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 بغداد/ تميم الح�صن

تطرح الطراف ال�سيا�س���ية فكرتني حول 
م�سري احل�سد ال�سعبي بعد النتخابات، 
الذي تتم���رد احيانا بع����ض ف�سائله على 

احلكومة: الدمج او ال�سيطرة.
الفكرت���ان مرفو�ست���ان بدرجات خمتلفة 
للح�س���د،  التابع���ة  الق���وى  بع����ض  ل���دى 
ل�سب���اب تتعل���ق بع���دم الثق���ة بالق���وات 
النظامية واخرى بالهيمنة والمتيازات.
البح���ث يف م�ستقب���ل احل�سد ط���رح عدة 

مرات من قبل رئي�سي حكومتني �سابقني، 
لكن و�سل اىل طريق م�سدود.

وزعي���م التيار ال�س���دري مقتدى ال�سدر، 
حتدث اكرث من مرة ع���ن فكرة "الدمج"، 
ويعي���د التيار طرحه���ا الآن يف م�سروعه 

النتخابي.
بع����ض  ان  �سيا�سي���ة،  جه���ات  تعتق���د 
الف�سائل هي اأدوات انتخابية، حيث يتم 
ا�ستخدامه���ا يف اإجب���ار ناخبني يف مدن 
معينة، وا�سافة اىل ا�سوات عنا�سر تلك 

اجلماعات.

ل يع���رف بالتحدي���د عدد اف���راد احل�سد، 
لكن يت���م تداول ارقام بني 120 اىل 150 
ال���ف، وموؤخ���را مت���ت اإ�ساف���ة 30 ال���ف 

�سمن املف�سوخة عقودهم.
م�سدر �سيا�سي ق���ال ل�)املدى( ان "التيار 
ال�س���دري ومع���ه بع����ض الق���وى ال�سنية 
تط���رح فك���رة دم���ج احل�س���د ال�سعبي يف 
املوؤ�س�س���ات المني���ة"، مبين���ا ان هن���اك 
عل���ى  ال�سيط���رة  "وه���و  اآخ���ر  طرح���ا 

احل�سد".
ويرف�ض نواب التيار التعليق على فكرة 

الدمج، باملقابل يقول نائب عن الفتح، ان 
بع�ض الق���وى ال�سيا�سية تريد ان "يكون 

احل�سد حتت رقابة ال�سباط"!
وي�سي���ف خمت���ار املو�س���وي النائب عن 
نينوى، ان :"التيار ال�سدري ي�سع فكرة 

الدمج �سمن �سعارات النتخابات".
ويوؤك���د النائ���ب ان الفت���ح "يرف�ض فكرة 
الدمج لن القوات المنية واجلي�ض غري 
قادري���ن على القي���ام بواجبهما كما حدث 

يف 2014".
 التفا�صيل �س3

قوى �صيعية ل تثق بالقوات النظامية وتخ�صى �صطوة ال�صباط

م�سير الح�سد بعد االنتخابات:
 بغداد/ فرا�س عدنان الدمج اأو ال�سيطرة على الف�سائل

تابع���ة  قتالي���ة  قطع���ات  ث���الث  تعت���زم 
للق���وات الأجنبية مغ���ادرة البالد نهاية 
ال�سهر احل���ايل، �سمن خطة الن�سحاب 
الكام���ل املح���ددة مبوعد زمن���ي اأق�ساه 

31 كانون الأول املقبل.
قي���ادة  تتطل���ع  وق���ت  يف  ذل���ك  ياأت���ي 
ا�ستم���رار  اإىل  امل�سرتك���ة  العملي���ات 
التع���اون ل�سيما على �سعي���د التدريب 

والتاأهيل.
الع�سكري���ة  القي���ادة  اأق���رت  وفيم���ا 
باحلاج���ة للدع���م على �سعي���د الطريان 
املقات���ل، اأفادت ب���اأن ال�ستعانة ب�سالح 
اجلو للتحالف ال���دويل �سيكون بطلب 

ر�سم���ي، وردت عل���ى خم���اوف تك���رار 
الق���وات  ب���اأن  الأفغ���اين  ال�سيناري���و 
العراقية مت�سك باأغلب املع�سكرات منذ 

ثمانية اأ�سهر.
ويقول املتح���دث با�سم القيادة حت�سني 
اخلفاج���ي، يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، 
اإن "التف���اق مع اجلان���ب الأمريكي ما 
زال م�ستم���رًا ب�س���اأن الن�سحاب الكامل 
للقوات القتالية يف 31 من �سهر كانون 

الأول املقبل".
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "نهاية ال�سهر 
ث���الث  ان�سح���اب  �سي�سه���د  احل���ايل 
وج���ود  تقلي���ل  م���ع  قتالي���ة،  قطع���ات 
القي���ادة من فيل���ق اإىل وح���دة �سغرية 
والدع���م  ال�ست�س���ارة  تق���دمي  واجبه���ا 

اللوج�ستي والتدريب ورفع القدرات".
واأ�سار، اإىل اأن "عدد املتواجدين حاليًا 
نحو 2500 مقاتل، موزعني يف قاعدتي 

عني الأ�سد ومطار حرير باربيل".
"التحال���ف  اأن  اخلفاج���ي،  واأو�س���ح 
ال���دويل ه���و م���ن يت���وىل حتدي���د ع���دد 
القوات املن�سحبة نهاية ال�سهر احلايل، 
وبعده���ا �سيت���م و�س���ع ج���دول زمن���ي 

لإكمال عملية الن�سحاب".
ويوا�س���ل، اأن "التف���اق ت�سم���ن اأي�سًا 
الع���زم  عملي���ة  م���ن  العن���وان  تغي���ري 
ال�سلب، التي اأتت بدعوة من احلكومة 
العراقي���ة، اإىل وح���دة �سغ���رية تتوىل 

عملية الدعم والتن�سيق".
 التفا�صيل �س2

العمليات الم�صتركة ل ت�صتبعد الحاجة للطيران الدولي في هجمات خا�صة

ثالث قطعات اأميركية ت�ستعد لمغادرة 
العراق قبل نهاية اأيلول

في حوار مع المدى:

 ترجمة / حامد اأحمد

الت����ي  النتخاب����ات  ان  اىل  خ����راء  اأ�س����ار 
م����ن  املقب����ل  ال�سه����ر  الع����راق  يف  �ستج����ري 
غ����ري املحتم����ل ان ت����وؤدي اىل تغي����ري حقيقي 
للو�س����ع ال�سيا�سي يف البلد م����ا مل تكن هناك 
م�ساركة وا�سعة للناخبني ومر�سحني جدد ل 

يتناف�سون على نف�ض الكرا�سي.
مالي����ني العراقي����ني ي�ستع����دون للتوج����ه اىل 
الأول  ت�سري����ن   10 يف  الق����رتاع  �سنادي����ق 
املقب����ل للت�سوي����ت عل����ى برملان جدي����د، تبدو 
ه����ذه النتخاب����ات كاختب����ار حيوي فيم����ا اإذا 

حتقي����ق  يف  بوعوده����ا  احلكوم����ة  �ستلت����زم 
ا�سالح ودميقراطية.

وا�سنط����ن  معه����د  زمي����ل  نايت�����ض،  ماي����كل 
ل�سيا�سات ال�سرق الأدنى واخلبري بال�سوؤون 
العراقي����ة، قال ملوق����ع ذي نا�سينال الخباري 
فق����ط ان جتل����ب النتخاب����ات  املمك����ن  "م����ن 
تغي����ريا حقيقي����ا اذا ما كانت ن�سب����ة امل�ساركة 
بالت�سوي����ت عالي����ة واذا م����ا تعاون����ت حركة 
ال�سب����اب عل����ى ان ل يتناف�س����ون عل����ى نف�����ض 

املقاعد الرملانية".
ق�س����م م����ن ن�سط����اء الع����راق، الذي����ن �ساركوا 
احلكوم����ة،  �س����د  العام����ة  الحتجاج����ات  يف 

ق����د اأطلق����وا اأحزاب����ا �سيا�سي����ة للمناف�سة يف 
النتخاب����ات الوطني����ة. العديد م����ن املراقبني 
يقول����ون انه لديهم المكاني����ة لدخول امليدان 

ال�سيا�سي للبالد واأن يحققوا تغيريا نافعا.
تكات����ف  م����ا  "اإذا  نايت�����ض  الباح����ث  يق����ول 
امل�ستقل����ون �سوية فقد يتمكن����ون من ت�سكيل 
كتلة جدي����دة، ولكنه �سيتطل����ب منهم التفاق 
ب�سرعة على رئي�ض لهم وان يكونوا منظمني 
اأك����رث، ويبدو من غ����ري املحتم����ل حتقيقه يف 
الوقت الراهن. ولكن قد يكون ذلك ممكنا يف 

النتخابات الوطنية القادمة عام 2025".
       التفا�صيل �س3

خبراء يقولون اإنه من غير المحتمل اأن تغير النتخابات المنظومة ال�صيا�صية للبلد

تحقيق ذلك يعتمد على الم�ساركة الوا�سعة بالت�سويت 
وتكاتف المر�سحين الم�ستقلين للتغيير

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأخف���ق جمل����ض الن���واب يف عق���د جل�سة 
يتوق���ع اأنه���ا الأخ���رية م���ن عم���ر دورته 
احلالي���ة، وي���رى نواب كان���وا حا�سرين 
اأن الن�سغال بالدعاي���ة النتخابية اأف�سل 
جه���ود اإحي���اء ال�سلط���ة الت�سريعية التي 

تعطلت منذ اأكرث من �سهرين.
يف  الكن���اين،  اأحم���د  النائ���ب  ويق���ول 
"الواج���ب  اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح 
الد�ست���وري يفر�ض على اأع�ساء الرملان 
موا�سل���ة اجلل�سات اإىل اآخ���ر يوم، وهو 

يف ال�سابع من ال�سهر املقبل".
وتاب���ع الكن���اين، اأن "ع���ددًا م���ن النواب 
كان���وا حا�سرين يف الرمل���ان اأم�ض، لكن 
ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب مل ننجح يف 

عقد اجلل�سة".
واأ�س���ار، اإىل "ع���دد م���ن القوان���ني املهمة 
مناق�سته���ا،  املفرت����ض  م���ن  كان  الت���ي 
والت�سوي���ت عليه���ا"، واأرج���ع ذل���ك اإىل 
"اأ�سب���اب عدي���دة م���ن بينه���ا الن�سغ���ال 
ن���واب  وهن���اك  النتخابي���ة،  بالدعاي���ة 
اآخ���رون مل يقوم���وا بالرت�س���ح، وفقدوا 

احلما�ض على احل�سور".
وب���نينّ الكن���اين، اأن "عق���د جل�س���ة خالل 
م���ا تبقى من ال���دورة النتخابي���ة اأ�سبح 
اأم���ر  ولعل���ه  كب���رية،  �سعوب���ة  يواج���ه 
"اأغل���ب  اأن  اإىل  منوه���ًا  م�ستحي���ل"، 

ومن�سغل���ون  حمافظاته���م،  يف  الن���واب 
بالدعاي���ة النتخابية والرتويج للرامج 
الت���ي ت�ساعدهم عل���ى ك�سب اأكر عدد من 

الأ�سوات".
و�س���دد، عل���ى اأن "�سيناريو ع���دم اكتمال 
الن�س���اب ق���د تك���رر لأك���رث من م���رة منذ 
انتهاء العطل���ة الت�سريعية، وبالتايل فاأن 
ال���دورة النتخابية احلالية قد انتهت من 

الناحية العملية".
وانته���ى الكن���اين، اإىل اأن "الرملان كان 
من املفرت�ض اأن ينهي اأعماله بالت�سويت 

عل���ى قوان���ني مهم���ة كان���ت مدرج���ة على 
جدول اأعمال جل�سة الأم�ض".

وكان جمل����ض النواب ق���د دخل يف عطلة 
ت�سريعي���ة ا�ستم���رت ل�سهري���ن، وانتهت 
مطل���ع ال�سه���ر احل���ايل، وح���اول بعدها 
عق���د جل�سة كان م�سريه���ا الف�سل ب�سبب 

الن�ساب.
اله���ادي  عب���د  النائ���ب  ذك���ر  ذل���ك،  اإىل 
ال�سعداوي، ل�)املدى(، اأن "اجلل�سة التي 
ر عقدها ي���وم اأم�ض �سهدت  كان م���ن املقرنّ
غياب رئي�ض املجل����ض حممد احللبو�سي 

فكي���ف  الكعب���ي  ح�س���ن  الأول  ونائب���ه 
بالنواب اأن يح�سروا؟".

واأ�س���اف ال�سع���داوي، اأن "غي���اب هيئة 
الرئا�س���ة يظه���ر اأنه���ا ل ترغ���ب يف عق���د 
جل�سات والدعوة لها كانت جمرد لغايات 

اإعالمية".
ويتفق م���ع الكن���اين عل���ى، اأن "ان�سغال 
الن���واب بالدعاي���ة النتخابي���ة ه���ي م���ن 
منعتهم من احل�سور اإىل اجلل�سة وكذلك 

الزيارة الأربعينية".
ول يتوقع ال�سع���داوي، "وجود اإمكانية 
لعق���د جل�س���ة جدي���دة واإن مت���ت الدعوة 
اإليه���ا �سيك���ون م�سريه���ا الف�س���ل اأي�س���ًا 

ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب".
وم�سى ال�سعداوي، اإىل اأن "عمر الدورة 
النتخابي���ة �سينته���ي ي���وم ال�ساب���ع من 
ال�سهر املقب���ل، ومل يتبق �سي���ئ على ذلك 
التاريخ، وبعدها �سنكون اأمام انتخابات 
مبك���رة ناأمل م���ن خاللها اأن يت���م اختيار 

برملان قوي قادر على القيام مبهامه".
ر اأن ت�سه���د جل�س���ة يوم  وكان م���ن املق���رنّ
اأم����ض الت�سوي���ت عل���ى قوان���ني الندية 
الريا�سي���ة وحماي���ة املوظ���ف احلقوقي 
وتعدي���ل قان���ون الإقام���ة وقان���ون نقابة 
املرجمني وقانون امل�سادقة على اتفاقية 
تخ�ض اجلرف القاري، ف�ساًل عن القراءة 
الثاني���ة ملق���رتح تعديل قان���ون الحوال 

ال�سخ�سية املتعلق باأحكام احل�سانة.

�صهدت تخلف هيئة الرئا�صة عن الح�صور!

 خا�س/ المدى

م���ا ت���زال اخلروق���ات الع�سكري���ة الرتكية 
ل�سي���ادة العراق م�ستمرة رغ���م التنديدات 
واملطالبات العديدة لوقف تلك النتهاكات، 
وعزا نواب اأ�سباب النتهاكات اىل �سعف 
الدول���ة وقل���ة المكاني���ات ل���دى الق���وات 

القتالية العراقية.
الكيلوم���رتات  ع�س���رات  تركي���ا  وحتت���ل 
وت�س���ع  العراقي���ة،  الرا�س���ي  عم���ق  يف 
الع�سرات من الثكنات والنقاط الع�سكرية 

داخل اقليم كرد�ستان اأي�سا.

ويقول ع�سو جلنة المن والدفاع النيابية 
عبا����ض �س���روط يف حديث ل�)امل���دى(، اإن 
التوغل الرتكي  ب�س���اأن  "تري���رات تركيا 
يف الأرا�سي العراقية هي اأن قوات حزب 
العم���ال الكرد�ستاين Pkk، ته���دد امنهم 
وح���ق ال���رد مكف���ول بح�س���ب روؤيته���م"، 
م�س���ريا اىل ان "ذل���ك النته���اك الوا�س���ح 
ل�سي���ادة الدولة اظه���ر ال�سعف احلكومي 

الذي يعانيه العراق".
وي�سي���ف �س���روط، ان "الق���وات القتالية 
يف الع���راق م���ا ت���زال ت�سك���و م���ن نق����ض 
"املع���دات  ان  اىل  لفت���ا  املع���دات"،  يف 

املطل���وب". بامل�ست���وى  لي�س���ت  القتالي���ة 
وي���رى ع�سو جلن���ة الم���ن النيابي���ة، اأن 
العراقية تعد  للق���وات  القتالية  "املع���دات 
الأق���ل كف���اءة بالن�سب���ة ل���دول اجل���وار"، 
مردف���ا ان "احلكوم���ة الرتكي���ة تدع���ي ان 
هناك تن�سيقا مع احلكومة العراقية ب�ساأن 

توغل قواتها يف اأرا�سينا".
ويبلغ تع���داد القوات الرتكي���ة املتواجدة 
داخ���ل الرا�س���ي العراقي���ة نح���و 3 اآلف 
ع�سك���ري، وه���و رق���م قاب���ل للزي���ادة م���ع 

احتمالية �سن عمليات برية وا�سعة.
 التفا�صيل �س2

انتهاكات م�ستمرة ل�سيادة العراق.. "التوغل 
التركي" يتو�سع وال�سمت �سيد الموقف

 متابعة/المدى

حت���دث تقرير فرن�سي بنرة مت�سائمة عن 
ن�سب امل�سارك���ة يف النتخابات الرملانية 
اح���داث  عل���ى  قدرته���ا  وم���دى  املقبل���ة 
تغي���ريات ايجابية يف الع���راق بال�سافة 
اىل ال�سك���وك يف نزاهتها ويعتر التقرير 
اإح���دى  ه���ي  املبك���رة  النتخاب���ات  ان 
التن���ازلت القليلة الت���ي قدمتها ال�سلطات 

اىل املحتجني يف عام 2019.
ونق���ل التقري���ر احادي���ث ملواطن���ني مث���ل 

�سج���اد، البالغ م���ن العم���ر 23 عاما، الذي 
يق���ول ان���ه لي����ض متحم�س���ا للم�ساركة يف 
كل  اأن  معت���را  الرملاني���ة،  النتخاب���ات 
برامج املر�سحني تقت�س���ر على "الوعود" 

التي لن تنفذ يف راأيه.
ويجل����ض �سج���اد يف باح���ة مقه���ى و�سط 
بغ���داد، وحاله كحال كثريي���ن يف العراق 
ل يبالون وي�سع���رون بالياأ�ض من حت�سن 
اأو�س���اع بالدهم عر النتخابات، بح�سب 
النب���اء  وكال���ة  ن�سرت���ه  ال���ذي  التقري���ر 

الفرن�سية.

وانت�س���رت يف ال�ساح���ات العامة والطرق 
الرئي�س���ة يف بغ���داد، ويف كل مدن البالد، 
�س���ور ومل�سق���ات كب���رية ملر�سح���ني م���ن 
خمتلف الكت���ل ال�سيا�سي���ة وم�ستقلني يف 
اإطار حمل���ة النتخاب���ات املبك���رة. بع�ض 
ه���وؤلء �سيا�سيون ب���ارزون واآخرون غري 
معروف���ني. ويعق���د مر�سح���ون جتمع���ات 
يومية بح�س���ور وجهاء وزعم���اء ع�سائر 
بح�س���ب  الأ�س���وات،  جلم���ع  وموؤيدي���ن 

الوكالة الفرن�سية.
 التفا�صيل �س2

تقرير فرن�سي يتحدث بت�ساوؤم عن االنتخابات العراقية

البرلم��ان يف�س��ل في عق��د جل�س��ة "اأخي��رة" قب��ل االنتخابات

امراأة واطفالها ينقلون )طابوق التفلي�ش( اىل حيث ميكن بيعه.. عد�سة: حممود روؤوف



 خا�ص/ املدى

ما تزال اخلروقات 
الع�سكرية الرتكية 

ل�سيادة العراق م�ستمرة 
رغم التنديدات 

واملطالبات العديدة 
لوقف تلك االنتهاكات، 

وعزا نواب اأ�سباب 
االنتهاكات اىل �سعف 

الدولة وقلة االمكانيات 
لدى القوات القتالية 

العراقية. وحتتل تركيا 
ع�سرات الكيلومرتات يف 

عمق االرا�سي العراقية، 
وت�سع الع�سرات من 

الثكنات والنقاط 
الع�سكرية داخل اقليم 

كرد�ستان اأي�سا.

ويق���ول ع�ض���و جلن���ة االم���ن والدفاع 
النيابي���ة عبا����س �ض���روط يف حدي���ث 
تركي���ا  "تربي���رات  اإن  ل�)امل���دى(، 
ب�ض���اأن التوغ���ل الرتكي يف االأرا�ض���ي 
العراقي���ة ه���و اأن قوات ح���زب العمال 
الكرد�ضتاين Pkk، تهدد امنهم وحق 
الرد مكفول بح�ض���ب روؤيتهم"، م�ضريا 
اىل ان "ذلك االنتهاك الوا�ضح ل�ضيادة 
الدولة اظهر ال�ض���عف احلكومي الذي 

يعانيه العراق".
وي�ضيف �ضروط، ان "القوات القتالية 
يف الع���راق ما تزال ت�ضك���و من نق�س 
يف املع���دات"، الفت���ا اىل ان "املع���دات 

القتالية لي�ضت بامل�ضتوى املطلوب".
ويرى ع�ض���و جلنة االمن النيابية، اأن 
"املعدات القتالية للقوات العراقية تعد 
االأقل كفاءة بالن�ضب���ة لدول اجلوار"، 
مردفا ان "احلكومة الرتكية تدعي ان 
هن���اك تن�ضيقا مع احلكوم���ة العراقية 

ب�ضاأن توغل قواتها يف اأرا�ضينا".
الرتكي���ة  الق���وات  تع���داد  ويبل���غ 
املتواجدة داخ���ل االرا�ض���ي العراقية 
نح���و 3 اآالف ع�ضكري، وهو رقم قابل 
للزي���ادة م���ع احتمالي���ة �ض���ن عمليات 
بري���ة وا�ضعة. واأعلن���ت وزارة الدفاع 
الرتكي���ة، االأ�ضب���وع املا�ضي، حتييد 9 
م���ن عنا�ضر حزب العمال الكرد�ضتاين 

�ضمايل العراق.
وقالت الوزارة يف بيان، اإنها توا�ضل 
)االإرهابي���ن(  م���ن  املنطق���ة  تطه���ري 
بحزم واإ�ض���رار. واأ�ضافت اأن القوات 
امل�ضلح���ة الرتكي���ة متكنت م���ن حتييد 
9 اإرهابي���ن يف منطقة عملية "خملب 

النمر".

ويف 17 كانون الثاين املا�ضي، اأطلقت 
تركيا عملية "خملب النمر" يف منطقة 
"حفتانن" �ضمايل العراق، �ضد حزب 
العم���ال الكرد�ضت���اين، وتعت���رب ه���ذه 
العملي���ة الثاني���ة �ضمايل الع���راق بعد 
انطلقت يف 15  الن�ضر" التي  "خملب 

حزيران الفائت.
ويق���در وج���ود 4 اآالف م�ضل���ح تاب���ع 
كرد�ضت���ان،  مناط���ق  يف   pkk ل���� 
و�ضنج���ار، وهي اك���ر املناط���ق التي 
تقلق انقرة، ويدي���ر احلزب املعار�س 
لرتكي���ا ال�ضلطة يف �ضنج���ار منذ اكر 
ابرم���ت حكومت���ا  فيم���ا  عام���ن،  م���ن 
بغداد واربيل الع���ام املا�ضي، اتفاقية 
الإخ���اء املدين���ة من امل�ضلح���ن ومنهم 
ح���زب العمال. بدوره يق���ول املخت�س 
بال�ض���اأن االأمن���ي احم���د ال�ضريف���ي يف 
حدي���ث ل�)املدى(، اإن "ق���رار احلكومة 
القا�ض���ي بخ���روج الق���وات االمريكية 
اىل  املج���ال  �ضيف�ض���ح  الع���راق  م���ن 
الق���وات الرتكية بالتوغ���ل اكر داخل 

االأرا�ض���ي العراقية لتعزي���ز وجودها 
متهيدا لعام 2023".

وي�ضيف ال�ضريفي، ان "�ضانع القرار 
ال�ضيا�ض���ي ال ميتل���ك ق���درة املواجه���ة 
اأن  مبين���ا  تركي���ا"،  م���ع  واال�ضتب���اك 
"املوارد ال�ضاغطة يف املواجهة تفتقر 

اىل امل�ضتوى املطلوب".
وي���رى املخت����س بال�ض���اأن االأمن���ي اأن 
رئي����س  ب���ن  ترب���ط  الت���ي  "العاق���ة 
الوزراء م�ضطف���ى الكاظمي بالرئي�س 
الرتك���ي رج���ب طي���ب اأردوغ���ان اأحد 
يف  الرتكي���ة  الق���وات  بق���اء  اأ�ضب���اب 
"زي���ارة  اأن  اىل  الفت���ا  الع���راق"، 
الكاظم���ي اىل تركي���ا مل تك���ن زي���ارة 

رئي�س وامنا كانت زيارة �ضديق".
م���ن جهت���ه، يق���ول املخت����س بال�ضاأن 
ال�ضيا�ضي حم���زة م�ضطفى يف حديث 
احلالي���ة  "احلكوم���ة  اإن  ل�)امل���دى( 
واحلكوم���ات ال�ضابق���ة موقفه���ا جتاه 
اىل  يرتق���ي  ال  الرتكي���ة  اخلروق���ات 

م�ضتوى امل�ضوؤولية".

وي�ضي���ف م�ضطفى، اأن "الدبلوما�ضية 
وحده���ا ال تكفي الإنه���اء اخلروقات"، 
م�ض���ريا اىل ان "احلكومة ال ت�ضتطيع 
�ض���وى ا�ض���دار بيان���ات او ا�ضتدع���اء 

ال�ضفري الرتكي".
وي���رى املخت����س بال�ض���اأن ال�ضيا�ض���ي 
اأن "املوقف الوطن���ي يجب ان يوحد، 
اوراق  احلكوم���ة  ت�ضتخ���دم  وان 
ال�ضغط �ضد تركيا وا�ضتثمار اجلانب 

التجاري الذي بن العراق وتركيا".
ويف نهاي���ة اآب املا�ض���ي، اأك���د وزي���ر 
الدف���اع جمع���ة عن���اد، اأن اخلروق���ات 
الع�ضكري���ة الرتكي���ة ل�ضي���ادة الع���راق 
له���ا م���ربرات، م�ض���ريًا اإىل اتفاقي���ات 

والتزامات دولية تربط البلدين.
وق���ال عناد، خ���ال م�ضاركت���ه مبلتقى 
اإن  بغ���داد،  يف  للح���وار  الرافدي���ن 
العراق  ل�ضيادة  الرتكي���ة  "اخلروقات 
له���ا م���ربرات، واأن اجلي����س الرتك���ي 
العم���ال  ح���زب  مبحارب���ة  يق���وم 
يف  يتواج���د  ال���ذي  الكرد�ضت���اين 
االأرا�ض���ي الوع���رة باإقلي���م كرد�ضت���ان 

و�ضمايل العراق".
معر����س حديث���ه  يف  عن���اد  واأ�ض���اف 
عن �ضي���ادة الع���راق اأن جميع امل�ضاكل 
ب���داأت بعد دخ���ول الق���وات االأمريكية 
اإىل الع���راق الإ�ضقاط النظ���ام ال�ضابق، 
م�ضيف���ًا اأن الب���اد مرتبط���ة بقوان���ن 

دولية ومعاهدات ومواثيق.
واأ�ض���ار اىل اأن م�ضاألة التوغل الرتكي 
حلدود العراق م�ضاأل���ة خمتلفة، مبّينًا 
اأن احلكوم���ة العراقي���ة ب�ض���دد اإن�ضاء 
مرك���ز عراق���ي ترك���ي م�ض���رتك الإدارة 

العمليات الع�ضكرية.
تن�ضيق���ًا  هن���اك  اأن  الوزي���ر،  وب���ن، 
م�ض���رتكًا ب���ن الع���راق وتركي���ا ولكن 
والعملي���ات،  احل���وادث  ب���كل  لي����س 
داعيًا اإىل عدم ربط التن�ضيق امل�ضرتك 

وال�ضلوك الرتكي ب�ضيادة الباد.

العدد )5028( ال�ضنة التا�ضعة ع�ضرة - الثاثاء )21( اأيلول 2021سياسة
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

طبعت مبطابع موؤ�ض�ضة املدى لاعام والثقافة والفنون

 جريدة �سيا�سية يومية ت�سدر عن موؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئي�ص جمل�ص االدارة رئي�ص التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media، culture & Art

بغداد. �ضارع اأبو نوا�س
حملة 102 - زقاق 13 - بناء 141

هاتف: 9647702799999 +
+ 9647808080800           

كرد�ضتان. اأربيل. �ضارع برايتي
دم�ضق. �ضارع كرجية حداد

هاتف: 9647706444490 +

بريوت. احلمرا.�ضارع ليون
بناية من�ضور. الطابق االول

+ 96170615017

التوزيع: وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا: بغداد/ كرد�ضتان/ دم�ضق/ 

بريوت/ القاهرة/ قرب�س

املدير العام
غادة العاملي 

رئي�ص التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�سر ال�سامل

 بغداد/ فرا�ص عدنان

تعتزم ثالث قطعات قتالية 
تابعة للقوات االأجنبية مغادرة 

البالد نهاية ال�سهر احلايل، �سمن 
خطة االن�سحاب الكامل املحددة 

مبوعد زمني اأق�ساه31 كانون 
االأول املقبل.

ياأتي ذلك يف وقت تتطلع قيادة 
العمليات امل�سرتكة اإىل ا�ستمرار 

التعاون ال�سيما على �سعيد 
التدريب والتاأهيل.

وفيم����ا اأق����رت القي����ادة الع�ضكرية باحلاج����ة للدعم 
على �ضعيد الطريان املقاتل، اأفادت باأن اال�ضتعانة 
ب�ض����اح اجل����و للتحال����ف ال����دويل �ضيك����ون بطلب 
ر�ضم����ي، وردت عل����ى خم����اوف تك����رار ال�ضيناريو 
االأفغ����اين ب����اأن الق����وات العراقي����ة مت�ض����ك باأغل����ب 
املع�ضك����رات من����ذ ثماني����ة اأ�ضهر. ويق����ول املتحدث 
با�ضم القيادة حت�ض����ن اخلفاجي، يف ت�ضريح اإىل 
)املدى(، اإن "االتفاق مع اجلانب االأمريكي ما زال 
م�ضتم����رًا ب����اأن االن�ضحاب الكامل للق����وات القتالية 

يف 31 من �ضهر كانون االأول املقبل".
واأ�ض����اف اخلفاج����ي، اأن "نهاي����ة ال�ضه����ر احل����ايل 
�ضي�ضه����د ان�ضحاب ثاث قطع����ات قتالية، مع تقليل 
وجود القيادة من فيلق اإىل وحدة �ضغرية واجبها 
تقدمي اال�ضت�ضارة والدع����م اللوج�ضتي والتدريب 

ورفع القدرات".
واأ�ض����ار، اإىل اأن "ع����دد املتواجدي����ن حالي����ًا نح����و 
2500 مقات����ل، موزع����ن يف قاعدت����ي ع����ن االأ�ضد 
اخلفاج����ي،  واأو�ض����ح  باربي����ل".  حري����ر  ومط����ار 
اأن "التحال����ف ال����دويل ه����و م����ن يت����وىل حتدي����د 
ع����دد الق����وات املن�ضحب����ة نهاي����ة ال�ضه����ر احل����ايل، 

وبعدها �ضيت����م و�ضع جدول زمن����ي الإكمال عملية 
االن�ضحاب". ويوا�ضل، اأن "االتفاق ت�ضمن اأي�ضًا 
تغيري العنوان من عملية العزم ال�ضلب، التي اأتت 
بدعوة من احلكومة العراقية، اإىل وحدة �ضغرية 
تتوىل عملية الدعم والتن�ضيق". و�ضدد اخلفاجي، 
على اأن "الق����وات الع�ضكرية يف جميع دول العامل 
بحاجة اإىل بناء قدرات وتدريب وتطوير، ولي�س 

فقط امل�ضورة".
يف  ا�ض����رتاكا  تتطل����ب  امله����ام  "ه����ذه  اأن  وراأى، 
الروؤي����ا"، منبه����ًا اإىل اأن "التحال����ف ال����دويل لديه 

اإمكاني����ات وقدرات ميكن اال�ضتف����ادة منها يف هذا 
املجال". وحت����دث اخلفاجي عن "اتف����اق املجتمع 
ال����دويل م����ع الع����راق على م�ضاع����دة قوات����ه وبناء 
قدراته����ا ورفع اإمكانياتها، وه����ذا تعهد مت تكراره 

يف اأكر من منا�ضبة لقواتنا امل�ضلحة".
وب����ن، اأن "الع����راق لدي����ه ق����وة جوي����ة وط����ريان 
للجي�����س، لك����ن يف بع�����س االأحيان ق����د نحتاج اإىل 
م����ن ال�ضرب����ات وا�ضتط����اع خ����ارج  ن����وع مع����ن 
الق����درات الوطنية، وه����ذا �ضيكون بطل����ب ر�ضمي 

مبوافقة قيادة العمليات امل�ضرتكة".

الع�ضكري����ة  القي����ادة  با�ض����م  املتح����دث  وا�ضتط����رد 
العراقي����ة، اأن "االإ�ضناد اجل����وي �ضياأتي من خارج 
العراق ولي�س داخله، ولن تكون على اأرا�ضينا اأية 
قاع����دة ت�ضتخدمه����ا الطائرات املقاتل����ة للتحالف". 
ون����وه، اإىل اأن القوة اجلوية العراقية بحاجة اإىل 
نوع مع����ن من الق����درات، ولكن ه����ذا ال يعني اأننا 
غ����ري قادرين على القي����ام مبهام الطلع����ات وتنفيذ 
�ضرب����ات �ض����د اأوكار االإره����اب"، م�ضت����دركًا "يف 
اأحيان ق����د تظهر لنا حتديات بحاج����ة اإىل عمليات 
نوعي����ة ب�ضاح يتمت����ع مبوا�ضفات وه����ذا يتطلب 

اال�ضتعانة بالتحالف الدويل".
االأمريك����ي  "االن�ضح����اب  ب����اأن  اخلفاج����ي،  واأف����اد 
م����ن الع����راق ل����ن يوؤث����ر يف الو�ض����ع االأمن����ي يف 
جمي����ع اأنح����اء الباد"، م�ض����ددًا على ع����دم اإمكانية 
"املقارن����ة �ضم����ن ه����ذا املج����ال م����ع م����ا جرى يف 
"اأغل����ب  اأن  اخلفاج����ي،  واأردف  اأفغان�ضت����ان". 
القواعد واملع�ضكرات مت ت�ضيلمها منذ مدة و�ضلت 
اإىل ثماني����ة اأ�ضه����ر، وت�ضغله����ا قوات اأم����ن عراقية 
اأ�ضب����ح لديه����ا الكث����ري م����ن عمليات التح����دي، ومل 
ن�ضهد حالة واحدة يف عدم توافر اإرادة للقتال �ضد 

التنظيم����ات االإرهابية". ولف����ت، اإىل اأن "عمليات 
نوعي����ة مهمة �ضنته����ا القوات العراقي����ة طيلة املدة 
املا�ضي����ة، متكن����ت م����ن خاله����ا اإيق����اف العديد من 
الهجم����ات االإرهابي����ة". وم�ض����ى اخلفاج����ي، اإىل 
اأن "الو�ض����ع الع����ام يظهر للمتاب����ع اأن املبادرة بيد 
القوات االأمنية، واأن االإرهاب ال ي�ضتطيع التفاعل 
م����ع ال�ضيط����رة الوا�ضحة للقطع����ات العراقية على 
جمي����ع االأرا�ض����ي". م����ن جانبه، ذك����ر ع�ضو جلنة 
االأمن والدفاع يف جمل�س النواب بدر الزيادي يف 
ت�ضري����ح اإىل )املدى(، اأن "االتف����اق على ان�ضحاب 
الق����وات االأجنبي����ة من العراق ال رجع����ة فيه، وهو 
م�ضتم����ر يف التنفي����ذ لغاي����ة موع����د نهائ����ي يف 31 
كان����ون االأول املقب����ل". وتاب����ع الزي����ادي، النائ����ب 
عن كتل����ة �ضائ����رون التابع����ة للتيار ال�ض����دري، اأن 
"الق����وات املن�ضحبة ل����ن تكون بعيدة من الناحية 
اجلغرافي����ة ع����ن الع����راق، فه����ي متواج����دة �ضمن 

حميطه االإقليمي، القواعد يف دول اخلليج".
قي����ادة  حتتاجه����ا  ق����د  م�ضاع����دة  "اأي����ة  اأن  وزاد، 
العمليات امل�ضرتك����ة يف العراق �ضوف يتم تلبيتها 
الدع����م  عل����ى �ضعي����د  املمكن����ة ال�ضيم����ا  بال�ضرع����ة 
اجل����وي". ولفت الزيادي، اإىل "ا�ضتمرار التعاون 
والتن�ضي����ق على �ضعي����د التدري����ب والتاأهيل"، اإال 
اأنه طالب ب�"حتدي����د موعد زمني لربامج التدريب 
فلي�����س م����ن املعق����ول اأن تك����ون الق����وات العراقية 
خا�ضعة لتاأهيل املدرب����ن االأجانب من دون �ضقف 
اأو م����دد". ودع����ا، اإىل َ"�ض����رورة اإتاح����ة الفر�ض����ة 
للقوات االأجنبية باالن�ضحاب وعدم تنفيذ هجمات 

ال�ضيما �ضد البعثات الدبلوما�ضية".
ويج����د الزي����ادي، اأن "القوات العراقي����ة اأ�ضبحت 
الي����وم قادرة على التعامل م����ع التحديات االأمنية، 
وق����د حققت الكث����ري م����ن االجن����ازات ال�ضيما على 
�ضعيد ماحق����ة التنظيم����ات االإرهابي����ة والق�ضاء 
عليه����ا، وكان اآخره����ا ه����و االنت�ض����ار عل����ى تنظيم 
داع�س". يذك����ر اأن العراق والواليات املتحدة كانا 
ق����د اتفقا �ضمن جوالت احل����وار ال�ضرتاتيجي بن 
البلدي����ن على ان�ضحاب كامل القوات املقاتلة نهاية 
الع����ام احلايل، م����ع ا�ضتمرار التع����اون والتن�ضيق 
الع�ضكري����ة  اال�ضع����دة  خمتل����ف  عل����ى  والدع����م 

وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية.

�أيل��ول نهاي��ة  قب��ل  �لع��ر�ق  لمغ��ادرة  ت�س��تعد  �أميركي��ة  قطع��ات  ث��اث 
العمليات الم�ستركة ال ت�ستبعد الحاجة للطيران الدولي في هجمات خا�سة

�نتهاكات م�ستمرة ل�سيادة �لعر�ق.. "�لتوغل �لتركي" يتو�سع 
و�ل�سمت �سيد �لموقف  متابعة/املدى

حت���دث تقري���ر فرن�ض���ي بن���ربة مت�ضائم���ة ع���ن ن�ض���ب 
املقبل���ة وم���دى  امل�ضارك���ة يف االنتخاب���ات الربملاني���ة 
قدرته���ا عل���ى اح���داث تغي���ريات ايجابي���ة يف الع���راق 
باال�ضاف���ة اىل ال�ضكوك يف نزاهتها ويعترب التقرير ان 
االنتخاب���ات املبكرة هي اإحدى التن���ازالت القليلة التي 

قدمتها ال�ضلطات اىل املحتجن يف عام 2019.
ونق���ل التقري���ر احاديث ملواطن���ن مثل �ضج���اد، البالغ 
م���ن العم���ر 23 عام���ا، ال���ذي يقول ان���ه لي����س متحم�ضا 
للم�ضارك���ة يف االنتخاب���ات الربملاني���ة، معت���ربا اأن كل 
برامج املر�ضحن تقت�ضر عل���ى "الوعود" التي لن تنفذ 
يف راأي���ه. ويجل�س �ضجاد يف باحة مقهى و�ضط بغداد، 
وحال���ه كحال كثريين يف الع���راق ال يبالون وي�ضعرون 
بالياأ����س من حت�ض���ن اأو�ضاع بادهم ع���رب االنتخابات، 
بح�ض���ب التقرير الذي ن�ضرته وكال���ة االنباء الفرن�ضية. 
وانت�ض���رت يف ال�ضاحات العامة والط���رق الرئي�ضة يف 
بغ���داد، ويف كل م���دن الب���اد، �ض���ور ومل�ضقات كبرية 
ملر�ضح���ن م���ن خمتل���ف الكت���ل ال�ضيا�ضي���ة وم�ضتقل���ن 
يف اإط���ار حمل���ة االنتخاب���ات املبك���رة. بع����س ه���وؤالء 
�ضيا�ضي���ون ب���ارزون واآخ���رون غري معروف���ن. ويعقد 
مر�ضح���ون جتمعات يومي���ة بح�ضور وجه���اء وزعماء 
ع�ضائ���ر وموؤيدي���ن جلمع االأ�ض���وات، بح�ض���ب الوكالة 
الفرن�ضي���ة.  وينقل التقرير توقع���ات ملراقبن يرون اأن 
ن�ضب���ة امل�ضارك���ة يف االنتخاب���ات القادم���ة �ضتكون اأقل 

مقارنة باالأخرية التي جرت عام 2018.
ويق���ول �ضج���اد ال���ذي حل���ق �ضع���ره بالكام���ل ويرتدي 
قمي�ض���ا اأبي����س م���ع و�ض���م عل���ى ذراع���ه "اأرى �ض���ور 
)مر�ضح���ن( لكنني ال اأع���رف اأ�ضماءه���م وال براجمهم" 
وي�ضي���ف ال�ضاب املوظ���ف يف �ضركة بينم���ا يجل�س مع 
اأ�ضدقائ���ه يف مقه���ى يف العا�ضمة "كله���م عندهم نف�س 
الربنام���ج )�ضنفع���ل ك���ذا ونق���وم بك���ذا(، وكله���ا جمرد 
وع���ود". وي���رى التقري���ر ان االنتخاب���ات الت�ضريعي���ة 
املبك���رة اأحد التن���ازالت القليلة التي قدمته���ا ال�ضلطات 
اىل املحتجن الذين خرج���وا رف�ضا للف�ضاد امل�ضت�ضري 
ونق����س اخلدم���ات العام���ة يف ت�ضري���ن االول 2019. 
ويق���ول حممد )30 عاما( احلا�ضل على �ضهادة جامعية 
يف االقت�ض���اد، اإنه غري مقتنع اأ�ضًا باالنتخابات، الأنها 
ال���ذي ا�ضطرته  ال�ضاب  �ضيئ���ًا"، وي�ضي���ف  "ل���ن تغري 
ظروف���ه االقت�ضادي���ة اىل اإرجاء زواج���ه اأكر من مرة، 
"مل���اذا اأ�ض���ّوت واأن���ا ال اأح�ض���ل )حت���ى( عل���ى اأب�ضط 

اخلدمات؟" بح�ضب ما نقلت الوكالة الفرن�ضية.
وي�ضي���ف التقرير "يعاين العراق عمومًا من نق�س حاد 
يف اخلدمات بينه���ا الكهرباء التي تنقطع ب�ضكل متكرر 
خ�ضو�ضا خ���ال اأي���ام ال�ضيف احلارق ال���ذي تتجاوز 

احلرارة خاله اخلم�ضن درجة مئوية".
وي�ضي���ف ال�ض���اب الذي يع���رف اثنن م���ن اأ�ضل خم�ضة 
مر�ضح���ن يف دائرت���ه االنتخابي���ة، لكن���ه مل يطلع على 
براجمهم االنتخابي���ة، "اإنها االأحزاب ال�ضيا�ضية نف�ضها 
من���ذ عام 2003، الوجوه فقط تغريت" ويتابع متحدثا 
للوكالة الفرن�ضية "املقرتعون اإما ح�ضلوا على وظائف 
واإما ي�ضوتون الأقرباء اأو الأحد من ع�ضريتهم". وترجح 
الوكالة الفرن�ضية اأن تلج���اأ الكتل ال�ضيا�ضية اىل تقدمي 
وجهاء و�ضخ�ضيات بارزة �ضم���ن 83 دائرة انتخابية. 
لكن غالبا ما يتغري احلال وت�ضكل حتالفات جديدة بعد 
اإع���ان النتائج مبا ي�ضكل تغيريًا للكتل ال�ضيا�ضية حتت 
قبة الربمل���ان. وتق���ول الوكالة انه م���ن ال�ضعب التكهن 
باحلزب ال���ذي �ضيت�ضدر االنتخاب���ات يف ظل التناف�س 
الكب���ري خ�ضو�ضا بن التيار ال�ض���دري وحتالف الفتح 
"الذي ميثله مر�ضحون مدعومون من ف�ضائل قريبة من 
اإي���ران" كما ت�ضفهم الوكال���ة الفرن�ضية. وينقل التقرير 
ع���ن الباحثة مار�ض���ن ال�ضمري قوله���ا اإن "االنتخابات 
�ضتجري يف اأجواء من "عدم املباالة والياأ�س خ�ضو�ضا 
ب���ن ال�ضباب". وذك���رت اإح�ضاءات ر�ضمي���ة عراقية اأن 
ن�ضبة امل�ضارك���ة يف االنتخابات التي جرت عام 2018، 
كان���ت 44،52 باملئ���ة واعتربته���ا جهات كث���رية مبالغا 
فيها. وحت���ّذر ال�ضمري من اأن "االحتم���االت ت�ضري اىل 

اأن )الن�ضبة( �ضتكون اأقل" هذه املرة.
ونقل���ت الوكالة الفرن�ضية عن املحل���ل ال�ضيا�ضي �ضالح 
العلوي توقعا يقول انه "لن تتعدى ن�ضبة امل�ضاركة 20 
باملئ���ة"، ب�ضبب "ردة الفعل الت���ي تركتها االحتجاجات 
ال�ضعبي���ة"، وخ�ضو�ض���ا ب�ضب���ب االإحباط ال���ذي خلفته 
لع���دم جناحه���ا يف حتقي���ق اأهدافه���ا رغ���م الت�ضحيات 
الت���ي قدمها مئات الن�ضط���اء واملحتجن الذي تعر�ضوا 
خلط���ف واغتي���ال و�ضق���وط قتل���ى ومئ���ات اجلرح���ى 
خ���ال مواجه���ات، بح�ض���ب العل���وي. ويرف����س عل���ي 
اأن يك���ون �ضري���كًا يف انتخاب���ات ي�ضفه���ا ب�"اجلرمية" 
و"البعيدة عن الدميوقراطي���ة". ويقول ال�ضاب باأ�ضف 
"هناك  اأن  �ضفاف���ة"، م�ضيف���ا  ل���ن تكون  "االنتخاب���ات 
�ضيط���رة امل���ال ال�ضيا�ض���ي وال�ضاح املنفل���ت يف جميع 
الدوائر"، معتربا اأن "املر�ضح النزيه يخ�ضر ويفوز من 

يحمل ال�ضاح".

نواب اأكدوا اأن معدات القوات القتالية العراقية االأقل كفاءة بني دول اجلوار تقرير فرن�سي يتحدث بت�ساوؤم عن 
�النتخابات �لعر�قية



 بغداد/ متيم احل�سن

وزعي���م التي���ار ال�ص���دري مقت���دى ال�ص���در، 
حت���دث اك���ر من م���رة ع���ن فك���رة "الدمج"، 
التي���ار طرحه���ا االن يف م�ص���روعه  ويعي���د 
ان  �صيا�ص���ية،  جه���ات  تعتق���د  االنتخاب���ي. 
بع�ض الف�صائ���ل هي اأدوات انتخابية، حيث 
يت���م ا�صتخدامها يف اإجب���ار ناخبني يف مدن 
معين���ة، وا�صاف���ة اىل ا�ص���وات عنا�صر تلك 

اجلماعات.
احل�ص���د،  اف���راد  ع���دد  بالتحدي���د  يع���رف  ال 
لك���ن يتم ت���داول ارق���ام ب���ني 120 اىل 150 
ال���ف، وموؤخ���را متت اإ�صاف���ة 30 الف �صمن 

املف�صوخة عقودهم.

احل�سد يف ال�سعارات
م�ص���در �صيا�ص���ي ق���ال ل�)امل���دى( ان "التيار 
ال�ص���دري ومعه بع�ض القوى ال�صنية تطرح 
فك���رة دمج احل�ص���د ال�صعب���ي يف املوؤ�ص�صات 
االمني���ة"، مبين���ا ان هناك ط���رح اآخر "وهو 

ال�صيطرة على احل�صد".
ويرف����ض ن���واب التي���ار التعليق عل���ى فكرة 
الدم���ج، باملقابل يق���ول نائب ع���ن الفتح، ان 
بع����ض الق���وى ال�صيا�صي���ة تري���د ان "يكون 

احل�صد حتت رقابة ال�صباط"!
ع���ن  النائ���ب  املو�ص���وي  خمت���ار  وي�صي���ف 
نين���وى، ان :"التي���ار ال�ص���دري ي�صع فكرة 

الدمج �صمن �صعارات االنتخابات".
ويوؤكد النائب ان الفتح "يرف�ض فكرة الدمج 
الن الق���وات االمني���ة واجلي�ض غ���ر قادرين 
على القيام بواجبهما كما حدث يف 2014". 
وي�ص���ر املو�صوي اىل ان "التي���ار ال�صدري 
ومع���ه ق���وى اأخ���رى – مل ي�صمه���ا- تريد ان 
ت�ص���ع احل�صد حتت �صلط���ة ال�صباط، وتغر 
الق���وة م���ن عقائدي���ة اىل مهني���ة، وه���و اأمر 

نرف�صه".
وكان ه���ادي العام���ري زعيم حتال���ف الفتح، 
و�ص���ف دع���وات ح���ل ودم���ج احل�ص���د بانه���ا 

احل�صد. بقاء  موؤكدا  "موؤامرة"، 
وق���ال العام���ري يف وق���ت �صاب���ق، ان هناك 
ح���ل احل�ص���د  اأو  لدم���ج  تدع���و  "موؤام���رات 

ال�صعبي، ولن ن�صمح بهذا االأمر".

وب���ني اأن "احل�ص���د ب���اق ومهمت���ه احلف���اظ 
على �صيادة العراق، ودع���م االأجهزة االأمنية 

االأخرى".

وثيقة الإ�سالح
باملقابل كان رامي ال�صكيني النائب ال�صدري 
عن الب�صرة حتدث خالل لقاء تلفزيوين عن 

تبني التيار لفكرة حل احل�صد.
ال�صكيني قال عل���ى حمطة حملية ان "التيار 
ال�ص���دري كان قد طال���ب يف وثيقة اال�صالح 

بدمج احل�صد ال�صعبي".
ووثيق���ة اال�صالح، ه���ي الورق���ة ال�صيا�صية 

وكان���ت  املا�ص���ي،  ال�صه���ر  طرح���ت  الت���ي 
ال�صبب يف ع���ودة ال�صدر من فك���رة مقاطعة 
االنتخاب���ات. وا�صاف ال�صكين���ي ان "ال�صيد 
مقتدى ال�صدر غ���رد اكر من مرة حول عزل 
املن�صوين يف احل�صد الذين يحملون خطابا 
و�صالح���ا اعلى من خط���اب و�صالح الدولة". 
يف اأيل���ول الع���ام املا�صي، دع���ا ال�صدر، اإىل 
حماكمة العنا�ص���ر امل�صيئة باحل�صد ال�صعبي 
يف العراق، موؤكدا على �صرورة دمج احل�صد 
ال�صعب���ي بالقوات االأمني���ة حفاظا على هيبة 

الدولة.
وقال ال�صدر يف بيان حينها: "اأدعو اأخوتي 

يف احل�صد ال�صعبي اىل ترك الدنيا واالبتعاد 
عن املهاترات ال�صيا�صية".

واأ�ص���اف: "اأدع���و اإىل ت�صفي���ة عنا�صره من 
ال�صيئ���ني والعم���ل عل���ى اندم���اج العنا�ص���ر 
اجليدة مع الق���وات االأمنية لتحقق �صعارهم 

بحفظ هيبة الدولة".
"حماكم���ة  اإىل  بيان���ه  يف  ال�ص���در  ودع���ا 
العنا�ص���ر امل�صيئ���ة لتبق���ى هيبت���ه و�صورته 
)احل�ص���د ال�صعب���ي( نا�صع���ة عن���د اجلمي���ع 
واأملي يف و�صع خط���ة لغلق املقار والتابعة 

له حبا بالعراق".
وقبل ال�صكيني كان نعي���م العبودي، النائب 

يف ع�صائ���ب اهل احل���ق، ك�صف ع���ن تعديل 
يف وثيق���ة االإ�ص���الح تخ����ض دم���ج احل�صد. 
العب���ودي ويف لق���اء متلف���ز اي�ص���ا، ق���ال ان 
"النقطة ال�صابعة يف الوثيقة كانت تتحدث 
ع���ن دم���ج كل العناوين االمنية م���ع وزارتي 

الداخلية والدفاع".
واعت���ر العب���ودي وه���و ع�ص���و يف جلن���ة 
العالق���ات اخلارجي���ة يف الرمل���ان، ان ذل���ك 

ا�صارة وا�صحة اىل نية دمج احل�صد.

�سبط الف�سائل
امل�ص���در ال�صيا�ص���ي ال���ذي طل���ب ع���دم ن�صر 

ا�صم���ه، اك���د ان الفكرة االخ���رى التي تطرح 
للتعام���ل م���ع احل�ص���د ه���ي "ال�صيط���رة على 

الف�صائل".
امل�ص���در او�ص���ح ان "هن���اك ني���ة اإىل ان يتم 
ال���وزارات  باح���دى  احل�ص���د  قي���ادة  رب���ط 
الداخلي���ة او الدفاع لكن دون ان يتم تذويب 

املوؤ�ص�صة اأو عنا�صر احل�صد".
واعت���ر حت���رك الف�صائل يف ازم���ة معتقلي 
خلي���ة الدورة يف حزي���ران 2020، واعتقال 
قا�ص���م م�صل���ح يف ايار املا�ص���ي، بانه "مترد 

�صد احلكومة".
امل�صدر اأ�صار اىل ان الفكرة الثانية املطروحة 

اأف�صل  الف�صائل ب�صكل  "�صتوؤدي اىل �صبط 
وتبقي عل���ى هيئة احل�صد"، لكن���ه اأ�صار اإىل 
ان الرف����ض �صيك���ون م���ن "بع����ض الف�صائل 
الت���ي تاأخ���ذ م���ن روات���ب املقاتل���ني". وكان 
حي���در العب���ادي، رئي����ض ال���وزراء ال�صابق، 
ح���اول اك���ر م���ن م���رة �صب���ط احل�ص���د لكنه 
ف�ص���ل، فيما ك�صف حينه���ا عن "ذهاب رواتب 
احل�ص���د اىل بع�ض االح���زاب". كذلك ا�صدر 
ع���ادل عبد املهدي، رئي�ض ال���وزراء ال�صابق، 
اأمري���ن ديواني���ني يف 2019 و2020 ح���ول 
فك ارتب���اط احل�صد م���ع الق���وى ال�صيا�صية، 

لكنه مل يتحقق فعليا.

لعبة النتخابات
وتقول بع�ض االط���راف ال�صيا�صية امل�صاركة 
يف االنتخاب���ات يف كرك���وك و�ص���الح الدين 
"جت���ر"  الف�صائ���ل  بع����ض  ان  واملو�ص���ل، 
�ص���كان بع����ض البل���دات للت�صوي���ت ل�صالح 

مر�صحي احل�صد.
كم���ا يعتق���د ان ع�ص���رات اآالف م���ن عنا�ص���ر 
احل�صد �صي�صوتون اىل حتالف الفح "املظلة 

ال�صيا�صية للح�صد".
كذل���ك ف�صر ق���رار اعادة 30 األ���ف من احل�صد 
ال�صعب���ي املف�صوخ���ة عقوده���م اىل اخلدم���ة 

موؤخرا، باأنه "ترويج انتخابي".
رحي���م العب���ودي ع�ص���و الهيئ���ة ال�صيا�صي���ة 
لتي���ار احلكمة، يقول ل�)امل���دى( ان "احلديث 
ع���ن حل او دم���ج احل�صد هو �صم���ن التدافع 
االنتخابي، وهو اأمر لي�ض جديًا". العبودي 
يف�ص���ر ذل���ك قائال: "م���ن يطرح ه���ذه الفكرة 
يحاول ان ي�صو�ض على �صعبية بع�ض القوى 
ال�صيا�صية املرتبطة باحل�صد والتي تتناف�ض 

يف االنتخابات".
وهذا الت�صوي�ض يح���دث، بح�صب العبودي، 
ح���ني يتم احلدي���ث عن ان "بع����ض الف�صائل 
تقوم بحمل ال�صالح خارج الدولة او تتحدى 

هيبة الدولة".
ويعتقد العب���ودي ان احلديث ع���ن م�صتقبل 
احل�ص���د �صيتم مناق�صته ب�صكل م�صتفي�ض يف 
احلكوم���ة القادمة، موؤكدا ان هناك تغيرات 
�صتح���دث يف هيكل���ة احل�ص���د "لك���ن ل���ن يتم 

حله".

العدد )5028( ال�صنة التا�صعة ع�صرة - الثالثاء )21( اأيلول 2021

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

قوى �سيعية ل تثق 
بالقوات النظامية 
وتخ�سى �سطوة ال�سباط

 م�سير الح�سد بعد االنتخابات: الدمج اأو ال�سيطرة 
على الف�سائل

سياسة

 ترجمة / حامد اأحمد

اأ�صار خ���راء اىل ان االنتخابات التي �صتجري 
يف الع���راق ال�صه���ر املقب���ل من غ���ر املحتمل ان 
ت���وؤدي اىل تغي���ر حقيق���ي للو�ص���ع ال�صيا�صي 
يف البل���د م���ا مل تك���ن هن���اك م�صارك���ة وا�صع���ة 
للناخب���ني ومر�صح���ني ج���دد ال يتناف�صون على 
نف����ض الكرا�ص���ي. ماليني العراقي���ني ي�صتعدون 
للتوج���ه اىل �صناديق االق���راع يف 10 ت�صرين 
االأول املقب���ل للت�صوي���ت عل���ى برمل���ان جدي���د، 
تبدو ه���ذه االنتخابات كاختبار حيوي فيما اإذا 
�صتلت���زم احلكومة بوعودها يف حتقيق ا�صالح 

ودميقراطية.
ماي���كل نايت�ض، زميل معهد وا�صنطن ل�صيا�صات 
ال�ص���رق االأدنى واخلب���ر بال�ص���وؤون العراقية، 
ق���ال ملوق���ع ذي نا�صينال االخب���اري "من املمكن 
فق���ط ان جتل���ب االنتخابات تغي���را حقيقيا اذا 
ما كانت ن�صب���ة امل�صاركة بالت�صويت عالية واذا 
م���ا تعاونت حركة ال�صباب على ان ال يتناف�صون 

على نف�ض املقاعد الرملانية".
ق�ص���م من ن�صط���اء الع���راق، الذي���ن �صاركوا يف 

االحتجاجات العامة �ص���د احلكومة، قد اأطلقوا 
االنتخاب���ات  يف  للمناف�ص���ة  �صيا�صي���ة  اأحزاب���ا 
الوطني���ة. العدي���د م���ن املراقب���ني يقول���ون انه 
لديهم االمكانية لدخول امليدان ال�صيا�صي للبالد 

واأن يحققوا تغيرا نافعا.
يقول الباحث نايت�ض "اإذا ما تكاتف امل�صتقلون 
�صوي���ة فقد يتمكن���ون من ت�صكي���ل كتلة جديدة، 
ولكن���ه �صيتطل���ب منه���م االتف���اق ب�صرع���ة على 
رئي�ض له���م وان يكونوا منظم���ني اأكر، ويبدو 
م���ن غ���ر املحتمل حتقيق���ه يف الوق���ت الراهن. 
ولك���ن ق���د يك���ون ذل���ك ممكن���ا يف االنتخاب���ات 

الوطنية القادمة عام 2025".
واأردف قائ���ال "ل�صوء احلظ حت���دث املحتجون 
ب���دال من ذلك عن خي���ار املقاطعة يف وقت فقدوا 
النافذة التي ميكن من خاللها تنظيم جهودهم".
25 ملي���ون عراقي تقريبا م�صجل���ون يف قوائم 
الناخبني، حيث �صي�صوتون الختيار 329 نائبا 
يف الرمل���ان. ولكن دع���وات ملقاطع���ة �صناديق 
االق���راع يف تزاي���د، خ�صو�صا م���ن قبل �صباب 
م�صتائ���ني يتهم���ون اأحزاب���ا بالرهي���ب و�صراء 

االأ�صوات واملح�صوبية.

االنتخابات املبكرة كانت مطلبا جوهريا حلركة 
الت���ي انطلق���ت يف ت�صري���ن االأول  االحتج���اج 
2019 اىل 2020. ودع���ا املحتجون اىل و�صع 
نهاي���ة لف�ص���اد م�صت�صر م���ن قبل طبق���ة �صيا�صية 
ينظر لها عل���ى نحو وا�صع بانه���ا هدرت اأموال 
العراق عر ج�صع و�ص���وء اإدارة عر ال�صنوات 

االأخرة املا�صية.
م���ررت احلكومة الع���ام املا�صي قانون���ا جديدا 
لالنتخاب���ات يق�ص���م البلد اىل دوائ���ر انتخابية، 
مانح���ة مر�صح���ني م�صتقل���ني فر�ص���ة املناف�ص���ة 

للفوز مبقاعد برملانية.
ولك���ن خ���راء يعتق���دون ب���ان ع���زوف الناخب 
ع���ن امل�صارك���ة بالت�صوي���ت وت���دين ثق���ة عامة 
اإمكاني���ة  ع���دم  �صيعن���ي  باحلكوم���ة  النا����ض 
حتقيق اإ�صالحات ك���رى. لهيب هيجل، حمللة 
م���ن  العراقي���ة  بال�ص���وؤون  خمت�ص���ة  �صيا�صي���ة 
جمموعة االزم���ات الدولية، قالت "ال اعتقد بان 
االنتخاب���ات القادمة �صت�صبب تغي���را ملمو�صا 
يف الرمل���ان، قد تك���ون هناك حم���اوالت اإعادة 
ترتي���ب طفيف���ة فيم���ا يتعل���ق بالت���وازن ما بني 
اأحزاب قائمة وعدد قليل من مر�صحني م�صتقلني 

ف���ازوا مبقاع���د برملانية. م���ا عدا ذل���ك، لن نرى 
حت���والت اأك���ر اأهمي���ة او تغي���را يف ت���وازن 
القوى". وقالت هيج���ل رغم ان وجوها جديدة 
�صتدخ���ل الرملان فانهم قد يبق���ون على ارتباط 

مع اأحزاب قائمة.
الباحث، �صج���اد جياد، م���ن موؤ�ص�صة �صينجري 
فاوندي�ص���ن لالأبحاث، ق���ال ان ال�صعب العراقي 
ق���د خ���اب اأمل���ه بالنظ���ام ال�صيا�ص���ي والتوج���ه 
ال���ذي ت�صر نح���وه الب���الد. موؤك���دا بالقول "ال 
اعتق���د ب���ان االنتخاب���ات �صتعم���ل عل���ى تغي���ر 
ه���ذا الت�ص���ور، واأنها ل���ن ت���وؤدي بالنهائية الأي 

اإ�صالحات مهمة".
وقال جي���اد انه من غر املحتمل على نحو كبر 
ان تك���ون االنتخاب���ات �صببا يف اح���داث تغير 

كبر وال�صعب �صرى ذلك.
وم�ص���ى بقول���ه "اأتوق���ع م�صاركة اق���ل من قبل 
الناخب���ني من االنتخاب���ات املا�صية، واتوقع ان 
تك���ون ن�صب���ة امل�صارك���ة 30% هذه امل���رة، وهذا 
يعن���ي ان االنتخاب���ات ل���ن تغر م�ص���ار العراق 
احلايل". الباحثة هيجل تقول ان ال�صعب ب�صكل 
ع���ام يف البلد لي�صت له ثقة بالعملية االنتخابية 
بانه���ا �صتك���ون عادل���ة و�صفاف���ة، وبالت���ايل فان 
االنتخاب���ات �صت�صه���د ن�صب���ة م�صارك���ة متدني���ة 

للناخبني.
واأ�صاف���ت بقوله���ا "الت�صوي���ت يف االنتخابات 
ل���ن ُينتج تغي���را، نتيج���ة لذلك، ف���ان ق�صما من 

االأحزاب قد اأعلنت مقاطعتها لالنتخابات".
 War ،من جان���ب اآخر ج���اء يف تقري���ر ملوقع
اأحزاب  ب���ان  االأمرك���ي   ،On the Rocks
ت�صري���ن وحلفاءهم ما يزال يتوقع منهم حتقيق 
وذل���ك  حم���دودة  �صتك���ون  ولكنه���ا  اإجن���ازات 
ل�صبب���ني. االأول هو ان االأح���زاب اجلديدة لي�ض 
له���ا مكان يف مي���دان اللعب مع اأح���زاب متنفذة 
التي تتمتع بقدرات �صيا�صية ومالية وانتخابية 
وا�صع���ة. ثاني���ا، من املتوقع عل���ى نحو كبر ان 
يبق���ى الناخب���ون املرافقون حلرك���ة االحتجاج 
االق���راع،  ي���وم  خ���الل  البي���وت  يف  ماكث���ني 
م�صتائ���ني وممتع�ص���ني م���ن النظ���ام ال�صيا�صي 

باأكمله.
عن موقع ذي نا�سينال الإخباري

خبراء يقولون اإنه من غير المحتمل اأن تغير االنتخابات المنظومة 
ال�سيا�سية للبلد

حتقيق ذلك يعتمد على امل�ساركة الوا�سعة بالت�سويت وتكاتف املر�سحني امل�ستقلني للتغيري

متابعة/املدى

اأث���ارت الن�صبة املرتفعة حل���االت الطالق املعلن 
عنها ر�صميا قلق املخت�صني من ت�صاعد الظاهرة 

يف العراق وتداعياتها االجتماعية.
اآخ���ر  يف  االأعل���ى،  الق�ص���اء  جمل����ض  واأعل���ن 
اإح�صائي���ة �صهري���ة حل���االت ال���زواج والطالق 
يف الع���راق خالل �صهر اآب، عن حدوث 23500 
حال���ة زواج، فيما بلغ ع���دد حاالت الطالق نحو 
6250 حال���ة طالق، بن�صب���ة تقارب 30 يف املئة 
م���ن اإجم���ايل ع���دد ح���االت ال���زواج الت���ي متت 
خالل �صه���ر واحد فقط، حيث تقع كل يوم 210 
حال���ة طالق تقريبا، بواقع 9 حاالت يف ال�صاعة 

الواحدة.
وتعل���ق االأ�صت���اذة اجلامعية الدكت���ورة ب�صرى 
"زي���ادة  اإن  بالق���ول  االرق���ام  عل���ى  العبي���دي، 
مع���دالت الط���الق الالف���ت �صبب���ه االأ�صا�صي هو 
العن���ف االأ�ص���ري، كما ه���و مدون ل���دى جمل�ض 
الق�صاء االأعل���ى، ف�صال عن الزيج���ات الق�صرية 
والزيج���ات املبكرة للقا�صرات، فه���ذه االأ�صباب 
الثالث���ة الرئي�ص���ة ه���ي التي تقف خل���ف غالبية 
ح���االت الطالق امل�صجل���ة بالع���راق، فالزيجات 
الق�صرية وزيج���ات الق�صر كلها تتم خارج اإطار 

املحاك���م، وله���ذا فاإن ع���دد حاالت الط���الق التي 
تت���م خ���ارج تلك املحاك���م، هو �صع���ف تلك التي 
تتم �صم���ن املحاكم، كما ه���و وا�صح مثال خالل 

اإح�صائية ال�صهر االأخر".
وت�صيف الع�صوة ال�صابقة يف مفو�صية حقوق 
االإن�ص���ان اإن "االطف���ال ه���م يدفع���ون بالدرج���ة 
االوىل ثم���ن ت�صاع���د ح���االت الط���الق والعنف 
واالإذالل ال���ذي ي�صبقه���ا ويرافقه���ا، واالطف���ال 

اأي�صا هم اأكر �صحايا كارثة الطالق".
وتابع���ت "وهك���ذا تف���رز حاالت الط���الق قنابل 
اأطف���ال  مناذجه���ا  اأب���رز  م���ن  لع���ل  موقوت���ة، 
ال�ص���وارع، الذين ه���م يف غالبه���م �صحايا نتاج 
ط���الق اآبائه���م، حي���ث يقع���ون ب�صهول���ة وي�صر 
والدع���ارة  االإجرامي���ة  الع�صاب���ات  فخ���اخ  يف 
وال�صرق���ة، وبيع االأع�ص���اء الب�صرية واملتاجرة 

بهم".
وع���ن مواجهة الظاهرة، تق���ول العبيدي "ال بد 
اأوال وقب���ل كل �صيء من وق���ف العنف االأ�صري، 
وال ب���د هن���ا م���ن �صن قان���ون يق�ص���ي بتحرميه 
م���ن  باالإف���الت  بتات���ا  ي�صم���ح  وال  وجترمي���ه، 
العق���اب، فالقوان���ني الناف���ذة غ���ر رادعة وغر 
كافي���ة، يف ه���ذا املج���ال، بل وتق���وم يف بع�ض 

بنودها باإيجاد تريرات تخفيفية".

جر�س  تدق  يوميًا  طالق  حالة   210
االإنذار المجتمعي

تط��رح الط��راف ال�سيا�سية فكرت��ني حول م�سري احل�س��د ال�سعبي بع��د النتخابات، الذي تتم��رد احيانا بع���ض ف�سائله على 
احلكوم��ة: الدمج او ال�سيطرة. الفكرتان مرفو�ستان بدرجات خمتلفة لدى بع�ض القوى التابعة للح�سد، ل�سباب تتعلق بعدم 
الثقة بالقوات النظامية واخرى بالهيمنة والمتيازات. البحث يف م�ستقبل احل�سد طرح عدة مرات من قبل رئي�سي حكومتني 

�سابقني، لكن و�سل اىل طريق م�سدود.
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�شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة( وطريقة ال�شحن )DDP( اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات القانونية )كفالة 
ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان اأو كفالة م�شرفية اأو �شك م�شدق اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة 

اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم اخلمي�ص 2021/10/14.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more 
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with 
presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank 
unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the 
payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (DDP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender 
will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document 
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled Thursday  14 / 
10 /2021 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

إعــــــــالن
وزارة ال�سحة والبيئة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

No. Invitation No. Description Opening date Closing date  Announcement No. 
1 95 / 2021 / 57 Ophthalmic Appliances 21 / 9 / 2021 20 / 10 / 2021 First Time

ـــعـــام ــــر ال ــــدي امل

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

�لعدد )5028( �ل�شنة �لتا�شعة ع�شرة - �لثالثاء )21( �أيلول 2021 محليات

اإع������ان������ات
+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800  
 + 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org
 www.zamwa.org

اإعـــــالن
اإلـى ال�شريـك / احلمزة خمل�ص اإبراهيم

يرج��ى حضورك الى صندوق اإلس��كان 

العراق��ي لس��حب قرض لبن��اء العقار 

املرقم 4000/ 11 مقاطعة 9 / كويريش... 

مع التقدير 

�شكر واأمتنان
يتق��دم الس��يد أبو ميث��اق إل��ى املع��اون القضائي في 

محكمة املدائن األس��تاذ محمد حامد حسني بالشكر 

والتقدير واالمتنان "ملا قدمه لي من مس��اعدة إنسانية 

لتيس��ير معاملتي في محكمة املدائن وذلك كوني من 

املسنني ومن ذوي االحتياجات اخلاصة"... 
اأرحيم عبد اهلل جمبل طالل 

بع��د القرار اجملح��ف من وزارة النف��ط العراقية 
بح��ق الصناعة الوطنية بش��كل عام وصناعة 
االس��منت بوجه خ��اص نظم عش��رات االالف 
من عمال معامل االس��منت وقفات احتجاجية 
ف��ي معاملهم مطالب��ني وزارة النفط بالعدول 
ع��ن قرارهم بزيادة س��عر بيع اللت��ر الواحد من 
النفط االس��ود من 150 دينار الى 250 دينار للتر 
الواحد واال فس��وف ينقلون ه��ذه االحتجاجات 
من معاملهم ال��ى مبنى وزارة النفط العراقية 
واغالقها متاما حلني حصولهم على امر من وزارة 

النفط بإعادة سعر اللتر الى 150.
يذكر ان وزارة النفط / الدائرة الفنية قد اصدرت 
في وقت س��ابق من الش��هر اجل��اري الكتاب ذي 
الع��دد: ف3 / س/169/ 3376 بتاري��خ 2022/9/8 
واملتضم��ن زي��ادة س��عر النفط االس��ود اجملهز 
ملعامل االس��منت االمر الذي دفعهم للتظاهر 
النه��م يوقنون ب��ان مثل ه��ذا التص��رف يدفع 
اصحاب رؤوس االموال واصحاب معامل القطاع 
اخل��اص ال��ى اغالق كامل لقس��م م��ن املعامل 
وجزئ��ي لبع��ض املعام��ل االخرى مما ي��ؤدي الي 
تسريح عشرات االف من العاملني في هذا اجملال 
بالتالي فقدان مئات االالف من عوائل العاملني 

في مجال االسمنت ملصدر دخلهم الوحيد 
من جان��ب اخر ص��رح املهن��دس ناص��ر ادريس 
مهدي املدني بان صناعة االسمنت  استطاعت 
ومنذ عام 2016 بع��د صدور قرار مجلس الوزراء 
املرق��م 409 لس��نة 2015 ال��ذي من��ع مبوجبه 
استيراد االس��منت ، من سد احلاجة احمللية من 

مادة االس��منت بأنواعه واحملافظة على اسعاره 
مب��ا ال يثقل كاهل املواط��ن العراقي ، وبنوعيات 
ممت��ازة تف��وق املس��تورد بكثي��ر ، وم��ن مب��دأ 
التكامل بني قطاعات الدولة اخملتلفة فأن توفير 
املش��تقات النفطي��ة احد اس��باب جن��اح هذه 
الصناع��ة وقدرته��ا على تلبية حاجة الس��وق 
وعدم اللجوء لالس��تيراد واحلفاظ على العملة 
الصعب��ة ، واه��م ه��ذه املش��تقات ه��ي مادة 
النفط االس��ود HFO التي تستخدم للحرق في 
االفران وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية 
التابعة ملعامل االس��منت ، واستمرار جتهيزها 

وف��ق احلصص املقررة م��ن وزارة النف��ط  يعني 
تنفيذ خطة االنتاج والتجهيز وفق حاجة البلد 
الس��نوية، وقد تضمنت الفق��رة (2) من القرار 
اع��اله دعم احلكومة لس��عر الوقود في معامل 
القط��اع الع��ام ، واملش��اركة ب��ني القطاع��ني 
العام واخلاص ، ورغم ارتفاع س��عر صرف الدوالر 
وارتفاع اس��عار النفط االسود في سعر شباط 
م��ن الع��ام اجلاري م��ن 100 ال��ى 150 دينار للتر 
الواح��د ف��ان كافة الش��ركات بقي��ت ملتزمة 
بتعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر 
بيع طن االس��منت ع��ن ( 90 ال��ف دينار للطن 

مطروح في املعمل على اس��اس  س��عر النفط 
االس��ود 100 دينار / لتر ) واستمرت بسد حاجة 
الس��وق احمللية ،اال اننا فوجئن��ا بقرار جديد من 
وزارة النفط بزيادة االسعار مرة اخرى الى ( 250 
دينار / لتر ) االمر الذي يش��كل خسائر جسيمة 
في ش��ركات القط��اع العام واخل��اص على حد 
س��واء تق��در مباليني ال��دوالرات س��نويا ويجعل 
الش��ركات امام مفترق طرق ،بني اغالق املصانع 
والتسبب بتس��ريح االف العاملني فيها وتضرر 
عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيش��ة وتهديد 
جترب��ة االس��تثمار في الع��راق ، او زيادة اس��عار 
البي��ع عل��ى املواطنني مبا ال يقل ع��ن ( 10 دوالر 
للطن الواحد ) بسبب رفع سعر النفط االسود 
، وهذا ما سيثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم 
ويثق��ل كاه��ل الدولة وهي مقبل��ة على اعمار 
البالد وانش��اء مش��اريع البنى التحتية واعمار 
م��ا دمره داعش االرهابي واملبادرات التي قدمتها 

حكومتنا مثل مبادرة داري السكنية.
ندعو وزارة النفط للعدول عن قرار زيادة االسعار 
كم��ا عدل��ت ع��ن قراره��ا بخص��وص معامل 
الطابوق واجلص وااللتزام بقرارات مجلس الوزراء 
التي اكدت دوما عل��ى دعم احلكومة للصناعة 
واملنت��ج الوطني خاصة وان صناعة االس��منت 
ه��ي الصناعة الوحيدة الت��ي حققت االكتفاء 
الذات��ي من��ذ ع��ام 2016 وحل��د االن وجنحت في 
توفي��ر العملة الصعبة للبلد مب��ا يقدر ب 600 
مليون دوالر سنويا كانت تذهب للخارج بسبب 

االستيراد

بعد زيادة ا�شعار النفط اال�شود اىل %150
ع�شرات االف من عمال اال�شمنت يهددون بالتظاهر امام وزارة النفط واغالقها

 دياىل / املدى

�نتق���د �ه���ايل ق���رى �ش���مايل �ملقد�دية يف 
حمافظ���ة دي���اىل، �أم�س �الثن���ن، �الهمال 
يف  و��ش���تغاللهم  و�ل�شيا�ش���ي  �الأمن���ي 
�شر�ع���ات �نتخابي���ة م���ن قب���ل �ملر�شحن 

لالنتخابات �لعر�قية �ملقبلة.
وقال "�بو حممد �جلبوري"، �حد وجهاء 
ق���رى حو����س �شم���ايل �ملقد�دي���ة لوكال���ة 
�شفق نيوز، �إن "�كرث من 40 قرية �شمايل 
�ملقد�دي���ة ماز�لت تع���اين �الإهمال �الأمني 
وتهدي���د�ت د�ع����س بن �حل���ن و�الآخر"، 
مبين���ًا �أن تل���ك �لق���رى "عبارة ع���ن قنابل 
موقوتة ي�شتغلها عنا�ش���ر د�ع�س  يف �ية 

حلظة غفلة �و تر�خي �مني".
و�أ�ش���اف، "رغم قرب �النتخاب���ات، �إال �أن 
�لق���رى ماز�ل���ت تعاين �شع���ف �لتخطيط 
�الأمني و�ل�شيطرة على �ملحاور �ل�شاخنة 
و�لب���وؤر �مللتهب���ة يف �لب�شات���ن"، مبدي���ًا 
حتوف���ه من "وق���وع حو�دث يدف���ع ثمنها 

�البرياء".
و��شتغرب �جلب���وري، "��شتغالل حو�س 
�شمايل �ملقد�دية كمادة �نتخابية ودعايات 

ل�شيا�شي���ن بعيدي���ن عن معان���اة �الهايل 
من���ذ �ك���رث م���ن 6 �شن���و�ت، رغ���م ظروف 
�لتهجري و�لتهدي���د و�لرعب �المني �لذي 
عا�شته قرى �شمايل �ملقد�دية"، موؤكدً� �أن 

"�اله���ايل لن يكون���و� م�شروعًا �نتخابيًا 
الي �شيا�ش���ي وبعي���دون ع���ن �شر�ع���ات 

�ال�شتغالل و�ملناف�شة".
بدروه، �أ�شار �لقيادي يف �حل�شد �ل�شعبي  

حمم���د �لتميم���ي، �إىل �أن "مناطق �شمايل 
�ملقد�دي���ة �لت���ي تع���د ق���رى ن���ار ب�شب���ب 
حو�دثها �الرهابية، ماز�لت �شمن دو�مة 
و�شر�ع���ات  لد�ع����س  �المن���ي  �لتهدي���د 

�ملر�شح���ن �لطامعن بح�ش���د �ال�شو�ت، 
ليتم بعده���ا طالق موؤقت الربع �شنو�ت"، 

بح�شب و�شفه.
لوكال���ة  حديث���ه  يف  �لتميم���ي  و�أق���ر 
ته���دد  خماط���ر  ب�"وج���ود  ني���وز،  �شف���ق 
�النتخاب���ات �شمايل �ملقد�دي���ة �إىل جانب 
�الإهم���ال �الأمن���ي و�شع���ف خط���ط تاأمن 
وق���ت  يف  �ل�شاخن���ة،  �لق���رى  وحماي���ة 
يت�شاب���ق مر�شحون معروف���ون ال�شتغالل 
عل���ى  و�ال�شتح���و�ذ  �ل�ش���كان،  معان���اة 
��شو�تهم"، الفتًا �إىل "��شتد�د �ل�شر�عات 
�النتخابي���ة �شم���ايل �ملقد�دي���ة، من خالل 
و�لالفت���ات  �لبو�ش���ر�ت  متزي���ق  ح���رب 
�النتخابية للمر�شحن و�حلرب �ملناطقية 

و�لع�شائرية بن �ملر�شحن".
 45( �ملقد�دي���ة،  �شم���ايل  مناط���ق  وتع���د 
ك���م �شمال �ش���رق مدين���ة بعقوب���ة(، مركز 
حمافظ���ة دياىل،  بوؤرً� �شاخنة للتنظيمات 
وح���و�دث  عملي���ات  وت�شه���د  �مل�شلح���ة 
حو����س  م���ن  لقربه���ا  م�شتم���رة،  �مني���ة 
وت���الل حمري���ن و�متد�د�ته���ا �جلغر�فية 
و�لزر�عي���ة �لوعرة �ىل جان���ب �لفر�غات 

�المنية �ل�شا�شعة.

املر�سحني  و�سراعات  الإرهاب  نريان  بني  دياىل..  النار" يف  "قرى 

 بغداد / املدى

تر�أ����س رئي����س جمل�س �لوزر�ء م�شطف���ى �لكاظمي، �أم����س �الثنن، �جلل�شة 
�لثاني���ة الجتم���اع �للجنة �لعلي���ا لبناء �ملد�ر����س، و�أف�شى �الجتم���اع مبدئيًا 
�ىل �شح���ب �ملد�ر�س م���ن �ملحافظات �لت���ي مل تهّيئ �الأر��ش���ي �لالزمة لبناء 

�ملد�ر�س.
وق���ال �لكاظمي يف م�شته���ل �الجتماع وفق���ا لبيان �إن "توف���ري بيئة منا�شبة 
للتعلي���م و�ش���ري �لعملي���ة �لربوية، يب���د�أ �أواًل م���ن توفري �الأبني���ة �ملدر�شية 
�لالئقة باأعد�د تر�عي معيار �لكثافة �ل�شكانية، و�أولوية �ملناطق �ملحرومة".
وبحث �الجتماع، "�إقر�ر �لت�شاميم �الأمثل و�الأن�شب لالأبنية، وت�شهيل عمل 
�للجن���ة من جهة توفري �الأر��ش���ي، وجتاوز �ملعّوق���ات �الإد�رية و�لروتينية 

�لتي تقف �أمام �مل�شروع".
وتق���رر خالل �الجتم���اع، "مبدئي���ًا �شحب �ملد�ر����س من �ملحافظ���ات �لتي مل 
تهّي���ئ �الأر��شي �لالزمة لبن���اء �ملد�ر�س �خلا�شة بها، وجع���ل �أولوية �لبناء 

للمحافظات �لتي �أكملت فرز قطع �الأر��شي و�نتهت من تهيئتها".
ووّج���ه رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء، �ل���وز�ر�ت و�لدو�ئ���ر �ملعني���ة ب�"�تخ���اذ 
�الإج���ر�ء�ت �ل�شرورية كافة، �لتي من �شاأنها �أن ت�شّهل عملية تنفيذ �مل�شروع 

ومتابعته، و�الإ�شر�ف على �شري �الإجناز يف خمتلف �ملحافظات".

حرمان حمافظات مل تهّيئ 
اأرا�سي من بناء مدار�س 

جديدة



 حممد حمدي
كلمة صدق 

يب���داأ الختب���ار الأول لالحت���اد العراقي املركزي لك���رة القدم 
بدورت���ه اجلدي���دة م���ع انط���الق دوري الك���رة ليك���ون املعيار 
احلقيقي لقيا�س النجاح الحرتايف الذي اأكده رئي�س الحتاد 
الكابنت عدنان درجال وحتّدث عنُه بثقة مفرطة نحو انطالقة 
جدي���دة �س���تواكب اأغل���ب الدوري���ات العاملي���ة الت���ي حترتف 
الت�س���ويق والإدارة واأنظم���ة اجل���ودة املعتمدة يف كل �س���يء 
من الت�س���وير اىل امللعب مرورًا بالإدارة و�س���وابط الحتاد 

الدويل لكرة القدم.
احلقيق���ة اأن احلدي���ث ع���ن الن�س���اط الأك���ر يف الع���راق على 
م�س���توى كرة القدم مف���رح بالتاأكي���د، فدوري الك���رة الناجح 
بفئات���ه العمرية كفي���ل بنجاح منظومة كاملة للعمل ب�س���منها 
املنتخب���ات الوطني���ة، ودوري���ات الن�س���اء والكرة ال�س���اطئية 
وال�س���الت التي يجب اأن تنال ن�س���يبها هي الأخرى، مبعنى 
اأن جمي���ع اللج���ان الحتادي���ة �س���تعمل بنظام وباآلية �سل�س���ة 
دومن���ا عراقيل اأو اأ�س���باب تعيدن���ا اىل اأول ال�س���طر، ويكون 
احلدي���ث املُفعم اليوم بالأمل وباًل على من اأطلقه وا�ستب�س���ر 

به اإذا ما ح�سل العك�س ل �سمح الله.
ولأج���ل تدارك ذلك، لبّد اأن يعلم الحتاد متامًا حجم الرتكات 
الثقيل���ة واخلل���ل املُزم���ن الذي مل ت�س���تطع اأن تغ���ادره الهيئة 
التطبيعية اأي�سًا وله عّدة اأوجه بني جلان امل�سابقات واحلّكام 
واملنتخبات واملدّربني، وكل ما يتعّلق بعمل الحتاد الذي يقع 

حتت طائلة ور�سد الإعالم واجلماهري الريا�سية.
لذلك كّله، لبد اأن يبداأ ال�س���الح �س���ريعًا وبخطوات ملمو�سة 
جدًا توؤ�ّس����س حالة من الثقة بالعمل اجلديد الطموح والرغبة 
�س���ْت بو�سوح من  بتجاوز اأخطاء و�س���لبيات كثرية جدًا �ُسخِّ
دورات ما�سية و�سارت عبئًا ثقياًل تئنُّ حتت وطاأتِه جماهري 

الكرة.
�سحيح اأّن العمل �س���عب جدًا، لكنه لي�س م�ستحياًل والحتاد 
العراق���ي املرك���زي لك���رة الق���دم واجهة كب���رية للعم���ل باأكر 
منظوم���ة ريا�س���ية للعب���ة الأوىل يف الع���راق، وحُل�س���ن حظ 
ال���دورة احلالي���ة بن�س���ختها اجلدي���دة وجود الكاب���نت عدنان 
درجال وزير ال�س���باب والريا�س���ة بخرته الكبرية ومواكبته 
وعمل���ه باأحد اأه���م الدوريات واملنظوم���ات يف املنطقة بدولة 
قط���ر ويتواج���د الكابنت يون����س حممود معه لبد اأن ي�س���يف 
الي���ه زخمًا اأكي���دًا بالعمل مع رغبة هائلة مل�س���ناها لدى جميع 
الع�س���اء الباقني للتجديد واإ�س���افة مل�س���ة جدي���دة اىل العمل 

�سواء بدوري الكرة وغريه.
ل نري���د اأن ن�س���تبق النتائج اأو ُنديل با�س���ارات وا�س���حة اىل 
مكاِم���ن خل���ل �س���ريع لب���د اأن يعال���ج، ولكن �س���نكون داعمني 
بالتاأكيد كاإعالم ريا�س���ي لكل ما يتم الف�س���اح عنه، وعن اآلية 
التغي���ري اجلدي���دة التي �س���يكون للعراق �س���اأن به���ا، فقد عّر 
درج���ال ع���ن قناعته وثقت���ه مبن�س���اآت وبنى حتتية ريا�س���ية 
�سيكون لها مكانة كبرية يف تدعيم جميع فرق الدوري، ف�ساًل 
عن مباريات منتخبنا الوطني والأوملبي وال�س���باب اأي�س���ًا اإذ 
يعتزم الع���راق التقدمي بطلبات ا�ست�س���افة كثرية وب�س���ورة 
خا�س���ة بع���د اأن يعيد الحتادين الآ�س���يوي وال���دويل اطالق 
ال�س���وء الأخ�س���ر لإعادة املباري���ات اىل مالعبنا وبح�س���ور 

جماهرينا.
اإزاء ذلك، �س���نكون على درجة عالية من اجلاهزية للتعامل مع 
كل ما هو جديد ومفرح، ونتمّنى اأن ت�ستمّر الوترية بت�ساعد 

ونلم�س نتائجها مبّكرًا.

االحتراف عمل ونتيجة

البد اأن يبداأ اال�سالح �سريعًا 
وبخط�ات ملم��سة جداً ت�ؤ�ّس�س حالة 

من الثقة بالعمل الجديد الطم�ح 
والرغبة بتجاوز اأخطاء و�سلبيات 

�سْت ب��س�ح من دورات  كثيرة جداً �ُسخِّ
ما�سية و�سارت عبئًا ثقياًل تئنُّ تحت 

وطاأتِه جماهير الكرة.
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 تب�ين اآراء م�صوؤولي الكرة في ت�أجيل موعد خليجي الب�صرة

  بغداد / اإياد ال�سالحي

اأكد �س���بيح حنتو�س، نائب رئي����س احتاد الكرة 
 2022-2021 اجلدي���د  املو�س���م  اأن  الطائ���رة، 
اأن  الحت���اد  ق���ّرر  بعدم���ا  ا�س���تثنائيًا،  �س���يكون 
تك���ون فئ���ة النا�س���ئني اأ�سا�س���ًا لل���دوري املمتاز 
وفقًا لتخطي���ط مبنهج مدرو�س داأب على تنفيذه 

بالتعاون مع الأندية امل�ساركة.
وق���ال �س���بيح للمدى:"اأع���ّدت جلنة امل�س���ابقات 
نظام���ًا جدي���دًا رّكزت في���ه على فئتي النا�س���ئني 
والن�ساء، وخا�سة الأوىل التي �ستكون فاعلة يف 
اإ�سافة نتائجها اىل مناف�سات املتقّدمني، ب�سورة 
نطمح اأن تكون التجربة ناجحة، برغم الظروف 
ال�سعبة من الناحية ال�سّحية حيث راعينا اتخاذ 

نة للريا�سيني". كل التدابري املُح�سِّ
واأ�س���اف:"األزمنا ف���رق ال���دوري املمت���از عل���ى 
دوري  مبناف�س���ات  للنا�س���ئني  فرقه���ا  م�س���اركة 

م�س���احب مع م�س���ابقتها ب�س���رط حازم ل ي�سمح 
للفريق اأن ي�سارك يف دوري الكبار يف حالة عدم 
ت�سكيله فريق النا�س���ئني، وهذا الأمر ُمّتفق عليه 
م���ع جميع الأندية منذ عام تقريب���ًا وُمنَحْت وقتًا 
طوياًل لإع���داد الفرق ح�س���ب ال�س���وابط املُبّلغة 

بها.
واأو�سح:"عملنا م�ستمر منذ �سنوات على تاأهيل 
الالعبني م���ن تولد 1997 و�س���عودًا اىل توّلدي 
2003و2004 يف العام املا�سي ليكونا جاهزين 
للم�ساركة يف الدوري املمتاز، وفر�سنا اأن يكون 
لع���ب واحد من التوّلدات ال�س���غرية من �س���من 
اأع�س���اء الفري���ق الأول وبديله م���ن نف�س العمر، 
وح�س���دنا نتائ���ج جّيدة نظ���ري عملنا ه���ذا، مثل 
املرك���ز الرابع يف بطولة اآ�س���يا لل�س���باب واملركز 
الثال���ث مّرت���ني عربي���ًا، ول���ول ه���ذا النظ���ام مل���ا 

ح�سلنا حتى على املركز العا�سر"!
واأ�س���ار اىل اأنه:مت منح حوافز م�سّجعة لالأندية 

الكب���رية على تبّنيها �سيا�س���ة رعاية النا�س���ئني، 
تتمّث���ل باإ�س���افة ث���الث نق���اط للفري���ق املتق���ّدم 
يف حال���ة ف���وز نا�س���ئته باملرك���ز الأول للدوري 
امل�س���احب، ونقطت���ني للمرك���ز الث���اين ونقط���ة 
واحدة ل�س���احب املرك���ز الثالث، وتلك �س���تكون 

ا�سافة موؤثرة يف ر�سيد نقاط �سراع الكبار". 
وب�س���اأن بطول���ة الن�س���اء، اأفاد �س���بيح:"اطلقنا 
م�سابقة ال�س���اّبات توّلد 2005و2006 و�سُتنّظم 
يف اإقلي���م كرد�س���تان، بع���د اأن تراج���ع ن�س���اطها 
لل�سنني الأخرية يف عموم املحافظات با�ستثناء 
م���ا ي�س���هده الإقليم من مناف�س���ات م�س���تمّرة يف 
هذه الفئ���ة، وحاليًا تعكف اللجنة الن�س���وية يف 
احتادن���ا على اإعداد درا�س���ة كاملة ع���ن البطولة 
ولوائحه���ا التي ل���ن تكون ُملزمة لف���رق املمتاز، 
ويف حال���ة توّف���ر 6-8 ف���رق �س���نحّدد مواعي���د 

مبارياتها ونظام التناف�س اخلا�س بها".
�ست�س���هد  الأوىل  الدرج���ة  بطول���ة  ون���ّوه:"اأن 
تناف�س جمموعتني يف اإقليم كرد�س���تان ومثلهما 
الأو�س���ط  والف���رات  )اجلنوبي���ة  م���ن  كل  يف 
وبغ���داد( تتبارى فيم���ا بينها با�س���لوب املرحلة 
الواح���دة، ويرت�ّس���ح فريق���ان م���ن كل جمموعة 
اىل نهائيات العا�س���مة يف الأ�س���بوع الثاين من 
ت�س���رين الث���اين املقبل، ليت���م يف ختامها انتقال 
د  فريقني للعب يف ال���دوري املمتاز الذي مل ُيحدَّ
موعد انطالقه الر�س���مي بعد حتى تتكامل فرقه، 
ويوؤّم���ل اأن يك���ون يف الع�س���رين م���ن ت�س���رين 

الثاين 2021.
وختم �س���بيح قائ���اًل:"اأن الحت���اد يحر�س على 
توف���ري بدائ���ل جاه���زة للف���رق املتقّدم���ة حمليًا 
واملنتخبات الوطنية التي تنتظرها ا�ستحقاقات 
العنا�س���ر  اىل  حتت���اج  مهّم���ة  وقاري���ة  عربي���ة 
���ئة وال�س���بابية املُتدّرج���ة وفق���ًا لرام���ج  النا�سِ
تدريبية تاأخذ بنظر العتبار �سرورة معاي�ستها 
دوري الأ�س���واء لتك���ون يف اأهب���ة ال�س���تعداد 

خارجيًا".

  متابعة / المدى

بغ���داد  العا�س���مة  يف  الثالث���اء  الي���وم  ت�س���تكمل 
واملحافظ���ات، اجلولة الأوىل م���ن املرحلة الأوىل 
ملناف�سات الدوري املمتاز للمو�سم الكروي 2021-
2022 باإقام���ة خم����س مباريات، اإثن���ان منها لبطل 
وو�س���يف الن�س���خة 43 اللذي���ن ياأم���ل جمهورهما 
اأن تكون بدايتهما م�ستقّرة ملوا�سلة امل�سرية نحو 

اجلولت النهائية.
ويخو����س فري���ق الق���وة اجلوي���ة، بط���ل الدوري 
القا�س���م  فري���ق  اأم���ام  مباريات���ه  اأوىل  ال�س���ابق، 
يف ملع���ب ال�س���عب ال���دويل عن���د ال�س���اعة الثالثة 
والن�س���ف ع�س���رًا، باإدارة احلكم يو�س���ف �س���عيد 
وي�ساعده اأمري داود وم�سطفى نهاد وليث فرحان 
)حكم رابع(، ويرتقب جمهور ال�س���قور حتقيقهم 
النقاط الثالث �س���رطًا مل�س���احلتهم بعد اأن اأخفقوا 

باحل�سول على لقب كاأ�س ال�سوبر قبل اأيام.
وتعقبه���ا عند ال�س���اعة الثامنة والن�س���ف م�س���اء، 
يف امللع���ب ذاته، مباراة الزوراء "و�س���يف البطل 
وحامل كاأ�س ال�سوبر 2021" مع ال�سناعة العائد 
لالأ�س���واء ه���ذا املو�س���م، يديرها احلك���م زيد ثامر 
وي�ساعده كرارعبدالكرمي وم�سطفى حممد عطية 
وحممد ح���ازم )حكم رابع(، اأم���اًل يف متّكن كتيبة 
ع�س���ام حمد للم�س���ي مبناف�سة م�س���روعة وتزّعم 
�س���دارة الرتتيب وقب���ول التحّديات و�س���وًل اىل 
الدرع املفقودة من خزانة جوائزه خالل املو�سمني 

املا�سيني 2018-2019 و2021-2020.
ويرتق���ب فريق نفط الو�س���ط هو الآخ���ر اأن يغتنم 
فر�س���ة اللق���اء م���ع �س���امراء خلط���ف نق���اط الفوز 
وموا�سلة عرو�سه اجلّيدة التي كافاأته باحل�سول 
على املركز اخلام�س يف املو�س���م الفائت، و�س���تقام 
املب���اراة بال�س���اعة الثالث���ة والن�س���ف ع�س���رًا يف 
ملعب النج���ف الأوملبي، ويقودها الطاقم التحكيم 
املوؤّلف من حممد �س���ادق وي�س���اعده ك���رار عبا�س 
لعيبي و�س���جاد خليل وع�س���ام فا�سل عزيز )حكم 

رابع(.
وي�س���تهّل املدرب جم���ال علي رحلت���ه اجلديدة مع 
فري���ق اأمانة بغداد مبواجه���ة فريق الكهرباء الذي 
تقهقر يف املو�س���م املا�سي اىل املركز الرابع ع�سر، 
ويطمح مدربه لوؤي �سالح احداث نقلة نوعية يف 
م�س���تواه ومركزه، ليع���ود نّدًا قوي���ًا للفرق، بينما 
ي�س���عى جم���ال اىل و�س���ع ب�س���مة ممّي���زة تدفع���ه 
ملوا�س���لة املناف�س���ة بتفاوؤل كبري، و�ستقام املباراة 
يف ملع���ب الأمانة عند ال�س���اعة الثالثة والن�س���ف 
ع�س���رًا يقوده���ا احلكم منت�س���ر غازي وي�س���اعده 
ح�س���ني تركي واأم���ري ناج���ح وعلي هادي �س���الح 

)حكم رابع(. 
واأخ���ريًا ت�س���ّكل مهم���ة قي���ادة املين���اء المتح���ان 

الأ�س���عب يف م�س���وار امل���درب املثابر ق�س���ي منري 
مبواجهة �س���يفه فريق اأربيل القادم بزخم معنوي 
كب���ري بع���د اأن جّرَب عنا�س���ره اأمام بط���ل الدوري 
وّديًا يف ملعب ال�س���ليمانية قبل اأ�سبوعني وتعادَل 
معه بهدف ملثله، و�سيحت�سن ملعب الفيحاء اللقاء 
بال�س���اعة ال�ساد�س���ة م�س���اء، وُكلف بقيادته احلكم 
مهن���د قا�س���م وي�س���اعده واث���ق مدل���ل وولي���د عبد 
�س���لطان وبهاء عبداحل�س���ني )حكم رابع( ويتوقع 
اأن تك���ون املواجه���ة واح���دة م���ن اأب���رز مباري���ات 

اجلولة الأوىل.
ومل تّت�س���ح الت�س���كيلة ال�سا�س���ية لأغل���ب الفرق، 
نظرًا لعدم و�س���ول املحرتفني املُتعاقد معهم حتى 
بداية اجلولة الأوىل التي افتتحت اأم�س الأثنني.

المين�ء واأربيل في اأبرز مواجه�ت اأولى جوالت الدورياتح�د الط�ئرة ينظم دوري الن��صئين وال�ص�ّب�ت في مو�صم ا�صتثن�ئي

�أحمد عبا�س

دِ.�شامل كامل

نعيم �شد�م

  اأحم��د عبا���س: ت�س��ريحات ال�س��يباني )كم��رة وربي��ع( ونطال��ب بمفت�س��ّية محاي��دة!

  بغداد / اإياد ال�سالحي

العراقي���ة  الك���رة  م�س���وؤويل  اآراء  تباين���ت 
اإزاء ق���رار الجتم���اع ال�س���تثنائي للجمعي���ة 
العمومي���ة لحتاد كاأ�س اخلليج العربي اأم�س 
الإثن���ني بتاأجيل بطولة خليجي الب�س���رة 25 
اإىل كان���ون الث���اين 2023، بني موؤّي���ٍد للقرار 
عل���ى ا�س���ا�س من���ح الع���راق فر�س���ة جدي���دة 
لي�ستكمل من�س���اآت البطولة ب�س���ورة مثالية، 
وب���ني راف�ٍس للق���رار ومطالٍب بتق���دمي طعٍن 
�س���د تقرير املفت�س���ية اخلليجية وا�س���تبدالها 
باأخ���رى حماي���دة حت�س���م قناعته���ا م���ن دون 

مراجعة.
)امل���دى( ا�س���تطلعت اآراء م���ن يعنيه���م مل���ف 
بطول���ة خليج���ي الب�س���رة، ولديه���م جتارب 
التفتي����س  ف���رق  خالله���ا  عاي�س���وا  �س���ابقة 
اخلليجي���ة، وعرف���وا خبايا التنظي���م، وماذا 
القادم���ة  الأ�س���هر  حي���ال  املواق���ف  تتطّلب���ه 
قبي���ل اإع���الن القرار النهائ���ي يف الثالثني من 

حزيران عام 2022.

 قرار �سائب
ع�س���و املكتب التنفيذي لحتاد كا�س اخلليج 
العرب���ي لكرة الق���دم دِ.�س���امل كام���ل، اأكد اأن 
اإرج���اء موع���د بطول���ة كا�س اخللي���ج 25 اىل 
كان���ون الث���اين ع���ام 2023 هو قرار �س���ائب 
املُطمِئن���ة  غ���ري  ال�س���تعدادات  م���ع  ين�س���جم 
لتنظي���م البطولة يف الب�س���رة مبوع���ٍد قريب 
ج���دًا الراب���ع والع�س���رين م���ن كان���ون الأول 
2021، ك���ون اأغلب مواقع البطولة مل ت�س���ل 

اىل ن�سبة اإجناز 100 %.
وك�س���ف كام���ل:اإن امل�س���كلة الكب���رية تكم���ن 
يف ع���دم جاهزية ملع���ب امليناء ال���ذي قّدرت 
ن�س���بة اجن���ازه ب���� 70 % بينما ثّبت���ت اللجنة 
التفتي�س���ية اأنها مل تتجاوز 67 % وهي ن�سبة 
غ���ري م�س���ّجعة عل���ى التعّهد باإكمال���ه يف فرتة 
لحق���ة، بالرغ���م م���ن وج���ود ملع���ب الفيحاء 

كبديل �سالح للعب فيه".
"اأن تاأجي���ل البطول���ة ج���اء مل�س���لحة  وب���نّي 
العراق كي ينهي ا�ستعداداته من دون نق�س، 
وهي م���ّدة كافية لالإعالن عن ذلك يف الثالثني 
م���ن حزيران عام 2022، مع العلم هناك دولة 
بديل���ة للع���راق يف ح���ال خل�س تقيي���م جلنة 
التفتي����س باأن���ه غري جاه���ز لت�س���ييف الفرق 

حتت �سّتى الظروف".
اخلليجي���ة  املفت�س���ية  تقري���ر  واأو�س���ح:اأن 
كان واقعي���ًا، ول���دّي ن�س���خة من���ه دّون���ُت فيه 
باملعاين���ة  املُكّلف���ني  املهند�س���ني  مالحظ���ات 
امليداني���ة وفح�س املن�س���اآت، وه���م يتمّتعون 
بكفاءة عالية يف العمل، ولي�ست املّرة الأوىل 

التي يتفقدون فيها الب�سرة.
وك�سف عن "وجود م�س���كلة اأخرى يف عملية 

جتهي���ز الفن���دق الكب���ري لك���ي يفت���ح اأبواب���ه 
اأمام �س���يوفه ب�س���كل طبيعي فاإنها ت�س���تغرق 
وقت���ًا طوياًل يتج���اوز موعد اأفتت���اح البطولة 
يف كان���ون الأول املقب���ل، ف�س���اًل ع���ن اأجندة 
ومعان���اة  وال���دويل  الآ�س���يوي  الحتادي���ن 
منتخب���ات ال���دول اخلليجية من ع���دم قدرتها 
عل���ى الإيف���اء بالت���زام امل�س���اركة يف بطول���ة 

الب�سرة، اأّدى اىل دفع موعدها لعام اآخر.
و�سّدد كامل على "اأن املكتب التنفيذي لحتاد 
كاأ����س اخلليج العرب���ي ثّبت نقط���ة املخاطرة 
يف ملف الب�سرة، و�س���اوره ال�سك يف اإجناز 
ما طلب م���ن العراق يف الوقت املحّدد، فذهب 
باجتاه ال�سالمة اأي تاأجيل البطولة، وقد اأّيد 
وزير الريا�س���ة ورئي�س احت���اد الكرة عدنان 

درجال القرار مع بقية الع�ساء".

اأمر مت�قع
م���ن جهت���ه اأك���د اأحم���د عبا����س، اأح���د اأق���دم 
العاملني يف منظومة الكرة اخلليجية ب�س���فة 
اأمني ال�س���ّر الأ�س���بق لالحتاد العراقي للعبة، 
اأن اإع���الن الجتم���اع ال�س���تثنائي للجمعي���ة 
العمومي���ة لحت���اد كاأ����س اخللي���ج العرب���ي، 
ع���ن تاأجي���ل موعد اإقام���ة البطولة اخلام�س���ة 
والع�س���رين يف الب�س���رة مطل���ع ع���ام 2023 
اأمر متوق���ع ولي�س مفاجئًا بع���د تكرار زيارة 
املفت�سية اخلليجية للب�سرة اأكرث من مّرة يف 

الأ�سهر املا�سية متهيدًا ل�سدار هذا القرار.
واأ�س���اف:"ُبعيد كل زي���ارة لرئي����س اللجن���ة 
التفتي�س���ية اخلليجي���ة د.حمي���د ال�س���يباين، 
يخرج وزير الريا�س���ة الكابنت عدنان درجال 
وبع�س م�س���وؤويل احتاد الكرة، وممثلنا يف 
املكتب التنفيذي لحتاد كاأ�س اخلليج العربي 
بت�س���ريحات تفاوؤلية عن اجن���از ما مطلوب، 
)كم���رة  بالبطول���ة  املُحيط���ة  الأج���واء  واإن 
وربي���ع( عطف���ًا على ت�س���ريحات ال�س���يباين 
بق���رار  واإذا  العراقي���ة،  الإع���الم  لو�س���ائل 

الإرجاء يف�سح عك�س ذلك".
واأ�س���ار عبا����س اىل:اأن ما تعّر����س له العراق 
اأحد الركائز املهّمة يف القاعدة املنّظمة لكاأ�س 

اخلليج العربي منذ م�ساركته الأوىل فيها عام 
1976 يف الدوح���ة، ُيعد �س���ابقة مل ت�س���هدها 
اأية دول���ة خليجية اأخرى، م���ن ناحية اأناطته 
مل���ف تنظيم البطولة ثم ت�س���حب منه، وتعاد 
ل���ه وبعدها تنق���ل اىل دولة ثاني���ة، ومنذ عام 
2019 اأق���ّر ا�س���ناد اإقامتها ل���ه وحتى اللحظة 
يوج���د �س���ك يف الق���رار، وتوا�س���ل اللجن���ة 
التفتي�س���ية تفقد من�ساآت الب�س���رة ومل تكتب 

تقرير الثقة بعد!
تثريه���ا  الت���ي  عبا�س:"النق���اط  وت�س���اءل 
جلن���ة التفتي�س ح���ول ملف الب�س���رة، املدينة 
العظيمة بتاريخها وكفاءة رجالها يف العلوم 
والداب والقت�س���اد الذي���ن ل جت���ود مبثلهم 
امل���دن اخلليجية، ه���ل ُطِلبْت م���ن مدينة عدن 
اليمنية اإبان تنظيمها كاأ�س اخلليج الع�سرين 
كان���ون الأول ع���ام 2010؟ هم يعرف���ون اأنها 
كان���ت تع���اين حرب���ًا �سرو�س���ًا، والدّباب���ات 
جتوب �س���وارعها حلماية املواطنني والوفود 
)تارت���ان( ول  ملعبه���ا  واأر�س���ية  امل�س���اركة، 
متتل���ك الفنادق ول املالعب كالتي تتباهى بها 

الب�سرة، فلماذا كل هذه املعرقالت؟!
بع����س  في���ه  الب�س���رة  مل���ف  اأن  اىل  ولف���ت 
النواق����س له���ذا الفن���دق اأو ذاك امللعب، لكن 

اإقام���ة  ل ترتق���ي اىل م�س���توى موؤّث���ر عل���ى 
البطول���ة، وكن���ت اأمتّن���ى على رئي����س احتاد 
الكرة عدنان درجال اأثناء ح�سوره الجتماع 
ال�س���تثنائي لروؤ�س���اء الحت���ادات اخلليجية 
لك���رة الق���دم اأن يتقّدم بطعٍن �س���د قرار جلنة 
التفتي����س وُي���رز دلئله كال�س���ور والتقارير 
والبيان���ات ع���ن ملف الب�س���رة باأنه���ا جاهزة 
للتنظيم، ول �س���ّحة حلجج جلن���ة التفتي�س، 
ويطال���ب بت�س���مية جلن���ة حماي���دة تدقق يف 
تقارير مفت�س���ية ال�س���يباين بدًل م���ن التهليل 
مبن���ح الع���راق ثماني���ة اأ�س���هر ا�س���افية قبيل 
اإع���الن اجلاهزي���ة يف الثالث���ني م���ن حزيران 
عام 2022، ولحظوا كم موعد نهائي حّددته 
املفت�سية كحد اأق�سى لتثبيت حق الب�سرة من 
عدمه؟ عودوا اىل بيانات احتاد كاأ�س اخلليج 

العربي!

جه�د وزارة الريا�سة
فيما يرى نعيم �سدام، النجم الدويل وع�سو 
احتاد كرة القدم الأ�س���بق، اأن وزارة ال�سباب 
والريا�س���ة عملت باأق�س���ى اجله���ود من اأجل 
و�سع ملف خليجي 25 على طاولة اجلاهزية 
بالرغ���م من الظروف ال�س���عبة التي واجهتها 
لتذلي���ل عملي���ة اإجن���از م���ا مطل���وب م���ن قبل 

اللجنة التفتي�سية اخلليجية.
وا�س���اف اأن اإرج���اء موع���د تنظي���م البطولة 
25 اىل كان���ون الث���اين ع���ام 2023 ياأتي يف 
م�سلحة العراق لتفادي اأي نق�س يف املن�ساآت 
املعنية يف البطولة �سواء املالعب اأو الفنادق، 
لتكون مثالية م���ن جميع اجلوانب، وُمراعية 
لل�س���روط املفرو�س���ة من احتاد كاأ�س اخلليج 
لك���رة القدم، مب���ا يف ذلك خ�سو�س���يتها التي 

خرها العراق وقادر على تلبية متطّلباتها.
عام���ي  اأجن���دة  "زحم���ة  ان  اىل  ولف���ت 
2021و2022 املتمّثل���ة ببطولة كاأ�س العرب 
وت�س���فيات كاأ�س العامل ودوري اأبطال اآ�س���يا 
والدوري���ات املحلية للمنتخبات الثمانية كلها 
�س���غطت �س���لبيًا على البطولة وفر�ست اإبعاد 
موعدها اىل اأكرث من �س���نة ليت�س���ّنى للب�سرة 

ال�ستعداد اجلّيد لها من دون اإرباك.
واأكد �س���دام:اإن تقري���ر املفت�س���ية اخلليجية 
حّدد نقاطًا مهّمة يف ملخ�س زياراتها للب�سرة 
مل يكن من ال�س���هل التغا�س���ي عنها لو اأقيمت 
البطول���ة يف موعدها الفرتا�س���ي يف الرابع 
والع�س���رين م���ن كان���ون الأول 2021، ولهذا 
فاإن دفعه���ا اىل ما بعد مونديال قطر �س���يوّفر 
وقت���ًا طوي���اًل لنق���ول له���م "نح���ن جاه���زون 
باأف�س���ل مّما تتوقعون" وهي فر�س���ة اأخرية 
لحتاد كاأ�س اخلليج العربي وجمعيته العامة 
�س���نعرف من خاللها مدى م�سداقيتهم بطرح 
م���ّررات عدم منح الع���راق �س���يافة البطولة 

منذ عام 2010 حتى الآن".
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رغـــم ما احدثتـــه و حتدثـــه انتفا�شـــة �شبـــاب ت�شرين 
املتوا�شلـــة، التي بداأ بها �شبـــاب و �شابات املحافظات 
)ال�شيعية( لتعّم البـــالد بكل مكوناتها من اق�شاها اىل 
اق�شاهـــا . . االنتفا�شـــة التـــي �شّعـــدت و ك�شفت عمق 
الوعـــي و التالحـــم الوطنـــي العراقـــي بـــكل مكوناته 
و قومياتـــه و اديانـــه و طوائفـــه . . رغـــم مواجهتهـــا 
بانـــواع الطـــرق الدمياغوجيـــة و العنفيـــة و االموال 
الفلكيـــة و انواع الر�شا�ـــص و قنابل الغاز و الكوامت، 
و حمـــاوالت �شراء الذمم، ملحاولـــة ايقافها و الغاء ما 

احدثت . .
بينمـــا يتم�ّشك الت�شرينيون مبطالبهـــم و يخت�شروها 
باملطالـــب ال�شتة الإحداث التغيري و الإجناح الهدف من 
االنتخابـــات املبكـــرة : معاقبة قتلـــة املتظاهرين، منع 
ال�شالح املنفلت و الكوامت، منع تر�شيح االحزاب ذات 
االجنحـــة امل�شلحـــة، الغـــاء املحا�ش�شة، �شـــّل و ك�شف 
املال ال�شيا�شي و معاقبة فاعليه، ك�شف حيتان الف�شاد 

 . .
ااّل ان �شيئًا من املطالب مل يتحقق ااّل بلم�شات خجولة 
قامـــت بها حكومـــة الكاظمـــي و�شط �شخـــب اعالمي، 
بـــل و يطـــرح اعالميـــون و نـــواب و �شيا�شيـــون على 
الف�شائيـــات و علنًا باأن تلـــك اجلرائم اخذت باالزدياد 
التـــي منها: اغـــراء و �شـــراء مر�شحـــن تر�شحوا على 
ا�شا�ـــص انهـــم ت�شرينيون، ي�شكلـــون 30 % من اجلدد، 
و  لالعـــالم  و  للع�شائـــر  دينـــار  مليـــار   500 �شـــرف 
للمر�شحـــن يف الكوت مثااًل، ا�شتخـــدام دوائر الدولة 
و اآلياتهـــا و اموالهـــا، و مل تـــوّزع بعـــد ماليـــن مـــن 
الهويات البايومرتية و جرى بيع مالين من الهويات 
االلكرتونيـــة، علـــى حد طـــرح ال�شيـــد د. امل�شعودي و 

العديدين غريه، اىل ماقبل ا�شبوعن . . 
يف وقـــت حت�شـــب الكتـــل احلاكمـــة مـــن االآن و قبـــل 
االإنتخابـــات ! و حتدد عدد اال�شـــوات التي �شتح�شل 
عليهـــا و حتـــدد بـــان رئا�شـــة الـــوزراء �شتكـــون مـــن 
ن�شيبهـــا و ااّل فـــان االنتخابات �شتكـــون مزّورة، دون 
ح�شـــاب منطقي ملـــا احدثته ت�شريـــن و دون ح�شاب ما 
احدثـــه اخلراب ب�شبب حكـــم املحا�ش�شـــة الطائفي و 
االثنـــي طيلـــة ثمانيـــة ع�شر عامـــًا، يف مواقـــف او�شع 
االو�شـــاط ال�شعبية املحرومة من كل املكونات . . فيما 
ي�شهد امل�شهـــد االنتخابي تر�شيحـــاٍت و دخواًل وا�شعًا 

لالحـــزاب ذات االجنحـــة امل�شلحة، الـــذي ال ي�شّجل ااّل 
خروجًا فا�شحًا على الد�شتور و يحمل دالالت خطرية 
علـــى ماميكن ان يح�شل، يف وقت ي�شـــّرح فيه ال�شيد 
الفيا�ص باأن احل�شد ال�شعبي الر�شمي هو الذي يحمي 

الد�شتور . . بتقدير مراقبن م�شتقلن.
مـــن جهة اخـــرى و وفـــق العديـــد مـــن االخ�شائين و 
ال�شيا�شيـــن فان تكوين ت�شرين الحتّده حدود احزاب 
او منظمـــات و امنا كّون تّيارًا �شعبيـــًا ا�شياًل �شاركت 
بـــه و اّيدتـــه املالين مـــن الفئـــات االجتماعيـــة االكرث 
حرمانـــًا ب�شاباتهـــا و �شبابها و عوائلهـــا و مفكريها و 
بدعـــم مئـــات النقابـــات و منظمات املجتمـــع املدين و 
ح�شل على اعالن املرجعيـــة العليا لل�شيد ال�شي�شتاين 

عن دعمها له. . 
ت�شريـــن التي �شّكلت اكرب انتفا�شـــة �شعبية يف تاأريخ 
العـــراق منذ االعالن عن قيام دولتـــه، و قاومت انواع 
الحمـــدودة مـــن العنـــف ال�شر�ـــص بو�شـــح النهـــارات 
و عانـــى ن�شطائهـــا و ن�شيطاتهـــا مـــن االغتيـــاالت و 
املالحقـــات و تدمري املنـــازل . . و غريها مـــن ا�شاليب 

القمع الوح�شي امل�شتمرة التي التتوقف. 
االأمر الـــذي ادى اىل اتباع جتمعاتهـــا ا�شاليب �شلمية 
متنوعة نحو االنتخابات، من اعالن عدد من حراكاتها 
عن م�شاركتهـــا يف االنتخابات رغـــم قانونها املجحف 
و اعـــالن مر�شحيهـــا، و تر�شيح عدد لنف�شـــه فيها، اىل 
مقاطعـــة عـــدد كبري مـــن جتمعاتها لالنتخابـــات و اىل 
ا�شتعـــداد عـــدد اآخـــر اىل اعـــالن الع�شيـــان املدين يف 
االنتخابات، و اىل انواع متعددة من املواقف ال�شلبية 
الالمباليـــة بها الأنها لن توؤدّي ااّل اىل اعادة تدوير ذات 
الكتل و قوانينها احلاكمة، وفق مواقف معلنة ملمثليها 

على مواقع التوا�شل و على الف�شائيات و غريها.
يف توّجـــه متنـــوع اىل االنتخابات يعك�ـــص تركيبها و 
كاأنـــه هجوم متنـــوع للت�شرينين يهـــدف اىل حماولة 
التغيـــري  الإجـــراء  ممكنـــة  و�شيلـــة  ايـــة  ا�شتحـــداث 
حقيقيـــة  موؤ�ش�شـــات  دولـــة  قيـــام  نحـــو  الد�شتـــوري 
احتاديـــة، تنهـــي املحا�ش�شـــة الطائفيـــة و االثنيـــة و 
تعتمـــد الهويـــة الوطنيـــة، خا�شـــة بعد ف�شـــل ت�شويق 
الطائفيـــة كدعايات انتخابيـــة بتاأثري �شرباتها. توجه 
متنـــوع و لي�ـــص حزبـــي او موحـــد ا�شـــم يتنا�شب مع 
احلجـــم الكبري للتيار الت�شرينـــي و مع تنّوع مكوناته 
الوطنية، لتحقيق تلك االهداف امل�شرتكة التي يرفعها 
و ينا�شـــل مـــن اجلها جميـــع الت�شرينيـــن احلقيقين 

وفق تنّوع و عيهم و معاناتهم و ا�شتعداداتهم . . 
)يتبع(

 من مفارقات ما ح�شل،ان الجماهير 
ال�شعبية التي ا�شعلت ثورات 

)الربيع العربي 2011(  واطاحت 
باأنظمة ا�شتبدادية وطغاة،خطفت 

ال�شلطة منها  اأحزاب الأ�شالم 
ال�شيا�شي ، مع انها لم ت�شارك في 

تلك الثورات،ومعظم قادتها اما في 
ال�شجون او المنافي او يعملون في 

الخفاء .

 وتف�شـــري ذلـــك يعود ذلـــك ل�شببـــن:االأول،ان تلك 
اجلماهـــري ما كانـــت موّحـــدة يف قيـــادة �شيا�شية 
،والثـــاين، ان النا�ـــص كانـــوا ينظـــرون اىل قـــادة 
احـــزاب اال�شـــالم ال�شيا�شـــي بو�شفهـــم منا�شلن 
ا�شّداء �شد حّكام م�شتبدين،ففازوا يف االأنتخابات 
وا�شتلمت احلكم يف 2011،غري انها تقهقرت بعد 

عقد من )الربيع العربي(.
  وبعيدا عن اجلدل وتعدد التف�شريات بخ�شو�ص 
)االأ�شالمويـــة ( ومـــا اذا كان )اال�شالم ال�شيا�شي( 
ايديولوجيـــا معا�شرة ،او ان )االأ�شالم هو احلل( 
..فـــان مـــا يعنينـــا هنا هـــو :ملـــاذا ف�شلـــت احزاب 
النا�ـــص  �شـــوؤون  ادارة  يف  ال�شيا�شـــي  اال�شـــالم 
�شيا�شيا واقت�شاديا ؟ وملاذا �شقطت اعتباريا حتى 

عند اجلماهري التي او�شلتها لل�شلطة؟
ايلـــول/   8 هـــو)  لهـــا  �شقـــوط  اآخـــر  كان 
�شبتمـــرب2021(. ففـــي هـــذا اليـــوم تلقـــى حـــزب 
العدالـــة والتنمية يف املغرب هزمية قا�شية ب�شكل 
مل يخطـــر على بـــال األد خ�شومـــه..ان يتقهقر  من 
125 مقعـــدا يف انتخابـــات 2016 اىل 12 مقعدا! 
رئي�ـــص  ان  املخجـــل،  او  واملخـــزي   .2021 يف 
احلكومـــة الـــذي هو االأمـــن العام حلـــزب العدالة 
والتنميـــة )�شعد الدين العثماين( الذي تر�شح يف 
دائـــرة املحيط  باالعا�شمـــة الرباط..ف�شل يف نيل 

مقعد برملاين وفاز به �شاب بعمر ابنه!
  لقـــد و�شفت �شحيفة )نيويـــورك تاميز( خ�شارة 
اأ�شالمـــي املغرب يف االأنتخابـــات الت�شريعية باأنه 
ال�شرق  اال�شالميـــن يف  اآخر حكومات  “هزميـــة 
االأو�شـــط و�شمـــال افريقيا”..وهـــذا �شحيـــح يف 
حـــدود �شمـــال افريقيا)تون�ص،اجلزائر،املغـــرب( 
وغـــري �شحيح على �شعيـــد ال�شـــرق االأو�شط،الأن 
ال�شلطـــة يف العراق ما تزال بيـــد احزاب اال�شالم 
قبـــل  ت�شقـــط  ان  كادت  انهـــا  ال�شيا�شي..مـــع 
�شقوطهـــا يف املغرب.ففـــي مقـــال لنـــا يف املـــدى 
بتاريخ)2018/7/22( بعنـــوان )�شعود احزاب 
االأ�شـــالم ال�شيا�شي يف العـــراق وهبوطها( تناول 
االأ�شبـــاب التـــي ادت اىل �شعود اأحـــزاب االإ�شالم 
 ،)2003( التغيـــري  بعـــد  القمـــة  اىل  ال�شيا�شـــي 
واالأ�شبـــاب التي دحرجتها يومهـــا من تلك القمة..
خال�شتها انها اعتمـــدت يف) 2006( �شيكولوجيا 
ال�شحيـــة وا�شتخدمـــت اآلية التخويـــف من االآخر 
يف دعاياتهـــا االأنتخابيـــة التي �شمنـــت لهم اعادة 
انهـــم  الناخـــب  معرفـــة  رغـــم  انتخابهـــم)2010( 
فا�شـــدون. ولي�ـــص هذا اتهامـــا او قـــول �شارع بل 
اعرتافـــات م�شوؤولن كبار بينهـــم رئي�ص الوزراء 
ال�شيـــد حيـــدر العبادي الـــذي �شـــّرح يف الب�شرة 
)22 �شباط 2017( ب�شرف �شبعة ترليونات دينار 
عراقي على م�شاريع مل يتحقق منها اأي �شيء! يف 
اتهـــام �شريح ل�شلفـــه ال�شيد نـــوري املالكي  الذي 

�شـــّرح علنا بقولـــه “لدّي ملفات ف�شـــاد لو ك�شفتها 
الأنقلـــب عاليها �شافلها”. وكّنا قـــد �شاألناه  وقتها: 
بحـــق االإمـــام احل�شـــن عليـــك.. هـــل خفـــت علـــى 
النا�ـــص اأم اأنـــك �شرت علـــى يقن باأنـــك اإن ك�شفت 
الفا�شديـــن واأبنـــاء امل�شوؤولـــن مـــن اخل�شـــوم..

فاإنهـــم �شيف�شحـــون فا�شدين كبارًا مـــن حزبك؟.. 
ومل يجب. واالأقبح اأن كليهما )املالكي والعبادي( 
مل يحا�شـــب فا�شدين اأو ا�شرتجـــع منهم ما نهبوه 
مـــن ثروة تكفي لبناء بلد خـــرج من حرب كارثية. 
واالأقبـــح اأخالقيًا اأنهـــم عاهـــدوا جماهريهم على 
العي�ص بكرامة وتخّلوا عنه،وفقدوا م�شداقيتهم، 
وتركـــوا ماليـــن ال�شيعـــة الذيـــن اأو�شلوهـــم اىل 
ال�شلطـــة يعي�شـــون يف بيـــوت ال�شفيـــح،و ثالثـــة 
ع�شـــر مليـــون عراقي حتـــت خط الفقـــر باعرتاف 
وزارة التخطيط ، فيما �شاروا هم يعي�شون حياة 
باذخـــة وي�شرتون الفلل وال�شقق الفارهة يف مدن 

العامل بعد اأن كانوا معدمن.

ا�شتطالع راأي
  مـــن عادتنـــا اننـــا ن�شتطلـــع االأراء يف مثـــل هكذا 

ا�شكاليات ،فتوجهنا بهذا ال�شوؤال:
)كل احـــزاب اال�شالم ال�شيا�شي يف الدول العربية 
فقـــدت ال�شلطـــة اال يف العـــراق، مـــا ا�شبـــاب ذلـــك 

برايك؟(
 �شـــارك يف اال�شتطـــالع اكرث مـــن 700 م�شتجيب 

بينهم اكادمييـــون واإعالميون..توزعت اإجاباتهم 
بعد التحليل على النحو االآتي:

ــطبيعة املجتمع العراقي
  كان ال�شبب االأول يف بقاء كتل واأحزاب االأ�شالم 
ان  اىل  يعـــود  بالعـــراق  ال�شلطـــة  ال�شيا�شـــي يف 
العراقيـــن تتحكـــم بهـــا الطائفية وغيـــاب الوعي 
والتخلـــف واجلهـــل والتفكري اخلـــرايف والتملق 
،وغيـــاب الوعـــي الوطني اجلمعـــي، ف�شال عن ان 
احـــزاب االأ�شـــالم ال�شيا�شـــي يف الـــدول العربيـــة  
لي�ـــص لديهـــا مرجعيات دينيـــة ومذاهـــب متعددة  

وملي�شيات م�شلحة كما يف العراق.

ــ احزاب ال�شلطة
ال�شيا�شـــي يف  اإمتـــالك كتـــل واحـــزاب االأ�شـــالم 
العراق ثروة هائلة ب�شكل م�شروع وغري م�شروع 
،وا�شتخدامهـــا املال ال�شيا�شـــي يف �شراء الذمم و 
توظيف من مينح �شوته لها يف موؤ�ش�شات الدولة 
التـــي تقا�شمتها فيما بينها باملحا�ش�شة،ف�شال عن 
�شيطرتها على الهيئات امل�شتقلة ال�شيما املفو�شية  

واملحكمة االحتادية  ل�شرعنة افعالهم.   

ــ �شعف الدولة
 غيـــاب القانون وا�شتقواء تلك االأحزاب مبا لديها 
مـــن ف�شائل وميلي�شيـــات م�شلحة..�شـــّكل ال�شبب 

الثالث يف بقاء هذه االأحزاب.

ــ   التدخل الخارجي
احتـــل التدخـــل اخلارجـــي املرتبـــة االأخـــرية يف 
ا�شباب بقاء هـــذه االأحزاب،وحددها امل�شتجيبون 

باالآتي:
- العراق حتت حماية اأمريكا ،وهي تريد ا�شعافه 
لتذهب بـــه للتطبيع الأنها هي التـــي مّكنت احزاب 
وبتخطيـــط  ال�شلطـــة،  مـــن  ال�شيا�شـــي  االأ�شـــالم 

امربيايل عاملي مع املو�شاد االأ�شرائيلي.
-   ايـــران هي الالعب االول يف العراق، و�شتبقى 

هذه االأحزاب ما دام النظام االيراين موجودا.

تحليل �شيكوبولوتك
  حـــددت نتائـــج اال�شتطالع االأ�شبـــاب التي مكّنت 
كتـــل واأحـــزاب االأ�شـــالم ال�شيا�شي مـــن البقاء يف 
ال�شلطـــة بالعراق،لكنهـــا مل ت�شـــر اىل مـــا يكمـــل 

االأجابة ويح�شن التف�شري..نو�شحه يف االآتي:
امل�شكلـــة ال�شيكولوجية  التـــي تعاين منها قيادات 
هـــذه االأحزاب،انهـــم اعتـــربوا اأنف�شهـــم )�شحية( 
النظام الدكتاتوري..ومـــن �شيكولوجيا ال�شحية 
يف  بـ)االأحقيـــة(  ال�شعـــور  لديهـــم  ن�شـــاأ  هـــذه 
االأ�شتفـــراد بال�شلطـــة والرثوة،معتربيـــن مالين 
العراقيـــن يف الداخل اما موالـــن لنظام الطاغية 
لهـــم  م�شروعيـــة  خانعن..واأنهم،بنظرهـــم،ال  اأو 
بحقـــوق املواطنة.ومـــا ح�شـــل �شيكولوجيـــا ان 
�شعورهـــم بـ)االأحقيـــة( دفعهـــم اىل ان يعتـــربوا 
العـــراق ملـــكا لهم..فتقا�شمـــوه دون خوف،الأنهم 
عزلـــوا انف�شهـــم لوج�شتيـــا ونف�شيـــا مب�شاحة 10 
كيلومـــرت مربع،حم�شنـــة اأمنيـــا ومهابـــة ب�شفارة 
الدولة التـــي ا�شقطت نظـــام الدكتاتور واعرتفت 
ر�شميـــا بانهـــا دولـــة حمتلة..وجنـــم عـــن كل هذه 
التفاعـــالت ال�شيكولوجيـــة اأن حتـــول ال�شيا�شـــي 
اىل حاكم م�شتبد..ويعني اال�شتبداد �شيكولوجيا 
�شعـــور احلاكم بخوف يتنامـــى اىل قلق،يت�شاعد 
اىل حالة رعب من خطر يتهدد وجوده ال�شخ�شي 

واالأعتباري.
 وا�شكاليـــة  قـــادة هـــذه االأحـــزاب ال�شيكولوجية 
اي�شا،انهـــم م�شابـــون بـ)احلـــول العقلـــي( وهـــو 
م�شطلح ادخلناه يف علـــم النف�ص العربي ويعني 
ان �شاحبـــه يق�ّشم النا�ص اىل فريقن) نحن و هم( 
،وان حتّكمـــه يف تفكريه يجربه علـــى اأن يغم�ص 

عينيه عن �شلبيـــات جماعته وي�شّخم ايجابياتها، 
االأخرى..وانـــه  اجلماعـــة  مـــع  العك�ـــص  ويعمـــل 
يحمـــل ال�شـــركاء �شبـــب افقـــار النا�ـــص وخـــراب 
البلـــد وخلـــق االأزمات مـــع انه �شريـــك فيها.ف�شال 
عـــن ان حولهـــم العقلي هذا يدفعهـــم اىل ان يكون 
معيارهم هو القـــرب والوالء منهم ولي�ص اخلربة 
والكفاءة،التـــي ب�شببها فقد العـــراق اآالف العقول 
التـــي هاجرت التـــي كان بامكانهـــا ان تبني وطنا 

يحمل كل املقومات الأن يعي�ص اأهله برفاهية.
 وا�شكاليـــة فكريـــة �شايكـــو �شيا�شيـــة،ان  نوافـــذ 
تفكـــري قـــادة هـــذه االأحـــزاب مغلقة �شـــد اأي فكرة 
تخالـــف معتقداتهـــم املا�شويـــة ،وب�شببهـــا فاأنهم 
يفتقـــرون اىل احلنكة والدهـــاء ال�شيا�شي ال�شيما 
يف العـــراق. فمـــع ان اال�شالم يعتمـــد )ال�شورى( 
ولي�ـــص الدميقراطيـــة ،فـــان حركـــة النه�شـــة يف 
تون�ـــص متـــردت علـــى النمـــط امل�شـــري )حكومة 
مر�شـــي( بت�شكيـــل ائتالف مـــع حزبـــن علمانين 
يوم فـــازت يف االنتخابات،واملنهج نف�شه اعتمده 
االأ�شالميـــون يف املغـــرب بت�شكيـــل حكومـــة على 
النمـــط االأئتاليف..ومع ذلك ف�شلـــوا!الأن )حولهم 
العقلـــي( ا�شطرهـــم جمربيـــن على حتالفـــات مع 
دول عميقـــة تابعة لقوى خارجية ذات نفوذ توؤمن 
بقاءهـــم يف ال�شلطـــة مقابـــل �شروط يدفـــع ثمنها 

النا�ص والوطن.
واخلال�ص..كيف �شيكون؟

 ان حا�شرنا..�شـــار تائهـــا يف خياراتـــه بعد وثبة 
ت�شريـــن 2019 حيث  يومهـــا كان اخلياروا�شحا 
وحمددا باقامـــة دولة موؤ�ش�شـــات مدنية.ومع  ان 
جـــاءت   2021 ت�شرين/اكتوبـــر   10 انتخابـــات 
تنفيـــذا ملطلـــب ت�شريني ليكـــون خيـــار العراقين 
نحـــو التغيري،فان مقاطعة قـــوى وطنية وتقدمية 
منح الفر�شة لفوز احزاب اال�شالم ال�شيا�شي.وان 
احلال يف العراق حتكمه حقيقة �شيكولوجية،هي 
ان احـــزاب االأ�شـــالم ال�شيا�شـــي يوّحدها اخلوف 
مـــن النا�ص،فيما قـــوى التغيري تفّرقهـــا االأنانية..

ولن يكون اخلال�ـــص اال باأن تتوحد قوي التغيري 
بحـــال يخلق اليقن لـــدى الناخب العراقـــي باأنها 
هي الطريق اىل التغيري..وعندها يكون ال�شقوط 
االأخـــري الأحـــزاب االأ�شـــالم ال�شيا�شـــي يف العـــامل 

العربي.

قد يبـــدو غريبـــًا ان وزير النفـــط ملتزمًا 
قانونًا بحمايـــة ال�شناعة الوطنية و هو 
لي�ـــص وزيرًا لل�شناعـــة و املعادن ، اال ان 
اال�شتغـــراب يتبـــدد عندمـــا نكت�شـــف ان 
هناك عالقة وثيقة بن ال�شناعة الوطنية 
و وزارة النفط بالتحديد ، فهذه الوزارة 
لهـــا الدور االكـــرب و امل�شيطـــر يف تقدمي 
الدعم و امل�شانـــدة لل�شناعة الوطنية من 
خـــالل توفري الوقـــود الذي يحـــرك االآلة 
ال�شناعيـــة يف انتاج ال�شلـــع و اخلدمات 
متكـــن  مدعومـــة  با�شعـــار  و  للمجتمـــع  
مـــن رفـــع قدراتهـــا  الوطنيـــة  ال�شناعـــة 
التناف�شيـــة مـــع ال�شناعـــات االجنبيـــة ، 
�شحيـــح ان وزارة ال�شناعة هي امللتزمة 
قانونًا بحمايـــة ال�شناعة الوطنية اال ان 
هذا الدور ال يحقـــق النتائج املرجوة من 
دون جهـــد متوا�شـــل بـــن هذه الـــوزارة 
و الـــوزارات االخـــرى و خا�شـــة وزارة 
النفـــط، لكـــن هـــذا التكامـــل و التوا�شل 
بـــن ال�شناعـــة الوطنيـــة و وزارة النفط 
و املفرو�ـــص قانونـــًا  كالتـــزام مبوجـــب 
الفقـــرة )اواًل( مـــن املادة )3( مـــن قانون 
حمايـــة املنتجـــات العراقيـــة رقـــم )11( 
ل�شنة 2010 املعدل قد قطعه وزير النفط 
نف�شـــه عندمـــا اأعلـــن عـــن زيـــادة ا�شعـــار 
الوقـــود )النفـــط اال�شود( زيـــادة فاح�شة 
 و ب�شكل مفاجـــئ مبوجب قراره ال�شادر
يف 30 /2021/8 ، و ملعامـــل و م�شانـــع  
مـــن القطاعـــن اخلا�ص و العـــام )معامل 
ال�شمنت و املواد البناء االخرى( و ميثل 
هذا القـــرار ممار�شة �شـــارة تتعر�ص لها 
ال�شناعـــة الوطنيـــة و تلحق بهـــا ال�شرر 
املادي اجل�شيم و يقود نحو اإعاقة التنمية 
ال�شناعية النه مـــن نتائجه ال�شلبية على 
ال�شناعة العراقيـــة يف قطاع البناء ، انه 
فتـــح ثغرة كبـــرية نحـــو اإغـــراق ال�شوق 
العراقي باملنتجـــات ال�شناعية االأجنبية 
التي متتلك قـــدرة تناف�شية هائلة مقارنة 
بال�شناعة العراقية و الذي اأ�شعفها اكرث 
قـــرار وزير النفـــط بزيادة �شعـــر الوقود 
مما يعني اإعاقة تامـــة لل�شناعة الوطنية 

يف داخـــل ال�شـــوق العراقـــي و تنحيتهـــا 
عنه و ف�شح املجـــال لل�شناعات االجنبية 
للتفرد التـــام بال�شـــوق العراقي و من ثم 
اندثارهـــا مـــن امل�شهد ال�شناعـــي ، و هذا 
خـــرق قانـــوين وا�شـــح للمـــادة )2( مـــن 
قانـــون حمايـــة املنتجـــات العراقية التي 
فر�شت التزامًا قانونيًا على كافة وزارات 
الدولة وموؤ�ش�شاتها و من �شمنها وزارة 
النفـــط يف توفـــري بيئة ت�شاعـــد يف بناء 
قـــدرات ال�شناعـــة الوطنيـــة التناف�شيـــة 
تـــوؤدي  التـــي  املمار�شـــات  كل  اإيقـــاف  و 
اىل احلـــاق ال�شـــرر اجل�شيـــم بال�شناعة 
الوطنية و قدراتهـــا التناف�شية و جمل�ص 
الوزراء ملتزم قانونـــًا بالتدخل الفوري 
اليقـــاف هذا القرار فهـــو اجلهة املخت�شة 
قانونـــًا بهذا ال�شـــاأن بناءًا علـــى تو�شية 
مـــن وزير ال�شناعـــة و املعـــادن مبوجب 
املـــادة )14( من قانون حمايـــة املنتجات 
العراقيـــة رقم )11( ل�شنـــة 2010 املعدل 
و اتخاذ التدابري وبالقدر الكايف لتفادي 
ال�شـــرر اأو اإزالتـــه ومبا ميّكـــن املنتجن 
العراقيـــن �شـــواء كانـــوا قطـــاع عـــام او 
قطـــاع خا�ص مـــن تكييـــف اأو�شاعهم مع 
املنتجـــات امل�شتـــوردة وي�شمـــن حمايـــة 
م�شالح  ال�شناعـــة يف جمهورية العراق 
مبوجـــب مـــادة )15( مـــن قانـــون حماية 

املنتجات العراقية. 
ان فكــــرة دعــــم ال�شناعــــات الوطنيــــة هي 
فكرة موجودة حتى يف الدول الراأ�شمالية 
فرتكيا تقدم الدعــــم لل�شناعة الرتكية من 
خالل امل�شاهمة بدفع ن�شبة %20 من قيمة 
الوقــــود و الكهربــــاء ، و تقوم اي�شًا بدفع 
ن�شبــــة %15 من تكاليف الت�شدير للخارج 
لتعزيــــز القــــدرات التناف�شيــــة ل�شناعاتها 
يف اال�شــــواق الدوليــــة ، فهــــذه الــــدول ال 
تنفك عــــن دعم �شناعاتهــــا الوطنية و هو 
امــــر طبيعــــي و غــــري م�شتغــــرب ، و لكــــن 
امل�شتغــــرب ان الدولــــة تدعــــم ال�شناعات 
�شناعاتهــــا  عــــن  تتخلــــى  و  االجنبيــــة 
الوطنيــــة بقــــرارات تقــــود بالنهايــــة اىل 
هــــذه احلقيقــــة املقلوبــــة ، كمــــا ح�شل مع 

قــــرار وزير النفــــط بزيادة �شعــــر الوقود 
ان  اىل  ا�شافــــة   ، العراقيــــة  لل�شناعــــات 
النفــــط ملــــك ال�شعب العراقــــي و ال يجوز 
ادارتــــه ب�شــــكل انفــــرادي ل�شالــــح وزارة 
النفط و امنا يجب ادارته ل�شالح ال�شعب 
و ب�شــــكل ال يلحــــق ال�شــــرر مب�شاحلــــه و 
ذلــــك مبوجب املادة )111( مــــن الد�شتور 
العراقــــي و من م�شالــــح ال�شعب العراقي 
ان يكــــون ا�شــــم دولتــــه عاليــــًا يف �شــــوق 
ال�شناعة الدوليــــة . اذا كان لوزير النفط 
�شالحية حتديــــد ا�شعار الوقود فعليه ان 
ال يتع�شــــف يف ا�شتعمــــال هــــذه ال�شلطــــة 
العراقيــــة  بال�شناعــــة  ال�شــــرر  باحلــــاق 
عليه ان يراعي هــــذا اجلانب يف كل قرار 
ي�شــــدره و اال كان قــــرار قابــــل للبطالن و 
املطالبــــة بالتعوي�ــــص عن اال�شــــرار التي 

حلقت باملنتجن املحلين . 
ان احتـــكار وزارة النفـــط النتاج الوقود 
ال يخولهـــا قانونـــًا التحكـــم بال�شعـــر كما 
يت�شـــرر  ب�شـــكل  ت�شـــاء  متـــى  و  ت�شـــاء 
املجتمـــع العراقـــي  فـــان فعلـــت ذلك فهي 
مبوجـــب  املحظـــورة  املمار�شـــات  مـــن 
الفقرة )رابعًا( من املادة )10( من قانون 
 )14( رقـــم  االحتـــكار  منـــع  و  املناف�شـــة 
ل�شنـــة 2010  فقرار زيـــادة �شعر الوقود 
على ال�شناعة العراقيـــة ادى اىل اإق�شاء 
ال�شناعة العراقية من اال�شواق العراقية 
و احتكاره من قبل ال�شناعات االجنبية و 
تعري�ص ال�شناعة العراقية اىل اخل�شارة 
مـــن خـــالل ا�شطرارهـــا البيـــع بخ�شارة 
)اقل من الكلفة( مـــن اجل اال�شتمرار يف 
التناف�ـــص ، و اجلهـــة املخت�شـــة بايقـــاف 
هـــذه املمار�شات هو الق�شـــاء يف حماكم 
املخت�شـــة بالنظـــر بالنزاعـــات النا�شئـــة 
عـــن حمايـــة امل�شتهلـــك و املناف�شة و منع 
االحتـــكار مبوجب املادة )15( من قانون 
املناف�شة و منع االحتكار رقم )14( ل�شنة 
2010 بعد تقـــدمي ال�شكوى امام جمل�ص 
�شـــوؤون املناف�شة و منع االحتكار امل�شكل 
مبوجب املادة )4( منه و املرتبط برئا�شة 

الوزراء. 

االنتخابات: الت�صرينّيون و�صراع 
الجماعات الم�صلحة  !

اأحزاب االأ�صالم ال�صيا�صي في العالم العربي

 د.قا�شم ح�شني �شالح

االإ�صرار بدل الدعم: قرار وزارة النفط تجاه ال�صناعة العراقية
)قراءة قانونية نقدية(

ل تقر حال لمجتمٍع و ينتظم 
امره من دولٍة ، قوية قادرة 

، لنها الكيان المتخ�ش�ص 
بتمثيل المجتمع و رعاية 

م�شالحه ال�شيا�شية و المالية و 
النقدية و الثقافية و الزراعية 

و ال�شناعية في بيئة عالمية 
يحكمها قانون ال�شراع بين 

الم�شالح ، ال�شناعة الوطنية 
تمثل م�شلحة عليا للدولة و 

المجتمع فهي لي�شت مجرد 
منتجات مادية لال�شتهالك 

الب�شري تقا�ص بمعيار الربح و 
الخ�شارة ، انما هي اي�شًا و قبل 

كل �شيء معيار تقا�ص بها القوة 
ال�شيا�شية للدول في ا�شتعمال 

القدرات ال�شناعية لمد النفوذ 
خارج الحدود و التاأثير في 

ر�شم العالقات الدولية ، و 
تحكي اي�شًا طاقات ال�شعب 

الفكرية و العلمية  و كفاحه 
للح�شارات و ال�شعوب الأخرى 

، ال�شناعة الوطنية ر�شالة 
المجتمع الخالق للمجتمعات 

الأخرى .
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العق���ل  اأب���و ظب���ي: ت�صال���ح  اإعج���اب عج���ب. 
والرثوة. �ص���د الطائفية: الع���راق جدل ما بعد 
ني�صان 2003. الن�صريي���ة العلوية ب�صورية: 
ال�صيا�ص���ة ت�ص���ادر الطائفة. طرو����س من تراث 
االإ�صالم. الديانة املندائية. حروف حي: تاريخ 
البابي���ة والبهائي���ة. �صمو�س التهائ���م والنجود 
بع���د النف���ط. النزاع عل���ى الد�صتور ب���ن علماء 
ال�صيع���ة امل�صروطة وامل�صتب���دة. الفقه ال�صيعي 
والد�صتور: النائين���ي منوذجًا. العقاب والغلو 
يف الفق���ه وال���راث االإ�صالمي. اأث���ر ال�صود يف 

احل�صارة االإ�صالمية.
وه���و حا�ص���ل عل���ى جائ���زة املل���ك عب���د العزيز 
للكت���اب ع���ام 2017م ع���ن كتابه )اأث���ر ال�صود 
يف احل�ص���ارة االإ�صالمية(. ومقيم يف لندن منذ 
منت�صف الت�صعينيات، ويكتب ب�صكل دوري يف 

�صحيفة االحتاد االإماراتية.
 ماه����ي امل�ص����ادر واملراج����ع الت����ي ات����كاأت عليه����ا يف 
ن�صاأت����ك وطفولت����ك، وقادت����ك فيما بعد لطري����ف البحث 

واال�صتق�صاء يف جمال الرتاث الديني؟
فولة، على الّرغم من النظرة املالئكية  كانت الطُّ
له���ا واأنا يف ه���ذا العمر، متعب���ة، كبقية اأترابي 
اآنذاك، ومل نكن نتطلع اإىل امل�صتقبل حتى خالل 
درا�صتن���ا، غري التطل���ع اإىل الوظيفة الب�صيطة. 
���ى املدر�صة نف�صها لي�س فيه���ا ما يثري �صغف  حتَّ
الطفول���ة، تعلي���م فق���ط، وتعليم حت���ت الع�صا، 
ت�ص���ور كان بع�صن���ا ي���وؤذي نف�ص���ه ك���ي ُيع���ذر 
ِم���ن الذه���اب اإىل املدر�صة، والبي���ت لي�س اأرحم 
م���ن املدر�ص���ة، فاملجتم���ع ال يع���رف بطفولتك، 
يريدون من���ك الت�صبه بجدك واأبي���ك، واأنت يف 
عم���ر العا�صرة مث���اًل. كانت املنا�صب���ات الدينية 
مالذن���ا يف االجتم���اع، وه���ي االأخ���رى تعطينا 
دور�ص���ًا، م���ن على املناب���ر، يف امل���وت، ولك اأن 
تت�ص���ور م���اذا يح���ل يف عق���ل الطف���ل وخطيب 
املن���ر ي�صرح، عل���ى م�صامعه، كي���ف يهبط ملك 
امل���وت ويب���داأ بانت���زاع روح االإن�ص���ان، وم���اذا 
يحملك من خماوف وِعقد، لذا عجل يف اأن تبداأ 
بال�صالة وال�صوم، قب���ل فوات االأوان، فاملهدي 
�صيظهر يف العام الق���ادم، وَمن مل يكن م�صتعدًا 
له���ذا الظه���ور بالتدي���ن �صيعذب، وم���ا اإىل ذلك 

خياالت مفزعة. 
اإ�صاف���ة اإىل حق���ن ادمغتنا بالث���ارات واملعارك 
والدماء، هكذا ن�صاأُت على جزر حماطة باملياه، 
ن�صم���ع عن امل���دن كبغداد والب�ص���رة، ونتخيلها 
باالألوان، كذلك تاأتي زرع الفزع فينا من ق�ص�س 
اجلدات واالأمهات، عن كائنات خرافية خميفة. 
كانت االأمرا�س النف�صية تفتك بالعديد منا، وما 
اأن حت���ل مرحل���ة املراهق���ة اإال وظه���رت للعيان 
اأعرا�صه���ا، وم���ن ي�صك���و ي�صار اإلي���ه باجلنون، 
وعالجه���ا معي���ب ومع���دوم يف الوق���ت نف�صه، 
ي�صاحبه���ا ق�ص����س ح���ب موؤذي���ة ب���ن ال�صباب 
الع���ادات  اأ�ص���وار  وراء  الغائب���ات  وال�صاب���ات 
والتقالي���د. اأتذكر اأحد زمالئي، وا�صمه مو�صى، 
انتحر بالته���ام حفنة من الزرنيخ، ووقفنا على 
جثته مطروحة اأمام امل�صتو�صف ونحن ذاهبن 
اإىل املدر�ص���ة �صباحًا، وعم���ه ي�صفق بيده اأ�صفًا 
عل���ى �صبابه عن���د راأ�ص���ه، واآخر فق���د عقله، من 
زمالئن���ا وا�صم���ه ن�ص���اف، ظل هك���ذا حتى ُعرث 
عليه ميتًا عل���ى جرف الهور، واآخرون كثريون 
نالوا امل�صري نف�صه، فو�صط هذه الظروف لي�س 
يل احلدي���ث عن م�صادر ومراجع اأهلتني ملا اأنا 

به منذ الطفولة.
لك���ن، هناك جانب يكاد يكون غري مرئي، يتمثل 
���ة  بوج���ود  بيت���ان، تعودن���ا روؤي���ة كت���ب ثقافيَّ
يف �صرائفه���م، وهم���ا اآل عبد الك���رمي اخليُّون، 
وبينه���م معلمن���ا عام���ر عب���د الك���رمي، تت�صمن 
مكتبت���ه الرواي���ات والق�ص����س، واأتذكر عندما 
رحلوا يف مو�ص���م الفي�صان)1969-1968( 
تركوها عن���د االأعمام اآل عبد اله���ادي اخليُّون، 
»�ص���ت  اأول رواي���ة، وعنوانه���ا  ق���راأت  ومنه���ا 
البنات« بث���الث جملدات، وتاأثرت بفريوز بطل 
الق�ص���ة، ومل���ا التحق���ُت باحت���اد الطلب���ة العام، 
اخ���رت لنف�ص���ي ا�ص���م  ف���ريوز ليك���ون ا�صمي 
التنظيم���ي الطالبي، ومنها قراأت »ماجدولن«، 
وكتاب لويل الدي���ن يكن، وكل هذه قراأتها واأنا 

يف القارب. 
كان���ت الثانية كتب معلمنا فهد االأ�صدي، االأديب 
املع���روف، واأخي���ه جاب���ر، وبحك���م �صداقت���ي 

الأخيه���م االأ�صغر نوري، كن���ا جنل�س طوياًل يف 
ال�صريفة التي حتويها. كذلك كانت لدى والدي 
كت���ب من نوع اآخ���ر، واأول اطالع���ي على كتاب 
»البي���ان والتبي���ن«، من الرازون���ة، التي يرك 
فيها الكتاب بعد مغادرت���ه ع�صرًا، فاأحل حمله، 
واأخ���ذ الو�صع نف�صه واأق���راأ يف الكتاب، لكن ال 
اأدع���ي اأن ذلك كان م�ص���درًا ومرجع���ًا ليتاأ�ص�س 
علي���ه اهتمام���ي، يف م���ا بع���د، اإمن���ا م���ا ذهبت 
اإلي���ه يف التَّاري���خ كان تاأث���ريات مراكم���ة م���ن 
ف���رة ال�صباب، والعي�س ببغ���داد، والردد على 
املكتبات بها، وما اأحظى به من بحوث ومقاالت 
كانت تن�صرها املج���الت الثقافيَّة، ويف مقدمتها 
جملة »الثقاف���ة اجلديدة«، كاأنني كنت اأبحث ما 
اأزي���ل به تر�صبات التقوق���ع الديني واحلكايات 
غ���ري املعقولة التي كنا ن�صمعه���ا ونحن راهنن 
عقولنا ل���دى خطيب املنر، يتالع���ب بها كيفما 

�صاء.

 اأن����ت ال تعتم����د اجتاه����ا فكريًا بعين����ه يف الكتابة، بل 
غالب����ًا م����ا تعتم����د املعلومة، ما م����دى تاأثري ح�ص����ن مرة 

وهادي العلوي على ا�صتغالك.
البح���ث  الفك���ري، كعقي���دة، يف  اأرى االجت���اه 
ُيحجم���ه، ويقت���ل احليادي���ة الت���ي ه���ي اأ�ص���ه، 
والق�ص���د ِمن ذلك اأن الباح���ث العقائدي يحاول 
توجيه الرواي���ة اأو احل���دث التاريخين ن�صرًا 
لعقيدت���ه، اإن كانت خراف���ة اأو واقعًا، لكن لي�س 
معن���ى ه���ذا اأن الباح���ث ال يكون ل���ه موقف ِمن 
ق�صاي���ا النَّا�س والوط���ن، وال يكون حياديًا بن 
ال�صلب واالإيجاب، اأو ب���ن اخلراب والعمران. 
وح�صب ما كتبه العالم���ة يف علم النف�س نوري 
جعف���ر، ال���ذي رح���ل غريب���ًا، كح���ال الكثري من 
اأ�صحاب العطاء الفك���ري العراقين، توؤثر على 
املوؤرخ اأو الباحث ثالثة عوامل: طبيعة الع�صر، 
وطبيع���ة املجتمع، والعوام���ل ال�صخ�صية. جاء 
ذلك يف كتابه »التاري���خ جماله وفل�صفته«، اأفرد 
له���ا عن���وان »التَّحي���ز يف التَّاري���خ«، م���ع اأن ما 
ذكره االأ�صت���اذ نوري جعفر واق���ٌع، لكن العامل 
الثال���ث ه���و العي���ب يف كتاب���ة التاري���خ وعمل 
البحث، فامليل ال�صخ�صي لي�س من حق الباحث 
التفاع���ل معه، هنا تاأتي احليادية التي تفر�صها 

املعلومة.
 فح�صب تاأثري العقيدة ياأتي ت�صديق اأو تكذيب 
الرواي���ة، واغف���ال حقيقته���ا، فَم���ن ينطل���ق من 
القومية يجعل كل التقدم واحلياة يف تطبيقها، 

وكذلك االأممية، والدينية.

 األي�����س اأن����ت م����ن اتخ����ذ خطًا وا�صح����ًا م����ع العلمانية 
و�صد الدولة الدينية، اأو �صد االإ�صالم ال�صيا�صي؟! 

نعم. اإذا كنُت كذلك، فانطالقي من قراءة جتارب 
يا�صي، وجتارب حكوماته، يف هذا  االإ�صالم ال�صِّ
البل���د اأو ذاك، و�صرره على الدي���ن والدولة، ال 
يجعلني منح���ازًا �صده الأنن���ي �صاحب عقيدة، 
اإمن���ا ه���ي املعلوم���ة الت���ي اطلع���ت عليه���ا م���ن 

دفاترهم ولي�س من دفاتر خ�صومهم.
كان تاأث���ري ح�صن مروة، ال���ذي اغتيل 1987، 
وهو اأح���د �صحايا االإ�صالم ال�صيا�صي، ملحوظًا 
���ة، فق���د اأبرز يف  يف تن���اول الفل�صف���ة االإ�صالميَّ
���ة يف الفل�صف���ة العربية  كتاب���ه »النزع���ات املاديَّ
���ة«، الفك���ر املتهم م���ن خ�صومه بالكفر  االإ�صالميَّ
ندق���ة، وه���و لي����س كذل���ك، اإمن���ا خ�ص���وم  والزَّ
ه���ذا الفكر انطلق���وا �صده من موق���ف عقائدي، 
ولي����س م���ا كتب���وه �ص���ده كان بحث���ًا وتاأريخًا، 
لك���ن بعد حن وج���دت يف نزعات م���روة نف�صه 
املوق���ف العقائدي، الأن���ه انطل���ق يف تاأليفه من 
املوقف املارك�ص���ي الطبقي، ولي�س من املعلومة 
فق���ط، لذا اأجده يف العدي���د من الروايات يلوي 
اأعناقها لتاأكيد منهجه الفكري، وتاأكيد ال�صوؤال 
االأ�صا�صي يف الفل�صفة، ح�صب املارك�صية »اأيهما 
اأ�صبق املادة اأم الوعي«، ووفقه ُق�صمت الفل�صفة 
اإىل مادي���ة ومثالي���ة، وم���ع ذل���ك كان كان كتابه 

فرًا فكريًا جبارًا.  ومازال �صِ
اأم���ا عن تاأث���ري هادي العل���وي، وقد ن���ذر نف�صه 
يف  فكان���ت  االإ�صالم���ي،  اث  ال���رُّ لدرا�ص���ة 
ال�صبعيني���ات، وتلك الدرا�صات التي ن�صرها يف 
الثقاف���ة اجلدي���دة، ث���م جمموعة كتب���ه، غري اأن 
ه���ادي العلوي ان�صغل مب�صروع طوباي، لفرة 
طويل���ة، وهو ق�صي���ة امل�صاعية، واأ�ص���رك ُكتاب 
معه يف بحوثه، مل يكون���وا مب�صتواه، اأ�صعف 
ذل���ك االهتم���ام بتلك الكتاب���ات امل�صرك���ة، وقد 
اأخرجهم كتابًا وباحثن، لكنهم مل يكونوا كذلك 

بل ظلوا جمرد �صتامن من بعده. 
كان العلوي عميق���ًا يف تفكريه ونقده حلوادث 
التاريخ، واأ�صلوبه ممتع، غري اأنه يف ال�صنوات 
ا ب�صبب �صعف �صحته،  االأخرية ِمن حياته، رمبَّ
اأخ���ذ يتجاوز امل�ص���ادر يف ما يكت���ب، واآخر ما 
كتبه نفيه لوجود الطائفي���ة، كمفهوم تاريخي، 

ب���ل نف���ى حت���ى اال�ص���م، ن�ص���ر ذل���ك يف الثقافة 
اجلدي���دة، ُقبي���ل وفاته بقلي���ل، وقد كتب���ُت ردًا 
عل���ى مقالته، يف املجلة نف�صه���ا، و�صدمت لرده 
الغا�صب عليَّ باأن���ه لي�س من حقي ن�صر الرد اإال 
بع���د اطالعه عليه، وقد تاأ�ص���ف رئي�س التحرير 
حينه���ا الفقيد غامن حمدون عل���ى ن�صر الرد، ثم 
اأر�صل ر�صالة �صخ�صي���ة لرئي�س التَّحرير قراأها 
���ه  يل، يعت���ذر ع���ن رده املن�ص���ور، وعجب���ُت اأنَّ
تذكر بغ�ص���ب ردًا يل عليه يف �صحيفة الثوري 
العدني���ة)1987(. لكن اأقول ب�ص���دق، اأن اأول 
خط���وة يف نق���د الظاه���رة الديني���ة، تلقيناه���ا 
م���ن �صادق ج���الل العظم، املتوف���ى 2016 يف 
كتاب���ه »نقد الفك���ر الديني«، كان ذل���ك يف بداية 
ال�صبعيني���ات، وملا كتب���ه وبحثه عل���ي الوردي 
اأث���ره اأي�صًا، اأما تعلم البحث حتَّى قبل الدرا�صة 
االأكادميي���ة تعلمن���ا مما كتبه به���ذا اخل�صو�س 
االأدي���ب الفذ عل���ي ج���واد الطاهر. بع���د ذلك قد 
جتاوزت التاأثري، وجعل���ت املعلومة، يف الفكر 
والبح���ث، هي الدلي���ل وال�صبيل. هن���ا البد ِمن 
العل���وي  وه���ادي  م���رة  ح�ص���ن  اأن  االإ�ص���ارة، 

كالهم���ا انطلقا م���ن داخ���ل الدين، فم���روة كان 
معممًا ويدر����س بالنجف، والعلوي كان متدينًا 
ومنتمي���ًا حل���زب التحري���ر، فف���ي ذل���ك الوق���ت 
نية كح���زب التحرير  ا�صتوعب���ت االأح���زاب ال�صُّ
عنا�ص���ر �صيعي���ة، ناهي���ك عن اأن العل���وي منزه 

مما ابتلى به الطائفيون.

 اأرى تزام����ن وا�ص����ح بن ا�صت����داد التطرف الطائفي 
باال�صتقط����اب  واهتمام����ك  الع����راق،  يف  واملذهب����ي 
والتناح����ر املذهب����ي.. ه����ل له����ذه الدرج����ة اأثر ه����ذا على 

ا�صتغالك البحثي بو�صفه فعال ورد فعل؟
ال ُينف���ى تاأث���ري م���ا يحي���ط بالباح���ث، واأع���ود 
لن���وري جعفر عما كتبه من موؤثرات يف املوؤرخ 
اأو الباح���ث، فم���ا ح�ص���ل بالع���راق م���ن تناحر 
طائف���ي، ق���واًل وفعاًل، تطل���ب الدخ���ول لتعرية 
ائفيَّة جدل  هذا التناح���ر، وكان كتابي »�صد الطَّ
الع���راق بع���د 2003«، لك���ن لي����س معن���ى هذا 
اأ�صب���ح كل ا�صتغ���ايل ردة فع���ل، ف���اإذا كان ذل���ك 
كذل���ك، فم���ا هو �صب���ب تاأليف���ي لكت���اب »االأديان 
ج���زء  يف  �ص���در  ال���ذي  بالع���راق«  واملذاه���ب 
واح���د قبل بروز هذا التناح���ر، ثم �صدر بثالثة 
اأج���زاء »االأدي���ان واملذاه���ب بالع���راق ما�صيها 
وحا�صرها«، اأو كتبي االأُخر، التي و�صلت نحو 
ثالث���ن كتابًا ، كتابان منها يف املعتزلة، وكتاب 
يف اإخ���وان ال�صفا، وجدل التنزي���ل، وبعد اإذن 
الفقيه، وغريها؟ اإن الت�صدي ملحاربة الطائفيَّة 
هو الت�صدي �صد الزيف الذي يخلقه الطائفيون 
بعواطفه���م  التاري���خ  ويك�ص���ون  اأنف�صه���م، 
املحتقن���ة بالبغ�ص���اء، ويوجهونه حيث تتوجه 
م�صاحله���م. اإن اال�صتغ���ال يف ه���ذا املجال، مبا 
يخ����س الع���راق، مهم���ة عقلية ووطني���ة، ف�صح 
اخلرافة التي نزلت على املجتمع، لتحويله اإىل 
غيتوات طائفي���ة، باأكاذيب اأخ���ذت طريقها اإىل 
عق���ول ال�صباب كحقائ���ق، وهذا م���ا يدفعنا اإىل 
تناول مو�صوع االإ�صالم ال�صيا�صي، فهو طائفي 
تكوين���ًا واأداًء، مبني عل���ى اال�صتقطاب ال�صني 
وال�صيع���ي، م���ن دون ترئة االأح���زاب القومية 

وما متثله من طائفية غري دينية.

 اأ�صرت اإىل اأن هذا ال�صراع بن املذاهب والطوائف 
ه����و ب�صب����ب التباي����ن واالخت����الف ب����ن الفقه����اء والفق����ه 

نف�صه.. كيف تقراأ ذلك؟
لي����س هذه احلقيق���ة كله���ا، اإمنا تباي���ن الفقهاء 
جاء م���ن تباين الن�س الدين���ي نف�صه، وبالتايل 
اختالف الق���راءة. مبعنى اأن الن����س الديني ال 
ُيقراأ ق���راءة واحدة، وخ�صو�ص���ًا عند التف�صري 
اأو التاأوي���ل، فلي����س هن���اك م���ن فرق���ة ديني���ة 
ال جت���د ن�ص���ًا تت���كاأ علي���ه يف وجوده���ا، ويف 
متيزه���ا الفقهي اأو الكالمي ع���ن غريها، و�صل 
االأم���ر اإىل م�صح اأو غ�ص���ل القدمن يف الو�صوء 
لل�صالة، فاالآية تقول: »ي���ا اأيها الذين اآمنوا اإذا 
الة فاغ�صل���وا وجوهكم واأيديكم  قمت���م اإىل ال�صَّ
اإىل املراف���ق وام�صح���وا بروؤو�صك���م واأرجلك���م 
اإىل الكعبن«)املائ���دة: 6(، ق���رر فقه���اء ال�صيعة 
���ة غ�صله���ا باملاء  نَّ م�ص���ح القدم���ن، وفقه���اء ال�صُّ
مع الو�ص���وء، ح�صب القراءة تك���ون »اأرجلكم« 
مفعول ب���ه للفعل ام�صح���وا، اأو للفعل اغ�صلوا، 
فح�ص���ب الغ�ص���ل اأن االأرج���ل كبقي���ة االأع�صاء، 
والراأ�س يختلف، فال ميكن غ�صله عند الو�صوء، 
و�ص���وءًا،  ولي����س  اغت�ص���ال  ي�صب���ح  ه���ذا  الأن 
و«اأرجَلك���م« جتده���ا بالفتح يف ن�صخ���ة القراآن 
ال�صادرة م���ن دار التوحيد)الكويت( والن�صخة 
ال�صادرة من طهران. وهذا مثال لتب�صيط فكرة 
االخت���الف، ال���ذي ي���رره الفقه���اء، يف تاأكي���د 
التماي���ز ب���ن املذاه���ب، ناهي���ك ع���ن االختالف 
بروؤية االأهل���ة، فلو مل يجدوا االختالف مل يكن 
هن���اك وج���ود للمذاه���ب، وال م���رر لزعامتها، 
واالثن���ان مل يكون���ا على خطاأ، اإمن���ا اختلفا يف 

االجتهاد. 
ل�صت مع اإ�صالم بال مذاهب، مثلما كتب الباحث 
امل�صري الفل�صطين���ي م�صطفى ال�صكعة، بتاأثري 
املوجة النا�صري���ة، الإلغاء الطائفي���ة والذوبان 
يف القومي���ة، كت���ب حت���ت عن���وان »اإ�ص���الم بال 
مذاهب«، ومل يكن موفقًا به، الأن الكتاب درا�صة 
يف املذاهب من األفه اإىل يائه، ولهذا كتبُت كتابًا 
حت���ت عنوان »ال اإ�ص���الم بال مذاه���ب وطرو�س 
اأُخ���ر من ُتراث االإ�صالم«، اأ�ص���رت فيه اإىل كيفية 
كتاب���ة تاري���خ املل���ل والّنحل، وامل���ررات التي 
اأول���دت املذاه���ب، فلي����س هناك دي���ن وال فكر ال 
ين�صط���ر، الأن ذل���ك �ص���د الطبيع���ة، ف���ال وج���ود 
لدي���ن خال����س، اإال كمفهوم ع���ام، فامل�صلم اليوم 
واالأم����س اأي�صًا، بع���د تبلور املذاه���ب، لي�س له 
وج���ود م���ن دون مذه���ب، فه���و الب���د اأن مي�صح 

القدمن يف �صالته اأو يغ�صلهما! 
له���ذا اأرى اأن االخت���الف يف العبادات، ال يوؤدي 
اإىل م�صكلة، امل�صكلة هي االختالف يف املعامالت 

ال�صرعية، واملعامالت هن���اك لي�س املق�صود بها 
االأخ���الق قيا�ص���ًا على الق���ول »الدي���ن معاملة«، 
هناك َمن يفهم جه���اًل املعامالت تعليم االأخالق، 
ولي�س الفقه ال�صرعي! اأقول: املعامالت م�صكلة، 
وهي التي تخ�س ما ب���ن النا�س، بينما تخ�س 
العبادات حق الله على العباد من �صوم و�صالة 

وزكاة وغريها، وهذه لي�س فيها م�صكلة. 
اإن االخت���الف يف االأح���وال ال�صخ�صي���ة مث���اًل، 
وه���ي اأول املعامالت، م���ن زواج وطالق واإرث 
وغريها، املفرو�س اأال تكون وفق فقه املذاهب، 
وينفذه���ا الفقي���ه، ل�صبب���ن: اأواًل، اأنَّ م���ا يقدمه 
الفقي���ه من���وط بزم���ن غاب���ر، لي�س في���ه مراعاة 
ب���ن  احلي���اة  واخت���الف  م���ن  الزَّ مل�صتج���دات 
االأجي���ال، والثاين، اأنه عامل مفرق وخ�صو�صًا 
يف املجتمع���ات املختلط���ة مذهبي���ًا، واحل���ل اأن 
يك���ون قان���ون اأح���وال �صخ�صي���ة ال يغف���ل م���ا 
من، ف�صن  تتفق عليه املذاه���ب ويتما�صى مع الزَّ
ال���زواج ت�صع �صنوات للبن���ت اأ�صبح اليوم غري 
معق���ول، وحتَّى اختالف االنث���ى يف االإرث عن 
الذكر، وكذلك احلال بالن�صبة حل�صانة االأطفال، 
وما يخ�س الطالق وغ���ري ذلك، هذا يكون وفق 
قانون ي�صاعد املجتمع على النهو�س بجناحيه، 
الن�ص���اء والرج���ال. م���ع العل���م، اأنَّ الهجمة �صد 
ل�صن���ة  خ�صي���ة)188  ال�صَّ االأح���وال  قان���ون 
الفقيه  ع���زل  من  1959( جوهره���ا اخل�صي���ة 
عن اإدارة �ص���وؤون النا�س، وبالتايل يفقد املركز 
ال�صي���ادي عليه���م، اأك���رث مم���ا كان���ت دفاع���ًا عن 

الن�صو�س الدينية.

 قلت مرة اأن الروايات التاريخية املرتبطة بال�صيا�صة 
االمي����ان  كان  اإذا  وم����اذا  العق����ول،  تغي����ب  الت����ي  ه����ي 
االعتق����اد  ح����د  اأحيان����ا  ي�ص����ل  التاريخي����ة  بالرواي����ات 

الديني؟ 
اإن اأغ���زر الرواي���ات يف التاريخ ه���ي الروايات 
التاري���خ االإ�صالم���ي، وكذل���ك  ال�صيا�صي���ة، الأن 
تواري���خ االآخري���ن، اأرخ���ت للمل���وك وال���دول، 
فكت���اب الط���ري، املتوف���ى 310 ه����، وال���ذي 
اأرخ في���ه، م���ن بداي���ة اخلليقة، ح�ص���ب الرواية 
���ى ال�صنة 302 ه���� اأو 303ه�  ���ة، حتَّ االإ�صالميَّ
كان عنوانه »تاريخ االأُمم وامللوك«، واإذا قراأته 
جت���ده تاري���خ �صيا�صي بالدرج���ة االأوىل، وبن 
اأ�صط���ره ب���ث تاري���خ اجتماع���ي، ومنتظ���م ابن 
اجل���وزي، املتوف���ى 597ه�، عنوان���ه »املنتظم 
يف تاريخ امللوك واالأمم«، وتواريخ ُاخر كثرية 
بعناوي���ن اخلالف���ة اأو الدول���ة اأو ال���وزارة اأو 

الطبقات. 
ال اأجد يف الرواية التاريخية ما ُيغيب العقول، 
اإذا ُاخ���ذت يف ع�صره���ا، وتتح���ول اإىل مغيب���ة 
للعق���ول بالفع���ل اإذا األب�صنه���ا ث���وب حا�صرن���ا 
ال�صيا�ص���ي، وانتق���ل اجلدل بها م���ن زمانها اإىل 
زمانن���ا، واأف�صحه���ا ه���و م���ا ح���دث يف �صقيفة 
بن���ي �صاع���دة، ق�صية االإمام���ة باختي���ار خليفة 
النب���ي، ه���ل يت���م ذل���ك باأهل احل���ل والعق���د اأم 
بو�صي���ة اإاللهي���ة، وم���ا ه���ي فائدة اجل���دل فيها 
�صيا�صي���ًا االآن؟! وقد م�ص���ت اأيامها واأ�صحابها، 
هن���اك تاأتي امل�صلحة ال�صيا�صية املركبة طائفيًا، 
لتجع���ل ن�صف املجتم���ع اأمويًا واالآخ���ر علويًا، 
وعليه���ا ُي���راد بن���اء الدول���ة، وتبناه���ا االإ�صالم 
ني، فظهرت  ال�صيا�ص���ي، ب�صقيه ال�صيع���ي وال�صُّ
احلاكمي���ة االإلهي���ة، مب���ا ُنظ���ر اإليه���ا مبفهومها 
ن���ي، واحلاكمي���ة االإلهي���ة، مب���ا ُنظ���ر اإليها  ال�صُّ
مبفهومه���ا ال�صيع���ي، فهم���ا واح���د، االخت���الف 
باالأ�صلوب فقط، فمن العجب اأن تبنى دولة على 
اأ�صا�س روايات خمتل���ف على تفا�صيلها، ومنها 

خمتلف على وجودها. 
هنا ياأت���ي تغييب عقول احلا�صري���ن واإح�صار 
عق���ول املا�ص���ن. بطبيع���ة احل���ال، ُي���راد لهذه 
الرواي���ات اأن تك���ون ذات ُقد�صيَّة، اأي تدخل يف 
االعتق���اد الديني، ك�صيء م�صلم ب�صحته، عقيدة 
ال تناق����س، وامل�صكل���ة الكرى، يري���دون فر�س 
تلك الروايات ببناء الدول���ة، وت�صيري �صوؤونها 
و�ص���وؤون املجتمع، وُيحرم���ّون نقا�صها، ناهيك 
عن دح�صها، وهي مل ت�صمد يف البحث العلمي، 
بينم���ا اأمامنا مهمة بناء دولة وُحكم، اأما القراآن 
فلي����س فيه بن���اء دولة، وه���ذا ناق�صته يف ُكتيب 
يل حتت عنوان »ر�صال���ة اخلالفة والعلمانيَّة«، 
وكان���ت بذرته ن���دوة ُعقدت بدم�ص���ق )اأكتوبر/ 
ت�صرين االأول 2010(، كان املخطط عقدها يف 
جامعة دم�ص���ق، لكن لظ���روف �صيا�صية جعلتها 
ُتعق���د يف املركز الثق���ايف الدامناركي بدم�صق. 
اأق���ول: من يح���اول رب���ط الدي���ن بال�صيا�صة اأو 
الدول���ة علي���ه التمع���ن يف كلمة االإم���ام علي بن 
اأب���ي طالب املوجه���ة للخوارج »كلم���ة حق يراد 
به���ا باط���ل«، و�ص���رح اب���ن اأب���ي احلدي���د لقوله 
تع���اىل »اإن حكم اإال لله«: لي����س املق�صود احلكم 

ال�صيا�صي اإمنا الق�صاء والقدر.

هادي �لعلوي �إن�شغل بم�شروع 
طوباي، لفترة طويلة، وهو ق�شية 

�لم�شاعية، و�أ�شرك ُكتاب معه 
في بحوثه، لم يكونو� بم�شتو�ه، 

�أ�شعف ذلك �الهتمام بتلك 
�لكتابات �لم�شتركة

ال �أجد في �لرو�ية �لتاريخية 
ما ُيغيب �لعقول، �إذ� ُ�خذت في 

ع�شرها، وتتحول �إلى مغيبة 
للعقول بالفعل �إذ� �ألب�شنها ثوب 

حا�شرنا �ل�شيا�شي، و�نتقل �لجدل 
بها من زمانها �إلى زماننا

�أقول ب�شدق، �أن �أول خطوة في 
نقد �لظاهرة �لدينية، تلقيناها 

من �شادق جالل �لعظم، �لمتوفى 
2016 في كتابه "نقد �لفكر �لديني
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حاوره: عالء �ملفرجي

ر�ض��يد خيون: لي�س هناك دين ول فكر ل ين�ض��طر.. لأن ذلك �ض��د الطبيعة
ة هو �لت�شدي �شد �لزيف �لذي يخلقه �لطائفيون �أنف�شهم يرى �أن �لت�شدي ملحاربة �لطائفيَّ

�لق�شم �الأول

�لباحث و�لكاتب د. ر�شيد �لخيون مهتم بق�شايا �لفكر �لعربي �لقديم، و�لتر�ث �ال�شالمي،  و�شدرت له �لعديد من �لموؤلفات في �لتر�ث 
و�لفكر. 

ولد في �لجباي�ش في محافظة ذي قار جنوب �لعر�ق، من �آل خيون م�شايخ قبيلة بني �أ�شد.  تخرج من معهد �لمعلمين في بغد�د. ح�شل 
على �شهادة �لبكلوريو�ش من جامعة عدن 1984 في �ليمن �لجنوبي. نال �شهادة �لدكتور�ه في �شوفيا في �لفل�شفة �الإ�شالمية �شنة 1991. 

مار�ش �لتعليم في مد�ر�ش بغد�د �البتد�ئية للفترة 1975-1978 في �لوقت �لذي ن�شرت فيه منظمة �ليون�شكو تقرير� قالت فيه �إن 
�لتعليم في �لعر�ق ي�شاهي �لتعليم في �لدول �الإ�شكندنافية. دّر�ش في �لجامعات �ليمنية للفترة 1988-1979 

هو كاتب علماني يحاول تاأ�شيل �لعلمانية بو��شطة �ال�شتدالل باآر�ء علماء �إ�شالم �أو مو�قف حدثت في تاريخ �الإ�شالم، �أي هو من دعاة 
�لتاأ�شيل �لعلماني )�أي �لبحث عن �أ�شل للعلمانية في �الإ�شالم(.

�شدر له كتب عدة �أغنت �لمكتبة �لعر�قية و�لعربية �أبرزها: مذهب �لمعتزلة من �لكالم �إلى �لفل�شفة. تلخي�ش �لبيان في ذكر �أهل 
�الأديان. معتزلة �لب�شرة وبغد�د. جدل �لتنزيل. تاأريخ �لبهائية و�لبابية. كتاب مند�ئي �أو �ل�شابئة �الأقدمون. �لمباح و�لالمباح. 

خو�طر �ل�شنين. �لم�شروطة و�لم�شتبدة. �لمجتمع �لعر�قي تر�ث �لت�شامح و�لتكاره. �آمالي �ل�شيد طالب �لرفاعي. �الأديان و�لمذ�هب 
بالعر�ق.



عامر م�ؤيد 

يف  املك�ش����وف  بامل�ش����رح  اختتم����ت 
�ش����احة الهناج����ر، فعالي����ات الدورة 
القاه����رة  اأي����ام  ملهرج����ان  الرابع����ة 
الدويل للمونودراما، والتي اقيمت 
حتت رعاية وزيرة الثقافة امل�شرية 
اإينا�����س عبد ال����دامي، و�شط ح�شور 

عربي ودويل كبري.
واعلن  الناقد احم����د خمي�س ع�شو 
جلن����ة حتكي����م م�شابق����ة الن�شو�س 
تق����دم  ان����ه  كلمت����ه  يف  امل�شرحي����ة 
للم�شابق����ة 33 ن�ش����ا م�شرحي����ا منها 
21 م����ن م�ش����ر وخم�ش����ة ن�شو�����س 
م����ن الع����راق وم�شرحيت����ن لكل من 
املغرب و�شوريا وم�شرحية واحدة 
لكل من اجلزائ����ر واالردن و�شلطنة 

عمان.
 وتابع خمي�س "تنوعت الن�شو�س 

املقدم����ة بن ط����رح اله����م ال�شخ�شي 
والو�ش����ع االجتماع����ي وال�شيا�شي 
والفني وبدا الرتكي����ز وا�شحا عند 

كثري م����ن كتاب امل�شابقة على تقدمي 
مو�شوع����ات تنا�ش����ب متام����ا دراما 
املمث����ل الواح����د م����ن حي����ث كف����اءة 

البن����اء واأهميت����ه وتطوي����ر احلدث 
املتناول. 

النتائ����ج  باع����ان  خمي�����س  وخت����م 

كل  بن  منا�شفة  الثال����ث":  "املركز 
من ح�شن علي هارف )العراق( عن 
م�شرحي����ة قلب الدمي����ة، رهف غدير 
)�شوريا( عن م�شرحية للمدينة باب 

وحيد.
املركز الث����اين: منا�شفة بن كل من 
ميث����م ال�شعدي )الع����راق – اأمريكا( 
عن م�شرحي����ة �شيزوفرنيا، وحممد 
زناتي )م�شر( ع����ن م�شرحية خداع 

ب�شري.
املركز االول: هبة الله حممد ح�شن 
)م�ش����ر( ع����ن م�شرحي����ة البحث عن 
�شب����ح  ثم �شعد على امل�شرح املخرج 
العم����اين �شب����ري ب����ن عب����د الرحي����م 
العرو�����س  حتكي����م  جلن����ة  ع�ش����و 
نتيج����ة  معلن����ا  الرابع����ة  بال����دورة 

املهرجان والتي جاءت كالتايل: 
غواي����ات  م�شرح����ي،  ن�����س  اف�ش����ل 
البه����اء ملوف����ق م�شعود، م����ن اململكة 

العربي����ة ال�شعودي����ة، اأف�ش����ل ممثل 
عر�����س  ع����ن  راديون����وف  ي����وري 
امورف����ن لدول����ة اوكراني����ا، اأف�شل 
ممثل����ة ماريا كامب ع����ن عر�س عامل 
زه����رة كارنيبلو�س لدول����ة املك�شيك 
اأف�ش����ل خم����رج فالرييا فاب����ري عن 
كارنيبلو�����س  زه����رة  ع����امل  عر�����س 
لدولة املك�شيك، اف�شل �شينوغرافيا 
اليك�����س بروفو�شيل����ي ع����ن عر�����س 
امورف����ن لدول����ة اوكراني����ا، اف�شل 
كارنيبلو�����س  زه����رة  ع����امل  عر�����س 

لدولة املك�شيك.
فيم����ا كان����ت �شه����ادات التقدي����ر لكل 
م����ن عماد عبد الرحمن عن دوره فى 
عر�س غ�شيل اأم����وات "م�شر"، مي 
ر�شا عن دوره����ا فى عر�س طقو�س 
ميدي����ا "م�ش����ر"، ه����وار فار�����س عن 
دورها فى عر�س اح����رتق كالعنقاء 

لدولة العراق.

 بغد�د/ �إخال�ص قحطان

عليهم  ي��ط��ل��ق  م��ا  ظ��ه��ر  �شنتن  اآخ����ر  يف 
لهم دور  ب�"البلوكرز". وهوؤالء مل يعرف 
ت�شمل  فعاليات  ع��دا  املجتمع،  يف  حم��دد 
ما تكون  التي كثريا  الدعايات واالعان، 
هابطة وبا حمتوى هادف، لكن ال�شركات 
لرتويج  منا�شبة  قبلة  تعتربهم  التجارية 
البلوكرز  ه��وؤالء  متابعي  عرب  منتجاتها، 

يف مواقع التوا�شل االجتماعي.
هذا ال�شيناريو يتكرر كثريا عند اأ�شخا�س 
م�شاهرَي  و�شحاها  ليلة  ب��ن  اأ���ش��ب��ح��وا 
�شوى  ميلكون  ال  هم  بينما  واعامين، 
املحمولة،  هواتفهم  وه��ي  واح���دة  اداة 
تفا�شيلها:  بكل  يومياتهم  ت�شجل  التي 
وجميع  طعامهم  ج��والت��ه��م،  اأح��ادي��ث��ه��م، 

حاجياتهم.

فنانة �شاملة
نف�شها،  )ب.م(  ال��ب��ل��وك��رز  ت�شف  ه��ك��ذا 

حينما اأجابت على �شوؤال تعريفي بها.
ا�شتعرا�شية  "فنانة  اأن��ه��ا  ب.م  وت��ذك��ر 
ا�شبحت  والح��ق��ا  امل�����ش��رح،  يف  وممثلة 
اعامية". فاالإعام يف نظرها "ال يحتاج 
ام��ام  للظهور  اجل���راأة  م��ن  القليل  �شوى 
ال��ك��ام��ريا، واجل��م��ال ال���ذي ي��ع��د مبثابة 

جواز �شفر لدخول هذا املجال".
ال�����ش��روري  م���ن  ك����ان  "�شابقا  وت���ق���ول 
احل�شول على �شهادة وتخ�ش�س اكادميي 
والتمثيل،  ال�شينما  جم��ال  اىل  للدخول 
وحتى اخلروج يف القنوات التلفزيونية. 
وعدد  جماال  ميتلك  من  فا�شبح  االن  ام��ا 

م�����ش��اه��دات ع��ال��ي��ا، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
العمل  ي�شتطيع  يقدمه  ال���ذي  امل��ح��ت��وى 
عالية  التلفزيونية، وباأجور  القنوات  يف 

االخت�شا�س  ب���ذوي  م��ق��ارن��ة  اي�����ش��ا، 
واالكادميين".

بابي" طرقت  "�ل�شهرة 
اأن  فتعترب  عاما،   )26( البياتي  ليان  اأم��ا 
"بعد عودتي  بابها فجاأة:  ال�شهرة طرقت 
من الكلية ن�شرت �شتورياتي وتن�شيقاتي 
للماب�س، كاأي يوم عادي يل يف اجلامعة، 
تفاجاأت  النوم  من  ا�شتيقاظي  عند  لكن 
ال�شخ�شية  �شفحتي  على  املتابعن  بعدد 
تن�شيقات  ن�شر  ملجرد  االن�شتغرام،  يف 
مواقع  على  البيجات  اح��د  يف  املاب�س 

التوا�شل االجتماعي".
وت�����ش��ري اىل ان��ه��ا ع��ل��ى اإث����ر ذل���ك ج��رت 
ال�شرقية،  لقناة  برنامج  يف  ا�شت�شافتها 
وم�����ن ث����م ت��ل��ق��ت ات�������ش���اال م����ن خم���رج 
تقدمي  ع��ن  عر�شا  لها  وق��دم  تلفزيوين، 

برنامج.
رف�شت،  البداية  "يف  اأن��ه��ا  ليان  وتكمل 
ح�شورا  يل  ب��اأن  اإقناعي  من  متكن  لكنه 
دورة  دخلت  وفعا  ال�شا�شة،  على  جميا 
ت���دري���ب���ي���ة الي�����ام، 
وم��������������ن ث����م 
ا���ش��ب��ح��ت 
م���ق���دم���ة 
ب��رام��ج 

ال 

االعام  يف  �شهادة  اأملك  ال  فاأنا  اعامية؛ 
وال خ����ربة ع����دا ج������راأة ال���ظ���ه���ور ام���ام 

الكامريا".

تخبط
وراف�����ق م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ال���ع���ام 2003 
املجال  يف  حت��دي��دا  التخبط،  م��ن  الكثري 
االعامي، وكان ذلك بنظر عدنان الف�شلي 
� مدير حترير جريدة احلقيقة � "جزءا من 

اخلراب ال�شيا�شي واالأمني".
بع�س  النقابية  اجلهات  الف�شلي  ويحّمل 
اأنا�س  بانت�شاب  امل�شوؤولية، كونها ت�شمح 

غري موؤهلن ثقافيا ومهنيا.

دخل �إ�شايف
من جهتها، ترى االإعامية حنان مهدي، اأن 
جمال  اإىل  امل�شاهري  جلوء  اأ�شباب  "اأبرز 
االع����ام، ه��و ال��ب��ح��ث ع��ن دخ���ل اإ���ش��ايف 

لعملهن يف الدعايات".
امل��وؤ���ش�����ش��ات  ا���ش��ح��اب  اأن  اىل  وت�����ش��ري 
عدد  على  كبري  ب�شكل  يعتمدون  ���ش��اروا 
املتابعن يف مواقع التوا�شل االجتماعي.

وال ترى حنان اأّي تعار�س يف اجلمع بن 
العمل االإعامي وبن ترويج االإعانات.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ش���درت ع���ن دار املدى ترجم���ة جدي���ة لرواية "ط���ريان فوق 
ع�س الوق���واق" للكاتب االمريكي كن كي�ش���ي، تدور احداثها 
داخ���ل م�شحة عقلي���ة، اختارها املوؤلف كع���امل داخلي لو�شف 
ماأ�ش���اة العامل اخلارج���ي اأي ماأ�شاة املجتم���ع االأمريكي ككل، 
يف ف���رتة التده���ور واحل���رب الفيتنامي���ة وتغ���ول ال�شلط���ة، 
لذل���ك ج���اءت الرواي���ة كمنقذ للمجتم���ع االأمريك���ي و�شرخة 
�ش���د �شيا�ش���ة ال�شلطة ومناق�ش���ة: كيف ت�شيط���ر احلكومات 
عل���ى ال�شعوب؟ وكيف تتم مقاومة هذه ال�شيطرة؟ انها اأزمة 
املجتمع االأمريكي، حيث االإبق���اء على االأ�شياء دون تغيري. 
وهنا نتعرف على مكمريف الذي يحاول الطريان فوق ع�س 

الوقواق..

اذا كنت مثلي جمرب رغم 
اأنفك، على �شماع اأخبار هذه 

الباد العجيبة، فاإن هناك 
جي�شًا قوامه مئات ال�شيا�شين 

ت�شتطيع اأن ُتطلق عليهم، 
واأنت مرتاح ال�شمري، �شفة 

يتقا�شون  "الف�شائين" فهم 
رواتب "ف�شائية" ويتقا�شمونها 
بالعدل والق�شطا�س، كنت مثلكم 
قد �شمعت ما قالته "امل�شت�شارة" 

حنان الفتاوي، قبل ثاثة اأعوام 
بالتمام والكمال، وهي تندب 
حظها الأن من وثقت بهم من 

جماعة دولة القانون قد خذلوها 
وحرموها من اأن جتل�س على 

كر�شي الربملان الذي احتلته 
من  وح�شلت  "ثمان" �شنوات 

خاله على براءة اخرتاع ملنتج 
ا�شمه "7× 7" ، اآنذاك قالت 

وباحلرف الواحد: "اأ�شتحق 
االإعدام يف ال�شاحات العامة 

الأنني وثقت بجماعة دولة 
القانون"، بعدها خرجت لتقول 

اإن ال�شيد نوري املالكي كان يدافع 
عن الفا�شدين و�شربت مثًا عندما 

طلب منها اأن ت�شحب ا�شتجواب 
رئي�س هيئة االت�شاالت ال�شابق، 

بعدها خرجت باأكرث من لقاء 
تلفزيوين تبكي حظها مع 

دولة القانون وتتهمهم بالتاآمر 
عليها .. والأن حنان الفتاوي 

ت�شتمر  فاإنها  "ن�شيطة" �شيا�شيًا، 
مبفاجاآتها على القنوات، وعلى 

اأية حال كانت هي نف�شها مفاجاأة 
الدميقراطية العراقية احلديثة، 
فمن كان يتوقع اأن ت�شل موظفة 

ب�شيطة اإىل مرحلة تاأ�شي�س 
حزب و�شراء ف�شائية؟، مثلها 

مثل الكثريين من الذين ح�شدوا 
املنا�شب واالأموال من خال 
خطاب طائفي اإق�شائي، ظّل 

يت�شدر امل�شهد يف كل انتخابات، 
مثلما ت�شدر اأحمد اجلبوري "اأبو 
مازن" مزادات بيع املنا�شب . قبل 
ايام يف حوار مثري ب�شرتنا حنان 

الفتاوي باأنها عائدة اإىل قبة 
الربملان ومن خال دولة القانون 

ح�شرا ، واكدت بنا " بالفم املليان 
ائتاف  يد  على  قادم  اخلري  " اأن 

دولة القانون الذي قالت عنه  
ق�شيدة مل يقل مثلها املتنبي يف 

مديح كافور االإخ�شيدي. 
يف مرات كثرية يعاتبني بع�س 

القّراء الأنني اأكتب باإعجاب 
عن مدن مثل دبي و�شنغافورة 

وطوكيو، واأقول: تاأملوا 
حياتنا،عن ماذا نكتب؟ تاأملوا 

معي ال�شذاجة ال�شيا�شية وغياب 
العدل والقانون، ورائحة الكذب 
التي تخرج من اأفواه من يدعون 
ال�شيا�شة ن، عن ماذا نكتب؟ عن 
الدولة التي �ُشرق فيها تريليون 

دوالر بو�شح النهار؟! .
كّل العامل ينظر اليوم اإىل العراق 

وي�شرب كّفًا بكّف، وي�شعر 
باالأ�شى على بلٍد كان يراد له اأن 

يلتحق بقطار الع�شر، فارتّد بهّمة 
خطب عامر الكفي�شي وتقّلبات 

�شليم اجلبوري اإىل الوراء واإىل 
جمرد دولة ي�شحك فيها نواب 

املواطنن  "  على  " ال�شعب 
مبان�شيتات عن اال�شاح والعدالة 

االجتماعية ، وعن ان�شر اخاك 
ظاملا او مظلوما .

عندما يتقدم مواطن لطلب وظيفة 
ب�شيطة مثل اأحواله، �شُيطلب 

منه اأن مياأ ا�شتماره عن عائلته 
وخربته وموؤهاته، و�شريته، 

لكننا يف اختيار نوابنا، الن�شاأل 
عن الكفاءة والنزاهة واإمنا 

يطربنا ال�شوت العايل .

 الفتالوي 
من جديد!!

طري�ن ف�ق ع�ص �ل�ق��ق 

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
)الثاثاء( اأن درجات احلرارة ترتفع 
قليا ع���ن معدالتها لي���وم اأم�س، واأن 
اجل���و �شيك���ون م�شم�ش���ًا يف جمي���ع 

مناطق الباد.
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للمونودراما ال���دويل  ال��ق��اه��رة  اأي���ام  مهرجان  يف  عراقية  ج��وائ��ز  ث��الث 

���ش��خ��ر امل��ل��ي��اردي��ر ال��ربي��ط��اين اإي��ل��ون 
ما�شك من الرئي�س االأمريكي جو بايدن، 
اإك�س"  "�شبي�س  �شركته  اأكملت  بعدما 
اأول رحلة ف�شائية تابعة لها بطاقم من 

املدنين.
موقع  على  متابعيه  اأحد  �شاأله  وعندما 
متابعا،  مليون   60 بن  من  "تويرت"، 
عن ال�شبب وراء رف�س رئي�س الواليات 
املتحدة االعرتاف باأحدث 4 رواد ف�شاء 
اإك�س" �شاعدوا  "�شبي�س  من  اأمريكين 
ال��دوالرات  من  املاين  مئات  جمع  يف 
مل�شت�شفى �شانت جود اخلا�شة باأبحاث 
"مازال  قائا:  عليه  ما�شك  رد  االأطفال، 

نائما".
 "4 "اإن�شبريي�شن  ب��ع��ث��ة  وه��ب��ط��ت 
قبالة  االأطل�شي  املحيط  يف  الف�شائية 

اأوىل رحات  لتكون  فلوريدا،  �شواحل 
�شبي�س  �شركة  تر�شلها  التي  الف�شاء 

اأف��راد.   4 موؤلف من  بطاقم مدين  اإك�س 
م��دار  اإىل  ال��رح��ل��ة  ا�شتغرقت  ح��ي��ث  
"دراغون"  مركبة  م��ن  على  االأر����س 
امللياردير  ال��ط��اق��م  و���ش��م  اأي���ام  ث��اث��ة 
ج��اري��د اإي���زاك���م���ان وط��ب��ي��ب االأط��ف��ال 

هايلي اأر�شينو ومهند�س �شركة لوكهيد 
مارتن كري�شتوفر �شيمربو�شكي ورائد 
الف�شاء املر�شح ال�شابق لوكالة الف�شاء 

االأمريكية نا�شا �شيان بروكتور.
ي�شار اإىل اأن من اأحد االأهداف الرئي�شة 
بها  قامت  4" التي  "اإن�شبريي�شن  ملهمة 
مليون   200 جمع  اإك�س" هو  "�شبي�س 

الأبحاث  جود  �شانت  مل�شت�شفى  دوالر 
االأطفال.

�إيل�ن ما�شك ي�شخر من بايدن... "ماز�ل نائمًا" 
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البلوكرز.. يوميات مليئة بالإ�شفاف �شعيًا للمال وال�شهرة

ك�شف���ت تقارير �شحفية برتغالية تفا�شي���ل عملية احتيال تعر�س 
له���ا اأ�شط���ورة كرة الق���دم كري�شتيان���و رونالدو، واأ�شم���اء اأخرى 

معروفة يف عامل كرة القدم، مبئات االآالف من اليوروهات.
وح�ش���ب �شحيفة "جورنال دي نوتي�شيا�س"، ف���اإن الوقائع التي 

ك�شفت عنها موؤخرا، تعود اإىل �شنوات م�شت.
وكان مهاج���م مان�ش�ش���رت يونايتد االإجنلي���زي �شحية احتيال من 
جان���ب موظفة يف وكالة �شفري���ات، كانت حتم���ل تفا�شيل بطاقة 

ائتمان الاعب من اأجل ترتيب رحاته.

وج���اء يف التقرير اأن ال�شيدة �شرقت من ح�شابات رونالدو 288 
األف يورو على مدار 3 �شنوات، بحجز رحات وهمية مل يقم بها 

النجم الربتغايل قط.
واإىل جان���ب رونال���دو، ت�ش���م قائم���ة ال�شحايا وكيل���ه خورخي 
مندي���ز، وزميلي���ه ال�شابق���ن يف منتخب الربتغ���ال لوي�س ناين 

ومانويل فرينانديز.
وا�شتولت ال�شيدة على ما جمموعه 350 األف يورو من االأربعة، 

وحكم عليها عام 2017 باخل�شوع للمراقبة ملدة 4 اأعوام.

كيت وين�شليت 
�أف�شل ممثلة 
مب�شل�شل ق�شري  

رونالدو يقع يف فخ "�مر�أة حمتالة"  

 اأكدت املمثلة االأمريكية كيت وين�شليت خال اللقاء 
اأف�شل ممثلة  ب�جائزة  اأجري معها بعد فوزها  الذى 
 ،Mare Of Easttown  عن م�شل�شلها الق�شري
اأنه مل يوؤكد تقدمي جزء ثاين من العمل بعد، كما �ُشئلت 
لها  لل�شحافة عما يعنيه  اإميي  قبل هيئة  وين�شليت من 
مثل  دور  ع��ن  "اميي"   بجائزة  وت��ف��وز  دور  تلعب  اأن 
قائلة:  وين�شليت  ف�اأجابت  ق�شري  م�شل�شل  يف  م���اري، 
"هذه اجلائزة معناها كبري، الأنه يجعلني اأ�شعر اأن �شناعتنا 
تتغري، واأعتقد بداأنا يف عدم توجيه اأ�شابع االتهام كثريا 

اإىل الن�شاء فيما يتعلق مبظهرهن و�شكلهن".
يحدث  م��ا  "لكن  قائلة:  اإجابتها  وين�شليت  واأك��م��ل��ت 
ال  اللواتي  الن�شاء،  من  ال�شابة  االأجيال  اأن  هو  االن، 
داخل  بالر�شا  ي�شعرن  ب��داأن  �شناعتنا،  يف  يعملن 
اأنف�شهن اأي�شا، وهذا اأهم من اأي �شيء اآخر، الأن 
اأن نكون حقيقين متاما  لنا  االأمر مرتوك 
ببع�شنا  ونحتفي  اأنف�شنا،  ومنثل 
بع�شنا  على  نحكم  وال  البع�س 
البع�س، اإذا مل نفعل ذلك يف 
لديه  اأح��د  ف��ا  �شناعتنا، 

اأمل يف اجلحيم".
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