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 بغداد/ تميم الح�صن

يف الي���ام الخ���رة للدعاي���ة النتخابية 
حتول التناف�س النتخابي اىل ا�ستخدام 
العن���ف و"العب���وات" �س���د املعرت�سني، 
فيما ت�ساع���دت التهديدات وبيع بطاقات 

الناخب.
وبداأت املفو�سي���ة اخلا�سة بالنتخابات 
اخلروق���ات  عل���ى  غرام���ات  بفر����س 
حي���ث  النتخابي���ة  الدعاي���ة  يف 

ت�س���درت بغ���داد باأك���ر م���ن 30 حال���ة.
 6 م���ن  اك���ر  املفو�سي���ة  وا�ستبع���دت 
مر�سح���ني ب�سبب تلك اخلروق���ات، بينما 
عاد اأحده���م اىل ال�سباق واحتفل باإطالق 

الر�سا�س.
م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  ووج���ه 
ب�"الت���زام  الأمني���ة  الق���وات  الكاظم���ي، 
احليادي���ة الكامل���ة" خ���الل عملي���ة تاأمني 
النتخابات الربملانية املبكرة املقررة بعد 

5 ايام.

و�ستتوىل قوات اجلي�س وال�سرطة تاأمني 
النتخابات املقررة يف 10 ت�سرين الأول 
اجل���اري، وقب���ل ذل���ك بيوم���ني �سيك���ون 
بو�س���ع تل���ك العنا�سر الأمني���ة، وعددهم 
نحو مليون �سخ�س، الإدلء باأ�سواتهم، 

وفق ما ي�سمح به القانون. 
ملكتب���ه،  بي���ان  وف���ق  الكاظم���ي،  ووج���ه 
ب�"من���ع قيام ال�سباط مبمار�سة اأي تاأثر 
عل���ى اجلن���ود عن���د ادلئه���م باأ�سواته���م 

ل�سالح اأي طرف �سيا�سي".

اللت���زام  الق���وات  "عل���ى  واأ�س���اف: 
باحليادية الكامل���ة". و�سدد على "رف�س 
ا�ستغ���الل الق���وات الأمنية م���ن اأي طرف 

�سيا�سي".
وتاب���ع: "�ستتم املحا�سب���ة ب�سدة على اأي 

�سكل من اأ�سكال ال�ستغالل".
ويح���ق لنحو 24 ملي���ون �سخ�س الإدلء 
باأ�سواته���م ب�سكل عام من اأ�سل نحو 40 

مليون ن�سمة، وفق اأرقام ر�سمية. 
 التفا�صيل �س3

�صيخ ع�صيرة يهدي مر�صحة بطاقات انتخابية و"هكرز دولي" ي�صتعد للتزوير

5 اأيام على االنتخابات والتناف�س تحول ال�ستخدام 
"العبوات النا�سفة" و"�سحل" المعار�سين

 خا�س/المدى

ال�س����بق،  املائي����ة  امل����وارد  وزي����ر  ق����ال 
اإن زم����ن  د.عبداللطي����ف جم����ال ر�س����يد، 
تع����ود  ول����ن  انته����ى  املائ����ي  ال�س����خاء 
التدفق����ات املائي����ة من اإي����ران وتركيا اىل 
�س����ابق عهده����ا، وع����رب ر�س����يد ع����ن اأمله 
بان توؤدي املفاو�س����ات والتفاقيات اىل 
تعوي�����س نق�����س املي����اه عل����ى القل عرب 
امل�سارك����ة العادلة يف كميات املياه، مبينا 
املي����اه يف  ان احل����ل اجلوه����ري لأزم����ة 
الع����راق يكون ع����رب وج����ود اإدارة مائية 
حديث����ة وحازم����ة ور�سين����ة، والتو�سل 

اىل "اإدارة ت�سغيلي����ة م�سرتك����ة" مع دول 
املنبع.

وبني وزي����ر املوارد املائي����ة ال�سبق، يف 
حدي����ث ل�)امل����دى(، اأن "امل�ساري����ع املائية 
يف تركيا وايران بداأت منذ عقود واأثرت 
عل����ى كمية املي����اه ونوعيته����ا القادمة من 

دول املنبع اىل دولة امل�سب )العراق(".
واأ�س����ار ر�سي����د اىل �س����رورة ان تك����ون 
ت�سريحات امل�سوؤولني العراقيني واقعية 
عند احلديث ع����ن التو�سل اىل تفاهمات 
مع دول املنبع ل�سمان ح�سة مائية عادلة 

للعراق.
ل  ذل����ك  "م����ع  قائ����ال  ر�سي����د  وا�ست����درك 

ب����د م����ن ا�ستم����رار التوا�س����ل م����ع اإيران 
وتركيا للتو�سل اىل م����ا ا�سميه )الدارة 
الت�سغيلية امل�سرتك����ة(.. فما دمنا �سركاء 
به����ذه امل�سادر املائية فال ب����د من تن�سيق 
ا�ستثمار املي����اه، ولي�س من م�سلحة اأحد 
اإحل����اق ا�سرار كبرة ب�سعب جار ودولة 

كبرة ومهمة اقت�ساديا للدولتني".
"املفاو�����س العراق����ي  واأ�س����اف ر�سي����د: 
ل����ن يك����ون قوي����ا ال اإذا �ساندت����ه الدول����ة 
العراقية كله����ا، بكل مفا�سله����ا، واأبعدت 
املوؤ�س�سات والقوى ال�سيا�سية م�ساحلها 
وعالقاته����ا ع����ن ه����ذا امللف امله����م والذي 
يتعلق باحلي����اة اليومي����ة للعراقيني كما 

يوؤث����ر عل����ى اأم����ن وا�ستقرار الب����الد اأكر 
بكثر من الرهاب واحلروب".

وق����ال ر�سي����د ان "الدولت����ني اللتني تنبع 
والف����رات  دجل����ة  نه����ري  مي����اه  منهم����ا 
وروافدهم����ا، اأي تركي����ا واإي����ران وكذلك 
�سوري����ا، التي مي����ر بها نه����ر الفرات، من 
واجبه����ا تفه����م حاج����ات الع����راق املائي����ة 
والتع����اون معه حتى تتو�س����ل اىل ادارة 
ت�سغيلي����ة مالئم����ة للمياه توف����ر ح�س�سا 
عادل����ة، ويف نف�����س الوقت عل����ى العراق 
القيام باإجراءات حا�سم����ة يف اإدارة هذا 

امللف".
 التفا�صيل �س2

(: حــل اأزمــة الـمـيـاه عبـداللطـيـف ر�سـيـد لـ)
 بغداد / المدىيكـون عبـر اإدارة مـائـيـة حـديثـة وحـازمـة

التق���ى فخري كرمي رئي����س موؤ�س�سة 
املدى لالإعالم والثقافة والفنون، يف 
منزله ببغداد، ال�سف���رة الأ�سرتالية 
بح�س���ور  غانل���ي  ب���اول  الدكت���ورة 
�سكرت���ر اول وممث���ل نائ���ب رئي�س 

البعثة بارتيك رازو�سكي.
تن���اول اللق���اء الو�س���اع ال�سيا�سية 
النتخاب���ات  ق���رب  م���ع  الب���الد  يف 
العا�س���ر  يف  املبك���رة،  الت�سريعي���ة 
اجل���اري،  الأول  ت�سري���ن  م���ن 
ون�س���اط الح���زاب والق���وى الفاعلة 
براجمه���ا  وعر����س  املجتم���ع،  يف 
مم���ا  الب���الد  لإخ���راج  وتوجهاته���ا 
تواجه من ازماٍت واحتقاٍن �سيا�سٍي.

الأ�سرتالي���ة  ال�سف���رة  ع���ربت  وق���د 
عن اأمله���ا مب�ساركة وا�سع���ة �سعبية 
املواطن���ني  ّك���ن  َ تمُ النتخاب���ات  يف 
العراقيني ب���كل مكوناتهم واطيافهم 
من حتقي���ق تطلعاتهم يف ال�ستقرار 
امل�س���ار  دعائ���م  وار�س���اء  والرخ���اء 
الدميقراط���ي عل���ى اأ�س����س وطي���دة. 

واإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
رئي����س  ا�ستعر����س  جانب���ه،  م���ن 
امل�سه���د  مالم���ح  امل���دى  موؤ�س�س���ة 
الق���وى  ودور  الراه���ن  ال�سيا�س���ي 
الفاعل���ة في���ه واملهيمن���ة عل���ى وجهة 
تط���ور الب���الد وقراره���ا ال�سيا�سي. 
وحت���دث ع���ن م���ا �ست�سه���ده الي���ام 
القليل���ة املقبلة من متغ���رات تليها 
موؤك���دًا   ، النتخاب���ات   �سنادي���ق 

بالتغي���ر  املعني���ة  الق���وى  اأن  عل���ى 
عل���ى  بو�س���وح  اأك���دت  وال�س���الح 
املتطلبات ال�سا�سية وال�سروط التي 
من �ساأن حتقيقها اجناح النتخابات 
وخلق الظروف املالئمة لنقل العراق 
اىل مرحل���ة تف�س���ي اىل م���ا ينتظره 

ال�سعب العراقي. 
واك���د اجلانب���ان على اهمي���ة تعزيز 
التق���ارب ال�سيا�س���ي ب���ني الط���راف 
العراقي���ة بو�سف���ه اخلط���وة املهم���ة 
يف حتقي���ق ال�ستقرار، وما لذلك من 
اثر يف تكري�س العراق ك�سريك فاعل 
وم�سوؤول يف ام���ن املنطقة والعامل، 
و�سدد اجلانبان على �سرورة تعزيز 
العالق���ات بني البلدي���ن وال�سعبني ملا 

ي�ستجيب مل�ساحلهما العليا.

فخري كريم يلتقي ال�سفيرة االأ�سترالّية

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأفادت قي���ادة العمليات امل�سرتكة، اأم�س الثنني، 
يف  الق���رتاع  �سنادي���ق  اإي���داع  عل���ى  باتف���اق 
ثكن���ات ع�سكرية حلمايتها م���ن التالعب، موؤكدة 

ال�ستعداد للتعامل مع التحديات املتوقعة خالل 
يوم النتخابات يف مقدمتها الإرهاب وال�سالح 
املنفل���ت والنزاع���ات الع�سائري���ة، م�س���رة اإىل 
اتخ���اذ اإج���راءات �سّهل���ت عملية ن�س���ر القطعات 

الأمنية يف جميع املحافظات.

ويقول املتحدث با�سم القيادة حت�سني اخلفاجي 
م���ن  "الكث���ر  اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  يف 
التوقعات و�سعناها يف ح�ساباتنا اأثناء التفاق 

على اخلطة اخلا�سة بتاأمني النتخابات".
وتابع اخلفاجي، اأن "من التحديات املهمة التي 
�سنتعامل معها هي، الإره���اب وال�سالح املنفلت 
والنزاع���ات الع�سائري���ة و�سع���ت يف اخلط���ط 
الأمنية، اإ�سافة اإىل الحتكاكات التي قد حت�سل 

بني الناخبني".
جّه���زت  الع�سكري���ة  "القي���ادة  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
الق���وات الالزم���ة للتعامل ال�سريع م���ع اأي خرق 
ق���د يح�سل، وذلك ح�سل بعد ت�س���اور مع القادة 

امليدانيني".
واأو�س���ح اخلفاج���ي، اأن "�س���الح القوة اجلوية 
�سنادي���ق  نق���ل  �سيت���وىل  اجلي����س  وط���ران 
الق���رتاع اإىل اأماكن للخ���زن موؤمنة وحم�سنة، 
ول ميك���ن الو�س���ول اإليه���ا كونه���ا يف ثكن���ات 

ع�سكرية".
و�س���دد، على "و�س���ع خطتني، اأ�سلي���ة وبديلة، 
تخ�س���ع لتقدي���رات موق���ف بنح���و يت���الءم م���ع 
العملي���ة النتخابي���ة الت���ي �ستب���داأ بالت�سويت 
اخلا�س، ومن ثم ننتق���ل اإىل القرتاع العام يف 

العا�سر من ال�سهر احلايل".
وبني اخلفاجي، اأن "عملية اأمنية ثانية قد جرت 
منذ يومني �سهدت حتريكًا للقطعات الع�سكرية، 
وقد لحظنا رد الفع���ل ال�سريع للقوات الأمنية، 

و�سجلنا وناق�سنا بع����س املالحظات لتجاوزها 
قبل يوم القرتاع".

واأورد، اأن "املمار�ستني الأوىل والثاين تعطيان 
ع���ددًا م���ن النتائ���ج اليجابي���ة اأبرزه���ا القيادة 
وال�سيطرة، وتاأمني الت�سالت، وبغية التعرف 
عل���ى املعرقالت التي قد تعي���ق انت�سار القطعات 

الع�سكرية وتوزيعها".
ويوا�سل اخلفاج���ي، اأن "التجارب قد تو�سلنا 
اإىل  حتت���اج  مناط���ق  هن���اك  ب���اأن  نتيج���ة  اإىل 
زي���ادة يف التواج���د الع�سك���ري الأمن���ي ب�سبب 
الطبيع���ة الأمنية ووجود خالي���ا لتنظيم داع�س 

الإرهابي".
واأفاد، باأن "قيادة العمليات و�سعت باحل�سبان 
خط���وط فوا�س���ل قواط���ع العملي���ات، م���ن اأجل 
تاأمينها لأنها قد تك���ون رخوة وي�ستغلها تنظيم 
داع�س الإرهابي يف التنق���ل وا�ستهداف املراكز 

النتخابية".
واأردف املتح���دث الع�سك���ري، اأن "الإن���ذار )ج( 
ال���ذي مت الإعالن عن���ه منحنا نوعًا م���ن املرونة 
يف تعزي���ز التواجد الأمن���ي وو�سع القوات يف 

الأماكن التي تتطلبها".
ولف���ت، اإىل اأن "تقيي���م حرك���ة القطع���ات ما زال 
الع�سكري���ني  الق���ادة  كب���ار  باإ�س���راف  م�ستم���رًا 
والأمنيني يف وزارت���ي الدفاع والداخلية لغاية 

يوم القرتاع".
ون���ّوه، اإىل اأن "حظر التج���وال غر وارد لغاية 

الوقت احلايل، لك���ن هناك اإمكانية لتخاذه عند 
ال�س���رورة وقد ي�سمل مناطق حمددة، بقرار من 

رئي�س اللجنة الأمنية العليا لالنتخابات".
وم�سى اخلفاج���ي، اإىل ان "اإجراءات �ستتخذ؛ 
ل�سم���ان �س���ر العملي���ة النتخابي���ة مث���ل غل���ق 

احلدود الربية واإيقاف حركة الطران".
اإىل ذل���ك، ذك���ر ع�سو جلن���ة الأم���ن والدفاع يف 
جمل����س الن���واب عبا�س �س���روط يف حديث اإىل 
)امل���دى(، اأن "الق���وات الأمني���ة ظهرت جادة يف 
توف���ر احلماي���ة للعملية النتخابي���ة، وذلك من 
خ���الل املمار�ست���ني اللت���ني مت الإع���الن عنهم���ا 

وكانت الخرة اأم�س الأول".
ومراقبتن���ا  "مالحظتن���ا  ان  �س���روط،  وتاب���ع 
لالإج���راءات الأمني���ة اأكدت وج���ود اإ�سرار على 
جن���اح العملي���ة النتخابي���ة �سواء عل���ى �سعيد 
حمايتها من التزوير اأو تاأمني مراكز و�سناديق 

القرتاع".
وب���ني، اأن "اللجنة الأمنية التي مت ت�سكيلها هي 
عل���ى م�ستوى ع���ال بقي���ادة الفري���ق الركن عبد 
الأمر ال�سمري، وع�سوية من جهات خمت�سة".
وحتدث �سروط، ع���ن "دور مهم �سيكون لوكالء 
اللجن���ة يف املحافظ���ات، وهم بالع���ادة من قادة 

ال�سرطة املحلية".
وع���ّد، "اإجراءات اللجنة بالفّعال���ة، ل�سيما واأن 
الع���راق ي�سه���د لأول م���رة ت�سكيل جلن���ة لتاأمني 

النتخابات بهذا امل�ستوى من التمثيل".

مت  الت���ي  "اخلط���ة  اأن  �س���روط،  وي�سرت�س���ل 
و�سعه���ا لتاأم���ني النتخابات جي���دة للغاية، من 
خالل فر�س الأطواق، وال�ستعانة ب�سالح اجلو 
يف نق���ل ال�سنادي���ق وجعلها بعيدة ع���ن النا�س 
وجميع العوامل التي قد تعر�سها اإىل اخلطر".

ونب���ه، اإىل اأن "جميع الإجراءات املتعلقة ب�سر 
العملي���ة النتخابي���ة ق���د انته���ت، ويف مقدمتها 
ما يتعل���ق مبجل�س الن���واب بت�سري���ع القوانني 

الالزمة".
وانتهى �سروط، اإىل اأن "احلكومة هي الأخرى 
اأجنزت مهمتها بتوفر امل�ستلزمات اللوج�ستية 
والأمني���ة، ف�س���اًل عن مه���ام املفو�سي���ة املتعلقة 
باجلان���ب الفني، ومل تب���ق اإل م�ساركة املواطن 
واختي���ار م���ن ي�ستح���ق الو�س���ول اإىل الربملان 

املقبل".
وكان رئي�س اللجنة الأمني���ة العليا لالنتخابات 
عب���د الأم���ر ال�سم���ري ق���د ذك���ر يف ت�سريحات 
م���ن  "اأك���ر  اأن  )امل���دى(،  تابعته���ا  لإعالمي���ني 
٢٥٠ األ���ف عن�س���ر اأمني �سيت���م ن�سرهم حلماية 
مراك���ز الق���رتاع"، كم���ا اأعلن "اكتم���ال و�سول 
بعث���ة املراقب���ني الدولي���ة و تاأمني حماي���ة تامة 

لتنقالتهم".  
وتابع ال�سمري، اأن "ال�سوارع �ستكون مفتوحة 
اإل عن���د  للتج���وال،  يك���ون هن���اك حظ���ر  ول���ن 
ال�سرورة لذل���ك، با�ستثناء منع �سيارات احلمل 

والدراجات النارية".

ا�صتعدادات للتعامل مع الإرهاب وال�صالح المنفلت والنزاعات الع�صائرية

االنــتــخــابــات انــتــهــاء  بــعــد  ع�سكرية  ثــكــنــات  ــي  ف االقـــتـــراع  �ــســنــاديــق  اإيــــداع 

ترجمة / حامد احمد

الر�سائ���ل ال�سوتي���ة الت���ي اأر�سلها طف���ل مراهق 
ايزيدي ه���ي بحد ذاتها ماأ�ساوية مفجعة. الطفل 
ال���ذي اختطف من قبل داع�س قبل �سبع �سنوات، 
ي�س���األ عن والدته ويعرب ع���ن ا�ستغرابه ملاذا مل 

يتوا�سل ابوه معه.
املا�س���ي  ال�سي���ف  اأر�سله���ا  الت���ي  الر�سائ���ل  يف 

لوال���ده، عبا�س ح�س���ني، وهو كا�س���ب عاطل عن 
العم���ل، يقول الب���ن فيها بان خاطف���ه �سوف لن 
ي�سم���ح له باإر�سال اأي���ة ر�سائل اأخرى لن والداه 

مل ي�سددا املبالغ املطلوبة.
يق���ول الطف���ل املراه���ق يف ر�سالت���ه ال�سوتية ما 
ن�س���ه "اأب���ي، اذا مل يك���ن لك مال ف���ال تقلق. فقط 
اأخ���ربين. �ساأعمل لكي اوفر مال واعطيه له لكي 

ي�سمح يل بالتحدث معك".

ح�سني، عرف منذ اكر من �سنة بان ابنه وخم�سة 
اآخري���ن م���ن الأق���ارب، حمتج���زون ل���دى م�سلح 
�ساب���ق م���ن داع����س يف �سم���ايل �سوري���ا، ولكنه 
ي�سع���ب علي���ه الو�س���ول اليه���م. انهم ع���دد قليل 
من ب���ني 3،000 ايزي���دي ما يزال���ون مفقودين، 
م���ن الذين اأ�سرهم تنظي���م داع�س خالل اجتياحه 

ملناطق وا�سعة من العراق و�سوريا.
 التفا�صيل �س3

نيويورك تايمز : 3000 اإيزيدي ما يزالون 
فـي عـداد المـفـقـودين

 بغداد/ ح�صين حاتم

يج���ري العم���ل على م�س���روع مين���اء الفاو عل���ى قدم 
و�س���اق، وال���ذي يعد واح���دًا من اأك���رب املوانئ املطلة 
على اخللي���ج العربي والعا�سر عل���ى م�ستوى العامل، 
وال���ذي من املقرر اإجناز امل�سروع مبدة ثالث �سنوات 

و�ستة اأ�سهر.
وا�ستقط���ب امل�س���روع الكث���ر م���ن الأي���ادي العامل���ة 
العراقي���ة قب���ل افتتاحه بنحو ثالث �سن���وات، وتعمل 

تلك الي���ادي ب�سكل متوا�سل عل���ى الآليات واملعدات 
يف املين���اء، فيم���ا اعتمدت �سركة داي���وو الكورية يف 
عملها مع اجلن�سيات املختلفة فقط على الفنيني الذين 

حتتاجهم.
ويق���ول املتحدث با�سم وزارة النقل ح�سني اخلفاجي 
يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "ال�سركة الكورية متوا�سلة 
يف عملها مبيناء الفاو على مدار 24 �ساعة، على امل 
اإجن���ازه باملدة املح���ددة"، مبينا اأن "املين���اء �سيكون 
م�سروع���ا اقت�سادي���ا مهم���ا �سينق���ذ الع���راق ويرف���د 

ميزانيته".
وي�سي���ف اخلفاج���ي، اأن "ميناء الفاو يع���ّد م�سروعًا 
�سرتاتيجي���ًا �سرب���ط ال�س���رق بالغ���رب ع���رب القن���اة 
اجلافة"، لفتا اىل اأن "عمق ميناء الفاو �سيكون اأكر 

من 19 مرتًا".
ويجعل امليناء حال اكتماله، العراق، املحطة الرئي�سة 
يف م�سروع الطريق الدويل الربي والبحري "طريق 

احلرير" الرابط بني قارتي اآ�سيا واأوروبا.
 التفا�صيل �س2

ميناء الفاو يفتح اآفاق وا�سعة با�ستقطابه االأيادي العاملة قبل اإنجازه 
عمل متوا�صل لإتمامه بموعده المحدد
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قال وزير امل�ارد املائية اال�سبق، 
د.عبداللطيف جمال ر�سيد، اإن 

زمن ال�سخاء املائي انتهى ولن تع�د 
التدفقات املائية من اإيران وتركيا 

اىل �سابق عهدها، وعرب ر�سيد 
عن اأمله بان ت�ؤدي املفاو�سات 

واالتفاقيات اىل تع�ي�س نق�س 
املياه على االقل عرب امل�ساركة 

العادلة يف كميات املياه، مبينا ان 
احلل اجل�هري الأزمة املياه يف 
العراق يك�ن عرب وج�د اإدارة 

مائية حديثة وحازمة ور�سينة، 
والت��سل اىل "اإدارة ت�سغيلية 

م�سرتكة" مع دول املنبع.

وب���ن وزير املوارد املائي���ة ال�شبق, يف حديث 
تركي���ا  يف  املائي���ة  "امل�شاري���ع  اإن  ل�)امل���دى(, 
وايران بداأت منذ عقود واأثرت على كمية املياه 
ونوعيته���ا القادم���ة م���ن دول املنب���ع اىل دول���ة 

امل�شب )العراق(".
واأ�شار ر�شيد اىل �شرورة ان تكون ت�شريحات 
امل�شوؤولن العراقي���ن واقعية عند احلديث عن 
التو�ش���ل اىل تفاهمات م���ع دول املنبع ل�شمان 

ح�شة مائية عادلة للعراق.
وا�شت���درك ر�شي���د قائ���ال "م���ع ذل���ك ل ب���د م���ن 
ا�شتمرار التوا�شل مع اإي���ران وتركيا للتو�شل 
اىل ما ا�شمي���ه )الدارة الت�شغيلية امل�شرتكة(.. 
فم���ا دمنا �شركاء بهذه امل�شادر املائية فال بد من 
تن�شيق ا�شتثمار املياه, ولي�س من م�شلحة اأحد 
اإحل���اق ا�شرار كبرية ب�شعب جار ودولة كبرية 

ومهمة اقت�شاديا للدولتن".
واأ�ش���اف ر�شيد: "املفاو����س العراقي لن يكون 

قوي���ا ال اإذا �شاندت���ه الدول���ة العراقي���ة كله���ا, 
ب���كل مفا�شلها, واأبع���دت املوؤ�ش�ش���ات والقوى 
ال�شيا�شي���ة م�شاحلها وعالقاته���ا عن هذا امللف 
املهم والذي يتعل���ق باحلياة اليومية للعراقين 
كما يوؤثر على اأمن وا�شتقرار البالد اأكرث بكثري 

من الرهاب واحلروب".
وق���ال ر�شي���د ان "الدولتن اللتن تنب���ع منهما 
مياه نه���ري دجل���ة والف���رات وروافدهم���ا, اأي 
تركي���ا واإي���ران وكذل���ك �شوريا, الت���ي مير بها 
نه���ر الفرات, من واجبها تفه���م حاجات العراق 
املائي���ة والتعاون معه حت���ى تتو�شل اىل ادارة 

ت�شغيلية مالئم���ة للمياه توف���ر ح�ش�س عادلة, 
ويف نف�س الوقت على العراق القيام باإجراءات 

حا�شمة يف اإدارة هذا امللف".

جمل�س اأعلى الإدارة املياه
وب���ن ر�شيد اأن "التعامل ال�شليم مع اأزمة املياه 
يتطل���ب اأول, جعله���ا م���ن اأولوي���ات ال�شيا�ش���ة 
العليا للدولة وان ل تكون وزارة املوارد املائية 
اأقل �شاأنا من ال���وزارات ال�شيادية, بل يجب ان 
يتقدم الهتمام بها على كل الوزارات الخرى, 
و�شيكون من الف�ش���ل اأن يت�شكل جمل�س اأعلى 

لإدارة امل���وارد املائية, باإمكانيات وتخ�ش�شات 
فنية قوية, بعيدا عن التدخالت ال�شيا�شية".

واأ�ش���اف: "لق���د طالبت ل�شن���وات بت�شكيل هذا 
املجل����س لك���ن لالأ�ش���ف مل جت���د املطالب���ة اآذانا 
�شاغي���ة وبق���ي مل���ف املي���اه ثانوي���ا ل تتذكره 
اجله���ات الر�شمية والعالمي���ة ال عندما ت�شل 
يت���م تنا�ش���ي  ث���م  الزم���ة اىل مرحل���ة خانق���ة 

املو�شوع بعد فرتة".
واأك���د ر�شيد ل�)املدى( اأن "كل املتغريات البيئية 
وال�شكاني���ة والقت�شادية التي تعي�شها املنطقة 
والع���امل ت�ش���ري اىل ان زم���ن ال�شخ���اء املائ���ي 

انته���ى, فاجلف���اف وزي���ادة ال�ش���كان وت�شاعد 
الطل���ب على امل���اء والكهرباء, ت���وؤدي بالنتيجة 
لي����س فقط اىل انخفا�س احل�شة املائية للعراق 
وامنا ت���ردي نوعية املياه وا�شطراب توقيتات 

اطالقها مبا يوؤثر على املوا�شم الزراعية".

دع�ة الإحرتام االأنهار
احلل���ول  ع���ن  ل�)امل���دى(  �ش���وؤال  عل���ى  وردا 
والج���راءات العراقي���ة الت���ي ميك���ن ان تعالج 
او تخف���ف من ح���دة الزمة املائي���ة, قال ر�شيد: 
املي���اه, واح���داث  اإدارة  اأول حتدي���ث  "يج���ب 

تغيري جذري بطرق ا�شتثمار املياه يف الزراعة, 
فا�شتم���رار العتماد على الط���رق القدمية التي 
مازال���ت �شائ���دة يف ال�شق���ي غري مقب���ول, ل بد 
من التوجه اىل ال���ري بالر�س والتنقيط, وفتح 
ال�شتثمار يف املياه وهو مو�شوع يتم جتاهله 

دائما".
وتاب���ع: "الأه���م م���ن كل ذل���ك, علين���ا اح���رتام 
النه���ار بالتوقف ع���ن تلويثه���ا والتجاوز على 
�شفافها وال�شتغ���الل الع�شوائي له���ا, وايقاف 

ا�شتخدامها كمجاري للمياه الثقيلة".
وق���ال ر�شيد: "نحت���اج اىل وعي جديد خمتلف 
يف التعامل مع املياه, العراق بحاجة اىل ثقافة 
خمتلفة متنع اله���در والتلويث, ونحتاج اأي�شا 
اىل دبلوما�شي���ة مي���اه ثابت���ة تع���رف ا�شتخدام 
نق���اط القوة العراقية يف مفاو�شاتها مع الدول 

الخرى".   

املجتمع الدويل يفتقر للت�سريعات
و�شاأل���ت )امل���دى( وزير املوارد املائي���ة الأ�شبق 
عن اإمكانية جلوء العراق اىل املنظمات الدولية 
ل�شم���ان ح�ش���ة مائي���ة كافي���ة وعادل���ة, فق���ال 
ر�شي���د:" لالأ�ش���ف ل توجد حل���د الآن اتفاقيات 
كافية وملزمة لتوزيع مياه النهر وادارتها بن 
الدول, ويفتقر املجتم���ع الدويل اىل ت�شريعات 
ت�شم���ن حقوق الدول املت�شاركة يف مياه الأنهر 
وحت���دد اآلي���ات لتقا�ش���م املياه وط���رق وحدود 

النتفاع منها".
ميثاق���ا  املتح���دة  المم  "اأ�ش���درت  واأ�ش���اف: 
يف  املالحي���ة  غ���ري  املي���اه  ا�شتغ���الل  لتنظي���م 
2014/8/17, بع���د ف���رتة طويل���ة م���ن ط���رح 
امليثاق للتوقيع من قبل 35 دولة, وهو ي�شتمل 

على تو�شيات عامة وحلد الآن غري ملزمة".
واختتم ر�شيد حديثه ل�)املدى( بالقول: "نحتاج 
اأي�ش���ا اىل توعي���ة اعالمية للمواطن���ن لتغيري 
طريق���ة ا�شتخدامه���م للمي���اه, توعي���ة ت�شاعدنا 

جميعا على مواجهة هذه الزمة اخلانقة".
وي�شهد الع���راق اأزمة مياه غري م�شبوقة نتيجة 
للجف���اف وتراجع التدفق���ات املائية م���ن اإيران 
وتركيا, بينم���ا يجري امل�شوؤول���ون العراقيون 
حمادث���ات م�شتم���رة م���ع نظرائه���م يف البلدين 

للتخفيف من حدة الأزمة.

(: حل اأزمة المياه يكون عبر اإدارة مائية حديثة وحازمة عبداللطيف ر�شيد لـ)

 بغداد/ ح�سني حامت

يجري العمل عل���ى م�شروع ميناء الفاو على 
ق���دم و�ش���اق, وال���ذي يع���د واحدًا م���ن اأكرب 
املوانئ املطلة على اخلليج العربي والعا�شر 
على م�شتوى العامل, والذي من املقرر اإجناز 

امل�شروع مبدة ثالث �شنوات و�شتة اأ�شهر.
وا�شتقط���ب امل�ش���روع الكث���ري م���ن الأي���ادي 
بنح���و  افتتاح���ه  قب���ل  العراقي���ة  العامل���ة 
ث���الث �شنوات, وتعم���ل تلك الي���ادي ب�شكل 
متوا�شل على الآلي���ات واملعدات يف امليناء, 
فيما اعتمدت �شركة دايوو الكورية يف عملها 
م���ع اجلن�شي���ات املختلفة فقط عل���ى الفنين 

الذين حتتاجهم.
ويقول املتح���دث با�ش���م وزارة النقل ح�شن 
اخلفاجي يف حديث ل�)امل���دى(, اإن "ال�شركة 
الكوري���ة متوا�شلة يف عمليه���ا مبيناء الفاو 
على مدار 24 �شاعة, على امل اإجنازه باملدة 
املحددة", مبينا اأن "امليناء �شيكون م�شروعا 
ويرف���د  الع���راق  �شينق���ذ  مهم���ا  اقت�شادي���ا 

ميزانيته".
وي�شي���ف اخلفاج���ي, اأن "مين���اء الف���او يعّد 

ال�ش���رق  �شريب���ط  �شرتاتيجي���ًا  م�شروع���ًا 
بالغ���رب ع���رب القن���اة اجلافة", لفت���ا اىل اأن 
اأك���رث من 19  "عم���ق مين���اء الف���او �شيكون 

مرتًا".
ويجعل امليناء حال اكتماله, العراق, املحطة 
الرئي�ش���ة يف م�شروع الطريق الدويل الربي 
والبح���ري "طري���ق احلري���ر" الراب���ط ب���ن 

قارتي اآ�شيا واأوروبا.
وف���ازت �شركة دايوو للهند�ش���ة والإن�شاءات 
ع���ام 2019 بعق���د بقيم���ة 86 ملي���ون دولر 
لإن�ش���اء �شاح���ة جمه���زة مل�ش���روع نف���ق يف 
الع���راق, ومبوجب العقد ف���اإن ال�شركة تقوم 
ببن���اء �شاح���ة جمهزة لنفق حت���ت مياه خور 

الزبري بحلول ت�شرين الأول املقبل.
وامل�ش���روع حلق���ة و�ش���ل ب���ن دول اخللي���ج 
للب�شائ���ع  م�شتهل���كا  تع���ّد  الت���ي  العرب���ي 
الأجنبية, كما هو حلقة و�شل مع تركيا التي 
تعّد م�شتهلكا كبريا للنفط ويف الوقت نف�شه 
امل�شدر الرئي�س للب�شائع, لذا من املتوقع اأن 
ت�شبح منطق���ة الفاو حلقة و�شل تربط عددا 

من الأطراف مع بع�شها بع�شا.
مدي���ر ق�شم الإع���الم والعالق���ات يف ال�شركة 

العام���ة ملوان���ئ الع���راق, اأمن���ار عب���د املنعم 
ال�ش���ايف, يق���ول اإن "العم���ل يج���ري ب�شكل 
كبري وباآليات ومعدات خمتلفة لتنفيذ النفق 
عرب عمل �شخم كونه يعد الوحيد يف منطقة 
اخلليج العرب���ي وحتى يف املنطقة العربية, 
حي���ث ل يوج���د اأي نف���ق يف املنطق���ة مي���ر 
حت���ت املاء, اإذ ان النفق مير حتت قناة خور 

الزبري".
يج���ري  "العم���ل  اأن  ال�ش���ايف,  وي�شي���ف 
لإجن���از الط���رق الداخلي���ة الأخ���رى املوؤدية 
اإىل مين���اء الفاو ل �شيما بعد و�شول )املعّدة 
العمالق���ة( الت���ي تعمل على حت�ش���ن نوعية 
الرتبة وتثبيت الركائز لبن���اء اأر�شفة ميناء 
الف���او الكبري كما خمط���ط ل���ه دون اأي تلكوؤ 
اأو معوق���ات ق���د تعي���ق العم���ل", لفت���ا اإىل 
التخمين���ي  التوقي���ت  "العم���ل وح�ش���ب  اأن 
املخ�ش�س ل���ه �شينجز ب�ش���كل كامل وح�شب 
اخلط���ة املعدة لإجن���ازه يف غ�شون 3 اإىل 4 

�شنوات تقريبا".
وي�ش���ري مدير ق�ش���م الإع���الم والعالقات يف 
ال�شرك���ة, اىل, ان "العم���ل ج���ار يف مرحلته 
الوىل كم���ا خمطط له لبن���اء خم�شة اأر�شفة 

م���ع بناه���ا التحتية, حي���ث مت اإجنازها وفق 
العق���د ال���ذي مت توقيع���ه م���ع �شرك���ة دايوو 
الكوري���ة ووزارة النق���ل وال�شرك���ة العام���ة 
ملوانئ العراق", م�شريًا اإىل اأنه "يف املرحلة 
الأخ���رية م���ن العمل يف املين���اء �شيتم اجناز 

نحو 100 ر�شيف".
وب���ن ال�ش���ايف, اأن "م�ش���روع مين���اء الفاو 
ا�شتقطب اأيادي عاملة عراقية كبرية حيث اأن 
جمي���ع العاملن الآن عل���ى الآليات واملعدات 
يف امليناء هم اأيادي عراقية", منوهًا اإىل اأن 
"�شركة دايوو الكورية اعتمدت يف عملها مع 
اجلن�شي���ات املختلفة فقط على الفنين الذين 
حتتاجهم". بدوره, يرى املخت�س يف ال�شاأن 
القت�شادي ر�شي���د ال�شعدي اأن "ميناء الفاو 
�شيخدم القت�شاد العراقي خدمة كبرية جدا 
عند اكتماله, اإذ ان موقع العراق �شرتاتيجي 

بالن�شبة لدول اجلوار وطريق احلرير". 
"م���ن  اأن  ل�)امل���دى(  ال�شع���دي,  وي�شي���ف 
ايجابي���ات ميناء الف���او انه �شيك���ون البديل 
ملينائ���ي )غودار( و)جبل عل���ي(, اإ�شافة اىل 
ت�شغيل اليادي العاملة, وتقليل الكلف التي 

ت�شل بها الب�شائع امل�شتوردة اىل العراق".
ويوؤك���د, ان "ميناء الفاو يجع���ل العراق يف 
مو�شع قوي ومناف�س بالن�شبة لدول اجلوار 

اإذ انه �شيوؤثر على حتجيم اقت�شادهم".
ويلفت ال�شعدي اىل, ان "اغلب دول اجلوار 
حت���اول اإعاقة تنفيذ م�شروع ميناء الفاو كي 
ل ي�ش���رب م�شاحله���م القت�شادي���ة", مبين���ا 
اأن "م�ش���روع مين���اء الف���او �شيك���ون م���وردا 
اأ�شا�شي���ا بدي���ال ع���ن النفط يف ح���ال توفرت 

اإرادة �شيا�شية حقيقية".
ويف وق���ت �شاب���ق, اكد وزي���ر النق���ل نا�شر 
ال�شبل���ي اأن العم���ل �شينجز �شم���ن املواقيت 
املح���ددة مبوج���ب العق���د املربم م���ع ال�شركة 
الكوري���ة, فيما اأ�شار اىل ان اجلهة امل�شوؤولة 
ع���ن مراقب���ة تنفي���ذ العقد ه���ي وزارة النقل, 
كم���ا اأنها اجلهة القطاعي���ة امل�شتفيدة من هذا 

امل�شروع.
ويف ني�شان املا�ش���ي, و�شع رئي�س الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي حج���ر الأ�شا����س للب���دء 
باإن�شاء املرحلة الأوىل للم�شروع الذي ي�شم 
5 اأر�شفة للحاويات, وحف���ر القناة املالحية 
الداخلي���ة, واإن�ش���اء الطري���ق ال�شري���ع ب���ن 

ميناءي الفاو واأم ق�شر.

عمل مت�ا�سل الإمتامه مب�عده املحدد

ميناء الفاو يفتح اآفاق وا�شعة با�شتقطابه الأيادي العاملة قبل اإجنازه 
 متابعة/املدى

يرى خرباء ان اإي���ران تواجه حتديا كبريا يف النتخابات 
الربملانية العراقية, بعدم���ا مت توجيه اتهامات مبا�شرة لها 
بامل�شوؤولي���ة عن اخط���اء وم�شاكل النظ���ام ال�شيا�شي خالل 
احتجاج���ات ت�شرين الول/2019 التي ت�شببت يف تنظيم 
انتخابات مبكرة, لكن اخل���رباء يوؤكدون ان طهران تعتمد 
عل���ى دورها يف اع���ادة تنظيم التحالفات بع���د النتخابات 

ومفاو�شات ت�شكيل احلكومة لتثبيت م�شاحلها.    
وتقول الباحث���ة مار�شن ال�شمري اإن "واح���دًة من الأمور 
الت���ي تثري قلق اإيران يف العراق حالي���ًا هي ال�شعور العام 
بال�شتياء" م���ن النفوذ الإيراين, م�شيفًة "مل تتوقع اإيران 
ذل���ك وهذا اأمر جدي���د عليها التعامل مع���ه". وبدا ال�شتياء 
من النفوذ الإيراين وا�شحًا خ���الل الحتجاجات ال�شعبية 
يف ت�شري���ن الأول 2019, للمطالب���ة باإ�شالح���ات �شيا�شية 
وحمارب���ة الف�ش���اد وحت�ش���ن اخلدم���ات, اإذ اأع���رب خاللها 
املتظاه���رون عن غ�شبهم حيال طهران, متهمن اإياها باأنها 

مهند�شة النظام ال�شيا�شي يف العراق.
وت�شاع���دت حدة الغ�شب جتاه اإيران خ�شو�شًا بعد القمع 
الدم���وي لحتجاج���ات "ت�شري���ن" الذي خّلف نح���و قرابة 
600 قتي���ل وح���وايل 30 األ���ف جري���ح, واته���م نا�شط���ون 
اإىل ف�شائل مدعومة من  اإ�شارة  "جمموعات م�شلحة" يف 
اإي���ران بالوقوف وراء تلك احلملة وهو ما تنفيه الف�شائل, 

بح�شب وكالة فران�س بر�س.
ويو�ش���ح الباح���ث رين���اد من�ش���ور م���ن مرك���ز "ت�شات���ام 
هاو����س" لالأبح���اث يف حدي���ث لفران�س بر�س ب���اأن "اإيران 
خ�ش���رت ج���زءًا كب���ريًا م���ن قاعدته���ا ال�شيعي���ة يف و�ش���ط 
وجنوب���ي العراق, بعدم���ا كانت تعتقد ومل���دة طويلة باأنها 

�شتحتفظ بقاعدة موالية لها هناك".
وي�شي���ف الباحث ب���اأن "اأحزابًا كثرية متحالف���ة مع اإيران 
تواجه �شعوب���ة اأكرب يف احلفاظ عل���ى �شعبيتها". وجنح 
العدي���د م���ن مر�شح���ي احل�ش���د ال�شعب���ي من الدخ���ول اإىل 
الربمل���ان يف انتخاب���ات 2018 التي �شه���دت ن�شبة مقاطعة 
غ���ري م�شبوقة, وي�شعى هوؤلء اليوم اإىل ح�شد مقاعد اأكرث 
يف جمل����س الن���واب, لكن خ���رباء ي�شكك���ون بقدرتهم على 
حتقيق ذلك. ويف مقابل���ة تلفزيونية, اأعرب اأحمد الأ�شدي 
اأح���د قادة كتلة الفتح املمثلة لف�شائ���ل احل�شد واملر�شح يف 
النتخاب���ات ع���ن اأهمية العالقة مع طه���ران من وجهة نظر 
الف�شائ���ل املوالية له���ا, قائاًل اإن "عالقاتن���ا مع اجلمهورية 
الإ�شالمي���ة لي�شت عالقة نا�شئة, هي عالق���ة �شرتاتيجية". 
واأ�ش���اف "لي�ش���ت عالق���ة تبعي���ة ول عالق���ة انحي���از, هي 
عالق���ة �شرتاتيجية مبنية على ت���وازن بن م�شلحة العراق 

وم�شلحة اجلمهورية الإ�شالمية".

وه���و ما اأيده حممد حمي, املتحدث با�شم كتائب حزب الله 
اأبرز ف�شائل احل�شد, قائال لفران�س بر�س بهذا اخل�شو�س, 
اإن "العالق���ة اإيجابية ل�شالح ال�شع���ب العراقي وينبغي اأن 
ُتع���زز". واأ�ش���اف: "مل ن�شهد م���ن اي���ران اأي تدخل �شلبي 
يف ال�ش���اأن العراق���ي, وع���ادة ما تك���ون اإىل جانب خيارات 
ال�شع���ب العراق���ي ول تعرت����س على اأي خي���ارات اإيجابية 

لل�شعب العراقي".
واأ�شار من جهة ثانية اإىل اأن "اأولوية" مر�شحي احل�شد يف 
جهوده���م داخل الربمل���ان "تقدمي اخلدم���ات العامة واإعادة 
البن���ى التحتي���ة ب�ش���كل كام���ل وبن���اء املنظوم���ة الرتبوية 

وال�شحية كذلك البنية الأمنية".
بال�شاف���ة اىل ان "اله���دف الك���رب عل���ى امل�شت���وى الأمني 
وال�شرتاتيج���ي ه���و اإخراج القوات الأمريكي���ة من العراق 

واكتمال ال�شيادة وتعزيز القوات الأمنية".
وتقول وكالة فران�س بر�س اإنه يف بلد تتبّدل فيه التحالفات 
بع���د ال�شتحقاق النتخابي, حتمل املفاو�شات الهادفة اإىل 
ت�شكيل حكومة اأهمية تف���وق اأهمية النتخابات. ويخ�شى 
لذلك مراقبون ودبلوما�شي���ون وقوع عنف يف حال اأرادت 
الف�شائ���ل املوالي���ة لإيران مث���اًل ال�شغط ل�شم���ان التمثيل 

الذي تطمح اإليه يف احلكومة.
ويرى املحلل ال�شيا�شي عل���ي البيدر باأن الف�شائل املوالية 
لإيران "حت���اول ب�شكل جاد وحقيقي تثبي���ت نف�شها وغرز 
جذورها عميقا يف رحم العملية ال�شيا�شية ويف احلكومات 

املتعاقبة".
واأو�ش���ح باأن الف�شائل "تعمل ب�ش���كل مكثف على التواجد 
يف قطاع���ات خمتلفة كاجلوان���ب الدبلوما�شي���ة والثقافية 
والريا�شي���ة", لتغيري نظرة ال�ش���ارع العراق���ي اإليها باأنها 
اإط���ار املنظوم���ة الأمني���ة  "ل ت�شتطي���ع التواج���د خ���ارج 
العراق���ي  ال�ش���اأن  يف  الباحث���ة  وتعت���رب  والع�شكري���ة". 
مبجموع���ة الأزم���ات الدولي���ة لهي���ب هيج���ل ب���اأن طه���ران 
�شتبح���ث ع���ن "رئي����س وزراء ميكنه���ا العمل مع���ه ويكون 
مقب���وًل لربناجمه���ا". واأ�شافت "يف الع���ادة, مر�شح احلل 
الو�شط لي�س باخلي���ار ال�شيئ" لأنه م�شاٍو "لرئي�س وزراء 
�شعي���ف". وت���رى هيج���ل باأن طه���ران ميكنه���ا "العمل اإما 
ب�ش���كل مبا�ش���ر م���ع مكتبه, اأو عل���ى الأقل مع جه���ات فاعلة 

اأخرى من حوله".
ويف ه���ذا اخل�شو�س, يوؤك���د ريناد من�شور ب���اأن "النقطة 
املحوري���ة �شتكون ال�شفقات التي جت���ري خلف الكوالي�س 
لت�شكي���ل احلكوم���ة", م�شيفًا اأنه "يف ه���ذه العملية, لطاملا 
ا�شطلع���ت طه���ران تاريخيًا ب���دور كبري, لق���د اأثبتت اإيران 
باأنه���ا الالعب اخلارج���ي الأكرث نفوذًا عندم���ا يتعلق الأمر 

بت�شكيل حكومة يف العراق".
بر�س" "فران�س  • عن 

 اإيران تواجه حتديات كبرية 
يف النتخابات العراقية



بغداد/ متيم احل�سن

م�صطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  ووج���ه 
ب�"الت���زام  الأمني���ة  الق���وات  الكاظم���ي، 
احليادي���ة الكامل���ة" خ���ال عملي���ة تاأمني 
النتخابات الربملانية املبكرة املقررة بعد 

5 ايام.
و�صتتوىل قوات اجلي�س وال�صرطة تاأمني 
النتخابات املقررة يف 10 ت�صرين الأول 
اجل���اري، وقب���ل ذل���ك بيوم���ني �ص���يكون 
بو�ص���ع تلك العنا�ص���ر الأمني���ة، وعددهم 
نحو مليون �ص���خ�س، الإدلء باأ�صواتهم، 

وفق ما ي�صمح به القانون. 
ملكتب���ه،  بي���ان  وف���ق  الكاظم���ي،  ووج���ه 
ب�"منع قي���ام ال�صباط مبمار�صة اأي تاأثري 
عل���ى اجلن���ود عن���د ادلئه���م باأ�صواته���م 

ل�صالح اأي طرف �صيا�صي".
اللت���زام  الق���وات  "عل���ى  واأ�ص���اف: 
باحليادية الكاملة". و�ص���دد على "رف�س 
ا�صتغ���ال الق���وات الأمنية م���ن اأي طرف 
�صيا�صي". وتابع: "�صتتم املحا�صبة ب�صدة 

على اأي �صكل من اأ�صكال ال�صتغال".
ويح���ق لنحو 24 ملي���ون �صخ�س الإدلء 
باأ�صواتهم ب�ص���كل عام من اأ�صل نحو 40 

مليون ن�صمة، وفق اأرقام ر�صمية. 

عنف االنتخابات
ق���ال  الت�صوي���ت،  ي���وم  اق���راب  وم���ع 
نا�صط���ون يف النا�صري���ة )مركز حمافظة 
ذي ق���ار(، ان عبوة نا�صف���ة انفجرت على 
احد املح���ال التجاري���ة يف املدينة ب�صبب 

خاف على الدعاية النتخابية.
من�ص���ات  عل���ى  النا�صط���ني  وبح�ص���ب 
التوا�ص���ل الجتماع���ي ان �صاحب املحل 
التج���اري كان ق���د رف����س تعلي���ق دعاي���ة 

انتخابية تابعة ل�"الكتلة ال�صدرية".
ويف املدينة نف�صها نقل نا�صطون، مقاطع 
فيدي���و ع���ن خ���اف �صديد ب���ني مواطنني 
وعامل���ني يف الدعاي���ة النتخابي���ة لنف�س 
التيار، ما ت�صبب باطاق نار على الأهايل 

واأ�صيب عدد منهم قبل تدخل ال�صرطة.
ويف النا�صري���ة اي�ص���ا، �ُص���ّرب ت�صجي���ل 
�صوت���ي يظه���ر حديثا بني اأح���د العاملني 
يف ادارة حمل���ة "الكتلة ال�صدرية" واحد 
املواطن���ني، يرف����س و�صع دعاي���ة الكتلة 
فوق منزله. ويظه���ر يف الت�صجيل تهديد 
العام���ل يف احلملة النتخابي���ة ل�صاحب 
ال���دار اإذا رف����س تعلي���ق الدعاي���ة، وقام 

بتهديده ب�"طرده من احلي ال�صكني".
ثم ن�صرت �صور بعد ذلك ل�صخ�س مت ربط 
يدي���ه وقدمي���ه و"�صحل���ه" يف الطري���ق، 
وقي���ل ان هذا الرجل ه���و نف�صه الذي كان 

يف الت�صجيل ال�صوتي.

اي�ص���ا ن�صر به���اء ال�صراي �صقي���ق �صفاء 
احتجاج���ات  �صحاي���ا  اأح���د  ال�ص���راي 
ت�صري���ن، من�صورا على �صفح���ة من�صوبة 
ل���اأول يوؤك���د فيه ت���رك منزل���ه يف بغداد 

ب�صبب الدعاية النتخابية.
ال�صراي كتب يف من�صوره "اأعلن املغادرة 
من املن���زل با ع���ودة"، وارفقها ب�صورة 
ال�صدري���ة  للكتل���ة  انتخابي���ة  لدعاي���ة 
مو�صوع���ة فوق اأحد املن���ازل، الذي يبدو 

انه منزل ال�صراي.
ويف اأج���واء التهدي���دات، اأظهرت مقاطع 
فيديو دعاية انتخابي���ة للكتلة ال�صدرية، 
الكتل���ة  مر�صح���ي  عاق���ة  اىل  ت�ص���ري 

بالعبوات النا�صفة يف النا�صرية.
ويق���ول �صاعر �صعبي يف حف���ل انتخابي 
املر�صح���ني  لح���د  النا�صري���ة  يف 
ن�ص���رت  ال�صدري���ني، بح�ص���ب �صفح���ات 
املقط���ع: "النا�ص���ب عب���وة بن����س اللي���ل 
احنا مر�صحيه". وف�ص���ر مدونون كلمات 
ال�صاعر بانها ا�صارة اىل ع�صرات العبوات 

النا�صفة التي كانت قد ا�صتهدفت نا�صطني 
ماكان���ت  غالب���ا  والت���ي  النا�صري���ة،  يف 

تنفجر يف امل�صاء.
وكان���ت م�صادمات كثرية ق���د حدثت بعد 
انق���اب التيار ال�صدري ع���ن التظاهرات 
ب���ني املحتج���ني والتي���ار  نهاي���ة 2019، 

ال�صدري يف النا�صرية.

�سنجار متنع دخول املر�سحني
ويف اق�صى ال�صم���ال، ك�صف حزب كردي 
ع���ن "جت���اوزات م�صلح���ني" يف �صنج���ار 
�صم���ال املو�ص���ل، ومنع دخ���ول مر�صحني 
العم���ال  ح���زب  وي�صيط���ر  املدين���ة.  اىل 
الكرد�صت���اين pkk( ( من���ذ نهاية 2018 
عل���ى �صنجار، بع���د ط���رد الدارة املحلية 

املنتخبة منذ 2015.
واأك���دت اللجن���ة العلي���ا لانتخاب���ات يف 
يف  الكرد�صت���اين  الدميقراط���ي  احل���زب 
بيان قيام "جمموعة م�صلحة غري عراقية 
يف منطق���ة �صن���كال )�صنج���ار( بالتهدي���د 

وبق���وة ال�ص���اح مبنع مر�صح���ي احلزب 
دخ���ول  م���ن  الكرد�صت���اين  الدميقراط���ي 

املنطقة".
وا�صار البيان اإىل ان هذه القوة امل�صلحة 
فر�صت نف�صها عل���ى املنطقة ب�صورة غري 
قانوني���ة منذ فرة طويل���ة ووقفت حجر 
ع���رة يف طريق تطبيع الأو�صاع وعودة 

املواطنني اىل مناطقهم.
وا�ص���اف البي���ان ان "تقاع����س احلكومة 
الوطن���ي  الأم���ن  ومنظوم���ة  الحتادي���ة 
اإزاء  واجله���ات ذات العاق���ة واإهماله���م 
هذه الأفعال غري ال�صرعية وغري املنطقية 

مل�صلحي ال�PKK يثري ال�صتغراب".  
الحتادي���ة  احلكوم���ة  البي���ان  وطال���ب 
لت�صرف���ات  ح���د  ب�"و�ص���ع  واملفو�صي���ة 
م�صلحي ال� PKK والتجاوزات املماثلة 
حمافظ���ة  وح���دود  �صن���كال  منطق���ة  يف 
نينوى وحما�صبة املخالفني ومعاقبتهم".
وكان���ت )امل���دى( ك�صفت يف وق���ت �صابق 
عن خروقات يف نينوى، من خال �صراء 

وقي���ام  النتخابي���ة،  للبطاق���ات  اأح���زاب 
ف�صائ���ل م�صلح���ة ب�"تهدي���د" ال�صكان يف 

حال عدم الت�صويت ل�صالح مر�صحهم.
وت�ص���ود املخاوف يف الب���اد من احتمال 
�صن تنظيم "داع�س" هجمات خال عملية 
الق���راع التي تتم يف ي���وم واحد، اأو اأن 
تق���وم ف�صائ���ل م�صلح���ة ناف���ذة بالتاأث���ري 
عل���ى الناخب���ني اأو اإجبارهم عل���ى الإدلء 
باأ�صواته���م. وتعهدت حكوم���ة الكاظمي 
مرارا باأنها �صتعمل على اإجراء انتخابات 
نزيه���ة يف ظ���ل اأج���واء اآمن���ة بعي���دة عن 
�صطوة ال�صاح. واكدت قي���ادة العمليات 
امل�صرك���ة ام����س، اأن 250 األ���ف عن�ص���ر 
اأمني �صي�صاركون يف حماية النتخابات.

غرامات..
وتق���ول مفو�صي���ة النتخاب���ات ان هناك 
نحو "100 خرق" يف الدعاية النتخابية 
ايل���ول  من���ذ منت�ص���ف  الت���ي ت�صاع���دت 
املا�ص���ي. لك���ن البيانات الت���ي ن�صرت يف 

موقع املفو�صي���ة، اأظهرت عقوبات لنحو 
60 مر�صحا فقط ب�صبب ا�صاءة ا�صتخدام 

الدعاية النتخابية.
يف بغ���داد هناك 31 خرق���ا، وفق بيانات 
امل�صيحي���ة  النائب���ة  بينه���م  املفو�صي���ة، 
بي���داء خ�ص���ر وزميلها ا�ص���وان الكلداين 
�صقي���ق القيادي يف احل�صد ال�صعبي ريان 
الكل���داين زعيم بابلي���ون، ب�صبب تثبيت 

الدعاية العانية ب�"الأ�صمنت".
كذل���ك ر�ص���دت املفو�صي���ة خمالف���ات يف 
عائ�ص���ة  للنائب���ة  النتخابي���ة  الدعاي���ة 
امل�ص���اري عن حتالف عزم، وظافر العاين 
عن حتالف تقدم، والنائب خالد العبيدي 

عن "عزم".
دعاي���ة  يف  خروق���ات  اىل  بالإ�صاف���ة 
الريا�ص���ة  ووزي���ر  �صف���ي،  اآزاد  النائ���ب 
ال�صاب���ق عب���د احل�صني عبط���ان، ورئي�س 
جمل����س حمافظ���ة بغداد ال�صاب���ق ريا�س 

الع�صا�س.
ويف اربي���ل ر�ص���دت املفو�صي���ة وج���ود 

يف  و2  وا�ص���ط،  يف  و7  خروق���ات،   5
مقاب���ل  املثن���ى،  يف  و10  ال�صليماني���ة، 

واحدة يف القاد�صية.
تربي���ة  مدي���ر  تغ���رمي  الب�ص���رة مت  ويف 
الب�صرة عن حركة اقت���دار التابعة لوزير 
الريا�ص���ة ال�صابق عب���د احل�صني عبطان، 
ب�صب���ب توزي���ع ميداليات حتم���ل �صورة 

وت�صل�صل املر�صح.
وكذل���ك مت تغ���رمي كاظ���م ك���زار مر�ص���ح 
عن تي���ار الفرات���ني مليون دين���ار ب�صبب 
خمالف���ات، والفرات���ني ه���و تي���ار جدي���د 
تاب���ع لوزير العمل ال�صاب���ق حممد �صياع 

ال�صوداين.

بيع البطاقات
وكانت املفو�صية قد اأعلنت الغاء تر�صيح 
7 مر�صح���ني ب�صب���ب خمالف���ات والتورط 
يف �ص���راء بطاقات الناخب، بينهم النائب 
ال�صابق �صعان الكرمي الذي عاد بعد ذلك 
اىل التناف�س عقب 3 ايام من القرار باأمر 

من الق�صاء.
واأظه���رت مقاط���ع فيديو احتف���ال النائب 
باإط���اق الر�صا�س احلي بني موؤيديه يف 
�صاح الدين، كما اظه���رت مقاطع اخرى 
قي���ام النائ���ب لي���ث الدليم���ي املر�صح عن 
بغداد باط���اق الر�صا����س اي�صا يف اأحد 

املهرجانات النتخابية.
كذل���ك ن�ص���ر مدون���ون �ص���ورا للمر�صحة 
ب�ص���رى القي�ص���ي، مر�صح���ة منف���ردة عن 
�صاح الدي���ن وهي تت�صل���م حقيبة مليئة 
ببطاقات الناخب مقدم���ة من اأحد �صيوخ 

الع�صائر.
واظه���رت تقاري���ر ل�)امل���دى( تذبذب���ا يف 
ا�صع���ار بيع بطاق���ات الناخب م���ن مدينة 
اىل اخ���رى، وتراوح���ت الأ�صعار بني 25 

األف دينار اىل 300 دولر.
وقال النائب واملر�صح عدنان الزريف، ان 
عملي���ة ا�صتخ���دام بطاق���ات الناخب التي 
يت���م �صراوؤها بطريقت���ني للتاعب بنتائج 

النتخابات.
وا�ص���اف ال���زريف وه���و رئي����س حرك���ة 
الوف���اء، يف ت�صريح���ات متلف���زة: "هذه 
املر�ص���ح  ل���دى  حتج���ز  ام���ا  البطاق���ات 
ويعيده���ا لأ�صحابه���ا يف ي���وم الق���راع 
اىل  ح�صاب���ه  عل���ى  نقله���م  يت���م  ان  بع���د 
مراك���ز النتخ���اب ليتاأكد م���ن الت�صويت 

ل�صاحله".
ا�صتخ���دام  يت���م  ان  "اأو  ويتاب���ع: 
)هك���رز(  طري���ق  ع���ن  البطاق���ات  ه���ذه 
موا�ص���م  يف  خدماته���م  يقدم���ون  دويل 
النتخابات، ويتم اإدخال اأرقام البطاقات 
يف بيانات النتخابات للت�صويت ل�صالح 

مر�صح معني".
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الر�سائل ال�سوتية التي اأر�سلها 
طفل مراهق ايزيدي هي بحد 
ذاتها ماأ�ساوية مفجعة. الطفل 

الذي اختطف من قبل داع�ش قبل 
�سبع �سنوات، ي�ساأل عن والدته 

ويعرب عن ا�ستغرابه ملاذا مل 
يتوا�سل ابوه معه. يف الر�سائل 

التي اأر�سلها ال�سيف املا�سي لوالده، 
عبا�ش ح�سني، وهو كا�سب عاطل 
عن العمل، يقول االبن فيها بان 

خاطفه �سوف لن ي�سمح له باإر�سال 
اأي ر�سائل اأخرى الن والداه مل 

ي�سددا املبالغ املطلوبة.

يق���ول الطف���ل املراه���ق يف ر�صالت���ه ال�صوتية ما 
ن�ص���ه "اأب���ي، اذا مل يكن ل���ك مال ف���ا تقلق. فقط 
اأخربين. �صاأعمل لك���ي اوفر مال واعطيه له لكي 

ي�صمح يل بالتحدث معك".
ح�صني، عرف منذ اكر من �صنة بان ابنه وخم�صة 
اآخري���ن م���ن الأق���ارب، حمتج���زون ل���دى م�صلح 
�صاب���ق م���ن داع����س يف �صم���ايل �صوري���ا، ولكنه 
ي�صع���ب علي���ه الو�ص���ول اليه���م. انهم ع���دد قليل 
م���ن ب���ني 3،000 ايزيدي م���ا يزال���ون مفقودين، 

م���ن الذين اأ�صرهم تنظيم داع����س خال اجتياحه 
ملناطق وا�صعة من العراق و�صوريا.

يف الوق���ت الذي ُيفر�س فيه ان اغلب املفقودين 
ه���م اأموات، فان مئات اآخرين يعتقد بانهم احياء 
حمتجزي���ن ل���دى داع����س يف �صوري���ا او تركيا. 
ق�صم م���ن احلالت تك���ون فيه عوائله���م على علم 
مب���كان تواجده���م وحتى انهم اج���روا ات�صالت 
معه���م او مع خاطفيه���م. ولكن م�صاع���دات مالية 
من حكومات ومتربعني اهليني قد تراجعت حلد 
كبري  وكذل���ك الهتمام من قبلهم يف العثور على 

ايزيديني مفقودين.
ا�صتن���ادا ملعلومات حكومة اإقلي���م كرد�صتان، فان 
ن�ص���ف اليزيدي���ني املاأ�صورين اأم���ا هربوا اأو مت 
انقاذه���م، ولكن ما ي���زال هن���اك 3،000 ايزيدي 
اآخري���ن، تقريب���ا، يف ع���داد املفقودي���ن. يعتق���د 
ان اأك���ر الناج���ني منه���م م���ا يزال���ون يعي�ص���ون 
يف خماب���ئ م���ع عوائ���ل م�صلح���ي داع����س اأو يف 
مع�صك���رات العتق���ال. ويعتق���د بوج���ود اآخرين 
منهم حمتجزي���ن لدى جمامي���ع متطرفة خمتلفة 

متواجدة يف �صوريا اأو تركيا.

يذك���ر ان ق�صما من الأطفال ن�صوا بانهم اإيزيديني 
بال�صل.

ح�ص���ني عرف م���ن ابنه، ال���ذي مل يتم ذك���ر ا�صمه 
حفاظ���ا عل���ى �صامت���ه، بانه ق���د مت اجب���اره على 
العمل يف جمال البناء مقابل دولر واحد باليوم 
. ولكن ب���دون وجود 9،000 اآلف دولر، الفدية 
التي يطالب بها اخلاطفون عن كل فرد من اقاربه 
ال�صتة، فان ح�صني لي�س له حيلة يف كيفية ارجاع 

احبائه للبيت.
من���ذ ان ج���دد ات�صاله م���ع الطف���ل يف �صيف عام 

2020، يق���ول ح�صني انه بذل جه���دا جلمع 600 
دولر  و1200  للخاط���ف  واح���د  كق�ص���ط  دولر 
ق�صط���ا ثاني���ا.  ولك���ن ه���ذا املبل���غ مل يك���ن كافيا 
لتحري���ر الولد، وحتى انه غري كاف لتمكني ولده 

من ال�صتمرار ببعث ر�صائل له.
ق���ال ح�ص���ني موؤخ���را اإن اخلاطف ات�ص���ل به مرة 
اأخرى. وا�صتطرد بقوله "قبل اأ�صبوع كنت اأتكلم 
ع���رب في�صب���وك م���ع ال�صخ����س ال���ذي يحتجزهم 
وق���ال يل: اذا تريد ان تتح���دث مع الأولد فعليك 
ان تدف���ع يل 300 دولر يف كل م���رة. قل���ت له انا 
ل ا�صتطي���ع ت�صديد ه���ذا املبلغ، ولك���ن دعنا على 

ات�صال".
يعي����س ح�ص���ني الآن يف خميم عن���د جبل �صنجار 
معتم���دا على ما تقدمه له منظم���ات اإغاثة للعي�س 
حيث نقل عائلته هناك بعد ان اندلع حريق �صخم 

يف املخيم ال�صابق الذي كانوا يقيمون فيه.
ق���ال ان ثاث���ة م���ن اأولده اختطفه���م داع�س عام 
2014، ومتك���ن يف ال�صن���ة التالية م���ن اقرا�س 
مال ل�صراء حرية ابنه الأ�صغر. الذي مت اختطافه 
عندم���ا كان غاما �صغريا برفق���ة اقاربه اخلم�صة 
الآخرين الذي���ن مت اقتيادهم اىل �صوريا ومن ثم 
اىل تركي���ا. قال ح�صني ان عائلته دفعت 30،000 
دولر مقاب���ل املخطوفني ال�صتة ومت ا�صرجاعهم 

عند احلدود العراقية الركية.
من���ذ الع���ام 2015 حل���د الع���ام 2020 ل يع���رف 
ح�ص���ني م�صري ولديه الآخري���ن. وعلم يف �صيف 
ع���ام 2020 من اأق���ارب اآخرين باأنه���م ما يزالون 

قيد الحتجاز.
عب���د الل���ه �ص���رمي، متط���وع ايزي���دي يعم���ل على 
انق���اذ ايزيدي���ني وال���ذي متك���ن خال الف���رة ما 
ب���ني 2014 اىل 2019  م���ن ارجاع 400 ايزيدي 
خمتطف، ق���ال انه على ات�صال م���ع امل�صلح الذي 
يحتجز ابن ح�صني. وي�صتفيد �صرمي من عاقاته 

الوا�صع���ة يف �صوري���ا الت���ي بناه���ا ع���رب عمل���ه 
كتاجر ع�صل قب���ل العام 2014، وا�صتغل عاقاته 
بت�صكيل �صبكة انقاذ وا�صعة من عماء بعد ان قام 

داع�س باختطاف 56 �صخ�صا من اقاربه.
عند ار�صية غرفة معي�صته يف قرية خانكة باإقليم 
كرد�صت���ان، يفر����س املنقذ �ص���رمي خرائط حتوي 
خمططات، املخطط���ات ت�ص���ري اىل مواقع بيوت 
يعتق���د بانها حتوي ا�ص���رى ايزيديني حمتجزين 
فيه���ا. ويذك���ر ان منظم���ة اإغاثة اأمريكي���ة زودته 
به���ذه اخلرائ���ط التف�صيلي���ة عن امل���دن ال�صورية 
مل�صاعدت���ه يف البحث عن ناجني ايزيديني. خال 
خم�س �صنوات من عمل �صبكته لإنقاذ اليزيديني، 
ا�صتخدم �صرمي اأم���وال مقدمة من متربعني ومن 
عوائ���ل ايزيدي���ة فقرية ا�صتعارت اأم���وال من اأي 

مكان ي�صتطيعون لإنقاذ احبائهم املقربني لهم.
وق���ال �صرمي "ال�صيء الأهم ه���و لي�س املال فقط، 
بل انه يتوجب على احلكومة العراقية ان ت�صمح 
لن���ا بالذهاب اىل �صوريا للبحث عن ايزيديني يف 
املخيم���ات واأماكن اأخرى. عليهم ان ي�صمحوا لنا 

بالدخول للمخيمات العراقية للبحث هناك".
بالن�صبة للناجني يعتقد �صرمي بان الأطفال الذين 
مت اختطافهم وه���م ر�صع فان اغلبهم يتواجدون 
يف تركي���ا، يف حني الن�ص���اء والفتيات يتواجدن 

يف �صمايل �صوريا عند عوائل م�صلحي داع�س.
بع���د �صنت���ني م���ن فق���دان داع����س اآخر معق���ل لهم 
يف قري���ة الباغوز يف �صوريا، ف���ان اغلب عوائل 

ايزيديي منطقة �صنجار لديهم افراد مفقودون.
ويقول املنقذ �صرمي "ق�صم من الناجني ذهبوا اىل 
ا�صراليا او كندا او بلدان اأخرى، وان جزءا من 
العائلة هناك وجزءا اآخر من افرادهم ما يزالون 
مفقودين. ولهذا فهم ل يعرفون ماذا ي�صنعون".

تاميز نيويورك  • عن 

�سيخ ع�سيرة يهدي مر�سحة 
بطاقات انتخابية و"هكرز 
دولي" ي�ستعد للتزوير

ال�ستخدام  تحول  والتناف�س  االنتخابات  على  اأيام   5
النا�سفة" و"�سحل" المعار�سين "العبوات 

سياسة

عوائله��م يعرف��ون اأي��ن يوج��د ق�س��م منه��م وحت��ى اأنه��م اأج��روا ات�س��ااًل م��ع خاطفيه��م
نيويورك تاميز : 3000 اإيزيدي ما يزالون يف عداد املفقودين

يف االيام االخرية للدعاية االنتخابية حتول التناف�ش االنتخابي اىل ا�ستخدام العنف و"العبوات" �سد املعرت�سني، فيما ت�ساعدت التهديدات وبيع بطاقات 
الناخب. وبداأت املفو�سية اخلا�سة باالنتخابات بفر�ش غرامات على اخلروقات يف الدعاية االنتخابية حيث ت�سدرت بغداد باأكثـر من 30 حالة. وا�ستبعدت 

املفو�سية اكثـر من 6 مر�سحني ب�سبب تلك اخلروقات، بينما عاد اأحدهم اىل ال�سباق واحتفل باإطالق الر�سا�ش.



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

العدد )5036( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الثالثاء )5( ت�شرين الأول 2021 محليات

 ذي قار / ح�سني العامل

بع����د ي����وم �ش����اخن م����ن التظاه����رات والع����الن ع����ن 
يف  التظاه����رات  مي����دان  يف  املفت����وح  العت�ش����ام 
ث����وار  اعل����ن  النا�شري����ة  و�ش����ط  احلبوب����ي  �شاح����ة 
�شاح����ة احلبوبي وا�ش����رة النا�ش����ط املختطف �شجاد 
العراق����ي ع����ن تعلي����ق العت�شام حلني ظه����ور نتائج 
اللق����اء املرتقب مع رئي�س جمل�����س الوزراء م�شطفى 
الكاظمي. واحت�شد املئات من املتظاهرين يف �شاحة 
احلبوب����ي ع�شر يوم الح����د للمطالب����ة بالك�شف عن 
م�شري النا�شط املختطف �شجاد العراقي فيما اعلنت 
ا�ش����رة العراقي عن تنظي����م اعت�شام مفتوح ون�شبت 
خيم����ة اعت�ش����ام و�شط �شاح����ة احلبوب����ي، و�شهدت 
التظاهرة احتكاكا بني القوات المنية واملتظاهرين 
ج����رى خالل����ه اط����الق العي����ارات الناري����ة باله����واء 
والرتا�ش����ق باحلجارة، م����ا ا�شتدعى تدخل احلكومة 
املحلي����ة لحت����واء املوقف والتمهيد للق����اء عاجل بني 
وف����د م�شرتك م����ن املتظاهرين وا�ش����رة املختطف مع 

رئي�س جمل�س الوزراء يوم الثنني.
وق����ال عبا�����س العراق����ي �شقي����ق النا�ش����ط املختط����ف 
�شج����اد العراق����ي ل�)املدى( ان����ه "مت تعليق العت�شام 
املفت����وح والتظاه����رات املطالب����ة بالك�شف عن م�شري 
�شقيق����ي �شج����اد العراقي بع����د ان تلقين����ا ات�شال من 
احلكوم����ة املحلي����ة ح����ول لق����اء مبا�ش����ر م����ع رئي�����س 
جمل�����س الوزراء"، وا�ش����اف ان "وف����دا م�شرتكا من 
متظاه����ري حمافظ����ة ذي ق����ار وعدد م����ن املحافظات 
املنتف�ش����ة وا�شرة النا�شط املختط����ف توجهت اليوم 
وا�ش����ار  الكاظم����ي".  للق����اء  بغ����داد  اىل  )الثن����ني( 
العراق����ي اىل ان "ا�شتئن����اف العت�ش����ام م����ن عدم����ه 
يعتم����د على نتائج اللق����اء املذكور"، مبين����ا ان "عاما 

كامال و�شتة ع�شر يوم����ا م�شت على اختطاف �شجاد 
م����ن دون ان حتقق اجلهات المني����ة واحلكومية اي 
تق����دم يف جم����ال الك�ش����ف ع����ن م�شريه رغ����م حتديد 
هوي����ة ال�شخا�س واجله����ات امللي�شياتي����ه املتورطة 
بذل����ك". وكانت حمكمة ا�شتئناف ذي قار قد ا�شدرت 
اواخ����ر  ايل����ول 2020  مذكرتي اعتق����ال بحق اثنني 
من املتهمني باختط����اف �شجاد العراقي، هما اإدري�س 
كري����دي حم����دان اله�ش����اري واأحم����د حمم����د عب����ود 
الإبراهيم����ي الل����ذان ت�شري م�ش����ادر املتظاهرين اىل 
ان  ال  امل�شلح����ة  الف�شائ����ل  اح����دى  اىل  انتمائهم����ا 
املتهم����ني مل يل����ق القب�����س عليهما حت����ى الن.   ومن 
جانبه����م ا�شدر ث����وار �شاحة احلبوب����ي بيانا يف هذا 
ال�شدد جاء في����ه ان "موقفنا من ت�شعيد التظاهرات 
املطالب����ة  الحتجاجي����ة  والفعالي����ات  والعت�ش����ام 
بالك�ش����ف عن م�شري النا�ش����ط املغيب �شجاد العراقي 

�شيتحدد وفق نتائج اللقاء مع الكاظمي"، داعني اىل 
الوقت احلا�شر والن�شحاب  العت�شام يف  "تعليق 
م����ن �شاح����ة التظاه����ر حلني ظه����ور نتائ����ج اللقاء مع 
ال����ذي  البي����ان  ول����وح  ال����وزراء".  جمل�����س  رئي�����س 
الق����ي يف مي����دان التظاه����رات يف �شاح����ة احلبوب����ي 
با�شتئن����اف التظاه����رات والفعالي����ات الحتجاجي����ة 
يف ح����ال كانت النتائ����ج غري مر�شي����ة. وكانت عائلة 
النا�ش����ط املختط����ف �شج����اد العراق����ي ونا�شطون يف 
تظاه����رات النا�شري����ة اعلنوا يوم الح����د )3 ت�شرين 
الول( ع����ن العت�ش����ام املفت����وح واط����الق تظاهرات 
وفعالي����ات احتجاجية للمطالب����ة بالك�شف عن م�شري 
العراق����ي ال����ذي اختطف منذ اكرث من ع����ام.    وكانت 
قي����ادة �شرط����ة حمافظة ذي ق����ار ك�شفت ي����وم ال�شبت 
)19 اأيل����ول 2020( عن اختط����اف النا�شط يف جمال 
تظاهرات النا�شرية �شج����اد العراقي واإ�شابة زميله 

با�ش����م فلي����ح بج����روح عل����ى ي����د م�شلح����ني جمهولني 
ي�شتقل����ون �شيارتني رباعية الدف����ع. وك�شف حمافظ 
ذي ق����ار احمد غني اخلفاجي يوم ال�شبت )2 ت�شرين 
الول 2021( وخ����الل لق����اء م����ع ممثل����ة بعث����ة الأمم 
املتح����دة يف العراق جينني بال�شخ����ارت، ووفد بعثة 
الحت����اد الأوروبي عن ت�شجيل اكرث من 150 �شهيدا 
وما يزيد على  1100 جريح بع�شهم م�شاب بال�شلل 
ج����راء قمع التظاهرات املطلبية يف حمافظة ذي قار، 
وياأتي حدي����ث املحافظ بالتزامن م����ع مرور الذكرى 
الثانية لنط����الق تظاهرات انتفا�ش����ة ت�شرين الول 
التي �شهدت اعمال عنف وعمليات قتل وقمع وا�شعة 
�ش����د املتظاهري����ن.   و�شب����ق ملتظاه����ري النا�شري����ة 
وحمافظ����ات عراقي����ة اخ����رى ان نظم����وا العدي����د من 
الفعالي����ات اجلماهريية الت�شامني����ة الداعية لتحرير 
النا�ش����ط �شج����اد العراقي اذ �شع����د اآلف املتظاهرين 
يف حمافظ����ة ذي قار يوم اجلمع����ة )5 �شباط 2021( 
م����ن فعالياته����م الحتجاجي����ة وذلك بع����د انتهاء مهلة 
للحكومت����ني  املتظاه����رون  الت����ي منحه����ا  ال�شب����وع 
املحلي����ة واملركزي����ة للك�ش����ف ع����ن م�ش����ري ع�ش����رات 
املغيب����ني م����ن نا�شط����ي التظاه����رات يف املحافظ����ات 
النا�ش����ط املختط����ف  املنتف�ش����ة ول�شيم����ا  العراقي����ة 
اط����الق  التظاه����رات  و�شه����دت  العراق����ي،  �شج����اد 
الر�شا�����س احلي جتاه املتظاهري����ن  عند حماولتهم 
عب����ور ج�شر احل�ش����ارات ما ا�شفر ع����ن ا�شابة اثنني 
قط����ع  اعقب����ه  خمتلف����ة،  بج����روح  املتظاهري����ن  م����ن 
للج�شر املذكور بالإط����ارات املحروقة. و�شهد ميدان 
التظاه����رات يف �شاح����ة احلبوبي و�ش����ط النا�شرية  
ي����وم اجلمع����ة )الول م����ن ت�شري����ن 2021( احت�شاد 
نحو ثالث����ة اآلف متظاهر لإحياء الذك����رى ال�شنوية 

الثانية لنطالق تظاهرات انتفا�شة ت�شرين.

تعليق االعت�سام املفتوح املطالب بالك�سف عن م�سري �سجاد العراقي 

 خا�ص/املدى

تداول���ت و�شائ���ل الع���الم �شريط���ا م�شورا، 
ون�ش���ره موقع )امل���دى( اأي�ش���ا يف 30 اأيلول 
املن�ش���رم، يك�شف كارث���ة تتعر�س لها الرثوة 
ال�شمكية الطبيعية يف كربالء، لكن متحدثني 
اأك���دوا ل�)املدى( ان هذه الظاه���رة تتكرر منذ 
الثقيل���ة اىل  املي���اه  �شن���وات، ب�شب���ب �ش���خ 
املبازل والنهر خالل فرتة الزيارات الدينية، 
والالف���ت ان اجله���ات حكومي���ة ل تتخ���ذ اأية 

اجراءات ملنع تكرارها.
وح���دة  م�شوؤول���ة  عبا����س  اأف���كار  الدكت���ورة 
ال�شماك يف م�شت�شف���ى الطب البيطري قالت 
ل�)امل���دى( ان "نف���وق وه���الك ال�شماك خالل 
ف���رتة الزي���ارة الربعيني���ة يف مب���ازل وانهر 
كربالء يحدث ب�شبب �ش���خ املياه الثقيلة اىل 
هذه املبازل، لأن اأعداد الزائرين تفوق الطاقة 
ال�شتيعابية خلدمات املج���اري يف املحافظة 

وهذه احلالة تتكرر يف كل عام".
البيط���ري  "امل�شت�شف���ى  ان  اىل  وا�ش���ارت 
يف املحافظ���ة وق���ف عل���ى اأ�شب���اب الظاه���رة 
وار�شل العينات اىل بغداد ونحن يف انتظار 
النتيج���ة". بينما اأك���د الدكتور حممد الطائي 
النا�ش���ط يف جم���ال البيئة ل�)امل���دى( ان "هذا 
التلوث يحدث كل ع���ام يف املدينة، ومل ت�شع 
احلكومة املحلية ول وزارة البيئة اية حلول 

ومل يقت�ش���ر الأم���ر عل���ى نف���وق ال�شماك بل 
وحت���ى تلوث النه���ر واملياه الت���ي ت�شل اىل 
املواطن���ني، وبالتايل على مدى اعوام مل تكن 

هناك خطط حقيقية حلماية البيئة". 
ان  ل�)امل���دى(  احم���د جمي���د  املواط���ن  وق���ال 
الظواه���ر  م���ن  ال�شم���اك  نف���وق  "ظاه���رة 
املدم���رة لل���رثوة ال�شمكي���ة ولك���ن نعتق���د ان 
هن���اك قطاع���ات م�شتفيدة منه���ا، وخا�شة مع 
تك���رار ح���الت النف���وق يف مقابل غي���اب اأية 
و�شيل���ة ناجعة اأو اإجراء حا�ش���م ي�شمن عدم 
تك���رار هذه الب���ادة". وت�شاءل "اأي���ن الدولة 
م���ن هذه الك���وارث التي تهدد باإب���ادة الرثوة 

ال�شمكية؟".
و�شائ���ل  عل���ى  فيدي���و  مقاط���ع  وانت�ش���رت 
التوا�شل الجتماعي توثق تكد�س النفايات، 
بالإ�شافة لنفوق اأعداد كبرية من الأ�شماك يف 
اأنه���ر الهندية والر�شدي���ة داخل مدينة كربالء 
ويف بحرية الرزازة غربي املحافظة، بح�شب 

موقع وكالة ريبتلي الرو�شية.
وغّطت اأكوام القمام���ة وال�شمك امليت اأ�شطح 
الأنه���ر يف املدين���ة. وكان���ت الأمان���ة العاّم���ُة 
للعتب���ة العّبا�شي���ة اأك���دت اأن "ع���دد الزائرين 
الذي���ن ا�شتقبلتهم مدينة كرب���الء املقد�شة من 
ي���وم 7 �شفر لغاية ال�شاعة 12:00 ظهرا يوم 
30 �شفر، وفقا ملنظومة العد الإلكرتوين بلغ 

حوايل )16،327،542( زائرا".

اجلهات احلكومية تتجاهل 
 االإبادة املو�سمية للأ�سماك 

يف كربلء

اإث�����ر ت��ل��ق��ي وع�����ود م���ن ال��ك��اظ��م��ي

فقدان هوية 
فق��دت الهوية الص��ادرة عن وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار باس��م )عدوي��ة عب��د الكاظم عبد حس��ن ( 
 يرجى ممن يعثر عليها تس��ليمها إلى جه��ة اإلصدار... 

مع التقدير 

اع���الن
)) تعل��ن نقاب��ة صيادلة العراق-املقر العام ع��ن حاجتها الى الوظائف باالختصاص��ات املبينة ادناه 
للعم��ل في مق��ر النقابة ،فعلى الراغبن بالتقدمي ممن تتوفر فيهم الش��روط واملؤهالت تقدمي طلب 
بذلك مرفق معه )الس��يرة الذاتية( للمتقدم وهوية االحوال املدني��ة)او البطاقة الوطنية( وبطاقة 
الس��كن ويتم تسليمها للقس��م االداري في نقابة الصيادلة ،علما ان اخر موعد للتقدمي سيكون 

يوم الثالثاء املوافق) ١٠/١٢/ ٢٠٢١(.
الوظائف املطلوبة

اوالً: مدير حسابات
املؤهالت املطلوبة:

١. ان يكون حائزا على ش��هادة البكالوريوس)على االقل( في التخصص املالي واحملاسبي مع خبرة ال 
تقل عن ١٨ سنة في االعمال احملاسبية واملالية..

٢.ان يكون من سكنة محافظة بغداد.
ثانيا: مبرمج

املؤهالت املطلوبة :
١- لديه شهادة البكالوريوس )على االقل( في احلاسبات.

٢- لديه خبرة ال تقل عن 4 سنوات في مجال البرمجة وتكنلوجيا املعلومات .
 c+ ,java ,java script, angular, 3- لدي��ه مه��ارة في اس��تخدام لغ��ات البرمج��ة وادواته��ا مث��ل

.razor,bootstarp
4- من سكنة محافظة بغداد.

ثالثا: مصور 
املؤهالت املطلوبة :

١- لديه شهادة البكالوريوس او الدبلوم )على االقل( ويفضل في االختصاصات ذات الصلة.
٢- اتقان التصوير )الفديو والفوتو( واملونتاج .

3- اتقان العمل على برنامج الفوتوشوب والتعديل.
4- من سكنة محافظة بغداد

رابعا: مصمم مواقع الكترونية 
املؤهالت املطلوبة :

١- لديه شهادة بكالوريوس )على االقل( في احلاسبات
٢- لديه خبرة التقل عن سنة في مجال البرمجة وتكنلوجيا املعلومات. 

3- لديه خبرة في لغات البرمجة املستخدمة لتصميم وبناء املواقع االلكترونية والتطبيقات .
4- من سكنة محافظة بغداد.

 خامسا: موظف ادارة )مشرف بيانات(
املؤهالت املطلوبة :

١- لديه شهادة البكالوريوس )على االقل( في احلاسبات او االدارة .
٢- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتن في هذا اجملال.

3- لديه معرفة واملام تام بادخال واخراج البيانات ومعاجلتها.
4- من سكنة محافظة بغداد.

   سادسا: كاتب طابعة
  املؤهالت املطلوبة :

١- لديه شهادة الدبلوم )على االقل( في االدارة .
٢- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتن في هذا اجملال .

3- لديه معرفة تامة ومهارة باستخدام احلاسبة وقواعد اللغة الغراض الطبع وبسرعة مقبولة.
4- لديه املام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص.

5- من سكنة محافظة بغداد.
سابعا: امن صندوق

املؤهالت املطلوبة:
١- شهادة البكالوريوس)على االقل( في احملاسبة مع خبرة ال تقل عن سنتن في هذا اجملال.

٢- ان يكون من سكنة محافظة بغداد.

نقابة �سيادلة العراق                                   

�سركة امل�ساريع النفطية 
اإعادة اإعالن مناق�سة 

املو�سوع/ جتهيز مولدة كهربائية �سعة (Diesel Generator) 700 KVA مل�سروع م�سفى الك�سك 
رقم املناق�سة :  ER – G1 / 2021 / 5541   ت 15/ 2021 

يس��ر )ش��ركة املش��اريع النفطية( بدع��وة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ن وذوي االختص��اص واخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )لتجهيز مولدة كهربائية س��عة Diesel Generator( 700 KVA( ملشروع مصفى 
الكس��ك( وتس��ليمها وتفريغها في مخازن الش��ركة في الش��مال، وان تكون بلدان املنشأ للمولد 
)الواليات املتحدة االمريكية، اململكة املتحدة، إيطاليا، بلجيكا، املانيا، فرنس��ا، اس��بانيا، سويس��را، 
الس��ويد، فنلندا، الدمنارك، هولندا وايرلندا( علماً ان املش��روع ذاتي التموي��ل وان الكلفة التخمينية 
للمناقص��ة هي )١4٨.٢٠٠.٠٠٠( مائة وثمان واربعون مليون ومئتان ألف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )9٠( 

تسعون يوم تقوميي، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
١- عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلن والراغبن ف��ي احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة 
scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil. املش��اريع النفطية / قس��م التوريدات والتعاق��دات
gov.iq )من االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة )9:٠٠ ص( لغاية )١٢:٠٠ م( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢- عل��ى اجملهزي��ن الراغبن واملؤهلن من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي 

عطاءاتهم وفقاً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية: 
أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.

ب- خدمات ما بعد البيع.
ج- عم��ل مماث��ل )واحد( منجز وخالل مدة ال تتجاوز )١٠( س��نوات قبل املوع��د النهائي لتقدمي العطاء 
وتكون قيمة هذا العمل )3٠ %( من الكلفة التخمينية للمناقصة على ان تكون من طبيعة موضوع 

املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيداً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة. 
د- مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.

ه���- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبل��غ )٢9.64٠.٠٠٠ دينار عراقي( 
)تس��عة وعش��رون مليون وس��تمائة واربعون ألف دينار عراقي( من مصرف معتمد ومصدق أصولياً 
)باإلم��كان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حالياً من الهيئة املالية في ش��ركة 

املشاريع النفطية(. 
ح- جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتن، ومواد احتياطية للتشغيل االولي. 

ط- يكون التجهيز مع التفريغ CIP واصل ومفرغ في مخازن الشركة في الشمال، على ان يتم قبول 
)استالم( التجهيز في موقع املشروع.  

ي- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ك- تلتزم الشركة األجنبية املشتركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة 
اجتاه املؤسسات العراقية خالل )3٠( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التسوية 
شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة باملناقصة.
ل- ف��ي حال��ة وجود مطالبات لدى الش��ركة األجنبية املش��تركة في املناقصة تلت��زم بتقدمي تعهد 
بتسوية مرضية للطرفن )التسوية وفقاً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم ٢٨ لس��نة ٢٠١4 أو شطب الدين كلياً بحسب مقتضى احلال( ألية منازعات او مطالبات سابقة 
خ��الل )3٠( ثالث��ون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار 

اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
م- تتعه��د الش��ركة األجنبي��ة بعدم اج��راء أي مطالب��ة قضائي��ة او إدارية عل��ى أي مديونية بحق 
املؤسس��ات العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو 
كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املش��تركة للعمل 
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويس��عى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة 

لتسوية تلك املطالبات. 
3- بإم��كان مقدمي العطاء املهتمن ش��راء وثائق العطاء بعد تق��دمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد 
في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )١5٠.٠٠٠( دينار عراقي )مائة وخمسون 

ألف دينار( نقداً وغير قابل للرد.
4- يكون مكان بيع وثائق املناقصة )شركة املشاريع النفطية – قسم التوريدات والتعاقدات – الوزيرية 

/ خلف معهد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الساعة )9:٠٠ص( لغاية ال� )١٢:٠٠م(. 
5- مكان تس��ليم العطاء )وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات 

احمللية – الطابق األول/ الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي(. 
يك��ون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاري��خ )٢٠٢١/١٠/٢6( حي��ث ان العطاءات املتأخرة 
س��وف ترفض وس��يتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب��ن باحلضور في العنوان 

التالي: 
شركة املشاريع النفطية / الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد – العراق.

اجلهة التي تستلم العطاء / جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.

6- يت��م دع��وة مقدمي العط��اءات اخملولن بحضور مؤمتر م��ا قبل تقدمي العط��اء للتوضيح واالجابة 
على االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أس��بوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي 

استفساراتهم حتريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر. ويكون احلضور الزامياً. 
الوقت: )9:٠٠ص( لغاية )١٢:٠٠م(. 

التاريخ:   /   /  ٢٠٢١ 
املكان: يحدد الحقاً. 

7- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )١٢٠( مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
٨- يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( عقد تأس��يس الش��ركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة 
تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض: 
* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )أو ش��هادة اجلنس��ية + هوية األحوال املدنية(، 

بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 

ج- ش��هادة تس��جيل الش��ركة الرئيس��ية وعنوان مركز عملها الفعلي، إذا كانت الشركة املقدمة 
للعطاء فرع في العراق مكتب إقليمي ومصدقة اصولياً وتقدمي شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان 

الفعلي للفرع مصدق اصولياً وفقاً لنظام فروع الشركات األجنبية رقم )٢( لسنة ٢٠١7. 

د- تق��دمي كت��اب عدم ممانعة ص��ادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى ش��ركة املش��اريع 
النفطية مصدق اصولياً. 

ه�- تلتزم الش��ركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الش��ركة األجنبية التي لديها مكتب إقليمي 
في العراق بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال. 
و- ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرف��ة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الش��ركة 
ومصدقة من الس��فارة العراقية ف��ي ذلك البلد ودائرة التصديقات ف��ي وزارة اخلارجية في العراق إذا 

كان مقدم العطاء اجنبياً. 
ح- يجب ان يكون املناقص من املصنعن أو احد وكالئه اخملولن رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.

ك- تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء، مصدق اصولياً. 
املالحظات: 

يتم تقدمي العطاء في ثالثة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري: 
األول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.

الثان��ي- يحتوي عل��ى العرض الفني + اجل��دول الزمني. )يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النس��خة 
الورقية، وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية(. 

الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع- يحتوي على العرض التجاري املسعر. 

اخلام��س – يحتوي على التأمين��ات األولية والبالغة )3.7٠٠.٠٠٠( )ثالثة مالين وس��بعمائة ألف دينار 
عراقي( )ويجب أن تكون بش��كل خطاب ضمان أو س��فتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي 
معتمد على ان تكون نافذة ملدة )١٢٠( يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل 
عليه رقم الطلبية واس��م الش��ركة(، باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها 

حالياً من الهيئة املالية في شركة املشاريع. 
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري ويكتب على 

الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي: 
أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب- اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات ملقدمي العطاء 
وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.

ج- تاريخ الغلق.
د- بي��ان محت��وى الظرف الداخلي )عرض فني، عرض جتاري مس��عر، عرض جتاري غير مس��عر، الوثائق 

املطلوبة، التأمينات األولية(. 
9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

١٠- يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها 
قبل توقيع العقد.

١١- تهم��ل العط��اءات الغي��ر مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويت��م اس��تبعاد العطاء غير 
مس��توفي ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة 

مع شروط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غير متوافقة. 
١٢- يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار الطرف األول ب��أي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( 

أيام من تاريخ حصول التغيير. 
١3- جله��ة التعاقد الغ��اء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءاً على أس��باب مب��ررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فقط للمناقصن وكذلك يتم إعادة ثمن ش��راء 

وثائق املناقصات الى املناقصن في احلالتن االتيتن: 
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 

اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبن.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١4- يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح شركة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد مقدم / مقدمي العطاء في احلاالت االتية: 

* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات. 

* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن أن تؤثر على قرار اإلحالة. 
١5- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.

١6- يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقماً كما يعول على س��عر 
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

١7- إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 
الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

١٨- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن األداء )بعد استالم قرار اإلحالة وقبل 
توقيع العقد( حلن إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.

١9- يك��ون اجملهز / املتعاقد مس��ؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص امل��واد كمركياً من نقطة 
الدخول ودفع أي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الضرائب 
والرسوم الكمركية وغير الكمركية وحس��ب القوانن واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري 

تعديلها او استبدالها من وقت آلخر. 
٢٠- ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت. 

Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq 

و. مدير عام
�سركة امل�ساريع النفطية
عارف جعفر فعل



 حممد حمدي
كلمة صدق

يخو����ض منتخبن���ا الوطن���ي ا�ستحقاق���ن عل���ى درج���ة عظيمة من 
الأهمي���ة نحو التاأهل ملونديال الدوح���ة 2022 حن يالقي منتخب 
لبنان يف قطر يوم اخلمي�ض املقبل ومنتخب الإمارات يوم الثالثاء 

من ال�سبوع املقبل.
ل يخف���ى على اأح���د حراجة املوقف الذي ميّر ب���ه منتخبنا الوطني 
اجلري���ح بعد تعادل اإيجابي مع منتخب كوريا اجلنوبية، وهزمية 
ثقيلة اأم���ام منتخب اإيران، ومع اأن الوقت مازال مبّكرًا جدًا للحكم 
ب�سي���اع الفر�س���ة م���ن عدهم���ا ونح���ن عل���ى اعت���اب لق���اءات مهّمة 
ت�ساركن���ا الف���رق املناف�س���ة فيه���ا ذات التطّل���ع نحو التاأّه���ل،  ومن 
اجلانب الآخر ندرك اأكرث من اأي وقت م�سى اأن منتخب لبنان على 
�سبي���ل املثال قد تطّور كثريًا ومل يعد �سي���دًا �سهاًل لفرق املجموعة 
كذلك هو احلال م���ع منتخب الإمارات املتمّر����ض و�ساحب اخلربة 

الكبرية يف التعامل مع املباريات املهمة.
يوم اأم����ض نا�سد وزير ال�سباب ورئي�ض الحت���اد العراقي املركزي 
لكرة القدم الكابنت عدنان درج���ال جنوم الكرة ال�سابقن والإعالم 
الريا�س���ي واجلماه���ري الريا�س���ي بتبّن���ي ر�سائل دع���م توّجه اىل 
املنتخب الوطني بغية رفع معنوي���ات الفريق وت�سجيعه بقّوة من 

اأجل العودة اىل امل�ستوى املعهود وتعوي�ض الخفاق ال�سابق.
مّم���ا ل �س���ك في���ه اأن املنتخ���ب الوطن���ي ه���و م���ن يجمعن���ا، واأكرث 
جماهريي���ة ولهف���ة للجمه���ور نح���و ت�سجيع���ه ومتابع���ة اخب���اره 
والوقوف معه، واأعتقد جازمًا اأن رئي�ض الحتاد والأ�سرة الكروية 
جميع���ًا حت�ض بحجم اجلفاء الكب���ري الذي يح�سل اليوم اىل درجة 
تبّني م�سطلحات مناه�سة للمنتخب يف ال�سو�سيال ميديا انت�سرت 
كالنار يف اله�سيم وتاأتي بجوانب �سلبية غاية يف احلراجة، الأمر 

الذي تطّلب تدّخل رئي�ض الحتاد �سخ�سيًا لوقف هذه احلملة.
ومن املوؤ�سف اأن جتد من يقود ويوّجه اجلماهري يف اأغلب املواقع 
املوؤث���رة ُهم من الإعالمين املعروف���ن على ال�ساحة، ولهم تاأثريهم 
الكب���ري عل���ى اجلماهري، والأغ���رب اأن يجاهروا به���ذا اجلفاء علنًا 
ويكّثف���وا من حم���الت الت�سقيط بح���ق عدٍد من الالعب���ن الذين مت 
ا�ستدعائه���م اىل الت�سكيل���ة ويفّن���دوا تربي���رات امل���دّرب وامل�ساعد 
وغريه���م يف ُعتم���ة الحداث املت�سارعة التي ل ت���وؤدي اإّل مزيٍد من 

الخفاقات التي �ستح�سل ملنتخبنا الوطني.
ل ننُك���ر اأن منتخبنا يعاين الأمرين ب���ال جتميع ول مباريات وّدية 
توؤّهل���ه ف�ساًل عن كرثة ال�سابات التي تلّم به والكثري من الأخطاء 
الإداري���ة والفنية التي ت�ساح���ب حالت الن�سب���اط والإعداد، مع 
كل ذل���ك لب���ّد اأن ن�ستعيد التاريخ ونتذّك���ر اأن فرقنا الوطنية تزداد 
�سالب���ة يف املهّمات ال�سعبة والظروف الع�س���رية حتت اأي �سغط 
طامل���ا كانت اجلماهري معها تدعمها وتقف معه���ا بقّوة نحو الن�سر 
والظف���ر بالبطولت، ولك���ن اأن يتحّول الو�س���ع اىل العك�ض متامًا 
فه���ذا ما ل ميكن حتّمل���ُه اطالق���ًا لأن منتخبنا يلع���ب با�سم العراق 
بلدن���ا ال���ذي نح���بُّ ونريُد ل���ه الف���وز وجماهرينا الت���ي نتطّلع اىل 

فرحها الغاِمر وخالف ذلك غري م�سموح به باملّرة.
ننا�س���د اإعالمنا املهني احُلر ال�سجاع ب���اأن ل يكون حمبطًا اىل هذا 
احل���ّد ويوؤّثر اأ�س���واأ الأثر عل���ى جنومنا وجمهورنا مع���ًا، ولنتابع 
منتخبن���ا ونبعث له بر�سائل الطمئن���ان والت�سجيع وننتظر الفور 

بعون الله.

منتخب حتت �شغط ال�شو�شيال!

من �لموؤ�سف �أن تجد من يقود ويوّجه 
�لجماهير في �أغلب �لمو�قع �لموؤثرة 
ُهم من �لإعالميين �لمعروفين على 
�ل�ساحة، ولهم تاأثيرهم �لكبير على 

�لجماهير..
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 �إياد �ل�ساحلي

يف �لع�سرين من �أيلول 2021، 
�أتخذت �للجنة �لتنفيذية 
لحتاد كرة �لقدم برئا�سة 
�لكابنت عدنان درجال 
قر�ر�ت تنظيمية مهّمة يف 
باكورة �أجتماعات �ل�سنة 
�لأوىل من �لدورة �لنتخابية 
�جلديدة �لتي متتد حتى 
�أيلول عام 2025، ومن بني 
تلك �لقر�ر�ت ت�سمية جنمي 
�ملنتخبات �لوطنية �سابقًا 
غامن عريبي ويون�س حممود 
م�سرفني على �ملنتخبني 
�لأوملبي و�لوطني بالتو�يل، 
لال�ستفادة من جتربتهما 
�لطويلة يف �لبطولت �لدولية، 
وو�سعهما على خط �لتما�س 
مع لعبي �ملنتخبني �لأكثـر 
�إثارة على �مل�ستوى �لإعالمي 
و�جلماهريي، ولأرتباطهما 

با�ستحقاقات قارية 
وعاملية و�أوملبية 

ت�سرتعي �أهتمام 
ماليني �لنا�س حيث 
ي�سّمان خرية جنوم 
�للعبة لتقارب 
�أعمارهم وم�ستوياتهم 

و�أمكانية متثيل 
�لفريقني يف �آن 

و�حد.

وك���ان ه��دف الحت���اد من 
تلك الت�سمية هو الرتقاء 
الإداري  ال��ع��م��ل  ب���واق���ع 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وال��ف��ن��ي مبا 
يتنا�سب مع اأهمية وتاريخ 
الحت������اد ب��ح�����س��ب م���ا ج��اء 
يف ب��ي��ان دائ��رت��ه الإع��الم��ي��ة، 
عانت  طويلة  �سنوات  مل��رور  نظرًا 
فئاتها  مبختلف  الوطنية  املنتخبات 
على  املُ�����س��رف  واج���ب  ت�سّتت  م��ن 
املنتخب لعدم حيازته على �سرية 
تعّزز مقّومات  املالعب  ذاتية يف 
وت�سّهل   - وج��دت  اإن   - خربته 
اإ�سافة داعمة ملهمة  عمله ليكون 
ثقياًل  ول��ي�����ض  املنتخب  لع��ب��ي 
باإثارة  عمله  ت�سّبب  ما  عليهم، 
اأكرث من م�سكلة �سواء مع املدرب 
املحّلي اأو الأجنبي ومع الالعبن 

ولية التي  اأنف�سهم من خالل تدّخالته الُف�سُ
ل تعنيه اأمرها من قريب اأو بعيد اإل لكونه 

ع�سو احتاد لعبة!

فخاخ .. وتناغم!
مل مت�ض فرتة اأ�سبوعن على توّل الكابنت 
لرئي�ض  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ي��ون�����ض حم��م��ود 
احتاد الكرة، مهّمة الإ�سراف على املنتخب 
الوطني يف اأ�سعب ظرف ميّر به ومطالب 
بتعوي�ض نزيف نقاطه يف جولتيه الأوىل 
والثانية من ت�سفيات الدور الثالث احلا�سم 
ملونديال قطر 2022 يف �سيئول والدوحة، 
ط��روح��ات  م��ع  يتفاعل  يون�ض  اأخ���ذ  حتى 
وبع�ض  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 
اخلري  تريد  ل  التي  امل�سبوهة  اتها  من�سّ
تع�ساء،  بون  يديرها متع�سّ العراقية  للكرة 
وراح يوّزع ت�سريحاته هنا وهناك ليكون 
�سيدًا �سهاًل لفخاخ اأ�سِئلة بع�ض الإعالمين 

الذين وجدوا يف عدم ممانعته احلديث عن 
ظروف املنتخب ماّدة د�سمة لإثارة حماور 
تتناغم مع مزاج ال�سارع الكروي )املُعاِر�ض 
املعنوية  ال��ق��ي��م��ة  ومت��ن��ح  ال������دوام(  ع��ل��ى 
ملرّوجي حملة ا�سقاط منتخب البلد بذريعة 
عدم ا�ستدعاء هذا الالعب اأو تغيري ن�سف 
الت�سكيلة اأو �سحب الثقة من ال�سماء التي 
للجولة  ا�ستعدادًا  اأدف��وك��ات  قامة  �سّمتهم 

الثالثة اأمام لبنان.
ي��ع��رف عن  ال��ري��ا���س��ي  اأن الإع�����الم  ومب���ا 
ال�سا�سة  اأمام  العراقية  الكرة  �سفاح  عفوية 
وال�سحافة ب�سكل خمتلف جدًا عن طبيعته 
مواجهاته  يف  و���س��ر���ض  حم���رتف  ك��الع��ب 
يندفع  الإع��الم(  )اأي  فاإنه  املدافعن،  لأعتى 
معه ليغامر يف حقول خطرة ت�سعل حريق 
فتنة كبرية يف مع�سكر املنتخب دون اأنتباه 
يون�ض مثلما راح يعطي لنف�سه �سالحيات 
الفني  ال��رج��ل  نف�سه  اأدف���وك���ات  م��ن  اأك���رب 

يف  الالعب  بتواجد  ي�سمح  ال��ذي  الوحيد 
هذه املباراة اأو تلك اأو عدم دعوته للجولت 

املقبلة يف �سوء تقييمه وروؤيته!
ودوره  الحت���اد  يف  مقعده  اأّت��خ��ذ  يون�ض 
ال�����س����رايف ك��ح�����س��ان��ة ل��ي��ن��ف��رد ب��ت��ح��ذي��ر 
امل�ستوى  يقّدموا  مل  مّمن  الالعبن  بع�ض 
على  ال��ق��درة  بعدم  تظاهروا  اأو  املطلوب 
يف  ب��اجل��ل��و���ض  وط��ال��ب��ه��م  املنتخب  خ��دم��ة 
�سخ�سيًا  منهم  يعرف  اأن  دون  من  بيوتهم 
املعّوقات التي تواجههم، فذلك ُيعد خروجًا 
بهكذا  ُي��دل  اأن  حقه  من  ولي�ض  الن�ض  عن 
فنية  اأم��ور  يف  كثريًا  تغلغلْت  ت�سريحات 
لدى  منه  امل��درب  ت�سّكي  اىل  تعّر�سه  رمّب��ا 
عام  زيكو  امل���درب  غ�سب  مثلما  الحت���اد، 
2012 من ت�سّرفات بع�ض اأع�ساء الحتاد 

حينها وهّدد برتك املهّمة!

ن�سف �حللم!
ي��ون�����ض حم��م��ود امل��ح��رتف ال��وح��ي��د ال��ذي 
ترك ب�سمة ممّيزة يف م�سواره اخلليجي، 
مدى  على  العراقية  ال��ك��رة  اأف���راح  و�سنع 
���س��ب��ع��ة ع�����س��ر ع���ام���ًا، ي��ك��ف��ي اأجن������ازه يف 
بكاأ�سها  والعودة   2007 اآ�سيا  اأمم  بطولة 
تاأ�سي�ض  منذ  كرتنا  ت��اري��خ  يف  م��رة  لأول 
ثّلة من الالعبن لقب  احتادها، ومنحه مع 
كل   ،2022 مونديال  و�سفري  )الأ�سطورة( 
لك�سب  مقّدمات  خري  كانت  املنجزات  هذه 
يف  بالتزكية  للفوز  العامة  الهيئة  ت�سويت 
من�سب النائب الثاين لرئي�ض الحتاد يوم 
الرابع ع�سر من اأيلول 2021 حمققًا ن�سف 
بزعامته  ال��ث��اين  الن�سف  وم��وؤّج��اًل  حلمه 
مل  اأن��ه  )مع  يطمح  مثلما  م�ستقباًل  لالحتاد 
يخ�ض جتربة الإدارة قط( عليه اأن مُيار�ض 
���س��ج��ون  ي��ت��ي��ه يف  م��ن�����س��ب��ه اجل���دي���د ول 
مناطة  ك��وادر  فيه  تتواجد  ال��ذي  املنتخب 
بها �سالحيات معينة، واأّل يخ�سر �سداقته 
لالأ�سود الذين زامل اأكرث من ع�سرة لعبن 
حاليًا يوا�سلون رحلتهم بال توقف، وليكن 
ول  اجُلدد  ال�سباب  لالعبن  و�سديقًا  عونًا 
ت�سجيعهم  بدافع  اإل  مل�ستوياتهم  يتعّر�ض 
على العطاء من اأجل املحافظة على متا�ُسك 
التي  الراهنة  ال��ظ��روف  مثل  يف  املنتخب 

ميّر بها.
مهّماته  يف  حممود  يون�ض  يرّكز  اأن  اأملنا 
اللعبة  ت��ط��وي��ر  كيفية  ح���ول  الحت����اد  يف 
وامل�����س��اه��م��ة يف ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��واه��ب 
للمهام  اجلاهز  الرديف  الأوملبي  املنتخب 
الت�ساور  ع��رب  وذل���ك  ث���الث،  اأو  �سنة  بعد 
مع  تو�سياتها  ودرا�سة  الفنية  اللجنة  مع 
القرارات  لتكون  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 
م��رك��زي��ة ون��اج��ع��ة، ول��ي�����س��ت م��رجت��ل��ة يف 
ل���ق���اءات اإع��الم��ي��ة ك����ردود ف��ع��ل م��ن��ه على 
ب  تتع�سّ م��ت��ق��ّل��ب��ة  ج��م��اه��ريي��ة  ان��ف��ع��الت 
غالبيتها للنجوم ول ُيعلى عليهم اأحد �سمن 

اأولويات م�سلحة املنتخب!

بون تع�ساء هجمات �إلكترونّية �سعو�ء يديرها متع�سّ

�شّفاح الأم�س.. ِارِم عود ثقاب الِفتنة.. وُكن �شديقًا للأ�شود!

 متابعة �ملدى 

اأقام���ت اللجن���ُة الن�سوي���ة يف احتاد ك���رة القدم 
لل�ساح���ات  احل���كام  الإ�س���راف ومقّيم���ي  دورة 
ة بالعن�س���ر الن�سوي، يومي  املك�سوف���ة اخلا�سّ
اجل���اري،  الأول  ت�سري���ن  م���ن  والث���اين  الأول 
���ة الإلكرتونية )اأونالي���ن( بالتعاون  عرب املن�سّ
مع دائرة احل���كام يف الحت���اد بح�سور ثالثن 

م�ساركة من خمتلف املحافظات.
الن�سوي���ة يف احت���اد  اللجن���ة  رئي�س���ة  وقال���ت 
ك���رة الق���دم د.اأزه���ار حمم���د اأن اإقام���ة ال���دورة 
ياأت���ي التزامًا م���ن جلنتنا بتنظي���م دوري الكرة 
وال�س���الت  املك�سوف���ة  لل�ساح���ات  الن�سوي���ة 
للمو�س���م الك���روي 2021-2022، و�سنناق����ض 
الي���وم الثالث���اء مع د.ر�سا طال���ب ع�سوة احتاد 

الك���رة كل الرتتيبات الالزمة لجن���اح امل�سابقة 
وحتديد مواعيدها.

انتق���اء  :"مت  للم���دى  حديثه���ا  يف  واأ�ساف���ت 
امل�ساركات يف ال���دورة من ال�سخ�سيات العاملة 
يف الو�س���ط الريا�س���ي، وبع�سه���ّن اأكادميّي���ات 
يف اجلامع���ات ومديريات الرتبي���ة من خمتلف 
املحافظ���ات الب�س���رة وبابل والنج���ف وكربالء 
ة  وال�سليماني���ة وبغ���داد، اأجتمع���ن ع���رب املن�سّ
الإلكرتوني���ة مل���دة يومن، وا�ستف���دن كثريًا من 
ومقّيم���ي  بال�س���راف  اخلا�س���ة  املحا�س���رات 

احلّكام.
ولفت����ت اأزهار اإىل اأن "اختيار العن�سر الن�سوي 
يف الإ�سراف وتقييم احلكام يف الدوري بدًل من 
الرج����ال اأمر مهم، كونهن ين�سجم����ن مع املباراة 
التي تتطّلب تواجد امل����راأة كم�سرفة ُمّطلعة على 

�سوؤونها و�سليعة بقانون اللعبة، وخل�سو�سية 
املو�سوع حينما تتعامل املُ�سرفة مع الالعبية اأو 

املدربة من دون ح�ّسا�سية اأو حرج".
وك�سفت رئي�سة اللجنة، عن :"ُقرب افتتاح دورة 
احلكمات لل�ساحات املك�سوفة من اأجل اإعدادهن 
بال�سورة اجلّيدة، ودفعهن لإدارة املباريات يف 
ال���دوري الن�س���وي اأ�س���وة باحل���ّكام، واعتمدت 
جلنتن���ا قبل �سن���ة تقريب���ًا قبول ث���الث حكمات 
لكرة ال�سالت الن�سوي���ة ميتلكن ممّيزات لفتة 
يف تطبيق القانون مبقدرة كبرية و�سيطرة تنّم 

عن الثقة بالنف�ض".
دورة  يف  امل�س���اركات  "تفاع���ل  اأن  وبّين���ت 
الإ�س���راف ومقّيمي احل���كام كان رائعًا وتبادلن 
املعلوم���ات القّيمة مع املحا�س���ر الآ�سيوي كاظم 
عودة ال���ذي بذل جهودًا قّيم���ة يف تو�سيح اآلية 

تقيي���م احل���ّكام واأبرز احل���الت التي حتدث يف 
املالعب".

وختمت اأزهار قائلة:"نوا�سل العمل يف جميع 
مفا�س���ل اللجنة الن�سوية حت���ى نحقق الطموح 
ال���ذي يتنا�سب مع ال�ستحقاقات املتوالية خالل 
املو�س���م اجلدي���د، فالطاقات الب�سري���ة متحّم�سة 
لبل���وغ اأعلى درجات التف���وق، ف�ساًل عن وجود 
خ���ربات متع���ّددة يف جل���ان احت���اد ك���رة القدم 
ت�ستمد الثقة من ُخطط اللجنة التنفيذية برئا�سة 
الكاب���نت عدنان درج���ال الذي وعد بدع���م الكرة 
الن�سوي���ة وتخري���ج عديد املدّرب���ات واحلكمات 
واملُ�سرفات ُي�سهمن يف تنظيم امل�سابقات بدراية 
كب���رية، ون�سعى لزّج منتخباتن���ا يف البطولت 
العربي���ة والإقليمّي���ة باإطِمئنان كب���ري بعد �سنّي 

التعرّث والنكفاء". 

ر احلكمات وامل�شرفات للدوري الكرة الن�شوية حت�شّ
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اأكد �سعدي توما، املدرب امل�ساعد الأ�سبق 
ملنتخبن���ا الأوملب���ي حت���ت 23 عام���ًا، اأّن 
تناف����ض املنتخبن الأوملبي والوطني يف 
ت���ي غرب اآ�سيا وت�سفي���ات املونديال  مهمَّ
الأ�سب���وع احلال والت���ال، يوؤكد �سالمة 
الك���رة  قاع���دة  نه���ج  رعايتهم���ا و�سّح���ة 

العراقية لتحقيق املنجزات يف القارة.
واأ�س���اف توم���ا يف ت�سري���ح للم���دى من 
:"اأتاب���ع  الأ�سرتالي���ة  �سي���دين  مدين���ة 
باهتم���ام حت�س���ريات املنتخب���ن، �سيما 
اأن م���درب املنتخ���ب الأوملب���ي الت�سيك���ي 
مريو�سالف �سوكوب يع���ي تاريخ كرتنا 
احلاف���ل بالألقاب عل���ى م�ست���وى الفئات 
الُعمري���ة، والأوملب���ي نف�س���ه �سّجَل بفخر 
م�س���اركات لفت���ة ع���رب العق���ود املا�سية، 

وعلي���ه اأتوّق���ع اأن يحق���ق م���ع لعبيه يف 
الدم���ام م�ساركة نوعية تكون نواة لهدف 
كب���ري التاأهل اىل م�سابقة ك���رة القدم يف 

الدورة الأوملبية بباري�ض عام 2024".
املنتخ���ب  :"مواجه���ة  اأن  اىل  واأ�س���ار 
الوطن���ي ل�سقيق���ه اللبن���اين يف الدوح���ة 
بع���د غد اخلمي����ض �ستكون حمّط���ة مهّمة 
يف م�سوار الت�سفي���ات، وعليه اأن ُيحقق 
ىء النفو�ض  العالم���ة الكاملة الت���ي �سُتهدِّ
وتعّزز الثقة باإمكانية التناف�ض مع كوريا 
اجلنوبي���ة واإيران على اأم���ل قطع تذكرة 
العب���ور للنهائي���ات، و�سخ�سي���ًا متفائ���ل 
بق���درة الأ�س���ود عل���ى اإ�سع���اد اجلمه���ور 

وتعوي�ض اخل�سارة اأمام اإيران".
وذك���ر توم���ا :"اأن ال���دوري العراق���ي لن 
ين�سب من املواهب الرائعة يف ظّل تهافت 
ال�سباب والنا�سئ���ن اىل مالعب الأندية، 

برغ���م ال�سائقة املالية الت���ي تعانيها وقد 
حّجم���ت قدراته���ا يف تخ�سي����ض اأف�سل 
�سبل الرعاي���ة للموهوبن يف ظل الأزمة 
املالي���ة بع���د تراك���م الدي���ون ومطالبته���ا 
م���ن الحت���اد الآ�سي���وي بت�سدي���د حقوق 
املدّرب���ن والالعبن نهاي���ة ت�سرين الأول 

اجلاري".
واأردف :"اأرى اأن الدول���ة معني���ة كفيل���ة 
بت�سديد دي���ون الأندية، وانق���اذ م�سلحة 
الكرة العراقية املهّددة بالإيقاف ما مل تتم 
ت�سوية مل���ف احلقوق، وميكن للدولة اأن 
ت�ستقطع مبالغ اإطفاء الديون من ميزانية 
ال���وزارات املُ�سرف���ة عل���ى اأنديته���ا، م���ع 
و�س���ع �سوابط تنّظم عملي���ة التعاقد مع 
�سات  املدّربن والالعبن وبقّي���ة التخ�سّ
املُ���راد �س���ّم ا�سحابها للن���ادي بالتن�سيق 
مع احتاد الكرة واجلهات ذات العالقة".

وع���ن م�ستقبل���ه التدريبي، اأك���د :"اأتوُق 
للع���ودة اىل مالع���ب ال���دوري يف بغ���داد 
مل  الغرب���ة  يف  فمكوث���ي  واملحافظ���ات، 
يك���ن مب���لء اإرادت���ي، بل ظ���روف خا�سة 
اأجربتن���ي اأن ابتع���د ق�سري���ًا حفاظًا على 
عائلتي من الأذى، وله���ذا اأخّطط للعودة 

باأ�س���رع م���ا ميك���ن اإذا م���ا دع���اين اأح���د 
الأندية لتدريب فريقه، �ساأدر�ض العر�ض 
املق���ّدم واأقّرر وقته، م���ادام الرغبة عارمة 
والعط���اء ب���ال حدود من اأج���ل خدمة كرة 
بل���دي يف جمال الذي اأحبب���ت واأبدعت 

فيه".
وختم توما قائاًل :"اأجمل ما يف الريا�سة 
حتت�س���ن  وه���ي  العظيم���ة  ر�سالته���ا 
املتناف�س���ن للظفر بكاأ����ض اأو ميدالية اأو 
جائ���زة، تكاف���ىء البط���ل عل���ى موهبت���ه 
و�س���ربه يف التدري���ب وحتّمل���ه جمي���ع 
ال�سغ���وط، لذا مل تك���ن الريا�سة يف يوم 
قة مثلما ن�ساهد  ما اإل جاِمعة ولي�ست مفرِّ
ع���رب مقاب���الت تلفازي���ة ع���ن خ�سومات 
وموؤام���رات وف�سائ���ح، اأن���ه اأم���ر حمزن 
ل يلي���ق ب�سع���ب ك���رمي ووط���ن مت�سامح 

وتاريخ عظيم".

ُيعلن من �سيدين عن جاهزيته للتدريب

تي الأوملبي والوطني.. والدولة كفيلة بديون الأندية توما: متفاِئل مبهمَّ
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حق���ق منتخبن���ا الأوملبي لكرة الق���دم الفوز على 
منتخ���ب فل�سطن بهدف م���ن دون رد يف افتتاح 
بطول���ة غرب اآ�سيا حل�ساب املجموعة الثانية يف 
املب���اراة الت���ي اأقيمت م�س���اء اأم����ض الثنن على 

ملعب المري حممد بن فهد يف الدمام.
فل�سط���ن  مب���اراة  الوملب���ي  منتخبن���ا  ودخ���ل 
بت�سكيلة موؤلفة من ح�سن احمد حلرا�سة املرمى، 
وحمم���د الباقر كرمي وح�س���ن رائد )احمد ح�سن 
مكن���زي( وعبا����ض بدي���ع ومنتظ���ر عب���د المري 
وم�سطف���ى وليد )ح�س���ن عبد الك���رمي( و�سادق 

زامل )علي حم�سن( ومنتظر حممد جرب واحمد 
�سرتي���ب وعم���ار غال���ب )ح�س���ن عم���ار( ووكاع 

رم�سان )ر�سا فا�سل(.
و�سج���ل ه���دف منتخبن���ا الوملب���ي لك���رة القدم 
الالع���ب ح�سن عب���د الك���رمي بالدقيق���ة 80، بعد 
مكن���زي،  احم���د  الالع���ب  م���ن  متقن���ة  عر�سي���ة 
ليت�س���در منتخبن���ا الوملب���ي موؤقت���ًا املجموع���ة 

الثانية بر�سيد ثالث نقاط.
و�سيواجه منتخبنا الوملبي يف مباراته الثانية 
منتخب الم���ارات غدًا الربعاء يف املباراة التي 
�ستقام على ملعب المري �سعود بن جلوي بتمام 

ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء.

الأوملبي يفوز على فل�شطني 
يف غرب اآ�شيا
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يجب األ نخلط بني الدميقراطية و�ش���يادة القانون ونن�ش���ب عيوب اأحدهما 
اإىل الآخ���ر ، فالي���وم ،لن يجروؤ اأحد على الت�ش���كيك يف فك���رة الدميقراطية ، 
الت���ي ينظر اإليها اأكرب عدد م���ن النا�س على اأنها اأف�شل نظام �شيا�شي ممكن. 
ومع ذلك ، قلة من هوؤلء النا�س ، يوافقون على العي�س يف نظام دميقراطي 

حقيقي.
ان جوه���ر الدميقراطية ه���و القوة الالحمدودة لالأغلبي���ة. اإنه مفهوم غياب 
ال�شغ���وط عل���ى احلكوم���ة ، طامل���ا اأن �شلوكه���ا يت���م التحق���ق من���ه باأغلبية 
الأ�ش���وات. وجت�شد الدميقراطية فكرة اأن وظيف���ة الدولة هي تنفيذ "اإرادة 

ال�شعب".
فه���ل ت�شتطيع الأغلبي���ة ال�شيا�شية حتمل كل �شيء؟ �شل���ب ثمار عمل الأقلية 
؟ تراثه���ا؟ ب���ل حت���ى حياتها ؟ قد ن���رى الأمر �شخيف���ا اىل حد م���ا لكنه مقلق 
ب�شكل غام�س على الرغم من ذلك ، فلن تكون الأغلبية من احلماقة مبا يكفي 

للمطالبة مبثل هذه الأ�شياء و�شتحاول ان تكون معتدلة ..
لق���د اأ�شي���ب العدي���د م���ن ذوي العق���ول احلكيمة بخيب���ة اأمل عندم���ا و�شل 
ح���زب الله ، الذي يعي�س حربا دائمة م���ع اإ�شرائيل والوليات املتحدة ، اإىل 
ال�شلط���ة ب�شكل دميقراطي بالكامل يف لبن���ان يف عام 2006.و تكررت هذه 
املاأ�ش���اة م���ع حما�س يف ع���ام 2006يف فل�شطني. ثم تبعه���ا الربيع العربي ، 
وجل���ب الإ�شالمي���ني اإىل العديد م���ن البلدان الأخرى الراغب���ة يف رف�س كل 
�شيء لغر����س العودة اإىل الع�شور الو�شطى لل�شريع���ة. فهل كانت الأغلبية 

ال�شيا�شية معتدلة يف ذلك الوقت ..؟
من املث���ر للده�شة اأن الرتب���اك حول معنى الدميقراطي���ة ي�شمح للحركات 
ال�شمولي���ة بالو�ش���ول اإىل ال�شلطة ، ويقدم لها على طبق من ذهب ما مل يكن 
باإمكانه���ا احل�شول عليه بغر ذلك اأي عرب- ال�شرعية ال�شعبية. ولكن عندما 
ت�شعر الأغلبية ال�شيا�شية باأنها قادرة على فر�س وجهة نظرها على ال�شكان 
بالكام���ل بغ�س النظر عن العواقب ، فاإن احل���رب الأهلية لتكون بعيدة يف 

تلك احلالة ..
وجلعلها �شاحلة للعي�س ، يتم تعديل الدميقراطية مبفهوم �شيادة القانون. 
اذ يج���ب اأن متتث���ل ال�شلط���ة ال�شيا�شي���ة لقواعده���ا اخلا�شة ، مب���ا يف ذلك 
الد�شت���ور الذي يحدد حميط العمل العام. لكن ه���ذه ال�شمانات ليوؤخذ بها 
غالب���ا ، فالد�شتور قاب���ل للتعديل. وميك���ن ابتكار مفاهي���م وقوانني جديدة 

ت�شمن "اإ�شاءة ا�شتخدام احلقوق".
الدميوقراطي���ة اذن لي�ش���ت اأعل���ى نظام للتنظي���م ، بل هي فق���ط نظام يقدم 
�ش���كاًل م���ن اأ�ش���كال الدفاع �ش���د التع�ش���ف - ب�ش���كل موؤقت وبطريق���ة �شيئة 
للغاي���ة ..الوليات املتحدة -على �شبيل املث���ال- لي�شت دولة دميقراطية لأن 
�شلط���ة الدولة مقي���دة باحلقوق الأ�شا�شي���ة. ففي الولي���ات املتحدة ، ميكن 
لأي �شخ����س اأن ينتقد جرانه وجمتمعه وحكومت���ه ، بغ�س النظر عن عدد 
الأ�شخا����س الذين يريدون فر�س رقابة على ه���ذا اخلطاب.وميكنك امتالك 
عق���ار ، بغ����س النظر عن حج���م الزحام. ويف نظ���ام "دميقراطي" �شحيح ، 
ل ميك���ن لأحد التمتع بهذه احلقوق – بل فقط المتيازات املوؤقتة املمنوحة 
اأو امللغ���اة اعتماًدا على مزاج النا�س يف ذل���ك الوقت-. اإن ا�شتبداد الأغلبية 
مو�ش���وم بال�شر اذن مث���ل طغيان امللك املطلق.كم���ا ان الت�شويت لي�س دللة 
على احلرية فحتى الديكتاتوريات جت���ري انتخابات ر�شمية،ولكن احلرية 
املكت�شبة واملحافظة عليها فقط من خالل احلقوق غر القابلة للت�شرف تربر 
الق���راع وتعطي معنى له. ولالأ�شف ، يف معظم م���ا ي�شمى ببلداننا احلرة 
، مت حتري���ف الدميقراطي���ة لتنتهك احلق���وق الفردية. حتت �شت���ار املفاهيم 

الفارغة ، اذ ُيعر�س على املواطنني بطاقات انتخابية لتدمر حقوقهم.
من ال�شهل مثال اأن ن�شر باأ�شابع التهام اإىل اأخطاء �شكان ال�شرق الأو�شط 
اأو املغ���رب العربي ، الذين يفتقرون اإىل اخل���ربة يف فن املبارزة ال�شيا�شية 
، والتندي���د به���ا. ولك���ن لميكن حتقيق الت���وازن الدقيق بني حك���م القانون 
والدميقراطي���ة ب�ش���كل اأف�ش���ل. اإن���ه اأم���ر موج���ود يف جميع اأنح���اء العامل 
..وموؤخ���را ، ا�شب���ح مب���داأ )ع����س ودع غرك يعي����س ( ينتم���ي اىل احلقبة 
املا�شي���ة. فبف�شل الدميقراطية امل�شلل���ة ، اأ�شبح الت�شويت �شالح الكل �شد 
ال���كل. كم���ا اإن اإعطاء ال�شلط���ة الكاملة للطغ���اة املنتخب���ني دميقراطيًا يعلو 
�شوت���ه ف���وق �شوت ا�شتخ���دام الدميقراطي���ة لتقوي�س احلق���وق الفردية ، 
لكن هذي���ن النهجني يقو�شان ق�شية احلرية. لذا يجب اأن ن�شع حدا للخلط 
بني الدميقراطية واحلرية. ويج���ب اأن تتوقف ال�شيا�شة عن اعتماد مبداأها 

القائم على ا�شتخدام القوة غر املحدودة لالأغلبية لغنب حقوق الفراد !

بعي���دًا ع���ن اجل���ذور التاريخي���ة لاللت���زام 
الثقايف اأو مواقف كّتاب من اأمثال الروائي 
الفرن�ش���ي »اإميل زول« اجلريئ���ة يف دفاعه 
ع���ن انته���اكات ال�شلط���ة وتع�شفه���ا، ودون 
الغرام�شي���ة  التو�شيف���ات  يف  الدخ���ول 
التثوي���ري  اأو  للمثق���ف ودوره التربي���ري 
التغي���ري، وبعيدًا عن تعاري���ف امل�شطلح 
وانطباقات���ه، اإذ ُيفَر����س اأن نن���اأى عن كل 
ذلك لكي ل نتي���ه يف التجريد وال�شرد اململ 
املك���رر يف تفح�شن���ا ل���دور املثق���ف اأو َم���ن 

ُيطَلق عليه النخبوي يف العراق.
رغم كرثة الق�شايا ال�شيا�شية والجتماعية 
والثقافي���ة التي ميكن اأن ي���ربز فيها املثقُف 
من�شغاًل فاعاًل - وهو ما يح�شل با�شتمرار- 
فاإنَّ قدرة ال�شلطة وفنونها يف ك�شب املثقف 
تب���دو �شريح���ًة ودال���ة عل���ى  اإىل جانبه���ا 
اإنفتاح املثقف النخبوي للر�شوخ والقبول 
بالتع���اون امل�شرك م���ع ه���ذه ال�شلطة على 
ح�ش���اب ع�شويت���ه ووظيفت���ه، فال�شتعداد 
لالحت���واء جت�ّشدت عند ع���دد لي�س بالقليل 
م���ن املثقفني، )�ش���واًء اأكان م�شطلح املثقف 
للحقيق���ة(، وان�َش���ّدوا  اأو جم���اف  ينطب���ق 
اإىل مغري���ات ال�شلط���ة ومقاعده���ا الفاخرة 
وامتيازاته���ا ول���ّذة التق���ّرب م���ن موائده���ا 
بج���الء مل ي�شع���روا مع���ه بالإث���م الأخالقي 
اأ�ش���كاُل  وجت�ّش���دت  الوج���ودي،  والن���دم 
اأو غم����س العي���ون يف مواق���ف  التع���اون 

وح���الت اأبرزها يف الحتجاجات ال�شعبية 
يف ت�شري���ن 20١٩، واحليادي���ة يف النظ���ر 
ع���ن  وال�شك���وت  واجل���اّلد  ال�شحي���ة  اإىل 
الأف���راد املن�شوي���ن يف منظوم���ة ال�شلط���ة 
ومبادلته���ا احل���ب واملجامالت. اأّم���ا م�شاألة 
بن���اء الهوي���ة الوطني���ة العراقي���ة وق�شايا 
اأخ���رى ملحة وجاذب���ة للتدخ���ل فيها �شمن 
الط���ار العراق���ي واإبداء املواق���ف منها فلم 
حتّف���ز اأغل���ب املثقفني العراقي���ني وجتذبهم 
بو�شفه���م اأكرث ان�شغ���اًل بالكتابة عن الفكر 
احلديث���ة،  النقدي���ة  واملدار����س  الأورب���ي 
دون  النظري���ة  متاهاته���ا  يف  م�شتغرق���ني 
اخلو����س يف م���ا يح���دث ببلده���م تطبيق���ًا 

وجترب���ة، ولي����س ه���ذا فح�شب، فق���د �شال 
لع���اب الكثر اإىل اغراءات ال�شلطة وحتّول 
بع�شهم اإىل ُمداف���ع علنّي عنها رغم ماآ�شيها 
بهم���وم  الهتم���اُم  واأم�ش���ى  واخفاقاته���ا، 
َتَرف���ًا  املقه���ور  الوط���ن  وق�شاي���ا  ال�شع���ب 
و�شغ���اًل ل يغن���ي عن جوع ول ي���روي ظماأ 
ه���م  ف�شاح���وا بع���امَل املُث���ل والتجري���د وكاأنَّ

يعي�شون يف املدينة الفا�شلة الكاملة.
نحن اأم���ام اأكرثية ِمن املثقف���ني غر الزهاد 
م���ات املثق���ف الع�شوي  والبعيدي���ن ع���ن �شِ
املنّدك بق�شايا �شعبه وبلده، وامل�شتغرق يف 
ن�ش���ر النور والفعل العقلي واملعريف �شمن 
حماولته لالرتقاء بالنا�س اإىل ما يريد من 

وعي؛ ولو تتبعنا �شر النجاح للمثقفني يف 
العامَل ومعاناتهم منذ ع�ش���ر التنوير واإىل 
الآن لعرفن���ا الطبيعة الزاه���دة وال�شتقامة 
واملثابرة الت���ي ات�شفوا بها، فكان التطابق 
بني حياته���م وفكرهم اإل عندن���ا، فهناك من 
يذرب ل�شانه وقلمه باملثل والدعوة للتنوير 
والرقي واملبدئية يف الوقت الذي يتغّطى 
مبعط���ف ال�شلط���ة ويتج���زء منه���ا، ويزداد 
ال�شللي���ة  �شف���ة  يف  وخبث���ًا  قتام���ة  الأم���ر 
والتخ���ادم ب���ني جمامي���ع منه���م يف اأعم���ال 
الروي���ج وال�شهار والتق���دمي والتحالفات 
الدفاعي���ة �ش���د كّل ب���زوغ لأ�شم���اٍء جديدة، 
اإذ يت���م الطاح���ة بها وقطع طري���ق بروزها 

يف عملية احتكار حاق���د للراأ�شمال الثقايف 
والعناوي���ن الرمزي���ة واجها�س ل���كّل قدرة 

ابداعية جديدة.
اأّم���ا املجامالت التلطيفية البائ�شة واللجوء 
للع�ش���رة وتفوي���ج الفا�شل���ني والفا�ش���الت 
لأخ���ذ حّي���ز يف ع���امَل الثقاف���ة فه���ي مث���رة 
لال�شمئ���زاز وج���زء م���ن الرثاث���ة ال�شائ���دة 
عند البع����س ممن ي�شرق الأ�ش���واَء بف�شله 

وحتالفاته وتخادمه مع اأمثاله.
الب���الد  يف  العاّم���ة  الأو�ش���اُع  ت�شط���رب 
وتتزاح���م عليها املع�شالت وتن���ازع النا�َس 
التوا�ش���ل  بو�شائ���ل  ال�شلطوي���ة  الهيمن���ة 
الجتماعي، ويغّط الكث���ر من املثقفني يف 
عامَل املثالي���ات والطوباوي���ة وي�شتمتعون 
والدع���وات  والن���دوات  باملوؤمت���رات 
الحتفالي���ة اململ���ة؛ ومع كّل ذل���ك هناك قلة 
ن���ادرة زاه���دة، وهن���ا ل اأريد الإ�ش���ارة اإىل 
الغ���رور والتعايل والرنج�شي���ة، فقد تكون 
ذو منفع���ة اأحيان���ًا، لكن يبقى زه���د املثقف 
باجل���اه واملن�ش���ب والتق���ّرب م���ن ال�شلطة 
اأولوي���ة م�شروطة للمثقف ال�شادق، ويبقى 
الن�شغ���ال بهم���وم النا����س حّت���ى ال�شغرة 
الن�شغ���ال  اأّم���ا  النخب���ة.  اإح���دى وظائ���ف 
باأنا�شي���د  والط���رب  احلداث���ة  ب�شردي���ات 
وجت�ش���ر  رب���ط  دون  الغربي���ني  الكّت���اب 
م���ع م�شكالتنا ميك���ن اأن نطل���ق عليها عبث 

نخبوي وبطر يف زمن الزهد واحلرمان

 

تحتل الموؤ�س�سة الع�سكرية الوطنية 
موقعًارئي�سيًا بين اأجهزة الدولة 

ال�سيادية انطالقًا من طبيعة 
وظائفها المتمثلة بحفظ �سيادة 

البالد الوطنية، و�سبط تناق�سات 
طبقاتها االجتماعية والحفاظ على 

تطورالدولة وقدرتهاالدفاعية.
وتزداد اأهمية تلك الوظائف من 

المخاوف الناتجة عن �سعف 
الدولة الوطنية وتراجع قدراتها 

على مكافحة النهوج التخريبية 
التي يحملها الطور المعولم من 

التو�سع الراأ�سمالي الحامل لقوانين 
التبعية والتهمي�ش.

- انطالق���ًا من اخل�شية عل���ى م�شتقبل الدولة 
الوطنية ودورها يف �شبط نزاعاتها الطبقية 
وت�شديها لالخراقات اخلارجية نتوقف عند 
اأدوار املوؤ�ش�شة الع�شكرية عرب حتولت نظم 
الدول���ة ال�شيا�شية من خ���الل املفا�شل التالية 

–
يف  ودوره���ا  الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة   - اأوًل 

التحولت الوطنية. 
والنظ���م  الع�شكري���ة  –املوؤ�ش�ش���ة  ثاني���ا 

ال�شتبدادية.
وامللي�شي���ات  الع�شكري���ة  –املوؤ�ش�ش���ة  ثالث���ا 

امل�شلحة. 
اعتمادا على املو�شوع���ات املثارة ن�شعى اىل 

حتليلها بتكثيف بالغ.
يف  ودوره���ا  الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة   - اأوًل 

التحولت الوطنية.
- لعبت املوؤ�ش�ش���ة الع�شكرية اأدوارا رئي�شية 
للهيمن���ة  املناه����س  الوطن���ي  الكف���اح  يف 
الكولونيالية رغ���م ن�شوئها ب���اإرادة خارجية 
متمث���ل مب�شاهم���ة ال���دول الكولونيالي���ة يف 
اإن�ش���اء اجليو����س الوطني���ة به���دف الدف���اع 
ال���دول  يف  ال�شتعماري���ة  م�شاحله���ا  ع���ن 

امل�شتعمرة.
الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة  امل�شار�شكل���ت  -به���ذا 
دور احلا�ش���ن ال�شيا�شي لالأفكار ال�شتقاللية 
وبن���اء ال�شيادة الوطني���ة وبهذا املعنى ميكن 
اعتبار املوؤ�ش�شة الع�شكرية القاطرة الوطنية 
للث���ورات ال�شيا�شية والنقالب���ات الع�شكرية 

�شد الهيمنة اخلارجية.
- �شعف الطبقات الجتماعية يف الت�شكيالت 
الع�شكري���ة  للموؤ�ش�ش���ة  اأت���اح  الكولونيالي���ة 
اأدوارًا رئي�شي���ة يف التخل����س م���ن الهيمن���ة 
الن�شباطي���ة  وبنيته���ا  متا�شي���ًا  اخلارجي���ة 

املرتكزةعلى-
املراتبي -1البناء 

البن���اء املراتب���ي للموؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة وما 
ي�شرط���ه من خ�ش���وع الوح���دات الدنيا اىل 
املراك���ز الأعلى مك���ن اجليو����س الوطنية من 
بناء تنظيمات م�شلحة قوية قادرة على اإنهاء 

الهيمنة ال�شتعمارية.
الن�شباطية  الروح   2-

املوؤ�ش�ش���ة  يف  املراتبي���ة  ارتكازالبني���ة 
الع�شكرية على الروح الن�شباطية يف تنفيذ 
امله���ام الع�شكري���ة وتبعية امل�شتوي���ات الدنيا 

اىل امل�شتويات العليا.
التحرك �شرية   -  3

�شمحت البني���ة الع�شكرية للجيو�س الوطنية 
�شب���اط  ب���ني  التنظيمي���ة  ال�ش���الت  ب�شري���ة 
الوحدات الع�شكرية المر الذي منع انك�شاف 
التنظي���م الع�شك���ري م���ن قبل اأجه���زة الدولة 

املخابراتية.
الع�شكرية  الأوامر  تنفيذ   -  4

�شم���ات املراتبي���ة والآمرية املتالزم���ة وبناء 
ال���روح  اعتم���دت  الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
الن�شباطي���ة والتنفيذ الالم�ش���روط لالأوامر 

الع�شكرية.
ال�شم���ات امل�ش���ار اليه���ا املتالزم���ة وانت�ش���ار 
ال���روح الوطنية يف �شفوف ال���كادر القيادي 
لبن���اء  الفر�ش���ة  اأت���اح  الوطني���ة  للجيو����س 
تنظيمات ع�شكرية �شري���ة مناه�شة للتواجد 

انقالب���ات  تنفي���ذ  عل���ى  وق���ادرة  الأجنب���ي 
ع�شكرية.

والنظ���م  الع�شكري���ة  –املوؤ�ش�ش���ة  ثاني���ا 
ال�شتبدادية.

الع�شكري���ة  الث���ورات والنقالب���ات  انتج���ت 
نظم���ا �شيا�شي���ة ا�شتبدادي���ة مرابطة وروح 
ذل���ك  اىل  وا�شتن���ادا  الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
حملتمرحل���ة ال�شتق���الل الوطن���ي ك���رثة من 

ال�شمات الأ�شا�شية نتوقف عند اأهمها :
الجتماعي���ة  الطبق���ات  �شع���ف  ب�شب���ب   -
يف الت�شكي���الت الوطني���ة اقام���ت املوؤ�ش�ش���ة 
الع�شكرية نظما وطنية - ا�شتبدادية معتمدة 
على اأجه���زة امنية من�شغل���ة مبكافحة القوى 

الوطنية والدميقراطية.
- �شه���دت م�ش���ر النا�شري���ة وث���ورة مت���وز 
العراقي���ة ا�ش���كال متنوع���ة م���ن ال�شطه���اد 
ال�شيا�ش���ي  الن�ش���اط  وحت���رمي  ال�شيا�ش���ي 
للقوى الدميقراطية المر الذي اأتاح الفر�شة 
للق���وى املناه�شة للثورة حما�شرة ال�شلطات 

الع�شكرية واجها�س اإجراءاتها الوطنية.
- ا�شطه���اد الق���وى الوطني���ة - الدميقراطية 

اأت���اح الفر�شة لإعادة بناء الق���وى ال�شيا�شية 
املناه�ش���ة للث���ورة الوطني���ة ومه���د الطريق 

امام انقالبات ع�شكرية ميينية.
- �شم���ات النظ���م الديكتاتوري���ة الع�شكري���ة 
 – الوطني���ة  الق���وى  واعتم���اد  تراف���ق 
فكري���ة  ا�شراتيجي���ات  عل���ى  الدميقراطي���ة 
التاريخي���ة  للخ�شائ����س  عاب���رة  مثالي���ة 

امللمو�شة.
الأنظمة ال�شتبدادي���ة التي اقامتها املوؤ�ش�شة 
الع�شكري���ة والق���وى اليميني���ة امل�ش���ادة له���ا 

جنمت عن عوامل اأ�شا�شية اأهمها-
تاأثر  الثورات الوطني���ة نتج عن  -1 جن���اح 
الأح���زاب  الع�شكريةبن�ش���الت  املوؤ�ش�ش���ة 

الوطنية وانت�شارات الدول ال�شراكية. 
وت�شكيلته���ا  الوطني���ة  الدول���ة  تبل���ور   –2
مب�شاع���دة  الطبقي���ة  وقواه���ا  الجتماعي���ة 

خارجية.
-3 �شعف الطبقات الجتماعية اأفرز اأحزابا 
مت�شارعة على اأه���داف مثالية بدل من املهام 

الوطنية امللمو�شة.
-4 �شراع���ات الأح���زاب ال�شيا�شي���ة مل تكن 

نتيج���ة لتناق�ش���ات م�شال���ح طبقية،ب���ل جاء 
تتعبرًا عن برامج اأيديولوجية.

الأيديولوجي���ة  النزاع���ات  �شاع���دت   5-
ب�شيادة النظ���م الع�شكرية الإرهابية وما نتج 
عنه���ا من تراج���ع وظائف الدول���ة الدفاعية - 

القت�شادية وال�شيا�شية.
ثالث���ا – املوؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة وامللي�شي���ات 

امل�شلحة. 
� اأطاح���ت التدخالت الدولي���ة والحتجاجات 
واأف���رزت  ال�شتبدادي���ة  بالنظ���م  ال�شعبي���ة 
حراكا �شعبيًا قادرًا على بناء اأنظمة �شيا�شية 

دميقراطية بديلة.
- التدخ���الت الع�شكري���ة اخلارجي���ة نتج���ت 
ع���ن كرثة من الإ�ش���كالت ال�شيا�شية واأفرزت 
حزمة من امل�شاعبالوطني���ة نحاول اإيجازها 

مبو�شوعات مكثفة �
الربيط���اين   – الأمريك���ي  جاءالحت���الل   �����
نتيج���ة  الوطني���ة  دولت���ه  وانهي���ار  للع���راق 
ال�شتب���دادي  للنظ���ام  العدواني���ة  للنه���وج 
وا�شتخ���دام موؤ�ش�شت���ه الع�شكري���ة يف قم���ع 

احلركات الوطنية والدميقراطية.
الع�شكري���ة  املوؤ�ش�ش���ة  بني���ة  --حتوي���ل 
وتنام���ي  حزبي���ة  موؤ�ش�ش���ة  اىل  التنظيمي���ة 
روحه���ا العدواني���ة �ش���د مكون���ات ت�شكيلتها 

ال�شيا�شية ودول اجلوار الإقليمي.
�� تفكيك املوؤ�ش�شة الع�شكرية العراقية من قبل 
املحتل���ني الأمريكان اأوقع الب���الد يف فو�شى 
ظه���ور  عنه���ا  نت���ج  واجتماعي���ة،  �شيا�شي���ة 
ملي�شي���ات م�شلح���ة تابعة لأح���زاب وحركات 

�شلفية.
-- ظهور امللي�شي���ات امل�شلحة ترافق ونتائج 

كارثية على الدولة العراقية متثل ب� :

اأ����� �رابط انتقال �شلطة الدولة ال�شيا�شية من 
الحت���الل الأمريك���ي اىل الق���وى ال�شيا�شي���ة 
ال�شيا�شي���ة  اأحزابه���ا  وتوجه���ات  املتنف���ذة 

الطائفية.
املتنف���ذة  الطائفي���ة  الأح���زاب  – هيمن���ة  ب 
عل���ى موؤ�ش�ش���ات الدول���ة اأع���اق بن���اء �شلطة 
وطنية-دميقراطية منبثقة من م�شالح البالد 

الوطنية.
ج �� بناء املوؤ�ش�شات ال�شيادية بروح الولءات 
الطائفي���ة والقوميةوم���ا نت���ج ع���ن ذل���ك م���ن 
حت���ول الب���الد اىل م�شرح لعملي���ات الإرهاب 

ال�شلفي �شد القوى الوطنية.
د������ جلوء قوى الطائفي���ة امل�شلحة اىل العنف 
الوطني���ة  الكتل���ة  �شع���ف  ب�شب���ب  ال�شاف���ر 
الدميقراطي���ة القادرة على معاف���اة البالد من 

حمنها ال�شيا�شية والجتماعية.
- بن���اء الدولة الوطني���ة الدميقراطية يرتكز 

كما اأرى على املو�شوعات التالية –
اوًل-- بن���اء حتال���ف وطن���ي - دميقراط���ي 
يرتك���ز عل���ى تعزيزوظائ���ف الدولةالدفاعية 

واأبعادها عن النزاعات احلزبية.
ثانيًا- ح�ش���ر الوظائف الدفاعي���ة – الأمنية 
باأجهزة الدولة الوطني���ة وجتريد امللي�شيات 
م���ن وظائفه���ا الع�شكري���ة واعتب���ار �شالحها 

م�شدرا لل�شراعات الأهلية. 
ثالث���ًا� تطوي���ر �شلط���ة الدول���ة الوطني���ة عرب 
اإ�شاعة العمل ال�شيا�شي الدميقراطي وعلنية 

الربامج ال�شيا�شية لالأحزاب الوطنية.
رابع���ًا - بن���اء عالقات اإقليمي���ة – دولية على 

اأ�شا�س اإحرام امل�شالح الوطنية- الدولية.
خام�شًا – اقامة عالقات �شيا�شية – اقت�شادية 

مناه�شة لقوانني التبعية والتهمي�س.

�مل�ؤ�س�سة �لع�سكرية �لعر�قية و�إنح�سار هيمنتها

�س�ء �لفهم �لكبري 
للدميقر�طية

يف وثبة ت�سرين..كنت يف �لتحرير
�سهادة للتاريخ واالأجيال

�مل�����ث�����ق�����ف وه����������������س �ل�������س���ل���ط���ة

 لطفي حامت

 حيدر نزار ال�سيد �سلمان

يف) ١7 ت�شري���ن ث���اين 20١٩( دعيت من    
قبل خيمة جواد �شليم اىل القاء حما�شرة 
على املتظاهري���ن ب�شاحة التحرير.كانوا 
جموعا كبرة،وكان اجمل ما فيها انك ما 
كن���ت تعرف ما اذا كان ه���ذا �شيعيا وذاك 
�شنيا،وه���ذا م�شل���م وذاك م�شيحي���ا.كان 
اجلمي���ع يرى يف اجلمي���ع انهم عراقيون 
،جاءوا ي�شتعيدون وطنا منهوبا، وكنت 
اأرى يف هبته���م تلك..ا�شب���ه بفزعة اأبناء 
قري���ة �شمعوا ان امراأة م���ن قريتهم نهبت 
فتوحدوا بغرة ل�شردادها من ناهبيها.
 كان بينهم من هو حدثا و�شيخا ، و)معّقل 
واأفن���دي( ب���ني غالبي���ة �شب���اب ،و�شباي���ا 
اعدادي���ات و�شاب���ات  ،طالب���ات  جمي���الت 
جامعي���ات ،وامه���ات بينه���ن م���ن ج���اءت 
بتنوره���ا لتخبز ارغفة حمم�ش���ة توزعها 
باملج���ان واخ���رى ت���وزع ال�ش���اي ومعه���ا 
)تف�شل يابعد روحي(..قالتها يل فحب�شت 

الدمعة بعيني وانا اقبلها على اجلبني.
يف  ال  مكتم���ال  مده�ش���ا  امل�شه���د  كان 
ام���ر واح���د..ان ه���ذه اجلم���وع يوحدها 
الأنفع���ال ويعوزه���ا قي���ادة تع���رف كيف 
تخطط لتحقيق �شعارها با�شتعادة اجمل 
حما�شرت���ي  ا�شم���ن  ان  وطن،فق���ررت 
يتوحدوا..فن�شحن���ي  ان  اىل  دعوته���م 
ب���الل وابوه �شاحب خيمة جواد �شليم و 
دار �شطور اأن ل اتطرق ملو�شوع )قيادة( 
لأنهم ل يوافق���ون وخ�شية ان ي�شمعوين 

كالما ل يليق.

العقيل����ي(  )�ش����ربي  النا�ش����ط  قدمن����ي   
..وكنا وقوفا، املتظاهرون وانا ،وبدات 
احدثهم ع����ن وثبات �شهده����ا العراق يف 
الربعيني����ات، واع����دت اىل الأذه����ان ان 
مطالبتك����م الي����وم مبحا�شب����ة الفا�شدين 
تظاه����رات  يف  امثالك����م  اليه����ا  �شبقك����م 
�شباط ) 20١١( طالبوا اي�شا مبحا�شبة 
الفا�شدي����ن، فار�شل����ت )اخل�ش����راء( اأحد 
)منا�شليه����ا( ليعط����ي الوام����ر من على 
�شاح����ة  عل����ى  املطل����ة  العم����ارة  �شط����ح 
..فكي����ف  املتظاهري����ن  بقم����ع  التحري����ر 
ق����د  كان  ال����وزراء  ورئي�����س  ت�شتجي����ب 
حماهم مبقولت����ه )لدّي ملفات للف�شاد لو 
ك�شفتها لأنقلب عاليها �شافلها(. ووا�شل 
حمايتهم بتخدي����ر بالوعود خلفه ال�شيد 
حي����در العب����ادي ال����ذي وع����د ب�شربه����م 
بيد م����ن حديد وم����ا فعل.ولأنه����م كانوا 
ق����د هتف����وا يومها ) با�ش����م الدين باكونه 
اأ�شم����روا  الفا�شدي����ن  احلراميه(..ف����اأن 
له����م العقاب مبزي����د م����ن الأهمال..ولكم 
ان ت�شتعي����دوا الآن ما جرى من التعامل 
يف  املحتج����ني  م����ع  وامله����ني  ال�شر�����س 
انتفا�ش����ة مت����وز 20١8..فاح����ذروا من 
طبقة �شيا�شية ا�شتفردت ب�شلطة وثروة 
وم�شابة بح����ول عقلي..ف�شحك احدهم 
حولن..دكت����ور  ب�����س  وقال:ياريته����م 
ذول����ه حولن وثولن وغربان. وبعد ان 
او�شح����ت لهم ان مزاجهم النفعايل هذا 
جمي����ل وم�شروع  لكن����ه ل يحقق هدفكم 

يف ا�ش����رداد وطن و�شل����ت اىل قول ما 
كان الحبة قد ح����ذروين منه، بدعوتهم  
اىل ان يتوح����دوا بقي����ادة متثله����م فكان 

الرّد منهم ..بالت�شفيق!
..لق����اءات  حماولت����ني:الأوىل  وبداأن����ا 
بع����دد م����ن تن�شيقي����ات ت�شري����ن به����دف 
توحيد قي����ادة حتظى مبوافقة الأغلبية، 
والثاني����ة ..و�شاط����ة ب����ني املتظاهري����ن 
واحلكوم����ة التقين����ا يف حينه����ا بال�شيد 
م�شطف����ى الكاظم����ي بدع����وة من����ه كانت 
له����ا نتائج ايجابي����ة موثق����ة يف مقالت 

ن�شرتها املدى يف حينه.
اهداف وثبة ت�شرين 

تعددت اهداف التظاهرات بني: ا�شقاط 
الفا�شدين،تعي����ني  احلكومة،حما�شب����ة 
،ح����ل  حكومي����ة  وظائ����ف  يف  ال�شب����اب 
ازمة الكهرب����اء واملاء،حت�شني اخلدمات 
والبنى التحتية،و  )�شحل الفا�شدين يف 

ال�شوارع(..
ووا�ش����ح ان بني ه����ذه اله����داف ما هو 
غ����ر عقالين او غر ممك����ن مثل ا�شقاط 
برمل����ان منتخ����ب  م����ن  م�شّكل����ة  حكوم����ة 
انق����الب  اىل  دميقراطيا،والدع����وة 
ع�شكري،وبع�شه����ا انفع����ايل مدفوع مبا 

ورثناه من �شيكولوجيا النتقام.
و�ش����ف  يف  الآراء  واختلف����ت 

التظاهرات،اليكم مناذج منها:
�شع����ب ناقم على اح����زاب خانته وغدرت 
به، ح����ركات غ����ر منظم����ة، متظاهرون 

وراءه����ا  فو�ش����ى  الغري����زة،  حتركه����م 
ال�شم����ال  م����ادام  خارجي����ة،  اه����داف 
م�شتق����ر والغربي����ة م�شتق����رة فلن جتدي 
تظاه����رات اجلن����وب نفع����ا ،كث����ر م����ن 
اه����ل اجلن����وب يتاأث����رون ب����اأي عمام����ة 
ول����و �شغرة حتذرهم م����ن بعبع البعث 
،مطال����ب �شب����اب م�شروعة ب����دون قيادة 
واعي����ة، اإذا مل يوج����د دع����م دويل فه����ي 
جمرد غوغ����اء ،املظاه����رات حتولت اىل 
فرهود م����ن غوغاء و�شاّلب����ة وع�شابات 
نهب وفو�شى عارم����ة وتدمر ممتلكات 
اح����زاب  م����ن  خمرق����ة  منه����ا  كث����ر   ،
ال�شلط����ة لت�شويهها، ل ت�شكل املظاهرات 
ال�شلمية اي خطر على ال�شلطة ما دامت 
الق����وة وال�ش����الح بيدها.واتف����ق غالبية 
امل�شتجيبني على م�شروعية التظاهرات 
موؤكدين على حاجته����ا اىل قيادة واعية 

توّحد �شفوفها.
ولالأ�شف مل يح�شل هذا فكانت النتيجة 
ا�شتق����واء احزاب ال�شلط����ة وانق�شامات 
يف ق����وى ت�شري����ن بني م����ن هاجر خارج 
الوط����ن خوف����ا عل����ى حيات����ه ، وبني من 
ا�شتمالته����م قوى حم�شوبة على ال�شلطة 
و)ا�شرتهم(،وب����ني م����ن ظل����وا اأوفي����اء 
ل�شع����ار انتفا�ش����ة ت�شري����ن يف ا�شرداد 
تظاه����رة  يف  وطن..ويثبت����وا  اجم����ل 
اجلمعة ) ١ت�شرين/اكتوبر 202١ ( ان 
انتفا�ش����ة ت�شرين �شتثب����ت.. ان الطغاة 

لبد زائلون.  د. قا�سم ح�سني �سالح



در����ص ر�صي���د اخلي���ون الفل�صف���ة، وتخ�ص�ص يف 
الفل�صف���ة الإ�صالمي���ة، وكان تخ�ص�صه الدقيق يف 
الدكتوراه، التي ح�صل عليها من جامعة �صوفية 
الفرق���ة  ه���ذه  يف  ول���ه  املعتزل���ة،  يف   )1991(
كتاب���ان: مذهب املعتزلة من ال���كالم اإىل الفل�صفة، 
ومعتزل���ة الب�صرة وبغداد، و�صل���ة بهذه بدرا�صة 
هذه الفرقة، �صدر له كتاب »جدل التزيل.. تاريخ 
الق���راآن ومقال���ة خل���ق الق���راآن«، امللح���ق بر�صالة 
اجلاح���ظ »خلق القراآن« واملحقق���ة من قبله. راأى 
ر�صيد اخليون الع���راق ُمتحفًا لالأديان واملذاهب، 
ويف هذا املجال �صدر له كتاب »الأديان واملذاهب 
بالع���راق ما�صيه���ا وحا�صره���ا« )ثالث���ة اأجزاء(، 
ومل���ا �صع���د الإ�ص���الم ال�صيا�ص���ي، وتفاق���م �ص���اأن 
ال�صح���وة الدينية، �صدر له كتاب » 100 عام من 
الإ�صالم ال�صيا�صي بالع���راق« )جزءان(، وبعد اأن 
ا�صطربت دني���ا العراق واملنطقة بالطائفية �صدر 
له كتاب »�صد الطائفية ج���دل العراق العراق بعد 
اإذن الفقيه« بحث  له كتاب »بعد  2003«، �ص���در 
في���ه معامل���ة الن�ص���اء يف التاري���خ والفق���ه، ومن 
ف�صول���ه »عرائ�ص املوت«، وكان عن ظاهرة زواج 
ال�صغ���رات، �صدر له كتاب »ال�صود يف احل�صارة 
الإ�صالمي���ة« وق���د فاز بجائ���زة امللك عب���د العزيز 
كاأف�ص���ل كتاب يف مو�ص���وع تاريخ���ي اجتماعي 
يف الع���ام 2017، �صدر ل���ه كتاب »ل�صو�ص املال 
والن�صو����ص يف الرتاث الإ�صالم���ّي«، و�صل عدد 
كتب���ه نح���و الثالثني كتاب���ًا ام تخرج ع���ن الرتاث 
الثق���ايف والفل�صفي والديني، وق���د اأجنز موؤخرًا 
التاري���خ  يف  دين���ي  ب�صب���ب  »املقتول���ون  كت���اب 

الإ�صالمّي«. اأجرت معه املدى هذا احلوار:

 يف كتاب���ك “�ض���د �لطائفي���ة قل���ت: )لي����س هن���اك �أكرث 
ت���د�واًل، يف ه���ذ� �لع�ض���ر، من مف���ردة �لطائفي���ة، وجداًل 
�ض���دها، �إذ� علمنا �أن و�حدً� من معاين �جلدل هو �ض���دة 
�خل�ضو�ض���ية، فالكل ي�ضري �إىل �لكل بتهمة �لطائفي، مع 
�أن �جلميع، من �لقوى �لدينية، و�ضخ�ضيات �لال دينيني، 
من �لذين ال �ض���اأن لهم بدي���ن، �أو باإميان، لكنهم يظهرون 
�أك���رث طائفي���ة من �ملتدين���ني �أنف�ض���هم.( ت�ض���خي�س دقيق 

للحالة �لعر�قية.. كيف ��ضميت ذلك؟
���ة، كا�ص���م وفع���ل، موج���ودًة يف  - كان���ت الطائفيَّ
التاريخ الإ�صالمي، وكذل���ك الأوروبي امل�صيحي، 
وجرت ب�صببها مقاتل ومظامل رهيبة، وهذا لي�ص 
من حديثن���ا، غر اأن بروزها يف الت���داول العام، 
وبه���ذه ال�صراه���ة ظه���ر خ���الل احل���رب العراقية 
الإيراني���ة )1980-1988(، وحمالت التجدير 
املتع�صف���ة، ثم انع�صها كث���رًا و�صول الإ�صالميني 
اإىل ال�صلطة، يف اأكرث م���ن بلد، فاحلرب العراقية 
الإيراني���ة وجهت يف الإع���الم على اأنها بني قيادة 
�صيعي���ة واأخرى �ُصني���ة، ون�صط خالله���ا تاأ�صي�ص 
الأحزاب الدينية، بعد اأن وجدت الداعم القوي. 

غر اأن الطائفية، مثلما ُتَقْدم اأخذت تقرع طبولها 
ب�ص���دة بع���د )2003(، بدواف���ع خمتلف���ة، منه���ا 
ال�صيط���رة عل���ى املجتم���ع وق���وده اإىل م���ا تريده 
القوى الأجنبية واملحلية ال�صديقة لهذا والعدوة 
ل���ذاك. اإّن مب���داأ اأو مقول���ة “ف���رق ت�ص���د” لي����ص 
حديث���ًا، ب���ل موجودة ق���وًل ودع���وًة يف التاريخ 
العرب���ي الإ�صالمي، مل يكن الإنكلي���ز، مثلما ُينقل 
اأول َم���ن قالوه���ا. يذك���ر امل���وؤرخ اب���ن الأثر)ت�: 
630ه����( يف “الكام���ل يف التَّاريخ”: اإن ُقثم بن 
العبا�ص ب���ن عبيد الله ب���ن العبا�ص)ت�: 159ه�(، 
ن�صح اب���ن عمه اخلليف���ة اأبا جعف���ر املن�صور)ت�: 
اإىل فرق لدوام  ا����ص  النَّ “ُتفرق  158ه����( قائاًل: 
املُل���ك”! فل���و عك�صنا ذلك على م�صال���ح الفقهاء اأو 
روؤ�ص���اء املذاه���ب، لوجدن���ا من م�صلحته���م اإبقاء 
اخلالف �صدي���دًا، فكلما ا�صتع���رت الطائفية جتند 
الأتب���اع وتخندق���وا دفاعًا عن املذه���ب، وهو يف 
احلقيق���ة دفاع���ًا ع���ن م�صلح���ة رئا�صة الفقي���ه اأو 
احلاكم اأو احلزب، ولأبي العالء املعري، املتوفى 
يف 449ه����، قوًل بليغًا يف حر�ص الروؤ�صاء على 
قود الأتباع: “اإمنا هذه املذاهب اأ�صب���اب/ جلذب 

وؤ�ص�اء«. نيا اإىل الرُّ الدُّ
اأنف�صه���م  الطائفي���ني  اأن  النظ���ر  يلف���ت  م���ا  لك���ن 
اأي�ص���ًا  الطائفي���ني  خ�صومه���م  اإىل  ي�ص���رون 
بالطائفي���ة اأو املذهبية كتهم���ة، مبعنى العقائدي 
ل يعتقد بطائفيته، واإمن���ا يعتقد اأنه ميثل اأ�صمى 
املجن���ون  اإذا  وطبيع���ي  ���ة،  والوطنيَّ النفت���اح 
اع���رتف بجنونه فه���و عاقل بالتاأكي���د، من جانب 
اآخ���ر يخج���ل الطائفي���ون الإ�ص���ارة اإىل اأنف�صه���م 

بالطائفية، مع اأنَّ اأفعالهم واأقوالهم تف�صحهم. 
ل يج���ب اأن نظلم املتدين���ني واأهل العمائم ونلقي 
عليه���م براث���ن الطائفي���ة فق���ط، فهن���اك م���ن غر 
املتدين���ني، ب���ل م���ن امللحدي���ن اأي�صًا، يج���دح ِمن 
عيونهم �صرار الطائفية عن���د اجلدل، ويح�صبون 
ال�صغ���رة والكبرة فع���اًل طائفيًا �صده���م، حتَّى 

باأوروب���ا ودر�ص���وا يف  الذي���ن ق�ص���وا حياته���م 
اأرق���ى جامعاتها واجلامع���ات الأمريكيَّة، جتدهم 
طائفي���ون عظم���ًا وحلم���ًا، بينم���ا جتد م���ن رجال 
الدين، اأ�صحاب عمائم، ياأخذون احلال مب�صتواها 
الراهن، ويت�ص���دون �صدها، ويجاهرون باحلكم 
الالدين���ي، واأن الطائفي���ة اأول ما ت�ص���ر بالطائفة 
نف�صه���ا قبل غره���ا، والأ�صماء كث���رة، من فقهاء 
وخطب���اء مناب���ر متنوري���ن. اأج���د اأمث���ال القوى 
���ة منخوري���ن جه���اًل، واإن كانوا  الديني���ة الطائفيَّ
اأطباء ومهند�ص���ني، لأن بناء الوعي لدى الإن�صان 
ل يح���دده امل�صت���وى اأو ال�صن���ف الدرا�ص���ي، فقد 
جتد َمن ل يقراأ ويكت���ب اأثقف بكثر من الدكتور 
الف���الين اأو العالين، وهذا موجود ب�صكل وا�صح 

يف احلال العراقيَّة. 
 

 ه���ل كن���ت تتوق���ع مثل ه���ذه �خل�ض���ومة من �أ�ض���وليو 
ه���ذه �مللل، ب�ض���بب عقالنية م���ا تطرحه.. ومن خ�ض���ومك 

حتديد�؟
���ة موجهة  - ل اأدع���ي بوج���ود خ�صوم���ة �صخ�صيَّ
التنوي���ر  لتي���ار  اإمن���ا موجه���ة  بال���ذات،  �ص���دي 
بالكام���ل، واأنا اأح�صب نف�صي منه، اأما عن توجيه 
الته���م يل �صخ�صي���ًا، فلي����ص حتى م���ن اأ�صوليني، 
واإمنا ِمن جهل���ة، بينهم ِمن اأهل اليمني والي�صار، 
ح���ال تنمر، يوجهها احل���زب الفالين اأو اجلماعة 
الفالنّي���ة، وي���ا ليت يك���ون ذلك لخت���الف فكري، 
اأو ل���راأي، واإمنا ه���ي نوع م���ن الع�صابّية، حتكم 
علي���ك جهاًل، واأ�صبه ذلك متامًا بالذي طعن جنيب 
حمف���وظ وعند الّتحقيق كان ال�ص���وؤال: هل قراأت 
روايت���ه “اأولد حارتن���ا” ظه���ر اأن���ه لي����ص له يف 

القراءة والكتابة، منفذ فتوى فقط. 
اإنَّ م�صكلة احلزب الذي اأعنيه وهو حزب اإ�صالمي 
يته���م الآخرين بالعمال���ة وال�ص���رتزاق، وين�صى 
نف�ص���ه، يف توجي���ه جموع���ه اإىل الذوب���ان بدولة 
اأجنبي���ة، حال���ه ح���ال القومي���ني، يظه���رون على 
�صا�ص���ات التلفزيون يتحدثون ع���ن كتابة تقارير 
اإىل القاه���رة ع���ن اجلي����ص العراق���ي، ويقدم���ون 
ال�صف���ارة  اإىل  الع���راق  اأح���وال  ع���ن  معلوم���ات 
امل�صري���ة، يف عهد عبد الكرمي قا�صم، اإذا �صاألتهم، 
يعتربون ذل���ك ن�صاًل، بينما يتهم���ون خ�صومهم 
بالعمال���ة، ه���ذا ه���و ح���ال اأ�صح���اب الذوبان يف 
حكوم���ة وقي���ادة اأجنبية �ص���د بالده���م، والعديد 
م���ن الإ�صالميني ق���د ي�صتفزهم بي���ت حممد مهدي 
“ها�ص���م  الع�صم���اء  ق�صيدت���ه  م���ن  اجلواه���ري 
ِدياَرُه���ْم/  ب���وَن  ُيخِرّ “م�صتاأَجِري���َن  الوت���ري”: 
وُيكافئ���وَن على اخلراِب رواتب���ا«. هذا هو واقع 
لي�ص���ت  معه���م  وخ�صومتن���ا  اخل�ص���وم،  ه���وؤلء 
انفع���اًل اإمن���ا منافح���ة ع���ن التنوي���ر وم�صتقب���ل 

عراقنا. اأقول: هل ملثل هوؤلء عني ترفع؟!

 ما �لذي يعيق �ملثقف عندنا يف ممار�ض���ة نقد �خلطاب 
ومهمته �لتنويرية، و�ملناد�ة بحركة �ال�ضالح �لديني؟

- اأرى الإعاق���ة لي�صت عندنا فقط، اإذا كنت تق�صد 
نحن العراقيني، بل كانت تاريخية وت�صمل العامل 
باأجمعه، حيث املواجه بني الظالم والنور، فحتَّى 
احل�صارات القدمية والأديان، جعلت بداية خلق 
ر. اأكملت الآن كتاب:  العامل نزاع بني اخلر وال�صَّ
“املقتولون ب�صبب ديني يف التاريخ الإ�صالمي”، 
وج���دت حملة ك���ربى �ص���د الفال�صف���ة واملتكلمني 

ب�صب���ب  رقابه���م،  قط���ع  اإىل  ق���ادت  وال�صع���راء 
اأفكاره���م، وبطبيع���ة احلال منها ما ه���و �صيا�صي 
اأُلب�ص ثوبًا دينيًا، ومن ف�صوله: املقتولون بتهمة 
ادع���اء النب���وة، ل���و ق���راأت تهمهم جتده���ا ب�صبب 
اأف���كار تنويرية، ناق�صوا فيها الن�صو�ص الدينية، 
اإىل جانب حرق كتبهم، ت�صور اأن حمي الدين بن 
عرب���ي، املتوفى 638 ه�، واحدة م���ن التُّهم التي 
ندق���ة اأنه اأنك���ر مقالة ال���زواج بني  رم���ي به���ا بالزَّ
الإن����ص واجلان، على اأنها ثاب���ت ديني، ولول اأن 
له اأتباع���ًا يعتربون���ه ال�صيخ الأك���رب لُقتل ب�صبب 
ذلك. وِم���ن طريف ما �صادفني خ���الل العمل بهذا 
الكتاب اأن الأخط���ل ال�صبعي ُقتل لأنه قال يف من 
ُع���رف مب�صيلمة الكذاب، بعد فرتة طويلة من قتل 
الأخ���ر: “لهفي على اأب���ي ثمامة/ لهفي على ركن 
اليمام���ة”، وم���ن الطري���ف اأي�ص���ًا اأن اأحدهم ُقتل 
بالزندق���ة لأن تقريرًا ُكتب به، باأنه باع ن�صخة من 
امل�صحف وا�صرتى بثمنها �صفحات من �صعر اأبي 
نوا����ص! وغر هذا كثر. قبلها كنت وثقُت لتكفر 
وقت���ل املعا�صري���ن، يف اأك���رث ِمن بل���د، يف كتاب 
اث الإ�صالمّي”،  الفقه والرتُّ “الِعقاب والغلو يف 

وكل ق�ص�صهم هي نزاع بني النور والظالم.
ق�صدنا من هذا، اأن الذين ذكرتهم مل يكونوا اأعداء 
الدي���ن، بقدر ما هم اأعداء رج���ال الالهوت، كانت 
لديه���م اأفكار، ل ت�صر الدين بق���در �صررها البليغ 
يف املوؤ�ص�ص���ة الديني���ة، فالذي���ن كان���وا يقتل���ون 
ب�صب���ب ادعاء النب���وة، يف زمن امله���دي وهارون 
الر�صيد، �صاروا ُيح�ص���رون اإىل جمل�ص عبد الله 
املاأم���ون ويت���م احل���وار معهم، وكثرًا م���ا ينتهي 
بالفكاه���ة. بطبيع���ة احل���ال اأن ثمن الدع���وة اإىل 
التنوير يف اأوروبا الع�صور الو�صطى كانت دماء 
واأرواح، ومن الو�صط الديني نف�صه. فالإعاقة اأن 
املثق���ف، قدميًا وحديث���ًا، لي�ص لديه غ���ر الكلمة، 
بينم���ا الفقيه لدي���ه �صيف احلاكم وفت���وى الدين، 
���ة،  وه���ل الذي���ن قتل���وا يف التظاه���رات العراقيَّ
وعدده���م نح���و ثمامنائ���ة، كان قتلهم بعي���دًا عن 
الفتوى بهم، وعن خطاب رجال الدين احلزبيني، 
الذي���ن يتخ���ذون م���ن قن���وات اأحزابه���م مواق���ع 
للتحري�ص والتف�صيق؟! مل يك���ن هذا القتل بعيدًا 
ع���ن فتوى حترمي انتخ���اب العلم���اين، وتعليقها 
على الأعمدة، فتح���رمي انتخابه وتوظيفه ب�صبب 

اأن���ه �صد الدي���ن، فهي فتوى وا�صح���ة بقتله، لأنه 
كاف���ر! قبل عقود كان���ت كارثة فتاوى قتل جماعي 
مبن �صنفوا كفرة )متوز 1963(، منحها الفقهاء 
دون اك���رتاث بقتل اأكرث م���ن ع�صرة اآلف �صجني، 
وق���د ف�صلت ذلك يف كتابي الأديان واملذاهب، ول 

اإ�صالم بال مذاهب، وكتاب العقاب والغلو.
ل�ص���ُت م���ع املن���اداة بالإ�ص���الح الديني، م���ع اأنها 
موج���ودة يف الفك���ر الدين���ي، ففقه���اء كث���رون 
لقب���وا باملجددين، لك���ن ما معنى ه���ذا التجديد؟! 
���ه جتدي���د الفق���ه نف�صه، معن���ى تدوي���ره بعيدًا  اأنَّ
من،  ع���ن اإ�صاف���ات اأو حمذوفات، ق���د يفر�صها الزَّ
وحمايت���ه مم���ا يتعر����ص ل���ه ِم���ن اأف���كار، مبعنى 
التجديد هنا العودة اإىل الأُ�صول ولي�ص التغير. 
يجري ذلك وفق حدي���ث: “اإن الله تبارك وتعاىل 
يبع���ث عل���ى راأ����ص كل مائة ع���ام من يج���دد لهذه 
الأم���ة اأم���ر دينه���ا«، اأو »اإن الله يبع���ث على راأ�ص 
كل مائ���ة ع���ام من ي�صل���ح لهذه الأمة اأم���ر دينها«، 
فالتجديد والإ�صالح، بهذا املعنى هو العودة اإىل 
الأُ�صول. هذا واق���ع احلال الفقهي، الذي ت�صغط 
عليه احلي���اة وتبدلته���ا بظهور دع���وات واأفكار 
للتجدي���د، فيق���اوم هذه الأف���كار بتجدي���د اأي�صًا، 
وه���و العودة مثلما تقدم، وكاأن اجلواهري اأ�صار 
ببيت���ه اإىل هذه الظاهرة م���ن دون ق�صد: »وقائلٍة 

اأما لَك من جديٍد/ اأقول لها القدمي هو اجلديُد«.
اأخ���ذت م�صتجدات الزمن ت�صغ���ط على املعامالت 
���ة، وم���ا بات���ت الدع���وة اإىل امل�ص���اواة يف  الفقهيَّ
الأح���كام ب���ني اجلن�ص���ني لي�ص���ت غريب���ة، بل تلح 
بقوة فيعرت�صها الفقهاء )املجددون( بقوة اأي�صًا، 
ع���وة اإىل التجديد والإ�صالح  لهذا ل طائل من الدَّ
ين،  ول���ة والدِّ الدين���ي، اإمنا فك الرتب���اط بني الدَّ
ين بحدود العبادات عزيزًا  امن لبق���اء الدِّ هو ال�صَّ
عند النا����ص، بحماية ِمن �صط���وة الالهوتيني يف 

املعامالت اأو ال�صلطة ال�صيا�صية. 
اأرى مبالغ���ات يف ما عرفناه بتجديد جمال الدين 
الأفغ���اين وتلمي���ذه حمم���د عبده، فم���اذا جددوا، 
وم���ا هي نتائ���ج جتديدهم؟! ل �ص���يء، فالأفغاين 
جتدي���ده ربط���ه بالرابط���ة الإ�صالمي���ة العاملي���ة، 
وحمم���د عبده ربط���ه بامل�صتبد الع���ادل، وكالهما 
فكرا �صيا�صيًا، اأما على م�صتوى الفقه، فلم يتجدد 
�ص���يء، لكنن���ا ما ن���زال نتغن���ى، يف ه���ذا الثنائي 

ال�صيا�ص���ي، اأما عب���د الرحمن الكواكب���ي فلم يكن 
رجل دي���ن اأو فقيه باملعنى الدقيق، غر اأّن حممد 
ح�ص���ني النائيني كان فقيهًا حت���دث يف ال�صيا�صة، 
وكتاب���ه “تنبيه الأمة وتنزيه املل���ة” ُح�صب دلياًل 
فكريا حلركة امل�صروطة، بعد �صدوره بالفار�صيَّة 
)1909(، ث���م تراجع عن���ه اإىل درجة اأخذ بحرق 

ن�صخه، من اأجل اأن يبقى فقيهًا مرجعًا.
ل جت���دين اأفت يف ع�ص���د الداع���ني اإىل الإ�صالح 
املخل�ص���ة  الدع���وات  اأ�صح���اب  م���ن  والتجدي���د، 
والعقول الن���رة، لكنني اعترب تلك جهود وحرق 
اأع�صاب ب���ال جدوى، فالدين ل يتج���دد، باملفهوم 
ال���ذي يريده التنويري���ون، لأنه ثواب���ت مقد�صة، 
ال�ص���يء املج���دي، من وجه���ة نظري، ه���و العمل 
عل���ى ف�ص���ل الدين ع���ن الدول���ة وع���ن ال�صيا�صة، 
اأي التح���رر م���ن الالهوتي���ة، فالتح���زب الدين���ي 
م�ص���روع �صد التنوير، لأنه ي�ص���اوي بني ال�صالة 

وال�صيا�صة.

 مباذ� تف�ض���ر هذ� �لتبني من قبل �الإ�ض���الم �ل�ضيا�ض���ي 
للحري���ة و�لدميقر�طي���ة و�النتخ���اب وغريه���ا م���ن �المور 
�لتي كانت مبثابة �ض���بهة �أو كفرً� يف زمن �ضابق؟ هل هو 

تبني )�مل�ضطر( كما قلت �نت مرة؟
- اإن العدي���د مِ���ن اأقط���اب الإ�ص���الم ال�ّصيا�صي قد 
�صرحوا بتبني الدميقراطّية، وجوهره الو�صول 
اإىل ال�صلط���ة، بع���د العج���ز عن طري���ق ال�صحوة 
النقالب���ات  اأو  الث���ورة،  ت�صدي���ر  اأو  الديني���ة، 
الع�صكري���ة، يف ح���ال ال�ص���ودان مث���اًل، فركب���وا 
موجة الدميقراطي���ة، على الّرغم اأنهم مل يعتقدوا 
بها ول يقرونها كنظ���ام �صيا�صي، لأنها من و�صع 
الب�ص���ر، وحاكميتهم من و�صع الل���ه. فلي�ص هناك 
حزبًا دينيًا يوؤم���ن بالدميقراطية، اأما �صمعت َمن 
ق���ال منهم: اإن املن�ص���ب “تكليف �صرعي”! مع اأنه 

و�صل اإىل املن�صب هازئًا بالدميقراطية. 
ا�صت�صهادات���ي  ك���رثت  اإذا  األ مت���ل من���ي  اأرج���و 
اأ�ص���دق الق���ول يف و�ص���ف  بال�صع���ر، فه���و م���ن 
ح���ال من الأح���وال، ويف حال تبن���ي الإ�صالميني 
للدميقراطي���ة ل ميكن جتاوز معروف الرُّ�صايف، 
وقد قالها حتى قبل ه���ذه املوجة احلزبية بكثر: 
القوم بالوط���ِن/ فالقوِم يف  “ل يخدعن���ك هتاف 
ين ركت من  حبولة الدِّ ال�ّصر غر الق���وِم بالعلِن/ اأُ
تقادمها/ فاعتا�ص عنها الورى اأحبولة الوطِن”. 
�ص���اروا يخجل���ون م���ن دعوته���م ال�صيا�صية عرب 
ين، فاأخذوا ي�صمون كياناتهم باأ�صماء وطنية.  الدِّ
وهل ترانا ن�صتطيع جتاوز َمن اعتربه الرُّ�صايف 
“�صاع���ر الب�صر” و�صاع���ر احلقيقة”، بل “�صاعر 
اخلل���ق”، واأ�ص���ار اإلي���ه باأبت���ي، ول���وله م���ا كان 
�ص���ايف، فق���د كان قدوته، وحتول���ه اإىل ما هو  الرُّ
عليه، وكالهم���ا حتمال فتوى التف�صيق والتكفر، 
ق���ال اأب���ي العالء املع���ري وا�صفًا الب���ون ال�صا�صع 
يف ل يخ�صى  ين: “طموح ال�صَّ بني ال�صيا�صة والدِّ

اإلهًا/ ول يرجو القيامة واملعادا”.

�الأدي���ان  جان���ب  يف  علي���ه  ��ض���تغلت  �ل���ذي  �حلي���ز   
و�ملذ�ه���ب، كروؤية نقدية خلق جمهورً� و��ض���عا ملوؤلفاتك.. 

مبا تف�ضر ذلك؟
- عندم���ا ب���داأُت الكتاب���ة يف الأدي���ان واملذاه���ب، 
وخ���الل البح���ث، تخلي���ُت ع���ن اأّي انحي���از، واأي 
عاطف���ة، علقت بّي م���ن الطفول���ة وال�صبا، فادعي 
اأنن���ي حماي���د جدًا عن���د البح���ث يف ه���ذا املجال 
بال���ذات، وتعلم���ُت ممار�ص���ة دور تبن���ي املذه���ب 
والدين ال���ذي اأبحث به، والكتاب���ة عرب م�صادره 
قبل خ�صومه، ول اأتردد يف القول: مازلُت �صيعيًا 
ب���ني ال�صنة و�صنيًا بني ال�صيع���ة، لهذا اقرتب مني 
اجلمهور، الذي �صاألت عنه اأنت، حتَّى وجدت من 
�صبن���ي لأنن���ي مل اأر�صه يف ما كتبت ع���ن دينه اأو 
مذهب���ه، ت���راه نف�صه ميدحني عندم���ا اعتقد اأنني 
كتبُت م���ا يريده، واحلقيقة لي�صت هذه، اإمنا هذه 
احليادية، الت���ي يحبك بها جمهور ويكرهك اآخر، 
ني لأنني اأن�صفت الوزير الأديب ابن  كرهني ال�صُّ
العلقم���ي، ونزهته من اخليانة، يف كتب وبحوث 
منف���ردة، واأحبني ال�صيعي ال���ذي ناغيت مزاجه، 
من دون ق�ص���د، وكرهني ال�صيعي عندما اعتربت 
الإمام اأبا حنيف���ة اأكرب من فقيه، واإذا حتدثنا عن 

التجديد فقد بداأ هو به، عندما اأعلن امل�صاواة بني 
اأهل الأديان يف الدماء، ومل يتزوج غر اأم حماد، 
ونفي���ت اأنه تعلم حتت يد الإم���ام جعفر ال�صادق، 
لختالف النهج بينهما، فاأ�صتاذه طوال حياته هو 
حماد بن اإ�صماعيل، وقد �صّمى ولده حمادًا، وعلى 
ه���ذه كرهني ال�ّصيعي، وعلى هذا كثر من تداول 

احلب والبغ�ص.

 �ض���وؤ�ل يبدو غريبا نوعا ما .. ولكن �ن�ض���غالك يف هذ� 
�جلانب يجعلني �أ�ض���ال: ما هو ت�ض���ورك ملا �ض���يوؤول �ليه 
�لو�ض���ع يف �لع���ر�ق يف م���ا خ����س م�ض���تقبل �لتنظيمات 
و�حل���ركات �لدينية فيه؟ وهل هن���اك �أمل مبجتمع معافى 

من �لكثري من �الأوهام �لتي ر�ضخها هوؤالء؟
- ل اأق���ول ت�ص���ور، اإمن���ا واقع بداأ من���ذ �صنوات، 
ي���ن كثرًا،  ينية ا�ص���اءت اإىل الدِّ فالتنظيم���ات الدِّ
الإحل���اد  حرك���ة  اأ�صبح���ت  �صيا�صاته���ا  وب�صب���ب 
منظ���ورة، بينم���ا خطباوؤهم يعتربونه���ا موؤامرة 
���ة، ولي����ص هن���اك ِم���ن جم���ال اأفل����ص هذه  علمانيَّ
التنظيم���ات ِمن ثق���ة اجلمهور مث���ل جتربتها يف 
���ى ب���ات الكث���رون يخجل���ون اأنهم  لط���ة، حتَّ ال�صُّ
كانوا يف املعار�صة، �صد النظام ال�صابق، مع هذه 
اجلماع���ات. اإّن الوع���ي ال�صبابي داخ���ل العراق، 
وخ���ارج اأروقة ال�صلطة وقواه���ا الدينية، ظاهرة 
غر خمفية، يف جمال الوعي ال�صيا�صي والثقايف 
والجتماعي، �صباب يدي���رون اأنف�صهم باأنف�صهم، 
واأنا على موا�صلة مع كثر منهم، فتيان وفتيات، 
فما بات �صوت خطيب املنرب ال�صيا�صي ي�صرتعي 
نظره���م، ومعل���وم اأن الأزم���ات تخل���ق حلوله���ا، 
فاأزمة العراق الثقافية وحماولت تغييب الوعي 
وراء ه���ذا ال�ص���راخ الديني امل�صح���ون باخُلرافة 
والكراهيَّة، تعترب القوى الدينية هذا جمهورها، 
و�صتبق���ى متار�ص لعبة الدميقراطي���ة عربه، لكن 

ين نف�صه.  اإىل حني وعلى ح�صاب الدِّ
فهل ح�صل بالعامل، املتخلف واملتقدم، من جماهل 
اأفريقيا اإىل معامل اأوروبا اأن تعامل رئي�ص حكومة 
مع اأخذ ال�صتخارة يف ت�صير اأمر خطر، يتعلق 
مبكافح���ة الإره���اب مثاًل، مثلما ح���دث بالعراق؟! 
مع ذل���ك يتوه���م �صاحب ال�صتخ���ارة اأن���ه مفكرًا 
ب���ل وفيل�صوف���ًا، خ���الل رئا�صته للحكوم���ة اأ�صدر 
اأك���رث م���ن مئة كت���اب وكرا����ص، وو�صعه���ا اأمامه 
عل���ى رف���وف مكتبته، يهديه���ا رزمًا ت�صبه���ًا بخال 
ال�صلط���ة ال�صابق. ل اأدري من اأين اأتت هذه الثقة 
ينية اأن  لهذا الّرجل بنف�صه، وهل يعتقد القوى الدِّ
الحتف���ال ب�ص���ن التكليف للبن���ات، اأو �صن قانون 
لالأح���وال ال�صخ�صي���ة، عل���ى مقا�ص تدينه���م، اأنه 
�صيقنع النَّا�ص بهم. ب���ات و�صع الأحزاب الدينية 
مرتبطًا بدعم دولة، متى ما تبدلت الأحوال فيها، 

تبقى هذه القوى بال حاٍم.

 كتب���ت يف �الآون���ة �الأخ���ري عن مو�ض���ع خمتل���ف، عّما 
تكت���ب به، وهو دفاعك عن �لتاريخ �الإ�ض���المي، و�عتربت 
�لت�ض���كيك يف وج���ود �لتاريخ، بل �الإ�ض���الم، تهافتًا، هل 
يف م���ا كتبت نلم����س مهادنة م���ع �لذين يلعنون���ك، وعذرً� 

ين؟! لهذه �لكلمة، مبا يعتقدون �أنك �ضد �لدِّ
- مل اأك���ن �صد الدين يف يوٍم من الأيام، بل اعترب 
هذه الدعوات تدخل يف عقائد النَّا�ص، واأنا مع ما 
كتبه حم���ي الدين بن عرب���ي يف فتوحاته املكية: 
الإله عقائ���دًا/ واأنا اعتقدُت  “عق���د اخلالئق يف 
جميع ما اعتق���دوه”. َمن يوؤمن بهذا الراأي وهذا 
النفت���اح ل ي�ص���ع نف�ص���ه مو�ص���ع الع���دو لعقائد 
النَّا�ص، طاملا اأنها ل ُتقتحم ادارة الدولة وتوجيه 
ال�صيا�ص���ة، واب���ن عرب���ي يف هذا ال���راأي علمايّن 
ينيَّة كاف���ة، وهذا  يعم���ل على حماي���ة العقائ���د الدِّ
ما يقوله يف ديوان���ه “ترجمان الأ�صواق”: “لقد 

�صار قلبي قاباًل كلَّ �صورٍة...”.
به���ذا املعن���ى عندم���ا ياأت���ي قائ���ل ويعتم���د عل���ى 
ُكت���اب يخمن���ون اأن ل وج���ود لتاري���خ الإ�ص���الم، 
ويعت���ربون كل التاري���خ املكت���وب والفق���ه ال���ذي 
ميار����ص منذ ن�ص���اأت الإ�ص���الم اإىل الي���وم، عبارة 
ع���ن فربك���ة، طامة ك���ربى وخلل مع���ريف خطر. 
كان من م�صادرهم كت���اب �صدر بالإنكليزية حتت 
عنوان “الهاجرية و�صناعة التاريخ الإ�صالمي”، 
وكت���ب اأُخ���ر كث���رة. هن���ا مهمت���ي كم�صتغ���ل يف 
التاري���خ اأن اأو�صح ه���ذا التهافت عل���ى مثل هذه 
ال���راأي، حتَّى حتول املتاأثرون ب���ه اإىل عقائديني، 
م���ن دون متحي����ص ودرا�ص���ة، وق���د قل���ت يف م���ا 
كتب���ت: اإن الطربي يف تاريخ���ه ول املاوردي يف 
اأحكامه مل يوؤلفا م�صرحي���ة، اإمنا كتبا تاريخ. َمن 
، ممن ل يفرق “بني البجر من العجر”  ردَّ عل���يَّ
مت�صك���وا بتفا�صي���ل الرواي���ات، واأن���ا م���ع نقدها 
ه���ي والأحاديث اأي�ص���ًا، ومن ح���قِّ اأي باحث اأن 
يجرحه���ا ويعدلها، ولك���ن ل ي�صل اجلهل اإىل حد 
الدعاء ب���اأن الإ�صالم اأ�ص�صه عبد امللك بن مروان، 

واأن القراآن قد مت بعد مئتي عام من الهجرة. 
باعتق���ادي اأنَّ ه���ذه اآراء خطرة، تدع���م الإرهاب 
والتط���رف، م���ن دون ق�ص���د، ومعل���وم اأن تطرف 
الي�ص���ار يلتقي بتطرف اليمني، مثلما عرب عن ذلك 
لين���ني يف “مر�ص الي�صار الطف���ويل”. اإنَّ هوؤلء 
يعطون عذرًا لكل احل���ركات الإ�صالمية املتطرفة، 
اأن متار�ص العنف، حتت نداء: الدفاع عن الدين! 
فهل جمتمعاتنا بحاجة اإىل هذا الهراء والتالعب 
يف عقوله���م، جنبًا اإىل جنب م���ع اأ�صحاب املنابر 
ينّي���ة، م���ع اخت���الف التفك���ر. طام���ة معرفية  الدِّ
كربى، اأن تتجاهل تاريخ خم�صة ع�صر قرنًا، لأنك 

قراأت كتابًا مثل كتاب “الهاجرية...”!
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ر�صيد الخيون: اأقطاب الإ�صالم ال�ّصيا�صي �صرحوا بتبني الديمقراطّية 
وجوهره الو�صول اإلى ال�صلطة

يرى اأن الطائفية، مثلما ُتَقْدم اأخذت تقرع طبولها ب�شدة بعد )2003(، بدوافع خمتلفة

الق�شم الثاين
الباح��ث د. ر�شي��د الخيون �شب ج��ل اهتمامه على ق�شايا الت��راث الثقافي والفل�شف��ي العربي الإ�شالمي، 
ف��ي اأفقه الرحيب، بعيداً عن التع�شب والتقدي���س، يتناوله تناول الناقد، والرابط بينه وبين الحا�شر، 
فف��ي كتبه كاف��ة ك�شف لحوادث الما�شي بما يقابلها من الحا�شر. داأب عل��ى كتابة المقال بروح الباحث، 
وح�ش��ب قول��ه: اأنه ل يكتب م��ن دون �شاهد تراثي، وم��ع انجذابه اإلى الما�شي بهذه الق��وة، لكنه لم يكن 

ما�شوية، يبكي على الأطالل والأمجاد، اإنما عنده لكل مكان وزمان ومكان رجاله واأفكاره.
ق�ش��ى �شرخ الطفول��ة وال�شباب و�شط الأه��وار، ثم تعلم في بغ��داد، وعَلم في مدار�شه��ا الأبتدائية، مال 
ى لم يجد مكانًا ياأويه، في زمن الهجم��ة ال�شر�شة فخرج تحت جنح الليل اإلى حيث خّيم  ال��ى الي�شار، حتَّ
المثقفون العراقيون، من حاملي الفكر التقدمي، في عوا�شم عديدة، وما اأن اأخذ منه البحث كل ن�شاطه 
واهتمام��ه �ش��ار متفرغًا له، لكن علق به منه �شغ��ف في التقدم والتنوير. كتابات��ه وبحوثه من�شبة في 
تحري��ر العقل من الجهل المقد�س، ومحاولة اإظهار ما �شماه في عدة منا�شبات بالتراث المحجوب، اأكثر ما 
كت��ب ي�شب في اتجاه �ش��د العن�شرية والطائفية، �شواء كانت الطائفية عل��ى الأ�شا�س الديني اأو القومي، 
حت��ى من يقراأ كتابًا له، اأو مقاًل م��ن ال�شعب تمييز انحداره الديني او المذهبي اأو القومي، وهو ح�شب ما 
كت��ب، التع�شب الوحيد ليه، غير المذموم هو التع�شب للعراق، فلم تكن الوطنية يومًا من الأيام �شبة، اأو 

مما يخجل منه الإن�شان. يجد في المعلومة نهجًا في الدرا�شة والبحث، فهي التي توجه الباحث.



عامر م�ؤيد 
م���رة  خال���د  كحي���ل  املخ���رج  يع���ود 
اخرى اىل خ�س���بة امل�سرح من خالل 
م�سرحية )الله باخلري( التي تتناول 
العديد من املو�سوعات االجتماعية.

ويرتك���ز املو�س���وع اال�سا�س���ي على 
جائحة كورونا وكي���ف اثرت ب�سكل 
كام���ل على احلي���اة وارتباطها اي�سا 
بحظ���ر التج���وال الذي يجع���ل فرقة 
مغ���ادرة  ت�ستطي���ع  ال  م�سرحي���ة 

امل�سرح.
يف  خال���د  كحي���ل  املخ���رج  ويق���ول 

حديثه ل�)املدى(:
باخلري(  )الل���ه  م�سرحي���ة  "تتن���اول 
ع���دة حم���اور اجتماعي���ة م���ن خالل 
ق�س����ص  عل���ى  ال�س���وء  ت�سلي���ط 

ومواقف ميكن ان حتدث يف الواقع 
او ممك���ن انها حدث���ت بالفعل وكيف 

يتعامل معها املجتمع والعائلة".
وا�س���ار اىل ان "العمل يتحدث اي�سا 
عن كيفية ا�سهام املجتمع يف تقلي�ص 
وتقلي���ل دور القانون يف املجتمعات 
احلديثة كاملجتمع العراقي من خالل 
ت�سبث���ه بع���ادات وتقالي���د اكل الزمن 
عليها و�سرب وتتقاطع مع القانون".
الل���ه باخل���ري  "م�سرحي���ة  وب���ن ان 
ته���دف اىل تو�سي���ع رقع���ة اجلمهور 
غ���ري النخب���وي واملخت����ص مبج���ال 
ال���ذي  اجلمه���ور  وه���و  امل�س���رح 
بحاج���ة ما�س���ة اىل م�س���رح حقيق���ي 
هادف يحمل ر�سال���ة ان�سانية، وذلك 
من خ���الل تق���دمي ملف���ات اجتماعية 

مت����ص النا����ص يف حياته���م الواقعية 
وا�ستغ���الل املتن���اول اليوم���ي لك���ي 
العر����ص  ب���ن  التوا�س���ل  يتحق���ق 
واجلمهور. ويه���دف امل�سروع اأي�سًا 
اىل ان يكون خطوة يف اعادة ن�ساط 

جمه���ور �سباك التذاكر ال���ذي اأنقطع 
لفرتة طويلة".

وب���ن خال���د ان "الربوف���ات �سه���دت 
انقطاعا بن حن واآخر وذلك ب�سبب 
فر����ص حظ���ر التج���وال م���ا ادى اىل 

�سعوب���ة و�سول املمثل���ن اىل مكان 
التدريب".

لدائ���رة  تاب���ع  "العم���ل  ان  وذك���ر 
ال�سينم���ا وامل�س���رح و�سيعر�ص على 
الرافدي���ن وموقع���ه �سم���ن  م�س���رح 
و�س���ط  الوطن���ي  امل�س���رح  بناي���ة 

العا�سمة بغداد".
م�سرحي���ة الله باخل���ري �سهدت عودة 
الفن���ان غ�سان ا�سماعي���ل بعد ابتعاد 
لف���رتة طويلة عن امل�س���رح حيث كان 
خمرجا وممث���ال.  وعن عودته يقول 
غ�س���ان يف ت�سريح ل�)امل���دى(، "بعد 
غياب دام ل�سنوات عن امل�سرح اعود 
م���ن بوابة الل���ه باخل���ري وامتنى ان 

تكون العودة بامل�ستوى املطلوب".
ام���ا الفنانة ال�سابة �سفا جنم وحول 

م�ساركته���ا يف العمل توؤك���د "�سوف 
الل���ه  م���ن خ���الل م�سرحي���ة  انطل���ق 
باخل���ري بتج�سيد �سخ�سي���ة مغايرة 
وخمتلف���ة متام���ا وبعي���دة كل البعد 
ع���ن ال�سخ�سيات الت���ي ج�سدتها يف 
ال�سن���وات املا�سي���ة وكان���ت فر�س���ة 
للخروج من ال�سخ�سي���ة التي يكون 
الرتاجي���دي  الطاب���ع  عليه���ا  غال���ب 
البكائ���ي احلزي���ن ال���ذي دوم���ًا كان  

املخرجون يختاروه يل".
وا�ساف���ت "�ساأعتلي خ�سب���ة امل�سرح 
والأنن���ي  ال�سعبي���ة  باللهج���ة  بعم���ل 
من���ذ ف���رتة احل���م بتق���دمي مث���ل هذه 
ال�سخ�سي���ة الكفيلة باأظه���ار قدراتي 
التمثيلي���ة فه���ذا حتد كب���ري واترقب 

كيف �ستكون ردة فعل اجلمهور".
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�س���درت ع���ن دار امل���دى، ترجم���ة لرواية "ال ي�سك���ن النا�ص 
جميعه���م الع���امل بالطريق���ة نف�سه���ا"، للروائ���ي ج���ان بول 
دوبوا، وه���ي الرواية الفائزة بجائزة غونك���ور الفرن�سية 
للرواي���ة لعام 2019. وجاء يف التقدمي: هذه الرواية تثري 
ال�سع���ور باالرتي���اح لتحري���ر االإن�سان من طوف���ان الوهم، 
رغ���م احلزن واالأ�سى ال���ذي عانت من���ه �سخ�سياتها، وهي 
ت���روي ق�س���ة ال�سق���وط، لك���ن م���ا ت�سيع���ه ه���و الكثري من 
املواق���ف النبيلة، واملودة االإن�ساني���ة التي تتمتع بها هذه 

ال�سخ�سيات.

يتحول بع�ص ال�سيا�سين 
واحلكام يف مرحلة  تاريخية 

معينة اإىل مرايا تعك�ص لنا 
�سورة عفوية  للتحوالت الكربى 

التي حتدث من حولنا.. فبعد 
اأ�سابيع ي�ستذكر العامل رحيل 

الزعيم االإفريقي نيل�سون مانديال 
الرجل العجوز الذي عا�ص ومات 

وهو �سمانة لكل ال�سكان بكل 
األوانهم واأطيافهم وقومياتهم 

ودياناتهم.
�سحر مانديال العامل بتوا�سعه، 

وبعفوه الدائم وبابت�سامته 
ال�سمحة التي دفعت ملكة 
بريطانيا اإىل اأن تخالف 

الربوتوكول فتقرر الوقوف يف 
باب الق�سر ال�ستقبال الرجل 

الذي قرر ذات يوم ويف هدوء اأن 
ينهي �سلطة الرجل االأبي�ص على 
القارة ال�سمراء،  وقبل اأن ي�سحر 

مانديال روؤ�ساء وملوك العامل 
كان قد �سحر �سجانيه  البي�ص 

الذين ظلوا خالل �سنوات �سجنه 
الطويلة يهربون له القهوة 

وال�ساي والطعام اخلا�ص بهم.
من منا يتذكر اليوم ا�سم الرجل 

الذي قرر اأن يودع مانديال 
ال�سجن،  لقد ظل لوحده احلا�سر 

الوحيد يف ال�سلطة وخارجها، 
�سجينًا وحرًا، ميالأ املدن الكربى 
ب�سلوكه  العفوي، والذي قال يف 

حلظة حرجة من تاريخ بالده: 
لكننا  الظلم..  نن�سى  ال  "نحن 
نريد اأن نعلم العامل الت�سامح".

يبدو احلديث عن مانديال 
اأ�سبه باحلديث عن حلم عا�سه 
رجل يف زنزانة �سيقة وحن 

اأُطلق �سراحه عمل جاهدًا على 
املحافظة على بلد متما�سك بكل 

األوانه، كان االأمر يف البداية 
اأ�سبه بامل�ستحيل، فالكل ي�سحذ 

�سكاكينه، والكل يتهياأ حلرب 
االنتقام، وكان اأمام العجوز 
الذي خرج منهكًا من املعتقل 
خياران، االأول اأن يبداأ حرب 

االنتقام �سد البي�ص الذين 
عذبوه الأكرث من ربع قرن، 
وحكموا مواطنيه االأفارقة 

بقوانن ت�ساويهم باحليوانات، 
واخليار الثاين اأن يحافظ على 

اأمن و�سالمة البالد وروحها، 
فاختار الطريق الثاين وهو 

اأال يلغي مواطنة البي�ص الذين 
ا�ستقروا يف هذا البلد منذ 

اأكرث من ثالثمئة عام اإىل جانب 
ال�سكان االأ�سلين ليفاجئ العامل 

ب�سيا�سة اليد املمدودة، وعقاب 
املخطئن مبحاكمات االعرتاف 

العلنية لتطهري النف�ص بدياًل 
لالنتقام والقتل، وحن اأكمل 
واليته االأوىل يف احلكم عام 

1999 قرر اأن ال يرت�سح لدورة 
ثانية وذهب يتقاعد، يطوف 

البالد لُيطمئن مواطنيه البي�ص 
قائاًل "اإذا كان املا�سي البغي�ص 
لكم، فليكن امل�ستقبل الهانئ لكم 

ولنا. تعالوا نعمل معًا، �سودًا 
وبي�سًا، من اأجل اأر�ص واحدة 

واإن�سان واحد".
لعل التجربة ال�سيا�سية لزعيم 

جنوب اإفريقيا نيل�سون مانديال 
ت�ستحق من كل ال�سا�سة يف 

العامل واأولهم حديثو التجربة 
يف العراق اأن يطالعوها، فالرجل 

الذي اأم�سى ن�سف عمره يف 
زنزانة انفرادية، توقع املقربون 

منه اأن خروجه من ال�سجن يعني 
اأن حلظة الثاأر قد حانت، لكنه مل 
يحقق لهم مبتغاهم ودعا اجلميع 

اإىل ن�سيان املا�سي .
اأمتنى اأن يقراأ �سا�ستنا �سرية 

مانديال   ليتعلموا اأن ال�سيا�سة 
هي فن املحافظة على ال�سعوب، 

ال فن التالعب باأقدار النا�ص.

يف ذكرى مانديال 

ال ي�سكن النا�س جميعهم العامل 
بالطريقة نف�سها

 علي ح�سني

امل�سرح  خ�سبة  على  املجتمع  م�سكالت  تطرح  باخلري"  "اهلل 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درجات احلرارة تنخف�ص عن معدالتها ليوم اأم�ص، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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امليثولوجي���ا  يف  بان���دورا  �سن���دوق  بق���ي 
االإغريقي���ة اأ�سطورة تثري اخل���وف الب�سري 
املزم���ن م���ن فت���ح ه���ذا ال�سن���دوق اململ���وء 
بال�س���رور. غري اأن���ه مل يكف ع���ن الفتح بن 
فرتة واأخرى، حتى كاأن ال�سرور االأ�سطورية 
هي بن���ت الواقع ومنتج���ه االأ�سيل. مل يجد 
التحقيق الدويل لل�سحافين اال�ستق�سائين 
اأك���رث م���ن ا�س���م "وثائ���ق بان���دورا" لك�سف 
ج�س���ع امل���ال، والذي���ن وراءه مم���ن خب���اأوا 
ملي���ارات ال���دوالرات من ال���رثوات، لتجنب 

دفع ال�سرائب ولتجنب معرفة م�سادرها.
يف  امل�ساه���ري  ت�ستث���ِن  مل  الوثائ���ق  ه���ذه 
ع���امل الف���ن واالأزياء، وغريها م���ن االأن�سطة 

الثقافية. فهوؤالء مغنون م�سهورون طاولتهم 
ومنه���م  اال�ستق�سائي���ن،  ال�سحافي���ن  ي���د 
الكولومبي���ة �ساك���ريا، والربيط���اين اإلت���ون 
اإغلي�سيا����ص،  خولي���و  واالإ�سب���اين  ج���ون، 
واالإ�سباين ميغيل بو�سيه، وعار�سة االأزياء 
االأملاني���ة ال�سابق���ة كلودي���ا �سيف���ر، وممث���ل 
بولي���وود الهن���دي جاكي �س���روف، وعازف 
الطبول ال�سابق لفريق البيتلز رينغو �ستار.

وفقًا للتحقيق، وا�سل���ت �ساكريا فتح اأعمال 
جتاري���ة يف م���الذات �سريبية، حت���ى عندما 
بتهم���ة  اإ�سباني���ا  يف  التحقي���ق  قي���د  كان���ت 
الته���رب ال�سريب���ي. وذك���رت �سحيف���ة "اإل 
بايي����ص" االإ�سبانية اأن املغني���ة الكولومبية 
لديه���ا �س���ركات م�سجل���ة يف ج���زر فريج���ن 
الربيطاني���ة، وه���ي منطق���ة كاريبي���ة غالب���ًا 
ما يت���م اتخاذه���ا م���الذًا لنظامه���ا ال�سريبي 

التف�سيلي، وال�سرية التي توفرها.

وذكرت �سحيف���ة "ال ريبوبليكا" االإيطالية، 
لل�سحافي���ن  ال���دويل  االحت���اد  اأن حتقي���ق 
املغن���ي  اأن  ع���ن  يتح���دث  اال�ستق�سائي���ن 

الربيط���اين اإلتون جون لديه اأكرث من اثنتي 
ع�س���رة �سركة يف جزر فريجن. ويدير ديفيد 
فورني����ص الزوج املثل���ي الإلتون جون جميع 

هذه ال�سركات.
ال�س���يء املث���ري لالهتم���ام يف ق�سي���ة اإلت���ون 
ج���ون، اأن���ه اتخ���ذ م�ساريع���ه الفني���ة م�سدر 

اإلهام لت�سمية �سركاته.
اأما املغن���ي االإ�سب���اين خولي���و اإغلي�سيا�ص، 
ف���ورد ا�سمه يف خم�ص �سركات تقع يف املالذ 
ال�سريب���ي جل���زر فريج���ن، للح�س���ول على 
عق���ارات يف اإندي���ان كري���ك، جزي���رة ميامي 
املرغوب���ة واملعروفة با�سم "ملجاأ االأغنياء". 
وتبل���غ القيمة احلالية للمن���ازل 112 مليون 
دوالر، بح�سب بيان���ات من ال�سجل الر�سمي 
ملقاطع���ة ميام���ي ديد. واإىل الهن���د حيث ورد 
ا�س���م املمثل جاك���ي �س���روف )1957(، الذي 
لدى دخوله عامل ال�سينما مطلع الثمانينيات 

لُقِّب ب�"فتى بوليوود".
فق���د قال���ت �سحيف���ة "ذا اإندي���ان اإك�سرب�ص" 
م���ن  الرئي����ص  امل�ستفي���د  ه���و  �س���روف  اإن 

�سن���دوق اأقامته حمات���ه يف نيوزيلندا، كما 
ك�سف���ت ال�سج���الت اأن املمث���ل الهن���دي ق���دم 
اأي�س���ًا "م�ساهم���ات كبرية" له���ذا ال�سندوق 
االئتم���اين، الذي كان لدي���ه ح�ساب م�سريف 
�سوي�س���ري وميتلك �سرك���ة خارجية م�سجلة 

يف جزر فريجن الربيطانية.
وقالت عائ�سة زوجة �سروف: "لي�ص لدي اأنا 
وعائلت���ي اأي علم على االإط���الق باأي ثقة من 
ه���ذا القبيل. كانت والدتي، التي توفيت قبل 
اأكرث م���ن ع�سر �سن���وات، مواطن���ة بلجيكية 

ولي�ست مقيمة يف الهند".
يذك���ر اأن حتقي���ق "وثائق بان���دورا" ي�ساهم 
في���ه نح���و 600 �سح���ايف، وفح����ص 11،9 
مليون وثيقة م�سدره���ا 14 �سركة للخدمات 
وبيلي���ز  قرب����ص  منه���ا  دول  يف  املالي���ة 
واالإم���ارات العربي���ة املتح���دة و�سنغاف���ورة 

و�سوي�سرا وجزر فريجن.

"وثائق باندورا" تك�شف الرثوات ال�شرية للم�شاهري بينهم اإلتون جون و�شاكريا

قالت درا�سة علمية حديثة اإن قيام االأ�سخا�ص 
تطبي���ق  عل���ى  الطع���ام  �س���ور  مب�سارك���ة 
"اإن�ستغرام" قبل تناوله قد يزيد حجم حميط 

خ�سرهم ب�سكل ملحوظ.
ووفق���ًا ل�سحيفة "ديل���ي مي���ل" الربيطانية، 
فق���د �سملت الدرا�س���ة التي اأجراه���ا باحثون 
يف  اجلنوبي���ة  جورجي���ا  جلامع���ة  تابع���ون 
الوالي���ات املتح���دة 145 طالب���ًا مت تق�سيمهم 

اإىل جمموعتن.

ومت اإعط���اء جمي���ع امل�سارك���ن اأطباق���ا م���ن 
مقرم�س���ات اجل���ن ولك���ن ُطل���ب م���ن اإح���دى 
املجموعتن التقاط �س���ور لالأطباق اأواًل قبل 

تناولها وم�ساركتها على "اإن�ستغرام".
م���ن  ُطل���ب  تناوله���ا،  م���ن  االنته���اء  وبع���د 
اإعجابه���م  م���دى  املتطوع���ن جميع���ًا تقيي���م 

باملقرم�سات وما اإذا كانوا يريدون املزيد.
واأظه���رت النتائ���ج اأن اأولئ���ك الذي���ن قام���وا 
عل���ى  ال�س���ور  ورف���ع  االأطب���اق  بت�سوي���ر 

ا�ستمتاع���ًا  اأك���رث  كان���وا  "اإن�ستغ���رام" 
باملقرم�س���ات وطلب معظمهم �سع���ف الكمية 

التي تناولوها اأول مرة.
وق���ال فري���ق الدرا�س���ة اإن التق���اط ال�س���ور 
يبدو اأنه يغ���ري طريقة تقبل الدماغ للطعام 
ويزيد م���ن االإح�سا�ص بالرغب���ة واحلاجة 
ال�سع���رات  م���ن  املزي���د  عل���ى  للح�س���ول 
احلرارية، االأمر الذي يوؤثر ب�سكل خا�ص 

على حجم حميط اخل�سر.

اأك���د العلم���اء منذ ف���رتة طويل���ة اأنه حتى 
االبت�سامة املزيف���ة لها تاأثري اإيجابي على 
احلال���ة العاطفية لل�سخ����ص. وف�سال عن 
ذلك، فاإن لالبت�سام العديد من اخل�سائ�ص 
املفي���دة، اإذ ي�ساعد على حت�سن العالقات 
مع النا����ص، وال�سع���ور بالثق���ة، و�سرف 
االنتب���اه ع���ن االأف���كار ال�سلبي���ة، وما اإىل 
ذل���ك. ميك���ن اأن ي�ساع���د االبت�س���ام جهاز 
املناع���ة لدين���ا عل���ى العمل بكف���اءة اأكرب. 
الدوبام���ن  ويطل���ق  يرت���اح،  الأن���ه  ه���ذا 

ال�سع���ادة  "هرمون���ات  وال�سريوتون���ن 
وامل���زاج اجلي���د"، وبالت���ايل يوؤث���ر على 
احلال���ة العاطفي���ة. والعواط���ف املمتعة، 
بدورها، لها تاأثري اإيجابي على عمل جهاز 
املناع���ة. ي���وؤدي ال�سح���ك واالبت�سام اإىل 
�سبط �سغط ال���دم وتقليل معدل �سربات 
القل���ب اأثن���اء االإجه���اد. ه���ذا مه���م ب�سكل 
خا����ص لالأ�سخا����ص الذي���ن يعان���ون م���ن 
ارتف���اع �سغط الدم. يف���رز االبت�سام مادة 
االإندورف���ن، وهي م���واد كيميائية تعمل 

على حت�سن احلال���ة املزاجية، وال�سعور 
اجل�سدي���ة،  االآالم  وتخفي���ف  بالراح���ة، 
وفق���ا لدرا�س���ة اأجراها علم���اء من جامعة 

كاليفورني���ا. لذل���ك، يعت���رب االبت�س���ام 
وال�سحك م�سكن���ات طبيعية ومتوفرة 
دائم���ا. االأ�سخا����ص املبت�سم���ون اأك���رث 
الكئيب���ن  االأ�سخا����ص  م���ن  جاذبي���ة 

ال�سارمن. باالإ�سافة اإىل ذلك، ال يجذب 
االبت�س���ام انتب���اه االآخري���ن فح�س���ب، بل 

ي�ساعدك اأي�سا على اأن تبدو اأ�سغر �سنا.

درا�سة حتذر من م�ساركة �س�ر الطعام على "اإن�ستغرام"
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ف�ز عاملني اأمريكيني 
اأحدهما من اأ�سل لبناين 

بـ"ن�بل" للطب

قال���ت الهيئ���ة املانحة جلائزة نوب���ل اليوم االثن���ن اإن العامل 
االأمريك���ي ديفي���د جوليو����ص ومواطن���ه املول���ود يف لبن���ان 
اأردم باتابوتي���ان فازا بجائ���زة نوبل للطب لعام 2021 عن 

اكت�سافهما يف جمال م�ستقبالت احلرارة واللم�ص.
اإن  للعل���وم  ال�سويدي���ة  امللكي���ة  االأكادميي���ة  وقال���ت 
اكت�سافاتهم���ا غ���ري امل�سبوق���ة "اأتاح���ت لنا فه���م الكيفية 
التي ميكن بها للحرارة والربودة والقوة امليكانيكية 
اإط���الق اإ�سارات االأع�ساب الت���ي ت�سمح لنا باإدراك 

العامل حولنا والتكيف معه".
واأ�سافت "هذه املعرف���ة ت�ستخدم يف تطوير 
عالج���ات ملجموع���ة كبرية من احل���االت املر�سية 

من بينها االأمل املزمن".
وتاأ�س�ست جوائز نوبل لالإجنازات يف العلوم 
مبوج���ب  متويله���ا  ويت���م  وال�س���الم  واالأدب 
االأعم���ال  رج���ل  الدينامي���ت  خم���رتع  و�سي���ة 
ال�سوي���دي األفريد نوبل. وهي متنح للفائزين منذ 

1901. اأما جائزة نوبل يف االقت�ساد فبداأ منحها يف 1969.

يب����دو اأن خطط النجم����ة العاملية بريتني �سب����ريز، �ستتغري بعد ق�سية 
الو�ساي����ة واإعالن خطوبتها، حيث قالت تقاري����ر اإعالمية، اإنها لي�ست 
لديه����ا خط����ط فوري����ة للع����ودة اإىل امل�س����رح االآن، واإنه����ا �سرتك����ز على 
االحتفال بفوزها يف ق�سية الو�ساية مب�ساركة خطيبها �سام اأ�سغري.

وزعمت م�سادر ملوقع  TMZ، اأن اأمرية البوب لن تعمل خالل الفرتة 
املقبلة، بينما �ستظ����ل اأولوياتها الق�سوى ه����ي اال�ستمتاع باالنت�سار 

يف ق�سي����ة الو�ساية، الفت����ة اإىل اأنها قد ال تعود للفن مرة اأخرى. ياأتي 
هذا التقرير بعدما اأقال القا�سي يف املحكمة - فى وقت �سابق - جيمي 
�سب����ريز، م����ن الو�ساية التي كان����ت تتحكم باحلي����اة ال�سخ�سية البنته 

البالغ����ة من العمر 39 عاما، وممتلكاتها التي تبلغ 60 مليون دوالر، 
وذلك بعد 13 عاما من الو�ساية، وح�سب التقاير، انفجرت بريتني 

يف البكاء عند �سماع االأمر.

 م�ؤيد الراوي 
واح���د  الكبي���ر  الراح���ل  ال�ساع���ر 
ت���م  كرك���وك  جماع���ة  موؤ�س�س���ي 
ا�ست���ذكاره لمنا�سب���ة ذك���رى وفاته 
م���ن خالل حلقة خا�س���ة من برنامج 
عر����ص  حي���ث  الثقاف���ة"  "اوان 
ت�سجيل نادر ُيعر����ص للمرة االأولى 
تح���ّدث في���ه ال�ساعر موؤي���د الراوي 
عن جماع���ة كركوك، كم���ا تم عر�ص 

ت�سجيل �سوتي الحدى ق�سائده.

 وجدان الماجد
توا�س���ل  الت�سكيلي���ة  الفنان���ة 
الجداري���ات  ر�س���م  ف���ي  م�سروعه���ا 
رم���وزًا  ت�س���م  الت���ي  الملون���ة، 
و�سخ�سي���ات ا�سهم���ت ف���ي ت�سكيل 
ح�سارة الع���راق، حيث اك���دت انها 
انته���ت م���ن ر�س���م المرحل���ة االولى 
ثقافي���ة  �سخ�سي���ات  �سم���ت  الت���ي 
وفني���ة وهي ب�س���دد انج���از الق�سم 
الثان���ي م���ن العم���ل حي���ث �ستختار 
�سخ�سي���ات له���ا مكانة ف���ي وجدان 

العراقيين. 

 قحطان جا�سم 
ل���ه  �س���درت  والمترج���م  ال�ساع���ر 
لع���دد  ترجم���ة  الرافدي���ن  دار  ع���ن 
م���ن موؤلف���ات الفيل�س���وف االلماني 
فريدري���ك نيت�سه ابرزه���ا كتابه عن 
فاغنر وكتاب ع���ن ديفيد �ستراو�ص 
وم�س���اوئ  مزاي���ا  ح���ول  وكت���اب 
التاري���خ.. يذكر ان ال�ساعر قحطان 
الدنم���ارك  ف���ي  يعي����ص  جا�س���م 
وق���د ترج���م العدي���د م���ن موؤلف���ات 

الفيل�سوف الدنماركي كيركغارد. 

لــلــفــن تــــعــــ�د  ال  قــــد  ـــريز  ـــب ـــس � بـــريـــتـــنـــي 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

