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بعد ت�صاعد ال�ضغوط الخارجية لإ�شراك الإطار التن�سيقي

“ال�صدر” ي�سد الطريق على "الثلث المعطل" ويوقف مفاو�ضات ت�شكيل الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
�س ��د زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،الطريق على خ�صومه بعد قرار
جتميد املفاو�ضات ال�سيا�سية ومقاطعة
جل�سة انتخابات رئي�س اجلمهورية.
ولن تتمك ��ن القوى ال�شيعي ��ة املعروفة
بـ”االط ��ار التن�سيق ��ي” ،بع ��د الق ��رار
املفاج ��ئ لل�ص ��در ،م ��ن الذه ��اب اىل
خي ��ار “الثل ��ث املعط ��ل” واف�ش ��ال
مر�ش ��ح “حتال ��ف االغلبي ��ة” لرئا�س ��ة
اجلمهورية.

ويتطلب بعد تف�سري املحكمة االحتادية
االخ�ي�ر ،وجود ثلث ��ي اع�ض ��اء جمل�س
الن ��واب للت�صويت عل ��ى مر�شح رئا�سة
اجلمهورية.
وت ��دور �شك ��وك ح ��ول ق ��درة الق ��وى
ال�شيعي ��ة املعروف ��ة بـ”االط ��ار
التن�سيق ��ي” م ��ع حلفائه ��ا م ��ن حتقيق
اال�صوات الالزمة لتعطيل اجلل�سات.
وك��ان��ت االن �ظ��ار متجهة اىل اجتماع
مرتقب ك��ان يفرت�ض ان ينعقد خالل
ال �ي��وم�ي�ن امل��ا� �ض �ي�ين ع �ق��ب امل� �ب ��ادرة
االخ�ي�رة لزعيم احل��زب الدميقراطي

ال��ك��رد���س��ت��اين م �� �س �ع��ود ب� � ��ارزاين.
وكان من املتوقع ان يكون االجتماع بني
ال�ص ��در وحلفائ ��ه واالط ��ار التن�سيقي،
قبل ان يقوم االول بتجميد كل ان�شطته
حول ت�شكيل احلكومة املقبلة.
م�ص ��در �سيا�س ��ي قري ��ب م ��ن اج ��واء
املفاو�ض ��ات ،يرج ��ح ان الق ��رار ال ��ذي
ا�ص ��دره زعي ��م التيار ال�ص ��دري “لي�س
مفاجئ ��ا” كم ��ا يظ ��ن البع� ��ض“ ،ق ��رار
مدرو�س و�سيغل ��ق الطريق على االطار
التن�سيقي”.
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ال�صدر يهاتف بارزاني :التحالف ال�ستراتيجي متما�سك
 بغداد  /المدى
�أعل ��ن القي ��ادي يف احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
عرف ��ات كرم ،م�ساء �أم�س ،عن ات�صال هاتفي جرى بني
زعي ��م التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر ورئي�س احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين.
وق ��ال كرم يف تدوينة تابعتها (املدى) �إن "زعيم التيار
ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر اجرى ات�صا ًال هاتفي ًا برئي�س

احل ��زب الدميقراطي الكرد�ست ��اين م�سعود بارزاين".
و�أ�ض ��اف" ،وج ��رى خ�ل�ال االت�ص ��ال الت�أكي ��د على �أن
التحال ��ف ال�سرتاتيجي متما�سك وما� ٍ��ض يف الإ�سراع
بت�شكي ��ل حكوم ��ة االغلبية الوطنية للقي ��ام بواجباتها
جت ��اه ابناء ال�شعب العراقي وتلبية تطلعاته واحلفاظ
عل ��ى م�صاحل ��ه العلي ��ا وتر�سي ��خ دعائ ��م اال�ستق ��رار
والرفاهية".
وج ��دد التيار ال�صدري بزعامة مقت ��دى ال�صدر� ،أم�س،

ت�أكيده عل ��ى حكومة "�أغلبية وطني ��ة �إ�صالحية" ،بعد
قرار مبقاطعة جل�سة االثنني املقبل وجتميد مفاو�ضات
ت�شكيل احلكومة.
وكت ��ب رئي� ��س الكتل ��ة ال�صدري ��ة يف جمل� ��س النواب
النائ ��ب ح�سن الع ��ذاري يف تدوين ��ة" ،حكومة وطنية
�أغلبية �إ�صالحية".
و�أعلنت الكتل ��ة ال�صدرية ،ال�سبت ،مقاطعة جل�سة يوم
االثنني املقبل املخ�ص�صة النتخاب رئي�س اجلمهورية.

�سيركو ..ق�صة �شركة جاثمة على �صدر
العراق منذ � 10سنوات
 خا�ص  /المدى
ا�ستعر�ض ��ت (امل ��دى) يف اجل ��زء الأول م ��ن ق�ص ��ة �شرك ��ة
�سريك ��و الربيطاني ��ة التي مازالت منذ اك�ث�ر من � 10أعوام
ت�ستحوذ على جزء كبري من �إيرادات �شركة املالحة اجلوية
عل ��ى �ش ��كل عق ��ود يت ��م جتديدها �سنوي ��ا بحج ��ة “تدريب
مراقب�ي�ن جوي�ي�ن” و�إدارة املالح ��ة اجلوي ��ة ،بالرغ ��م من
الت�أكي ��دات امل�ستم ��رة من قب ��ل جميع اجله ��ات املعنية على
عدم فائدة ال�شركة وع ��دم تقدميها �أية خدمة ولي�ست هناك
حاجة خلدماتها ،و�أن العراقيني من موظفي �شركة املالحة
اجلوي ��ة هم م ��ن يقومون بجمي ��ع الأعم ��ال املتعلقة مبهام
املالحة اجلوية.
ح�ي�ن انته ��ى عق ��د ال�شرك ��ة الأخ�ي�ر يف  31كان ��ون الأول
� ،2020أ�ص ��رت الوحدات التابعة ل�شرك ��ة املالحة اجلوية

وموظفوه ��ا على عدم احلاجة لتجدي ��د التعاقد مع ال�شركة
وتكلي ��ف الدولة �أمواال طائلة بال �أية خدمة تذكر ،ا�ستمرت
امل�ش ��اكل القانونية وتهديدات �شرك ��ة �سريكو حتى �صوت
جمل� ��س ال ��وزراء يف � 16آب  2021على جتدي ��د العقد مع
�سريك ��و ،ومت بالفع ��ل ويف  14ت�شري ��ن االول (اكتوب ��ر)
 ،2021توقي ��ع العقد من قبل مدي ��ر �شركة املالحة اجلوية
م�ؤي ��د ح�سن يا�سني م ��ع �شركة �سريكو وذل ��ك بعد تغيري 5
م ��دراء عامني ل�شركة املالحة اجلوي ��ة لغر�ض اجناز العقد
م ��ع �سريكو ،حي ��ث ي�شغل م�ؤي ��د ح�سن من�ص ��ب مدير عام
دائ ��رة العقود والرتاخي� ��ص يف وزارة النق ��ل ومت تكليفه
ب� ��إدارة �شرك ��ة املالحة اجلوية ،وه ��و الأمر ال ��ذي تف�سره
م�ص ��ادر ب� ��أن تكليفه ج ��اء لهدف واح ��د هو لإمت ��ام �صفقة
توقيع العقد مع �سريكو.
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د .ا�سامة �شهاب حمد الجعفري يكتب:

الدول��ة بي��ن ثنائي��ة اال�ص�لاح والمقاوم��ة
لطفية الدليمي تكتب:

ورث������ة ت��ول�����س��ت��وي ال��م��ع��ا���ص��رون
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�شارع المتنبي ي�شهد اقبا ًال وا�سع ًا بعد اعادة اعماره ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

خبراء :قتل قردا�ش بداية لهجمات نوعية �ضد الإرهاب في العراق و�سوريا
 بغداد /فرا�س عدنان
ع ّد خ�ب�راء �أمني ��ون� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،مقتل
زعي ��م تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي عب ��د الله
قردا� ��ش بغ ��ارة جوي ��ة �أمريكي ��ة بداي ��ة
ل�سل�سلة هجمات ت�شن �ض ��د �أوكار الإرهاب
وت�صفيته ��ا يف العراق و�سوري ��ا ،م�شددين
على �أن جناح ه ��ذه ال�ضربات مرهون بدقة
معلومات الأجه ��زة اال�ستخبارية الوطنية،
م�ستبعدي ��ن ح ��دوث ردة فع ��ل م�ؤث ��رة

يف امل�شه ��د االمن ��ي خ�ل�ال الأي ��ام املقبل ��ة.
و�أعل ��ن الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��و باي ��دن
اخلمي� ��س املا�ضي مقتل زعيم تنظيم داع�ش
ب�ضرب ��ة جوي ��ة لقوات ��ه يف منطق ��ة �أدل ��ب
ال�سورية املحاذية للحدود مع تركيا.
وت�ؤكد تقارير �أمنية �أن قردا�ش هو امل�س�ؤول
عن عدد م ��ن الفتاوى اخلط�ي�رة ومنها قتل
االيزيدي�ي�ن� ،إ�ضافة �إىل العديد من اجلرائم
اخلطرية الت ��ي ارتكبها التنظي ��م االرهابي
خ�ل�ال �سيطرت ��ه عل ��ى حمافظ ��ة نين ��وى.

ومل يظه ��ر زعيم داع� ��ش املقتول يف �أي
ت�سجيل �صوت ��ي �أو م�صور ،ولي�ست له
�س ��وى �صورة تناقلته ��ا و�سائل الإعالم
تع ��ود �إىل فرتة اعتقال ��ه يف �سجن بوكا
قبل االفراج عنه.
ويق ��ول اخلبري الأمني �أحمد ال�شريفي،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن «قتل زعيم
داع� ��ش عبد الل ��ه قردا�ش يع� � ّد �أمر مهم ًا
ج ��د ًا ويكت�س ��ب �أهميت ��ه بالتزام ��ن مع
�إعادة ه ��ذا التنظي ��م الإرهاب ��ي ن�شاطه

وت�شكيله تهديدا للعراق و�سوريا ب�شكل
عام».
وتاب ��ع ال�شريف ��ي� ،أن «حتدي ��د القيادة
وال�سيط ��رة يف التنظي ��م وا�سته ��داف
زعيمه �سوف ي�شكّل دال ��ة �إيجابية على
م�س ��رح االح ��داث يف الع ��راق» ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن «التنظي ��م ت�أث ��ر كث�ي�ر ًا به ��ذا
الهج ��وم �س ��واء عل ��ى م�ست ��وى قدراته
الب�شرية �أو اجلانب املعنوي».
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موقع �إخباري� :إيزيديون ي�ستب�شرون بخبر مقتل
زعيم تنظيم داع�ش
 بغداد  /المدى

يف الوق ��ت ال ��ذي ا�ستب�شر في ��ه ايزيديون ناج ��ون من بط�ش
تنظي ��م داع�ش الإرهابي بخرب مقتل زعيم تنظيم داع�ش خريا
واعت�ب�روه كبل�س ��م جلراحهم وع ��زاء لهم ب ��ان مقتله قد حقق
ق�سم ��ا من العدالة والإن�صاف لهم ،ف ��ان تقريرا حتليليا للأمم
املتح ��دة �صدر بع ��د يومني من مقت ��ل القري�شي ج ��اء فيه بان
التنظي ��م الإرهابي ما يزال ي�شكل تهديدا يف العراق و�سوريا
وميتلك بحوزته ميزانية ت�صل اىل  50مليون دوالر.

وقال ��ت النا�شط ��ة االيزيدي ��ة الناجية ،نادية م ��راد ،احلا�صلة
عل ��ى جائزة نوب ��ل لل�سالم يف بيان له ��ا �إن مقتل زعيم تنظيم
داع�ش قد حقق لطائفتها بع�ض العدالة التي كانوا ينتظرونها
من املجتمع الدويل وكان خربا يثلج �صدورنا.
وقال ��ت م ��راد يف بيانه ��ا «كوين اح ��دى الناجي ��ات من بط�ش
ووح�شي ��ة تنظيم داع� ��ش فان خرب مقتل زعي ��م تنظيم داع�ش
جعلنا ن�شع ��ر باالرتياح الن معاناتنا الت ��ي مررنا بها على يد
التنظي ��م مل تن� ��س وال يزال هن ��اك �إ�صرار عل ��ى تقدميهم اىل
التفا�صيل �ص3
			
العدالة».

حرب �شوارع انتهت بفر�ض حظر للتجوال جنوبي العراق!

«الدكة الع�شائرية» ..فو�ضى عارمة تثير الذعر وتقلق ال�سلطات الأمنية
 بغداد /ح�سين حاتم

على الرغم من تجريم النزاعات
الع�شائرية او ما يعرف بـ»الدكة
الع�شائرية» التي تف�ضي �إلى القتل
بانح�سار الم�شاكل القبلية في بع�ض
تطورت
المحافظات العراقية ،اال �أنها
ّ
�إلى مراحل باتت تم ّثل وجه ًا �آخر من
وجوه الإرهاب للمواطنين ،مما ينذر
با�ضطرابات �أمنية خطيرة.

�إذ �شه ��دت منطقة قلع ��ة �صالح مبحافظة
مي�س ��ان خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة ،معارك
طاحنة وحرب �ش ��وارع ،بح�سب مقاطع
ن�شرت عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
وجتدد نزاع بني ع�شريتني لأكرث من مرة
وخ ّلف قتلى و�إ�صابات عديدة وعمليات
ح ��رق للمن ��ازل يف ا�شتب ��اكات م�سلح ��ة
ا�ستم ��رت ل�ساع ��ات ،حاول ��ت الق ��وات
الأمني ��ة ّ
ف�ضها دون ج ��دوى� ،إذ توجهت
قوة �أمنية يوم االثنني  31كانون الثاين
 2022لل�سيطرة على الأو�ضاع واعتقال
امل�شتبكني ،وفر� ��ض فوج املهام اخلا�صة
وق ��وات �س ��وات واجلي� ��ش العراق ��ي
حظ ��را م�ؤقت ��ا للتج ��وال وبت�شديد على
الأ�شخا�ص وال�سيارات.
لك � ّ�ن حم ��اوالت الق ��وات الأمني ��ة باءت
بالف�ش ��ل وجت ��دد الن ��زاع الع�شائري يف

اليوم التايل باملكان ذاته “قلعة �صالح”
با�ستخدام ال�سالح اخلفيف واملتو�سط،
�إذ �أدى اال�شتب ��اك املتج ��دد �إىل مقت ��ل
�أ�شخا�ص �آخرين من املتنازعني.
ويف وق ��ت �ساب ��ق� ،شه ��دت مدينة �سوق
ال�شي ��وخ يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،نزاع� � ًا
ع�شائري� � ًا م�سلح� � ًا دام لنح ��و � 5ساعات
ب�ي�ن قبيلتني ،ت�سبب مبقت ��ل � 6أ�شخا�ص
و�إ�صاب ��ة نح ��و � 30آخري ��ن ،م ��ن جراء
حال ��ة ط�ل�اق ب�ي�ن زوج�ي�ن ينتمي ��ان
لقبيلت�ي�ن خمتلفت�ي�ن ،الأم ��ر ال ��ذي دف ��ع
الق ��وات العراقي ��ة �إىل اعتق ��ال ع ��دد من
�أفراد الع�شريتني بعد انتهاء اال�شتباكات
امل�سلحة.
وع ��ن ه ��ذا ال�ش� ��أن ق ��ال املتح ��دث با�سم
وزارة الداخلي ��ة خال ��د املحن ��ا يف
حدي ��ث لـ(املدى)� ،إن “م ��ا يعرف بالدكة

الع�شائري ��ة بات ��ت تعت�ب�ر م ��ن الظواهر
ال�سلبية الت ��ي يقت�ضي الوق ��وف عندها
ومعاجلته ��ا مبختل ��ف الو�سائل” ،مبينا
ان وزارته “�شخ�ص ��ت الدكة الع�شائرية
ب�أنه ��ا تعد تهدي ��د ًا للمجتمع؛ مل ��ا ت�سببه
م ��ن هل ��ع وخ ��وف كبريي ��ن يف املناطق
ال�سكنية”.
و�أ�ض ��اف املحن ��ا� ،أن “وزارة الداخلي ��ة
و�ضعت خططا بنح ��و مي ّكن قوى الأمن
الداخل ��ي م ��ن مواجه ��ة وجمابه ��ة هذه
التهديدات وفق مب ��د�أ الأمن امل�ستدام”،
م�شريا اىل “اتخاذ �إجراءات يف املناطق
الت ��ي ت�شه ��د با�ستم ��رار ه ��ذه الأفع ��ال
ال�سيما املناطق ال�شعبية”.
وتابع املتحدث با�سم الداخلية� ،أن “تلك
الإج ��راءات مت ت�صنيفه ��ا عل ��ى �أكرث من
�شق �أهمه ��ا عملية نزع الأ�سلحة من هذه

املناطق”.
ولف ��ت اىل� ،أن “بع�ض عمليات االعتقال
ي�صل ع ��دد املوقوفني فيه ��ا اىل �أكرث من
� 100شخ�ص ،وه ��ذا يدل على جدية يف
التعامل مع النزاعات الع�شائرية”.
و�أك ��د املحن ��ا� ،أن “العديد م ��ن املنفذين
للدك ��ة الع�شائري ��ة مت ��ت �إحالته ��م اىل
املحاك ��م اجلزائي ��ة املخت�ص ��ة ،وتلق ��وا
�أحكام ًا �شديدة”.
ب ��دوره ،يقول املخت�ص بال�ش� ��أن الأمني
احمد ال�شريف ��ي لـ(املدى) �إن “النزاعات
الع�شائري ��ة تع ��د احدى امل�ؤ�ش ��رات على
�ضعف هيبة الدول ��ة وانفالت ال�سالح”،
م�ست ��دركا “ل ��و كان ��ت الدول ��ة مهاب ��ة
وال�س�ل�اح مقي ��دا بيدها م ��ا ح�صلت مثل
هكذا فعاليات”.
و�أ�ضاف ال�شريف ��ي �أن “تف�ضيل اللجوء

اىل الأع ��راف الع�شائري ��ة وعدم اللجوء
اىل القانون ه ��و �أي�ضا احد نقاط �ضعف
الدول ��ة يف فر� ��ض �إرادته ��ا يف عملي ��ة
تطبيق القانون”.
وتابع املخت�ص بال�ش� ��أن الأمني“ :لدينا
معادل ��ة ال تتحقق اال ب�إعادة هيبة الدولة
وفر� ��ض الإرادة وتفعي ��ل دور القان ��ون
و�ضب ��ط ال�س�ل�اح املنفل ��ت وه ��ذه كله ��ا
�ست� ��ؤدي اىل انح�س ��ار العملي ��ات غ�ي�ر
القانونية مبا فيها الدكة الع�شائرية”.
و�أردف ال�شريف ��ي“ :عندم ��ا نتحدث عن
هيب ��ة الدول ��ة ال بد م ��ن ان تك ��ون هناك
ق ��درة لفر� ��ض الإرادة بتفعي ��ل قان ��ون
قوي يُفر� ��ض ويتما�شى م ��ع املجتمع”،
مبين ��ا �أن “الدول ��ة فعل ��ت القان ��ون لكن
�آلي ��ة القانون وقدرت ��ه �ضعيفة” ،م�شريا
اىل �أنه “لي�س الغر� ��ض من القانون هو

الت�شريع �إمنا التنفيذ”.
وم�ض ��ى ال�شريف ��ي اىل �أن “�ضب ��ط
ال�سالح ي�صطدم مبعادلة مهمة جدا ما مل
تعاجلها احلكوم ��ة ال ت�ستطيع ان توجد
ح�ل�ا لبقي ��ة اجلزئي ��ات الأخ ��رى وه ��ي
ق�ضي ��ة الف�صائل التي تعم ��ل حتت �إطار
الدولة”.
وكان ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ،قد
دعت للج ��وء اىل احلكمة والعقالنية يف
حل النزاعات الع�شائرية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة الل ��واء
حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي �إن “اللج ��وء اىل
احلكم ��ة والعقالني ��ة يف ح ��ل النزاعات
الع�شائري ��ة ه ��ي ال�ضمان ��ة املو�ضوعية
لقيام املجتم ��ع الآمن امل�ستقر ،وال �سبيل
�أم ��ام قي ��ام ه ��ذا املجتم ��ع غ�ي�ر التم�سك
بالقانون والنظام”.
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"ال�صدر" ي�سد الطريق على "الثلث المعطل" ويوقف مفاو�ضات ت�شكيل الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
�س ��د زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،الطريق على خ�صومه بعد قرار
تجميد المفاو�ضات ال�سيا�سية ومقاطعة
جل�سة انتخابات رئي�س الجمهورية.
ولن تتمك ��ن القوى ال�شيعي ��ة المعروفة
بـ"االط ��ار التن�سيق ��ي" ،بع ��د الق ��رار
المفاج ��ئ لل�ص ��در ،م ��ن الذه ��اب ال ��ى
خيار "الثلث المعط ��ل" واف�شال مر�شح
"تحالف االغلبية" لرئا�سة الجمهورية.
ويتطلب بعد تف�سير المحكمة االتحادية
االخي ��ر ،وج ��ود ثلث ��ي اع�ض ��اء مجل�س
الن ��واب للت�صويت على مر�ش ��ح رئا�سة
الجمهورية.
وت ��دور �شك ��وك ح ��ول ق ��درة الق ��وى
ال�شيعية المعروفة بـ"االطار التن�سيقي"
م ��ع حلفائه ��ا م ��ن تحقي ��ق اال�ص ��وات
الالزمة لتعطيل الجل�سات.
وكان ��ت االنظ ��ار متجه ��ة ال ��ى اجتم ��اع
مرتق ��ب كان يفتر� ��ض ان ينعق ��د خ�ل�ال
اليومي ��ن الما�ضيي ��ن عق ��ب المب ��ادرة
االخي ��رة لزعي ��م الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني م�سعود بارزاني.
وكان م ��ن المتوق ��ع ان يك ��ون االجتماع
بين ال�صدر وحلفائه واالطار التن�سيقي،
قب ��ل ان يقوم االول بتجميد كل ان�شطته
حول ت�شكيل الحكومة المقبلة.
منع لعبة ك�سر الن�صاب
م�ص ��در �سيا�س ��ي قري ��ب م ��ن اج ��واء
المفاو�ض ��ات ،يرج ��ح ان الق ��رار ال ��ذي
ا�ص ��دره زعيم التي ��ار ال�ص ��دري "لي�س
مفاجئ ��ا" كم ��ا يظ ��ن البع� ��ض " ،ق ��رار
مدرو�س و�سيغل ��ق الطريق على االطار
التن�سيقي".
وكان ��ت مجموع ��ة "التن�سيق ��ي" تع ��د
خط ��ة بديلة في حال ف�شلت المفاو�ضات
المتعث ��رة منذ ا�شهر مع ال�صدر ،للتوجه

الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي
لرئا�س ��ة الجمهوري ��ة ،ق ��د ق ��ال عق ��ب
�ساع ��ات م ��ن التغري ��دة االخي ��رة ،ب ��ان
تر�شحيه للمن�صب "قطعي".
و�أكد زيب ��اري عبر برنام ��ج بثته القناة
الر�سمي ��ة �أن تر�شيحه للمن�صب "قطعي
وما�ض ��ون ب ��ه ال ��ى النهاي ��ة" ،م�شي ��را
ال ��ى �أن الت�صوي ��ت يحت ��اج �إل ��ى "ثلثي
ع ��دد �أع�ضاء البرلم ��ان ولدين ��ا تح�شيد
للح�صول على العدد الكافي".
وب�ش�أن مناف�سة االتحاد الوطني لرئا�سة
الجمهورية ق ��ال" :االتحاد �أخذ فر�صته
لرئا�س ��ة الجمهورية لـ 17عام� � ًا" ،مبينا
"نحن واالتحاد الوطني �شركاء وهناك
تهويل ومبالغة لبع�ض المواقف".
وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة ق ��د ردت
ي ��وم الخمي�س الما�ض ��ي ،دعوى اعتبار
"االطار التن�سيقي" الكتلة االكبر.

الى تعطيل اجراءات البرلمان.
وي�ضيف الم�صدر ف ��ي حديث لـ(المدى)
ان "ال�ص ��در من ��ع االط ��ار التن�سيق ��ي
م ��ن ك�س ��ر ن�ص ��اب انتخاب ��ات رئي� ��س
الجمهوري ��ة ،و�سيعط ��ي ق ��راره وقت ��ا
للت�أك ��د م ��ن تمري ��ر مر�ش ��ح الرئا�سة من
دون عقبات".
ول ��وح "التن�سيقي" عدة م ��رات الى انه
�سي�ؤكد "الثلث المعط ��ل" في البرلمان،
لكنه ��ا ا�شارة لم تكن منطقية حتى نهاية
اال�سبوع الما�ضي ،بعد تف�سير المحكمة
االتحادي ��ة االخي ��ر لجل�س ��ة انتخ ��اب
رئي�س الجمهورية.

كذلك ل ��م ينكر الم�صدر ال ��ذي طلب عدم
ن�شر ا�سمه" :وج ��ود �ضغوطات داخلية
وخارجي ��ة عل ��ى زعي ��م التيار م ��ن اجل
الم�ضي بحكومة توافقية".
وكان ا�سماعي ��ل قا�آن ��ي ،رئي� ��س فيل ��ق
القد� ��س االيراني ،ق ��د زار العراق عقب
ازم ��ة انتخ ��اب محم ��د الحلبو�س ��ي،
مرتي ��ن ،فيما لم ي�ستط ��ع حتى االن ثني
ال�ص ��در عن رغبت ��ه في ت�شكي ��ل حكومة
اغلبي ��ة او رف ��ع "الفيت ��و" ع ��ن بع� ��ض
القيادات ال�شيعية.
واعلن ��ت الكتل ��ة ال�صدري ��ة ،ام� ��س
ال�سب ��ت ،مقاطع ��ة جل�س ��ة ي ��وم االثنين

ا�ستبعدوا قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات انتقامية م�ؤثرة

خبراء :قتل قردا�ش بداية لهجمات نوعية
�ضد الإرهاب في العراق و�سوريا
 بغداد /فرا�س عدنان
ع� � ّد خبراء �أمني ��ون� ،أم�س ال�سبت ،مقتل زعي ��م تنظيم داع�ش
الإرهابي عبد الله قردا�ش بغارة جوية �أميركية بداية ل�سل�سلة
هجم ��ات ت�ش ��ن �ض ��د �أوكار الإره ��اب وت�صفيته ��ا ف ��ي العراق
و�سوريا ،م�شددين على �أن نجاح هذه ال�ضربات مرهون بدقة
معلومات الأجهزة اال�ستخبارية الوطنية ،م�ستبعدين حدوث
ردة فعل م�ؤثرة في الم�شهد االمني خالل الأيام المقبلة.
و�أعلن الرئي�س الأميركي ج ��و بايدن الخمي�س الما�ضي مقتل
زعي ��م تنظيم داع� ��ش ب�ضربة جوي ��ة لقواته ف ��ي منطقة �أدلب
ال�سورية المحاذية للحدود مع تركيا.
وت�ؤك ��د تقاري ��ر �أمنية �أن قردا� ��ش هو الم�س� ��ؤول عن عدد من
الفتاوى الخطيرة ومنها قت ��ل االيزيديين� ،إ�ضافة �إلى العديد
من الجرائ ��م الخطيرة التي ارتكبه ��ا التنظيم االرهابي خالل
�سيطرته على محافظة نينوى.
ول ��م يظه ��ر زعيم داع�ش المقت ��ول في �أي ت�سجي ��ل �صوتي �أو
م�ص ��ور ،ولي�ست له �س ��وى �ص ��ورة تناقلتها و�سائ ��ل الإعالم
تعود �إلى فترة اعتقاله في �سجن بوكا قبل االفراج عنه.
ويق ��ول الخبي ��ر الأمن ��ي �أحم ��د ال�شريف ��ي ،ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى
(الم ��دى)� ،إن "قت ��ل زعي ��م داع� ��ش عبد الل ��ه قردا�ش يع� � ّد �أمر
مهم� � ًا ج ��د ًا ويكت�سب �أهميته بالتزامن مع �إع ��ادة هذا التنظيم
الإرهاب ��ي ن�شاط ��ه وت�شكيله تهدي ��دا للع ��راق و�سوريا ب�شكل
ع ��ام" .وتاب ��ع ال�شريف ��ي� ،أن "تحديد القي ��ادة وال�سيطرة في
التنظي ��م وا�ستهداف زعيم ��ه �سوف ي�ش ّكل دال ��ة �إيجابية على
م�سرح االح ��داث في العراق" ،م�شدد ًا عل ��ى �أن "التنظيم ت�أثر
كثي ��ر ًا بهذا الهجوم �س ��واء على م�ستوى قدرات ��ه الب�شرية �أو
الجانب المعنوي".
و�أ�شار� ،إلى �أن "مقتل قردا�ش يمكن اعتباره هدفا �ستراتيجي ًا،
ه ��و تطهير �أماكن وج ��ود داع�ش في كل من الع ��راق و�سوريا
بعملي ��ات نوعي ��ة ،وه ��و بداي ��ة لعملي ��ات �أخرى ق ��د تنفذ في
الم�ستقبل القريب".
و�أو�ضح ال�شريفي� ،أن "الق ��وة التي نفذت العملية هي الفرقة
 101المجوقل ��ة" ،وو�صفه ��ا ب�أنه ��ا "ق ��وة ن ��ادرة م ��ن حي ��ث
الق ��درات القتالي ��ة والنوعي ��ة حي ��ث �أنه ��ا تتمت ��ع بالجاهزية
العالي ��ة كونها عابرة على الح ��دود وب�إمكانها تنفيذ واجباتها
في ظروف ا�ستثنائية و�أوقات قيا�سية".
ولفت� ،إلى ان "الدور العراقي في مقتل قردا�ش كان من خالل
تح�صن ف ��ي منطقة ال
المعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة ،حي ��ث �أن ��ه ّ
تخ�ض ��ع ل�سيطرة قواتن ��ا الأمنية ،فلو كان داخ ��ل العراق ف�أن

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

"ت�صورا ً
ً
قطعيا" عن الم�ستقبل المائي القريب للعراق
الموارد المائية ال تمتلك
 متابعة  /المدى

الهجوم �سينفذ عبر قطعاتنا الوطنية".
و�أورد ال�شريف ��ي� ،أن "زعي ��م داع�ش كان موج ��ود ًا في منطقة
مع ّق ��دة متاخم ��ة للح ��دود ال�سوري ��ة التركية وه ��ي متاحة له
في المن ��اورة ومرونة ت�ستوجب االعتم ��اد على عملية نوعية
تنفذها قوات خا�صة".
ور�أى� ،أن "ال�ضرب ��ات الجوي ��ة كالت ��ي تعر� ��ض �إليه ��ا من ��زل
قردا� ��ش ال تكون ناجح ��ة دون �أن تكون هن ��اك معلومة دقيقة
تقود �إلى تحقيق النتائج".
ويوا�صل� ،أن "كل ما ح�صل من �ضربات جوية لعنا�صر تنظيم
داع� ��ش و�صو ًال �إل ��ى زعيمه كانت بناء عل ��ى معلومات عراقية
م ��ن خالل االجه ��زة المخت�صة �سواء جهاز االم ��ن الوطني او
المخابرات واال�ستخبارات".
وم�ضى ال�شريفي� ،إل ��ى ان "�إمكانية عودة ن�شاط الإرهاب في
بع� ��ض المناطق ما زالت موجودة ولو كانت بن�سب قليلة جد ًا
لي�ست بالم�ستوى الذي كان ��ت عليه في ال�سابق خ�صو�ص ًا في
عام  ،2014والتركيز قد يكون من خالل الم�شاغلة وا�ستغالل
حالة االرباك ال�سيا�سي في العراق والو�ضع االنتقالي المتمثل
بت�شكيل الحكومة العراقية وغيرها من اال�ستحقاقات".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي قد �أك ��د في بيان له
�أم� ��س االول �أن مقت ��ل قردا�ش ق ��د ح�صل بناء عل ��ى معلومات
قدمتها االجهزة اال�ستخبارية العراقية.
م ��ن جانبه ،ذك ��ر الخبي ��ر الأمني الآخ ��ر عدن ��ان الكناني ،في
حدي ��ث �إلى (الم ��دى)� ،أن "قردا�ش يع ّد من الق ��ادة التقليديين
ف ��ي داع� ��ش وكان ف ��ي ال�ساب ��ق �أحد اع�ض ��اء تنظي ��م القاعدة
الإرهابي" .وتاب ��ع الكناني� ،أن "مقتل قردا�ش �سوف يت�سبب
ب�إرب ��اك التنظي ��م �إل ��ى ح ��د كبي ��ر وا�سته ��داف ق ��ادة الإرهاب
ت�شكل انتكا�س ��ة لداع�ش الذي يت�أثر ب�شكل وا�ضح في الجانب
المعنوي".
ولفت� ،إلى �أن "المعطيات الأمنية المتوافرة لدينا ال تظهر �أن
هناك عمليات انتقامية كبيرة �سوف ي�شنها التنظيم االرهابي،
و�سيقت�صر على هجمة او هجمتين انفعالية قد يتم ك�شفها من
القطعات الع�سكرية العراقية قبل تنفيذها".
وانته ��ى الكنان ��ي� ،إل ��ى �أن "الق ��وات العراقية عل ��ى قدر كبير
م ��ن اال�ستع ��داد وجاهزة للتعام ��ل مع �أي تط ��ور يح�صل على
ال�ساحة ،وهو �أمر ال نجده ممكن الحدوث".
وكان تنظي ��م داع�ش االرهابي قد �سيط ��ر على بع�ض المناطق
العراقي ��ة ف ��ي ع ��ام  ،2014لكن ��ه تعر� ��ض �إلى خ�سائ ��ر كبيرة
انتهت �إلى هزيمته في جميع المحافظات ومن ثم مقتل زعيمه
�أبو بكر البغدادي ،وتن�صيب قردا�ش بدي ًال عنه.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

المقب ��ل المخ�ص�ص ��ة النتخ ��اب رئي� ��س
الجمهورية.
وقال رئي�س الكتلة ال�صدرية في مجل�س
الن ��واب النائ ��ب ح�س ��ن الع ��ذاري ف ��ي
م�ؤتمر �صحفي ،بح�سب مانقلته الوكالة
الر�سمي ��ة� ،إن ��ه "ب�أم ��ر زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري ال�سي ��د مقتدى ال�ص ��در تقرر
تجميد المفاو�ضات مع الكتل ال�سيا�سية
ب�ش�أن ت�شكيل الحكومة".
ثم غ ��رد ح�س ��ن الع ��ذاري ،رئي� ��س كتلة
ال�ص ��در بع ��د ذل ��ك باع ��ادة الت�أكي ��د على
ت�شكيل حكومة اغلبية.
وق ��ال الع ��ذاري ف ��ي تدوين ��ة" :حكومة

اغلبية وطنية ا�صالحية".
وج ��اء ق ��رار ال�ص ��در بع ��د ي ��وم واح ��د
م ��ن "موقف محي ��ر" من االخي ��ر ،حول
انتخابات رئي�س الجمهورية المقبل.
وقال ال�صدر م�س ��اء الجمعة في تغريدة
عل ��ى "تويت ��ر"�" :إذا ل ��م يك ��ن مر�ش ��ح
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي
الحلي ��ف لرئا�سة الجمهوري ��ة م�ستوفي ًا
لل�ش ��روط ،ف�أدعو ن ��واب الإ�صالح لعدم
الت�صويت له".
كم ��ا �أ�ضاف "نحن دعاة �إ�صالح ،ال دعاة
حكم".
بالمقاب ��ل كان هو�شيار زيباري ،مر�شح

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

الثلث المعطل
لكنه ��ا بالمقاب ��ل فتح ��ت الب ��اب لم�شكلة
جدي ��دة بتف�سي ��ر ن�صاب جل�س ��ة اختيار
رئي� ��س الجمهوري ��ة ،حي ��ث اك ��دت ان ��ه
يج ��ب ان يك ��ون بح�ضور ثلث ��ي اع�ضاء
البرلمان.
وي�أت ��ي ه ��ذا التف�سي ��ر ل�صال ��ح االط ��ار
التن�سيق ��ي ال ��ذي ي�سع ��ى ال ��ى التحول
لـ"الثل ��ث المعط ��ل" ف ��ي البرلم ��ان ف ��ي
حال ف�شل في االندم ��اح مع زعيم التيار
ال�صدري.
ويتطل ��ب الثلث المعطل  110نائب على
االقل ،من ا�صل  329نائب ،لكنه عدد قد
اليح�ص ��ل عليه "التن�سيقي" بالنظر الى
عدد المقاعد التي يمتلكها.
وبح�سب بيان ��ات مفو�ضية االنتخابات
ومجل�س النواب ،فان "التن�سيقي" لديه
 78مقع ��دا ،او ربم ��ا  80مقع ��دا بح�سب
زعي ��م االخي ��ر ،ا�ضاف ��ة ال ��ى  17مقعدا
لح ��زب االتح ��اد الوطن ��ي ،مايعن ��ي ان

المجموع  97وهو اق ��ل بـ 13مقعدا عن
اقل عدد لـ"الثلث المعطل".
لك ��ن بالمقابل هن ��اك  7جه ��ات �سيا�سية
اخ ��رى ف ��ي البرلم ��ان ،غي ��ر مع ��روف
توجهه ��ا او ل�صال ��ح م ��ن �ست�ص ��وت في
جل�سة اختيار رئي�س الجمهورية.
وه� ��ؤالء يمتلكون  42مقعدا ،من بينهم
بابيل ��ون ( 4مقاع ��د) ،ا�شراق ��ة كان ��ون
( )10مقاعد ،و 18نائب م�ستقل ،ا�ضافة
الى احزاب اخرى �صغيرة.
وكان ��ت رئا�س ��ة البرلم ��ان الجدي ��دة قد
اعلن ��ت اال�سب ��وع الما�ض ��ي ،انه ��ا "ل ��ن
تغي ��ر" موعد جل�س ��ة انتخاب ��ات رئي�س
الجمهوري ��ة المق ��رر عقده ��ا بع ��د غ ��د
االثنين.
ويعتق ��د ان و�ساط ��ات �ستنطل ��ق قريب ��ا
القن ��اع "ال�صدر" بالع ��دول عن مواقفه،
كم ��ا ح ��دث قبي ��ل االنتخاب ��ات واقنع ��ه
االخير بالعودة ال ��ى التناف�س بعد �شهر
من قرار المقاطعة.
ويق ��ول عبا�س الزامل ��ي ،وهو نائب في
تحال ��ف الفت ��ح -احد ت�شكي�ل�ات االطار
التن�سيق ��ي -لـ(الم ��دى) ان "الجم ��ود
ال�سيا�سي مازال ي�سط ��ر حتى االن على
العالقات بيننا وبين التيار ال�صدري".
وكان ال�ص ��در ق ��د رح ��ب بالتح ��اور مع
اط ��راف "التن�سيقي" با�ستثن ��اء نوري
المالكي رئي�س الوزراء اال�سبق.
كم ��ا ك ��رر ال�ص ��در دعوت ��ه لبع� ��ض
"التن�سيق ��ي" للح ��وار عق ��ب مب ��ادرة
م�سع ��ود بارزان ��ي ،زعي ��م الح ��زب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي ،والت ��ي
حاول ��ت التقري ��ب بي ��ن التي ��ار وبقي ��ة
القوى ال�شيعية.
وع ��ن امكاني ��ة انف�ص ��ال "الفت ��ح" الذي
يقوده هادي العامري عن "التن�سيقي"،
اك ��د الزاملي ان "االط ��ار التن�سيقي هو
تفاه ��م بين كل القوى ال�شيعية واليمكن
الم�ضي بدون طرف منه".

مازال ��ت وزارة الم ��وارد المائية ال تف�صح
عن الم�ستقبل المائي القريب للعراق ،بعد
ت�س ��اقط االمطار والثلوج وال�س ��يول التي
�ش ��هدتها مناطق وا�س ��عة من البالد ،والتي
جاءت في الوقت الحرج الذي �أ�ص ��بح فيه
الع ��راق عل ��ى �ش ��فا "الجف ��اف" وتناق�ص
الخزين المائي ال�ستراتيجي ب�شكل كبير.
وبالرغم م ��ن الثلوج واالمطار ال�ش ��ديدة،
ل ��م ت ��زف وزارة الم ��وارد موقف ��ا "ي�س ��ر
القل ��وب" حت ��ى االن ،ب ��ل ف ��ي اح ��دى
ت�صريحات م�ست�ش ��ار الوزارة عون ذياب،
ذكر اثار ب�س ��يطة للثل ��وج واالمطار ،قائال
ان "مي ��اه االمط ��ار الت ��ي �س ��قطت خ�ل�ال
الفت ��رة الما�ضية اعطتن ��ا اطمئنانا لت�أمين
االحتياج ��ات اال�سا�سي ��ة م ��ن المياه خالل
ال�صي ��ف المقب ��ل وخا�ص ��ة مي ��اه ال�ش ��رب
واال�ستخدام ��ات الب�شري ��ة وت�أمين ال�سقي
للب�ساتين والخ�ضر".
لك ��ن فيم ��ا يخ� ��ص الزراع ��ة والم�ساحات
المزروع ��ة الت ��ي ت�ستهل ��ك نح ��و  %80من
المياه ،لم يعط ذياب خبرا مطمئنا ،م�شيرا
�إل ��ى ان “اعطاء قرار نهائ ��ي ب�ش�أن توفير
المي ��اه للزراع ��ة والمحا�صي ��ل ال�صيفي ��ة
هو �سابق لأوانه ف ��ي الوقت الحا�ضر لأنه
يعتم ��د على كمي ��ة االمطار الت ��ي �ست�سقط
في مو�س ��م الربيع وذوب ��ان الثلوج ب�شكل
عام".
وتوق ��ع "الح�ص ��ول عل ��ى واردات مائي ��ة
خالل ذوب ��ان الثلوج التي ت�ساقطت ب�شكل
كثي ��ف في حو�ض ��ي نهري دجل ��ة والفرات
�س ��واء �أكان داخل الع ��راق او خارجه مما
�سيك ��ون لها ت�أثير ايجاب ��ي على الواردات
المائية".
وم�ؤخرا ،وفي ت�صريح عمومي غير قاطع،
ع� � ّد وزي ��ر الم ��وارد المائية مه ��دي ر�شيد
الحمداني ن�سبة الأمطار الهاطلة والخزين
المائ ��ي المتحقق منه ��ا له ��ذا المو�سم �أنها
م�ؤ�ش ��رات "جي ��دة" ،و�ستنعك� ��س �إيجاب ًا
على مو�سم ال�صيف المقبل.
وق ��ال �إن الم�ؤ�ش ��رات الأولي ��ة لن�سب ��ة
االمطار والخزي ��ن المائي م�ؤ�شرات جيدة
و�س ��وف تنعك� ��س �إيجاب ��ا عل ��ى المو�س ��م
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ال�صيفي القادم.
كم ��ا �أو�ض ��ح الوزي ��ر �أن "المباحث ��ات مع
دول المنب ��ع ب�ش� ��أن ت�أمين ح�ص ��ة العراق
المائي ��ة ت�سي ��ر ب�ص ��ورة مر�ضي ��ة و�ضمن
الطم ��وح وخ�صو�صا بعد الزيارة الأخيرة
�إلى الجمهورية العربية ال�سورية من �أجل
توحي ��د المواق ��ف وال ��ر�ؤى الم�ستقبلي ��ة
لت�أمي ��ن الح�ص� ��ص المائي ��ة العادل ��ة
والمن�صفة مع دول المنبع".
م ��ن جانب �آخر� ،أكدت الوزارة �إلغاء وردم
الع�ش ��رات م ��ن الآبار المتج ��اوزة ،ب�سبب
اال�ستخ ��دام الجائر للمي ��اه الجوفية التي
تع ��د ح�صة االجيال وال يج ��ب ا�ستخدامها
اال في اوقات ال�شحة ال�شديدة.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة الم ��وارد
المائي ��ة عل ��ي را�ض ��ي �إن "وزارة الموارد
المائية تولي �أهمية كبيرة للمياه الجوفية
وعملي ��ة حف ��ر الآبار وخ�صو�ص� � ًا في هذه
المرحلة الت ��ي يعاني منها الع ��راق ب�شكل
عام م ��ن �شح مائي وقلة �إيرادات مائية مع
تحدي ��ات التغيرات المناخي ��ة التي يعاني
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الآب ��ار� ،إ�ضافة الى التقنيات الحديثة التي
ت�ستخدم ،ف�ض ًال عن وج ��ود قاعدة بيانات
التي تعطي كل ما يتعلق بمكنونات المياه
الجوفية وعملية حفر الآبار".
وبخ�صو� ��ص �آلي ��ة من ��ح موافق ��ات لحف ��ر
الآب ��ار �أو�ض ��ح" :يج ��ب �أن تك ��ون �ضم ��ن
المح ��ددات والقواني ��ن الت ��ي تحدده ��ا
وزارة الم ��وارد المائي ��ة لتتم الع ��ودة بها
ال ��ى الجه ��ة القطاعي ��ة م ��ن �أج ��ل تحدي ��د
مواق ��ع وموا�صف ��ات و�أعماق ه ��ذه الآبار
وتوزيعاتها بالإ�ضافة الى طبيعة ونوعية
المياه الموجودة في ه ��ذه المناطق حيث
تختلف من منطقة الى �أخرى".
و�أ�ش ��ار ال ��ى �أن "المي ��اه الجوفي ��ة تعتبر
خزين� � ًا �ستراتيجي� � ًا للأجي ��ال القادم ��ة
ويجب االعتن ��اء واالهتمام به ��ا" ،م�شير ًا
ال ��ى �أن "ال ��وزارة لي�س ��ت �ض ��د ا�ستغ�ل�ال
المي ��اه الجوفي ��ة �أو �ض ��د ان�ش ��اء م�شاريع
ا�ستثماري ��ة ،ولك ��ن يج ��ب �أن تك ��ون هذه
الم�شاري ��ع وحف ��ر الآبار �ضم ��ن موافقات
�أ�صولي ��ة م ��ن الجه ��ة القطاعي ��ة المعنية،
وه ��ي وزارة الم ��وارد المائي ��ة ح�ص ��ر ًا
ودوائرها المخت�صة".
منها العالم ب�شكل عام والمنطقة".
و�أو�ض ��ح �أن "وزارة الم ��وارد المائي ��ة
و�أ�ض ��اف �أن "العراق من �أكثر الدول ت�أثر ًا �ض ��د اال�ستخ ��دام الجائر للمي ��اه الجوفية
بالتغيرات المناخية وت ��م ت�صنيفه عالمي ًا حيث ت ��م �إلغاء وردم الع�ش ��رات من الآبار
بالمركز الخام�س ،ف�ض ًال عن موقع العراق المتج ��اوزة" ،الفت� � ًا ال ��ى �أن "ه ��ذه المياه
كدول ��ة م�صب ولي�س منبع� � ًا للأنهار ب�شكل يمك ��ن �أن ت�ستخ ��دم في ح ��االت الطوارئ
عام �س ��واء دجلة �أو الف ��رات �أو الأنهر من وح ��االت ال�ش ��ح عندم ��ا ال ت�ص ��ل المي ��اه
الجانب ال�شرقي".
ال�سطحي ��ة ال ��ى بع� ��ض المناط ��ق حي ��ث
وبي ��ن �أن "وزارة الم ��وارد المائي ��ة ه ��ي يمك ��ن حفر �آبار لتلك المناطق لت�أمين مياه
المعنية ب�إدارة المي ��اه الخام بكل �أنواعها ال�ش ��رب ،وكذل ��ك المي ��اه الخ ��ام لمحطات
�س ��واء ال�سطحي ��ة �أو م ��ا يتعل ��ق بالمي ��اه الإ�سالة �أو المياه للب�ساتين".
الجوفي ��ة" ،مبين� � ًا �أن "ا�ستغ�ل�ال المي ��اه ولفت ال ��ى �أن "ف ��ي كل المحافظات توجد
وحف ��ر الآبار يكون �ضمن خط ��ة مدرو�سة ع�شرات الآبار وخا�ص ��ة في ظروف ال�شح
يتم و�ضعها وف ��ق معطيات معينة للخزين الأخير حيث تم حفر وت�أهيل  200بئر في
الموج ��ود في ه ��ذه الخزان ��ات ،وخزانات المو�س ��م الما�ضي في محافظة ديالى فقط
المياه الجوفية وتوزيعاتها على م�ستوى وبع� ��ض المناط ��ق الت ��ي ال ت�صله ��ا المياه
كل م�ساحات العراق".
ال�سطحي ��ة �أو المناط ��ق الت ��ي تعان ��ي من
وتاب ��ع �أن "الوزارة لديه ��ا دائرة مخت�صة ال�ش ��ح المائ ��ي" ،منوه ًا ال ��ى �أن "الوزارة
ت�سم ��ى دائرة المياه الجوفية ودائرة حفر تقوم ومن خ�ل�ال دائرتها المخت�صة بحفر
الآبار التي تمتلك عدد ًا كبير ًا من الخبراء ،تل ��ك الآب ��ار لال�ستف ��ادة م ��ن مياهه ��ا و�سد
و�أي�ض� � ًا م ��ن الم�ل�اكات المتخ�ص�ص ��ة الحاج ��ة والتخفي ��ف م ��ن �آث ��ار �أو �أ�ضرار
والآلي ��ات المتخ�ص�ص ��ة ف ��ي حف ��ر تل ��ك ال�شح المائي".
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�سريكو ..ق�صة �شركة جاثمة على �صدر العراق منذ � 10سنوات
 ك������ي������ف ت�����������ض�����غ�����ط �������س���ي��رك������و ع������ل������ى ال����������دول����������ة ال������ع������راق������ي������ة؟
 بغداد /املدى
الجزء الثاني

ا�ستعر�ضت (المدى) في الجزء الأول
من ق�صة �شركة �سيركو البريطانية
التي مازالت منذ اكثر من � 10أعوام
ت�ستحوذ على جزء كبير من �إيرادات
�شركة المالحة الجوية على �شكل
عقود يتم تجديدها �سنويا بحجة
«تدريب مراقبين جويين» و�إدارة
المالحة الجوية ،بالرغم من الت�أكيدات
الم�ستمرة من قبل جميع الجهات
المعنية على عدم فائدة ال�شركة وعدم
تقديمها �أية خدمة ولي�ست هناك
حاجة لخدماتها ،و�أن العراقيين من
موظفي �شركة المالحة الجوية هم من
يقومون بجميع الأعمال المتعلقة بمهام
المالحة الجوية.

ّ
يح�ضر للكارثة
عقد ق�صير الأمد
ح�ي�ن انته ��ى عق ��د ال�شرك ��ة الأخ�ي�ر يف  31كانون
الأول � ،2020أ�ص ��رت الوح ��دات التابع ��ة ل�شرك ��ة

املالح ��ة اجلوي ��ة وموظفوه ��ا عل ��ى ع ��دم احلاجة
لتجدي ��د التعاقد مع ال�شركة وتكليف الدولة �أمواال
طائل ��ة ب�ل�ا �أي ��ة خدم ��ة تذك ��ر ،ا�ستم ��رت امل�ش ��اكل
القانوني ��ة وتهدي ��دات �شركة �سريك ��و حتى �صوت
جمل� ��س ال ��وزراء يف � 16آب  2021عل ��ى جتدي ��د
العق ��د م ��ع �سريك ��و ،ومت بالفع ��ل ويف  14ت�شرين
االول (اكتوب ��ر)  ،2021توقيع العقد من قبل مدير
�شركة املالحة اجلوية م�ؤيد ح�سن يا�سني مع �شركة
�سريك ��و وذل ��ك بعد تغي�ي�ر  5مدراء عام�ي�ن ل�شركة
املالحة اجلوي ��ة لغر�ض اجناز العق ��د مع �سريكو،
حيث ي�شغ ��ل م�ؤيد ح�سن من�صب مدي ��ر عام دائرة
العق ��ود والرتاخي� ��ص يف وزارة النقل ومت تكليفه
ب� ��إدارة �شرك ��ة املالح ��ة اجلوية ،وه ��و الأمر الذي
تف�س ��ره م�صادر ب� ��أن تكليفه جاء له ��دف واحد هو
لإمتام �صفقة توقيع العقد مع �سريكو.
ويق�ض ��ي العق ��د بدف ��ع  15.6ملي ��ون دوالر ل�شركة
�سريك ��و ملدة ع ��ام كامل وب�أثر رجع ��ي لعام ،2021
ويتم التباحث خالل  3ا�شه ��ر مع ال�شركة لـ»تنظيم
اطار العمل مع �شركة �سريكو مبا يحفظ املال العام
وت�سي�ي�ر حرك ��ة املالح ��ة اجلوية» ،ح�سبم ��ا تظهر
وثيق ��ة �صادرة م ��ن جمل�س ال ��وزراء ،والتي تظهر
�أي�ض ��ا التباح ��ث م ��ع �سريك ��و خ�ل�ال ه ��ذه الأ�شهر
الثالث ��ة عل ��ى اتفاقي ��ة اطارية ملدة  15عام ��ا ،الأمر
الذي �أثار حفيظة موظف ��ي �شركة املالحة اجلوية،
حت ��ى �أدت �إىل �إقالة �أح ��د املراقبني اجلويني خالل
الع ��ام  2021ب�سب ��ب رف�ض ��ه وحديث ��ه امل�ستم ��ر

الراف�ض لهذا االتفاق.
يق ��ول املراقب اجل ��وي الذي حتدث لـ(امل ��دى)� ،إن
الـ 15.6ملي ��ون دوالر التي مت اعطا�ؤها اىل �شركة
�سريك ��و ،تكف ��ي لتعيني  200مراق ��ب جوي عراقي
مبع ��دل رات ��ب ملي ��ون دين ��ار �شهريا ل ��كل مراقب،
وتغطي رواتبهم لـ� 10أعوام.
وبالع ��ودة لالتفاقي ��ة الإطاري ��ة� ،ستق�ض ��ي ه ��ذه
االتفاقية ب�أخذ �سريكو  15.6مليون دوالر �سنويا،
ف�ض�ل�ا ع ��ن  70%م ��ن �إي ��رادات �شرك ��ة املالح ��ة
اجلوي ��ة وملدة  15عاما ،بل ق ��د ت�صل �إىل ،100%
حي ��ث �أن �شرك ��ة “�سريك ��و” اذا م ��ا ت�سنم ��ت مهام
�إدارة املالح ��ة اجلوي ��ة يف الع ��راق بالكام ��ل ف�أنها
�ستفر�ض �أم ��واال على الطائ ��رات العراقية التابعة
للخط ��وط اجلوي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن طائ ��رات الناق ��ل
الوطن ��ي �شركة فالي بغداد وغريه ��ا ،حالها كحال
طائرات ال ��دول الأخرى ،يف الوق ��ت الذي ال ت�أخذ
�شرك ��ة املالح ��ة اجلوية العراقية ه ��ذه الأموال من
الطائرات العراقية وتق ��دم لها اخلدمات جمانا ،ما
يعني �أنه ��ا من املحتم ��ل �ست�أخذ جمي ��ع االيرادات
املتحققة ل�شركة املالحة اجلوية.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ،ف� ��أن �شركة �سريك ��و �ست�أخذ
قراب ��ة  50ملي ��ون دوالر �سنوي ��ا ،او نح ��و 740
ملي ��ون دوالر خ�ل�ال ال�سن ��وات ال� �ـ 15القادمة يف
ح ��ال مر التعاق ��د على اتفاقي ��ة ال�شراك ��ة الإطارية
مل ��دة  15عام ��ا ،بل ق ��د تت�ضاعف ه ��ذه الأموال �إىل
�ضعف�ي�ن و�سط توقع ��ات ب�أن يزداد ع ��دد الطائرات
امل ��ارة يف الأج ��واء العراقي ��ة م ��ن  300طائرة �إىل
اك�ث�ر من �ألف طائرة يوميا خالل ال�سنوات القادمة
مع تزاي ��د ن�شاط احلركة التجاري ��ة العاملية ،حيث
�أن ه ��ذه الأل ��ف طائ ��رة فيم ��ا اذا بقي �سع ��ر مرور
الطائ ��رة  450دوالرا للطائرة الواحدة ،هذا يعني
�أن الع ��راق �سيدخل ل ��ه يوميا � 450أل ��ف دوالر او
نح ��و  165مليون دوالر �سنوي ��ا ،جميعها �ستذهب
ل�شركة “�سريكو” ولن يتح�صل العراق �سوى على
“فتات”.
يق ��ول املراق ��ب اجل ��وي ال ��ذي حت ��دث لـ(امل ��دى)،
�إن �أ�ص ��دق و�ص ��ف يتطاب ��ق م ��ع مل ��ف �سريكو هو
“اال�ستعمار” ولي� ��س اال�ستثمار” ،ا�ستعمار عرب
اتفاقي ��ات طويل ��ة الأم ��د ،وهذا ما يت ��م العمل عليه
حاليا وب�سرعة ،عرب تنظيم االتفاقية االطارية ملدة
 15عاما ،وهناك ا�ستعجال يف الق�ضية قبل �أن يتم
ت�شكي ��ل جمل� ��س الن ��واب اجلديد وق ��دوم حكومة
جديدة قد متنع االتفاقية االطارية مع �سريكو.
كيف ت�ضغط �سيركو على الحكومة؟

م ��ع املخالف ��ات القانوني ��ة والفني ��ة الت ��ي تعرتف
به ��ا اجلهات الر�سمي ��ة ،والوقائع الت ��ي تثبت عدم
احلاجة ل�شرك ��ة «�سريكو» والأم ��وال اال�ستنزافية
الت ��ي تذه ��ب و�ستذه ��ب له ��ا دون مقاب ��ل ،يط ��رح
ت�س ��ا�ؤل ع ��ن �سب ��ب ا�ستم ��رار التعاق ��د م ��ع ه ��ذه
ال�شرك ��ة ،وم ��ا هو �س ��ر قوتها وفر� ��ض نف�سها على
الع ��راق ،وه ��ل �أن املو�ضوع ين ��درج �ضمن تخادم
ب�ي�ن ال�شركة وجه ��ات �سيا�سية ناف ��ذة تفر�ض على
احلكومات التعاقد مع �سريكو مقابل اموال ور�شى
ت�ستح�صلها من ال�شركة� ،أم �أن القرار �سيا�سي على
م�ستوى احلكومة الربيطانية بالكامل؟.
يجيب املراقب اجلوي الذي حت ��دث لـ(املدى) ب�أنه
وجمي ��ع زمالئ ��ه ال يعلم ��ون �س ��ر ق ��وة «�سريكو»،

وبينم ��ا ا�ستبع ��د ان يك ��ون الق ��رار عل ��ى م�ستوى
احلكوم ��ة الربيطانية وفر�ضها ه ��ذه ال�شركة على
الع ��راق ،ي�ؤك ��د �أن امل�س�أل ��ة تتعل ��ق بف�س ��اد جهات
�سيا�سي ��ة عراقية ،ال تن�سق مع �شركة �سريكو فقط،
ب ��ل هناك الكثري من ال�ش ��ركات العاملة يف جماالت
خمتلفة بقط ��اع الطريان العراق ��ي ،مقربة من ذات
اجلهات.
�إال �أن وزي ��ر النق ��ل احل ��ايل نا�ص ��ر ال�شبل ��ي ويف
ت�صريح ��ات متلف ��زة على قناة ع ��راق  24وتابعتها

(املدى) ،والذي �أكد «عدم قانونية تواجد �سريكو»،
�أ�ش ��ار �إىل ان احلكوم ��ة «ا�ضط ��رت» عل ��ى جتدي ��د
التعاق ��د مع ال�شركة خالل ط ��رح امل�شكلة يف جل�سة
جمل� ��س ال ��وزراء بتاري ��خ � 16آب املا�ض ��ي حي ��ث
اق�ت�رح رئي�س جمل�س ال ��وزراء الذهاب �إىل جتديد
العقد لع ��ام واحد ومن ثم انه ��اء العالقات بالكامل
م ��ع «�سريك ��و» ،لأنه ��ا (�شرك ��ة �سريك ��و) ه ��ددت
باللج ��وء للتحكيم الدويل ،وفر� ��ض �شرط جزائي
على الع ��راق مبئات املاليني من الدوالرات ،ب�سبب

عقد �ساب ��ق يف  ،2018و�أن العراق غالبا ما يخ�سر
التحكي ��م ال ��دويل وال نري ��د الذه ��اب �إىل املحاك ��م
الدولية بهذه الق�ضية.
�إال �أن ال�شبل ��ي ي�ؤك ��د �أن ه ��ذا العق ��د ومايحتوي ��ه
ك�ش ��رط جزائ ��ي “غ�ي�ر موج ��ود �أو مذك ��ور” يف
االتفاقي ��ة االطارية ،ب ��ل هو مبل ��غ و�ضعوه �ضمن
تقديراته ��م ملايقول ��وه انه ��م �أنفق ��وه يف الع ��راق،
ومع ذلك ف� ��أن �شركة �سريكو رف�ض ��ت جتديد العقد
ملرة واح ��دة ،فذهب قرار جمل�س ال ��وزراء لتجديد

العقد �سنة واحدة والتفاو�ض خالل � 3أ�شهر حل�سم
�شكل التعاق ��د ،الذي ترف�ضه �شركة املالحة اجلوية
العراقية ،ومازالت امل�س�ألة مل حت�سم.
املراقب اجلوي الذي حتدث لـ(املدى) ،قال �إن هذه
االتفاقي ��ة التي تهدد �سريكو بها العراق ،عبارة عن
� 6أوراق موقع ��ة بني “�سريك ��و” وبني املدير العام
ل�شرك ��ة املالحة اجلوية ومعاون ��ه ،وملدة  15عاما،
ومت اعداده ��ا يف  2018ومل تخرج اىل العلن حتى
ع ��ام � ،2020إال �أنه ��ا غ�ي�ر معرتف به ��ا ،لأنها متت
ب�سري ��ة ومل تدخ ��ل �ص ��ادر �أو وارد وال تع ��رف بها
�شرك ��ة املالح ��ة اجلوي ��ة كم�ؤ�س�سة عل ��ى االطالق،
وه ��ذا العقد “غري القانوين” يبت ��زون به العراق،
يف ح ��ال ع ��دم جتدي ��د العقد ف�أن ��ه �سيت ��م مقا�ضاة
العراق يف املحاكم الدولية.
ويبني �أن هذه االوراق عر�ضناها على م�ست�شارين
قانوني�ي�ن ،وقال ��وا انه ��ا غ�ي�ر جمزي ��ة واليرتت ��ب
على الع ��راق �شيء ولن نخ�س ��ر  250مليون دوالر
التي تطال ��ب بها �سريكو ك�ش ��رط جزائي ،يف حال
ذهبن ��ا اىل التحكيم الدويل ،معت�ب�را �أن “ماتدعيه
�شركة �سريكو ب�أنها انفقته يف العراق اليرتقي �إىل
ماح�صلت عليه ط ��وال ال�سنوات املا�ضية من مبالغ
ت�صل �إىل  250مليون دوالر ،والتي �أنفقها العراق
ل�صالح ال�شركة ،بل �أن العراق �أعطى �أر�ضا جمانية
لل�شرك ��ة ا�ستفادت منها ب�ضمه ��ا �إىل فندق الربهان
داخل املطار”.
وميث ��ل ال�ش ��رط اجلزائي الذي تطال ��ب به �سريكو
يف حال مت ف�سخ العق ��د معها ،والبالغ  250مليون
دوالر ،مايعادل ما ح�صل ��ت عليه من العراق طوال
ال�سن ��وات الع�شر املا�ضية� ،أو اي ��رادات � 5سنوات
قادم ��ة الت ��ي قد حت�ص ��ل عليها يف ح ��ال مت التعاقد
معها عقد �شراكة طويل الأمد.
وي�ستذك ��ر املراق ��ب اجلوي الذي حت ��دث لـ(املدى)
حادث ��ة تعزز الأدل ��ة على �أن بق ��اء �سريكو يتجاوز
فك ��رة التخ ��وف م ��ن التحكي ��م ال ��دويل وال�ش ��رط
اجلزائ ��ي ،بل هو �ضغط من جهات �سيا�سية ،حيث
ي�س ��رد �أن ��ه “يف ي ��وم من االي ��ام ق ��دم �إىل موظفي
�شركة املالحة العراقي ��ة نائب يف الربملان العراقي
يحم ��ل اجلن�سية الربيطانية ،وقام بتهديدنا ب�شكل
�صريح قائ�ًل اً�ا“ :التوج ��د دولة عراقي ��ة �أو قانون،
لذلك خاف ��وا على ارواحكم واطفالك ��م وافقوا على
توقيع العقد مع �سريكو”.
ومازال ��ت كوادر �شرك ��ة املالحة اجلوي ��ة العراقية
تت�أم ��ل �أن ّ
يطل ��ع ال ��ر�أي الع ��ام على الق�ضي ��ة التي
انح�ص ��رت ب�ي�ن احتمال�ي�ن الأول ادع ��اء احلكومة
العراقية ب�أنها “تخ�ش ��ى من ال�شرط اجلزائي لذلك
هي م�ضطرة لتوقيع العقد مع �سريكو” ،والذي من
املحتم ��ل ان مي ��ر لفر�ض عقد �إطاري مل ��دة  15عاما
كم ��ا ا�ستطاعت �سريكو فر�ض العقود ال�سابقة على
احلكوم ��ات املتعاقبة� ،أما االحتم ��ال االخر والذي
ت�ؤك ��ده كوادر املالح ��ة العراقية ب� ��أن “العقد الذي
ته ��دد �سريك ��و ب ��ه احلكومة غ�ي�ر جم � ٍ�ز والميكنها
فعل �شيء يف املحاك ��م الدولية على �أ�سا�سه ،و�إمنا
الق�ضي ��ة تتعل ��ق بجه ��ات �سيا�سية متنف ��ذة تفر�ض
عل ��ى الدولة العراقية بالكامل توقيع العقد مع هذه
ال�شرك ��ة” ،ومازالت الأنفا� ��س حمبو�سة وت�أمل �أن
المي�ضي انت�صار �شركة “�سريكو” وح�صولها على
العق ��د طوي ��ل الأمد مل ��دة  15عاما ،لتح ��ل امل�صيبة
اال�ستنزافية لأموال العراق.

موقع �إخباري� :إيزيديون ي�ستب�شرون بخرب مقتل زعيم تنظيم داع�ش
 مراقبو الأمم املتحدة :مقتل القري�شي انتكا�سة ت�ضاف النتكا�سات �سابقة حلت بالتنظيم
 بغداد  /املدى
يف الوقت ال ��ذي ا�ستب�شر فيه ايزيديون
ناج ��ون م ��ن بط� ��ش تنظي ��م داع� ��ش
الإرهابي بخرب مقتل زعيم تنظيم داع�ش
خريا واعتربوه كبل�سم جلراحهم وعزاء
لهم بان مقتله ق ��د حقق ق�سما من العدالة
والإن�ص ��اف له ��م ،ف ��ان تقري ��را حتليلي ��ا
للأمم املتحدة �صدر بعد يومني من مقتل
القري�شي جاء فيه بان التنظيم الإرهابي
م ��ا ي ��زال ي�ش ��كل تهدي ��دا يف الع ��راق
و�سوريا وميتلك بحوزته ميزانية ت�صل
اىل  50مليون دوالر.
وقال ��ت النا�شط ��ة االيزيدي ��ة الناجي ��ة،
نادية مراد ،احلا�صل ��ة على جائزة نوبل
لل�سالم يف بيان لها �إن مقتل زعيم تنظيم
داع�ش ق ��د حقق لطائفته ��ا بع�ض العدالة
الت ��ي كان ��وا ينتظرونه ��ا م ��ن املجتم ��ع
الدويل وكان خربا يثلج �صدورنا.
وقال ��ت م ��راد يف بيانه ��ا «ك ��وين احدى
الناجي ��ات من بط� ��ش ووح�شي ��ة تنظيم
داع�ش فان خرب مقتل زعيم تنظيم داع�ش
جعلنا ن�شعر باالرتياح الن معاناتنا التي
مررن ��ا به ��ا على يد التنظي ��م مل تن�س وال
ي ��زال هن ��اك �إ�ص ��رار عل ��ى تقدميهم اىل
العدالة».
و�أ�ضاف ��ت م ��راد قائل ��ة «م ��ا ي ��زال هناك
عم ��ل كثري يتوجب فعل ��ه ،ب�ضمنه خطط
لدع ��م تع ��ايف �أبن ��اء الطائف ��ة االيزيدية
وب ��ذل جهود جللب اف ��راد داع�ش للعدالة
وحماكمتهم».

ب ��اري �إبراهي ��م ،املدي ��رة التنفيذي ��ة
مل�ؤ�س�س ��ة ،ف ��ري ايزيدي� ��س Free
 Yezidisاملعني ��ة بالدف ��اع ع ��ن حق ��وق
االيزيديني ،عربت ع ��ن ترحيبها بالغارة
الأمريكية على خمب�أ زعيم تنظيم داع�ش
وقالت انه يجب بذل كل اجلهود العتقال
املتورط�ي�ن بارت ��كاب جرمي ��ة الإب ��ادة
اجلماعية لاليزيديني.
وقال ��ت املحامي ��ة �إبراهي ��م “يج ��ب ان
ن�ض ��ع يف بالن ��ا بان ��ه هن ��اك ع�ش ��رات
االالف م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش م ��ا يزالون
عل ��ى قي ��د احلي ��اة يف الع ��راق و�سوريا
وحول الع ��امل .انه ��م الأ�شخا� ��ص الذين
تاج ��روا بااليزيديات يف �سوق النخا�سة
واخ�ضعوه ��ن لال�ستعب ��اد اجلن�س ��ي
ب�ضمنه ��ن فتيات ال تتج ��اوز �أعمارهن 8
�سنوات”.
يذك ��ر ان زعي ��م التنظي ��م� ،أب ��و �إبراهيم
الها�شمي القري�ش ��ي ،الذي قتل اخلمي�س
يف غ ��ارة جوي ��ة �أمريكي ��ة عل ��ى مق ��ره
يف �شم ��ال �شرق ��ي �سوري ��ا كان ع�ض ��وا
حموري ��ا يف تنفي ��ذ خمطط ��ات تنظي ��م
داع� ��ش الإرهابي ��ة ،ويعتق ��د بان ��ه لع ��ب
دورا رئي�سي ��ا يف اح ��د اب�ش ��ع اجلرائ ��م
الإن�ساني ��ة التي متثل ��ت با�ستعباد وا�سر
�آالف الن�ساء االيزيديات .وبقي القر�شي
خمتبئا يلفه الغمو�ض على مدى اكرث من
�سنت�ي�ن خ�ل�ال توليه قي ��ادة التنظيم ومل
يكن يظه ��ر يف �أي �شري ��ط فيديو دعائي
لداع�ش ودائما كان بعيدا عن الأنظار.
واعل ��ن الرئي� ��س الأمريكي ،ج ��و بايدن،

اخلمي� ��س بان القري�شي املع ��روف �أي�ضا
بكنية حجي عبد الله ،قد لقي حتفه خالل
غارة ليلي ��ة نفذتها قوة خا�ص ��ة �أمريكية
خ ��ارج بل ��دة امت ��ة يف �شم ��ال �شرق ��ي
�سوريا.
ويف تعليق ��ات ل ��ه م ��ن البي ��ت الأبي�ض،
و�ص ��ف باي ��دن القري�شي عل ��ى انه القوة
املحركة وراء ارت ��كاب الإبادة اجلماعية
بحق االيزيديني عام  .2014وقال بايدن

�ضمن تعليقه “جميعن ��ا يتذكر الق�ص�ص
ال�شنيع ��ة من جرائ ��م الإب ��ادة اجلماعية
الت ��ي �أتت على قرى بكاملها ،ومت خاللها
بي ��ع �آالف الن�س ��اء والفتي ��ات ال�صغ ��ار
كعبي ��د ،وا�ستخ ��دم حينه ��ا االغت�ص ��اب
ك�سالح من قبل داع�ش”.
وو�صف ��ت جلن ��ة العدال ��ة وامل�ساءل ��ة
الدولي ��ة القري�ش ��ي بان ��ه م ��ن العنا�ص ��ر
الب ��ارزة يف الفك ��ر الداع�ش ��ي �ضم ��ن

التنظي ��م وانه املخط ��ط الرئي�سي لعملية
ا�ستعباد الن�س ��اء االيزيديات واملتاجرة
به ��ن يف �س ��وق النخا�س ��ة لال�ستعب ��اد
اجلن�سي.
و�أ�ضافت اللجة الدولية ،التي ت�ضم عددا
م ��ن اخل�ب�راء القانوني�ي�ن والتي جمعت
من ��ذ الع ��ام  2015ادل ��ة �ض ��د القري�شي،
ب ��ان القري�ش ��ي كان ي�شرف عل ��ى توزيع
ال�سباي ��ا ب�ي�ن م�سلح ��ي داع� ��ش وكان

م�س�ؤوال على جميع ال�سجناء االيزيديني
الذين مت حجزهم اثناء احلملة الإرهابية
على منطقة �سنجار.
وحل ��د الوق ��ت احل ��ايل م ��ا ت ��زال هن ��اك
اك�ث�ر م ��ن � 2,700أمر�أه وطف ��ل ايزيدي
مفقودي ��ن ويخ�ش ��ى بانه ��م يف ع ��داد
املوت ��ى .يف ح�ي�ن يوج ��د االن اك�ث�ر من
 200,000الف ايزيدي نازح ،اغلبهم من
الذين هربوا وجنوا من بط�ش داع�ش.
م ��ن جانب �آخ ��ر ،وبعد يوم�ي�ن من مقتل
زعيم التنظيم� ،صدر تقرير حتليلي للأمم
املتح ��دة جاء فيه ب ��ان تنظي ��م داع�ش ما
يزال ي�شكل تهدي ��دا يف العراق و�سوريا
ويع ��زز م ��ن تواج ��ده يف �أفغان�ست ��ان
وغرب ��ي افريقي ��ا ،يف وق ��ت �أ�ش ��ار في ��ه
مراقبون م ��ن الأمم املتحدة اىل ان مقتل
القري�شي ميثل انتكا�سة للتنظيم.
وي�ش�ي�ر التقري ��ر ،ال ��ذي اع ��ده خ�ب�راء
خمت�ص ��ون م ��ن الأمم املتح ��دة ب�ش� ��أن
القاع ��دة وتنظيم داع�ش وغط ��ى مرحلة
ال�ستة �أ�شهر الأخرية من عام  ،2021اىل
ان داع�ش ما يزال يحتفظ مبا يقارب من
 50مليون دوالر �ضمن ميزانيته.
وا�ستن ��ادا اىل خ�ب�راء الأمم املتح ��دة،
ف ��ان تنظي ��م داع� ��ش وحت ��ى قب ��ل مقت ��ل
زعيم ��ه ،كان ق ��د فقد ع ��دة �أع�ضاء مهمني
م ��ن قياديي ��ه ،ومع ذل ��ك ف ��ان التنظيم ما
يزال ي�شكل تهدي ��دا .وقال اخلرباء انهم
ال ي�ستبع ��دون رجوع تهدي ��دات التنظيم
ب�سب ��ب حالة عدم اال�ستق ��رار يف العراق
و�سوريا.

ويف تقييم ��ه للأو�ض ��اع يف الع ��راق
و�سوري ��ا ،يقول التقري ��ر انه من املتوقع
ان ي�سرتج ��ع داع�ش ما ب�ي�ن  6,000اىل
 10,000م�سلح بني البلدين حيث ي�شكل
خالي ��ا نائم ��ة يف خمابئ نائي ��ة ويدرب
م�سلحيه على تنفيذ هجمات.
ويق ��ول حتليل الأمم املتح ��دة ان تنظيم
داع� ��ش ا�ستمر خ�ل�ال الن�صف الثاين من
ع ��ام  2021ب�ش ��ن هجم ��ات ك ��ر وفر يف
الع ��راق ب�ضمنه ��ا ن�ص ��ب كمائ ��ن وزرع
عب ��وات نا�سف ��ة خ�صو�ص ��ا يف مناط ��ق
�شم ��ال بغداد ،و�أ�ض ��اف �أي�ضا بان خاليا
التنظي ��م املتواج ��دة يف الع ��راق ترك ��ز
بعملياته ��ا عل ��ى احل ��رب االقت�صادي ��ة
م�ستهدف ��ة البن ��ى التحتي ��ة خلطوط نقل
الطاقة الكهربائية.
ويخمن مراقبو الأمم املتحدة بان تنظيم
داع�ش ي�سع ��ى لإعادة تعزيز تواجده يف
مناطق اق�صى غرب ��ي العراق ومن بينها
تواج ��ده يف انفاق وكه ��وف ت�ضم خاليا
نائمة من مئات امل�سلحني.
وقال ع�ضو فريق مراقبي الأمم املتحدة،
ايدموند فيتون براون ،يف حديث ملوقع
 CNNاالخب ��اري ب ��ان مقت ��ل القري�شي
يعترب نك�س ��ة للتنظيم ت�ض ��اف لنك�ستهم
ال�سابق ��ة املتمثل ��ة ب�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى
نائ ��ب امل�س� ��ؤول امل ��ايل لداع� ��ش املدعو،
�سام ��ي جا�سم اجلب ��وري ،ال ��ذي �أعلنت
عن ��ه ال�سلط ��ات العراقي ��ة �شه ��ر ت�شرين
الأول املا�ضي.
عن املونيرت و CNN
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قررت ا�ستئناف العمل بالق�صر الثقايف وت�أهيل املكتبة العامة

ذي قار تلتفت للمن�ش�آت الثقافية..
ومنظمات ترحب

 ذي قار  /ح�سني العامل
ق ��ررت احلكومة املحلي ��ة يف ذي قار ا�س ��تئناف
العم ��ل مب�ش ��روع ان�ش ��اء الق�ص ��ر الثق ��ايف بعد
توق ��ف دام لأك�ث�ر م ��ن ثماني ��ة اع ��وام ،وفيم ��ا
اعلن ��ت املبا�شرة ب�أعم ��ال ت�أهيل املكتب ��ة العامة
ومرك ��ز الن�شاط ��ات الثقافي ��ة ،رحب ��ت نقاب ��ة
الفنانني واحتاد االدباء والفرق التطوعية بهذه
اخلط ��وة .وتفتق ��ر حمافظ ��ة ذي ق ��ار املعروف ��ة
بتع ��دد ن�شاطاتها الثقافية والفني ��ة اىل املن�ش�آت
الثقافي ��ة الت ��ي ت�ستوعب فعالياته ��ا فيما ما زال
احت ��اد االدباء ونقابة الفنانني ومنظمات اخرى
مهتم ��ة بال�ش�أن االدب ��ي والفن ��ي واالعالمي من
دون مقرات خا�صة بها.
واعل ��ن حماف ��ظ ذي ق ��ار الدكتور حمم ��د هادي
الغ ��زي عن ا�ستئناف العم ��ل يف الق�صر الثقايف
متهيد ًا الفتتاحه ب�أقرب وقت ،كا�شفا عن مبا�شرة
املحافظة ت�أهيل املكتبة املركزية واملركز الثقايف
ب�صورة عاجلة.
واو�ضح حمافظ ذي قار يف بيان �صحفي تابعته
(امل ��دى) ان "العم ��ل �سي�ست�أن ��ف يف م�ش ��روع
ان�ش ��اء الق�صر الثق ��ايف متهي ��دا الفتتاحه خالل
االيام القادمة" ،م�ؤك ��د ًا ان "امل�شروع يعترب من
امل�شاريع املتوقفة ل�سنوات طويلة".
ووج ��ه الغ ��زي ب�إ�شغ ��ال الق�ص ��ر الثق ��ايف م ��ن
قب ��ل النقاب ��ات واالحت ��ادات االدبي ��ة والفني ��ة
واالعالمية حال اجنازه.

وك�ش ��ف حماف ��ظ ذي ق ��ار ع ��ن مبا�ش ��رة جل ��ان
ال�صيان ��ة يف املحافظ ��ة ت�أهي ��ل و�صيان ��ة املركز
الثق ��ايف ،لإظه ��اره بحل ��ة جدي ��دة تلي ��ق برواد
ومثقف ��ي ذي ق ��ار ،م�ش�ي�را يف الوق ��ت ذاته اىل
اعمال ت�أهيل املكتبة املركزية باملحافظة.
و�ش ��دد الغزي على اهمية املكتبة العامة يف ن�شر
الوع ��ي االجتماع ��ي وتنمي ��ة الق ��درات الثقافية
واالدبي ��ة يف دع ��م البح ��ث االكادمي ��ي لطلب ��ة
املحافظة وباحثيها.
ويف ذات ال�سي ��اق التق ��ى حمافظ ذي قار رئي�س
احت ��اد �أدباء وك ّتاب ذي قار ال�شاعر علي ال�شيال
وبحث مع ��ه جملة من الق�ضاي ��ا املتعلقة بال�ش�أن
الثق ��ايف واالدب ��ي واب ��رز الربام ��ج احلالي ��ة
وامل�ستقبلي ��ة التي يتبناه ��ا االحتاد م�ؤكدا دعمه
جلمي ��ع الفعالي ��ات التي ت�صب يف ن�ش ��ر الثقافة
وبناء االن�سان.
وم ��ن جانبه قال نقيب الفنان�ي�ن يف ذي قار علي
عب ��د عي ��د لـ(امل ��دى) ان "ا�ستئن ��اف العم ��ل يف
م�ش ��روع الق�ص ��ر الثقايف يعد خط ��وة باالجتاه
ال�صحيح ك ��ون البناية توفر قاع ��ات للن�شاطات
والن ��دوات والفعالي ��ات االدبي ��ة والفنية ناهيك
ع ��ن مق ��رات للنقاب ��ات واالحت ��ادات واملنظمات
املعني ��ة به ��ذا ال�ش� ��أن" ،منوه ��ا اىل ان "معظ ��م
النقاب ��ات واالحت ��ادات تفتق ��ر حالي ��ا للمق ��رات
اخلا�صة بها".
وا�شار عي ��د اىل ان "الفنانني يعملون ويقيمون
فعالياته ��م الفني ��ة بامكانياته ��م الذاتية من دون

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف الو�سط � /شركة عامة – بغداد
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$ 53.000
$ 33.000
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4 item

وبالشروط التالية-:
 - -1يت��م بي��ع مواصفات الطلبي��ة مببلغ ( 250000مائتان وخمس��ون
ألف) دينار عراقي غير قابل للرد او حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص
لشركتنا (مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي ورقم احلساب هو ()90956
إال في حالة الغاء الطلبية من قبل ش��ركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد
تقدمي طلب من قبله.
 -2يت��م فتح الع��روض الفنية والتجارية في آن واح��د (في اليوم الذي
يلي تاري��خ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤج��ل الى اليوم التالي
وباالم��كان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر ش��ركتنا عند الس��اعة
العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق واملثبت في الفقرة ( )31ادناه.
 -3يت��م تقدمي االس��عار بعمل��ة الدوالر – ي��ورو – دينار عراق��ي (+ DDP
بوليصة تأمني لصالح ش��ركتنا واصل بغداد  /مخازن مصفى الدورة)
وتك��ون االس��عار نهائية وغير قابل��ة للتفاوض وش��ركتنا غير ملزمة
بقبول اوطأ االسعار.
 -4يتم تقدمي عرض�ين مغلقني (فني وجتاري) منفصلني مثبت عليهما
رق��م املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او
املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليهما ختم الشركات في
الصندوق اخلاص في اس��تعالمات ش��ركتنا تقبل العروض التي ترسل
مغلفة بالبري��د أو  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو
عن طريق البريد االلكتروني.
 -5يج��ب حتدي��د فت��رة نفاذية العرض ضم��ن العرض الفن��ي وكذلك
تثبيته��ا عل��ى الظرف اخلاص بالع��رض التجاري وكذل��ك حتديد تاريخ
نفاذي��ة التأمينات االولية في كال العرض�ين ويجب ان ال تقل مدة نفاذ
العروض عن ( 120يوماً).
 -6س��يتم اس��تبعاد العطاء الذي يق��ل او يزيد بنس��بة عن  %20من
الكلفة التخمينية اخملصصة ألغراض اإلحالة.
 -7ترقي��م كل صفح��ة من صفحات العط��اء (الفن��ي والتجاري) مع
املرفقات.
 -8على الشركات الراغبة في املشاركة (اجنبية ،عربية ،عراقية) تقدمي
كافة املستمس��كات األصولية والقانونية اخلاصة بالشركة (شهادة
تأسيس��ية حديثة ونافذة ومصدقة حس��ب األصول من الس��فارة او
القنصلي��ة أو امللحقي��ة التجاري��ة العراقي��ة في بلد الش��ركة ،ومن
مسجل الش��ركات للش��ركات العراقية ،براءة ذمة صادرة من الهيئة
العام��ة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي ،وان يكون احلد األدنى لرأس
مال الش��ركة ( )2000000اثنان ملي��ون دينار عراقي وال يقل احلد األدنى
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�إعـــالن

�إعـــالن

ق��دم املدعي (جم��ال عبيد ناص��ر) طلبا ً ي��روم فيه تبديل
(لقبه) م��ن (الدليمي) إلى (العبي��دي) فمن لديه اعتراض
عل��ى الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة أقصاها
(خمس��ة عشر يوماً) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق
احكام امل��ادة ( )22من قان��ون البطاقة الوطني��ة رقم ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي

ق��دم املدعي (مثن��ى عبيد ناص��ر) طلبا ً يروم في��ه تبديل
(لقبه) م��ن (الدليمي) إلى (العبي��دي) فمن لديه اعتراض
عل��ى الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة أقصاها
(خمس��ة عشر يوماً) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق
احكام امل��ادة ( )22من قان��ون البطاقة الوطني��ة رقم ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي

املدير العام  /وكالة

املدير العام  /وكالة

دعم حقيق ��ي من امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية" ،داعيا
وزارة الثقافة واحلكومة املحلية والدوائر ذات
العالق ��ة اىل "دع ��م امل�ؤ�س�سات الثقافي ��ة االدبية
ومتكينها من اجناز براجمها يف هذا املجال".
م�ش ��ددا على �ضرورة ان يك ��ون تخ�صي�ص مايل
�ضم ��ن املوازن ��ة االحتادي ��ة للربام ��ج الثقافي ��ة
واالدبي ��ة والفني ��ة ك ��ون ذل ��ك يدخ ��ل يف تنمية
الوع ��ي املجتمع ��ي وبن ��اء الق ��درات الب�شرية"،
م�ؤك ��دا "تع ��ذر بن ��اء االن�س ��ان م ��ن دون رعاي ��ة
حقيقية للإبداع واملبدعني".
ويف ذات ال�سي ��اق وح ��ال االع�ل�ان ع ��ن ق ��رار
ا�ستئن ��اف العم ��ل مب�ش ��روع الق�ص ��ر الثق ��ايف
با�ش ��رت ف ��رق �شبابي ��ة م ��ن املتطوع�ي�ن بحملة
تنظيف لت�أهيل موقع امل�شروع املذكور بالتعاون
مع مالكات بلدية النا�صرية.
وق ��ال من�سق الف ��رق التطوعية ان� ��س يا�سني ان
"جمي ��ع الفرق التطوعي ��ة يف حمافظة ذي قار
تدعم �أية خطوة ت�صب يف خدمة ابناء املحافظة
لهذا ه ��ي با�شرت بحملة لتهيئ ��ة الق�صر الثقايف
ليكون جاهزا ال�ستئناف العمل" ،وا�صفا الق�صر
الثق ��ايف بال�ص ��رح ال ��ذي "تنطل ��ق م ��ن خالل ��ه
الفعاليات املعربة ع ��ن ابداع الفنانني واملبدعني
من االدباء واملثقفني".
وكان حماف ��ظ ذي ق ��ار وع ��دد م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن
املحلي�ي�ن زاروا موقع م�ش ��روع الق�صر الثقايف
لالط�ل�اع على املن�ش� ��آت القائمة والت ��ي مل تنجز
ب�صورة تامة حتى الآن.

اعـــالن رقم ( )1ل�سنة 2022

العدد2938 :
التاريخ2022/2/3 :

تعلن �شركة م�صايف الو�سط عن اعالن الطلبيات اال�ستريادية وكما مبني �أدناه-:
DESCRIPTION

REQ. NO.

1219 / 2022 Material & Electrical
)1223 / 2022 Tools (Portable Power Driven

ل��رأس مال الش��ركة احملدودة عن ( )1000000ملي��ون دينار وال يقل احلد
األدنى لبقية الش��ركات عن ( )500000خمس��مائة ألف دينار عراقي –
الهوي��ة التجارية الناف��ذة) مع تقدمي االعمال املماثل��ة صادرة من قبل
جهات التعاقد املعنية قبل ش��راء الطلبية او ترفق مع العرض الفني
املق��دم في حالة ع��دم تقدميها س��ابقا ً  .بخصوص الش��ركات الغير
عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 نس��خة واضحة من ش��هادة تأس��يس الش��ركة أو املكتب مصادقعليها اصوليا ً من ملحقياتها التجارية في بلد التأس��يس مع نسخة
مترجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة
معتمدة ومتخصصة.
 نس��خة واضحة من قرار تس��جيل فرع او مكتب متثيل الشركة فيالعراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصدق اصولياً).
 -9يتم تقدمي تأمينات أولية وحسب املبالغ املثبتة أمام كل طلبية في
اإلعالن أعاله من قبل مقدم العطاء أو أحد املس��اهمني في الش��ركة
وحس��ب التعليم��ات وترفق م��ع الع��رض التجاري (خط��اب ضمان أو
صك مصدق أو س��فتجة) نس��خة أصلي��ة  .تعتمد جمي��ع املصارف
داخل بغداد عل��ى ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة
االلكتروني��ة وإذا لم يكن خطاب الضمان داخ��ل ضمن املنصة يهمل
العطاء وحس��ب تعليم��ات البنك املركزي وتطلق ه��ذه التأمينات في
حالة عدم إحالة الطلبي��ة عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها
تأمينات أولية .ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة
 -10حتديد فترة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – إلى).
 -11ش��روط الدفع /اعتماد مس��تندي غير مثبت وغي��ر قابل للنقض
أو التحوي��ل تطل��ق املس��تحقات ( )%100بعد اس��تالم امل��واد كاملة
ومطابق��ة للمواصفات في مصفى الدورة وميكن االتفاق على نس��ب
أخ��رى مقابل كفالة مصرفية ضامنة .يتم احتس��اب أس��عار جميع
العطاءات ألغراض املفاضلة على أس��س موحدة ومبوجب نشرة البنك
املركزي العراقي ي��وم الفتح يكون الدفع بالدينار العراقي للش��ركات
العراقية ويتم احتساب األسعار على أساس سعر الصرف  1450دينار
عراقي لكل دوالر امريكي.
 -12تف��رض غرامة تأخيرية على اجملهز ال يتجاوز حدها األعلى نس��بة
 %10من مبلغ عق��د في حالة عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة
في العقد.
 -13تقدمي التأمينات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حسن تنفيذ
(حصراً) للعقد بنس��بة ( )%5خمس��ة من املئة م��ن مبلغ العقد بعد

التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة في
الفق��رة رقم  9خالل مدة ال تتج��اوز ( )14يوما ً وفي حالة التأخر ،تهمل
اإلحال��ة ويح��ال اجملهز الى جلن��ة الناكلني .وتبقى الكفال��ة نافذة ملدة
العق��د او متديده عند متديد فترة التجهيز او حلني انتهاء فترة الضمان،
ف��ي حالة وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حس��ن االداء بعد اس��تالم
املواد كامل��ة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجمله��ز كافة التزاماته
املنصوصة في العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
 -14الش��حن للمواد دفع��ة واحدة (يتم حجز نس��بة ( )%10من قيمة
العق��د الكلي��ة (للمبال��غ املتحققة) التع��اد الى اجمله��ز إال بعد جلب
ب��راءة ذم��ة م��ن الهيئ��ة العام��ة للضرائب وخ�لال  30يوم م��ن اجناز
العمل وبخالفه يتم ارس��الها الى الهيئة املذكورة) .الش��حن للمواد
على ش��كل دفعات (يتم حجز نس��بة ( )%2.7م��ن كل دفعة (للمبالغ
املتحققة) تكون تس��ديد املس��تحقات على شكل دفعات ويتم حجز
نس��بة ( )%10من قيمة الدفعة االخيرة ال تعاد الى اجملهز إال بعد جلب
ب��راءة ذمة من الهيئة العام��ة للضرائب وخالل  30يوم من اجناز العمل
وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة املذكورة).
 -15تستقطع نسبة ( )0,003من مبلغ العقد كرسم طابع.
 -16س��يتم استقطاع ( )1000دينار عراقي كرسم طابع لبناء املدارس
ورياض أطفال.
 -17س��يتم استقطاع مبلغ إجازة االستيراد بعد اصدار العقد مبوجب
ما يتم حتديده من قبل الش��ركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية
العراقية للمواد الكيمياوية حصراً.
 -18االلتزام بتقدمي شهادة املنشأ من الشركة املصنعة للمواد فاتورة
بيع ووثيقة التأمني باس��م اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية
التجارية العراقية أو السفارة في اخلارج (بلد املنشأ ،اجملهز ،الشحن).
 -19س��يتم اس��تقطاع مبلغ األجور البينية بعد اصدار العقد مبوجب
ما يتم حتديده من قبل وزارة الصحة والهيئة (بالنسبة لطلبيات املواد
الكيمياوية).
 -20ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة
او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
 -21منش��أ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناشئ
املطلوب��ة وثابت (لن يتغير الي س��بب كان) مع حتدي��د طريقة وميناء
الشحن ونقطة الدخول.
 -22يق��وم اجملهز بتثبيت عنوان��ه الكامل (الدولة – املدينة – الش��ارع
– البناي��ة  -العنوان البريدي والهاتف) واس��م املدير العام للش��ركة او
من يخولهم في العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه
يهمل العرض.
 -23تقدمي شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية:
(SGS, TUV Rheinland, INTERTEK GLOBAL, Rina, ATG, Bureau
.)Veritas, Al- rookal Co. for Engineering Insp. Ltd

 -24تق��دمي كت��اب تخويل من الش��ركات املصنعة مصدق��ة من وزارة
اخلارجي��ة أو الس��فارة أو القنصلي��ة أو امللحقي��ة التجاري��ة في بلد
املنش��أ (نس��خة أصلية) وحس��ب التعليمات لطلبي��ات (جتهيز املواد
املتخصصة).
 -25يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (150
دوالر).
 -26تطبي��ق القوانني والتعليم��ات املعمول بها في الع��راق في حالة
وقوع منازعات او في كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا ً لوالية
القض��اء العراقي مع تطبيق قانون حتصي��ل الديون احلكومية رقم 56
لس��نة  1977بأن املس��تحقات املالية تترتب لش��ركتنا بذمة الطرف
االخر.
 -27ف��ي طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تق��دم النماذج خالل فترة
الغلق (مع العروض الفنية والتجارية) وخالف ذلك لش��ركتنا احلق في
إهماله.
 -28عدم تعامل الش��ركة املتعاقد معها مع إس��رائيل بأي شكل من
األشكال ،وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.
 -29يتوجب على الشركات التي ترغب باملشاركة في اي طلبية والتي
تطلب اي معلومات فنية ش��راء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع
الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد
تاري��خ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��تركني في
املناقصة وقبل موعد ال يقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة.
 -30ان املواد سوف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات
الش��حن غير مطابقة لشروط العقد او لش��روط االعتماد (في حالة
عدم قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن).
 -31تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم .2022/2/28
 -32يتم اس��تقطاع مبلغ ( )25000ألف دين��ار عراقي ملرة واحدة خالل
السنة من الشركات العراقية أو املسجلة في العراق نظير استحصال
صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
 -33كاف��ة االج��راءات لطلبي��ات الش��راء خاضعة لتعليم��ات تنفيذ
العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط والتعديالت.
 -34في حال رس��و املناقصة على احد الش��ركات املقدمة للعطاءات
س��واء كانت عراقية أو أجنبية أو عربية يتم توقيع العقد في القسم
القانوني لش��ركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية بحقها.
مالحظ��ة ميكن االطالع على ش��روط تق��دمي العط��اءات وعلى املوقع
االلكتروني-:
www.oil.gov.iq, www.mrc.oil.gov.iq
مع التقدير

د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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ُلعبة دول الجوار تم�ضي للأمام ونحن الى الخلف  ..لماذا؟!

هيكل ّية التنفيذيّة وا�ستقالل ّية اللجان عامال تطوير احتاد الكرة
 كتب  /ح�سام املعمار
تتجدّد ه ��ذه الأي ��ام م�أ�س ��اة نعي�شها
كل �أرب ��ع �سن ��وات بف�ش ��ل منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف الت� ّأه ��ل
اىل نهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل برغم �أن
احلظوظ على الورق مازالت قائمة،
ولكن واقع املنتخب وم�ستواه الفني
ال ي� ّؤهله بتات ًا للعب يف بطولة مهمّة
كبطولة املونديال.
هذا الف�شل املتك ّررهو نتيجة القيادة
املتخ ّلف ��ة لد ّف ��ة كرة الق ��دم يف احتاد
اللعب ��ة ع ّم ��ا ت�شه ��ده احت ��ادات دول
ّ
�آ�سيا التي عَرف ��تْ
و�شخ�صتْ وبد�أت
بالعمل ال�صحيح منذ �سنوات ،بينما
نق ��ف نحن عاج ��زون ،لدرجة مل نعد
قادري ��ن على حتقيق ف ��وز واحد منذ
الف ��وز على هونغ كونغ وذلك الهدف
ال ��ذي �سجّ ل ��ه املداف ��ع باخلط� ��أ يف
مرماه بتاريخ  11حزيران !2021
مهم ��ا تغ�ّي�رّ ت اال�سم ��اء عل ��ى م� � ّر
ال�سن�ي�ن لقيادة احتاد الك ��رة �إال �أنهم
يت�شابه ��ون كث�ي�ر ًا يف ف ��ن الإدارة،
جميعه ��م ولغاي ��ة يومنا ه ��ذا مازال
يعتقد ب�أن انتخاب ��ه للجنة التنفيذيّة
ه ��و نتيج ��ة ا�ستحق ��اق مهن ��ي ناجت
ع ��ن جناح ��ات جتارب ��ه ال�سابق ��ة
الت ��ي �أو�صلت ��ه له ��ذا امل ��كان ،بينم ��ا
احلقيقة التي ن�شهده ��ا جميع ًا وقبل
كل انتخ ��اب تق ��ول ب� ��أن امل�صال ��ح
ال�شخ�ص ّي ��ة واالتفاق ��ات وال�ش ��كل
التوافقي ال�ضيّق بعيد ًا عن امل�صلحة
العامة هو الطاغي على ال�ساحة!
العبون �سابقون
ِ�سم ��ة �أخ ��رى لإداريين ��ا ،والت ��ي
تقودن ��ا للف�شل املتك ّرر هو �أن اللجنة
التنفيذي ��ة ُتدي ��ر جل ��ان االحت ��اد
وفق� � ًا لر�ؤاه ��م ال�شخ�ص ّي ��ة ،برغ ��م
�أن م�س�ؤوليه ��ا لي�س ��وا ا�صح ��اب
اخت�صا� ��ص ،وال م� ّؤهل�ي�ن علمي� � ًا

على ح�س ��ب االحتياج ،ولكن اللجان
الأ�سا�سيّة الت ��ي يطرحها الفيفا هي:
اللجنة املاليّة والقانونيّة والتدقيق،
وجلن ��ة امل�سابق ��ات واحل� � ّكام
والوح ��دة الطبي ��ة ،واللجن ��ة الفنيّة
والتطويرالفن ��ي ،وجلن ��ة العالقات
والت�سويق وجلنة املنتخبات.

التخاذ القرارات الفنيّة املتع ّلقة بتلك اللجنة.
اللجن ��ة ،نتك ّلم ع ��ن اخت�صا�صات قد وللتو�ضي ��ح  ،ف�إن الل ��ون الربتقايل
تك ��ون فري ��دة مثل جلن ��ة املنتخبات يف الر�س ��م املُرف ��ق ه ��و للأع�ض ��اء
وجلن ��ة الت�سوي ��ق واللجن ��ة املال ّي ��ة املنتخب�ي�ن� ،أي اللجن ��ة التنفيذ ّي ��ة
وكذل ��ك الفن ّي ��ة وغريه ��ا ،فاللجن ��ة الحت ��اد الك ��رة ،والل ��ون الأزرق
التنفيذ ّي ��ة احلالي ��ة فيه ��ا العب�ي�ن للموظفني بالتعاقد.
�سابق�ي�ن ،فم ��ن �أي ��ن له ��م اجلان ��ب
العلم ��ي واملع ��ريف للب ��تّ يف اتخ ��اذ
الهيكل ّية العامة
قرارات فنيّة داخل هذه اللجان؟!
الهيئ ��ة العام ��ة ،هي �أعل ��ى اجلميع،
الفيفا ّ
�شخ�ص ه ��ذه املُ�شكلة ،و�شرحَ والت ��ي تنتخ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
ب�شكل تف�صيل ��ي هيكليّة االحتادات ،التنفيذ ّي ��ة كل �أرب ��ع �سن ��وات بن ��ا ًء
وذك ��ر ب� ��أن ع�ض ��و االحتاد م ��ن ح ّقه على برناجمه االنتخابي الذي تعتقد
اال�ش ��راف عل ��ى �س�ي�ر العم ��ل داخل فيه الهيئ ��ة العامة ب�أنه الأ�صلح لكرة
اللج ��ان ،ولكن العمل يج ��ب �أن يُدار الق ��دم يف ذل ��ك البل ��د ،يُن ّف ��ذ رئي� ��س
بتعيني �شخ� ��ص اخت�صا�ص ،ولي�س االحت ��اد برناجم ��ه االنتخاب ��ي ع ��ن
�صاح ��ب خ�ب�رة! تعيني رئي� ��س ق�سم طري ��ق من�صب�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن� ،أم�ي�ن
اخت�صا�ص هو الذي �سيُدير الأعمال ال�س� � ّر واملُدير الفني ال ��ذي �س ُن�سهب
اليوم ّي ��ة وفق� � ًا ل ��ر�ؤاه و�أ�سلوبه مبا كث�ي�ر ًا في ��ه خ�ل�ال موا�ضي ��ع قادم ��ة
يخدم امله ��ام العامّة املطلوبة من تلك حي ��ث �أن �أهمي ��ة اللج ��ان واالق�سام

ت�سويقية غرب �آ�سيا ت�شيد بنجاح
بطولة العراق
 بغداد  /املدى
�أطلع ��ت جلن ��ة الإع�ل�ام والت�سويق يف احتاد غ ��رب �آ�سيا لك ��رة القدم على م ��ا حتقق من
مُنج ��زات خ�ل�ال العام  ٢٠٢١وم ��ا ت�ض ّمن ��ه العام  ٢٠٢٢م ��ن ّ
خمططات وبرام ��ج هادفة
للتطوي ��ر ّ
قطاع ��ي الت�سويق والإعالم .وعق ��دت اللجنة اجتماع ًا لها ع�ب�ر تقنية االت�صال
املرئ ��ي برئا�سة الإمارات ��ي حميد الطاير حمي ��د الطاير وبح�ضور الأع�ض ��اء :ال�سعودي
م.عبدالعزي ��ز العفال ��ق نائ ��ب الرئي� ��س ،والفل�سطيني ب�س ��ام ولوي ��ل والبحريني حممد
احلم ��ادي ،والقط ��ري خالد الك ��واري ،واليماين مع ��اذ اخلمي�سي .ورحّ ��ب الأمني العام
لالحت ��اد خلي ��ل ال�سامل برئي� ��س و�أع�ض ��اء اللجنة و�أثنى عل ��ى الأدوار امل�سان ��دة لهم يف
دع ��م ال�سرتاتيجي ��ات اخلا�ص ��ة باالرتقاء بالعم ��ل الت�سويق ��ي والإعالم ��ي لالحتاد ،من
خ�ل�ال ت�سخ�ي�ر خرباته ��م املرتاكمة يف هذي ��ن املجال�ي�ن والإ�سهام بو�ص ��ول احتاد غرب
�آ�سي ��ا �إىل �أف�ضل امل�ستويات الت�سويقية والإعالمية .وخ�ل�ال االجتماع ك�شف حمزة عبد
اله ��ادي مدير الت�سويق� ،أن االحتاد ب�صدد فتح ب ��اب طلبات تقدمي العرو�ض من �شركات
الت�سويق لبطوالته لعامي  .٢٠٢٣-٢٠٢٢ووافقت اللجنة على هذا امل�شروع الذي يهدف
�إىل اختي ��ار �شريك لتج�سيد ر�ؤي ��ة االحتاد التي تركز على �أهمي ��ة ترويج ن�شاطاته ،وما
يع ّزز مكانته يف املنطقة ،ويُزيد من �إيراداته املاليّة .وعُر�ضت خالل االجتماع املعلومات
اخلا�ص ��ة بت�سويق البطوالت والتي ك�شفت عن جن ��اح االحتاد بت�سويق البطولة الأوىل
ّ
للواع ��دات ب�ضياف ��ة االحت ��اد اللبناين ،وبطول ��ة النا�شئ�ي�ن الثامن ��ة ب�إ�ست�ضافة االحتاد
ال�سع ��ودي ،وبطول ��ة "ايرثلنك" الثاني ��ة لل�شباب الت ��ي �أقيمت بالع ��راق ،وبطولة حتت
٢٣عام� � ًا التي �ضيّفها االحتاد ال�سع ��ودي .ووافقت اللجنة على م�ش ��روع تطوير و�إعادة
ت�صمي ��م العالمة التجارية لإحتاد غرب �آ�سيا ،وعلى برنام ��ج تطوير ّ
البث الرقمي لقرعة
بطوالته القادمة .وبدوره قدّم ل�ؤي العبادي مدير الإعالم �أبرز ما حتقق على �سرتاتيجية
االحت ��اد اخلا�صة ب�ش�أن تطوي ��ر الإعالم ب�شقيه التقليدي والرقم ��ي ،و�أ�شار �إىل القفزات
النوع ّي ��ة التي �شهدها ه ��ذا القطاع من خالل الأرقام والبيانات الت ��ي �أكدت ازدياد قاعدة
املتابعني على مواقع التوا�صل االجتماعي.

ملعب امليناء الأوملبي ي�ستويف ال�شروط الدول ّية
 بغداد  /املدى
�إطلع وزي ��ر ال�شباب والريا�ض ��ة ،عدنان درجال،
على �أحدث التقارير الهند�سيّة اخلا�صة مب�شروع
ملع ��ب املين ��اء الأوملبي �سعة � 30أل ��ف متف ّرج يف
الب�صرة وم ��ا مت تنفيذه ،مذ ّك ��ر ًا ال�شركة املُنفذة،
عن �ض ��رورة تنفيذ املالحظات التي �سُ جّ لت �أثناء
زيارت ��ه الأخ�ي�رة للملع ��ب واال�ضاف ��ات الواجب
توفرها.
َّ
وع�ّب�رّ درجال ع ��ن قناعته ب� ��أن العم ��ل يف ملعب
املين ��اء �سيك ��ون م�ستوفي� � ًا جلمي ��ع ال�ش ��روط
الدوليّة ،وهو ما يراه حالي ًاّ ،
ويطلع عليه ميدان ّي ًا
ب�ص ��ورة م�ستم ّرة ،بح�سب �أحدث تقرير عن �سري
العم ��ل .و�أعل ��ن رئي� ��س دائ ��رة املهن ّد� ��س املُقي ��م
املهند� ��س حمم ��د �إ�سماعي ��ل� ،إن الأ�سبوع الأخري
�شه ��د ا�ستمرار �أعمال طل�س ج ��دران (بريكا�ست)
داخ ��ل امللعب ،و�أعم ��ال ت�صليح ،وط�ل�اء للملعب
الرئي�س ��ي م ��ن اخل ��ارج �أي�ض� � ًا و�صب ��غ اجلدران
وار�ضي ��ات احلمام ��ات بااليبوك�س ��ي ،ف�ض ًال عن
�أعم ��ال تثبيت مقاعد املتف ّرج�ي�ن املتبقيّة وتثبيت
املحج ��رات ،وتنفي ��ذ ال�سق ��ف الثان ��وي الطاب ��ق
الن ��ادي ( .)club levelوتاب ��ع :بالتزام ��ن مع
تثبيت حمجرات �أدرُج اجلماهري ،تثبيت �سقوف
ثانویة جب�س بورد يف مدخل الأدراج للجماهري،
وت�صلي ��ح و�صبغ يف مداخل اجلماهري .و�أ�ضاف
يخ�ص الأعمال الكهربائيّة ي�سري
�إ�سماعيل �:إن ما ّ

عماد حممد يجوب �أوروبا الختيار املحرتفني

عماد حممد
 بغداد  /املدى
�أك ��د حممد نا�صر ،ع�ضو احتاد كرة القدم وامل�شرف على
منتخ ��ب ال�شب ��اب� ،أن االحت ��اد �سيوفد م ��درب املنتخب
عم ��اد حمم ��د اىل دول الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن ليت�س ّنى له
م�شاهدته ��م ع ��ن ُق ��رب واختي ��ار امل� ّؤهلني منه ��م لتمثيل
العراق .وقال نا�صر� :إن املالك التدريبي �سيُبقي �أبواب
املنتخ ��ب مفتوحة لالعبني ا ُ
جلدد ،ومن بينهم املحرتفني

الت ��ي �سيت ��م �شرحها الحق� � ًا تختلف
من ق�س ��م �إىل �آخر ،و�إن املدير الف ّني
هو النقطة �أو العُقدة الو�سطيّة التي
تربط جميع خيوط ال�شبكة.
تتكوّ ن من رئي� ��س االحتاد و�أع�ضاء
االحت ��اد وجميعه ��م منتخب ��ون م ��ن
الهيئ ��ة العام ��ة ،وله ��م اال�ش ��راف
املبا�ش ��ر عل ��ى �سري العم ��ل من خالل

تقاري ��ر واجتماعات م ��ع �أمني ال�سر
والإدارة العام ��ة الت ��ي تتك ��وّ ن م ��ن
ر�ؤ�س ��اء اق�س ��ام (الل ��ون الأزرق)
اخت�صا�ص يتعاقد معهم االحتاد.
ت�ش� � ّكل اللجان من �أع�ضاء منتخبني،
ويك ��ون كل ع�ضو م�س�ؤو ًال عن جلنة
�أو �أك�ث�ر ،ويختلف ع ��دد اللجان من
احتاد لآخر فق ��د ي�صل اىل  16جلنة

ال�سر واالق�سام
�أمني
ّ
�أم�ي�ن ال�س ّر ،هو امل�س� ��ؤول واملُ�شرف
املبا�ش ��ر عل ��ى االق�س ��ام ،والت ��ي
تت�أل ��ف م ��ن ر�ؤ�س ��اء وموظف�ي�ن يتم
التعاقد معهم ح�س ��ب االخت�صا�صات
املطلوب ��ة يف كل ق�س ��م� ،أم ��ا االق�سام
بر�ؤ�سائها وموظفيها هي من تبا�شر
�س�ي�ر العم ��ل اليوم ��ي يف االحت ��اد
وحت ��ت �إ�شراف مبا�شر كم ��ا قلنا من
�أم�ي�ن ال�س ��ر ،وعدد االق�س ��ام مُرتبط
بع ��دد اللج ��ان ،ف� � ُك ّل ق�س ��م يك ��ون
مُ�سن ��د اىل جلن ��ة ،وبالت ��ايل ي�ستم ُّد
واجبات ��ه وم�س�ؤوليّات ��ه م ��ن مه ��ام
اللجن ��ة وواجباتها ،وواجب اللجنة
اال�ش ��راف على االق�س ��ام والت�أ ّكد من
�أنها على الطريق ال�صحيح من خالل
التقارير �أو االجتماعات الدوريّة مع
�أمني ال�س� � ّر والإدارة العامة (ر�ؤ�ساء
االق�سام).
مم ��ا تق� �دّم �أع�ل�اه ،ف� ��إن م ��ا بع ��د
ّ
االنتخاب ��ات يجب �أن تن ��اط اللجان
ي�شرفوا
اىل �أع�ضاء مُنتخب�ي�ن ،لكي ِ
على عمل االق�سام ،ولكن على �أن يتم
تعيني رئي� ��س اخت�صا�ص ل ��كل ق�سم
ه ��و م ��ن يخت ��ار موظفي ��ه ليبا�شروا
جميعه ��م املهام اليوم ّي ��ة يف االحتاد
حت ��ت م�س�ؤولهم املبا�شر �أمني ال�سر.
�إن تطبي ��ق متط ّلب ��ات وتعليم ��ات
الفيفا الأخرية التي �ألزمت ب�ضرورة
ا�ستقالل ّي ��ة اللج ��ان العامل ��ة ال�سيما
الفنيّة وارتباطه ��ا الوثيق مبرجعيّة
الدائرة الفنيّة هي حجر الأ�سا�س يف
تطوير كرة القدم يف ذلك البلد.

خارج العراق ،و�سيتواج ��د عماد حممد قريب ًا يف الدول
التي يحرتف فيه ��ا الالعبون لالطالع عل ��ى م�ستوياتهم
وانتق ��اء ِالأف�ض ��ل بغية منح ��ه الثقة يف امله ��ام الوطنيّة
املقبل ��ة .وا�ضاف :وق ��ع اختيار عماد عل ��ى العبني �أثنني
جُ ��دد يحرتف ��ان يف �أوروب ��ا ،ف�ض�ل� ًا عن تواج ��د �شربل
�شمعون يف مع�سكر مدين ��ة �أنطاليا الرتكية حيث ح�ضر
م ��ن �أ�سرتاليا� ،إ�ضاف ��ة �إىل بلند �إزاد م ��ن هولندا ،بينما
غاب االي علي املحرتف يف ال�سويد ب�سبب الإ�صابة.
وق ��ال ع�ضو االحت ��اد� ،إن مع�سكر �أنطالي ��ا �أفاد املنتخب
كث�ي�ر ًا ،بع ��د �أن خا� ��ض مباري ��ات عالي ��ة امل�ست ��وى م ��ع
مدار�س كروية خمتلفة.
وب�ّي�نّ  :ق ��وّة املباري ��ات ع ��ادت بالفائ ��دة عل ��ى اجلميع،
ومنح ��ت املزي ��د م ��ن اخل�ب�رة لالعب�ي�ن ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
ك�ش ��ف الأخط ��اء والعم ��ل عل ��ى جتاوزه ��ا .وك�ش ��ف
نا�صر:هناك برنام ��ج م�ستقبلي و�ضعه املالك التدريبي،
يتخ ّلل ��ه العديد من املباريات الودي ��ة مع منتخبات �أعلى
م�ستوى م ��ن التي واجهناها يف ه ��ذا املع�سكر ،ون�سعى
للق ��اء منتخبات الربتغال وكوري ��ا اجلنوبية وم�صر يف
الع ��راق قريب� � ًا ،بعد �أن �أبدوا موافقته ��م على ذلك .وكان
منتخبن ��ا ال�شبابي قد �أنهى مع�سك ��ره التدريبي ب�أنطاليا
الذي ا�ستم َّر  12يوم ًا ،وخا�ض فيه �أربع مباريات ،خ�سر
من فريق �شاختار دون�سيتك الأوكراين ( )3-2ومنتخب
املك�سي ��ك لل�شب ��اب ( )1-0وداينمو كيي ��ف ( )3-0بينما
تعادل يف الرابعة مع منتخب �شباب �أذربيجان (.)2-2

هو الآخ ��ر بن�سق واح ��د عرب تركي ��ب البوردات
الكهربائ ّي ��ة يف جميع ّ
قطاع ��ات امللعب الرئي�سي
بع ��دد  100من �أ�ص ��ل  150واكمال �أعمال ت�سليك
القابل ��وات داخ ��ل امللع ��ب الرئي�س ��ي م ��ع ع ّم ��ال
الإن ��ارة (�إن ��ارة اخليم ��ة والأب ��راج) يف امللع ��ب
الرئي�س ��ي ،و�شد تراكيب الإنارة يف غرف امللعب
الرئي�سي ،ورب ��ط لوحات  panelsداخل غرف
الكهرب ��اء ح�سب املخططات يف امللعب الرئي�سي،
وتركيب قواع ��د �أعمدة الإن ��ارة اخلارجية  4من
�أ�ص ��ل .وفيم ��ا يخ� �ّ�ص �أعم ��ال الهي ��كل احلديدي
للملع ��ب الرئي�س ��ي ،يتوا�ص ��ل العم ��ل بت�صني ��ع
الهي ��كل احلديدي ل�سقف امللع ��ب يف املوقع بعدد

خم�س ��ة فقط �أما االعمال خ ��ارج امللعب ،فقد �شهد
الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر اال�ستمرار بحفر وم ��د �أنابيب
�شبك ��ة املج ��اري اخلارج ّي ��ة والدف ��ن واحل ��دل،
و�أعمال بناء وتثبي ��ت كرب�ستون ل�شوارع خارج
امللع ��ب الرئي�س ��ي ،و�ص ��بّ ع ّب ��ارات كونكريتي ��ة
يف ال�ش ��وارع اخلارجي ��ة م ��ع �أعم ��ال الأر�صف ��ة
واملما�ش ��ي ،وحدل �سبي�س ن ��وع  Bيف ال�شوارع
الداخلية ،وح ��ول مالعب التدري ��ب واال�ستمرار
برتكيب اجل ��دران اجلاه ��زة لل�سي ��اج بعدد350
قطع ��ة م ��ن �أ�ص ��ل  ،500م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن العم ��ل
باملجم ��ل ي�ش ��ارف على االنته ��اء بن�سب ��ة متقدّمة
جد ًا.

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ريا�ضتنا �أمام جمل�س الق�ضاء
مل متر كرة القدم حتديد ًا والريا�ض ��ة العراقية عموم ًا مبرحلة ا�س ��تغفال
َع ْم ��د مل ��ن ميتل ��ك ع�ض ��وّ يتي هي�أت�ي�ن �إداريّتني مبثل الأ�ش ��هر امل ��ا ّرة منذ
انتخاب ��ات اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة يف �آذار ع ��ام  2021اىل يومن ��ا
ه ��ذا ،بعدما �ص ��در قانون االحت ��ادات الريا�ضيّة الوطن ّي ��ة رقم ( )24يف
 13كان ��ون الث ��اين العام نف�سه �أي قب ��ل ثالثة �أ�شهر م ��ن انتخاب املكتب
التنفي ��ذي للأوملب ّي ��ة م ��ن دون �أن تعري اللجن ��ة الق�ضائ ّي ��ة امل�شرفة على
املمار�سة الدميقراطية �أية �أهميّة للمادة ( )33يف القانون و�صادقت على
فوز �أع�ضاء ميار�سون �أعما ًال يف هيئات �إدارية �أخرى!
وتن� �ّ�ص امل ��ادة ( )٣٣من قان ��ون االحت ��ادات الريا�ضيّة الوطن ّي ��ة �أنه (ال
يج ��وز اجلم ��ع ب�ي�ن ع�ضوي ��ة الهيئ ��ة التنفيذي ��ة لالحت ��اد وع�ضوية �أي
هيئ ��ة �إداري ��ة) مبا يعني �أن املُخالف ��ة هنا �صريحة وال تقب ��ل الت�أويل �أو
الت�سوي ��ف ،ويُعد الق�ضاء �شريك ًا يف تثبي ��ت االع�ضاء املُخالفني للقانون
ذات ��ه ،بدليل عدم ا�صدار املُ�ش� � ّرع �أو �أيّة هيئة ق�ضائ ّي ��ة معنيّة بالتحكيم
يف هذا املو�ض ��وع تو�ضيح ًا �أو تعدي ًال للن�ص ذاته �أو ا�ستثناء لفئة دون
غريها!
كانت (املدى) �سبّاقة يف تنبيه الو�سط الكروي من خالل حتذير املحامي
وامل�ست�شار يف القانون الريا�ضي الدويل ال�سعودي يعقوب املطري حيث
خ�صه ��ا بت�صري ��ح يف � 19شباط ع ��ام  2019مف ��اده (�أن الو�ضع الراهن
ّ
يف الك ��رة العراقية يالم�س التطبيق الواقعي ملو�ضوع ت�ضارب امل�صالح
الذي ورد يف تعديالت الفيفا ملواد الئحة الأخالق FIFA CODE OF
 ETHICSبن�سخته ��ا اجلديدة� ،إذ بد�أ �سريان اعتمادها الر�سمي من 12
�آب  ،2018ب ��ل �إن االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم �ألزم االحت ��ادات املحليّة
لك ��رة القدم عل ��ى م�ستوى الع ��امل بتطبي ��ق ن�صو�ص املواد م ��ن � 13إىل
 29لالئح ��ة بدء ًا من � 12آب  )2018ولف ��ت املطري �إىل (وجود بع�ض من
ر�ؤ�ساء الأندية ك�أع�ضاء يف االحتاد العراقي لكرة القدم يُلزمهم ت�ضارب
امل�صالح باال�ستقالة فور ًا من املنا�صب الأخرى ل�ضمان حياديّة قراراتهم
وم�شاركته ��م يف املنظومة الريا�ضيّة ،فال ميكن لهم البقاء يف مهام ت ّت�سم
بت�ض ��ارب م�صالح حال ت�س ّلمهم مهامه ��م يف االحتاد املح ّلي �أو املنظومة
الريا�ضية ب�شكل عام).
وب ��د ًال م ��ن متاهي احتاد الك ��رة وقته ��ا برئا�سة عبداخلال ��ق م�سعود مع
تنبيه املحام ��ي ال�سعودي ،خرج علينا م�ست�شاره القانوين د.نزار �أحمد
يف برنام ��ج ريا�ضي لقناة (�آي نيوز) وته ّك ��م بتنبيه املحامي ال�سعودي
عل ��ى �أ�سا� ��س �أن ��ه ي�ؤيّد الفك ��رة مثلما ُنريده ��ا ،واتهمنا الربنام ��ج ب�أننا
ب�شخ�ص من خارج البلد ليكتب �ض ��د بلدنا كي ُن�س ِّقط كم واحد)!
(ندف ��ع
ٍ
وبعد مرور �سنتني ،ثبّتَ امل�ش ِّرع العراقي منع جمع ع�ضوية من�صبني يف
�أ�صل القانون ،ونتيجة لذلك جمّد احتاد كرة القدم برئا�سة عدنان درجال
ع�ضوي ��ة غالب الزاملي ود.ر�شا طال ��ب لتوا�صلهم يف عملهما مع �إدارتي
ناديي ال�شرطة والقوة اجلوية ،والرئي�س نف�سه لديه من�صب �آخر كوزير
للريا�ضة ومل يُجمِّد نف�سه قبلهما عم ًال بعهد اال�صالح اجلديد!
ومب ��ا �أن كل م ��ا بُني على باط ��ل ت�سقط �شرع ّيت ��ه ،فيتوجّ ب على جمل�س
الق�ض ��اء الأعلى ح ّل جميع الهيئات الريا�ضية ب ��دء ًا من اللجنة الأوملبية
الوطن ّي ��ة اىل بق ّي ��ة االحتادات التي �شارك ��ت يف الرت�شيح �أو الت�صويت
النتخ ��اب مكتب تنفي ��ذي للجنة خالف� � ًا للقانون وذلك لع ��دم تنفيذ املادة
( )33وهك ��ذا بالن�سب ��ة لبق ّي ��ة االحت ��ادات الت ��ي يرتبط �أغل ��ب االع�ضاء
ب�أندي ��ة وم�ؤ�سّ �س ��ات �أخ ��رى ال يجي ��ز له ��م جمعه ��ا ،و ُت�س ّب ��ب بت�ضارب
امل�صال ��ح ،وع َّر�ض ��تْ الريا�ض ��ة العراقي ��ة اىل حال ��ة متوي ��ه االحت ��ادات
الدولي ��ة وحت ��ى اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة مبخاطبات راع ��ت م�صلحة
حُمت ّلي املنا�صب خالف ًا لأ�س�س العملية االنتخابية.
�أما الهيئات املُ�شرفة عل ��ى االنتخابات �سواء يف م�ؤمتر اللجنة الأوملبية
�أو احت ��اد ك ��رة القدم واحت ��اد امل�صارعة وغريها الت ��ي �أجرت م�ؤمترات
انتخابيّة بعد الثالث ع�شر من كانون الثاين عام  2021من �صدور قانون
االحت ��ادات ،فهي تتحمّل امل�س�ؤولية �أمام جمل�س الق�ضاء الأعلى ،لكونها
اجتهدت يف تنفيذ املادة ( )33ومل تطالب ّ
املر�شحني ممّن لديهم منا�صب
مزدوجة بتقدمي �أوراق ا�ستقاالتهم اىل اللجنة املُ�شرفة على االنتخابات
قبل بدء امل�ؤمتر ومعلوم �أن تلك اللجان ت�ضم ث ّلة من رجال الق�ضاء.
و�أي� � ّد املحامي الريا�ضي وليد ال�شبيب ��ي ما جاء يف مطالبتنا بخ�صو�ص
امل ��ادة ( )33مع� � ّزز ًا ذل ��ك بقول ��ه (اللجن ��ة املُ�شرفة عل ��ى االنتخابات هي
الأمين ��ة عل ��ى تطبي ��ق القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة ،وه ��ي م�س�ؤولي ��ة لي�ست
قانون ّي ��ة فقط ،ب ��ل �أخالقيّة ت�ستوج ��ب الطعن لدى اللجن ��ة املُ�شرفة يف
ف�ت�رة حمدّدة يتوج ��ب عدم �إهداره لأن يف ذلك �ضي ��اع للحقوق ،وته ّرب
م ��ن الق�ضاء الذي عليه ا�شهار مادّة ت�ض ��ارب امل�صالح �أمام الهيئة العامة
يف قاع ��ة امل�ؤمت ��ر ،وذلك ما ن� �ّ�ص عليه حتى القان ��ون  16امللغي بقانون
 ،24وعلي ��ه يج ��ب �أن ال يُغل ��ق مل ��ف �أي خ ��رق بذريعة ع ��دم الطعن به،
مثلم ��ا البع�ض ال ميتلك �شهادة الإعدادية وفاز برئا�سة االحتاد بعدما م َّر
تر�شيح ��ه مبوافقة اللجنة املُ�شرف ��ة ،وهو غري م�ستويف ال�شروط ،ولهذا
يجب �أن تكون كلمة الف�صل للق�ضاء).
وبد ً
ال من تماهي اتحاد الكرة وقتها برئا�سة
عبدالخالق م�سعود مع تنبيه المحامي
ال�سعودي ،خرج علينا م�ست�شاره القانوني
د.نزار �أحمد في برنامج ريا�ضي لقناة (�آي
ّ
وتهكم بتنبيه المحامي ال�سعودي
نيوز)
على �أ�سا�س �أنه ي�ؤيّد الفكرة مثلما ُنريدها

احت����اد ال�� ُن��خ��ب :ك���رة ال��ف��راع��ن��ة ���ش � ّرف��ت ال��ع��رب
 بغداد  /املدى
ه ّن�أ املكتب التنفيذي الحتاد ال ُنخب
والأكادميي�ي�ن العراقي�ي�ن االجن ��از
الرائ ��ع ال ��ذي حققه منتخ ��ب م�صر
لكرة الق ��دم بو�صول ��ه �إىل نهائيات
ك�أ� ��س الأمم الأفريقي ��ة اجلارية يف
الكامريون بع ��د �أن �أق�صى �أ�صحاب
الأر� ��ض بركالت الرتجيح  ،1-3يف
ن�ص ��ف النهائي ،ومواجهة ال�سنغال
م�س ��اء الي ��وم الأح ��د للمناف�سة على
خطف اللقب.
وق ��ال د.عبدالق ��ادر زين ��ل ،رئي� ��س
احت ��اد ال ُنخ ��ب والأكادميي�ي�ن
العراقي�ي�ن� ،أن منتخ ��ب الفراعن ��ة
�ش� � ّرف الع ��رب ،عقب بلوغ ��ه نهائي
ك�أ� ��س الأمم الأفريقي ��ة ،وق� �دّم
احف ��اد حممد عبده �صال ��ح الوح�ش
وحممود اجلوهري وح�سن �شحاته
در�س� � ًا من درو�س ال ِه َم � ِ�م ّ
لكل العرب
ملنتخب ق ��وي ج ّداً
ع�ب�ر جماراته ��م
ٍ
وا�صراره ��م عل ��ى التف ��وّ ق ال�سعاد
اجلماهري امل�صر ّي ��ة والعربيّة التي
تابعت املواجهة الأبرز يف البطولة

ووقفت و�سان ��دت و�شجّ عت و�آزرت
وكان ��ت حناجرها ت�ص ��دح من �أجل
خطف االجناز الذي انتظره الكثري
م ��ن التوّ اق�ي�ن واملُح ّب�ي�ن النت�ص ��ار
�أبناء االهرامات.
و�أ�ض ��اف :لقد ق� �دّم احلار�س الأمني
حمم ��د �أبو جبل واملداف ��ع ال�صنديد
حمم ��د عب ��د املنع ��م واملاه ��ر �أحم ��د
�سيد زي ��زو والقنا�ص حممد �صالح
واملت�أل ��ق مهن ��د م�صطف ��ى ال�ش�ي�ن،
وغريه ��م� ،صورة باه ��رة من �صور
البح ��ث عن االجن ��از ،و�ص ��و ًال اىل
مباراة احل�سم اليوم.
وتاب ��ع �:إن و�ص ��ول م�ص ��ر اىل
النهائ ��ي والظف ��ر باللق ��ب مبثاب ��ة
طريق العودة الفعليّة للكرة العربيّة
اىل �أي ��ام املج ��د احلقيق ��ي بب�صم ��ة
مه ّم ��ة وهو ّي ��ة حقيق ّي ��ة لمِ ��ا تحَ مِ ل� � ُه
كرتن ��ا م ��ن ُق ��درات تجُ ��اري �أقوياء
القا ّرة ال�سمراء.
و�أ�شار زينل اىل �أن :جناح منتخب
م�ص ��ر ال ��ذي �ش� � ّرف الع ��رب ع�ب�ر
التاري ��خ الك ��روي� ،إمن ��ا هو جناح
لمِ ��ا كتبت� � ُه كتيبته الت ��ي ت�أ ّلقت وهي

حمفل
حتمل لواء الكرة العربية يف ٍ
مه� � ّم وكب�ي�ر ي�ض� � ُّم �أب ��رز منتخبات
�أفريقي ��ا ،مثلم ��ا هو انعا� ��ش للدور
العرب ��ي يف ع ��امل امل�ستدي ��رة بع ��د

وب�ّي�نّ �:إن جمي ��ع اع�ض ��اء املكت ��ب
التنفيذي لالحتاد وجلنته ال�شبابيّة
والريا�ض ّي ��ة يفتخ ��رون مب ��ا حققته
الكرة امل�صر ّي ��ة من جناح وتفوذق،
متم ّن�ي�ن ان تكتم ��ل الفرحة بخطف
اللق ��ب الأفريق ��ي وت�سجيل االجناز
الأه ��م والع ��ودة اىل قاه ��رة املُع� � ّز،
بالك�أ�س الأفريقية ومعها امليداليّات
الذهبيّة واالحتفال باللقب وامل�ضي
يف �إع�ل�اء ا�س ��م الع ��رب يف هك ��ذا
منا�سب ��ة قاريّة كرو ّي ��ة ،هي الأقوى
والأب ��رز ،و�سنقف م ��ع م�صر ،حتى
نهاي ��ة امل�ش ��وار الليل ��ة و�سندعمهم
ونحن نردّد مع ًا (بالدي  ..بالدي لكِ
حُ بّي وف�ؤادي).
وخت ��م زين ��ل ت�صريح ��ه :يحدون ��ا
الأم ��ل �أن ُتعي ��د الريا�ض ��ة العراقية
خا�ص ��ة
ب�ش ��كل ع ��ام وك ��رة الق ��دم ّ
ُ�سمعته ��ا ومكانته ��ا عرب ّي� � ًا وقار ّي� �اً
ودول ّي ًا و ُتن َت�شل م ��ن واقعها امل�ؤلمِ
ُ�سب ��ات طوي ��ل ا�ستم� � ّر لف�ت�رة م ��ن واملري ��ر ه ��ذا الع ��ام وفق� � ًا ملنه ��ج
الزم ��ن ،ولك ّن ��ه �أثمر قب ��ل �أن تعود ا�صالح ��ي ينه� ��ض باملنتخب ��ات
م�ص ��ر م ��ن ياون ��دي لتق ��ول كلم ��ة الوطنية كافة ل ُتناف�س بثقة املُنت�صر
الف�صل بهذا االنت�صار املفخرة.
يف جميع البطوالت.
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الدولة بين ثنائية اال�صالح والمقاومة

ه�سترييا تدخل ما بعد �سبتمرب

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

كان ��ت وال زال ��ت هجم ��ات احلادي ع�ش ��ر من
�س ��بتمرب  2001الت ��ي يتجاه ��ل تداعيات ��ه
البع� ��ض متث ��ل نقط ��ة البداي ��ة لتح ��ول عاملي
كب�ي�ر ،واي�ض ًا حت ��ول يف ا�سرتاتيجية القوة
العظم ��ى بع ��د ان ط ��را حتدي ��ث عل ��ى هيكلية
عم ��ل النظ ��ام وطريق ��ة ادارت ��ه ،فه ��ي مل تكن
نقط ��ة فارق ��ة يف تاري ��خ الوالي ��ات املتح ��دة
�سيا�سي� � ًا واقت�صادي� � ًا وع�سكري� � ًا او عل ��ى
م�ستوي ��ات التفك�ي�ر اال�سرتاتيج ��ي اخلا�ص
او ا�سرتاتيجيتها يف الع ��امل وامل�شاريع التي
حتقق م ��ن خاللها �أهدافها فح�س ��ب ،بل كانت
�أ�سا� ��س و�ض ��ع ا�سرتاتيجي ��ات جدي ��دة يف
ال�سيا�سة الدولية ككل غريت من ر�سم خارطة
النظام الدويل من حيث التحوالت اجلوهرية
الت ��ي اث ��رت ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى العالق ��ات
فيم ��ا بينه ��ا والعالق ��ات بني ال ��دول الأخرى،
فالهجمات هذه اثرت ب�شكل مبا�شر على تفكري
�صناع القرار الأمريكي وتوجهاته التي باتت
وا�ضحة يف اخلط ��اب و الأ�سلوب واملمار�سة
الت ��ي ترجمته ��ا عمليات توظي ��ف هذا احلدث
لتحقيق �أهدافها يف مناطق خمتلفة من العامل
والنيل من خ�صومه ��ا بال�سرعة املمكنة �سيما
وانه ��ا كان ��ت وال تزال تعم ��ل عل ��ى ا�ستمرار
البح ��ث عن العدو ال ��ذي من خالل ��ه ت�ستطيع
ان تنف ��ذ ملناطق حيوية ومهمة يف هذا العامل،
لقد انطلقت الولي ��ات املتحدة االمريكية نحو
العامل بخط ��وات مدرو�سة م ��ن وجهة نظرها
لك ��ن تبعاته ��ا بال�ض ��رورة تنم ع ��ن ه�ستريية
عالي ��ة ابتدا ًء من �أفغان�ست ��ان والعراق وليبيا
و�سوري ��ا والقائم ��ة مفتوح ��ة لني ��ل اكرب قدر
م ��ن الهيمنة وال�سيطرة عل ��ى العامل من خالل
مكافحة الإرهاب والأنظمة التي �أدرجت على
قائم ��ة حم ��ور ال�ش ��ر وتطبيق م ��ن لي�س معي
فه ��و �ضدي الخ ...من التحركات ،لقد �سمحت
هذه الهجمات ل�صانع القرار ان يتخذ قرارات
ك�ب�رى يف �ش� ��أن ق�ضايا عاملية مهم ��ة وق�ضايا
ا�سا�سية متعلقة بالأمن القومي االمريكي.
م ��ن ق�ضائه ��ا عل ��ى القاع ��دة كتنظي ��م ارهابي
ومنف ��ذ للهجم ��ات م ��رور ًا بطالب ��ان الت ��ي
ت� ��أوي التنظي ��م والداع ��م ل ��ه يف م ��ع �سل�سلة
من الإج ��راءات الغ�ي�ر مدرو�سة عل ��ى ح�سب
تفك�ي�ر املراقب�ي�ن �إىل ان انته ��ت اليوم بعودة
غري م�ب�ررة لطالبان من جدي ��د دون مميزات
تذك ��ر ،ال بل اليوم متكنت م ��ن ال�سيطرة على
كام ��ل تفا�صي ��ل �إدارة �أفغان�ست ��ان �سيا�سي� � ًا
واقت�صادي� � ًا واجتماعي� � ًا وبات ��ت كم ��ا يف
ال�سب ��اق خط ��ر ُا يه ��دد املنطق ��ة متحكم ��ة بكل
خمرج ��ات العمل هن ��اك ،ومن غ�ي�ر امل�ستبعد
ان تنال ر�ض ��ا دول جوارها والقوى الأخرى
الت ��ي تخ�ش ��ى م ��ن ردات فع ��ل ه ��ذه احلركة،
فيم ��ا بع ��د احتلت الع ��راق و�ساع ��دت �أحزاب

املعار�ض ��ة من م�سك زم ��ام �إدارة ال�سلطة فيه،
و�أعلن ��ت ع ��ن ان الع ��راق �سيك ��ون منوذجها
الفري ��د يف املنطق ��ة لك ��ن الواق ��ع يُثب ��ت ان ��ه
�أ�صبح منت ��ج لعدم اال�ستق ��رار بالن�سبة لدول
املنطق ��ة و�ساح ��ة لت�صفي ��ة احل�ساب ��ات بينها
وبني الدول الإقليمية واجلماعات الإرهابية،
باملح�صل ��ة كان النم ��وذج من ا�س ��وء النماذج
بع ��د ان �ساعدت على تغ ��ول الف�ساد وا�س�ست
لنظ ��ام املحا�ص�صة فيه وتوزي ��ع الكعكة على
الأح ��زاب ،وا�ستم ��رت التدخ�ل�ات بحج ��ج
خمتلف ��ة بع ��د ان ا�ستثم ��رت ادق تفا�صي ��ل
ال�ضع ��ف يف ال ��دول وكان ��ت ث ��ورات الربيع
العرب ��ي دليل على ذلك التدخ ��ل �سواء بالدعم
والت�أييد الناجم عن رغبتها يف تغيري الأنظمة
لكن م ��ن الداخل هذه املرة ،فق ��ط حالتني هي
الليبي ��ة وال�سورية التي تطل ��ب من الواليات
املتح ��دة التدخ ��ل املبا�ش ��ر واي�ض� � ًا من خالل
حلفائه ��ا الأوروبي�ي�ن واالقليمي�ي�ن فليبي ��ا
�أ�صبح ��ت م�ص ��در قل ��ق يف املنطق ��ة بالن�سبة
للقت ��ال احلا�صل فيها وا�ستم ��كان التنظيمات
امل�سلح ��ة املتطرف ��ة فيه ��ا ،و�سوري ��ا بات ��ت
�ساحة ال�صراع مع اخل�ص ��م التقليدي رو�سيا
وحلفائها.
مل تكتف بهذه ال�صراعات بل دخلت يف مناف�سة
�شر�س ��ة من خ�ل�ال توظيف املفاهي ��م املختلفة
للقوة حتدي ��د ًا قوتها امل�سم ��اة بالناعمة التي
روج ونظر لها “جوزيف ناي” ،هذه النعومة
بالق ��وة حقق ��ت للوالي ��ات املتح ��دة مكا�س ��ب
ع ��دة مقابل تفقري ال�شعوب م ��ن خالل تطبيق
جمموعة م ��ن الأنظمة االقت�صادية والثقافية،
ناهي ��ك ع ��ن تغ�ي�رات وا�ضح ��ة يف �سيا�ستها
اخلارجي ��ة وعالقاتها مع ال ��دول واالتفاقيات
الت ��ي ابرمته ��ا ،فالدميقراطي ��ة الوقائي ��ة كما
يطل ��ق عليه ��ا الباحثني انتج ��ت مناطق توتر
اثرت عل ��ى �سلوك �صن ��اع الق ��رار يف مناطق
خمتلفة م ��ن العامل التي رك ��زت جهودها على
الفو�ض ��ى والإره ��اب واالخت�ل�االت البنيوية
له ��ذه الدول ��ة او تل ��ك ،بالإ�ضاف ��ة لل�صراعات
الدائرة يف دو ًال تغريت �أنظمتها الدكتاتورية
بحجة ن�شر الدميقراطية من خالل الربط بني
التح ��ول الدميقراطي ك�شعار وب�ي�ن امل�صالح
االمريكي ��ة ،فالنعوم ��ة واخل�شون ��ة بالق ��وة
انتجت م�ساحات وا�سعة من ال�صراعات ومن
عملي ��ات تفق�ي�ر ال�شعوب الت ��ي اجربتها على
ان تك ��ون �ضحية اال�ستغالل امل�ستمر مل�شاريع
اقت�صادية وثقافية وا�ضحة وم�ؤثرة ،بالتايل
ال يزال العامل يعاين من تبعات هذه الهجمات
الت ��ي ال تزال توجهات القوى الكربى حتارب
م ��ن اج ��ل الق�ض ��اء عل ��ى الإره ��اب وال ��دول
ال�شريرة من خالل ال�س�ي�ر يف فلك التوجهات
االمريكية.

في لحظة من التاريخ وجد العراق نف�سه محاط ًا بالجيو�ش
حدب و �صوب  ,و لم تقت�صر مهمة هذه
االجنبية من كل
ٍ
الجيو�ش على االطاحة بالنظام ال�سيا�سي وانما ادت الى
انهيار الدولة العراقية بكل م�ؤ�س�ساتها ,وتعر�ض العراق
ثان هو اجتياح قوة المخابرات
على اثر ذلك الى اجتياح ِ
الدولية و االقليمية باحثة عن موطئ قدم محاولة منها
العادة ر�سم الدولة العراقية ب�شكل يتنا�سب مع م�صالحها
في المنطقة  .فكان للخارج الدور الفاعل في دفع الداخل
نحو مفاهيم �سيا�سية لتكون هي محور �سيا�سة الدولة
العراقية .من هذه المفاهيم  :اال�صالح – المقاومة  ,حتى
افرز الم�شهد العراقي بعد انتخابات ت�شرين  2021ب�صورة
قانونية ثنائية تتجاذب الدولة هي ثنائية اال�صالح و
المقاومة  ,كل تيار يريد جذب موقف العراق الر�سمي
نحوه  ,و هذا المقال لي�س لت�أييد اي من التيارين و انما
فك اال�شتباك بين هذين المفهومين و نقدهما و وو�ضع
كل منهما في مكانه الطبيعي لي�ستطيع العقل العراقي ان
يراهما بدون اي �ضبابية .

تط ��رح ق�ضي ��ة اال�ص�ل�اح – املقاوم ��ة يف الع ��راق
الي ��وم �ضمن ثنائي ��ة “الداخل و اخل ��ارج” كقوة
دافع ��ة له ��ذه الثنائي ��ة و لك ��ن م ��ع اخت�ل�اف يف
امل�ضم ��ون و تب ��ادل االدوار  .ان ق�ضي ��ة اال�صالح
طرح ��ت م ��ن قب ��ل الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة
الت ��ي متث ��ل اخلارج لل ��دول العربي ��ة واال�سالمية
و منه ��ا العراق و بد�أت ق�ضي ��ة اال�صالح بالتبلور
كواق ��ع قان ��وين دويل م ��ع ظهور قان ��ون (ج�ستا)
االمريك ��ي ( )JASTAقان ��ون العدال ��ة �ضد رعاة
االره ��ابJustice Against Sponsors of
) )Terrorism Actع ��ام  2016ال ��ذي يخولها
فر�ض عقوبات اقت�صادي ��ة على الدول التي ترعى
االرهاب  ,و ترك ��زت الدعوة لال�صالح يف العراق
بع ��د انت�ص ��اره عل ��ى داع� ��ش و ظه ��ور الف�صائ ��ل
العراقية املدعومة من قبل ايران “اخلارج” كقوة
رديف ��ة للدول ��ة و اعالنها متثل ط ��رف املقاومة  ,و
ا�صبح ��ت امل�صال ��ح االمريكي ��ة يف الع ��راق مهددة
ب�ش ��كل ج ��دي عندم ��ا امت ��دت اذرع اي ��ران لتدعم
الف�صائ ��ل العراقية يف العراق  ,فب ��د�أت الواليات
املتح ��دة بت�صعيد اخلطاب جت ��اه الدولة العراقية
ب�ض ��رورة تنفي ��ذ اال�ص�ل�اح  ,و”اال�ص�ل�اح” وفق ًا
للعق ��ل االمريك ��ي هو حمارب ��ة االره ��اب و طلبت
الوالي ��ات املتحدة االمريكية م ��ن الدولة العراقية
اتخاذ موقف مت�شدد من هذه الف�صائل بال�سالح و
الل�س ��ان و القلب و حف ��ظ امل�صالح االمريكية و اال
تعر�ضت الدولة العراقي ��ة اىل عقوبات اقت�صادية
بقان ��ون “ج�ستا” جديد ,و العقوبات االقت�صادية
لدولة حمطم ��ة امل�ؤ�س�سات كالع ��راق يعني �شطبه
م ��ن قائم ��ة الدول ف ��كل �ش ��يء منه ��ار يف العراق.
فجاء “الداخل” م�ستجيب ًا لدعوة “اخلارج» .
اذن ,و وف ��ق مب ��د�أ ال�صراح ��ة م ��ع انف�سن ��ا ف ��ان
ثنائية اال�ص�ل�اح – املقاومة ت�ش ��كل الوجه االخر
لثنائي ��ة “الداخ ��ل – اخل ��ارج”  ,اخل ��ارج متثل ��ه
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية و ال ��دول االقليمية
للع ��راق  ,و ه ��ذا “اخل ��ارج” ت ��وزع عل ��ى ثنائية
اال�ص�ل�اح -املقاوم ��ة  ,م�سبب� � ًا �صدع� � ًا قوي� � ًا يف
“الداخ ��ل” يف توزي ��ع االدوار  ,و الداخل متثله

الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة و النخ ��ب  ,فم ��رة
ين�ش ��د “ الداخل” اىل “اخل ��ارج”  ,و “اخلارج”
اىل “الداخ ��ل” اىل درج ��ة التماه ��ي عل ��ى �صعيد
املوق ��ف  ,فريق من “الداخ ��ل” مع “اخلارج” يف
�ض ��رورة تطبيق اال�صالح وفق املفهوم االمريكي
ال ��ذي يعني حماربة الف�صائ ��ل العراقية بال�سالح
و الل�س ��ان و القل ��ب و اع�ل�ان الع ��داء م ��ن اي ��ران
عل ��ى كاف ��ة اال�صع ��دة ال�سيا�سي ��ة و االقت�صادية و
الثقافي ��ة و االجتماعية و ه ��ذا املوقف تبناه جزء
م ��ن النخ ��ب الع�صرية الت ��ي حتمل فك ��ر احلداثة
و التنوي ��ر  ,و فري ��ق م ��ن “الداخل” ي ��رى اىل ما
ي�سميه “اخلارج” ارهاب نظ ��رة اخرى  ,بع�ضهم
ي ��راه مقاوم ��ة  ,واجب ��ة الدعم و الن�ص ��رة خا�صة
و ان املقاوم ��ة توظ ��ف الدي ��ن لتربي ��ر اعمالها يف
جمتمع ثقافته الطاغية ثقافة دينية  ,و يجد ايران
“اخل ��ارج” احلليف االقوى ل ��ه .و هذا االجتاه
ميث ��ل النخ ��ب التقليدية التي حتم ��ل فكر اال�سالم
ال�سيا�س ��ي و تدع ��و اىل اللح ��اق برك ��ب ايران يف
املوق ��ف الر�سمي للع ��راق و التي ترف�ض اال�صالح
و ت ��رى ان غايته هو انهاء املقاومة و ف�صائلها يف
العراق .ايران “اخلارج” التي ترى يف الف�صائل
حلفاء وفق� � ًا ملنطق امل�صالح النها تعزز من املوقف
االي ��راين التفاو�ض ��ي م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكي ��ة و متنحها م�ساح ��ة مريحة يف املناورة
الجل بق ��اء اجلمهورية اال�سالمية كدولة قوية يف
ال�ش ��رق االو�س ��ط  ,و هذا الو�ضع غ�ي�ر مرحب به
عند الدول العربية .
ام ��ا الق�سم الثاين من النخ ��ب الع�صرية التي تقف
بال�ضد م ��ن الو�ضع الفا�سد القائ ��م و تطالب بافق
اجن ��ازي حقيق ��ي لل�شع ��ب و حتم ��ل ه ��م الدول ��ة
فه ��ي يف ح ��رج تام  ,فه ��ي ان وقفت م ��ع اال�صالح
باملفه ��وم االمريك ��ي فه ��ي تع ��زز �سلط ��ان الطبقة
احلاكم ��ة الفا�سدة و �ستته ��م بارتباطها بامل�شروع
االمريك ��ي يف داخ ��ل الع ��راق خا�ص ��ة و ان طرف
املقاوم ��ة يوظ ��ف “اال�س�ل�ام” لتربي ��ر اعماله ,و
م ��ن ذا ي�ستطي ��ع ان يق ��ف �ضد الدين ال ��ذي ي�ؤمن
به املجتمع العراقي ,فه ��ذه النخب ال متلك القدرة

 د .ا�سامة �شهاب حمد اجلعفري
على توظيف مغاير للدين الن ذلك لي�س من �ش�أنهم
 ,ام ��ا الوق ��وف مع املقاوم ��ة فهذا ل ��ن يح�صل ابد ًا
النه ��ا لي�ست م ��ن اجنداته ��م الفكري ��ة و يتعار�ض
مع م�ش ��روع الدولة .انه موقف حمرج لهذا الق�سم
من النخ ��ب الع�صرية التي حتمل فك ��ر احلداثة و
التنوير.
بع ��د و�ص ��ف الو�ضع القائ ��م يف جمهورية العراق
و جت ��اذب الدول ��ة ب�ي�ن تياري ��ن  :تي ��ار اال�صالح
و تي ��ار املقاوم ��ة و ف ��ق ثنائية الداخ ��ل و اخلارج
و ادوارهم ��ا يف بلورتهم ��ا  .ميكنن ��ا تفكي ��ك هذه
الثنائي ��ة ب�شكل علم ��ي و مو�ضوعي للو�صول اىل
احلقيق ��ة التي ميكن لل�شع ��ب العراقي التم�سك بها
يف ظل ا�شتباك املعاين الظاهرة لهذه الثنائية. .
املقاوم ��ة حق ان�س ��اين عامل ��ي كانت �سبب� � ًا لإقامة
الدول ��ة الوطني ��ة القوي ��ة يف الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكي ��ة و اورب ��ا �ض ��د احلاك ��م الظ ��امل و
امل�ستعمري ��ن  ,ل ��ذا فه ��ي – اي املقاوم ��ة -وف ��ق
الو�ص ��ف العلمي حالة �سابق ��ة على وجود الدولة
و لي� ��س حالة م ��ع الدولة او �سبب� � ًا النهيارها  ,الن
غايتها االخالقي ��ة التي تربر �شرعية وجودها هي
�سعيها لإقامة دول ��ة القانون و امل�ؤ�س�سات املعربة
ع ��ن االرادة احلرة لل�شع ��ب و التي ت�ضمن العدالة
و امل�س ��اواة  ,فالدول ��ة حالة متقدمة م ��ن التكوين
امل�ؤ�س�سات ��ي  ,ب ��ل هي املجتم ��ع ب�صورته املنظمة
ال ��ذي يدير م�صاحله  ,و عندما تق ��وم الدولة على
ا�س� ��س دميقراط ��ي ح ��ر ينته ��ي عم ��ل املقاوم ��ة و
تنتف ��ي �شرعي ��ة وجوده ��ا الن الدولة ه ��ي الكيان
املع�ب�ر ع ��ن ارادة ال�شعب احل ��ر  ,ف�سب ��ب �شرعية
املقاوم ��ة ه ��و وجود الظل ��م و اال�ستعم ��ار  ,و مبا
ان ف�صائل املقاوم ��ة العراقية هي جزء من النظام
احلاك ��م عرب الت�صويت احلر و ت�شارك يف ت�شريع
القوان�ي�ن الت ��ي تنظم احلق ��وق و ال�صالح العام و
فاعلة يف �صناعة القرار الر�سمي للعراق  ,فتكون
املقاوم ��ة هي احلاك ��م  ,فهل تقاوم نف�سه ��ا؟!!! اما
اال�ستعم ��ار االمريك ��ي ال ��ذي تتم�سك ب ��ه املقاومة
لتربي ��ر وجوده ��ا فالواق ��ع الذي ال ميك ��ن انكاره
اي�ض� � ًا ان التواج ��د الع�سك ��ري االمريك ��ي ق ��د
انح�سر يف القواع ��د “ع�سكرية عراقية” و لي�ست
“امريكية” و من هنا ميكن ان تنظم م�س�ألة رقابة
هذه القوات بق ��رارات الدول ��ة العراقية من خالل
�سلطاته ��ا الت�شريعي ��ة و التنفيذي ��ة ال بتقدي ��رات
فردي ��ة ت�سبب اال�ضرار بال�صال ��ح العام ,و اخراج
القوات االمريكي ��ة من القواعد الع�سكرية ال يجب
ان يكون اال من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع العراقي
و ه ��ي الدولة العراقي ��ة  .و ان وجود ال�سالح بعد
تكوي ��ن الدولة ذات ال�سيادة هو قرار خاطئ ي�ضر
برجال املقاومة النه يعر�ضهم للم�سائلة القانونية
و االجتماعي ��ة و االخالقية خا�ص ��ة عندما يتلقون
الدعم من “اخلارج” “ايران” النهم �سيكونون قد
ا�ضروا بال�صال ��ح العام لدولتهم ,ال توجد مقاومة
م�شروع ��ة يف دول ��ة ذات �سيادة  ,ه ��ذه احلقيقة ال
مفر منها.

املقاوم ��ة بعد ت�أ�سي� ��س الدولة يج ��ب ان تن�صرف
اىل معن ��ى اخ ��ر ه ��و مقاوم ��ة حم ��اوالت �إف�س ��اد
الدول ��ة  ,فـ”اخل ��ارج” يعد املحر� ��ض االكرب على
�إف�س ��اد الدول ��ة  ,كلم ��ا كان ��ت الدولة فا�س ��دة كلما
ا�صب ��ح التحكم بها من “اخل ��ارج” ا�سهل و اي�سر
يف م�ص ��ادرة �سيادته ��ا .كم ��ا ان الإ�ص�ل�اح ال ��ذي
ي�أت ��ي من اخلارج يكون مكبل بال�شبهات  ,ويحمل
نتيج ��ة واح ��دة ه ��و ا�شعال ح ��رب اهلي ��ة  ,و هذا
اخل ��ارج ق ��د ب ��د�أ باالف�س ��اد  ,لي�س فق ��ط اف�ساد ما
كان موج ��ود ًا من �صالح قائ ��م و امنا اي�ض ًا طم�س
الطري ��ق اىل اال�ص�ل�اح احلقيقي .و م ��ن ثم تعتيم
الر�ؤية لال�صالح التي ين�شده العراق .
اال�ص�ل�اح ال املقاوم ��ة ه ��و احلاج ��ة احلقيقي ��ة
للمجتم ��ع العراق ��ي  ,و لك ��ن لي�س عل ��ى انه دعوة
م ��ن “اخل ��ارج” و ال من حي ��ث انه �شع ��ار بادرت
اليه قوى داخلية  ,بل هو»حاجة ق�صوى للمجتمع
العراقي” ال حتتمل الت�أخري و االنتظار و العرقلة
و ال يح ��ق الي احد مقاومت ��ه  ,فان وجود احلاجة
االجتماعية للـ “ا�صالح” فيه احراج للـ”مقاومة”
احراج كبري يخرجها م ��ن م�شروعيتها .و لكن لن
تك ��ون للـ”ا�ص�ل�اح” قيم ��ة اخالقي ��ة تاريخية يف
حياة العراقيني مامل يكن هدفه احلد من طموحات
“اخلارج”  ,و احلد من اي حماولة للحكم الفردي
اال�ستب ��دادي الي �شخ�ص او هيئ ��ة اجتماعية  ,و
احلد من تكفري الدولة و املجتمع  .و الرتكيز على
م�س�أل ��ة الفقر و الغنى ,الن اي ا�صالح ال ي�ستهدف
او ًال و قبل كل �شيء الق�ضاء على الفقر الذي وراء
ال�س�ل�اح ه ��و ا�ص�ل�اح كاذب  ,حت ��ى ل ��و نت ��ج منه
“تزوي ��ق” احلري ��ات العامة و حق ��وق االن�سان ,
ذل ��ك الن اوىل احلري ��ات ه ��ي حت ��رر االن�سان من
الفقر ال ��ذي ي�ستعبد فكره و اح�سا�س ��ه و ارادته ,
و م ��ن الظلم الذي ي�شو�ش على الب�صر و الب�صرية
 ,و يجمد العقل و يطلق عقال الالعقل  .فالإ�صالح
كم ��ا يتطلبه الو�ض ��ع العراقي لي� ��س جمرد وجود
هي ��اكل و م�ؤ�س�سات  ,بل ه ��و و بالدرجة االوىل ,
�سلوك و عقلية  ,و ان بقاء اال�صالح يفتقر اىل ذلك
امل�ضم ��ون االخالقي ال ��ذي يغذيه فه ��و يف طريقه
نحو التف�سخ و يدفع ال�شعب العراقي نحو الي�أ�س
 ,ق�ضي ��ة اال�ص�ل�اح تتلخ� ��ص يف عب ��ارة واح ��دة
“العدال ��ة االجتماعي ��ة”  ,فال يكف ��ي التن�صي�ص
عليه ��ا يف الد�سات�ي�ر و القوانني و امن ��ا املطلوب
حتويله ��ا من حقيق ��ة قانونية اىل حقيق ��ة واقعية
يف حياة العراقيني  ,و هذا هو جوهر اال�صالح و
اخلطوة االوىل يف هذا اجلوهر هو توفري العمل
للعاطل�ي�ن و تقلي�ص الف ��وارق الفاح�شة يف جميع
اال�صعدة .
تلك ه ��ي متطلب ��ات اال�صالح و تق ��ع جميعها على
م�ست ��وى “الداخ ��ل”  ,ام ��ا “اخل ��ارج” ف ��كل م ��ا
مطل ��وب من ��ه ه ��و كب ��ح جم ��اح طموحات ��ه غ�ي�ر
امل�شروع ��ة يف تفك�ي�ره و �سلوك ��ه او ًال ,و تنمي ��ة
طموحات ��ه امل�شروع ��ة م ��ع ال�شع ��ب العراق ��ي عرب
م�ؤ�س�سات دولته ثاني ًا .

قتل �آخر قادة داع�ش..ال ينهيها يا ح ّكام العرب!
حتليل �سيكوبولتك
الواقعـــة
يف فج ��ر اخلمي� ��س ()2022 / 2/ 3
�شن ��ت الواليات املتحدة غ ��ارة جوية على
بي ��ت يف منطق ��ة ادلب ي�سكن ��ه من و�صف
ب�أن ��ه زعيم داع�ش كانت ق ��د منحت ع�شرة
مالي�ي�ن دوالر ملن ي ��ديل مبعلومات عنه..
قدمته ��ا له ��ا املخاب ��رات العراقي ��ة! .وق ��د
ا�ضط ��ر (قردا�ش) بعد حما�صرت ��ه اىل �أن
يفج ��ر نف�س ��ه ويقت ��ل اف ��راد ا�سرت ��ه معه.
وتفيد العلومات ان (قردا�ش هذا ،وا�سمه
احلقيقي اب ��و ابراهيم الها�شمي القر�شي)
هو عراقي تركماين من مدينة الفلوجة.
م ��ا يعنين ��ا هن ��ا �أن و�سائل اع�ل�ام عراقية
وامريكي ��ة �أ�ش ��ارت �صراح ��ة او �ضمنا ان
(داع� ��ش) قد انته ��ت!..دون ان تتذكر انها
مبقت ��ل م�ؤ�س� ��س التنظي ��م االرهاب ��ي ابو
بك ��ر البغ ��دادي يف اكتوب ��ر ت�شري ��ن اول
..2019قال ��ت ال�ش ��يء نف�س ��ه،وان ال ��ذي
�سيخل ��ف (قردا� ��ش) يف زعام ��ة داع� ��ش..
عراق ��ي اي�ض ��ا يدع ��ى (جب ��ار �سلم ��ان
العي�ساوي)..وال�سب ��ب ان الأعالم م�صاب
ي�شخ�صها
بهو�س ال�سيا�سة ،فيما احلقيقة
ّ
العل ��م وم ��ا نقول ��ه نح ��ن علم ��اء النف� ��س
والأجتماع..فهل ملا نقوله ي�ستمعون؟!
االرهابي..وال�شخ�صي ��ة
�شخ�صي ��ة
الداع�شية
ال يعنين ��ا هن ��ا ان كان ��ت (داع� ��ش-
خمت�ص ��ر ا�س ��م التنظي ��م لدول ��ة
�صناع ��ة
اال�سالمي ��ة)
اخلالف ��ة

امريكية،ايرانية�،سورية�،سعودي ��ة(..او
لغزا)..فم ��ا يهمنا هو حتلي ��ل تركيبة هذه
ال�شخ�صية،وم ��ا اذا كان ��ت �شخ�صي ��ة غري
�سوي ��ة (مر�ضية) وفق ��ا مل�صطلحات الطب
النف�س ��ي ام انه ��ا �شخ�صي ��ة �سوي ��ة بدليل
ان ب�ي�ن االرهابيني اف ��رادا حا�صلون على
�شه ��ادات درا�سي ��ة عليا�،آ�شهره ��م (اب ��و
بك ��ر البغ ��دادي) احلا�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
الدكتوراه من جامعة عراقية.
وال يعنين ��ا اي�ض ��ا ر�أي ال�سيا�سيني،لأن ��ه
ير ّك ��ز فق ��ط عل ��ى ه ��دف االرهاب�ي�ن
املتمث ��ل با�سقاطه ��م واال�ستي�ل�اء عل ��ى
ال�سلطة،ويتجاه ��ل اال�سباب التي دفعتهم
اىل ه ��ذا ال�سل ��وك املتط ��رف يف العنف..
فالأ�ص ��ح ه ��و م ��ا تتو�ص ��ل الي ��ه درا�سات
ميدانية تخ�ص�صية.
م ��ا نقوله الآن لي�س كالم تنظري او اجتهاد
�شخ�صي بل نتائ ��ج اطروحة دكتوراه كنا
ا�شرفن ��ا عليه ��ا واعت�ب�رت اول اطروح ��ة
علمية عل ��ى امل�ستوي ��ن العرب ��ي والعاملي
م ��ن حيث عدد افراد العين ��ة البالغ ()300
مدان ��ا بجرائ ��م ارهابي ��ة يف ال�سج ��ون
العراقية م ��ن ع�شرة بل ��دان عربية ا�ضافة
اىل الع ��راق وثالث ��ة بل ��دان �أجنبي ��ة
(ايران،رو�سيا،فرن�سا)،وم ��ن حي ��ث عدد
ونوعي ��ة االختب ��ارات واال�ستبانات التي
ج ��رى تطبيقه ��ا عليه ��م ،تو�صل ��ت اىل
�أن �شخ�صي ��ة الإرهابي..مر ّكب ��ة جتم ��ع
يف خ�صائ�صه ��ا ب�ي�ن خم� ��س �شخ�صي ��ات

 د.قا�سم ح�سني �صالح

م�صنف ��ة على �أنها م�ضطرب ��ة (غري �سوية)
هي:الزورية،الرنج�سية،الو�سوا�سي ��ة
القهرية،ال�شخ�صي ��ة من النمط الف�صامي،
وال�شخ�صية املعادية للمجتمع� ،سنفرد لها
مقالة خا�صة.

نح ��ن يف املعتق ��د ال ��ذي يحمل ��ه يف ر�أ�سه
وي�سوقه اىل حتقيق هدفه.فنحن نرى �أن
ال�سلوك�،أيا كان نوعه:عبادة،قتل،...ناجم
عن فكرة او معتق ��د..و�أن اختالف النا�س
يف �سلوكهم(�أفعالهم)ناج ��م �أ�سا�س ��ا ع ��ن
اختالفه ��م يف الأف ��كار واملعتق ��دات الت ��ي
يحملونها.

خالفنا مع ال�سيا�سيني
النقطة اخلالفية بيننا نحن(علماء النف�س
ي�شخ�صون ان ّ
واالجتماع) وال�سيا�سيني �أنهم
كل املنتحري ��ن يقدم ��ون على االنتحار
ّ
اخلل ��ل يف ال�شخ�صي ��ة الداع�شي ��ة و اخال�صا ملعتقد ي�ؤمن ��ون به.وال اختالف،
االنتح ��اري االرهابي،باال�ستي�ل�اء عل ��ى يف الفع ��ل ،ب�ي�ن الطياري ��ن الياباني�ي�ن
ال�سلط ��ة عن طري ��ق العنف،فيما
ن�شخ�صه ال ��ذي انتح ��روا ب�ضربه ��م البارج ��ات
ّ

الأمريكي ��ة احلاملة للطائ ��رات وتفجريها
بطائراته ��م يف ميناء ب�ي�رل هاربر..وبني
تفج�ي�ر (قردا� ��ش) لنف�سه..فالفع ��ل ه ��و
انتحار،والف ��رق يكم ��ن يف نوعية املعتقد
الذي يدفع �صاحبه اىل االنتحار.فهو عند
الطيارين اليابانيني كان من �أجل الوطن..
وه ��و عند ابي بكر البغدادي وقردا�ش هو
اقامة دولة تطبّق ال�شريعة الأ�سالمية وان
تطلب ذلك قتل ن�صف �سكان الوطن!
والت�سا�ؤل:
كيف ت�ش ّكل هذا املعتق ��د لدرجة انه يجعل
الف ��رد ي�ست�سه ��ل افن ��اء نف�س ��ه والآخرين
بعملية قتل ب�شعة؟.
لق ��د وجدن ��ا �أن االنتح ��اري االرهاب ��ي
ه ��و �صناع ��ة عربي ��ة،و�أن امل�ص ��در الأول
يف ت�شكيل ��ه ه ��و ال�سلط ��ة العربية،و�أن ��ه
�أبنه ��ا بامتي ��از.وان ه ��ذا ال يع ��ود لظل ��م
ال�سلط ��ة بالدرج ��ة الأوىل،ب ��ل النع ��دام
العدالة االجتماعي ��ة املتمثل برثاء فاح�ش
ورفاهي ��ة خرافي ��ة تتمت ��ع به ��ا ق ّلة،وفق ��ر
وحرمان ي�شعوب يف حال يناق�ض تعاليم
الأ�سالم�،أف�ض ��ى اىل اغرتاب بني املواطن
العرب ��ي و�سلطته .وم ��ا ال يدركه كثريون
ان االغرتاب،ف�ضال عن كونه حالة م�أزقية
بني الفرد وال�سلطة،ف�أنه يح�س�س �صاحبه
ب� ��أن وجوده ال معنى له و�أنه يعي�ش حياة
بال هدف.
ولأن احلاك ��م العرب ��ي تتحك ��م ب ��ه
(�سيكولوجي ��ا اخلليف ��ة) ي ��رى فيها نف�سه

انه امتداد للخليفة م ��ن 1400عاما،ولأنه
ا�ستف ��رد بال�ث�روة ل�ضم ��ان دميوم ��ة
�سلطت ��ه ،ولأنه طائف ��ي (واقبح الطائفيني
ق ��ادة �أح ��زاب الأ�س�ل�ام يف العراق)..فان
ب�ي�ن املغرتب�ي�ن ع ��ن ال�سلط ��ة العربية من
راح يبح ��ث ع ��ن �سلط ��ة �أخرى يج ��د فيها
لوج ��وده معنى وحليات ��ه هدفا..فوجدها
يف (القاع ��دة ث ��م يف داع�ش) بع ��د �أن زين
ل ��ه من يراهم قدوة �أنه �سيكون بني هدفني
ال �أروع منهما:ام ��ا �أن يفوز بتحقيقه دولة
ا�سالمي ��ة يك ��ون فيه ��ا �أمريا،وام ��ا ميوت
ويف ��وز باجل ّن ��ة..يف حي ��اة �أبدي ��ة بها ما
ل ّذ وط ��اب وحور ع�ي�ن وول ��دان خملدون
بخدمته.
ان البيئ ��ة ال�سيا�سي ��ة يف كل م ��ن الع ��راق
و�سوري ��ا ب�ش ��كل خا�ص،حا�ضن ��ة مل ��ن
يهدف ��ون اىل اقام ��ة دول ��ة اخلالف ��ة
اال�سالمي ��ة لتطبي ��ق ال�شريع ��ة اال�سالمية
م ��ا دام ��ت اح ��زاب ال�سلط ��ة يف الدولتني
حتتك ��ر ال�ث�روة وتتقا�س ��م احزابه ��ا
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة .وم ��ا دام م ��ن يدعون
انه ��م ا�سالمي ��ون يناق�ض ��ون يف افعاله ��م
تعالي ��م الأ�سالم..مثاله ��م� ،أن م ��ن كان ��وا
يف املعار�ض ��ة وع ��ادوا اىل الع ��راق وه ��م
ال ميلك ��ون تذك ��رة الطائرة�..ص ��اروا من
اغني ��اء العامل،وما اكرتثوا وال همهم انهم
او�صلوا ( )13ملي ��ون عراقيا اىل ما دون
خ ��ط الفقر..م ��ا يعن ��ي �أن داع� ��ش �ستبقى
لهكذا ح ��ال يناق�ض ال�شريع ��ة الأ�سالمية،

ف�ض�ل�ا عن ان القتل يف النظامني(العراقي
وال�سوري) ما يزال ي�ستهدف كل من يدعو
اىل اقامة العدالة �إجتماعية..ا�سالميا كان
�أم �شيوعيا ام ما بينهما.
وله ��ذا ف ��ان داع� ��ش ل ��ن تنتهي م ��ا مل يتم
حتقيق امرين:
الأول ،ان ّ
تطب ��ق انظم ��ة احلك ��م العربية
مب ��اديء الدميقراطي ��ة املتمثل ��ة بتحقيق
العدال ��ة االجتماعي ��ة ،ومكافح ��ة
الف�ساد،وتفعي ��ل قان ��ون م ��ن اي ��ن ل ��ك
هذا،وا�ستع ��ادة م ��ا نه ��ب م ��ن ث ��روات
ا�ستف ��ردت به ��ا قلة ترك ��ت املاليني يف فقر
وعوز وفقدان كرامة.
والث ��اين� ،أن يفه ��م ح� � ّكام الع ��رب �أن
(البندقية) لوحدها لن تخيف من ي�ست�سهل
وي�ستعذب افناء نف�س ��ه والآخرين،ولي�س
مب�ستطاعه ��ا الق�ض ��اء عل ��ى داع�ش..ما مل
يت ��م اال�ستعان ��ة بال�سيكولوجيني وعلماء
االجتم ��اع يف معاجل ��ة الظاه ��رة علمي ��ا
واعالميا،وتكليف علم ��اء تربية م�ستقلني
�سيا�سي ��ا للب ��دء با�ص�ل�اح او اع ��ادة كتابة
املناه ��ج الدرا�سي ��ة ..فاالرهاب يف بدايته
ه ��و افكار تنب ��ت يف عق ��ل الداع�شي،فتلك
هي اخلطوة ال�ضامنة لن�شوء جيل قادم ال
تنب ��ت يف ر�أ�سه افكار تخل ��ق لديه اوهاما
تدفعه اىلى قتل نف�سه والآخرين مغمورا
مب�شاعر الفخر والغبطة والبهجة!
فه ��ل مل ��ا ندع ��و الي ��ه ي ��ا ح ��ك ّام الع ��رب..
�ست�ستجيبون؟

ثقافة

العدد ( )5120ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد (� )6شباط 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

محمود البريكان ..اجمل ما في العالم  ،م�شهده العابر
ناجح املعموري
ه ��و كر� ��س جتربت ��ه ال�شعري ��ة ح ��ول
االنطولوجيا ورمب ��ا تبدو هذه اخلا�صية
الت ��ي لها انعكا�س ظاهر ج ��د ًا  ،مت�أتية من
تنوع ��ات قراءات ��ه وعالقت ��ه باملو�سيق ��ى
 ،الت ��ي تق ��ود الكائ ��ن احل�سا� ��س نح ��و
ان�شغ ��االت لي�س ��ت عامة  ،بل ه ��ي خا�صة
ج ��د ًا والول ��ع االنطولوجي في ��ه روا�سب
التج ��ارب عاملي ��ة  .وطف ��ر الربي ��كان م ��ن
االهتمام ��ات الت ��ي �شاع ��ت وتلب�س ��ت
ابن ��اء جيله وتب� �دَى هذا املوق ��ف الثقايف
واملع ��ريف متلب�س� � ًا كل جتربت ��ه وت�ش ��رب
الربي ��كان به ،ل ��ذا ات�ضح ذلك ع ��ن �سلوكه
اليوم ��ي ولي� ��س جتربت ��ه ال�شعرية فقط .
هو الذي قال :
اجمل ما يف العامل
م�شهده العابر
هكذا تعام ��ل الربيكان مع احلي ��اة املغلقة
بتفا�صي ��ل االنطولوجي ��ا وغارق ��ة و�سط
�س ��وادات احلي ��اة وغرب ��ة الكائ ��ن  ،فيه ��ا
حام ًال قلق ��ه �صليب ًا  ،معلن� � ًا عنه  ،متم�سك
به  ،لأنه وريث املقتول ب�صليبه .
ً
ه ��ذا مقط ��ع �شع ��ري ح�سا� ��س ج ��دا ،كاف
لتق ��دمي ك�ش ��وف ثقافي ��ة وانطولوجي ��ة ،
ت�ضع ال�شاعر يف مغايرة لل�سائد يف العام
من التج ��ارب العراقي ��ة والعربي ��ة قلي ًال.
وما عرب الربيكان يف هذا املقطع ح�سا�س
وفي ��ه ق�سوة �ضاغطة ،ت�ض ��ع الذات وجه ًا
لوج ��ه مع املجه ��ول من امل�صائ ��ر ،التي ال
ي�شك الربيكان ما بها �ستختار نهاية لالنا،
وت�ض ��ع ج ��د ًا لهموم ��ه و�شحن ��ات القل ��ق
والعدمية الت ��ي ا�ضاءت ق�صيدته «حار�س
الفن ��ار» وق ��د ا�ضاءها القا� ��ص والروائي
يع ��رب ال�سعي ��دي بالتماع ��ات نقدية ذكية
بوق ��ت مبك ��ر والب ��د م ��ن التذك�ي�ر ب� ��أن
الربيكان كتب عن م�شهد الغياب والذهاب
والف ��راغ وال�ضياع كلها ع�ب�ر عنها الفنار
الذاهب اىل اين؟ وعل ��ى بقاء الفنار ماث ًال
يف البحر لزمن لي�س ق�صري ،لكنه يخت�صر
الذه ��اب اىل اي ��ن؟ الناظر ال يدري اىل اي
مكان هو يتحرك .وهذا ما اخت�صر املقطع
ال�شع ��ري «اجم ��ل ما يف الع ��امل  /م�شهده
العابر « والفنار �صورة مثرية ب�شعريتها.
ما ذهب اليه البع�ض �ضد موقف الربيكان
االنطولوجي ب�سبب �سيا�سي كان حا�ضر ًا

موسيقى االحد
ثائر �صالح
الفنتازي ��ا التي كتبه ��ا موت�سارت يف عمره
ال�صغ�ي�ر (ت�صنيف كوخ ��ل  )397هي عمل
ق�ص�ي�ر للبيان ��و ي�ستغ ��رق ح ��وايل خم�س
دقائ ��ق ،لكن ��ه �أح ��د �أك�ث�ر �أعمال ��ه �شعبية،
وغمو�ض� � ًا يف نف�س الوق ��ت لأننا ال نعرف
عنه الكثري من املعلومات امل�ؤكدة :مل يُن�شر
يف حيات ��ه ،غ�ي�ر مكتم ��ل ،وال يُعرف وقت
ت�أليف ��ه .انطلق الباحث ��ون يف حتديد �سنة
 1782ت�أريخ� � ًا حمتم�ل ً�ا لكتابت ��ه انطالق� � ًا
من �سماته وعالقت ��ه ب�أعماله الأخرى التي
�ألفه ��ا يف تلك الفرتة ،مثل مقدمة (فنتازيا)
وفوغا عمل كوخل  .394و�صل موت�سارت
فيين ��ا �سنة  1781م ��ن زالت�سبورغ م�سقط
ر�أ�س ��ه ،وانغم ��ر يف درا�س ��ة �أعم ��ال كب ��ار

ومهيمن� � ًا ،بينما ق ��ر�أ ال�شاعر فوزي كرمي
جترب ��ة الربيكان بذكاء ملتم ��ع ودقة ،من
�شاغل الربيكان ال�شعري ،الذي بدا غريب ًا
ع ��ن �شاغ ��ل �شع ��راء املرحل ��ة ،ه ��و �شاغل
املعرتك الداخلي وال ��ذي تبدو الوجودية
ظ�ل ً�ا م ��ن ظالل ��ه .لك ��ن ه ��ذا ال يعن ��ي ب�أن
االح�سا�س بالعدمية مع ��دوم ،لأنه يواجه
م�ص�ي�ر ًا لي� ��س فردي� � ًا ،وامنا ه ��و م�صري
ب�شريته.
�أ�ضاف ال�شاعر فوزي ك ��رمي� :أن االعتقاد
بعدمية الربي ��كان �ست�ضطرن ��ا اىل ايجاد
خم ��رج ت�أويلي من ق ��راءة ق�صيدة اخرى
للربيكان حتت عن ��وان «احتفاء بالأ�شياء
الزائل ��ة» يب ��دو فيه ��ا ال�شاع ��ر غاي ��ة يف
احت�ض ��ان الكائ ��ن االن�س ��اين ،واالحتفاء
مبجده وجمد االر�ض التي يقيم عليها:
ارفع �أيد
متتد اىل دفء النار معاً
وعيون اربع
تت�أمل طف ًال يف مه ًد
مائدة
من زاد الفقراء
وحديث هادئ
الليل فيلم ال�سهرة
ان�سام الفجر ترف رفيف جناح الفرا�شة
الع�شب اللني بعد الغيث
يبدو منتع�ش ًا ونظيف ًا
يت�ضح الربي ��كان يف هذا املقطع من ن�صه
ال�شع ��ري «احتف ��اء بالأ�شي ��اء  ،الزائل ��ة»
�شعري ��ة منفتح ��ة عل ��ى احلي ��اة املعدم ��ة،
الفق�ي�رة ،لكنها �سعيدة ،لأنه ��ا ارت�ضت ما
جعل من احلياة م�سحة ت�ستحق العي�ش .
ذه ��ب فوزي ك ��رمي اىل ان ه ��ذا الو�ضوح
بق�صي ��دة الربي ��كان ال يلغ ��ي العدمي ��ة
كموق ��ف ثق ��ايف ومع ��ريف ،الن ذلك ميثل
نتاج ًا طبيعي ًا لل�ص ��وت املرهق بالت�سا�ؤل
الذي الق ��اه يف ق�صائد الربيكان االخرى.
م ��ا م ��ن تعار� ��ض اال اذا اخذن ��ا معن ��ى
«العدمي ��ة» م�أخ ��ذ ًا فل�سفي� � ًا غ�ي�ر �شعري.
وه ��ذا االم ��ر يعي ��دين قلي�ل ً�ا اىل الي ��وت
ومعادل ��ة املو�ضوع ��ي «يق ��ول يف واحدة
م ��ن» مقاالت ��ه املخت ��ارة «ان ال�شاعر الذي
يفك ��ر هو ال�شاعر ال ��ذي ميلك ان يعرب عن
املعادل العاطفي للفكرة ال غري :لكنه لي�س
بال�ضرورة معني ًا بالفكرة ذاتها.
ر�س ��م املوق ��ف االن�س ��اين املت�سام ��ي لن ��ا
اجم ��ل الن�صو�ص ال�شعري ��ة التي ال ميكن

لأك�ث�ر التج ��ارب املعني ��ة بالواقع ��ي من
الدن ��و اليه ��ا ...لكن هذا املوق ��ف الفني ال
يعني ت�أكيد قطعية مع االح�سا�س العدمي
لدى ال�شاعر .
املناج ��اة العاطفي ��ة املع�ب�رة دون و�سيط
عن فك ��رة والت ��ي وقعن ��ا عليه ��ا وا�ضحة
كم ��ر�آة مغ�سول ��ة مب ��اء يف الق�صي ��دة
ال�سابقة  ،نراه ��ا يف ب�ضعة ق�صائد  ،منها
«فق ��دان الذاك ��رة» حي ��ث �سي ��ادة التو�سل
بامليتافيزيقي ��ا وك�أن ��ه منك�س ��ر� ،ضعي ��ف،
خائ ��ف من مداهم ��ة ا�ضطر للإ�ش ��ارة لها،
تعبري ًا عن موقف ��ه االنطولوجي وذاكرته
اخلازنة ملا ينف ��رد به من م�شاعر ومواقف
جعلت ��ه �شاع ��ر ًا منفرد ًا بتجربت ��ه و�صمته
وتكتم ��ه وك�أن حي ��اة ال�شاع ��ر احلقيقي ال
تختلف ع ��ن منجزات ��ه االبداعية و�سمات
جتربته الفنية.
فلنت�أم ��ل ه ��ذا الت�ض ��رع ،مقارن ��ة بالقل ��ب
اجل�سور الذي ر�أيناه يف «حار�س الفنار»
الهي  ،اذا كان هذا عقابك
دعني اجتز عذاب الثواين �سريع ًا
اذا كان هذا اختبارك
هبني ال�شجاع ��ة ان �أت�أمل وجهي الغريب
اعني ،لكي اتنف� ��س ثانية يف �سمائي لكي
ا�ستعي ��د روائح ار�ضي اعن ��ي لأعرث يوم ًا
عل ��ى روح ��ي ال�ضائع ��ة اعن ��ي ،لكي اعرب
الفاجعة.
تو�صل ال�شاعر ف ��وزي كرمي للتنا�ص بني
ال�شاع ��ر ال�شه�ي�ر ميوو� ��ش وه ��ذا الن�ص
للربي ��كان امل�شح ��ون باحل ��زن والأ�س ��ى
والقل ��ق ،لأن ��ه خائ ��ف من حلظ ��ة مداهمة
امل�ص�ي�ر ل ��ه ،وهذا م ��ا يثري الرع ��ب لديه.

املوت هو احلقيقة االنطولوجية ال�شاغلة
ملحمود الربي ��كان الذي تال�شت لديه رغبة
الدن ��و م ��ن االن ��ا /والتع ��رف عل ��ى الذات
وما ميور فيها م ��ن توهان فهو الذي قال:
هبني ال�شجاعة ان �أت�أمل وجهي الغريب.
االهتمام االن�ساين الذي ال يقبل اجلدل او
يثري ال�شك ��وك يف ن�ص «احتف ��اء اال�شياء
الزائلة» ق ��وة العالقة والتفاين بالتعاي�ش
امل�ش�ت�رك ،وثنائية الن ��وع التي مل ي�صرح
بها ،وتكتم عليه ��ا ،هكذا هو الربيكان الن
ال�شع ��ر ال يف�صح عن ا�س ��راره وخمفياته،
االثن ��ان هم ��ا ارب ��ع اي ��د ،وعي ��ون اربع،
تت�أمل طف ًال.
حلياتهما معنى ،هو الذي ال يعطل املوقف
املعريف الذي اخت ��اره الربيكان .لذا لعب
الربق دوره الرمزي والك�شاف وما ي�ؤديه
الرم ��ز ــ ال�ب�رق ــ ذات ��ه الذي فا� ��ض معنى
ع�ب�ر «حار�س الفنار» وقدمته الربوقط ،ال
تختلف كثري ًا عن �إ�ضاءة الفنار املت�سامي
عالي ًا.
ق ّب ُة الليل يف حلظة تتفطر
االر�ض بح ُر من الزرقة ال�ساطعة
البيوت
فج�أة ت�ستحيل �شواهد من مدن دار�سة
البيوت
ثم ت�ست�أنف الكائنات تنف�سها
وتوا�صل يف العتمة القار�سة
بنب�ضها
الع ��دم غ�ي�ر خمتف ،ب ��ل معاي ��ن� ،صورته
بطاقتها احل�سية ملفته لالنتباه فالكائنات
تع ��اود تنف�سها ،بع ��د دمار عالم ��ات مهمة
للم ��دن وبيوته ��ا ،تعني تدم�ي�ر كامل لكن
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االم ��ل الطفي ��ف يلق ��ح احلي ��اة بف�سح ��ة
م ��ن احلي ��اة الت ��ي ي�ستح ��ق البق ��اء م ��ن
اجله ��ا .والربق يف هذا الن� ��ص هو االمل
واملرجتى بح�صول متغريات جوهرية.
املجه ��ول يط ��رق املغل ��ق ويث�ي�ر نوع ًا من
الرعب ،وت�ضيق ت�ص ��ورات االنا املالحق
بلحظ ��ة غام�ض ��ة  ،لكنه ��ا معلوم ��ة غ�ي�ر
معروفة زمنيتها.
يعاي ��ن الكائ ��ن ذات ��ه بلحظ ��ة ت�ستدعي ��ه
وهو بقلق وريب ��ة ،الن االمتحانات دائمة
احل�ضور يف احلياة الن احلياة خالية من
امل�صاع ��ب ،واالمتحانات ،لن تكون حياة.
ل ��ذا ف ��ان ح�ي�رة الربي ��كان لي�س ��ت م�ؤقته
والتف ��ا�ؤل مل يك ��ن م�ستم ��ر ًا .ه ��و �شاع ��ر
ارت�ض ��ى ان يتوزع بني هموم و�آمال ،لكن
االختبار مالحق ل ��ه ،ال يعرفه ب�أي طريقة
يح�ض ��ر وي�أتيه وتتحق ��ق نهاية املجهول،
املعروف .
الكائ ��ن  /الف ��رد ،غري ��ب ،مط ��رود ،ي ��رى
ويتجاه ��ل ويطف ��ر م ��ن ب�ي�ن اك ��وام ه ��ي
انهي ��ارات ،يجل� ��س به ��ا حا�ض ��رة ب�ش ��كل
ب�سيط ،الن ال�شاعر منحها �صفة التنف�س.
وللأ�س ��ف فان اجمل م ��ا يف العامل م�شهده
العاب ��ر /ومباهجه ال�صغرى /طوبى لك/
ان كن ��ت ب�سي ��ط القل ��ب /ف�ستفه ��م جم ��د
االر� ��ض القلب � /سحر اال�شي ��اء امل�ألوفة/
ايق ��اع الد�أب اليومي /وجم ��ال اوا�صر ال
تبقى /و�سع ��ادة ما هو زائل .ن�ص فيا�ض
ب�ضغ ��وط وارتب ��اك ،كله ��ا تف�ض ��ي اىل
حياة لن تكون هي احلل ��م ،فالفنار مفقود
وال�ب�رق م�ؤقت ال�س ��ر يحتف ��ظ بتكتماته،
لأنه جمبول عنها.
ما قاله فوزي كرمي ر�سم به تو�صيف ًا عميق ًا
وبليغ� � ًا للربيكان الذي تعامل مع االن�سان
و�ش ��رط حياته وم�صريه حم ��ور ًا مركزي ًا
يف كل جت ��ارب الربي ��كان ال�شعرية .وهو
به ��ذا املحور يق ��ف على مبعدة م ��ن التيار
ال�شع ��ري العراقي الرائد جملة ،با�ستثناء
ال�سياب ،االن�س ��ان ،ال لأفكار التي يولدها
االن�سان بفع ��ل معرتكه مع التاريخي ،هو
ال ��ذي يعني الربي ��كان ال�شاع ��ر ،بالدرجة
االوىل .حت ��ى م�شاهد احلي ��وان وال�شيء
«ال�سفين ��ة /الن�س ��ر ،اجل ��واد الق ��دمي/
املدين ��ة ،ال�صخرة .ال امن ��ا تت�أن�سن داخل
خربة الق�صيدة.
بالإ�ضاف ��ة ل ��كل هذا ف� ��أن الربي ��كان �شاعر
من�شغ ��ل بالتاريخ ولكن فقط ،لكي يح�سن
االنفالت منه.

ف��ان��ت��ازي��ا م��وت�����س��ارت
م�ؤلفي ع�صر الب ��اروك وب�شكل خا�ص باخ
فت�أثر بها ،و�أخذ ي�ؤلف �أعما ًال حتمل �سمات
ع�ص ��ر الباروك ،م�ستعم�ل ً�ا بع�ض الأ�شكال
القدمية مثل الفنتازيا (وهو �شكل ارجتايل
حر متام� � ًا) الذي يتبعه �شكل الفوغا (�شكل
�شدي ��د التقنني مبني على تتاب ��ع الأحلان)
كالعادة املتبعة يف مو�سيقى الباروك.
مل ت�صلنا خمطوطة للعمل بيد موت�سارت.
لك ��ن انت�شرت طبع ��ة للفانتازي ��ا تعود �إىل
�سن ��ة  ،1806واعتمدها املو�سيقيون لغاية
�سن ��ة  ،1944عندما عرثوا على طبعة �أقدم
يف  1804دون �أن حتت ��وي عل ��ى اخلانات
الع�ش ��ر الأخ�ي�رة ،فتيقنوا �أنه ��ا لي�ست من
كتاب ��ة موت�س ��ارت ،بل من و�ض ��ع �شخ�ص
�آخ ��ر ،عل ��ى الأرجح ه ��و مو�سيق ��ي �أملاين
ا�سم ��ه �أوغو�ست �أيربه ��ارت مولر (1767
– � 1817أ�صب ��ح من�ش ��د كني�س ��ة توما� ��س
يف اليبزي ��ج �سن ��ة  .)1804فالعمل مل يكن

مكتم�ل ً�ا وله ��ذا مل ين�ش ��ره موت�س ��ارت ،بل
تركه عند نقط ��ة يعتربها املو�سيقيون غري
مكتمل ��ة ،عبارة ع ��ن كورد خام�س ��ة النغمة
الأ�سا�سي ��ة تلي ��ه فرمات ��ا �أي �سكت ��ة عن ��د
اخلان ��ة رق ��م � .97أ�ض ��اف مولر بع ��د هذه
النقط ��ة خامتت ��ه امل�ؤلفة من ع�ش ��ر خانات.
ما يع ��زز ه ��ذا الر�أي ه ��و ا�ستعم ��ال كورد
اخلام�سة والفرمات ��ا كذلك عند اخلانة رقم
 ،54قب ��ل اجل ��زء الأخري من العم ��ل املو ّقع
ب�سلم ره الكب�ي�ر الذي يُعترب �س ّلم ال�سعادة
عن ��د موت�س ��ارت .ه ��ذا يعن ��ي �أن م ��ا كان
�سي�أت ��ي بع ��د اخلان ��ة  97هو ج ��زء جديد،
لرمبا قطع ��ة يف �شكل فوغا لكن موت�سارت
مل يكمل ��ه .وق ��د قدم ��ت عازف ��ة البيان ��و
الياباني ��ة املعروف ��ة ميت�سوك ��و �أوت�شي ��دا
العمل م�ؤخ ��ر ًا بخامتة من ت�أليفها ا�ستقتها
من بداية اجلزء الأول من الفنتازيا.
املَعل ��م الثاين الذي نتوقف عن ��ده هو �سلم

الفنتازي ��ا ال ��ذي اخت ��اره موت�س ��ارت ،ره
ال�صغ�ي�ر ،وه ��و ال�سل ��م الدرام ��ي عن ��ده.
قلم ��ا ا�ستعم ��ل موت�سارت ال�سل ��م ال�صغري

يف �أعمال ��ه ،فهي مع ��دودة لكن مميزة رمبا
له ��ذا ال�سبب بالذات ،مثل ال�سيمفونية رقم
 25وكذل ��ك رق ��م  40ال�شه�ي�رة ،وكلتاهم ��ا
يف �ص ��ول ال�صغ�ي�ر .لكن ��ه ا�ستعم ��ل
ره ال�صغ�ي�ر لكتاب ��ة قدا�س ��ه اجلنائ ��زي
والأج ��زاء الدرامي ��ة واملخيف ��ة م ��ن �أوبرا
دون جوفاين .هذا ال�سلم كثري ال�سوداوية
وغامق ،ويعرب عن العمق الدرامي تقليدي ًا
ل ��دى مو�سيقي ��ي الع�صور ال�سابق ��ة ،منهم
باخ الذي ا�ستعمله يف عمله ال�شهري توكاتا
وفوغا مث ًال.
�أح ��د �أ�سب ��اب �شعبي ��ة ه ��ذا العم ��ل ،عالوة
على عمقه العاطف ��ي وت�أثريه وجماله ،هو
ال�سهولة الن�سبي ��ة لتقدميه وق�صره كذلك.
فالكث�ي�ر من طلبة البيان ��و الذين جتاوزوا
مرحل ��ة املبتدئ�ي�ن قادري ��ن عل ��ى عزف ��ه
والتمت ��ع به يف نف�س الوق ��ت ،وهذا يف�سر
انت�شاره.

ورثة تول�ستوي المعا�صرون
ال�أظ ��نُّ �أنّ (نابوكوف) جانب ال�ص ��واب �أو كان منقاد ًا انقياد ًا
�أعم ��ى لإم�ل�اءات جينات ��ه الرو�سي ��ة �أو فرو� ��ض نو�ستاجلي ��ا
الطفولة وال�شباب عندما و�ص ��ف االدب الرو�سي ب�أ ّنه (االلعاب
النارية التي �أ�ضاءت عامل الأدب العاملي ب�أنوارها املبهرة) .هذا
ٌ
ومن�صف متام ًا لالدب الرو�سي.
ا�ستحقاق كامل
كث�ي�رون م ّن ��ا ق ��ر�أوا يف � -شبابهم الأوّ ل �أو فيم ��ا بع ُد  -الأدب
العاملي ب � ّ
�كل كال�سيكياته املعروفة ؛ لك ��ن تبقى لالدب الرو�سي
ّ
يف احلقب ��ة القي�صري ��ة �سطوته الك�ب�رى ولذت ��ه ال�سحرية� .إذا
كان ّ
كل الأدب ��اء الرو� ��س ق ��د خرج ��وا من معط ��ف غوغول فلن
يك ��ون من قبيل املبالغ ��ة �أنّ الق� � ّراء العامليني خرج ��وا من ُجبّة
تول�ست ��وي .ثمّة عن�صر روحي غري ��ب يف االدب الرو�سي �إبان
احلقب ��ة القي�صرية يجعل ه ��ذا االدب ع�صي ًا على التجاوز بفعل
مقادي ��ر الزم ��ن ،كم ��ا يجعل م ��ن الق ��راءات الأوىل لذل ��ك الأدب
ل�صيق ��ة بالروح والعقل .ه ��ل ميكن �أن نن�سى (�آن ��ا كارينينا) ؟
ه ��ل ميك ��ن �أن نتغافل ع ��ن (را�سكولنيك ��وف) دو�ستويف�سكي ؟
حتى لو �أعدنا قراءة �أعمال الأدب الرو�سي االوىل التي قر�أناها
م ��ن قب� � ُل ف�سنقر�أها ب � ّ
�كل ال�شغف الروح ��ي واالنغما�س الكامل
يف عوامله ��ا كم ��ا فعلنا من قب� � ُل .رمبا لهذا ال�سب ��ب �صارت هذه
الأعم ��ال �شاخ�ص ًا رئي�سي ًا يف �صناعة روح الأمة الرو�سية التي
تدجنها
م ��اكان يف ا�ستطاع ��ة املتغريات ال�سيا�سية الالحق ��ة �أن ّ
والترتاح
�أو تدخلها عنوة يف �إطار �آيديولوجي �ضيق الي�سعها
ُ
�إليه.
عان ��ت رو�سيا – الأمّة ا�ستح ��االت جيو�سيا�سية كربى جنمت
ع ��ن �سط ��وة االحت ��اد ال�سوفييتي اجلب ��ارة لكونه ق ��وة عظمى
�أع ��ادت ر�س ��م امل�شه ��د العامل ��ي عل ��ى ّ
كل اال�صع ��دة ،ث� � ّم ح�ص ��ل
ماح�ص ��ل يف بداي ��ة ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ضي عندم ��ا تف ّككت
املنظوم ��ة ال�سوفييتي ��ة (�أو ج ��رى تفكيكه ��ا باال�ص ��ح) بفع ��ل
�أالعيب عتاة ال�سيا�سة العاملية وتخاذل بع�ض الرو�س من داخل
قل ��ب الأمة الرو�سية .يالح ��ظ املتابع ل�ش� ��أن الأدب الرو�سي �أنّ
ترجم ��ات �إبداع ��ات الأدب الرو�س ��ي �إىل العربية �إب ��ان احلقبة
ال�سوفييتي ��ة كان ��ت معقول ��ة و�إن �إنط ��وت على �أ�سم ��اء حمدّدة
ذوات توجه ��ات تخدم الر�ؤي ��ة الفل�سفي ��ة وال�سيا�سية ملنظومة
احلك ��م (وهذا ماتفعل ��ه ّ
كل منظومات احلك ��م ب�أ�ساليب خمتلفة
حت ��ى لو تل ّفع ��ت مب�سميات م ��ن قبي ��ل الليربالي ��ة) ،ف� ً
ضال عن
تخ�ص� ��ص بع�ض املرتجمني العرب يف ترجم ��ة االدب الرو�سي
ّ
(�سام ��ي الدروب ��ي مث ��ا ًال) ؛ لك ��نْ ح�صل ��ت قطيع ��ة ترجمية مع
حقب ��ة مابعد الإحت ��اد ال�سوفييتي بحيث �ص ��ار الأدب الرو�سي
ُ
يعرف كي ��ف �إنعك�ست
ثقب� � ًا �أ�س ��ود للقارئ العربي ال ��ذي ماعاد
مفاعيل انكف ��اء االحتاد الرو�سي �إىل ح ��دود (فدرالية رو�سية)
على طبيع ��ة العي�ش وتفك�ي�ر الرو�س ور�ؤيته ��م للعامل ،وكذلك
كي ��ف �إنخذلت �أرواحه ��م التي كانت تتوق خلط ��ف ل ّذات العامل
ب ��دل الوق ��وف يف طوابري طويلة لنيل بع� ��ض (الزبد) مث ًال ،ثم
اكت�شفوا احلقيق ��ة ال�صادمة� :سيا�سات ال�س ��وق احلرة �أكذوبة
كربى مثل ّ
كل الآيديولوجيات ،و�أنّ غري القادرين على �صناعة
حي ��اة ف�ضلى لهم ب�إرادته ��م الذاتية لن يقدّم لهم الآخرون �سوى
�أكيا� ��س من (املالب� ��س امل�ستعملة) بع ��د �أن �أوهموهم بفرادي�س
موعودة ماكانت �إال �سراب ًا.
الب ّد يف هذا ال�ش�أن من تقدمي فرو�ض العرفان وال�شكر جلهود
الدكت ��ور (حت�س�ي�ن رزاق عزيز) ال ��ذي يعم ُل بعزمي ��ة التكل و
الته ��د�أ يف ترجمة عيّنات منتخبة م ��ن الأدب الرو�سي املعا�صر
مب ��ا ميكن �أن يقدّم �ص ��ورة معقولة عن طبيع ��ة احلراك ال�سائد
يكتف ب�أن جع ��ل الأدب الرو�سي ميدان ًا
يف ه ��ذا الأدب ،وهو مل ِ
لرتجماته بل راح يرتجم �أعما ًال يف نطاقات معرفية �أخرى مثل
اللغويات (كتاب « �أ�سا�سيات نظرية اللغة والتوا�صل» مثا ًال).
قراءة �أعمال ورثة تول�ستوي املعا�صرين جتربة رائعة ،و�أراها
تتق ّد ُم كث�ي�ر ًا على �أعمال روائية عاملي ��ة معا�صرة بدت يل عقب
االنته ��اء من قراءته ��ا �ضرب ًا من مالعبة العب ��ث لأنها تفتقد ذلك
ال ��زاد الروحي املُ�ش ِبع الذي م ّكن الروائيني الرو�س املعا�صرين
من اجللو�س �إىل مائدة تول�ستوي العظيم وم�شاركتنا ب�أطايب
�أعمالهم الأدبية .
عانت رو�سيا – الأ ّمة ا�ستحاالت جيو�سيا�سية كبرى
نجمت عن �سطوة االتحاد ال�سوفييتي الجبارة
لكونه قوة عظمى �أعادت ر�سم الم�شهد العالمي
على ّ
ثم ح�صل ماح�صل في بداية
كل اال�صعدةّ ،
ت�سعينيات القرن الما�ضي عندما ّ
تفككت المنظومة
ال�سوفييتية (�أو جرى تفكيكها باال�صح) بفعل
�أالعيب عتاة ال�سيا�سة العالمية وتخاذل بع�ض
الرو�س من داخل قلب الأمة الرو�سية.

م�����ن دف����ت����ر م���ه���ات���ف���ات ال���م���وت���ى

*

دُ نى غايل
جدت ��ي مل تفه ��م غربته ��ا .مات ��ت ويف
حوزته ��ا هاتف ن ّق ��ال كان ��ت ت�ضعه على
الدوام حتت و�سادتها .مل �أت�صل بها ولو
ملرة واحدة .حال ��ة �شبه مر�ضية ،هي من
ات�صل! الأموات �أذكى.
كان ��ت املكامل ��ات الهاتفي ��ة يف املا�ض ��ي
تتطلب املرور بعاملة البدالة التي ت�ستلم
الرق ��م لك ��ي حت ��اول احل�ص ��ول يل عل ��ى
ّ
خط .كنت ط ��وال املكاملات ه ��ذه من�صتة
لأ�صوات عامالت البدالة ،وال �أتفاج�أ ،يف
الغالب حني تدخ ��ل علينا �إحداهن لتقول
كلماته ��ا املعه ��ودة ب�إهم ��ال وعمومي ��ة:
�س ّلم ��ي ،انته ��ى الوق ��ت! ال مته ��ل يف
الغالب الطرف�ي�ن ليودّعان بع�ضهما ،وقد
تظ � ّ�ل جدت ��ي ب�سمعه ��ا ال�ضعي ��ف ت�صيح
م ��ن جهتها ،م ��ن دون �أن تفق ��ه ما جرى.
فوبيا االت�صال ب�أهل ��ي الأحياء مل يلتفت
�إليه ��ا �أحدهم .تفاق َم الأمر بتقدّم ال�سنني،
البعيدين منهم على الأخ�ص .عجزتُ عن
تو�ضي ��ح الأم ��ر لأمي و�أب ��ي ،ومل يعجزا
ع ��ن �إقناعي ب�ض ��رورة تك ��رار املحاولة،
لرمبا �أفلح و�أُ�شف ��ى .كالهما ي�ؤمن الزال
ب�ض ��رورة التوا�ص ��ل .والزلن ��ا نره ��ق

كلم ��ات مث ��ل التوا�ص ��ل واملنف ��ى ب�ش ��كل
ال رحمة في ��ه .وال �أحد م ��ن الأطباء يفهم
مث ��ويل �أمامه ��م .ح�ض ��وري الكامل غري
ممكن ،قلت له ،م ��ا يعمّق الفهم اخلاطيء
ملا ي ��دور يف بال بع�ضه ��م .وبلغ الطبيب
ح� �دّا م ��ن العت ��ه لينعتن ��ي باال�ستع�ل�اء.
قبل ��تُ به وغ ��ادرت العي ��ادة تخفيا خلف
م ��ا ه ��و �أ�ش� � ّد م ��رارة .مب ��رور الوق ��ت
تت� ّأ�ص ��ل احلال ��ة ،وال يعد الأم ��ر وا�ضحا
متام ��ا ،ج�س ��دي كتل ��ة �صل ��دة ترف�ض �أن
علي
تتف ��كك باللحظ ��ة الت ��ي ي�ستوج ��ب ّ
فيها خماطبة �أحده ��م؟ الكالم لي�س �شيء
باملتن ��اول عل ��ى ال�سط ��ح .اللغ ��ة مُك ّفنة،
مقي ��دة ب�سل�سل ��ة انفع ��االت ومرمي ��ة يف
ق ��اع بئر عميق ،ال �أفع ��ل �إال امل�سك بحبله
الق�ص�ي�ر .اللحظ ��ة تكون �أك�ث�ر من كونه
زمن ��ا �أخ�ش ��ى �أال �أطل ��ع من ��ه ب�سهول ��ة.
طفول ��ة غائم ��ة ،توج� ��س ،ر�ضو� ��ض،
التبا�سات وخوف.
الهات ��ف الزال ي � ّ
�رن .عل � ّ�ي �أن �أفت ��ح
الكام�ي�را ،ه ��ي جتي ��د ا�ستخدامه ��ا ،رغم
�إنه ��ا ال تعت�شب غ�ي�ر الذكرى تلك اجلدة.
مل تتغ�ي�ر ت�سريح ��ة �شعره ��ا املجع ��د،
وال ميك ��ن �أن تتغ�ي�ر .تن�س ��دل جديلت ��ان
مموَّجت ��ان الآن عل ��ى ال�شا�ش ��ة �أمام ��ي،

تك�سّ ��رات مدهون ��ة ،ابت ��داءً م ��ن الف ��رق
حت ��ى الذي ��ل بلونه ��ا الأ�شي ��ب املُحن ��ى.
اليدان خم�ضبتان بزيت امل�شط اخل�شبي
والعين ��ان بفعل عتمة املا�ض ��ي تكادان ال
تنظران �إىل الهنا والهناك� ،شي ٌء من غري
املمكن يف اللحظة .رغم انه كان كذلك على
الدوام .كانت لها نظرة ال نعرف وجهتها.
ال «نك�س ��ر كوداته ��ا» فنق ��ول ان ��ه القلق،
وه ��ي ت�ؤك ��د ال�س ّر حني ال تب ��وح ب�شيء.
النظ ��رة ذاتها ثاقبة تف�ض ��ح الغرائز لدى
الآخري ��ن� .إ�ش ��ار ُة الرن�ي�ن عل ��ى ال�شا�شة
ّ
وتظل تك ��رر ال�صعود.
ترجت ��ف .ت�صعد،
ُّ
م ��ا لها يدي ترجت ��ف .كل �شيء م ّر ب�شكل
خاط ��ف ،رغ ��م طق�سها ال ��ذي كان يفر�ض
الب ��طء عل ��ى املدين ��ة .مل تتمك ��ن عجل ��ة
ع�صرن ��ا من ك�س ��ره ،و�سمعه ��ا كان ثقيال
فل ��م ت�أب ��ه لل�ضجيج .ولكن م ��ا املعنى ،ما
قيمته ،ها هي قد نزلت حتت ال�سطح رغم
كل هذا الهدي والرتاخي .وهذا البئر كم
�أ�ؤث ��ر �أن �أرمي بنف�س ��ي يف عتمته :كافية
لتجعلن ��ي �أهبط مثل مظ ّل ��ي �إىل قاعه .ال
تع ��رف جدتي ع ��ن هذا اله ��راء �شيئا ،من
الأر�ستقراطي ��ة �أن نتح ��دث ع ��ن العتم ��ة
وال�ض ��وء .عن ذك ��ورة و�أنوث ��ة ،طوّ عتْ
كال منها ل�صالح املوقف .و�إن فتحتُ ّ
خط

االت�ص ��ال لن تبا�شر حديثها معي بكلمات
ح ��ب وا�شتياق .قريبة ج ��دا من الأر�ض،
يف حياته ��ا ومماته ��ا� .إنها عل ��ى ال�سطح
وحتت ��ه ب�أقل م ��ن قلي ��ل ،يف كل �أوقاتها،
معنا وهن ��اك دائما .م ��كان بعيد مل تبذخ
يف و�صف ��ه لي�سه ��ل علين ��ا االق�ت�راب من
�صورت ��ه .لكنها حوّ لت احلو�ش يف بيتها
�إىل بح�ي�رة .ومل يغ � ْ�ب عنه ��ا �إن الو�ش� � َم
ّ
و�سن الذهب واال�سم لي�سوا هي.
لديه ��ا م ��ن الطاقة بع ��د ما يُبق ��ي جهازها
م�شحون ��ا .ال �ش ��يء وا�ضح عل ��ى �شا�شة
هاتفه ��ا املفط ��ورة عر�ض ��ا .ال�ص ��وت
”�صام ��ت” .ت�ش�ي�ر بابت�سام ��ة �إىل �س � ّ�ن
الذهب ،القاطع الناع ��م يف ف ّكها العلوي،
ت�ش�ي�ر عاليا �إىل ال�سماء وال �أفهم ما الذي
تري ��ده من ��ي ،هل ع ��ادت طفل� � ًة يف هواء
طلِق!
كنت �سعيدة ي ��ا جدتي؟ ال�سعادة ُتع ّد
هل ِ
بعدد اللقمات الطيبة.
مث ��ل م ��اذا؟ الطي ��ور� ،أ�شتهيه ��ا� ،أ�شت� � ّم
رائح ��ة كل م ��ا يط ��وف حينه ��ا ،والع ��وم
طوال وعر�ضا.
م ��اذا عن ��كِ يا ابنت ��ي ،هل تزوج � ِ�ت؟ ال يا
جدتي� .أعرف انها ف�ضيحة.
الف�ضيح ��ة �أن تبحث ��ي ع ��ن �ش ��يء ،غ�ي�ر

ع�ضال ِت ��ه �أو جيب ��ه� ،أعرفكِ  ،باله ��ا �أيتها
اخلائبة.
ه ��ي �أق ��رب �إىل املر�أة الن� �دّ ،النظرة التي
تعك� ��س اخليبة ،امل�سافة التي جت ّذر لي�س
غربتها ع ��ن املكان فح�س ��ب ولكن غربتنا
عن بع�ض.
ماذا ع ��ن �أحالم ��ك �أن � ِ�ت جدت ��ي؟ البيت،
نع ��م ،و�أن �أ�ضيع بني الأ�سماك والق�صب،
أرقب �أمي ،تفتح العجني وهي ت�سمع
�أن � َ
يتك�سر يف الف�ض ��اء ناعيا.
�صوتا ريفي ��ا ّ
�أح � ّ�ب �أن �أع ��وم بثوب ��ي ،ل ��ذة الن ��زول
�إىل امل ��اء احلل ��و ،زح ��ا ٌم ع ��ذب ،يلت�صق
ج�سم ��ي بالأج�س ��اد الأخرى ،م ��ع �أختي،
ه ��ي الوحي ��دة يل ،وحيدت ��ان يف الكون
والغروب يرمي بال�ص ��وت بعيدا ،واملاء
ثقي ��ل زيت ��ي �ساك ��ن ،نطف ��وا جميعن ��ا
يف �سع ��ادةٍ ال يعرفه ��ا الع ��امل� ،أن ��ا وهي
واحليوان.
مل ي ��درك �أح ٌد �أن ق ��دم الطفل ��ة كانت تط�أ
الق ��اع وتقف ��ز دفع ��ة واح ��دة �إىل �أعل ��ى
لت�أخ ��ذ نف�سا عميقا �آخر وتعود لتغو�ص.
كان ج ��ذر الطفلة مائي ��ا ،وطيبها من طني
قاع الهور .مل يكن منا َمنْ �أدرك ذلك.
* من �ضمن كتاب ي�صدر قريبا.
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اقــــرأ
الكتب يف حياتي

�ص ��در حدي ًثا ع ��ن دار املدى كت ��اب (الكت ��ب يف حياتي)،
لكولن ويل�سون ،برتجمة ح�سني �شويف ،حيث يقدم فيه
ويل�س ��ون ال�س�ي�رة الذاتية للكتب التي �أثرت عليه كثريا
طوال حياته .هذا الكتاب لي�س ا�ستعرا�ضا جافا "للكتب
العظيمة" التي �أثرت على ويل�س ��ون ،بل بالأحرى �سرد
لكيفي ��ة تكونه الأدب ��ي والفل�س ��في خالل فرتة �ش ��بابه،
خ�صو�ص ��ا ل�ش ��اب �س ��وف يقتحم عامل ال�ش ��هرة يف �سن
الـ 24بكتابه ذائع ال�ص ��يت الالمنتمي .ينظر �إىل كولن
ويل�س ��ون ،عل ��ى �أن ��ه ينتم ��ي �إىل جمموعة "ال�ش ��باب
الغا�ض ��بني" ،وهم جمموعة من ال�شباب املثقف املتمرد
قدموا عدة �أعمال م�سرحية يف اخلم�سينيات.

ع�شية ذكرى انقالب �شباط الأ�سود 1963

ب���ي���ت

ي��ح��ت��ف��ي ب��ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة ت���وف���ي���ق م��ن�ير
احتف��ى بيت امل��دى يف �ش��ارع املتنب��ي ،ام���س االول اجلمعة ،بال�شخ�ص��ية
الوطنية توفيق منري ،الذي اغتاله انقالبيو �ش��باط عام  ،1963يف �ص��فحة
�س��وداء م��ن ت�أري��خ الع��راق ،والت��ي �ش��هدت اغتي��ال وت�ص��فية املئ��ات من
ال�شخ�ص��يات الوطنية .وحتدث مدير اجلل�س��ة الباحث رفعت عبد الرزاق
عن ف�ضائ��ع انقالب  ،1963والذي �سقط من خالل��ه الكثري من ابناء �شعبنا

ومنه��م م��ن ال�شخ�صيات الوطني��ة وال�شخ�صيات التي لعب��ت دورا يف تاريخ
احلرك��ة الوطني��ة العراقي��ة ،م�شريا اىل ان بي��ت املدى احتف��ى بالعديد
منه��م ومن بينهم الزعيم عبد الكرمي قا�سم وعدنان الرباك و�سالم عادل
و�آخري��ن ،واليوم اخرتن��ا ان نحيي ذكرى �شهيد من �شه��داء هذا االنقالب
الدموي وهو اال�ستاذ توفيق منري.

 ب�سام عبد الرزاق
الدكت ��ور �س ��يف القي�س ��ي ق ��ال ان
توفي ��ق منري ه ��و من موالي ��د عانة
عام  ،1915ويعلم الكثري ان ق�ضية
املوالي ��د وع ��دم �ض ��بطها ه ��ي م ��ن
�أه ��م اال�ش ��كاليات الت ��ي كان يعاين
منه ��ا الع ��راق ،ال�س ��يما يف العه ��د
العثماين وحتى بداي ��ات االحتالل
الربيطاين ،وه ��و من عائلة مالكني
وعائلة فيها اقطاب من ال�ش ��يوعيني
والبعثيني.
وا�ض ��اف ان "توفيق �أكمل درا�سته
االبتدائية ثم التح ��ق بدار املعلمني
االبتدائي ��ة ليك ��ون ج ��زءا م ��ن
ال�س ��لك الرتب ��وي معلم ��ا يف عانة،
لك ��ن طم ��وح توفي ��ق من�ي�ر مل ينته
عن ��د ح�ص ��وله عل ��ى دار املعلم�ي�ن
االبتدائي ��ة ،حي ��ث التح ��ق بعده ��ا
الكم ��ال االعدادي ��ة وم ��ن ث ��م كلي ��ة
احلق ��وق يف ع ��ام  1938ليتخ ��رج
يف ع ��ام  ،1941وميار� ��س مهن ��ة
املحام ��اة ،وب ��د�أت بواكري ن�ش ��اطه
ال�سيا�س ��ي يف كلي ��ة احلقوق عندما
بد�أ يتقرب اىل التيارات ال�سيا�س ��ية
الوطنية �آنذاك وكان من امل�ؤ�س�سني
حلزب ال�ش ��عب والذي كان ير�أ�س ��ه
ابن عمه عزيز �شريف وا�صبح نائبا
لرئي�س احلزب.
و�أكم ��ل ان "م ��ن ب�ي�ن االم ��ور التي
ت�صدى لها توفيق منري وهو مازال
يف بواكري �شبابه هي ق�ضية الدفاع
ع ��ن ال�شخ�ص ��يات الوطني ��ة ،فه ��و
كان ج ��زءا م ��ن املحام�ي�ن املدافعني
عن يو�س ��ف �س ��لمان يو�س ��ف (فهد)
م�ؤ�س ���س احل ��زب ال�ش ��يوعي
العراق ��ي ،وانت ��م تعلم ��ون ان هذه
تهمة ت ��ودي ب�شخ�ص ��ها واملدافعني
عن ��ه اىل ال�س ��جن ،وكان م�ش ��اركا
ومقدم ��ا للكث�ي�ر م ��ن املقرتح ��ات
ح ��ول حماكمة فهد ،ا�ض ��ف اىل ذلك
ان الق ��رار كان قطعي ��ا يف م�س� ��ألة
فه ��د� ،ش ��ارك كذل ��ك يف الدف ��اع عن
الوطني�ي�ن يف وثبة كان ��ون الثاين
مم ��ا دف ��ع حكومة �ص ��الح ج�ب�ر ان
تعتق ��ل توفيق من�ي�ر ويتم نفيه اىل

ع�ي�ن التمر ،ه ��ذا االمر دف ��ع توفيق
من�ي�ر اىل ان يك ��ون اك�ث�ر حر�ص ��ا
عل ��ى موا�ص ��لة ه ��ذا اله ��دف ال ��ذي
ا�ص ��بح ج ��زءا مالزم ��ا ل�شخ�ص ��يته
كحال ال�شخ�صيات االخرى ،ليعمل
يف ال�ص ��فوف املتقدم ��ة من احلركة
الوطنية العراقية وكان له دور عام
 1952وال�سيما انتفا�ضة  1952بل
ور�ش ��ح احل ��زب ال�ش ��يوعي توفيق
من�ي�ر وانيطت ب ��ه وزارة الداخلية
وكان �س ��كرتري احل ��زب �آن ��ذاك
الراحل بهاء الدين نوري.
م ��ن جانب ��ه ق ��ال الدكت ��ور عل ��ي
الرفيع ��ي ان "توفي ��ق من�ي�ر عم ��ل
من ��ذ بواك�ي�ر �ش ��بابه يف احلرك ��ة

الوطني ��ة ب�س ��بب ارتباط ��ه بعائلة،
كما مت ذكره ،عائل ��ة لها اهتماماتها
الوطنية وب ��رزت �شخ�ص ��ياتها يف
ال�س ��احة من ��ذ ثالثيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،ابن عمه املرحوم اال�ستاذ
عزي ��ز �ش ��ريف واملرحوم اال�س ��تاذ
عبد الرحيم �شريف واخرين.
وا�ش ��ار اىل ان "توفي ��ق منري متيز
بالن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي وكان له دور
يف احلركة الوطنية ،واي�ضا دوره
كان وا�ض ��حا يف جمل� ��س ال�س ��لم
العراق ��ي ،وهو من امل�ؤ�س�س�ي�ن يف
امل�ؤمتر االول حلركة ال�س�ل�ام التي
عقدت يف عام ."1954
ب ��دوره حت ��دث الدكت ��ور ح�س ��ان

عاكف ع ��ن حمطات من الذاكرة مما
قر�أه و�س ��معه ع ��ن الراح ��ل توفيق
منري ،من ا�ص ��دقائه وم ��ن االقارب
ومن جايله وعا� ��ش معه يف فرتات

خمتلفة من حياته.
وذك ��ر عاكف انه "يف فرتة الطفولة
يف اج ��واء العائل ��ة مازل ��ت اتذك ��ر
كان هن ��اك ثالثة رج ��ال عندما تذكر

ا�سما�ؤهم تذكر بخ�صو�صية من بني
كل ا�س ��ماء رجال العائل ��ة الكثريين
ب�ش ��يء من ال�شجن واحلزن وبهالة
ي�ش ��وبها الغمو� ��ض ،وكان ��ت ه ��ذه
الهال ��ة وه ��ذا الغمو� ��ض يرتب ��ط
بكونه ��م رج ��ال غائب ��ون ،يف وقت
الح ��ق وبال�ض ��بط بعد ث ��ورة متوز
عرفت من هم ه�ؤالء الرجال الثالثة
الغائب�ي�ن الذي ��ن كان ��ت عوائلن ��ا
ت�س ��تذكرهم ب�ش ��يء م ��ن االح�ت�رام
واي�ض ��ا م ��ن احل ��زن ،كان ه� ��ؤالء
الثالث ��ة ه ��م توفي ��ق من�ي�ر وعزيز
�شريف وعبد الرحيم �شريف ،وكان
عب ��د احل ��رمي �ش ��ريف احد ك ��وادر
احلزب ال�شيوعي العراقي املتقدمة
واعتقل بعد انتفا�ضة  ،1952وبعد
فرتة اعتقاله نفي لق�ضاء بدرة".
وذكر عاك ��ف ان "موقف توفيق من
عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ،يف احلقيق ��ة،
ال يخلو م ��ن احرتام متب ��ادل ولكن
بنف� ��س الوق ��ت ع ��دم قناعة ب ��كل ما
يق ��وم ب ��ه كل واح ��د منهم ��ا ،وكان
جريئ ��ا باحلدي ��ث م ��ع عب ��د الكرمي
قا�س ��م ولكن ��ه كان معجب ��ا بعب ��د
الكرمي ويتحدث مع االخرين الذين
يوجهون النقد لعبد الكرمي ويقول
له ��م ال حتق ��دوا علي ��ه النه ان�س ��ان
طي ��ب وخمل� ��ص وبعي ��د ع ��ن اي ��ة
م�ص ��لحة �شخ�ص ��ية وحتى اخطاءه
ب�سبب كونه لي�س �سيا�سيا".
ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للح ��زب
ال�ش ��يوعي العراقي ف ��اروق فيا�ض
عق ��ب عل ��ى مالحظة عاك ��ف بالقول
ان "م ��ا حتدث ب ��ه الدكتور ح�س ��ان

عاك ��ف ،بق ��ول توفيق من�ي�ر عندما
حت ��دث عن عبد الكرمي قا�س ��م وقال
مهما انح ��رف ف�أنه يبقى �شخ�ص ��ية
وطنية فانه مل يكن انحرافا بدوافع
طمع �شخ�صي او بت�أثري من اخلارج
ولك ��ن لقل ��ة خربت ��ه ال�سيا�س ��ية
وب�ساطته يف ادارة احلكومة".
وذك ��ر ان "اية مراجعة تاريخية اذا
كان ��ت بعيدة امل ��دى او قريبة املدى
فه ��ي مراجع ��ة م ��ن �أجل احلا�ض ��ر
وامل�س ��تقبل بالتايل من ينطلق بهذا
التاري ��خ فه ��و ينطل ��ق م ��ن موق ��ف
�سيا�سي حا�ضر ومن بنى اجتماعية
وطبقية ينتمي لها اذا كان واعيا او
غري واعي".
هن ��اك حم ��اوالت كثرية م ��ن خالل
االع�ل�ام وامل�ؤ�س�س ��ات االخ ��رى
لت�ش ��ويه التاريخ العراقي املعا�صر
بال ��ذات ،لك ��ون الكث�ي�ر م ��ن ه ��ذه
الق ��وى لي� ��س له ��ا ن�ض ��ال ب ��ارز ملا
يطم ��ح له ال�ش ��عب العراق ��ي وطنيا
ودميقراطيا ،لذل ��ك هناك حماوالت
لتغيي ��ب ه ��ذا التاري ��خ وه ��ذه
ال�ش ��خو�ص ،وكم ��ا تفع ��ل امل ��دى
با�س ��تذكار هذه ال�شخ�صيات امتنى
من امل�ؤ�س�س ��ات االخ ��رى االعالمية
ان تعمل على تر�س ��يخ هذه الذاكرة
امل�ض ��يئة يف ن�ض ��ال ال�ش ��عب
العراقي".
م ��ن جانب ��ه حت ��دث اخلب�ي�ر
االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل انطوان
ع ��ن العالق ��ة ب�ي�ن توفي ��ق وكام ��ل
قزاجني ونفيهما ،فق ��د حدثت هذه
العملي ��ة اثر النهو�ض الذي ح�ص ��ل
يف ال�ش ��ارع العراق ��ي وحاول ��ت
حكوم ��ة ن ��وري ال�س ��عيد ب�ش ��تى
الط ��رق ايق ��اف اي ��ة عملي ��ة تغيري،
وكان �شرط نوري ال�سعيد بالعودة
هو حل املجل�س النيابي.
وب�ي�ن ان ��ه "اذك ��ر انه عندم ��ا اخذو
توفي ��ق وكام ��ل اىل اح ��دى القرى
الرتكي ��ة اخ ��ذا معهم ��ا حفن ��ة م ��ن
الرتاب واحتفظا ب ��ه هناك وعندما
رجع ��ا املرح ��وم كام ��ل قزاجني يف
�ش ��هادته امام املحكمة عر�ض حفنة
الرتاب امام املحكمة".

التجربة التي عا�شتها املغرب
خالل الأيام املا�ضية تثبت �أن
الفعل الب�شري املحب ميكن
�أن يفعل الكثري �إذا توافرت له
النوايا ال�صادقة ،حيث تبدو
حكاية الطفل "ريان" منوذج ًا
جديد ًا للب�شرية ،منوذج ًا يحرتم
الإن�سان ويقدر قيمة احلياة،
منوذج ًا ي�سهر �أيام ًا ال يوم ًا ،من
�أجل �إنقاذ طفل �صغري تقطعت
به �آمال احلياة ،لقد �شهدت بلدان
العامل ،مناذج م�شرفة من حب
احلياة ،و�شاهدنا مناذج مثل
مانديال ويل كوان وال�شيخ زايد
ومهاتري حممد يقودون �شعويهم
�إىل احلرب على الفقر واجلهل
والأمية ،واال�ستعباد ،كل منهم
قدم منوذج ًا م�شرف ًا للب�شرية :يل
كوان يو يف �سنغافورة ،ومهاتري
حممد يف ماليزيا ،وال�شيخ زايد
يف الإمارات و�أبطال ال�صني
الذين �صنعوا جمد ال�صني
احلديثة وازدهارها �أي�ض ًا..
وارجوك ال ت�س�ألني عن حالنا فال
نزال ننتظر النهاية "ال�سعيدة"
جلل�سة الربملان الأوىل ،ونت�شوق
للنهاية املمتعة للم�سل�سل الدرامي
الطويل "الإ�صالح" وبانتظار
م�سل�سل اكرث امتاعا بعنوان "�أنا
الأكرب"!!.
دائم ًا ما ي�س�ألني ق ّراء �أع ّزاء عن
�سبب حديثي الدائم عن جتارب
ال�شعوب ،والبع�ض منهم يلومني
وهو يقول ،مبحبّة ،هل تتوقع � ّأن
�سا�ستنا وم�س�ؤولينا يقر�أون؟ �أنا
يا �أ�صدقائي الأعزاء ال �أكتب من
�أجل ال�سا�سة الذين ال يفرقون بني
علي الوردي و�سعدون ال�ساعدي،
ول�ست �أريد من م�س�ؤولينا الأكارم
�أن مي�ضوا �أعمارهم يف تقليب
�صفحات الكتب ،وقراءة جتربة
باين �سنغافورة ،ك ّل ما �أريده
و�أمتناه �أن �أ�شاهد م�س�ؤوال
يختنق بالعربات وهو يرى طفال
عراقيا نازحا حتا�صرة الثلوج ،
�أو تدمع عيناه على م�شهد مقتل
�شاب تظاهر من اجل الوطن ،
ما �أطمح �إليه ،هو نواب و�سا�سة
يعرفون معنى املواطنة ،ال �أقبل
�أن يتح�سّ ر العراقي وهو ي�سمع
�أن املغرب باكملها ت�سعى النقاذ
طفل .
يا �أ�صدقائي الأع ّزاء� ،أنا و�أنتم
مواطنون يف بلد �ضعيف
ي�ستقوي عليه �سا�سته و�إخوانهم
ورفاقهم ،كنت �أم ّني النف�س
مب�س�ؤول من امل�ؤمنني على �شاكلة
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
وهو يعلن ان هدفه ان يكون الفقر
�صفرا يف بالد املليار والن�صف
مليار.
لي�س �صحيح ًا �أن الإكثار من
اخلطابات يحوّلها �إىل حقيقة ..ف�إذا
تقول �إننا يجب �أن ن�شكل حكومة
توافقية ،يف الوقت الذي كنت ت�صر
ان الحل مل�شاكل العراق �إال بحكومة
اغلبية ،و�أن تكتب يف تويرت �أن
انتخابنا و�سط هذه الظروف
ال�صعبة جاء من �أجل النهو�ض
باملهام وقطع الطريق على الفا�سدين
واملتالعبني مبقدرات الوطن ،من
حقنا �أن ن�س�ألكم ايها ال�سادة� ،أمل
تكن ال�سنوات الت�سعة ع�شر املا�ضية
كافية لبناء البالد والنهو�ض بها.
طفل واحد تقف املغرب ب�أكملها
لإنقاذه فيما تخلى م�س�ؤولونا
عن �إنقاذ اطفال ون�ساء �سنجار
الذين حتولت حياتهم اىل م�أ�ساة،
ال�سيا�سي احلقيقي يفتح طرق
احلياة مع مواطنيه ،فيما ي�شيد
�سا�ستنا �سدود ًا بينهم وبني النا�س
تكرب يوم ًا بعد يوم.

املبعوثة الأممية خالل زيارتها موقع �أور التاريخي :حان الوقت لأن ي�ستثمر العراق تاريخه الثقايف الثـري
 فالح زكي
المخ ��رج التلفزيوني المقيم ف ��ي امريكا
ي�س ��تعد الخ ��راج م�سل�س ��ل بعن ��وان
"العوال ��ي" ،كت ��ب ق�ص ��ته� ،س ��يناريو
وحوار مثنى �صبري ،اكد زكي ان "فكرة
الم�سل�س ��ل ترمز �إلى م�شروع بناء الوطن
الذي تعر�ض للدمار ،وكيف يتمكن العقل
الراج ��ح ذو الخط ��ط الت�أملية م ��ن �إنجاز
مدين ��ة ح�ض ��ارية ،ف ��ي خ�ض ��م ال�ص ��راع
والمعاناة".
 ب�شير الماجد
المخرج ال�س ��ينمائي �ش ��ارك في ع�ضوية
لجن ��ة تحكي ��م مهرج ��ان ال�س ��ينما �ض ��د
االرهاب بن�سخته ال�ساد�سة والذي اختتم
فعاليات ��ه ف ��ي �أربي ��ل الخمي�س الما�ض ��ي
وتناف� ��س عل ��ى جوائ ��زه  42فيلم� � ًا.
عالج ��ت ق�ض ��ايا تتعل ��ق بالإره ��اب م ��ن
منظ ��ور ثقافي ج�س ��دت افالم �س ��ينمائية
ق�صيرة لمخرجين �ش ��باب ،منها الروائي
والت�س ��جيلي واالنيمي�ش ��ن .وت�ض ��منت
فعالي ��ات المهرج ��ان بالإ�ض ��افة لعرو�ض

الأف�ل�ام حف ��ل توقي ��ع كت ��اب للباح ��ث
وال�سينمائي مهدي عبا�س ،و�إقامة ندوة
حواريَّة عن الإرهاب والتطرف.

 عالء الماجد
الأديب وال�صحفي زاره وفد من االتحاد
العام للأدباء والك ّت ��اب في العراق ببيته
ف ��ي بغداد ،بع ��د تعرّ�ض ��ه لجلط ��ة لعينة
�أقعدت ��ه المن ��زل ..وقد نقل الوفد با�س ��م
�أدب ��اء الوط ��ن خال�ص التحايا ،و�أ�س ��مى
الدع ��اء ل ��ه بال�ش ��فاء ،وتم ��ام العافي ��ة،
وعودته �إلى و�س ��طه وجريدته (االتحاد
الثقافي) الذي ينتظره بلهفة و�شوق.

متابعة املدى
تع� � ُّد ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن موطن� � ًا
للح�ض ��ارات القدمي ��ة ،كم ��ا يت�ض ��ح ذل ��ك
م ��ن املواقع الأثري ��ة املنت�ش ��رة يف �أنحاء
الع ��راق اليوم .و ُترثي العديد من املواقع
ذات الأهمي ��ة الثقافي ��ة الكب�ي�رة تاري ��خ
ه ��ذا البل ��د وحا�ض ��ره .و ُتع ُّد مدين ��ة �أور
يف جنوب ��ي الع ��راق �إحدى تل ��ك املعامل.
قالت املمثلة اخلا�ص ��ة للأمني العام للأمم
املتح ��دة جين�ي�ن هيني�س-بال�س ��خارت
خالل جولة لها م�ؤخر ًا يف جنوبي العراق
زارت �ض ��منها مدينة �أور التاريخية�" :إن
امل�ش ��ي على �أر�ض كانت منذ �آالف ال�سنني
يف مرك ��ز العامل له ��و �أمر يجل ��ب الرهبة
والإعج ��اب .ه ��ذا م ��كان يجب عل ��ى املرء
ر�ؤيته"� .إن ما�ض ��ي العراق الرثي ال يقل
�أهمي ��ة عن ثروت ��ه النفطية الي ��وم ،حيث

الطقس

ميك ��ن للخربة املنا�س ��بة وجه ��ود التنمية
ج ��ذب العديد من الزائري ��ن وخلق فر�ص
عم ��ل حملي ��ة وحتقي ��ق دخ � ٍ�ل لي�س ��اعد
اقت�صاد العراق على االبتعاد عن االعتماد
الكام ��ل عل ��ى عائ ��دات النفط .و�أ�ش ��ارت
ال�س ��يدة هيني�س-بال�س ��خارت �إىل �أن

الع ��راق "يتمتع ب�إمكانيات غري م�س ��تغلة
هائل ��ة ،كون ��ه حم ��ط اهتم ��ام الزائري ��ن
وال�س ��واح .ون�ش ��جع ال�س ��لطات املحلي ��ة
والوطني ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن عام ��ة ال�ش ��عب
العراق ��ي ،عل ��ى االعتزاز باكت�ش ��اف هذه
الرثوة" .ومتثل مدينة �أور الأثرية معلما

مهم ��ا على م�س ��توى الع ��راق وتع ��د قبلة
لل�س ��ائحني القادم�ي�ن �إليها ،ملا ت�ش ��تهر به
من مواقع واكت�شافات مهمة مثل القيثارة
الذهبية وغريه ��ا ،عالوة عل ��ى الزقورة،
بالإ�ض ��افة �إىل املكانة الدينية لهذه املدينة
كونه ��ا مول ��د النب ��ي �إبراهي ��م بح�س ��ب

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احلرارة تنخف� ��ض قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

الكتب الدينية امل�س ��يحية ،كم ��ا ي�ؤكد ذلك
املتخ�ص�ص يف الآثار بالل املو�سوي.
ويطمح القائمون على اثار اور ب�أن تكون
الزقورة مثل �أي معلم �أثري مهم كالبرتاء
يف الأردن �أو الأهرامات يف م�ص ��ر كونها
دخلت قائمة الرتاث العاملي م�ؤخرا لتنال
مزي ��دا م ��ن االهتم ��ام واملتابع ��ة م ��ن قبل
اجلهات امل�س� ��ؤولة .وتعترب الزقورة الآن
هوية و�أيقونة تاريخية وح�ض ��ارية لبالد
وادي الرافدين و َمعلما �أثريا و�س ��ياحيا،
ولي�س ��ت الزقورة املكان الأث ��ري الوحيد
داخ ��ل مدين ��ة �أور ،فهناك املق�ب�رة امللكية
التي ت�ض ��م املل ��ك �ش ��ولكي ومعبد دب الل
ماخ وبي ��ت النبي �إبراهيم عليه ال�س�ل�ام،
و�أي�ض ��ا باملدين ��ة بي ��ت �أنخدوان ��ا (�أول
�ش ��اعرة بالتاريخ) و�آث ��ار �أخرى مهمة مل
تكت�شف بعد.
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