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�أف�صح م�صرف الرافدين عن تفا�صيل ت�سديد قرو�ضه املخ�ص�صة ل�شراء دور ال�سكن
للموظفني واملتقاعدين.
وذكر بيان للم�صرف تلقته (املدى)� ،أن "مبلغ قر�ض �شراء ال�سكن للموظفني واملتقاعدين
هو  150مليون دينار".
وتابع البيان� ،أن ""مدة ت�سديد القر�ض ت�صل اىل � 10سنوات وبفائدة تبلغ  4باملئة".
ودعا" ،زبائن امل�صرف اىل مراجعة فروعه كافة يف بغداد واملحافظات لغر�ض االطالع
على ال�ضوابط والتعليمات و�آلية التقدمي واحل�صول على القر�ض".
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العامري ينتظر منذ �أكثر من �شهر الموافقة على زيارة الحنانة

معلومات عن دخول ع�شائر "م�أجورة وم�سلحة" وراء
ت�أجيل ال�صدر تظاهرات ال�سبت
 بغداد /تميم الح�سن
ت�صاع ��دت فر�صة عقد لقاء ب�ي�ن زعيم حتالف الفتح هادي
العام ��ري وزعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در يف
احلنان ��ة حي ��ث مقر االخ�ي�ر يف النجف ،مع اع�ل�ان زعيم
التيار ال�صدري ت�أجيل تظاهرات ال�سبت اىل ا�شعار اخر.
وكان ��ت معلومات قد �سبق ��ت "مليونية الفر�صة االخرية"
وه ��و اال�سم الذي �أطلقه ال�صدر على التظاهرات امل�ؤجلة،
عن احتمال حدوث �أعمال عنف.
وحمل زعيم التي ��ار ،قبل ت�أجيل التظاهرات االخرية3" ،
قوى �شيعية" م�س�ؤولية حدوث "حرب اهلية".
وكان الإط ��ار التن�سيق ��ي ،ق ��د قرر على طريق ��ة ال�صدر ان
يدع ��و ان�صاره م ��ن املحافظات والق ��رى اىل تظاهرة يف
بغداد مل يعلن عن موعدها حتى االن.
ووف ��ق معلومات ح�صلت عليها (امل ��دى) عن �سبب ت�أجيل
التظاه ��رات ،اف ��ادت ب� ��أن "هناك ني ��ة با�ستخ ��دام بع�ض
اجله ��ات امل�سلح ��ة يف التظاهرات لإح ��داث فو�ضى وجر
ال�شارع اىل االقتتال".
واكدت تل ��ك املعلومات ان "�أطراف ��ا يف الإطار التن�سيقي
خطط ��ت باالتفاق م ��ع بع�ض زعم ��اء الع�شائ ��ر الثانويني
على جل ��ب جمهوره ��م امل�سلح واالحتكاك م ��ع متظاهري
يوم ال�سبت".
وق ��ال زعيم التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�ص ��در� ،أم�س� ،إن
"ال�شعب �سيبقى على اعت�صامه حتى حتقيق مطالبه".
و�أ�ض ��اف يف تغريدة على "توي�ت�ر"" :نعلن ت�أجيل موعد
تظاه ��رة ي ��وم ال�سب ��ت اىل �إ�شعار �آخ ��ر( )...لك ��ي �أف�شل
خمططاتكم اخلبيثة".

ت�صليح ال�ساعات مهنة تكافح من اجل البقاء  ...عد�سة :محمود ر�ؤوف
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بريطانيا ت�ستعد للو�ساطة بين �أطراف الأزمة في العراق
 ترجمة :حامد احمد
ك�شف ��ت �صحيف ��ة ع ��ن �إمكاني ��ة ح�صول تدخ ��ل بريطاين
لت�سوي ��ة الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة يف العراق ،م�ؤك ��دة �أن هذا
ي�أت ��ي يف ظ ��ل ان�شغ ��ال اجلانب�ي�ن الأمريك ��ي والإيراين
مبفاو�ضات امللف النووي.
وذك ��ر تقرير ملوقع (مدل اي�س ��ت �آي) الربيطاين ترجمته
(املدى)� ،إن "�أية حماولة لتخفيف حدة التوتر بني طريف
الن ��زاع ال�سيا�سي يف الع ��راق املتمثل بالتي ��ار ال�صدري
والإط ��ار التن�سيق ��ي تواج ��ه برف� ��ض تام من قب ��ل زعيم
التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر ،يف ا�ستقبال �أية دعوات
او زي ��ارات م ��ن �أي �شخ� ��ص وذل ��ك من ��ذ تق ��دمي اتباع ��ه
من �أع�ض ��اء الربمل ��ان ا�ستقاالته ��م" .وتاب ��ع التقرير� ،أن
"ال�ص ��در ورغم عدة حم ��اوالت للتوا�صل معه ومبادرات

اقرتحتها قوى �سيا�سي ��ة لي�س لها دور يف ال�صراع ،فانه
ل ��ن ينفت ��ح لأي قناة من اج ��ل احلوار" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن
"جينني بال�سخارت ممثلة الأمم املتحدة يف العراق هي
ال�شخ� ��ص الوحيد التي جنحت للتح ��دث مع ال�صدر بعد
ان واف ��ق على ا�ستقبالها الأ�سبوع املا�ضي يف مقر اقامته
بالنجف" .وبني التقري ��ر� ،أن "�أيا من الطرفني مل يف�صح
عم ��ا دار يف اللقاء ،الذي ا�ستم ��ر ل�ساعتني تقريبا ،ولكن
ا�ستن ��ادا لدبلوما�س ��ي غربي فانه م ��ن الوا�ضح ان جهود
بال�سخ ��ارت لإقن ��اع ال�ص ��در ب ��ان يكون منفتح ��ا لإجراء
ح ��وار م ��ع خ�صوم ��ه مل تك ��ن موفق ��ة" .و�شدد ،عل ��ى �أن
"ال�صدر يف الواقع �صعد من الأمور �أكرث بعد � 48ساعة
فق ��ط من مطالبت ��ه لرئي�س جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ،فائق
زيدان ،بان يحل الربملان يف غ�ضون �أ�سبوع".

االتحاد الأوروبي تلقى رد �إيران
حول االتفاق النووي
 متابعة المدى
�أعلن االحتاد الأوروبي ام�س الثالثاء �أنه «يدر�س» رد �إيران على
مقرتحه لإعادة �إحياء اتفاق  2015النووي امل�صمم لفر�ض قيود على
برنامج طهران النووي.
و�أفاد ناطق با�سم م�س�ؤول �ش�ؤون التكتل اخلارجية جوزيب بوريل
الذي ن�سق املحادثات الرامية لإعادة �إيران والواليات املتحدة �إىل
االتفاق ،ب�أنه مت تلقي الرد الإيراين يف وقت مت�أخر �أم�س االول
االثنني.
وقال امل�صدر وفق ًا لـ«وكالة ال�صحافة الفرن�سية»" :نقوم بدرا�سته
ونت�شاور مع باقي ال�شركاء يف خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة (اال�سم
الر�سمي لالتفاق) والواليات املتحدة ب�ش�أن طريقة امل�ضي قدما".
وكان وزير اخلارجية الإيراين ح�سني �أمري عبد اللهيان قد ك�شف �أم�س
(االثنني) ،خالل لقاء مع �صحافيني يف مقر الوزارة� ،أن بالده �ستقدم
بحلول منت�صف الليل «مقرتحاتها النهائية» ب�ش�أن �إحياء االتفاق
النووي �إىل االحتاد الأوروبي ،بعد �أيام من عر�ضه على طهران
ووا�شنطن �صيغة ن�ص نهائي بعد �أ�شهر طويلة من املفاو�ضات.
ويف وقت �سابق من اليوم� ،أعلن م�ست�شار الوفد الإيراين املفاو�ض
يف حمادثات فيينا النووية حممد مرندي "�إننا الآن �أقرب لالتفاق من
�أي وقت م�ضى ،ومت حل الق�ضايا العالقة ،وهناك احتمال كبري للعودة
لالتفاق النووي" املربم عام  ،2015م�شددا يف الوقت عينه على �أن
"ال�ضمانات �شرط رئي�سي للعودة �إىل االتفاق".
وكان اتفاق عام  2015بني طهران و 6قوى دولية كربى ،قد �أتاح
رفع عقوبات عن طهران لقاء خف�ض �أن�شطتها النووية و�ضمان �سلمية
برناجمها� .إال �أن الواليات املتحدة ان�سحبت �أحاديا منه يف 2018
خالل عهد رئي�سها ال�سابق دونالد ترمب ،و�أعادت فر�ض عقوبات
قا�سية على �إيران التي ردت بالرتاجع تدريجي ًا عن غالبية التزاماتها.
ويف مطلع �آب احلايل ،ا�ست�ؤنفت املباحثات يف فيينا مب�شاركة
الواليات املتحدة ب�شكل غري مبا�شر .وبعد � 4أيام من التفاو�ض� ،أكد
االحتاد الأوروبي �أنه طرح على طهران ووا�شنطن� ،صيغة ت�سوية
وينتظر ردهما �سريع ًا عليها.
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ا�ستقالة وزير المالية
 بغداد /المدى
ق ��دم وزي ��ر املالي ��ة علي عب ��د الأم�ي�ر ع�ل�اوي� ،أم�س
الثالث ��اء ،ا�ستقالته من من�صبه ،فيما مت تكليف وزير
النفط اح�سان عبد اجلبار ب�إدارة الوزارة بد ًال عنه.
وذك ��ر مرا�س ��ل (امل ��دى)� ،أن "جمل� ��س ال ��وزراء عقد
جل�ست ��ه �أم� ��س برئا�س ��ة رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي وناق� ��ش الق�ضاي ��ا املدرج ��ة عل ��ى ج ��دول
اعماله".
وتاب ��ع� ،أن "اجلل�سة �شهدت تق ��دمي وزير املالية علي
عب ��د الأمري عالوي ا�ستقالته م ��ن من�صبه" ،مو�ضح ًا
ان "الكاظم ��ي وافق على اال�ستقال ��ة فيما �أناط �إدارة
ال ��وزارة �إىل وزير النفط اح�سان عبد اجلبار �إ�ضافة
�إىل وظيفته".

نفت هيئة ال�سياحة يف �إقليم كرد�ستان ت�أثري
الق�صف الرتكي على قطاع ال�سياحة ،م�ؤكدة �أن
جميع امل�صايف ت�ستقبل ال�سائحني.
مدير �إعالم وعالقات الهيئة �إبراهيم عبد املجيد
حتدّث لـ (املدى) قائ ًال �إن "الق�صف الرتكي مل
ي�ؤثر على قطاع ال�سياحة يف �إقليم كرد�ستان
ب�شكل ملمو�س ،وهناك تهويل �إعالمي بهذا

اليوم ..اجتماع قادة
الكتل في ق�صر الحكومة
 بغداد /المدى
دعا رئي�س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي قادة القوى ال�سيا�سية
�إىل اجتماع يف الق�صر احلكومي اليوم الأربعاء.
وقال الكاظمي" ،من منطلق امل�س�ؤولية الوطنية امل�شرتكة التي جتمع
العراقيني على مب ��د�أ حفظ وحدة العراق ،و�أمن ��ه ،وا�ستقراره؛ �أدعو
الإخ ��وة قادة القوى ال�سيا�سية الوطني ��ة �إىل اجتماع وطني يف ق�صر
احلكومة الأربعاء (اليوم)".
و�أ�ضاف� ،أن "ذل ��ك للبدء يف حوار وطني جاد والتفكري امل�شرتك؛ من
�أجل �إيج ��اد احللول للأزمة ال�سيا�سية احلالي ��ة ،واالنغالقات الراهنة
يف نطاق الد�ستور وعلى �أر�ضية امل�صلحة الوطنية العليا ،ومبا ي�سهم
يف تهدئ ��ة الت�صعيد احلايل ،و�إيجاد بيئ ��ة منا�سبة للحلول ال�سيا�سية
ي�صب يف حتقيق تطلعات �شعبنا".
والد�ستورية ،ومبا ّ
ودعاّ ،
"كل الأطراف الوطنية �إىل �إيقاف الت�صعيد ال�شعبي والإعالمي،
ومنح امل�ساحة الكافية للطروحات الو�سطية؛ لأخذ حيزها يف النقا�ش
الوطني".
و�أ�ش ��ار الكاظمي� ،إىل ان "العراق �أمانة يف �أعناقنا جميع ًا ،وم�صلحة
بلدن ��ا تتطلب من اجلميع تغليب لغة احلوار ،ومنح الوقت ،والفر�صة
للني ��ات الوطني ��ة ال�سليم ��ة ،وقط ��ع الطري ��ق �أم ��ام مت�صي ��دي الف�ت�ن
واخلالفات".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "م�ؤ�س�س ��ات الدولة والأجه ��زة الأمني ��ة والع�سكرية
ارت� ��أت -م ��ن واق ��ع احلر�ص الوطن ��ي � -اّأل تكون طرف� � ًا يف �أي خالف
�سيا�سي ،و� ّأن تركيزنا من�صب على منع �أيّة ت�أثريات للأزمة ال�سيا�سية
على م�صالح النا�س و�أمنها".
وطل ��ب الكاظمي من "و�سائل الإعالم والنخ ��ب الثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سي ��ة ب� ��أن ت�سه ��م يف تكري� ��س ال ��روح الوطنية ،وع ��دم �إفزاع
النا�س ،بل م�ساعدة م�ؤ�س�سات الدولة للقيام مبهامها يف خدمة �شعبنا،
ويف �ضمان الأمن واال�ستقرار".

ع�ضو لجنة النهو�ض بالواقع الريا�ضي هالل
عبدالكريم لـ(المدى) :قوى الفو�ضى تعيق
طموحات الريا�ضيين!
5
�أحمد عبد الرزاق �شكارة يكتب:

م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر االقت�صادي نبي ��ل جبار
العل ��ي يف بي ��ان تلقته (املدى)" ،م�ص ��ادر حكومية
حتدثت ع ��ن �إنف ��اق �أموال قان ��ون الأم ��ن الغذائي
قبيل حتى �إ�صدار تعليمات تنفيذ القانون املذكور،
والتي �صدرت يوم الأحد املا�ضي ."2022/8/14
و�أ�ض ��اف العل ��ي� ،أن "ا�ستقال ��ة الوزي ��ر ق ��د تكون
ب�سب ��ب القان ��ون ،حي ��ث �أن هن ��اك دع ��وى �أم ��ام
املحكم ��ة االحتادية طاعنة بالقان ��ون قدمها النائب
با�سم خ�شان ومن املتوق ��ع جتميد العمل بالقانون
و�إلغ ��اءه من قبل املحكمة وفق ��ا للمواد الد�ستورية
الت ��ي تو�ضح �صالحي ��ات جمل�س الن ��واب وتقييد
�صالحياته التي �أخذت بدورها �صالحيات اجلهات
التنفيذية".
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الإقليم :ال�سياحة لم تت�أثر بالق�صف التركي
� أربيل /ان�س ال�شمري

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

ال�صدد ،فنحن على توا�صل م�ستمر مع ال�شركات
ال�سياحية امل�ستمرة بالتوافد نحو مدن الإقليم".
ويبينّ عبداملجيد� ،أن "�إقليم كرد�ستان ال يحتوي
على مناطق �سياحية يف ق�ضاء زاخو فقط لكي
نقول �إن ال�سياحة قد ت�أثرت نتيجة الق�صف
الرتكي ..فهناك مناطق �سياحية وم�صايف
و�شالالت يف �أربيل وال�سليمانية ودهوك
ومناطق �أخرى داخل الإقليم".
وي�ضيف� ،أن "حافالت ال�شركات ال�سياحية

عاودت زيارة زاخو بعد الق�صف الرتكي على
م�صيف برخ بعد � 5أيام من احلادثة الأليمة التي
راح �ضحيتها عدد من املواطنني العراقيني".
وي�شري �إىل �أن "جميع امل�صايف مفتوحة يف
�إقليم كرد�ستان وت�ستقبل ال�سائحني ب�شكل
م�ستمر� ،إال �أن م�صيف برخ ما يزال مغلق ًا ب�سبب
التحقيقات باحلادثة ولي�س ب�سبب خماوف من
تكرار احلدث".
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الق�ضاء العراقي خيار الفر�صة اال�ستثنائية
للتغيير ال�سيا�سي
6
لطفية الدليمي تكتب:

كتابان و�أربع فيل�سوفات
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الكهرباء :ق ّلة التخ�صي�صات منعت
�إ�ضافة � 3آالف ميغاواط
 بغداد /فرا�س عدنان
�أفادت وزارة الكهرباء ب�أن قلة الأموال منعت من �إ�ضافة  3االف ميغاواط
�إىل ال�شبكة الوطنية ،كا�شفة عن قرار مبعاملة املتواجدين يف املناطق
الزراعية والع�شوائية ا�سوة ب�أقرانهم يف املناطق ال�سكنية من خالل
اجلباية ،وحتدثت عن امل�ضي مب�شروع اجلباية االلكرتونية بو�صفه
الكفيل يف احلد من التجاوزات وتقليل اال�ستهالك خالل �ساعات الذروة.
وقال املتحدث با�سم الوزارة �أحمد مو�سى ،ان "وزارة الكهرباء تبذل
جهود ًا من �أجل حتقيق اال�ستقرار لل�شبكة الوطنية".
وتابع مو�سى� ،أن "واحدة من الإجنازات املتحققة يتعلق ب�إدخال حمطة
االعظمية  ،132وهي من جملة املحطات التحويلية التي �أدخلت �إىل
العمل يف بغداد من �ش�أنها �أن تفك االختناقات وتعالج انخفا�ض قوة
الطاقة وت�ساعد يف زيادة �ساعات التجهيز يف مناطق �شمايل العا�صمة".
 التفا�صيل �ص2

الجفاف يتفاقم ..وتحذيرات من �أزمة خطيرة
 بغداد /ح�سين حاتم
يف ظ ��ل الأزم ��ة املائي ��ة الت ��ي مي ��ر فيه ��ا
الع ��راق وم ��ا ت�سبب ��ت ب ��ه م ��ن �ش ��ح على
م�ست ��وى انه ��اره وزراعت ��ه ،ي�ش ��دد
خمت�صون على �ضرورة ح�صر ملف املياه
بي ��د رئي�س ال ��وزراء وا�ستخ ��دام الإرادة
ال�سيا�سي ��ة و�أوراق ال�ضغط جتاه الدول
املت�شاطئة.
وبح�س ��ب م�ست�شاري ��ن ون ��واب �سابق�ي�ن
حتدث ��وا لـ(املدى) ،ف� ��إن البلد اذا مل ي�شهد
�أمطارا قوية خالل اال�شهر االربعة املقبلة
�سيك ��ون يف و�ض ��ع خط�ي�ر ج ��دا ،فيم ��ا
ا�ش ��اروا اىل �أن معاجل ��ة الأزم ��ة لي�س ��ت
بحاج ��ة للأموال بقدر م ��ا هي بحاجة اىل
حترك حكومي.
و�أعلنت بريطاني ��ا� ،أم�س الثالثاء ،تقدمي

�أك�ث�ر م ��ن  6مالي�ي�ن دوالر اىل الع ��راق
ملواجهة اجلفاف والتغري املناخي.
وذكر بيان لل�سفارة الربيطانية يف بغداد
ببي ��ان" :مق ��ال مث�ي�ر للقل ��ق ح ��ول �آث ��ار
التغري املناخي على �أهوار العراق ،حيث
ان تغري املناخ ي�ؤثر على العراق".
و�أ�ض ��اف البيان "�أعلن ��ت اململكة املتحدة
م�ؤخ ��را ع ��ن برنام ��ج للتغ�ي�ر املناخ ��ي
بقيم ��ة  ٥مالي�ي�ن جني ��ه �إ�سرتلين ��ي
للعراق للم�ساع ��دة يف �إدارة موارد املياه
واال�ستعداد ملواجهة اجلفاف".
ويقول اخلبري املائي وامل�ست�شار ال�سابق
يف جلن ��ة الزراعة واملي ��اه النيابية عادل
املخت ��ار ،يف حديث لـ(امل ��دى)�" :إذا كانت
امل�س�أل ��ة تتعل ��ق بالأم ��وال ف� ��إن الدرا�سة
ال�سرتاتيجي ��ة ل ��وزارة امل ��وارد املائي ��ة
ح ��ددت  180مليار دوالر لتطوير م�صادر

امل ��وارد املائية ومعاجل ��ة اجلفاف" ،الفتا
اىل ان "هن ��اك فرق كب�ي�ر بني الـ  6مليون
والـ  180مليار دوالر".
و�أ�ضاف املخت ��ار� ،أن "معاجلة �شح املياه
الي ��وم لي�س بحاجة للأم ��وال بقدر ما هو
بحاج ��ة اىل حت ��رك حكوم ��ي وفعل ��ي"،
مبين ��ا �أن "اجلف ��اف ادى اىل انتكا�س ��ة
ب�أه ��وار الب�ل�اد والت ��ي تع ��د ح�ض ��ارة
للعراق".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "الع ��راق اذا مل ي�شه ��د
�أمط ��ارا قوي ��ة خ�ل�ال اال�شه ��ر االربع ��ة
املقبل ��ة ،ف�سيك ��ون يف و�ض ��ع م�أ�س ��اوي
وخطري جدا".
ولف ��ت املخت ��ار اىل ،ان "ا�ص ��رار تركي ��ا
عل ��ى بناء �سد اجل ��زرة القاتل �سيفاقم من
معان ��اة ال�ش ��ح يف الع ��راق" ،م�شريا اىل
ان "وزارة امل ��وارد املائي ��ة تعزو جتاهل

املفاو�ض ��ات م ��ن قب ��ل تركي ��ا اىل ت�أخ�ي�ر
احلكومة العراقية".
و�شدد امل�ست�ش ��ار ال�سابق ،على "�ضرورة
ت�أ�سي�س جمل�س زراع ��ي ب�إدارة جمموعة
م ��ن اخل�ب�راء ،وح�ص ��ر مل ��ف املي ��اه بيد
رئي�س الوزراء عند املفاو�ضات".
بدوره ،يق ��ول الع�ض ��و ال�سابق يف جلنة
الزراعة واملياه عل ��ي البديري يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن "ملف املياه مهمل منذ فرتة
طويلة جدا ،وجميع احلكومات املتعاقبة
جعل ��ت من املي ��اه ملفا ثانوي ��ا بالرغم من
وجود اوراق ال�ضغ ��ط التي جترب الدول
املت�شاطئة على اعطاء العراق ح�صته".
و�أ�ض ��اف البدي ��ري� ،أن "احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة مل ت�ستخ ��دم اوراق �ضغطه ��ا
جت ��اه تركي ��ا او �إيران ب�سب ��ب الت�أثريات
احلزبي ��ة ،مم ��ا �أدى اىل تناق� ��ص

االي ��رادات املائي ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر".
و�أ�شار ،اىل ان "اجلفاف ادى اىل انح�سار
امل�ساح ��ات الزراعية وفقدان العراق 100
�أل ��ف دومن �سنويا من االرا�ضي اخل�صبة،
ا�ضاف ��ة اىل الهجرة من الريف اىل املدينة
وال�سكن يف الع�شوائيات".
و�أو�ضح البديري� ،أن "ملف املياه يحتاج
اىل �إرادة وق ��رار �سيا�س ��ي ،وا�ستخ ��دام
االوراق االقت�صادية والتجارية مع الدول
املت�شاطئ ��ة" ،الفت ��ا اىل �أن "وجود �أموال
دون درا�سة وتخطيط ال يحقق نتائج".
وكان ��ت تقاري ��ر الأمم املتح ��دة �صنف ��ت
الع ��راق �ضم ��ن خم� ��س دول ه ��ي الأك�ث�ر
ت�أثر ًا بالتغ�ي�رات املناخية ،جلهة االرتفاع
الهائ ��ل يف درجات احل ��رارة ،والتناق�ص
غ�ي�ر امل�سب ��وق يف الإي ��رادات املائية ،من
دول املنبع.
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قرارات ب�شمول المناطق الزراعية والع�شوائية بالجباية

الكهرباء :ق ّلة التخ�صي�صات منعت �إ�ضافة � 3آالف ميغاواط �إىل املنظومة
�أفادت وزارة الكهرباء ب�أن قلة الأموال منعت من
�إ�ضافة  3االف ميغاواط �إىل ال�شبكة الوطنية ،كا�شفة
عن قرار مبعاملة املتواجدين يف املناطق الزراعية
والع�شوائية ا�سوة ب�أقرانهم يف املناطق ال�سكنية من
خالل اجلباية ،وحتدثت عن امل�ضي مب�شروع اجلباية
االلكرتونية بو�صفه الكفيل يف احلد من التجاوزات
وتقليل اال�ستهالك خالل �ساعات الذروة.
 بغداد /فرا�س عدنان
وانفق ��ت الخزين ��ة العام ��ة للدول ��ة على
مل ��ف الكهرب ��اء نح ��و  81ملي ��ار دوالر
منذ ع ��ام  ،2003لكن ال ��وزارة ت�ؤكد �أن
تلك المبالغ ذهبت �إل ��ى الرواتب والغاز
الم ��ورد ف�ض�ل� ًا ع ��ن ا�ص�ل�اح اال�ض ��رار
الت ��ي ت�سبب بها تنظيم داع�ش الإرهابي
للمنظوم ��ات خ�ل�ال احتالل ��ه ع ��ددا م ��ن
المحافظ ��ات بي ��ن عام ��ي � 2014إل ��ى
.2017
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �أحمد
مو�س ��ى ،ان "وزارة الكهرب ��اء تب ��ذل
جه ��ود ًا م ��ن �أج ��ل تحقي ��ق اال�ستق ��رار
لل�شبكة الوطنية".
وتاب ��ع مو�س ��ى� ،أن "واح ��دة م ��ن
الإنج ��ازات المتحقق ��ة يتعل ��ق ب�إدخ ��ال
محط ��ة االعظمي ��ة  ،132وهي من جملة
المحط ��ات التحويلي ��ة الت ��ي �أدخل ��ت
�إلى العم ��ل في بغداد م ��ن �ش�أنها �أن تفك
االختناق ��ات وتعال ��ج انخفا� ��ض ق ��وة
الطاق ��ة وت�ساع ��د ف ��ي زي ��ادة �ساع ��ات
التجهيز ف ��ي مناطق �شمال ��ي العا�صمة،
وهي االعظمية وحي تون�س والكريعات
و�آف ��اق عربية وحي القاه ��رة وال�صيلخ
و�صو ًال �إلى منطقة الـ ."600
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "تل ��ك التط ��ورات م ��ن
�ش�أنها �أن تدخل وثوقية عالية في �شبكة
النق ��ل" ،وتح ��دث ع ��ن "جمل ��ة م�شاريع
�أخ ��رى �ستدخ ��ل �إل ��ى العم ��ل ف ��ي ق ��ادم
الأيام".

واك ��د مو�س ��ى" ،اال�ستع ��داد لإ�ضاف ��ة
طاق ��ات توليدية وخطوط نق ��ل� ،إ�ضافة
�إلى قط ��اع التوزيع" ،مبين� � ًا �أن "محطة
االعظمية الجديدة تحقق اتاحة لمناطق
كانت ت�شهد اطفاءات متعددة".
و�أورد� ،أن "البع� ��ض م ��ن المواطني ��ن
يقولون �إن الكهرباء الوطنية ت�أتي لمدة
خم� ��س دقائ ��ق فق ��ط" ،و�أرجع ذل ��ك �إلى
"وج ��ود �أحم ��ال �إ�ضافية عل ��ى المغذي
وهذه المحطة �ستعمل على معالجة هذا
المو�ضوع".
ولف ��ت مو�س ��ى� ،إل ��ى "جمل ��ة م�ش ��كالت
�أعاق ��ت تنفي ��ذ خط ��ة ال ��وزارة� ،أو �أنه ��ا
نفذت ب�شكل جزئي ،هي الملف المالي".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "خط ��ة ال ��وزارة كان ��ت
ت�سته ��دف �إ�ضاف ��ة  7االف ميغ ��اواط
خالل �سن ��ة واحدة ،وهو الع ��ام الحالي
بالو�صول �إلى � 25ألف ميغاواط".
وبي ��ن مو�س ��ى� ،أن "م�ست ��وى الزي ��ادة
كان بـ  4االف ميغ ��اواط ،ب�سبب حر�ص
الوزارة على توظيف م ��ا تم منحه �إليها
من الحكومة من مبالغ وهي  500مليار
دينار بتوزيعها على الت�شكيالت".
ويوا�ص ��ل� ،أن "ال ��وزارة �أكلم ��ت به ��ذه
المبالغ ال�صيانة الدورية واال�ضطرارية
و�أدخل ��ت خطوط نقل م ��ع دعم جزئيات
في قطاع التوزيع".
و�أردف مو�س ��ى� ،أن "مل ��ف الكهرب ��اء
يعان ��ي م ��ن انت�ش ��ار مناط ��ق ع�شوائية
وتجزئ ��ة �أرا�ض ��ي زراعي ��ة بتحويله ��ا
�إل ��ى �سكنية وكل ه ��ذا ي�ضاعف معدالت

الكهرباء تعد باقامة م�شاريع عديدة لتح�سني املنظومة الوطنية
الطل ��ب" .ونبه� ،إل ��ى "اعتم ��اد الوزارة
على ما ي�سمى بـ "الذرعات" في االنفاق،
وهي ال تواك ��ب ما يحتاجه ه ��ذا الملف
من �أموال".
و�أف ��اد مو�سى ،ب�أن "التزام ��ات الوزارة
ت�شمل تغطية نفق ��ات الوقود الم�ستورد
وزي ��ادة الإنت ��اج وف ��ك االختناق ��ات
وجه ��ود للتوزيع وروات ��ب الموظفين،
وه ��ذا بالتزامن م ��ع قلة الوق ��ود وكثرة
التجاوزات على ال�شبكة الوطنية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ال ��وزارة تحرك ��ت عل ��ى

التج ��اوزات م ��ن خ�ل�ال �أف ��ق حكوم ��ي،
واجتمع ��ت من خالل الهيئ ��ة التن�سيقية
للمحافظ ��ات وطلبن ��ا م ��ن المحافظي ��ن
تحدي ��د خط ��ة خم�سي ��ة ل�ش ��كل الم ��دن
التابع ��ة �إليه ��م لمواكب ��ة الطل ��ب وج ��اء
الج ��واب ب�أن ��ه لي� ��س لديه ��م مث ��ل هكذا
خطط كما لي�ست لديهم خطة �سنوية عن
هذا الأمر".
و�ش ��دد مو�س ��ى ،عل ��ى �أن "المحافظي ��ن
�أبلغون ��ا اي�ض ًا بعدم مقدرته ��م في الحد
م ��ن التج ��اوزات ،فالمواطنين يقومون

بتحويل المناط ��ق ع�شوائي ًا �إلى �سكنية
ونحن نقدم لهم الخدمة".
و�أ�شار� ،إلى �أن "هيئة الر�أي في الوزارة
اتخ ��ذت ق ��رار ًا الق ��ى ا�ستح�سان� � ًا م ��ن
مجل�س ال ��وزراء ب� ��أن نم�ض ��ي بمعاملة
الم�ستهلكي ��ن غي ��ر النظاميي ��ن ف ��ي
الع�شوائيات والأرا�ضي الزراعية �أ�سوة
بالم�ستهلكين باعتبارهم يح�صلون على
خدمة ت�ؤثر على االحياء النظامية".
وبي ��ن مو�س ��ى� ،أن "الق ��رار يت�ضم ��ن
�إي�ص ��ال خدم ��ة �إل ��ى ه ��ذه المناط ��ق مع

وزير المالية يقدم ا�ستقالته

الإقليم يتحدث عن تهويل �إعالمي :ال�سياحة مل تت�أثر بالق�صف الرتكي
� أربيل /ان�س ال�شمري
"نعي� ��ش بي ��ن الأزم ��ة المالي ��ة
و�صواري ��خ �أردوغ ��ان" ،هك ��ذا
و�ص ��ف م�صطف ��ى حم ��ه ر�شي ��د،
�صاح ��ب مطع ��م �شعب ��ي ف ��ي مدينة
دهوك ،حال ��ه ،تزامن ًا م ��ع ا�ستمرار
االعتداءات التركي ��ة على الأرا�ضي
العراقية.
ويعتا� ��ش عدد كبير م ��ن الك�سبة في
�إقليم كرد�ستان على تقديم الخدمات
لل�سائحي ��ن القادمين من مدن و�سط
وجنوب ��ي البالد منذ فت ��رة طويلة،
�إال �أن الأزم ��ة المالي ��ة وتك ��رار
الق�ص ��ف الترك ��ي على م ��دن الإقليم
بات ��ا عائق ًا �أمام مزاول ��ة تلك المهنة
كما في �سابق عهدها.
ويق ��ول حم ��ه ر�شي ��د ( 48عام� � ًا) لـ
(المدى)�" ،إننا ف ��ي �إقليم كرد�ستان
نعتم ��د بدرج ��ة كبي ��رة عل ��ى �إقب ��ال
ال�سائحي ��ن خالل موا�س ��م ال�سياحة
والت ��ي �أبرزه ��ا ف�ص ��ل ال�صي ��ف،
خا�ص ��ة م ��ع ارتف ��اع الح ��رارة ف ��ي
م ��دن الو�س ��ط والجن ��وب ،حي ��ث
تقبل الحاف�ل�ات الكبي ��رة التي على
متنه ��ا ع�شرات ال�سائحين من بغداد
و�ص�ل�اح الدي ��ن وكرب�ل�اء والحل ��ة
ومحافظات �أخرى ،ليق�ضوا ب�ضعة
�أي ��ام ف ��ي مناطقن ��ا� ،إال �أن تك ��رار
االعت ��داءات التركي ��ة عل ��ى �أرا�ضي
�إقلي ��م كرد�ستان والت ��ي كان �آخرها
ا�ستهداف م�صيف برخ ،باتت ت�شكل
خطر ًا علين ��ا وعلى ال�سي ��اح ،الأمر
الذي �أثر بن�سبة لي�ست بالقليلة على
�أرزاقنا".
وي�ضي ��ف �صاح ��ب المطع ��م" ،كن ��ا
ف ��ي ال�سن ��وات القليل ��ة الما�ضي ��ة
نعي� ��ش برفاهي ��ة مقارن ��ة بالأي ��ام
الحالي ��ة وذل ��ك رغم �أزم ��ة الرواتب
ف ��ي �إقليم كرد�ست ��ان� ،إال �أننا نعتمد
عل ��ى ال�سائحين والإقب ��ال المتزايد

هن ��ا ،لك ��ن بع ��د تك ��رار الق�ص ��ف
التركي الذي ب ��ات ي�ستهدف �أعماق
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ب ��ات الإقب ��ال
�أ�ضعف من قبل ،وت�أثر عملنا".
ويتاب ��ع" ،كنت ا�ستقب ��ل في مو�سم
ال�سياح ��ة (ال�صي ��ف) نح ��و – 50
� 70سائح ًا م ��ن الو�سط والجنوب،
�إال �أنن ��ي ا�ستقب ��ل الآن ن�صف العدد
�أو �أق ��ل يومي� � ًا ..ال �أعتق ��د �أن هناك
�أ�سباب ًا تقف وراء هذا التناق�ص في
الأعداد �سوى تردي الو�ضع الأمني
ب�سب ��ب تك ��رار الق�ص ��ف الترك ��ي
علين ��ا� ..أ�صبحنا نعي�ش بين الأزمة
المالية و�صواريخ �أردوغان".
التخوف من المناطق
ال�سياحية
�أحمد العبي ��دي �أحد �سكنة محافظة
نين ��وى ،معت ��اد عل ��ى ق�ض ��اء وقت

كبي ��ر م ��ن العطل ��ة ال�صيفي ��ة ف ��ي
محافظ ��ة ده ��وك ،ف�ض ًال ع ��ن �إجراء
ج ��والت بي ��ن الم�صاي ��ف هن ��اك
والت ��ي تكثر فيها المناظ ��ر الخالبة
والأج ��واء الجبلية الت ��ي يمتاز بها
�إقلي ��م كرد�ست ��ان� ..إال �أن العبي ��دي
يقول لـ (المدى)�" ،أ�صبحت �أخ�شى
الذهاب �إلى الأماك ��ن ال�سياحية في
�أطراف محافظ ��ة دهوك خا�صة تلك
القريب ��ة من زاخ ��و والمناطق التي
تتكرر فيها االعتداءات التركية".
وي�ستط ��رد قائ�ل ً�ا "لكنني ل ��م �أترك
ال�سياحة ال�صيفية في تلك المدينة،
ل ��ذا �أخ ��ذت بالتجول داخ ��ل دهوك
فقط ،بعيد ًا ع ��ن الأماكن التي باتت
خط ��رة ج ��راء الق�ص ��ف الترك ��ي،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن تل ��ك المناط ��ق
تتمي ��ز بالطاب ��ع الجبل ��ي ،ف�ض�ل�ا
عن عي ��ون المياه والج ��داول التي

تك�سوه ��ا الأ�شج ��ار المرتفعة التي
كان يتج ��ه نحوه ��ا ع ��دد كبي ��ر من
�سائحي المو�ص ��ل" ،م�شير ًا �إلى �أن
"ال�صواريخ والم�سي ��رات التركية
حرمتن ��ا من ال�سياح ��ة ب�أريحية في
بالدنا".
تعليق حكومي
هيئة �سياحة �إقليم كرد�ستان ،ق ّللت
م ��ن �ش� ��أن ت�أثي ��ر الق�ص ��ف الترك ��ي
عل ��ى قط ��اع ال�سياح ��ة ف ��ي الإقليم،
م�ؤكدة عدم ت�أثر خططها وبرامجها
ال�سياحي ��ة حت ��ى ف ��ي ظ ��ل تك ��رار
االعت ��داءات التركية ،فيم ��ا �أ�شارت
�إلى �أن ال�شركات ال�سياحية ما زالت
تتوافد �إلى الإقليم.
مدير �إعالم وعالقات الهيئة �إبراهيم
عبد المجيد تحدّث لـ (المدى) قائ ًال
�إن "الق�ص ��ف التركي ل ��م ي�ؤثر على
قطاع ال�سياحة ف ��ي �إقليم كرد�ستان

من م�صايف اربيل يف اقليم كرد�ستان
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ب�ش ��كل ملمو� ��س ،وهن ��اك تهوي ��ل
�إعالم ��ي به ��ذا ال�ص ��دد ،فنح ��ن على
توا�ص ��ل م�ستم ��ر م ��ع ال�ش ��ركات
ال�سياحية الم�ستمرة بالتوافد نحو
م ��دن الإقليم" .ويب ّي ��ن عبدالمجيد،
�أن "�إقلي ��م كرد�ست ��ان ال يحت ��وي
عل ��ى مناط ��ق �سياحي ��ة ف ��ي ق�ض ��اء
زاخ ��و فقط لكي نق ��ول �إن ال�سياحة
قد ت�أثرت نتيج ��ة الق�صف التركي..
فهن ��اك مناط ��ق �سياحي ��ة وم�صايف
و�شالالت ف ��ي �أربي ��ل وال�سليمانية
وده ��وك ومناط ��ق �أخ ��رى داخ ��ل
الإقلي ��م" .وي�ضي ��ف� ،أن "حاف�ل�ات
ال�شركات ال�سياحي ��ة عاودت زيارة
زاخ ��و بع ��د الق�ص ��ف الترك ��ي على
م�صيف برخ بعد � 5أيام من الحادثة
الأليمة الت ��ي راح �ضحيتها عدد من
المواطنين العراقيين".
وي�شي ��ر �إل ��ى �أن "جمي ��ع الم�صايف
مفتوح ��ة ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان
وت�ستقبل ال�سائحين ب�شكل م�ستمر،
�إال �أن م�صي ��ف ب ��رخ ما ي ��زال مغلق ًا
ب�سبب التحقيق ��ات بالحادثة ولي�س
ب�سبب مخاوف من تكرار الحدث".
ويو�ضح "لدى الهيئة �أرقام هواتف
موزع ��ة عل ��ى �ش ��ركات ال�سياح ��ة
القادم ��ة م ��ن محافظ ��ات الو�س ��ط
والجن ��وب ،ول ��و ح�صل ��ت معه ��م
�أي ��ة م�شكل ��ة نح ��ن نتدخ ��ل ..حياة
ال�سائحين مهمة بالن�سبة لنا".
وزاد� ،أن "الهيئ ��ة عل ��ى توا�ص ��ل
م�ستم ��ر م ��ع ال�ش ��ركات ال�سياحية،
لإعالمه ��ا بمناط ��ق الخط ��ر وهن ��ا
نتح ��دث ع ��ن المناط ��ق الت ��ي فيه ��ا
مخلف ��ات حربي ��ة �أو مناط ��ق تك ��رر
فيها الق�صف التركي".
ويختم عبد المجيد" ،ا�ستقبلنا منذ
بداي ��ة ع ��ام  2022ولغاي ��ة الي ��وم،
نح ��و  4ماليين �سائ ��ح ،وبرنامجنا
حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام الج ��اري ه ��و
ا�ستقبال  6ماليين �سائح".
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ن�ص ��ب مقايي� ��س به ��دف تعظي ��م موارد
الدول ��ة م ��ن خ�ل�ال الجباي ��ة ،وم�ضين ��ا
�إل ��ى كهربة القرى واالري ��اف والمناطق
الطرفي ��ة م ��ن �أج ��ل تنظي ��م ال�شبك ��ة مع
الواقع الحالي".
وتح ��دث ،ع ��ن "�إع ��داد درا�س ��ة متكاملة
لإنه ��اء م�شكل ��ة مقايي� ��س الكهرب ��اء من
�أجل التحول �إلى المقايي�س االلكترونية
م ��ن �أج ��ل تقلي ��ل اال�ستهالك ف ��ي �أوقات
الذروة وتعظيم م ��وارد الجباية و�إنهاء
التجاوزات على ال�شبكة الوطنية".

وم�ضى مو�سى� ،إلى �أن "خطط الوزارة
عدي ��دة م ��ن �أج ��ل النهو� ��ض بالواق ��ع
وزيادة �ساعات التجهي ��ز وت�شمل اي�ض ًا
الم�ضي نح ��و م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
ف�ض�ل� ًا ع ��ن م�شاري ��ع الرب ��ط م ��ع دول
الجوار".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر نائ ��ب رئي� ��س لجن ��ة
الطاق ��ة النيابي ��ة داخ ��ل را�ض ��ي� ،أن
"الإنت ��اج الحالي م ��ن الكهرباء ال ي�سد
حاج ��ة الع ��راق ،فل ��م يتج ��اوز � 20ألف
ميغاواط".
وتاب ��ع را�ض ��ي� ،أن "الأي ��ام الحالي ��ة
ت�شه ��د زي ��ادة كبي ��رة ف ��ي الطل ��ب عل ��ى
الكهرب ��اء ب�سب ��ب ارتف ��اع درج ��ات
الح ��رارة ،والوزارة تعم ��ل على مواكبة
ذل ��ك من خ�ل�ال جمل ��ة م ��ن الإج ��راءات
وال�صيانات".
وبي ��ن ،ان "الم�شكل ��ة الت ��ي يعاني منها
ملف الكهرباء في العراق ال تقت�صر على
الإنت ��اج ،فهن ��اك خلل في مل ��ف التوزيع
والنق ��ل كم ��ا �أن ال�شبك ��ة تتعر� ��ض �إل ��ى
تجاوزات ف ��ي المحافظات �أدى البع�ض
منها �إلى حاالت �إطفاء تام".
وانتهى را�ضي� ،إلى �أن "و�ضع الكهرباء
ب�شكل عام ف ��ي تح�سن ،وقد الحظنا ذلك
م ��ن خ�ل�ال مع ��دالت التجهي ��ز اليومي ��ة
مقارنة بالأعوام الما�ضية".
ويطال ��ب مراقب ��ون بتحوي ��ل عملي ��ة
الجباي ��ة ع ��ن خدم ��ة الكهرب ��اء ال ��ى
اال�ستثم ��ار م ��ن �أج ��ل �ضم ��ان الح�صول
عل ��ى الأم ��وال .وتع� � ّد �آفة الف�س ��اد التي
تنخ ��ر م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة �أح ��د �أ�سباب
ا�ستم ��رار �أزم ��ة الطاق ��ة� ،إل ��ى جان ��ب
تعر� ��ض ال�شب ��كات لم�ش ��كالت فعلي ��ة
خارج ��ة عن �سيط ��رة الدولة ،م ��ن بينها
انخفا�ض منا�سيب نهري دجلة والفرات
وتوق ��ف بع� ��ض محط ��ات الطاق ��ة ف ��ي
ال�س ��دود ،والعملي ��ات الإرهابي ��ة الت ��ي
تتعر� ��ض له ��ا �أب ��راج نقل الكهرب ��اء بين
الحي ��ن والآخ ��ر� ،إل ��ى جان ��ب ا�ستمرار
الطل ��ب المتزاي ��د عل ��ى التي ��ار بمع ��دل
�سنوي يبلغ نحو �ألفي ميغاواط.

الكاظمي :احلكومة لي�ست طرف ًا
يف ال�صراع
 بغداد /المدى
�أكد رئي� ��س مجل�س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي �أن
الحكومة لي�ست طرف ًا في ال�صراع ال�سيا�سي ،مبين ًا
�أن هن ��اك م ��ن يح ��اول �أن يحمله ��ا م�س�ؤولي ��ة هذه
االزمة.
وعق ��د مجل� ��س ال ��وزراء �أم� ��س الثالث ��اء جل�ست ��ه
االعتيادي ��ة و�شه ��دت تقديم وزي ��ر المالية علي عبد
الأمي ��ر ع�ل�اوي ا�ستقالته وتم ��ت الموافق ��ة عليها،
وتكلي ��ف وزير النف ��ط اح�سان عبد الجب ��ار ب�إدارة
الوزارة بد ًال عنه.
وق ��ال الكاظمي في كلمت ��ه اثناء الجل�س ��ة" ،ما زلنا
نعي� ��ش التحديات ال�سيا�سي ��ة واالن�سداد ال�سيا�سي
وانعكا�ساته على �أداء الحكومة".
وتاب ��ع� ،أن "الحكوم ��ة لي�س ��ت طرف� � ًا ف ��ي ال�صراع
ال�سيا�س ��ي ،لك ��ن هن ��اك م ��ن يح ��اول �أن يحمّله ��ا
م�س�ؤولي ��ة هذه الأزم ��ة ويهرب م ��ن الم�شكلة ،و�أن
يحوّ ل كل الم�شاكل باتجاه الحكومة".
و�أ�ش ��ار الكاظمي� ،إل ��ى ان " �أزمتنا لي�ست الوحيدة
في هذا العالم ،هن ��اك تجارب كثيرة مرت قريب ًا من
تجربتنا ،وق ��د تكون �أكثر تعقي ��د ًا ،لكن با�ستخدام
الحكم ��ة والقادة العقالء نجحوا في �أن يعبروا تلك
المرحل ��ة ،وبع�ض هذه ال ��دول تحوّ لت �إلى تجارب
ناجحة".
ور�أى� ،أن "لي� ��س من غير المعقول في العراق ،هذا
البل ��د الم�ؤ�س�س للح�ضارة الإن�سانية وبعمر يقارب
� 6آالف �سنة ،وما زلنا نتعاطى مع الم�شاكل بطريقة
ك�سر الإرادات".
ودع ��ا الكاظم ��ي� ،إل ��ى "الحكمة والوفاء له ��ذا البلد
فقد �أعطان ��ا الكثير ،و�أعطان ��ا الت�أريخ والكثير مما
نتباه ��ى ونفتخ ��ر به ،ويجب �أن نرد ج ��زء ًا من هذا
الجمي ��ل �إلى بلدن ��ا ووطننا و�إلى �شعبن ��ا" ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن "هذا ال�شع ��ب الم�سكين تع ّر� ��ض منذ فترة
طويل ��ة �إل ��ى �س ��وء الإدارة والع ��وز والح ��روب
المدمّرة".
وتح ��دث عن ق ��رار للحكومة ب�أن "ال تت ��و ّرط بالدم
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غال،
العراق ��ي ،ال الي ��وم وال غ ��د ًا ،ال ��دم العراق ��ي ٍ
والم�شاكل يجب �أن تحل بالحوار ثم الحوار ،ولهذا
غد ًا �سوف �أدعو �إل ��ى حوار وطني عراقي لكل قادة
البلد؛ من �أج ��ل الم�ساهمة في �إيجاد حل ،والتفكير
في حل هذه الق�ضية".
و�أف ��اد الكاظم ��ي ،ب� ��أن "ال ��كل زائ ��ل والت�أريخ هو
الحك ��م ،يج ��ب �أن نك ��ون بم�ست ��وى التح ��دي.
والت�ضحية م ��ن �أجل العراق لي�س ��ت عن�صر �ضعف
و�إنم ��ا عن�صر قوة ،وال يت�صور البع�ض عندما يقدم
تن ��از ًال �إلى �أخي ��ه ك�أنما هو في موق ��ف �ضعف .هذا
خط�أ؛ التنازل هو عن�صر قوة حقيقي".
و�شدد ،عل ��ى �أهمية "التحلي بال�صب ��ر وال�شجاعة؛
حتى نعب ��ر هذه المرحل ��ة ونتمكن من بن ��اء بلدنا،
رغم عدم وجود موازنة منذ �سنتين فالأمور ما�ضية
ب�شكل �صحيح".
و�أ�ض ��اف الكاظم ��ي �أن "الحكوم ��ة ال ت�ستطي ��ع �أن
تعي�ش بدون موازنة ،م�ضت �سنتان بدون موازنة،
لكننا �أدرنا البلد ،ففر�صة النجاح ممكنة �إذا تكاتفنا
وتعاملن ��ا ب ��روح فري ��ق العم ��ل الواح ��د وب ��روح
االنتماء للعراق".
ونب ��ه� ،إل ��ى �أن "ه ��ذه الحكومة ج ��اءت في ظروف
ا�ستثنائي ��ة ونجحت ف ��ي عبور جمي ��ع التحديات،
لك ��ن من الم�ؤ�سف ل ��ه �أن عمر الحكوم ��ة قارب على
� 28شهر ًا ،ولحد هذه اللحظة لم تتوفر الموازنة �إلاّ
ل�ستة �شهور فقط".
ويوا�ص ��ل الكاظم ��ي� ،أن "النا�س تت�س ��اءل وتطلب
كل �ش ��يء ،وه ��و �أمر م ��ن ح ّقها ،من ح ��ق النا�س �أن
يطلب ��وا �ش ��وارع مبلط ��ة ومياه ومدار� ��س ورعاية
�صحية ،لكن كل هذا يجب �أن تتوفر معه الموازنة؛
كي تقوم الحكومة بدورها".
وم�ض ��ى الكاظم ��ي� ،إل ��ى ان "االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي
انعك� ��س عل ��ى ت�شكي ��ل الحكوم ��ة وعل ��ى غي ��اب
الموازن ��ة ،وقبلن ��ا بجمي ��ع التحدي ��ات وحاولن ��ا
تذليلها ،وكنا دائم ًا نجاب ��ه االتهامات واالفتراءات
والظلم بال�صمت من �أجل العراق ،ومن �أجل �شعبنا
الذي ي�ستحق حياة �أف�ضل مما يعي�شها حالي ًا".
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العامري ينتظر منذ �أكثر من �شهر الموافقة على زيارة الحنانة

معلومات عن دخول ع�شائر «م�أجورة وم�سلحة» وراء ت�أجيل
ال�صدر تظاهرات ال�سبت

ت�صاعدت فر�صة عقد لقاء بين
زعيم تحالف الفتح هادي العامري
وزعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر في الحنانة حيث مقر االخير
في النجف ،مع اعالن زعيم التيار
ال�صدري ت�أجيل تظاهرات ال�سبت
الى ا�شعار اخر.

بال�سخارت تبحث مع العامري �أم�س تطورات الم�شهد ال�سيا�سي في العراق
بغداد /تميم الح�سن
وكان ��ت معلوم ��ات ق ��د �سبق ��ت «مليوني ��ة
الفر�ص ��ة االخرية» وهو اال�سم الذي �أطلقه
ال�ص ��در عل ��ى التظاه ��رات امل�ؤجل ��ة ،ع ��ن
احتمال حدوث �أعمال عنف.
وحمل زعيم التيار ،قبل ت�أجيل التظاهرات
االخ�ي�رة 3« ،ق ��وى �شيعي ��ة» م�س�ؤولي ��ة
حدوث «حرب اهلية».
وكان الإطار التن�سيقي ،قد قرر على طريقة
ال�ص ��در ان يدعو ان�صاره م ��ن املحافظات
والقرى اىل تظاهرة يف بغداد مل يعلن عن
موعدها حتى االن.
ووفق معلومات ح�صلت عليها (املدى) عن
�سبب ت�أجيل التظاهرات ،افادت ب�أن «هناك
نية با�ستخدام بع�ض اجلهات امل�سلحة يف
التظاهرات لإح ��داث فو�ضى وجر ال�شارع
اىل االقتتال».
واك ��دت تل ��ك املعلوم ��ات ان «�أطراف ��ا يف
الإط ��ار التن�سيق ��ي خطط ��ت باالتف ��اق مع
بع� ��ض زعم ��اء الع�شائ ��ر الثانوي�ي�ن عل ��ى
جل ��ب جمهوره ��م امل�سل ��ح واالحت ��كاك مع
متظاهري يوم ال�سبت».
وقال زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
�أم�س� ،إن «ال�شع ��ب �سيبقى على اعت�صامه

حتى حتقيق مطالبه».
و�أ�ضاف يف تغري ��دة على «تويرت»« :نعلن
ت�أجي ��ل موع ��د تظاه ��رة ي ��وم ال�سبت اىل
�إ�شع ��ار �آخ ��ر( )...لكي �أف�ش ��ل خمططاتكم
اخلبيثة».
وخاط ��ب «ال�ص ��در» يف تغريدته جمموعة
مل يذكره ��ا بالتحديد ق ��ال انها تراهن على
«ح ��رب اهلي ��ة» بالتزام ��ن م ��ع تظاه ��رات
ال�سبت.
وفهمت ا�شارت زعيم التيار اىل انه يق�صد
الإط ��ار التن�سيقي ،وا�ض ��اف« :ف�أنا �أراهن
عل ��ى احلف ��اظ على (ال�سل ��م الأهل ��ي) و�إن
الدم العراقي غال بل �أغلى من كل �شيء».
وكان ��ت اللجن ��ة املنظمة لتظاه ��رات «دعم
ال�شرعي ��ة» التابع ��ة للإط ��ار التن�سيق ��ي،
طالب ��ت ي ��وم االثن�ي�ن جمه ��ور االخ�ي�ر
بـ»اال�ستع ��داد الع ��ايل واجلهوزي ��ة التامة
لالنطالق بتظاهرات جماهريية كربى».
ومل يح ��دد بح�س ��ب البيان م ��كان وتوقيت
التظاهرات ،والتي قالت بانها �ستعلن ذلك
يف وق ��ت الحق ،فيم ��ا توق ��ع مراقبون ان
تكون يوم ال�سبت متزامنة مع التظاهرات
التي دعا اليها ال�صدر.
وح�س ��ب املعلوم ��ات الت ��ي نقله ��ا �سيا�سي
مقرب م ��ن ال�صدر ان تظاهرات ال�صدريني

ي ��وم ال�سبت املقبل كان ��ت «حتمل مفاج�آت
كبرية».
وق ��ال ال�سيا�س ��ي ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر
ا�سمه« :تظاهرة ال�سبت كانت �سيعلن فيها
ان التغيريات لن تقف عند حل الربملان».
وب ��د�أ �أم� ��س �أن�ص ��ار ال�ص ��در يف املنطق ��ة
اخل�ض ��راء بتهيئ ��ة ال�شا�ش ��ات العمالق ��ة
ون�ص ��ب �سماع ��ات ال�ص ��وت ا�ستع ��دادا ل� �ـ
«املليونية» ،قبل اعالن ت�أجيلها.
وا�ش ��ار ال�سيا�س ��ي القريب م ��ن التيار اىل
ان« :مقدم ��ات اال�صط ��دام م ��ع جمه ��ور
تظاهرة ال�سبت او�ضحها زعيم التيار حني
�أطلق ت�سمية الثالوث امل�ش�ؤوم على بع�ض
�أطراف الإطار».
وكان «وزي ��ر القائ ��د» ق ��د طال ��ب قب ��ل
وق ��ت ق�ص�ي�ر م ��ن اع�ل�ان ال�ص ��در ت�أجي ��ل
االنتخابات« :الكتل املن�ضوية يف (الإطار)
كبح جماح (الثالوث الإط ��اري امل�شــ�ؤوم)
فور ًا».
ويهاجم «وزير القائ ��د» وهو �صالح حممد
العراق ��ي منذ  3اي ��ام  3احزاب �شيعية هي
احلكمة بزعامة عمار احلكيم ،والع�صائب
(�صادقون) بزعامة قي�س اخلزعلي ،ودولة
القانون بزعامة نوري املالكي.
وبح�س ��ب ال�سيا�س ��ي املق ��رب م ��ن التي ��ار

ال�ص ��دري ان «هذه اجله ��ات الثالثة كانت
حت ��اول ان ت�ص ��ور ان احل ��رب ه ��ي ب�ي�ن
ال�صدري�ي�ن م ��ن جه ��ة وباق ��ي ال�شيعة من
جهة اخرى».
وب�ي�ن ال�سيا�س ��ي املطل ��ع ان« :ال�صدر �سد
الطري ��ق عل ��ى ه ��ذه املجموع ��ة واو�ض ��ح
ان حرب ��ه معهم فق ��ط وان اي �أعمال عنف
كان ��ت �ست�صدر ه ��ي منهم حتدي ��دا ولي�س
م ��ن احل�شد ال�شعبي او الف�صائل او جهات
اخرى».
وكان قبل ذل ��ك ب�ساعات قد �أ�صدر العراقي
 7تعليم ��ات بخ�صو�ص التظاه ��رات التي
كان ��ت من املفرت� ��ض ان تنطلق يف ال�ساعة
اخلام�سة من ع�صر يوم ال�سبت املقبل.
وطال ��ب «وزي ��ر القائ ��د» نق�ل�ا ع ��ن ال�صدر
املتظاهرين مبن ��ع «ذكر ا�س ��م» زعيم التيار
او «رف ��ع �صورت ��ه» ،واملطالب ��ة ب�إ�ص�ل�اح
النظ ��ام «ق�ضائي� � ًا وت�شريعي� � ًا وتنفيذي� � ًا
وحما�سبة الفا�سـدين».
وفت ��ح ت�أجي ��ل التظاه ��رات الب ��اب ام ��ام
امكاني ��ة توا�ص ��ل زعيم حتال ��ف الفتح مع
ال�ص ��در ،بع ��د جول ��ة مفاو�ض ��ات يجريها
االول منذ ايام.
ووف ��ق م�ص ��ادر مطلع ��ة ان «طل ��ب لق ��اء
العامري بزعيم التيار ال�صدري معلق منذ

 5ا�سابي ��ع» ،فيما يبدو زعيم الفتح يتحرك
مبفرده دون «الإطار».
والتق ��ى العام ��ري� ،أم� ��س ،م ��ع رئي�س ��ة
بعث ��ة االمم املتح ��دة يف الع ��راق جين�ي�ن
بال�سخ ��ارت ،بع ��د ي ��وم م ��ن عودت ��ه م ��ن
جول ��ة يف كرد�ستان التق ��ى فيها الزعامات
الكردية.
وابتع ��اد العام ��ري عل ��ى التكت ��ل ال�شيعي
ق ��د يزيد م ��ن ر�صي ��ده ل ��دى زعي ��م التيار
ال�صدري ،الذي ن�صحه عدة مرات مبغادرة
الإطار التن�سيقي.
وكان ق ��د ا�ستخ ��دم ال�ص ��در لأول مرة لقب
«�شي ��خ الإط ��ار» يف ا�ش ��ارة اىل العام ��ري
يف تغريدة �صالح حممد العراقي االخرية
والت ��ي هاجم فيه ��ا ماو�صفه ب� �ـ «الثالثوت
االطاري امل�ش�ؤوم».
وق ��ال «العراق ��ي» يف التغري ��دة االخ�ي�رة
«�أيها الثال ��وث الإطاري امل�ش�ؤوم� ،إن فيكم
(�شيخ الإطار) و�إن فيكم (م�س�ؤول احل�شد
�أ ّم ��ة ال�شجع ��ان)» واالخ�ي�ر فه ��م عل ��ى انه
يق�صد فيه فالح الفيا�ض رئي�س احل�شد.
وكان العام ��ري والفيا� ��ض وكتائ ��ب حزب
الله مل ي�شاركوا يف االعت�صامات االخرية
الت ��ي نظمها الإط ��ار التن�سيقي بالقرب من
اجل�سر املعلق.

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

«خطاب» يفجر نف�سه و�سط املارة
علمتنا حتوالت ال�صراع ال�سيا�سي يف العراق ،و�آخر اطوارها ذات ال�صلة
باالن�شقاق يف بُنى اجلماعات الدينية بان الطائفية من حيث هي ت�ش ّكل
جمتمعي فئوي (غري طبقي) ت�ستخدم خطابا خا�صا بها ،مفرد ًة وبالغ ًة
وحمموالتٍ تتوىل جتيّ�ش التطرف بني اتباع الهويات الفرعية ،وذلك التقاء
اال�ست�سالم اىل اخلطاب الوطني اجلامع ،حيث يتبدى ذلك اخلطاب يف
ن�صو�ص خماتلة .زئبقية .مت�آمرة .م�شحونة بالت�أليب والغ ّل والتعبئة �ضد
الآخر ،لكن مبفردات وعبارات تفي�ض بالرحمة املغ�شو�شة ،واملو�ضوعية
ال�شكلية ،وباال�ستطرادات املنتقاة بعناية من حم�ضر االن�شقاق ال�سيا�سي
الذي ع�صف باخلالفة والدولة واالدارات اال�سالمية املتعاقبة.
ويف مفاعيل احلروب بني الدولتني العثمانية والفار�سية ،وثم احلروب
االهلية بني الطوائف اال�سالمية� ،صار لكل فريق طائفي لغته وامياءاته
وتاويالته وادبه الفقهي–ال�سيا�سي الذي يتجه بك من العام املتفق عليه
(او هكذا يبدو) اىل اخلا�ص املختلف فيه (وهو املهم) لكن عرب ان�شاءات
�شديدة التعرج ،لنكت�شف يف النهاية ان (العام) الديني مل يكن عاما ،بل
ديباجة افتتاحية حل�شوة (اخلا�ص) الطائفي اال�ستئ�صايل ،يف حني
اتخذت من الدين رداء (�أو هوية) لها :جملة متكلفة البناء ،م�شوّهة
العر�ض ،مت�ضاربة الرتجيع والتن�صي�ص.
فريق طائفي (ال يُحدد باال�سم) هو عقيدة منبوذة ال
االخر ،بالن�سبة للغ ِة ٍ
تريد االعرتاف باحلقائق املدعومة بااليات القر�آنية املوثقة ،وباالحاديث
املتفق عليها .والآخر ،نف�سه ،قد يبدو (لفريق �آخر) فكرة م�شيدة على
ال�ضالل وال ُبدَع واالنحراف واجلهالة.
وقد تلج�أ اجلملة الطائفية اىل ت�سفيه االخر بوا�سطة ت�سفيه طريقة
تفكريه ،او طريقة التعبري عن قناعاته .تقول لنا :انظروا لهم كيف
يجمعون حججهم من قمامات الكتب..او :كيف يتعاملون مع الدين
امل�شرتك بانتقائية مق�صودة ..انهم ي�سيئون له.
يف اخلطاب الطائفي املحرتف ال يبدو احلق (يف بعده الطائفي) �إال بوجه
واحد ،نهائي� ،شامخ ،ال يطاله ال�شك ،وال ي�صمد امامه اعرتا�ض ،وهو هنا
ي�ساجل «ا�ضعف» حجج الآخر لتدعيم منظوره الطائفي ،ولي�س «اقوى»
تلك احلجج او اكرثها قربا للمنطق ،ثم يعكف على ّ
يل املعاين لتتطابق مع
ّ
م�سطح التحري�ض ال�سيا�سي.
الفقه ،يف اجلملة الطائفية ،يوظف نف�سه ،يف خدمة امل�شروع ال�سيا�سي
لأحزاب الطوائف وزعاماتها ،وال�سيا�سة تتوظف يف خدمة امل�شروع
الطائفي للفقه� .شيء من الفقه يف تالم�س �سيا�سي ،و�شيء من ال�سيا�سة يف
ن�سق طائفي .اما التاريخ فانه يبدو خالل حميّة امل�ساجالت تاريخا واحدا،
مدر�سيا ،لكن �سرعان ما يفرتق ،على يد اجلملة الطائفية ،اىل تاريخني
(والدين اىل دينني) ّ
يخطئ كل منهما الآخر� ،إذ تقوم هذه اجلملة بواجبها
يف انتاج الب�ضاعة الكيدية ،وذلك من خالل مبان ال �أركان لها ،ومعان ال
اوتاد فيها.
واحلال ،ان اخلطاب الطائفي ،املعا�صر ،بحاجة اىل معاينة معرفية،
معملية ،ا�ستق�صائية ..فهو اخطر من الطائفية ،نف�سها ..بعد ان متكن
من خداع �صبيان يرك�ضون وراء �سا�سة يقودوهم اىل املهاوي ،و�آخرين
�أطالوا حلاهم وارتدوا الد�شادي�ش الق�صرية وفجروا انف�سهم و�سط املارة.
ا�ستدراك:
«لقد تم �شطب فكرة محاولة محاربة التطرف على �أنها فكرة �ساذجة».
جوي�شي �إيتو (الخبير الياباني في فنون االعالم)
الفقه ،في الجملة الطائفية ،يوظف
نف�سه ،في خدمة الم�شروع ال�سيا�سي
لأحزاب الطوائف وزعاماتها،
وال�سيا�سة تتوظف في خدمة
الم�شروع الطائفي للفقه.

الأميركان والإيرانيون من�شغلون بمباحثات الملف النووي

بريطانيا ت�ستعد للتدخل والو�ساطة بين �أطراف الأزمة ال�سيا�سية في العراق
ترجمة :حامد احمد
ك�شف ��ت �صحيف ��ة ع ��ن �إمكاني ��ة ح�صول
تدخ ��ل بريط ��اين لت�سوي ��ة الأزم ��ة
ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق ،م�ؤك ��دة �أن هذا
ي�أتي يف ظل ان�شغال اجلانبني الأمريكي
والإيراين مبفاو�ضات امللف النووي.
وذك ��ر تقري ��ر ملوق ��ع (م ��دل اي�س ��ت �آي)
الربيط ��اين ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،إن «�أي ��ة
حماولة لتخفيف حدة التوتر بني طريف
الن ��زاع ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق املتمث ��ل
بالتي ��ار ال�ص ��دري والإط ��ار التن�سيق ��ي
يواج ��ه برف�ض تام من قب ��ل زعيم التيار
ال�صدري مقت ��دى ال�ص ��در ،يف ا�ستقبال
�أي ��ة دع ��وات او زيارات م ��ن �أي �شخ�ص
وذل ��ك من ��ذ تق ��دمي اتباع ��ه م ��ن �أع�ض ��اء
الربملان ا�ستقاالتهم».
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن «ال�ص ��در ورغم عدة
حم ��اوالت للتوا�ص ��ل مع ��ه ومب ��ادرات
اقرتحته ��ا ق ��وى �سيا�سية لي� ��س لها دور
يف ال�صراع ،فانه لن ينفتح لأي قناة من
اجل احلوار».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «جين�ي�ن بال�سخ ��ارت
ممثل ��ة الأمم املتح ��دة يف الع ��راق ه ��ي
ال�شخ�ص الوحي ��د التي جنحت للتحدث
مع ال�صدر بعد ان واف ��ق على ا�ستقبالها
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي يف مق ��ر اقامت ��ه
بالنجف».
وب�ي�ن التقري ��ر� ،أن «�أي ��ا م ��ن الطرف�ي�ن
مل يف�ص ��ح عم ��ا دار يف اللق ��اء ،ال ��ذي
ا�ستم ��ر ل�ساعتني تقريب ��ا ،ولكن ا�ستنادا
لدبلوما�سي غربي فان ��ه من الوا�ضح ان
جه ��ود بال�سخ ��ارت لإقن ��اع ال�ص ��در بان
يكون منفتحا لإجراء حوار مع خ�صومه
مل تكن موفقة».
و�شدد ،على �أن «ال�صدر يف الواقع �صعد
م ��ن الأمور �أكرث بع ��د � 48ساعة فقط من
مطالبته لرئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى،
فائ ��ق زي ��دان ،ب ��ان يح ��ل الربمل ��ان يف

غ�ضون �أ�سبوع».
ويق ��ول الدبلوما�س ��ي الغرب ��ي� ،إن
«اجتم ��اع بال�سخ ��ارت م ��ع ال�ص ��در مل
يك ��ن �سيئ ًا ،ولك ��ن مل تخرج عن ��ه نتائج
ملمو�س ��ة ،ال�ص ��در طالب بح ��ل الربملان
قب ��ل الب ��دء باي ��ة ح ��وارات او اج ��راء
�أي ��ة ت�سوي ��ات ،وان ذلك مل يك ��ن مقبو ًال
بالن�سبة خل�صومه وحلفائه».
ونوه التقري ��ر� ،إىل �أن «مراقبني دوليني
و�سيا�سي�ي�ن عراقي�ي�ن ودبلوما�سي�ي�ن
غربي�ي�ن قال ��وا ان ��ه عل ��ى الرغم م ��ن ان
القوتني الرئي�سيتني اللتني لهما نفوذ يف
العراق منذ عام  2003الواليات املتحدة
و�إي ��ران ،فانهم ��ا حل ��د االن مل ت�ستخدما
هذا النفوذ للم�ساعدة يف حل االزمة».
ولف ��ت� ،إىل �أن «الطرف�ي�ن ال يبدو بانهما
مييالن للتدخل يف �أي وقت قريب ،وذلك
الن املفاو�ض ��ات ال�شائكة حول ا�ستئناف
اتفاق  2015النووي هو ال�شغل ال�شاغل
االن لوا�شنطن وطهران يف املنطقة».
وزاد التقري ��ر� ،أن «بل ��دان االحت ��اد
الأوروب ��ي وطامل ��ا ان لي� ��س لديه ��ا ذل ��ك
النف ��وذ الكبري يف العراق ،ف ��ان الأنظار
تتجه نحو بريطاني ��ا التي لديها عالقات
جيدة مع اجلميع و�أنها قادرة يف الت�أثري
بنفوذها على طريف النزاع».
وق ��ال مدي ��ر معه ��د الوالي ��ات املتح ��دة
لل�س�ل�ام �أيل ��ي �أب ��و ع ��ون� ،إن «املجتم ��ع
الدويل يف حرية وال يرى خيارات كافية
متوفرة حلل االزمة».
وتاب ��ع �أب ��و ع ��ون� ،أن «االم�ي�ركان ل ��ن
يتدخل ��وا مبا�ش ��رة ول ��ن ي�ستخدموا �أي
م ��ن ثقله ��م ال�سيا�س ��ي يف م�صلح ��ة �أي
ط ��رف ،قد يلج� ��ؤون لدعم و�سي ��ط �آخر،
ولكنهم لن يتدخلوا».
و�أ�شار �أبو عون� ،إىل �أن «�أطراف ًا �إقليمية
كالعربي ��ة ال�سعودية وتركي ��ا وايران قد
يتدخل ��ون ..ولك ��ن �أي واح ��د منه ��م لن
ي�ؤيد مواجه ��ة م�سلحة ،م ��ع ذلك فانه مل

يت�ضح حلد االن ما هو موقف بريطانيا».
وحت ��دث �أب ��و ع ��ون ،عن «احتم ��ال كبري
لتدخ ��ل بريط ��اين ن�ش ��ط» ،م�ش ��دد ًا على
ان «الربيطاني�ي�ن لديه ��م نفوذ وا�سع يف
الع ��راق وه ��م االن �أح ��د �أك�ث�ر الأطراف
�أهمية الت ��ي ت�ستطيع لعب دور فعال يف
حل هذه االزمة».
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن «ال�ص ��در يري ��د
انتخاب ��ات مبك ��رة ولك ��ن الكث�ي�ر م ��ن
ق ��وى �سيا�سي ��ة �أخ ��رى تري ��د ال�ش ��يء

نف�س ��ه ،ب�ضمنه ��م خ�صوم ��ه م ��ن الإطار
التن�سيقي».
وب�ي�ن� ،أن «الإط ��ار التن�سيق ��ي يري ��د ان
جت ��ري االنتخابات وف ��ق �آليات جتعلهم
يخرجون بنتائ ��ج �أف�ضل مما كانت عليه
يف انتخاب ��ات ت�شري ��ن الأول والت ��ي
يتطلب تنفيذها يف الربملان».
ونب ��ه التقرير� ،إىل �أن «ال�صدر من جانبه
يرف� ��ض كل ه ��ذه االقرتاح ��ات ،ورغ ��م
ان ��ه طالب جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى بحل

الربمل ��ان ،ف ��ان الكل يعرف ب ��ان املجل�س
لي�س ��ت ل ��ه �صالحية فع ��ل ذل ��ك .و�صرح
زيدان نف�سه عن هذا ال�شيء يوم االحد».
وا�ستط ��رد� ،أن «ق ��ادة �سيا�سي�ي�ن
وم�س�ؤول�ي�ن ودبلوما�سي�ي�ن وخ�ب�راء
قان ��ون قالوا ان ما مل يك�شف عنه ال�صدر
للعلن او �أي م ��ن م�ست�شاريه ال�سيا�سيني
والقانوني�ي�ن ه ��و ان �إقام ��ة انتخاب ��ات
مبك ��رة وف ��ق نف� ��س قان ��ون االنتخابات
و�آليات ��ه لن يحل امل�شكلة ولن يغري �شيئ ًا

من الواقع احلايل».
و�أردف التقري ��ر� ،أن «�أح ��زاب الإط ��ار
التن�سيق ��ي ف�شل ��ت يف انتخابات ت�شرين
الأول املا�ض ��ي بفه ��م خفاي ��ا قان ��ون
االنتخاب ��ات اجلدي ��د ومل يك ��ن �أدا�ؤه ��م
جي ��د ًا وكان توزي ��ع مر�شحيه ��م يف
املناطق االنتخابي ��ة توزيعا �ضعيفا مما
�أدى اىل نتائج غري مر�ضية».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «عام�ل�ا �آخر كان متمثال
بالغ�ض ��ب ال�شعبي �ضدهم حول اتهامهم

ال�صدر يرف�ض الدخول في مفاو�ضات قبل �إ�صدار قرار بحل البرلمان

بقم ��ع انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن وامل�شارك�ي�ن
فيها عام   .»2019
ونقل التقرير ع ��ن «�سيا�سيني وخرباء
قانوني�ي�ن ومراقبني الق ��ول ان �أحزاب
الإط ��ار التن�سيق ��ي ل ��ن تق ��دم على فعل
نف� ��س الأخط ��اء م ��رة �أخ ��رى ،ولهذا ال
تتوق ��ع تكرار ذلك الأداء .يف الواقع ان
الفائز الأكرب يف �أي ��ة انتخابات مبكرة
من املحتمل ان يكون من �أحزاب الإطار
التن�سيقي».
ويق ��ول �سيا�سي �شيعي بارز� ،إن «قوى
الإط ��ار التن�سيقي عرفوا جيدا �ضعفهم
الذي �أدى به ��م لتلك اخل�سارة الكبرية،
و�سوف لن يعيدوا ذلك مرة �أخرى».
و�أ�ضاف ال�سيا�سي ال�شيعي� ،أن «�إقامة
انتخاب ��ات وف ��ق نف� ��س القان ��ون ل ��ن
ينت ��ج عنه ��ا �أي اختالف مه ��م .جمهور
ال�ص ��در حمدودي ��ن تقريب ��ا ،وله ��ذا
فانه ��م ق ��د يح�صل ��ون عل ��ى نف� ��س عدد
املقاع ��د تقريب ��ا ،يف ح�ي�ن ق ��د يح�صل
خ�صومه على �ضعف ما �سيح�صل عليه
ال�صدري ��ون� ،أم ��ا بالن�سب ��ة للم�ستقلني
م ��ن الت�شرينيني فانهم ق ��د يكونون من
�أك�ب�ر اخلا�سري ��ن يف �أي ��ة انتخاب ��ات
قادمة».
و�أ�ش ��ار ال�سيا�س ��ي ال�شيع ��ي� ،إىل
ان «حرك ��ة ت�شري ��ن �شابه ��ا التناف� ��س
الداخل ��ي ب�ي�ن �أع�ضائه ��ا وان كتله ��م
امل�ؤلفة م ��ن  25ع�ضو برملان م�ستقل مل
تتمك ��ن من حتقيق �أي ��ة �إجنازات تذكر
خالل فرتتهم الق�صرية يف الربملان».
وم�ض ��ى ال�سيا�س ��ي ال�شيع ��ي� ،إىل �أن
«الكت ��ل الكب�ي�رة كان له ��ا دور يف �ش ��ل
حرك ��ة قوى ت�شري ��ن وحرمانها من �أية
فر�ص ��ة لتحقي ��ق ت�أث�ي�ر ،نتيج ��ة لذل ��ك
ف ��ان الثق ��ة بـ�سيا�سي ��ي ت�شري ��ن ه ��ي
الأ�ضعف من �أي وقت م�ضى االن ،وبد�أ
جمهورهم ينتقدهم يف كل مكان».
عن :مدل اي�ست �آي
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 15مليار دينار لت�أمني متطلبات جامعتي �سومر وال�شطرة من الأبنية

م�شاريع للطاقة وال�سكن والنقل مع �شركات �صينية يف ذي قار

 ذي قار /ح�سني العامل
اعلن ��ت احلكومة املحلي ��ة يف ذي قار عن
تخ�صي�ص  15ملي ��ار دينار لت�أمني جانب
م ��ن متطلبات جامعتي �سوم ��ر وال�شطرة
م ��ن االبني ��ة اجلامعي ��ة ،فيم ��ا ك�شفت عن
بنود مذكرة تفاهم مع �شركة ()CRBC
ال�صينية احلكومية حول م�شاريع اخرى
يف قطاع ��ات الطاق ��ة واال�س ��كان والنق ��ل
واخلدمات.
ي�أتي ذلك عقب لقاء حمافظ ذي قار حممد
ه ��ادي الغ ��زي ،برئي� ��س جامع ��ة �سوم ��ر
وبحث االمكانيات املتاح ��ة لتقدمي الدعم
للم�ؤ�س�س ��ات اجلامعي ��ة يف املحافظ ��ة
وال�سيما الفتية منها.
وذك ��ر بي ��ان ملكتب اعالم حماف ��ظ ذي قار
تابعت ��ه (امل ��دى) ،ان "ادارة حمافظ ��ة
ذي ق ��ار خ�ص�ص ��ت  15ملي ��ار دينار لدعم
اجلامع ��ات الفتي ��ة (ال�شط ��رة و�سوم ��ر)
وبواق ��ع  7ملي ��ارات و 500مليون دينار

ل ��كل جامعة وذل ��ك لتنفي ��ذ م�شاريع ت�سهم
يف تطوير البنى التحتية للجامعتني".
وا�شار البي ��ان اىل ان "املحافظ بحث مع
رئي�س جامع ��ة �سومر والوف ��د املرافق له
كيفية تق ��دمي الدعم للم�ؤ�س�س ��ات العلمية
وم ��دى امكاني ��ة تقدمي امل�ساع ��دة من قبل
االدارة املحلية بهذا اخل�صو�ص" ،م�شريا
اىل "االط�ل�اع عل ��ى الت�صمي ��م اال�سا�سي
للجامع ��ة واملت�ضم ��ن ان�ش ��اء اح ��دى
الكليات اجلامعية و�سياج وبوابة رئي�سة
للجامع ��ة" .و�أك ��د البي ��ان" ،املوافقة على
تخ�صي� ��ص بناي ��ة لكلي ��ة الط ��ب ،والعمل
على حل امل�شاكل التي تواجه اجلامعة".
ون ��وه� ،إىل "اتف ��اق على مفاحت ��ة احدى
ال�شركات ال�صيني ��ة لتنفيذ جامعة �سومر
وجامع ��ة ال�شط ��رة �ضم ��ن االتفاقي ��ة
االطارية ال�صينية".
ويعود ت�أ�سي� ��س اول جامعة يف حمافظة
ذي ق ��ار اىل مطل ��ع  2002واملتمثل ��ة
بجامع ��ة ذي ق ��ار فيم ��ا ان�شئ ��ت جامع ��ة

اجتماع �سابق بني االدارة املحلية يف ذي قار وممثلي ال�شركات ال�صينية
�سوم ��ر ع ��ام  2014يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي وفق االتفاقية ال�صينية العراقية".
بينم ��ا �أعلن ع ��ن املوافقة عل ��ى ا�ستحداث وي ��رى ،ان "املحافظة ه ��ي الرابح االكرب
جامع ��ة ال�شط ��رة يف ق�ض ��اء ال�شطرة عام لأنه ��ا ال تقدم اي �شيء م ��ن تخ�صي�صاتها
 2021لتكون ث ��اين جامعة ت�ستحدث من املحلي ��ة لتمويل هك ��ذا م�شاريع" ،م�شريا
جامعة ذي قار الأم ،بعد جامعة �سومر.
اىل "ع ��دد من امل�شاري ��ع اجلاري تنفيذها
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ك�ش ��ف حماف ��ظ ذي �ضمن االتفاقية ال�صينية يف حمافظة ذي
ق ��ار ،عن بن ��ود مذكرة تفاهم م ��ع ال�شركة قار واملتمثلة مبطار النا�صرية واملدار�س
( )CRBCال�صيني ��ة احلكومية حول  4ال�صيني ��ة التي ت�صل كلفه ��ا اىل تريليون
م�شاريع خدمية وتنموية.
دين ��ار" .واو�ض ��ح الغ ��زي ان "ه ��ذه
وق ��ال الغ ��زي يف بي ��ان الح ��ق تابعت ��ه امل�شاري ��ع ا�ضافي ��ة وال يك ��ون متويله ��ا
(امل ��دى) ،ان "االتف ��اق ت�ضم ��ن ان تق ��وم �ضم ��ن تخ�صي�صات املحافظ ��ة" ،متابع ًا،
ال�شرك ��ة بدرا�س ��ة  3م�شاري ��ع مهم ��ة يف �أن "مذك ��رة التفاه ��م ترتكز عل ��ى فقرتني
قط ��اع الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،وم�شاري ��ع ا�سا�سيت�ي�ن هم ��ا الدرا�س ��ات املجاني ��ة
اال�سكان والنق ��ل واخلدمات وخالل �ستة والتنفيذ على ح�س ��اب االتفاقية االطارية
�أ�شهر".
بعد موافقة املركز".
واو�ض ��ح الغ ��زي ،ان ��ه "يف ح ��ال تق ��دمي وكان ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
ال�شرك ��ة درا�س ��ة لأي م ��ن امل�شاري ��ع ف ��ان ك�شف ��ت يف (اواخ ��ر مت ��وز  )2022ع ��ن
تنفي ��ذ امل�ش ��روع ي�أت ��ي بع ��د ا�ستح�ص ��ال اتف ��اق اويل مع اجلان ��ب ال�صيني لإعداد
موافق ��ة احلكوم ��ة املركزي ��ة عل ��ى ذلك" ،خط ��ة م�شاريع �سرتاتيجي ��ة يف املجاالت
وا�ض ��اف ان "متوي ��ل امل�شاري ��ع �سيكون العمراني ��ة وال�صناعي ��ة والتو�س ��ع

�إغالق عدد من ال�صيدليات املخالفة يف املحافظة

الديوانية تزيل الأبنية واملخازن امل�شيدة
بـ "ال�سندويت�ش بنل"
الديوانية /املدى
وج ��ه حماف ��ظ الديواني ��ة زه�ي�ر عل ��ي
ال�شع�ل�ان� ،أم� ��س الثالث ��اء ،ب�إزال ��ة الأبنية
واملخ ��ازن املبني ��ة مب ��ادة (ال�سندويت� ��ش
بنل).
وبح�س ��ب وكال ��ة االنب ��اء الر�سمي ��ة ف� ��أن
"حماف ��ظ الديوانية زهري عل ��ي ال�شعالن
تر�أ� ��س اجتماع ��ا للجن ��ة العلي ��ا للدف ��اع
امل ��دين ،لتقيي ��م �إج ��راءات ال�سالم ��ة يف
م�ست�شفى الديواني ��ة التعليمي وم�ست�شفى
الن�سائي ��ة والأطف ��ال ،بح�ض ��ور مدير عام
�صح ��ة الديواني ��ة �صباح الهامل ��ي ومدراء
امل�ست�شفيات ومدير �شعبة الرقابة ال�صحية
ومدير الدفاع املدين حيدر حمادي".
وقال املحافظ زهري علي ال�شعالن" ،وجهنا
خ�ل�ال االجتم ��اع ب�إزالة الأبني ��ة واملخازن

املبنية من مادة (ال�سندويت�ش بنل) و�إزالة
�أل ��واح التغلي ��ف الداخل ��ي امل�صنوع ��ة من
اخل�شب والبال�ستك".
و�أ�شار ال�شعالن اىل "توفري عجالت �إطفاء
تعمل مل ��دة � 24ساعة بالإ�ضاف ��ة �إىل �إجراء
�أعمال �صيانة منظومات �إعطاء الأوك�سجني
داخ ��ل الرده ��ات ون�ص ��ب منظوم ��ة �إن ��ذار
ع ��ن احلريق تلقائي ��ة (متح�س�سات) تغطي
جميع بنايات و�أق�سام م�ست�شفى الديوانية
التعليم ��ي وم�ست�شف ��ى الن�سائية والأطفال
يف املحافظة".
فيما �أكد مدي ��ر الدفاع املدين يف الديوانية
حيدر حم ��ادي� ،أنه "متت خ�ل�ال االجتماع
مناق�ش ��ة �أهم الإج ��راءات الطبي ��ة وعملية
الإخ�ل�اء ومكافح ��ة الأوبئ ��ة وجاهزي ��ة
الدفاع املدين يف تق ��دمي الإمدادات الطبية
يف احل ��االت التي ت�ستدع ��ي تواجد الفرق

امليداني ��ة التابعة للدف ��اع املدين يف حاالت
احلوادث والعوار�ض الطارئة".
�إىل ذل ��ك� ،أغلق ��ت دائرة �صح ��ة الديوانية،
الي ��وم الثالث ��اء ،ع ��دد ًا م ��ن ال�صيدلي ��ات
والعي ��ادات املخالف ��ة لل�ضوابط وال�شروط
ال�صحية.
وق ��ال مدي ��ر عام �صح ��ة الديواني ��ة �صباح
حم�س ��ن� ،إن "املفارز ال�صحي ��ة التابعة �إىل
دائ ��رة �صح ��ة الديواني ��ة وب�إ�ش ��راف ق�سم
التفتي�ش وال�ش ��كاوى ،قامت بغلق عدد من
ال�صيدليات والعي ��ادات املخالفة ل�ضوابط
والتعليمات ،يف مركز املحافظة".
و�أ�ض ��اف حم�س ��ن� ،أن "الف ��رق التفتي�شي ��ة
تبذل جهود ًا م�ضاعفة يف تنفيذ مهام عملها
م ��ن خ�ل�ال القي ��ام بج ��والت ميداني ��ة على
ال�صيدليات والعيادات املنت�شرة يف عموم
املحافظة".

وزير التخطيط :م�ستمرون يف حتقيق التكامل
االقت�صادي مع دول املنطقة
 بغداد /املدى
�أك ��د وزي ��ر التخطي ��ط خال ��د بت ��ال النجم،
�أم� ��س الثالث ��اء� ،سع ��ي الع ��راق لتحقي ��ق
املزي ��د م ��ن التكام ��ل االقت�صادي م ��ع دول
املنطق ��ة ،فيم ��ا �أ�ش ��ار اىل ا�ستم ��رار العمل
على ا�ستكمال متطلب ��ات الربط الكهربائي
مع دول اخلليج وال�سعودية واالردن.
وقال ��ت وزارة التخطي ��ط يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى)� ،إن "وزي ��ر التخطي ��ط خالد بتال
النجم �شارك يف م�ؤمتر االخاء االقت�صادي
اال�ستثماري والريادي الذي تنظمه جمعية
االخاء االردني ��ة العراقية يف عمان ،بهدف
متك�ي�ن اال�ستثم ��ار واالعم ��ال يف الوط ��ن
العرب ��ي ،مب�شارك ��ة ع ��دد م ��ن ال ��وزراء
االردني�ي�ن وطيف وا�سع من رجال االعمال
من كال البلدي ��ن ،وحمافظ البن ��ك املركزي
العراقي".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "وزي ��ر التخطي ��ط
ا�ستعر� ��ض يف كلمت ��ه الت ��ي القاه ��ا يف
امل�ؤمتر ،واقع النم ��و االقت�صادي العربي،
وجمم ��ل التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه حتقيق
التكامل االقت�صادي بني الدول العربية".
و�أك ��د النج ��م يف كلمت ��ه" ،وج ��ود جمل ��ة
م ��ن القي ��ود االداري ��ة والفني ��ة ذات ال�صلة
باملوا�صفات وال�شحن و�شهادات امل�صادقة،

ي�ضاف لها غياب �سال�سل القيمة للمنتجات ،ال�سعودي ��ة" ،م�ش�ي�را اىل "ت�أ�سي�س كل من
وت�أ�شريات الدخول ،واختالف الت�شريعات املجل�س التن�سيق ��ي (العراقي-ال�سعودي)
العربية ،وحتديات اخرى ا�سهمت يف عدم و(العراقي-االردين-امل�صري)".
حتقيق التكامل االقت�صادي العربي".
وم�ض ��ى البي ��ان ال ��وزاري ىل �أن "الرتكيز
ودع ��ا" ،ال ��دول العربي ��ة اىل توحي ��د خ�ل�ال عم ��ل هذي ��ن املجل�س�ي�ن ج ��رى على
�سيا�ساته ��ا االقت�صادي ��ة ،ومن ��ح القط ��اع حم ��اور الطاق ��ة والزراع ��ة وال�صناع ��ة
اخلا� ��ص ال ��دور االك�ب�ر لتحقي ��ق التنمي ��ة والتج ��ارة واال�ستثمار امل�ست ��دام" ،م�ؤكدا
ال�شاملة".
"ا�ستم ��رار العمل على ا�ستكمال متطلبات
وحت ��دث ،عن "املي ��زان التج ��اري العراقي الرب ��ط الكهربائ ��ي م ��ع دول اخللي ��ج
م ��ع االردن واالم ��ارات واململك ��ة العربي ��ة وال�سعودية واالردن".

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من الشركة
العام��ة النت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة
املنطقة الوسطى باسم (شذى حسني
محم��د) يرج��ى عل��ى من يعث��ر عليها
تسليمها جلهة اإلصدار ...مع التقدير

احل�ض ��ري وقط ��اع النق ��ل ،مو�ضح ��ة ان
التخ�صي� ��ص امل ��ايل للم�ش ��روع ال ��ذي
حت�ص ��ل املوافق ��ة املركزي ��ة عل ��ى تنفيذه
�سيت ��م ام ��ا ع�ب�ر توف�ي�ر االعتم ��اد املايل،
او ب�إدراج ��ه �ضم ��ن االتفاقي ��ة العراقي ��ة
ال�صيني ��ة او ان تق ��وم ال�شرك ��ة بتنفي ��ذه
وفق قانون اال�ستثمار.
وي ��رى مراقب ��ون لل�ش� ��أن االقت�صادي يف
حمافظ ��ة ذي قار ان التوجه لتفعيل قطاع
االعمار واال�ستثم ��ار يف حمافظة ذي قار
يكت�سب اهمية كبرية يف ت�أمني املتطلبات
احلياتية لل�سكان املحليني الذين ما زالوا
يواجه ��ون نق�ص ��ا ح ��ادا يف اخلدم ��ات
اال�سا�سي ��ة وعج ��زا كب�ي�را يف البن ��ى
التحتي ��ة يف قطاع ��ات ال�صح ��ة وال�سك ��ن
والطرق والكهرباء ناهيك عن ارتفاع غري
م�سب ��وق مبعدالت البطالة الذي جتاوزت
حاجز الـ  40باملئة.
ي�ش ��ار اىل ان احلكوم ��ة املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ك�شف ��ت يف (ال�ساد� ��س
م ��ن ت�شري ��ن االول  )2021ع ��ن توجهات
ال�ستقطاب املزيد م ��ن ال�شركات الرو�سية
وال�صيني ��ة �ضم ��ن خطته ��ا لتطوي ��ر
القط ��اع اال�ستثم ��اري وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع
ال�سرتاتيجي ��ة يف املحافظ ��ة ،م�ؤك ��دة ان
ال�ش ��ركات هي االقرب للواق ��ع والتطبيق
كونه ��ا تعمل منذ عدة �سن ��وات بامل�شاريع
النفطية يف املحافظة.
وتعمل يف حمافظة ذي ق ��ار عدة �شركات
�صيني ��ة �ضمن عملي ��ات تطوير حقل نفط
الغراف وم�شروع ت�أهيل مطار النا�صرية
وم�شاري ��ع اخ ��رى لإن�ش ��اء االبني ��ة
املدر�سية.
و�أعلنت حمافظة ذي ق ��ار ،العام املا�ضي،
انط�ل�اق العم ��ل ب�إن�ش ��اء �أك�ث�ر م ��ن 100
مدر�س ��ة حديث ��ة يف عم ��وم املحافظ ��ة.
واو�ضح ��ت� ،أن "ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة
املتعاق ��دة عل ��ى تطوي ��ر وت�أهي ��ل مط ��ار
النا�صري ��ة الدويل ،با�ش ��رت اي�ض ًا ب�شكل
فعل ��ي ب�إن�شاء �أكرث من مائة مدر�سة ،وفق
ت�صاميم ع�صرية ومبوا�صفات حديثة".

توجيه بالإ�سراع يف �إجناز
�سرتاتيجية مكافحة املخدرات
 بغداد /املدى
�أوع ��ز جمل� ��س وكالء الأم ��ن الوطني،
�أم� ��س الثالث ��اء ،بالإ�س ��راع يف �إجن ��از
ال�سرتاتيجي ��ة الوطني ��ة ملكافح ��ة
املخدرات .وقال بيان �صادر عن املكتب
الإعالم ��ي مل�ست�ش ��ار الأم ��ن القوم ��ي
قا�س ��م الأعرج ��ي ،تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إن
"جمل� ��س وكالء الأم ��ن الوطن ��ي عقد
اجلل�سة اخلام�سة ع�ش ��رة لعام ،2022
برئا�س ��ة الأعرجي ،وبح�ض ��ور �أع�ضاء
املجل�س ،وناق�ش املو�ضوعات املدرجة
على ج ��دول �أعمال ��ه واتخ ��ذ القرارات
والتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن "املجل� ��س ناق� ��ش
�إجراءات مكافحة املخدرات يف العراق،
ووج ��ه بح � ّ�ث الهيئ ��ة الوطني ��ة العليا
ل�ش� ��ؤون املخدرات وامل�ؤث ��رات العقلية
عل ��ى الإ�س ��راع ب�إجن ��از ال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخدرات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املجل� ��س �أكد �ضرورة
تفعي ��ل اجلهود بالتن�سي ��ق مع اجلهات
ذات العالقة ،لتلبي ��ة املتطلبات الالزمة
يف جم ��ال مكافح ��ة املخ ��درات يف
الع ��راق ،و�إعداد تقري ��ر ن�صف �سنوي
ع ��ن الإجراءات والإجن ��ازات املتحققة
و�إر�سال ��ه �إىل �أمانة �س ��ر جمل�س وكالء
الأم ��ن الوطن ��ي ،لغر� ��ض االط�ل�اع
على �س�ي�ر تقدم عم ��ل الهيئ ��ة ،واتخاذ
التو�صيات الالزمة لدعم تلك اجلهود".
كما وافق املجل� ��س بح�سب البيان على
"�إبرام حم�ضر تعاون بني وزارة العدل
يف احلكوم ��ة االحتادية ووزارة العمل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة يف حكوم ��ة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،بعد تعديل ��ه وفقا ملا
جاء يف اجتماع املجل�س".
وك�شف ��ت وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة،
يف وق ��ت �ساب ��ق عرب م�س� ��ؤول الإعالم
يف املديرية العام ��ة ملكافحة املخدرات،
العقي ��د ب�ل�ال �صبح ��ي ،ع ��ن كمي ��ة
املخ ��درات امل�ضبوط ��ة واملتهم�ي�ن به ��ا

خالل الن�ص ��ف الأول من العام اجلاري
.2022
وق ��ال �صبح ��ي� ،إن "املديري ��ة العام ��ة
ملكافح ��ة املخ ��درات� ،ألق ��ت خ�ل�ال �أول
� 6أ�شه ��ر م ��ن ه ��ذا الع ��ام ،القب�ض على
�أكرث م ��ن  8200متهم بتجارة وترويج
وتعاطي املخدرات".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�أك�ث�ر املناط ��ق الت ��ي
ر�ص ��دت به ��ا عملي ��ات الرتوي ��ج
واالجت ��ار باملخدرات ،ه ��ي املحافظات
احلدودي ��ة الت ��ي تك ��ون م�ستهدف ��ة من
قبل الع�صابات ،منها مي�سان والب�صرة
والأنب ��ار ،فيم ��ا ترب ��ط حمافظ ��ة بابل
ب�ي�ن الو�س ��ط واجلنوب ،ويت ��م عربها
نق ��ل امل ��واد املخ ��درة �إىل الو�س ��ط �أو
ال�شمال".
وب�ّي�نّ �صبح ��ي� ،أن "مناط ��ق الر�صافة
يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،ت�صدرت املناطق
الأك�ث�ر جت ��ارة وتعاطي ��ا للم ��واد
املخ ��درة ،فيم ��ا تع ��د حمافظ ��ة املثن ��ى
جنوب ��ي العراق ،م ��ن الأك�ث�ر انت�شارا
للمخدرات".
بح�س ��ب �صبحي ،ف�إن "امل ��واد املخدرة
الت ��ي يت ��م �ضبطه ��ا ،تك ��ون م ��واد
من�شط ��ة جلهاز الع�ص ��ب املركزي مادة
الكري�ست ��ال وحب ��وب الكبتاغ ��ون،
وخ�ل�ال الن�ص ��ف الأول من ه ��ذا العام،
مت �ضب ��ط �أكرث م ��ن  210كيلو غرامات
من املخدرات ،بينها �أكرث من  180كيلو
غراما من مادة الكري�ستال".
و�أكد �صبح ��ي� ،أن "نحو  90باملئة من
امل ��واد املخدرة يتم تهريبها عرب الطرق
واملناف ��ذ غ�ي�ر الر�سمي ��ة ،وع ��ن طريق
ال�شريط احلدودي بني العراق و�إيران
من خالل الأه ��وار �أو طريق ال�صحراء
م ��ن اجله ��ة الغربية عن طري ��ق منطقة
القائم من جهة الأنبار و�سوريا".
يف عام  2021املن�صرم ،اعتقل � 11ألفا
م ��ن املتاجرين واملتعاط�ي�ن واملروجني
للمخ ��درات يف الع ��راق ،بح�س ��ب
�إح�صائية ر�سمية لوزارة الداخلية.
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ع�ضو لجنة النهو�ض بالواقع الريا�ضي د.هالل عبدالكريم:

ّ
ن�ستمد ق ّوتنا من قرارات جمل�س الوزراء  ..وجدران اال�ستقاللية
حتمي الفا�شلني!
لن َ
كتب بطريقة �صحيحة  ..وقوى الفو�ضى تعيق طموحات الريا�ضيين!
 القوانين والأنظمة لم ُت ْ

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد د.هالل عبدالكرمي ،ع�ضو جلنة
"النهو�ض بالواق ��ع الريا�ضي" �أن
ركيزة م�ش ��روع اللجن ��ة هي اطالق
ُن�صف ��ة
الئح ��ة معاي�ي�ر حُم� �دّدة وم ِ
جل ��دوى بق ��اء م�س� ��ؤويل �أ�ص ��غر
م� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ة �إىل �أكربه ��ا
ليت�س� � ّنى لها تنفيذ �سيا�سة التطوير
اجلدّي للمرحلة املقبلة ،عالوة على
�إعادة النظ ��ر يف القوانني اجلديدة
ح�ص ��نت االحت ��ادات واللجنة
التي ّ
الأوملبي ��ة بج ��دران اال�س ��تقاللية
و�أفرغ ��ت مب ��ادىء العمل امل�ش�ت�رك
م ��ن اله ��دف الوطن ��ي الأ�س ��مى
ب�صناعة البطل الأوملبي.
وق ��ال د.ه�ل�ال ل� �ـ (امل ��دى) يف �أول
مُكا�ش ��فة لل�ص ��حافة ع ��ن موجب ��ات
ت�ش ��كيل اللجنة واحللقات املرتبطة
معه ��ا " :دُعي ��ت للعمل �ض ��من جلنة
النهو�ض بالواقع الريا�ضي للقناعة
املُ�س ��تندة �إىل اخل�ب�رة العلمي ��ة
وامليداني ��ة ،ومت ت�ش ��كيلها بق ��رار
هيئ ��ة ال ��ر�أي يف وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة بجل�س ��تها االعتيادي ��ة
الثالثة املنعق ��دة بتاريخ  12كانون
الأول  ،2021وعم�ل ً�ا ب�ص�ل�احيات
وزي ��ر ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدن ��ان
درج ��ال الذي �أ�ص ��در �أمر ًا بت�س ��مية
رئي�س و�أع�ض ��اء اللجنة يف الثالث
والع�ش ��رين م ��ن �آذار  ،2022نظر ًا
ال�س ��تمرار تدهور الواقع الريا�ضي
يف العراق".
�أع�ضاء اللجنة
و�أ�ض ��اف "ير�أ�س اللجنة م�ست�ش ��ار
الوزارة ل�ش� ��ؤون الريا�ضة د.ح�سن
عل ��ي ك ��رمي ،و�ض� �مّت لع�ض ��ويّتها
�أ.د�.ص ��باح قا�س ��م عمي ��د كلي ��ة
الرتبي ��ة البدني ��ة وعلوم الريا�ض ��ة
يف جامع ��ة بغداد و�أ.دعم ��ار طاهر
عمي ��د كلي ��ة الإع�ل�ام يف جامع ��ة
بغ ��داد و�أ.د.غ�س ��ان حممد �ص ��ادق
و�أ.د.قتيبة احمد �شهاب و�أ.د.كاظم
الربيع ��ي و�أ.د.عل ��ي عبدالزه ��رة
الها�ش ��مي و�أ.د.ماه ��ر ع ��واد
ود�.إميان �ص ��بيح ود.حممد كوجة
واملتحدّث (�أكادمييون) ود.ح�س�ي�ن
العمي ��دي رئي�س احتاد كرة ال�س ��لة
ود.عالء جابر عبود مدير الن�ش ��اط
املدر�س ��ي يف تربية الك ��رخ الأوىل،
وعقدن ��ا �أك�ث�ر م ��ن اجتم ��اع من ��ذ
�أواخر �ش ��هر �آذار املا�ض ��ي ملناق�ش ��ة
عديد الق�ض ��ايا الت ��ي تخت�ص بعمل
جلنتنا".

الريا�ض ��ية الفو�ض ��ى وخلط ��ت
الأوراق ،و�ض ��اع فيه ��ا ال ��كل،
وب ��رزت ق ��وى ا�س ��تغ ّلت الفو�ض ��ى
ه ��ذه و�أ�ص ��بحت �أقوى م ��ن اللجنة
الأوملبي ��ة ووزارة الريا�ض ��ة
وحت ��ى من االحتادات نف�س ��ها التي
ا�س ��تفادت م ��ن الو�ض ��ع املرتبك من
تن�ص ��ل الأندية عن واجباتها،
خالل ّ
فتج� � ّذرت ال�س ��لبيات بوا�س ��طة
جمامي ��ع م�س ��يطرة على الفو�ض ��ى
وتعي ��ق طموحات الريا�ض ��يني يف
تطوير �ألعابهم"!

حلول عقيمة
و�أو�ض ��ح "بع� ��ض احلل ��ول
كان ��ت عقيم ��ة يف عملي ��ة انها� ��ض
الريا�ض ��ة ،ب ��ل �أن نتائجها �س ��لبيّة،
لأن الت�ش ��خي�ص مل يك ��ن علم ّي� � ًا وال
مو�ض ��وعي ًا ،والواقع يُفيد ب�أنه ّ
كل
حل جزئي لق�ض ��ية كبرية م�ص�ي�ره
الف�ش ��ل ،مث ��ل اللج ��ان املنبثق ��ة عن
الق ��رار احلكوم ��ي  140ل�س ��نة
 2019وما �أت�ص ��ل بقانوين اللجنة
الأوملبي ��ة واالحت ��ادات وتر ّي ��ث
الأندي ��ة بانتظ ��ار قانونه ��ا ّ
املعطل،
ّ
كل ذل ��ك ع ّم � َ�ق اجل ��راح يف ج�س ��د
الريا�ضة العراقية ،ولهذا ّ
مت البحث
عن بديل �ش ��امل مرتبط بكل �أركان
الريا�ضة له عالقة بتكوين م�شروع
ريا�ض ��ي كب�ي�ر يتناغ ��م م ��ع تق� �دّم
املجتمع ثقافي ًا و�سلوكي ًا ،فتبلورت
فكرة ت�شكيل جلنة وطنية للريا�ضة
العراقية من خالل م ��ا طرحه وزير
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدنان درجال
وتب ّن ��اه امل�ست�ش ��ار د.ح�س ��ن عل ��ي
ك ��رمي ال ��ذي ميتل ��ك �أف ��كار ًا ناجعة

باندف ��اع خمل� ��ص لإنقاذ الريا�ض ��ة
ممّا تعانيه ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حُ بِّه لعملهِ ،
ولدي ��ه ت ��وازن ب�ي�ن ق ��راءة الواقع
واحللول ال�ضرورية له".
مكونات املجتمع
ّ
وب�ّي�نّ "�أثن ��اء مداوالتنا امل�س ��تمرة
حول امل�ش ��روع �أقرتحنا زجّ ممثلني
عن دوائ ��ر تتماهى طبيع ��ة �أعمالها
م ��ع موجب ��ات التع ��اون لإجن ��اح
امل�ش ��روع مث ��ل وزارات املالي ��ة
والتخطي ��ط والدف ��اع والداخلي ��ة
والرتبية والتعليم العايل وال�صحة
والريا�ض ��ة وجلنة ال�شباب النيابية
و�أمان ��ة بغ ��داد واللجن ��ة الأوملبية،
�أي مكوّ ن ��ات من املجتم ��ع ك ّله تقود
عملي ��ة بن ��اء وتطوي ��ر الريا�ض ��ة
لل�سنني القادمة".
تق�صري امل� ّؤ�س�سات
وع ّلق د.هالل على مدى العالقة بني
ت�س ��مية اللجن ��ة لإنها�ض الريا�ض ��ة
كدلي ��ل عل ��ى حت ّم ��ل امل� ّؤ�س�س ��ات

القيادي ��ة الريا�ض ��ية م�س� ��ؤولية
تلك� ��ؤ م�س�ي�رتها وانهياره ��ا،
بقول ��ه "بالفع ��ل هن ��اك تق�ص�ي�ر
وا�ض ��ح من تل ��ك امل� ّؤ�س�س ��ات دعانا
لت�س ��مية اللجن ��ة ب�أنه ��ا ته ��دف اىل
النهو� ��ض بواقعه ��ا ،وتوج ��د قيود
غ�ي�ر منظ ��ورة حت ��ول دون جن ��اح
الريا�ض ��يني يف خمتل ��ف الألع ��اب
مث ��ل ت�ش ��ريع قوان�ي�ن و�أنظم ��ة مل
ُتكت ��ب بطريق ��ة �ص ��حيحة ،ومل
للمتخ�ص�ص�ي�ن
ت�ض ��ع معايري تتيح
ّ
والريا�ض ��يني احلقيقي�ي�ن احت�ل�ال
املواق ��ع الت ��ي حتت ��اج اىل كفاءتهم
و�س ��معتهم ليتم ّكن ��وا م ��ن قي ��ادة
ُ
م� ّؤ�س�سات الريا�ض ��ة با�ستقرار من
دون م�شاكل".

اللجنة العليا
و�أف ��اد ع�ض ��و جلن ��ة النهو� ��ض
بالريا�ضة حول ماهية ال�صالحيات
املتو ّف ��رة له ��ا لتمتلك �س ��طوة �إعادة
تنظي ��م العم ��ل الريا�ض ��ي بنط ��اق
وا�س ��ع "�أن ��ه �أح ��د �أه� � ّم الأ�س ��ئلة
املحوري ��ة الت ��ي حتتاج اىل ُ�س ��لطة
وا�ضحة وهذا ما واجهتُ به الوزير
درج ��ال وامل�ست�ش ��ار ك ��رمي� ،إذ �أن
هيكليّتنا بت�ش ��كيل اللجنة لها �أبعاد
علم ّي ��ة وفن ّي ��ة تفتق ��د �س�ت�راتيجية
بن ��اء الريا�ض ��ة بر�ؤي ��ة �ش ��املة
ودرا�سة ُتقدَّم �إىل اللجنة الرئي�سية
العلي ��ا والت ��ي مل تنبثق بع ��د كونها
م ��ن �ص�ل�احية جمل� ��س ال ��وزراء،
اخلا�ص ��ة
و�س ��تعتمد على تقاريرنا
ّ
بنهو�ض الريا�ضة ،وتتكوّ ن اللجنة
من رئي�س (وزير الريا�ضة) ونائب
رئي� ��س (رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية)
كون ا�شراكهما ي�أتي لغر�ض �ضمان
التنفي ��ذ ومتابعته ،وكذلك �أمني عام
ومق ّرر و�أع�ضاء ميثلون امل� ّؤ�س�سات
احلكومي ��ة ،وهن ��اك جلن ��ة �أخ ��رى
ت�ض� � ّم ثالث ��ة خ�ب�راء يح�ض ��رون
�أجتماع ��ات اللجن ��ة العلي ��ا لإب ��داء
الر�أي ،و�صراحة ف�إن جلنتنا ت�ستم ُّد
قوتها من ق ��رارات جمل�س الوزراء
ال ��ذي ينظ ��ر يف تو�ص ��يات اللجنة
العليا ويحوّ لها ب�ص ��يغة توجيهات
اىل الوزارات وامل� ّؤ�س�س ��ات املعنيّة
بق�ض ��ايا الريا�ض ��ة و ُتلزم بتطبيقها
لأهميته ��ا ،وال تفوتن ��ي الإ�ش ��ارة
اىل وجوب و�ض ��ع معاي�ي�ر من قبل
جلنتن ��ا الختيار ممثل ��ي الوزارات
لأن م�ش ��كلة ريا�ض ��تنا تكم ��ن يف
اال�شخا�ص ولي�س الكيانات".

احتادات م�ستفيدة
وذكر د.هالل "�أن قانون االحتادات
وكذلك الأوملبية مل يت�ضمّن معايري
تقيي ��م الأداء ك ��ي ُيق ��ال للريا�ض ��ي
والإداري وامل�س� ��ؤول �أن ��ت فا�ش ��ل
�أو ناجح ،ولهذا �أجتاحت ال�س ��احة

�ألعاب منتهية!
وب�ش� ��أن كيفي ��ة مواجه ��ة القوانني
الت ��ي مَنح ��تْ اال�س ��تقاللية للجن ��ة
الأوملبي ��ة واالحت ��ادات و�ص� �عّبت
ّ
التدخ ��ل يف �ش� ��ؤونها لغر� ��ض
النهو� ��ض بالريا�ض ��ة� ،أج ��اب "ال

يوجد م ��ن يُحا�س ��ب �أي احت ��اد �إذا
خ�س ��ر ،فه ��ذا احتاد كرة ال�س ��لة منذ
ع�ش ��رين عام� � ًا يوا�ص ��ل اخفاقات ��ه
م ��ن دون �أن يحا�س ��به �أحّ ��د ال قب ��ل
�ص ��دور قانون ��ه وال بع ��ده ،وهكذا
احتادات امل�صارعة والكرة الطائرة
واجلمب ��از وال�س ��باحة وغريه ��ا،
�ألع ��اب بات ��ت مُنتهي ��ة وتعي�ش على
تاريخها! وهنا البد من �إعادة النظر
بتوحيد عمل الأوملبية واالحتادات
والأندي ��ة و�إقام ��ة م�ش ��اريع مه ّم ��ة
يف �أماك ��ن ع�ص ��ب الريا�ض ��ة� ،أي
نطلب من كل احت ��اد تقدمي برنامج
تطويري يف �ص ��ناعة �إجناز نوعي
لالع ��ب وم ��درب وحك ��م ،ويتم دعم
الربنامج من قبلنا".
�أكادميية التطوير
ونبّه �إىل "�أن �أغلب �أنديتنا ك�س ��ولة
يف �ص ��ناعة البط ��ل ،وم ��ن يدف ��ع
الثم ��ن ه ��و االحت ��اد عندما يخ�س ��ر
املنتخب ب�س ��بب خلوِّ ه من الالعبني
املُبدع�ي�ن يف دوري الأندية ،وعلينا
�أال ني�أ� ��س ،ب ��ل نبحث ع ��ن البديل،
و�شخ�ص ��ي ًا طلب ��تُ م ��ن احت ��اد كرة
ال�س ��لة �أن ي� ِّؤ�س ���س �أكادمييّة ت�ض� � ُّم
�أق�س ��ام تطوي ��ر الالع ��ب وامل ��درب
واحلك ��م ،ويت ��د ّرب العب ��و الأندية
فيه ��ا لالرتق ��اء ب ��الأداء مقابل مبلغ
ال يتج ��اوز  1000دوالر ع ��ن 10
العبني مث ًال ،بد ًال من �إقامة مع�س ��كر
يف لبن ��ان �أو م�ص ��ر ي�س ��تن ّز ُف منها
� 20أل ��ف دوالر �أو �أك�ث�ر ،و�أمتن ��ى
�أن يفتت ��ح االحت ��اد نواف ��د الربامج
املجان ّي ��ة يف التطوي ��ر الفن ��ي
مل�ص ��لحة فرقن ��ا والعبين ��ا ،ويقين� � ًا
�ست�ص ��بح الأكادميية مبرور الزمن
ذات �صبغة عربية وعاملية".
نقاط تقييم
و�أنه ��ى د.ه�ل�ال حديث ��ه بالق ��ول
"على وزارة ال�ش ��باب �أن ت�ضع من
ب�ي�ن نق ��اط تقييمه ��ا للأندي ��ة مدى
تخ�ص�صات
�إمكانيتها يف ا�س ��تثمار ّ
امل�صارعة وكرة ال�س ��لة وكرة القدم
ال�س ��تحداث �أكادمي ّي ��ات ت�ش ��غيليّة
للمدرب�ي�ن ،ومت ّثل م�ص ��ادر متويل
مه ّم ��ة له ��ا ،وبالن�س ��بة للأوملبي ��ة ال
نطل ��ب منها حُما�س ��بة االحت ��ادات،
بل �أن تتح ّرك لو�ض ��ع معايري تقييم
�أن�ش ��طتها الداخلي ��ة واخلارجي ��ة
والإبداعي ��ة �س ��نوي ًا وتعل ��ن ذل ��ك
لو�س ��ائِل الإعالم لدعم الن�شيط على
ا�س ��تمرار متيزه وحتذي ��ر اخلامل
ب�أنه مل يعد مو�ضع ثقة وال ي�ستحق
املوقع وتغيريه �أمر و�شيك"!

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

ت�صريح درجال
قد �أكون ممّن ُذهِ ل من ت�صريحات عدنان درجال الأخرية لو�سائل
الإعالم والتي مل ُتك ّلفني لالطالع على كل تفا�صيلها �سوى ت�صفح
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي والقن ��وات الف�ض ��ائية وهي تربز
ب�ش ��كل وا�ضح طلب الوزير درجال �أن يكون ق�سم من احلديث (ال
يخ� � ُرج للإع�ل�ام)! و�إن ما يخرج يجب ال ي�ؤ ّث ��ر علينا خارجي ًا يف
وقت تنا�س ��ى �أن هناك �أكرث من ع�ش ��رة �أجهزة ت�سجيل وكامريات
تو ّثق حديثه وتت�سابق على ّ
بث ون�شر �أي �سبق �صحفي وت�صريح
مُثري ل�سبب ب�سيط وهو �أنه يتحدّث يف م�ؤمتر �صحفي ولي�س يف
اجتماع مُغلق!
ما كان يخ�ش ��ى منه درجال و�ص ��ل ملاليني امل�ش ��اهدين يف الداخل
واخل ��ارج �س ��واء بعلم ��هِ وقناعتهِ �أم بز ّلة ل�س ��ان غري مق�ص ��ودة!
�إال �أنه ��ا ت� � ّد ُل عل ��ى وج ��ود خل ��ل يف ثقاف ��ة الت�ص ��ريح والتعامل
احل�سا�س ��ة الت ��ي تتط ّلب ق ��در ًا كبري ًا من ال�س ��يطرة
م ��ع املواقف ّ
وال�ضبط بالتعامل مع الكلمات يف املكان والوقت املنا�سب �إ�ضافة
اىل تقدير �أهمية ما يطلق من ت�ص ��ريحات من �شخ�ص� �يّة م�س�ؤولة
ميكن �أن ت�ش� � ّكل �أد ّل ��ة يتع ّكز الآخرون عليها يف بن ��اء �أي قرار قد
ي�ض ُّر مب�صلحة كرة القدم العراقية!
لي�س من املنطق �أن تتزامن تلك الت�صريحات وخا�صة فيما يتع ّلق
مب�صري البلد نتيجة الأزمة ال�سيا�سية وتخوّ ف النا�س ملا �ست�ؤول
اليه الأو�ض ��اع الداخلية م ��ع تزايد قلق اجلمهور الريا�ض ��ي �إزاء
خرب احت ��اد ك�أ� ��س اخلليج العربي لك ��رة القدم مبوا�ص ��لة جلنته
التفتي�ش ��ية زي ��ارة الكويت البل ��د البديل لتنظي ��م خليجي  25يف
حالة تعثرّ �إقامتها يف العراق ،ويرى البع�ض �أن ت�ص ��ريح درجال
منح االحتاد اخلليجي الذريعة يف نقل البطولة عطف ًا على مقولة
(و�شهد �شاهد من �أهلها ..وم�س�ؤوليها)!
احلقيقة منذ ا�ستالم احتاد الكرة احلايل امل�س�ؤولية ،ونحن نت�أمّل
�أن تتغيرّ فل�س ��فة الإدارة و�أ�س ��لوب ال�س ��يطرة على الت�ص ��ريحات
والتعامل مع و�سائل الإعالم ب�شيء من االحرتافية ،وخا�صة بعد
االنتقادات التي وجِّ هَت لالحتاد ال�س ��ابق واتهامه بفو�ضى العمل
وت�سابق م�س� ��ؤوليه على اطالق الت�صريحات غري املُ�سيطر عليها
ع�ض ��لة
ممّا �س� �بّب الكثري من الأزم ��ات لنتفاج�أ هذه امل ّرة بذات املُ ِ
التي يبدو �أنها �أ�ص ��بحت متوارثة ،و�أن هناك �إ�صرار على جتاهل
والتخ�ص ���ص يف توزيع املهام م ��رور ًا بتهذيب وانتقاء
املركزي ��ة
ّ
الن�ص
كل م ��ا ي�ص ��در عن االحتاد جت ّنبا لأية هف ��وة �أو خروج عن ّ
املُتفق عليه عند احلديث لو�سائل الإعالم واجلماهري.
مي�ض عليه عام على ا�ستالمه
حديثنا ال يُ�ش ّكل �ضغط ًا على احتاد مل ِ
امل�س�ؤولية وال مي ّثل وجهة نظر تتما�شى مع تر ّقب �سقوطه ودفعه
باجتاه حماولة النيل منه لأ�سباب �شخ�صية �أو غريها بقدر ماهو
ا�س ��تباق لأزمات قادمة �إذا ما ا�س ��تم ّر تكرار تلك الأخطاء من دون
ت�ص ��حيح وتغيري جذري يف كيفية التوا�ص ��ل وط ��رح املعلومات
عرب تفعيل دور املكتب الإعالمي والناطق الر�سمي الذي يبدو �أنه
ب ��ات مي�س ��ك ب�أكرث من كرة بيد واحدة بع ��د �أن تعدّدت املهام التي
يُك ّلف بها بد ًال من تركيز جهوده نحو واجبه الرئي�سي املُعلن!
باخت�ص ��ار..عدنان درج ��ال بتاريخه واندفاعه للنجاح وحر�ص ��ه
عل ��ى قي ��ادة الك ��رة العراقي ��ة ال ميك ��ن التجري ��ح ب ��ه �أو التقلي ��ل
م ��ن دوره ،وح�ي�ن ن�ش�ي�ر اىل وجود خل ��ل يف الإدارة �أو ت�س� � ّرع
بالت�ص ��ريحات فهي ال ُت�ش ِّكل مثلبة �أو انتقا�ص من �شخ�صيته ،بل
ه ��ي درع وقاية لال�س ��راع يف تغيري النهج املُ ّت َب ��ع بالتف ّرد بالر�أي
واالبتع ��اد ع ��ن الن�ص ��يحة والذه ��اب نح ��و احت�ض ��ان الكف ��اءات
الإداري ��ة الت ��ي تق� �دّم اال�ست�ش ��ارة ال�ص ��حيحة ،وتوزي ��ع امله ��ام
وتوجي ��ه وتوحي ��د اخلط ��اب الإعالم ��ي لكاف ��ة �أع�ض ��اء االحت ��اد
والرتكي ��ز على �أداء الأعمال لتتحدّث بنف�س ��ها بد ًال من االن�ش ��غال
ببهرجة الأ�ضواء ..وفِخاخ الإعالم!
لي�س من المنطق �أن تتزامن تلك
الت�صريحات وخا�صة فيما يتع ّلق بم�صير
البلد نتيجة الأزمة ال�سيا�سية وتخوّف
النا�س لما �ست�ؤول اليه الأو�ضاع الداخلية
مع تزايد قلق الجمهور الريا�ضي �إزاء خبر
اتحاد ك�أ�س الخليج العربي لكرة القدم
بموا�صلة لجنته التفتي�شية

تين هاج يطرد �أربيل تختتم مناف�سات دوري الدراجات للأندية

رونالدو من الفريق!
 متابعة  /املدى
طالب الهولندي �إري��ك تني هاج ،املدير الفني
ملان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي� ،إدارة فريقه
باملوافقة على رحيل النجم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو خالل االنتقاالت
ال���ص�ي�ف�ي��ة احل��ال �ي��ة .وي �ب��دو �أن
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،يقرتب
من التعاقد مع رون��ال��دو ،قبل
ن �ه��اي��ة امل�يرك��ات��و ال�صيفي.
وبعث كري�ستيانو رونالدو
م�ن��ذ ��ش�ه��ر مت ��وز امل��ا��ض��ي،
ع��ن ط��ري��ق وك �ي��ل �أع�م��ال��ه
خ��ورخ��ي م�ي�ن��دي��ز بطلب
لإدارة مان�ش�سرت يونايتد،
م��ن ال�سماح ل��ه بالرحيل
خالل املريكاتو ال�صيفي.
وي��رغ��ب رون��ال��دو بالفعل
يف م� �غ���ادرة م��ان���ش���س�تر
ي��ون��اي �ت��د ،ل �ع��دم تنا�سق
ط��ري �ق��ة ل �ع �ب��ه م ��ع امل� ��درب
�إري� ��ك ت�ين ه ��اج .و�سيغيب
كري�ستيانو رون��ال��دو للمرة
الأوىل يف تاريخه عن امل�شاركة
يف دوري �أبطال �أوروب��ا ،حيث
�سي�شارك يف حدث فردي مب�سابقة
ال ��دوري الأوروب� ��ي .وك�شفت �صحيفة
"تيلغراف" ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أن الإدارة
�أك��دت لينت ه��اج ب�أنها توافق على رحيل
كري�ستيانو رونالدو ،ب�شرط �أن يجد فريق
ق��ادر على دف��ع مقابل م��ادي للح�صول على
خدماته!

 بغداد  /املدى
تف ��وّ ق دراج ��و �أندي ��ة ال�ص ��ناعة واحلدب ��اء
والرفاعي ون ��وروز يف بطول ��ة املرحلة الثالثة
م ��ن دوري الدراج ��ات ال ��ذي �أقي ��م يف حمافظة
�أربي ��ل مب�ش ��اركة وا�س ��عة م ��ن �أندي ��ة الو�س ��ط
واجلنوب والفرات الأو�س ��ط وال�ش ��مال للفئات
الأربع املتقدّمني وال�شباب والنا�شئني والن�ساء.
وق ��ال �س ��اجد �س ��ليم ،املن�سّ ��ق الإعالمي الحتاد
الدراج ��ات لـ(امل ��دى) �:أق ��ام االحت ��اد امل�ؤمت ��ر
الفن ��ي للبطول ��ة قبل انط�ل�اق املناف�س ��ات بيوم

واحد بح�ض ��ور كافة �أع�ض ��ائه وممثلي الأندية
مف�ص ��ل عن
امل�ش ��اركة يف البطول ��ة ومت �ش ��رح ّ
ال�س ��باقات وم�س ��افات الطري ��ق م ��ن قب ��ل جلنة
امل�سابقات وجلنة احل ّكام يف االحتاد.
و�أ�ض ��اف �أ�س ��فرت النتائ ��ج النهائي ��ة للمرحل ��ة
ع ��ن فوز فريق ال�ص ��ناعة باملرك ��ز الأول وكوية
باملرك ��ز الثاين و�أربيل ج ��اء ثالث الرتتيب� ،أما
فريق احل�شد ال�ش ��عبي �أحت ّل املركز الرابع لفئة
املتقدّمني .وبينّ "يف مناف�س ��ات ال�شباب� ،أحرز
الرتتي ��ب الأوّ ل ن ��ادي احلدب ��اء م ��ن املو�ص ��ل،
وج ��اء ده ��وك ثاني� � ًا وال�ص ��ناعة ثال ��ث الفرق،

ويف مناف�س ��ات النا�ش ��ئني جاء ن ��ادي الرفاعي
بالرتتي ��ب الأوّ ل ونادي الدف ��اع اجلوي باملركز
الثاين و�أربي ��ل �أحت ّل الرتتي ��ب الثالث� ،أما يف
مناف�سات الن�ساء فقد �أحرز نادي نوروز باملركز
الأول و�أربي ��ل ث ��اين الرتتي ��ب والأعظمية جاء
باملركز الثالث".
و�أ�ش ��ار �س ��اجد �إىل "�أن مناف�س ��ات اليوم الأول
ل�سباق الفرقي �ض ��د ال�ساعة لقطع م�سافة ٤٥كم
�شهدت فوز نادي ال�صناعة باملركز الأول ونادي
احل�ش ��د ال�ش ��عبي ثانيا ونادي كوية ثالث ًا ،ويف
�س ��باقات ال�ش ��باب للفرق ��ي �ض ��د ال�س ��اعة لقطع

م�س ��افة ٣٠ك ��م �أح ��رز ن ��ادي احلدب ��اء املرك ��ز
الأول وده ��وك ثاني� � ًا وال�ص ��ناعة ثالث ًا".وذك ��ر
"ج ��اء ن ��ادي �أربيل �أو ًال يف �س ��باق النا�ش ��ئني
للفرقي �ض ��د ال�ساعة لقطع م�س ��افة ٢٠كم ،وح ّل
بالرتتيب الثاين نادي الدفاع اجلوي� ،أما نادي
الكاظمية �أحت ّل الرتتيب الثالث ،ويف مناف�سات
الن�س ��اء ل�س ��باق الفرق ��ي �ض ��د ال�س ��اعة لقط ��ع
م�س ��افة ٢٠ك ��م ج ��اء �أوّ ًال نادي ن ��وروز و�أربيل
ثاين الرتتي ��ب والأعظمي ��ة بالرتتي ��ب الثالث،
وبالنتيج ��ة الفرقية لفئة ال�ش ��باب الفردي العام
لقطع م�س ��افة ٨٠كم �أحرز ن ��ادي احلدباء املركز

على خلف ّية �أحداث ت�ضييف لقاء ال�شرطة

حظ��ر ملع��ب الديوانية و�إيقاف العنكو�ش��ي �س��نة واحدة!

 بغداد  /املدى
اجتمعت جلنة االن�ض ��باط يف احتاد كرة
القدم للنظر يف ال�ش ��كوى املقدمة من قبل
نادي ال�شرطة �ضد رئي�س نادي الديوانية
ال�س ��ابق ح�س�ي�ن العنكو�ش ��ي على خلفية
�أحداث مباراة فريقي ال�شرطة والديوانية
�ض ��من الدوري املمتاز ي ��وم الأربعاء 29
حزي ��ران املا�ض ��ي .وذك ��ر بي ��ان الحت ��اد
الك ��رة "�أن اللجنة �ش ��رعت يف حتقيقاتها
وا�س ��تمعت �إىل �إفادة ممثل نادي ال�شرطة
ع�ض ��و الهيئ ��ة الإداري ��ة للنادي حت�س�ي�ن
اليا�سري الذي بينّ تفا�صيل الأحداث بعد
انتهاء املباراة ،و�أ�شار �إىل الدور ال�سلبي
للم�ش ��كو منه ح�سني العنكو�شي من خالل
ت�ص ��ريحاته التحري�ض ��ية يف و�س ��ائل
الإع�ل�ام ،كم ��ا �أك ��د �أن هن ��اك �س ��يناريو
معد ًا �س ��لف ًا لهذه الأح ��داث بظهور بع�ض
م�ش ��جّ عي الديوانيّة يهتفون (كلها لعيون

العنكو�ش ��ي) وكم ��ا ج ��اء يف الإف ��ادة
التحريرية للم�شتكي".
وا�ض ��اف "ا�س ��تمعت اللجن ��ة �إىل �أق ��وال
امل�ش ��كو من ��ه حيدر جاب ��ر �ش ��هيد ،رئي�س
الهيئة الإداري ��ة امل�ؤقتة لنادي الديوانية،
وق ��د ب�ّي�نّ �أن الهيئ ��ة الإداري ��ة امل�ؤقت ��ة
ال عالق ��ة له ��ا مب ��ا ح�ص ��ل م ��ن حتري� ��ض
للجمه ��ور ،و�أ�ض ��اف �أن رئي� ��س الهيئ ��ة
الإدارية ال�س ��ابق ح�س�ي�ن العنكو�شي هو
ال�س ��بب يف �إث ��ارة اجلمه ��ور م ��ن خ�ل�ال
ت�ص ��ريحاته التحري�ض� �يّة يف و�س ��ائل
الإع�ل�ام ،وكذل ��ك �ص ��فحته ال�شخ�ص� �يّة
يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،وهذا
ال ��كالم �أ ّي ��ده الأم�ي�ن املايل للن ��ادي مثنى
عب ��د ال ��رزاق جاب ��ر" .و�أو�ض ��ح البي ��ان
"اطلعت اللجنة على ت�ص ��ريحات امل�شكو
من ��ه ح�س�ي�ن العنكو�ش ��ي يف الربام ��ج
الريا�ض ��ية التلفزيونية يف خم�سة برامج
لقنوات ف�ضائيّة خمتلفة ،كما �أ�شار تقرير

م�شرف املباراة بوجود حاالت جتاوز من
قب ��ل جمهور الديوانية عل ��ى العبي نادي
ال�ش ��رطة واملالكات التدريبي ��ة والإدارية
من خالل رم ��ي احلجارة وقط ��ع الزجاج
وعدم ا�س ��تطاعة فريق نادي ال�ش ��رطة من
اخل ��روج من امللع ��ب لوال تدخ ��ل القوات
الأمني ��ة ،وا�س ��تمر االعت ��داء حت ��ى بع ��د
خروج الفريق �إىل احلافلة من خالل ك�سر
زج ��اج احلافلة الأمام ��ي واخللفي ،وبقي
جمه ��ور الديواني ��ة يتاب ��ع �س�ي�ر حافل ��ة
نادي ال�شرطة ،وكذلك االطالع على تقرير
املن�س ��ق الأمن ��ي ال ��ذي يبني تفا�ص ��يل ما
حدث بعد انتهاء املباراة ح�س ��ب ما �أ�ش ��ار
�إليه تقرير امل�شرف" .وتابع "جتد اللجنة
�أن ت�ص ��ريحات امل�ش ��كو من ��ه يف و�س ��ائل
الإع�ل�ام �أدّت �إىل حتري�ض اجلمهور على
ارتكاب املخالفات ،و�إن هذه الت�صريحات
دفعت اجلمهور و�ش ��جّ عته عل ��ى االعتداء
على وف ��د ن ��ادي ال�ش ��رطة ،وعل ��ى الرغم

م ��ن ا�س ��تدعاء امل�ش ��كو منه لبي ��ان دفوعه
وتو�ض ��يح ال�شكوى �إال �أنه مل يح�ضر ومل
يقدم عُذر ًا م�شروع ًا" .وخل�ص البيان �إىل
"�أن اللجنة ق ّررت منع نادي الديوانية من
اللعب على ملعبه لعدم توفر �شروط الأمن
وال�س�ل�امة ح�س ��ب تقرير امل�ش ��رف حلني
ا�س ��تكمال م�س ��تلزمات الأمن وال�س�ل�امة،
وبعد �إجراء الك�شف املوقعي عليه من قبل
جلنة خمت�صة يف االحتاد ،وتغرمي نادي
الديوانية قيمة الأ�ضرار املادية احلا�صلة
يف حافلة نقل العبي نادي ال�شرطة ،ويت ّم
حتديد واحت�س ��اب الأ�ضرار من قبل جلنة
خمت�ص ��ة م ��ن االحت ��اد .ومُعاقبة ح�س�ي�ن
عل ��ي العنكو�ش ��ي بالإيق ��اف مل ��دة �س ��نة
واح ��دة من مزاول ��ة العمل الريا�ض ��ي مع
غرام ��ة مقداره ��ا  5ماليني دين ��ار لثبوته
التحري� ��ض وبث روح الكراهية من خالل
اللقاءات التلفزيونية ومواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي.

الأول ودهوك باملركز الثاين وال�صناعة ثالث ًا.
وقال �س ��اجد "�أما �س ��باق الفردي العام لل�شباب
لقط ��ع م�س ��افة  ٨٠ك ��م ج ��اء �أحم ��د زه�ي�ر م ��ن
احلدباء �أو ًال ووهبي �س ��ليمان م ��ن دهوك ثاني ًا
وعل ��ي عبد املع ّز من احلدباء ثالث ًا حيث �ش ��ارك
يف هذا ال�س ��باق  ١٧مت�سابق ًا وخم�سة العبني مل
يكمل ��وه واخرجوا من املناف�س ��ة ،ويف النتيجة
الفرقي ��ة الفردي العام لقطع م�س ��افة ٥١كم لفئة
النا�ش ��ئني مب�ش ��اركة �س ��بعة �أندي ��ة ن ��ال ن ��ادي
الرفاع ��ي املرك ��ز الأول ون ��ادي الدف ��اع اجلوي
املركز الثاين ونادي �أربيل املركز الثالث".

آراء وافكار
قناطر

من حقيبة ال�سفر
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الق�ضاء العراقي خيار الفر�صة اال�ستثنائية
للتغيير ال�سيا�سي المن�شود

 طالب عبد العزيز
امل�صادف ��ة وحدها قادتن ��ا ،نحن الثالثة ،اىل فندق جيه ��ان كردي ،مبدينة
الهيج ��ان ،التي تقع بني اجلب ��ال ،يف �شمال غرب الق ��ارة االيرانية .كنت
ق ��د �أتيته و�أقمت في ��ه ،قبل اربعة �أع ��وام� ،صحبة �صديق�ي�ن ،ومن مدخله
اجلمي ��ل اىل �إدارت ��ه �أخذنا �صاح ُب ��ه بابت�سامته الت ��ي تذكرتها اىل املبنى
املنف ��رد وامللحق بالفندق ،و�سط احلديقة ،الت ��ي مل تع ُل ا�شجا ُرها كث ً
ريا،
ومل ميح من قرميد بيتنا ال�صغري �إال القليل .عند املم�شى الرطب �أ�شار �إىل
� ْأن ه ��ذه دارتكم ،ويف مثل خيط من حلم �شفيف تنبهت اىل �أنني كنت هنا
علي قراءة
ذات ي ��وم ،وكم ��ن يتح�س�س �أ�صابعه عقب خدر خفي ��ف� ،أعدتُ َّ
الق�صيدة التي كتبتها هنا:
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الهيجان امر�أ ٌة ،ال �أح َد يجر�ؤ /ي�س�ألها عن عطرها االزيل).
كثري/ ..
نح ��ن يف العا�ش ��ر م ��ن �آب ،كان (مرت�ضى) الفتى الفار�س � ُّ�ي اال�سمر ،الذي
ح�شرن ��ا يف بغلت ��ه البيج ��و ،وج ��اء بنا م ��ن طه ��ران بعد ظه ��ر اخلمي�س
املا�ض ��ي ،ق ��د �أخذنا اىل قري ��ة �صغرية ،خل ��ف اجلبال ،ا�سمه ��ا (ما�سولة)
فيها �شالل ماء ،و�سط غابة كثيفة ،مل نبق فيها طوي ًال ،فقد اكت�شفتُ بانني
زرته ��ا من قبل ،لذا تعجلنا مبغادرته ��ا اىل �أردبيل ،ومنها �أخذنا اىل قرية
جبلية �أخرى ا�سمها (ما�سال) التي مل يخلق مثلها يف اخليال ،فقد فاج�أتنا
غابة اجل ��وز وامل�شم�ش فيها ،وداهمنا املطر على طاوالت مطعمها بعد �أن
�أح ��اط بن ��ا ال�ضب ��اب ،ودومنا دراي ��ة منا جاءن ��ا �صاحبه با�سي ��اخ اللحم
ح ��ار ًا ،وباالرغف ��ة خمبوزة ومرقق ��ة قلنا :هذا جمل� ��س ال نحيط مباهجه
�إال بفت ��ح ِّ
الزق ،زجاج ��ة العرق املحلي ،الت ��ي جاءنا بها الفت ��ى ال�صادق،
بطع ��م الفاكه ��ة ،كان ال�سائق الذي جاء بنا قب ��ل �أربعة �أعوام قد قال لعماد
زين ��ل ب�أن �أهل الهيجان �أ�صدق �سكان اجلبال .هل َّ
قط َر بائعه كما ينبغي؟
لكنه فع ��ل فعلته،فدارت الر�ؤو�س ،حتى �صرنا نرى الوادي العميق دار ًة،
وموق ��د بائ ��ع الذرة مدفئ ��ة ،والف�سحة حتت �شجرة الت�ي�ن منامة فكان لنا
كل ذلك.
تتي ��ح الب�ل�اد االيراني ��ة لنا نح ��ن يف الع ��راق فر�ص ��ة الهروب م ��ن مدننا
احل ��ارة ،ومعاين ��ة العامل بع�ي�ن غري عراقية ،وم ��ع � َّأن ال�ص ��ورة النمطية
عنه ��ا م�شوهة يف الذهن العرب ��ي� ،إال � َّأن الوقائع ال ت�شري اىل ذلك ،فالبالد
الوا�سع ��ة ،املتقلب ��ة يف اجلغرافي ��ا ،واملتباين ��ة يف تكوينه ��ا االجتماعي
احلي ،الذي ظ َّل يحتجُّ مبدنيته
توقفنا على حقيقة �أخرى ،حقيقة ال�شعب ّ
ال�سيا�سي ،ويتذمر من ��ه بحريته يف العي�ش وانتقاء االجمل.
عل ��ى نظامه
ّ
يف م ��دن ال�شمال االي ��راين ي�ست�شعر ال�سائح مف ��ردات اللغة وهي تهم�س
بافواه الن�ساء ،هذا امل ُّد املهمو�س الذي ينتهي به كل �س�ؤال ،وهذه العيون
الت ��ي ت�ستعل ��م دائم ًا كانه ��ا تبحث يف املف ��ردات عن جمهول �أب ��ديٍّ  ،حتى
ليعتق ��د بع�ضنا ب� ��أن الطبيعة اجلبلي ��ة تلقي با�سئلتها عل ��ى النا�س ،حيث
يكون كل ما وراء اجلبل جمهو ًال وغام�ض ًا.
�صاحبي املبيتَ يف الوادي ،يف البيوت ال�صغرية ،التي
كن ��ت �أ�شرتُ على
َّ
�أن�شاه ��ا �أ�صحابه ��ا له ��ذا الغر� ��ض ،والتي ظل ��ت تلوح ملون ��ة وباردة من
هن ��اك ،لكنهما �آثرا الع ��ودة اىل اردبيل ،حيث �سيك ��ون الفندق �أكرث �أمن ًا،
فف ��ي الغاب ��ة املظلمة الت ��ي ال يتوقف املط ��ر فيها ال ي�أم ��ن ال�سائح مداهمة
وحو�شها ،قلت :وماذا عن الوحو�ش التي تتكالب على ج�سد بالدنا هناك؟
دعوين هنا.
يف اللي ��ل ،بع ��د الثانية من الفجر ،ت�سللتُ خ ��ارج املنزل ،الذي كان لنا يف
جان ��ب الفندق ،واملط ��ل على البح�ي�رة ،فتحيط به ،كان ��ت املما�شي رطب ًة
مبط ��ر ما قبل منت�صف الليل ،والب ��اب اىل البحرية مغلقة بقفل احلار�س،
�أردت التط ��اول عل ��ى �سياج ��ه ،لك ��ن امل�صابي ��ح الزرق واحلم ��ر والبي�ض
لأالء ًة ،تر�ص ��دين هناك ،والبحرية تفي� ��ض بال�ضوء .كانت املدينة �ساكنة
�إال م ��ن اثنني عا�شقني ،اتخ ��ذا من �إحدى م�صاطبها جمل�س� � ًا ،وظال هناك،
حت ��ى خان ��ت ال�شم�س احلديقة والبحرية مع ًا ،وع ��اد الفجر على النائمني
باخلبز الربب ��ري والق�شطة والع�سل و�أقداح ال�ش ��اي .يف الهيجان يرقق
باع ��ة االرغفة النهار ،وال مي ُّل االنتظ ��ا َر �سائقو املركبات ،فهم حتت �شالل
ال�ضوء واملطر حتى ال�صباح.

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

�إن دعوة التيار ال�صدري لرئي�س
مجل�س الق�ضاء العراقي الى حل
البرلمان خالل مدة التتجاوز
نهاية اال�سبوع القادم فجرت
تطورا �إ�ستثنائيا جديدا يتوافق
مع متغيرات المرحلة الم�ستقبلية
التي �سيكون لل�شرعية ال�شعبية
الديمقراطية دورها الحيوي في
�إعمال تغييرات د�ستورية – �سيا�سية
جذرية تلبي جزءا ي�سيرا ولكنه
مهما من مطامح ،حقوق وحريات
ال�شعب العراقي اال�سا�سية في بناء
نظام �سيا�سي ديمقراطي “حقيقي”
بعيد كل البعد عن مرحلة ماقبل
( 2003نظام ا�ستبدادي دكتاتوري)
�أو مابعده حيث ت�صاعدت
ال�صراعات ال�سيا�سية الحزبية
من خالل ممار�سة دور مقيت
للمحا�ص�صة ال�سيا�سية -الدينية
– الطائفية – القومية – العرقية –
القبلية والجهوية .تطورات �أخرى
جوهرية يقت�ضي �إزالتها ترتبط
بمكافحة �صارمة للف�ساد بجميع
م�ضامينه (�إداريا – �سيا�سيا -ماليا
– اقت�صاديا وغيره) من خالل �شن
حرب �شعواء على المف�سدين الكبار
وفقا لنظام قانوني – ق�ضائي ر�صين
بنف�س �إن لم يكن ب�أكثر من قوة
محاربة االرهاب واالرهابيين.
لعل مثال ا�سترداد االموال المنهوبة
من �شعبنا وبلدنا على ر�أ�س �أجندة
النظام ال�سيا�سي القادم بنخبه
الوطنية التي يجب �أن تتمتع بح�س
و�ضمير وطني عال في خدمة
البالد والعباد.

�إنطالق ��ا م ��ن ذل ��ك ح ��ث ال�سي ��د مقت ��دى
ال�ص ��در (زعي ��م التيار ال�ص ��دري) رئي�س
اجلمهوري ��ة العراقية عل ��ى حتديد موعد
لعق ��د �أنتخاب ��ات ت�شريعي ��ة مبك ��رة وفق
�ش ��روط د�ستورية �إبداعية تخرج العراق
م ��ن م� ��آزق �سيا�س ��ي الب ��د م ��ن تغي�ي�ره.
�شروط �أعلنت خطوطها العري�ضة �سابقا
م�ضمونه ��ا �إحق ��اق احلق والع ��دل ،تلبية
اخلدم ��ات اال�سا�سي ��ة للمواطنني واالهم
�إ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�سيا�س ��ي بعي ��دا ع ��ن
�أي ��ة تبعية للخ ��ارج �أو للق ��وى الفا�سدة.
ترتيبا على م ��ا تقدم يعتقد ال�سيد ال�صدر
�أن فك ��رة ح ��ل الربمل ��ان من قب ��ل اع�ضائه
احلاليني لي�س واردا نظرا لإن فيه “كتال
متم�سك ��ة باملحا�ص�ص ��ة واال�ستمرار على
الف�س ��اد ول ��ن ير�ضخ ��وا ملطالب ��ة ال�شعب
بحل الربملان”.
�إن مقول ��ة ال�سي ��د ال�ص ��در ج ��اءت لل ��رد
عل ��ى مقول ��ة معار�ض ��ة ت�ستن ��د فقط على
ال�ش ��ق الد�ست ��وري دون تغي�ي�ر �إيجابي
يف بيئ ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ،علم ��ا ب� ��أن
الظ ��روف الداخلي ��ة واخلارجي ��ة الت ��ي
مير بها العراق تع ��د غري طبيعية تتطلب
�أج ��راءات ق�ضائي ��ة �أ�ستثنائي ��ة .العبارة
املحكم ��ة لل�سيد ن ��وري املالكي زعيم كتلة
القان ��ون �أو�ضح ��ت �أن“ :ال حل للربملان،
وال تغيري للنظام وال انتخابات مبكرة �إلأ
بعودة املجل�س لالنعقاد وهو من يناق�ش
ه ��ذه املطالب ،وم ��ا يقرره من�ض ��ي به”.
يف املقاب ��ل ذه ��ب ال�سيد مقت ��دى ال�صدر
لتاكيد م�شروعية و�شرعية �أنطالق ثورة
اال�ص�ل�اح الوطنية التي م ��ا فتئ ي�ؤكدها
م ��ن خ�ل�ال تغريدات ��ه املتك ��ررة ومنها ما
توع ��د خ�صومه ب� ��أن “ يكون ملن ا�سماهم
– الثوار -موقفا �آخر �إذا ما خذل ال�شعب
م ��رة �أخ ��رى ،مو�صي ��ا �أياه ��م (ان�صاره)
ب�إ�ستم ��رار االعت�صام ��ات والث ��ورة”.
�س ��واءا اتفقت �أم مل تتفق مع �أتباع م�سار
ا�ستثنائي ق�ضائ ��ي جديد م�ؤطر ب�شرعية
�شعبية د�ستوري ��ة �إال �أنه عد موقفا �إت�سم
ب ��روح املب ��ادرة الوطنية هدف ��ه اخلروج
من م�آزق وتداعي ��ات االن�سداد ال�سيا�سي
ال ��ذي �سينعك� ��س �سلب ��ا عل ��ى �شرعي ��ة
ودميومة النظام ال�سيا�سي.
�إن واقعي ��ة الطرح ال�صدري ي ��راد لها �أن
تقن ��ع �أكرب ع ��دد من الق ��وى املجتمعية -
ال�سيا�سي ��ة االخ ��رى باملنه ��ج اال�صالحي
اجل ��ذري .موق ��ف �أنطل ��ق م ��ن رد فع ��ل
متوق ��ع لل�صعوب ��ة الفني ��ة والد�ستورية
الراهن ��ة يف ت�سهي ��ل وتي�س�ي�ر عملي ��ة
التغي�ي�ر الد�ست ��وري اال�صالح ��ي
“الث ��وري” نظ ��را لأ�ستم ��رار االن�سداد
ال�سيا�سي املزمن من ��ذ اكرث من  10ا�شهر
من ��ذ االنتخابات الربملاني ��ة يف �أوكتوبر
 2021خا�ص ��ة عق ��ب ان�سح ��اب �أك�ب�ر

كتلة فائ ��زة يف االنتخاب ��ات النيابية عن
مقاعده ��ا يف جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
( )73نائب ��ا� .إن احلل الد�ستوري الراهن
ي�ش�ي�ر �إىل امل ��ادة ( )64م ��ن الد�ست ��ور
والت ��ي تقول ب� ��إن حل الربمل ��ان يتم فقط
من خالل مايلي :اوال “ :موافقة ا�صوات
االغلبي ��ة املطلق ��ة لع ��دد �أع�ضائ ��ه (220
نائ ��ب) بن ��اء على طلب من ثل ��ث اع�ضائه
( 110ن ��واب)” ،او ثاني ��ا“ :بطل ��ب م ��ن
رئي�س جمل�س الوزراء ومبوافقة رئي�س
اجلمهورية”� .سق ��ف عال ي�صعب حتققه
واقعي ��ا خا�ص ��ة عق ��ب �إن�سح ��اب الكتل ��ة
النيابي ��ة ال�صدرية من الربمل ��ان العراقي
حي ��ث �أ�ضحت معظ ��م مقاعدها من ح�صة
االط ��ار التن�سيق ��ي� .إن عملي ��ة تعوي� ��ض
مقاع ��د الكتل ��ة ال�صدرية الفائ ��زة من قبل
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املتناف�س ��ة �ص ��ورة
�شابه ��ا الت�س ��رع وع ��دم �أخ ��ذ التداعيات
ال�سيا�سية ال�سلبية املتوقعة على ال�صعيد
ال�شعبي والت ��ي �أ�سهم ��ت بدورها مبزيد
من االزم ��ات احلياتية “االن�سانية” التي
م ��ن تداعياتها �إفتقاد �إجراءات بناء الثقة
بالنظام ال�سيا�سي الذي �ضعفت �شرعيته
م ��ع جت ��اوز كل امل ��دد الد�ستوري ��ة (اكرث
م ��ن  10ا�شه ��ر) هذا من جه ��ة ،ومن جهة
�أخ ��رى ونظ ��را للواق ��ع احليات ��ي املليئ
بالتحدي ��ات كان الب ��د للع ��راق �أن يواجه
�أزم ��ات مركب ��ة “�إن�سانيا” عل ��ى ال�صعد
ال�سرتاتيجي ��ة – االقت�صادي ��ة – البيئية
وغريها� .أزمات ا�ضحت م�ستدامة تغطي
الفئ ��ات املحرومة والفقرية م ��ن ال�شباب
العاطلني عن العم ��ل من اجلن�سني ذكورا
و�إناثا على خمتل ��ف االعمار حيث ولدت
ظاه ��رة �شعبي ��ة متمثل ��ة بتظاه ��رات،
�إعت�صام ��ات ومعار�ض ��ة �شعبي ��ة –
د�ستورية “دميقراطي ��ة” وا�سعة تبناها
اوال التي ��ار ال�صدري ومن ثم ا�سهمت بها
قوى �أخ ��رى م�ساندة �شعبيا له تت�ضاعف
اعدادها مع كل يوم �إعت�صام مير ببلدنا.
ترتيبا على ذلك ،ف� ��أن انتفاء �أمكانية حل
الربمل ��ان بنف�سه لي�ست متوقع ��ة لإ�سباب
وم�ب�ررات قانونية �أوواقعي ��ة عدة لكنها
بنف� ��س الوق ��ت فر�صة قد تعط ��ي م�ساحة
�أوفر�ص ��ة �أ�ضافي ��ة لإيجاد ح ��ل �أو حلول
�إ�ستثنائي ��ة ت�ستجيب من خاللها املحكمة
االجتادي ��ة العلي ��ا للح ��راك اجلماه�ي�ري
م ��ن خالل �آليات لتعديل امل�سار ال�سيا�سي
مق ��رة تق ��دمي طع ��ون قانوني ��ة يف حالة
ط ��رح اخليار الثاين متمث�ل�ا بطلب مقدم
لرئي�س جمل�س الوزراء ومبوافقة رئي�س
اجلمهورية على حل الربملان .لعل الهدف
هن ��ا �أن تتوفر فر�ص ��ة �إ�ستثنائية للق�ضاء
العراق ��ي لأتخاذ �أج ��راءات �إ�سرتاتيجية
مهم ��ة لتعدي ��ل �أو ت�صحي ��ح امل�س�ي�رة
الد�ستوري ��ة – ال�سيا�سية ب�صورة تدخل

للمحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا �أو جمل� ��س
الق�ض ��اء االعلى من خ�ل�ال توفري �ضمانة
قانوني ��ة – ق�ضائي ��ة ل ��كل م ��ن ي�ستهدف
التع�س ��ف با�ستعم ��ال مث ��ل ه ��ذا احل ��ق
م ��ن قبل �أعل ��ى م�س�ؤولي�ي�ن تنفيذيني يف
الدول ��ة العراقي ��ة (رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ورئي� ��س الوزراء) .كم ��ا �أن هنالك فر�صة
ا�ستثنائي ��ة �أخ ��رى وفق ��ا لبع� ��ض خرباء
القانون الد�ستوري لالع�ضاء امل�ستقيلني
م ��ن الكتل ��ة ال�صدري ��ة لتق ��دمي طعون ��ا
قانوني ��ة ت�ؤك ��د ب� ��أن قب ��ول ا�ستقاالته ��م
ال�سابق ��ة لي�س ��ت قانوني ��ة .م�س�أل ��ة رمبا
حتت ��اج للمزيد م ��ن التعمق مبا متثله من
تداعيات� .إال �أن مما ال�شك فيه من منظور
�آخر يتب�ي�ن �أن طلبات التدخ ��ل الق�ضائي
حل ��ل الربملان �ست�صل رمب ��ا لإرقام عالية
ج ��دا تعك�س حالة عدم الر�ضا عن الو�ضع
الد�ست ��وري – ال�سيا�س ��ي الراهن املالزم
ل�ضرورة �إجراء تغي�ي�ر حقيقي جوهري
للنظام ال�سيا�سي يف مرحلة الحقة.
يف تقدي ��ري املتوا�ض ��ع الب ��د م ��ن بلورة
�أط ��ار �شعب ��ي وا�س ��ع م ��دين م�ستق ��ل
ي�ض ��م جمي ��ع مواق ��ف الكت ��ل واالحزاب
ال�سيا�سي ��ة وال�شخ�صيات الت ��ي تتوافق
م ��ع الط ��رح ال�ص ��دري الوطن ��ي خا�ص ��ة
و�إنه ��ا يف �أغلبيته ��ا ال�ساحق ��ة تتدع ��ي
الت�ص ��دي ال�سلم ��ي للتحدي ��ات املت�آزم ��ة
الراهنة تفعيال ل�ل�ارادة الوطنية للتغيري
االيجاب ��ي احلقيقي دون ت ��ردد من خالل
امل�ضي قدم ��ا مع تيار ال�شرعي ��ة ال�شعبية
الدميقراطي ��ة �أك�ث�ر منه ��ا الد�ستوري ��ة
اجلام ��دة الت ��ي ع�ب�ر مايق ��ارب  18عاما
مل تغي�ي�ر نه ��ج التوافقي ��ة الت�شاركي ��ة
الد�ستوري ��ة اي املحا�ص�ص ��ة املقيت ��ة
حي ��ث �أن ج ��ل همه ��ا �أن�ص ��ب فق ��ط عل ��ى
الرتكيز على توزي ��ع املغامن واملكت�سبات
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة التي مل يجني
�شعبن ��ا منه ��ا �أوم ��ن تداعياته ��ا ال�سلبية
�شي ��ئ ذي ب ��ال �أو مفي ��د خا�ص ��ة و�إنه ��ا
�أمتزج ��ت اي�ض ��ا ب�س ��وء االدارة ممتزجة
م ��ع ظواه ��ر وا�ضح ��ة مقلق ��ة ومنهك ��ة
للواقع االقت�ص ��ادي واالجتماعي خا�صة
مع جت ��ذر ملنظوم ��ة الف�س ��اد (االداري –
ال�سيا�س ��ي واملايل  /االقت�صادي) .و�ضع
حت ��اول هيئة النزاه ��ة امل�ستقل ��ة بنجاح
ن�سب ��ي حتقيق ��ه .علم ��ا ب� ��أن االو�ض ��اع
العراقي ��ة وفقا مل�ؤ�ش ��رات عاملية ووطنية
مل جتل ��ب �س ��وى مزي ��دا م ��ن احلرم ��ان،
الفق ��ر املدق ��ع والبطالة املت�صاع ��دة التي
و�صل ��ت مل�ستوي ��ات غ�ي�ر م�سبوق ��ة حتى
ب�ي�ن �صفوف ما يع ��د “كرمي ��ة ال�شعب “
من النخ ��ب املثقف ��ة واملتعلمة .م ��ا يعني
ب�ص ��ورة وب�أخ ��رى من ان ��ه المنا�ص من
تق ��دمي حل ��وال �أو تن ��ازالت واقعية اكرث
منه ��ا تن ��ازالت �شخ�صي ��ة حل ��وال نابع ��ة

ع ��ن �إرادات �سيا�سية فاعل ��ة هدفها خدمة
الب�ل�اد والعب ��اد بغي ��ة تق ��دمي م�صلح ��ة
الع ��راق اوالعل ��ى كل االنتم ��اءات
والهوي ��ات الفرعي ��ة .فهل وبع ��د كل هذه
الت�ضحي ��ات اجل�سام الت ��ي قدمها �شعبنا
قراب�ي�ن لبن ��اء نظام �سيا�س ��ي جديد وفقا
للنه ��ج الدميقراط ��ي احلقيق ��ي �آن �أوان
�أن متت ��ع الغالبي ��ة ال�ساحق ��ة م ��ن �شعبنا
لأ�ستحقاقاته ��ا� .س� ��ؤال وال�ش ��ك يه ��م
املواطنني جميعا �أن يح�صلوا على �أجابة
وافي ��ة ل ��ه ك ��ي تنعك� ��س االق ��وال افع ��اال
و�سلوكي ��ات �سيا�سية قومي ��ة هدفها بناء
ع ��راق ح�ضاري عل ��ى امل�ستوي�ي�ن املادي
واملعنوي مبا ي�ستحقه ابنائه حاليا ومن
قب ��ل �أجياله القادمة من �شب ��اب امل�ستقبل
الواعد.
�إن مايع ��رف بدول ��ة املكون ��ات �س ��واءا
وفقا للن�صو� ��ص او للع ��رف الد�ستوري
من ��ذ  2003او مابع ��د �أنط�ل�اق املرحل ��ة
الد�ستورية للعام  2005الزالت الجت�سد
�أهمي ��ة او اولوي ��ة التو�ص ��ل �إىل حال ��ة
من االندم ��اج الوطن ��ي احلقيقي يعك�س
�إع�ل�اء مدني ��ة الدول ��ة او دول ��ة املواطنة
الت ��ي الحتب ��ذ �أنبثاقها ق ��وى ظالمية �أو
فا�س ��دة �إن عاجال �أم �آجال .علما ب�أن حالة
اخل�ل�اف ال�سيا�س ��ي من خ�ل�ال االن�سداد
ال�سيا�س ��ي �آخ ��ذة باالنعكا� ��س �سلبا على
تلبي ��ة اخلدم ��ات االن�ساني ��ة للمواطنني
وفق ��ا لتو�صي ��ف �أق ��ره رئي� ��س حكوم ��ة
ت�صري ��ف االعم ��ال ال�سي ��د م�صطف ��ى
الكاظم ��ي الت ��ي افرت�ض وه ��و حمق �أن
ت�ستم ��ر ل�شهر واح ��د ولكنها عربت حتى
االن ع�ش ��رة ا�شهر وقد ت�صل �إىل عام منذ
�إنعق ��اد االنتخابات الربملانية املبكرة يف
العا�شر م ��ن �أوكتوبر  2021التي �شهدت
االمم املتحدة واملجتمع الدويل بنزاهتها
رغم �ضعف امل�شاركة اجلماهريية فيها.
�أخريا البد من تكاثف اجلهود ال�سيا�سية
ال�شعبي ��ة احلكومي ��ة وغ�ي�ر احلكومي ��ة
خا�صة تلك التي تت�س ��م قواها باالعتدال
م ��ن �أج ��ل تغي�ي�ر الواق ��ع ال�سيا�س ��ي
العراقي م ��ن �أجل تلبية متطلبات مرحلة
قادم ��ة مليئ ��ة بالتحدي ��ات الداخلي ��ة
واخلارجي ��ة وم ��ا الفر�ص ��ة اال�ستثنائية
لل ��دور الق�ضائ ��ي املحاي ��د واملو�ضوعي
�إال فر�ص ��ة ا�ستثنائي ��ة مهم ��ة يفرت� ��ض
ا�ستثماره ��ا به ��دف ط ��رح كل احلل ��ول
القانوني ��ة االبداعي ��ة لتج�س�ي�ر اله ��وة
بني العراقيني جميع ��ا مبختلف �أطيافهم
اجلميل ��ة توجهاته ��م امل�ستن�ي�رة طامل ��ا
ا�ستم ��روا يرت�ض ��ون نهج ��ا ا�صالحي ��ا
ثوري ��ا �سلمي ��ا ي�ست�ش ��رف مرحلة مثمرة
يف مواجهة التحدي ��ات ال�صعبة و�صوال
للتنمي ��ة االن�ساني ��ة امل�ستدامة يف عراق
الغد.

الر�أ�سمالية المعولمة وال�شرعية االنتخابية
حمل ��ت الر�أ�س ��مالية املعومل ��ة تغ�ي�رات
�سيا�س ��ية يف حركتها التو�س ��عية عاقدة
ك�ث�رة م ��ن امل�س ��اومات الدولي ��ة به ��دف
احلفاظ على م�صاحلها الطبقية الناجتة
عن هيمنتها ال�سيا�سية على �سلطة البالد
الوطنية.
يف نزاعاته ��ا الطبقي ��ة يف الط ��ور
الر�أ�سم ��ايل املعومل انتقل ��ت الر�أ�سمالية
(الظافرة) من نه ��وج امل�ساومة الطبقية
اىل الهجوم عل ��ى املكت�سبات ال�سيا�سية
لطبق ��ات ت�شكيلته ��ا االجتماعي ��ة
عامل ��ة عل ��ى مراجع ��ة حق ��وق الطبقات
االقت�صادي ��ة – ال�سيا�سي ��ة املكت�سبة مبا
يت�ل�اءم و�سيطرته ��ا الدولي ��ة .انطالق� � ًا
م ��ن تل ��ك التب ��دالت يف �سيا�س ��ة وفك ��ر
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة نح ��اول التوق ��ف
عند ال�سم ��ات اجلديدة الناظمة ل�سيا�سة
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة وانعكا�سه ��ا عل ��ى
الكف ��اح الوطن ��ي الدميقراط ��ي لغر� ��ض
احلد من النزعات التخريبية للر�أ�سمالية
املعوملة يف ال�سيا�سة الدولية.
او ًال – وحدانية التحالف الع�سكري
ته ��دف الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة بقي ��ادة
الواليات املتح ��دة االمريكية اىل اعتماد
حلف الناتو ك�أداة تدخلية يف ال�سيا�سية
الدولي ��ة واعتباره �أداة ع�سكرية وحيدة
ق ��ادرة عل ��ى �صيان ��ة م�صال ��ح ال ��دول
الر�أ�سمالية الكربى وبهذا الإطار ت�سعى

الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة اىل تفعيل قوانني
الدول ��ة الر�أ�سمالي ��ة الوطني ��ة ورفعه ��ا
اىل م�ستوى القوانني الدولية بديال عن
قوانني ال�شرعية الدولية.
ثانيا� -سيادة النزعة الك�سموبولوتية
ان التحوالت اجلذرية احلا�صلة يف فكر
الر�أ�سمالية العاملي ��ة يتمثل بانتقالها من
ال�سيط ��رة اال�ستعماري ��ة القومي ��ة على
الدول الوطني ��ة وا�ستبدالها مبو�ضوعة
الهيمن ��ة (الأممي ��ة) وبه ��ذا ال�سي ��اق
ت�سع ��ى الر�أ�سمالية املعومل ��ة اىل ت�شكيل
قي ��ادة (اممي ��ة) من الطغ ��م احلاكمة يف
الدول الك�ب�رى بهدف بن ��اء مركز دويل
لال�ستغالل والهيمنة الدولية.
ثالثا -التحول من ال�شرعية الدميقراطية
اىل ال�شرعية االنتخابية
 الهيمن ��ة الدولي ��ة امل�ش ��ار اليه ��اترتاف ��ق وم�ساع ��ي دول الر�أ�سمالي ��ة
املعومل ��ة الهادف ��ة اىل تقلي� ��ص ال�شرعية
الدميقراطية يف بن ��اء النظم ال�سيا�سية
يف ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة الكربى والدول
الوطنية وتقلي�ص املنجزات االقت�صادية
وال�سيا�سية التي ح�صلت عليها الطبقات
االجتماعية يف كفاحها االجتماعي.
رابع ��ا – اعتم ��اد قوان�ي�ن الدول ��ة
الر�أ�سمالية يف العالقات الدولية
ت�سع ��ى دول الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة اىل
اعتم ��اد القوان�ي�ن الوطني ��ة بدي�ل�ا ع ��ن

القوان�ي�ن الدولي ��ة يف العالقات الدولية
ف�ض�ل�ا ع ��ن جتاه ��ل قوان�ي�ن ال�شرعي ��ة
الدولية وعدم التقيد بقراراتها الدولية.
خام�س ��ا � -شرعنه التدخالت الدولية يف
ال�ش�ؤن الوطنية
وحداني ��ة التطور الر�أ�سم ��ايل وهيمنته
الدولي ��ة اف�ضي ��ا اىل زي ��ادة التدخ�ل�ات
الع�سكري ��ة يف �ش� ��ؤن ال ��دول الوطني ��ة
وم�ساندة الق ��وى اليمينية النا�شطة يف
ال�صراعات الوطنية.
ان �سم ��ات الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة تق ��ود
اىل خ ��راب العالق ��ات الدولي ��ة وتف�ضي
اىل اندالع احل ��روب االهلية والإقليمية
االم ��ر الذي يتطلب بن ��اء ر�ؤية فكرية –
�سيا�سي ��ة مناه�ضة لن ��وازع الر�أ�سمالية
املعوملة الكارثية.
اعتم ��ادا عل ��ى تل ��ك ال�سم ��ات نتوق ��ف
عن ��د ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة يف البل ��دان
الوطني ��ة ومباركته ��ا م ��ن قب ��ل املراك ��ز
الدولية الكربى.
الدول الوطنية وال�شرعية االنتخابية:
قب ��ل ت�أ�ش�ي�ر م�ضام�ي�ن ال�شرعي ��ة
االنتخابية املباركة من دول الر�أ�سمالية
املعومل ��ة نتوق ��ف عن ��د �سم ��ات ال ��دول
الوطني ��ة وت�شكيالته ��ا االجتماعي ��ة يف
مرحلة وحدانية التطور الر�أ�سمايل.
�سم ��ات الت�شكي�ل�ات االجتماعي ��ة يف
الدول الوطنية:

 لطفي حاتم

 تراج ��ع الفك ��ر ال�سيا�س ��ي الي�س ��ارياملناه�ض ��ة للهيمن ��ة االجنبي ��ة و�سيطرة
الطبق ��ات الفرعية امل�سان ��دة للر�أ�سمالية
املعومل ��ة ي�ش ��كل ال�سم ��ة الغالب ��ة يف
ت�شكيالت الدول الوطنية.
 من خالل ذلك ت�سعي الطبقات الفرعيةاىل ت�أكي ��د �شرعيته ��ا الوطني ��ة اعتماد ًا
عل ��ى ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة ال�ضامن ��ة
ال�ستم ��رار هيمنته ��ا ال�سيا�سية مبباركة
دولية.
اعتمادا على تلك ال�سمات ميكن تو�صيف
ال�شرعية االنتخابية يف الدول الوطنية
ب�شرعية دميقراطية انتقالية ب�سبب:
�أ  -هيمنة الطبقات الفرعية على ال�سلطة

ال�سيا�سية.
ب -ارتكازه ��ا عل ��ى �أ�سل ��وب انت ��اج
ر�أ�سم ��ايل تاب ��ع وع ��دم اعتماده ��ا عل ��ى
برامج وطنية  -اجتماعية.
ج  -اعتم ��اد ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة على
ال ��والءات الطائفي ��ة والإقليمي ��ة ب ��دال
من ال ��والء ال�سيا�سي لربام ��ج الأحزاب
الدميقراطية.
د -عج ��ز ال�شرعية االنتخابي ��ة عن بناء
دولة وطنية دميقراطية.
ه� �ـ -ا�ستنادا اىل تل ��ك املوا�صفات ميكن
اعتب ��ار ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة اداة
�سيا�سية بيد ال ��دول الر�أ�سمالية الكربى
يف التدخل يف ال�ش�ؤن الوطنية.

بالرغ ��م م ��ن املخاط ��ر الت ��ي حتمله ��ا
ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة اال انه ��ا ت�ش ��كل
مرحل ��ة �سيا�سي ��ة الب ��د منه ��ا يف ادام ��ة
التوازن ��ات االجتماعي ��ة يف ال ��دول
الوطني ��ة �أوال ,و�ضمان ��ة ال�ستبع ��اد
التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة الدولي ��ة يف
ال�ش� ��ؤن الداخلي ��ة ثانيا ومن ��ع التحول
نحو النه ��وج الدكتاتورية يف ال�سيا�سة
الوطنية ثالث ًا.
ام ��ام ه ��ذه املخاط ��ر والتح ��والت
ال�سيا�سي ��ة يف العالق ��ات الدولي ��ة تربز
امام احلركة الوطنية الدميقراطية مهام
جديدة تتلخ�ص كما �أراها باملو�ضوعات
التالية:
وح ��دة وطني ��ة دميقراطي ��ة مناه�ض ��ة
للتبعية والتهمي�ش.
انطالقا من وحدانية التطور الر�أ�سمايل
و�سي ��ادة الطبق ��ات الفرعية عل ��ى �سلطة
البالد ال�سيا�سية ف�ضال عن �سعي القوى
الوطنية الدميقراطي ��ة اىل بناء جبهات
وطني ��ة ت�ستم ��د فعاليته ��ا م ��ن ت�شكي ��ل
وح ��دة وطنية ترتكز على برامج وطنية
تعتمد املو�ضوعات التالية:
�أوال – بن ��اء دول ��ة وطني ��ة مناه�ض ��ة
للتبعية والتهمي�ش.
ان املخاط ��ر اجلدي ��دة املحيط ��ة بالدولة
الوطني ��ة املتمثل ��ة بالتبعي ��ة والتفكي ��ك
ت�ش�ت�رط عل ��ى الق ��وى الدميقراطي ��ة

ال�ش ��روع ببناء دول ��ة دميقراطية هادفة
اىل �صيانة م�صاحلها الوطنية.
ثاني ًا  -بناء �سلطة وطنية دميقراطية
�سلطة وطنية مناه�ضة ل�سيا�سة التبعية
والتهمي� ��ش ت�سع ��ى اىل تلبي ��ة امل�صالح
الأ�سا�سية لطبقات ت�شكيلتها االجتماعية
بعيدا عن الهيمن ��ة احلزبية والتدخالت
الدولية.
�سلط ��ة دميقراطي ��ة ت�سع ��ى اىل حتويل
ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة اىل �شرعي ��ة
دميقراطية تعتم ��د الربامج االجتماعية
 االقت�صادية االنتخابية.�سلطة دميقراطي ��ة ت�سعى اىل حما�صرة
الطبق ��ات الفرعي ��ة وحتجي ��م م�ساعيها
ال�سيا�سية الهادفة اىل التم�سك بال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة والتحال ��ف م ��ع الع ��امل
الر�أ�سمايل – الإقليمي.
ان الربنامج الوطني الدميقراطي الذي
تن�ش ��ده الق ��وى الوطني ��ة الدميقراطية
ي�ستم ��د واقعيت ��ه الفكري ��ة ال�سيا�سي ��ة
من ركيزت�ي�ن �أوالهما ال�سي ��ادة الدولية
لإ�سل ��وب الإنت ��اج الر�أ�سم ��ايل وط ��وره
املع ��ومل املت�س ��م بالتبعي ��ة واالحل ��اق.
وثانيهم ��ا م�ستلزم ��ات النهو� ��ض بقوى
التي ��ار الدميقراط ��ي اله ��ادف اىل بن ��اء
دول ��ة وطني ��ة دميقراطي ��ة ق ��ادرة عل ��ى
مناه�ض ��ة قوان�ي�ن الر�أ�سم ��ال ال ��دويل
املت�سمة بالتبعية والتفكيك.
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ك���ت���اب���ان و�أرب��������ع ف��ي��ل�����س��وف��ات
لطفية الدليمي

واحد ٌة من �سمات الكائن الب�شري �أنه
ُ
بع�ض جذوة
كائن فل�سفي .قد تخمد
الم�ساءلة الفل�سفية فيه عندما
ُ
متطلبات �إدامة الوجود
تتناهبه
البيولوجي ؛ لكن �سرعان مات�ستعيد
ّ
التفكر الفل�سفي بع�ض جذوتها
روح
فيه عندما يتجاوز ان�شغاالت �إدامة
وجوده في هذا العالم.

بد�أت �ش ��واغل الفل�س ��فة – كما نعرفها يف
�أق � ّ�ل تقدي ��ر – م ��ع االطروحات الفل�س ��فية
االغريقي ��ة الت ��ي �إنط ��وت عل ��ى متاي ��زات
جوهري ��ة �صار معه ��ا من املمك ��ن ت�صنيف
طريق ��ة التفك�ي�ر الفل�سف ��ي ل ��دى االن�سان
ب�أنه ��ا طريق ��ة �أفالطوني ��ة �أم �أر�سطوي ��ة.
�شهدت الدفقة الفل�سفية بع�ض ًا من االنكفاء
مع تعاظم حركة التنوير الأوربي و�صعود
جنم التفكري العلم ��ي والثورة ال�صناعية،
ثم ع ّدل ��ت الفل�سفة م�ساره ��ا بحيث تتناغم
م ��ع مفاعيل التغي�ي�رات الثورية التي جاء
به ��ا العل ��م والتقني ��ة ؛ وهن ��ا �أراد بع� � ُ�ض
املفكري ��ن والفال�سف ��ة م ��ع بداي ��ات الق ��رن
الع�شري ��ن ق�ص ��ر االن�شغ ��االت الفل�سفي ��ة
عل ��ى وقائ ��ع اختبارية حم� �دّدة وخا�ضعة
للقيا� ��س حت ��ى بات ��ت الفل�سفة م ��ن وجهة
نظرهم �أقرب �إىل مبحث علمي .مل يقت�صر
الأمر على حماولة بع�ض الفال�سفة حتويل
الفل�سف ��ة �إىل « فل�سفة علمية خال�صة « ؛ بل
راح ��وا يدر�سون املحدودي ��ات الكامنة يف
اللغ ��ة وحدود التفكري الب�ش ��ري املحكومة
به ��ذه املق ّي ��دات اللغوية ،وكان م ��ن نتائج
ذل ��ك �أن تغوّ ل ��ت الفل�سف ��ة العلمي ��ة الت ��ي
ن�ش� ��أت من تعا�ضد الفل�سف ��ة التحليلية (�أو
فل�سف ��ة التحلي ��ل اللغ ��وي كم ��ا ت�سمى يف
الأدبيات الفل�سفية) مع الفل�سفة الو�ضعية
املنطقي ��ة �إىل ح� � ّد بات ��ت مع ��ه الأخالقيات
وامليتافيزيقا ومباح ��ث الفل�سفة التقليدية
تع ُّد مباحث غري منتج ��ةّ .
ظل �أمر الفل�سفة
عل ��ى ه ��ذه ال�شاكل ��ة حت ��ى نهاي ��ة احلرب
العاملية الثانية ،ثم ح�صلت انعطافة كربى
عق ��ب تل ��ك احل ��رب ويف العق ��ود الالحقة
الت ��ي تلتهاّ ،
ولعل من املثري �أن ن�شهد نوع ًا
م ��ن �شي ��وع االهتم ��ام العامل ��ي بالفل�سفات
التقليدي ��ة (مث ��ل الرواقي ��ة) وحماول ��ة
�إحيائه ��ا بعد درا�ستها عل ��ى �ضوء مباحث
معرفية جديدة (مثل علم النف�س املعريف).
االن�سان كائ ��ن ميتافيزيقي بع ��د ّ
كل �شيء
ولن يقن ��ع برتتيب وجوده الب�شري �ضمن
نطاق ��ات العل ��م والنظ ��رة العلمي ��ة ،وثمة
قناعة �سائدة ب� ّأن العقالنية العلمية الكاملة

�إليزابيث �آن�سكوم

فيلي ّبا فوت

ماري ميغلي
�ار جلوه ��ر
تنط ��وي عل ��ى تبخي� ��س و�إفق � ٍ
ميتافيزيقي كامن يف روح االن�سان.
***
لع ّله ��ا م�صادف� � ٌة غريبة – �أو فع� � ٌل مق�صو ٌد
رمب ��ا – �أن ي�ص ��در كتاب ��ان اليف�ص� � ُل ب�ي�ن
موع ��دي ن�شرهم ��ا �س ��وى ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر،
يتن ��اول فيهما م�ؤلف ��و الكتاب�ي�ن �أربع ًا من
�أ�شه ��ر فيل�سوف ��ات بريطاني ��ا والع ��امل.
الكتابان هما:
و�سع الن�ساء ُ
بلوغ �شيء
ب
أول:
 الكتاب ال ِ ْما
- The Women Are Up to

Something
مل�ؤلف ��ه بنجام�ي�ن ليب�سك ��وم Benjamin
ُ .J.B. Lipscombن�شر الكتاب يف مطلع
�شهر ت�شري ��ن ثاين (نوفمرب)  ،2021ومن

املفيد التدقيق يف العنوان الثانوي املطوّ ل
للكتاب حيث يك�شف فيه امل�ؤلف عن جوهر
م�سع ��اه « :كيف �أ�شاعت �إليزابيث �آن�سكوم
وفيليب ��ا ف ��وت وم ��اري ميغل ��ي و�آيري� ��س

�آيري�س مردوك
مردوك الثورة يف الأخالقيات «.
 الكتاب الثاين :حيوانات ميتافيزيقية- Metaphysical Animals
مل�ؤل َفت ْي ��ه كلري م ��اك كمهي ��ل Clare Mac
Cumhaillو را�شيل واي�سمان Rachael
ُ .Wisemanن ِ�ش ��ر الكت ��اب ي ��وم � 10أيار
� ،2022سيك ��ون �أم ��ر ًا مفيد ًا كذل ��ك – كما
ه ��و احلال م ��ع الكتاب ال�ساب ��ق – �أن نقر�أ
العنوان الثانوي الطوي ��ل للكتاب « :كيف
�أعادت �أربع ن�ساء الفل�سفة �إىل احلياة «.
ي ��كاد الكتاب ��ان يتماث�ل�ان يف مقاربتيهم ��ا
الفل�سفيت�ي�ن ؛ وق ��د يعرت� ��ض البع� ��ض
� ّأن الكت ��اب الأول �إمن ��ا يتن ��اول مبح ��ث
الأخالقي ��ات ولي�س الفل�سف ��ة بعامة ؛ لكن
�سيك ��ون وا�ضح� � ًا بعد ق ��راءة الكت ��اب � ّأن
يق�ص ُد بها مبحث الفل�سفة
الأخالقي ��ات هنا َ
الأخالقي ��ة .ي ��روي الكتاب ��ان  -ب�صيغ ��ة
�سريي ��ة �أحيان� � ًا ،و�أحيان ًا �أخ ��رى ب�صيغة
م�س ��اءالت مع ّمق ��ة لأطروح ��ات فل�سفي ��ة
ت�أريخية – حكاية �أربع ن�ساء (هنّ �آيري�س
م ��ردوك  Iris Murdochو فيليب ��ا ف ��وت
 Philippa Footو �إليزابي ��ث �آن�سك ��وم
 Elizabeth Anscombeو م ��اري
ميغل ��ي  )Mary Midgleyجمعته ��نّ
الأق ��دا ُر الطيب ��ة ليك ��نّ طالب ��ات فل�سفة يف
جامع ��ة �أك�سف ��ورد خ�ل�ال احل ��رب العاملية
الثانية .هناك وج ��دت �أولئك الن�سوة عامل ًا
بدا خالي ًا من الرجال الذين ذهبوا للحرب،
وكان الباق ��ي م ��ن الرج ��ال يندرج ��ون يف
فئتني :طاعنون يف ال�سن �أو عاجزون عن
خو�ض امل�ساجالت الفكرية العنيفة .كانت
�أك�سف ��ورد حينها مكان ًا ميك ��ن فيه ل�صوت
الن�س ��اء ان يُ�س َم َع عل ��ى عك�س واقع احلال
قبل ن�شوب احلرب.
ماذا كانت �أولئك الفتيات اليافعات �سيجدن
يف �أك�سف ��ورد لو �إلتحق ��ن بها قبل احلرب؟
جتي ��ب �إحداه ��ن – وه ��ي الفيل�سوف ��ة
م ��اري ميغل ��ي – ب�أنه ��نّ كنّ عل ��ى الأغلب
�سيج ��دن عامل� � ًا فل�سفي ًا يهيم � ُ�ن عليه ُ
بع�ض
ال�شباب اليافع�ي�ن واالذكياء ،يتقدّمهم �أي.
ج ��ي� .آي ��ر  A. J. Ayerالذي �ص ��ار كتابه
اللغ ��ة واحلقيق ��ة واملنط ��ق Language
 , Truth and Logicاملن�ش ��ور ع ��ام
ّ
املب�ش ��ر ال ��ذي
 1936مبثاب ��ة الكت ��اب
الغن ��ى عن ��ه بالفل�سفة الو�ضعي ��ة املنطقية
 – Logical Positivismتل ��ك الفل�سف ��ة
الت ��ي طوّ رته ��ا حلق ��ة فيي ّن ��ا املعروف ��ة ،ثم
�إمت� �دّت لت�شمل كافة الق ��ارة الأوربية ،وقد
تق ّنعت �أحيان ًا مب�سمّيات من قبيل الفل�سفة
اجلدي ��دة �أو الفل�سف ��ة التحليلي ��ة .تق ��وم
ر�ؤي ��ة �آير على �أ�سا�س حاج ��ة الفل�سفة �إىل
ح ّد فا�صل ميك ��ن �أن يكون معيار ًا �إجرائي ًا

فيما خ�ص فتاوي التكفير ...والخوف
من الكلمة الحرة....
جنم وايل
يف  3حزي ��ران  ،1992ن�ش ��رت جري ��دة (الن ��ور)
الإ�سالمي ��ة امل�صري ��ة – والت ��ي كان بينه ��ا وب�ي�ن
الكات ��ب امل�صري فرج فودة ق�ضية ق ��ذف بعد اتهامه
ب�أنه يعر� ��ض �أفالما �إباحية ويدي ��ر حفالت للجن�س
اجلماع ��ي يف جمعي ��ة (ت�ضام ��ن امل ��ر�أة العربي ��ة)،
وه ��ي الق�ضي ��ة الت ��ي كان ��ت ال�صحيف ��ة يف طريقها
خل�سارته ��ا – ن�ش ��رت جري ��دة (الن ��ور) بيان ��ا م ��ن
ن ��دوة علم ��اء الأزهر يكف ��ر فرج ف ��ودة ويدعو جلنة
�ش� ��ؤون الأح ��زاب لع ��دم املوافقة عل ��ى �إن�شاء حزبه
(امل�ستقبل).
يف  8حزي ��ران قبيل �أيام من عي ��د الأ�ضحى ،انتظر
�شاب ��ان من اجلماع ��ة الإ�سالمية ،هم ��ا �أ�شرف �سعيد
�إبراهي ��م وعبد ال�شايف �أحمد رم�ض ��ان ،على دراجة
ناري ��ة �أم ��ام (اجلمعي ��ة امل�صري ��ة للتنوي ��ر) ب�شارع
�أ�سم ��اء فهم ��ي مب�ص ��ر اجلدي ��دة حي ��ث مكت ��ب فرج
فودة .ويف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء ،وعند
خروجه من اجلمعي ��ة ب�صحبة ابنه �أحمد و�صديق،
ويف �أثناء توجههم لركوب �سيارة فرج فودة ،انطلق
�أ�ش ��رف �إبراهي ��م بالدراج ��ة البخاري ��ة و�أطلق عبد
ال�شايف رم�ضان الر�صا� ��ص من ر�شا�ش �آيل ف�أ�صاب
فرج فودة �إ�صاب ��ات بالغة يف الكبد والأمعاء ،بينما
�أ�ص ��اب �صديق ��ه وابن ��ه �إ�صاب ��ات طفيف ��ة ،وانطلقا
هارب�ي�ن .غ�ي�ر �أن �سائق �سي ��ارة فرج ف ��ودة انطلق
خلفهم ��ا و�أ�ص ��اب الدراج ��ة الناري ��ة و�أ�سقطه ��ا قبل
حماول ��ة فراره ��ا �إىل �ش ��ارع جانب ��ي ،و�سق ��ط عبد
ال�ش ��ايف رم�ض ��ان وارتطم ��ت ر�أ�س ��ه بالأر�ض وفقد
وعي ��ه فحمله ال�سائ ��ق و�أمني �شرط ��ة كان متواجدا
بامل ��كان �إىل امل�ست�شفى حيث �ألق ��ت ال�شرطة القب�ض
عليه� ،أما �أ�شرف �إبراهيم فقد متكن من الهرب.

حملت �سي ��ارة �إ�سعاف ف ��رج ف ��ودة �إىل امل�ست�شفى،
حي ��ث قال وهو يحت�ض ��ر „يعلم الله �أنن ��ي ما فعلت
�شيئ ��ا �إال من �أجل وطني “.وح ��اول جراح القلب د.
حم ��دي ال�سيد نقيب الأطباء �إنق ��اذ حياة فرج فودة،
ملدة �ست �ساعات ،لفظ بعدها �أنفا�سه الأخرية.
بالتحقي ��ق مع عب ��د ال�شايف رم�ضان� ،أعل ��ن �أنه قتل
ف ��رج فودة ب�سبب فتوى الدكت ��ور عمر عبد الرحمن
مفت ��ي اجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة بقت ��ل املرت ��د يف ع ��ام
 .1986فلم ��ا �س� ��ؤل م ��ن �أي كتب ��ه عرف �أن ��ه مرتد،
�أج ��اب ب�أن ��ه ال يقر�أ وال يكتب ،ومل ��ا �سُ ئل ملاذا اختار
موع ��د االغتيال قبيل عي ��د الأ�ضحى� ،أجاب :لنحرق
قلب �أهله عليه �أكرث..
يف � 14أكتوب ��ر م ��ن ع ��ام  ،1995تعر� ��ض �صاح ��ب
النوب ��ل «جنيب حمف ��وظ» للطعن ب�سك�ي�ن يف عنقه
عل ��ى ي ��د �شابني ق ��د ق ��ررا اغتيال ��ه ،لإتهام ��ه بالكفر
واخل ��روج عن املل ��ة ب�سبب روايت ��ه «�أوالد حارتنا»
والتي كفره ��ا الأزهر والأخ ��وان امل�سلمون ،حل�سن
احلظ كانت ال�سكني عمياء ومل ميت جنيب حمفوظ
كنتيج ��ة للمحاول ��ة ،ولك ��ن �أع�صاب ��ه عل ��ى الطرف
الأمي ��ن العل ��وي من الرقبة ق ��د ت�ضررت ب�ش ��دة �أثر
هذه الطعنة .حني �س�أل القا�ضي ال�شابني� ،إن كانا قد
ق ��رءا الرواية� ،أجابا بالنفي� .إنهم ��ا �أ�ص ًال ال يكتبان
واليقرءان ونفذا فتوى الأزهر وح�سب.
الي ��وم يف � 12أوغ�سط� ��س  2022تعر� ��ض �سلم ��ان
ر�ش ��دي ،كاتب �آخ ��ر لطعنة �سكني على ي ��د �شاب من
�شاكل ��ة قتلى ف ��رج جودة وجنيب حمف ��وظ ،ال�شاب
املج ��رم ه ��ذا ،رمب ��ا هو ف ��رح مبا فع ��ل ،وه ��و ينفذ
الفت ��وى الت ��ي �أطلقه ��ا اخلميني ع ��ام  1989والتي
�أ�صب ��ح عمرها (كم؟)  33عام� � ًا ،بالت�أكيد �أنه مل يقر�أ
الرواية ،ال حاج ��ة لأن ي�س�أله القا�ضي ،لكن الأتع�س
من كل ه ��ذا� ،أن عمره  24عام ًا وح�س ��ب� ،أي �أ�صغر
من عمر الفتوى بت�سع �سنوات ....فمن �أي م�ستنقع
قدم ه�ؤالء؟!

مرساة

 حيدر المح�سن

للتميي ��ز بني الفل�سف ��ة احلقيقية وبني لغو
الكالم (�أو الفل�سفة غري املنتجة) .الفل�سفة
احلقيقية مبوج ��ب ر�ؤية �آير تت�أ�س�س على
عب ��ارات وا�ضح ��ة ميكن �إختباره ��ا ح�سي ًا
يف الع ��امل الواقعي ؛ وبهذا تكون الفل�سفة
احلقيقية م�سمّى �أخ ��ر للعلم ؛ �أما الفل�سفة
التقليدي ��ة (االخالقي ��ات ،امليتافيزيقا)،،،،
وكذل ��ك الاله ��وت واجلمالي ��ات والقي ��م
والت�شخي�ص ��ات الذاتي ��ة فلي�س ��ت �س ��وى
�أباطي ��ل ق ��ول غ�ي�ر منتجة .ال�ش ��يء منتج
مبوج ��ب ه ��ذه الر�ؤية �س ��وى ع ��امل العلم
ال�صل ��ب ،الب ��ارد ،ال ��ذي ميك ��ن �إخ�ضاع ��ه
للإختبار.
قاوم ��ت ّ
كل م ��ن �أولئ ��ك الفتي ��ات الأرب ��ع،
ب�أ�ش ��كال خمتلف ��ة و�أزم ��ان خمتلف ��ة ،ه ��ذا
الإجم ��اع الفل�سفي ال�سائ ��د يف �أك�سفورد.
ت�ساءل ��ت فيليبا ف ��وت :كيف ميك ��ن للمرء
�أن يقب ��ل بهذا االجت ��اه الفل�سفي للو�ضعية
املنطقي ��ة وه ��و ي ��رى �ص ��ور مع�سك ��رات
االعتقال النازي ��ة الفظيعة؟ كانت �آير يرى
ُ
حم�ض موقف
� ّأن االنحي ��از الأخالقي ه ��و
ف ��ردي العالقة له بعامل الوقائع ؛ وبالتايل
ه ��و تف�ضي� � ٌل �أخالق ��ي اليخ�ض� � ُع لقاع ��دة
ال�صوابي ��ة �أو التخطئة ؛ مبعن ��ى � ّأن ماقد
يكون لديك �صواب� � ًا من الناحية االخالقية
ق ��د اليك ��ون كذل ��ك ل ��دى �آخري ��ن ،ولي� ��س
ثم ��ة �إجم ��ا ٌع ميك ��ن بلوغه يف ه ��ذا ال�ش�أن
عل ��ى العك�س م ��ن احلال مع وقائ ��ع العامل
الطبيع ��ي� .أ ّكدت ف ��وت وزميالتها وهنّ مل
يزلن طالبات فل�سف ��ة يف �أك�سفورد� :ألي�س
�اع �أخالقي على
من ال�ضروري ت�أكيد �إجم � ٍ
ك ��ون النازي ��ة خط� ��أ ،و� ّأن مناه�ضيها على
�صواب؟ �سعت ه� ��ؤالت الفتيات  -اللواتي

�سي�صبحن �أ�سم ��اء المعة يف عامل الفل�سفة
الحق ًا – �إىل بل ��وغ مقاربة فل�سفية جديدة
تناق� � ُ�ض الو�ضعي ��ة املنطقي ��ة ،وت ��رى يف
مظاه ��ر الق�س ��وة وال�شر يف الع ��امل �أ�شياء
ينبغ ��ي �إخ�ضاعه ��ا للم�ساءل ��ة الفل�سفي ��ة
مبثل مايفعل العل ��م مع ال�صخور واالنهار
واحل�شرات.
مي�ض ��ي الق ��ارئ م ��ع امل�ؤلف�ي�ن يف هذي ��ن
الكتابني يف متابعة حداية �سردية م�شوّ قة
ع ��ن �أربع ن�س ��اء المع ��ات يكافح ��ن و�سط
�أدغ ��ال �أكادميي ��ة م�شتبك ��ة للعث ��ور عل ��ى
�أ�صواتهن الفل�سفي ��ة املتف ّردة خارج نطاق
الدر� ��س الأكادميي ال�سائد ،وكنّ باال�ضافة
�إىل م�سعاه ��ن الفل�سف ��ي يجته ��دن لر�س ��م
�ص ��ورة جديدة بديلة ع ��ن الكائن الب�شري
ومكانت ��ه يف ع ��امل مابعد احل ��رب العاملية
الثانية.
مل يق� �دّم امل�ؤلف ��ون يف هذي ��ن الكتاب�ي�ن
�أطروح ��ات فل�سفي ��ة وم�ساج�ل�ات فكري ��ة
وح�س ��ب ؛ ب ��ل ث ّم ��ة تف�صي�ل�ات �شخ�صي ��ة
تخ� � ُّ�ص �أولئك الفيل�سوف ��ات االربع .كانت
م ��ردوك تف ��وق زميالته ��ا يف الوق ��وع
ب�ش ��راك احل ��ب وتعقيدات ��ه ،وكان ��ت عقب
ّ
كل جترب ��ة ت�شه� � ُد تغي�ي�ر ًا فل�سفي� � ًا جت ��اه
مو�ضوع ��ة ال�صداق ��ة واحل ��ب ،وهو االمر
ال ��ذي ن�شه� � ُد �أث ��ره وا�ضح� � ًا يف كتاباته ��ا
الفل�سفي ��ة والروائية الالحقة ،كما اليخفى
على املتاب ��ع لأعمالها � ّأن ب�صمات �أفالطون
وتوما� ��س الأكوين ��ي وفيتغن�شتاين تبدو
جلي ��ة فيه ��ا .عل ��ى عك� ��س م ��ردوك  -التي
مل تنت�س ��ب �إىل �سل ��ك اخلدم ��ة اجلامعي ��ة
الأكادميية ّ
وف�ضلت متابعة عملها كروائية
فيل�سوفة – ف� ّإن ك ًال م ��ن �آن�سكوم وميغلي
حازت �شهرتها من عملها يف نطاق الفل�سفة
االكادميي ��ة .تب ��دو ميغل ��ي �أك�ث�ر الن�س ��اء
االربع جتذر ًا يف العامل الفل�سفي ،وي ُ
ُعرف
عنها �أنه ��ا بد�أت ن�ش ��ر �أول كتبها وهي يف
التا�سع ��ة واخلم�س�ي�ن ،ث� � ّم تتال ��ت كتبه ��ا
الالحقة التي قاربت الع�شرين تباع ًا �أنهتها
بكتاب عن �سريتها الذاتية.
ّ
تظل مو�ضوعة �أننا (كائنات ميتافيزيقية)
مث�ي�رة للتف ّك ��ر والت�س ��ا�ؤل ،وه ��ي بع� � ُ�ض
مات�سعى ل ��ه الفيل�سوفات الأربع .نحن يف
نهاية املطاف ل�سنا حم�ض كائنات ت�ستخدم
ّ
وتوظ ُف التمثيالت
اللغ ��ة وتطرحُ اال�سئلة
الرمزي ��ة يف حياته ��ا (مث ��ل الريا�ضي ��ات
والف ��ن� ،،،إل ��خ) ؛ ب ��ل يوجد �سع ��ي ٌّ
مم�ض
لديه ��ا نح ��و ّ
�ال
كل ماه ��و غام� ��ض ومتع � ٍ
عل ��ى الوج ��ود الب�ش ��ري .قد يج ��د بع�ضنا
ه ��وى يف نف�س ��ه التخ ��اذ موق ��ف منا�ص ��ر
للفل�سف ��ة التحليلي ��ة والو�ضعي ��ة املنطقية
وبخا�ص ��ة �إذا ماعا� ��ش حي ��اة هادئ ��ة غري
حافلة بالكثري م ��ن اال�ضطرابات احلياتية
والفكرية ؛ لكنّ ّ
كل من �إخترب حياة عا�صفة
باملتغ�ي�رات غالب� � ًا مايج� � ُد نف�س ��ه منحاز ًا
نحو �آف ��اق فل�سفية �أبعد م ��ن حدود فل�سفة
�آي ��ر التحليلي ��ة .يتناغ ��م م�ؤلف ��و الكتابني
مع ه ��ذه الر�ؤية ويت�شارك ��ون القناعة ب� ّأن
احلي ��اة احلافل ��ة ب�ض ��روب االه ��وال التي
عا�شتها ه�ؤالء الن�ساء الفيل�سوفات الأربع
و�سط جحيم احلرب العاملية الثانية ف�ض ًال
عن �أدواره ��نّ ال�سيا�سي ��ة وعالقات احلب
العا�صف ��ة الت ��ي خ�ضنها – ّ
كل ه ��ذا كان له
�أعظم االث ��ر يف ت�شكيل مواقفهنّ الفل�سفية
اللت ��ي طبعت حقبة مابع ��د احلرب العاملية
الثاني ��ة وكان لها ت�أثريها البينّ على م�سار
الفل�سفة العاملية.

ك�سر عَ ْظم
ُ
الفرق بني الب ��داوة واحل�ضارة هو طريقة االحتكام �إىل الر�أي عند
االختالف يف الق�سمة يف املال وال ّزرع� .إذا تخا�صم اثنان يف املدينة
وتعليمات
كان القانون هو احلكم ،والقوانني هي جمموع ُة �شرائ َع
ٍ
ود�سات�ي�رَ � ّأ�س�س ��ت لها عق ��ول در�ست عل ��وم املنط ��ق والريا�ضيات
والفل ��ك ،وا�ستمع ��ت للغن ��اء وكان �أن �ص ��ار له ��ا ذائق ��ة يف ّ
الطعام
وامل� ��أكل وامللب� ��س ،ور ّق ��ت بذلك ما متتل ��ك من م�شاع ��ر و�أحا�سي�س
وخي ��االت ،و�صارت ما ندعوه الآن �إن�سانا� ،أي ب�شرا �سويا .وي�أتي
احلك ��م ب�ي�ن اخل�ص ��وم يف املدينة ع ��ادال �أو مجُ لببا ب�ست ��ار العدالة
ل ّأن ّ
كل م ��ا حت ّق ��ق م ��ن �إجنازات يف جم ��ال احل�ضارة �س ��وف يهت ّز
ويت�ضع�ض ��ع �إذا كان احلكم منطوقا م ��ن قبل حاكم ظاملّ � .إن نظريّة
جن ��اح الفرا�شة ت�صحّ يف علم االجتماع مثلم ��ا يف ّ
الطبيعة ،فلو �أن
قرارا باطال �صدر من حمكمة نائية يف الريف ،ف�إن مدّه �سوف يبلغ
حتم ��ا �أروقة الدول ��ة العُليا ،ورمبا ح ّرف ق ��رارات خطرية ي ّتخذها
تخ�ص م�ستقبل البالد والعباد.
رئي�س الدولة ّ
يف الدي ��ار املتربب ��رة يلج�أ الإن�س ��ان يف حالة اخل�ص ��ام �إىل قبيلته
وع�شريت ��ه و�أهل ��ه ،ويف هذه البيئات تتغ ّل ��ب الغرائز على الأذهان
وتتوق ��ف العقول تبعا لذل ��كّ .
ال�شخ�ص املختلف عن ��ك يف اللغة �أو
الل ��ون �أو الدين هو ع ��دوّ ك �أوال و�أخريا و�إىل يوم القيامة ،ويُدعى
ه ��ذا ال�سل ��وك بك�سر عظم� ،ص ��را ٌع وقت ��ال بني اثن�ي�ن يختلفان يف
ال ��ر�أي ال ينته ��ي حتى يُفني �أحدهم ��ا الآخ َر� .إن احل ��وار مع الآخر
مياث ��ل احل ��وار مع ال ��ذات ،وغياب ه ��ذا يعني قط ��ع انتباهنا ،مثل
ال�سكارى� ،إىل ما نقوم به من غريب الفعل والقول.
ال توجد ح�ضارة دون مدنيّة ،وميكن �أن ت� ّؤ�س�س مدينة دون �إجناز
ح�ض ��اري واحد ،ومثال عل ��ى ذلك املدن احلديث ��ة يف بلدان ّ
ال�شرق
املت�أخ ��ر .تحُ كم �أغلب هذه الديار مبنطق البداوة رغم �أنها ت�ستعمل
وال�سرج
وتعي� ��ش وجت� � ّرب �آخر �صيح ��ات احل�ض ��ارة يف امللب� ��س ّ
وامل�أكل� .إذا تناق�ش القوم عندنا واختلفوا يف الر�أي ف�إن الو ّد يكون
ه ��و ال�ضحية �أوال ،خالف ��ا للر�أي القائل �إن اخل�ل�اف يف االعتقاد ال
يف�س ��د الع�شرة وامللح والزاد .وهكذا ن ��رى ديارنا تبتعد عن الركب
حت ��ى مل تع ��د تراه .يجل�س رج�ل�ان يف املقهى ،يتح ��اوران ،ف�إذا مل
يعج ��ب �أحدَهم ��ا ر�أيُ جلي�سه �س ّفهه �أوال ،ث ��م �سخر منه ،واخلطوة
الثالث ��ة هي قلب املائدة فوق ر�أ�سه .تهاجم ّ
ال�ضباع فحل اجلامو�س
لأنه ��ا جائع ��ة ،و�إذا �أعطي ��ت فك ��ر �إن�سانن ��ا فهي تالحق ��ه لأنها تراه
خمتلفا عنها يف ّ
ال�شكل وال ّلون والهيئة .ويحدث هذا يف عامل الأدب
وق�صة �أدّت ب�صاحبه ��ا يف البلدان املت� ّأخرة
ق�صيدة
كث�ي�را ،فكم من
ّ
ال�سج ��ن ،ورمبا ال ّتعذيب والقتل� .أك�ث�ر مكان وزمان �صودرتْ
�إىل ّ
فيه حريّة الر�أي واالختيار والإبداع الفني هو رو�سيا ال�سوفيتية.
لل�شاع ��ر «�أو�سي ��ب ماندل�شت ��ام» ق ��ول �شه�ي�ر يف هذا ال�ش� ��أن« :يف
رو�سي ��ا فقطُ ،يح�ت�رم ال�شعر� .إنه يجعل ال ّنا� ��س يُقتلون”� .صدقت
نب ��وءة ال�شاعر ،فلم مي� ِ��ض وقت طويل على ه ��ذا الت�صريح ،وكان
قال ��ه �أمام �أحد الأ�صدقاء الو�شاة ،وحُ كِ م عليه باخليانة ،و�سيق �إىل
لقي حتفه.
مع�سكر للعمل يف �أق�صى ال�شرق الرو�سي ،وهناك َ
ميكنن ��ا ر�س ��م �ص ��ورة وا�ضحة لالثن�ي�ن ،البداوة واحل�ض ��ارة ،من
“ق�ص ��ة مدينت�ي�ن”
خ�ل�ال ق ��راءة اجلمل ��ة اال�ستهالل ّي ��ة يف رواي ��ة ّ
لت�شارل ��ز ديكن ��ز ،حي ��ث يبدو الوج ��ود مثل رقع ��ة �شط ��رجن ،تهن�أ
ّ
املتح�ض ��رة بالعي� ��ش يف رغ ��د الأبي� ��ض ،و ُتبتل ��ى
في ��ه ال�شع ��وب
�أق ��وام الرباب ��رة بقتام ��ة الأ�س ��ود“ :كان �أح�س ��ن الأزم ��ان ،وكان
�أ�س ��و�أ الأزم ��ان ،كان عهد الإميان ،وكان عهد اجلح ��ود ،كان مو�سم
الن ��ور ،وكان مو�س ��م الظلمة ،كان ربيع الأم ��ل ،وكان �شتاء الي�أ�س،
كان �أمامن ��ا ّ
كل �ش ��يء ،ومل يك ��ن �أمامن ��ا �شيء ،كن ��ا جميعا ما�ضني
�إىل اجلن ��ة مبا�شرة ،وكن ��ا جميعا ما�ضني �إىل جهن ��م مبا�شرة»� .إن
ّ
ِ�س على ذلك
الأف�ض ��ل لهم� ،أي لل�شعوب
املتح�ضرة ،والأ�سو�أ لنا ،وق ْ
الإمي ��ان واجلحود ،وال�ضياء والظالم ،والأم ��ل والي�أ�س ،والأخري
ه ��و الأق�س ��ى يف م�صائ ��ر الأمم ،و�أكرثها ُرعبا ،ف ِب ��هِ ت�صري احلياة
مثل عي�ش املحكومني بال�سجن مدى احلياة.
ال توجد ح�ضارة دون مدن ّية ،ويمكن
�أن ت� ّؤ�س�س مدينة دون �إنجاز ح�ضاري
واحد ،ومثال على ذلك المدن الحديثة
في بلدان ّ
ال�شرق المت�أخرُ .تحكم �أغلب
هذه الديار بمنطق البداوة رغم �أنها
وتجرب �آخر �صيحات
ت�ستعمل وتعي�ش
ّ
وال�سرج والم�أكل.
الح�ضارة في الملب�س
ّ

دار غاليمار تن�شر رواية (حرب) بعد العثور على مخطوطتها المفقودة
ترجمة:عدوية الهاليل
يف ظ ��روف غام�ض ��ة ،اختف ��ت خمطوط ��ة رواية
(ح ��رب) التي كتبها لوي� ��س فريديناند �سيلني ،ثم
عادت اىل الظهور م�ؤخ ��را بطريقة غام�ضة �أي�ضا
لتعم ��ل دار غاليمار الفرن�سي ��ة للن�شر على ن�شرها
وتث�ي�ر اهتمام نقاد االدب..وي�ضم الكتاب حوايل
� 150صفح ��ة من الر�س ��وم الإي�ضاحية واملالحق.
أي�ض ��ا ً
كم ��ا خ�ص� ��ص معر� ��ض غاليم ��ارد � ً
معر�ضا
بعن ��وان (�سيلني)له ��ذه املخطوط ��ات الت ��ي مت
العثور عليها يف منت�صف عام .2022
بقي هذا الكت ��اب ،الذي رمبا كتب يف عام ،1934
ع�شر �سن ��وات يف �أر�شيف الروائي ،يف �شقته يف
حي مومنارت ��ر .ويف حزيران ع ��ام ،1944وبعد
�أن �شعر باقرتاب خط ��ر احلرب ،غادر باري�س يف
عجلة من �أمره باجتاه �أملانيا ،ومل تتح له الفر�صة
لأخ ��ذ خمطوطت ��ه غ�ي�ر املن�ش ��ورة .ث ��م ا�ستوىل
مقاتلو املقاومة على � 6000صفحة وظل م�صريها
جمه� �ولاً مل ��دة �ست�ي�ن عا ًم ��ا ،حت ��ى مت ت�سليمه ��ا
لل�صحف ��ي ال�ساب ��ق ،جان بي�ي�ر تيب ��ودات ،الذي
ات�ص ��ل بامل�ستفيدي ��ن م ��ن اقتنائها وه ��م املحامي

فران�سوا جيبولت و�شخ�ص �آخر مقرب من زوجة
�سيلني،وه ��و فريونيك روب ��رت �شوفني،لكنهم مل
يرغب ��وا يف العمل معه .ومل يك ��ن �أمام جان بيري
تيب ��ودات �أي خيار �سوى ت�سليم املخطوطات �إىل
ال�شرط ��ة ،كم ��ا قال حمامي ��ه� ،إميانوي ��ل بيريات،
وهن ��ا ق ��ررت دار غاليمارعل ��ى الف ��ور ن�ش ��ر هذه
املخطوطات غري املن�شورة بطريقة دقيقة للغاية.
وكت ��ب امل�ؤرخ با�س ��كال فو� ��ش يف «مالحظة على
الرواي ��ة املطبوعة» ان ��ه مت اعادة كتاب ��ة الرواية
بع ��د فك ال�شف ��رات لأن �سيل�ي�ن كان يكتب ب�صيغة
خمت�ص ��رة ،لكن ��ه ي�شطب،ويعي ��د الكتاب ��ة ب�ي�ن
ال�سطور،وغال ًب ��ا ما تك ��ون الإ�ضاف ��ات ال�صغرية
�صعب ��ة للغاية بل من امل�ستحي ��ل قراءتها ..ولذلك
ف�إن هنالك كلمات �أو مقاطع معينة مت و�ضعها بني
قو�سني معقوفني.
و�أ�ض ��اف فو�ش�« :إنه يكت ��ب ب�سرعة كبرية بالقلم
ويرتك فراغات ،وهناك تكرارات ،و�أخطاء فادحة
كان �سيت ��م ت�صحيحه ��ا بال�ضرورة عن ��د التدقيق
اللغ ��وي .والتوجد عالمات ترقيم �أو القليل جدًا.
منها وال توج ��د فقرات» .م ��ع ذلك،حملت الرواية
يف امل�ضم ��ون م ��ادة د�سمة للغاية ،وم ��ن امل�ؤ�سف
انه مل يتمكن من ن�شرها بنف�سه..

لقد رحبت ال�صحافة باحل ��دث بحما�س الكت�شاف
ن� ��ص عظيم بع ��د فقدانه لفرتة طويل ��ة ،وقال عنه
النقاد« :ن�ص مقت�ضب مفعم باحليوية وم�أ�ساوي
ولذي ��ذ ،ي�ض ��اف اىل روائع الكاتب» كم ��ا و�صفته
�صحيفة اللوموند ب�أنه معجزة.
وتبد�أ رواية (حرب) ب�إ�ستيقاظ العميد فرديناند،
 20عا ًم ��ا ،وعودته اىل قيد احلي ��اة ب�أعجوبة يف
�ساح ��ة املعرك ��ة يف (بلجي ��كا) ،ذات ليل ��ة يف عام
.1915وي ��روي الكات ��ب يف الرواية كي ��ف �أنقذه
جن ��دي �إجنلي ��زي ،ث ��م ي�ص ��ف ف�ت�رة نقاهته على
مقرب ��ة م ��ن اجلبه ��ة يف هازي�ب�روك ،يف فرن�سا،
و�أخ�ي�ر ًا رحيله على عجل �إىل �إجنلرتا ..ويتوقع
النق ��اد ان رواية (حرب) قد ُكتبت يف عام ،1934
بع ��د وقت ق�صري من رواية �سيلني الأوىل( ،رحلة
اىل نهاية الليل)التي �صدرت عام (.)1932
ويف ع ��ام  1937ن�ش ��ر �سيل�ي�ن كتيب ��ا بعن ��وان
(تره ��ات من �أجل جمزرة) وفيه يعرب عن معاداته
لل�سامي ��ة ،والت ��ي لن يت ��وب عنه ��ا الكات ��ب �أبدًا،
وقد اع ��ادت غاليم ��ار ن�شر الكتي ��ب يف نهاية عام
 ،2017ولك ��ن امل�شروع باء بالف�شل ب�سبب تقاطع
الآراء،والآن وبع ��د �أن ه ��د�أ اجل ��دل ،ف� ��إن ع ��ودة
ظه ��ور رواية (حرب) جتعل م ��ن املمكن االحتفال
بعم ��ل كبريللأدب الفرن�سي يف الق ��رن الع�شرين.
ف»ه ��ذه املخطوطات ت�أتي يف الوقت املنا�سب �أو
مبفاج�أة �إلهية ،لتعيد ل�سيلني جمده» الذي ازدهر
ماب�ي�ن عام ��ي 1932و ،« ،1936ح�س ��ب تقديرات
فيلي ��ب رو�س�ي�ن ،الباحث املتخ�ص� ��ص يف �سيلني
و�أعماله...
وعل ��ى الرغم م ��ن كل الآراء املعار�ض ��ة لأدبه ،لكن
الروائ ��ي،و �س ��واء �أحببن ��ا ا�سلوبه ومب ��د�أه يف
الكتاب ��ة �أم ال ،يحت ��ل مكا ًن ��ا متمي ��زا يف تاري ��خ
الأدب ،لأن ��ه حط ��م الأدب الربج ��وازي ،وال�س ��رد
التقلي ��دي والأ�سل ��وب ،واب ��دع يف ترجم ��ة �آالم
احلرب..ويف معر�ض غاليم ��ار ،مت ت�أطري اوراق
املخطوط ��ة ،مب ��ا يف ذلك اجل ��زء الأول من رواية

(ح ��رب) ،وال ��ذي ينتهي بعبارة �سيل�ي�ن اخلالدة:
«لقد ا�شتعلت احلرب يف ر�أ�سي..».التي تدل على
الوج ��ود امل�ستمر للموت ،ورعب القتال بعد حرق
املخطوط ��ات ال ��ذي اث ��ار غ�ض ��ب �سيل�ي�ن لفقدانه
ثمرة عمله..
كان لوي� ��س فردينان ��د �أوغ�س ��ت دي�ستو�شي� ��س
( ،)1961 1894-املع ��روف باال�س ��م امل�ستع ��ار
لوي� ��س فرديناند �سيلني روائ ًي ��ا فرن�سيًا وطبيبًا.
ف ��ازت روايت ��ه الأوىل رحل ��ة �إىل نهاي ��ة اللي ��ل
( )1932بجائ ��زة بريك� ��س رينو لك ��ن �آراء النقاد
انق�سم ��ت ب�ي�ن م�ؤيد ومعار� ��ض ب�سب ��ب ت�صوير
امل�ؤل ��ف املت�شائ ��م للحال ��ة الإن�ساني ��ة و�أ�سل ��وب
كتابت ��ه القائم عل ��ى خطاب الطبق ��ة العاملة .ويف
الرواي ��ات الالحقة مث ��ل (امل ��وت بالتق�سيط) عام
،1936و(فرق ��ة بيغن ��ول) ع ��ام 1944و)من قلعة
اىل قلعة)ع ��ام  1957امتاز�أ�سلوب �سيلني الأدبي
بابت ��كاره وتفرده .وق ��د قال عن ��ه موري�س نادو:
“م ��ا فعله جوي�س للغ ��ة الإجنليزية.و ما حاول
ال�سورياليون فعله للغة الفرن�سية� ،أجنزه �سيلني
ب�سهولة وعلى نطاق وا�سع”.
ومن ��ذ ع ��ام  1937كت ��ب �سيل�ي�ن �سل�سل ��ة م ��ن
الأعم ��ال اجلدلي ��ة املعادية لل�سامية دع ��ا فيها �إىل
حتال ��ف ع�سك ��ري م ��ع �أملاني ��ا النازي ��ة .وا�ستمر
يف تبن ��ي الآراء املعادي ��ة لل�سامي ��ة عل ًن ��ا خ�ل�ال
االحتالل الأمل ��اين لفرن�سا ،وبع ��د هبوط احللفاء
يف نورمان ��دي يف ع ��ام  1944ف ��ر �إىل �أملاني ��ا ثم
الدمن ��ارك حي ��ث عا� ��ش يف املنف ��ى .و�أدي ��ن ع ��ام
 1951بتهم ��ة التع ��اون من قبل حمكم ��ة فرن�سية،
لك ��ن حمكمة ع�سكرية عفت عنه بعد فرتة وجيزة.
وع ��اد �إىل فرن�س ��ا حي ��ث ا�ست�أنف حيات ��ه املهنية
كطبيب وم�ؤلف .ويعت�ب�ر �سيلني واحد من �أعظم
الروائي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن يف الق ��رن الع�شرين على
نطاق وا�سع ،لكنه ال يزال �شخ�صية مثرية للجدل
يف فرن�س ��ا ب�سب ��ب مع ��اداة ال�سامي ��ة و�أن�شطته ��ا
خالل احلرب العاملية الثانية.
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ما حتاور عراقيان يف �أي مكان،
�إال وكان ال�شك يف ال�سيا�سيني
وعدم الثقة يف وعودهم ثالثهما،
يومي ًا ا�ستمع حلوارات كثرية يف
ال�صحيفة �أو ال�شارع �أو املقهى �أو
البيت ف�أجد �أن امل�شكلة الكبرية
التي تواجه اجلميع هي الوعود
التي تقطعها الكتل ال�سيا�سية على
نف�سها ثم تتحول هذه الوعود �إىل
جمرد كالم.
قبل �أكرث من ن�صف قرن ،كان
هناك �سيا�سي من بالد �سنغافورة
التي تعد اليوم على قائمة الدول
الأكرث تطور ًا ورفاهية ا�سم هذا
ال�سيا�سي ”،يل كوان يو” يقف
و�سط قبّة الربملان ال�سنغافوري
ليعلن �أنهم ال ي�ستطيعون
ت�سديد الرواتب ملوظفي الدولة،
ثم يُخرج مل ّف ًا ي�ض ّم ت�صوره
لبناء دولة قوية �شعارها ”بناء
جمتمع عادل ولي�س جمتمع
رعاية اجتماعية” كان الناجت
ال�سنوي �أقل من مليار دوالر،
ويوم ودّع يل كوان احلياة
قبل �سبعة �أعوام ،كانت الأرقام
التي ن�شرتها الإيكونوم�ست عن
م�ؤ�شر جودة احلياة،على النحو
الآتي" :ح�صلت �سنغافورة على
الدرجة الأوىل يف �آ�سيا واملرتبة
اخلام�سة على م�ستوى العامل،
ومتتلك ثامن �أعلى احتياطي يف
العامل"
�سيقول البع�ض يارجل مالك تق ّلب
بدفاتر الدول "الكافرة" ،وال تريد
�أن تالحق املثري وتلقي ال�ضوء
على احلا�ضر يف دولة م�ؤمنة
مثل العراق توقف احلال فيها
كر�سي عالية ن�صيف الذي
عند
ّ
تخاف عليه من ال�ضياع  ،يا�سادة،
احلا�ضر يف العراق يخربنا
�أ�صحابه � ّأن املواطن املغلوب على
�أمره الذي ال ناقة له وال جمل
يف معارك ال�سيا�سيني مطلوب
منه �أن يتحمل �أكاذيب ال�سا�سة
وخطبهم املزيفة .قبل كتابة هذا
العمود بع�شرة �أعوام ن�شرت
جريدة البيان ل�سان حال حزب
الدعوة مان�شيت ًا عري�ض ًا يقول:
"املالكي :بع�ض اجلهات حتاول
�إف�شال جهود الإعمار ،و�أرفقته
مبان�شيت �آخر �أحمر اللون
يب�شرنا �أن حكومة ال�سيد املالكي
بد�أت م�شروع توزيع قطع �سكنية
للمواطنني".
حني تكتب الفاينن�شل تاميز على
�صفحتها الأوىل عام � 1965أن
”هناك تن ّب�ؤ ًا ب�أن �سنغافورة لن
تبقى على قيد احلياة �أكرث من
ثالث �سنوات ،وال يوجد يف
املوقف احلايل ما يوحي ب�أنها
قادرة على البقاء �إىل يوم غد”
ير ّد يل كوان وبنف�س ال�صحيفة:
”�إن البلدان متوت حني تفقد
القدرة على توفري احلياة الكرمية
ملواطنيها ،ومبا �أننا قررنا
�أن نعي�ش �أحرار ًا فلن تختفي
�سنغافورة من اخلارطة” ويقول
ملرا�سل الوا�شنطن بو�ست:
”املنا�ضلون الذين تناوبوا على
حكم بلداننا حتولوا �إىل نهّابني،
ولهذا عندما �أق�سمت اليمني طلبت
من جميع �أع�ضاء احلكومة �أن
يرتدوا قم�صان ًا بي�ض ًا وبناطيل
بي�ضاء لرنمز �إىل الأمانة”.
ّ
كل العامل ينظر اليوم �إىل العراق
وي�ضرب ك ّف ًا ّ
بكف ،وي�شعر
بالأ�سى على بل ٍد كان يراد له �أن
يلتحق بقطار الع�صر ،فارت ّد بهمّة
نوابنا �إىل جمرد دولة ت�ضحك
على املواطنني مبان�شيتات
وخطب زائفة .

ُخرج ال�صياد
�ص ��در عن دار امل ��دى كتاب ُ
"خ ��رج ال�صياد" للناق ��د والباحث
يا�س�ي�ن الن�صري وهو �سرية ادبية يتتبع امل�ؤلف خاللها حياته
م ��ع الكتاب ��ة ،يق ��ول يف مقدمته "وي ��وم �ص ��در �أول كتاب يل
م�سكه بيديه ودار به على جل�ساء م�ضيفنا بعد �أن عمل القهوة
ليقول له ��م� :إن يا�سني �ألف كتاب ًا ،وكان يهذي طوال �سنوات
حيات ��ه مبا فيه ،هذه احلادثة حدث ��ت يف �أوائل ال�سبعينيات
و�أنا يف الب�صرة �آتي ًا منها �إىل بغداد ومعي "ق�ص�ص عراقية
معا�ص ��رة" ،كتابي الأول امل�شرتك" .يذك ��ر ان الناقد يا�سني
الن�ص�ي�ر يعد من ابرز النقاد الع ��رب كما له م�ساهمات مهمة
يف امل�سرح.

حملت الدورة ا�سم ال�شاعر "ب�سام حجار" ..الإعالن عن الفائزين بجائزة الرافدين الثالثة ..
 عامر م�ؤيد

اعلنت جلنة التحكيم
اخلا�صة بجائزة الرافدين
عن الفائزين بالن�سخة
الثالثة منها والتي حملت ا�سم
ال�شاعر اللبناين ب�سام حجار
والتي تنظمها دار الرافدين
للكتاب .وتهدف اجلائزة
اىل دعم امل�شاريع ال�شبابية
يف جميع حقول االدب
وتقدمي الدعم لهم من خالل
الطباعة والن�شر وتقدمي
املكاف�أة لهم اي�ضا.

و�ضم ��ت جلن ��ة التحكي ��م الت ��ي
تر�أ�س ��ها ال�ش ��اعر طال ��ب عب ��د
العزي ��ز كل من رئي�س ق�س ��م اللغة
العربية والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية
يف جامع ��ة مدري ��د الذاتي ��ة
�أغناثي ��و غوتريي ��ث دي ت�ي�ران
والذي ق ��ام برتجمة كت ��ب عربية
عدي ��دة ،ا�ض ��افة اىل الروائي ��ة
املغربي ��ة عائ�شة ب�صري والقا�ص
واملرتج ��م العراق ��ي عب ��د الهادي
�سع ��دون ،والروائ ��ي وال�صحفي
وال�شاع ��ر اللبن ��اين عب ��ده وازن،
ا�ضاف ��ة اىل الروائ ��ي امل�ص ��ري
وحي ��د طويل ��ة .وكان الفائ ��ز عن
فئ ��ة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ،القا� ��ص
حممد العم ��راين م ��ن املغرب عن
ق�صت ��ه ل�س ��ان بورخي� ��س (�إب ��ر
حُ لمية ولقاح ��ات ميتا ق�ص�صية،
�أما الروايت ��ان الفائزتان منا�صفة
فهم ��ا كل م ��ن م ��ن رواي ��ة "ن�ساء

الق ��اع" للكات ��ب العراق ��ي عل ��ي
العرار ورواية "بغ ��داد تودعكم"

للكاتب ��ة مروة اجلرب م ��ن العراق
اي�ض ��ا .واملجموع ��ة ال�شعري ��ة

الفائ ��زة كان ��ت بعن ��وان القب ��و ُر
ظ� ٌ
�روف واملوتى ر�سائ ��ل لل�شاعر

ً
عاما� ..أكادميية ال�سينما تعتذر لـ"لتل فذر" عن الأو�سكار
�ضبط لوحة لبيكا�سو "مباليني بعد 50

الدوالرات" ..بحوزة ع�صابة
خمدرات يف دياىل

�أعلنت املديرية العامة ملكافحة املخدرات ،يف وزارة الداخلية
ال�ع��راق�ي��ة ،القب�ض على ع�صابة خم ��درات و�ضبط لوحة
م�سروقة للفنان العاملي ،بيكا�سو ،بحوزتها "تقدر قيمتها
مباليني الدوالرات" .وقال مدير �إعالم املديرية ،العقيد بالل
�صبحي �إن املديرية "نفذت عملية يف حمافظة دياىل ،مت فيها
�إلقاء القب�ض على �شبكة من  3متهمني يقومون بتجارة ونقل
امل��واد امل�خ��درة ،وق��د �ضبط بحوزتهم لوحة تعود للر�سام
العاملي بيكا�سو يقدر �سعرها مباليني الدوالرات" ،مبينا �أنها
"عملية كبرية حت�سب للمديرية العامة ملكافحة املخدرات".
ومل تن�شر وزارة الداخلية العراقية �صورا �أو تفا�صيل �أخرى
عن اللوحة ،كما مل يُعرف على الفور ما �إذا كان قد مت العثور
على �أعمال فنية �أخرى �أثناء العملية.

ب� �ع ��د ن� �ح ��و  50ع ��ام ��ا م� ��ن وق� ��وف
�سات�شني لتل فذر على من�صة جوائز
الأو�� �س� �ك ��ار ل�ت���س�ل��م اجل ��ائ ��زة نيابة
ع��ن م��ارل��ون ب��ران��دو ل�ك��ي ت �ت��اح لها
الفر�صة للتحدث عن �إ�ساءة ت�صوير
الأم�ي�رك� �ي�ي�ن الأ� �ص �ل �ي�ي�ن يف �أف �ل�ام
ه��ول�ي��وود ،اع �ت��ذرت �أك��ادمي�ي��ة فنون
وع��ل��وم ال �� �ص��ور امل �ت �ح��رك��ة ل �ه��ا عن
الإ� �س��اءة ال�ت��ي تعر�ضت لها يف ذلك
اليوم .وقالت الأكادميية يوم االثنني
�إنها �ست�ست�ضيف لتل فذر ،التي �أ�صبح
ع�م��ره��ا الآن  75ع��ام��ا ،يف �أم�سية
”حديث وت�ضميد ج��راح واحتفال”
يوم � 17أيلول�/سبتمرب املقبل.

عندما فاز براندو بجائزة �أف�ضل ممثل
ع��ن فيلم الأب ال��روح��ي ع��ام ،1973
�صعدت لتل ف��ذر ،مرتدية ف�ستانا من
جلد الغزال وحذاء موكا�سني تقليدي
خا�ص بالهنود احلمر� ،إىل املن�صة،
لت�صبح �أول �أم�يرك �ي��ة م��ن ال�سكان
الأ�صليني تقوم بذلك يف حفل توزيع
جوائز الأو�سكار.
ويف ك �ل �م��ة ا� �س �ت �غ��رق��ت  60ث��ان �ي��ة،
�أو�ضحت لتل فذر �أن براندو ال ميكنه
قبول اجلائزة ب�سبب ”معاملة �صناعة
ال�سينما لل�سكان الأ�صليني لأمريكا
اليوم” .و� �س��رع��ان م��ا �أط �ل��ق بع�ض
احل�ضور �صيحات ا�ستهجان.

�إ�سبانيا بـ"جي�ش امل��اع��ز والأغنام" ملواجهة ح��رائ��ق الغابات
يف ظل االرتفاع الكبري بدرجات
احل�� � ��رارة ال�� ��ذي ت �� �ش �ه��ده دول
�أوروب�ي��ة ،ت��زداد املخاوف ب�ش�أن
ح ��رائ ��ق ال� �غ ��اب ��ات ال��ت��ي تلتهم
م�ساحات خ�ضراء وا�سعة وتهدد
�سكان املناطق املحيطة ،وملواجهة
ه��ذا اخل�ط��ر ،جل ��أت �إ�سبانيا �إىل
"جي�ش من املاعز والأغنام".
و�أطلقت ال�سلطات يف بر�شلونة،

قطيعا مكونا من  290من املاعز
والأغنام ،لتحقيق مهمة واحدة،
وه ��ي �أك���ل �أك�ب�ر ق ��در مم�ك��ن من
الغطاء النباتي يف منطقة معينة.
وه � � ��ذه اخل�� �ط� ��وة ع�� �ب� ��ارة ع��ن
�سرتاتيجية ق��دمي��ة ،ت�ق��وم على
ت�سليم امل�ن��اط��ق املعر�ضة خلطر
ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات �إىل ح�ي��وان��ات
الرعي ،التي تق�ضم وتدو�س على

النباتات اجل��اف��ة ،ال�ت��ي ب��دوره��ا
ميكن �أن ترتاكم كوقود للحرائق.
و� �س��واء ك��ان��ت احل �ي��وان��ات �شبه
ب ��ري ��ة �أو ي �� �ش��رف ع �ل �ي �ه��ا راع
تتم م�ك��اف��أت��ه م��ادي��ا ،ف���إن الرعي
اجل� �ي ��د ع � ��ادة م ��ا ي �ت�رك وراءه
منظرا طبيعيا مليئا بامل�ساحات
املفتوحة ،التي ميكن �أن توقف
انت�شار حرائق.

عبا�س ح�سني من العراق.
وع ��ن اجلائ ��زة ب�شكل ع ��ام يقول
مدي ��ر دار الرافدي ��ن حممد هادي
يف حديث ��ه لـ(امل ��دى)" ،اجن ��زت
جائزة الرافدين هذا العام الدورة
الثالثة له ��ا وهي جائزة ت�ستهدف
فئ ��ة ال�شب ��اب الذي ��ن مل ين�ش ��روا
كتاب ��ا ورقي ��ا ،اي انه ��ا ت�ستهدف
ن�ش ��ر كت ��اب اول للفائ ��ز ،وان
كل دورة تو�س ��م باح ��د املبدع�ي�ن
فال ��دورة االوىل كان ��ت با�س ��م
الكات ��ب والروائ ��ي حممد خ�ضري
والثاني ��ة با�س ��م ال�شاع ��ر والناقد
ف ��وزي ك ��رمي وال ��دورة الثالث ��ة
با�س ��م ال�شاع ��ر اللبن ��اين ب�س ��ام
حج ��ار" .وذك ��ر ه ��ادي ان "كل
�سنة هناك تغيري يف ا�سماء جلنة
التحكيم وهذا الع ��ام كان ال�شاعر
العراق ��ي طال ��ب عب ��د العزيز هو
رئي� ��س اللجن ��ة ال ��ذي اعل ��ن قبل

ب�ضع ��ة اي ��ام ع ��ن اختت ��ام اعمال
جلنة التحكيم واعلن يف بيان عن
نتائ ��ج الفائزين به ��ذه امل�سابقة"،
م�ش�ي�را اىل ان ��ه "قب ��ل ف�ت�رة مت
اعالن القائم ��ة الق�صرية لالعمال
امل�شاركة وكان ��ت للرواية خم�سة
اعمال مر�شح ��ة للقائمة الق�صرية
وهذا ا�ستثناء لكنه كان بطلب من
اللجنة".
م ��ن جانبه يق ��ول عبا� ��س ح�سني
الفائز بجائ ��زة ال�شعر يف حديثه
لـ(املدى)" ،يبدو �أن الفوز بجائزة
مهم ��ة م ��ن الناحي ��ة املعنوية مثل
جائزة الرافدين مل يكن �سه ًال كما
ظنن ��تُ  ،ومل �أتوقع �أن �أحظى بكل
هذه ال�سعادة".
وا�ض ��اف ان "الإ�ش ��ارة نح ��و
اجلم ��ال والتمي ��ز مهم ��ة ت�ضطلع
به ��ا امل�شاري ��ع الكب�ي�رة ،و�أن دار
الرافدين بحق ،مل�شروع كبري".

ً
قريبا
�أديل م�ستعدة للزواج

ك�شفت النجمة الربيطانية ال�شهرية �أدي��ل عن رغبتها بالزواج
والإجن��اب والعي�ش مع حبيبها ريت�ش بول لتحقيق حلمها ب�أن
ت�صبح ربة منزل.
ويف حوار معها ل�صالح جملة �إيل " قالت النجمة " :مل �أكن يف
حالة حب كالتي �أنا فيها اليوم من قبل� ..أنا مهوو�سة به و�س�أتزوج
بالت�أكيد ..وبالت�أكيد �س�أجنب املزيد من الأطفال معه ،فحلمي �أن
�أكون ربة منزل".
وخالل حديثها �أكدت النجمة �أنها حتى اللحظة لي�ست خمطوبة
لريت�ش بول ،و�أن اخلامت الكبري الذي ارتدته م�ؤخر ًا مل يقدمه لها
الأخري ،بل كل ما يف الأمر �أنها من ع�شاق املجوهرات الراقية.
كما تطرقت النجمة يف املقابلة للحديث عن �أزمة �إلغاء حفالتها يف
ال�س فيغا�س ،حيث قالت �إنها �شعرت باحلرج ال�شديد التخاذ قرار
الإلغاء يف اللحظة الأخرية ،وا�صفة ما حدث بانه "�أ�سو�أ حلظة يف
حياتي املهنية".

مهرج��ان اجلواهري يف �س��يدين يعلن عن نتائج م�س��ابقته ال�ش��عرية

 خالدة حامد
المترجم ��ة� ،ص ��در له ��ا كت ��اب
بعنوان "الت�ضليل الإعالمي لدى
تنظيم الدولة" وهو �أول ترجمة
عربي ��ة لكت ��اب ني ��ل كري�ش ��ان
�أغ ��رول ،ووف ًق ��ا للمترجم ��ة
حام ��د ،ه ��ذا ه ��و �أول كت ��اب في
المكتب ��ة العربي ��ة ف ��ي (حق ��ل
الط ��ب النف�س ��ي الثقاف ��ي) يُحلل
ثقاف ��ة و�سيكولوجي ��ا الإقن ��اع
الت ��ي يُوظفه ��ا تنظي ��م الدول ��ة
عب ��ر تحلي ��ل ِخطاب ��ه الإعالمي،
و�سيُ�شكِ ل �إ�ضافة حقيقية في هذا
المجال.

في ال�سبعينيات والثمانينيات .

� شوقي كريم ح�سن
الروائ ��ي والكات ��ب� ،ش ��ارك ف ��ي
ندوة اقامته ��ا م�ؤ�س�سة "�إي�شان"
للثقاف ��ة ال�شعبي ��ة تح ��ت عنوان
"مدينة الث ��ورة ..خ�صو�صيات
الم ��كان واهل ��ه" الن ��دوة الت ��ي
اداره ��ا االعالم ��ي عب ��د �شاك ��ر
�ش ��ارك فيه ��ا اي�ض ��ا الروائ ��ي
والناق ��د عبا� ��س لطي ��ف ،وق ��د
تناول كريم تاريخ مدينة الثورة
االجتماع ��ي وحركته ��ا الثقافي ��ة

� صالح ال�صحن
االكاديم ��ي ومدي ��ر الملتق ��ى
االذاع ��ي والتلفزيوني في اتحاد
االدباء والكتاب ،اعلن عن تنظيم
جل�س ��ة خا�ص ��ة احتف ��اء وتكريم
لبع� ��ض رواد العم ��ل االذاع ��ي
والتلفزيوني في العراق ..وقال
�صال ��ح ان "هناك ا�سم ��اء كثيرة
اث ��رت على اجيال م ��ن المذيعين
ومقدمي البرامج ي�ستحقون منا
العناية والتكريم".

 علي لفتة �سعيد
�شهدت مدينة فريفيلد يف �سيدين
اال�سرتالي ��ة اقام ��ة مهرج ��ان
اجلواه ��ري التا�سع ال ��ذي يقيمه
ال�صال ��ون الثق ��ايف يف منت ��دى
اجلامعي�ي�ن العراق ��ي الأ�سرتايل
والذي اطلق علي ��ه دورة ال�شاعر
�سعدي يو�سف.
وق ��ال مدي ��ر ال�صال ��ون الثق ��ايف
ال�شاعر وديع �شامخ لـ(املدى) ان
ال�صال ��ون د�أب كل عام على اقامة
مهرج ��ان اطل ��ق علي ��ه مهرج ��ان
اجلواه ��ري تثمينا ل ��دور �شاعر
العرب االكرب يف احلياة الثقافية
وال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة وما مثله

من ريادة وق ��وة ابداع جتاوزت
احل ��دود املحلي ��ة والعربي ��ة اىل
العاملي ��ة ..وا�ض ��اف؛ ت�ضمن ��ت
هذه الدورة العديد من الفعاليات
املهم ��ة منها عر�ض فيل ��م وثائقي
ع ��ن ال�شاع ��ر �سع ��دي يو�س ��ف،
�سيناري ��و وح ��وار ودي ��ع �شامخ
وكذلك عر�ض �شهادة متلفزة لبان
اجلواه ��ري وه ��ي تتح ��دث ع ��ن
ذكري ��ات وخ�صو�صيات حميمية
لل�شاع ��ر اجلواه ��ري مثلما �شهد
الق ��اء بع� ��ض الق�صائ ��د م ��ن قبل
ال�شاع ��ر �أحمد را�ض ��ي وال�شاعر
عب ��د اخلال ��ق كيط ��ان وال�شاع ��ر
عم ��اد ح�س ��ن واالديب ��ة و�أي�ض ��ا الدكت ��ور با�سم الن�ص ��اري ف�ضال
ال�شاع ��رة �أمان ال�سي ��د وال�شاعر ع ��ن م�شارك ��ة للقا�ص ��ة بثين ��ة

الطقس

ولفت ان الهرجان ت�ضمن واحدة
من اهم فقراته وهي �إعالن نتائج
امل�سابق ��ة ال�شعري ��ة يف حق ��ل
العم ��ود الت ��ي �شه ��دت م�شارك ��ة
 53ق�صي ��دة واخت ��ارت جلن ��ة
النحكيم التي ت�ألفت من ال�شعراء
حممد �صالح عب ��د الر�ضا وكاظم
الالي ��ذ وف� ��ؤاد نعم ��ان اخل ��ور
والتي اخت ��ارت ال�شاعر الدكتور
م�صطفى علي م ��ن العراق ليفوز
باجلائ ��زة االوىل .وذك ��ر ان
م�سابق ��ة ق�صيدة النرث والتفعيلة
الت ��ي �شه ��دت م�شارك ��ة 100
ن� ��ص وم ��ن خمتل ��ف اجلن�سيات
النا�ص ��ري م ��ن خ�ل�ال كلم ��ة والبل ��دان اخت ��ارت اللجنة التي
متلف ��زة وال�شاع ��رة كيلدا عطيه .تكون ��ت م ��ن ال�شع ��راء ودي ��ع

�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 عن معدالته ��ا ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد.

�سعادة والناقد ري�سان اخلزعلي
والدكت ��ورة هند كام ��ل وفاز فيها
ال�شاع ��ر العراق ��ي عب ��د احلمي ��د
ال�صائ ��ح ع ��ن ق�صي ��دة الن�ث�ر
وال�شاع ��ر ال�سعودي ح�سني علي
�آل عمار عن ن�ص التفعيلة .وذكر
�شامخ ان املهرجان كرم عددا من
ج�سام خ�ضر
الت�شكيلي�ي�ن وه ��م ّ
وعل ��ي عبا� ��س حم ��ادي و�أغن ��ار
نيازي وعدنان برزجني وعاطف
العب ��ودي وكذل ��ك هن ��د القي�سي
وب�سام جب ��ار وهناء علي .ولفت
ّ
اىل ان املهرج ��ان ت�ضم ��ن كذل ��ك
�إقامة معر�ض كتب للكتبي �صباح
ميخائيل مع نخبة من الك ّتاب يف
�سيدين.
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