ��ن العام  2021اخلدم ��ات وفقدان فر�ص العم ��ل� ،إذ � ّأن �أكرث من 25
وبداية العام .2022
يف املئة من العراقيني يعانون من البطالة ،ويعي�ش
وبح�سب التقرير فقد احتل لبنان املرتبة الأوىل يف �أك�ث�ر م ��ن  30يف املئ ��ة منه ��م حت ��ت خ ��ط الفق ��ر،
قائمة �أكرث ال�ش ��عوب غ�ض ��ب ًا تليه تركي ��ا ثم �أرمينيا وبالت ��ايل ف�إن كل هذه العوام ��ل جتعل من البلد يف
لي�أتي العراق رابع ًا و�أفغان�ستان خام�س ًا.
و�ضع ال يح�سد عليه.

مديرك قد يكون
م�س� ً
ؤوال عن �أمرا�ضك
�أظ � �ه� ��رت الأرق� � � ��ام �أن �أك �ث��ر م ��ن ن���ص��ف
الأ��س�ترال�ي�ين ال��ذي��ن تقل �أع �م��اره��م ع��ن 35
عام ًا م�ستعدون لرتك وظائفهم احلالية يف حال
�سببت لهم �ضغوط ًا نف�سية� .أظهرت درا�سة جلامعة
"ديكني" ال�شهرية يف �أ�سرتاليا �أن �أمناط القيادة لدى
املديرين ميكن �أن تكون م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر عن امل�شاكل
ال�صحية للموظفني .وع�م��ل على ال��درا��س��ة امل�ث�يرة لالهتمام
الدكتور �ستيف �سوان�سون ،املحا�ضر يف كلية �إدارة الأعمال يف
اجلامعة ،الذي �أو�صى بـ"�إعادة التفكري ب�شكل عاجل يف تغيري
الطريقة التي يعمل بها �أ�صحاب العمل لتقليل �إجهاد املوظفني
و�إرهاقهم" .وا�ستطلع بحث الدكتور �سوان�سون � 489شخ�ص ًا
يعملون يف �أدوار خمتلفة داخل م�ؤ�س�سات ريا�ضية حمرتفة،
م��ع الت�شديد على �أن النتائج تنطبق عموم ًا على جمموعة
وا�سعة من �أماكن العمل .واعترب �سوان�سون يف درا�سته �أن
"مناهج القيادة التقليدية تتجاهل عموم ًا حقيقة �أن رفاهية
املوظفني متعددة الأبعاد .وبد ًال من ذلك ،يركز معظم القادة كثري ًا
على جانب واحد من ر�ضا املوظفني ،مثل توفري عمل ذي مغزى لهم.
وكثري ًا ما ي�ؤدي ذلك �إىل مقاي�ضات �إدارية� ،إذ يتم دعم عن�صر واحد
للرفاهية ،فيما ميكن �أن يت�أثر البع�ض الآخر �سلب ًا".

رحيل "جيم�س بوند ال�سينما الرتكية"
�أُعلن يف �إ�سطنبول ،ام�س الثالثاء ،عن وفاة
امل�م�ث��ل ال�شهري وع �م�لاق ال�سينما الرتكية
جونيت �آرك�ين ،بعد تعر�ضه لوعكة �صحية
وتوقف قلبه عن العمل.
ونقلت و�سائل �إعالم تركية �أن �آركني ،البالغ
من العمر  85عام ًا ،تعر�ض لوعكة �صحية يف
�ساعات الليل ،ليتم نقله �إىل �أحد امل�ست�شفيات
اخلا�صة ،لكن مل تنجح اجلهود الطبية يف
�إنقاذ حياته.
والح�ق��ا� ،أ��ص��در امل�ست�شفى ،ال��ذي تلقى فيه
�آرك�ي�ن ال�ت��دخ��ل ال�ط�ب��ي ،ب�ي��ان��ا ج��اء ف�ي��ه �أن
"الراحل و�صل �إىل امل�ست�شفى يف �سيارة
�إ�سعاف وقلبه متوقف عن النب�ض ،فجرت
حماوالت �إنعا�شه ،ورغم كل املحاوالت فارق
�آركني احلياة".
ويعترب �آركني من �أبرز الوجوه والأ�سماء يف
تاريخ ال�سينما الرتكية� ،إذ لديه مئات الأفالم
خ�لال م�سريته الفنية ،ف�ضال ع��ن جت�سيده
�أدوار البطولة لأب��رز ال�شخ�صيات الرتكية

والعثمانية التاريخية البارزة ،من مثل "قره
مراد" ،و"بطال غازي" ،وغريهما من �أبطال
الأفالم املميزة.

�إذا كنا جميعا م�ستعدين لت�صديق
�أكذوبة � ّأن �أ�شخا�ص ًا خدموا يف
بالط الطائفية منذ عام ،2003
ي�ستطيعون �أن ي�ؤ�س�سوا لدولة
مدنية  ،يكون �شعارها الوطن
للجميع ،فهذا يعني �أننا نتلذذ ب�أن
نعي�ش دور املخدوع ،الذي �أدمن
على خطب و�شعارات منتهية
ال�صالحية وفا�سدة.
ت�سعة ع�شر عام ًا مل ن�سمع خاللها
�سوى بيانات وم�ؤمترات تندد
بالطائفية وت�شتم الطائفيني،
وكلما �أمعنوا يف الكالم عن دولة
العدالة االجتماعية وامل�ساواة
التي �سيعي�شها النا�س على �أيديهم،
كانت امل�صائب وامل�آ�سي ت�صب على
ر�ؤو�س العراقيني ،لن�صحو جميع ًا
على دولة يعيث فيها ف�ساد ًا �أمراء
الطوائف.
من ين�سى �صراخ �أ�سامة النجيفي
وهو يحذرنا من النزاعات الطائفية
ال�ضيقة؟ ،ولعل كلمات نوري املالكي
اليزال �صداها يرتدد يف الف�ضاء
حني طالبنا ،جميع ًا ،ب�أن ال ن�صغي
�إىل احلكومات التي تنفث يف نار
الطائفية ..اليوم تثبت الوقائع �أن
النجيفي كان ي�ضحك علينا ،و�أن
املالكي كان ي�شحذ الهمم للدفاع عن
م�صالح دولة القانون..
لقد ظل �سيا�سيونا م�صرين على
اعتقال �إرادة العراقيني داخل
�أ�سوار الطائفية والإح�سا�س
باخلطر من الآخر ،وافتعلوا �أزمات
�سيا�سية حمبوكة ،بالتوازي مع
�إ�شاعة �أفالم الرعب من اخلطر
اخلارجي الذي يحيق ب�أبناء
الطائفة ،مراهنني على �أن املواطن
�سيلغي عقله ،وين�صرف متام ًا �إىل
البحث عن غطاء طائفي يحميه من
غدر الآخرين.
يف انتخابات  2005وبعدها
انتخابات  2010و�إىل انتخابات
 ،2021اكت�شف النا�س ،ولو
مت�أخرين� ،أن �سيا�سيي الطوائف مل
يقدموا خالل هذه ال�سنوات املا�ضية
�سوى �أداء كاريكاتريي م�ضحك،
و�أن مر�شحيهم كانوا يُخبّئون
دول اجلوار حتت ثيابهم ،وظلوا
حتى هذه اللحظة �شركاء يف تدمري
ال�شخ�صية العراقية.
الف�ساد يف العراق يوحّ د الطائفيني،
ين�شر الي�أ�س ويزيد �أعداد
امل�ست�ضعفني ..حيث الطائفة هنا
لي�ست �أكرث من الفتة يتجمع عندها
االنتهازيون واملنتفعون ،الذين
يتوهمون حرب ًا بني �أبناء البلد
الواحدّ ،
ليغطوا عجزهم يف احلرب
الأ�سا�سية لبناء البالد و�إ�شاعة
مفاهيم الدولة املدنية ،وال�سري
بالعراقيني ،جميع ًا ،نحو امل�ستقبل.
ولأن منطق الوطنية غائبٌ والعدالة
مقتولة� ،صار كل �شيء معكو�س ًا،
الطائفة �أو ًال ثم الوطن ،فيما
ال�سيا�سي يمُ عن يف �إ�ساءة ا�ستخدام
مواقع ال�سلطة ،لكي يبيع الوطن يف
بور�صة املنا�صب.
يف بالد معركة املنا�صب  ،ال �أحد
يريد �أن يطمئن ابناء هذا الوطن
على حياتهم وم�ستقبل �أبنائهم..
فالبالد مت�ضي يف بحر متالطم
مت�صارع الأمواج  ،ال �شاطئ �أمان
وال �ضوء من بعيد تهتدي �إليه ،فيما
حيتان الف�ساد والطائفية يرتب�صون
باجلميع.
�سيقول البع�ض �إننا نعي�ش مع
�سا�ستنا ع�صر الكوميديا “املبتذلة”
بامتياز ، ،ن�ستمع كل يوم اىل
خطب و�شعارات فقدت �صالحيتها
للت�أثري �أو حتى ال�ستدراج ال�ضحك.
�سيا�سيون ويعتقدون �أن خال�ص
العراق يكمن يف العودة �إىل
الوراء.

مهرجان �أمارجي لل�شعر يف النا�صرية يحتفل باحلياة و�صناعها
 عادل عثمان
الممث ��ل العراق ��ي المغت ��رب،
اق ��ام ل ��ه الملتق ��ى الإذاع ��ي
والتلفزيوني جل�س ��ة احتفاء في
قاعة الجواه ��ري باتحاد الأدباء
والكت ��اب العراقيي ��ن ،بح�ض ��ور
نخب ��ة م ��ن محبي ��ه وبع� ��ض من
زمالئ ��ه الفناني ��ن والمثقفي ��ن،
حيث ُقدمت �ش ��هادات عن الفنان
المحتف ��ى ب ��ه ،منه ��ا للمخ ��رج
�ص ��باح رحيمة ،الذي ك�ش ��ف عن
مهارات عثمان الفنية في امتالكه
ل�صوت جميل ،والتزامه وتميزه
ب�أداء الدور الذي ي�س ��ند �إليه من
خالل الأ�س ��ئلة والمناق�شة .وقال
نائب الأمين العام التحاد الأدباء
الباح ��ث ناج ��ح المعم ��وري،
ان المحتف ��ى ب ��ه معلم ف ��ي الفن
و�سيبقى في الذاكرة.
� شكيب كاظم
الباح ��ث والناق ��د� ،ص ��در ل ��ه
م�ؤخرا �ضمن من�شورات االتحاد

عامر م�ؤيد

العام لالدب ��اء في الع ��راق كتاب
(قب ��ل الورق ��ة االخي ��رة ،مقاالت
ثقافي ��ة) ،ت�ض ��من ت�س ��عين مقالة
ف ��ي النقد واالدب والتاريخ وفي
اكثر من � 500صفحة.
 علي وجيه
ال�شاعر والكاتب� ،صدر له ديوان
�ش ��عر بعن ��وان "�ش ��كرا احتف ��ظ
بالباق ��ي" ويعتب ��ر ه ��ذا الكتاب
ه ��و المنج ��ز ال�ش ��عري الثام ��ن
لعل ��ي وجي ��ه ،بع ��د "الخوافت"
و"ال�ص ��وائت وال�ص ��وامت"
و"كتاب الكتابين" وغيرها.

اقي ��م مهرج ��ان امارجي لل�ش ��عر بن�س ��خته
االوىل مبدين ��ة النا�ص ��رية يف حمافظ ��ة
ذي ق ��ار مب�ش ��اركة �ش ��عراء م ��ن خمتل ��ف
املحافظ ��ات وبح�ض ��ور جماه�ي�ري كب�ي�ر
امتلأت به قاعات املهرجان.
واملهرجان مل يكن لل�شعر ال�شعبي بل القيت
في ��ه ق�ص ��ائد ف�ص ��يحة وكان هن ��اك تواجد
لل�ش ��اعر ع ��ارف ال�س ��اعدي ك�ض ��يف اول
للمهرجان .احد منظمي املهرجان ال�ش ��اعر
واالكادمي ��ي عب ��د الوهاب احلم ��داين قال
يف حديثه لـ(املدى) �إن "مهرجان �أمارجي،
مهرج ��ان �أقي ��م يف مدين ��ة النا�ص ��رية بعد
�سل�س ��لة من مهرجان ��ات الرثاء التي عربت
عن جنائزي ��ة عالية يف الكتابة بفعل القمع
الذي تعر�ض ��ت له املدينة� ،شعر عن طريقها
املتلق ��ي ب�أن النا�ص ��رية ه ��ي مدينة �أموات

الطقس

على م ��دى ال�س ��نوات الث�ل�اث املا�ض ��ية".
وا�ض ��اف احلمداين ان "املهرجانات ميكن
لها �أن ترثي �شهداءها بطريقة جتعل منهم
�ص ��ناع املج ��د الوحيدي ��ن يف ه ��ذا العامل،

وا�ش ��ار احلم ��داين اىل ان "مهرج ��ان
امارج ��ي ه ��و الفكرة الأ�س ��ا�س الت ��ي �أراد
ع ��ن طريقه ��ا ال�ش ��باب متري ��ر فك ��رة �أن
احلياة ال ميك ��ن �أن تتوق � َ�ف ،وكذلك الفن،
فه ��و عمودها و�س ��ر وجودها عند كثري من
الفال�سفة واملفكرين" .وللمهرجان اهداف
كث�ي�رة بح�س ��ب احلم ��داين ال ��ذي ق ��ال ان
"فكرة �ص ��راع االجيال حاولنا هدمها من
خالل م�ش ��اركة �ش ��عراء باجيال متنوعة"،
الفت ��ا اىل ان "املح ��اوالت م�س ��تمرة م ��ن
املهتم�ي�ن بالواق ��ع الثق ��ايف بغي ��ة انت ��اج
مهرجان ��ات له ��ا قيمة عالية يف النا�ص ��رية
الت ��ي تعترب احد روافد ال�ش ��عر يف العراق
وعرب االجيال".
وهم ي�س ��تحقون هذه املكانة ،لك َّنها �أهملت و�ش ��اركت يف املهرج ��ان ا�س ��ماء كثرية من
�ص ��ناع احلي ��اة عل ��ى اجلان ��ب الآخ ��ر من ال�ش ��عراء منهم ،ع ��ارف ال�س ��اعدي ،لطيف
املت�ش ��بثني باجلمال بو�ص ��فه ماكن ��ة �إعادة العام ��ري ،عقي ��ل الع ��رد ،عب ��د الوه ��اب
�إنتاج احلياة من جديد".
احلم ��داين ،عبا� ��س الغالب ��ي ،عدن ��ان

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء ) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع قليال ع ��ن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

الف�ض ��لي ،ميث ��اق اله�ل�ايل ،ك ��رار ح�س ��ن
وعل ��ي ح�س ��ن ال�ش ��مري وع ��ازف الن ��اي
مي ��اين عب ��د ال�س ��تار ،ا�ض ��افة اىل الفن ��ان
عمار الغرباوي .ال�ش ��اعر عدنان الف�ض ��لي
وال ��ذي كانت له ق ��راءة يف املهرجان ،وهو
اب ��ن حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،ق ��ال �إنه ��ا "�أعظم
ع�شر دقائق يف حياتي ،فمهرجان �أمارجي
وجمهوره مل ولن �أن�س ��ى تفاعله و�ص ��دقه
وانتماءه لل�شعر واملدينة العتيقة".
وا�ض ��اف الف�ض ��لي "ع ��دت االن اىل
�ص ��ومعتي ،عائ ��دا م ��ن م�س ��قط ر�أ� ��س
الك ��ون حي ��ث كان كرنف ��اال عظيم ��ا يلي ��ق
بالنا�صرية" .من جانبه ذكر �سجاد العربي
وهو اح ��د احلا�ض ��رين يف املهرجان "منذ
ف�ت�رة طويل ��ة ونح ��ن نفتق ��د املهرجان ��ات
الوجداني ��ة يف النا�ص ��رية ونفتق ��د ه ��ذا
اجلم ��ع الرائ ��ع م ��ن ال�ش ��عراء والفنان�ي�ن
الرائعني الذين قدموا الكثري ملحافظتهم".
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