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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

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

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4733ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )27متوز 2020

عثـرت على عبوات و�أحزمة نا�سفة يف مناطق متفرقة

قوات الأمن ت�ست�أنف عملية ع�سكرية فـي دياىل بعد �ساعات
من ت�صاعد هجمات داع�ش

 بغداد /املدى

اطلق ��ت القي ��ادة الع�سكري ��ة
موج ��ة جدي ��دة م ��ن العمليات
دام
�وم ٍ
االمني ��ة يف �شمال بغ ��داد ،بعد ي � ٍ
هاجم فيه تنظي ��م داع�ش عدة مناطق يف
البالد.

م�ست�شارو الكاظمي:
�إعالن اجلهة التي
اغتالت ه�شام
الها�شمي يفجر
الو�ضع ال�سيا�سي

وا�سف ��رت الهجم ��ات ،وه ��ي االعن ��ف
يف �شه ��ر مت ��وز ،ع ��ن مقت ��ل وا�صاب ��ة 9
ا�شخا�ص ،م ��ن املدنيني والع�سكريني يف
ا�شتباكات م�سلحة وتفجريات.
وعلم ��ت (املدى) م ��ن م�ص ��ادر امنية ،ان
تنظيم داع� ��ش ،اطلق "عملية ا�ستنزاف"
للق ��وات االمني ��ة� ،ضم ��ن خط ��ة جدي ��دة

الرباك االمن يف العراق.
وك�شف ��ت (املدى) قبل اي ��ام ،عن عمليات
ت�سلل ب�شكل �شب ��ه يومي لعنا�صر تنظيم
داع� ��ش مبجاميع �صغ�ي�رة ،عرب احلدود
اىل االرا�ضي العراقي ��ة ،ثم يختفون يف
املناط ��ق الوع ��رة .وان اغل ��ب املت�سللني
يكونون ق ��د توا�صلوا قب ��ل الدخول اىل

العراق م ��ع زعيم التنظي ��م ،الذي يرجح
بانه متواجد قرب احلدود الغربية ،فيما
�آخرون هربوا من املعتقالت يف �سوريا.
وب ��د�أت خطة االنتقال اجلديدة بعد �شهر
واح ��د من مقتل الزعي ��م ال�سابق لـداع�ش
اب ��و بكر البغدادي بغ ��ارة امريكية العام
املا�ضي يف �شم ��ال غربي �سوريا ،لإعادة

زخم امل�سلحني يف العراق.
وظه ��رت يف �شه ��ري ني�س ��ان واي ��ار
املا�ضيني ،نتائج زيادة عدد ت�سلل داع�ش
بالتزامن مع القيود التي فر�ضت ملواجهة
فايرو� ��س كورونا� ،إذ �ش ��ن التنظيم نحو
 250هجوما يف عدة مدن.
 التفا�صيل �ص3

الكهرباء تدخل موجة احلر التاريخية بتيار منقطع :الأ�سالك متعطبة
واملحطات متوقفة
 بغداد/املدى
فيم ��ا ع ��زت وزارة الكهرب ��اء قل ��ة
�ساع ��ات جتهي ��ز التي ��ار الكهربائي
�إىل زي ��ادة الطل ��ب عل ��ى الطاقة وتلك� ��ؤ تزويد
املحط ��ات الغازي ��ة بالوق ��ود ،ا�ستبعدت جلنة
النف ��ط والطاق ��ة معاجل ��ة ازم ��ة الكهرب ��اء يف

الوق ��ت احل ��ايل .ودع ��ت رئي� ��س ال ��وزراء التي ��ار الكهربائي يف العا�صم ��ة بغداد ،وباقي التي ��ار الكهربائي هو عدم ف ��ك االختناقات عن
م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إىل �ص ��رف االم ��وال املحافظ ��ات يف مقدمته ��ا زي ��ادة الطل ��ب عل ��ى بع�ض مراك ��ز احلمل مما �سب ��ب تراجعا كبريا
املخ�ص�ص ��ة للكهرب ��اء لتغطية مبال ��غ ال�صيانة ا�سته�ل�اك الطاقة ،وقل ��ة �أو انع ��دام املوازنات يف �ساع ��ات التجهي ��ز ،ف�ض�ل�ا ع ��ن التلكوء يف
و�شراء املحوالت والأ�سالك الكهربائية.
الت�شغيلي ��ة واال�ستثمارية الت ��ي ت�سببت بعدم �إطالق ��ات الوق ��ود لبع�ض املحط ��ات الغازية"،
ويق ��ول احمد مو�س ��ى ،املتحدث با�س ��م وزارة توفري املواد احلاكمة ل�صيانة ال�شبكة الوطنية مبينا �أن "هذه هي الأ�سباب احلقيقية وراء قلة
الكهرب ��اء ،لـ(امل ��دى)" :هن ��اك جمل ��ة م ��ن ب�ش ��كل م�ستم ��ر" .وي�ضي ��ف مو�س ��ى �أن "م ��ن جتهيز �ساعات الكهرباء جلميع املحافظات".
التفا�صيل �ص2
الأ�سب ��اب التي تق ��ف وراء قل ��ة �ساعات جتهيز �ضمن امل�ش ��اكل التي ت�سببت يف تراجع جتهيز

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�أوامر بتوقيف م�س�ؤولني
�أ�ضاعوا ً 752
طنا من احلنطة
واتهموا الطيور ب�أكلها
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت هيئة النزاهة� ،أم�س االحد� ،إ�صدار �أوامر توقيف
بحق �أمناء خمازن �سايلو النجف.
وقال ��ت دائ ��رة التحقيقات يف الهيئ ��ة ،يف بيان تلقت ��ه (املدى)� ،إن
خت�ص بق�ضايا النزاهة يف املُحافظة� ،أ�صدر
"قا�ض ��ي التحقيق املُ ِّ
توقيف ِّ
أفقي؛ ا�ستنادًا
ل
ا
النجف
�و
�
ل
�ساي
خمازن
بحق �أمناء
�أوام ��ر
ٍ
ِّ
�إىل �أح ��كام املا َّدة ( )341من قانون العقوب ��ات"ُ ،مب ّين ًة �أنَّ "�أوامر
التوقي ��ف ال�صادرة جاءت على خلف َّيـة فق ��دان ( )752ط ًنا من ما َّدة
احلنط ��ة" .وا�ضاف" :كانت الهيئة ق ��د �أعلنت يف التا�سع ع�شر من
�أي ��ار املا�ضي نتائج حت ِّرياتها حول نق�ص ( )752ط ًنا و( )498كغم
م ��ن م ��ا َّدة احلنطة يف �سايل ��و النجف الأفق � ّ�ي التي بلغ ��ت �أقيامها
( )421,120,000ملي ��ون دينار ح�سب الت�سع�ي�رة الر�سم َّيـة للطنِّ
دينار" ،مبينة "متكُّنها من �ضبط
الواحد البالغة (� )560,000ألف ٍ
�سن ��دات الإدخال والإخراج املخ ��ز ِّ
ين بالتعاون م ��ع دائرة الرقابة
التجار َّي ��ة واملال َّي ��ة يف وزارة التج ��ارة ،فيما ك�شف ��ت يف منت�صف
ا�ستقدام بح � ّ�ق �أربع ��ة م�س�ؤولني يف
حزي ��ران ع ��ن �صدور �أوام ��ر
ٍ
ال�سايلو".
وكان امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن ال�سايلو قد ادع ��و ان الطيور �أكلت احلنطة.
وتفاعلت ف�ضيحة �ضياع اكرث من ن�صف مليون طن من احلنطة يف
حمافظة النجف على و�سائط التوا�صل االجتماعي حينها.

انفجار م�ستودع �أعتدة
لل�شرطة االحتادية
جنوبي بغداد

 ترجمة  /املدى
�أث���ار مقت���ل باح���ث ب���ارز يف
بغ���داد موج���ات �صدم���ة ل���دى
جميع العراقي�ي�ن مب فيهم امل�س����ؤولون
احلكوميون ،مما �أبرز املخاطر الكبرية
يف حتجي���م الف�ص���ائل املدعوم���ة م���ن
�إيران وك�شف احلدود املحتملة لرئي�س
الوزراء يف مواجهتها.
وقد فوجئ م�ست�ش���ارو رئي�س الوزراء
م�ص���طفى الكاظم���ي ب����أن العن���ف ق���د
ي�ص���ل �إىل درج���ة قريب���ة م���ن دائرت���ه
الداخلية .ه�شام الها�شمي ،املتخ�ص�ص
يف ال�ش����ؤون الأمني���ة ،كان من املقربني
لكث�ي�ر منهم .ورغ���م �أنه مل يت���م حتديد
هوية القاتل بعد علنا ،يقول امل�س�ؤولون
العراقي���ون �إن���ه عل���ى �ص���لة ب�إح���دى
الف�ص���ائل املدعوم���ة م���ن �إي���ران الت���ي
واجهها الكاظمي منذ توليه من�صبه يف
�أيار املا�ضي.
وتعهد الكاظمي بكب���ح جماح الف�صائل
الت���ي تعمل خارج نطاق القانون ،ولكن
ال ي���زال من غري الوا�ض���ح �إىل �أي مدى
�سيجر�ؤ الكاظم���ي على امل�ضي قدما يف
التحقيق بقتل الها�شمي.
وبينم���ا يجري حتقي���ق برئا�س���ة نائب
وزي���ر الداخلي���ة للقب����ض عل���ى القاتل،
يق���ول م�ساع���دو الكاظم���ي وحلف���ا�ؤه
ال�سيا�سي���ون �إن حتديد من �أعطى الأمر
ميكن �أن يفجر الو�ضع ال�سيا�سي ب�شكل
كبري للغاية.
 التفا�صيل �ص3
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 بغداد  /املدى
تعر� ��ض مع�سك ��ر ال�صق ��ر ،جنوب ��ي
العا�صمة بغداد� ،إىل تفجريات متتالية.
وذك ��رت اخللية يف بي ��ان ،تلقت (املدى)
ن�سخ ��ة منه �إن ��ه "يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
واربع ��ون دقيق ��ة بع ��د ع�ص ��ر االحد 26
متوز  2020حدث انفجارين متتالني يف
منطقة ال�سيدية قرب �سريع حلة  -بغداد
حتديدا يف قاعدة ال�صقر".
وا�ضاف ��ت �أنه "بعد الو�ص ��ول �إىل مكان
احل ��ادث تبني انفج ��ار م�ست ��ودع اعتدة
وذخائر تاب ��ع لل�شرطة االحتادية ب�سبب
ارتف ��اع ح ��رارة اجل ��و و�س ��وء اخلزن،
وم ��ازال اجلهد الهند�سي والدفاع املدين
والقوة املا�سكة يف حمل احلادث".

وزير الريا�ضة
ال�سابق �أحمد ريا�ض
بحقائق
يبوح لـ
الملف :140
�سكان الع�شوائيات بال مياه �صاحلة لل�شرب يف ظل ارتفاع درجات احلرارة ..عد�سة( :حممود ر�ؤوف)

العبادي :كتل �سيا�سية ت�ضغط على احلكومة
احلالية لإيقاف جهود حماربة الف�ساد
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موقع بريطاين :مواجهة الأزمة االقت�صادية
وك�سب ال�شارع �أبرز حتديات الكاظمي

ت�سجيل � 2459إ�صابة جديدة بكورونا مقابل  1900حالة �شفاء

ابتداء من اخلمي�س املقبل
حظرا للتجوال ملدة � 10أيام
ً
اللجنة العليا تفر�ض ً
 بغداد  /المدى

�أ�ص ��درت اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة� ،أم�س الأحد،
جمل ��ة قرارات للحد من ا�صابات كورونا منها
اعالن حظر �شام ��ل للتجوال ،وفيما يلي ن�ص
القرارات.
�أوال /فر� ��ض حظ ��ر التج ��وال ال�شام ��ل لأيام
عي ��د الأ�ضح ��ى المب ��ارك ،اعتب ��ارا م ��ن ي ��وم
الخمي� ��س  2020/7/30ولغاي ��ة ي ��وم الأحد
 ،2020/8/9وينظ ��ر بالحظ ��ر بع ��د عطل ��ة
العيد.
ثاني ��ا� /إعادة فتح العي ��ادات الخا�صة على �أن
يتم االلتزام بال�شروط وال�ضوابط المعدّة من
قبل وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء.
ثالثا� /إع�ل�ان وزارة ال�صحة عن فتح المجال
للم�ستثمري ��ن الراغبين ب�إن�ش ��اء معامل �إنتاج
للأوك�سجين الطبي ،عل ��ى �أن تقدم لهم جميع
الت�سهي�ل�ات بالتن�سي ��ق م ��ع هيئ ��ة اال�ستثمار

والجهات ذات العالقة.
رابعا /تكلي ��ف الأمين العام لمجل�س الوزراء
بالتوا�ص ��ل م ��ع الجان ��ب الكويت ��ي ،لت�سهيل
دخ ��ول �صهاري ��ج الأوك�سجي ��ن عب ��ر منف ��ذ
�سفوان الحدودي.
خام�س ��ا /قي ��ام وزارة ال�صح ��ة بالتن�سيق مع
هيئة الم�ست�شاري ��ن بتقديم درا�سة ب�ش�أن فتح
بوابة الكترونية لال�ست�شارات الطبية من قبل
المالكات الطبية في وزارة ال�صحة.
�ساد�س ��ا � /إق ��رار تو�صي ��ات فري ��ق �إع ��داد
الإج ��راءات الوقائية من جائح ��ة كورونا في
المطارات العراقية.
�سابع ��ا  /قي ��ام الأجه ��زة الأمني ��ة بتنفي ��ذ
ق ��رارات اللجنة العليا ب�ش�أن تطبيق ال�شروط
ال�صحية (لب� ��س الكمامات والتعقيم والتباعد
االجتماع ��ي ،وغيره ��ا م ��ن الإج ��راءات) ،مع
فر� ��ض الغرام ��ات المالي ��ة للمخالفين وحجز
مركباتهم.
وف ��ي �سياق مت�ص ��ل� ،أعلن ��ت وزارة ال�صحة،

�أم� ��س الأح ��د ،ت�سجي ��ل � 2459إ�صابة جديدة
بفايرو�س كورون ��ا و 78حالة وفاة في البالد
خالل الـ� 24ساعة الما�ضية.
وقالت وزارة ال�صحة في بيان تلقته (المدى)
ان م�ست�شفي ��ات الع ��راق �سجل ��ت  1900حالة
�شف ��اء ف ��ي بغ ��داد  /الر�صاف ��ة  ،358بغداد /
الك ��رخ  ،289مدين ��ة الط ��ب  ،104النج ��ف
 ،122ال�سليماني ��ة � ،15أربي ��ل  ،113ده ��وك
 ،12كرب�ل�اء  ،93كرك ��وك  ،103ديال ��ى ،31
وا�سط  ،147الب�ص ��رة  ،90مي�سان  ،20بابل
 ،169الديوانية  ،77ذي قار  ،70الأنبار ،12
نينوى � ،31صالح الدين .44
وا�ض ��اف� :أما الإ�صابات الجديدة فهي 2459
حال ��ة موزعة على وفق النحو التالي :بغداد/
الر�صاف ��ة  ،308بغ ��داد /الك ��رخ  ،281مدينة
الط ��ب  ،20النج ��ف  ،31ال�سليماني ��ة ،128
�أربي ��ل  ،76دهوك  ،11كرب�ل�اء  ،240كركوك
 ،102ديال ��ى  ،109وا�س ��ط  ،138الب�ص ��رة
 ،390مي�س ��ان  ،79بابل  ،198الديوانية ،96

ذي ق ��ار  ،96الأنب ��ار  ،17المثنى  ،87نينوى
� ،41صالح الدين .11
وبلغ ��ت ح ��االت الوف ��اة ف ��ي عم ��وم الع ��راق
 78متوزع ��ة ف ��ي بغ ��داد /الر�صاف ��ة ،11
بغ ��داد /الكرخ  ،8مدين ��ة الطب  ،6النجف ،1
ال�سليماني ��ة � ،7أربي ��ل  ،3كرب�ل�اء  ،4كركوك
 ،5ديال ��ى  ،3وا�س ��ط  ،1الب�ص ��رة  ،4مي�س ��ان
 ،2بابل  ،5الديوانية  ،2ذي قار  ،5الأنبار ،1
المثنى  ،2نينوى � ،2صالح الدين .6
وبه ��ذا ترتفع ح ��االت ال�شفاء ف ��ي العراق �إلى
 ،75217و�إ�صاب ��ة � ،110032أم ��ا ح ��االت
�شخ�صا.
الوفاة فقد و�صلت �إلى 4362
ً
كم ��ا قال الوكيل الفني ل ��وزارة ال�صحة حازم
الجميل ��ي �إن "ال ��وزارة تكفل ��ت بمعالج ��ة
الح ��االت الب�سيط ��ة للم�صابي ��ن بفايرو� ��س
كورون ��ا والمحجوري ��ن في منازله ��م" ،الفتا
�إل ��ى �أن "الم�ؤ�س�سة ال�صحي ��ة الحكومية هي
م ��ن تقرر عالج المري� ��ض وال يجوز للمري�ض
�أن ي�شخ�ص حالته وعالجه منفردا".
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وزير الثقافة� :سنعقد م�ؤمتر ًا الختيار
العيد الوطني العراقي
 بغداد  /المدى
�أن ��ا قادم من عم ��ل �ست �سن ��وات في
كر�س ��ي اليوني�سك ��و للح ��وار ف ��ي
قال وزي ��ر الثقافة والآثار جامعة الكوفة ،مهمت ��ه هي ر�أب هذا
وال�سياحة الدكتور ح�سن ال�صدع ف ��ي المجتمع العراقي .نحن
ناظم :هن ��اك برنامج وزاري مُقر من ما زلنا مجتم ًع ��ا متطاح ًنا على ُ�صعد
قبل الوزارة ال�سابقة ،وهو بالمجمل
فيه نقاط جيدة �إذا ما ت�سنى تطبيقها،
�أنا �أعتق ��د �أن كل وزير عندما يراقب
م�س�ألة بلورة �أه ��داف �أ�سا�سية ي�ضع
في اعتباره  -ما دامت هذه الحكومة
التي �شكلت ف ��ي �أزمة وبعد احتجاج
وا�ستقال ��ة حكومة �سابق ��ة ،ال تتمتع
بالمدة الكاملة �أو التمويل المنا�سب
�أو الظ ��روف الطبيعي ��ة � -ض ��رورة
�إج ��راء تكييفات لتحقي ��ق الأهداف.
و�أ�ش ��ار ال ��ى �أن هن ��اك تفه ًم ��ا م ��ن
الجمي ��ع العف ��اء مدير ع ��ام ال�ش�ؤون
الثقافي ��ة من من�صب ��ه ،خا�صة حينما
تت�ض ��ح الأم ��ور ب�أنه ��ا ال تخت�ص ��ر
بكونه ��ا مج ��رد �إعفاء مدي ��ر عام من
من�صبه .لي�ست هذه هي الم�شكلة...
الم�شكلة ه ��ي ا�صطدام م ��ع الر�ؤية،

كثيرة طائفية ،وعرقية ،وم�صالحية،
وغيرها ،هذه ال�ص ��دوع التي نر�أبها
عب ��ر برامج ل�ست �سنوات في كر�سي
اليوني�سك ��و ه ��ل يمك ��ن �أن ُيت ��اح
المجال لتهديدها وتدمير هذا ال�سعي
بمن�شور لحظ ��وي �آني دون �أن نفكر
في ��ه �أو ببع� ��ض المواق ��ف المتخ ��ذة
غي ��ر المدرو�س ��ة �أم ��ام �شخ�صية فذة
في تاري ��خ الريا�ض ��ة العراقية ،ولها
من المعجبين المحبين الماليين؟.
و�أ�ض ��اف� :أن ��ا �أعتق ��د ب ��دءًا ،وه ��ذا
م ��ا �شرع ��ت ب ��ه الآن ،ب�أهمي ��ة بلورة
درا�س ��ات عاجل ��ة لإع ��ادة التفكي ��ر
بالهي ��كل الإداري المهت ��رئ ل ��وزارة
الثقافة� ،أحيا ًنا ،ومع وجود الكوادر
المختفي ��ة هن ��ا وهن ��اك �ضم ��ن كتلة
ب�شرية �ضخمة بالوزارة ،ال ت�ستطيع
�أن تعم ��ل ،لذا علي ��ك �أن تحدّد ،فهناك
�آالف م ��ن الموظفين الذي ��ن ال يمكن
االنتف ��اع به ��م ،لكنه ��م بطريق ��ة �أو
ب�أخرى موجودون.
 تفا�صيل الحوار �ص7
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الكهرباء تدخل موجة احلر التاريخية بتيار منقطع:
ال �أموال ل�صيانة الأ�سالك وت�شغيل املحطات

 بغداد/املدى
فيما عزت وزارة الكهرب ��اء قلة �ساعات جتهيز
التيار الكهربائي �إىل زيادة الطلب على الطاقة
وتلك� ��ؤ تزوي ��د املحط ��ات الغازي ��ة بالوق ��ود،
ا�ستبع ��دت جلنة النف ��ط والطاقة معاجلة ازمة
الكهرب ��اء يف الوق ��ت احل ��ايل .ودع ��ت رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي �إىل �صرف االموال
املخ�ص�ص ��ة للكهرب ��اء لتغطية مبال ��غ ال�صيانة
و�ش ��راء املح ��والت والأ�س�ل�اك الكهربائي ��ة.
ويق ��ول احمد مو�س ��ى ،املتح ��دث با�سم وزارة
الكهرب ��اء ،لـ(امل ��دى)" :هن ��اك جمل ��ة م ��ن
الأ�سب ��اب الت ��ي تقف وراء قل ��ة �ساعات جتهيز
التي ��ار الكهربائي يف العا�صم ��ة بغداد ،وباقي
املحافظ ��ات يف مقدمته ��ا زي ��ادة الطل ��ب عل ��ى
ا�سته�ل�اك الطاقة ،وقل ��ة �أو انع ��دام املوازنات
الت�شغيلي ��ة واال�ستثمارية الت ��ي ت�سببت بعدم
توفري املواد احلاكمة ل�صيانة ال�شبكة الوطنية
ب�ش ��كل م�ستم ��ر" .وي�ضي ��ف مو�س ��ى �أن "م ��ن
�ضم ��ن امل�شاكل التي ت�سببت يف تراجع جتهيز
التي ��ار الكهربائي هو عدم ف ��ك االختناقات عن
بع� ��ض مراكز احلمل مما �سب ��ب تراجعا كبريا
يف �ساع ��ات التجهي ��ز ،ف�ض�ل�ا ع ��ن التلكوء يف
�إطالق ��ات الوقود لبع�ض املحط ��ات بالغازية"،
مبينا �أن "هذه هي الأ�سباب احلقيقية وراء قلة
جتهيز �ساعات الكهرب ��اء جلميع املحافظات".
و�شه ��دت الأيام املا�ضي ��ة واحلالية تراجعا يف
�ساع ��ات جتهي ��ز التي ��ار الكهربائ ��ي للعا�صمة
بغ ��داد ويف جمي ��ع املحافظ ��ات بالتزام ��ن مع
موجة حر تاريخي ��ة وارتفاع درجات احلرارة
مل ��ا فوق ن�صف درجة الغليان .ويقول املتحدث
با�س ��م وزارة الكهرباء �إن "املناطق الع�شوائية
والزراعي ��ة �أي�ضا �أثرت عل ��ى ال�شبكة الوطنية
بعدم حتمله ��ا للأحمال العالي ��ة" ،الفتا �إىل �أن
"م ��ن املفرت� ��ض تنفيذ خط ��ة وزارة الكهرباء
ملعاجلة فك االختناقات و�إخفاقات ال�شبكة لكن
ه ��ذا املو�ضوع يحتاج �إىل �سقوف زمنية و�إىل
�أموال الزمة وكافية".
وكانت وزارة الكهرباء قد �أعدت يف وقت �سابق
خطة لزيادة �ساعات جتهيز الطاقة للمواطنني
خالل ف�ص ��ل ال�صيف ،فيما �أ�ش ��ارت �إىل �أن قلة
التخ�صي�ص ��ات املالية � ّأخ ��رت تنفيذ الكثري من
امل�شاري ��ع .وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،يف وق ��ت �ساب ��ق� ،إن احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة �أنفقت ما يناهز  62مليار دوالر على
قطاع الكهرباء منذ عام  ،2003لكن دون توفري
كاف ب�سبب �س ��وء التخطيط
اخلدم ��ات ب�شكل ٍ
والف�س ��اد .اما ما يخ�ص الرب ��ط الكهربائي مع

اخللي ��ج ،يو�ضح املتحدث الر�سم ��ي �أن "هناك
التزام ��ات على اجلان ��ب العراق ��ي وعلى هيئة
الربط اخلليجي" ،مبينا انه "من املفرت�ض ان
يدخ ��ل هذا اخلط �إىل اخلدمة يف �شهر ت�شرين
االول املقب ��ل لك ��ن ب�سبب جائح ��ة كورنا ت�أخر
تنفي ��ذه" .ووقع ��ت وزارة الكهرب ��اء يف العام
 2019اتفاقي ��ة م ��ع هيئ ��ة الرب ��ط اخلليج ��ي
لإن�شاء خطني لنقل الطاقة الكهربائية ال�ضغط

الفائ ��ق ( )٤٠٠ك.ف ،الذي ��ن �سيكونان بطول
( ٣٠٠ك ��م) ،مق�سم ��ة عل ��ى م�سافت�ي�ن ،داخ ��ل
العراق ( ٨٠كم) ،وداخ ��ل دولة الكويت (٢٢٠
كم) .وا�ستنادا لالتفاقية الإطارية التي وقعتها
وزارة الكهرب ��اء م ��ع هيئ ��ة الرب ��ط اخلليجي
يف �أيل ��ول املا�ض ��ي جته ��ز وزارة الكهرب ��اء
اخلطني الناقلني داخل �أرا�ضيها (الفاو القدمي
واجلدي ��د) لت�أمني نقل الطاق ��ة من الكويت �إىل

حمط ��ة الفاو يف حمافظة الب�ص ��رة ،وقالت ان
"هذه االتفاقية ت�أخر تنفيذها ب�سبب تداعيات
الو�ض ��ع ال�صح ��ي واالقت�ص ��ادي" ،معتق ��دة
�أنه ��ا "حتت ��اج لف�ت�رة عام كام ��ل لالنته ��اء من
تنفيذه ��ا" .و�أعلن ��ت الواليات املتح ��دة دعمها
الكام ��ل مل�شروع يرب ��ط �شب ��كات الكهرباء بني
دول جمل� ��س التع ��اون اخلليج ��ي والع ��راق.
وقال ��ت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية يف بيان،

�إنه ��ا "ملتزم ��ة بت�سهيل هذا امل�ش ��روع وتقدمي
الدع ��م عن ��د احلاج ��ة" .وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول
يف وزارة الكهرب ��اء ان وزارت ��ه "لديه ��ا �شب ��ه
اتفاقي ��ة م ��ع اجلان ��ب ال�سع ��ودي وه ��ي حاليا
يف طور درا�س ��ة اجل ��دوى االقت�صادية الفنية
لتزوي ��د الع ��راق بالتي ��ار الكهربائ ��ي" ،م�ؤكدا
ان "املو�ضوع مت ��ت �إحالته �إىل �شركة ايطالية
لدرا�سة اجلدوى والتي ت�شمل املد الكهربائي".

ويبني مو�س ��ى �أن "مو�ضوع الربط الكهربائي
مع ال�سعودية يختلف عن الربط الكهربائي مع
اخللي ��ج" .وقرر رئي� ��س جمل�س النواب حممد
احللبو�سي ت�شكيل جلنة برئا�سة النائب الأول
ح�س ��ن الكعب ��ي للتدقيق والتحقي ��ق بتعاقدات
وزارة الكهرباء ،ب�سب ��ب التدهور امل�ستمر يف
املنظوم ��ة الكهربائية ،والإخفاق ��ات املرتاكمة
ط ��وال ال�سن ��وات ال�سابق ��ة ،ووج ��ود �شبهات

تظاهرات فـي و�سط العراق وجنوبه احتجاجً ا على انقطاع الكهرباء
 بغداد  /املدى
�شهدت حمافظ ��ات و�سط وجنوبي العراق احتجاجات
عل ��ى انقطاع التيار الكهربائي يف ظ ��ل ارتفاع درجات
احل ��رارة اىل م ��ا فوق الـ 50مئوي ��ة .و�شهدت حمافظة
بابل� ،أم�س االحد ،تظاهرات ووقفات احتجاجية �أمام

دوائ ��ر الكهرب ��اء ،احتجاج ��ا على تردي خدم ��ة الطاقة
يف عم ��وم مناط ��ق املحافظة .كم ��ا اق ��دم الع�شرات من
املحتج�ي�ن عل ��ى قطع طري ��ق النيل ال ��دويل باملحافظة
ذاته ��ا ،لل�ضغط على وزارة الكهرب ��اء لتح�سني خدمتها
يف مناط ��ق املحافظ ��ة .ويف النج ��ف ،قط ��ع حمتجون
ال�شارع العام امل�ؤدي ملطار النجف من اجلهة اجلنوبية،

حتدث عن � 3شروط لإجناح االنتخابات

موقع بريطاين :مواجهة الأزمة االقت�صادية وك�سب ال�شارع
�أبرز حتديات الكاظمي

العبادي :كتل �سيا�سية ت�ضغط على احلكومة
احلالية لإيقاف جهود حماربة الف�ساد
 متابعة  /املدى
عل ��ق رئي�س الوزراء الأ�سبق حي ��در العبادي� ،أم�س الأحد،
على زي ��ارة رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي �إىل �إيران،
فيم ��ا حتدث عن نقا�شات جديدة ح ��ول قانون االنتخابات.
وق ��ال العب ��ادي �إن "عل ��ى الع ��راق حتقي ��ق الت ��وازن يف
العالقات الدولية واالبتعاد عن النزاعات وال�صراعات لأن
التوتر لي�س من م�صلحة العراق وال من م�صلحة املنطقة"،
مبي ًن ��ا �أن "زي ��ارة رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي �إىل
�إي ��ران �أو قيامه بزيارات لدول اجل ��وار الأخرى �أو الدول
الإقليمي ��ة فر�ص ��ة لتو�ضي ��ح ا�ستقاللي ��ة الق ��رار العراق ��ي
ولتحقي ��ق م�صال ��ح الع ��راق وكذلك امل�صال ��ح امل�شرتكة عن
طريق ال�سلم والأم ��ن وبعيدا عن ال�صراعات والنزاعات".
وا�ض ��اف� ،أن "الع ��راق ي�سع ��ى للعب دور عل ��ى امل�ستويني
الإقليمي والدويل وا�ستثمار عالقاته اجليدة مع الواليات
املتح ��دة و�إي ��ران وال�سعودي ��ة ومب ��ا يتنا�سب م ��ع حجمه
وقوت ��ه وم�صلحت ��ه" ،ع ��ادًا "زي ��ارة الكاظم ��ي اىل �إي ��ران
مكمل ��ة لزيارات قام به ��ا ر�ؤ�ساء ال ��وزراء ال�سابقني والتي
ته ��دف �إىل الرتكيز على امل�صال ��ح العليا للعراق وا�ستثمار
العم ��ق احل�ض ��اري والتاريخ ��ي للع ��راق لتقوي ��ة عالقاته
اخلارجي ��ة" .وذكر العب ��ادي �أن "العراق مهم جدا بالن�سبة
لإيران يف ظل العزلة واحل�صار الذي تتعر�ض له ،فالعراق
ميث ��ل متنف�سا لها ملا ميتلكه من بعد عربي ودويل" ،منوها
اىل �أن "الع ��راق لدي ��ه فر�ص ��ة لبن ��اء عالق ��ات مبني ��ة على
امل�صالح امل�شرتكة مع احرتام ال�سيادة".
ً
�شروط ��ا
وب�ش� ��أن االنتخاب ��ات ،ر�أى العب ��ادي �أن "هن ��اك
لإج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة ،الأول وج ��ود قان ��ون عادل
ي�ضم ��ن العدال ��ة للجميع ،والثاين تهيئ ��ة الأجواء والبيئة
الأمنية املنا�سبة و�سحب ال�سالح من اجلماعات امل�سلحة"،
مو�ضحً ��ا �أن "ال�ش ��رط الثال ��ث يتعل ��ق بوج ��ود مفو�ضي ��ة
م�ستقل ��ة ق ��ادرة عل ��ى �إج ��راء االنتخابات ل�ضم ��ان حتقيق

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 ترجمة  /حامد احمد

احليادي ��ة والعدالة" .و�شدد رئي� ��س الوزراء الأ�سبق ،على
"�ض ��رورة �أن يك ��ون �أع�ض ��اء املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات ق�ض ��اة متقاعدين ،يتمتعون باخل�ب�رة لإدارة
ه ��ذا امللف ولديهم جه ��از يف داخل املفو�ضية حيادي وغري
متح ��زب وال يتبع لأي جهة معينة" ،الف ًت ��ا �إىل �أن "�أع�ضاء
املفو�ضي ��ة احلاليني ه ��م ق�ضاة مل يقدم ��وا ا�ستقاالتهم وما
زال ��ت لديهم ارتباطات مب�ؤ�س�سات الدولة وهذا الأمر حتى
الآن مقل ��ق" .ور�أى العبادي� ،أن "قان ��ون االنتخابات على
وف ��ق الدوائ ��ر املتع ��ددة فيه خط ��ورة ،لأن احلك ��م يتحول
للأكرثي ��ة" ،مبي ًن ��ا �أن "هن ��اك خ�شي ��ة من تق�سي ��م املناطق
�إىل مناط ��ق �أ�صغر انتخابيا ما ي�ؤدي �إىل جتز�ؤ الأ�صوات
ويفق ��د التمثي ��ل الن�سبي بتمثي ��ل الأكرثي ��ة لأن الت�صويت
�سيخ�ض ��ع حل�ساب ��ات ريا�ضي ��ة ق ��د تك ��ون غ�ي�ر من�صفة".
وفيم ��ا يتعلق بر�س ��م �سيا�سة الدول ��ة اخلارجية وحتديات
ا�سته ��داف ال�سف ��ارات والبعث ��ات الدولي ��ة بال�صواري ��خ،
ق ��ال العبادي يف �ش�أن "تلك االعت ��داءات ب�أنها �ضد �سيا�سة
الدول ��ة اخلارجية وه ��ي عبثية ت�ضر باملواطن�ي�ن" ،م�ؤكدًا
�أن "احلكومة العراقية وقع ��ت اتفاقا مع الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة ب�صورة ر�سمي ��ة ملحاربة الإره ��اب" .و�أو�ضح
رئي� ��س الوزراء اال�سب ��ق� ،أن "احلكومة تواجه �ضغوطات
يف حمارب ��ة الف�ساد وحتت ��اج اىل اتخاذ خط ��وات قوية"،
م�شريًا �إىل "وجود �ضغوط ��ات كبرية على رئي�س الوزراء
وعل ��ى الوزراء من بع�ض الكتل الت ��ي ال تر�ضى ب�إجراءات
احلكومة يف حماربة الف�ساد".
كم ��ا �شدد ،عل ��ى "�ضرورة �إعط ��اء ف�سحة لرئي� ��س الوزراء
�أن يتح ��رك بعيدا ع ��ن �أية �ضغوط ��ات ،و�أن تطب ��ق م�س�ألة
حمارب ��ة الف�ساد على اجلميع و�أن ال تقت�صر على جهة دون
�أخرى ويجب �أن يكون هناك منهج حكومي وا�ضح ملحاربة
الف�ساد" ،داعيا احلكومة �إىل "عدم اال�ستجابة لل�ضغوطات
وامل�ض ��ي مبحاربة الف�ساد ،و�ضرورة فر�ض �سيطرتها على
جميع املنافذ احلدودية".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

وحرقوا �إطارات احتجاجً ا على تدين م�ستوى التجهيز
بالطاقة الكهربائية .ويف كربالء ،تظاهر الع�شرات من
ابن ��اء ق�ض ��اء احل�سيني ��ة يف كرب�ل�اء ،احتجاج ��ا على
�س ��وء اخلدم ��ات .وه ��دد املتظاه ��رون باال�ستمرار يف
تظاهراتهم يف حال مل تتم تلبية مطالبهم.
ويف ذي ق ��ار ،اقدم عدد من املحتجني على تردي خدمة

الطاق ��ة الكهربائي ��ة على اقتحام املحط ��ة احلرارية يف
املحافظة .وطالب املحتجون بان تكون �ساعات جتهيز
الكهرب ��اء� 4 ،ساع ��ات ت�شغي ��ل و�إطف ��اء �ساعتني مقابل
خروجهم من املحطة .كما اقتحم متظاهرون غا�ضبون
يف ق�ض ��اء �سيد دخيل مبحافظ ��ة ذي قار ،مبنى �صيانة
كهرباء الق�ضاء.

ف�س ��اد �إدارية ومالية ،وم ��ن �أجل الوقوف على
�دم وا�ض � ٍ�ح يف ه ��ذا
�أ�سب ��اب ع ��دم حتقي ��ق تق � ٍ
القطاع وحما�سبة املق�صرين.
ووجّ ه ��ت احلكومة بتفعيل م�شاري ��ع الكهرباء
املتوقف ��ة وتزوي ��د الوق ��ود جما ًن ��ا للمول ��دات
الأهلي ��ة مقاب ��ل تخفي� ��ض �أ�سع ��ار اال�ش�ت�راك
وزي ��ادة �ساعات التجهيز ،م�ؤك ��دة �أن مليارات
ال ��دوالرات �أنفق ��ت �ساب ًق ��ا كان ��ت تكف ��ي لبناء
�شبكات كهربائية حديثة.
م ��ن جهت ��ه ،ا�ستبع ��د اجم ��د العقاب ��ي ،ع�ض ��و
جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة الربملاني ��ة" ،معاجل ��ة
ت ��ردي واق ��ع الطاق ��ة الكهربائي ��ة ب�سب ��ب عدم
وج ��ود تخ�صي�صات مالية ل ��وزارة الكهرباء"،
داعيًا رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي �إىل
"املوافق ��ة عل ��ى تو�صي ��ات وزارة املالي ��ة يف
اط�ل�اق مبالغ مالي ��ة للكهرباء عل ��ى �أقل تقدير
لتغطي ��ة مبال ��غ ال�صيان ��ة و�ش ��راء املح ��والت
والأ�س�ل�اك الكهربائي ��ة" .وذك ��ر العقاب ��ي يف
ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �أن "ع ��دم وج ��ود خطط
حقيقي ��ة يف وزارة الكهرب ��اء النق ��اذ املواطن،
كان ��ت ال�سب ��ب الأ�سا� ��س يف ت ��ردي الواق ��ع
الكهربائ ��ي يف البل ��د" ،م�ضيف ��ا �أن "ال ��وزارة
ومن ��ذ ع ��ام  2003وحت ��ى الي ��وم مل ت�ضع �أي
خط ��ط �سرتاتيجي ��ة للمرحلة املقبل ��ة" .ويبني
ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب �أن "ارتف ��اع درج ��ات
احل ��رارة ت�سبب مب�ش ��اكل و�ست ��زداد امل�شاكل
ب�سب ��ب ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة واحلم ��ل
املرتف ��ع على املنظومة الكهربائي ��ة" ،الفتا �إىل
�أن "ال ��وزارة بحاجة �إىل خط ��ة حقيقية لإنقاذ
قط ��اع الكهرب ��اء ولي� ��س االعتم ��اد فق ��ط عل ��ى
احللول االنية او اال�سترياد".
و�أ�ض ��اف �أن "قط ��اع التوزي ��ع ه ��و الآخ ��ر
يع ��اين من �إهم ��ال ولي�س فقط قط ��اع االنتاج،
وهن ��اك خط ��ط واف ��كار ل ��دى الوزي ��ر اجلديد
بغي ��ة التعاقد مع �شركات تعم ��ل على ا�ستبدال
ال�شب ��كات احلالية ب�شب ��كات جديدة وفق نظام
الدفع امل�سب ��ق واملفاو�ضات م�ستم ��رة ل�ضمان
بقاء الأ�سعار على ماهي عليه اليوم لعدم �إثقال
كاهل املواطن".
وا�شار العقابي �إىل �أنه "حتى اللحظة ال توجد
خط ��ط �سريع ��ة و�آنية النق ��اذ الواق ��ع احلايل
خ�صو�ص ��ا م ��ع ارتف ��اع درجات احل ��رارة على
اعتب ��ار ان املوازن ��ة مل ت�ش ��رع ومل تطل ��ق اي
تخ�صي�ص ��ات لل ��وزارة" ،م�شددا عل ��ى "اهمية
ح�ص ��ول ا�ستثناء للوزارة والقبول بتو�صيات
وزارة املالي ��ة فيما يتعلق بعم ��ل الكهرباء على
الأق ��ل به ��ذه املرحلة ل�شراء حم ��والت وا�سالك
�صيانة حلني عبور هذه الأ�شهر الالهبة".

عند لقائه الرئي�س االيراني
ح�سن روحاني وعقده م�ؤتمرا
�صحفيا الثالثاء في طهران
اثنى الكاظمي على دور ايران
في م�ساعدة بالده بالق�ضاء
على تنظيم داع�ش ،وهذا �شيء
روتيني يتطرق اليه كل م�س�ؤول
عراقي عند لقائه بم�س�ؤول
ايراني ،ولكنه تطرق في الوقت
نف�سه الى اثبات دور العراق
بالوقوف الى جانب ايران في
محنتها االقت�صادية ليكون �سوقا
لمنتجاتها ،وهو تكري�س لعالقة
دولة ازاء دولة.

وق ��ال الكاظم ��ي خ�ل�ال حديثه "ه ��ذا ما دعا
الع ��راق للوقوف مع الجمهورية اال�س�ل�امية
لتجاوز ازمتها االقت�صادية ويتحول ليكون
�سوق ��ا للمنتج ��ات االيراني ��ة .ندع ��و ال ��ى
تعاون كامل و�شام ��ل بين البلدين" ،ل�ضمان
ا�ستمرار تبادل الخدمات.
رب ��ط الم�ساعدة االقت�صادي ��ة بموقف ايران
في الحرب �ضد داع� ��ش ،ور�سم خطوط بين
بغ ��داد وطهران ي�ؤ�شر تح ��وال في التخاطب
الر�سم ��ي تج ��اه اي ��ران وف ��ي ال�سيا�س ��ة
الخارجية للعراق ب�شكل عام .
ف ��ادي ال�شم ��ري ،قيادي ف ��ي تي ��ار الحكمة،
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قال لموقع م ��دل اي�ست �آي االخباري "اقرار
رواب ��ط العالقة بين الع ��راق وايران كعالقة
دولة ازاء دولة يمثل تحديا حقيقيا لحكومة
الكاظم ��ي .لدى البلدين حالي ��ا فر�صة كبيرة
لتحقي ��ق ا�ستق ��رار واحترام اح ��كام العالقة
با�سلوب متوازن ".
وا�ضاف ال�شمري قائال "عراق قوي متعاف
ذو �سي ��ادة ،بامكانه ان يلعب دورا مهما على
كل اال�صع ��دة ف ��ي منطقة ال�ش ��رق االو�سط،
ويمكن اليران ان ت�ستفيد من ذلك كثيرا ".
بع ��د �سل�سل ��ة ح ��روب وعقوب ��ات اقت�صادية
واهمال وف�س ��اد ،يعاني االقت�ص ��اد العراقي
م ��ن ال�شل ��ل العتم ��اده كلي ��ا عل ��ى واردات
النف ��ط .رغ ��م ان الع ��راق يعتب ��ر ثان ��ي اكبر
منتج للنفط في �أوبك ،فان الحكومة ،ح�سب
ما ذك ��ره م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون لموقع مدل
اي�س ��ت �آي ،ومن ��ذ ني�س ��ان غي ��ر ق ��ادرة على
ت�أمي ��ن  7ملي ��ارات دوالر �شهري ��ا مطلوب ��ة
لتغطي ��ة مرتب ��ات اكث ��ر م ��ن �ست ��ة ماليي ��ن
موظ ��ف حكوم ��ي ومتقاع ��د ومنتف ��ع م ��ن
�شبكات الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ،وذلك ب�سبب
تف�ش ��ي وباء كورونا وهب ��وط ا�سعار النفط
 .مواجه ��ة هذه االزمة االقت�صادية وتحجيم
م ��ردود ذلك عل ��ى ال�شارع العراق ��ي هو احد
اكث ��ر التحدي ��ات الب ��ارزة الت ��ي يواجهه ��ا
الكاظم ��ي .واو�ض ��ح ذل ��ك الكاظم ��ي بنف�سه
عندم ��ا ق ��ال ان "تحرير العراق م ��ن عبودية
النف ��ط" وتو�سي ��ع م ��وارد الدولة ه ��ي احد
االهداف الرئي�سة لحكومته .
يبدو ان جزءا من خطته ي�ستند الى ا�ستعادة
ال�سيطرة عل ��ى المنافذ الحدودية والموانئ

وت�أمين بيئة جاذبة لال�ستثمار الخارجي .
م�س� ��ؤول امن ��ي عراق ��ي رفي ��ع ق ��ال للموقع
البريطان ��ي طالب ��ا عدم ذكر ا�سم ��ه "الهدفان
يعنيان بال�ض ��رورة تحجيم �سيطرة اطراف
م�سلح ��ة وقياديي ��ن �سيا�سيي ��ن وامنيي ��ن
مرتبطي ��ن بالعبي ��ن دوليي ��ن ف ��ي الع ��راق
والمنطق ��ة .وباالخ� ��ص اي ��ران والوالي ��ات
المتح ��دة وال�سعودي ��ة  ".وتق ��در اللجن ��ة
المالية البرلمانية العوائد للمعابر الحدودية
في العراق لي�س باقل من  16مليار دوالر في
ال�سنة .ولكن وفقا للم�س�ؤول االمني ،فان ما
ي�ص ��ل الخزينة هو اقل من  6مليارات دوالر
 .وا�ضاف الم�س�ؤول االمني بقوله "عمليات
تهري ��ب ا�سلح ��ة وعمل ��ة �صعب ��ة ومختل ��ف
الب�ضائ ��ع تح�ص ��ل علن ��ا خ�ل�ال المعاب ��ر
الحدودية من والى العراق ،والتهريب الذي
ال يمك ��ن تحقيقه عبر الر�ش ��اوي يتحقق من
خ�ل�ال التهدي ��دات والترهي ��ب" ،م�شيرا الى
ان ال�سيط ��رة على المعاب ��ر الحدودية يمكن
تحقيقها فقط من خالل ت�أ�سي�س تفاهمات مع
بلدان مجاورة والعبين محليين واقليميين.
وم�ضى بقوله "االطراف الرئي�سة هي ايران
والوالي ��ات المتحدة ،وه ��ذا ما يدركه جميع
الزعماء العراقيين ب�ضمنهم الكاظمي ".
تعزي ��ز العالق ��ات م ��ع اي ��ران والوالي ��ات
المتح ��دة وال�سعودية ه ��ي محاوالت مبكرة
من الكاظمي لتفادي ح�ص ��ول انهيار متوقع
لالقت�ص ��اد ،وتجنب ح�ص ��ول غ�ضب �شعبي
ق ��د يرافق الت�أخير بت�سدي ��د مرتبات ماليين
م ��ن العراقيي ��ن  .وزير الخارجي ��ة االيراني
جواد ظريف ،زار العراق قبل يوم من موعد

�سكرتري التحرير الفني
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زي ��ارة الكاظم ��ي لل�سعودية والت ��ي ت�أجلت
ب�سبب توع ��ك المل ��ك ال�سع ��ودي �سلمان بن
عب ��د العزي ��ز  .رغم ان م�ست�ش ��اري الكاظمي
لم يف�صحوا عن ان الجانب االيراني قد �سلم
العراقيين �أي ر�سال ��ة لل�سعوديين ،فانهم قد
المح ��وا �ضمني ��ا ال ��ى ان الع ��راق رف�ض ان
يلعب دور و�سيط او مرا�سل .
م�ست�ش ��ار الكاظم ��ي ه�ش ��ام داوود ،ق ��ال
لموقع م ��دل اي�ست �آي "نح ��ن نريد الحفاظ
عل ��ى م�صالحنا .ال نريد ان نك ��ون جزءا من
التداف ��ع ف ��ي المنطق ��ة ،وال نري ��د ان نلع ��ب
دور الو�سي ��ط ،كما ال نري ��د ان نكون بمثابة
مرا�سل او �ساعي بريد الن في ذلك اهانة ".
ووفقا للم�ست�شار داوود فان العراق قد عانى
كثيرا ليو�ض ��ح اليران وللوالي ��ات المتحدة
ودول الخلي ��ج ب�أن ال�سي ��ادة تعني �أن بغداد
تكون ق ��ادرة في الحفاظ على م�سافة واحدة
وعالقة متوازنة اي�ضا مع جميعهم .
وق ��ال داوود "البع� ��ض يريد م ��ن العراق ان
يلعب دور �ساعي بريد بين طهران وعوا�صم
المنطق ��ة والعال ��م .هذا دور خدم ��ي ال يقبل
ب ��ه ال الع ��راق وال رئي� ��س وزرائ ��ه وال حتى
العراقيي ��ن الذي ��ن يطالب ��ون ب ��ان يكون ��وا
متميزين عن الآخرين ،خ�صو�صا ايران ".
م�س�ؤول عراقي رفيع مقرب من الكاظمي قال
لمدل اي�س ��ت �آي ان الحكومة العراقية تنظر
ال ��ى الزيارة لطهران على انها ايجابية ،وان
الر�سال ��ة الت ��ي تفي ��د ب ��ان بغ ��داد لديها االن
رئي� ��س وزراء م�ستقل يحظ ��ى بدعم عالمي،
قد تم اي�صالها".
عن :مدل اي�ست �آي MEE
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سياسة

قوات الأمن ت�ست�أنف عملية ع�سكرية يف دياىل بعد �ساعات
من ت�صاعد هجمات داع�ش

 بغداد /المدى
اطلقت القيادة الع�س ��كرية موجة
جدي ��دة من العملي ��ات االمنية في
دام هاجم
يوم ٍ
�ش ��مال بغداد ،بعد ٍ
فيه تنظيم داع�ش عدة مناطق في
البالد.
وا�سفرت الهجمات ،وهي االعنف
في �شهر تموز ،عن مقتل وا�صابة
 9ا�ش ��خا�ص ،م ��ن المدنيي ��ن
والع�س ��كريين ف ��ي ا�ش ��تباكات
م�سلحة وتفجيرات.
وعلم ��ت (الم ��دى) م ��ن م�ص ��ادر
امني ��ة ،ان تنظي ��م داع� ��ش ،اطلق
"عملي ��ة ا�س ��تنزاف" للق ��وات
االمني ��ة� ،ض ��من خط ��ة جدي ��دة
الرباك االمن في العراق.
وك�ش ��فت (الم ��دى) قب ��ل اي ��ام،
ع ��ن عمليات ت�س ��لل ب�ش ��كل �ش ��به
يوم ��ي لعنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش
بمجاميع �ص ��غيرة ،عب ��ر الحدود
ال ��ى االرا�ض ��ي العراقي ��ة ،ث ��م
يختف ��ون ف ��ي المناط ��ق الوعرة.
وان اغل ��ب المت�س ��للين يكون ��ون
ق ��د توا�ص ��لوا قب ��ل الدخ ��ول الى
الع ��راق مع زعي ��م التنظيم ،الذي
يرجح بانه متواجد قرب الحدود
الغربية ،فيم ��ا �آخرون هربوا من
المعتقالت في �سوريا.
وب ��د�أت خط ��ة االنتق ��ال الجديدة
بعد �ش ��هر واحد من مقتل الزعيم
ال�سابق لـداع�ش ابو بكر البغدادي
بغارة اميركية العام الما�ضي في
�شمال غربي �سوريا ،لإعادة زخم
الم�سلحين في العراق.
وظهرت في �ش ��هري ني�سان وايار
الما�ض ��يين ،نتائ ��ج زي ��ادة ع ��دد
ت�سلل داع�ش بالتزامن مع القيود
التي فر�ض ��ت لمواجه ��ة فايرو�س
كورون ��ا� ،إذ �ش ��ن التنظي ��م نح ��و
 250هجوما في عدة مدن.
بالمقابل تالحق القوات االمنية،
وبا�س ��اليب جدي ��دة الم�س ��لحين
الداخلين الى العراق عبر م�صادر
محلي ��ة ،لك ��ن الحاج ��ة مازال ��ت
م�س ��تمرة الى دعم قوات التحالف
الذي يواجه هجمات من جماعات
م�سلحة �شيعية.

قوة ع�سكرية
غرب دياىل..
ار�شيف
وكان الع ��راق ق ��د �أعل ��ن الن�ص ��ر
على التنظي ��م نهاية العام ،2017
بعد مع ��ارك دامية لأكثر من ثالثة
�أع ��وام .لك ��ن فل ��ول "داع� ��ش" ما
زالت قادرة على �شن هجمات على
القوات الأمنية ف ��ي مناطق نائية
في �شمالي البالد وغربيها.
وت�س ��ببت اال�ش ��هر االول ��ى م ��ن
العام الحالي ،حي ��ث كانت البالد
ُت�س� � ّير بحكومة ت�ص ��ريف اعمال
ا�ستمرت نحو  5ا�ش ��هر والقوات
الأمني ��ة من�ش ��غلة بفر� ��ض حظ ��ر
التج ��ول لمن ��ع انت�ش ��ار فايرو�س
كورون ��ا الم�س ��تجد ،ف ��ي ت�س ��لل
داع�ش ب�شكل اكبر عبر الحدود.

الحملة الثالثة
وبعد �ساعات من هجوم عنيف �شنه
داع� ��ش على غرب ��ي ديال ��ى ،اطلقت
الق ��وات االمني ��ة ف ��ي المحافظ ��ة
�ص ��فحة ثالث ��ة للحمل ��ة الت ��ي بد�أت
قبل نحو ا�س ��بوعين ،وو�ص ��لت الى
الح ��دود العراقية-االيراني ��ة الول
مرة منذ اكثر من عامين.
واكد نائب قائد العمليات الم�شتركة
عب ��د االمي ��ر ال�ش ��مري ،ام� ��س ،انه
بتوجي ��ه رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�س ��لحة،
م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،انطلق ��ت
عملي ��ات ابط ��ال الع ��راق المرحل ��ة
الرابع ��ة بتاري ��خ  11تم ��وز 2020
ف ��ي محافظ ��ة ديال ��ى ،وق ��د امتازت

ف ��ي التكتيك ع ��ن المراحل ال�س ��ابقة
ولخ�صو�صية م�س ��رح العمليات في
ديالى ،تم تنفي ��د العمليات بمراحل
ح�سب الآتي:
اوال .المرحلة االولى ِمن  11ولغاية
 13تم ��وز ِمن خالل قطعات الجي�ش
العراقي وال�شرطة االتحادية والرد
ال�سريع والح�شد ال�شعبي وت�ضمنت
اجراء عمليات بحث وتفتي�ش �شاملة
لقواط ��ع م�س� ��ؤولية الت�ش ��كيالت
وتدمير ع ��دد ِمن م�ض ��افات داع�ش.
واجراء اعادة تقييم للمناطق .
ثاني ��ا .المرحل ��ة الثاني ��ة ِم ��ن 15
ولغاي ��ة  23تم ��وز ونف ��ذت العملية
الت ��ي ت�ض ��منت اع ��ادة االنفت ��اح
لقطعات قي ��ادة عملي ��ات ديالى ،بما

ي�ض ��من وح ��دة القيادة وال�س ��يطرة
وتحدي ��د الم�س� ��ؤوليات و�س ��د
الثغرات في جميع قواطع العمليات
رافقته ��ا اج ��راءات لإع ��ادة الق ��رى
المهجرة والعوائل النازحة ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن �إعادة تقيي ��م للمناط ��ق ِمن قبل
االجهزة االمنية واال�ستخبارية .
ثالثا .المرحلة الثالثة حيث �ش ��رعت
ام� ��س االح ��د  26تم ��وز 2020
القطع ��ات ف ��ي تنفي ��ذ العملي ��ات
بمحافظ ��ة ديال ��ى ِم ��ن خ�ل�ال ثالثة
محاور .
المح ��ور االول :للجي� ��ش العراق ��ي
ممث�ل�ا بالل ��واء الآل ��ي ال�س ��ابع
والثالثي ��ن وقطع ��ات ِم ��ن قي ��ادة
عمليات ديالى .

المحور الثاني :قيادة �شرطة ديالى
بعد تعزيزها بقطعات ِمن ال�ش ��رطة
االتحادية والرد ال�سريع .
المح ��ور الثال ��ث :ق ��وات الح�ش ��د
ال�شعبي .
وت�س ��تهدف ه ��ذه المرحل ��ة مالحقة
الخالي ��ا االرهابي ��ة وخل ��ق �أج ��واء
�آمن ��ة لع ��ودة العوائ ��ل النازحة في
مناطق (المخي�س ��ة ،ت ��وكل ،حو�ض
ديال ��ى ،جن ��وب خانقي ��ن ،زور ام
الحنطة ،العبارة ).
هجوم العظيم
وع�ش ��ية انطالق الحمل ��ة الجديدة،
قتلت قوات من الح�ش ��د ال�شعبي3 ،
م�س ��لحين خالل هجوم على منطقة

"الميتة" في غربي ديالى.
وبح�س ��ب بيانات للح�شد ،ان قواته
ت�ص ��دت ،م�س ��اء ال�س ��بت ،لـ"هجوم
عني ��ف من قب ��ل داع�ش" ف ��ي منطقة
ح ��اوي العظيم بين ديالى و�ص�ل�اح
الدي ��ن ،ج ��رح عن�ص ��ر واح ��د م ��ن
الح�شد ال�شعبي في الهجوم.
وفي ح�ص ��يلة اولية للحملة االمنية
الجدي ��دة ف ��ي ديال ��ى ،اك ��دت خلية
االعالم االمن ��ي التابع ��ة للحكومة،
ان المح ��ور /ال ��رد ال�س ��ريع ولواء
المهم ��ات و�ش ��رطة ديال ��ى ،تمك ��ن
م ��ن العثور على "حزام نا�س ��ف و٤
�ص ��واريخ قاذفة وتجهي ��زات طبية
في منطقة �شيخي".
كم ��ا عث ��رت تل ��ك الق ��وات بح�س ��ب

بي ��ان للخلي ��ة ام�س "عل ��ى عبوتين
نا�س ��فتين في ب�س ��اتين قرية �شيخي
تم تفكيكهما من قبل مفارز لواء الرد
ال�سريع ،وعبوة نا�سفة في ب�ساتين
�شيخي باتجاة قرية بودجة".
و�ض ��من محور �ش ��رطة ديال ��ى لواء
المهمات الخا�ص ��ة ت ��م العثور عبوة
نا�س ��فة و� ٣أوكار ،ف�ضال عن العثور
على وك ��ر بين قرية �ش ��مخي وقرية
بودجة قرب نهر خري�س ��ان يحتوي
عل ��ى  ٤قناب ��ر ه ��اون عي ��ار ()90
مل ��م و ٩عل ��ب عت ��اد  BKCفارغة
و�ضماد میدان.
ام ��ا نتائ ��ج ل ��واء مغاوي ��ر قي ��ادة
عمليات ديالى ولواء  ٢٠بال�ش ��رطة
االتحادي ��ة ول ��واء  37ه ��ي العثور
عل ��ى وك ��ر يحت ��وي عل ��ى موباي ��ل
وعب ��وة بال�س ��تيكية تحت ��وي مادة
 C4وحزام نا�سف وا�سالك نحا�سية
وم�سطرة تفجير.
وفيم ��ا يخ� ��ص مح ��ور الح�ش ��د
ال�ش ��عبي ،قال ��ت الخلي ��ة ،ان ��ه "ت ��م
العث ��ور عل ��ى وك ��ر يحت ��وي م ��واد
غذائي ��ة وت ��م تدمي ��ره ،فيم ��ا كانت
نتائ ��ج مح ��ور ل ��واء الم�ش ��اة 18
العثور على �صاروخ قاذفة".
وفي ليلة ا�س ��تئناف �سل�سلة عمليات
"ابط ��ال الع ��راق" ،كان ��ت دراج ��ة
ناري ��ة مفخخة قد انفج ��رت بالقرب
من �س ��يطرة امنية على طريق هيت
 /كبي�س ��ة بالقرب م ��ن معمل محيي
بناحية كبي�س ��ة بق�ض ��اء هيت غربي
االنبار.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (الم ��دى) ف ��ي
المحافظ ��ة ،ان االنفج ��ار ادى ال ��ى
مقتل احد عنا�ص ��ر االمن ،وا�ص ��ابة
اثني ��ن �آخري ��ن ف ��ي الهج ��وم ،فيما
بد�أت القوات االمنية هناك بتفتي�ش
المنطقة.
وقبل �س ��اعات م ��ن هج ��وم االنبار،
كان ��ت فرق ��ة �ص ��غيرة م ��ن داع� ��ش،
ت�س ��للت الى بلدة مكي�ش ��يفة جنوب
تكريت ،واعدمت مختار قرية �سموم
التابع ��ة للبل ��دة ونجلي ��ه واثني ��ن
م ��ن اقاربه ،ف ��ي هجوم عل ��ى منزل
االخي ��ر ،قبل ان ت�س ��رق المجموعة
المهاجمة عجلة المختار ال�شخ�صية
وتهرب الى جهة مجهولة.

ً
�سرية
ف�صائل م�سجلة �ضمن الح�شد ت�ؤ�س�س �إمبراطورية ابتزاز و�سجو ًنا

م�ست�شارو الكاظمي� :إعالن اجلهة التي اغتالت ه�شام الها�شمي يفجر الو�ضع ال�سيا�سي
 ترجمة  /المدى

�أثار مقتل باحث بارز في بغداد
موجات �صدمة لدى جميع
العراقيين بم فيهم الم�س�ؤولون
الحكوميون ،مما �أبرز المخاطر
الكبيرة في تحجيم الف�صائل
المدعومة من �إيران وك�شف
الحدود المحتملة لرئي�س
الوزراء في مواجهتها.
وقد فوجئ م�ست�شارو رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي ب�أن
العنف قد ي�صل �إلى درجة
قريبة من دائرته الداخلية.
ه�شام الها�شمي ،المتخ�ص�ص
في ال�ش�ؤون الأمنية ،كان من
المقربين لكثير منهم.
ورغم �أنه لم يتم تحديد
هوية القاتل بعد علنا ،يقول
الم�س�ؤولون العراقيون �إنه
على �صلة ب�إحدى الف�صائل
المدعومة من �إيران التي
واجهها الكاظمي منذ توليه
من�صبه في �أيار الما�ضي.

وتعه ��د الكاظم ��ي بكبح جم ��اح الف�صائل
التي تعمل خ ��ارج نطاق القان ��ون ،ولكن
ال ي ��زال م ��ن غي ��ر الوا�ضح �إل ��ى �أي مدى
�س ��يجر�ؤ الكاظمي على الم�ض ��ي قدما في
التحقيق بقتل الها�شمي.
وبينم ��ا يج ��ري تحقي ��ق برئا�س ��ة نائ ��ب
وزير الداخلية للقب�ض على القاتل ،يقول
م�ساعدو الكاظمي وحلفا�ؤه ال�سيا�سيون
�إن تحديد من �أعطى الأمر يمكن �أن يفجر
الو�ضع ال�سيا�سي ب�شكل كبير للغاية.
وق ��ال �أح ��د الم�ست�ش ��ارين ،ب�ش ��رط عدم

الك�ش ��ف ع ��ن هويت ��ه ب�س ��بب ح�سا�س ��ية
المو�ض ��وع(" :الكاظم ��ي) يري ��د العدالة
ولك ��ن يدي ��ه مقيدت ��ان� .إن فت ��ح تحقي ��ق
�ش ��امل في �س ��بب حدوث ذلك ،ح�س ًنا ،هو
بب�س ��اطة خطي ��ر للغاي ��ة عل ��ى �أي رئي�س
وزراء هنا".
ف ��ي بغ ��داد ،ت�س ��اءل الم�س ��اعدون
عال عن
ال�سيا�س ��يون للكاظم ��ي ب�ص ��وت ٍ
�أي واح ��د منهم قد يك ��ون التالي .اختفى
البع� ��ض ع ��ن االع�ل�ام .وغ ��ادر �آخ ��رون
المدينة �أو� ،إذا كانوا بالفعل في الخارج،
قالوا �إنهم لن يعودوا لفترة من الوقت.
وقال م�ساعد �آخر للكاظمي" :مقتل ه�شام
كان بمثابة ر�س ��الة ،و�سمع الجميع ..لقد
�أظهروا �أنه بغ�ض النظر عن مدى ات�صالك
الجيد ،يمكن للميلي�ش ��يات الو�صول �إليك
دائمًا".
وق ��ال خب ��راء ف ��ي �ش� ��ؤون الع ��راق �إن
الها�شمي �أ�صبح �ضحية للقتال المت�صاعد
بين رئي�س الوزراء والميلي�ش ��يات ،وهو
ج ��زء م ��ن مناف�س ��ة �أكب ��ر بي ��ن الواليات
المتحدة و�إيران على النفوذ في العراق.
وق ��ال رم ��زي ماردين ��ي ،وهو �أح ��د كبار
خب ��راء الأم ��ن ،ويبح ��ث في الن�ش ��اطات
الداخلي ��ة ل ��كل م ��ن داع� ��ش ومختل ��ف
الف�ص ��ائل المدعوم ��ة من �إي ��ران" :يمكن
�أن يف�س ��ر مقتل ��ه (الها�ش ��مي) عل ��ى �أن ��ه
�إجراء وقائي لإ�ض ��عاف ي ��د الكاظمي في
الم�ستقبل".
وق ��ال ،وهو م�ش ��ارك في معهد بير�س ��ون
ف ��ي جامع ��ة �ش ��يكاغو ،ال ��ذي يدر�س حل
النزاع ��ات" :هناك كل الأ�س ��باب لالعتقاد
ب� ��أن كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه تتوقع �ص ��راعا
م�ستقبال مع حكومة الكاظمي".
و�س ��اعدت الف�ص ��ائل ،بما في ذلك العديد
مم ��ن تربطه ��م عالق ��ات وثيق ��ة ب�إي ��ران،
الجي�ش العراق ��ي والتحالف الذي تقوده
الوالي ��ات المتح ��دة في محارب ��ة داع�ش،
وبلغ ��ت ذروته ��ا بهزيم ��ة التنظي ��م ف ��ي
العراق في عام .2017
وقد �أكت�سبت الف�صائل دو ًرا ر�سميًا �ضمن
جه ��از الأمن العراق ��ي كجزء م ��ن النظام

وت�ستلم رواتب و�أ�سلحة من الحكومة.
لكن بع�ض الجماعات المتحالفة مع �إيران
متهمة بموا�ص ��لة العمل خ ��ارج القانون.
�إنه ��م يجنون الأم ��وال م ��ن امبراطورية
االبت ��زاز والتهري ��ب ويدي ��رون �ش ��بكة
�سجون �سرية .كما تقوم بع�ض الجماعات
الم�س ��لحة ب�ش ��كل روتيني ب�شن هجمات
�ص ��اروخية عل ��ى المن�ش� ��آت الع�س ��كرية
والدبلوما�س ��ية المرتبط ��ة بالوالي ��ات
المتحدة ،مما يزيد ال�ضغط على التحالف
ال ��ذي تق ��وده الوالي ��ات المتح ��دة لإنهاء
وج ��وده ف ��ي الع ��راق عل ��ى النح ��و الذي
ي�سعى �إليه البرلمان في البالد.
ً
وقد ق ��دم رئي� ��س ال ��وزراء عر�ض ��ا علنيًا
للغاي ��ة لرغبته في كب ��ح جماحهم ،وتعهد
بالتحقي ��ق ف ��ي الهجم ��ات ال�ص ��اروخية
عن ��د حدوثه ��ا ،وثبت الحلف ��اء على ر�أ�س
جه ��از الأمن الوطني وا�س ��تهداف حلقات

التهريب التي تدر عائدات للميلي�شيات.
وف ��ي عر� ��ض غي ��ر ع ��ادي للق ��وة� ،أم ��ر
باعتقال  14من �أع�ض ��اء كتائب حزب الله
ف ��ي  26حزيران الما�ض ��ي ،مته ًم ��ا �إياهم
بالتخطي ��ط لمهاجمة المنطقة الخ�ض ��راء
ببغ ��داد ،وه ��ي منطق ��ة دبلوما�س ��ية
و�سيا�س ��ية ح�سا�س ��ة بالق ��رب من و�س ��ط
المدينة ،ولكن تم الإفراج عنهم ب�سرعة.
وق ��ال الخبراء �إن ه ��ذه الغ ��ارة ،بدلاً من
ت�أديبها� ،شجعت الميلي�شيات على ت�صعيد
الهجم ��ات ومقاوم ��ة �س ��يطرة الحكوم ��ة
قب ��ل �أن ي�ص ��بح الكاظم ��ي �أق ��وى .وقال
مارديني ،بالن�س ��بة لبع�ض الميلي�ش ��يات،
ف�إن التحركات العدائية للكاظمي "ت�ضيف
�إلى رئي� ��س الوزراء ذو القدرة الهجومية
المتزايدة".
بع ��د توقف ق�ص ��ير ،ا�س ��ت�ؤنفت الهجمات
ال�ص ��اروخية ،ه ��ذه الم ��رة تبنته ��ا

الجماعات الغام�ضة الجديدة التي ي�شتبه
م�س�ؤولون �أمنيون عراقيون و�أمريكيون
ب�أنها جبهات لميلي�شيات معروفة.
و�س ��قط �أح ��دث �ص ��اروخ بالق ��رب م ��ن
ال�س ��فارة الأمي ��ر كي ��ة عندم ��ا كان وزي ��ر
الخارجي ��ة الإيراني محم ��د جواد ظريف
يزور المنطقة.
ثم ،ي ��وم االثنين ،تم اختطاف النا�ش ��طة
الألماني ��ة هي�ل�ا موي�س ،من ال�ش ��ارع من
قبل رجال م�سلحين في �شاحنة �صغيرة.
وق ��ال م�س� ��ؤول حكومي تحدث �ش ��ريطة
عدم الك�ش ��ف عن هويته ب�سبب ح�سا�سية
الموق ��ف� ،إن ��ه يعتق ��د �أن الخاطفي ��ن لهم
�صالت بف�ص ��ائل مدعومة من �إيران .وقد
�أفرج ��ت عنه ��ا ق ��وات الأم ��ن الجمعة في
�شرقي بغداد.
ي�ض ��اف �إلى ال�ض ��غوط التي يتعر�ض لها
الكاظمي االقت�صاد المك�سور الذي ورثه،

وال ��ذي �أ�ص ��بح الآن �أ�س ��و�أ ب�س ��بب ت�أثير
وب ��اء الفايرو�س التاج ��ي ،ونق�ص الدعم
الوا�س ��ع النط ��اق لأي برنام ��ج لمعالج ��ة
ذلك.
ف ��ي الأ�ش ��هر الأخيرة� ،أ�ص ��بح الها�ش ��مي
�أكثر �ص ��راحة ح ��ول الإفالت م ��ن العقاب
ال ��ذي تعمل به بع�ض الميلي�ش ��يات .وفي
مقال ��ه الأخي ��ر ،الذي ن�ش ��ر قب ��ل �أيام من
وفاته ،جادل ب�أن ��ه يمكن �أن يلقى القب�ض
عليه ��م ،و�إن كان بب ��طء لتجن ��ب "معركة
ك�سر العظام".
كواح ��د م ��ن �أكث ��ر المحللي ��ن احترا ًم ��ا
ً
مرتبط ��ا
ف ��ي الع ��راق ،كان الها�ش ��مي
ً
ارتباطا جيدًا ب�شخ�ص ��يات رئي�س ��ة داخل
الميلي�ش ��يات .لكن غ ��ارة الطائرات بدون
طيار الأميركية ف ��ي كانون الثاني والتي
�أ�س ��فرت ع ��ن مقت ��ل الجن ��رال الإيران ��ي
قا�س ��م �س ��ليماني و�أب ��و مه ��دي المهند�س
قلب ��ت م ��كان الميلي�ش ��يات ،وف ًق ��ا لخبراء
يراقب ��ون الجماع ��ات ،وتغيي ��ر طريق ��ة
عملها ومن ي�سيطرون عليها .لذلك عندما
بد�أ الها�ش ��مي يتلقى تهدي ��دات بالقتل من
�صفوفهم في الأ�شهر الأخيرة ،بما في ذلك
كتائب حزب الله ،كان في حيرة من كيفية
الرد.
وكتب ريناد من�ص ��ور ،زمي ��ل �أبحاث في
برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا:
"كان ب�إمكان ��ه االت�ص ��ال بالمهند� ��س �أو
[الآخرين] لفهم التهدي ��دات التي واجهها
ب ��ل وربم ��ا التخفي ��ف منه ��ا ،لم يع ��د هذا
الخي ��ار موج ��ودًا .لق ��د اختف ��ت جمي ��ع
�ص�ل�اته البارزة في الح�ش ��د ال�شعبي ولم
ي�ستطع ال�سيطرة على الجماعات المارقة
ب�شكل متزايد".
وق ��ال محلل ��ون �سيا�س ��يون �إن القت ��ل
الم�س ��تهدف ل�س ��ليماني والمهند�س جعل
فج�أة من ال�صعب على �أي زعيم ال�سيطرة
على �شبكة مجز�أة من الجماعات الم�سلحة
�أو التحدث عنها.
ويق ��ول الخب ��راء الذي ��ن يتبع ��ون ق ��وة
القد� ��س ،جن ��اح العملي ��ات الخارجي ��ة
لق ��وات الحر�س الث ��وري الإيراني ،التي

تدع ��م الجماعات ف ��ي الع ��راق� ،إن خليفة
�س ��ليماني� ،إ�س ��ماعيل قا�آني� ،أ�صبح �أكثر
تعم� �دًا ،حيث �أ�ص ��در توجيهات وا�س ��عة
ولكنه ال يتدخل في العمليات اليومية.
وق ��ال علي الفون ��ة ،وهو زمي ��ل �أقدم في
معهد دول الخليج العربية في وا�ش ��نطن:
"قا�آن ��ي ذك ��ي بما يكف ��ي لع ��دم محاولة
محاكاة �أ�س ��لوب القي ��ادة في �س ��ليماني،
ً
تفوي�ضا �أكبر للم�س�ؤوليات
وهو ما يعني
للقادة الميدانيين".
كم ��ا ان م ��وت المهند� ��س اح ��دث �ش ��رخا
بيت الف�ص ��ائل .وتقول م�صادر الف�صائل
وم�س� ��ؤولون �أميركي ��ون وعراقي ��ون �إن
بديل ��ه �أب ��و ف ��دك المحم ��داوي ا�س ��تغرق
�شهو ًرا عدة ولي�س لديه نف�س القدرة على
ت�شكيل موقف م�شترك بين الجماعات.
وق ��ال �أحد الم�س� ��ؤولين الأميركان ،الذي
تح ��دث ب�ش ��رط عدم الك�ش ��ف ع ��ن هويته
ب�سبب ح�سا�س ��ية الموقف" :من ال�صعب
تتبع الجميع .نحن نرى ت�أثير ذلك الآن"،
عندم ��ا تح ��دث هجم ��ات �ص ��اروخية �أو
كمائن ،تتبناها ف�ص ��ائل ل ��م تكن معروفة
من قبل وال تزال ع�ضويتها غير معروفة.
وقال �أحد الم�س�ؤولين العراقيين� ،إنه من
غير الوا�ضح ما �إذا كانت هذه المجموعات
المن�ش ��قة �أو الملي�ش ��يات القائم ��ة الت ��ي
ت�ستخدم ا�سمًا �آخر ،وبالتالي ف�إن كبحها
"يبدو وك�أنه مطاردة الأ�شباح".
ويقول الم�ساعدون ال�سيا�سيون للكاظمي
ومراقب ��و حقوق الإن�س ��ان �إنهم ي�ش ��كون
ب�ش� ��أن م ��ا يمك ��ن �أن يحقق ��ه التحقيق في
مقتل الها�ش ��مي .على الأكث ��ر ،قال العديد
من الحلفاء ال�سيا�س ��يين �إنه ��م يتوقعون
محاكم ��ة جنائية للم�س ��لح ،دون الخو�ض
في من �أعطى الأمر ولماذا.
وقال عزيز الربيعي� ،صحفي عراقي مقيم
الآن في �إقليم كرد�ستان العراق" :اعتقدنا
�أن هذه الأقالم وهذه الأ�صوات المعار�ضة
للميلي�ش ��يات كان ��ت بداية جدي ��دة� .أظهر
موت ه�شام �أن الدولة العراقية وقانونها
مجرد حبر على ورق".
 عن :وا�شنطن بو�ست
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تظاهرات الكهرباء تت�صاعد في النا�صرية وعدد من الأق�ضية والنواحي
 ذي قار  /ح�سني العامل
جت� �دّدت التظاه ��رات املطلبي ��ة يف مرك ��ز
مدين ��ة النا�صري ��ة وع ��دد م ��ن الأق�ضي ��ة
والنواحي �أم�س االحد (  26متوز 2020
) احتجاج ًا على تقلي�ص �ساعات التجهيز
واالنقط ��اع املتك ��رر للتي ��ار الكهربائ ��ي ،
وفيم ��ا �أ�ش ��اروا اىل �أن جتهي ��ز حمافظ ��ة
ذي ق ��ار ال يتع ��دى � 10ساع ��ات يف اليوم
م ��ع انقطاع يتك ��رر كل ن�صف �ساعة خالل
�ساع ��ات التجهي ��ز  ،ك�ش ��ف م�ص ��در مطلع
�أن حج ��م الأموال امل�صروف ��ة على �صيانة
حمطة كهرب ��اء النا�صرية احلرارية خالل
� 17سن ��ة يعادل قيمة �شراء �أربع حمطات
حديثة توفر  2000ميكا واط بد ًال من هذه
املحطة املتهالكة التي يقدر معدل انتاجها
احلايل بـ  400ميكا واط تقريب ًا .
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين �أحم ��د التميم ��ي
للم ��دى �إن " املئ ��ات م ��ن املتظاهري ��ن يف
مرك ��ز مدينة النا�صرية وع ��دد من �أق�ضية
ونواح ��ي حمافظ ��ة ذي ق ��ار خرج ��وا
للمطالب ��ة بحقوقه ��م امل�شروع ��ة وتوف�ي�ر
الكهرب ��اء " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " �إح ��دى
التظاهرات انطلقت م ��ن �ساحة احلبوبي
و�س ��ط النا�صرية باجتاه حمط ��ة كهرباء
النا�صري ��ة احلراري ��ة  ،فيم ��ا انطلق ��ت
تظاه ��رات �أخ ��رى يف كل م ��ن ق�ض ��اء
�س ��وق ال�شي ��وخ وناحي ��ة �سي ��د دخي ��ل
ومناط ��ق �أخ ��رى تع ��اين م ��ن االنقط ��اع
املتك ��رر يف التي ��ار الكهربائ ��ي وتقلي�ص
�ساع ��ات التجهيز اىل �أق ��ل من � 10ساعات
باليوم".
و�أو�ض ��ح التميم ��ي �أن " متظاه ��ري
النا�صري ��ة جتمع ��وا �أمام حمط ��ة كهرباء
النا�صري ��ة وطلب ��وا لق ��اء مدي ��ر املحط ��ة

لإبالغه مبطالبهم �إال �أنه مل يخرج للقائهم
 ،مما �صعد ذلك يف املوقف".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال املتظاه ��ر حي ��در
الأزيرج ��اوي �إن " �أكرث من  500متظاهر
م ��ن �أه ��ايل النا�صري ��ة وناحي ��ة الفه ��ود
تظاه ��روا �أمام حمطة كهرب ��اء النا�صرية
وح�ي�ن مل يجدوا م ��ن يتفاعل مع مطالبهم
�أو يتحدث معهم اقتحموا املحطة ملواجهة
مديره ��ا ال ��ذي على ما يبدو غ ��ادر موقعه
قب ��ل و�صولهم " ،مبين� � ًا �أن " املتظاهرين
قرروا موا�صلة التظاهر واالعت�صام �أمام
املحطة حل�ي�ن �إقالة املدير وزيادة �ساعات
جتهيز الكهرباء".
و�أ�ض ��اف االزيرج ��اوي �أن " الكهرب ��اء
الي ��وم مت ��ر ب�أ�س ��و�أ حاالته ��ا فالتجهيز ال
يتع ��دى �ساعت�ي�ن مقاب ��ل �ساعت�ي�ن �إطفاء
وخ�ل�ال �ساعت ��ي التجهي ��ز ينقط ��ع التيار
الكهربائ ��ي �أكرث من �أربع م ��رات و�أحيانا
ينقطع ب�صورة تامة �أو يكون �ضعيف ًا وال
يتحم ��ل ت�شغيل �أجه ��زة التربيد" ،م�شري ًا
اىل �أن " ارتف ��اع درجة احلرارة اىل �أكرث
من ن�صف درجة الغليان وتقلي�ص �ساعات
جتهي ��ز الكهرباء وتق ��ادم ال�شبكات وعدم
قدرته ��ا على ا�ستيع ��اب االحمال املطلوبة
فاق ��م م ��ن معان ��اة الأه ��ايل م ��ن االنقطاع
املتكرر للكهرباء "،
و�أردف االزيرج ��اوي �إن " �أزمة الكهرباء
وانقطاعه ��ا املتكرر يف ظل �أجواء �ساخنة
ج ��د ًا ت�سب ��ب بظهور �أمرا� ��ض جلدية عند
العدي ��د م ��ن املواطنني وال�سيم ��ا االطفال
وكبار ال�سن كما ت�سب ��ب بزيادة ملحوظة
يف امل�شاكل الأ�سرية هذا ناهيك عن ت�سببه
بعط ��ل الكث�ي�ر م ��ن االجه ��زة الكهربائية
نتيجة تذبذب التيار الكهربائي".
ويف ذات ال�سي ��اق توا�صل ��ت التظاهرات

املطلبي ��ة يف ق�ض ��اء �س ��وق ال�شيوخ ( 29

ك ��م جنوب النا�صرية ) لليوم ال�سابع على
التوايل للمطالبة بتح�سني �ساعات جتهيز
الكهرباء و�إقال ��ة قائممقام الق�ضاء ح�سني
فرج وم ��دراء الدوائر املتلكئني يف تقدمي
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة للأحي ��اء واملناطق
ال�سكنية  ،وقد �أقدم املئات من املتظاهرون
على ت�صعيد فعالياتهم االحتجاجية وغلق
الطرق بالإطارات املحروقة.
يف ح�ي�ن جت ��ددت التظاه ��رات يف ناحية
�سي ��د دخي ��ل (  20ك ��م �ش ��رق النا�صرية )
للمطالب ��ة بتح�س�ي�ن اخلدم ��ات وال�سيم ��ا
جتهي ��ز الطاق ��ة الكهربائي ��ة � .إذ جتم ��ع
الع�شرات املتظاهري ��ن �أمام �شعبة �صيانة
الكهرب ��اء احتجاج ًا عل ��ى تقلي�ص �ساعات
التجهي ��ز واالنقط ��اع املتك ��رر للتي ��ار
الكهربائي.
وم ��ن جانبه ق ��ال م�ص ��در مطل ��ع يف �أحد
دوائ ��ر الكهرباء للم ��دى �إن " حمافظة ذي

ق ��ار حتت ��اج لنحو  1800مي ��كا واط ل�سد
حاجته ��ا م ��ن الكهرباء يف ح�ي�ن التجهيز
احل ��ايل ال يتج ��اوز  1100مي ��كا واط
و�أحيان� � ًا ينخف� ��ض اىل �أقل من  900ميكا
واط"  ،مبين� � ًا �أن " مع ��دل �إنتاج حمافظة
ذي ق ��ار من الطاق ��ة الكهربائية ال يتجاوز
 700مي ��كا واط ويت ��وزع بواق ��ع 400
مي ��كا واط م ��ن �إنت ��اج حمط ��ة النا�صرية
احلراري ��ة و  275مي ��كا واط م ��ن املحطة
الغازي ��ة  ،و�إن املحافظ ��ة ت�ستعني باملركز
الوطن ��ي لتغطي ��ة النق� ��ص احلا�ص ��ل يف
جتهيز الطاقة ".
واو�ض ��ح امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ذكر
ا�سم ��ه كون ��ه غ�ي�ر م� ��أذون ل ��ه بالت�صريح
لو�سائ ��ل االع�ل�ام �أن " ت�شغي ��ل املحافظة
بواق ��ع � 4ساع ��ات مقاب ��ل �ساعت�ي�ن �إطفاء
يتطلب جتهي ��ز املحافظة ب�أكرث من 1350
مي ��كا واط " ،و�أ�ض ��اف �أن " حمافظ ��ة ذي
قار ال تعاين فقط من م�شكلة انتاج الطاقة

الكهربائي ��ة و�إمنا من م�شاكل مرتاكمة يف
كام ��ل املنظوم ��ة املتمثلة بتولي ��د وانتاج
الطاق ��ة و�شب ��كات نق ��ل الطاق ��ة و�شبكات
التوزيع واملحطات الثانوية".
وك�ش ��ف امل�ص ��در �إن " الكثري م ��ن مناطق
املحافظ ��ة تعاين من تقادم �شبكة الكهرباء
واختن ��اق حمط ��ات النق ��ل واملحط ��ات
الثانوي ��ة وه ��ذا م ��ا يت�سب ��ب بالكث�ي�ر من
امل�ش ��اكل والإنهي ��ار املتك ��رر يف اخلطوط
وال�شب ��كات " ،مبين� � ًا �أن " مناط ��ق
�سديناوي ��ة و�سوق ال�شي ��وخ وحي الفداء
بالنا�صري ��ة واملناط ��ق املرتبط ��ة مبحطة
�شم ��ال النا�صرية ومناط ��ق �أخرى الزالت
تع ��اين من اختناق �شديد ناجم من �ضغط
الأحمال الفائقة ".
الفت� � ًا اىل �أن " املناط ��ق املذك ��ورة ب ��ات
يتع ��ذر حت ��ى ت�شغيلها وفق نظ ��ام ( × 4
 ) 2لأن ال�شبك ��ة �سرعان ما تنهار وتن�صهر
اخلط ��وط وتتعط ��ل املح ��والت الفرعي ��ة

الت ��ي تغ ��ذي املناط ��ق املذك ��ورة" ،منوه ًا
اىل �أن " حمافظ ��ة ذي ق ��ار حت ��ى ل ��و مت
جتهيزها بكام ��ل حاجتها م ��ن الكهرباء ال
ميك ��ن ت�شغيل االحي ��اء ال�سكنية فيها على
مدار � 24ساعة ب�سبب تهالك وتقادم معظم
مفا�ص ��ل املنظوم ��ة الكهربائي ��ة واختناق
املحطات التي تعمل حالي ًا فوق طاقتها".
و�أك ��د امل�ص ��در �أن " املحافظ ��ة بحاجة اىل
حمط ��ات(  ) Kv 132وحمط ��ات ثانوية (
 ) Kv 11 / 33ف�ض�ل ً�ا عن حموالت فرعية
 380فول ��ت ناهي ��ك ع ��ن ت�أهي ��ل و�صيانة
�شبكات النقل والتوزيع ".
وع ��ن حج ��م االم ��وال امل�صروف ��ة لت�أهيل
منظوم ��ة الطاق ��ة الكهربائية ق ��ال امل�صدر
�إن " حج ��م الأم ��وال التي انفقته ��ا وزارة
الكهرباء على �أعمال �صيانة حمطة كهرباء
النا�صرية احلراري ��ة خالل الأعوام الـ 17
املن�صرمة يعادل قيمة �شراء �أربع حمطات
حديث ��ة توف ��ر  2000مي ��كا واط ب ��د ًال من
ه ��ذه املحطة املتهالكة التي يعود ان�شا�ؤها
اىل �سبعينيات القرن املا�ضي والتي يقدر
مع ��دل انتاجها احلايل ب� �ـ  400ميكا واط
تقريب� � ًا " ،الفت� � ًا اىل �أن " الأ�ص ��رار عل ��ى
بق ��اء حمطة متهالك ��ة يف اخلدمة من دون
ال�ش ��روع با�ستبداله ��ا مبحط ��ات حديث ��ة
يع ��ود ال�ستف ��ادة امل�س�ؤول�ي�ن م ��ن �أم ��وال
ال�صيانة الدورية للمحطة ".
و�أك ��د امل�ص ��در �أن " بع� ��ض امل�س�ؤول�ي�ن
�أ�صبحوا من االثرياء م ��ن واردات �أموال
ال�صيانة".
وكانت احلكومة املحلية يف ذي قار �أقدمت
ي ��وم الأربع ��اء (  22مت ��وز  ) 2020عل ��ى
اعتم ��اد تكتيك جديد للتعاط ��ي مع مطالب
املتظاهري ��ن الداع�ي�ن لإقال ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
الفا�شلني والفا�سدين واملتلكئني يف تقدمي 2020

اخلدمات الأ�سا�سية  ،وذلك من خالل منح
عدد من القائممقامني من بينهم قائممقاما
اجلباي� ��ش و�س ��وق ال�شي ��وخ �إج ��ازات
اعتيادي ��ة و�إجباري ��ة مل ��دة حم ��ددة يف
حماول ��ة المت�صا�ص غ�ض ��ب املتظاهرين ،
الذين مازالوا يجددون فعالياتهم املطلبية
يف العدي ��د م ��ن الوح ��دات الإداري ��ة يف
املحافظة املذكورة.
وكان املئ ��ات م ��ن املتظاهري ��ن الغا�ضبني
يف حمافظة ذي قار اقتحموا يوم االحد (
 19متوز  ) 2020ال�سياج اخلارجي ملبنى
املحافظ ��ة وذل ��ك بع ��د جت ��دد التظاهرات
املطالب ��ة ب�إقالة م ��دراء الدوائر احلكومية
الذين جرى تعيينهم وفق مبد�أ املحا�ص�صة
احلزبي ��ة  ،وفيم ��ا لوحوا ب�إقال ��ة املحافظ
يف ح ��ال تل ��ك�أ مبحا�سب ��ة امل ��دراء املقالني
وتقدميه ��م اىل الق�ض ��اء � ،أعل ��ن حماف ��ظ
ذي ق ��ار وعرب ت�سجيل فيديوي عن �إطالق
عدة قرارات �إدارية تت�ضمن امل�صادقة على
�إقالة قائممقام النا�صرية و�إقالة وتغيري 8
مدراء ور�ؤ�س ��اء وحدات �إدارية وذلك بعد
�أن تعذر عليه مواجهة ح�شود املتظاهرين
والتحدث �إليهم ب�صورة مبا�شرة.
وكانت التظاه ��رات املطلبية يف حمافظة
ذي ق ��ار قد جتددت خ�ل�ال الأ�سبوع الأول
م ��ن �شهر �أي ��ار  2020يف مواق ��ع متفرقة
م ��ن املحافظة  ،ففي الوق ��ت الذي انطلقت
في ��ه تظاه ��رة ليلي ��ة يف ق�ض ��اء �س ��وق
ال�شي ��وخ جنوب ��ي النا�صري ��ة للمطالب ��ة
ب�إقال ��ة قائممق ��ام الق�ض ��اء والتحقيق يف
م�ص�ي�ر  11ملي ��ار دين ��ار  ،دع ��ا موظف ��و
العقود يف �شركة نفط ذي قار اىل �إ�صدار
�أوامر مبا�شرة لهم و�إدراج التخ�صي�صات
املالية لرواتبهم �ضمن قانون موازنة عام
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تو�ضيحات

عم��ن طال��ب درج��ال بفتح
 وبم��اذا ت��رد ّ
تحقيق في المو�ضوع؟

()2-2
�أك ��د د�.أحمد ريا�ض وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة
ال�ساب ��ق� ،أن ر�سالة اللجن ��ة الأوملبية الدولية
ح�صنتْ انتخاب ��ات املكت ��ب التنفيذي اجلديد
ّ
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية م ��ن تف� � ّرد رئي�سها
ال�ساب ��ق مب�صريه ��ا وترك ��تْ للجمعي ��ة
العمومي ��ة اتخاذ ق ��رار ت�شكيل جلنت ��ي كتابة
النظام الداخلي واال�ش ��راف على االنتخابات
بالت�شاور مع وزير ال�شب ��اب والريا�ضة ،الفت ًا
اىل وج ��وب �إع ��ادة تو�صي ��ف اخلب�ي�ر قبي ��ل
و�ض ��ع معاي�ي�ر اختي ��اره �ضم ��ن ال�شخ�صيات
الت ��ي قدّمتْ خدم ��ات جليل ��ة للريا�ض ��ة بعيد ًا
ع ��ن جمام�ل�ات االحت ��ادات! ع ��اد ًا قط ��ع املال
عن االحت ��اد الك�س ��ول مبثابة جتمي ��د ن�شاطه
التخ�ص�صية للم�شاركة
وا�ستعا�ضته باملدار�س
ّ
يف البط ��والت والدورات القاري ��ة والأوملبية
عقاب ًا على �ضعف نتائج منتخباته.
وي ��رى ريا� ��ض يف اجل ��زء الثاين م ��ن حديثه
املو�سع للمدى� ،أن ت�أكيد دخوله املناف�سة على
ّ
رئا�س ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية م ��ن عدمه
م ��ازال مب ّك ��ر ًا ب�إنتظ ��ار الآلي ��ات وال�ضوابط
الت ��ي جتي ��ز ل ��ه الرت�شي ��ح ،مف ّن ��د ًا اتهام ��ات
الف�س ��اد والطائفية الت ��ي طالت وزارت ��ه �إبان
�إج ��راء التعيينات عل ��ى مالكاته ��ا ،كا�شف ًا عن
�ضغ ��وط حزبية "�شخ�صي ��ة" طالبته بالعدول
ع ��ن بع� ��ض الق ��رارات اخلا�صة بلجن ��ة ،140
وم� ّؤ�ش ��ر ًا ح ��االت ع ��دة ق ّيدتها الرقاب ��ة املالية
كخروق �أه ��درتْ املال الع ��ام ومت �إحالتها اىل
الق�ض ��اء ،و�ش� ��ؤون �أخرى تخ� �ّ�ص موقفه من
حمكم ��ة (كا� ��س) يف ق�ضي ��ة احت ��اد ال�سباحة،
وتنظي ��م العراق ك�أ�س اخلليج  25يف الب�صرة
عرب ال�سطور التالية من احلوار.

للأ�س ��ف بع� ��ض املغر�ض�ي�ن �أ ّلب ��وا ال ��رواد�ض ��د الوزارة بحج ��ة �أن املبل ��غ م�صروف من
املالي ��ة وال ُيعرف م�صريه ،فه ��ذه �أموال دولة
ال ت�أخذه ��ا ال ��وزارة وت�ضعه ��ا يف جي ��وب
م�س�ؤوليه ��ا ،ب ��ل ر�صي ��د يف البن ��كُ ،ي�ص ��رف
املخ�ص�صة لل ��وزارة على �شكل
م ��ن امليزاني ��ة
ّ
�أب ��واب ثابت ��ة وحم� �دّدة مت� � ّر عل ��ى الرقاب ��ة
وتواف ��ق عليه ��ا قبل ال�ص ��رف ،وعن ��د معرفة
الوزي ��ر عدنان درجال باملو�ضوع طلب بع�ض
التو�ضيح ��ات حول ��ه ،وتف ّه ��م دواع ��ي ت�أخري
املنحة ل�شهر كانون الأول .2019
متقاعدون بال رواتب

وي�ستف�سر
وين�س ��ق
معلوم ��ات ب�أن ��ه يتح� � ّرك
ِ
ّ
ويتابع مع جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية،
م�سودة النظ ��ام الداخلي
ث ��م ال ب ّد من عر� ��ض ّ
عل ��ى وزارته لأنه م ��ن خالله ��ا �س ُيعر�ض على
جمل� ��س �شورى الدولة ال ��ذي �سي�صدر النظام
ما يعني وجوب ًا ت�ضمني ر�أي الدولة.
�أ�شخا�ص م�ستق ّلون

المثل��ى الختيار لجن��ة كتابة
 م��ا ال�صيغ��ة ُ
النظام الداخلي؟

�ستمر مجاملتها ثانية دون وقفة؟
هل
ّ

بتخ�ص�ص ��ه،
 كال  ،يج ��ب و�ص ��ف اخلب�ي�رّ
فمث�ل ً�ا الكاب�ت�ن ف�ل�اح ح�س ��ن م ��ع احرتامن ��ا
لتاريخ ��ه وخربت ��ه يف ك ��رة الق ��دم ،كي ��ف مت
اختياره كخبري يف لعب ��ة القو�س وال�سهم ،ما
ه ��ي معلوماته عنه ��ا؟ وبالن�سب ��ة لآخرين عن
الرماي ��ة واملالكم ��ة والتجذي ��ف وغريه ��ا هل
يعرفون �شيئ ًا ع ��ن م�سابقاتها؟ �إن كان الق�صد
يف من ��ح كت ��اب التمثيل ب�صفة خب�ي�ر اعتزاز ًا
بخدم ��ات الريا�ض ��ي ال ب� � ّد م ��ن تغي�ي�ر �صفته
اىل ع�ض ��و �ش ��رف يف االحت ��اد ولي� ��س خبري ًا
�أ�سوة بعديد الأندي ��ة واالحتادات التي متنح
الع�ضوي ��ة ال�شرفي ��ة لأ�شخا� ��ص داعم�ي�ن مل
يدخلوا انتخاباتها.

 ل ��و كان الأم ��ر من ��اط بي ،الخ�ت�رت ت�شكيلجلن ��ة م�ستقل ��ة وقانونية من ا�سم ��اء ريا�ضية
بعي ��دة ع ��ن النزاع ��ات ال�شخ�صي ��ة القدمية -
جت ّنب� � ًا لت�أثريه ��ا ال�سلبي على فح ��وى النظام
لجنة انتقالية
 تت�ش ��اور م ��ع كل املعني�ي�ن وه ��م وزارةعجز حمودي
 كيف قر�أتم ر�سالة الأولمبية الدولية وهي ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واجلمعي ��ة العمومي ��ة
ت�س ّلم م�س�ؤولية االنتخابات الجديدة للكابتن ممثلة باالحتادات الريا�ضي ��ة وجلنة ال�شباب  م�ض��ت الأولمبي��ة الوطنية ط��وال ال�سنين
المارة م�ستنزف��ة �أموا ً
ال طائل��ة دون تحقيق
رعد حم��ودي الذي فقد �شرعيته ق�ضائي ًا مع والريا�ض ��ة الربملاني ��ة من �أج ��ل �صياغة نظام
ّ
داخلي يليق بالريا�ضة العراقية ويتطابق مع منج��زات كبي��رة ،كي��ف ال�سبي��ل ال�ستثم��ار
المنتخب في �شباط 2019؟
التنفيذي ُ
 بداي ��ة ال ب ّد �أن نع ّرج عل ��ى م�س�ألة مهمة �أنه حتديث ��ات النظام ال ��دويل ،ولدين ��ا �أ�شخا�ص الميزاني��ة ال�ضخم��ة ف��ي دورات الأ�سي��اديف نظ ��ام اللجن ��ة الأوملبية الدولي ��ة ال يوجد م�ستق ّل ��ون ق ��ادرون عل ��ى عبور ه ��ذه املرحلة والأولمبياد؟
 �إذا ما �أردنا حتقيق املنجزات ،ال ب ّد �أن تكونم�س ّم ��ى (هيئ ��ة م�ؤقتة خارجي ��ة) مثلما احلال ال�صعبة.
لدين ��ا خارطة طري ��ق نحو الأه ��داف ،وكيفية
يف احتاد كرة الق ��دم ،فالنظام الداخلي للفيفا
�إ�سقاط ال�شك!
اال�ستفادة من الأموال ،وم ّرة �صارحت الكابنت
ي�سم ��ح بت�شكي ��ل هيئ ��ة تطبيعي ��ة م�ؤقت ��ة من
خ ��ارج جمل�س �إدارة االحتاد كالتي �س ّماها يف � أث��ار البع���ض م�س�أل��ة تحيي��د العمومي��ة رع ��د حمودي ع ��ن ذل ��ك و�أك ��د يل �أن الأدوات
الثالث من ني�سان  2020كي تدير عمله والتي وج��ود الكابتن حم��ودي ،و�إبع��اده عن كتابة املتوف ��رة ال ت�ساع ��ده عل ��ى �إيج ��اد احلل ��ول،
ت�ألف ��ت من �إي ��اد بنيان رئي�س� � ًا ود�.شامل كامل النظ��ام الداخل��ي واال�ش��راف المبا�ش��ر عل��ى وعج ��ز ع ��ن تقلي� ��ص ع ��دد موظف ��ي الأوملبية
نائب ًا للرئي�س وع�ضوية د�.أحمد علي ود�.أ�سعد االنتخاب��ات ،كونه جزءاً م��ن مكتب تنفيذي و�إال تع ّر�ض اىل هجمة �إعالمية كبرية� ،أما �أن
الزم ود.راف ��د عب ��د الأمري ،بع ��د مقابلتهم من �أبطل��ت �شرعيت��ه ق�ضائي ًا ،هل ت�ؤي��د ذلك �أم تذه ��ب  % 70من ميزاني ��ة الأوملبية كرواتب
ذل ��ك م ��ا �أث ��ار ا�ستغ ��راب م�س� ��ؤويل الأوملبية
خا�ص ��ة ك ّلفته ��م بكتاب ��ة النظام ال؟
جلن ��ة دولي ��ة ّ
الداخل ��ي و�إج ��راء االنتخاب ��ات ،لذلك مزجت  -ر�سال ��ة اللجن ��ة الأوملبية الدولي ��ة رمَتْ كرة الدولية �أنف�سهم عندم ��ا علموا بحجم الأموال
تخ�ص� ��ص
الأوملبي ��ة الدولية بني �أمري ��ن� ،أو ًال اختيارها التدب�ي�ر يف �ساح ��ة اجلمعية العمومي ��ة ،ف�إذا املو ّزع ��ة للموظف�ي�ن مقاب ��ل ّ % 30
�شخ� ��ص واح ��د ال يحمل ت�سمي ��ة رئي�س جلنة �أق� � ّرتْ الأخرية ب�أن هناك جلنة م�ستق ّلة لكتابة للأن�شط ��ة والفعاليات ،فقال ��وا �أعملوا العك�س
خ�ص�صوا  % 30رواتب و % 70للأن�شطة.
�أوملبي ��ة وه ��و الكاب�ت�ن رع ��د حم ��ودي لإدارة النظ ��ام الداخل ��ي وجلن ��ة م�ستقل ��ة للأ�شراف
ّ
جلنة انتقالية �أمدها ثالثة ا�شهر ،وثاني ًا �أكدت عل ��ى االنتخابات ترفع ا�سماء هاتني اللجنتني
م�ساءلة منتخب
يف ر�سالته ��ا �أن ��ه (حم ��ودي) ال ميتل ��ك القرار اىل الأوملبي ��ة الدولي ��ة ول ��ن تعرت� ��ض عليهم،
وح ��ده ،وال ب� � ّد �أن يت ��م الت�شاور ب�ي�ن وزارة وهذا م ��ا �أكدت ��ه ر�سالتها ب� ��أن ال ��ر�أي الأخري  ال نن�س��ى �أن االتح��ادات �شريك��ة ف��ي
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واجلمعي ��ة العمومي ��ة يق ّرر داخل االجتماع اال�ستثنائي املقبل ،و�أنا الم�س�ؤولية كما يفتر�ض� ،ألي�س كذلك؟
حم�صن من مع مق�ت�رح ت�سمية �أ�سم ��اء م�ستق ّل ��ة لي�س لهم  -ب ��كل ت�أكي ��د ،ولك ��ن ه ��ل مت حما�سبتها على
للأوملبي ��ة الوطنية ،ل ��ذا فالق ��رار
ّ
التف� � ّرد وي�صدر عن العمومية مع �أخذ م�شورة م�صلحة يف النظام الداخلي كي ي�سقط ال�شكك نتائجه ��ا بع ��د العودة م ��ن الإيف ��اد ،هل جرت
وزارة الريا�ض ��ة ،ومل تكت ��ف بذل ��ك ،بل تركت يف �أي ��ة فقرة تكتب فيما ل ��و مت ت�سمية ا�سماء م�ساءلته ��ا م ��اذا فعل ��ت يف البطول ��ة؟ وه ��ل
مم ��ن عمل يف املكتب امل�ستويات املقد ّمة هن ��اك تليق با�سم العراق؟
اخليار للعمومية كي ت�س ّم ��ي �أربعة ا�شخا�ص من االحت ��ادات ذاتها �أو ّ
مل نق ��ر�أ �أي بيان للأوملبية عن م�ساءلة منتخب
م�ستق ّل�ي�ن م ��ن خارجه ��ا يكملون م ��ع حمودي التنفيذي ال�سابق!
ما الحتاد لعبة با�ستثناء احتاد كرة القدم الذي
اللجن ��ة اخلما�سية التي م ��ن امل�ؤ ّمل �أن يح�سم
الخبراء ال�سبعة
مل تكن الأوملبية حتا�سبه ،بل اجلماهري عندما
�أمره ��ا ر�سمي� � ًا يف االجتم ��اع اال�ستثنائ ��ي
 جرى التعامل م��ع ال�شخ�صيات ال�سبعة التي يخفق منتخبنا يف حتقيق نتيجة م�ش ّرفة.
منت�صف �آب املقبل.
ر�أي الدولة

تف�سر التعاطي الخجول للوزير درجال
 ماذا
ّ
مع الر�سال��ة الدولية حت��ى الآن؟ فيما تبقى
المع�ضل��ة الأبرز هي كتاب��ة النظام الداخلي
للأولمبي��ة ،هل ترى وجوب ًا �أن يكون للوزارة
الي��د الطولى في كتابت��ه �أم تتبنى العمومية
ذلك؟

 دعن ��ي �أخ�ب�رك �أو ًال �أن ��ه يج ��ب ن�ش ��ر ن� ��صالنظ ��ام الداخلي باللغ ��ة الإنكليزية والعربية
يف و�سائل الإعالم ح�سب املادة  15من قانون
اللجن ��ة الأوملبية  29ل�سن ��ة  2019التي تن�ص
حُ
(ت� �دّد �آلي ��ات انعق ��اد اجتماع ��ات اجلمعی ��ة
واملكت ��ب التنفي ��ذي و�س�ی�ر العم ��ل فیهم ��ا
والن�صاب و�آلیة الت�صويت واالنتخاب بنظام
داخل ��ي ی�ص ��دره رئی� ��س اللجن ��ة وين�ش ��ر يف
اجلري ��دة الر�سمية) وعلى اجلمعية العمومية
االط�ل�اع عل ��ى الن�سخت�ي�ن م ��ن �أج ��ل املطابقة
بينهم ��ا لئ�ل�ا تق ��ع يف نف� ��س خط� ��أ اجلمعي ��ة
العمومي ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم �أي ��ار ، 2017
ّ
تتو�ضح جميع الفق ��رات ،وعلى �ضوئها
حتى
ت�س�ي�ر العملي ��ة االنتخابية م ��ن دون م�شكالت
و�ش ��كاوى ،وبالن�سبة للكاب�ت�ن عدنان درجال
مل يرتك مو�ض ��وع الأوملبية دون متابعة ،لديّ

قدّ م��ت خدم��ات للريا�ض��ة م��ن دون �ضوابط
ُمحكم��ة و�أعتمدوا ف��ي انتخاب��ات الدورتين
الما�ضيتي��ن ،ه��ل ترى وج��وب تغيي��ر �صفة
تمثيلهم �أم الإبقاء على طريقة اختيارهم؟

 �أ�سا�س� � ًا الرق ��م  7لي�س فر�ض� � ًا قانوني ًا ،رمباتخت ��ار �شخ�ص� � ًا واح ��د ًا �أو خم�س ��ة �أو رمب ��ا
�إلغاءه ��م ،وقب ��ل ذل ��ك ال ب� � ّد �أن يت ��م تو�صيف
اخلب�ي�ر� ،إذ �سب ��ق �أن ناق�ش ��تُ املمث ��ل الدويل
حي ��در فرمان بح�ضور الكاب�ت�ن رعد حمودي،
قل ��ت له يج ��ب �أن نف ّرق بني اخلب�ي�ر وبني َمن
يقدّم خدمات جليل ��ة للريا�ضة العراقية ،فمث ًال
من املمكن �أن �أق� �دّم تلك اخلدمات لكنني ل�ست
خب�ي�ر ًا .ومعنى اخلبري�أن يك ��ون لديه مت ّر�س ًا
يف �صنفه ،ومن املمكن هو بارع يف احل�سابات
تخ�ص�ص �آخر؟ م�شكلتنا
ويتع ّذر اعتم ��اده يف ّ
�أننا حدّدنا العدد يف النظام ،لكننا مل ن�ضع لهم
الت�صنيف ،وعند تطاب ��ق ال�شروط على ثالثة
�أو�أربع ��ة خ�ب�راء ميك ��ن للعمومي ��ة �أن تختار
واحد ًا منهم بال �ضري.
ع�ضو �شرف

جاملة
 ف��ي كل الأح��وال هن��اك اتح��ادات ُم ِ
منح��ت كت��ب تمثيله��ا لأ�شخا�ص ل��م يمار�سوا
بحجة تقديرها لما قدّ موه للريا�ضة،
�ألعابه��ا
ّ

تجميد االتحاد

� إذا م��ا ا�ستبعدن��ا خيار �أعف��اء وزير ال�شباب
�أو رئي���س الأولمبي��ة لرئي���س اتح��اد م��ا من
من�صب��ه كما يح�صل ف��ي دول الخليج مث ً
ال ،ما
هو الإجراء المنا�سب لتقويمه؟

 ميكن لرئي� ��س الأوملبية �أو الوزير ا�ستدعاءرئي� ��س االحت ��اد املعن ��ي ويقول ل ��ه ب�صراحة
�إننا �سنو ِق ��ف �صرف امليزاني ��ة الحتادك لعدم
جدوى امل�شاركات اخلارجية و�ضعف النتائج،
ل�سنا جمربين على �صرف الأموال كي ت�سافر،
وميك ��ن حتوي ��ل مبل ��غ امليزاني ��ة اىل �أن�شطة
وفعّاليات خا�صة باللعبة ذاتها �ضمن املدار�س
التخ�ص�صي ��ة التابعة لل ��وزارة ،وهذه النقطة
ّ
حتدي ��د ًا كانت حمور حديثي يف مقر الأوملبية
الدولي ��ة وكذلك مع بع� ��ض االحتادات الدولية
م ��ن �أج ��ل �إيج ��اد بع� ��ض املعاجل ��ات اخلا�صة
بتوظي ��ف امل ��ال ،وذلك لع ��دم �سم ��اح القانون
ّ
بتدخلن ��ا يف �ش� ��ؤون االحت ��ادات الوطني ��ة،
ف�أ�شاروا يل بعدم ممانعتهم يف قبول م�شاركة
التخ�ص�صية �ضمن بطوالتهم
العبي املدار� ��س
ّ
القاري ��ة وخا�ص ��ة الفئ ��ات العمري ��ة مت ��ى م ��ا
وجدنا عدم جاهزية احتاد �أي لعبة يف ت�أهيل
منتخب ��ه ،وه ��و �أ�شب ��ه بتجميد عم ��ل االحتاد

تعمي ��م �أم ��ر تعيينهم تنفي ��ذ ًا لكت ��اب تن�سيبهم
ال�ص ��ادر م ��ن مكت ��ب رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
الك�س ��ول حني ُيقطع املال عن ��ه كي ي�شعر فيما بالعدد والأ�سماء.
بعد بقيمة الفارق بالنتائج املتح ّققة!
رئا�سة الأولمبية

 حدّ ثن��ا ب�صراح��ة :هل لدي��ك الرغبة في
التر�شيح لرئا�سة اللجنة الأولمبية الوطنية
للدورة المقبلة؟

 يف �أي موق ��ع �أج ��د نف�سي ق ��ادر على تقدمياخلدم ��ات لن �أتردّد حلظة واح ��دة بال�سعي له
وبثقة كبرية وفق� � ًا للقانون والآليات املعتمدة
بعي ��د ًا ع ��ن �إ�ش ��ارات الإع�ل�ام ع ّم ��ا حققن ��اه
للريا�ض ��ة فذلك يبقى ج ��زء ًا من واجباتنا ،وال
�أخف ��ي عنك مت مفاحتتي م ��ن ا�صدقاء مق ّربني
يف م�ؤ�س�سات ريا�ضي ��ة دولية وحملية لتويل
رئا�س ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة وطلب ��وا
توج ��ه وق ��رار �إزاء
ُم�سبق� � ًا �أن يك ��ون ل ��ديّ ّ
الرت�شي ��ح وتو ّقعوا وفق ًا لآرائه ��م ال�شخ�صية
جناح ر�ؤيتي وخربتي وعالقاتي اخلارجية،
فحفظ ��تُ انطباعاتهم عني كمعلومة ومل �أتخذ
القرار النهائ ��ي �إال بعد معرفة املنفذ القانوين
الذي ي�سمح يل باملرور اىل املوقع.
مقومات النجاح

 ه��ل تجد هناك موان��ع حقيقية تحول دون
دخولك المناف�سة على من�صب رئي�س اللجنة
الأولمبية؟

 علين ��ا معرف ��ة النظ ��ام االنتخاب ��ي اخلا�صلل ��دورة املقبلة ،ه ��ل ي�سمح لن ��ا بالدخول ،ثم
ول ��وج العمل ال يهمني ،بل النجاح يف مه ّمتي
كرئي� ��س للجن ��ة الأوملبي ��ة �إن ق� � ّررت خو� ��ض
املناف�س ��ة االنتخابي ��ة يف حينه ��ا ،واجلدي ��ر
بالذك ��ر �أنه ميك ��ن �أن �أر ّتب و�ضع ��ي مع عديد
االحتادات لدعمي يف الفوز باملن�صب ،لكن �إذا
علي
مل تكن هناك ّ
مقومات للنجاح من ال�صعب ّ
�أن �أدخل و�أف�شل مثلما ف�شل غريي!
لجان تحقيقية

�صح��ة ت�شكيل��ك لج��ان تحقيقي��ة
 م��ا
ّ
بخ�صو���ص تزوير ال�شهادات الدرا�سية لبع�ض
ال�شخ�صيات الريا�ضية وكذلك تقا�ضي رواتب
غي��ر م�ستحقة وطبيع��ة الواجبات الطوعية
في الأولمبية واالتحادات؟

�ضغط الحزب

تعر َ
�ضت الى �ضغوط م�ؤثرة على م�صلحة
 هل ّ
الريا�ض��ة من الحزب �أو الكتل��ة �أثناء ممار�سة
واجباتك؟

ّ
بالتدخل
 كال ،ف�آلي ��ات عمل احل ��زب ال ت�سمحيف �ش� ��ؤون ال ��وزراء ،وحت�ت�رم حري ��ة العمل
والق ��رار املدرو�س ،ورمبا كان ��ت هناك بع�ض
الآراء التي نقلت يل ب�شكل �شخ�صي رامت اىل
�إغ�ل�اق بع�ض امللفات يف جلن ��ة القرار � 140أو
املتعلق ��ة بالأوملبية ذاتها ،ف�أكدت لهم �أن القرار
�صادر ع ��ن الدولة وميثل نظ ��ام الوزارة ،ولن
�أتراجع عن قراري  ،فتفهّموا ذلك.
�شكوى كا�س

 لج���أ رئي�س اتح��اد ال�سباح��ة ال�سابق �سرمد
عبدالإله الى محكمة كا�س الدولية ال�سترداد
من�صبه من غريمه خالد كبيان في انتخابات
َزعم (�سرمد) تمهي��دك لها من خالل الت�أثير
عل��ى بع���ض الريا�ضيي��ن ويحتف��ظ بر�سال��ة
�صوتي��ة ل��ك كوثيقة ف��ي الملف ،م��ا توقعك
لنتيجة �شكواه؟

 ل ��ن يك ��ون هن ��اك �أي مك�س ��ب لق�ضيت ��ه يفحمكم ��ة كا� ��س ،وبالن�سب ��ة لت�سري ��ب ر�سالتي
ال�صوتي ��ة كان ��ت مكامل ��ة عادي ��ة وحتدث ��ت بها
يف كل الأمكن ��ة ومنه ��ا على هام� ��ش اجتماعي
يف ل ��وزان ،قلتُ مل�س� ��ؤويل الأوملبي ��ة الدولية
�أن ��ا �أم ّثل �أعل ��ى �سلطة يف الريا�ض ��ة العراقية،
ف�إذا مل ّ
اتدخ ��ل فيما �أجده �أم ��ر ًا خاطئ ًا فحريّ
ب ��ي �أن �أت ��رك من�صبي� ،أما ع ��ن دواعي املكاملة
مع �أحد ر�ؤ�س ��اء الأندية يف كركوك فقد �سُ ئِلتُ
عن مو�ضوع ما و�أجبت ب�صراحة مبا�شرة وال
ت�أث�ي�ر له ��ا يف �شك ��وى �سرمد ك ��ون (كا�س) ال
تنظ ��ر لهكذا ن ��وع من الق�ضاي ��ا وال تتدخل يف
عمل الوزي ��ر و�ستطالبه بالع ��ودة اىل الق�ضاء
العراق ��ي� ،أي ل ��ن تنظ ��ر يف مل ّف ��ه �إال �إذا كان
هن ��اك خ ��رق يف القانون ال ��دويل للعبة ،وهذا
مل يح�صل.
�شبهة في ُمنحة!

 ع��دم �ص��رف ُمنح��ة الريا�ضيي��ن الأبط��ال
وال��رواد ل�شه��ر كانون الأول لع��ام  2019حتى
الآن �أث��ار لغط�� ًا كبي��راً ع��زاه البع���ض وجود
�شبهة ف�ساد مالي� ،أين الحقيقة؟

 مل �أ�ش� � ّكل جلان حتقيقي ��ة "�شخ�صية" طوالم ��دة وج ��ودي يف من�صبي ،ال�صحي ��ح طلبتُ
م ��ن الرقابة املالية ح�سب القرار � 140أن تفتح
امللف املايل من عام  2003حتى الآن ،وي�شمل  -ال توج ��د �شبه ��ة ف�س ��اد �أو تالع ��ب يف ُمنحة
التدقي ��ق مل ��ف الق ��رار  140دون �أن ت�ستثني ال ��رواد ،كل الأم ��وال الت ��ي ك ّن ��ا نتلقاه ��ا م ��ن
�أ�سم ًا �أو فقرة!
خم�ص� ��ص با�س ��م
وزارة املالي ��ة لي� ��س بينه ��ا
ّ
(منحة الريا�ضيني الأبطال والرواد) مثل بقية
تعيينات
املوظف�ي�ن الذي ��ن يرد ذكره ��م يف امليزانية ،بل
� أتهم��ت وزارة ال�شب��اب والريا�ضة في زمنك �ضم ��ن ت�سمية (املُنح و�أب ��واب �أخرى) مبقدار
بوج��ود �شبه��ات ف�س��اد وا�ستقط��اب "طائفي" ثالث ��ة ملي ��ارات دين ��ار ن�ص ��رف منه ��ا جلميع
التخ�ص�صية
ف��ي مل��ف التعيينات عل��ى مالك ال��وزارة ،ما الأن�شط ��ة والفعّاليات واملدار� ��س
ّ
تعليقك؟
والقاع ��ات والإدام ��ة وال�صيان ��ة وبينه ��ا ُمنح
 ه ��ذا االته ��ام غ�ي�ر �صحي ��ح ،مت ت�شكي ��ل ال ��رواد ،وكن ��ا نق ّل ��ل م ��ن �صرفياتنا ل ��كل تلكث�ل�اث جلان ملل ��ف التعيينات وفق� � ًا لل�ضوابط االن�شط ��ة م ��ن �أجل ت�أم�ي�ن ُمنح ال ��رواد ،ويف
واللوائح ،وج ��رى التقدمي عن طريق الدائرة �شه ��ر كان ��ون الأول  2019واجهنا عجز ًا مالي ًا
الإلكرتوني ��ة ،ومتت مناق�شة جمي ��ع اال�سماء كبري ًا ب�سب ��ب ع ��دم ورود تخ�صي�صات بطولة
م ��ن اللج ��ان ح�س ��ب املعاي�ي�ر املو�ضوع ��ة من غرب �آ�سي ��ا التا�سعة لكرة القدم التي جرت يف
قبلها ،وطرحت اال�سماء م� � ّرة ثانية ملناق�شتها مدينتي �أربيل وكربالء  30متوز – � 14آب عام
م ��ن قِبلنا َقب ��ل امل�صادق ��ة عليه ��ا ،وعَمدتُ اىل  ،2018وكان يفرت� ��ض �أن ت�صرف �أموالها من
ت�أخري �أطالق اال�سماء برغم امل�صادقة بانتظار مكتب رئي� ��س الوزراء مبا�ش ��رة وقيمتها �أكرث
موافق ��ة جمل�س الوزراء عل ��ى طلبي بال�سماح من ملياري دينار تقريب ًا ،لك ّنها ت�أخرتْ ف�سحبنا
خم�ص�ص
ل� �ـ  10%تعي�ي�ن الأبط ��ال الريا�ضي�ي�ن م ��ن جزء ًا من �أموال ال ��وزارة وبينها ما ّ
العب ��ي املنتخب ��ات خريج ��ي "كلي ��ة الرتبي ��ة للرواد لت�سدي ��د م�ستحقات عقود ُمربمة �ضمن
البدنية وعل ��وم الريا�ضة" ومل ت ��رد املوافقة� ،إجراءات تنظيم البطول ��ة مثل النقل التلفازي
فا�ضطررتُ اىل تعميم قوائ ��م التعيني وبا�شر والفنادق� ،أم�ل ً�ا �أن ت�صلنا امليزانية يف كانون
لنعو�ض منحتي ال�شهرين ،لكن
اجلمي ��ع يف دوائره ��م املن�سب�ي�ن اليه ��ا� ،أم ��ا الث ��اين ّ 2019
بالن�سبة لأ�صح ��اب ال�شهادات العليا فال عالقة املوازنة مل تق ّر يف ال�شهر الأول وظ ّلت مت�أخرة
لوزارتن ��ا باختيارهم حيث اقت�صر دورنا على اىل حني �إقرار املوازنة.

ح��رم م��ا يق��رب  35موظف�� ًا (متقاعدي��ن
* ُ
بالأ�سا���س) من الح�صول عل��ى رواتبهم نظير
عمله��م ف��ي الأولمبية ع��ن الأ�شه��ر الع�شرة
يتحم��ل
الما�ضي��ة ب�سب��ب ق��رار  ،140م��ن
ّ
م�س�ؤولية ذلك الوزارة �أم الأولمبية؟

 م�شكل ��ة املتقاعدي ��ن يف الأوملبي ��ة �أنه ��ا�أ�ص ��درت �أوام ��ر تعيينهم ما بع ��د عام ،2003
وه ��ذا خمال ��ف لتعليمات الدول ��ة بعدم جواز
ثان للمتقاع ��د ،فطلبنا من
ا�صدار �أم ��ر تعيني ٍ
الأوملبية �أن ّ
تنظ َم له ��م عقود ًا تغطي حقوقهم
املادي ��ة حيث ُي�سمح له ��م بالتعاقد مع �أي جهة
مبا فيها الأوملبية ،علم ًا مت ت�أ�شري هذا اخلرق
م ��ن قبل الرقابة املالية من ��ذ فرتة طويلة دون
�أن تتخ ��ذ الدائ ��رة القانوني ��ة يف الأوملبي ��ة
اج ��را ًء احرتازي� � ًا بحقهم يح ��ول دون �إيقاف
رواتبه ��م لع ��دم وجود ب ��اب لل�ص ��رف ي ّت�سق
تخ�ص�صهم الوظيفي وال�شهادة الدرا�سية
م ��ع ّ
وقيم ��ة الرات ��ب الت ��ي ت ��رد مبوج ��ب �أمر من
وزارة املالي ��ة ح�ص ��ر ًا ،وبرغ ��م ذل ��ك فاحتن ��ا
الأمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء ب�ش�أنهم ومت
ا�ستح�ص ��ال املوافقة على من ��ح الراتب لأغلب
املتقاعدين.
هدر المال العام

 م��ا مالحظاتكم على �آلية �صرف االتحادات
رواتب �شهرية للعاملين ف��ي لجانها �أو ب�صفة
م�ست�شاري��ن �أو لم�ساع��دة بع���ض الريا�ضيين
بداف��ع �إن�سان��ي �أو تغطي��ة تكالي��ف �إيفادات
المقرر؟
لأ�شخا�ص خارج العدد
ّ

مم ��ا ذك ��رت مث ّبت م ��ن قبلن ��ا �ضمن
 بع� ��ض ّاخل ��روق املالي ��ة يف تقاري ��ر الرقاب ��ة املالية،
و ّ
مت ��ت �إحالته ��ا اىل الق�ضاء بتهم ��ة الهدر يف
امل ��ال العام ،وهذه واحدة م ��ن ا�سباب �إ�شعال
احلرب �ضد القرار  140لأنها بد�أت ت�س�أل عن
�أبواب ال�صرف ،مث ًال حت ��ت م�س ّمى (رواتب)
قلن ��ا مل ��ن؟ و(ان�شط ��ة وفعالي ��ات) �س�ألن ��ا �أين
�أقيمت؟ �أو (�إيفاد) طلبنا قائمته وحتديد �صفة
كل ع�ضو في ��ه والعدد املق� � ّرر ،مث ًال يف احتاد
كرة القدم ال يتجاوز وفد املنتخب � 45شخ�ص ًا
بينم ��ا القائمة ت�ض ��م  80ا�سم ًا ،ما �صفة الـ 35
�شخ�ص ًا خ ��ارج العدد الر�سم ��ي امل�ؤ ّمن نفقات
تذاكر طريان ��ه و�إقامته وطعام ��ه من ميزانية
الدولة� ،أما البقية ميكن لالحتاد �أن ي�صحبهم
يخ�ص�صها
مع ��ه م ��ن ح�س ��اب الأم ��وال الت ��ي ّ
االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�سي ��وي ل ��ه ولي� ��س
م ��ن ميزانية الدول ��ة .كما دققن ��ا يف الرواتب
املو ّزع ��ة داخ ��ل االحتاد مل ��اذا ه ��ذا ال�شخ�ص
ي�ص ��رف ل ��ه ملي ��ون و 500الف دين ��ار وذاك
يح ��دد ل ��ه  400الف دينار فق ��ط؟ و�آخر يدّعي
�أن ��ه ي�ستند يف ال�ص ��رف اىل �صالحية رئي�س
اللجن ��ة الأوملبي ��ة يف ح�ي�ن ال يوج ��د يف كل
القوانني املحلية والدولية �صالحيات ُمطلقة!
نتمن ��ى �أن حت� �دّد �آلي ��ة ال�ص ��رف ل ��كل عنوان
وتو�ض ��ع يف النظام اخلا� ��ص بامل�ؤ�س�سة بعد
�إق ��راره م ��ن اجلمعي ��ة العمومي ��ة ويو ّثق من
وحم�صن ًا
جمل�س �شورى الدولة ليكون نافذ ًا
ّ
من االجتهادات والت�أويل وال�شك بالتالعب.
نجاح خليجي25

� أخي��راً  ..ه��ل �أن العراق ق��ادر على تنظيم
بطولة خليجي  25في مدينة الب�صرة؟

 �سب ��ق �أن راهن ��تُ عل ��ى ق ��درة الع ��راق يفت�ضييف �أق ��وى بطوالت اخللي ��ج عام 2021
 ،وكذل ��ك ال ��دورة العربية امل�ؤ ّم ��ل �إقامتها يف
العراق الع ��ام نف�سه واملفرت� ��ض ت�أجيلها اىل
ع ��ام  2022ب�سب ��ب جائح ��ة كورون ��ا مثلم ��ا
جنحن ��ا يف تنظيم بطولة غرب �آ�سيا التا�سعة
لك ��رة الق ��دم يف �أربي ��ل وكرب�ل�اء للفرتة (30
مت ��وز � 14 -آب ع ��ام  ) 2019ب�ش ��كل الف ��ت،
ولدين ��ا �سبع ��ة فن ��ادق حديث ��ة جاه ��زة يف
الب�ص ��رة �إ�ضاف ��ة اىل �إمكاني ��ة ت�أج�ي�ر فنادق
عائمة من مدينة دب ��ي تر�سو عند �شط العرب
امل�شجعني من زائ ��ري املدينة
وت�س ��ع جم ��وع
ّ
مهم ��ا بل ��غ عدده ��م مل ��دة ا�سبوع�ي�ن وب�أ�سعار
جي ��دة ،وثقتن ��ا كب�ي�رة ب�أننا ّ
ننظ ��م �أهم ن�سخ
البطوالت يف تاريخ الكرة اخلليجية.
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نحو عامل متعدد الأقطاب

 د .جا�سم ال�صفار

كثيرة ومختلفة هي التكهنات حول نظام العالقات
الدولية واالقت�صاد العالمي في الم�ستقبل .ولكن ما
يتفق عليه معظم الخبراء والمحللين ال�سيا�سيين� ،أن
العودة �إلى نف�س النظام العالمي الذي كان �سائداً قبل
ً
م�ستحيال لأ�سباب مو�ضوعية.
بداية هذا العام �أ�صبح
ومع �أنه من المرجح �أن تبقى بع�ض العنا�صر
الأ�سا�سية من النظام العالمي الذي مازال قائم ًا ،ولكن
الحفاظ على النظام ب�أكمله كما هو قبل الأول من
كانون الثاني  2020بات �ضرب ًا من الخيال.

يح ��اول الالعب ��ون الأك�ب�ر والأه ��م يف النظ ��ام االقت�صادي
العامل ��ي وقادته ��م ال�سيا�س ��يون �إبط ��اء وت�ي�رة التغيري .فلم
تكن الواليات املتحدة االمريكية وال دول االحتاد الأوروبي
وال رو�س ��يا وال ال�صني م�س ��تعدين ملثل هذا التغيري املتوقع
وال�س ��ريع للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي العامل ��ي ،على
الرغم من �أن جمهورية ال�ص�ي�ن ال�شعبية ورو�سيا االحتادية
خال من
قد �س ��عيتا من �أجل الو�ص ��ول اىل نظام عاملي جديد ٍ
الإم�ل�اءات والهيمن ��ة من قبل قطب عاملي واح ��د مهما بلغت
عظمته و�أي ًا كانت نواياه.
ومهما يك ��ن املوقف من �سيا�س ��ة الرئي� ��س الأمريكي دونالد
ترام ��ب يف جمال العالقات الدولي ��ة ،ف�إنه يجب الإقرار ب�أنه
جن ��ح يف ت�سلي ��ط الأ�ضواء على النظام العامل ��ي القائم على
�أ�سا� ��س هيمنة القطب الواحد خمتزل بدولة عظمى واحدة.
فعل ��ى مدى عق ��ود� ،شارك ��ت النخب ��ة ال�سيا�سي ��ة االمريكية
م ��ن كال احلزب�ي�ن بتج�سيد فكرة الأممي ��ة الليربالية القائمة
على �أ�سا� ��س �أن على وا�شنطن احلفاظ عل ��ى النظام العاملي
الذي ي�شجع الأ�سواق احل ��رة ،وال�سيا�سة املفتوحة ،ودولة
امل�ؤ�س�س ��ات وما اىل ذلك .اىل �أن جاء ترامب ليقو�ض �أ�س�س
تلك الأممية الليربالية.
فم ��ن ال�شك يف �أهمية الناتو �إىل �إهانة احللفاء والتخلي عن
االتفاقي ��ات التجاري ��ة والع�سكرية واتفاقي ��ات احلفاظ على
البيئ ��ة .كل ه ��ذه وغريها من املواق ��ف ال�سيا�سي ��ة للرئي�س
ترام ��ب� ،شكلت انحرافات جدية وخطرية ع ��ن امل�سار العام
للعقيدة ال�سيا�سة االمريكية ،التي مت الت�أ�سي�س لها منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية .مما دفع خرباء ال�سيا�سة اخلارجية
الغربيني �إىل الت�شكيك يف املبادئ الأ�سا�سية ال�سرتاتيجيتهم
لأول مرة منذ عقود .والآن بعد �أن مت التخلي عن �أ�سا�سيات
الأممي ��ة الليربالي ��ة ،ف� ��إن اجل ��دل ح ��ول اال�سرتاتيجي ��ة
الأمريكي ��ة العاملي ��ة وح ��دود م�صاحله ��ا اجليو�سيا�سي ��ة
والنظ ��ام العاملي الوحيد القطب ي�شه ��د م�شاركة وا�سعة من
قبل اخلرباء واملهتمني بال�سيا�سة الدولية.

ونتيجة لذلك فان عدد ًا من اخلرباء الغربيني بد�أوا يتنب�ؤون
برتاج ��ع هيمنة الوالي ��ات املتحدة االمريكي ��ة على مقدرات
الع ��امل بحل ��ول نهاية الع ��ام احلايل وظهور بداي ��ة ع�صر ما
ي�سم ��ى بـ "عامل متعدد الأقطاب" وهذا ال ي�شرتط حلول قوة
عظم ��ى حمل �أخرى وال االحت ��كام مليزان قوى جديد يفر�ض
�إع ��ادة النظ ��ر بتقا�س ��م ح ��دود الهيمن ��ة اجليو�سيا�سية على
الع ��امل  ،والتعوي ��ل �سيكون عل ��ى حقيق ��ة �أن م�صالح الدول
العظمى وحتقيق التطور االقت�صادي �سوف لن يتحقق لأي
دول ��ة منها دون الو�صول اىل حال ��ة ا�ستقرار من نوع جديد
يف النظام العاملي.
بع ��د االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة يف ت�شري ��ن الث ��اين ،2020
وبغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا �إذا كان دميقراطي ��ا �أو جمهوري� � ًا م ��ن
�سيتوىل القي ��ادة يف الواليات املتح ��دة االمريكية� ،سيتعني
على �سلط ��ات الواليات املتحدة �أن تعي ��د التفكري يف دورها
ومكانته ��ا يف عامل م�ضطرب وطموح للتغي�ي�ر .خا�صة و�إن
النظ ��ام العاملي الذي و ّلد بعد احل ��رب الباردة وانهيار نظام
القطبي ��ة الثنائية ،بنهاية حلف وار�شو ،قد و�صل اىل طريق
م�س ��دود ال �سبي ��ل للتحك ��م مب�ستقبله بع ��د �أن ف�شل ��ت �آليات
�ضبط ا�ستقراره عن طريق "العقوبات" مبختلف �أ�شكالها.
وجتدر الإ�شارة هنا اىل �أن انت�شار وباء فايرو�س الكورونا،
وما ك�شفه عن حالة �ضعف وف�شل يف مواجهته من قبل النظام
الر�أ�سم ��ايل االمريكي اىل جانب النزاعات االجتماعية التي
اجتاحت البالد� ،أدت اىل �إغراق الواليات املتحدة يف �أزمات
وا�سعة النط ��اق مل جتد �إدارة ترامب من خيارات ملواجهتها
�س ��وى اله ��روب اىل الأم ��ام بت� ��أزمي العالق ��ات م ��ع ال�ص�ي�ن
و�أوروب ��ا ورو�سي ��ا و�إيران مع تفاقم عوام ��ل ف�شلها يف حل
�أزم ��ات ا�ستفحلت يف �آ�سيا و�أفريقيا ،اليمن و�سوريا وليبيا
مثا ًال ،كانت بالأ�سا�س من �صنع يدها.
ورغ ��م كل اللغط الإعالمي والت�صريحات الرنانة ،يبدو "�أن
املل ��ك عاري ًا" عن حق .وت�شاء الأق ��دار �أن تكون �أزمة النظام
تعاف
الأمريكي و�ضعف هيمنته على الع ��امل ،فر�صة لبداية ٍ
كوني ��ة من عقدة اخلوف وتنام ��ي م�شاعر الكربياء الوطنية
وال�سعي ال�ستقاللية القرار ال�سيادي الوطني.
بد�أ قادة �أوروبا باالن�سحاب املح�سو�س من ت�أثري وا�شنطن،
وانطلق ��ت ت�صريح ��ات احتجاجي ��ة حت ��ى من ر�ؤ�س ��اء دول
�أوروب ��ا ال�شرقي ��ة عل ��ى الغطر�س ��ة واالم�ل�اءات االمريكية،
وا�ستن ��اد ًا �إىل الت�صريح ��ات الأخرية الت ��ي �أدىل بها زعيما
فرن�س ��ا و�أملانيا ،يتعني عل ��ى الواليات املتح ��دة �أن ال تعتمد
عل ��ى �أوروب ��ا يف مغامراته ��ا الع�سكري ��ة م�ستقب�ل� ًا .وعل ��ى
الأرج ��ح� ،ست�ش ��رع �أوروبا ب�إن�شاء ق ��وات م�سلحة �أوروبية
م�ستقلة عن الناتو والواليات املتحدة.
�سيتعني على وا�شنطن �إما �أن تتعلم �صداقة بكني ومو�سكو،
�أو اال�ستع ��داد لأ�س ��و�أ �سيناري ��و ميك ��ن �أن يدم ��ر الكوك ��ب
ب�أكمل ��ه ،لأن الوالي ��ات املتحدة ل ��ن تكون ق ��ادرة على �إمالء
�شروطه ��ا عل ��ى رو�سي ��ا وال�ص�ي�ن .كم ��ا �أن احت ��اد القوتني
العظميني لن ي�سمح للوالي ��ات املتحدة االمريكية �أن ت�صبح
مهيمنة عاملي ًا.
وم ��ع �إدراكي �أن لدى رو�سي ��ا وال�صني مع الواليات املتحدة
اختالفات عميقة يف القيم ويف العديد من الق�ضايا يف جمال
االقت�ص ��اد والدبلوما�سية والأمن .لك ��ن ا�ستمرار ال�صراع ال
يفيد �أي� � ًا من اجلانبني .كما �أن هناك م�ش ��اكل �سي�ساعد حلها
عل ��ى حت�س�ي�ن العالق ��ات يف املثل ��ث العامل ��ي  -وه ��ي بيئ ��ة
الكوك ��ب ،وال�سيط ��رة عل ��ى الأ�سلح ��ة النووي ��ة ،والإرهاب
ال ��دويل ،وا�ستك�شاف الف�ضاء وجماالت رحبة �أخرى كثرية
تعود بالنفع على �سكان املعمورة جميع ًا.
و�أخ�ي�ر ًا ،ف�إن ��ه �سيتب ��دد ال�ش ��ك املتب ��ادل وانع ��دام الثقة يف
العالق ��ات مع رو�سيا وال�ص�ي�ن �إذا �أظهرت الواليات املتحدة
ا�ستعداده ��ا لب ��دء ح ��وار جوهري ح ��ول ق�ضاي ��ا اخلالف.
ع ��دا ذلك ،ميكننا �أن نتوقع اال�ستم ��رار بالت�صعيد الأمريكي
وحم ��ى العظمة وما يرافقها من تبدي ��د للموارد االقت�صادية
وانخفا� ��ض يف قيم ��ة ال ��دوالر ،الأم ��ر ال ��ذي قد ي� ��ؤدي �إىل
عواقب وخيمة على االقت�صاد العاملي.
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ق��������راءة م����ت�����أخ����رة ل���ل���ث���ورة

 رزاق عداي
الثورة من المفاهيم المتداولة
بغزارة في الفكر الفل�سفي
ال�سيا�سي  ،خالل القرنين
االخيرين  ،فهناك كم كبير
من النتاج الفكري من كتب
وبحوث ودرا�سات ،اهتمت في
تو�صيف الثورة ومعاينة ّالياتها
 ،فالثورات منذ الثورة الفرن�سية
� ، 1789،أخذت تتوالى على
بقاع المعمورة م�صحوبة بتلون
الم�ؤثرات التاريخية  ،ب�أبعادها
ال�سيا�سية واالجتماعية
والمعرفية---،

ت�ش ��رح  -حن ��ة ْارن ��دت -يف ف�ص ��ل معنى
الث ��ورة من كتابها ( يف الث ��ورة ) �ص27
{ �إن الث ��ورات احلديثة ال ت�شرتك ب�شيء
يذكر ،مب ��ا ي�سيء يف التاري ��خ الروماين
القدمي باخل�صام الذي �س َبب اال�ضطراب
يف الدولة -املدنية االغريقية ،وال ميكننا
ت�شبي ��ه الث ��ورات بتعري ��ف افالط ��ون لها
ب�أنه ��ا حت ��ول �شب ��ه طبيع ��ي يف �شكل من
�أ�ش ��كال احلكوم ��ة اىل �ش ��كل �آخ ��ر � ،أو
بتعري ��ف امل� ��ؤرخ بوليبو� ��س (امل� ��ؤرخ
اليون ��اين  1182-200ق.م) ال ��ذي �أرخ
لفتوح ��ات روما و�سيطرته ��ا على العامل ،
ب�أنه ��ا الدورة املح ��ددة ،املتكررة  ،والتي
حتك ��م ال�ش�ؤون االن�ساني ��ة النها مدفوعة
دائما نحو احلدود الق�صوى }-----
كان ��ت الع�ص ��ور القدمي ��ة عل ��ى معرفة
بالتغري ال�سيا�سي والعنف الذي ي�صاحب
التغري  ،ولكن تلك الع�صور مل تكن تعرف
�أو ترى �أن ذل ��ك التغري والعنف من �ش�أنه
�أن ي�أت ��ي ب�شيء جديد متام� � ًا  ،وبرغم �أن
معن ��ى الثورة و�شكله ��ا وم�ضمونها تغري
وتبدل عل ��ى مر الأحق ��اب �،إال �أن خطابها
بق ��ي حمافظ ًا عل ��ى جوه ��ره يف حتقيق
احلرية .
من ناحية ثاني ��ة ال ُتقر ْا الثورات �أو ُتقيم
يف �ضوء اخلطاب ��ات امل�سبقة �أو الربامج
املعدة لها واملزمع تنفيذها �أو حتى ّاليات
التنفي ��ذ ،فاملرتتبات الالحق ��ة يف مدياتها
الق�ص�ي�رة �أوحت ��ى البعي ��دة ج ��د ًا هو ما
يكون امل�ؤ�شر القيمي الذي �أورثته الثورة
عل ��ى جممل معطي ��ات احلي ��اة �أو م�سرية
التاريخ الإن�ساين �سلب ًا �أو �إيجاب ًا -،
فالث ��ورات تبتك ��ر خطاباته ��ا و ّالياتها
والت ��ي �ستكون مناه ��ج وم�سال ��ك لثوار

الحق�ي�ن ق ��د يكون ��ون جيدي ��ن �أو �سيئني
--،
املفك ��ر الفرن�سي  -فران�سوا فوريه -ال
يتفق مع املباركني لثورة 1789الفرن�سية
�،إذ يعتق ��د �أن فع ��ل الث ��ورة �أدى اىل
االنحراف ع ��ن امل�سار الطبيع ��ي للتاريخ
،وبق ��وة الإرادة ،معت�ب�ر ًا ذل ��ك ت�شويه ��ا
وتفارق ًا عن القوانني ال�سارية يف احلياة
 ،واقحام� � ًا ملفاهي ��م ه ��ي م ��ن مول ��دات
اخلطاب ��ات الطوباوي ��ة الكامن ��ة يف
املخي ��ال الإن�ساين وال�ساع ��ي نحو ت�شيد
�أنظم ��ة وجمهوريات مت�ص ��ورة ،ال تلبث
ه ��ذه الفعالي ��ات �أن ت�صط ��دم م ��ع قوانني
احلياة الطبيعية  ،وخ�صو�ص ًا �أن الثورة
الفرن�سي ��ة رافقه ��ا عن ��ف مف ��رط مل يكتف
برج ��ال النظ ��ام القدمي �،إمن ��ا جتاوز ذلك
ليلتهم رجال الثورة ذاتها بعد حني ق�صري
 -- ،لق ��د �أنتج ��ت حقب ��ة م ��ا بع ��د الثورة
العدي ��د م ��ن اخلطاب ��ات واملفاهي ��م التي
�شكل ��ت م ��ا ي�سم ��ى باملناخ الث ��وري الذي
راح ينم ��و ب�سرع ��ة ويكت�س ��ب �شرعنت ��ه
وجاذبيت ��ه عن ��د �أق ��وام �أخ ��رى وبل ��دان
كان ��ت ت�شب ��ه مراح ��ل الث ��ورة الفرن�سية
،ك�أنظم ��ة ملكي ��ة  ،ودول جدي ��دة تنح ��و
ت�شي ��د كياناته ��ا ،ف�أ�صبحت مث�ل ً�ا �أفهومة
ال�شرعي ��ة الثوري ��ة امل�ستلهمة من الثورة
الفرن�سي ��ة ّالية جاهزة لل�ش ��روع بالثورة
مزيحة ا ّاللي ��ات الد�ستورية واالنتخابات
 ،يف تغري الواجهات ال�سيا�سية --.
كما �أن بع�ض املناوئني للجمهورية وحتى
يومن ��ا ه ��ذا عندم ��ا يقيم ��ون �أداء الثورة
الفرن�سي ��ة وتوريثاته ��ا العميق ��ة عل ��ى
م�س�ي�رة املجتمعات االن�ساني ��ة  ،يقولون
�إنها لي�ست باف�ضل من امللكية الد�ستورية
 ،وه ��ي (�أي امللكي ��ة الد�ستوري ��ة ) �أجنع
و�أف�ض ��ل م ��ن اجلمهوري ��ات يف ا�ستتباب
االمن واال�ستق ��رار ال�سيا�سيني  ،كما �إنها
ال تقل �ش�أن� � ًا عن دول جمهورية يف جمال
التقدم والتقنية والنمو االقت�صادي ،مثل
بريطانيا وا�سباني ��ا والدمنارك وهولندا
يف �أوروبا --واليابان يف ّا�سيا ---،
فامناط الثورات اجلمهورية تطابقت مع
م ��ا �سم ��ي ((بال�سيول الثوري ��ة)) كما يف
ث ��ورة مت ��وز  1958 ،يف الع ��راق والتي
عل ��ى �أمواجه ��ا املتالطم ��ة ول ��د رجاله ��ا
فحمتلهم بعيد ًا ،اىل �أن امت�صتهم تيارات
املاء املعاك� ��س اىل حتت املاء ،ليهلكهم هم
واعدا�ؤه ��م رجال الث ��ورة امل�ضادة �،إذ �إن
تيار الث ��ورة اجلبار يت�صاع ��د با�ستمرار

بفع ��ل جراثي ��م اال�ستب ��داد �،إذ كان يبحث
�أحدهما ع ��ن الآخر ب�ش ��كل حمتم ،بحيث
�أن حرك ��ة وحرك ��ة م�ضادة له ��ا مل توازن
ومل توق ��ف �أحدهم ��ا الأخ ��رى عن ��د ح ��د،
بل �إنهم ��ا كونتا تيار ًا واح ��د ًا من ((عنف
ودم ))ب�سرع ��ة متزايدة �--،إن هذا التيار
املهي ��ب للحم ��م الربكاني ��ة وال ��ذي تقدفه
الث ��ورة وال ��ذي ال يوف ��ر �شيئ� � ًا وال �أح ��د
ميكنه �إيقافه� ،إن م�شهد ثورة  ،1958،يف
العراق ي�شبه امل�شهد يف الثورة الفرن�سية
الت ��ي يقول فيها �أحدهم ((الثورة تفرت�س
�أبناءها))--،
فالث ��ورات يف دول الع ��امل الثالث  -ثورة
مت ��وز العراقي ��ة من �صنفه ��ا )) متخ�ضت
�ضم ��ن منط ��ق احلتمي ��ة وب�ش ��كل ع�س�ي�ر
،م�ستع�ي�رة وخمتزل ��ة جت ��ارب دول
متط ��ورة ب�س�ي�رورة تاريخي ��ة طبيعي ��ة
يف البني ��ات االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة
،فه ��ي تفج ��رت �ض ��د احت�ل�االت �أجنبي ��ة
�أوحكومات عميلة ملحتل  ،ورغم �أن ثورة
متوز ، 1958انت�ص ��رت بفعالية ع�سكرية
 ،ولكنه ��ا تطابق ��ت وع�ب�رت ع ��ن معان ��اة
طويلة ،ومتخ� ��ض و�إرادة لعموم ال�شعب
العراقي ،فهي ثورة بامتياز--،
ف ��اذا كان عديد الث ��وار الع�سكرين _كما
يذك ��ر حنا بطاط ��و -وال ��ذي مل يكن يزيد
عن ثالث ��ة ّاالف رج ��ل  ،وكان ثلث ه�ؤالء
ب�ل�ا ذخرية عل ��ى االطالق �-،أم ��ا الباقون
فكان ��وا ال يحملون �أكرث من �صليات قليلة
للواح ��د منه ��م  ،يف �ض ��وء ه ��ذه احلقيقة
كان خل ��روج �أكرث م ��ن مئة ال ��ف �شخ�ص
اىل ال�ش ��وارع ،والوح�شي ��ة التي عرب بها
بع�ضه ��م -على االقل عن م�شاعرهم  ،وزن
كبري يف حتدي ��د النتيجة التاريخية لذلك
اليوم امل�صريي --
ولكن ال�س� ��ؤال الذي بقي يت ��داول طويال
ه ��و هل ترقى �أح ��داث -14متوز 1958-
اىل م�ست ��وى الث ��ورة ؟ �أم �إنه ��ا جم ��رد
انقالب ع�سكري نفذته �شلة من املغامرين
الع�سكرين ؟ فال�سفري االمريكي ( الدميار
غامل ��ان) �آن ��ذاك يف الع ��راق  ،ي ��رى �أن ما
ح ��دث ذلك الي ��وم ال ميك ��ن ت�سميته ثورة
 ،وكان يرى � ،أن ��ه بب�ساطة ا�ستيالء على
ال�سلطة من قبل جماعة ع�سكرية حمدودة
،يف حني �أنه يع�ت�رف �أن هناك مظاهرات
،ولكن ��ه يعتربه ��ا خالي ��ة م ��ن �أي ��ة �صف ��ة
((عفوي ��ة)) و�أن جموع النا�س ((املهللة))
الت ��ي �شارك ��ت فيه ��ا ،كم ��ا ي�ص ��ر ال�سفري
االمريك ��ي -غاملان -ال متثل العراقيني بل

رعاها املحر�ضون )--،
�إن ث ��ورة 1958ينبغ ��ي �أن تو�ض ��ع يف
�إطاره ��ا التاريخي الطبيع ��ي ،وهي ثمرة
ن�ض ��ال طوي ��ل وم�ضن ��ي جلي ��ل كامل من
الطبق ��ات الو�سط ��ى والدني ��ا والطبق ��ة
العاملة ،وهي وريث ��ة انتفا�ضات عظيمة
لل�شع ��ب العراق ��ي يف �سن ��وات -1948
 56-52وغريه ��ا ،وال�ضب ��اط املنفذي ��ن
للث ��ورة كان ��ت تربطه ��م �ص�ل�ات عميق ��ة
بالفع ��ل الثوري ال�شعبي امل ��دين ،وكانوا
م�شارك�ي�ن ومنفعلني ب ��كل معاناة ال�شعب
العراق ��ي ،ونابذي ��ن ل�صي ��غ التبعية التي
�سلكته ��ا احلكوم ��ات امللكي ��ة ،و ْالدراكهم
ل�صعوب ��ة تنفيذ الثورة م ��ن قبل اجلموع
ال�شعبية ّالو على �أنف�سهم القيام بها --،
�إن ث ��ورة  1958مل تك ��ن متغ�ي�ر ًا �سطحي ًا
،فبنظ ��رة �سريع ��ة جن ��د �إنها �أت ��ت ومعها
�أكرث من برنامج وم�شروع ،وكان �شعارها
الأول ه ��و التح ��رر والثاين ه ��و حتقيق
ال�سيادة وبناء عراق حديث ،فهي مل تغري
�شكل احلكم فقط ،لق ��د ا�ضعفت ال�سيطرة
الغربي ��ة  ،ود�شن ��ت مرحل ��ة جدي ��دة عرب
ت�شريع ��ات تخ� ��ص واقع العم ��ال ،وتغري
منط حياة الفالحني نتيجة النتقال امللكية
للأر�ض ---،
بي ��د �أن الث ��ورة مل تتج ��ذر بعم ��ق وكم ��ا
ينبغ ��ي �،إذ دخل ��ت من ��ذ �أيامه ��ا القليل ��ة
الالحق ��ة يف حالة م ��ن االن�شق ��اق والتيه
والت�شظ ��ي عربتاْويل الق ��رارات ومراكز
�إ�صداره ��ا مم ��ا �شكل خط ��ر ًا عل ��ى م�سار
الث ��ورة ،وه ��ذا ناجم ع ��ن ع ��دم ان�سجام
الطبق ��ة الو�سط ��ى ذاته ��ا وان�شقاقات يف
�صفوفه ��ا تبع ًا لربامج �أحزابها ال�سيا�سية
وتقاطعه ��ا م ��ع �سلك ال�ضب ��اط والذي هو
ذراعها امل�سلح ،
كم ��ا �أن الث ��ورة بن�سفه ��ا ال�سلطة القدمية
والرتكيب ��ة الطبقي ��ة � ،أخ ّل ��ت بالت ��وازن
الدقيق بني املجتمعات العرقية والطائفية
املختلف ��ة يف العراق ،و�أ�سا�س ًا بني العرب
والكرد وب�ي�ن ال�شيعة وال�س ّن ��ة ،والناجم
عن عدم الت�ساوي يف التطور االجتماعي
له ��ذه املجتمع ��ات �أ�سا�س� � ًا  ،وه ��ذا �أح ��د
النتائ ��ج املاْ�ساوي ��ة لث ��ورة الك ��رد والتي
ج ��اءت لت�ضاف وب�شكل ح ��اد اىل تقلبات
الثورة و�صعوباتها -،
وله ��ذا فتح ��ت الث ��ورة نفق� � ًا مظلم� � ًا م ��ن
االنقالبات املتتالية بعده ��ا متام ًا وخالل
ال�ستيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي  ،والتي
�أ�ض ��رت كثري ًا مببادئ الثورة الأ�سا�سية ،
وليدخل العراق بعدها يف م�سل�سل طويل
م ��ن الك ��وارث واحل ��روب واالنتكا�س ��ات
الع�سكري ��ة واحل�صار  ،لينتهي باالحتالل
الأمريكي يف  9بي�سان --، 2003

نافذة من موسكو

ال���ق���وى الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ت��ت�����ص��دى ل�ل��أخ���ط���ب���وط ال��ت��رك��ي
حركت تركيا �آلتها الع�سكرية
لتحقيق الطموحات ال�سيا�سية
للرئي�س رجب طيب اوردغان في
ا�ستعادة ،على وفق تقديره" ،
الأمجاد الغابرة" ،وانعا�ش �شعبيته
التي بد�أت تنح�سر على خلفية
الم�صاعب االقت�صادية ،والت�ضييق
على الديمقراطيات ،وات�ساع دوائر
المعار�ضة ،وتدمر تلك الآلية
وال�سيا�سات ق�صيرة النظر ،تدريجي ًا
الج�سور مع الجيران القريبين
والأبعد ،والأ�صدقاء التقليديين
والحلفاء في الناتو ،وثمة توقعات
ب�أن هذه ال�سيا�سة �ستح�شر �أنقرة في
زاوية ،لتجد نف�سها منعزلة ومنبوذة
من قبل القوى الإقليمية والدولية،
وفي طريق م�سدود.

�إن التط ��ورات املتعلق ��ة برتكي ��ا،
واال�صطف ��اف الإقليمي وال ��دويل اجلديد
�إزاء ممار�ساته ��ا ،تتي ��ح فر�ص ��ة ذهبي ��ة
للحكوم ��ة العراقية ،بتفعي ��ل كافة و�سائل

 د .فالح احلمـراين

ال�ضغ ��ط على حكومة �أوردغ ��ان لكي تكف
ع ��ن ممار�ساته ��ا العدوانية عل ��ى العراق،
وتلت ��زم مببادئ ح�سن اجل ��وار والتعاون
متبادل امل�صلحة ال ��ذي ي�صب يف عمليات
التنمي ��ة والتطوير امل�ست ��دام لكال البلدين
اجلارين.
والقيادة الرتكية التي تتظاهر بانها تدافع
ع ��ن القي ��م الإ�سالمية وال�ت�راث الإ�سالمي
ال تك ��ف ع ��ن ممار�سته ��ا العدواني ��ة �ض ��د
ال�شع ��وب امل�سلم ��ة وقتل �سكانه ��ا من دون
�سب ��ب وال مربر ،و�س ��د منافذ امل ��اء عليها،
و�إنقا� ��ص �سيادتها ،كما تتعامل مع العراق
و�سوريا.
و�ضمن هذا ال�سياق ،و�صل ن�شاط القوات
امل�سلح ��ة الرتكية يف �شمايل العراق حالي ًا
�إىل ذروته منذ عام  .2014و�سابقا نفذت
الق ��وات امل�سلح ��ة الرتكي ��ة يف  2015و
 .2017وقام ��ت بعملي ��ات يف منطق ��ة

�سنج ��ار و�أن�ش� ��أت قواع ��د �أمامي ��ة جمهزة
عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ،حي ��ث حاولت
تدريب وكالء حملي�ي�ن .وتعمل تركيا الآن
عل ��ى نط ��اق �أو�س ��ع ،وحت ��اول احل�ص ��ول
عل ��ى موط ��ئ ق ��دم يف حمافظ ��ة ده ��وك ،
وتو�سيع منطقة العملي ��ات الع�سكرية �إىل
ال�شمال ال�شرقي .ويقرتب اجلي�ش الرتكي
من منطق ��ة خ ��زان املو�صل ،وه ��و من�ش�أة
ا�سرتاتيجي ��ة ،ومل يعد النه ��ج الذي ت�سري
وفق ��ه خافي ًا على �أحد ،وبغ� ��ض النظر عن
حماولة بع�ض ال�سا�سة يف بغداد التظاهر
بعدم حدوث �أي �شيء غري عادي.
وعل ��ى وف ��ق تقرير ملعهد ال�ش ��رق الأو�سط
يف مو�سك ��و ف ��ان احلكوم ��ة العراقي ��ة مل
ت ��رد ب�شكل فعل ��ي حتى الآن عل ��ى الن�شاط
الع�سكري الرتكي" :مما ي�شري �إىل تن�سيق
تفا�صيل العملية بني �أنقرة وبغداد .ولكن،
�أنقرة على م ��ا يبدو تخطت احلدود املتفق

عليه ��ا ،وتدل ��ل بع� ��ض امل�ؤ�ش ��رات على �أن
وزارة الدف ��اع العراقي ��ة ،ق ��ررت تعزي ��ز
وجوده ��ا يف املناطق التي مل يتواجد فيها
اجلي� ��ش �سابق ًا� ،أو كان ممث�ل ً�ا فيها ب�شكل
رمزي" .كما جاء يف التقرير.
وال تتخل ��ى تركي ��ا ع ��ن خططه ��ا لتحقي ��ق
ان�سحاب وحدة القوات اخلا�صة الأمريكية
والط�ي�ران الع�سك ��ري الت ��ي بقي ��ت يف
املناطق ال�سوري ��ة من �أجل تو�سيع موطئ
قدم له ��ا يف �شمايل �سوري ��ا  ،للتواط�ؤ مع
بع� ��ض الق ��وى املحلي ��ة يف نه ��ر الف ��رات
و�إقامة �سيطرة م�شرتكة معهم على ال�ضفة
ال�شرقي ��ة لنه ��ر الف ��رات ،الغني ��ة بالنفط.
وح�سب بع�ض املعطي ��ات فان �أنقرة ترعى
بع� ��ض اجلماع ��ات امل�سلح ��ة ال�سورية من
�أجل ا�ستخدامها كورقة لتحقيق �أهدافها.
و�أثارت حتركات املاكنة الع�سكرية الرتكية
ا�ستي ��ا ًء وا�ضح ًا يف العامل العربي ،عبرّ ت
عن ��ه العدي ��د م ��ن العوا�صم العربي ��ة التي
ا�ستنك ��رت الغ ��ارات الرتكية عل ��ى �شمايل
العراق .وق ��ال الأمني العام جلامعة الدول
العربي ��ة �أحمد �أبو الغيط ي ��وم  15متوز
�إن جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ترف�ض �سلوك
تركي ��ا �ضد الأمن القومي لل ��دول العربية.
واعت�ب�ر �أن "ت�صرف ��ات تركي ��ا ت�ؤث ��ر على
الأم ��ن القوم ��ي لل ��دول العربي ��ة وموجهة
�ضدها ،وال ميكن للجامعة قبول ذلك" .كما
�أ�ش ��ار الغيط �إىل تدخل �أنقرة يف �سوريا (
التي حتت ��ل م�ساحة وا�سعة من �أرا�ضيها)
والعراق وليبيا.
ومل حت�ص ��ر �أنق ��رة حتر�شاته ��ا الع�سكرية

يف املحي ��ط الإقليم ��ي ،ب ��ل امت ��دت �إىل
حلفائها يف الناتو ،وهذا التطور قد يجعل
املواجهة الأوروبية الباردة مع �أنقرة �أكرث
�سخون ��ة .و�ضم ��ن ه ��ذه التط ��ورات �أ�شار
جمل�س االحت ��اد الأوروبي عل ��ى م�ستوى
وزراء اخلارجي ��ة �إىل تده ��ور خط�ي�ر يف
عالق ��ات االحت ��اد الأوروب ��ي م ��ع تركي ��ا
ب�سب ��ب اخلالف ��ات ح ��ول ليبي ��ا وقرب� ��ص
وم�ش ��اكل الهجرة وق ��رار �أنق ��رة بتحويل
كاتدرائية يف �إ�سطنبول "�آيا �صوفيا" �إىل
م�سج ��د  .وارتهن املمثل الأعل ��ى لل�ش�ؤون
اخلارجي ��ة وال�سيا�س ��ة الأمني ��ة لالحت ��اد
الأورب ��ي جوزيف بوريل تطبيع العالقات
م ��ع تركيا فقط على �أ�سا� ��س "التزام �أنقرة
بالقيم الأوروبية" ،و�أعلن �أي�ض ًا ا�ستعداد
االحت ��اد الأوروب ��ي ال�ستخ ��دام العقوبات
على ليبي ��ا وقرب�ص .ولكن من غي املرجح
�أن تكون �أنقرة على ا�ستعداد لذلك ،بعد �أن
مت تدمري نهج كمال �أتاتورك ،ال�ساعي اىل
حت�ضري تركيا .وه ��ذا ما �سيرتك تداعيات
�سلبي ��ة عل ��ى اقت�ص ��اد تركي ��ا ،ومكانته ��ا
الدولية.
وق ��ال جوزيب بوري ��ل يف  13متوز� :إن
االحت ��اد الأوروب ��ي طالب تركي ��ا مبراعاة
القي ��ود عل ��ى �إم ��دادات الأ�سلح ��ة �إىل
ليبي ��ا ،وح ��ذر من نيته ��ا تكثي ��ف عملياتها
البحري ��ة ملراقب ��ة تنفي ��ذ احلظ ��ر .وعل ��ى
�صعي ��د �آخر ق ��دم امل�شرع ��ون الأمريكيون
�إىل الكونغر� ��س الأمريك ��ي يف  17مت ��وز
م�شروع قانون ب�ش�أن العقوبات املفرو�ضة
عل ��ى �أنقرة ب�سبب ا�ستريادها نظام الدفاع

اجل ��وي  S-400م ��ن رو�سي ��ا .و ُيق�ت�رح
فر� ��ض القي ��ود بنا ًء عل ��ى قان ��ون مكافحة
خ�ص ��وم �أمري ��كا م ��ن خ�ل�ال العقوب ��ات
( .)CAATSAوبه ��ذا تك ��ون تركيا قد
و�ضع ��ت نف�سه ��ا يف مواجه ��ة عري�ضة مع
حلفائها يف حلف �شمال الأطل�سي.
وبعد توغلها يف �سوريا ،حتولت تركيا اىل
عام ��ل لت�أجيج الن ��زاع يف ليبيا وتطويق
كاف ��ة حم ��اوالت فر� ��ص �إح�ل�ال ال�س�ل�ام
والتفاه ��م بني الق ��وى الليبي ��ة املتحاربة،
وان�ضم ��ت ماكنته ��ا الع�سكري ��ة اىل �أح ��د
�أط ��راف الن ��زاع ،ومن غ�ي�ر امل�ستبع ��د �أن
تتح ��ول ليبي ��ا اىل مي ��دان للمواجه ��ة
الع�سكرية بني ليبيا وقوات دول عربية.
ومل يكن موقف تركي ��ا يف �صراع كاراباخ
موقف داعية لل�سالم والتفاهم بني الدولتني
اجلارت�ي�ن اذربيج ��ان و�أرميني ��ا ،وعملت
على الت�صعيد بينهم ��ا خالل تفاقم الو�ضع
عل ��ى احل ��دود الأرمني ��ة الأذربيجاني ��ة
م�ؤخر ًا ،وت�شري الدالئل اىل �أن �أنقرة تدفع
باك ��و �إىل احل ��رب� .إن الت�صعي ��د اجلدي ��د
للن ��زاع بني �أرميني ��ا و�أذربيجان  ،يختلف
يف رقعت ��ه اجلغرافي ��ة والأ�سلح ��ة الت ��ي
ا�ستخدم ��ت في ��ه عن ال�ساب ��ق ،وزاد الطني
بل ��ه تفعي ��ل العام ��ل الرتكي في ��ه ب�صورة
ح ��ادة .ووف ًقا للخرباء  ،ف� ��إن النزاع ميكن
�أن "ين�ش ��ب" يف �أي حلظ ��ة ،و�إن تركي ��ا
تتدخل �أكرث ف�أكرث يف ت�أجيج التوتر.
كم ��ا فتح ��ت تركي ��ا جبه ��ة مواجه ��ة م ��ع
اليون ��ان وجن ��وب قرب� ��ص بع ��د الإع�ل�ان
ع ��ن �أن ال�سفين ��ة الرتكي ��ة �أوروك ري� ��س

�ستبد�أ عمليات امل�س ��ح الزلزايل يف البحر
الأبي�ض املتو�سط .ووف ًقا لـوكاالت الأنباء
فانه وعلى خلفية ن�ش ��اط القوات البحرية
الرتكي ��ة يف قاعدة �أك�س ��از يف مرماري�س،
�أعل ��ن الأ�سط ��ول اليون ��اين حال ��ة ت�أهب،
حيث مت �إلغ ��اء جميع الإجازات الع�سكرية
 ،وقط ��ع رئي� ��س هيئ ��ة الأركان العام ��ة
اليونانية عطلته وعاد �إىل �أثينا.
وان�ضم ��ت فرن�س ��ا �إىل التوترات على هذا
ال�صعي ��د .و يف لقائه مع رئي�س جمهورية
قرب� ��ص نيكو� ��س �أنا�ستا�سياد� ��س انتق ��د
الرئي� ��س الفرن�سي �إميانوي ��ل ماكرون من
جدي ��د �أنق ��رة ،و�أمل ��ح ماك ��رون �إىل فر�ض
عقوبات على تركيا .وقال ماكرون �إنه رد ًا
على انته ��اكات احلدود البحري ��ة لليونان
وقرب� ��ص� ،أع�ض ��اء االحت ��اد الأوروب ��ي،
يتع�ي�ن عل ��ى بروك�س ��ل فر� ��ض العقوب ��ات
عل ��ى تركيا ،م�شري ًا اىل �أهمية �شرق البحر
الأبي�ض املتو�سط لقرب�ص وفرن�سا.
و�أعلن ��ت تركيا عزمها على �إجراء درا�سات
زلزالي ��ة جن ��وب و�ش ��رق جزي ��رة مي� ��س
(كا�ستيلوري ��زو)  ،وبع ��د ذل ��ك ح ��ذرت
وزارة اخلارجي ��ة اليونانية من �أن منطقة
الدرا�سة الت ��ي �أعلنت عنها تركيا هي جزء
من اجلرف الق ��اري اليوناين وهذا ينتهك
احلق ��وق ال�سيادية لليون ��ان .وقال رئي�س
ال ��وزراء اليوناين �إن ��ه �إذا مل تتخ َل �أنقرة
ع ��ن عمله ��ا يف ا�ستك�شاف الغ ��از الطبيعي
يف البح ��ر الأبي�ض املتو�س ��ط  ،فلن يكون
�أمام االحتاد الأوروبي خيار �سوى فر�ض
عقوبات على تركيا.
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ثقافة

حوارات

�أول وزير للثقافة العراقية خارج المحا�ص�صة الطائفية والحزبية

د .ح�سن ناظم :مهمتي العاجلة �إ�صالح الهيكل الإداري المهترئ للوزارة
حاوره :عالء املفرجي

ذلك ،هناك مثقفون ينظ ��رون �إىل ال�سلطة على
�أنه ��ا دن�س ال يجب االقرتاب منها وهذه م�شكلة
عانين ��ا منه ��ا جميع� � ًا تتعل ��ق بعالق ��ة املثق ��ف
بال�سلطة وعالقة املثقف بال�سيا�سة وبامل�ؤ�س�سة
احلكومية ه ��ذه الإ�شكالية غ�ي�ر حم�سومة لأن
العِ �ب�ر والدرو�س التي واجهه ��ا املثقفون كانت
مريرة ،وبالتايل كانوا ي�شعرون دائم ًا بالرتدّد،
�أنا نف�سي دعوت كبار مثقفي العراق للعمل مع ًا
وه ��م ي�أنف ��ون �أن يفعل ��وا ذل ��ك  ،وامل�شكل ��ة �أن
هن ��اك من يرى �أنك تنف ��خ يف قِربة مثقوبة� ،أنا
يف ف�ت�رة ما من حياتي تبنيت مثل هذه الر�ؤية
علي ��ك �أن تبق ��ى ،ال �أق ��ول يف ال�ب�رج العاج ��ي
فهناك فاعلية للمثقف لك ��ن لي�س عرب امل�ؤ�س�سة
احلكومية  ،بل ع�ب�ر مبادرتك اخلا�صة وبقيت
على هذا العم ��ل� ،أتذكر م ّرة يف لقاء تلفزيوين
طرحت ه ��ذا املو�ض ��وع بو�ض ��وح ودل ّلت على
موق ��ف توفي ��ق احلكي ��م م ��ن عب ��د النا�صر يف
كتاب ��ه «عودة الوع ��ي» ،كيف �أن ��ه كان م�أخوذ ًا
ب�أكاذيب وخمادعات وخطب رنانة ،فكان هناك
�س� ��ؤال م�ش ��روع يف �أن املثقف الف�ل�اين حينما
يعم ��ل مببادرته اخلا�ص ��ة ومبيزانيته الفقرية
و�إمكاناته املحدودة م ��ا الذي �سيقدمه ،مقارنة
مبا ي�ستطيع �أن يقدم ��ه حينما ينتمي مل�ؤ�س�سة
ذات متوي ��ل وك ��وادر له ��ا �إمكاني ��ات �أكرب ،ما
انتهي ��ت �إليه �أنه مهما تكن ال�سلطة مبا فيها من
�سلبيات يف ع�ي�ن املثقف ،هن ��اك �إمكانية مهمة
للعمل والإجناز عرب هذا بغ�ض النظر عنه.

الجامعي.
ا�ستب�شر المثقفون العراقيون خيراً با�ستيزار الدكتور ح�سن ناظم ،الناقد والمترجم والأ�ستاذ
ّ
فهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار وزير ثقافة بعيداً عن المحا�ص�صة الطائفية والحزبية.
فدر�س اللغة العربية و�آدابها في جامعات
عمل د .ح�سن ناظم في ال�سلك الأكاديمي منذ عام .1996
ّ
ومعاهد عربية ،و�أ�شرف على �أطروحات �أكاديمية وبحوث في جامعات عربية وبع�ض مراكز البحوث
الغربية ،كما كتب مقرراً درا�سي ًا للكلية الإ�سالمية للدرا�سات العليا وجامعة ميدل�سك�س في لندن  ،قام
بتدري�س الأدب الحديث والبالغة ومواد �أخرى ذات �صلة باللغة العربية و�آدابها  ،وعمل قبل ا�سيزاره
باحث ًا زائراً في جامعة جورج تاون ،ومديراً لكر�سي اليوني�سكو في جامعة الكوفة ،وكان قد �أ�صدر عدداً
من الم�ؤلفات في اللغة والأدب� ،إ�ضافة �إلى ترجمته لعديد من الكتب .وفي هذا الحوار معه يعبر عن
ر�ؤيته وبرنامجه كي تكون وزارة الثقافة «وزارة للمثقفين» فع ً
ال ،كما �صرح بعد ت�سنمه من�صبه:

 و�أنتم تت�س�� ّلمون حقيبة الثقافة ك�أول وزير
م�ستق��ل ،ه��ل ليدك��م ت�ص��ور كام��ل ع��ن و�ضع
ال��وزارة؟ ه��ل �أعددت��م ت�ص��وراً عم��ا �ستك��ون
علي��ه ،باعتبارها ذات اخت�لاف بين عن بقية
ال��وزارات م��ن حي��ث التوج��ه واال�ستراتيجية
وطبيعة العمل؟

 �أنا ابن الو�سط الأكادميي والثقايف ومعرفتيبعم ��ل وزارة الثقاف ��ة متت ��د �إىل الثمانيني ��ات
وكانت احل ��رب بني الع ��راق و�إيران م�ش ��تعلة،
وكان لل ��وزارة �سيا�س ��تها ومنهجه ��ا اللذي ��ن
ك ّر�س ��ا للح ��رب ودعمها ،حتى �أن هن ��اك قرارات
وتوجيه ��ات اتخ ��ذت من قب ��ل الوزارة بن�س ��ب
مئوي ��ة لدعم خطة احلرب �آنذاك ...بعد التغيري
يف  2003كان ��ت هن ��اك �سيا�س ��ات خمتلف ��ة،
لك ��ن يف هذا التاري ��خ كانت الوزارة قد �ش ��ملها
ا�ضط ��راب وفو�ض ��ى وف�ساد وغري ذل ��ك� ،ش�أنها
�ش�أن الوزارات الأخ ��رى منذ عهد برمير وحتى
ت�شكي ��ل احلكومات املتعاقب ��ة ،يف كل مرة ت�أتي
موج ��ة واجتاهات تلف هذه الوزارة وكوادرها
و�سيا�سته ��ا؛ ومل ينظ ��ر �إليها ك ��وزارة �أ�سا�سية
ومهمة ،يف خلق بيئ ��ة تالئم اللحظة ال�سيا�سية
والنظ ��ام ال�سيا�س ��ي اجلدي ��د الذي ج ��اءت به،
هذه هي امل�شكلة الك�ب�رى يف نظري  ،فالوزارة
لي�س ��ت عم�ل� ًا روتيني� � ًا ملجموعة م ��ن املوظفني
ي�سريون �أعم ��ا ًال و�أن�شطة تنجز بطريقة �أخرى
م ��ع هذا الوزير �أو ذاك  ،مع هذا االجتاه �أو ذاك
م ��ع هذه ال�سيا�س ��ات �أو تلك ،الفك ��رة اال�سا�سية
 ،يف ظن ��ي �أن ال ��وزارة مل ينظر �إليه ��ا على �أنها
عم ��ود �أ�سا�س يف خلق بيئة ور�أي عام لي�س يف
الع ��راق وح ��ده بل يك ��ون عاب ��ر ًا �إىل احلا�ضنة
العربي ��ة واحلا�ضن ��ة الإقليمي ��ة ،ثقاف ��ة العراق
ممت ��دة ومتوا�شجة م ��ع دول اجل ��وار الأخرى
كرتكي ��ا و�إي ��ران ،و�إن كان الأ�سا� ��س فيه ��ا ه ��ي
حا�ضنته ��ا العربي ��ة  ،ه ��ذه امل�س�أل ��ة مل تكن ذات
قيم ��ة وذات �أهمية يف �سيا�س ��ات وزارة الثقافة
بع ��د حلظ ��ة  ،2003مت االنتباه �إليه ��ا رمبا الآن
عندما بد�أت �أتكلم م ��ع بع�ض الكوادر واملثقفني
وامل�ؤرخ�ي�ن والزعام ��ات ال�سيا�سية اىل �أن هذه
ال ��وزارة يجب �أن تعمل على وفق هذه اللحظة،
ومنذ حلظة تغري النظام ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�ص ��ادي يف العراق ،بقي ��ت الوزارة تعمل
ب�شكل روتين ��ي ،وت�ستل قي ��م و�أ�ساليب النظام
ال�ساب ��ق وك�أن هناك �شيئ ًا ي�س ��ري فيها ال ميكن
تغي�ي�ره ،هناك م�سلكية وروتيني ��ة بالعمل و�إن
كان يف �أن�شط ��ة خمتلف ��ة وبوج ��وه خمتلف ��ة ،
لكن ��ي �أظ ��ن �أن عجل ��ة وزارة الثقاف ��ة يف عملها
وبنيته ��ا العميق ��ة وبنيته ��ا الأ�سا�سي ��ة مازالت
تتغ�ي�ر  ،لذل ��ك ،فواحدة من ر�ؤى ه ��ذه الوزارة
هي حماول ��ة تغيري الأ�سا�س ال ��ذي تعمل عليه،
لي� ��س فق ��ط ب�إجراء تغي�ي�رات هن ��ا وهناك على
م�ستوى الهيكل الإداري ،بل على �أ�سا�س الر�ؤية
الت ��ي تقوم عليها� ،أنا �أعتقد �أن �أهم �شيء هو �أن
تكون هن ��اك برامج ت�ؤ�س�س له ��ذا التغيري الذي
ح�ص ��ل ليك ��ون �إيجابي ًا كي ال تنح ��در الوزارة،
�ش�أنه ��ا �ش� ��أن وزارات �أخ ��رى يف مقاوم ��ة ه ��ذا
التغي�ي�ر بطريقة �أو ب�أخ ��رى ،وبالتايل ال يكون
له ��ا �إ�سه ��ام يف ه ��ذا التغي�ي�ر ال ��ذي ح ��دث يف
الع ��راق� .أن ��ا �أعتق ��د �أن التحدي ��ات رمب ��ا تثبط
الهم ��م ،خ�صو�ص ًا �أن عمر هذه احلكومة ق�صري،
وحتديات الو�ض ��ع املايل للبل ��د و�أ�سعار النفط
و�أي�ض ًا تداعيات جائحة كورونا ،حتول دون �أن
تتمتع الكوادر بن�شاط كامل يجب �أن تتم بلورة
الربامج مع �أولئك الذين يرغبون يف االنخراط
معنا �س ��واء يف العراق �أو خ ��ارج العراق ،و�أنا
�أزع ��م �أن هناك رغبة وو�ضع� � ًا مريح ًا من ناحية
وحتدي ��ات م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،وهن ��اك رغب ��ة
�إقليمي ��ة م ��ن دول الإقليم وخا�ص ��ة يف اخلليج
العرب ��ي ،للتعاون مع الع ��راق يف �إعادة بناء ما
ُدمّر بالعمليات الإرهابية.
 ه��ل لنا �أن نتعرف على �أبرز نقاط برنامجك
الوزاري؟

 هن ��اك برنام ��ج وزاري مُقر م ��ن قبل الوزارةال�سابق ��ة ،وه ��و باملجمل فيه نق ��اط جيدة �إذا ما
ت�سن ��ى تطبيقها� ،أن ��ا �أعتق ��د �أن كل وزير عندما
يراقب م�س�ألة بلورة �أه ��داف �أ�سا�سية ي�ضع يف

اعتب ��اره  -ما دامت هذه احلكوم ��ة التي �شكلت
يف �أزم ��ة وبع ��د احتج ��اج وا�ستقال ��ة حكوم ��ة
�سابق ��ة ،ال تتمت ��ع بامل ��دة الكامل ��ة �أو التموي ��ل
املنا�س ��ب �أو الظ ��روف الطبيعي ��ة � -ض ��رورة
�إج ��راء تكييف ��ات لتحقي ��ق الأه ��داف ...يعن ��ي
علينا �أن نطمح �أكرث مما ن�ستطيع و�إال لن نحقق
�شيئ ًا .علين ��ا �أي�ض ًا �إعادة بن ��اء بع�ض ما دمرته
املجموع ��ات الإرهابية وعلى ر�أ�سه ��ا «داع�ش»،
وهن ��اك ،كم ��ا قل ��ت ،رغب ��ة يف دول اجل ��وار
وبالأخ� ��ص دول اخلليج العرب ��ي لدعم وتوفري
ومتوي ��ل بع�ض املعامل التاريخي ��ة العراقية يف
�إع ��ادة بنائها �أو ترميمها .و�أبرز �شاهد على ذلك
هو املنحة الإماراتية بالتعاون مع اليوني�سكو،
اجله ��ة املنف ��ذة ،وب�إ�ش ��راف وزارة الثقاف ��ة
وال�سياح ��ة والآثار العراقي ��ة لإعادة بناء جامع
النوري يف املو�صل واملنارة احلدباء ،وكني�سة
الطاهرة ،وكني�سة ال�ساع ��ة ،واالهتمام بت�أهيل
متح ��ف املو�ص ��ل ال ��ذي دم ��ره «داع� ��ش» ،ودمر
كذل ��ك الثريان املجنحة ومعامل بارزة و�أ�سا�سية
ّ
اطلع ��ت عليه ��ا يف �آخ ��ر زيارة ق ��ام به ��ا ال�سيد
رئي�س جمل� ��س الوزراء �إىل املو�صل وكنت معه
مع جمموعة من ال ��وزراء ذوي العالقة بطبيعة
هذه الزيارة ،ف�إذن ما بني �إعادة بناء وترميم ما
دمرت ��ه املجموعات الإرهابي ��ة وو�ضع الوزارة
عل ��ى �سكة جديدة من الناحية الإدارية  ،واعتقد
�أن ه ��ذا الإ�ص�ل�اح الإداري ه ��و الأ�سا�س ورمبا
ه ��و الذي �سيولد خطط� � ًا �إدارية ومالية جديدة
لأن ��ه ب ��دون �إ�ص�ل�اح �إداري �ستنزل ��ق اىل ف�ساد
�إداري وم ��ن ثم اىل ف�ساد مايل واىل فو�ضى يف
العم ��ل الثقايف والعمل يف جمال ال�سياحة ويف
جمال الآثار.
 كي��ف �ستتعامل مع الجه��از الإداري للوزارة،
يحم��ل البع���ض من��ه وزر الف�س��اد
وال��ذي
ّ
الم�ست�ش��ري ف��ي ال��وزارة ،ه��ل ننتظ��ر �إع��ادة
هيكلة الوزارة على هذا الأ�سا�س؟

 معن ��ى �أن تعي ��د التفكري يف النظ ��ام الإداريوالهيكل الإداري للوزارة هو �أنك تفكر يف هذه
املنا�ص ��ب ومن يحتلها بطريقت�ي�ن ،بطريقة �أنك
تنظ ��ر لت�شكيله ��ا �إىل �أي مدى ه ��و نافع؟ تطرح
هذا ال�س�ؤال ،ال ��ذي ي�ستدعي البحث والنقا�ش،
وت�ست�ش�ي�ر خ�ب�راء وتعقد مناق�ش ��ات ثم تنتهي
�إىل نتيج ��ة ...مث ًال بدمج ه ��ذا الت�شكيل مع هذا
الت�شكي ��ل ،و با�ستح ��داث ت�شكي ��ل جديد �ضمن
الر�ؤية التي مت�ض ��ي بها يف �إعادة الهيكلة ومن
ث ��م �سي�ؤثر هذا على تغي�ي�ر يف طبيعة القيادات
الت ��ي تق ��ود هذه الت�شكي�ل�ات ،وبع ��د القيادات،
ت�أت ��ي امل�ؤ�س�سة نف�سها ...هل �ستلغى �أم �ستثبت
�أو تدم ��ج م ��ع م�ؤ�س�س ��ة �أخ ��رى م ��ن �أج ��ل بناء
هي ��كل �إداري �أك�ث�ر فعالي ��ة؟ �إذن الق�ضية لي�ست
ا�ستهداف ًا �شخ�صي ًا �أو ا�ستهداف قيادات لأ�سباب
معين ��ة �إطالق ًا .امل�س�ألة تتعلق بالبنية الأ�سا�سية
لل ��وزارة وكيف ميكن �أن تكون �أكرث فاعلية� .أنا
�أعتق ��د بدء ًا ،وهذا م ��ا �شرعت ب ��ه الآن ،ب�أهمية
بل ��ورة درا�سات عاجلة لإع ��ادة التفكري بالهيكل
الإداري امله�ت�رئ لوزارة الثقاف ��ة� ،أحيان ًا ،ومع
وجود الك ��وادر املختفية هنا وهناك �ضمن كتلة
ب�شري ��ة �ضخمة بالوزارة ،ال ت�ستطيع �أن تعمل،
ل ��ذا علي ��ك �أن حت� �دّد ،فهناك �آالف م ��ن املوظفني
الذي ��ن ال ميكن االنتفاع بهم ،لكنه ��م بطريقة �أو
ب�أخ ��رى موج ��ودون ،وه ��ذه خطة م ��ن جمل�س
ال ��وزراء وتو�صي ��ة وتركيز م ��ن رئي�س جمل�س
ال ��وزراء يف تر�شي ��ق الهي ��اكل الإداري ��ة  ،يف
وزارة الثقاف ��ة هن ��اك ( )22دائ ��رة يعن ��ي ()22
مدير ًا عام ًا ...هذا هيكل �ضخم بالن�سبة لوزارة
ه ��ي يف احلقيق ��ة وزارت ��ان بع ��د دم ��ج وزارة
الآث ��ار وال�سياحة مع وزارة الثقافة .هناك كادر
ب�ش ��ري �ضخ ��م ي�صع ��ب �إدارت ��ه بطريق ��ة نافعة
ه ��ذا ه ��و التح ��دي الأول ،و�أعتق ��د �أن ��ه مقرتب
واقعي للم�شكلة� ...أن نعيد التفكري بهذا الهيكل
الع ��ام ...ونح ��اول �ضم ��ن القان ��ون ح ��ذف �أو
ا�سته ��داف ت�شكيل جديد يف ال ��وزارة ،وهذا ما
�أفكر فيه مع جمل ��ة من ال�سرتاتيجيني والعقول
العراقي ��ة داخل الوط ��ن �أو خارج ��ه �أو �أ�ستعني
ما�ض بو�ضع خطة
بخرباء خارج الوزارة ،ف�أنا ٍ
لت�شكيل الهيكل الإداري وجعله �أكرث فاعلية.

� أ�ص��بحت وزيراً للثقافة وه��ي المرة الأولى
من��ذ  2003التي يتم فيه��ا االختيار بعيداً عن
المحا�ص�ص��ة ومع��روف ع ّن��ك كونك م�س��تق ً
ال،
والأه��م م��ن ذل��ك كون��ك معروف�� ًا في الو�س��ط
الثقافي كمثقف و�أكاديمي لك �إ�سهاماتك ...ما
مدى ت�أثير ذلك في �صياغة برنامجك؟

 م ��ا يتعل ��ق بك ��وين قادم� � ًا م ��ن ع ��امل الثقافةالعراقي ��ة �إىل ال ��وزارة دون انتم ��اءات حزبي ��ة
 ،ه ��ذا في ��ه جوان ��ب �إيجابي ��ة وجوان ��ب ت�شكل
حتدي ��ات ،ك ��وين م�ستق�ل� ًا وال �أنتم ��ي �إىل جهة
حزبي ��ة ه ��و لي�س عل ��ى ال ��دوام عام�ل� ًا م�ساعد ًا
رمب ��ا� ،أنت حتتاج �إىل ال�سيا�س ��ة ،فمث ًال �أنا �أعد
جملة م ��ن القوانني التي مل تقر يف الربملان منذ
 .2003وق ��د عق ��دت اجتماع� � ًا م ��ع م�ست�ش ��اري
ال�سي ��د رئي�س جمل� ��س الوزراء وم ��ع جمموعة
م ��ن املثقفني وامل�ؤرخني حول م ��ا يتعلق باليوم
الوطن ��ي العراق ��ي .نري ��د �أن نخت ��ار يوم� � ًا
بعينه ،يمُ ث ��ل العراقيني جميع� � ًا ويتفقون عليه
وي�ص ��وّ ت ل ��ه الربمل ��ان بالإجم ��اع  ،كي ��ف يت ��م
حتقي ��ق هذا؟ ميك ��ن حتقيقه ب� ��أن يك ��ون هناك
قبول لك ومل�ؤ�س�ستك ولنمط تفكريك وقناعة �أن
العمل الذي يجري �إمن ��ا هو مل�صلحة العراقيني
جميع� � ًا ،ه ��ذا �سيُح�س ��م لي�س يف ال ��وزارة ،وال
حت ��ى يف جمل� ��س ال ��وزراء ،ه ��ذا �ستح�سم ��ه
الق ��وى ال�سيا�سية املوجودة يف جمل�س النواب
ولذل ��ك كون الإن�سان م�ستق ًال �أو منتمي ًا ال يعني
�شيئ� � ًا يف �أحيان كث�ي�رة �إذا ما تعلق الأمر بعمل
م�شرتك م ��ع هذه الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املوجودة
الت ��ي لها ممثلون يف جمل�س النواب ،رمبا هذه
هي ن ��وع من احل�سنة التي متك ��ن �شخ�صي ًة من
هذا النوع �أو عق�ل� ًا من هذا النوع يف �أن يحقق
توافق� � ًا لتمرير قرارات وقوان�ي�ن وبرامج دون
النظر �إليها على �أنه ��ا تعمل لهذا الطرف �أو ذاك
ولعلي �أكون يف هذا املوقف.
 هن��اك ملف��ات الف�س��اد الت��ي تعاق��ب عليه��ا
وزي��ران للثقاف��ة حت��ى الآن ،ول��م ُتفتح  ،هل
�س��يكون الوزير د .ح�س��ن ناظم ف��ي مواجهتها.
�إنها ت�ش��كل تحدي ًا كبيراً لك ،،مثل ملف الف�ساد
في م�ش��روع بغداد عا�ص��مة للثقاف��ة العربية،
وم�شروع �أوبرا بغداد وم�سرح الر�شيد؟

 ل ��كل مث ��ال ظروف ��ه وتف�صيالت ��ه ،ورمب ��ا منغ�ي�ر املج ��دي �أن نذهب �إىل تف�صي�ل�ات يف لقاء
مث ��ل ه ��ذا ،لكن ��ي �س�أعطيك م ��ا تري ��د ،بالن�سبة
مللف بغ ��داد عا�صمة للثقافة مل ��ف �شائك ومعقد
وال �أعتق ��د �أنن ��ي يف امل ��دة الت ��ي ق�ضيته ��ا الآن
�أ�ستطي ��ع �أن �أحدّد م�سار ًا ب�ش�أن ��ه ،كما �أنه لي�س
هن ��اك م�س ��ار ًا حمدد ًا للف�س ��اد ،فق�ضاي ��ا الف�ساد
تخ� ��ص النزاه ��ة ،ه ��ذا �سي ��اق عم ��ل . .الق�ضية
لي�س ��ت مرتهنة بالوزارة وب�شخ� ��ص الوزير �أو
باللج ��ان التحقيقي ��ة ،هن ��اك عمل يُنج ��ز وعلى

لدينا ق�ضايا كثيرة تتعلق
بالف�ساد في ملف «بغداد
عا�صمة للثقافة العربية»
وغيره تحال الى هيئة
النزاهة ،وهنا تقف حدودنا.

جه ��ات �أخ ��رى يف الدول ��ة ويف احلكوم ��ة �أن
ُتفع ��ل ما عليها ونحن لدينا ق�ضايا كثرية تتعلق
بالف�س ��اد يف ه ��ذا املل ��ف ويف غ�ي�ره محُ الة �إىل
النزاه ��ة ،وهن ��ا تق ��ف حدودن ��ا� ...أن نكت�ش ��ف
الف�س ��اد ون�ش ��كل اللج ��ان التحقيقي ��ة ونق�ض ��ي
ب� ��أن هذا امللف فيه م ��ن الأدلة ما يكف ��ي لإحالته
�إىل النزاه ��ة ،والنزاهة هي اجله ��ة التي تتكفل
باخلطوة الالحقة ،هن ��ا ينتهي دورنا ،ال ينتهي
نهائي ًا  -بطبيعة احلال  -لكن القرار الذي يتخذ
مل يع ��د بني �أيدينا .هذا ينطبق على كل الق�ضايا
لي� ��س فق ��ط يف مل ��ف م�ش ��روع بغ ��داد عا�صم ��ة
للثقاف ��ة العربي ��ة ،م�س ��رح الر�شي ��د عل ��ى �سبيل
املثال فهو يحتاج اىل متويل �ضخم لإعادته كما
خبته حلد
كان �أو حت ��ى �أقل مم ��ا كان  ،لذلك ما رِ
الآن يف زيارت ��ي له ��ذا امل�سرح �أن هن ��اك حلو ًال

هناك مثقفون ينظرون �إىل ال�سلطة على �أنها دن�س ال يجب االقرتاب منه
وهذه م�شكلة عانينا منها جميع ًا تتعلق بعالقة املثقف بال�سلطة ،وعالقة
املثقف بال�سيا�سة وبامل�ؤ�س�سة احلكومية .هذه الإ�شكالية غري حم�سومة
العرب والدرو�س التي واجهها املثقفون كانت مريرة ،وبالتايل كانوا
لأن ِ
ً
ي�شعرون دائما بالرتدد

ترقيعية م ��ا زلت �أفكر فيها ،كي ��ف �سنم�ضي بها
 ،هناك متويل جزئي ب�سيط مي�ضي فقط لإعادة
بناء امل�سرح وت�أهيله �أما هذه الطوابق الكبرية
ال�ضخم ��ة يف امل�سرح العتي ��د املهم ال�شهري لي�س
بالإم ��كان الآن توف�ي�ر متويل له ليع ��اد بنا�ؤها،
�إذا م ��ا ح�صلت عل ��ى متويل جزئ ��ي ،حتى الآن
�آخ ��ر زيارة حدثن ��ي املدير العام �إنن ��ا نبني هذا
اجل ��زء فقط بق ��در ما لدين ��ا من متوي ��ل ،فكرت
يف �أن نق ��وم بت�أهي ��ل جزء من امل�س ��رح ال�ضخم
املتداع ��ي الذي ل ��ه منظر م�أ�س ��اوي هل هذا حل
ناج ��ح الآن؟� ،أطرح على نف�س ��ي �أ�سئلة يف هذه
امل ��دة الق�ص�ي�رة الآن  ،واخترب الأ�شي ��اء و�أفكر
فيه ��ا ،ف�إذن الأوبرا تخ�ضع لنف� ��س املعيار لدينا
دار �أوب ��را يف الب�ص ��رة  ،نف� ��س ال�شيء يف �آخر
زي ��ارة اىل الب�ص ��رة قبل �أيام م ��ع ال�سيد رئي�س
جمل�س الوزراء اقرتح ال�سي ��د حمافظ الب�صرة
�أن يتوىل هو �إكمال دار الأوبرا يف الب�صرة �إذا
مل تكن لدينا يف الوزارة الأموال الكافية لبنائه
وه ��و ملك ل ��وزارة الثقافة ،قال �أن ��ا ب�إمكاين �أن
�أكمل ��ه ويبقى مل ��ك ًا لوزارة الثقاف ��ة ونحن الآن
ندر� ��س هذه الفكرة حتى ن�ستطيع �أن ننجز هذا
العم ��ل فلكل مرفق من مراف ��ق وزارة ال�سياحة،
ولكل ملك من �أمالكها هناك تف�صيل و�إ�شكال.
 قل��ت م��رة �إن ال��وزارة يج��ب �أن تك��ون
للمثقفين ،ونعرف �أن الوزارة تعاني من اللب�س
ال�ص��عد،
والإ�ش��كاليات ف��ي عملها على مختلف ُ
مغربة عن طبيعة
حتى و�ص��لت �إلى �أنها تب��دو ّ
مهمته��ا وهي الت��ي من المفتر���ض �أن تكون في
�صلب العمل الثقافي . .كيف �ستجد �سبي ً
ال �إلى
�أن تكون وزارة الثقافة في خدمة المثقفين؟

 �أحيان� � ًا �أنظ ��ر �إىل هذا التعبري ب� ��أن الوزارةيف خدم ��ة املثق ��ف عل ��ى �أنه تعبري غ�ي�ر دقيق،
املثقف ��ون والأكادميي ��ون ه ��م �أي�ض� � ًا يخدمون
وزارة الثقاف ��ة ،فهم يخدمون ثقافة العراق من
خ�ل�ال وزارة الثقافة� ،أ�ضرب مث ًال لك على ذلك،
فيم ��ا يخ�ص اختي ��ار العيد الوطن ��ي العراقي.
عقدنا م�ؤمتر ًا عرب من�صات التوا�صل لأكرث من
ثمانية ع�شر مثقف ًا وم�ؤرخ ًا عراقي ًا لندر�س هذا
املو�ض ��وع ...كل الأ�سم ��اء الالمعة من املثقفني
والأكادمييني وامل�ؤرخني العراقيني لكي ن�سمع
�آراءه ��م فيم ��ا يتعل ��ق باختي ��ار �أي ي ��وم ميثل
العراقيني .املثق ��ف الآن مدعو خلدمة بلده من
خ�ل�ال وزارة الثقافة .ويف املقاب ��ل هناك عمل
روتيني للوزارة يتعلق بخدمة املثقفني كتوفري
املنح ��ة ال�سنوية الحت ��اد الأدباء ال ��ذي ينا�شد
ويري ��د دعم ًا م ��ن خ�ل�ال وجودن ��ا باحلكومة،
وعلين ��ا �أن نثبت هذا احل ��ق للمثقفني ،للكتاب،
لل�شع ��راء ...هذا العمل ي�أخذ جمراه الطبيعي،
 ،نف� ��س ال�ش ��يء بالن�سب ��ة للفنان�ي�ن يف �آخ ��ر
لق ��اء لل�سيد رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء مع نقابة
الفنانني واحت ��اد الأدباء باجتماعني منف�صلني
يف ي ��وم واحد كانت هن ��اك نقا�ش ��ات وطلبات
لكال امل�ؤ�س�ستني مبعن ��ى �أن هذه امل�ؤ�س�سة هي
لي�ست فقط منذورة خلدمة املثقف ،ك�أن املثقف
جال� ��س ويحتاج �إىل دعم دائ ��م لهذه امل�ؤ�س�سة،
هناك �ش ��يء ا�سم ��ه وزارة الثقاف ��ة وال�سياحة
والآث ��ار ،مرافق كث�ي�رة� ،أفكار كث�ي�رة� ،أعمال
كث�ي�رة ،م�شاريع كث�ي�رة .وهنا �أري ��د �أن �أ�شري
�إىل �إ�شكالية عن املثقفني العراقيني  ،فهم لي�سوا
جميعه ��م ي�ؤمنون ب�أن هناك جدوى بالعمل مع
امل�ؤ�س�س ��ة احلكومي ��ة ،م ��ا زال هن ��اك �أكرث من

� أعطي��ت �إ�ش��ارة �إيجابي��ة ف��ي بداي��ة
ت�س��نمك ال��وزارة وهي �إعف��اء مدي��ر عام من
من�صبه لأ�س��باب م�ش��روعة تتعلق بن�شره في
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي م��ا يح��ث على
الكراهي��ة ...القى ه��ذا الإجراء ا�ستح�س��ان
الكثي��ر �أال تتح�س��ب لل�ص��دام م��ع المرجعيات
ال�سيا�س��ية بخ�ص��و�ص بع�ض الإجراءات التي
تقوم بها داخل الوزارة؟

 دعن ��ي �أح�س ��م الأم ��ر يف ه ��ذه الق�ضي ��ة.م ��ا ح ��دث له ��ذا الإعف ��اء الق ��ى تفهم ًا م ��ن هذه
املرجعي ��ات التي قد يظن كثريون �أنها �ستتخذ
مواقف معين ��ة ...على العك�س هناك تفهم لهذا
العم ��ل خا�صة حينم ��ا تت�ضح الأم ��ور ب�أنها ال
تخت�ص ��ر بكونه ��ا جمرد �إعف ��اء مدي ��ر عام من
من�صبه  ،لي�س ��ت هذه هي امل�شكل ��ة ...امل�شكلة
ه ��ي ا�صط ��دام م ��ع الر�ؤي ��ة والأ�سا� ��س ال ��ذي
حتدثت عنه قب ��ل قليل ،عن الثقاف ��ة العراقية،
�أن ��ا ق ��ادم م ��ن عم ��ل �س ��ت �سن ��وات يف كر�سي
اليوني�سك ��و للحوار يف جامعة الكوفة ،مهمته
ه ��ي ر�أب هذا ال�ص ��دع يف املجتم ��ع العراقي.
نح ��ن ما زلن ��ا جمتمع� � ًا متطاحن� � ًا عل ��ى ُ�صعد
كثرية طائفية ،وعرقية ،وم�صاحلية ،وغريها،
ه ��ذه ال�صدوع الت ��ي نر�أبها ع�ب�ر برامج ل�ست
�سن ��وات يف كر�س ��ي اليوني�سك ��و  ،ه ��ل ميكن
�أن ُيتاح املج ��ال لتهديدها وتدمري هذا ال�سعي
مبن�ش ��ور حلظ ��وي �آين دون �أن نفك ��ر في ��ه �أو
ببع� ��ض املواق ��ف املتخذة غ�ي�ر املدرو�سة �أمام
�شخ�صية ف ��ذة يف تاريخ الريا�ض ��ة العراقية ،
ولها م ��ن املعجب�ي�ن املحبني املالي�ي�ن؟ ،نظرت
�إىل امل�س�أل ��ة لي� ��س باعتباره ��ا هجوم� � ًا عل ��ى
�شخ�ص ،بل هي هجوم على ه�ؤالء املاليني من
املعجب�ي�ن بالالعب �أحم ��د را�ضي ،ف�صار هناك
نوع م ��ن الأزمة املجتمعية التي خلقتها ب�ضعة
�أ�سط ��ر حمقاء غري حم�سوبة من �شخ�ص يجب
�أن يتحل ��ى ب�سمات القيادة والكيا�سة وح�ساب
الكلمات وغري ذلك ،هذه هي املع�ضلة التي كان
يجب �أن حت�سم ،و�أخ�ي�را �أمتنى على املثقفني
العراقي�ي�ن الأكادميي�ي�ن� . . ،أن ��ا ال �أف�ص ��ل يف
الع ��راق ت�صور ًا ع ��ن فئتني  ..املثقف ��ون وفئة
�أ�سات ��ذة جامع ��ات  ،لأن املثقف�ي�ن ينظرون اىل
احتاد الأدب ��اء وامل�ؤ�س�سات الأخ ��رى وه�ؤالء
يذهب ��ون اىل اجلامعات� ،أنا �أنظر اىل �صانعي
الثقاف ��ة يف املجال�ي�ن ،يج ��ب �أن يك ��ون هن ��اك
�إ�سه ��ام ل ��كل مثق ��ف عراق ��ي من خ�ل�ال وزارة
الثقاف ��ة � ،أق�ص ��د �أن ال ينظ ��ر �إن ��ه يعم ��ل يف
اجلامع ��ة فق ��ط بالت ��ايل من ��وط ب ��ه �أن ي�ؤدي
وظيفت ��ه يف اجلامع ��ة �أو املثق ��ف الفالين يف
اجلري ��دة �أو يف �أي ��ة م�ؤ�س�س ��ة ثقافي ��ة �أخرى
حكومية �أو �شبه حكومية � ،أنا اعتقد �أن وزارة
الثقاف ��ة هي مكان جلميع ه� ��ؤالء لكي ينجزوا
�شيئ ًا لذلك �أنا على �صلة لي�س فقط مع الكوادر،
الثقافة لي�ست منوطة بك ��وادر وزارة الثقافة،
وزارة الثقاف ��ة ق ��د تي�سر الأ�شي ��اء روتيني ًا قد
تدل ��ك على حدود �صالحيات ��ك يف هذا الن�شاط
�أو ذل ��ك  ،ق ��د تعطيك خط ��ة معينة لك ��ن العمل
احلقيقي باعتقادي هو مع املثقفني وامل�ؤرخني
واالكادميي�ي�ن ،م ��ع كل ه�ؤالء ميك ��ن �أن نخلق
ثقاف ��ة عراقية مع ِّلمة � ،أن يع ��ود العراق م�ؤثر ًا
يف الثقاف ��ة العربي ��ة كم ��ا كان  ،ثقافتنا و�أدبنا
انح�سر تطوره �إذا ما فكرنا يف خارطة الثقافة
العربي ��ة �أو حت ��ى خارط ��ة الثقاف ��ة الإقليمي ��ة
بالن�سبة لدول اجلوار غري العربية.
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اقــــرأ
ال تقولوا �إننا المنلك �شي ًئا

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "وال تقولوا �إنن ��ا المنلك
�ش ��ي ًئا" للروائي ��ة الكندي ��ة املنح ��درة من �أ�ص ��ول �ص ��ينية
مادين ثني التي ر�ش ��حت للقائمة الق�ص�ي�رة جلائزة البوكر
العاملي ��ة ،وقد احتلت الرواية قائمة الكت ��ب الأف�ضل مبيعًا
بح�س ��ب موقع �أمازون ال�شهري .وتدور�أحداثها يف ال�صني
قبل و�أثناء وبعد احتجاجات ميدان تيانامنني عام ،1989
تناول ��ت ثني من خالله ��ا اجلانب النف�س ��ي للذين عا�ش ��وا
العنف يف تلك ال�ص ��فحة املعروفة من تاريخ ال�صني حيث
تتلخ� ��ص حكايته ��ا حول ثالثة من املو�س ��يقيني ال�ش ��باب
الذي ��ن يواجه ��ون �ص ��عوبة يف عملهم وخماط ��ره كونهم
يتب ّنون يف عزفهم وغنائهم الطريقة الغربية.

ح

ول العا

لم

مادونا :النظر �إىل �صورتي
يجعلنى جائعة

وزير الثقافة يعلن ا�ستعداد الوزارة لدعم جهود النا�شرين
العراقيني وتذليل ال�صعوبات �أمامهم
 متابعة املدى
التقى وزي��ر الثقافة وال�سياحة والآث��ار الدكتور
ح�سن ناظم وفدًا ميثل جمعية النا�شرين والكتبيني
العراقيني ام�س الأحد يف مكتبه مبقر الوزارة.
وا�ستعر�ض وف ُد النا�شرين جمل ًة من املعوقات التي
تواجه عملهم ،ال �سيما فيما يتعلق بامل�شاركة يف
معار�ض الكتب اخلارجية ،وخا�ص ًة عملية �شحن
الكتب ،وعدد من الإجراءات املعقدة التي تعتمدها
�سلطة الطريان املدين ،يف التعاطي مع دور الن�شر
املحلية ،التي تتاح لها م�شاركاتٌ خارجي ٌة.
وا�ستمع ناظم �إىل عد ٍد من املقرتحات التي قدمها
ن�شر حقيقيةٍ ،
�أع���ض��اء ال��وف��د لتكري�س �صناعة ٍ
وفاعلةٍ يف العراق ،حيث دعا الوفد �إىل تن�شيط
قانون حماية امللكية الفكرية؛ للحد من التجاوزات
ال�ت��ي ي�ق��وم بها ع��د ٌد م��ن �أ��ص�ح��اب امل�ط��اب��ع بهذا
ال�ش�أن .من جهته �أ�شاد وزير الثقافة بالدور الذي
ت�ضطلع به دور الن�شر املحلية يف �إ�شاعة املعرفة،
والفكر ،وتوفري امل�صادر للدار�سني والباحثني يف

خمتلف االخت�صا�صات العلمية ،واملعرفية .م�ؤكدًا
�أن الوزارة �ستعمل جاهد ًة لدعم جهود النا�شرين
العراقيني ،وتذليل ال�صعوبات �أمامهم .و�أ�شار يف
ال� ��وزاري
الوقت ذاته اىل ان اجلهد

حتديات �إقت�صادي َة ،ف�ض ًال عن تداعيات
يواجه
ٍ
جائحة ك��ورون��ا ،لكن ذل��ك مل مينع ال ��وزارة من
م�ضاعفة اجل�ه��ود لدعم جهات الن�شر العراقية،
وتن�شيط �سوق الكتاب يف العراق.

�أملانيا ت�سمح للأطفال بطرح �أ�سئلة على الوزراء مرة �سنو ًيا

�سيلينا غوميز تدعم
خدمات ال�صحة النف�سية
والعقلية

�أق��رت اللجنة املعنية بالأطفال يف
الربملان الأمل��اين "بوند�ستاغ" يف
وثيقة خا�صة ب��ه��ا� ،أن���ه م��ن املقرر
ال�سماح للأطفال م�ستقبال بطرح
�أ�سئلة على الوزراء يف الربملان
مرة �سنويا.
وجاء يف الوثيقة �أنه من املقرر
�أن يدخل �أطفال من ال�صفني
ال�سابع والثامن الربملان ملدة
�ساعة م�ستقبال مرة واحدة
يف العام.
ومت االق��ت�راح داخ��ل

ق��ررت النجمة العاملية �سيلينا غوميز م�ساعدة فئة
كبرية من ال�شباب ،حيث ك�شفت غوميز البالغة من
العمر ( 28عاما) عن �إن�شاء �صندوق جلمع الأموال
من �أج��ل خدمات ال�صحة النف�سية ،وه��و اخلرب
الذي تداولته العديد من املواقع الفنية ال�شهرية،
ف �ق��د ال �ت��زم��ت � �ش��رك��ة " " Rare Beauty
ال �ت��ي متتلكها املغنية ال���ش�ه�يرة وه��ي �شركة
مل�ستح�ضرات التجميل بجمع  100مليون دوالر
لدعم �أولئك الذين يحتاجون �إىل الو�صول �إىل
خدمات ال�صحة العقلية .وقالت �سيلينا غوميز
يف بيان "�أنا ممتنة للغاية لكوين حماطة بفريق
�ساعد يف جعل هذه اخلطوة حقيقة واقعة ،فمنذ
بداية العالمة التجارية� ،أردن��ا �أن جند طريقة لرد
اجلميل ملجتمعنا ومزيد من الدعم للأ�شخا�ص الذين
يحتاجون �إىل الو�صول �إىل خدمات ال�صحة العقلية،
والتي كان لها ت�أثري عميق على حياتي" .وتابعت" :نركز
على م�ساعدة النا�س على ال�شعور ب�أنهم �أك�ثر ارتباطا
ببع�ضهم البع�ض ومل ي�شعروا بالوحدة يف هذا العامل،
و�سيكون لهذا ال�صندوق ت�أثري مبا�شر على العديد من
الأ�شخا�ص ،ويف نهاية املطاف �سيحدث ف��رق كبري يف
العامل� ،أنا حقا فخورة بهذا العمل الذي بد�أناه مع �شركائنا
لتقدمي هذه اخلدمات لأي �شخ�ص يحتاج �إىل الدعم ".

معاناة المقد�سيين ومدينة القد�س.

 جمال �أمين
المخ ��رج والفن ��ان اختير ع�ض ��وا في
اللجن ��ة التحكيمية لمهرج ��ان القد�س
للإع�ل�ام الرقم ��ي الذي انطل ��ق تحت
�شعار "في القد�س ورد ونار" ،للت�أكيد
عل ��ى عروبة القد�س وبقائها عا�ص ��مة
لفل�س ��طين ،وتفعي ��ل طاقات ال�ش ��باب
ف ��ي كل �أنح ��اء العال ��م ف ��ي المجاالت
الإبداعي ��ة المتنوع ��ة ،وق ��ال امين �إن
المهرج ��ان يق ��ام لأول م ��رة وي�س ��لط
ال�ض ��وء عل ��ى ق�ض ��ية واح ��دة تظه ��ر

 فلورا تركي
الفنان ��ة الت�ش ��كيلية اقامت له ��ا دائرة
الفن ��ون معر�ض ��ا للوحاته ��ا وال ��ذي
ا�ش ��تمل عل ��ى  12لوح ��ة قدم ��ت فيها
ر�ؤيتها لما يجري في العراق ،واي�ضا
لوح ��ات ت�ص ��ور جم ��ال الطبيع ��ة،
المعر� ��ض ال ��ذي اقي ��م عب ��ر موقعه ��ا
االلكترون ��ي ه ��و معر�ض ��ها الثمانون
ال ��ذي اقامت ��ه دائ ��رة الفن ��ون خ�ل�ال
فترة الحظر المنزلي ب�س ��ب فايرو�س
كورونا.

ال��وث��ي��ق��ة �أن ت��ك��ون ه��ن��اك "�ساعة
�أ�سئلة للأطفال" ب�صورة دوري��ة،
وفقا للنموذج الهولندي ..بحيث
يتم ال�سماح لتالميذ بتوجيه �أ�سئلة
لوزراء �أو وكالء وزراء يف الربملان
قبل وق��ت ق�صري من بداية العطلة
ال�صيفية من كل عام.
وترجع املبادرة لإقرار هذه الوثيقة،
التي ح�صلت وكالة الأنباء الأملانية
(د.ب�.أ) ع��ل��ى ن�سخة م��ن��ه��ا� ،إىل
رئي�س ال�برمل��ان الأمل���اين فولفغانغ
�شويبله.

غادة عبد الرازق تنفي زواجها  15مرة
وتعلن الرقم ال�صحيح
نفت الفنانة امل�صرية ،غ��ادة عبد ال��رازق،
مزاعم بع�ض التقارير املتداولة على مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�أنها تزوجت يف حياتها
 15م��رة .و�أك��دت �أنها تزوجت  10م��رات فقط ،مبا فيهم
زوجها احلايل ،مدير الت�صوير ،هيثم زنيتا.
وكانت غادة عبد الرازق �أعلنت يف �شهر �أيار عودتها
لطليقها هيثم زينتا ،بعد انف�صال ا�ستمر � 6سنوات.
وقالت غ��ادة يف ت�صريحات وقتها �إن��ه مت ال�صلح
بينهما قبل ا�شرتاكها يف م�سل�سل "�سلطانة املعز"،
ومت عقد القران منذ عدة �أي��ام �أثناء ت�صوير �أحد

في زمن الكورونا..

 طارق �شعبان
الخبي ��ر الفن ��ي المو�س ��يقي اعلن عن
نتائ ��ج الم�س ��ابقة المو�س ��يقية الت ��ي
اقامته ��ا منظمة اورك�س ��ترا الب�ص ��رة
تحت عنوان (اجمل و�صلة مو�سيقية)
و�شارك فيها عدد من االطفال حيث تم
اختيار الفائزي ��ن الذين قدموا اعماال
على معظم الآالت المو�س ��يقية ،وقال
�ش ��عبان �إن ه ��ذه الم�س ��ابقة ت�س ��عى
ال�شاعة الفنون في الب�صرة.

�ش ��اركت النجم ��ة العاملي ��ة مادون ��ا جمهوره ��ا ب�ص ��ورة
م ��ن �ش ��بابها ،معلق ��ة عليه ��ا مازحة ع�ب�ر ح�س ��ابها مبوقع
"ان�س ��تغرام" ،قائل ��ة" :راق�ص ��ة جائعة يف ف�س ��تان عتيق..
النظر �إىل هذه ال�صورة يجعلني جائعة".
ومازال ��ت النجم ��ة العاملي ��ة مادون ��ا يف مرحل ��ة التع ��ايف بعد
اجرائه ��ا لعملي ��ة جراحي ��ة يف الركب ��ة وه ��و م ��ا ابعدها عن
ال�ساحة لعدة �أ�شهر ،وبالتايل ابتعدت عنها الأ�ضواء متاما،
و لك ��ن كان للنجمة ال�ش ��هرية البالغة م ��ن العمر ( 61عاما)
حل بديل لكي ت�ضمن ا�س ��تعادة االهتمام الإعالمي واملزيد
من الأ�ض ��واء  .ون�ش ��رت مادونا على �ص ��فحتها ال�شخ�صية
على موقع التوا�صل االجتماعي ال�شهري "�إن�ستغرام" والتي
ت�ض ��م �أك�ث�ر من  15.2مليون �ش ��خ�ص� ،ص ��ورة بطريقة الـ
" �س ��يلفي" ،ظه ��رت فيها مادونا وهي ترتدي مالب�س ��ها
الداخلي ��ة ولأنها من ال�ص ��عب �أن مت�ش ��ي ب�ش ��كل طبيعي
ظهر بال�صورة "العكاز" الذي كانت تتكئ عليه كما كانت
ترت ��دي قبعة بالل ��ون الأ�س ��ود ومل تن�س و�ض ��ع القليل
م ��ن "املاكياج" لتربز جم ��ال وجاذبية وجهها ،وعلقت
مادونا على ال�صورة فكتبت" :كل �شخ�ص لديه عكاز"
 .وقد ح�صدت �صورة مادونا �أكرث من  550الف اليك
خالل � 7ساعات فقط من ن�شرها على "ان�ستغرام".

م�شاهد امل�سل�سل .من ناحية �أخ��رى ،ا�ستنكرت غادة عبد
ال��رازق ما مت تداوله حول �أنها دفعت ر�شوة �إىل الناقد
امل�صري ،طارق ال�شناوي ،لكي ي�شيد بها يف �أحد �أعمالها
الفنية ،م�شرية �إىل �أنها ال تعرفه ب�شكل �شخ�صي ،ولي�س
لها �أي عالقه به ،وال تقدم ر�شوة لأحد لكي يكتب عنها.
وتابعت�" :أنا ال �أحتاج ذلك ومل �أفعله حتى و�أنا مبتدئة
�أيام زمان" .وكان الناقد الفني امل�صري ،طارق ال�شناوي،
تقدم يف �شهر ايار بثالث �شكاوى ر�سمية �ضد غادة عبد
ال ��رازق ،وذل��ك بعد اتهامها له باحل�صول على ر�شاوى
مالية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�أي طرطرا

الإن�سان �أو ًال..قالها عظيم
الفرن�سيني فولتري  ،و�أعتذر
للق ّراء الأعزاء  ،كرثة االقتبا�سات
من الكتب  ،وكان غرميه جان
جاك رو�سو يجد �أن الدولة
العادلة هي التي حترتم قيمة
احلياة  ،عا�ش فولتري مطارد ًا ،
ومثله رو�سو  ،لكن بعد �سنوات
حمل رجال الثورة توابيت
رو�سو وفولتري على الأعناق
ليدفنوا يف مقربة العظماء .
متر هذه الأيام الذكرى الثالثة
والع�شرون لرحيل �شاعر العراق
الأكرب حممد مهدي اجلواهري
الرمز الوطني الذي �أرخ للبالد
و�أحداثها فكان هو العراق
ل�سانا ودما وكيانا� ،صاحب
�أخي جعفر ،و�آمنت باحل�سني،
وقلبي لكرد�ستان ،متر ذكراه
و�سط �صمت حكومي بامتياز.
فكان التجاهل ،ونكران اجلميل،
والن�سيان ل�شاعرنا الذي نتمنى
عليه �أن ال يغ�ضب وال يحزن
لأننا اليوم نعي�ش ع�صر �أمراء
الطوائف واملحا�ص�صة البغي�ضة
والبحث عن الغنائم ،ع�صر
املح�سوبية واالنتهازية ،والنواب
الذين يتهالكون على االمتيازات
�أكرث من تهالكهم على ح�ضور
جل�سات الربملان ،ع�صر وزعت
فيه رواتب تقاعدية ل�سيا�سيني
�أم�ضوا ت�سعة �أ�شهر يف اخلدمة
ق�ضوها بني م�صايف لبنان
و�أبراج دبي� .أيها ال�شاعر املكافح
يف �سبيل عراق حر ودميقراطي،
دعاة الدميقراطية اليوم تنا�سوك
لأنهم م�شغولون مبعركة ك�سر
العظم ،كما �أنك يا �سيدي ال
تنتمي �إىل حزب من �أحزاب هذا
الزمان ،ليجرب م�ؤ�س�سات الدولة
على االحتفال بك .ثم �إن ذكرى
رحيلك ت�صادف يف متوز وهذا
�شهر يت�شاءم منه �سا�ستنا بكل
طوائفهم،
هناك �أ�شخا�ص يحفرون
�أ�سماءهم يف ذاكرة �شعوبهم
 ،وقد نختلف �أنا و�أنت يف
تقييمنا ل�شخ�ص ما  ،لأن الأمر
يتعلق مرة بالعواطف  ،ومرات
�أخرى بامل�صلحة  ،وم ّرات كثرية
بالتع�صب  ،لكن الميكن �أن
نختلف على � ّأن اجلواهري ولد
ومات وهو مي ّثل جوهر الوطنية
العراقية  ،حيث جتمعت يف
�شعره وحياته ومواقفه ك ّل �أفراح
العراقيني و�أحزانهم ون�ضالهم
من �أجل احلرية واخلري والعدالة
االجتماعية  ..وال �أعتقد �أن
اجلواهري بحاجة اىل �شهادة
تثبت وطنيته  ،ولهذا �س�أعود
للحديث عن معركة الن�شيد
الوطني � ،سيقول قارئ عزيز
 :ملاذا يارجل ت�ستغرب ونحن
نعي�ش بالد ال تزال حتى هذه
اللحظة الحتتفل بعيد وطني ،
و�أنا و�أنتم نعرف � ّأن يف كل دول
العامل هناك يوم وطني ميثل
احلدث الأبرز يف تاريخ هذه
الدولة� ،إال يف هذه البالد التي
ي�ستكرث عليها البع�ض �أن يكون
لها يوم وطني
وفى النهاية �إ�سمح يل ب�أن اقول
لك �أيها اجلواهري الكبري ،عفوً ا
هذا لي�س زمانك وبالتايل ال
حتزن منا على هذا التجاهل،
فنحن ما زلنا نعي�ش ع�صر
الطرطرا الذي و�صفته �أبلغ
و�صف�"،أي طرطرا تطرطري
تقدمي ت�أخري ت�شيعي ،ت�سنني،
تهودي ،تن�صري � ،أي طرطرا
�إن كان �شعب جاع �أو خلق عري
� ،أو �صاح نهبًا بالبالد بائع
وم�شرتي" .

�أحمد خلف� :أتوقع �أن احلظر �سيزول قري ًبا و�أمتنى االهتمام بوزارة ال�صحة
 قحطان جا�سم جواد  -بالقراءة.
* ماذا تقر�أ؟
القا� ��ص والروائي الكب�ي�ر احمد  -اع ��ادة ق ��راءة كت ��ب ع ��ن تاريخ
خل ��ف واحد مم ��ن كر� ��س الريادة الع ��راق وقد ب ��د�أت اع ��ادة قراءة
يف الق�صة العراقية ...قلنا له -:كت ��اب حن ��ا بطاط ��و ع ��ن تاري ��خ
* ماذا تعلمنا من ازمة الكورونا؟ الع ��راق وه ��و �س ��فر عراقي ثمني
 ميك ��ن اال�س ��تفادة م ��ن ه ��ذه جدا.التجرب ��ة العاملية لوباء الكورونا * هل تظن ان احلظر ي�ساعدنا يف
لتعلم ال�صرب وهو قيمة اعتبارية تخطي ازمة كورونا؟
اوال ومن ثمة تقدم لنا خدمة غري  -نعم من املمكن جدا .وقد ن�ص ��ح
منظورة على املدى البعيد.
به معظم اطباء العامل وم�ؤ�س�ساته
* الربامج التي تتابعها؟
ال�صحية.
 االخبار ال�سيا�سية.* الكت ��اب والتلفزيون وو�س ��ائل
* كيف تق�ضي وقتك؟
التوا�ص ��ل االجتماعي ايهم اقرب

الطقس

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع ع ��ن معدالتها ليوم ام� ��س ،وان اجلو
م�شم�سا.
�سيكون
ً

اليك؟
 اتوقع �سيزول قريبا. الكتاب اوال ثم االخريات.* ه ��ل ي�س ��بب احلظ ��ر تذم ��را لك
* م ��ا ال ��ذي تتمن ��ى ان تفعل ��ه ولعائلتك؟
احلكوم ��ة ملواجه ��ة ه ��ذا  -م�ؤك ��د ان ��ه ي�س ��بب الكث�ي�ر من
الفايرو�س؟
التذمر.
االهتمام اكرث بوزارة ال�صحة * ..هل حاولت ان تخرق احلظر؟* ه ��ل متار� ��س الريا�ض ��ة ومباذا  -مرت ��ان االوىل ذهب ��ت للك ��رادة
تن�صح الآخرين؟
لر�ؤية ا�ص ��دقائي والثانية ذهبت
 الن�ص ��يحة الوحي ��دة هي خليك اىل املنف ��ذ امل�ص ��ريف وه ��و لي�سبالبيت!
خرقا باملفهوم املتعارف عليه.
* اخر كتاب قر�أته؟
* �ص ��ديق او �ص ��ديقة توا�ص ��لت
 كم ��ا قل ��ت كت ��اب الع ��راق حلنا معهما اكرث من غريهما؟بطاطو.
 اتوا�ص ��ل مع جميع ا�ص ��دقائي* اىل متى �سي�ستمر احلظر؟
ب�شكل متوا�صل.
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