
�صفحات  )500( دينار  8

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

QR Code:  من خالل قراءة

العدد )5022( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الثنني )13( ايلول 2021

في اأ�سباب انهيار االتحاد ال�سوفيتي قبل 30 عاما
6د. فالح الحمـراني يكتب:

م���ن���ت���خ���ب ره�������ن ال��ت��غ��ي��ي��ر
5رعد العراقي يكتب:

اأمبيرتو اإيكو و11 �سبتمبر
رائحة خ�سب البلوط6ها�صم �صالح يكتب:

7�صتار كاوو�س يكتب:

 بغداد/ فرا�س عدنان

ال�س���يعي  ال�سيا�س���ي  البي���ت  ي�س���هد 
احل�س���ول  اأج���ل  م���ن  �سدي���دًا  تناف�س���ًا 
عل���ى من�س���ب رئي����س ال���وزراء، ل�سيم���ا 
الكتل���ة،  تت���وىل  اأن  عل���ى  اتف���اق  بع���د 
احلا�سل���ة عل���ى اأك���ر ع���دد م���ن املقاع���د 
يف الربمل���ان، مهم���ة ت�سكي���ل احلكوم���ة، 

املعار�س���ة. يف  الآخ���ر  الفري���ق  ويك���ون 
وفيم���ا يع���رب ال�سدريون ع���ن ثقتهم باأن 
اأ�سب���ح يف  ق���د ح�س���م واملن�س���ب  الأم���ر 
عهدته���م، يدع���و حتال���ف الفت���ح بزعام���ة 
ه���ادي العام���ري اإىل الرتي���ث حل���ني يوم 

النتخابات وح�سم التحالفات بعدها.
وبني هذين الجتاهني، ج���اء موقف تيار 
احلكمة بزعام���ة عمار احلكيم، الذي يرى 

اأن الق�سي���ة مرتبطة بالربامج النتخابية 
والقدرة على اإقن���اع املواطن العراقي يف 

الإدلء ب�سوته ملن ي�ستحق.
احلكم���ة  تي���ار  يف  القي���ادي  ويق���ول 
اإىل  حدي���ث  يف  العب���ودي،  رحي���م 
النتخابي���ة  "الربام���ج  اإن  )امل���دى(، 
ه���ي م���ن �ستاأخ���ذ اهتم���ام املواط���ن قب���ل 
املق���ّرر  النتخاب���ات  يف  ب�سوت���ه  الإدلء 

اإقامته���ا يف العا�س���ر م���ن ال�سه���ر املقبل".
ويتابع العب���ودي، اأن "الكت���ل والأحزاب 
بداأت تطرح برامج جديدة بغية ت�سحيح 
م�س���ار العملي���ة ال�سيا�سي���ة الت���ي �سهدت 
انحراف���ات عدي���دة طيلة امل���دة املا�سية"، 
الت�سريح���ات  اإط���اق  ب�"ع���دم  نا�سح���ًا 

ال�ستفزازية والرتكيز على الربامج".
 التفا�صيل �س2

تيار الحكيم ين�صح بالبتعاد عن المواقف ال�صتفزازية

�سراع مبكر بين كتلتي ال�سدر والعامري 
على رئا�سة الحكومة المقبلة

 بغداد/ ح�صين حاتم

تفاقم���ت ظاه���رة النزاع���ات الع�سائري���ة او م���ا يع���رف 
ب�"الدك���ة الع�سائرية" منذ بداية اأيلول اجلاري ب�سورة 

غري م�سبوقة ل �سيما يف العا�سمة بغداد.
وتع���رف "الدك���ة الع�سائري���ة" باأنه���ا هجم���ات م�سلحة 
عل���ى املن���ازل لإرغ���ام اخل�سوم عل���ى الر�س���وخ للحكم 
الع�سائ���ري، وتت���م ع���رب عملي���ة اإط���اق ن���ار مبختل���ف 
الأ�سلحة على بيوت اخل�س���وم، وقد �ساعت هذه العادة 
ب�س���ورة لفت���ة عق���ب الحت���ال الأمريكي للع���راق عام 

.2003
واأعلنت قيادة عمليات بغداد، ام�س الول، القب�س على 
ثاث���ة متهم���ني ب�"الدك���ة الع�سائرية" �سرق���ي العا�سمة 
بغ���داد، وذك���رت القي���ادة يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، اأن 

"القوات الأمنية يف قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة 
م���ن لواء امل�ساة )42( الفرق���ة احلادية ع�سرة وبتن�سيق 
وتع���اون  بغ���داد،  عملي���ات  واأم���ن  ا�ستخب���ارات  م���ع 
املواطنني متكنت من القب�س على متهمني اثنني )بالدكة 
الع�سائري���ة( وم�سادرة الأ�سلحة التي كانت بحوزتهما، 

يف مدينة ال�سدر �سرقي العا�سمة".
واأ�ساف���ت، ان "قوة م���ن اللواء الراب���ع �سرطة احتادية 
متكن���ت من القب����س على متهم )بالدك���ة الع�سائرية( يف 
منطق���ة ج�س���ر دياىل جنوب���ي بغداد، حيث مت���ت اإحالة 
املتهمني اإىل اجلهات املخت�سة لينالوا جزاءهم العادل".
فيم���ا اأعلن���ت قي���ادة عمليات بغ���داد اخلمي����س املا�سي، 
القب�س عل���ى ثاثة متهمني بالدكة الع�سائرية قبل تنفيذ 

جرميتهم �سمن منطقة ال�سعلة يف جانب الكرخ.
 التفا�صيل �س3

يتحدى  اإرهاب  الع�سائرية"..  "الدكة 
القانون بذريعة الحكم الع�سائري واالأعراف

 بغداد / �صاطع راجي

رغم الرتف����اع امل�ستم����ر يف اأ�سعار امل����واد الغذائية، 
�سج����ل اعامي����ون ومراقبون ونا�سط����ون غياب هذا 
املل����ف عن احلم����ات النتخابية، موؤكدي����ن ل�)املدى( 
ان حال����ة من الت�سامن ال�سيا�سي بني القوى الكبرية 

اأبعدت هذا امللف عن واجهة التناف�س النتخابي.
بينم����ا رجح اأحد الن�سطاء ت�سب����ب الغاء بتظاهرات 

كبرية بعد النتخابات.
يق����ول ا�ست����اذ الع����ام واملحل����ل ال�سيا�س����ي كاظ����م 
املق����دادي ل�)املدى( ان "ثمة تواط����وؤا ور�سا من قبل 
معظم الحزاب امل�سرتكة باحلكم على ارتفاع ا�سعار 

املواد الغذائية". 
واأ�س����اف "كان هن����اك ا�ستثناء واح����د يعرت�س على 
ال�سيا�س����ة القت�سادية للحكومة هي بع�س الحزاب 
املوالي����ة لطه����ران الت����ي ت����رى بارتفاع ال����دولر يف 

الع����راق �س����ررا لاقت�س����اد الي����راين، لن الدي����ون 
املرتتب����ة على العراق تدفع ع����ادة بالتومان اليراين 
او الدين����ار العراق����ي ولي�����س بال����دولر المريك����ي، 

ب�سبب العقوبات المريكية على طهران".
وا�ست����درك املق����دادي "لك����ن ارتف����اع ا�سع����ار امل����واد 
الغذائي����ة وبقي����ة الب�سائع الواردة م����ن اإيران، وهو 
ارتفاع كب����ري جدا خفف من مطالبته����ا بخف�س �سعر 
�س����رف ال����دولر، م����ع ماحظ����ة ان ارتف����اع ا�سع����ار 

الب�سائع اكرب بكثري من ارتفاع �سعر الدولر".
ويق����ول املق����دادي "هن����اك ق�سي����ة ا�سا�سي����ة مرتبطة 
بالنتخاب����ات، فطامل����ا ان اجلمي����ع مت����ورط بارتفاع 
ال�سعار ويتحمل جزءا م����ن م�سوؤوليتها، فال�سكوت 
هنا اأ�سلم للجميع، فا تنفع املزايدات والت�سريحات 
الناري����ة"، م�س����ريا اىل ان "ه����ذه الق����وى م����ع ذل����ك 
ت�ستغ����ل ارتفاع ال�سعار كفر�س����ة للتنديد باحلكومة 

واظهارها �سعيفة ومغلوبة على امرها".
 التفا�صيل �س2

القوى ال�سيا�سية ت�ستبعد "ارتفاع 
االأ�سعار" من �سعارات ال�سباق االنتخابي

 خا�س/ المدى

الع���ام  انط���اق  موع���د  اق���رتاب  م���ع 
الدرا�س���ي اجلدي���د يف الع���راق، �سهدت 
ال�س���واق ارتفاعًا ملحوظ���ًا يف ا�سعار 
امل�ستلزم���ات )القرطا�سي���ة(، مما �سبب 
�سخ���ط اله���ايل ج���راء ه���ذا الرتف���اع 

الكبري.
وحددت وزارة الرتبية، ال�سهر املا�سي، 
الول م���ن ايلول املقبل، موعدا ملبا�سرة 
الكوادر التعليمية والتدري�سية بجميع 
الدرا�س���ي  للع���ام  واملعاه���د  املدار����س 

.2022 � 2021

التربية تطالب بالتريث
املتح���دث با�س���م وزارة الرتبي���ة حيدر 
ف���اروق ويف حديث ل� )امل���دى(، قال اإن 
"من املبكر احلديث عن مو�سوع توزيع 
القرطا�سي���ة عل���ى الطلب���ة يف املدار�س 
ك���ون الرتبية لغاي���ة الآن مل تعل���ن اآلية 

الدوام الر�سمي يف املدار�س".
واأ�ساف ف���اروق، اأن "الوزارة و�سعت 
خطة متكاملة ح���ول توزيع القرطا�سية 
والكت���ب املنهجية واملتعلق���ات الخرى 
ف���ور حتديد موعد بدء الع���ام الدرا�سي 

اجلديد".

البرلمان ل يعلم
م����ن جانبه����ا قالت ع�سو جلن����ة الرتبية 

النيابي���ة، هدى ج���ار الل���ه، يف حديث 
ل�)امل���دى(، اإن "اللجن���ة لي�س لديها علم 
ب�س���اأن توزي���ع القرطا�سي���ة املدر�سي���ة 
على الطلبة هذا العام"، م�سرية اإىل اأن 
"وزارة الرتبي���ة مل تبلغ الربملان بهذا 

اخل�سو�س لغاية الآن".
ودعت ج���ار الله، الك���وادر التدري�سية 
ب�س���اأن  الطلب���ة  حما�سب���ة  "ع���دم  اإىل 
امل�ستلزمات التعليمي���ة لغاية توزيعها 

من قبل الوزارة".

الدولر ت�صبب بالرتفاع
اخلب���رية  قال���ت  ذل���ك،  غ�س���ون  يف 
اإن  �سمي�س���م،  �سام���ة  القت�سادي���ة 
يف  املدر�سي���ة  القرطا�سي���ة  "ارتف���اع 
العراق هذا العام يتاأثر بعاملني اولهما 
خف�س قيمة الدين���ار العراقي وارتفاع 
ال���دولر، خ�سو�س���ا وان جميع ال�سلع 
هي م�ست���وردة وبالتايل يكون التاأثري 

الكرب على هذا امللف هو الدولر".
واأ�سارت �سمي�سم يف حديث ل� )املدى(، 
اإىل اأن "ال�سب���ب الث���اين ال���ذي اأ�سف���ر 
عن ارتف���اع ال�سعار ه���و قرب انطاق 
املو�سم الدرا�سي حيث ان كل عام ويف 
هذه الوقات ت�سهد القرطا�سية ارتفاعًا 

ملحوظًا يف ال�سعار".
اأن  القت�سادي���ة،  اخلب���رية  واأ�ساف���ت 
"ا�سع���ار القرطا�سية تواجه هذا العام 
الطل���ب  ناحي���ة  م���ن  كب���ريًا  ت�سخم���ًا 

امل�سكل���ة". ه���ذه  �سب���ب  مم���ا  عليه���ا 

لماذا ارتفعت الأ�صعار؟
م���ن جانب���ه، رم���ى عمر احم���د �ساحب 
الك���رة  ال���داودي،  منطق���ة  يف  مكتب���ة 
يف ملع���ب ال���دولر، حي���ث اأ�س���ار اإىل 
اأن "ارتف���اع ا�سعار ال���دولر هذا العام 
ت�سب���ب يف رفع جمي���ع ال�سعار كونها 
م�ست���وردة وتعام���ل التج���ار دائم���ا ما 

يكون بالدولر".
اأن  اأو�س���ح  ل���� )امل���دى(،  ويف حدي���ث 
ال�  ق���ارب  ارتفاع���ًا  �سه���دت  "ال�سع���ار 
مبين���ًا  املا�س���ي"،  الع���ام  ع���ن   ،50%
�س���راء  عل���ى  املواطن���ني  "اقب���ال  اأن 
القرطا�سي���ة �سعي���ف ج���دًا لغاي���ة الآن 

رغم اقرتاب العام الدرا�سي اجلديد".
كم���ا ق���ال عل���ي زكري���ا �ساح���ب مكتبة 
اي�س���ًا لك���ن يف منطق���ة القاد�سي���ة، اإن 
"الو�س���اع القت�سادي���ة الت���ي يعاين 
منه���ا املواط���ن خ���ال الف���رتة املا�سية 
جائح���ة  او  ال���دولر  ب�سب���ب  �س���واًء 
كورون���ا ت�سببت برتاج���ع القبال على 
ه���ذا  الدرا�سي���ة  امل�ستلزم���ات  �س���راء 

العام".
الآن  "ال�س���وق  اأن  زكري���ا،  واأ�س���اف 
يعاين الرك���ود القت�سادي الوا�سح"، 
"اإع���ادة  اإىل  املعني���ة  اجله���ات  داعي���ًا 
النظ���ر يف رفع قيمة ال���دولر الذي اثر 

مبا�سرًة على التداول يف ال�سواق".

اأ�صحاب مكاتب يعانون الركود.. وارتفاع �صعر �صرف الدولر

ارتف��اع اأ�سع��ار القرطا�سي��ة م��ع قرب 
انطالق العام الدرا�سي

 ترجمة / حامد اأحمد

خدمة العل���م هو مقرتح �سائ���ع ت�سمعه يف 
معظ���م ارجاء الع���امل عندما يخ�س���ى اأبناء 
الوط���ن، خ�سو�سا كبار ال�س���ن منهم، على 
�سباب البلد من ال�سياع وف�سلهم يف اظهار 
اعتزازهم بوطنهم، فيدعون اىل انخراطهم 

باخلدمة الع�سكرية الإلزامية.
العراق ه���و اآخر بلد بداأت ت���رتدد فيه هذه 
الدعوات من���ذ الغائها يف العام 2003 بعد 

�سق���وط نظام �سدام ح�س���ني، حيث �سادق 
رئي�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي موؤخرا 
عل���ى م�سروع م�س���ودة قان���ون يعيد خدمة 

التجنيد للبلد.
وفقا للقانون اجلدي���د، فان ال�سباب ما بني 
عم���ر 18 اىل 35 عام���ا �سيكون���ون ملزمني 
لالتح���اق باخلدم���ة مل���دة تك���ون متفاوتة 
بني �سخ����س واآخر اعتمادا على التح�سيل 

الدرا�سي.
الإعان عن القانون اجلديد بتاريخ 31 اآب 

من قبل رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 
وردود  النتق���ادات  بع����س  اث���ار  ق���د  كان 
الأفعال بالع���ودة اىل ع�سكرة ال�سباب، يف 
ح���ني اعتربه اآخرون جمرد حماولة اأخرى 
ل�س���رف انظار النا����س عن م�س���اكل اأو�سع 
تع���رتي الب���اد وه���ي مقدم���ة عل���ى موعد 

انتخابات يف 10 ت�سرين الأول املقبل.
م���ن  �س���اب  عام���ا،   29 البدي���ري  يو�س���ف 
اه���ل الب�س���رة، ق���ال ملوق���ع م���دل اي�س���ت 
احلكوم���ة  تري���د  "اذا  الخب���اري  اآي 

تعزي���ز ارتب���اط ال�سب���اب ببلده���م، فعليها 
وحمايته���م  عم���ل  بفر����س  ت�ساعده���م  ان 
ولي����س  القانوني���ة  حقوقه���م  واعطائه���م 

باإر�سالهم اىل مع�سكر اجلي�س".
وق���ال البديري ان���ه ال�سخ����س الوحيد من 
ب���ني عائلت���ه ال���ذي لدي���ه عم���ل حالي���ا وان 
ق�س���اء فرتة يف اخلدمة الع�سكرية �سيكون 
ام���را �سعب���ا بالن�سب���ة لعائلت���ه يف توف���ري 

مورد العي�س. 
 التفا�صيل �س3

طالبوا بتوفير فر�س عمل واإعطائهم حقوقهم بدًل من اإر�صالهم اإلى المع�صكرات

موقع بريطاني: �سباب عراقيون ي�سككون بالعودة 
المقترحة للخدمة االإلزامية

 بغداد / علي العرجي

جت���ري احلكومة العراقي���ة متمثلة بال�سلطة 
التنفيذي���ة والق���وات الأمني���ة، ف�س���ا ع���ن 
العلي���ا  واملفو�سي���ة  الق�سائي���ة  ال�سلط���ة 
اإىل  بالإ�ساف���ة  لانتخاب���ات،  امل�ستقل���ة 
ا�ستثنائي���ة  عملي���ات  الدولي���ة،  اجله���ود 
ع���ن  "نزيه���ة" بعي���دة  انتخاب���ات  لإج���راء 
الفني���ة  الو�سائ���ل  ومبختل���ف  التزوي���ر 

وال�ستخباراتية.
وبينم���ا ترتك���ز هذه اجله���ود ملن���ع التزوير 
بكاف���ة اأ�سكاله، اإل اأن تزوي���را غري مبا�سر ل 
ميكن ر�س���ده بالو�سائل الفنية اأو منعه عرب 
الجراءات ال�ستباقية �ست�سهده النتخابات 
املقبل���ة بح�سب تاأكي���دات م�ستم���رة من قبل 
ن���واب ومر�سحني، حي���ث يتمثل ه���ذا الأمر 
ب�"�سراء �س���وت وذمة الناخب" وهو �سلوك 
ق���د ل متتلك اجله���ات املعني���ة �سلطانا عليه، 

خ�سو�س���ا اذا كان الناخ���ب را�سيا عن هذه 
ال�سفقة بينه وبني املر�سح.

الإ�سام���ي  للح���زب  الع���ام  الأم���ني  واته���م 
العراق���ي النائ���ب ر�سي���د الع���زاوي، بع����س 
املر�سح���ني بب���ذخ مايني ال���دولرات ومنح 
هداي���ا متمثلة ب�سي���ارات وا�سلح���ة ل�"�سراء 

ذمم الوجهاء".
يف  بذخ���ًا  "هن���اك  اإن  الع���زاوي  وق���ال 
الأم���وال عل���ى الدعاية النتخابي���ة ب�سورة 

غ���ري طبيعي���ة، حي���ث اأن بع����س الأح���زاب 
واملر�سح���ني �سرفوا ماي���ني الدولرات يف 
متويل حماتهم النتخابية و�سراء اأ�سوات 

الناخبني".
وب���ني اأن "بع����س املر�سحني قام���وا بتوزيع 
ال�سي���ارات والأ�سلحة اخلفيف���ة على �سيوخ 
الع�سائر ووجه���اء املناطق ل�س���راء اأ�سوات 

الناخبني كُل ح�سب دائرته النتخابية".
 التفا�صيل �س2

�سراء اأ�سوات الناخبين.. تزوير من نوع اآخر ال توقفه اجراءات الحماية 
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وبين هذين �التجاهين, جاء موقف تيار 
�لحكمة بزعامة عمار �لحكيم, �لذي يرى 
�أن �لق�شية مرتبطة بالبر�مج �النتخابية 
و�لقدرة عل����ى �إقناع �لمو�ط����ن �لعر�قي 

في �الإدالء ب�شوته لمن ي�شتحق.
ويق����ول �لقيادي في تي����ار �لحكمة رحيم 
�لعب����ودي, في حديث �إل����ى )�لمدى(, �إن 
"�لبر�م����ج �النتخابي����ة هي م����ن �شتاأخذ 
�هتمام �لمو�طن قبل �الإدالء ب�شوته في 
�النتخاب����ات �لمقّرر �إقامته����ا في �لعا�شر 

من �ل�شهر �لمقبل".
ويتابع �لعب����ودي, �أن "�لكتل و�الأحز�ب 
بغي����ة  جدي����دة  بر�م����ج  تط����رح  ب����د�أت 
ت�شحيح م�ش����ار �لعملية �ل�شيا�شية �لتي 
�شه����دت �نحر�ف����ات عدي����دة طيل����ة �لمدة 
�إط����الق  ب�"ع����دم  نا�شح����ًا  �لما�شي����ة", 
و�لتركي����ز  �ال�شتفز�زي����ة  �لت�شريح����ات 

على �لبر�مج".
و�أ�شار, �إل����ى �أن "�لمعادلة �ل�شيا�شية لم 
تك����ن من�شفة للمو�ط����ن, ومن ثم و�شلنا 
�إل����ى حال����ة م����ن �لف�ش����ل طيل����ة �ل�شنو�ت 
�لما�شي����ة من����ذ تغيي����ر �لنظ����ام �ل�شابق, 
وه����ذ� ب����دوره �أدى �إل����ى نقم����ة �شعبي����ة 
كبي����رة �أثرت في م�شت����وى �لم�شاركة في 

�النتخابات �ل�شابقة".
و�أو�ش����ح �لعب����ودي, �أن "�لجمي����ع ب����د�أ 

يبحث عن �آلي����ات للتفاعل مع �لمو�طن, 
ال�شيم����ا عل����ى �ل�شعي����د �ل�شيا�ش����ي, بما 
يتف����ق م����ع �إر�دة �ل�شع����ب �لعر�قي �لتي 
عّب����ر عنه����ا ف����ي �نتفا�ش����ة ت�شري����ن ع����ام 
�لحكوم����ة,  تغيي����ر  �إل����ى  و�أدت   ,2019

و�لتوجه �إلى �النتخابات �لمبكرة".
عل����ى  كتل����ة  "ح�ش����ول  �أن  �إل����ى  ون����ّوه, 
�أن  ينبغ����ي  �ل����وزر�ء,  رئي�����س  من�ش����ب 
يقت����رن ببرنام����ج جدي����د وروؤي����ة حديثة 
الإد�رة �لدول����ة, وط����رح م�شاري����ع لي�شت 
مك����ّررة, ال�شيم����ا على �شعي����د �لخدمات 

و�القت�شاد".
"ت�شكي����ل  �أن  �إل����ى  �لعب����ودي,  وم�ش����ى 
م����ن  يك����ون  �أن  ينبغ����ي  �لحكوم����ة 
قائم����ة طولي����ة ت�ش����م كت����اًل م����ن مختلف 
�لمكونات وتاأخ����ذ �أي�شًا من�شبي رئا�شة 
�لجمهوري����ة ورئا�ش����ة مجل�����س �لن����و�ب 
وتتحم����ل �لم�شوؤولي����ة كامل����ة, تو�جهها 
و�ح����دة �أخرى ف����ي �لمعار�ش����ة لمر�قبة 
�الأد�ء �لتنفي����ذي بغي����ة معالج����ة حقيقية 

و�شريعة الأي م�شكلة قد تح�شل".
من جانبه, ذكر �لنائب عن كتلة �شائرون 
غاي����ب �لعميري, �أن "ت�شكي����ل �لحكومة 
لل�شياق����ات  وفق����ًا  يح�ش����ل  �أن  ينبغ����ي 
�لد�شتوري����ة, ب����اأن تكون لدين����ا كتلة هي 
م����ن تتول����ى ه����ذه �لمهم����ة وال ي�ش����ارك 

�لجميع كما ح�شل في �ل�شابق".
وتابع �لعميري, �أن "�لمعطيات �لرقمية 

توؤك����د �أن ح�شول �لتي����ار �ل�شدري على 
من�شب رئي�س �لوزر�ء هي م�شاألة وقت, 
و�شوف ي�شترك مع كتل وطنية من �أجل 

ت�شكيل �لحكومة".
وبين, �أن "�الإع����الن �لمبكر �لذي نعطيه 
حالي����ًا لي�س �له����دف منه ��شتف����ز�ز جهة 
تح�شي����ل  ن����ر�ه  ب����ل  معين����ة,  �شيا�شي����ة 
حا�شل وفق �لق����ر�ءة �لو�قعية للحجوم 
�النتخابي����ة, ال�شيم����ا و�أنن����ا ق����د ح�شلنا 
عل����ى �لمرتب����ة �الأول����ى ف����ي �النتخابات 

�ل�شابقة".
و�أو�شح �لعميري, �أن "�لتحالفات �لتي 
�شيتم ت�شكيلها بعد �النتخابات, �شتقوم 
على �أ�شا�����س �لم�شلحة �لعامة و�لمنهاج 
�لذي يخ����دم عملي����ة �الإ�ش����الح ويو�شل 

�لعر�ق �إلى بر �الأمان".
و�شدد, على �أن "�لتيار �ل�شدري يرف�س 
�لع����ودة �إل����ى �الآلي����ات �ل�شابق����ة, كما �أنه 
�لخدم����ات  يوف����ر  ال  برنام����ج  �أي  �ش����د 
ولي�����س فيه نق����اط تذه����ب �إل����ى محاربة 

�لف�شاد وتحقيق �الإ�شالح �لذي يطال به 
�ل�شعب �لعر�قي".

ودع����ا �لعميري, �إلى "�أهمي����ة �لم�شاركة 
�لو��شعة ف����ي �النتخابات وتغيير م�شار 
�لعملي����ة �ل�شيا�شي����ة من خ����الل �شناديق 
ي�شته����دف  ال  خط����اب  وه����و  �القت����ر�ع, 
فق����ط �ل�شدريي����ن, ب����ل جمي����ع �ل�شر�ئح 

و�لفعاليات �ل�شعبية".
ويج����د �لنائب ع����ن تحال����ف �لفتح حامد 
�لمو�ش����وي ف����ي ت�شريح �إل����ى )�لمدى(, 

�أن "�لحدي����ث ما ز�ل مبك����رً� على �لتوقع 
لنتائ����ج �النتخاب����ات, وم����ن ه����ي �لكتلة 

�لتي �شتتولى ت�شكيل �لحكومة".
و�أفاد �لمو�شوي, باأن "�لقوى �ل�شيا�شية 
�لت����ي ت�شتطي����ع �أن تقدم برنامج����ًا يقنع 
�لجماهير ه����ي �لتي �شتح�شل على �أكبر 
عدد من �لمقاع����د, وبالتالي ت�شتطيع �أن 

ت�شكل �لحكومة".
وي�شتبع����د, �أن "تح�ش����ل قائم����ة ما على 
�ش����وف  ذل����ك  ب����ل  ع����ددً�  �الأكث����ر  �لكتل����ة 

تح�شمه �لتحالفات بعد �النتخابات وفي 
�شوئه����ا يمك����ن معرفة من ه����ي �شاحبة 

حق ت�شكيل �لحكومة".
و�ش����دد �لمو�شوي, عل����ى �أن "�لمخاوف 
ب�شاأن �النتخابات تنق�شم �إلى محورين, 
�ل����ذي  �ل�شيا�ش����ي  �لم����ال  وه����و  �الأول 
�إر�دة  عل����ى  �لتاأثي����ر  به����دف  ي�شتخ����دم 
�لمو�ط����ن وبالتالي يدلي ب�شوته خارج 
�إر�دت����ه لم�شلح����ة جه����ة �أغرت����ه بالمال, 

�إ�شافة �إلى مو�شوع �لتزوير".
�لعلي����ا  "�لمفو�شي����ة  �أن  و�أو�ش����ح, 
�لم�شتقل����ة لالنتخابات �شّرحت في �أكثر 
من منا�شبة باأنها �تخذت �إجر�ء�ت فنية 
كفيل����ة للح����د م����ن �أي عملي����ة تزوي����ر قد 
تح�ش����ل, وبالتالي فاأن �لمخاوف �شوف 
تن�ش����ب على �لم����ال �ل�شيا�ش����ي وتاأثيره 

في �إر�دة �لمو�طن".
"�لحكوم����ة  �أن  �لمو�ش����وي,  ويو��ش����ل 
تتخ����ذ  �أن  منه����ا  ينبغ����ي  �لعر�قي����ة 
�الإج����ر�ء�ت �لكفيل����ة �لت����ي تح����ول دون 
��شتخ����د�م ه����ذ� �لم����ال, بم����ا ي�شم����ن �أن 
تكون �لدعاية و�لترويج طبقًا لل�شياقات 

�لقانونية �ل�شحيحة".
و�أردف, �أن "�النتخاب����ات �لمبك����رة هي 
م����ن  بتاأيي����د  وج����اءت  �شعب����ي,  مطل����ب 
�لمرجعية وال �أتوقع �أن يتم تاأجيلها عن 
موعدها �لمق����ّرر في �لعا�ش����ر من �ل�شهر 
�لمقب����ل, لك����ن �لمه����م بالن�شب����ة �إلينا هو 

�شمان نز�هتها".
و�نته����ى �لمو�ش����وي, �إل����ى �أن "�لم�شكلة 
�لت����ي تظهر �إلينا في �لوقت �لحالي, هي 
ع����دم وجود جه����ة رقابي����ة يمكن له����ا �أن 
تتولى عملي����ة �شبط �لدعاية �النتخابية 

وعدم ��شتخد�م �لمال �ل�شيا�شي فيها".
وتو��ش����ل �لمفو�شي����ة �لعلي����ا �لم�شتقلة 
لالنتخاب����ات ��شتعد�د�ته����ا لالنتخاب����ات 
�لمبكرة على �ل�شعيد �لفني, فيما �أعلنت 
�لحكوم����ة �لب����دء بتنفيذ �لخط����ة �الأمنية 

�لخا�شة بحماية �شناديق �القتر�ع.

تيار الحكيم ين�سح باالبتعاد 
�سراع مبكر بني كتلتي ال�سدر والعامري على رئا�سة احلكومة املقبلةعن الم�اقف اال�ستفزازية

 بغداد / �ساطع راجي

رغ���م �الرتفاع �لم�شتمر ف���ي �أ�شعار 
�لم���و�د �لغذ�ئية, �شج���ل �عالميون 
ومر�قب���ون ونا�شط���ون غي���اب هذ� 
�لمل���ف ع���ن �لحم���الت �النتخابية, 
موؤكدي���ن ل�)�لم���دى( �ن حال���ة م���ن 
�لت�شام���ن �ل�شيا�ش���ي بي���ن �لق���وى 
�لكبي���رة �أبع���دت ه���ذ� �لمل���ف ع���ن 

و�جهة �لتناف�س �النتخابي.
بينم���ا رجح �أح���د �لن�شط���اء ت�شبب 
بع���د  كبي���رة  بتظاه���ر�ت  �لغ���الء 

�النتخابات.
و�لمحل���ل  �الع���الم  ��شت���اذ  يق���ول 
�لمق���د�دي  كاظ���م  �ل�شيا�ش���ي 
ل�)�لمدى( �ن "ثم���ة تو�طوؤ� ور�شا 
من قبل معظم �الح���ز�ب �لم�شتركة 
بالحكم على �رتف���اع ��شعار �لمو�د 

�لغذ�ئية". 
��شتثن���اًء  هن���اك  "كان  و�أ�ش���اف 
�ل�شيا�ش���ة  عل���ى  يعتر����س  و�ح���د� 
�القت�شادي���ة للحكوم���ة ه���ي بع�س 
�الح���ز�ب �لمو�لي���ة لطه���ر�ن �لت���ي 
ت���رى بارتف���اع �لدوالر ف���ي �لعر�ق 
الن  �الير�ن���ي,  لالقت�ش���اد  �ش���رر� 
�لدي���ون �لمترتبة على �لعر�ق تدفع 
عادة بالتومان �الير�ني �و �لدينار 
�لعر�قي ولي�س بالدوالر �المريكي, 
ب�شب���ب �لعقوب���ات �المريكي���ة على 

طهر�ن".
و��شت���درك �لمقد�دي "لك���ن �رتفاع 
وبقي���ة  �لغذ�ئي���ة  �لم���و�د  ��شع���ار 
�إي���ر�ن,  م���ن  �ل���و�ردة  �لب�شائ���ع 
وه���و �رتف���اع كبير ج���د� خفف من 
�ش���رف  �شع���ر  بخف����س  مطالبته���ا 
�ل���دوالر, م���ع مالحظ���ة �ن �رتف���اع 
��شع���ار �لب�شائ���ع �كب���ر بكثي���ر من 

�رتفاع �شعر �لدوالر".
ويق���ول �لمق���د�دي "هن���اك ق�شي���ة 
باالنتخاب���ات,  مرتبط���ة  ��شا�شي���ة 
مت���ورط  �لجمي���ع  �ن  فطالم���ا 
بارتف���اع �ال�شع���ار ويتحم���ل جزء� 

م���ن م�شوؤوليته���ا, فال�شك���وت هن���ا 
�أ�شلم للجميع, ف���ال تنفع �لمز�يد�ت 
م�شي���ر�  �لناري���ة",  و�لت�شريح���ات 
�لى �ن "هذه �لقوى مع ذلك ت�شتغل 
�رتف���اع �ال�شع���ار كفر�ش���ة للتنديد 
�شعيف���ة  و�ظهاره���ا  بالحكوم���ة 

ومغلوبة على �مرها".
ت�شريح���ه  �لمق���د�دي  و�ختت���م 
ل�)�لم���دى( قائال "البد من �ن نعرف 
�ن تجار �لجملة و�ال�شو�ق �لكبيرة 
و�ل�شورج���ة  جميل���ة  �ش���وق  مث���ل 
وغيره���ا مرتبطين باحز�ب متنفذة 
ت�شكل �الغلبية ف���ي مجل�س �لنو�ب 
ولها م�شلح���ة بت�شيي����س �ال�شو�ق 
�د�ة  وجعله���ا  �ال�شع���ار  و�رتف���اع 
وعل���ى  �ل�ش���ارع  عل���ى  �شاغط���ة 

�لحكومة معا".
في �لمقاب���ل, ي���رى �العالمي كريم 
�ل�شي���د �ن "�الجر�ء�ت �القت�شادية 
�الخي���رة للحكوم���ة مب���ررة الإد�رة 
�لفو�ش���وي  �القت�ش���ادي  �لو�ش���ع 

�لتغي���ر�ت  بمو�جه���ة  و�لح���رج 
وت�شخ���م �لعج���ز �لمال���ي و�لديون 
�لخط���ر  الم����س  حي���ن  خ�شو�ش���ا 
عل���ى  و�أث���ر  �لموظفي���ن  رو�ت���ب 

�لن�شاط �ال�شتثماري".
و�أ�ش���اف: "لك���ن �لثاب���ت �ن ق���ر�ر 
�لحكوم���ة �لخا����س بتغيي���ر �شع���ر 
ب�ش���كل  ت�شب���ب  �ل���دوالر  �ش���رف 
و��شح في �رتفاع �ال�شعار عموما, 
خ�شو�ش���ا,  �لغذ�ئي���ة  و�لم���و�د 
م���ن  وبالرغ���م  �ل�ش���وق  و�لته���اب 
�ل�شمان���ات �لتي قدمته���ا �لحكومة 
عن دع���م �لمنت���ج �لمحل���ي وتعزيز 
مفرد�ت �لح�شة �لتموينية ومر�قبة 
�ال�شعار وتفعيل �للجان �المنية �ال 
�ن �ال�شع���ار ��شتم���رت بالخ�ش���وع 
�لتج���ار  ومز�جي���ة  للفو�شوي���ة 
باالإرتف���اع ولم توؤثر تل���ك �لقر�ر�ت 
ال ف���ي �شالح �أي منت���وج محلي وال 

باإعانة �لطبقة �لم�شحوقة".
�لق���وى  لتجن���ب  تف�شي���ره  وف���ي 

�لمو�ش���وع  ��شتغ���الل  �ل�شيا�شي���ة 
ق���ر�ر  "�ن  �ل�شي���د  ق���ال  �نتخابي���ا 
�لحكومة لم يكن متفرد� �و �نعز�ليا 
و�لتو�ف���ق  بالت�ش���اور  كان  ب���ل 
م���ع �لكت���ل و�لدالل���ة ه���ذ� �ل�شم���ت 
و�لقب���ول باالإج���ر�ء�ت �لتي رفعت 
�ال�شع���ار عن���د �إقر�رها ف���ي �لبد�ية 
ثم �أعقبته تاأكيد� في مو�زنة 2021 
�لجارية, وقد تكون �الجر�ء�ت هي 
ذ�تها ف���ي مو�زن���ة 2022", م�شير� 
�لى �ن "�لقلة �لمعتر�شة من �لقوى 
�لحاكم���ة �نم���ا تتعام���ل م���ع �لملف 
كدعاي���ة �نتخابي���ة منا�شب���ة الإبد�ء 

�لتعاطف �لموؤقت مع �ل�شارع".
بينم���ا �أكد �لنا�ش���ط حميد جحجيح 
ل�)�لمدى( وج���ود "�شخط كبير من 
قب���ل �لمو�طني���ن ��شح���اب �لدخل 
�لمنخف����س و�لمتو�شط من �رتفاع 
�ال�شعار", و�أ�شاف "هناك ��شو�ت 
منددة كثي���رة لكن �لتجاهل من قبل 
�لحكومة و�لبرلمان لهذه �ال�شو�ت 

وع���دم �تخ���اذ �ج���ر�ء�ت لل�شيطرة 
عل���ى �ال�شع���ار يوؤك���د وج���ود رغبة 
م�شترك���ة و��شح���ة تجم���ع �لق���وى 
�لم���و�د  ��شع���ار  لرف���ع  �ل�شيا�شي���ة 

�لغذ�ئية وغيرها من �ل�شلع".
"�نط���الق  جحجي���ح  ورج���ح 
بع���د  كبي���رة  �شعبي���ة  �حتجاج���ات 
�رتف���اع  و�شيك���ون  �النتخاب���ات 

�ال�شعار �أحد ��شبابها".
�العالم���ي  �الهتم���ام  تدن���ي  وع���ن 
بهذ� �لملف �ل�شاخ���ن قال جحجيح 
قبل  �عتق���د بوجود تو�طوؤ من  "ال 
�الع���الم لك���ن هن���اك ع���دم �هتم���ام 
به���ذ� �لمل���ف لوج���ود ملف���ات �كثر 
�شخون���ة". وب���د�أت ��شع���ار �ل�شلع 
و�لب�شائ���ع باالرتف���اع من���ذ نهاي���ة 
ق���ررت  عندم���ا  �لما�ش���ي  �لع���ام 
�لحكومة رف���ع �شعر �شرف �لدوالر 
مقاب���ل �لدينار �لعر�قي ث���م ��شتمر 
�الج���ر�ء�ت  ب�شب���ب  �الرتف���اع 

�لكمركية وزيادة �ل�شر�ئب.

القوى ال�سيا�سية ت�ستبعد "ارتفاع الأ�سعار" من �سعارات 
ال�سباق النتخابي

ي�سهد البيت ال�سيا�سي ال�سيعي تناف�سًا �سديداً من اأجل 
احل�س�ل على من�سب رئي�س ال�زراء، ال�سيما بعد اتفاق 

على اأن تت�ىل الكتلة، احلا�سلة على اأكثـر عدد من املقاعد 
يف الربملان، مهمة ت�سكيل احلك�مة، ويك�ن الفريق االآخر 

يف املعار�سة. وفيما يعرب ال�سدري�ن عن ثقتهم باأن االأمر 
قد ح�سم واملن�سب اأ�سبح يف عهدتهم، يدع� حتالف الفتح 

بزعامة هادي العامري اإىل الرتيث حلني ي�م االنتخابات 
وح�سم التحالفات بعدها.

 بغداد / علي االعرجي

تجري الحك�مة العراقية متمثلة 
بال�سلطة التنفيذية والق�ات 

االأمنية، ف�سال عن ال�سلطة الق�سائية 
والمف��سية العليا الم�ستقلة 

لالنتخابات، باالإ�سافة اإلى الجه�د 
الدولية، عمليات ا�ستثنائية الإجراء 

انتخابات "نزيهة" بعيدة عن 
التزوير وبمختلف ال��سائل الفنية 

واال�ستخباراتية.

وبينم���ا تترك���ز ه���ذه �لجه���ود لمن���ع �لتزوي���ر بكافة 
�أ�شكال���ه, �إال �أن تزوي���ر� غي���ر مبا�ش���ر ال يمكن ر�شده 
بالو�شائ���ل �لفنية �أو منعه عبر �الجر�ء�ت �ال�شتباقية 
تاأكي���د�ت  بح�ش���ب  �لمقبل���ة  �النتخاب���ات  �شت�شه���ده 
م�شتمرة من قبل ن���و�ب ومر�شحين, حيث يتمثل هذ� 
�الأمر ب�"�شر�ء �شوت وذم���ة �لناخب" وهو �شلوك قد 
ال تمتل���ك �لجه���ات �لمعني���ة �شلطانا علي���ه, خ�شو�شا 
�ذ� كان �لناخ���ب ر��شي���ا عن ه���ذه �ل�شفقة بينه وبين 

�لمر�شح.
و�تهم �الأمين �لعام للحزب �الإ�شالمي �لعر�قي �لنائب 
ر�شي���د �لع���ز�وي, بع����س �لمر�شحي���ن بب���ذخ ماليين 
�ل���دوالر�ت ومنح هد�ي���ا متمثلة ب�شي���ار�ت و��شلحة 

ل�"�شر�ء ذمم �لوجهاء".
وق���ال �لع���ز�وي �إن "هن���اك بذخ���ًا ف���ي �الأم���و�ل على 
�لدعاي���ة �النتخابي���ة ب�ش���ورة غي���ر طبيعي���ة, حي���ث 
�أن بع����س �الأح���ز�ب و�لمر�شحي���ن �شرف���و� ماليي���ن 
�ل���دوالر�ت في تموي���ل حمالتهم �النتخابي���ة و�شر�ء 

�أ�شو�ت �لناخبين".
وبين �أن "بع�س �لمر�شحين قامو� بتوزيع �ل�شيار�ت 
و�الأ�شلح���ة �لخفيف���ة على �شي���وخ �لع�شائ���ر ووجهاء 
�لمناطق ل�شر�ء �أ�ش���و�ت �لناخبين كُل ح�شب د�ئرته 

�النتخابية".
ويرى ع�شو مجل�س �لن���و�ب, �شليم همزة في حديث 

ل�)�لم���دى(, �إن ق�شية �ش���ر�ء �الأ�ش���و�ت تدخل �شمن 
�لتزوي���ر لك���ن لي����س بالمعي���ار �لمتع���ارف عليه لدى 
�لمفو�شي���ة, فيما �عتبر �لمزور, باأنه نائب مزيف من 

�لممكن �ن يبيع �ر�دته د�خل �لبرلمان.
وق���ال هم���زة �إن "�ش���ر�ء �ش���وت وذم���ة �لناخ���ب �مر 
�شي���ئ ومخال���ف ل���كل �الع���ر�ف, ولك���ن عملي���ة بي���ع 
�ل�ش���وت �و �الر�دة و�لعقي���دة و�لفكر نوع من �نو�ع 
�لعبودية وموجود في كل �لعالم لكنها تختلف ح�شب 
�لم�شتوى �لثقافي و�لوعي لدى هذه �لدول", معتبر� 
�أن "�لناخ���ب ربم���ا يتحم���ل �لم�شوؤولي���ة �الأكبر بهذه 
�لعملي���ة ويج���ب عل���ى كل ناخب �ن يك���ون و�عيا وال 

يبيع �شوته و�ر�دته".
و�ك���د �أن���ه "�ذ� تبين���ت عملي���ات كه���ذه بالدليل يجب 
�تخ���اذ �ج���ر�ء�ت ويدخل �شمن �لتزوي���ر ولكن لي�س 
�لتزوير بالمعنى �لحرفي �شم���ن معايير �لمفو�شية, 

ولكنه يعتبر جريمة ظلم النه ��شتغل فقر �لنا�س".
و�عتب���ر هم���زة �أن "�لمر�ش���ح �لذي يف���وز باال�شو�ت 
�لت���ي ي�شتريها, يع���دُّ نائبا مزيفا وغي���ر حقيقي ومن 
�لممك���ن �أن يبي���ع �ر�دت���ه ف���ي مجل�س �لن���و�ب بثمن 

بخ�س".
من جانبه, يقول �لمخت�س �لقانوني حيان �لخياط في 
حديث ل�)�لم���دى(, �إن "قانون �النتخابات رقم 9 لعام 
2020, ج���اء و��شحا بكيفية معالجة �شر�ء �ال�شو�ت 

�و ��شتمالة �لناخبين عبر �لوعود و�المو�ل".
وبي���ن �أن "�لمادة 32 عاقبت بالحب�س مدة التزيد عن 

�شنة لكل �شخ�س عر�س �أو وعد �أو �عطى تعهد�".
وبين �أنه "م���ن �لممكن �ن يكون �لمر�شح فقط عر�س 
عل���ى �لناخ���ب و�حدة من ه���ذه �المور وقب���ل مو�فقة 
�لناخب فحتى مع ذلك يعاق���ب", معتبر� �أن "�لعقوبة 
ج���اءت متنا�شبة مع ج�شامة �لفعل وهو �لحب�س لمدة 

التزيد عن �شنة".
ويق���ول �لنا�ش���ط �لمدن���ي �شيف رع���د ل�)�لم���دى(, �إن 
�شر�ء  بم�شاألة  يتعلق  فيما  �لقانوني  �الجر�ء  "�تخاذ 
�الأ�ش���و�ت لي����س م�شمونا كون ه���ذه �لم�شاألة تجري 
بي���ن �لع�شيرة �لو�حدة �أو بع����س �لمعارف من طرف 
الآخ���ر, مايجع���ل م�شاأل���ة تقدي���م �ل�ش���كاوى م�شتبعدة 
وع���دم وجود دلي���ل يقدم���ه �لناخب في ح���ال تقديمه 

ل�شكوى".
ور�أى �أن "ه���ذه �لعملي���ات تج���ري بر�ش���ا كام���ل بين 
�لطرفين لذ� �حتمالية حدوثها كبيرة جد� دون �ن يتم 
�كت�شافه���ا �و مالحقتها", معتب���ر� �أن "هذه �ل�شفقات 
م���ن �أكث���ر �لتحركات �ش���رر� بنز�ه���ة �النتخابات وال 

تعك�س �لتمثيل �لحقيقي للناخب".

�سراء اأ�سوات الناخبني.. تزوير من نوع اآخر 
ل توقفه اجراءات احلماية 



 ترجمة / حامد �أحمد

خدمة العلم هو مقترح �سائع ت�سمعه في 
معظم ارجاء العالم عندما يخ�س���ى اأبناء 
الوط���ن، خ�سو�س���ا كب���ار ال�س���ن منهم، 
عل���ى �سباب البل���د من ال�سي���اع وف�سلهم 
في اظه���ار اعتزازه���م بوطنهم، فيدعون 
الع�سكري���ة  بالخدم���ة  انخراطه���م  ال���ى 

الإلزامية.
الع���راق ه���و اآخ���ر بلد ب���داأت تت���ردد فيه 
ه���ذه الدع���وات من���ذ الغائه���ا ف���ي العام 
2003 بعد �سق���وط نظام �سدام ح�سين، 
حي���ث �س���ادق رئي�س ال���وزراء م�سطفى 
الكاظم���ي موؤخرا على م�س���روع م�سودة 

قانون يعيد خدمة التجنيد للبلد.
وفق���ا للقان���ون الجديد، ف���ان ال�سباب ما 
بي���ن عم���ر 18 ال���ى 35 عام���ا �سيكونون 
ملزمي���ن لاللتحاق بالخدم���ة لمدة تكون 
متفاوتة بين �سخ�س واآخر اعتمادا على 

التح�سيل الدرا�سي.
الإعالن ع���ن القانون الجديد بتاريخ 31 
اآب م���ن قب���ل رئي����س ال���وزراء م�سطفى 
الكاظم���ي، كان قد اثار بع�س النتقادات 
وردود الأفع���ال بالع���ودة ال���ى ع�سك���رة 
ال�سباب، في حين اعتبره اآخرون مجرد 
محاولة اأخرى ل�سرف انظار النا�س عن 
م�ساكل اأو�سع تعتري البالد وهي مقدمة 
عل���ى موع���د انتخاب���ات ف���ي 10 ت�سرين 

الأول المقبل.
يو�س���ف البدي���ري 29 عام���ا، �س���اب م���ن 
اه���ل الب�س���رة، ق���ال لموقع م���دل اي�ست 
الحكوم���ة  تري���د  "اذا  الخب���اري  اآي 
تعزي���ز ارتباط ال�سب���اب ببلدهم، فعليها 
ان ت�ساعده���م بفر����س عم���ل وحمايته���م 
واعطائه���م حقوقه���م القانوني���ة ولي����س 

باإر�سالهم الى مع�سكر الجي�س".
وق���ال البدي���ري ان���ه ال�سخ����س الوحيد 
م���ن بي���ن عائلته ال���ذي لديه عم���ل حاليا 
وان ق�س���اء فترة في الخدم���ة الع�سكرية 
�سيكون ام���را �سعبا بالن�سبة لعائلته في 
توفي���ر مورد العي�س. مردف���ا بقوله "انه 
امر غي���ر منطقي ان تق���ول الحكومة في 
م���رة ب���ان ميزانيته���ا ال�سنوي���ة ل تكفي 
لزي���ادة تعيين ال�سب���اب، بينما تقول في 
منا�سب���ة اأخ���رى بان الخدم���ة الع�سكرية 
�ستح���ل ازمة البطالة. هذا �سيء ل يمكن 

ت�سديقه".

واأ�س���اف البدي���ري قائ���ال "انه م���ن غير 
الن�س���اف ان تق���وم عوائ���ل غني���ة بدفع 
مبلغ بدل الخدم���ة الإلزامية لأبنائها في 
حي���ن ل يوجد خيار للنا�س الفقراء، مثل 
و�سعيتي، �س���وى ان ي�سط���ر لاللتحاق 

بالخدمة".
ع���ام  للع���راق  الأميرك���ي  الغ���زو  عق���ب 
2003، اأ�س���در حاك���م ال�سلطة النتقالية 
ف���ي البل���د، ب���ول بريم���ر، مر�سوما بحل 
اأم���ام  الجي����س العراق���ي فاتح���ا الب���اب 

التجنيد الطوعي ب�سفوف الجي�س.
وبع���د الم�سادق���ة عل���ى قان���ون التجنيد 
الجديد من قبل الكاظمي فانه �سيتوجب 
ار�ساله للبرلم���ان لمناق�سته والم�سادقة 

عليه وتمريره.
باإعالن���ه للقان���ون بتاري���خ 31 اآب عل���ى 
موق���ع تويتر، ق���ال الكاظم���ي انه يهدف 
الى "تعزيز القيم الوطنية بين �سبابنا".

ووع���د الكاظم���ي اأي�س���ا الم�س���ي قدم���ا 
بتاأ�سي����س "�سن���دوق الأجي���ال المقبلة" 

لتنوي���ع م�س���ادر دخ���ل الب���الد وتاأمي���ن 
م�ستقب���ل العراق بعيدا عن العتماد على 

النفط فقط.
من���ذ ان ت�سل���م ال�سلطة في اأي���ار 2020، 
حاول الكاظم���ي تهدئة �سب���اب عراقيين 
ال�س���وارع  ال���ى  ب���الآلف  خرج���وا 
لالحتجاج على انت�سار البطالة والف�ساد 

وانعدام الخدمات.
جزء من التوج���ه لإرجاع قانون الخدمة 
لتعزي���ز  م���ن محاول���ة  ناب���ع  الإلزامي���ة 
ق���وة الجي����س الوطني العراق���ي وخلق 
�سعور بالخدم���ة الوطني���ة، ولكن كثيرا 
م���ن ال�سب���اب يخ�سى انه مج���رد محاولة 

ل�سبطهم.
احمد عل���ي 23 عاما من �س���كان الب�سرة 
يق���ول "الغر�س م���ن الخدم���ة الإلزامية 
م���ا يزال غام�س���ا، لماذا علين���ا ان ندخل 
الخدم���ة الع�سكرية ف���ي وقت تحوي فيه 

البالد اأكثر من 300،000 جندي؟"
واأ�س���اف قائ���ال "اأرى ان اف�س���ل طريقة 

لبناء ثقة ال�سب���اب العراقيين هي لي�ست 
باإر�ساله���م ال���ى مع�سك���رات الجي����س بل 
ف���ي اإيج���اد فر�س عم���ل له���م، ولتحقيق 
ذل���ك، يتوجب على الحكوم���ة اإعادة فتح 
الم�سان���ع الت���ي ت���م تدميرها وم���ا تزال 
خ���ارج الخدمة. تمري���ر القانون �سيعني 
ادخالن���ا م���رة اأخ���رى لعه���د دكتاتوري���ة 

�سدام ح�سين وحتى ا�سواأ من ذلك".
وت�س���اءل عل���ي بقول���ه "الع���راق غ���ارق 
بالديون وفا�سل اقت�ساديا في كل مجال، 
اذا لم���اذا تلق���ي الحكوم���ة عل���ى نف�سه���ا 
حمال ثقي���ال عبر تنفيذ ه���ذا القانون في 
وقت ت�ستطي���ع تاأجيله لحين تمكن البلد 

من الوقوف على قدميه؟".
الم���ن  لجن���ة  ع�س���و  ال���ى  وا�ستن���ادا 
والدف���اع ف���ي البرلم���ان، ب���در الزيادي، 
فان الت�سويت عل���ى القانون لن يح�سل 
لحد م���ا بعد انتخابات 10 ت�سرين الأول 

لغر�س ف�سح مجال للجنة بمراجعته.
وقال الزي���ادي في ت�سري���ح لموقع مدل 

اي�س���ت اآي "ال�سباب من حمل���ة ال�سهادة 
الإعدادية �سيخدمون لمدة �سنة واحدة، 
اما حملة ال�سهادة المتو�سطة ودون ذلك 
�سيخدم���ون لمدة �سنتين، في حين حملة 
�سه���ادة البكالوريو����س �سيخدمون �ستة 
ا�سه���ر، وثالث���ة ا�سه���ر بالن�سب���ة لحملة 

�سهادة الماج�ستير والدكتوراه".
مع ذلك فان الزي���ادي كان منتقدا لبع�س 
جوانب القان���ون خ�سو�سا الفقرة التي 
ت�سم���ح بال�ستثن���اء م���ن الخدم���ة للذين 
يدفع���ون ر�س���وم ب���دل، م�سي���را ال���ى ان 
الخدم���ة الإلزامي���ة مهمة لغر����س جانب 
ال���ولء والرجولة والنظ���ام، التي يعتقد 

بان ال�سباب غالبا ما يفتقرون اليها.
واردف الزيادي قائال "هذا القانون مهم 
ج���دا عندما تغلب هن���اك �سفات التخنث 
على بع�س ال�سباب، وكذلك مهم بالن�سبة 
لآخري���ن ادمنوا على ق�س���اء وقتهم على 
النترني���ت والع���اب الفيدي���و. عليهم ان 
يلتحق���وا بالجي����س لفترة لك���ي يتعلموا 
ال�سب���ر وكيفي���ة التعام���ل م���ع الظروف 

ال�سعبة".
احم���د محم���د 41 عاما، خ���دم �سابقا في 
الجي����س بالتحاق���ه بالخدم���ة اللزامي���ة 
ق���ال ان اللتح���اق بالخدم���ة الع�سكري���ة 
كان���ت خط���وة جي���دة لتعزي���ز الق���درات 
لدى ال�سب���اب وتعلمهم لمه���ن م�ستقبلية 
وكذل���ك تعزيز روابطه���م بوطنهم. واكد 
بقول���ه "�ستعل���م ال�سب���اب قي���م الرجولة 
والن�سب���اط والذع���ان واطاعة الأوامر 
ف�س���ال ع���ن �سياغ���ة عالق���ات اجتماعية 
حقيقي���ة. وكذل���ك تع���زز الخدم���ة بن���اء 
الموؤ�س�س���ة الع�سكرية على اأ�س�س وطنية 
ولي�ست اأ�س�س طائفية او ولءات حزبية 

�سيا�سية".
ف���ي  "الخدم���ة  قائ���ال  محم���د  واأ�س���اف 
الجي�س لها عدة جوانب اإيجابية، اأحدها 
هو انها علمتن���ي كمهند�س كيف امار�س 
مهنتي. كذلك تف�س���ح الخدمة الع�سكرية 
لك المجال للتعرف على اأنا�س واأ�سدقاء 
اآخرين من مختل���ف المحافظات، انا من 
الب�س���رة وكانت وحدت���ي الع�سكرية في 
محافظة النب���ار، فانك تلتقي باأ�سخا�س 
م���ن اأماك���ن وخلفي���ات ثقافي���ة وبيئي���ة 

مختلفة".
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واأعلن���ت قي���ادة عملي���ات بغ���داد، ام����س 
متهمي���ن  ثالث���ة  عل���ى  القب����س  الول، 
ب�"الدك���ة الع�سائري���ة" �سرق���ي العا�سمة 
بغ���داد، وذكرت القي���ادة في بي���ان تلقته 
)المدى(، اأن "الق���وات الأمنية في قيادة 
عملي���ات بغ���داد متمثل���ة بقوة م���ن لواء 
الم�س���اة )42( الفرق���ة الحادي���ة ع�س���رة 
وبتن�سيق مع ا�ستخبارات واأمن عمليات 
بغ���داد، وتعاون المواطني���ن تمكنت من 
القب����س عل���ى متهمي���ن اثني���ن )بالدك���ة 
الع�سائري���ة( وم�س���ادرة الأ�سلح���ة التي 
كان���ت بحوزتهم���ا، ف���ي مدين���ة ال�س���در 

�سرقي العا�سمة".

واأ�ساف���ت، ان "ق���وة م���ن الل���واء الرابع 
�سرطة اتحادي���ة تمكنت من القب�س على 
مته���م )بالدك���ة الع�سائري���ة( ف���ي منطقة 
ج�س���ر ديالى جنوبي بغ���داد، حيث تمت 
اإحال���ة المتهمين اإل���ى الجهات المخت�سة 

لينالوا جزاءهم العادل".
فيما اأعلنت قيادة عمليات بغداد الخمي�س 
الما�س���ي، القب����س عل���ى ثالث���ة متهمين 
بالدك���ة الع�سائرية قبل تنفي���ذ جريمتهم 
�سم���ن منطقة ال�سعلة ف���ي جانب الكرخ. 
وذكرت القيادة في بيان، انه "بعد ورود 
معلومات ا�ستخبارية عن وجود نية عدد 
من الأ�سخا����س القيام بالدكة الع�سائرية 
عل���ى دار اح���د المواطني���ن ف���ي منطق���ة 
ال�سعل���ة اث���ر خ���الف ع�سائ���ري بينه���م، 
�سرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات 

بغ���داد باجراء ممار�س���ات امنية ون�سب 
�سيط���رات مفاجئة في المنطقة نتج عنها 
اعتق���ال ثالث���ة متهمين ي�ستقل���ون عجلة 
نوع هون���داي النترا" �سبطت بحوزتهم 

ثالث بنادق كال�سنكوف".
ولم يقت�س���ر المر عل���ى العا�سمة بغداد 
فقط، اإذ ت�سهد محافظات جنوبي العراق 
نزاعات ع�سائرية م�سلحة ب�سكل م�ستمر، 
وف���ي اأحيان كثيرة ل ت�ستطيع ال�سلطات 
التدخل لإيقافها. اإذ اعلنت قيادة عمليات 
الب�سرة في وقت مبكر من يوم الخمي�س 
ع���ن انهاء ن���زاع ع�سائ���ري م�سلح طاحن 
ادى لقط���ع طري���ق حي المعام���ل بناحية 
الم�سطف���ى التابعة لق�س���اء الدير، حيث 

م�سار زوار الأربعينية اإلى كربالء.
ال�سري���ع  ال���رد  فرق���ة  الق���ت  بالمقاب���ل، 

القب����س عل���ى ثالث���ة متهمي���ن بالرهاب 
ف���ي محافظ���ة مي�سان لرتكابه���م جريمة 

)الدكة الع�سائرية(.
وذكر بيان لعالم قيادة الفرقة، ان "فوج 
ال�ستط���الع والمهم���ات الخا�س���ة التابع 
الى فرقة ال���رد ال�سريع تمكن من القب�س 
على ثالثة مطلوبين للق�ساء وفق احكام 
الم���ادة 4/2 ارهاب )الدك���ة الع�سائرية( 
ف���ي محافظة مي�سان، وت���م ت�سليمهم الى 

جهة الطلب ا�سوليا".
واك���دت وزارة الداخلية في بيان �سابق، 
اأن النزاع���ات الع�سائري���ة، تع���ود لثالثة 
المنفل���ت  ال�س���الح  ه���و  الأول  اأ�سب���اب، 
عل���ى  الأمني���ة  الجه���ات  تعم���ل  وال���ذي 

ح�سره بيد الدولة.
ومن بي���ن الأ�سب���اب الأخ���رى للنزاعات 

هو ال�ستحواذ عل���ى الأرا�سي الزراعية 
وتحويله���ا اإل���ى نفطية، وكذل���ك انت�سار 
تج���ارة المخ���درات الت���ي ت���در اأرباح���ًا 
ع�سائري���ة  بنزاع���ات  تت�سب���ب  خيالي���ة 
بي���ن اأف���راد الع�سيرة الواح���دة، بح�سب 
المتح���دث  ويق���ول  الداخلي���ة.  وزارة 
با�س���م ال���وزارة خالد المحن���ا في حديث 
ل�)الم���دى(، اإن "الدك���ة الع�سائرية باتت 
الت���ي  ال�سلبي���ة  الظواه���ر  م���ن  تعتب���ر 
الوق���وف عنده���ا ومعالجته���ا  يقت�س���ي 
بمختلف الو�سائل"، لفتا الى ان وزارته 
باأنها تعد  الع�سائري���ة  الدكة  "�سخ�س���ت 
تهدي���دًا للمجتم���ع؛ لم���ا ت�سبب���ه من هلع 
وخوف كبيرين في المناطق ال�سكنية".

وي�سي���ف المحنا، اأنه "ت���م و�سع خطط 
بنح���و يمّك���ن ق���وى الأم���ن الداخلي من 

مواجهة ومجابهة ه���ذه التهديدات وفق 
مب���داأ الأم���ن الم�ست���دام"، م�سي���را ال���ى 
التي  المناط���ق  ف���ي  اإج���راءات  "اتخ���اذ 
ت�سه���د با�ستم���رار ه���ذه الأفع���ال ل�سيما 

المناطق ال�سعبية".
ويبي���ن المتح���دث با�س���م الداخلي���ة، اأن 
اأكثر  على  ت�سنيفها  تم  الإجراءات  "تلك 
من �س���ق اأهمها عملية ن���زع الأ�سلحة من 
هذه المناطق".  وي�سير الى، اأن "بع�س 
عمليات العتقال ي�س���ل عدد الموقوفين 
فيه���ا الى اأكث���ر من 100 �سخ����س، وهذا 
يدل على جدية في التعامل مع النزاعات 
الع�سائرية".  ويوؤكد المحنا، اأن "مجل�س 
الق�س���اء الأعلى وج���ه تعليماته اإلى كافة 
يت���م  ب���اأن  الداخلي���ة  ووزارة  المحاك���م 
التعامل مع الدكة والنزاعات الع�سائرية 

وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وكان مجل�س الق�س���اء الأعلى قد او�سح 
في بي���ان اأن "جرائم التهدي���د عبر الدكة 
الع�سائرية تعد �سورة من �سور التهديد 
الإرهابي وفق اأحكام المادة 2 من قانون 
مكافح���ة الإره���اب ف���ي الب���الد"، �سارحًا 
اآث���ار ذل���ك، ومانح���ًا ق���وات الأم���ن ح���ق 
التحرك لعتقال المتورطين في "الدكة" 

بح�سب القانون. 
م���ن  "العدي���د  اأن  اإل���ى  المحن���ا،  ون���وه 
المنفذين للدكة الع�سائرية تمت اإحالتهم 
المخت�س���ة،  الجزائي���ة  المحاك���م  ال���ى 
وتلق���وا اأحكامًا �سدي���دة"، لفت���ا اإلى اأن 
متابعة  ف���ي  م�ستمرة  ال�سرط���ة  "ق���وات 
ه���ذه الظواهر ولديها اإج���راءات حازمة 
ف���ي تقلي����س  اأ�سهم���ت  و�سريع���ة، وق���د 
النزاع���ات الع�سائرية وب�سكل كبير، وقد 

لم�س المواطن ذلك التطور الوا�سح".
ويت���داول مدونون عبر مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي بي���ن فت���رة واأخ���رى مقاطع 
م�سورة تظه���ر م�سلحين بمالب�س مدنية 
حاملي���ن مختلف الأ�سلحة وهم يمطرون 
بواب���ل م���ن الر�سا����س للط���رف الآخ���ر 

كر�سالة تهديد وتحذير.
من جهته، يقول المخت�س بال�ساأن الأمني 
وائ���ل الركابي في حدي���ث ل�)المدى(، اإن 
اإرهابا  تمثل  الع�سائرية  الدك���ة  "ظاهرة 
اجتماعي���ا ل يق���ل �ساأن���ا ع���ن الإره���اب 
المع���روف الذي هدفه زعزعة المن كون 
الثني���ن وجهان لعملة واح���دة"، م�سيرا 
ال���ى ان "الظاه���رة مرفو�س���ة اجتماعيا 
وقانوني���ا ودينيا". وي�سي���ف الركابي، 
ان "ظاهرة ما يع���رف بالدكة الع�سائرية 
ل تن�سج���م م���ع التعاليم الديني���ة ول مع 
الأعراف الجتماعية كونها تمثل اإ�ساءة 
وارب���اكا لعوائ���ل واأطف���ال ل ذن���ب له���م 

باأطراف الخ�سومة".
ويلف���ت المخت����س بال�س���اأن الأمن���ي، ان 
"الظاهرة تعد واحدة من العوامل التي 
تبي���ن �سعف الدولة وفقدانه���ا لهيبتها"، 
مبينا ان���ه "رغم تجريم الظاهرة من قبل 
الق�ساء ال انها ماتزال م�ستمرة وب�سكل 
غي���ر طبيع���ي وه���ذا دلي���ل عل���ى �سع���ف 
الجهات التنفيذية المتمثلة بالحكومة".

بذريعة  القانون  يتحدى  اإرهاب  الع�شائرية"..  "الدكة 
احلكم الع�شائري والأعراف

خمت�سون قالو� �إن �سعف 
�جلهات �لتنفيذية فاَقم 
�لظاهرة

تفاقمت ظاهرة �لنز�عات 
�لع�سائرية �و ما يعرف 
بـ"�لدكة �لع�سائرية" 

منذ بد�ية �أيلول �لجاري 
ب�سورة غير م�سبوقة ال 

�سيما في �لعا�سمة بغد�د.
وتعرف "�لدكة 

�لع�سائرية" باأنها هجمات 
م�سلحة على �لمنازل 
الإرغام �لخ�سوم على 

�لر�سوخ للحكم �لع�سائري، 
وتتم عبر عملية �إطالق 

نار بمختلف �الأ�سلحة على 
بيوت �لخ�سوم، وقد �ساعت 

هذه �لعادة ب�سورة الفتة 
عقب �الحتالل �الأمريكي 

للعر�ق عام 2003.

موقع بريطاني: �شباب عراقيون ي�شككون بالعودة المقترحة للخدمة الإلزامية
طالبو� بتوفير فر�ص عمل و�إعطائهم حقوقهم بداًل من �إر�سالهم �إلى �لمع�سكر�ت
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ت�سعى �سنجار ل�ستعادة الحياة بعد رحلة الخراب والت�سريد والقتل، ويفتتح احد �سكان 
المدين����ة حيات����ه باأقالم التي����ن الر�سيقة التي تزي����ن مدخل محله وه����و الأول من نوعه في 
مدين����ة �سنجار التي تعر�ست لالإبادة عل����ى يد "داع�س" قبل نحو �سبعة اأعوام، حيث يقبل 
الناج����ون على اقتناء الزهور . انتع�ست الحركة في "م�ستل مينا�س" الذي افتتحه ال�ساب 
حج����ي اأحم����د �س����الل في اأواخ����ر الع�سرينيات م����ن عمره، مع عم����ه نايف ف����ي مركز ناحية 
ال�سم����ال المعروف����ة با�س����م �سنوني التابع����ة لق�ساء �سنجار ال����ذي يقطنه اأغلبي����ة من اأبناء 
المك����ون اليزي����دي. رائحة الجوري والكارديني����ا الأخاذة ت�ستقطب اأهال����ي المدينة نحو 
"م�ست����ل مينا�����س" المطل على �سارع ب�سائدين قرب محطة كهرباء ال�سمال، الذي افتتح 
الع����ام الما�سي بعد اإغالق منذ تعر�س اليزئديين لالإب����ادة على يد "داع�س" الإرهابي في 
مطلع اآب عام 2014. ويقول ال�ساب حجي اأحمد �سالل "قبل اأحداث 2014 بثالث �سنوات 
افتتحنا الم�ستل بنف�س الموقع وبعد تحرير �سنجار من بط�س "داع�س" عدنا اإلى �سنوني 
�سن����ة 2017 وفكرنا باإع����ادة افتتاح م�سروعن����ا والفكرة كانت ل تزال قائم����ة". وا�ستطرد 
�س����الل: "لكن اإثر ن����زوح اأغلبية اأهالي �سنج����ار اإلى الجبل ومخيم����ات النازحين في اإقليم 
كرد�ست����ان الع����راق، وعدم عودتهم اإلى منازلهم لم نتمكن م����ن اإعادة افتتاح الم�ستل وحتى 
اأواخ����ر عام 2018 كان مغلقًا". واأ�س����اف: "اأعدنا افتتاح الم�ستل مجددا مطلع عام 2019 
وحينه����ا كان الإقبال قلياًل جدا ً ويمر اأ�سبوع دون اأن ياأتي اأحد وي�ستري �ستلة واحدة اأو 

نبات لأن اأغلب العائالت كانت ل تزال نازحة في المخيمات".
واأكم����ل �سالل، "ل����دى عودة الأهال����ي اإلى �سنجار ف����ي منت�سف عام 2019 ب����داأت الحركة 
ت����دب في الم�ست����ل وتتح�سن اأو�ساع بي����ع النباتات التي �سرعان ما �سادف����ت عائقا جديدا 
كبي����را اأي�سا ً في 2020 ب�سبب تف�سي جائحة كورونا وما رافقه من اإجراءات فر�س حظر 

التجوال مما ت�سبب بخ�سارة لنا ل تقل عن 5 ماليين دينار عراقي".
وتاب����ع: "ل����م ن�ست�سل����م بعد تلق����ي المواطنين جرع����ات اللقاحات التي توف����رت في البالد، 
والتزامه����م بالإجراءات الوقائية ال�سحية، انتع�س����ت الحركة في الم�ستل من جديد وقمنا 
بتو�سيع م�سروعنا بتنظيم عمليات زرع في المدينة". ويقول �سالل: "المواطنون اأحبوا 
فك����رة الزراعة وتقبلوها مم����ا �سجعهم على الت�سجي����ر والزراعة لمحارب����ة الت�سحر الذي 
يح�س����ل ف����ي المنطقة". وك�سف �س����الل، اأن الم�ستل تتوفر فيه اغلب اأن����واع اأ�سجار الزينة 
الت����ي تعي�����س في المنطقة ومنه����ا المثمرة اأبرزه����ا الحم�سيات باأ�سنافه����ا والمحببة لدى 
العراقيي����ن مث����ل البرتقال و"الاللنك����ي" و"النارنج" والتين والزيت����ون والرمان والعنب 
والتف����اح والخوج والجوز والل����وز واأنواع اأخرى عديدة. ونوه �س����الل، الى اأن الم�ساتل 
الت����ي تت����م الزراعة بها م����زودة ببيت زجاج����ي، اإ�سافة اإلى م�ساحات اأخ����رى من الأرا�سي 
الزراعية تزرع مطلع الربيع بمختلف اأنواع البذور والعقل والأقالم من اأ�سناف النباتات 
التي تتالءم مع الظروف المناخية للعراق. وعن م�سدر الأ�سجار والنباتات التي ل تزرع 
في البيوت الزجاجية، يقول �سالل اإن اأغلب الأ�سجار المثمرة يتم جلبها من مناطق عقرة 
"التابع����ة لمحافظ����ة دهوك، وال�سليمانية في اإقليم كرد�ست����ان، ومن كركوك والمو�سل، 
وكذل����ك من العا�سمة بغ����داد". واأفاد �سالل باأن م�ساحة الم�ستل الرئي�س حوالي 350 مترا 
مربع����ا، وي�سهد اإقب����ال كبيرا ً في الربيع عل����ى الأ�سجار المثمرة بالأخ�����س التين والعنب 
والرم����ان اأي�سا بع�س اأ�سجار الزينة، والورود والنباتات الداخلية. و�سهد ق�ساء �سنجار 
ع����ودة الآلف من النازحين اإليه منذ مطل����ع العام الجاري، بعد نحو 7 اأعوام على تعر�س 
المك����ون اليزي����دي لالإب����ادة والتهجير على ي����د تنظيم "داع�����س" الإرهابي. يذك����ر اأنه في 
الثالث من اآب 2014، اجتاح تنظيم "داع�س" الإرهابي ق�ساء �سنجار ونفذ اإبادة وجرائم 

�سنيعة بحق المكون الإيزيدي قتال وت�سريدا و�سبيا وا�ستغالل.

العائدون اإلى �شنجار 
يفتتحون حياتهم الجديدة 

بالورد والأ�شجار
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 وا�سط / جبار بچاي

في �شوق بدرة �لقديم يقف �أبو منهل، بائع 
�لتم���ور من���ذ ثمانينيات �لق���رن �لما�شي 
يتاأم���ل �شالل �لتم���ر �لمعرو�شة في محله 
�ل�شغي���ر �لتي تحت���وي �أ�شناف���ًا تقليدية 
م���ن �لتم���ور بغي���اب �الأ�شن���اف �ل�شهيرة 
من تمور بدرة كالبرحي، �لمكتوم، جمال 
�لدين، �لعمر�ني، �لتبرزل، �لخ�شر�وي، 
عم���ر�ن  ��شط���ة  �البر�هيم���ي،  �لبرب���ن، 
و�لعوي���دي وغيره���ا من �ال�شن���اف �لتي 
تتميز بانتاجها ب�شاتين ق�شاء بدرة )80 

كم( �شرقي محافظة و��شط.
يع���ود �لرج���ل �ل�شتين���ي �ل���ى منزل���ه مع 
�نق�شاء  يوم���ه وهو لم يبع �شوى ب�شعة 
كيلو�ت م���ن �لخ�شتاوي  و�لدكل وبع�ض 
�الن���و�ع �لتقليدية من �لتم���ر بعد تر�جع 
�نت���اج �ال�شناف �لفريدة من �لتمور �لتي 

كانت ت�شتهر بها ب�شاتين ق�شاء بدرة.
ويع���زو �أبو منهل �ل���ذي ورث �لمهنة عن 
�أبي���ه تر�ج���ع �نت���اج �ال�شن���اف �لجي���دة 
�لمي���اه  �ش���ح  هم���ا،  رئي�شي���ن  ل�شببي���ن 
و�لحر�ئ���ق �لت���ي طال���ت ف���ي �ل�شن���و�ت 
�الخيرة م�شاحات و��شع���ة من �لب�شاتين 
 �����  1981( ح���رب  �أ�ش���ر�ر  �ل���ى  �إ�شاف���ة 

.)1988
ف���ي  ب���درة  ب�شاتي���ن  �إح���ر�ق  "ظاه���رة 
�ل�شن���و�ت �الخي���رة ع���ادة م���ا تقي���د �شد 
�ل�شلط���ات  تم�ش���ك  ول���م  مجه���ول  فاع���ل 
ب���ه ولو م���رة و�ح���دة" يقول �أب���و منهل، 
م�شيف���ًا �أن "�لفاع���ل يتعم���د �لخب���ث في 

طريقة �لح���رق، �إذ ي�شتهدف جذع �لنخلة 
و�شواًل �إلى قلبها، لتموت ب�شورة نهائية 

دون �أمل بعودِة �لحياة لها".
يو�ش���ح بائ���ع �لتم���ر �لوحي���د م���ن �أبناء 
جيل���ه في �ش���وق ب���درة �أن "تر�جع �نتاج 
�لتم���ور وفقد�ن �الأ�شن���اف �لفريدة يعود 
�إل���ى مطل���ِع ثمانينّي���ات �لق���رن �لما�شي، 
حي���ث �لح���رب �الير�ني���ة �لعر�قية وترك 
�لذي���ن  �أ�شحابه���ا  قب���ل  م���ن  �لب�شاتي���ن 
ب�شب���ب  �خ���رى  مناط���ق  �ل���ى  هاج���رو� 
�لق�شف وتمركز �لجي�ض في ب�شاتينهم". 
م�شيرً� �ل���ى �أن "�شح �لمي���اه وقطعها من 
قب���ل �لجانب �الير�ني ج���اء ليق�شي على 

ما تبقى من ب�شاتين بدرة".
 �أر�شدنا �أبو منهل �لى مقهى قديم م�شقف 
بج���ذوع �لنخيل يتو�شط �ش���وق �لمدينة 
ويجل�ض في���ه بع�ض �أ�شح���اب �لب�شاتين 
�لتم���ور  ي�شت���رون  �أ�شبح���و�  �لذي���ن 
و�لفو�ك���ه من �ل�ش���وق بع���د �أن �أ�شبحت 

ب�شاتينهم �أر��ٍض جرد�ء.
ويوؤكد �أح���د �أ�شح���اب �لب�شاتين ويدعى 
�لمجهول���ة  "�لحر�ئ���ق  �أن  �لم���ال  حمي���د 
م���ن  و��شع���ة  بم�شاح���ات  فتك���ت  �لت���ي 
�لب�شاتي���ن و�شح���ة مي���اه �ل�شق���ي كانت���ا 
�شبب���ا رئي�ش���ًا لتر�جع �نت���اج تمور بدرة 
بن�شب���ة 80 بالمئة ت�شاف �لى ذلك ق�شية 
تتعل���ق بنز�ع���ات �لملكية ح���ول ق�شم من 

�لب�شاتين".
�أه���م  كاأح���د  ب���درة  "ت�شن���ف  و�أ�ش���اف 
�لمناط���ق �لتي تكثر فيها ب�شاتين �لنخيل 
و�لفو�ك���ه، �لتي كان���ت تحت���وي �أ�شنافًا 

فريدة ونادرة من �لتمور �لعر�قية قبل �أن 
تطالها �آلة �لحرب في عقد �لثمانينيات".

ويق���ول �إن "�لتر�جع �لكبي���ر في �الإنتاج 
ب���د� و��شحًا، فبع���د �أن كانت بدرة مدينة 
م�شدرة للتم���ور �لعر�قي���ة �ل�شهيرة مثل 
�لبرح���ي و�لمكت���وم و�لقيط���از وجم���ال 
�لدي���ن و��شطة عم���ر�ن و�لبربن وغيرها 

نج���د �أ�شو�قه���ا خالية من تل���ك �الأ�شناف 
ومح���ال بيع �لتمور ت���كاد تكون مقفلة �أو 
�أن �أ�شحابه���ا غي���رو� �أجنا�شه���ا �لى مهن 

�أخرى".
وتحتوي محافظة و��شط على م�شاحات 
كبي���رة م���ن ب�شاتي���ن �لنخي���ل و�لفو�ك���ه 
ت�ش���ل �لى نح���و 23 �ل���ف دون���م موزعة 

ف���ي عدة مناطق، وت�شته���ر تلك �لب�شاتين 
باأ�شجار �لفو�كه �لمختلفة و�لنخيل. 

 يق���ول مدير �ع���الم زر�عة و��ش���ط، علي 
�لمر�ش���د "�إكر�م���ًا لعمتن���ا �لنخل���ة وم���ن 
�أج���ل تحفيز وت�شجي���ع �أ�شحاب ب�شاتين 
�لنخيل نحو �الهتم���ام باالإنتاج، �عتادت 
مديرية �لزر�عة �أن تقي���م �شنويا معر�شًا 

للتمور �لمنتجة ف���ي �لمحافظة بم�شاركة 
و�أ�شح���اب  �لفرعي���ة  �لزر�عي���ة  �ل�شع���ب 
�لب�شاتين �إ�شافة �لى محطة نخيل �لكوت 
�لت���ي تق���وم بدوره���ا بعر����ض ع�ش���ر�ت 

�الأ�شناف من �لتمور �لمتوفرة لديها".
تم���ور  "معر����ض  �أن  �لمر�ش���د  ويك�ش���ف 
و��شط تتخلله ن���دو�ت �إر�شادية وبحثية 
بم�شارك���ة باحثين مخت�شي���ن في �شوؤون 
�لنخي���ل و�لب�شاتي���ن ويه���دف باالأ�شا�ض 
�النت���اج  م�ش���اكل  عل���ى  �لتع���رف  �ل���ى 
و�ل�شرور�ت �لمطلوبة للمحافظة عليه".

و�أ�ش���اف �أن "�لمعر����ض �ل�شنوي لتمور 
و��ش���ط مه���م الأ�شح���اب �لب�شاتي���ن، فهم 
�الإنت���اج وعل���ى  عل���ى طبيع���ة  يطلع���ون 
�الأ�شن���اف �لموجودة وتن���اول �لم�شاكل 
�لت���ي تو�جهه���م وبالتال���ي  و�لمعوق���ات 
يت���م �إعد�د ورق���ة عمل تقدم �ل���ى مديرية 
�لزر�ع���ة به���دف تذلي���ل �لعقب���ات �أمامهم 
مو�ش���وع  ال�شيم���ا  �لم�ش���اكل  وح���ل 
�لمكافح���ة و�شح���ة �لمي���اه بالن�شب���ة �لى 

ب�شاتين ق�شاء بدرة".
من جانب���ه طال���ب قائممقام ق�ش���اء بدرة 
�لحكوم���ة  محم���د  �لجب���ار  عب���د  جعف���ر 
بر�م���ج  و�ش���ع  ب�"�ش���رورة  �لمركزي���ة 
وطني���ة الإحي���اء ب�شاتين �لنخي���ل خا�شة 
كل  وتوفي���ر  �لحدودي���ة  �لمناط���ق  ف���ي 
�ل�شب���ل �لكفيلة الإعادة �لحي���اة لها بعد �أن 
�أ�شبح���ت مجرد م�شاح���ات كبيرة تمالأها 

�لجذوع و�ل�شعف".
و�أ�ش���ار �لى �أن "ق�شية تر�جع �لتمور في 
مدين���ة ب���درة �أ�شبح���ت و��شح���ة للعيان 

وبل���غ هذ� �لتر�ج���ع ن�شبة كبي���رة نتيجة 
�الإهم���ال �لحكومي وغيره م���ن �لعو�مل 
ذل���ك  عل���ى  �شاع���دت  �لت���ي  و�الأ�شب���اب 
كالحر�ئ���ق �لتي طال���ت م�شاحات و��شعة 
�لما�شي���ة  �الع���و�م  ف���ي  �لب�شاتي���ن  م���ن 
�ل���ى جان���ب �شحة �لمي���اه ب�شب���ب توقف 
مي���اه نه���ر �ل���كالل �لق���ادم م���ن �الأر��شي 

�الإير�نية".  
و�حت���ل �لع���ر�ق لعق���ود طويل���ة �لمرك���ز 
و�حتف���ظ  �لتم���ور  �إنت���اج  ف���ي  �الأول 
بالمرتب���ة �الأولى عالميًا من حيث �أ�شجار 
�أن  �لنخي���ل و�الإنت���اج �ل�شن���وي، وبع���د 
كان���ت تتو�ف���ر لدي���ه  38 % م���ن مجموع 
�أ�شج���ار �لنخي���ل في �لعالم تح���ول �ليوم 
�إلى �لمركز �ل�شاد�ض في �الإنتاج وبعد �أن 
كان يمتلك حو�لي 31 مليون نخلة �أ�شبح 
�الآن يمتل���ك �قل من ن�ش���ف �لعدد �ل�شابق 
بنخي���ل  فتك���ت  �لت���ي  �لح���روب  ب�شب���ب 
�لع���ر�ق وب�شاتين���ه �شيم���ا ف���ي �لمناطق 
�لحدودي���ة �ل�شرقي���ة من���ذ �لع���ام 1980، 
�إ�شافة �إلى �الإ�شابة باالأمر��ض �لمختلفة 

ومنها ح�شرتي �لحميرة و�لدوبا�ض.
و�ل�شاي���ر  �لزه���دي  تم���ور  �أن  يذك���ر 
و�لخ�ش���ر�وي و�لح���الوي و�لخ�شتاوي 
�لت���ي ت�شته���ر به���ا ب�شاتي���ن �لنخي���ل في 
�لع���ر�ق تمثل �أه���م �ال�شن���اف �لتجارية، 
لك���ن تم���ر �لزه���دي كان �أكثره���ا �نتاجًا، 
حيث يبل���غ �لمع���دل �ل�شنوي ل���ه )321( 
�ل���ف ط���ن، وف���ي �لع���ام �لما�ش���ي �ش���در 
�لع���ر�ق نح���و 600 �ألف طن م���ن �لتمور 

�لى دول مختلفة.

احلرائق و�سح املياه وراء تراجع الإنتاج 

متور بدرة تتوارى عن الأ�سواق ومطالبات باإحياء ب�ساتني النخيل يف املناطق احلدودية
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خا�ص /المدى

�أم����ض  باب���ل،  ف���ي  �لفالحي���ة  �لجمعي���ات  �نتق���دت 
�الح���د، �آلي���ة ت�شلي���م �لم�شتحقات �لمالي���ة للفالحين 
لمح�شول���ي �لحنطة و�ل�شعير وعدم ت�شديد �أكثر من 
ن�ش���ف م�شتحقات �لفالحين، موؤكدة �ن تاأخر �شرف 
�لم�شتحق���ات �شيدف���ع �لف���الح للع���زوف ع���ن زر�عة 

�لمو�شم �لمقبل.
وق���ال رئي����ض �لجمعي���ات �لفالحي���ة في باب���ل كاطع 
�لعبي���دي ل�)�لم���دى( �إن "عملية ت�شلي���م �لم�شتحقات 
�لمالي���ة للفالحي���ن �لم�شوقي���ن لمح�ش���ول �لحنط���ة 
للع���ام �لحال���ي متذبذب���ة وال تلبي طم���وح �لفالحين 
ف���ي �لمحافظ���ة قيا�شا بحج���م �لنفق���ات �لمالية �لتي 

يحتاجها مو�شم �لزر�عة".
و��ش���ار �ل���ى �أن "�لف���الح ينف���ق �مو�ال كثي���رة خالل 
مو�ش���م �لزر�ع���ة عل���ى وق���ود �لم�شخ���ات و�لب���ذور 
و�لمبي���د�ت �لكيمياوي���ة �لت���ي ت�شه���د �رتفاع���ا ف���ي 
�أ�شعاره���ا في ظ���ل غياب �لدع���م �لحكوم���ي عن هذه 

�لمو�د �لالزمة للزر�عة".
و��ش���اف �لعبيدي �ن "ما ت���م ت�شليمه لمحافظة بابل 
حت���ى �لي���وم  ه���و )٤6( ملي���ار دين���ار عر�ق���ي فقط 
م���ن مجم���وع )131( ملي���ار دين���ار عر�ق���ي كان على 
�لحكوم���ة �ن ت�شلمه���ا للفالحي���ن مع  �نته���اء مو�شم 

�لت�شويق في �شهر حزير�ن �لما�شي".
و�و�ش���ح �أن "مو�ش���م زر�عة مح�ش���ول �لحنطة بات 
قريبا وعل���ى �لحكومة �ال�شر�ع بت�شليم �لم�شتحقات 
�لمالية للفالحين لمو�ش���م �لزر�عة �لقادم"، الفتا �لى 
�أن "تاأخ���ر �ش���رف �لم�شتحق���ات �شيدف���ع بالفالحين 
�ل���ى �لعزوف عن زر�عة �لمو�ش���م �لمقبل �المر �لذي 
ينعك�ض �شلبا على و�قع �لزر�عة في �لمحافظة ف�شال 
عن تده���ور �لو�شع �القت�ش���ادي ل�شريحة كبيرة من 

�لمجتمع �لذي يعتمد على �لزر�عة".
ومن �لجدي���ر بالذكر �ن كمية �لحنط���ة �لم�شوقة في 
محافظ���ة باب���ل له���ذ� �لعام ق���د و�شلت �ل���ى �كثر من 
)2٥2( �لف طن توزعت بين �لدرجة �الأولى و�لثانية 

و�لثالثة.

فاحو بابل: تاأخر ت�سديد اأموالنا 
يهدد مو�سم الحنطة



 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

اخل�س���ارة اأم���ام املنتخ���ب الإي���راين يف اجلول���ة الثاني���ة م���ن 
 2022 قط���ر  الع���امل  لكاأ����س  املوؤهل���ة  الت�س���فيات احلا�س���مة 
ك�س���فت حقيقي���ة اأن امل�س���توى الفن���ي لأغل���ب لعب���ي منتخبنا 
الوطني بداأ يف النحدار ال�س���ريع وخا�س���ة بعد انت�س���ار وباء 
كورونا وتوقف الن�ساطات الريا�سية لفرتة طويلة وا�ستمرار 
حال���ة الهب���وط والرتاجع حتى م���ع معاودة املباري���ات املحلية 
والبطولت القارية والدولية لأ�سباب قد تتعّلق بثقافة الالعب 
اأوًل واإلج���راءات الفني���ة املتخ���ذة يف الأندي���ة للمحافظة على 
م�ستوى لعبيها اأثناء فرتة التوقف اإ�سافة اىل �سعف الدوري 
املحل���ي كلها كان���ت عوامل خمفية �س���اهمت يف ظهور املنتخب 
الوطني ب�س���كل �س���عيف ل يق���وى على مقارع���ة منتخبات مثل 
كمبودي���ا وهونغ كون���غ والنيب���ال وغريها يف وق���ت كان قبل 
ظه���ور الوب���اء مت�س���درًا ملجموعت���ه يف الت�س���فيات التمهيدية 

وقاهرًا ملنتخب اإيران �ساحب الت�سنيف الأول اآ�سيويًا!
تل���ك اجلزئية املهمة غاب���ت عن اأذهان الالعب���ن والكادر الفني 
والإداري للمنتخ���ب وحت���ى ع���ن اللجن���ة الفني���ة يف الهيئ���ة 
التطبيعي���ة التي مل تتح���ّرك يف حينها لت���دارك تداعيات غياب 
الالعبن ع���ن التدريبات باإ�س���دار التعليم���ات لالأندية لعتماد 
منهاج تدريبي عرب �س���بكات التوا�س���ل واملحافظة على احلالة 
البدني���ة والذهني���ة �س���من مدي���ات معقول���ة تفادي���ًا لرتاج���ع 
امل�س���توى الفني الذي يتطّلب زمن���ًا طوياًل لإعادة ترتيب هيكل 
املنتخ���ب اىل و�س���عه الفن���ي املعت���اد وا�س���تعادة روح الفريق 

وحالة الن�سجام التي كان عليها �سابقًا.
يف ح���ن اأن بقي���ة املنتخبات الآ�س���يوية مل ت�س���هد تاأثريًا كبريًا 
وحافظ���ت عل���ى حال���ة التوا�س���ل وارتق���ت باجراءاته���ا نح���و 
متابعة لعبيها وا�ستمرار تطبيق منهاجها الإعدادي طيلة اأيام 
احلظر ال�س���ّحي ثم �س���ارعت اىل تاأمن مباريات جتريبية عّدة 
ا�ستطاعت فيها اإعادة التوازن ملنتخباتها واحلفاظ على وحدة 

وال�سكل الفني لها.
اإذن ما ح�س���ل من تراجع خطر لالأ�س���ود يتحّمل���ه اجلميع بدءًا 
م���ن اأغل���ب الالعبن مّم���ن مل يدرك���وا اأهمية متثيله���م ملنتخب 
الوط���ن، وتنا�س���وا م�س���وؤوليتهم يف الرتقاء مب�س���تواهم عرب 
اختزال الزمن واملداومة على التدريب والرتكيز الذهني حتى 
خ���الل تواجدهم داخل املنازل وم���رورًا باللجنة الفنية التي مل 
تطرح روؤية فنية اأو تناق�س كيفية املحافظة على وحدة الفريق 
وجتّن���ب انهي���ار البن���اء الفني والنف�س���ي ل���ه وت�س���ريع عملية 
الإعداد ال�س���حيح الذي يوؤّمن ا�س���تعادة ولو جزء من م�ستواه 
املعه���ود قبل ظهور وب���اء كورونا، واأخريًا ف�س���ل الكادر الفني 
ال�سابق بقيادة كاتانيت�س يف اإيجاد اأو فر�س احللول للخروج 

من ماأزق انفراط عقد املنتخب!
كان دور رحي���م حمي���د كم�س���اعد حم���رّيًا وُمبهم���ا �س���واء يف 
الوق���وف عل���ى م�س���توى بع����س الالعبن وه���و الأق���رب اليهم 
اأو التح���ّرك نحو مناق�س���ة امل���درب باإجراء تغي���ريات جوهرية 
با�ستقطاب لعبن اأكرث جاهزية بعيدًا عن امل�سّميات، والأغرب 
انه مل يتحّرك اأي�س���ًا وُيبدي اأي راأي حتى بعد الظهور البائ�س 
للمنتخب يف اآخر ثالث مباريات يف الت�سفيات التمهيدية التي 
ج���رت بالبحرين وتنازل فيها منتخبنا عن �س���دارة املجموعة، 
بل اأنه عر�س ذات الأ�س���ماء على امل���دّرب اجلديد ديك اأدفوكات 

برغم علمه بتوا�سع وهزالة م�ستوى اأغلب الالعبن!
كم���ا اأن الأمر ين�س���حب بالتاأكيد، على �س���عف اجلانب الإداري 
بقيادة با�س���ل كوركي�س وتعّر�س���ه لهفوات بداأت تتكّرر وتوؤثر 
عل���ى ن�س���ق الإع���داد اإ�س���افة اىل ات�س���اع حم���الت الت�س���كيك 
والتهام���ات الت���ي توّج���ه ل���ه ب���دوره يف التاأثري عل���ى اختيار 
الالعبن املحّلين اأو املغرتبن  وبغ�س النظر عن �س���ّحتها من 

عدمها اإل اأنها بداأت ت�سّكل حالة غري �سّحية لأجواء املنتخب.
باخت�س���ار.. احلكم���ة تتطّل���ب التحّرك �س���ريعًا من قب���ل وزير 
ال�س���باب والريا�س���ة والحت���اد الق���ادم �س���واء بقي���ادة عدن���ان 
درج���ال اأو �س���رار حيدر مل���ا ميتلكون م���ن تاريخ يحّت���م عليهم 
اإنقاذ م���ا ميكن اإنقاذه با�س���تغالل الوقت املتبّق���ي قبل مواجهة 
املنتخ���ب اللبن���اين يف اجلول���ة الثالث���ة م���ن الت�س���فيات م���ن 
خالل اإجراء �س���ريع وحا�س���م بتغيري املدي���ر الإداري للمنتخب 
لإزال���ة كل ال�س���غوط وقط���ع داب���ر التهام���ات، واأي�س���ا اإيجاد 
بدي���ل مل�س���اعد املدرب املحّل���ي ب�سخ�س���ية قادرة عل���ى احتواء 
والن�س���جام مع اأدف���وكات ومتتلك روؤية فنية ت�س���هم يف تقييم 
امكانيات الالعبن وخا�سة املحّلين وعر�س البدائل اجلاهزة 
من املواهب ال�ساّبة واملتطّلعة لقتنا�س فر�سة متثيل املنتخب 
بعد ا�س���تبعاد كل الالعبن مّمن اأثبتوا خ���واء خزينهم الذهني 
والبدين، والأهم ت�س���كيل جلن���ة خرباء فنية يف الحتاد القادم 
تتوىّل م�سوؤولية املتابعة وتقدمي امل�سورة وال�ستعانة با�سماء 
موؤّث���رة مثل )اأنور ج�ّس���ام وه���ادي مطّن����س ود.حار�س حممد 
ونزار اأ�س���رف( وغريهم مّمن ُي�س���هد لهم باحليادية واحلر�س 

و�سواب الروؤية بعيدًا عن اأي تاأثري اأو ح�سابات اأخرى!

منتخب رهن التغيير

كان دور رحيم حميد كم�ساعد 
محّيراً وُمبهما �سواء في الوقوف 

على م�ستوى بع�ض الالعبين وهو 
الأقرب اليهم اأو التحّرك نحو 

مناق�سة المدرب باإجراء تغييرات 
جوهرية با�ستقطاب لعبين اأكثر 

جاهزية بعيداً عن الم�سّميات
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م���ن الإه���م���ال ُم��ح��ب��ط  ال��م��ي��ن��اء .. وال���ب���ط���ل داغ�����ر  ن�����ادي  اأت���خ���ّل���ى ع���ن  ل���ن   

 بغداد / اإياد ال�سالحي

اأكد هاين عبد وليد م���درب األعاب القوى، اأن 
اأحت���اد اللعب���ة حجب عن���ه رواتبه ال�س���هرية 
والت���ي   2021 الع���ام  م���ن  اأ�س���هر  لثماني���ة 
يتقا�س���اها نظ���ري عمل���ه الفني م���ع املنتخب 
الوطن���ي بذريع���ة منع الزدواجي���ة مع عمله 
يف الهيئ���ة الإدارية لنادي امليناء الريا�س���ي، 
ق�س���ائية  �س���كوى  برف���ع  الحت���اد  متوّع���دًا 
ل�س���تعادة حقوق���ه املالي���ة املحفوظ���ة والتي 
لي����س لها عالق���ة مبا يوؤّديه م���ن خدمه لناديه 

- ح�سب قوله.
وقال هاين يف ات�سال مع املدى ظهرية اأم�س 
الأح���د :”ميكن قب���ول ع���دم الزدواجية يف 
عمل ع�س���و احت���اد مركزي م���ع قيامه مبهمة 
التدري���ب يف فّعالي���ة �س���من الحتاد نف�س���ه، 
لكن ما عالقة وجودي يف هيئة اإدارية لنادي 
املين���اء الريا�س���ي الت���ي اأختارتن���ي هيئت���ه 
العام���ة مع زميل���ي الكابنت جلي���ل حنون يف 
انتخابات تكميلية ج���رت يف اأيار 2021، ما 
عالقة ذلك ك���ي يّتخذها احت���اد األعاب القوى 
ذريعة حلجب راتبي اعتبارًا من ال�سهر ذاته؟

واأ�س���اف :«بعد انتهاء دورة األعاب الت�سامن 
�س���ّجل   2017 ع���ام  باك���و  يف  الإ�س���المي 
م�س���طفى داغر ذهبية م�س���ابقة رمي القر�س 
مب�سافة 60.89م منحني احتاد األعاب القوى 
راتب���ًا ق���دره 500 الف دين���ار، وبعد حتقيق 
م�س���طفى امليدالية الف�سية يف دورة الألعاب 
الآ�سيوية جاكرتا عام 2018 مب�سافة 60.9م 
مت زي���ادة راتب���ي اىل 800 ال���ف دينار وبعد 
ا�س���تقطاع 135 منه ل نعرف �س���ببه، اأ�سبح 
الراتب 665 الف دينار، ومنذ ت�سرين الثاين 
2020 اىل الأول من اأيلول 2021 مل اأتقا�َس 

دينارًا واحدًا«.

حوالة
واأو�س���ح :«منذ خم�س���ة اأيام و�س���لْت حوالة 
عن طري���ق مكتب �س���ريفة من احت���اد األعاب 
الق���وى اىل امل���درب خزع���ل جبار امل�س���وؤول 
ع���ن ا�س���تالمها ومنحه���ا اىل م�س���تحقيها من 
الالعب���ن واملدرب���ن �س���من قوائ���م روات���ب 
املن�س���وين للعبة كاإجراء روتيني، وفوجئُت 
بع���دم ورود ا�س���مي �س���من القائم���ة، وعن���د 
عمل���ي  اأن  قال���وا  ال�س���بب  ع���ن  ال�ستف�س���ار 
كاإداري وم�س���رف على لعبة األعاب القوى يف 
نادي امليناء ال���ذي مينحني راتبًا قدره 750 
األ���ف دين���ار مين���ع تقا�س���يي راتب���ي كمدرب 
منتخ���ب وطن���ي يف الحت���اد، وهي �س���ابقة 
مل ت���رد يف ن����س اأي نظ���ام يخ����س الحت���اد 

اأو النادي، ولو فر�س���نا ج���دًل اأن هناك مادة 
قانوني���ة متن���ع ذل���ك، فاأي���ن حقوق���ي املادية 
لالأ�س���هر )من كانون الث���اين اىل اأيار( 2021 
ملاذا مل ُتر�سل وما �سّر عدم منحنا راتبي �سهر 
ت�سرين الثاين وكانون الأول للعام 2020؟!

قرار كيدي
وتاب���ع :«حاول���ت الت�س���ال برئي����س احتاد 
والأم���ن  في�س���ل  د.طال���ب  الق���وى  األع���اب 

امل���ايل د.زيدون جواد ع�س���رات املّرات حول 
املو�س���وع ومَل ُيجبن���ي اأّي���ًا منهم���ا، م���ع اإن 
الأول زمي���ل يل من���ذ �س���نوات طويل���ة، وما 
يوؤّك���د اإهمالهم���ا لت�س���ايل اأن ق���رار حج���ب 
راتبي هو »كيدي« بعدما �سقطت ورقة نادي 
امليناء من ح�س���اباتهما لالنتخابات القادمة، 
وعليه ل حّل يل �س���وى التوّجه اىل الق�س���اء 
لرف���ع �س���كوى عرب اأّح���د املحام���ن اخُلرباء 
يف �س���وؤون القانون الريا�س���ي وتف�سيالته 

حيث ات�سلت به وبداأ يجّهز اأوراق الدعوى 
بانتظ���ار الأيام القليلة القادم���ة لعّل الحتاد 
ُيعي���د النظر يف قراره ومينحني حقوقي اأو 

اأم�سي ب�سكوتي اإىل املحكمة«.

مقابلة درجال
نائ���ب  ترك���ي  ولي���د  :«اأن  ه���اين  وك�س���ف 
رئي����س احت���اد العاب الق���وى، اأك���د يل اأثناء 
ا�ستف�س���اري منه عن موعد و�س���ول الراتب، 
باأن القائمة جاهزة لالر�سال من دون ا�سمك، 
كون���ك منقط���ع ع���ن التدري���ب، بينم���ا هناك 
حقيق���ة تدح����س ه���ذه احلّجة وه���ي مقابلة 
وزي���ر ال�س���باب والريا�س���ة عدن���ان درج���ال 
اأثناء وجوده يف الب�س���رة �س���هر اآب املا�سي 
على هام�س لقاء مفّت�س���ية الحتاد اخلليجي 
لك���رة القدم، وطلبُت منه اإ�س���عار م�س���وؤويل 
الريا�س���ية باملوافق���ة عل���ى  املدين���ة  ملع���ب 
خو����س وحداتن���ا التدريبي���ة فيه���ا، فوافق 
عل���ى الفور واأبل���غ املعنين باإ�س���اءة امللعب 

الثانوي لت�سهيل مهمتنا«.

برنامج التدريب
بخ�س���و�س  ت�س���اوؤلنا  عل���ى  ه���اين  ورّد 
كيفي���ة ِعلم احت���اد اللعبة باإج���راء الوحدات 
التدريبية م���ن عدمها، قائاًل :«لدّي برناجمي 

���ل ملتابع���ة الالع���ب م�س���طفى داغ���ر،  املف�سّ
ونحر����س عل���ى مواكبت���ه، لك���ن الحت���اد ل 
تقيي���م  يف  وا�س���حة  �س���رتاتيجية  ميتل���ك 
املدربن، وكثريًا ما اأر�سل برناجمي لرئي�س 
الحتاد من دون اأن يهتّم بي اأو يعر�سُه على 
جلنة فني���ة لعدم وجودها، وطوال مّدة عمل 
رئي����س الحتاد مل ُيطالبن���ي يف يوم ما باأية 
خّط���ة اأو برنام���ج، ول يتذّكرين وغريي من 

املدربن اإل يف فرتة التوّجه اىل البطولة«.
ولف���ت اإىل اأن :”م�س���طفى مل ينقط���ع ع���ن 
التدري���ب اأو املع�س���كر، وكان ق���د �س���ارك يف 
النج���ف  حمافظ���ة  يف  ج���رى  جتّم���ع  اآخ���ر 
الأ�سرف ني�سان املا�س���ي، ا�ستعدادًا لبطولة 
العرب التي نّظمتها تون�س، وات�سلُت وقتها 
بالأم���ن املايل د.زيدون ج���واد، وقلت له اأن 
م�س���طفى غري جاه���ز بدنيًا للم�س���اركة لعدم 

توّفر مع�سكر تدريبي له اإل بوقت مت�اأخر«.

ل �سالحية لرئي�ض التحاد
اأي  الحت���اد  رئي����س  ميتل���ك  :ل  واأردف 
�س���الحية باإيق���اف راتب���ي القان���وين نظري 
ا�س���تمراري يف خدمت���ي للعب���ة، وذلك لعدم 
ا�س���دار اأم���ر اإبع���ادي عن تدري���ب املنتخب، 
ومل يعاقبن���ي ان�س���باطيًا مثاًل وفق���ًا لالئحة 
ع���ن اأمر م���ا يلزم���ه بوق���ف الراتب، كم���ا اأن 
القان���ون والنظام الداخلي للعب���ة يخلو من 
ع���دم اجلمع ب���ن العم���ل الإداري يف النادي 
والتدريب لدى الحتاد، ولو فر�س���نا وجود 
مث���ل ه���ذا املان���ع القان���وين مل���اذا ل ُيخ���رّي 
ال�سخ�س املعني بن ال�س���تمرار يف النادي 

اأو الحتاد قبل حجب الراتب عنه؟

تاأهيل البطل
وختم ه���اين حديثه :«اأ�س���عى لتاأهيل البطل 
الآ�س���يوية  البطول���ة  اىل  داغ���ر  م�س���طفى 
الرابع���ة والع�س���رين الت���ي تقام يف ال�س���ن 
للف���رتة )20 – 23( اأي���ار 2022، ث���م دورة 
الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�سرة املقّررة يف 
هانغت�س���و ال�س���ينية ما بن 10 و25 اأيلول 
العام ذاته، وبعده���ا دورة الألعاب الأوملبية 
باري�س عام 2024، وللعلم فاإن م�س���طفى ل 
يعاين من اأية اإ�س���ابة حاليًا، لكنه حُمبط من 
اإهم���ال الحتاد لعدم توف���ر ظروف التدريب 
يف مع�س���كرات خارجية منا�س���بة للبطولت 
الك���ربى، ويف الوقت نف�س���ه من حقي كرائد 
اأن  العم���ل الإداري  اأمتل���ك خ���ربة  ريا�س���ي 
اأخ���دم نادي مدينتي �س���احبة الف�س���ل علّي، 
ولن اأتخلى ع���ن التدريب والإدارة اإل بقرار 

�سريح من ا�سحاب ال�ساأن«.

توّعد اتحاد األعاب القوى ب�سكوى ق�سائية.. هاني عبد وليد:

حجبوا راتبي 8 اأ�شهر بذريعة ازدواجية الإدارة مع التدريب!

 بغداد / المدى

يواج���ه ن���ادي فت���اة اأي����س الريا�س���ي، 
�س حديثًا مبوجب موافقة وزارة  املوؤ�سَّ
ال�س���باب والريا�س���ة، ماأزق عدم وجود 
مق���رٍّ ياأوي اأن�س���طة فرقِه املتع���ّددة بعد 
���ل اإدارة مق���رٍّ م�س���رتك ع���ن اتفاق  تن�سّ

�سابق.
وقالت ر�س���ا رفعت، رئي�س���ة نادي فتاة 
اأي�س الريا�سي للمدى:اأن نادينا تفاَجاأ 
مبوق���ف اإدارة منت���دى �س���باب البي���اع 
)ن���ادي �س���ليم الع���وادي( �س���ابقًا، م���ن 
ع���دم ال�س���ماح لبع�س فرقن���ا بالتدريب 
فيه ب�س���كل موؤّقت اىل حن ال�س���تقرار 
يف م���كاٍن لحق، مبّين���ة اأن هناك اإتفاق 
�س���فوي �س���ابق بن النادي���ن ُيتيح لنا 
الكب���رية  الن���ادي  م�س���احة  ا�س���تثمار 
ملمار�س���ة التدريبات، ومبوجب ذلك مت 
اخبار وزارة الريا�سة اإبان ا�ستح�سال 

موافقتها.
م�س���األة  اأن  جّي���دًا  :نع���ي  واأ�س���افت 
التعاون هذه بحاجة اىل اتفاق ر�س���مي 
مكت���وب يلت���زم الطرف���ان مبحتواه من 
���ل م���ن تطبيقه،  دون اأي تلك���وؤ اأو تن�سّ
ومل نتوّق���ع اأن ن�س���طدم مبمانعة اإدارة 
العوادي التي متتلك �س���لطة الت�س���ّرف 
باملن�س���اأة ول غب���ار على ذل���ك، لكنها مل 

تتعاون ب�سكل جّدي مع نادينا.
واأو�س���حت ر�س���ا :اأن حداثة نادي فتاة 
ل�س���تكمال  و�س���عيه  الريا�س���ي  اأي����س 
�سروط منح املوافقة الوزارية بطموح 
الفتي���ات  �س���ريحة  خلدم���ة  م�س���روع 

الدراج���ات  األع���اب  يف  املوهوب���ات 
والكيوكو�س���نكاي  والتايكوان���دو 
وكرة ال�س���الت يدفعن���ا ملواجهة هكذا 
عل���ى  التح���ّدي  بروحي���ة  منّغ�س���ات 
موا�س���لة م�س���رينا نحو حتقيق جميع 
الأهداف ذات العالقة بتطوير ريا�س���ة 
الن�ساء التي �سابها الإهمال والتقاُع�س.

ا�س���خا�س  هن���اك  :اأن  اىل  ولفت���ت 
و�س���ركات راعية داعمة مل�سروع نادينا 
ت���رى  مّم���ن  واخل���ارج  الداخ���ل  يف 
التطويري���ة  الريا�س���ية  براجمن���ا  يف 
جّدي���ة كبرية لرفد املنتخب���ات الوطنية 
بالالعب���ات اجلاه���زات بدني���ًا وفني���ًا، 
ناأم���ل اأن نبا�س���ر يف توقي���ع مذّك���رات 
ال�س���راكة معه���م وفقًا لالأط���ر القانونية 
ال�س���ائدة ليت�س���ّنى لن���ا الب���دء مبرحلة 
التح�س���ري وتاأهيل الريا�سيات ح�سب 

خّطة النادي املو�سوعة لهذا الغر�س.
وختم���ت ر�س���ا قائل���ة :نطال���ب جمل�س 
حمافظة بغداد واأمانتها بالتعاون معنا 
م���ن اأجل تذليل حمن���ة نادينا يف اإيجاد 
مق���رٍّ ثابت ل���ه، واختيار اأح���د املقار يف 
العا�س���مة من اأجل ا�س���تقطاب ع�سرات 
الفتي���ات اللوات���ي ميتلك���ن الرغب���ة يف 
ممار�سة الريا�سة، ويفتقدن اىل املكان 
املالئ���م للتدري���ب، وه���ذه بح���د ذاته���ا 
م�س���كلة لي�س بو�س���عنا حّلها ول منتلك 
�سلطة على اأحد، يف حن مُيكن للدوائر 
امل�س���ار اليها اإب���داء العون والتن�س���يق 
من اأجل �س���مان م���اأوى اآمن وم�س���تقّر 
الب���داع  عل���ى  يحّفزه���ّن  لالعب���ات 

وموا�سلة التدريب.   

ِه! ن�دي فت�ة اأي�ش الري��شي يواجه م�أزَق مقرِّ

 بغداد / المدى

اأوقع���ت قرعة بطول���ة احتاد غرب 
اآ�س���يا حت���ت ٢٣ عامًا لك���رة القدم 
بن�س���ختها الثانية، العراق �س���من 
جان���ب  اىل  الثاني���ة  املجموع���ة 
ولبن���ان،  والإم���ارات  فل�س���طن 
ب�س���يافة  تتناف����س  اأن  واملوؤّم���ل 
يف  للعب���ة  ال�س���عودي  الحت���اد 
مدينة الدمام للفرتة من ٤ اإىل ١٢ 

ت�سرين الأول ٢٠٢١.
�س���ّمت  الت���ي  القرع���ة  وج���اء يف 
اأحد ع�س���ر منتخبًا، و�ُسحبت ظهر 
اأم�س الأحد يف العا�سمة الأردنية 
عّمان حيث مقر احتاد غرب اآ�سيا، 
تب���اري منتخب���ات الأردن واليمن 
والكويت واليمن �سمن املجموعة 
الأوىل، بينم���ا جمع���ت املجموعة 
ال�س���عودية  منتخب���ات  الثالث���ة 

)امل�سيف( والبحرين و�سوريا.
وبح�س���ب نظام القرعة، مت توزيع 
املنتخب���ات اىل ث���الث جمموع���ات 
بحيث �س���ّمت جمموعت���ان اأربعة 
منتخبات يف كل منها، فيما الثالثة 

ويتاأه���ل  منتخب���ات،  ثالث���ة  م���ن 
كل  م���ن  الأول  املرك���ز  �س���احب 
جمموع���ة للمجموعات الثالث اىل 
الدور ن�س���ف النهائي، اإىل جانب 

اأف�سل فريق يحتل املركز الثاين.
م���ن  الأول  الي���وم  يف  و�س���تقام 
البطول���ة ٤ ت�س���رين الأول خم�س 

مباري���ات جتم���ع الأردن وُعم���ان، 
فل�س���طن  والكوي���ت،  اليم���ن 
ولبن���ان  الإم���ارات  والع���راق، 

والبحرين مع �سوريا.
ي���وم ٥ ت�س���رين الأول  وتخ�س���ع 
املنتخب���ات للراحة، عل���ى اأن تقام 
بع���د ذل���ك بي���وم واح���د مبا�س���رًة 

ُعم���ان  ب���ن:  مباري���ات  خم����س 
واليمن، الكويت والأردن، العراق 
وفل�س���طن  لبن���ان  والإم���ارات، 
ث���م  ال�س���عودية،  م���ع  و�س���وريا 
الي���وم  يف  املنتخب���ات  تخ�س���ع 

التايل للراحة.
وبعد ذلك، يختتم دور املجموعات 
باإقام���ة  الأول،  ت�س���رين   ٨ ي���وم 
خم����س مواجهات اأي�س���ًا وجتمع: 
الكوي���ت  واليم���ن،  الأردن 
والإم���ارات،  فل�س���طن  وُعم���ان، 
لبن���ان والع���راق وال�س���عودية مع 

البحرين.
وبالن�س���بة ملبارات���ي ال���دور قب���ل 
النهائي، �ستقامان يوم ١٠ ت�سرين 
املب���اراة  تق���ام  اأن  ، وعل���ى  الأول 

النهائية يوم ١٢ ال�سهر ذاته.
وكانت الن�سخة الأوىل من بطولة 
احتاد غرب اآ�س���يا حت���ت ٢٣ عامًا 
 ،٢٠١٥ ع���ام  قط���ر  يف  اأقيم���ت 
و�س���هدت م�ساركة منتخبات اإيران 
املتوج بلقبها و�سوريا )الو�سيف( 
وقطر )الثالث(، واليمن وفل�سطن 

والأردن وال�سعودية والبحرين.

منتخبن� في المجموعة الث�نية لغرب اآ�شي� تحت 23ع�مً�

 متابعة - المدى  

ا�س���تعادت �س���فحة اأ�س���طورة ك���رة 
القدم الأرجنتيني���ة دييغو اأرماندو 
في�س���بوك  موق���ع  عل���ى  مارادون���ا، 
ن�س���اطها، بقي���ادة اأبنائ���ه وذلك بعد 
اأيام من النتكا�س���ة القانونية التي 
عان���ت منه���ا دمل���ا وجيان���ا ب�س���بب 
ا�س���تخدام مارك���ة مارادون���ا الت���ي 
ماتيا����س  حمامي���ه  ي���د  يف  كان���ت 
اأنه���م �س���يبقونها  م���ورل، واأك���دوا 
عل���ى  تكرمي���ه  يت���م  حت���ى  ن�س���طة 

�سفحته.

ملارادون���ا  �س���ورة  ن�س���ر  ومت 
م�س���حوبة بتعلي���ق “يري���د اأبناءك 
اأّل تنطفئ نريانك التى ل ت�س���اهى 
اأب���دًا، واأن تبق���ى ذك���راك اإىل الأبد، 
�س���بكاتك  �س���نبقي  ال�س���بب  وله���ذا 
م���ن  ل���كّل  يك���ون  بحي���ث  ن�س���يطة 
يحّب���ك ويعجب بك ل���ه مكانًا ميكنه 
م���ن خالله الإعراب ع���ن حّبه ومنح 

التكرمي الذي ت�ستحقه«.
ويف وق���ت �س���ابق، تعّر����س اأبن���اء 
جنم كرة القدم لنتكا�س���ة ق�س���ائية 
الرابع���ة  الدائ���رة  رف�س���ت  عندم���ا 
لال�س���تئناف  الوطني���ة  الغرف���ة  يف 

ا�س���تئنافًا قّدم���ه دمل���ا وجيانينا يف 
ماتيا����س  املحام���ي  �س���د  الق�س���ية 
مورل، الذي ا�س���تمّر يف ا�س���تغالل 

ماركة “مارادونا«.
ورف�س���ت املحكم���ة ا�س���تئنافًا �س���د 
اإجراء ق�سائي لرفع تعليق التجارة 

والأ�س���ماء  والألق���اب  بال�س���م 
بط���ل  اإىل  اإ�س���ارة  يف  امل�س���تعارة 
العامل ال�س���ابق يف املك�سيك 1986، 
وه���و الإجراء ال���ذي حّققت���ه بنات 
م���ن خ���الل  اآذار   31 مارادون���ا يف 

اإجراء احرتازي.
وقالت غرفة ال�س���تئناف الوطنية، 
ن�س���رته  ال���ذي  احلك���م  بح�س���ب 
"الق���رار  اإن  املحلي���ة،  ال�س���حف 
املطعون فيه اأ�سباب متنعه   من عدم 

اأهليته كعمل ق�سائي �سحيح«.
يف  م�س���ّجلة  التجاري���ة  العالم���ات 
املعه���د الوطني للملكية ال�س���ناعية 

با�س���م Sattvica SA ، وهي �سركة 
اأ�ّس�سها املحامى مورل و�سهره يف 
، بع���د احل�س���ول   2015 حزي���ران 
عل���ى توكيل ر�س���مي م���ن مارادونا 
للتمثيل وال�س���تخدام التجاري من 
تلك الأ�سماء بهدف اأن تكون مبثابة 

دعم مايل لأخواتهم.
موق���ع  عل���ى  م���ورل  ون�س���رت 
اإن�س���تغرام بعد الإعالن عن احلكم: 
دييغ���و  اإرادة  فر�س���ت  "العدال���ة 
وم���ع الأخ���وات ميكننا ال�س���تفادة 
�س���تحرتم  مارادون���ا.  مارك���ة  م���ن 

و�سيتك، دييغو".

اأبن�ء م�رادون� ي�شتعيدون �شفحته على موقع "في�شبوك"



انهي���ار  عل���ى  عام���ا   30 م���رور  م���ع  تزامن���ا 
يف  ا�س���تعر  ال�س���ابق،  ال�س���وفيتي  االحت���اد 
مو�س���كو اجلدل بني ممثلي التيارات والقوى 
ال�سيا�س���ية واالجتماعية االقت�سادية املختلفة 
ب�سدد االأ�سباب احلقيقية التي اأدت اإىل انهيار 
الدولة العظمى. البع�ض عزاه اإىل تاآمر الدول 
الغربية، وال �س���يما الواليات املتحدة واأجهزة 
النظ���ام  طبيع���ة  اإىل  واآخ���رون  خمابراته���ا، 
ال�س���وفيتي، املو�س���وف بال�س���مولية، وحك���م 
احل���زب الواح���د، وانتهاج���ه �سيا�س���ة خن���ق 
احلريات بكافة اأ�س���كالها، وبناء �سكل م�سوهة 
لال�س���راكية، واعتماده العنف غري املربر يف 
التعام���ل مع خمتلف اأ�س���كال املعار�س���ة حتى 
احلزبي���ة البن���اءة، وحت���ى ارت���كاب اجلرائم 
واالإب���ادة اجلماعي���ة وترحي���ل قومي���ات م���ن 
ال���دول االأخ���رى  مواطنه���ا االأ�س���لية وغ���زو 
الت���ي تخ���رج ع���ن الطاع���ة، ودع���م االأنظم���ة 
النظ���ام  دعم���ه  غ���رار  عل���ى  الديكتاتوري���ة، 

الديكتاتوري املباد، يف العراق.
ومل يك���ن انهي���ار االحت���اد ال�س���وفيتي كارث���ة 
كان���ت  واإمن���ا  وح�س���ب،  داخلي���ة  تاريخي���ة 
له���ا اإ�س���قاطات موؤمل���ة، ب���ل مهلك���ة عل���ى بقاع 
�سا�س���عة من العامل، وغري ا�س���طفاف موازين 
الق���وى الع���امل، وتف���كك دول، ع���الوة على اأن 
االنهيار �س���بب اإحباط تطلعات ال�س���عوب اإىل 
االحتاد ال�سوفيتي كتجربة ا�سراكية بارزة، 
وراهن���ت عليه يف بناء ع���امل جديد ينهي فعال 
نظ���ام اال�س���تغالل الراأ�س���مايل، ليح���ل بديل���ه 
نظ���ام اإن�س���اين قائم عل���ى العدل وامل�س���اواة، 
اأ�س���كال  خمتل���ف  م���ن  ال�س���عوب  وحتري���ر 
ال�س���عوب اال�ستعمار والتبعية، ومنحها خيار 

�سبيل تطورها بنف�سها. 

ويف ه���ذا ال�س���ياق ق���ال الرئي����ض الرو�س���ي 
فالدمي���ري بوت���ني، يف ر�س���الة اإىل اجلمعي���ة 
الفيدرالي���ة ع���ام 2005، اإن انهي���ار االحت���اد 
اأك���رب كارث���ة جيو�سيا�س���ية  ال�س���وفيتي كان 
يف الق���رن الع�س���رين، حي���ث وج���د ع�س���رات 
املالي���ني من الرو�ض اأنف�س���هم خ���ارج االحتاد 
الرو�س���ي. وه���ذا، بح�س���ب الرئي�ض، اأ�س���بح 
»درام���ا حقيقية لل�س���عب الرو�س���ي« وانتهكت 
�س���المة البالد بتدخل االإرهابيني و »وتوقيع 
اتفاقية خ�سافيورت اال�ست�سالمية« يف حرب 
ال�سي�س���ان. ويف حزي���ران م���ن ه���ذا الع���ام،، 
ق���ال فالدمي���ري بوت���ني اإن احلزب ال�س���يوعي 
دم���ر االحتاد ال�س���وفيتي. كم���ا اأ�س���ار اإىل اأن 
العودة اإىل اال�س���راكية يف رو�سيا اأمر »غري 
حمتم���ل«. كما ق���ال بوتني يف ع���ام 2019 اإن 
انهي���ار االحت���اد ال�س���وفيتي مل يك���ن مرتبًطا 
البلطي���ق،  دول  يف  القومي���ة  املي���ول  بنم���و 
ولكن كان ب�سبب ال�سيا�سات االقت�سادية غري 
الفعال���ة. م�س���ريا اإىل اأن���ه ب�س���ببها كان هناك 
»انهي���ار يف املجال االجتماع���ي«، مما كان له 
»عواقب طويلة االأمد يف املجال ال�سيا�سي«. 

ميخائي���ل  �س���وفيتي  زعي���م  اآخ���ر  وق���ال 
غوربات�سوف اإن العامل كان اأكرث عداًل واأماًنا 
لو ا�س���تمر االحت���اد ال�س���وفيتي يف الوجود. 
البريي�س���رويكا  لي�س���ت  قول���ه،  وبح�س���ب 
التي د�س���نها بنف�س���ه، هي التي دمرت البالد. 
ولك���ن تاأخر تنفي���ذ االإ�س���الحات يف االحتاد 
ال�س���وفيتي، كما لعبت الالمركزية وال�سيا�سة 
ا. واأ�ساف  االقت�س���ادية ال�سعيفة دوًرا �َس���ْلِبيًّ
غوربات�س���وف اأن���ه خ���الل فرة حكم���ه كانت 
احل���رب  انته���ت  جناح���ات:  ���ا  اأي�سً هن���اك 
ال�س���الح  ن���زع  معاه���دة  واأبرم���ت  الب���اردة، 

املتح���دة، وح�س���ل  الوالي���ات  م���ع  الن���ووي 
املواطنون ال�س���وفييت على حري���ة التعبري- 
جال�سنو�س���ت- واحل���ق يف ال�س���فر بحري���ة 

خارج االحتاد ال�سوفيتي. 
تقيي���م موح���د وحتلي���ل  ���ا، ال يوج���د  َوَحاِليًّ
�س���امل لالأ�سباب التي اأدت اإىل انهيار االحتاد 
ال�سوفيتي. ومن بني العديد من العوامل التي 
اأث���رت يف هذه العملية ي�س���ري خمتلف ممثلو 
التي���ارات ال�سيا�س���ية والفك���ري اإىل العدي���د 
م���ن االأ�س���باب م���ن بينها: بن���اء دول���ة احتاد 
اجلمهوريات اال�س���راكية ال�س���وفيتية حتت 
�س���تار »اال�س���راكية املتط���ورة« وراأ�س���مالية 
م���ن  احلزبي���ة  النخ���ب  وانحط���اط  الدول���ة، 
خمتلف امل�ستويات، نتيجة للرغبة يف االإثراء 
ال�سخ�سي غري املقيد باأي اإطار، اإذ متكن عدد 
كب���ري من القادة م���ن خمتلف امل�س���تويات من 
الو�سول اإىل قمة ال�سلطة والتحكم باالأ�سول 

احلمل���ة  البع����ض  وي���ربز  االقت�س���ادية؛ 
املناه�سة للكحول عام 1985، والتي براأيهم 
اأدت اإىل تقلي�ض دخل �سناعة املواد الغذائية 
ميزاني���ة  عائ���دات  اأي  التجزئ���ة،  وجت���ارة 
االحت���اد ال�س���وفيتي؛ وكذل���ك تخل���ي الدولة 
عن احت���كار التجارة اخلارجي���ة، االأمر الذي 
�س���اهم ب�س���كل كبري يف ظهور مي���زان جتارة 
خارجية �س���لبي، وقلل من اإي���رادات املوازنة 
و�س���اهم يف منو الدين اخلارجي؛ كما اأف�سى 
االإ�سالح االقت�سادي يف عام 1987 وما تاله 
اإىل انخفا����ض االإنت���اج، وارتفاع الت�س���خم، 
وتدهور الو�س���ع االقت�س���ادي؛ وكانت هناك 
حماوالت فا�س���لة الإ�سالح االقت�ساد املخطط، 
مم���ا اأدى اإىل ركوده، ث���م االنهيار الحًقا، مما 
قو�ض ثقة اجلمهور يف النظام االقت�س���ادي. 
وُتدرج �سمن االأ�س���باب التي اأدت انهيار اأول 
ا�س���راكية يف العامل، التخل���ي غري املدرو�ض 

واالأيديولوجي���ة  ال�سيا�س���ية  املواق���ف  ع���ن 
االأيديولوجي���ة  القي���م  وانت�س���ار  ال�س���ابقة، 
اجلدي���دة الغريبة اإىل جانب منو املعار�س���ة، 
مبا يف ذل���ك ذات املي���ول القومية املت�س���ددة، 
وات�ساع نفوذها، واال�ستيالء التدريجي على 
ال�س���لطة املحلي���ة من قب���ل القوى ال�سيا�س���ية 
املعار�س���ة؛ وان���دالع النزاع���ات العرقية كما 
يف ناغورن���و كاراباخ، وتران�سني�س���ريا يف 
مولدوفا، ويف جورجيا باأو�سيتيا اجلنوبية، 
واأبخازي���ا. وعل���ي خلفي���ة تل���ك التط���ورات 
تدريجي���ا  وفق���د  االحت���اد  مرك���ز  �س���عفت 
وم���ن  اجلاري���ة،  االأح���داث  عل���ى  ال�س���يطرة 
االأ�س���باب اأخرى اإن�ساء التعاونيات اخلا�سة، 
التي �سكلت بداية خ�سخ�سة ممتلكات الدولة 
واإ�س���فاء ال�س���رعية على راأ�ض املال املكت�سب 
بطريق���ة غري م�س���روعة، مم���ا اأت���اح اإمكانية 
�س���خ االأم���وال العام���ة يف القط���اع اخلا����ض 

وم���ن خالل���ه يف اخل���ارج؛ ورف����ض تطوي���ر 
النظ���ام االآيل الوطن���ي للمحا�س���بة ومعاجلة 
املعلوم���ات. كما كان للحرب الباردة و�س���باق 
الت�سلح؛ دوره يف غروب الدولة ال�سوفاتية، 
فاحل���رب االأفغانية �س���ببت يف اإدانة املجتمع 
الدويل ومل حتَظ ب�س���عبية بني �سكان االحتاد 
ال�س���وفيتي، والتزام���ات امل�س���اعدات املالي���ة 
والع�س���كرية لدول املع�س���كر اال�س���راكي وما 
ي�س���مى ب »الث���ورات الفتي���ة«؛ مب���ا يف ذل���ك 
الديكتاتورية التي طارت االأحزاب ال�سيوعية 
التخريبي���ة  االأن�س���طة  ولعب���ت  والي�س���ارية. 
الأجه���زة املخاب���رات الغربي���ة، مب���ا يف ذل���ك 
من خ���الل اإدخال »وكالء النف���وذ« يف القيادة 
ال�سيا�س���ية العليا لالحتاد ال�س���وفيتي دورها 
يف اإ�سعاف االحتاد ال�س���وفيتي. واأكد جدية 
هذا العامل امل�س���وؤولون ال�س���ابقون يف الكي 
جي ب���ي، وعدد م���ن ال�س���حفيني والباحثني، 
ومثل هذا التقييم موجود اأي�س���ًا يف عدد من 
الوثائق الر�س���مية للحزب ال�سيوعي لرو�سيا 

االحتادية. 
كما اأن تقلبات اأ�سواق النفط يف عام 1986، 
بعد عام من و�س����ول ميخائيل غوربات�سوف 
ال�س����لطة، ت�س����ببت يف زي����ادة العر�����ض  اإىل 
وانخفا�����ض الطل����ب يف ال�س����وق العاملية يف 
انهي����ار اأ�س����عار النف����ط. وب�س����بب ه����ذا، فق����د 
االحتاد ال�س����وفيتي ح�سة كبرية من عائدات 
النقد االأجنبي الالزم����ة لدفع ثمن الواردات، 
مب����ا يف ذل����ك املواد الغذائية. وي�س����ار اأي�س����ا 
اإىل انف����راد املركز يف اآلية �س����نع القرار. فقد 
مت اتخ����اذ جميع الق����رارات املهمة يف »املركز 
الكف����اءة  ع����دم  اإىل  اأدى  مم����ا  االحت����ادي«، 
وع����دم  الوق����ت  و�س����ياع  والبريوقراطي����ة 

الر�س����ا ع����ن ال�س����لطات االإقليمي����ة؛ ورغب����ة 
قادة اجلمهوريات يف التخل�ض من �س����يطرة 
املرك����ز، واإحجامه����م يف ال�س����نوات االأخرية 
ع����ن متابعة اخل����ط »نحو املزيد م����ن دمقرطة 
املجتمع« الذي اتبعه غوربات�س����وف، اإ�سافة 
اإىل ع����دم التنا�س����ب يف االقت�س����اد الوا�س����ع، 
ال����ذي متي����ز به����ا االحت����اد ال�س����وفيتي طل����ت 
وجوده، واأدى اإىل نق�ض يف ال�س����لع، عالوة 
عل����ى التخلف الفني املتزاي����د عن دول الغرب 
الغذائي����ة  ال�س����ناعات  قطاع����ات  بع�����ض  يف 
واخلفيف����ة وال�س����ناعات التحويلية، وف�س����ل 
عملي����ة االإ�س����الح التعليم����ي 1977-1970، 
مم����ا اأدى اإىل انخفا�����ض ح����اد يف م�س����توى 
تدري����ب تالمي����ذ املدار�����ض، اإىل جان����ب نظام 
التوزيع، والتفاوت، واحل�س����رية يف تنظيم 
اإم����داد املراك����ز واملناط����ق باالأغذية وال�س����لع 
اال�س����تهالكية، وكذلك تنامي اإ�ستياءالل�سكان 
االإم����داد  يف  امل�س����تمر  باالنقط����اع  املرتب����ط 
باملواد الغذائية وال�سلع االأ�سا�سية االأخرى، 
ونظ����ام البطاق����ات )الكوبون����ات(، ال����ذي مت 
تقدمي����ه عل����ى نط����اق وا�س����ع بحل����ول نهاي����ة 
الثمانيني����ات؛ وتقالي����د ال�س����تار احلدي����دي: 
فر�����ض القي����ود على حري����ة تنق����ل املواطنني 
)تاأ�س����ريات اخلروج، اإل����خ(؛ ورقابة الدولة، 
مب����ا يف ذلك على و�س����ائل االإع����الم، واللجوء 
واإخف����اء  الداخلي����ة،  امل�س����اكل  حل����ل  للقم����ع 
املعلوم����ات الكامل����ة ع����ن ع����دد م����ن الكوارث 
التي من �س����نع االإن�س����ان )حوادث الطريان، 
�س����فينة  وحتط����م  ت�س����رينوبيل،  وح����ادث 
»االأدمريال ناخيموف«، والكارثة بالقرب من 
اأوفا، اإلخ.(؛ واأخريا ت�س����كيل حزب �سيوعي 

رو�سي م�ستقل عام 1990.
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 د. فالح احلمـراين

زهري كاظم عبود

نافـذة من موسـكو

داع����ض ت�س���غل الع���امل حالًيا. ولك���ن قبل داع����ض كان ذلك احل���دث االأعظم 
املدعو ب� 11 اأيلول/ �س���بتمرب. وقد اأ�سبح وا�سًحا اأن هذا احلدث الزلزال 
الذي ح�س���ل يف العام االأول من القرن احلادي والع�سرين ود�سنه تد�سيًنا 
ال ي���زال يتحك���م بال�سيا�س���ة العاملي���ة حتى اللحظ���ة. حيثما جلنا بب�س���رنا 
وجدنا اآثاره ماثلة للعيان �س���واء يف اأفغان�س���تان اأو الباك�ستان اأو العراق 
اأو حتى �س���وريا. فالق���وة االأعظم اأ�س���بحت حتدد �سيا�س���تها الدولية بناء 
عل���ى االق���راب م���ن االأ�س���ولية اأو االبتع���اد عنه���ا. فمحاربتها اأ�س���بحت 
بالن�س���بة لالأم���ريكان واجًبا مقد�ًس���ا. وهذا يعني اأن �س���ربة 11 �س���بتمرب 
الدامي���ة االإجرامي���ة تركت يف اأعماقهم جرًحا ال يندم���ل. واالآن ما هو راأي 
فال�س���فة الغرب يف »11« �س���بتمرب؟ اأريد اإعطاءهم ح���ق الكالم لكي نعرف 
كي���ف يفك���رون بنا: اأي مب�س���اكل الع���رب واالإ�س���الم. غني ع���ن القول اإين 
ل���ن اأ�س���تطيع التحدث ع���ن اآرائهم كلهم واإمنا �س���اأختار من بينهم �سخ�س���ًا 
يعتربون���ه من كبار عقالئه���م: اأال وهو املفكر االأمل���اين يورغني هابرما�ض. 
فهن���اك اإجماع عليه اأنه اأكرب عقل فل�س���في يف الغرب االأوروبي واالأمريكي 
حالًي���ا. فما راأي ع���امل كبري كهذا بحدث من نوعية »11« �س���بتمرب يا ترى؟ 
من املعلوم اأن الكثريين يقارنون »11« �سبتمرب بحادثة بريل هاربور التي 
ح�س���لت عام »1941« واأدت اإىل تدمري االأ�س���طول االأمريكي عن بكرة اأبيه 
تقريًب���ا. وقد ق���ام بالعملية الطريان الياباين، وب�س���كل مباغت جًدا »متامًا 
كما ح�س���ل �س���بيحة11 �س���بتمرب«. فق���د اأغار عدة م���رات على االأ�س���طول 
االأمريكي النائم والقواعد الع�س���كرية االأخرى �س���بيحة »7« دي�س���مرب من 
ذل���ك العام متامًا كما اأغارت الطائرات االنتحارية �س���بيحة »11 �س���بتمرب« 

على الربجني التواأمني يف نيويورك.
وقد دامت الغارات املباغتة �ساعة واحدة واأدت اإىل قتل »2403« اأ�سخا�ض 
���ا. كما اأّدت اإىل ج���رح ما ال يقل عن  م���ا بني �س���ابط وجندي ومدنيني اأي�سً
���ا اآخرين. هذا يف حني اأن �س���ربة »11« �س���بتمرب اأدت اإىل  »1178« �سخ�سً
قتل ثالثة اآالف �س���خ�ض دفعة واحدة. وبالتايل فالت�س���ابه وا�سح بني كلتا 
احلالت���ني على الرغ���م من بع����ض االختالفات الب�س���يطة. وقد ج���ّن جنون 
الرئي����ض روزفيل���ت عندم���ا �س���مع بالنباأ متامًا كما ح�س���ل جل���ورج دبليو 
بو����ض. وقرر على الفور دخول احل���رب العاملية الثانية اإىل جانب احللفاء 
�س���د دول املحور: اأي �س���د اأملانيا النازية واإيطاليا الفا�سية واليابان التي 
مل تكن تقل فا�سية عنهما اآنذاك. وعندما نزلت اأمريكا بكل ثقلها يف امليدان 

اأ�سبح وا�سحًا اأن هزمية هتلر مل تعد اإال م�ساألة وقت..
عل���ى الرغ���م من كل هذا الت�س���ابه بني احلدثني ال�س���اعقني ف���اإن هابرما�ض 
يف�س���ل اأن يقارن »11« �س���بتمرب بتاريخ اإعالن احل���رب العاملية االأوىل يف 
�سهر اأغ�سط�ض من عام »1914«. فهل يعني بذلك اأننا دخلنا يف مرحلة حرب 
طويلة االأمد بني احل�س���ارة الغربية واالأ�سولية املتطرفة؟ رمبا. وعلى اأي 
ح���ال فاإن هذا ما يعتقده مفكر وكاتب اإيطايل �س���هري هو اأمبريتو اإيكو يف 
كتاب �س���در بعد �س���ربة 11 �س���بتمرب وكرد فعل عليها. وي���رى هذا املثقف 
االإيط���ايل )املع���روف يف العامل العربي م���ن خالل ترجمة بع����ض رواياته 
وكتب���ه النقدية االأدبية( اأن العامل الثقايف هو الذي �سيح�س���م املعركة بني 
الطرفني ولي�ض العامل الع�س���كري اأو احلربي اأو حتى التكنولوجي. ولذا 
فينبغ���ي على الغرب اأن ي�س���تخدم �س���الحًا اآخر مع العرب وامل�س���لمني غري 
ال�س���الح الذي ي�س���تخدمه بو�ض. وهو يق�سد بذلك �س���الح الفكر واالإ�سعاع 
احل�س���اري والنزعة االإن�س���انية العميق���ة. فهو اأكرث فعالي���ة من اجليو�ض 
اجلرارة.. ولكن من ي�س���تمع اإىل �سوت رائع وح�ساري ك�سوت اأمبريتو 

اإيكو؟ حتًما لي�ض بريل�سكوين وال املحافظون اجلدد.
عن كتابه “ العرب بني االأنوار والظلمات “ �سادر عن دار املدى
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املراجع���ة النقدية وتقومي االح���داث بنوايا 
�س���ادقة وتدقي���ق عميق امرا لي�ض ي�س���ريا ، 
كم���ا ان تقييم العم���ل ال�سيا�س���ي يف مرحلة 
م�س���ت ال ميكن ان يتم وفق معيار احلا�س���ر 
، فل���كل مرحلة ظروفها ولكل حادث اأ�س���بابه 
، غري ان مراجعة الذات والنقد املو�س���وعي 
لل�س���لبي واالعراف باالأخطاء التي ارتكبها 
االن�س���ان ، واالعتذار باأمانة وجترد تتطلب 
�سجاعة وثقة بالنف�ض ، وتنم ثقافة االعتذار 
ع���ن �س���مو رغ���م ان الذي م�س���ى �سي�س���جله 
التاريخ �سلبا او اإيجابا ، واإدراك اخلطاأ ينم 
عن ح�ض عايل ووعي و�س���عور بامل�سوؤولية 
و�س���جاعة، وثمة اأخطاء ترك نتائج �سلبية 
على جمع من النا����ض، وثمة اأخطاء يرتكبها 
املرء بح�س���ن نية دون ان يح�س���ب عواقبها، 
مركب���ة  اأخط���اء  اىل  جت���ر  مواق���ف  وثم���ة 
اأث���ار �س���يئة يف نفو����ض  ومراكم���ة ت���رك 
االآخري���ن، وم���ا يرفع تل���ك االآث���ار لي�ض جلد 
الذات لنف�ض املخطئ، بل يف �سجاعة املوقف 
باالعتذار عن اخلطاأ والراجع عنه وحتمل 
امل�س���وؤولية. وم���ن كبائ���ر االأخطاء ما ي�س���ر 
علي���ه بع�ض مع معرفته بحجم ما ارتكبه من 
اأخط���اء، وما ي���ربره وما يداف���ع عنه بالرغم 
من تلك النتائج ال�سيئة وال�سلبية التي خلفها 
اخلطاأ املرتكب ولعل �س���ورة االأخطاء التي 
ارتكبه���ا احل���كام يف الع���راق تظهر �س���ورة 
وا�سحة وجلية تبني تلك االأخطاء املرتكبة، 
والت���ي يتحم���ل فيه���ا احلاك���م او امل�س���وؤول 
وزر تل���ك االأخط���اء، وتربيرهم ودفاعهم عن 
مواقفهم، بل ويف اأحي���ان كثرية اعتبار تلك 
االأخطاء واملواقف من اجل م�سلحة ال�سعب 

والوطن وامل�س���تقبل، ما يوؤكد االإ�سرار على 
امل�س���ي قدم���ا يف املوق���ف اخلاطئ، يف حني 
اأنه���ا ج���رت ويالت وما�س���ي وترك���ت ندوبا 
وجروح���ا غائرة لي����ض يف م�س���احة العراق 
وتاريخه، بل تركت اأثارها على ال�سخ�س���ية 
العراقي���ة وعل���ى امل�س���تقبل العراق���ي، فل���م 
م�س���وؤوال  اأو  حاكم���ا  ن�س���مع  ومل  نلم����ض 
يتق���دم باالعت���ذار م���ن ال�س���عب، ومل يجروؤ 
اأح���د عل���ى اأن ينتقد نف�س���ه اأو يبني االأخطاء 
الت���ي وق���ع فيها ولو ب�س���كل غري مبا�س���ر اأو 
دون ق�س���د، فاحلاكم يف بالدنا مع�س���وم من 
االأخط���اء كم���ا يعتق���د واهم���ا، واحلاكم يف 
بالدن���ا ال ميك���ن اأن يرتك���ب �س���يئة اأو خلال، 
واحلاكم يف بالدنا ال ي�ستمع للنقد وال يقبل 
اال�ست�س���ارة والن�س���يحة، وه���و بهذا احلال 
يرتك���ب مع�س���يتني، اإ�س���راره عل���ى اخلطاأ 
وعناده غري املقبول غري ان ما �سجله ال�سيد 
)حم�سن ال�سيخ را�سي( يف اجلزء االأول من 
مذكرات���ه ))كنت بعثيا – من ذروة الن�س���ال 
اىل دن���و القطعية(( ي�س���جل موقفا يعرب عن 
م�ساهمته فعليا يف ت�س���خي�ض احداث مهمة 

م���رت على العراق ، كان فيها �س���اهدا وفاعال 
لي�س���اهم يف توثي���ق بع����ض االح���داث التي 
البد من ت�س���ويبها ب�س���كل �س���ادق ، ومع ان 
مذكراته واعتذاره جاء متاأخرا اال ان كلمته 
الت���ي يختت���م به���ا اجل���زء االأول م���ن كتاب���ه 
تع���رب ب�س���كل عمي���ق ع���ن خال�س���ة التجربة 
املريرة التي مرت على العراق وكان حم�سن 
ال�سيخ را�سي احد رموزها واعرافه ب�سكل 
�س���ريح باالإ�س���اءة الت���ي اقرفها م���ع رفاقه 
يف �س���باط 1963 بح���ق ال�س���عب العراق���ي 
حي���ث يذك���ر )اعرف باين قد ا�س���اءت بحق 
الع���راق وال�س���عب العراق���ي الك���رمي ، ولعل 
نوايان���ا احل�س���نة ل���ن تنف���ع والينف���ع معها 
االعت���ذار الأنن���ا ادخلنا الع���راق يف دوامات 
من الفو�س���ى وال�س���ياع ، واهدرنا م�ستقبل 
اأجي���ال م���ن �س���بابه ، وب�س���در رح���ب اتقبل 
كل نق���د او ادانة توجه يل فانا ادين نف�س���ي 
قب���ل ان ادان ، واطل���ب العفو من كل مواطن 
عراقي يعتقد بانني كنت وراء ا�سطهاده او 
�س���جنه او حتى اإ�ساءة �س���درت مني بحقه ، 

والله على ما اأقول �سهيد(.

ف���رة التطاحن ال�سيا�س���ي منذ قي���ام ثورة 
�س���باط  بانق���الب  م���رورا   58 مت���وز   14
63 وانق���الب ت�س���رين االأول 63 ت�س���منت 
اح���داث مهمة يف التاريخ العراقي احلديث 
، تداخل���ت االح���داث واختلط���ت املواق���ف 
وب���رزت ظاه���رة تل���ك االأخط���اء اجل�س���يمة 
الت���ي ارتكبتها الق���وى ال�سيا�س���ية جميعها 
يف العراق ، وبدت اجلراح تكرب والقطيعة 
تتو�س���ح لتتح���ول اىل ع���داء �س���ر�ض ب���ني 
قوى �سيا�س���ية جميعها و�س���عت �سعاراتها 
واأهدافه���ا جانب���ا ، ونازلت بع�س���ها بع�ض 
يف حلب���ة القت���ال واملواجه���ة ، واختلف���ت 
الق�س����ض والرواي���ات يف عملي���ات االإدانة 
والتجرمي وال���رباءة ، وكنا بحاجة ما�س���ة 
ل�س���هادة ال�س���هود الذي���ن كان���وا ج���زء م���ن 
احل���دث او االأق���رب اليه م���ن كل االأطراف ، 
و�س���بق ان كتب بع�ض قيادات حزب البعث 
نقده���م  املت�س���منة  مذكراته���م  ال�س���ابقني 
للمرحل���ة وجل���د ال���ذات فيه���ا ، اأمثال هاين 
الفكيك���ي يف )اوكار الهزمي���ة – جتربت���ي 
يف ح���زب البعث العراقي( و طالب �س���بيب 

يف )عراق 8 �س���باط 63 م���ن حوار املفاهيم 
اىل ح���وار ال���دم( بوا�س���طة الراح���ل عل���ي 
كرمي �س���عيد ومذكرات خالد علي ال�س���الح. 
ال�س���رد ال���ذي قدمه �س���احب املذك���رات يف 
بداية الكتاب حول الوالدة والن�ساأة االأوىل 
واالنتم���اء للبع���ث ، وم���ن ثم الدرا�س���ة يف 
�س���وريا ث���م الع���ودة اىل الع���راق ، م���رورا 
بالتحالف مع االخوان امل�سلمني حيث يقرر 
البع���ث اإيج���اد حلي���ف للعم���ل �س���د احلزب 
ال�س���يوعي حتت �سعار )يا اأعداء ال�سيوعية 
احتدوا(. ي�ستعر�ض ال�سيد حم�سن ال�سيخ 
را�سي الفرة الع�سيبة واملرتبكة واملرارة 
الت���ي حتملها يف العام 1959 ، وما تعر�ض 
له من ا�س���طهاد وق�س���وة ومالحقة و�سياع 
مل�ستقبله الدرا�س���ي ب�سبب مت�سكه بعقيدته 
وافكاره ، واملواجهات العنيفة التي عا�سها 
ب�س���بب اختالف���ه الفك���ري ، باالإ�س���افة اىل 
تداعيات حماولة اغتيال عبد الكرمي قا�س���م 
على احلزب. يف ال�س���فحة 101 ي�ست�س���ف 
ان لدي���ه �س���كوك وا�س���كاليات ح���ول نزاهة 
ووطنية طالب �سبيب تثري الريبة يف نف�سه 
لكن���ه بحاجة ما�س���ة لدليل قاط���ع او وثيقة 
توؤي���د هذه ال�س���كوك ، مع ان طالب �س���بيب 
ع�س���و يف القي���ادة القطرية حل���زب البعث 
، وطيل���ة عم���ل ال�س���يد حم�س���ن يف القيادة 
فان���ه كان يعار�ض ب�س���دة التفاف ال�س���باط 
عل���ى احل���زب وي�س���كك يف نواياه���م ، غري 
ان االم���ر ج���رى عك�ض معار�س���ته حيث مت 
ا�س���قاط نظام قا�س���م بوا�س���طة الع�سكريني 
م���ن البعثي���ني والقومي���ني وكان���وا العمود 
االأ�س���ا�ض يف انق���الب البع���ث يف العام 63 

ويف العام 68.

 2001 �س���بتمرب   11 الثالث���اء  ي���وم  يف 
ا�س���توىل ارهابي���ون عل���ى ارب���ع طائرات 
ركاب امريكية يف وقت واحد وا�ستخدمت 
كما لو كانت �س���واريخ، �س���ربت طائرتان 
منه���ا برج���ني ملرك���ز التج���ارة العاملي يف 
نيوي���ورك ووا�س���نطن، موؤلف���ني من 110 
طواب���ق راح �س���حيتها االآالف، و دم���رت 
الطائ���رة الثالث���ة الواجه���ة الغربي���ة ملبنى 
)البنتاغ���ون(  االأمريكي���ة  الدف���اع  وزارة 
العا�س���مة  خ���ارج  الواق���ع  العم���الق 
وا�س���نطن،فيما حتطمت الطائ���رة الرابعة 
يف حق���ل بوالية بن�س���لفانيا بع���د اأن قاوم 
الركاب اخلاطفني و�سيطروا عليهم،ُيعتقد 
انه���ا كانت متوجهة ملبن���ى الكابيتول )مقر 
جمل�س���ي النواب وال�سيوخ( يف وا�سنطن 
العا�س���مة. وكان م���ا حدث يف ذل���ك اليوم 
يع���د احلدث االأكرث رعبا يف القرن احلادي 

والع�سرين.
لكن االأهم من ذلك انه،ومنذ ع�سرين عاما، 
فان حدث 11 �س���بتمرب ما ي���زال لغزا وفيه 
من الت�س���اوؤالت واال�س���رار م���ا مل تقدم لها 
اجاب���ات تقن���ع النا����ض وحتظ���ى باتف���اق 

املحللني ال�سيا�سيني،منها:
· ه���ل اأن م���ا ح���دث كان )خديعة كربى(؟.
وه���و ت�س���اوؤل م�س���روع ومنطق���ي كان قد 
اث���اره الكات���ب الفرن�س���ي تيريي مي�س���ان 
بقول���ه )ان احل�س���ابات العملي���ة والعلمية 
الدقيق���ة توؤك���د باأن���ه ال ميك���ن اأن تقوم بها 
)ح���دث 11 �س���بتمرب( منظم���ة اأو جه���ة اأو 
جمموعة متمردين متمركزين يف مغارات 
اأفغان�س���تان، فتل���ك االإمكان���ات ال تتوفر اإال 

لدى الواليات املتحدة االأمريكية(.

·ون�سيف له ت�ساوؤال اآخر،ان ما ينفق على 
االأم���ن الوطني االأمريكي يبلغ 350 بليون 
دوالرا يف ال�س���نة..فهل يعق���ل ان امكانات 
امليزاني���ة  به���ذه  االأ�س���تخبارية  ام���ريكا 
ال�س���خمة ال تعرف بحدث يخطط ل�س���رب 

اهم واخطر وزارة فيها..البنتاغون؟
وهن����اك من يقدم الدليل ب����ان امريكا كانت 
تعرف مبا �س����يقع،بقولهم ان الفديو الذي 
بثته ام����ريكا ق����د غطى احلدث م����ن جميع 
الزوايا،ما ي�سري ب�سكل وا�سح اىل وجود 

علم م�سبق لتغطية احلدث اعالميا. وهناك 
�س����كوك اخرى تفيد بقيام احد امل�سرفيني 
اليه����ود بالتاأم����ني على الربجني ل�س����احله 
قبل ا�س����بوع او ع�س����رة ايام م����ن احلادث.
ا�س����ف لها وجود مفاو�س����ات اأمريكية مع 
حكوم����ة “طالبان” �س����بقت احل����دث باأيام 
للح�س����ول عل����ى موافقتهم ب�س����اأن مد خط 
اأنابي����ب نف����ط م����ن اآ�س����يا باجت����اه اأورب����ا 
رف�س����ته “طالبان”، فكان عل����ى اأمريكا اأن 
ت�س����تثمر احلدث لدح����ر طالب����ان، وهو ما 

قامت به بالفعل ال�س����تكمال ال�سيطرة على 
اأك����رب خم����زون نفط����ي يف الع����امل مبنطقة 

ال�سرق االأو�سط.
وهن����اك من يحل اللغز بان )11 �س����بتمرب( 
ه����و كذب����ة الق����رن الت����ي �س����دقها الع����امل، 
بع����د اأن غلفه����ا بلبا�����ض التدي����ن واعتربها 
كثريون حربا �س����ليبية مقد�سة،فيما يرى 
اآخ����رون ان اه����م واأخط����ر م����ا يف لغز 11 
�سبتمرب �سيا�سيا،هو حتويل ال�سراع من 
عرب����ي –ا�س����رائيلي اإىل عرب����ي- ايراين 
برعاي����ة اإ�س����رائيلية م�س����حوبا بتحجي����م 
دور االأح����زاب العلماني����ة اأم����ام التط����رف 
بتمك����ني  والطائف����ي  املذهب����ي  وال����والء 
اح����زاب اال�س����الم ال�سيا�س����ي ال�س����يما يف 
الع����راق ملوقعه اال�س����راتيجي وخمزونه 
النفطي..وه����ذا ما يدف����ع العراقيون ثمنه 

االآن ويطرح ت�ساوؤال م�سروعا:
·ه����ل ان امريكا،بع����د ان �س����قطت اح����زاب 
االأ�س����الم ال�سيا�س����ي يف م�س����ر وتون�����ض 
اح����زاب  متك����ني  عل����ى  واملغرب،�س����تعمل 
االأ�سالم ال�سيا�س����ي يف العراق بالفوز يف 

انتخابات 10 ت�سرين 2021؟!

في اأ�سباب انهيار االتحاد ال�سوفيتي قبل 30 عاما

اأمبيرتو اإيكو و11 �سبتمبر

 ها�صم �صالح

قراءة في مذكرات مح�سن ال�سيخ را�سي )كنت بعثيا(

لغز 11 �سبتمرب

 د. قا�صم ح�صني �صالح
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يف طريق����ي اىل مكتب����ة املدينة، الأجل اإ�شتع����ارة بع�ص كتب الق�ش�����ص الق�شرية، َلَفَتْت 
اإنتباه����ي واجهة متجر وا�شع لبيع ال�طاوالت والكرا�ش����ي والكثري من االأثاث املنزلية. 
م����ا جعلن����ي اأتوقف هناك، لي�����ص �شكل املحل ال����ذي مل اأنتب����ه اليه �شابق����ًا وال الكرا�شي 
اجلميل����ة التي اأخ����ذت مكانها و�شطه، بل �شت ط����اوالت دائرية �شغرية ب����اَن ق�شم منها 
من خالل الواجهة. دخلت املحل واإقرتبُت من الطاوالت وحت�ش�شُت �شطوحها بنعومة 
وتطلع����ت لقيا�شاته����ا املت�شابهة، قبل اأن ينتبه ايلَّ �شاحب املحل ويقرتب مني مت�شائاًل 
)ه����ل اأعجبتك الطاوالت يا�شيدي؟( ثم اأرَدَف )هل تريدها جمتمعة؟ �شاأخف�ص لك الثمن 
َ ال يحب النا�ص  ب�شكل جيد الأنها مركونة هنا منذ زمن ومل يقرتب منها اأحد، وال اأفهم ملمِ
الي����وم ه����ذه احلجوم ال�شغ����رية من ط����اوالت ال�شال����ون؟!( بعد حلظ����ات اأخربين عن 
ثمنه����ا بطريقة تقرتب من الهم�����ص، فوافقُت دون تردد على �شرائه����ا جمتمعة، ون�شيت 
املكتب����ة وكتب الق�ش�ص. مل مت����رَّ دقائق حتى وجدُت نف�شي اأجل�����ص مع �شاحب املتجر 
يف �شاحنت����ه ال�شغ����رية الأجل تو�شيل الطاوالت اىل املر�شم ال����ذي ال يبعد �شوى ب�شع 
دقائ����ق. �شكرته على تخفي�ص الثمن، فاأجابني ) اأنا من ي�شكرك الأنك اأَخليَت يل م�شاحة 
جي����دة من املتجر(، وقبيل اأن ن�ش����ل الحظُت الرجل ي�شرتق النظر ايلَّ بطرف عينه، ثم 
�شاألني مرتددًا )هل لديك مطعمًا اأو مقهى �شغرية حتتاج فيها هذه الطاوالت اللطيفة؟( 
عندها �شحكُت ب�شوت عاٍل واأنا اأنظر اليه قائاًل ) مطعم؟! ال بالتاأكيد، فاأنا اأحتاج هذه 
الطوالت ل�شيء خمتلف متامًا، ورمبا من االأف�شل اأن ال اأخربك بذلك، الأنك رمبا �شتغري 

راأيك بالبيعة كلها( ف�شحكنا معًا ونحن على م�شارف املر�شم. 
يف داخ����ل املر�شم، تاأملُت الطاوالت على مهل، ياللقيا�����ص املنا�شب وياللخ�شب اجلميل 
ويالل�شطوح املده�شة!  يف احلقيقة مل اأكن بحاجة لطاوالت كي ا�شتعملها كما ي�شتعملها 
باق����ي النا�����ص، بل كن����ت بحاج����ة اىل �شطوح دائري����ة بقطر خم�ش����ني �شنتم����رتًا الأر�شم 
جمموع����ة من اللوح����ات الدائرية التي جه����زُت درا�شاتها االأولي����ة وتكويناتها النهائية 
عل����ى ال����ورق، ومل اأ�شتط����ع اأن اأح�شل على ه����ذه النوعية من اخل�ش����ب املقطوع بعناية 
فائق����ة عل����ى �شكل دوائر، �شوى من خالل هذه الطاوالت. اأمل يقولوا اأن الفن فيه الكثري 
م����ن اجلن����ون والغرابة والتفا�شيل غري املتوقعة؟ ويف النهاي����ة كل �شيء �شالح للر�شم 
اإذا نظرن����ا اليه من زاوية خا�شة ومنا�شبة. واالإبداع هو اأن متنح االأ�شياء والتفا�شيل 
التقليدي����ة �شكاًل جدي����دًا وحياة اأخرى غ����ري متوقعة. وال ميكنك احل�ش����ول على نتائج 
َل ال�شجرة  وِّ جدي����دة �شوى بتغيري الو�شائط التي تتعامل معها، وبذلك ت�شتطيع اأن حُتَ

اىل غابة، وجتعل من الري�شة ع�شفور حي يرزق كما يقول ال�شاعر اأوكافيو باث.  
قم����ُت باإزالة �شيقان الط����اوالت وبع�ص التفا�شيل ال�شغرية املتعلق����ة بها، فلم يبَق لديَّ 
�ش����وى �ش����ت قطع دائرية م����ن خ�شب البلوط املده�����ص، فتذكرت ر�شامي الق����رن ال�شابع 
ع�ش����ر الذي����ن كانوا يف�شلون ه����ذا النوع من اخل�ش����ب لر�شم لوحاته����م، ب�شبب نوعيته 
املذهل����ة ومتانته واأليافه الت����ي تقاوم الزمن. اأزلُت الورني�ص من القطع ودعكتها جيدًا، 
فاإنت�ش����رت رائح����ة خ�ش����ب البلوط يف املر�ش����م، والت����ي اإ�شتعدُت معها قاطع����ي اأخ�شاب 
الغاب����ات مبنا�شريهم الكبرية �شم����ال هولندا. وعندما َحلَّ امل�ش����اء، كنُت قد اإنتهيت من 
معاجلة القطع ببع�ص املواد، وطليتها بطبقة من )اجلي�شو( الذي ي�شتعمل يف حت�شري 

كانفا�ص الر�شم، فح�شلُت يف النهاية على �شطوح �شافية تنتظر الر�شم. 
ت�شتهوين����ي غالب����ًا اللوح����ات ذات احلج����وم غري التقليدي����ة، واأبحث دائم����ًا عن هيئات 
واأ�ش����كال تب����دو غري �شاحلة للر�ش����م، واأحولها اىل لوحات. لذا ر�شم����ُت على الطاوالت 
والكرا�ش����ي وامل����راوح احلريرية واإخرتُت �شطوح����ًا تبدو بعيدة كل البع����د عن اأ�شكال 
الف����ن املتعارف عليه، اأ�شكال غائبة بفعل الزمن ومغيبة بفعل الظروف، واألب�شتها ثيابًا 
جدي����دة، لت�شبح اأعمااًل فنية. هك����ذا اأتاأمل كل مكان اأرتادُه وكل زاوي����ة اأمرُّ بها، باحثًا 
عن اأ�شكال تبدو عابرة وال تلفت النظر، لكني اأحملها معي كلقى ثمينة واأبداأ الر�شم.   

اأتذك����ُر ح����ني اأقمُت معر�شي بغال����ريي االإحتاد يف اأبو ظبي، كنت اأجت����ول مع ال�شديق 
ال�شاع����ر والفن����ان �ش����الح حيثاين يف �ش����ارع األك����رتا، وفجاأة ظه����ر اأمامن����ا حمل لبيع 
املوبلي����ات، وقته����ا اأ�ش����ار �ش����الح اىل اإح����دى الط����اوالت املعرو�شة ونح����ن مانزال يف 
ال�ش����ارع وقال )�شكله����ا منا�شب و�شطحها جمي����ل( حلظتها فهمُت م����ا يق�شده �شديقي، 
فاأ�ش����رُت له بوجهي دليل املوافقة، فما كان من����ه �شوى الدخول ب�شرعة اىل املحل ودفع 
ثمنه����ا، طالبًا منهم تو�شيله����ا اىل بيته، بعد اأن اأعطاهم العن����وان. و�شلت الطاولة يف 
ذات امل�ش����اء، وب����داأت الر�شم عليها يف �شباح اليوم التايل مبا�ش����رة، لتكون يف النهاية 

عمل فني اأ�شميته املراأة امل�شتلقية.

ت�ستهويني غالبًا اللوحات ذات الحجوم غير 
التقليدية، واأبحث دائمًا عن هيئات واأ�سكال 

تبدو غير �سالحة للر�سم، واأحولها الى لوحات.  
لذا ر�سمُت على الطاوالت والكرا�سي والمراوح 

الحريرية واإخترُت �سطوحًا تبدو بعيدة كل 
البعد عن اأ�سكال الفن المتعارف عليه،

نجاح اإبراهيم

ناجح المعموري 

الرمز محمل ب�سحنة من المعاني ويتكرر 
، الأن لغة �سليم �سعرية والرمز يختار 

لوذه فيه. والن ال�سعر هو المكون البدئي 
للغة،  فال يجد ا�سوله في اللغة النثرية 

المعروفة بالحياة ، بل ياأخذ من ال�سعري 
فيها لكن �سليم يغترف من اليومي �سعريته 

ومن الحلم . هو خبير بالتقاط مفرداته 
ويل�سمها بخيط غير مرئي .

حازت ام �سليم مركزاً جوهريًا ، لما تمثله 
في البيت عبر تاريخ طويل، و�سعت 

في كالمها رمزيات غير ق�سدية ، لكنها 
تتمتع بمعنى قوي يجعل من المفردة 

خطابًا م�ساداً ، وهنا مكمن البراعة وهذا 
ما تحدثنا عنه في البداية وهو المالحق 

لالم واف�سى بها للمخزن ، المكان الذي 
يتخذ �سفة العزل وجعل ال�سرد للمخزن 

مكانا للمعاقبة في االولى للزوج المدمن » 
اأن�ش » وفي الثانية الأم �سليم نتيجة ا�سباب 

عديدة تكمن وراءها تمظهرات ال�سلطة 
. وكانت �سحية قرد اأبو محمود » اهلل 

ي�ساعدها ، قردان في يوم واحد » .

�� من القرد الثاين ؟
�� �شرطي االمن .

�� اذن ثالثة قردة .
نظ���رت اليه ت�شتفهم ، ثم ادرك���ت ما يعنيه فدفعته 

منزعجة :
�� ا�شعد ا�شعد . انت اغاتهم / �ص192//

انزلق رم���ز القرد نحو التب�شي���ط ب�شبب االأحلاح 
على تك���راره ب�شكل �شريع من اأج���ل اإبالغ ر�شالة 
يريده���ا �شليم �شد النظام ، لكنه مل ينتبه اىل دور 
العظي���م ال���ذي يحوز علي���ه الرمز م���ن خالل عمق 
داللت���ه واالإحتفاظ بها طوي���اًل ، بينما اال�شتعجال 
باالإب���الغ به ا�ش���رار قوي بامل�شت���وى الفني الذي 

يريد ال�شرد حتقيقه .
والبد م���ن املرور على الرمز لك���رة تكراره مثلما 
ا�شارت لذلك م�شادره التحليلية للرموز وا�شارت 

اىل وجود نوعني من الرموز : 
االول م�شتمد من حمتويات الالوعي التي جت�شد 
تنوعًا وا�شعًا للغاية من املكونات البدئية لالأمناط 

العلي���ا ح�ش���ب مق���رتح يون���غ . وله���ذا االمت���داد 
مرتوكات حروفية و�شورية . مل تتوا�شل عالقته 
بامل���راأة العراقي���ة توا�ش���ل االلف���ة واحل�ش���ور ال 
الته���ومي والغياب هدى ه���ي امل���راأة العراقية يف 
حيات���ه .... كل م���ا عا����ص يف حبه���ا م���ن م�ش���رات 
وخيب���ات ينتم���ي اىل الوه���م ال الواق���ع نغم���ة او 
زه���رة على غري موعد . مل تكن يومًا م�شدر خربة 
ي�شتعني به���ا على معرفة عامل االنوث���ة الواقعي ، 
م�ش���دره الوحي���د يف التعرف عل���ى االنوثة كانت 
بيان���كا ، القادم���ة م���ن بعي���د ، ال تتكل���م العربية ، 
وال متت ب�شله اىل حقائ���ق التوا�شل اليومي مع 

االنوثة العراقي / �ص195//
وجود �شلي���م يف االنبار موظف���ًا ب�شركة بولونية 
فر�ش���ة ن���ادرة ج���دًا ، وكان وج���وده معاك�ش���ًا ملا 
توح���ي ب���ه االأنب���ار بجغرافي���ة جزيري���ة . اإنفتح 
الب���اب وا�شع���ًا اأمام���ه والعالقة بال�شرك���ة ممتازة 
عل���ى الرغم مما يوح���ي املكان القاح���ل ، واملقربة 
بظهر الدار ، لكن �شليم قادر على اأن يعي�ص احلياة 
وحماولت���ه تعلم اللغ���ة واملو�شيق���ى ذات ح�شور 
طاغ للغاية . اال�شارات للمكان معطلة ، الن بيانكا 
املالك الهابط من ال�شماء جعل من احلياة ال�شعبة 
مقبول���ة ، حتركت فيه���ا الكوامن التي تدب بهدوء 
وكاأنه يدغ���دغ �شليم ال�شرقي ال���ذي انقذته بيانكا 
م���ن ويالت احل���رب التي مل ت�شتغ���رق املحاورات 
وقت���ًا طوي���اًل حتى تاأكد باأن م���ا ح�شل هو ذوبانه 
معه���ا وهي اوماأت له . لي����ص �شهاًل على املراأة بث 
�شفرة واحدة تعلن من خاللها ر�شالة حب الأن�شان 
�شرق���ي . م���ا زال���ت قبلتها عالق���ة ب�شفتي���ه ع�شاًل ، 
منحته واعطاها طاقة الفحولة ال�شرقية و�شعرت 
بيان���كا باأنها انت�شرت على زوجها املنتمي للنظام 

وحزبه الدموي الذي اغتال والدها .
احلب العميق يفي�ص بعد الطفح . لكن �شليم غادر 
مكانه وظل���ت خزانة الذاك���رة حمت�شدة باجلنون 
 . بامل�ش���اءات  احلك���ي  جمالي���ات  واال�شتع���ادات 
ودارت الدني���ا ، ع���ودة اىل اجلبه���ات ، لكن �شليم 
يحم���ل بيان���كا معه وكاأن���ه و�ش���ع يف �شخ�شيتها 
الن�ش���اء الالت���ي تع���رف عليه���ن يف القناف���ذ ويف 

حبات املطر .... حبات الرمل واعني بها هدى . 
ه���دى يف مرايا ال�شرد متكررة ، يف حمطة القطار 
، ابت���داء زمن بني االثن���ني ، تبدى ج�شدها وكاأنها 
املتجه���ة  نحو م���كان ال���زواج ، ج�شده���ا متوتر ، 

ممتل���ئ بالعالمات االيقونية ، كله���ا تلوح بلحظة 
التوتر والت�شنج ، وخلقت حالة مرتبكة يف اأعماق 
�شلي���م وهو متداخل مع ي���د راهي املحكوم خم�ص 
�شن���وات ، خ�شيته ان ترى معلق���ًا بالقيد ويلتب�ص 
لديه���ا االمر . ومعروف ان اجل�شد واقعة حا�شرة 
من املكون االجتماع���ي العام ، لكن اجل�شد حممل 
بال���دوال ، مثال ذلك ج�شد ه���دى وج�شد �شديقتها 
. كذل���ك ج�شد �شليم وراهي ال���ذي �شي�شيع طوياًل 
. هن���ا تدخ���ل القراءة ف�ش���اء التاأوي���ل والك�شوف 
العالماتي���ة الن اجل�ش���د مو�ش���وع ول���ه �شم���ة يف 
امل���كان ، يعن���ي حج���م ملح���وظ ال يكون ب���ه ومن 
خالل���ه . وانه عالم���ة وكل االيقون���ات تقرتب من 
الفح�ص حتى تكتم���ل �شفتها وتدخل �شمن ن�شق 
مينحها القيمة التي تكمن فيها وتتنوع عرب الفهم 
وعل���ى الرغم من كل حماوالتنا للت�شلل اىل حلظة 
املحطة التي اإخت�ش���رت تاريخًا للحرب ، واأخرى 
ملزاولة متعتها وتنتج دراما ، القانون الزراد�شتي 
الذي هو امل���وت . واالكر اإثارة للده�شة جماورة 
ه���دى مع بيان���كا االوىل اإعت�ش���اره للتينة باحللم 
و�ش���ال ع�شله���ا على �شفتي���ه ، مماثلة قبل���ه بيانكا 
التي م���ا زال���ت حالوتها عالق���ة ب�شفتي���ه ووجود 
هدى اي�شا يف بيت علياء و�شتار واللقاء بينهما ، 
هذه لي�ش���ت حلقات للربط بني الوحدات ال�شردية 
، بل هي وثيقة الت�شكل بني اجل�شدين ، لكن هدى 
فكت اجلن���ون بينهما .  االغ���راء الذكوري منزلق 
ونتائجه خطرية وما ح�شل لهدى مماثل للقانون 
الزراد�شت���ي ، اي املاأ�ش���اة ، ال ب���ل ه���ي ماأ�ش���اة ال 
تق���وى االنثى كهدى احتم���ال ال�شدمة وتنوعاتها 
وتع���دد خ�شاراتها ... انه امل���وت امل�شاعف حارث 
اواًل وهدى التي تعطل ج�شدها ومثل هذه احلالة 

يعني املوت. 
قالت �شيمون دي بوفوار: ان غياب اجل�شد عذاب 
ال يطاق بالن�شبة للمراأة. انه عني ، انه قا�ٍص ، انها 
بائ�ش���ة ، بعيدة عن���ه ، ويائ�شة م���ن نف�شها وكذلك 

من العامل .
هدى �شامت���ه . وعلياء متكلم���ة و�شاجة بالكالم، 
الأن ما لديه���ا كاف عن تغري �شورة احلياة وتوفر 
له���ا جمااًل و�شع���ادة يتنم���ل بها ج�شده���ا للعراف 
للرع�شة وحماولة ا�شطياده���ا يف اللحظات التي 
لديه���ا �شع���ور بالغبط���ة، لكن ه���دى ال تعرف غري 
اللم�شات التي تعني نوع���ًا من التبادل واالت�شال 

الرم���زي كما ق���ال املفكر ليفنا����ص. ان علياء تتكلم 
و�شمتها قليل . الل�ش���ان يذهب ي�شرع نحو درجه 
ال���ذي تعرفه الذات وتتباهى ب���ه الكينونة ويغني 

احيانا .
عا�ش���ت علياء �شع���ادة االم وهي ترى حلظة عبور 
يعي�شه���ا الذكر مرة واحدة يف حفل اخلتان، الأول 
م���رة ي�شي���ل دم الذك���ورة و�ش���ط حف���ل وابتهاج، 
لكن���ه ب�شم���ت، يرك���ن اىل التوق���ف حت���ى حت���ني 
حلظة الن���زف واملوت. الذك���ر يف اخلتان م�شطر 
للموافق���ة عل���ى االلغاء ومعاين���ة البع�ص املذبوح 
. طق����ص ، عيد ، يب���ث �شيئًا م���ن التعوي�ص املقنع 
للم���وت الذي طارد ك���رمي ، الذي �شيظ���ل حا�شرًا 
ا�شم���ًا ومروي���ات و�شري���ات الثنائ���ي الت�شارك���ي 
بين���ه وبني علي���اء. اجل�شد احل���ي ال يغفل نزواته 
و�شهوات���ه، وكلم���ا متتد ال�شن���وات وينمو الطفل 
املذك���ر، ت�شحو مالم���ح االب املوروث���ة وتتحول 
ن�ش���ًا اق���رب للكمال ، ل���ه مروياته غ���ري املنعزلة / 
يول���د اجل�شد معطى انفعال وغريزي وثقايف عام 
. ولكن ه���ذا املعطى ال يدرك اال من خالل االجزاء 
ن���درك �� تفاوتها يف القيمة واملوقع واحلجم . انها 
حمكوم���ة اال�شتعم���االت: اال�شتعم���االت العملية » 
النفعية » واال�شتعماالت الغريزية واال�شتعماالت 
باعتب���اره  فاجل�ش���د  اال�شطوري���ة  الثقافي���ة/ 
ب���وؤرة لتجل���ى العمل���ي الغري���زي والوظيف���ي / 
واال�شط���وري / الثق���ايف يعي����ص ب�ش���كل دائ���م / 
�شعيد بنكراد // اجل�شد / اللغة و�شلطة اال�شكال 

/ امل�شدر جمهول.
انا اعتقد باأن اخلتان واملو�شيقى وهدايا اال�شلحة 
لي�ش���ت والدة �شدف���ة او دالل���ة اعتباطي���ة ، ه���ذا 
الثال���وث الذي تو�شطته علياء والطفلني واخلتان 
وال�شالح اللعبة لكنه م�شحون بالتوتر ارادت االم 
ح�ش���ور املو�شيقى لالحتفاء بخت���ان طفليها حتى 
تعو�ص بذلك غياب كرمي ، معنى ذلك �شيظل كرمي 
مو�شيقاها وكل االنغام لكني اتوقع باأن االحتفال 
ر�شالة �شنع���رف مدونتها م�شتقب���ال ، وهي واثقة 
باأن الطفلني �شيكون لهما ما لوالدهما من عنا�شر 
يذكره���ا   ، لهم���ا  ممي���زة  و�شم���ات  وخ�شائ����ص 
اال�شدقاء وي�شتعيدون �شورة الغائب . اما اللعب 
اال�شلحة ، هدايا احتاد الن�شاء ، اخطر االيقونات 
التي بثه���ا خطاب املوؤ�ش�ش���ة الثقافية والع�شكرية 
: املفه���وم الثق���ايف احلديث ه���و اأن اللعبة مبعنى 
م���ا توؤل���ف عاملًا افرتا�شي���ًا ميكن الطف���ل فيه تعلم 
م���ا ميكنهم اوال ميكنهم فعل���ه والدور الذي يوؤديه 
الطف���ل يف هذا الع���امل لعبة او بروف���ة ي�شتعد من 

خاللها للعي�ص يف العامل الواقعي .
ع���ن  ا�شاف���ة روؤي���ة �شو�شيولوجي���ة  وباالإم���كان 
ا�شلحة االطف���ال: مقومات �شغ���رية حياتية تعرب 
ع���ن �شائ���د ����� خمتل���ف بالوظائ���ف ي�شاه���م ببناء 
تكوين العقل وتاأ�شي�ص املجتمع �شو�شيولوجيا .

وظيف���ة منظمة احت���اد الن�شاء بتوزي���ع اال�شلحة 
وامل�شنعة خ�شي�شًا متثيل وا�شح خلطاب يوؤهل 
بوق���ت مبكر لتد�شني املوت رمزي���ًا . الن املوؤ�ش�شة 
الكربى ت���درك بوعي باأن االطفال �شيكربون ومع 
احل���روب وي�شاركون بها . فاحل���روب م�شتمرة ، 
م���ا دام العقل معطل وهك���ذا هو يف حلظة انفالت 

االفكار وتخلخل قوة العقل وامكاناته الكربى .
بخل���ق  ي�شاه���م  وتوزيعه���ا  اال�شلح���ة  اإ�شت���رياد 
االرتي���اب من وهم اال�شتهداف ، لذا تتحول رموز 

اال�شلحة الثقافية البدئية اىل مناذج حقيقية . 

الروائي: فالح رحيم
الواقعة ذاكرة موروثة

في ديوانه" يا طارقًا بابي"  لل�ساعِر" 
ن�سير النهر"   تقُف ملَء قب�ستك 

ولهفتك اأمام بابه المغلق، وفي نيتك 
اأْن تطرقه لتعرف ما وراءه.

يف ه���ذه اللحظة بالذات ، حلظة حريتك يف اتخاذ 
ق���رار؛ اأن تطرق اأم ترجئ االأمر ، حتاول اأن تر�شم 

امل�شهد يف خيالك:
الباب؟ وراء  " ماذا 

من يقف خلفه؟ 
ومل ظلَّ الباب م�شكونًا باالإهمال وافتقار احلركة؟

وقبل اأن متدَّ الكفَّ لتغامر يف طرقه ، تنتظر حلظة 
ك�ش���ف ورغب���ة ، ياأتي���ك ال�ش���وت مليئ���ًا باحلزن ، 
م�شبعًا بالوحدة، راّدًا على ت�شاوؤلك الذي و�شله :

بابي " ياطارقًا 
ماذا وراء الباب؟

اأنا....
وهذا املوقد اخلابي..."

�شوت يروي لك ق�شوة الوحدة ، وق�شوة االأحباب 
الذي���ن غادروا. ال اأح���د وراء الباب �شوى مفردات 
ت���دلُّ عل���ى ال�ش���رب، ال �ش���يء وراء الب���اب �شواه، 

واأ�شياء تنتمي معه اإىل عامل ما وراء االأبواب!
وم���ا علي���َك اإالَّ اأن تتخي���ل ح�شور ال�شع���ر يف هذا 

العامل املوغل يف ق�شوت���ه، الوا�شع على الّرغم من 
برودته وقحطه!

فكي���ف لل�شع���رمِ اأن يكون مدى ؟ وكي���ف خليالك اأن 
يالحقه؟! 

ه���ذا ه���و اأح���د اأ�ش���رار ال�شع���ر ال���ذي يدفع���ك الأن 
تكت�ش���ف وتوؤمن اأمي���ا اإميان مبقول���ة الفرن�شي " 
ريني���ه �شار" ع���ن ال�شعر باأن���ه: " الك�شف عن عامل 

يظلُّ اأبدًا يف حاجة اإىل الك�شف."
ف���ال يتاأت���ى الك�ش���ُف اإالَّ ع���ن قل���ق، قل���ق االإن�ش���ان 

االأبدي.
بادئ االأمر..

ه���ل �شمع���َت بق�شيدة تخت���زُل ما يف دي���واٍن كامٍل 
تنتمي اإليه؟

لق���د اعتدن���ا اأن يوؤ�ش�ص اأيُّ دي���وان بق�شائده على 
مو�شوع���ات �شت���ى ؛ كاحل���زن والفق���د وال�ش���وق 
ق�شي���دة  يف  و....  واآثاره���ا  واحل���رب  واحل���بِّ 
واح���دة ين�شك���ب كلُّ ه���ذا ، اإذ اخُتزل���ت يف جم���ل 
ومقاطع جاءت على �ش���كلمِ وم�شات ؛ عنقود عنب 

واحد اأنباأنا عن كرم برمته!
ب���اب واحد اأخربنا م���ا وراء االأبواب يف مكان ما ، 

اأو يف مدينة ما ..
ه���ذا ما جع���ل ق�شي���دة " يا طارق���ًا باب���ي" ديوانًا 

بذاته.
ق�شي���دة موؤثرة ، فيها روؤية ، فيها حدث، وال�شاعر 
يح���اول تعميق���ه " تبئ���ريه" م���ن خ���الل حتفي���ز 
الروؤي���ة ليكون مكمنًا للتفاعل وتفجري املداليل يف 
ج�شده���ا، وهذا م���ا جعل معماري���ة الن�ص باذخة ، 

رامزة على الرغم من ب�شاطة املفردات. 
ق���ارئ " ي���ا طارق���ًا باب���ي" يجعلن���ا عل���ى الف���ور 
ن�شتح�ش���ر ق�شي���دة ال�شاع���ر الراحل عب���د الرزاق 
عب���د الواحد " ال تطرق الباب"  وبعد املقارنة جند 
ثمة تقاطع كبري بينهما ، فثمة باب مغلق ، و�شوت 
م���ن وراء الباب ، ومكان ال يخلو من وحدة وغربة 

واأحباب مغادرين ، واأ�شئلة ال حت�شى.. 
عب���د ال���رزاق يطلب اأال يط���رق الب���اب :" ال تطرق 
الب���اب ، ال اأح���د موج���ود.. بينم���ا ن�ش���ري النه���ر 

يت�شاءل :" ياطارقًا بابي!
هل جئتني يومًا باأخبار؟

ال�شاع���ران يلتقي���ان مع �شم���ت ال���دار ، والوحدة  
وال���ربد واالغرتاب والف���راق بعدما عملت احلرب 
بالبيوت التي اأغلقْت اأبوابها، و�شكتت مع م�شائر 

وم�شاهد ال متحى.
  �شاألُت ال�شاعَر ن�ش���ري عن اأ�شبقية فكرة الق�شيدة 
، اإذ ه���و وال�شاع���ر عب���د ال���رزاق �شديق���ان وم���ن 
جغرافية واح���دة، فقال : كتب���ت الق�شيدة وقراأها 
واأب���دى اعجاب���ه بها ، وبعد عقدي���ن كتب ق�شيدته 

من وجهة اإبداعه .
واح���د،  م�شه���د  ذات  باب���ي" ق�شي���دة  " ياطارق���ًا 
غن���ي مبوا�شيع���ه املتع���ّددة ، م�شهد ين�ش���ح ُبعدًا 
داللي���ًا تعبرييًا، في���ه من عذابات ال���ّروح ما يجعل 
�شريط احلي���اة يكرُّ اأمام عيني���ك، فتت�شاوق �شور 
املعاناة التي تنتجها احلرب من وحدٍة وفقٍد وبرٍد 

، وتتقاطع وفق �شياق هذا احلدث املوؤمل.
ق�شي���دة منج���زة ب�ش���كٍل رائ���ع ودقي���ق وزاخ���م ، 
مزدحمة مبخيلة خ�شبة حي���ث ا�شتطاع ال�شاعر " 
النه���ر" اأن يخلق من بني���ة هذا الن�ص حالة تف�شي 
اإىل ف�ش���اءات متخيل���ة ، ماتع���ة ، عل���ى الّرغ���م من 
ت�شربله���ا ب���االأمل والُغ�ش����ص، فه���ي تق���ّدم الواقع 
مر�شوم���ًا باأجنح���ة ، تفتح ل���ك اأبوابًا م���ن ال�شور 
املتخيلة التي تطمُح بكلِّ ما اأوتيْت من رغبة يف اأن 
تنق���ل �شعورًا ،اأو جترب���ة، اأو روؤيا ب�شكلمِ فتٍح، اأو 
خلٍق، لترتك فر�شة للمتلقي اأن مي�شي يف تاأويله. 
وه���ذا اإن دلَّ عل���ى �ش���يء، فاإمن���ا يدلُّ عل���ى الروح 
املبدع���ة لل�شاعر الذي ا�شتط���اع بجمالية عالية اأن 
ًا عاليًا يطلُّ منه على باقي الق�شائد التي  يق���ّدم ن�شّ

يف الديوان.

األه���ذا ج���اءت ق�شي���دة " ياطارق���ًا باب���ي" يف اأول 
الديوان؟

األهذا حملت �شفة عنوان/ عتبة، لينبلج الباب عن 
كلِّ ما اأرادت اأن تقوله الق�شائد ؟ 

بلى....
ه���ذا م���ا تفعل���ه الق�شي���دة النا�شج���ة ، ال�شاطعة ، 
الدافئ���ة  على الّرغم من الربد ال���ذي ذكره ال�شاعر 
معرّبًا عن الوح���دة وخلفيات حرب انتهت بفقدان 
الكث���ري م���ن مقومات احلي���اة. تب���دو دافئ���ة الأنها 
تتغلغ���ل اإىل داخل���ك ، وهذا الأنَّ ال�شاع���ر نقل اإليك 
م�شاع���ره ب�شدق كب���ري ، اإىل جانب ذل���ك ا�شتطاع 
اأن يفجر ما في���ه من ا�شتفاقات واأحا�شي�ص مرهفة 

اأ�شنته زمانًا وهو وراء الباب.
بداية الدرا�شة قلُت : قف ملء قب�شتك ولهفتك اأمام 
ه���ذه الق�شيدة ، له���ذا اأوؤكد عل���ى اأن تقب�ص داخل 

الن����صِّ عل���ى روؤى ال�شاعر حول 
حي���اة يعي�شها ، حياة انف�شت من 
حول���ه وجعلت���ه وحي���دًا وبردانًا 
باالأحب���ة  عام���رة  كان���ت  بعدم���ا   ،
واملحب���ني ، حي���ث يت�ش���م الن����صُّ 
بالروؤي���ة الثاقبة للواق���ع ، الواقع 
الذي اأجه���ز عليه الزم���ن واحلكام 
والظ���روف ، فب���ات حزين���ًا ، كئيبًا 
، الواق���ع الذي خلف قه���رًا ومواتًا  
حيث ا�شتط���اع ال�شاعر التقاط  هذا 
الوج���ع باأ�شابع مرجتفة ، وما هذا 
الوج���ع اإاّل اأبع���اد للق�شي���دة الالئبة 
الفاق���دة ، املفتقدة ، والذات الباحثة 
ع���ن حي���اة ؛ اأنا����ص واأحب���ة ولق���اء 

ودفء.
يف املقط���ع الثاين ي�شرُي ال�شاعر اإىل 
وحدته وجه���ًا لوجه اأم���ام االأ�شواق 
الت���ي تنتاب���ه والن�شي���ان ال���ذي في���ه 
، لق���د ن�ش���وه متام���ًا ومل ين����ص اأحدًا 
، له���ذا تعاظم���ت وحدت���ه ، ال �ش���يء �ش���وى ورق 
ي�شاط���ره اليبا����ص ، ال�شه���ر ، ورق يتم���دد اأمامه ، 
تلوكه االأ�شواك ، وما هذه املفردة الدالة على االأمل 

والوخز اإالَّ اإعالٌن عن قمة املاأ�شاة .
اهت���م ال�شاعر بعن�شري الزم���ان واملكان ، فالوقت 
�شتاء ، �شواء كان �شتاء رمزيًا اأم حقيقيًا ، و"الثلج 
يف ال�شب���اك"  وثمة بي���ت فقد اأنا�ش���ه.  فحني اأراد 
ال�شاع���ر اأن يعالج فك���رة الوح���دة والفقد يف هذه 
الق�شي���دة مل يطرحه���ا فح�ش���ب عرب مف���ردات تنمُّ 
عنه���ا، بل ا�شتط���اع اأن يقّي�ص له���ا عنا�شر احلياة 
من بيئة وزم���ان ومكان ؛ املوق���د اخلابي، والليل 
الكابي، الريح يف اجلدران، والورق واالأ�شواك...
امت���ازْت لغ���ة الق�شيدة بعلوه���ا ، عل���ى الّرغم من 
و�شوحه���ا ، بيد اأنها رافل���ة باإيحائها وخ�شوبتها 

، ب�شاعريتها ، حيث ا�شتمدْت طاقتها االإيحائية من 
هذا العلو الذي هي فيه ، لقد جتاوزت الواقع 

ومفرداته ، لتقّدم ا�شتباقًا موحيًا من خالل كلمات 
زخ���ر بها ، قّدم العب���ارة باأكر من معنى ، ف�شاحت 
باأك���ر من م�شافاته���ا، واأ�شارت باأك���ر مما اأرادت 
اأن تق���ول من خ���الل ال�شور ال�شعري���ة التي تاألقت 
باإطاره���ا ال���داليل املكث���ف ، و�شعريته���ا الباذخة ، 

الرافلة باالإدراك وال�شعور العميق.
فال�شاع���ر مل ياأت على ذكر احل���رب بحرف ، واإمنا 
ي�شتطي���ع املتلق���ي اأن يف�ش���ر مل خل���تمِ ال���دار م���ن 
اأنا�شه���ا؟ فال�شاع���ر ق���د ع���اد اإليه���ا، ع���اد اإىل مكان 
مل يج���د في���ه اأح���دًا ، بعدما اأج���رب عل���ى الّرحيل ، 
رمب���ا بحثًا عن خال����ص ورمبا ق�شرًا؛ ع���اد  وراأى 
ا�شتم���رار  امل�شهد وقد اأغلق الب���اب خلفه ، فاحلال 
ال يب�شر بانفراج وال حلحلة للم�شهد ال�شيا�شي يف 

العراق ،  فالربد باق، و " الثلج يف ال�شباك 
والّريح يف اجلدران ..

واأنت 
يف الباب..."

وال�شاع���ر لي����ص مبق���دوره اأن يفتح ، رمب���ا خوفًا 
وتوج�شًا من املجهول !

الق�شي���دة مبقاطعها اخلم�شة ، تدفعك اإىل قراءتها 
جماليًا ، مقطعًا اإثر اآخر ، فتلم�ص الطاقة االإبداعية 
الت���ي تنبل���ج منها ، ب���كلِّ ب�شاطة تهيئ ل���ك اأ�شباب 

التاأويل وطرح االأ�شئلة، والبحث عن اإجابات: 
باأخبار؟ يومًا  جئتني  " هل 

عن اأميا ليل و�شمار؟
اأم عن حبيب ل�شت اأدري اأين 

�شيعته يف ملتقى الريحني 
حبي ، واأ�شفاري .."

ب���ل وتدعك تبن���ي حوارك م���ع كلِّ م���ا يخ�صُّ هذه 
الق�شي���دة م���ن عنا�ش���ر ت�شكيله���ا، لتت���ذوق طع���م 

الروؤيا وتقب�َص على �شرِّ امل�شهد.

طعم الروؤية و�شرُّ الم�شهد  في ق�شائد ن�شير النهر
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والثالثي���ن لمهرج���ان جر����ش للثقافة 
والفنون  بحفل فرقة "ناظم الغزالي" 
التابع���ة لدائ���رة الفن���ون المو�س���يقية 
يوم ٢٣ اأيلول الجاري على الم�س���رح 
بمدين���ة جر����ش الأثري���ة ف���ي المملكة 
عب���د  و�س���رح  الها�سمي���ة.  الأردني���ة 
الغفور ان الفرقة التي يقودها �ستقدم 

عددا من الغنيات التراثية العراقية.

  محمود الظاهر
القا�ش الرائد نعت���ه الو�ساط الدبية 
وال���ذي رحل بع���د م�سي���رة طويلة في 
الكتابة الق�س�سية، حيث عالج الكاتب 
محم���ود الظاه���ر من���ذ اأول مجموع���ة 
ق�س�سي���ٍة ل���ه في مطل���ع الخم�سينيات 
الق�ساي���ا الجتماعية، وظ���ل مخل�سًا 
الأ�سم���اء  م���ن  وكان  التوج���ه،  له���ذا 
الت���ي �سكلت م���ع اأبناء جيل���ه اأثرًا في  
الم�سه���د الأدب���ي العراق���ي. يذك���ر اأنَّ 
للكاتب الظاه���ر عددًا من المجموعات 

الق�س�سية ورواية " تقاطع الأزمنة".

 �شوكت اأمين كوركي
  مدي���ر مهرج���ان ده���وك ال�سينمائ���ي 
الثامن���ة  "ال���دورة  اأن  اك���د  الدول���ي، 
والمق���رر اقامته���ا ف���ي �سه���ر ت�سري���ن 
الثان���ي المقبل للفترة م���ن 11 ولغاية 
18، �سيق���دم فيه���ا ع���دد م���ن الأف���الم 
اأن  مبين���ا  والحديث���ة".  الكال�سيكي���ة 
اأفغان�ستان هي  "ه���ذا العام �ستك���ون 
�سيفة ال�سرف و�سيتم تقديم مجموعة 

من افالمها الواعدة والمتنوعة".

ح�شل فيلم "جنائن معلقة" 
للمخرج اأحمد يا�شين الم�شارك 

في م�شابقة Final Cut �شمن 
فعاليات مهرجانات البندقية 

لدعم االفالم في مرحلة ما بعد 
االنتاج. على الجائزة الخا�شة 

بالمهرجان. وبالتاأكيد فان هذه 
الجائزة لي�شت االولى للعراق 

�شمن هذا المهرجان، حيث 
�شبق وان ح�شل مخرجون على 

جوائز في نطاقات مختلفة �شمن 
مهرجان البندقية اي�شا.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����در عن دار امل����دى كتاب "ذكري����ات باري�سي����ة.. �سامويل بيكيت 
و�سيم����ون دوبوف����وار واأن����ا" للكاتب����ة دي����ردر باي����ر ترجم����ة احمد 
الزبي����دي والكت����اب ميثل رحل����ة كاتب����ة ال�سرية ح����ول مو�سوعني 
عظيم����ني، فبعد ق�س����اء �سبع �سنوات يف العم����ل على حياة بيكيت، 
ق�س����ت باير ما يق����رب من العقد وهي حتوم ح����ول جارته �سيمون 
دي بوف����وار. ت�ستح�س����ر باير من خ����الل مذكراته����ا ومالحظاتها 
التف�سيلي����ة ع����ن تل����ك الف����رة، اأج����واء املدين����ة الت����ي عا�����ش فيها 
�ساحب����ا ال�سريت����ني اللت����ني دونتهم����ا. ل نن�س����ى اأب����دا حما�سه����ا 
وذعرها واإحباطها اأثن����اء التنقل بني ال�سالون واملقهى بحثا عن 

حكاياتهما ب�سكٍل قد يكون اأحيانا هزلّيا.

جميل جدًا هذا النظام ال�سيا�سي، 
نادرًا ما جتد فيه م�سوؤوًل اأو 

�سيا�سيًا ل يراوغ ، بل ونادرًا ما 
جتد فيه حزبًا اأو تنظيمًا توا�سع 

ودخل العملية ال�سيا�سية من 
اأجل اخلدمة العامة، حيث تطغى 

املنفعة ال�سخ�سية فوق كل اخُلطب 
وال�سعارات، فهناك اليوم وفرة 

هائلة من املح�سوبية والنتهازية.
كنت قد قراأت خربًا مثريًا يقول 

اإن رئي�ش جمل�ش الدولة ال�سيني، 
يل كه ت�سيانغ اأمر بالتحقيق 
مع م�سوؤولني ب�سبب في�سان 

راح �سحيته الع�سرات من 
امل�سوؤولني الذين وجدوا اأنف�سهم، 

متهمني بخيانة ثقة ال�سعب، 
اعرفوا بت�سريحات لل�سحافة 
اأنهم �سيتقبلون اأية عقوبة لأن 

م�سوؤوليتهم احلفاظ على اأرواح 
النا�ش.

ظل الغرب يعامل ال�سني على 
اأنها بالد متخّلفة غري قادرة على 

التطور. فيما جند اليوم اأن الن�سبة 
الأكرب من املتفوقني يف جامعات 

اأمريكا هم من تلك البالد "املتخّلفة" 
التي كان الغرب يت�سور اأنها 

�ستغرق يف الأفيون، ففاجاأته باأن 
حتولت اإىل اقت�سادات مزدهرة، 

فيما مانزال نحن نيامًا حيث جنوع 
ونرفع رايات الطائفية والنتهازية، 

ون�سر على اأن مننح كر�سي هيئة 
الإعالم والت�سالت للزعيمة حنان 

الفتالوي.  
ثمة اأحداث كثرية ل نراها يف 

عناوين �سحفنا امل�سغولة بحزب 
احللبو�سي التقدمي ومعركة الثاأر 
بينه وبني جماعة "عزم"، و�سراخ 

م�سعان اجلبوري الذي ل يزال 
متوا�ساًل، وانتظار اجلماهري عودة 
حنان الفتالوي، وال�سرار علن اننا 

عائدون لنبني الدولة !! .
عّزز دنغ ك�سياو بنغ، باين ال�سني 

احلديثة، الدعوات اإىل حكمة قدمية 
تقول: "اإبحث عن احلقيقة من خالل 

الوقائع"، يف اإ�سارة مق�سودة اإىل 
اأنه ل توجد خريطة طريق جاهزة 

لالإ�سالح والتنمية، واأنه "يتعني 
على ال�سعب اأن يعرب النهر بنف�سه 

ليتح�س�ش باأقدامه احل�سى املوجود 
يف قاع النهر".

هل يفكر �سا�ستنا بقراءة جتربة 
ال�سني، وي�ساألون اأنف�سهم عن حجم 

م�سافة التقدم التي قطعتها البالد 
يف �سنوات حكمهم؟ ما هي ن�سب 

النمّو والتطّور والتقدم وم�ستويات 
الدخل؟ ما هي امل�ساريع التي 

اعتمدتها حكومة املالكي لتنمية 
قدرات هذا البلد النفطي؟ والأهم ما 

مقدار ال�ستقرار الذي حتقق؟ 
كم هي ب�سيطة هموم العراقيني 
اأن يعرفوا، مثاًل، ملاذا موازنات 
الثماين �سنوات يف عهد نوري 

املالكي و�سلت اإىل األف مليار دولر، 
ولي�ش يف العراق حمطات كهرباء 

متطورة، فيما تفتقد معظم املدن 
اإىل ماء �سالح لل�سرب، ل �سمان 

اجتماعي و�سحي ول �سوارع 
نظيفة، اليوم تبحث النا�ش عن دولة 

غري حمكومة بالف�ساد، املواطن 
اليوم ينتحب ويكتئب حزنًا على 

�سياع احللم باأيدي جمموعة 
من ال�سيا�سيني حمدودي الأفق 

ومتوا�سعي القدرة.. بعد ت�سعة 
ع�سرعاما من املهازل ، ل اأحد يريد 

اأن يجيب عن َمن الذين يديرون الآن 
ع�سرات املليارات من اأموال العراق 

امل�سروقة يف م�ساريع جتارية 
و�سفقات �سيا�سية؟ 

 ويحدثونك 
عن النزاهة!

ذكريات باري�شية

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الثن���ني( اأن درجات احل���رارة �ستكون مقارب���ة  ملعدلتها لي���وم اأم�ش، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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حول العالم

�شبتمرب  11 ه��ج��م��ات  م���ن  جن����وا  وم�����ش��اه��ر  جن����وم 

فاأنا  ب��ال��راأ���ش..  بر�سا�سة  "اقتلني 
ب��ه��ذه  املوت"..  م���ن  اأك�����ر  اأخ���اف���ه���م 
�سعيد،  اأري���ان���ا  ا���س��ت��ذك��رت  ال��ك��ل��م��ات 
ال�ساعات  املعروفة،  الأفغانية  الفنانة 
�سقوط  ليلة  عا�ستها  ال��ت��ي  الع�سيبة 

العا�سمة كابل بيد حركة طالبان.
وروت جنمة مو�سيقى البوب الأفغانية 
اأن��ه��ا خ���الل ال��ف��رة الأخ����رية خ�سعت 

حل���را����س���ة م�������س���ددة يف ك���اب���ل ب�����س��ب��ب 
الآراء  بع�ش  تعجب  مل  التي  ن�ساطاتها 

التي قامت بتهديدها فرة طويلة.
البالغة  الفنانة،  فلجاأت  الفرار،  يوم  اأما 
قبل  اأق���رب���اء  اإىل  ع��ام��ا،   ٣6 ال��ع��م��ر  م��ن 
حماولة ثانية يف اليوم التايل، فيما وقف 
حاجز  ك��ّل  عند  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م�سّلحو 
مدّججني ببنادق كال�سينكوف يف حميط 

املطار، واأ�سبح من ال�سعب على القّوات 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة اح���ت���واء احل�����س��ود 
امل��ن��دف��ع��ة. ع��ن��ده��ا رك��ب��ت اأري���ان���ا �سعيد 
�سيارة بعدما اّت�سحت بالأ�سود وتكّممت 
قالت  وعندها   ، زائفة  ن��ّظ��ارة  وو�سعت 
الإم�ساك  على  اأو�سكوا  "اإذا  خلطيبها: 
يف  بر�سا�سة  تقتلني  اأن  اأرج���وك  ب��ي، 
حّية،  بي  مي�سكون  تدعهم  ول  ال��راأ���ش. 

فهذا ما اأخ�ساه اأكر من املوت". وعندما 
ح�سيب  �سق  املطار،  تخوم  اإىل  و�سلوا 
ط��ري��ق��ه و����س���ط ج��م��ع غ���ف���ري، يف حني 
ال�سماح  الأم���ر  ب��ادئ  يف  اجل��ن��ود  رف�ش 
للرعايا  الأول��وي��ة  معطني  ب��امل��رور،  لهم 
الأمريكيني، اإل اأن اأحد املرجمني تعّرف 
اأ�سهر  �سريك  اإن��ه  لهم  وق��ال  ح�سيب  على 

مغنية اأفغانية وحياتها فعال بخطر.

ع���ربت النجم���ة العاملية كري�ست���ني �ستيوارت، عن 
اعتقاده���ا باأن روح الأمرية ديان���ا منحتها توقيع 
قب���ول عل���ى اأداء دور ع���ن حياته���ا، حي���ث تق���دم 
املمثل���ة البالغ���ة من العم���ر ٣1 عام���ا، يف فيلمها 
اجلدي���د، حي���اة الأم���رية ديانا الت���ي توفيت يف 
حادث �سيارة، عام 1997، واعرفت �ستيوارت 
باأنها عانت من بع�ش امل�ساعر الروحية املخيفة 
اأثن���اء ت�سوي���ر الفيل���م، وال���ذي يرك���ز على فرة 
ثالثة اأيام خالل مو�سم الأعياد لعام 1991 عندما 

كانت ديانا تقيم يف �ساندرينغهام.
وعندم���ا �سئل���ت عما اإذا كانت قد م���رت ب�سيء غري 
طبيعى اأثناء اأداء دورها، قالت كري�ستني �ستيوارت 
- ح�س���ب ما ن�سرته �سحيفة "ديل���ي ميل" الربيطانية 
- "ل، لكنني �سع���رت ببع�ش امل�ساعر الروحية املخيفة 
اأثن���اء ت�سوير ه���ذا الفيلم.. حتى لو كن���ت اأتخيل فقط، 
لكن���ي �سعرت وكاأن هناك حلظات ح�سل���ت فيها نوعا ما 

على التوقيع مبوافقة من روح الأمرية ديانا".

فنانة اأفغان�شتان ال�شهرة تروي: طلبت من خطيبي قتلي!

 13 September 2021

كري�شتني �شتيوارت �شعرت 
بح�شويل على توقيع من 

روح االأمرة ديانا

ال�سينمائي البندقية  "جنائن معلقة" يح�سد اجلائزة اخلا�سة يف مهرجان 
خمرج الفيلم: و�شلتنا دعوات ملهرجانات اأخرى 

علقت املمثل���ة جوينيث بالرو للمرة الأوىل على اأخبار 
عودة الثنائ���ي بن اأفليك وجينيفر لوبي���ز لعالقتهما من 
جديد، وفقا لتقرير ن�س���ره موقع الديلي ميل اأكد فيه اأن 
بال���رو �سعيدة للغاية مع عودتهم���ا لعالقتهما ال�سابقة، 
رغ���م اأنه���ا كانت �سديق���ة ل�نب افليك يف وق���ت �سابق من 
ت�سعينيات القرن املا�س���ي. واأ�ساف تقرير "ديلي ميل" 
اأن بال���رو ل ت�سعر باأي���ة غرية من ع���ودة الثنائي معًا، 
واإمنا ت�سعر بالفرح���ة ال�سديدة لهما، خا�سة اأنها تعترب 
عالقته���ا بنب اأفليك جزءا من املا�س���ي. من ناحية اأخرى 

�سب���ق وك�سفت املمثل���ة العاملي���ة جوينيث بالرو 
عن اأم���ر مفاجئ جلمهوره���ا موؤخ���رًا، بتاأكيدها 
اأي���ًا م���ن  عل���ى اأن ابنته���ا مل ت�ساه���د اإىل الآن 
اأعمالها، ول ترغ���ب يف ذلك مطلقًا، موؤكدة اأنها 
حت���ى لي�ش لديه���ا اأي ف�س���ول مل�ساه���دة اأدوار 

اأمه���ا باأي عمل. واأ�سافت ب���اأن ال�سبب يف ذلك حينما 
�ساألت ابنتها راجع لأنها تف�سل م�ساهدتها وانح�سار 
روؤيته���ا ك�اأم فق���ط، وبالتايل لي�ست لديه���ا اأية دوافع 

لروؤية ما متثله على ال�سا�سة.

اأك���دت املطرب���ة ال�سورية اأ�سالة خرب زواجها م���ن ال�ساعر الغنائي 
العراق���ي فائق ح�س���ن، وانت�سر لها فيديو اأثن���اء التقاط �سورة مع 

اأح���د معجبيه���ا من العراق ليقول لها: "�س���رت كنتنا" اأي على عالقة 
ن�س���ب باجلمهور العراقي لرد اأ�سالة "�س���رت كنيتكم" وتوؤكد الأمر، 

ومت ت���دوال هذا الفيديو بعد انت�سار خرب زواجها يف العديد من املواقع 
وال�سو�سي���ال ميديا، وكانت اآخر زيجة للنجمة اأ�سالة، من املخرج طارق 

العريان وجاء الطالق بعد زواج ا�ستمر 1٢ عاما.

اأ�شالة: "�شرت منكم عراقية"

جوينيث بالرتو تعلق على غراميات بن اأفليك  

قبل ٢0 عاما، وقعت هجمات احلادي 
ع�سر م����ن �سبتمرب وغ����ريت التاريخ 
اإىل الأبد، لكن بع�ش امل�ساهري كانت 
لديه����م عالق����ة �سخ�سية اأك����ر بكثري 
باحل����دث املاأ�س����اوي حي����ث كان م����ن 
املق����رر اأن يكونوا يف ب����رج التجارة 
العامل����ي اأو يف اإحدى الطائرات التي 

�ساركت يف الهجمات الدامية.
املغن����ي  يك����ون  اأن  املق����رر  م����ن  كان 
الراح����ل مايكل جاك�س����ون يف املبنى 
عندم����ا وق����ع الهجوم عل����ى الربجني 
كاثري����ن  والدت����ه  لك����ن  التواأم����ني، 
اأنقذت����ه بع����د اأن �سه����ر لوق����ت متاأخر 
�سقيقت����ه  وم����ع  معه����ا  احلدي����ث  يف 
ريب����ي هاتفي����ا. وكان مل����ك الب����وب، 
جاك�سون، يخط����ط حل�سور اجتماع 

يف اإحدى ناطحات ال�سحاب تلك يف 
ذل����ك ال�سب����اح، لكنه تاأخ����ر يف النوم 
ب�سبب ال�سهر لوقت متاأخر من الليلة 
ال�سابق����ة. ووفقا ملا ذكره الأخ الأكرب 
يف  جاك�س����ون،  جريم����ني  ملاي����كل، 
�سريته الذاتي����ة "اأنت ل�ست وحيدا.. 
مايكل: بعيون الأخ". كتب: "حل�سن 
احل����ظ، مل يكن لدى اأي منا دليل على 
اأن ماي����كل كان من املق����رر اأن يح�سر 
اجتماع����ا يف ذلك ال�سب����اح يف اأعلى 
اأح����د الربج����ني التواأم����ني.. اكت�سفنا 
ه����ذا فق����ط عندم����ا ات�سل����ت والدت����ه 
بالفندق للتاأكد م����ن اأنه بخري. تركته 
هي وريبي جاك�سون، وعدد قليل من 
الآخرين هناك حوايل ال�ساعة الثالثة 
اأنق����ذت املمثل����ة غوينيث  �سباح����ا". 

بال����رو حي����اة موظف����ة ب�س����كل غ����ري 
متوق����ع يف �سباح الي����وم الذي وقع 
فيه احل����ادث املروع. فاأثناء جلو�سها 
يف �سيارة مر�سيد�ش ريا�سية ف�سية 
الل����ون، اندفعت املوظف����ة التي تعمل 
يف مقهى �ستاربك�ش لرا كالرك اأمام 

�سيارة غويني����ث بالرو ومل ت�سدق 
من كانت ت����راه يف ال�سيارة. لكن رد 
فعل لرا املذه����ل واللقاء الق�سري مع 
بال����رو جعله����ا تتاأخ����ر ع����ن قطارها 
الذي كان متوجها اإىل مركز التجارة 
العامل����ي، حيث كانت تعم����ل يف فرع 

للمقه����ى باأح����د الربج����ني، فب����دل من 
اجللو�����ش عل����ى مكتبه����ا، كان����ت يف 

حلظة الهجوم ترجل من القطار.
بعد عقد من الزمان، اعرفت بالرو 
ب����اأن ه����ذا احل����دث الق�س����ري ل ي����زال 
ي�سبب لها "ق�سعري����رة"، وقالت: "ل 
اأ�ستطي����ع اأن اأ�سدق ع����دد الأ�سخا�ش 
الآخرين الذين غ����ريوا جمرى حياة 

الغرباء يف ذلك اليوم".
الذي����ن  الآخري����ن  امل�ساه����ري  وم����ن 
جنوا م����ن "املذبحة"، موؤلف برنامج 
"فاميل����ي غاي"، �سي����ث ماكفارلين، 
عل����ى  للذه����اب  يخط����ط  كان  ال����ذي 
الت����ي  الطائ����رات  تل����ك  م����ن  واح����دة 

�ساركت يف الهجمات.
غري اأن ماكفارلين مل يكن قادرا على 

ال�سف����ر يف ذلك الي����وم ب�سبب �سداع 
اأ�ساب����ه وم�سكل����ة يف احلج����ز، حيث 
اأخربه وكي����ل ال�سفري����ات اأن الرحلة 
ال�ساعة 7:45 �سباحا كان من املقرر 
اأن تغ����ادر يف ال�ساعة 8:15 �سباحا، 
ولك����ن عندما و�س����ل اإىل املطار، كان 
انته����ى  ق����د  الطائ����رة  اإىل  ال�سع����ود 
بالفع����ل، فا�سطر النج����م اإىل انتظار 

الرحلة التالية املتاحة.
وبع����د ف�سل����ه يف ال�سع����ود على منت 
الرحلة، ذه����ب ماكفارلين اإىل �سالة 
ال����ركاب للن����وم، لكن����ه ا�ستيق����ظ من 
نوم����ه بعد �ساع����ة، وكان مرعوبا من 
الأخب����ار الت����ي �سمعه����ا ع����ن حتط����م 
الطائرة ومقتل جميع من كانوا على 

متنها.

عامر موؤيد 

ويقول خمرج الفيلم احمد يا�سني يف حديثه 
ل�)امل���دى( ان "اجلائ���زة جاءت بع���د مناف�سة 
كبرية مع 100 فيلم تقريبا حيث ا�سفر الفرز 
النهائ���ي عن بق���اء 47 فيلم���ا وبالخري فزت 
باجلائ���زة ". وبني يا�س���ني ان "افالما كثرية 
كان���ت ممي���زة وبالخ�ش الف���الم الفريقية 
ولك���ن يف املح�سل���ة مت اختيارن���ا كاف�س���ل 
فيلم"، م�سريا اىل ان "دعوات عديدة جاءت 
اىل الفيل���م  ومنه���ا مهرج���ان اجلون���ا الذي 
ي�سرف علي���ه املخرج انت�سال التميمي �سمن 

فئة الفالم يف طور املونتاج".
وح���ول �سعوبة انتاج الفيل���م يقول "العمل 
ا�ستم���ر م���ا يق���ارب 7 �سن���وات م���ن مرحل���ة 
الكتاب���ة وحت���ى امتام���ه وواجهن���ا �سعوبة 
يف النت���اج حت���ى قدوم �سرك���ة ع�ستار التي 

انتجت الفيل���م بالكامل". واكد يا�سني "لدي 
رغب���ة كب���رية يف عر����ش الفيل���م يف العراق 
لنه يتكلم عن رحل���ة عراقية خال�سة"، لفتا 
اىل ان فيلم اجلنائن املعلقة هو  فيلم عراقي 

م���ن الف���ه اىل يائه وبكل الك���وادر.  وبني ان 
مبتدئني  هم  الفيلم  العاملني يف  من  "كثريا 
لكن ان���ا فخور به���م حيث اجته���دوا لجناز 
الفيل���م حيث ان لغ���ة التوا�س���ل ال�سينمائي 

اللغ���ة  بغ���داد  لك���ن يف  الع���امل  واح���دة يف 
خمتلفة ".

وذك���ر ان���ه "ب���داأ بالكتاب���ة ع���ن فيل���م جديد 
يخ����ش العراق اي�س���ا ف�سال ع���ن عمله على 
فيل���م وثائق���ي طوي���ل ا�ساف���ة اىل م�ساركته 
باك���ر م���ن م�س���روع ي�س���ور يف العا�سم���ة 

بغداد".
وفكرة الفيلم م�ستوحاة، من احداث حقيقية 
وتواج���د  الطائف���ي  القت���ال  اأي���ام  ح�سل���ت 
الق���وات الع�سكري���ة المريكي���ة املحتل���ة يف 
بغداد والق�سة هي عن �سبي يعمل مع �ساب 
عم���ره ٢8 عاما، يف طم���ر �سحي كبري باحد 
احياء بغداد ومن هناك تبداأ الق�سة اخلا�سة 
بالفيل���م.  بينم���ا تق���ول منتج���ة الفيلم هدى 
الكاظم���ي يف حديثه���ا ل�)امل���دى( اإن "انت���اج 
فيلم جنائن معلقة مير حاليا مبراحل الفيلم 
املتع���ارف عليه���ا وحالي���ا يدخ���ل مبراحل���ه 

الأوىل يف مرحل���ة م���ا بع���د الإنت���اج، حي���ث 
يتع���ذر اإجن���ازه ب�سورة �سريع���ة كما نطمح 
ب�سب���ب �سع���ف التمويل. حي���ث مت ت�سوير 
الفيل���م من قبل الدعم املحلي وعلى امل�ستوى 
احلكومي يعترب كب���ريا مقارنة مع امل�ساريع 
ال�سينمائي���ة ال�سابق���ة خ�سو�س���ا من وزارة 
الثقاف���ة العراقي���ة حي���ث مت دع���م امل�س���روع 
ماديا �سم���ن منحة الأفالم لالإنت���اج التي مت 
الت�سوي���ت على الأف���الم املمنوح���ة، اإ�سافة 
اللوج�ستي���ة  واملوافق���ات  الت�سهي���الت  اىل 
الت���ي قدمتها كل م���ن قناة العراقي���ة ودائرة 
واي�س���ا  اخلارجي���ة  الثقافي���ة  العالق���ات 
احل�س���ول على احلماية لفري���ق العمل اثناء 
الت�سوي���ر من قب���ل وزارة الداخلية واهايل 
مدين���ة ال�س���در بتاأم���ني املواقع ط���ول فرة 
الإنت���اج والتح�سري، ف�سال ع���ن دور وزارة 

ال�سحة كذلك".
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