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رد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي على اتهام احلكومة بعرقلة تنفيذ االتفاقية
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ب�أنها تعرقل االتفاقية ال�صينية".
و�أ�ضاف الكاظمي ،ان "اجلميع تابع يف الأ�سبوع املا�ضي �أول م�شروع �شرعنا
فيه هو م�شروع بناء  1000مدر�سة يف عموم العراق".
وت�ساءل رئي�س الوزراء "كيف ميكن �أن تعرقل احلكومة هذه االتفاقية؟ بينما يف
احلقيقة هي قد �شرعت يف تنفيذها و�ضمن �أهم م�شروع من م�شروعات الرتبية؟".
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خطة احتالل مقاعد ال�صدريين في مهب "الن�صاب القانوني"

"التن�سيقي" ي�سعى لتمرير النواب البدالء
تحت الق�صف التركي!

 بغداد /تميم الح�سن

ال�سيا�سية ،با�ستثناء الإطار التن�سيقي.
وق ��د يف�ش ��ل "الإط ��ار" يف متري ��ر النواب
الب ��دالء ،الن مقاع ��ده متث ��ل كم ��ا ه ��و
مع ��روف بـ "ثلث اع�ضاء جمل�س النواب"،
فيم ��ا يتطل ��ب عق ��د اجلل�س ��ة عل ��ى االق ��ل
ثلث ��ي اع�ض ��اء املجل� ��س ،بح�س ��ب اللجنة
القانونية.
ول ��ن يتمكن الإط ��ار التن�سيقي من حتقيق

حت ��ت �ستار "الق�صف الرتكي" يريد جناح
م ��ن فريق الإطار التن�سيق ��ي ،الذي يواجه
خالف ��ات داخلي ��ة ،متري ��ر ب ��دالء الن ��واب
ال�صدريني الذين ا�ستقالوا م�ؤخر ًا.
وتدور �شكوك حول امكانية عقد اجلل�سة،
حي ��ث مل يت�أك ��د حتى االن ح�ض ��ور القوى

الع ��دد االخ�ي�ر (ثلث ��ي املقاعد) حت ��ى بعد "جل�سة طارئة" ،الذي بدوره حددها يوم
اداء الن ��واب اجل ��دد اليم�ي�ن الد�ستورية ،اخلمي�س املقبل.
حيث يتوقع "التن�سيقي" ان تعرب مقاعده وفيم ��ا مل يذكر بي ��ان املجل� ��س �سبب طلب
حينها ال� �ـ  160يف �أح�سن االحوال ولي�س الن ��واب اخلم�سني عقد اجلل�س ��ة الطارئة،
ك�شف "التن�سيقي" ب ��ان االولوية للجل�سة
الثلثني.
وبحركة ا�ستباقية ،ق ��دم  50نائب ًا ،يتوقع �ستك ��ون ل� �ـ "ب ��دالء ال�صدري�ي�ن" �أكرث من
انه ��م م ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي ،طلب ��ا اىل مناق�شة الق�صف الرتكي.
 التفا�صيل �ص3
رئي� ��س الربملان حمم ��د احللبو�س ��ي بعقد

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

منظمة �أميركية %80 :من
الم�سيحيين غادروا العراق
 ترجمة :حامد �أحمد
ك�شف تقرير �أمريكي عن هجرة  %80من امل�سحيني
منذ تغيري النظ ��ام ال�سابق يف عام  ،2003الفتة �إىل
�أنه ��م يعي�ش ��ون يف �أو�ض ��اع �إن�سانية �صعب ��ة �سواء
داخ ��ل الع ��راق �أو خارجه ،مو�ضح� � ًا ان �أبناء املكون
يف ال�ش ��رق الأو�سط بنحو ع ��ام يواجهون التع�صب
واال�ضطهاد.
وذكر تقري ��ر ل�صحيفة (�أراب ديلي نيوز) الأمريكية،
�أن "م�ؤ�س�س ��ة (فرمي) الأمريكي ��ة للإغاثة وامل�صاحلة
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط �أ�ص ��درت تقري ��ر ًا ع ��ن �أو�ضاع
العراقي�ي�ن الإن�ساني ��ة ب�ش ��كل ع ��ام وخ�صو�ص ��ا

امل�سيحي�ي�ن منه ��م الذي ��ن نزح ��وا من دياره ��م داخل
الب�ل�اد وخارجها خالل اجتياح تنظيم داع�ش للعراق
ع ��ام  ،2014م�ش�ي�رة اىل ان � 67أل ��ف م�سيح ��ي م ��ا
يزالون يعي�شون كالجئني خارج البلد".
ونق ��ل التقرير عن �سوزان غري ��ر ،مديرة تنفيذية يف
م�ؤ�س�س ��ة (ف ��رمي) الأمريكي ��ة ،الق ��ول �إن "امل�سيحية
تعي�ش يف ازمة مبنطقة ال�شرق الأو�سط".
و�أ�ضافت غرير� ،أن "العراق ما يزال يعاين من تبعات
احل ��رب والعنف الطائفي وان كث�ي�را من امل�سيحيني
ت�ض ��رروا كث�ي�را ب�سب ��ب التع�ص ��ب واال�ضطه ��اد يف
منطقة ال�شرق الأو�سط".
 التفا�صيل �ص2

العمليات الم�شتركة :اختراق داع�ش
ا�ستغرق عام ًا كام ًال
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت قيادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة �أن احل�صول على
قاع ��دة بيان ��ات تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ا�ستغرق
جه ��د ًا ملدة ع ��ام كامل.وق ��ال املتحدث با�س ��م القيادة
حت�سني اخلفاجي� ،إن "اجلهد الذي تقوم به وكاالت
اال�ستخبارات وعلى ر�أ�سه ��ا وكالة التحقيقات لي�س
وليد ال�ساعة �إمنا تخطيط ا�ستمر لنحو �سنة".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي ،ان "النتائ ��ج ب ��د�أت تظهر يف
الوقت احلايل من خ�ل�ال التن�سيق العايل واملتابعة
امل�ستمرة خلاليا تنظيم داع�ش الإرهابي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "قي ��ادة العمليات �أكدت يف �أكرث من
مرة ب�أن الأجه ��زة الأمني ��ة واال�ستخبارية اخرتقت

التنظيم وو�صل ��ت �إىل اخلط ��وط الأمامية و�أوقفت
الكث�ي�ر م ��ن الهجم ��ات".ور�أى اخلفاج ��ي� ،أن "هذا
اجن ��از كب�ي�ر ،و�أن �آخ ��ر م ��ن مت الو�ص ��ول �إليه هو
�إرهاب ��ي م�س�ؤول ع ��ن جميع الهجم ��ات التي حدثت
عل ��ى اخل ��ط ال�سريع ،وهو عبد العظي ��م ريا�ض عبد
العري ��ان امللقب ب�أب ��و عمر ال�سليم ��اين وغري اللقب
�إىل �أب ��و من�ص ��ور ،وهو م ��ن عائلة �إرهابي ��ة وتقلد
عدة منا�ص ��ب يف التنظيم".وبني� ،أن "عبد العريان
خريج الدرا�سة املتو�سط ��ة و�شغل من�صب امل�س�ؤول
الأمني لقاط ��ع الفلوجة يف داع�ش ومن ثم امل�س�ؤول
الع�سكري ومن ثم نائب وايل االنبار ،ومن ثم توىل
من�صب وايل االنبار".
 التفا�صيل �ص3

موجة ترابية ت�ضرب بغداد وتنتهي غد ًا
 بغداد /المدى
�أف ��ادت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة بتعر� ��ض بغداد
ومناط ��ق �أخ ��رى �إىل عوا�ص ��ف ترابي ��ة الي ��وم
الأربعاء داعية �إىل غلق النوافذ والأبواب وعدم
التنقل خ�شية وقوع حاالت اختناق.
مدي ��ر ق�سم التنب�ؤ اجلوي حي ��در حبيب ،قال �إن
"املنخف� ��ض احل ��راري بد�أ بال�ضع ��ف من م�ساء
�أم�س الثالث ��اء؛ ب�سبب تقدم كتل ��ة هوائية جافة
ومعتدل ��ة مرافق ��ة للمرتف ��ع اجل ��وي الق ��ادم من
البحر املتو�سط".
و�أ�ض ��اف حبي ��ب ،ان "الكتل ��ة �س ��وف تت�سب ��ب
بطق� ��س مغ�ب ّ�ر مع ح ��دوث عوا�ص ��ف ترابية يف
عدة �أماك ��ن من البالد مع ري ��اح �ستكون �شمالية
غربية معتدلة �إىل ن�شطة ال�سرعة من � 30إىل 40
كم يف ال�ساعة.
و�أ�شار� ،إىل �أن "العوا�صف الرتابية بد�أت م�ساء
�أم� ��س يف مناط ��ق �شمايل �ص�ل�اح الدين وغربي
االنبار ونينوى واربيل ودياىل".
ولف ��ت حبي ��ب� ،إىل �أن "عوا�ص ��ف ترابية �ستبد�أ
ت�أثريها اليوم الأربعاء على مناطق جنوبي �صالح

الدين وبغداد وغرب ��ي االنبار وكربالء وبابل".
و�أو�ضح� ،أن "هذه العوا�صف �ستكون متو�سطة
�إىل �شدي ��دة وتتح ��رك م�س ��ا ًء �إىل املناط ��ق
اجلنوبي ��ة لت�شم ��ل ذي ق ��ار واملثن ��ى ومي�س ��ان
و�صو ًال �إىل الب�صرة".
ويوا�ص ��ل حبي ��ب� ،أن "زوال ه ��ذه العوا�ص ��ف
تدريجي� � ًا �سيبد�أ �صباح اخلمي� ��س" ،م�شدد ًا على
�أن "م ��دى الر�ؤي ��ة �سيك ��ون خ�ل�ال العوا�ص ��ف
الرتابي ��ة �أقل من �ألف م�ت�ر� ،أما اثناء الغبار ف�أنه
�سيكون من � 2إىل  4كم".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ه ��ذه الأجواء �س ��وف يرافقها
انخفا� ��ض يف درجات احلرارة بحدود من � 5إىل
 8درج ��ات بداية من �أم�س الثالثاء" ،م�شدد ًا على
�أن حالة ع ��دم اال�ستقرار يف اجلو �سوف ت�ستمر
ليومي الأربعاء واخلمي�س".
وم�ض ��ى حبي ��ب� ،إىل ان "درج ��ات احل ��رارة
�ستعاود بعد ذل ��ك االرتفاع التدريج ��ي" ،م�ؤكد ًا
ان "الهيئ ��ة تنب ��ه �إىل ع ��دم اخل ��روج خ�ل�ال
العوا�ص ��ف الرتابية مع غل ��ق النوافذ والأبواب
لتجن ��ب االختناق خ�صو�ص� � ًا م�صابي الأمرا�ض
التنف�سية".

ال�س��ياحة والثقاف��ة ال�س��ياحية
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ن�ضوب مياه �سقي الب�ساتين ب�سبب �سيا�سات دول الجوار المائية ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

ت��وق��ف ال��م��ب��اح��ث��ات م���ع ت��رك��ي��ا و�إي�������ران ب�����ش���أن ال��م��ي��اه

وق ��ال م�ست�ش ��ار ال ��وزارة عون ذي ��اب� ،إن
بغداد /المدى
"وزارة امل ��وارد املائي ��ة طلبت من وزارة
ذكرت وزارة امل ��وارد املائية �أن املباحثات اخلارجي ��ة �أن تتح ��رى ع ��ن �أ�سب ��اب عدم
م ��ع تركي ��ا و�إي ��ران ب�ش� ��أن ازم ��ة املي ��اه قيام تركي ��ا بار�سال مبعوثه ��ا �إىل العراق
متوقف ��ة ،داعي ��ة �إىل ا�ستئنافه ��ا ب�أ�س ��رع للتباحث ب�ش�أن املياه".
و�أ�ض ��اف ذياب� ،أن "ه ��ذا املبعوث كان من
وقت.

كـتـب �أحـبـّهـا �آيـنـ�شتـايـن
ٌ
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التخطيط ت�ستعد لإطالق �سيا�سة �سكانية لتنظيم الن�سل
 بغداد /ح�سين حاتم

ت�ستعد وزارة التخطيط لو�ضع �سيا�سات
�سكاني ��ة بعي ��دة امل ��دى لتنظي ��م الن�س ��ل،
م�ش�ي�رة اىل ان الع ��راق �أ�صب ��ح قريبا من
النافذة الدميوغرافية.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة عب ��د
الزه ��رة الهن ��داوي يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "وزارة التخطي ��ط تعم ��ل
عل ��ى حتديد ال�سيا�س ��ات ال�سكانية بعيدة
املدى يف الع ��راق لل�سن ��وات املقبلة وفقا
للمتغريات".
وا�ضاف الهن ��داوي� ،أن "الع ��راق �أ�صبح
قريب ��ا من الناف ��ذة الدميوغرافية" ،مبينا
�أن "ال�شريحة االكرب من ال�سكان هم الفئة
العمرية من � 55 – 18سنة".
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن "الع ��راق لدي ��ه زي ��ادة
�سكاني ��ة تق ��در مبلي ��ون والدة �سنوي ��ا"،
م�ستدركا "�أمام هذه الزي ��ادات ال�سكانية
�أ�صب ��ح من ال�ض ��روري وج ��ود �سيا�سات

ت�ستوعب هذه الزي ��ادة من حيث ال�صحة
والتعليم وال�سكن ومتكني ال�شباب".
وميثل ملف التعداد ال�سكاين يف العراق،
�أح ��د �أب ��رز التحدي ��ات ما بع ��د  ،2003ال
�سيم ��ا و�أن �أبرز م�شكالته ه ��ي �أن القوى
ال�سيا�سية مل تتوافق عليه.
و�أجري �آخر تعداد �سكاين يف العراق عام
 ،1997وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية ،مل
تتواف ��ق الق ��وى ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �إجراء
التع ��داد الذي يعت�ب�ر الأ�سا�س يف توزيع
ال�ث�روات يف الب�ل�اد ،ور�س ��م اخلط ��ط
التنموي ��ة وتق ��ومي نتائجه ��ا ،وو�ض ��ع
اخلطط ال�صحيحة لإعادة الإعمار.
و�ش ��دد الهنداوي ،على "�ض ��رورة تنظيم
الأ�س ��رة به ��دف خف� ��ض ن�سب ��ة الزي ��ادة
ال�سنوي ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "تنظيم اال�سرة
يك ��ون مب�سارين ،الأول ه ��و املباعدة بني
ال ��والدات ،والث ��اين ه ��و تقليل ع ��دد تلك
الوالدات ،وبه ��ذا تكون ال�سيطرة حمكمة
ب�ش�أن تخفي�ض ال�سكان".

وم�ض ��ى بالق ��ول� ،إن "وزارة التخطي ��ط
متوا�صل ��ة يف ر�س ��م �سيا�ساته ��ا وم ��ع
اجله ��ات ذات العالقة لغر� ��ض ح�سم هذا
املل ��ف" ،م�ضيفا �أن "جزءا من امل�س�ؤولية
يق ��ع عل ��ى عات ��ق وزارة ال�صح ��ة فيم ��ا
يتعلق مب�س�ألة تنظيم اال�سرة ا�ضافة اىل
منظمات املجتمع املدين".
و�أ�شار الهنداوي ،اىل �أن "تنظيم الن�سل
يختل ��ف ع ��ن حتدي ��ده� ،إذ ان التنظي ��م
يعتم ��د عل ��ى ارادة الأ�سرة ،ام ��ا التحديد
يرتبط بت�شريعات وقوانني حتدد الن�سل
برق ��م معني كما هو معمول به يف ال�صني
ودول اخرى".
وتابع" ،لي�س من ال�سهولة حتديد الن�سل
وا�صدار ت�شريعات وقوانني كون العراق
حمكوم بقيم اجتماعية ودينية وبالتايل
ف� ��إن حتدي ��د الأطف ��ال ح ��ق م ��ن حق ��وق
اال�سرة".
ب ��دوره ،يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �ضياء املح�س ��ن� ،إن "الكثري

م ��ن دول الع ��امل با�ش ��رت بتطبي ��ق نظام
حتدي ��د الن�س ��ل وتنظيم ��ه وذل ��ك ب�سبب
ندرة املوارد الغذائية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الع ��راق وبالرغم من عدم
جت ��اوزه مع ��دالت النم ��و الطبيعي ��ة �إال
ان ��ه مع ذل ��ك بحاج ��ة اىل تنظي ��م الن�سل
وحتديد �سيا�سات �صحيحة".
وا�ش ��ار املح�س ��ن� ،إىل �أن "تنظيم الن�سل
يف الوق ��ت احل ��ايل يحت ��اج اىل �أج ��واء
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية م�ستقرة
ا�ضافة �إىل ارادة حكومية قوية".
وبل ��غ عدد �س ��كان الع ��راق ل�سنة ،2021
 41مليون ��ا و� 190ألف ��ا و 658ن�سم ��ة،
وج ��اءت الإح�صائي ��ة بواق ��ع  20مليونا
� 810آالف و 497ن�سم ��ة م ��ن الذك ��ور،
ن�سبتهم  51باملئة م ��ن جمموع ال�سكان،
فيم ��ا ق ��در ع ��دد الإن ��اث ب� �ـ  20مليون ��ا
� 380ألف ��ا و 20ن�سم ��ة  -49باملئ ��ة م ��ن
ال�سكان ،بح�سب بي ��ان �صادر عن وزارة
التخطيط.

املفرت� ��ض ان ي�ص ��ل �إىل الع ��راق قبل �أكرث
م ��ن �شهر ،لكن عدم ح�ضوره ي�أتي لأ�سباب
جنهلها".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املفاو�ض ��ات مع اجلانب
الإي ��راين متوقفة ه ��ي الأخ ��رى" ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن "املرحل ��ة احلالي ��ة تتطل ��ب �أن

تكون هناك تفاهم ��ات على كميات املياه".
ولف ��ت ذياب� ،إىل "�ضرورة �أن تبذل جميع
اجله ��ود عل ��ى امل�ستوي ��ات الدبلوما�سي ��ة
والقانوني ��ة م ��ن �أجل حث الأط ��راف على
اجللو�س اىل طاولة حوار تناق�ش ال�ضرر
الذي يعاين منه العراق".

الداخلية :البالد تخلو من زراعة المخدرات
 بغداد /المدى
نف ��ت وزارة الداخلي ��ة ت�سجي ��ل ح ��االت زراع ��ة �أو �إنت ��اج
م ��واد خم ��درة يف الع ��راق لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل ،م�ؤك ��دة
�أن املتاجري ��ن ب ��د�أوا ي�ستخدم ��ون و�سائ ��ل جدي ��دة م ��ن
بينه ��ا الطائ ��رات يف نق ��ل ه ��ذه املواد.وق ��ال مدي ��ر مديرية
مكافح ��ة املخ ��درات التابع ��ة ل ��وزارة الداخلية الل ��واء مازن
كام ��ل� ،إن "الع ��راق يخل ��و م ��ن انت ��اج �أو �صناع ��ة �أو زراعة

امل ��واد املخ ��درة بح�س ��ب املعطيات ل ��دى الق ��وات الأمنية".
وتابع كام ��ل� ،أن "�أجهزتن ��ا الحظت انت�شار نب ��ات الداتورا
ال�سام يف بع�ض مناطق العا�صمة بغداد وقد متت معاجلته".
و�أ�شار� ،إىل �أن "ال�صراع ما زال م�ستمر ًا بني الأجهزة الأمنية
وجت ��ار املخدرات" ،مو�ضح� � ًا �أن "التج ��ار وكل ما تعر�ضوا
�إىل مالحقات وغلق لثغرات تهريب املخدرات ف�أنهم يتخذون
طرقا جديدة يف ن�شر املخدرات".
 التفا�صيل �ص2

الناتو :الحرب في �أوكرانيا �ست�ستمر ل�سنوات
 متابعة المدى
قال ين�س �ستولتنربج ،الأمني العام حللف �شمال الأطل�سى
"الناتو"� ،إن ا�ستمرار الدعم لأوكرانيا حتى لو بتكاليف مرتفعة
�أمر بالغ الأهمية ،مو�ضحا �أنه يجب اال�ستعداد ال�ستمرار احلرب
يف �أوكرانيا ل�سنوات ،وفقا خلرب عاجل بثته قناة العربية ام�س.
وفى وقت �سابق �أعلنت وكالة حر�س احلدود البولندية ،ا�ستقبال
 4ماليني و� 213ألف الجئ من �أوكرانيا منذ بدء العملية
الع�سكرية الرو�سية فى �شباط/فرباير املا�ضي.
وذكر "راديو بولندا" ام�س الثالثاء� ،أن البالد ا�ستقبلت �أم�س
الأول االثنني � 23ألف الجئ من �أوكرانيا ،مقارنة بـ � 24ألفا
و 800الجئ يف اليوم ال�سابق عليه ،فيما غادر �أكرث من 2.2

مليون الجئ البالد عائدين �إىل �أوكرانيا.
ي�شار �إىل �أن بولندا كانت قد مررت ،يف �آذار/مار�س املا�ضي،
م�شروع قانون يقدم حزمة دعم وا�سعة النطاق لالجئني
الأوكرانيني الفارين من بالدهم ،يتم مبوجبه منحهم �إقامة
قانونية يف بولندا ويكفل لهم حق احل�صول على التعليم
والرعاية ال�صحية وخدمات اجتماعية.
من جهته اعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،ام�س الثالثاء،
�أن بالده �ستوا�صل تعزيز قواتها امل�سلحة انطالقا من املخاطر
املحتملة وتزويدها بالأ�سلحة اجلديدة.
وقال بوتني  -يف كلمة �ألقاها خالل لقائه مع خريجي الأكادميية
الع�سكرية يف مو�سكو � -إن �صاروخ "�سارمات" البالي�ستي
العابر للقارات �سيدخل اخلدمة القتالية نهاية العام احلايل.
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� 6آالف الجئ في الأردن من �أبناء المكون ال ُي�سمح لهم بالعمل

منظمة �أمريكية % 80 :من امل�س��يحيني غ��ادروا البالد منذ عام 2003
ك�شف تقرير �أمريكي عن هجرة  %80من امل�سحيني منذ
تغيري النظام ال�سابق يف عام  ،2003الفتة �إىل �أنهم يعي�شون
يف �أو�ضاع �إن�سانية �صعبة �سواء داخل العراق �أو خارجه،
ً
مو�ضحا ان �أبناء املكون يف ال�شرق الأو�سط بنحو عام يواجهون
التع�صب واال�ضطهاد .وذكر تقرير ل�صحيفة (�أراب ديلي
نيوز) الأمريكية� ،أن "م�ؤ�س�سة (فرمي) الأمريكية للإغاثة
وامل�صاحلة يف ال�شرق الأو�سط �أ�صدرت تقريراً عن �أو�ضاع
العراقيني الإن�سانية ب�شكل عام وخ�صو�صا امل�سيحيني منهم
الذين نزحوا من ديارهم داخل البالد وخارجها خالل اجتياح
تنظيم داع�ش للعراق عام  ،2014م�شرية اىل ان � 67ألف
م�سيحي ما يزالون يعي�شون كالجئني خارج البلد".
 ترجمة :حامد �أحمد
ونق ��ل التقرير عن �س ��وزان غرير ،مديرة
تنفيذي ��ة في م�ؤ�س�سة (فري ��م) الأميركية،
الق ��ول �إن "الم�سيحي ��ة تعي� ��ش ف ��ي ازمة
بمنطقة ال�شرق الأو�سط".
و�أ�ضاف ��ت غري ��ر� ،أن "الع ��راق م ��ا ي ��زال
يعاني من تبعات الحرب والعنف الطائفي
وان كثير من الم�سيحيين ت�ضرروا كثيرا
ب�سب ��ب التع�صب واال�ضطه ��اد في منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ".و�أ�ش ��ار التقري ��ر،
ال ��ى ان "تع ��داد الم�سيحيي ��ن العراقيين
تناق� ��ص على نح ��و كبير ب�سب ��ب الحرب
والإره ��اب" ،مو�ضح� � ًا �أن " %80منه ��م
غادروا البالد منذ العام ."2003
ولفت� ،إل ��ى �أن "الع ��دد المتبقي منهم هو
� 150أل ��ف �شخ� ��ص بع ��د ان كان تعدادهم
يق ��ارب  1.5ملي ��ون ن�سم ��ة قب ��ل قرن من
الزمن" ،متوقع� � ًا �أن "ي�شكل الم�سيحيون
ن�سبة  %0.4فقط حالي ًا من تعداد ال�سكان
البالغ  42.6مليون ن�سمة".
و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "م�ؤ�س�س ��ة (فري ��م)
الأميركي ��ة توف ��ر الإغاث ��ة واالعان ��ة
والم�ساعدة للنازحي ��ن والمت�ضررين في
منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وت�سع ��ى الى
�إعادة بناء �أوا�ص ��ر العائلة والمجتمعات
من خ�ل�ال برام ��ج ت�شتمل عل ��ى م�ساعدة
�إن�سانية وتوفير تعليم ومهارات مهنية".
وتاب ��ع� ،أن "المنظم ��ة تعم ��ل �أي�ض ��ا على

دع ��م احتياجات الالجئي ��ن العراقيين في
الأردن ،والعراقيي ��ن النازحي ��ن داخ ��ل
البل ��د والم�سيحيي ��ن المقيمين بمخيمات
النازحين في �إقليم كرد�ستان".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "الم�ؤ�س�س ��ة
الأميركي ��ة تق ��وم بالتع ��اون م ��ع مرك ��ز
(اولف تري) وبال�شراكة مع �أربع كنائ�س
ف ��ي الأردن بتقديم الدعم لما يقارب من 6
�آالف الجئ عراقي هناك".
و�أف ��ادت المدي ��رة التنفيذي ��ة غري ��ر ،ب�أن
"ه� ��ؤالء الم�سيحيي ��ن اعطاه ��م تنظي ��م
داع� ��ش االرهاب ��ي ثالث ��ة خي ��ارات ام ��ا
اعتن ��اق الدي ��ن الإ�سالم ��ي او القت ��ل او
مغ ��ادرة البي ��ت دون ان ي�أخ ��ذوا �شيئ ًا".
وتابعت غري ��ر� ،أن "االالف منهم غادروا
م�شي� � ًا على االقدام م ��ع �أطفالهم والأطفال
الر�ض ��ع ومالب�سه ��م ف ��وق ظهورهم واي
�شيء يمكنهم حمله".
وي�ستر�سل التقرير� ،أن "هناك الكثير من
النازحين ما زال ��وا يقيمون في مخيمات
بي ��ن بغ ��داد و�إقلي ��م كرد�ست ��ان وتعم ��ل
الم�ؤ�س�سة على م�ساعدتهم �أي�ضا".
ونبه� ،إلى �أن "المنظمة تقوم ،ومن خالل
التع ��اون م ��ع الكني�س ��ة الأنغليكاني ��ة في
بغ ��داد ،بالم�ساع ��دة في تموي ��ل �صندوق
اغاث ��ة عل ��ى نح ��و م�ستمر وفت ��ح مدر�سة
ف�ض�ل َ�ا ع ��ن عي ��ادة طبي ��ة وعي ��ادة ط ��ب
ا�سن ��ان بالمج ��ان" .ام ��ا الذين بق ��وا من
الم�سيحيي ��ن ف ��ي �سهل نين ��وى ،بح�سب

قدا�س للم�سيحيني يف املو�صل
التقري ��ر ،ف ��ان "المنظم ��ة قام ��ت بتمويل
ت�أ�سي� ��س م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة �صغي ��رة
له ��م مث ��ل م�شات ��ل او م ��زارع او مخاب ��ز
و�صناع ��ات تقليدي ��ة �أخ ��رى مث ��ل انتاج
زيت الزيتون".
وذك ��رت غري ��ر� ،أن "ا�ستجابتنا كانت في
ب ��ادئ االم ��ر ا�ستجاب ��ة �إن�ساني ��ة ب�سبب
هجوم تنظي ��م داع�ش ،ومن ��ذ ذلك الوقت
تو�سع ��ت ا�ستجابتن ��ا لت�شم ��ل جوان ��ب
�أخرى في دعم النازحين والالجئين".
و�أ�ضاف ��ت غري ��ر� ،أن "الكثي ��ر منه ��م كان
فاق ��د االم ��ل بالم�ستقبل وغير ق ��ادر على
الح�صول على فر�صة عمل ب�سبب و�ضعه

كالج ��ئ ف ��ي الأردن ،او ق�س ��م منهم لي�س
ل ��ه مبلغ ليتمك ��ن من �إعادة بن ��اء بيته في
العراق".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الالجئي ��ن
العراقيي ��ن ف ��ي الأردن ال ي�سم ��ح له ��م
بالعم ��ل ،وله ��ذا فان ��ه لي� ��س لديه ��م خيار
�سوى االعتم ��اد على المعون ��ات المقدمة
م ��ن كنائ� ��س محلي ��ة او منظم ��ات غي ��ر
حكومية مثل منظمة فريم" .وتعود غرير
لتق ��ول� ،إن "الحي ��اة بالن�سب ��ة لالجئي ��ن
العراقيي ��ن ف ��ي الأردن �صعب ��ة ،وانه ��م
بحاج ��ة ما�س ��ة للدعم والمعون ��ة للتعافي
م ��ن االزم ��ات وال�صدم ��ات النف�سية التي

مروا به ��ا وانهم تواق ��ون للح�صول على
فر�صة لإعادة بناء حياتهم".
وف ��ي جانب �آخ ��ر� ،سلط التقري ��ر ال�ضوء
عل ��ى "االزم ��ة التربوي ��ة الت ��ي واجهه ��ا
الالجئون العراقيون من الأطفال".
و�أف ��اد ،ب� ��أن " %91م ��ن الأطف ��ال عل ��ى
الم�ستوى العالمي ينخرطون الى التعليم
االبتدائ ��ي ،ف ��ي حي ��ن ان  %63فق ��ط من
الأطفال الالجئين له ��م فر�صة بالتعليم"،
ويج ��د �أن " %24فق ��ط منه ��م ي�ص ��ل ال ��ى
مرحلة التعليم الثانوي".
وا�ستن ��ادا ال ��ى منظم ��ة الأم ��م المتحدة
لغ ��وث الالجئي ��ن ،ف ��ان "هن ��اك � 18ألف

متظاهرون ي�ستذكرون �أحداث ج�سر الزيتون و�سط النا�صرية

المتاجرون ي�ستخدمون و�سائل جديدة في التهريب منها الطائرات

مطالبات نيابية و�شعبية بتفعيل قرار الربملان باعتبار ذي قار "منكوبة"
 ذي قار /ح�سين العامل
طالب ��ت او�س ��اط برلماني ��ة و�شعبي ��ة ف ��ي ذي ق ��ار
بتفعي ��ل لق ��رار برلمان ��ي �صنفه ��ا ب�أنه ��ا محافظ ��ة
منكوب ��ة ،وت�ضم ��ن ا�ستح ��داث � 30أل ��ف درج ��ة
وظيفي ��ة لأبنائه ��ا وع�ش ��رة �آالف دار �سكن واطئة
الكلف ��ة ،م�ؤكدين ان القرار م ��ا زال حبرا على ورق
رغم مرور �أكثر من عامين على اقراره.
وكان مجل� ��س النواب العراقي ق ��د قرر في جل�سته
المرقمة ( )22في  2019/12/18اعتبار محافظة
ذي ق ��ار مدينة منكوبة ،وذلك عل ��ى خلفية الهجوم
ال ��ذي �شنت ��ه الق ��وات الأمني ��ة عل ��ى المتظاهرين
نهاي ��ة ت�شري ��ن الثاني م ��ن العام المذك ��ور وخلف
� 50شهي ��د ًا ونحو  500جريح ف ��ي مجزرة مروعة
عرفت فيما بعد با�سم مجزرة ج�سر الزيتون .وقال
النائب عن محافظة ذي قار داود العيدان" ،نطالب
رئا�س ��ة ال ��وزراء ب�إط�ل�اق � 30ألف درج ��ة وظيفية
�ص ��وت عليه ��ا البرلم ��ان �سابق� � ًا �ضم ��ن ق ��رار (ذي
ق ��ار منكوبة)" .و�أ�ض ��اف العيدان في بي ��ان تلقته
(الم ��دى)� ،أن "الق ��رار البرلمان ��ي رق ��م  17ل�سن ��ة
 ،2019اعتب ��ر محافظة ذي ق ��ار محافظة منكوبة،
وال ��زم ف ��ي الم ��ادة ال�ساد�س ��ة من ��ه وزارة المالية
بتوفي ��ر � 30أل ��ف درجة وظيفية لأبن ��اء المحافظة
من الخريجين والك�سبة وغيرهم".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "ه ��ذا ا�ستحقاق �أبن ��اء المحافظة
نتيج ��ة لما م ��روا به من ظ ��روف معي�شية قا�سية"،
مطالب� � ًا "الحكوم ��ة المركزي ��ة بالتدخ ��ل الف ��وري
لإيج ��اد حل ��ول جذري ��ة لح�س ��م مل ��ف المعت�صمين
والمتظاهري ��ن والك�سبة الذين يطالبون بحقوقهم
منذ فت ��رة طويلة" .و�شدّد العي ��دان ،على �ضرورة
�أن تك ��ون "الق ��رارات من�صف ��ة للجمي ��ع من خالل
قرار حكومي �صريح ووا�ضح".
وت�ضمن ��ت الم ��ادة خام�س ��ا م ��ن الق ��رار البرلماني
رق ��م  17ل�سنة " 2019الزام وزارة النفط ووزارة
العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعي ��ة بتوفير فر�ص عمل
لأبن ��اء محافظ ��ة ذي ق ��ار ف ��ي ال�ش ��ركات النفطي ��ة
العامل ��ة ف ��ي المحافظة وانه ��اء العمال ��ة االجنبية

ف ��ي تلك ال�ش ��ركات" ،فيما ت�ضمنت الم ��ادة �ساد�سا
"تتول ��ى وزارة المالية ا�ستحداث  30الف درجة
وظيفي ��ة لأبن ��اء ذي ق ��ار وتوفي ��ر التخ�صي� ��ص
المالي �ضمن موازن ��ة ( )٢٠٢٠في كافة الوزارات
والم�ؤ�س�سات الحكومية فيه لمعالجة ازمة البطالة
واعتماد ًا على الكثافة ال�سكانية وب�ضمنها درجات
الحذف واال�ستحداث الناتجة من قانون التقاعد"،
ف ��ي حين ن�صت الم ��ادة ال�سابعة عل ��ى ان " يتولى
مجل�س ال ��وزراء تخ�صي� ��ص (� )10آالف دار �سكن
من البيوت واطئة الكلفة �ضمن الوحدات ال�سكنية
المخ�ص�صة للفقراء والمتجاوزين".
و�سب ��ق للحكوم ��ة المحلي ��ة ف ��ي محافظ ��ة ذي قار
ان �أطلق ��ت حمل ��ة حكومية و�شعبية ف ��ي يوم (22
�أي ��ار  )2021ال�ستح�صال الحق ��وق المترتبة على
الق ��رار البرلمان ��ي بت�صنيفها كمحافظ ��ة منكوبة،
ودع ��ت ممثليه ��ا ف ��ي مجل� ��س الن ��واب والق ��وى
ال�سيا�سي ��ة وال�شعبي ��ة للتحرك من اج ��ل ان�صافها
وا�ست ��رداد حقوقها وتح�سي ��ن او�ضاعها الخدمية
واالقت�صادية .ومن جانبهم يرى نا�شطون ان قرار
مجل� ��س الن ��واب باعتب ��ار محافظة ذي ق ��ار مدينة
منكوب ��ة مازال حبرا على ورق ،وانه �صدر لغر�ض

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

امت�صا� ��ص نقمة ال�س ��كان المحليين الذين تعر�ض
ابنا�ؤهم لأب�شع مجزرة بتاريخ العراق الحديث.
وق ��ال النا�ش ��ط عل ��ي عب ��د الل ��ه ف ��ي ت�صري ��ح
�ساب ��ق لـ(الم ��دى) ان "ق ��رار البرلمان ج ��اء لجبر
الخواط ��ر ولإظه ��ار البرلم ��ان على ان ��ه مت�ضامن
م ��ع المتظاهري ��ن اال ان الق ��رار من حي ��ث النتائج
ظ ��ل دون تطبي ��ق" .و�أ�ض ��اف عب ��د الل ��ه ،ان "ذي
ق ��ار الم�صنفة كمحافظ ��ة منكوبة ل ��م تح�صل لالن
عل ��ى ما ينه� ��ض بواقعه ��ا الخدم ��ي واالقت�صادي،
وكذل ��ك لم يج � ِ�ر ان�صاف �ضحايا قم ��ع التظاهرات
واالقت�صا�ص من مرتكبي مجزرة ج�سر الزيتون".
وكان ��ت قوات �أمنية م�ستقدم ��ة من خارج محافظة
ذي قار� ،شنت على م ��دى يومي ( 28و 29ت�شرين
الثان ��ي  )2019هجوم ��ا عل ��ى المعت�صمي ��ن قرب
"ج�سر الزيتون" و�س ��ط مدينة النا�صرية (مركز
المحافظ ��ة) وارتكب ��ت مج ��زرة مروع ��ة �أجب ��رت
تداعياته ��ا رئي� ��س الحكومة في حينه ��ا عادل عبد
المهدي ،على تقديم ا�ستقالته للبرلمان ،و�أعقبه كل
م ��ن محافظ ذي قار عادل الدخيلي وقائد ال�شرطة،
ناهيك عن �سحب يد الفري ��ق جميل ال�شمري الذي
كان م�س�ؤوال عن القوات التي ارتكبت المجزرة.

املدير العام
غادة العاملي

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

طف ��ل عراقي الج ��ئ ب�أعم ��ار المدر�سة في
الأردن يواج ��ه عقب ��ات ال تح�ص ��ى تمنعه
من الذهاب للمدر�سة".
وت�ؤكد غرير ،ان "المجتمع العراقي يقدر
التعلي ��م كثيرا ،ولك ��ن �سن ��وات المعاناة
النف�سي ��ة والتهجي ��ر الناجم ع ��ن الحرب
واعم ��ال اال�ضطه ��اد ق ��د عرقل ��ت تعلي ��م
ه�ؤالء الأطفال".
ونوه ��ت غرير� ،إل ��ى �أن "الذين يعي�شون
كالجئي ��ن ف ��ي الأردن ال تمن ��ح له ��م نف�س
حق ��وق الأردنيي ��ن ،ولهذا ف ��ان الح�صول
على التعليم غير من�صف".
وتح ��دث التقري ��ر ع ��ن �إط�ل�اق "المنظمة

ف ��ي �آذار من ه ��ذا العام �صن ��دوق تمويل
الدرا�س ��ة لم�ساعدة الالجئي ��ن في الأردن
للح�صول على تعليم".
و�أ�ش ��ارت غري ��ر� ،إلى اللقاء ب� �ـ "كثير من
العوائ ��ل العراقي ��ة الالجئ ��ة ف ��ي الأردن،
و�أن هن ��اك ال�شع ��ور بالأل ��م كثي ��را لم ��ا
يعاني ��ه الأطف ��ال م ��ن م�صاع ��ب الن ��زوح
وعدم قدرتهم للح�صول على تعليم".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الم�ؤ�س�س ��ة
تمكنت من �إلحاق  400طفل عراقي الجئ
ل�صفوف الدرا�سة في الأردن".
عن �صحيفة �أراب ديلي نيوز
الأميركية

وبدوره ،دعا نا�شط �آخ ��ر رف�ض الك�شف عن ا�سمه
ف ��ي حدي ��ث �إلى (الم ��دى) ،الحكوم ��ة المحلية الى
"اللج ��وء للق�ض ��اء ال�ست ��رداد حق ��وق المحافظ ��ة
الت ��ي ت�ضمنه ��ا الق ��رار البرلمان ��ي ك ��ون ذل ��ك حق
م�ش ��روع تجاهلت ��ه الحكومة المركزي ��ة على مدى
عامين ون�ص ��ف العام" .وطالب ب� �ـ "�إطالق برامج
حكومية النت�شال المحافظة من نكبتها والنهو�ض
بواقعها وتوفير المزيد من فر�ص العمل للعاطلين
ع ��ن العمل الذين ي�شكلون �أكثر م ��ن  40بالمئة من
الق ��وى العامل ��ة" .وتواجه محافظ ��ة ذي قار التي
يبل ��غ عدد نفو�سها نحو مليونين و� 300ألف ن�سمة
وت�ض ��م  22وحدة �إدارية  10منها متاخمة لمناطق
الأه ��وار م�شكل ��ة متنامي ��ة ف ��ي ارتف ��اع مع ��دالت
البطال ��ة وال�سيم ��ا بي ��ن الخريجين اذ تق ��در ن�سب
البطال ��ة ب�أكث ��ر م ��ن  40بالمئ ��ة بين �أو�س ��اط هذه
ال�شريحة ،فيما تعاني المناطق واالحياء ال�سكنية
من نق�ص ح ��اد في الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وتدهور
وتق ��ادم البنى التحتية .ي�أتي هذا التحرك ال�شعبي
والبرلمان ��ي لتفعي ��ل القرار النياب ��ي بالتزامن مع
ت�صاع ��د وتي ��رة تظاه ��رات الخريجي ��ن والك�سبة
المطالبي ��ن بالتعيينات والت ��ي تتوا�صل منذ نحو
ا�سبوع وتخللها قط ��ع للج�سور الحيوية في مركز
مدين ��ة النا�صري ��ة واغالق تام للدوائ ��ر الحكومية
م ��ا عدا الخدمية منها .وف ��ي ذات ال�سياق ،ا�ستذكر
المئ ��ات م ��ن النا�شطين وا�س ��ر �شه ��داء تظاهرات
ف ��ي ذي قار م�س ��اء يوم اول �أم� ��س االثنين احداث
مج ��زرة ج�سر الزيت ��ون ومطالبين خالل احتفالية
اقيم ��ت في موقع المجزرة على الج�سر بالق�صا�ص
من قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمعهم.
و�شهدت تظاهرات محافظة ذي قار التي توا�صلت
على مدى ع ��ام ون�صف العام �سق ��وط � 134شهيد ًا
و�أكث ��ر م ��ن خم�س ��ة �آالف م�صاب ج ��راء ا�ستخدام
العن ��ف المف ��رط والقناب ��ل الدخاني ��ة والر�صا�ص
الح ��ي ناهي ��ك عن الهجم ��ات الم�سلح ��ة التي تقوم
بها الملي�شيات والف�صائل الم�سلحة التي ت�ستهدف
تجمعات وميادين اعت�صام المتظاهرين في �ساحة
الحبوبي وغيرها.
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الداخلية :العراق يخلو من زراعة
�أو انتاج املخدرات
 بغداد /المدى
نف ��ت وزارة الداخلي ��ة ت�سجي ��ل ح ��االت زراع ��ة �أو
�إنت ��اج م ��واد مخ ��درة ف ��ي الع ��راق لغاي ��ة الوق ��ت
الحال ��ي ،م�ؤكدة �أن المتاجرين ب ��د�أوا ي�ستخدمون
و�سائ ��ل جدي ��دة من بينه ��ا الطائرات ف ��ي نقل هذه
المواد.
وق ��ال مدي ��ر مديري ��ة مكافح ��ة المخ ��درات التابعة
ل ��وزارة الداخلية الل ��واء مازن كام ��ل� ،إن "العراق
يخل ��و م ��ن انت ��اج �أو �صناع ��ة �أو زراع ��ة الم ��واد
المخدرة بح�سب المعطيات لدى القوات الأمنية".
وتاب ��ع كام ��ل� ،أن "�أجهزتنا الحظ ��ت انت�شار نبات
الدات ��ورا ال�سام في بع�ض مناط ��ق العا�صمة بغداد
وقد تمت معالجته".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "ال�ص ��راع م ��ا زال م�ستم ��ر ًا بي ��ن
الأجه ��زة الأمني ��ة وتج ��ار المخ ��درات" ،مو�ضح� � ًا
�أن "التج ��ار وكل ما تعر�ض ��وا �إلى مالحقات وغلق
لثغ ��رات تهري ��ب المخ ��درات ف�أنهم يتخ ��ذون طرقا
جدي ��دة ف ��ي ن�ش ��ر المخ ��درات" .و�أك ��د كام ��ل ،ان
"ا�ستخ ��دام الطائرات ب ��د�أ قبل مدة عندما وردتنا
معلوم ��ات ب�أن هناك طائ ��رة (درون) م�سيرة تحمل
كميات ال تتجاوز � 30إلى  40كم وتقت�صر على نقل
حب ��وب الكبتاغون� ،إ�ضافة �إل ��ى الطائرة ال�شراعية
التي ظهرت في و�سائل االعالم م�ؤخر ًا وقد تم القاء
القب� ��ض على التاجر الذي ج ��اء بهذه الطائرة وهو
يخ�ضع للتحقيق".
ورف� ��ض االدالء بـ "مزي ��د من المعلوم ��ات عن هذه
العملي ��ة" ،لكن ��ه و�صفه ��ا ب�أنه ��ا "م�ؤ�ش ��ر و�أ�سلوب
جديد في تهريب المخدرات �إلى العراق".
و�ش ��دد كام ��ل ،عل ��ى "وج ��ود اجتماع ��ات م�ستمرة
�ضمن الهيئ ��ة العليا لمكافحة المخدرات التي ت�ضم
ف ��ي ع�ضويته ��ا �أع�ض ��اء من جه ��از الأم ��ن الوطني
وجه ��از المخاب ��رات" .م ��ن جانبه ،ذك ��ر مدير ق�سم
العالق ��ات العام ��ة والإع�ل�ام ف ��ي مديري ��ة مكافحة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

المخ ��درات العقي ��د ب�ل�ال �صبح ��ي� ،أن "جرائ ��م
المخ ��درات ال يق ��ل خطره ��ا ع ��ن الإره ��اب ،كونها
تو�صف ب�أنها عابرة للحدود".
وتاب ��ع �صبحي ،ان "عملنا ي�أتي بالتن�سيق مع كافة
الأجه ��زة الأمني ��ة عل ��ى تجفيف مناب ��ع المخدرات
وتفكيك الع�صابات والمافيات".
و�أ�شار� ،إلى �أن "المديرية لديها قاعدة بيانات كاملة
عن �أ�ساليب وطرق دخول هذه المواد و�أكثر �أنواع
المخدرات رواج ًا في العراق".
وبي ��ن �صبحي� ،أن "الكري�ستال والح�شي�شة تنت�شر
في و�س ��ط وجنوبي العراق عن طري ��ق محافظتي
مي�س ��ان والب�ص ��رة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "حب ��وب
الكبتاغ ��ون والم�ؤث ��رات العقلية تنت�ش ��ر في غربي
و�شمالي العراق وم�صدرها محافظة االنبار".
و�أورد ،ان "ه ��ذه الم ��واد ب�ش ��كل ع ��ام تدخ ��ل �إل ��ى
العراق عن طريق المنافذ غير الر�سمية في ال�شريط
الحدودي م ��ع دول الجوار� ،س ��واء من خالل وعن
طري ��ق االهوار بالن�سبة للمحافظ ��ات الجنوبية �أو
ال�صحراء بالن�سبة للمحافظات الغربية".
و�أكد �صبح ��ي� ،أن "المديرية تقوم بعمليات كبيرة
في مالحقة ع�صاب ��ات المخدرات" ،منوه� � ًا �إلى �أن
"قان ��ون رقم  50ل�سنة  2017ين�ص على عقوبات
بح ��ق الذين ينتجون �أو ي�صنعون المواد المخدرة
ت�صل �إلى الإعدام وال�سجن الم�ؤبد".
ويتف ��ق م ��ع كام ��ل ،ب� ��أن "الجرائ ��م الم�سجل ��ة في
العراق هي المتاجرة بالمخدرات ولم ت�سجل لغاية
الوق ��ت الحالي �أية عملي ��ة �صناع ��ة �أو زراعة لهذه
الم ��واد" .وم�ضى �صبحي� ،إل ��ى �أن "القانون ن�ص
عل ��ى �أن العقوب ��ات بالن�سب ��ة للمتاجري ��ن بالمواد
المخدرة تكون �أما ال�سجن الم�ؤبد �أو الم�ؤقت".
يذكر �أن الأجهزة الأمنية بمختلف ت�شكيالتها تعلن
ب�ش ��كل �شبه يومي ع ��ن القاء القب� ��ض على متهمين
بمتاج ��رة �أو تعاط ��ي المخ ��درات مع �ضب ��ط مواد
كبيرة من المواد المخدرة.
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خطة احتالل مقاعد ال�صدريين في مهب «الن�صاب القانوني»

«التن�سيقي» ي�سعى لتمرير النواب البدالء تحت الق�صف التركي!
 بغداد /تميم الح�سن

يتوقع انهم من الإطار التن�سيقي ،طلبا
اىل رئي� ��س الربملان حمم ��د احللبو�سي
بعق ��د «جل�س ��ة طارئ ��ة» ،ال ��ذي ب ��دوره
حددها يوم اخلمي�س املقبل.
وفيم ��ا مل يذك ��ر بي ��ان املجل� ��س �سب ��ب
طل ��ب الن ��واب اخلم�سني عق ��د اجلل�سة
الطارئ ��ة ،ك�ش ��ف «التن�سيق ��ي» ب ��ان
االولوي ��ة للجل�س ��ة �ستك ��ون ل� �ـ «بدالء
ال�صدري�ي�ن» �أكرث م ��ن مناق�شة الق�صف
الرتكي.
وذك ��رت رئا�س ��ة املجل� ��س يف بي ��ان

مقت�ض ��ب بان ��ه �سيعقد جمل� ��س النواب
جل�س ��ة ا�ستثنائية ا�ستن ��اد ًا �إىل �أحكام
امل ��ادة «� 58أو ًال م ��ن الد�ستور» ،فيما مل
تعلن حتى االن جدول اعمال اجلل�سة.
وا�ضاف البيان الذي �صدر يوم االثنني
املا�ض ��ي ،بان اجلل�سة جاءت «بنا ًء على
طلب عد ٍد من ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء
املجل� ��س ،وذل ��ك يف ي ��وم اخلمي� ��س
املواف ��ق  23حزي ��ران يف ال�ساع ��ة 11
�صباح ًا».
ويب ��دو هن ��اك تناق� ��ض حت ��ى االن

يف ت�صريح ��ات الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
بخ�صو�ص �سبب الدعوة ،بني من يقول
انه ��ا ملناق�ش ��ة «الق�ص ��ف الرتك ��ي» فقط
وبني من يقول انه ��ا ملناق�شة «الق�صف»
ا�ضافة اىل مترير «البدالء».
وتن�ص املادة ( )58او ًال على« :لرئي�س
اجلمهوري ��ة� ،أو لرئي� ��س جمل� ��س
الوزراء� ،أو لرئي�س جمل�س النواب� ،أو
خلم�س�ي�ن ع�ضو ًا من اع�ض ��اء املجل�س،
دع ��وة جمل� ��س الن ��واب �إىل جل�س ��ة
ا�ستثنائية ،ويك ��ون االجتماع مقت�صر ًا

على املو�ضوعات التي اوجبت الدعوة
اليه».
وق ��د تواجه م�ساعي الإط ��ار التن�سيقي
يف متري ��ر «ب ��دالء ال�صدري�ي�ن» عقب ��ة
يف ن�ص ��اب اجلل�س ��ة ،الت ��ي تتطل ��ب
ثلثي اع�ضاء املجل� ��س ،بح�سب اللجنة
القانونية.
ويق ��ول يو�س ��ف ال�سبع ��اوي ،ع�ض ��و
اللجن ��ة يف الربمل ��ان لـ(امل ��دى)�« :إذا
ح�ض ��ر الإط ��ار التن�سيق ��ي فق ��ط اىل
اجلل�س ��ة فلن ي�ستطيع الن ��واب البدالء

تحت �ستار «الق�صف التركي» يريد
جناح من فريق الإطار التن�سيقي،
الذي يواجه خالفات داخلية،
تمرير بدالء النواب ال�صدريين
الذين ا�ستقالوا م�ؤخراً.
وتدور �شكوك حول امكانية عقد
الجل�سة ،حيث لم يت�أكد حتى االن
ح�ضور القوى ال�سيا�سية ،با�ستثناء
الإطار التن�سيقي.

وقد يف�ش ��ل «الإطار» يف مترير النواب
الب ��دالء ،الن مقاع ��ده متث ��ل كم ��ا ه ��و
مع ��روف ب� �ـ «ثل ��ث اع�ض ��اء جمل� ��س
النواب» ،فيما يتطلب عقد اجلل�سة على
االق ��ل ثلثي اع�ض ��اء املجل� ��س ،بح�سب
اللجنة القانونية.
ول ��ن يتمك ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي م ��ن
حتقي ��ق العدد االخ�ي�ر (ثلث ��ي املقاعد)
حت ��ى بع ��د اداء النواب اجل ��دد اليمني
الد�ستورية ،حيث يتوق ��ع «التن�سيقي»
ان تع�ب�ر مقاع ��ده حينه ��ا ال� �ـ  160يف
�أح�سن االحوال ولي�س الثلثني.
وبحرك ��ة ا�ستباقي ��ة ،ق ��دم  50نائب� � ًا،

شكوكتحومحولإمكانيةعقدجلسةالبرلمانالطارئةالخميس

حوا�ضن التنظيم «فردية» وال تعني تعاون ال�سكان مع الإرهاب

 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة �أن
احل�ص ��ول عل ��ى قاعدة بيان ��ات تنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي ا�ستغ ��رق جهد ًا ملدة
ع ��ام كامل ،الفت ��ة �إىل �أن �أغلب قياداته
ق ��د قتل ��وا نتيج ��ة ه ��ذه املعلوم ��ات
وتناقله ��ا ب�ي�ن الأجه ��زة اال�ستخبارية
والأمني ��ة املختلفة ،مبين� � ًا �أن التنظيم
يتواج ��د يف مناط ��ق حم ��دودة
ومر�ص ��ودة ،و�أفادت ب�أن ��ه يعتمد على
حوا�ضن «فردية» وهي ال تعني تعاون
ال�سكان مع الإرهاب.
وقال املتح ��دث با�سم القي ��ادة حت�سني
اخلفاج ��ي� ،إن «اجله ��د ال ��ذي تقوم به
وكاالت اال�ستخب ��ارات وعل ��ى ر�أ�سه ��ا
وكال ��ة التحقيقات لي�س ولي ��د ال�ساعة
�إمنا تخطيط ا�ستمر لنحو �سنة».
و�أ�ضاف اخلفاج ��ي ،ان «النتائج بد�أت
تظه ��ر يف الوق ��ت احل ��ايل م ��ن خ�ل�ال
التن�سيق الع ��ايل واملتابع ��ة امل�ستمرة
خلاليا تنظيم داع�ش الإرهابي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «قيادة العمليات �أكدت
يف �أكرث من مرة ب� ��أن الأجهزة الأمنية

واال�ستخباري ��ة اخرتق ��ت التنظي ��م
و�صل ��ت �إىل اخلط ��وط الأمامي ��ة
و�أوقفت الكثري من الهجمات».
ور�أى اخلفاجي� ،أن «هذا اجناز كبري،
و�أن �آخ ��ر م ��ن مت الو�ص ��ول �إلي ��ه ه ��و
�إرهاب ��ي م�س�ؤول ع ��ن جميع الهجمات
التي حتدثت على اخلط ال�سريع ،وهو
عبد العظيم ريا�ض عبد العريان امللقب
ب�أبو عم ��ر ال�سليماين وغري اللقب �إىل
�أب ��و من�صور ،وهو م ��ن عائلة �إرهابية
وتقلد عدة منا�صب يف التنظيم».
وبني� ،أن «عبد العريان خريج الدرا�سة
املتو�سط ��ة و�شغ ��ل من�ص ��ب امل�س�ؤول
الأمني لقاطع الفلوجة يف داع�ش ومن
ث ��م امل�س�ؤول الع�سك ��ري ومن ثم نائب
وايل االنب ��ار ،وم ��ن ثم ت ��وىل من�صب
وايل االنبار».
و�ش ��دد اخلفاج ��ي ،عل ��ى �أن «ه ��ذه
املعلوم ��ات ح�صلنا عليها نتيجة جهود
ال ��وكاالت اال�ستخباري ��ة يف الو�صول
�إىل قاعدة بيانات التنظيم الإرهابي»،
م�ؤكد ًا «قت ��ل �أغلب قي ��ادات داع�ش من
اخلط الأول نتيجة هذه املعلومات».
و�أف ��اد ،ب� ��أن «العم ��ل الأمن ��ي

واال�ستخب ��اري يف الع ��راق يتطل ��ب
تن�سيق� � ًا عالي� � ًا ج ��د ًا ،فهن ��اك تع ��اون
وا�ض ��ح ب�ي�ن وكال ��ة اال�ستخب ��ارات
التابع ��ة ل ��وزارة الداخلي ��ة وخلي ��ة
اال�سته ��داف التابعة لقي ��ادة العمليات
امل�شرتك ��ة و�سالح اجلو التابع لرئا�سة
�أركان اجلي�ش يف وزارة الدفاع».
ولف ��ت اخلفاج ��ي� ،إىل «وج ��ود �سرعة
كب�ي�رة يف تناق ��ل املعلوم ��ات والت�أكد
م ��ن دقته ��ا و�إي�صاله ��ا �إىل مرحل ��ة
يعب عن وحدة القيادة
التنفيذ ،وه ��ذا رّ
وال�سيطرة».
ويوا�صل� ،أن «العمل ال يتوقف �أحيان ًا
عند ال�ضربة بالطائ ��رات املقاتلة� ،إمنا
ق ��د يتج ��اوز ذل ��ك �إىل عملي ��ات �إن ��زال
ج ��وي ومطاردة ومالحق ��ة ملا موجود
يف الأر� ��ض ،فهن ��اك بع� ��ض العنا�ص ��ر
ق ��د ينجو م ��ن ال�ضربة اجلوي ��ة لكنهم
يقعون حتت مرم ��ى القوات التي تنفذ
االنزال».
وذك ��ر املتح ��دث الع�سك ��ري� ،أن
«التم�شي ��ط للمناط ��ق الت ��ي تتعر� ��ض
للق�ص ��ف �أم ��ر �ض ��روري ج ��د ًا ،فنحن
نهي ��ئ قوة تبعد مب�سافة تبا�شر مهامها

وفد امني برئاسة قائد العمليات المشتركة يزور كركوك أمس

في منزل العبادي!

ويب ��دو ان ا�ش ��ارات الرف� ��ض الت ��ي
و�صل ��ت اىل الإط ��ار التن�سيق ��ي من قبل
زعي ��م التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر،
عل ��ى دع ��وات «الرج ��وع ع ��ن اعت ��زال
العملية ال�سيا�سية» ق ��د دفعت االول اىل
«�سيناريو اجلل�سة الطارئة».
ويعتق ��د ان طلب عقد اجلل�س ��ة جاء بعد
اجتم ��اع ج ��رى م�ساء االثن�ي�ن يف منزل
حيدر العبادي ،رئي�س الوزراء اال�سبق،
فيما مل ي�صدر عنه اي بيان حتى االن.
ويداف ��ع جن ��اح داخل الإط ��ار التن�سيقي
ميثل ��ه ن ��وري املالك ��ي (زعي ��م ائت�ل�اف
دول ��ة القانون) وفال ��ح الفيا�ض (رئي�س
احل�ش ��د) ع ��ن فك ��رة اال�س ��راع بت�شكي ��ل
احلكومة.
باملقاب ��ل ان فري ��ق عم ��ار احلكي ��م زعيم
تي ��ار احلكم ��ة ،وهادي العام ��ري رئي�س
حتال ��ف الفت ��ح ،يف�ض ��ل ع ��دم ا�ستف ��زاز
«ال�ص ��در» ويريد التهدئة مع زعيم التيار
خوفا من اثارة ال�شارع �ضده.
وكان «ال�صدر» ق ��د رف�ض كل الو�ساطات
للعدول عن ق ��رار االعتزال ،وقدم نوابه
اال�سبوع املا�ضي ،ا�ستقالتهم اىل رئي�س
جمل�س النواب.
ويق ��ول حمم ��د البل ��داوي النائ ��ب ع ��ن
الإط ��ار التن�سيقي ،انه «ال ميكن ان يبقى
الف ��راغ م�ستمرا يف مقاع ��د النواب بعد
ا�ستقال ��ة ال�صدريني ،حي ��ث �سي�ؤثر على
عمل املجل�س وعلى اللجان».
وي�ؤكد البل ��داوي يف حديث مع (املدى)
ان «اجلل�س ��ة الطارئة �ستكون خم�ص�صة
للق�صف الرتكي وت�أدي ��ة النواب البدالء
اليمني الد�ستورية» ،مبينا ان «االولوية
�ستكون للبدالء رغم خطورة االنتهاكات
الرتكية».
ويك�ش ��ف البل ��داوي وه ��و نائ ��ب ع ��ن
ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق املن�ضوي ��ة يف
الإط ��ار التن�سيق ��ي ،ان «قوائ ��م البدالء
و�صل ��ت م ��ن املفو�ضي ��ة اىل جمل� ��س
النواب».

م�س�ؤول ع�شائري :عودة �أ�صحاب الفكر المتطرف «خط �أحمر»

العمليات الم�شتركة :الح�صول على قاعدة بيانات
داع�ش ا�ستغرق عام ًا كام ًال
بع ��د تنفي ��ذ الهج ��وم اجل ��وي ،ومعها
حتل ��ق طائ ��رات ت�ؤم ��ن الأر� ��ض م ��ن
ال�سم ��اء وتالح ��ق �أي ه ��رب للعنا�صر
الإرهابية».
و�أو�ض ��ح اخلفاج ��ي� ،أن «امله ��م
بالن�سب ��ة �إلين ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل املالحق ��ة
واملط ��اردة واملتابع ��ة ،ه ��و �ضب ��ط
احل ��دود والثغ ��رات الأمنية» ،وحتدث
ع ��ن «عمل كب�ي�ر للوح ��دات الع�سكرية
يف م�س ��ك احل ��دود ،و�شارك ��ت في ��ه
قطعات م ��ن اجلي�ش وحر� ��س احلدود
واحل�ش ��د ال�شعبي والتعاون مع قوات
البي�شمركة يف معاجل ��ة الثغرات التي
ب�ي�ن مناطق �سيطرة القوات االحتادية
ومناطق �سيطرة �إقليم كرد�ستان».
و�أكد� ،أن «خاليا تنظيم داع�ش ي�صعب
عليه ��ا احلرك ��ة وتن ��زوي يف مناط ��ق
معينة ،وهي مر�صودة من قبل القوات
الأمنية» ،الفت ًا �إىل �أن «�أ�سلوب التعامل
مع التنظيم ��ات الإرهابية يختلف بني
املناط ��ق امل�أهول ��ة بال�س ��كان واملناطق
ال�صحراوية واجلبلية».
و�أردف اخلفاج ��ي� ،أن «الأه ��ايل
وال�س ��كان ب�شكل عام يرف�ضون تواجد
التنظيم يف مناطقه ��م وهم مت�ضررين
من ��ه ،وق ��د �أب ��دوا تعاون� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ع
الق ��وات الأمني ��ة عل ��ى �صعي ��د ت�أكي ��د
املعلومات».
ونب ��ه� ،إىل �أن «بع� ��ض احلوا�ض ��ن ق ��د
تكون موجودة ،ولكنه ��ا ال ترتقي �إىل
و�صفها ب�أنها ت�شكل خطر ًا جمتمعي ًا او
تظه ��ر التعاون مع الإره ��اب� ،إمنا هي
حاالت فردية».
ويوا�ص ��ل اخلفاج ��ي� ،أن «عملياتن ��ا
ترك ��زت يف الرثث ��ار وجن ��وب غ ��رب
كرك ��وك و�شم ��ال دياىل ،لأنه ��ا مناطق
م ��ا ت ��زال ت�شه ��د تواج ��د ًا للتنظي ��م
الإرهابي».
وب�ّي�نّ � ،أن «قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة
لديه ��ا خط ��ط جاه ��زة ومع ��دة للقي ��ام
بعمليات نوعية ،وه ��و بطبيعة احلال
يتطل ��ب تن�سيق ًا م�ستم ��ر ًا بني خمتلف
القوات الأمنية والع�سكرية».
وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن «الق ��وات
العراقي ��ة جنحت يف قت ��ل عنا�صر يف
الرثث ��ار نعتق ��د �أنهم كان ��وا م�س�ؤولني
ع ��ن مف ��ارز يف مناط ��ق جن ��وب غرب
كركوك و�شمال دياىل».

اداء اليمني الد�ستورية».
وي�ؤك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة ان «جل�سة اداء
اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة حتت ��اج اىل ثلثي
اع�ضاء جمل�س النواب ( 220نائبا)».
ووف ��ق ذل ��ك ف ��ان الإط ��ار التن�سيق ��ي
�سيك ��ون يف م� ��أزق لأن ��ه وبح�س ��ب
ت�صريح ��ات قياداته ترتاوح اعداده مع
حلفائ ��ه من ال�سنة والكرد بني  110اىل
 130نائبا.
وبذلك ل ��ن ي�ستطيع «التن�سيقي» مترير
ب ��دالء الن ��واب ال�صدري�ي�ن وه ��م (72
نائب ��ا بع ��د ا�ستثن ��اء النائ ��ب امل�ستق ��ل
بره ��ان املعم ��وري)� ،إذا رف�ض ما تبقى
من التحالف الثالثي احل�ضور.
والتحال ��ف الثالث ��ي (انق ��اذ وط ��ن)
كان ميث ��ل مع ن ��واب الكتل ��ة ال�صدرية
امل�ستقل�ي�ن عل ��ى االق ��ل  180مقع ��دا،
وبغي ��اب ه ��ذا الع ��دد ق ��د ال ي�ستطي ��ع
الإط ��ار التن�سيق ��ي حتقي ��ق ن�ص ��اب
اجلل�سة بـ» الب ��دالء» النهم مل ي�صبحوا
بعد نوابا.
ويب�ي�ن النائب يو�س ��ف ال�سبعاوي عن
حتال ��ف ال�سي ��ادة« :النائ ��ب ال يكت�سب
الع�ضوي ��ة اال بع ��د ت�أدي ��ة اليم�ي�ن
الد�ستوري ��ة» ،م�ش�ي�را اىل انه «مل يتلق
تبليغ ��ا حتى االن م ��ن حتالفه حل�ضور
اجلل�سة الطارئة».
وا�ض ��اف ال�سبع ��اوي ان «ح�ض ��ور
حتالف ال�سي ��ادة اىل اجلل�سة من عدمه
مرتوك اىل قرار من قيادة التحالف».
كذل ��ك مل ي�ص ��در حت ��ى االن من احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،اي تعليق
بخ�صو�ص اجلل�سة الطارئة.
وكان رع ��د الدهلك ��ي ،وه ��و نائ ��ب عن
«ال�سي ��ادة» ،ق ��د ك�شف ع ��ن وجود طلب
موقع «م ��ن  50نائب ًا لعقد جل�سة طارئة
يوم الأربعاء املقبل (اليوم)».
وا�ض ��اف يف ت�صريح للقن ��اة الر�سمية
بان «اجلل�س ��ة بعنوان مناق�شة الق�صف
الرتك ��ي على املناط ��ق العراقية» ،مبين ًا
ان «مو�ض ��وع تردي ��د ق�س ��م الن ��واب
البدالء لن ��واب الكتلة ال�صدرية مرتوك
لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب وم ��ا يق ��رره
وي ��راه منا�سب� � ًا م ��ا �إذا ا�ستوف ��ت تل ��ك

الأ�سم ��اء جمي ��ع ال�ش ��روط القانوني ��ة،
مرتوك له».

قرارات جديدة تخ�ص عوائل «القائمة
ال�سوداء» في ديالى
م ��ن جانب ��ه ،ذكر اخلب�ي�ر الأمني معن
اجلبوري� ،أن «تنظيم داع�ش الإرهابي
بد�أ ي�ضمحل ب�شكل كبري ،والدليل على
ذلك �أن القياديني يتعر�ضون �إىل القتل
يف وقت قيا�سي ال يتجاوز �سنتني من
ا�ستالمه ��م مهامهم عل ��ى عك�س ما كان
يف ال�سابق».
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري ،ان «العملي ��ات
الأخ�ي�رة لقواتن ��ا ت�ؤ�ش ��ر وعي� � ًا يف
اجلهد اال�ستخباري وجناح الو�صول
�إىل اله ��دف وهو عامل مهم جد ًا ي�سهّل
العملي ��ات الع�سكري ��ة امليداني ��ة عل ��ى
الأر�ض».
و�أ�ش ��اد ،بـ «اجلهود الأخرية التي �أدت
�إىل تقليل اخل�سائر و�سرعة الو�صول
�إىل الأه ��داف املطلوب ��ة» ،ويتف ��ق مع
اخلفاج ��ي ،ب� ��أن «هن ��اك قاع ��دة مهمة
م ��ن البيان ��ات لقواتن ��ا ع ��ن التنظي ��م
الإرهابي».
وانتهى اجلب ��وري� ،إىل �أن «العمليات
اال�ستباقي ��ة وال�ضرب ��ات املباغت ��ة
لقواتن ��ا امل�سلح ��ة عل ��ى م ��دار الي ��وم
وال�سن ��ة ت�ؤتي نتائجه ��ا ،ولكن هذا ال
يعن ��ي �أن التنظي ��م الإرهاب ��ي انتهى،
فه ��و تنظيم عاملي ون�شاط ��ه ال يقت�صر
على العراق ،ولديه ايديلوجيا واعالم
ومتويل وقوى م�ساندة ،وهذا يتطلب
جهد ًا كبري ًا على امل�ستوى الدويل».
وو�صل وفد �أمن ��ي برئا�سة نائب قائد
العملي ��ات امل�شرتك ��ة الفري ��ق الأول
الرك ��ن عب ��د الأم�ي�ر ال�شم ��ري� ،أم� ��س
الثالثاء ،اىل حمافظة كركوك.
وذكر بي ��ان للعملي ��ات امل�شرتكة تلقته
(امل ��دى)� ،أن «وف ��د ًا �أمني� � ًا برئا�س ��ة
ال�شم ��ري وب�صحبت ��ه قائ ��د ق ��وات
ال�شرطة االحتادية و�صل اىل حمافظة
كركوك».
و�أ�ضاف البيان� ،أن «الزيارة تهدف اىل
االط�ل�اع على الو�ض ��ع الأمني وتقييم
�إج ��راءات الت�شكي�ل�ات والوح ��دات
والأجهزة الأمني ��ة يف حماربة داع�ش
وفر� ��ض الأمن واال�ستق ��رار يف قاطع
كركوك».
وكان تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ق ��د
�سيطر على عدد م ��ن املناطق العراقية
يف ع ��ام  ،2014لكن ��ه خ�سره ��ا بع ��د
�سل�سل ��ة م ��ن املع ��ارك انته ��ت يف عام
.2017

مبنى االدارة المحلية في ديالى
 خا�ص /ديالى
بع ��د ع ��ام  ،2015ب ��رز يف امل�شه ��د الأمن ��ي
ملحافظ ��ة دي ��اىل م ��ا يع ��رف ب� �ـ (القائم ��ة
ال�س ��وداء) ،الت ��ي ت�ض ��م ع�ش ��رات الأ�س ��ر
الت ��ي دعم ��ت املتطرف�ي�ن ،وكان �أبنا�ؤه ��ا من
�أه ��م �أدوات البط� ��ش والقت ��ل والإب ��ادة ،لكن
هن ��اك �أ�سر ًا ت ��ورط البع�ض م ��ن �أفرادها مع
االرهابي�ي�ن ،رغما عنهم ودفع ��وا ثمن ًا باهظ ًا
خا�ص ��ة ،و�أن الكثريي ��ن فق ��دوا �أحباءهم يف
دوامة العنف الأعمى.
ي�ؤك ��د العمي ��د عل ��ي الربيع ��ي وه ��و رئي� ��س
�ش� ��ؤون ع�شائ ��ر دياىل يف حديث ل� �ـ (املدى)،
�أن «القائم ��ة ال�س ��وداء ت�ض ��م �أ�س ��ر ًا متورطة
بالإره ��اب من خ�ل�ال دعمه ��ا املبا�ش ��ر و�أ�سر
�أخرى ت ��ورط �أبنا�ؤها بالإرهاب وهناك فرق
بني االثنني» ،م�ؤكدا �أن «عودة الأ�سر امل�ؤمنة
بالفك ��ر املتط ��رف اىل �أية منطقة خ ��ط �أحمر
لأن ��ه مرفو�ض ،وهذا الأم ��ر �أجمعت عليه كل
ع�شائر دياىل دون ا�ستثناء».
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي� ،أن «ع�شائر دياىل حددت
يف اجتم ��اع مو�س ��ع  4ق ��رارات مهم ��ة حيال
عوائ ��ل (القائم ��ة ال�س ��وداء) مم ��ن ت ��ورط
�أبنا�ؤه ��ا �أو �أقاربها بالإره ��اب ،لكنها راف�ضة
لفك ��ره م ��ن خ�ل�ال التدقي ��ق الأمن ��ي مللفاتها
والت�أكد م ��ن ذلك ،بالإ�ضافة اىل التحرك لدفع
الف�ص ��ول ال�شرعي ��ة حول ما اقرتف ��ه البع�ض
م ��ن جرائم بح ��ق الأبرياء ،ف�ض�ل�ا عن �إعالن
ال�ب�راءة م ��ن �أفعاله ��م م ��ع �أم ��ر �أخ�ي�ر وه ��و

�أن يك ��ون هن ��اك قب ��ول جمتمع ��ي لعودتهم».
�أم ��ا ح�سن التميمي وه ��و �شخ�صية ع�شائرية
ق ��ال �إن ��ه «ال ميك ��ن �أخ ��ذ ال�ب�ريء بجري ��رة
املذن ��ب ،لك ��ن باملقاب ��ل يج ��ب �أن ن ��درك ب�أن
داع� ��ش وغ�ي�ره م ��ن التنظيم ��ات ارتكب ��ت
جم ��ازر ،وت�سبب ��ت يف خل ��ق جيو� ��ش م ��ن
الأرامل والأيتام يف دياىل» ،مبينا �أن «عودة
�أي ��ة �أ�س ��رة �ضمن القائم ��ة ال�س ��وداء �صعب،
وقد يقود اىل م�ش ��اكل ،لكن قرارات الع�شائر
الأخرية و�ضعت حال لهذه الإ�شكالية».
و�أ�ض ��اف �أن «رب ��ط �أي ��ة �أ�سرة مبفه ��وم دعم
املجتمع لعودتها بال ��غ الأهمية؛ لأنه بخالف
ذلك �سي�ؤدي اىل �إ�شكاليات كبرية».
فيم ��ا �أك ��د را�سم العبي ��دي وهو خب�ي�ر �أمني
�أن «ع�ش ��رات الأ�س ��ر تورط ��ت بالإره ��اب يف
دي ��اىل ،لك ��ن ج ��زء ًا كب�ي�ر ًا منها حتم ��ل وزر
تط ��رف الأبناء والأق ��ارب وبالتايل فان الث�أر
مل يقت�ص ��ر عل ��ى املذنبني ،ب ��ل �أقاربه ��م لذلك
نزح ��وا اىل مناط ��ق �أخ ��رى خ ��ارج دي ��اىل
وبع�ضهم خارج البالد».
و�أ�ض ��اف العبي ��دي� ،إن ��ه «رغم عل ��م اجلميع
ب�أن �أخذ ال�ب�ريء بجريرة املذنب خط�أ ،لكننا
نتحدث عن مئات ال�شهداء وامل�صابني ومنازل
دمرت لذا فان عودتهم رمبا ت�ؤدي اىل �إ�شعال
روح االنتق ��ام م ��ن �شقي ��ق �أو اب ��ن �أو قري ��ب
قي ��ادي يف داع� ��ش �أو �أحد �أع ��وان التنظيم»،
مبينا �أن «ربط العودة بـ 4م�سارات متنا�سقة
خط ��وة حكيمة لتفادي �إ�شع ��ال نار الفتنة يف
املناطق املحررة».
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مكتب املدير العام � /شعبة العقود

�إعالن للمرة الأوىل
وزارة املوارد املائية
الهيئة العامة لت�شغيل و�صيانة م�شاريع حو�ض نهر دجلة  /بغداد – الكرادة – �ساحة الفتح  /قرب امل�سرح الوطني

م /املناق�صة رقم  / 217ت 2022 /

اسم املناقصة  /جتهيز سيارات حقلية دبل قمارة نوع (بيك أب) تويوتا هايلوكس دفع رباعي عدد ( )30موديل 2022
يس��ر (وزارة املوارد املائية  /الهيأة العامة لتش��غيل وصيانة مشاريع حوض نهر دجلة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز (سيارات حقلية دبل قمارة نوع (بيك أب) توتوتا هايلوكس دفع رباعي عدد ( )30موديل )2022
مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغبني في احلصول عل��ى معلومات إضافية االتصال (الهيأة العامة لتش��غيل وصيانة
مش��اريع حوض نهر دجلة  /ش��عبة العقود) (طيلة أيام األس��بوع عدا أيام اجلمع والس��بت والعطل الرس��مية) (من الساعة
الثامنة صباحا ً وحتى الثانية بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2يرف��ق مع العطاء تأمينات أولية مببلغ ( )36.308.500س��تة وثالثون مليون وثالثمائة وثمانية آالف وخمس��مائة دينار عراقي
يقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان غير مش��روط صادر من مصرف معتمد في العراق مبوجب نش��ره يصدرها البنك املركزي
العراق��ي ع��ن الكفاءة املالية ومبوجب كتاب رس��مي صادر من املصرف على ان يكون نافذا ً ملدة ثالثة أش��هر مضافا ً إليها ()28
يوم يقدم باس��م مقدم العطاء أو املدير املفوض للشركة أو املؤسسني للشركة ومعنون الى الهيأة العامة لتشغيل وصيانة
مشاريع حوض نهر دجلة مع ذكر اسم ورقم املناقصة املعنية في خطاب الضمان وفي حالة عدم تقدمي التأمينات األولية.
 -3الكلفة التخمينية للعمل ( )1.815.420.000مليار وثمامنائة وخمسة عشر مليون واربعمائة وعشرون ألف دينار عراقي.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة( :هوية غرفة التجارة عقد وشهادة التأسيس للشركة هوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية
والبطاقة التموينية وبطاقة الس��كن وصل الش��راء مع تأييد براءة ذمة من الهيأة العامة للضرائب البيانات املالية للسنتني
األخيرتني كحد أدنى).
 -5بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان الهيأة العامة لتش��غيل وصيانة
مش��اريع حوض نهر دجة  /ش��عبة العقود وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250.000مائتان وخمس��ون ألف دينار غير
قابل للرد.
 -6يكون تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة يوم اخلميس املوافق  2022/6/30الساعة
احلادية عشر صباحاً.
 -7يت��م تس��ليم العطاءات الى (س��كرتيرة جلنة فتح العطاءات) في أو قبل الس��اعة احلادية عش��ر من صب��اح يوم اخلميس
املوافق  ،)2022/7/7العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني
باحلض��ور (في قاعة االجتماعات  /الطابق األرضي) في مركز الهيأة على أن يتم تقدمي العطاءات بظرفني مغلقني احدهما فيه
املستمس��كات املطلوبة والثان��ي وثيقة العطاء مع جدول الكميات مع التوقيع على جمي��ع صفحات وثيقة العطاء وجدول
الكميات من قبل املدير املفوض للشركة أو من ينوب عنه بوكالة رسمية صادرة من دائرة كاتب العدل.
 -8تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه أو تقدمي إقرار بالتنازل عن احلصة التموينية مع نسخة من البطاقة التموينية
وهوية األحوال املدنية في حالة عدم حجبها عنه وبطاقة السكن للمقاول أو املدير املفوض للشركة ويكتب العنوان الكامل.
 -9العمل محسوب على تخصيص اخلطة  /سيارات احلمل وبنسبة  12/1من عام .)2021
 -10للهيئة حق الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاء ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط.
 -11الهيئة غير ملزمة قبول أوطأ العطاءات س��عرا ً إذا كان غير مس��توفي للمواصفات الفنية املطلوبة ويتحمل من ترس��و
عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -12العطاء نافذ ملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق املناقصة.
مالحظة :في حال صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق لليوم التالي.
لالستفسارات عن اإلعالن االتصال بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل  /شعبة العقود على األرقام التالية:
هـ 7182181 – 7197386 :
موقع الوزارة على االنترنتwww.mowr.gov.iq :
البريد االلكترونيwaterresmin@mowr.gov.iq :
waterresmin@yahoo.co.uk
البريد االلكتروني للهيئةcomputer-dpt@yahoo.com :
هاتف مكتب االعالم والعالقات 7270149 :
احمد ليلو عبد الكرمي

املدير العام

�إعادة �إعالن للمرة الأوىل ملناق�صة عامة رقم ( )5ل�سنة 2022

جتهيز �أجهزة الآالت الدقيقة مع ال�صمامات الكهربائية ومنظومة ال�سيطرة للخزانني مل�شروع �إن�شاء خزاين  3000 - 2000يف م�صفى الدورة
رقم الطلبية 5541 / IR – 02 / 2022 / Rev - 02 :
يسر (شركة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص واخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
(جتهيز أجهزة اآلالت الدقيقة مع الصمامات الكهربائية ومنظومة الس��يطرة للخزانني ملشروع إنشاء خزاني
 3000 - 2000ف��ي مصفى الدورة) وتس��ليمها وتفريغها في مخازن هيئة مش��اريع بغ��داد في مجمع الدورة
النفطي وعلى ان تكون املواد األولية وبقية املواد اجملهزة من املناش��ئ التالية (اململكة املتحدة ،كندا ،الواليات
املتحدة االمريكية ،إيطاليا  ،بلجيكا ،املانيا ،فرنس��ا ،سويس��را ،النرويج ،الس��ويد ،فنلندا ،النمس��ا ،هولندا،
الدمن��ارك  ،اليابان) علم �ا ً ان املناقصة ممولة ذاتيا ً وان الكلفة التخميني��ة للمناقصة تبلغ ( 972.525.000دينار
عراقي) (تسعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار عراقي) ،ومبدة جتهيز ()120
(مائة وعشرون يوم تقوميي) مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال وزيارة شركة املشاريع
النفطية  /هيئة مشاريع بغداد  /قسم إدارة التشييد الكائن في بغداد  /اجملمع النفطي  /الدورة  /من االحد الى
اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة ( 7:00صباحاً) لغاية ( 2:00بغد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات.
 -2على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم
وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع (مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االولي).
ت -عم��ل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10س��نوات) قب��ل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ يعادل
( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة ،على ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة في املتطلبات
ومؤيدا ً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
ث -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
ج -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ (( )194.505.000مائة وأربعة وتس��عون
مليون وخمسمائة وخمسة ألف دينار عراقي) من مصرف معتمد في العراق ومصدق أصولياً.
ح -مواد احتياطية للتشغيل االولي ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل.
خ -يكون التجهيز مع التفريغ ( ) CIPواصل ومفرغ في مخازن هيئة مشاريع بغداد في مجمع الدورة النفطي.
د -حس��ب االنكوترم  2010واصل ومفرغ في مخازن هيئة مش��اريع بغداد في مجمع الدورة النفطي ،ويتحمل
مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك.
ذ -مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ر -تلتزم الش��ركة األجنبية املش��تركة تقدمي تعهد يقض��ي بعدم وجود مطالبة مالية غير محس��ومة اجتاه
املؤسسات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان اجراء التسوية شرط إلزامي
إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة باملناقصة.
ز -في حالة وجود مطالبات لدى الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتسوية مرضية
للطرفني (التس��وية وفقا ً التفاقية نادي باريس او التس��وية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لس��نة  2014أو
ش��طب الدين كليا ً بحس��ب مقتضى احلال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ
التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم اس��تبعاد الش��ركة
األجنبية املشتركة في املناقصة.
س -تتعه��د الش��ركة األجنبية بعدم اجراء أي مطالب��ة قضائية او إدارية على أي مديونية بحق املؤسس��ات
العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير مباش��رة من خ�لال البيع او التنازل للغير عن ج��زء أو كل الدين بصفة
رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املش��تركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل
عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املشاريع النفطية  /هيئة مشاريع بغداد الكائن في بغداد  /اجملمع
النفطي /الدورة) من االحد الى اخلميس من الساعة ( 7:00ص) لغاية الـ ( 2:00ض).
 -5مكان تسليم العطاء (وزارة النفط  /شركة املشاريع النفطية  /هيئة مشاريع بغداد – داخل اجملمع النفطي
في الدورة  /جلنة استالم وفتح العطاءات).

يك��ون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2022/7/5حيث ان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض
وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
شركة املشاريع النفطية  /هيئة مشاريع بغداد  /الكائن في بغداد  /اجملمع النفطي  /الدورة.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يت��م دع��وة مقدم��ي العط��اءات اخملولني بحض��ور مؤمتر ما قب��ل تقدمي العط��اء للتوضي��ح واالجابة على
االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أس��بوع من تاريخ الغلق وعلى مقدم العطاء تقدمي استفس��اراته
حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر.
الوقت12:00( :م) التاريخ :بتاريخ  2022/6/28املكان :في غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ -هوي��ة غرف��ة التجارة (نافذة) أو هوية تصنيف املقاولني العراقيني (نافذة) ضمن االختصاص وعقد تأس��يس
الش��ركة ومحضر التأس��يس والنظام الداخلي وش��هادة تأس��يس الش��ركة العراقية مصدقة من مسجل
الشركات في وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
 ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة أو (ش��هادة اجلنس��ية  +هوي��ة األحوال املدنية) ،بطاقةالسكن ،عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
 ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.ت -ش��هادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت الشركة املقدمة للعطاء فرع
في العراق (مكتب إقليمي).
ث -كت��اب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر باس��م الش��ركة من الهيئة العام��ة للضرائب ويكون نافذ
وقت تقدمي العطاء مبني فيه سالمة املوقف الضريبي واملالي للشركة ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية.
ج -تلت��زم الش��ركة العراقية مقدمة العط��اء بتقدمي كتاب من دائ��رة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكها
بالضمان االجتماعي للعمال.
ح -ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأسيس الشركة ومصدق من
السفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
خ -وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
د -يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
ذ -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ر -تخويل من الشركة ملمثليها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
ز -وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثاني -يحتوي على العرض الفني  +منهاج العمل (يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النس��خة الورقية ،وفي
حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع – يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلامس – يحتوي على التأمينات األولية والبالغة ( )19.450.500دينار (تسعة عشر مليون واربعمائة وخمسون
ألف وخمس��مائة دين��ار عراقي) ويجب ان تكون بش��كل خطاب ضمان أو صك مصدق او س��فتجة صادر من
مص��رف عراقي معتم��د على ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغل��ق ويوضع في ظرف منفصل مغلق
مس��جل عليه رقم الطلبية واس��م الش��ركة ،باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها
حاليا ً من الهيئة املالية في شركتنا.

توضع االظرف في ظرف واحد ويكون مغلقة ومختوم بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي
والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -تاريخ الغلق.
ت -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفقرة الفرعية ( )1-1من تعليمات مقدمي العطاء وأي
إشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء.
ث -بي��ان محت��وى الظرف الداخل��ي (العرض الفني ،العرض التجاري املس��عر ،العرض التجاري الغير مس��عر،
والوثائق املطلوبة ،التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالع�لان آلخر مرحلة من اعالن ويتم اس��تقطاعها قبل
توقيع العقد.
 -11تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات املطلوبة واملعاير التأهيل.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املس��ؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت
املوق��ع والبري��د االلكتروني وعليه اش��عار الطرف األول بأي تغيي��ر يطرأ على العنوان خ�لال ( )7أيام من تاريخ
حصول التغيير.
 -13جله��ة التعاق��د الغاء املناقصة قبل ص��دور كتاب اإلحالة بناء على أس��باب مب��ررة دون تعويض مقدمي
العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن شراء وثائق املناقصات الى
املناقصني في احلالتني االتيتني:
 الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباش��رة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوءالى تطبيق هذين االسلوبني
 عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق. -14يت��م مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية ويتم اتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد
مقدم العطاء في احلاالت االتية:
 اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة. اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات. إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار اإلحالة. -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالف مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في
حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو
الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء (بعد اس��تالم قرار اإلحالة وقبل توقيع
العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركة املشاريع النفطية.
 -19يكون اجملهز مس��ؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص امل��واد كمركيا ً خارج العراق وداخله من نقطة
الدخول ودفع أي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الضرائب والرسوم
الكمركي��ة وغي��ر الكمركية املتعلقة بذلك وحس��ب القوانني واألنظمة والتعليم��ات العراقية وكلما يجري
تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
 -20ميكن الرجوع الى مقر الهيئة على االنترنت:
(Baghdad – Iraq – Dora / bagh.oper@scop.gov.iq
E-mail: bagh.oper@scop.go

و .مدير عام
�شركة امل�شاريع النفطية
عارف جعفر فعل

رياضة

العدد ( )5210ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )22حزيران 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ُم�شرف قمم الدوري الممتاز حازم محمد علي:

عال مع قادة العمليات
ط ّوقنا ال�شغب يف �أم�سية ال�شعب
بتن�سيق ٍ
ٍ

ّ
 نواج��ه �أخطر الإ�ش��ارات عل��ى ّ
ّ
ونترق��ب � ّ
المخالفين
أ�ش��د العقوبات
دكة االحتي��اط ..
بح��ق ُ

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د ح ��ازم حمم ��د عل ��ي ،مُ�ش ��رف
مباريات كرة الق ��دم للدوري املمتاز،
�أن امله ��ام املوكل ��ة للإخوة امل�ش ��رفني
هذا املو�سم �أ�ضحت ع�صيبة وحرجة
وفق ًا لظروف بع� ��ض املناف�سات التي
املتع�ص ��ب لغط ًا كبري ًا
�أثار اجلمهور
ّ
ح ��ول �سلوك ��ه وخروجه ع ��ن �أ�صول
الت�شجيع املُن�ضبط حتى قبل جوالت
مع ��دودة م ��ن �إ�س ��دال ال�ست ��ار عل ��ى
البطولة.
وق ��ال ح ��ازم -املتم ّي ��ز با�شراف ��ه يف
مواجه ��ات قمم الأندية من ��ذ �سنوات
طويل ��ة � -أثن ��اء حديثه للم ��دى " :ال
ميك ��ن التعام ��ل م ��ع مهم ��ة الإِ�شراف
�ذر �شدي ��د مع قلق
بع ��د اليوم �إال بح � ٍ
م�شروع ب�سبب الأحداث التي رافقت
ِقمم مباريات الدوري املمتاز للمو�سم
 ،2022-2021والتي تخ ّللها ال�شغب
والتم� � ّرد عل ��ى ق ��رارات التحكي ��م
وتك�س�ي�ر مقاع ��د املد ّرج ��ات مثلم ��ا
ح�صل يف لق ��اء فريقي القوة اجلوية
وال ��زوراء يوم الإثن�ي�ن الثالث ع�شر
م ��ن حزي ��ران اجل ��اري ،وه ��ذا �أم ��ر
مرفو� ��ض ،ويتوجّ ��ب �أن ��زال �أ�ش� � ّد
العقوب ��ات بح ��ق اجلماه�ي�ر املُ�سيئة
للعبة".
و�أ�ض ��اف �" :أرى �أن موا�صف ��ات
مُ�ش ��رف املباراة بحاج ��ة اىل الت�شدّد
م�ستقب�ل� ًا ،ويف مقدّمته ��ا ع ��دم
املُجاملة يف تقييم ظروفها من جميع
اجلوان ��ب ،وت�أث�ي�ر �شخ�ص ّيت ��ه على
جمي ��ع املعني�ي�ن يف ِ�إجن ��اح املباراة
كالطاق ��م التحكيم ��ي واملد ّرب�ي�ن
والالعب�ي�ن والإداري�ي�ن والإعالميني
وامل�صوّ ري ��ن وق ��وات حف ��ظ �أم ��ن
امللع ��ب ،و�أن تك ��ون للمُ�ش ��رف عالقة
طيّبة ومتوازنة م ��ع اجلميع ليتم ّكن
م ��ن فر� ��ض �سطوته م ��ن دون اِنفعال
�أو تو ّتر ،وتكون تعليماته مُ�ستجابة
وال ُت�س ِّب ��ب ردّة فع ��ل مُعار�ض ��ة م ��ن
الط ��رف املق�صود� ،إذا م ��ا ح�صل �أمر
م ��ا اِ�ستدعى ّ
تدخ ��ل املُ�ش ��رف ح�سب
�صالحياته".

ي�ستط ��ع �أيّ م�شجّ ع من ال ��زوراء �أن
ي�صطدِ م مع نظريه يف ال�شرطة".
حركات ا�ستفزازية
وح ّذر م�شرف املباريات من خطورة
م ��ا يج ��ري م ��ن مواق ��ف عل ��ى د ّك ��ة
االحتي ��اط حي ��ث الإ�ش ��ارات الت ��ي
ت�ص� �دُر ع ��ن بع� ��ض املد ّرب�ي�ن جت ��اه
احلكم الراب ��ع �سُ خط ًا على قرار حكم
ال�ساح ��ة �أو م�ساع ��ده حام ��ل الراية،
و�أي�ض� � ًا توجّ ��ه بع� ��ض الالعب�ي�ن
االحتي ��اط نح ��و اجلمه ��ور الغ ��رمي
بح ��ركات ا�ستفزاز ّي ��ة ُت� ��ؤ ِّزم حال ��ة
املد ّرجات وتدفع فئ ��ة من امل�شجّ عني
قليل ��ي الوع ��ي للهت ��اف ب�شع ��ارات
�سيا�سي ��ة عامة و�أخ ��رى ته ّكمية �ضد
الفري ��ق املناف� ��س و�شت ��م جمه ��وره
واالنتقا� ��ص من ��ه ،ومعل ��وم �أن كل
ذل ��ك حمظ ��ور م ��ن االحت ��اد الدويل
لك ��رة الق ��دم ال ��ذي ي�شجّ ��ع اللع ��ب
النظيف وتكري� ��س الروح الريا�ضية
بني جمهور الفريق�ي�ن مهما �آلت اليه
نتيجة التناف�س".
خطوات واثقة
و�أو�ض ��ح "�أن القي ��ادة وال�سيط ��رة
بثق ��ة كبرية ،مع املهنية التي تع ّززها
التخ�ص�صي ��ة ب�إِ�ش ��راف
ال ��دورات
ّ
االحتادي ��ن العراق ��ي والآ�سي ��وي،
تنعك�س �إيجابي� � ًا على �إدارة املُ�شرف
للمب ��اراة بنج ��اح �إىل ب� � ّر الأم ��ان،
وتلك م ��ن �أه ��م الأ�س�س الب ��ارزة يف
م�س�أل ��ة تطبي ��ق �ش ��روط االح�ت�راف
والرتاخي� ��ص يف ال ��دوري العراقي
لل�سن ��ة القادم ��ة� ،أي ك ّلم ��ا كان ��ت
خطواتنا واثق ��ة والتعاون قائم بو ٍّد
م ��ن دون ح�سا�س ّي ��ة �سنك�س ��ب قناعة
الآخري ��ن بتم�شي ��ة �أه ��م م�سابقة يف
العراق بال م�شاكل".

م�ضم ��ار (التارت ��ان) وه ��ي ظاه ��رة
موروث ��ة من حُ قبة ما قبل عام 2003
بذريعة �أنه يعمل يف النادي �أو قريب
من املد ّرب �أو �إداري غري مُدرج �ضمن
قائم ��ة امل�سموح له ��م باجللو�س على
د ّك ��ة االحتياط م ��ع امل�ل�اك التدريبي
والالعب�ي�ن ،وبالن�سبة يل ل ��ن �أ�سمح
يف خرق ال�ضوابط كونها حالة �شا ّذة
يف مالعبن ��ا ،وي�ستح � ّ�ق املخالف ��ون
�أ�ش� � ّد العقوب ��ات ،علم� � ًا ال وج ��ود
ملثيله ��ا يف بقي ��ة املالع ��ب العربي ��ة
والعاملي ��ة �س ��واء الت ��ي �شاهدناه ��ا
ع ��ن ُق ��رب �أو ع�ب�ر التلفاز ل ��ن يتج ّر�أ
�أي �شخ� ��ص مهما �أمتل ��ك من نفوذ �أن
يُخال ��ف الأنظمة ال�سارية بهذا ال�ش�أن
ّ
ويتم�شى على �أر�ض امللعب"!

حالة ّ
�شاذة
ولف ��ت اىل �أنه "واحدة من امل�شكالت
بحزم ه ��ي م�س�ألة
التي نت�ص� �دّى لها ٍ
دخ ��ول ا�شخا� ��ص غ�ي�ر خموّ لني �إىل

�ضغط  ..وقلق!
وك�ش ��ف ح ��ازم ع ��ن "ال�ضغ ��ط الذي
تو ّل ��د قبل مباراة ال ��زوراء وال�شرطة
الت ��ي جرت يف ملعب ال�شعب الدويل

�ضم ��ن اجلول ��ة  36ي ��وم ال�سب ��ت
 18حزي ��ران  2022والت ��ي اِنته ��ت
ل�صال ��ح ال�شرط ��ة بهدف�ي�ن نظيفني مل
يك ��ن �ضغط� � ًا طبيع ّي ًا ،ب ��ل ا�ستثنائ ّي ًا
و�صعب� � ًا ،كون ه ��ذه املب ��اراة تزامن
موعده ��ا بعد خم�سة �أي ��ام من اِنتهاء
مب ��اراة ال ��زوراء م ��ع غرمي ��ه الأزيل
فريق الق ��وة اجلوي ��ة يف ُربع نهائي
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��راق ،ومل يك ��ن
احت ��اد كرة الق ��دم قد �أ�ص ��در قرارات
بائن ��ة جتاه ما ح�ص ��ل فيها من �شغب
وفو�ض ��ى ف ��وق املد ّرج ��ات ،ول� � َك �أن
تت�ص ��وّ ر حج ��م املهم ��ة املُلق ��اة عل � َّ�ي
بتحمّل زخم ثالثة روابط جماهريية
وا�سع ��ة ال ��زوراء وال�شرط ��ة والقوة
اجلوي ��ة ح�ضرت �أم�سي ��ة ال�شعب! ال
�أخف ��ي احلقيق ��ة ،فق ��د �شع ��ر اجلميع
بالقل ��ق خ�شي ��ة �أن ُت�ستغ� � ّل املب ��اراة
لت�صفي ��ة ح�سابات ما ب�ي�ن امل�شجّ عني
املتع�صب�ي�ن ث� ��أر ًا خل�س ��ارة الك�أ� ��س،
ّ
وكذل ��ك مت ��ادى البع� ��ض يف �شغب ��ه

ِلإف�ش ��ال مه ّم ��ة االحت ��اد يف �إنه ��اء
م�سابقتي املو�سم من دون م�شاكل".
تن�سيق مع قادة الأمن
وتاب ��ع "�أ ّمن ��تُ ات�صاالت ��ي م ��ع قائد
العمليات امل�شرتكة الفريق �أوّ ل ركن
عبد الأمري ال�شم ��ري ،وقائد عمليات
بغ ��داد الفري ��ق الرك ��ن �أحم ��د �سليم
بهجت ،ووع ��داين ب�إِر�سال �أكرب قوّ ة
�أمني ��ة اىل ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل
ُف�سد تنظيم
حتوّ ط ًا م ��ن �أيِّ
ٍ
طارىء ي ِ
املباراة ،ومت التن�سيق مع قائد قوات
حفظ القانون اللواء جواد الدراجي
عل ��ى ح�ضورنا قبل ثالث �ساعات من
ب ��دء املب ��اراة ،وو ّزعنا ق ��وات الأمن
وفق� � ًا ملر ّبع ��ات املد ّرج ��ات ،وكاد �أن
يتك� � ّرر ال�شغ ��ب يف امل ��د ّرج رق ��م 7
بالدقيقة  ،72ومت تطويقه خالل �أق ّل
من دقيقة ،وم ّر املوقف ب�سالم بف�ضل
حُ �سن التخطيط والتنفيذ بيننا وبني
قوات حفظ القانون والعمليات ،ومل

عني االحتاد
و�أختتم حازم حديثه بالقول "يُعترب
م�شرف املباراة عني احتاد كرة القدم
يف ر�صدِ ك ّل �صغرية وكبرية ي�ضبط
من خاللها واجبه ،ويع ّزز اال�ستقرار
داخ ��ل امللع ��ب ،ويُث ّب ��ت احلقائق من
دون انحي ��ازه اىل ط ��رف ُ
وظلم ��ه
ط ��رف �آخ ��ر ،وه ��و �أ�سا� ��س التنظيم
اجل ّي ��د �إذ �أن عي ��ون �آالف امل�شجعني
يف امللع ��ب ومالي�ي�ن امل�شاهدين عرب
التلفاز تر ُقب ��ه باهتمام بالغ واِنفعال
متباي ��ن يف التعبري م ��ن �أجل م�ضي
ال�شوط�ي�ن ب�س�ل�ام ،م ��ع احلر� ��ص
عل ��ى ب ��دء املب ��اراة يف توقيته ��ا من
دون ت�أخ�ي�ر والتن�سي ��ق م ��ع جلن ��ة
امل�سابق ��ات بخ�صو� ��ص تقري ��ره
ال ��وايف ،و�إن ا�ستوجب ��ت بع� ��ض
الأم ��ور احالتها اىل جلنة االن�ضباط
ف�إنه يتابعها م ��ن �أجل ح�سمها كونها
ال حتتم ��ل �أي ت�أخ�ي�ر ،وتفادي� � ًا لأيّة
تبعات �سلبية".

ت�����ص��اع��د امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي ل��ربّ��اع��ي��ن��ا يف ���ش��ق�لاوة
 بغداد  /املدى
رئي� ��س االحت ��اد ،لو�ض ��ع كاف ��ة م�ستلزمات
املع�سكر حتت ت�ص� � ّرف الربّاعني وم�شرفهم
ي�شهد منتجع روز �شقالوة يف مدينة �أربيل امل ��درب البيالرو�سي ليونت ��ي ،وم�ساعديه
ب�إقلي ��م كرد�ستان العراق ،الي ��وم الأربعاء ،املدربني الوطنيني.
�أوىل الوحدات التدريبية ملنتخبنا الوطني و�أ�ض ��اف "ي�أت ��ي تنظي ��م مع�سك ��ر املنتخب
لرفع الأثقال.
الوطن ��ي لرفع الأثقال �ضمن املرحلة الثالثة
املن�سق الإعالمي الحتاد للربنام ��ج املُع ��د من قب ��ل امل�ل�اك التدريبي،
وقال قا�سم �شالكةّ ،
رف ��ع الأثقال لـ "امل ��دى" �:أن هن ��اك مواكبة وا�ستكم ��ا ًال مل ��ا مت قطع ��ه م ��ن �أ�ش ��واط
د�ؤوب ��ة م ��ن قب ��ل د.م�صطفى �صال ��ح نائب حت�ضريي ��ة من ��ذ ثالث ��ة �أ�شه ��ر للبط ��والت

املرتقبة العام احلايل ."2022
و�أو�ضح "ي�سعى االحتاد واملالك التدريبي
اىل تهيئة الربّاع�ي�ن الأبطال للدخول بقوّ ة
يف مناف�س ��ات بطولة الت�ضام ��ن الإ�سالمي
�شهر �آب املقبل ،واال�ستحقاقات التي تليها،
لت�أكيد ج ��دارة الع ��راق يف موا�صلة التقدّم
من�صات التتويج ح�سب الأوزان التي
نحو ّ
ي�سج ��ل من خالله ��ا الأبط ��ال �أروع النتائج
ّ
امل�ؤمّل �أن تتطوّ ر خالل البطولة".

�إع�����ل����ان����������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

وذك ��ر "نرت ّق ��ب �أي�ض� � ًا م�شارك ��ة منتخبن ��ا
الوطن ��ي يف بطولة �آ�سي ��ا امل�ؤهّ لة لأوملبياد
باري� ��س  ،2024وبطول ��ة الع ��امل امل�ؤهّ ل ��ة
لل ��دورة ذاتها ،ف�ض�ل ً�ا عن بطولت ��ي العرب
وغ ��رب �آ�سي ��ا� ،سيم ��ا �أن املع�سك ��رات التي
خا�ضه ��ا منتخبن ��ا الوطن ��ي �سابق� � ًا ع ��ادت
بالفائ ��دة الكب�ي�رة عل ��ى العبيه م ��ن ناحية
ت�صاع ��د امل�ست ��وى الفن ��ي ،وذل ��ك ح�س ��ب
التقيي ��م اليوم ��ي للم ��درب واللجن ��ة الفنية

فقدان هوية

املتابعة لكل م ��ا يتح ّقق يف املع�سكر و�أثناء
املناف�سات".
وخل� ��ص �شالك ��ة �إىل �أن "املنتخب الوطني
ي�ض� � ُّم نخب ��ة م ��ن الالعب�ي�ن الذي ��ن لديه ��م
ب�صم ��ات مه ّم ��ة يف البط ��والت العربي ��ة
والدولي ��ة ،و�سب ��ق �أن �أح ��رزوا ميدالي ��ات
دولي ��ة كان �آخره ��ا املرك ��ز الث ��اين لبطولة
الع ��ام الت ��ي ح�صل فيه ��ا البطل عل ��ي عمار
على ميداليّتني ف�ضيّتني".

فق��دت من��ي هوية باس��م (ج�لال هادي
حس��ن) والصادرة من هيئ��ة توزيع بغداد
(الش��ركة العامة للمنتوجات النفطية)
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها الى جهة
اإلصدار ..مع التقدير

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

مدرب الأ�سود املوعود
م ��ن امل�ؤ�سف �أن نقول بثق ��ةّ � ،أن الكرة العراقي ��ة �سقطتْ يف غياهب
الالمب ��االة! وال يب ��دو �أنه ��ا �ستخ ��رج بع ��د �أن تالع ��ب به ��ا البع�ض
طوال �سن ��وات م�ضت �أرادوا منها �أن تكون �شع ��ار ًا ت�سويقي ًا مزيف ًا
للو�ص ��ول �إىل املنا�صب ،حت�صد بها م�شاعر اجلماهري بعد �أن حت ّلق
بهم باحالم وهمية تكاد تالم�س الك�ؤو�س العاملية ،قبل �أن ي�ستفيقوا
فج�أة على واقع م�ؤمل عنوانه (�صدمة الرتاجع والأخفاق املزمن)!
مراجع ��ة ب�سيط ��ة للأج ��واء املتوترة بع ��د اخلروج املري ��ر ملنتخبنا
الوطن ��ي م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل قط ��ر  ٢٠٢٢وف�شل ��ه يف �أن
يك ��ون حتى مناف�س� � ًا �شر�س ًا وما تاله من ف ��ورة ت�صريحات ووعود
بت�صحي ��ح امل�سار و�ش� � ّد �أحزمة الإنقاذ من خ�ل�ال البحث عن مدرب
عامل ��ي ق ��ادر على �إع ��ادة �أجماد الك ��رة العراقي ��ة والعب ��ور بها نحو
�شواطىء االجناز لال�ستحقاقات القادمة.
رحل ��ة البح ��ث عن املدرب املوع ��ود انطلقت وتوال ��ت ال�سري الذاتية
لأ�ش َه ��ر املد ّرب�ي�ن ومعها تزاحمت القن ��وات الف�ضائي ��ة بت�صريحات
�أغل ��ب �أع�ض ��اء احتاد الكرة والعديد من خ�ب�راء اللجنة الفنية كانت
جميعه ��ا ت�صبُّ يف بودقة (التخدير) العقلي لإخماد فورة اجلماهري
الغا�ضبة التي ا�ست�سلم ��ت �أخري ًا �شيئ ًا ..ف�شيئ ًا ل�سيناريو م�سرحية
املدرب العاملي� ،أم ًال �أن تكون الوعود هذه امل ّرة �صادقة!
كيف ُنريد �أن من�س ��ك بطريق الإ�صالح والتطوير يف حني �أن احتاد
بجهل �شرط�ي�ن �أ�سا�سيّني ُهما امل ��ال والوقت،
الك ��رة �أغفل بعم� � ٍد �أو ٍ
قب ��ل �أي خط ��وة حقيقية لهم نحو بن ��اء منتخب جديد وفق� � ًا لأ�س�س
متين ��ة ميكن �أن تتح ّقق فيها اخلطط وامل�شاريع التي قيل �أنها �أعدَّت
للنهو�ض بالكرة العراقية علمي ًا وعملي ًا.
لنتح ��دث �أوّ ًال عن امل ��ال و�صدمة اجلماهري الكروي ��ة جتاه اعرتاف
احتاد الكرة بخواء اخلزينة من املوارد املالية التي ميكن �أن ّ
تغطي
تكالي ��ف ا�ستقدام �أي مدرب �إال من خ�ل�ال اللجوء �إىل خزينة الدولة
وبتخ�صي�ص ��ات طارئة من �أجل �إنقاذ املوق ��ف وامل�ضي بالتعاقد مع
املالك التدريبي.
ال نعلم �أين االحرتافي ��ة وال�شفافية بالت�ص ّرف والت�صريح املت�سارع
بهذا امللف الذي �أخذ م�ساحة من الإثارة والت�شويق ليتبينّ فيما بعد
�أن الق�ص ��ة مل تكن �أك�ث�ر من زوبعة يف فنجان �أثريت لتهدئة ال�شارع
الك ��روي من جهة ،وبنف�س الوقت رمي الكرة بحركة فنية يف ملعب
احلكوم ��ة �أم�ل ً�ا ال�ستح�ص ��ال موافقته ��ا بتخ�صي� ��ص الأموال حتت
�ضغط املطلب اجلماهريي!
لك ��ن ال�س�ؤال امله ّم هنا :مل ��اذا مل ي�صارح االحتاد اجلماهري والإعالم
من ��ذ البداي ��ة بعدم قدرته عل ��ى التعاقد مع مالك تدريب ��ي �أجنبي �إ ّال
بتو ّف ��ر �أموال من احلكوم ��ة ،وانتظ َر �إىل حني انق�ض ��اء ُمدّة الأزمة
االنفعالية؟!
�أم ��ا الوقت فيبدو �أنه �سيبقى م�س�أل ��ة هام�شية يف نظر املعنيني ،وال
يدخ ��ل يف خططهم واهتماماتهم ،فته َرب ال�شهور التي من املفرت�ض
�أن تك ��ون ّ
حمط ��ة التجديد والتهيئ ��ة ،وتتيح لهم وامل�ل�اك التدريبي
املُرتق ��ب الر�ؤي ��ة ال�صحيح ��ة يف تطبيق مناهج الإع ��داد واالختيار
الدقي ��ق للعنا�صر اجلديدة والدخول يف مرحل ��ة الإعداد التدريجي
من خالل خو�ض املباريات التجريبي ��ة وا�ستغالل حاجة املنتخبات
العاملية املت� ّأهلة �إىل ك�أ�س العامل ملباريات ا�ستعدادية ليكون املنتخب
مه ّيئ� � ًا لال�ش�ت�راك يف �أوّ ل بطول ��ة ودي ��ة م ��ن املفرت� ��ض �أن تقام يف
الأردن خ�ل�ال �شهر �أيل ��ول للعام احلايل  ،2022ومن ثم الدخول يف
مع�ت�رك خليج ��ي  ٢٥و�ص ��و ًال �إىل املناف�سة يف نهائي ��ات ك�أ�س �آ�سيا
 ٢٠٢٣ب ��د ًال م ��ن خ�س ��ارة الزمن والع ��ودة �إىل ذريع ��ة �ضيق الوقت
ُ
و�ضع ��ف اجلاهزة البدنية وعدم ق ��درة املالك التدريبي اجلديد على
تنفيذ خططه الفنية ب�سبب حمدودية معرفته بالالعبني!
ب�أخت�ص ��ار ..على احتاد ك ��رة القدم �أن ي�ضع امل ��ال والوقت يف �س ّلة
اهتمام ��ه �أوّ ًال ومي�سك بها بقوّ ة قب ��ل �أن يُجاهر بخططه وم�شاريعه
امل�ستقبلية كي ال مييل ميزان عمله نحو ك ّفة الف�شل وغياب ال�شفافية
التي طاملا كانت متثالن �إحدى ال ُتهم التي �أنهت م�سرية من �سبقهم!
لنتحدث �أوّ ً
ال عن المال و�صدمة
الجماهير الكروية تجاه اعتراف اتحاد
الكرة بخواء الخزينة من الموارد المالية
التي يمكن �أن ّ
تغطي تكاليف ا�ستقدام �أي
مدرب �إال من خالل اللجوء �إلى خزينة
الدولة وبتخ�صي�صات طارئة من �أجل
�إنقاذ الموقف والم�ضي بالتعاقد مع
المالك التدريبي.

�إعــــــالن
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الدبلوما�سية العراقية بعد � :2003إعادة توجيه �أم �ضياع البو�صلة؟

قناطر

ال�سياحة والثقافة ال�سياحية

 ح�سن الجنابي

**

 طالب عبد العزيز
كان النظ ��ام ال�س ��ابق ق ��د ا�س ���س لكراهي ��ة
الآخ ��ر ،غ�ي�ر العربي ،يف التفكري ال�ش ��عبي
العراقي ،بدع ��اوى الوحدة العربية ،وبناء
الدولة القومية ،فاالجنبي م�ستعمر ومت�آمر
و�س ��ارق نف ��ط ...وح�ي�ن ج ��اءت احل ��رب
مطل ��ع ثمانين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي وانغلقت
احلدود ،و�سيقت الن�سبة االكرب من ال�شباب
اىل اجلبه ��ات ،ب ��ات لزام� � ًا عل ��ى النظ ��ام
�س� � َّد النق� ��ص العام ��ل ،واملنت ��ج يف احلياة
العراقية ،ف�ص ��ار العراقي ال يرى �إال الن�ساء
واالطفال والقا�ص ��رين والعاجزين من بني
جلدته ،مع الفل�سطيني واالردين وامل�صري
وال�س ��وداين ،الذي ��ن مترك ��زوا يف الب ��اب
ال�ش ��رقي والبتاويني واملربعة ببغداد ،و�أم
الربوم يف الب�صرة ،ومراكز املدن االخرى،
مع من تطوع منهم و�سيق اىل اجلبهات.
يف عق ��د الت�س ��عينات ،وب�س ��بب احل�ص ��ار
االقت�ص ��ادي ،ع ��اد الع ��رب البعثي ��ون
اىل اوطانه ��م ،وب�س ��بب ف ��رق التفتي� ��ش
االممية(االمريكي ��ة) جت ��ددت نظري ��ة
االجنب ��ي امل�س ��تعمر والعدو ،فخ�ل�ا العراق
من كل عربي و�أجنبي هذه املرة ،لكن ،ويف
ممار�س ��ة ا�ض ��طرارية ،فتح النظام حدوده
للزائري ��ن االيراني�ي�ن ،باعتق ��اد َّان حكومة
طه ��ران بات ��ت �ص ��ديقة له ،وطوت �ص ��فحة
احلرب نهائي ًا ،فهي ت�شرتك معه يف كراهية
امريكا ،فدخل زوار العتبات باعداد كبرية،
وا�ستمر دخولهم اىل اليوم ،يف �أول متا�س
مدين للعراقيني مع الآخ ��ر ،ولعلها اللحظة
احلقيقي ��ة التي يتنبه فيه ��ا العراقييون اىل
اهمية ال�سياحة بو�صفها م�صدر ًا اقت�صادي ًا.
ال نري ��د �أن نتح ��دث ع ��ن تخب ��ط وغب ��اء
امل�ؤ�س�س ��ات العراقي ��ة يف تعاملها مع قطاع
ال�س ��ياحة فهي م�ؤ�ش ��رة لدى اجلميع ،لكننا
نري ��د �أن نق�ت�رب من املعاين االخ ��رى التي
ميكن الت�أ�سي�س لها ،وخلق اجواء منا�سبة،
فن�س�أل ال�س�ؤال التقليدي :هل ميلك العراقي
ثقافة �س ��ياحية؟ وكيف ميكننا جعل القطاع

هذا رديف ًا اقت�صادي ًا؟ وهنا �ستكون االجابة
جامعة ،م�ش ��تملة على ماذا يعن ��ي �أن تكون
الب�ل�اد مق�ص ��د ًا �س ��ياحي ًا ،وكي ��ف يتح ��ول
ال�ش ��عب الط ��ارد للأجنبي اىل م�س ��تقبل له،
ف�ل�ا يجد فيه ما يتذمر منه؟ وهنا �سيت�ض ��ح
لن ��ا ب� َّأن قطاع اخلدمات هو االول يف اتخاد
اخلطى ال�ص ��حيحة لذلك ،و� َّأن امل�ؤ�س�س ��ات
الرتبوية وال�ص ��حية وامل�ص ��رفية واالمنية
والثقافي ��ة واالعالمي ��ة واملجتمعي ��ة كله ��ا
مدعوة لبناء ثقافة �س ��ياحية لدى ال�ش ��عب،
وخلق روح مت�ص ��احلة ومت�ساحمة ،خالية
من كراهية الآخ ��ر ،وبتفكري جاد يف �أهمية
القطاع هذا.
ق ��د ال حتت ��اج ال�س ��ياحة الدينية اىل �ش ��يء
من هذا ،فال�س ��ائح الديني يق�ص ��د ال�ضريح
ح�س ��ب ،ويرى بغيته ،وختام �س ��عادته فيه،
ورمب ��ا يق ��ع يف ت�ص ��نيف ال�س ��ائحني بذيل
قائم ��ة االهمية ،فهو يكتفي باملرقد والفندق
الرخي� ��ص واملطعم من الدرج ��ة الثانية �أمّا
ال�س ��ائح االوربي و�س ��ائح القارات االخرى
ف�س ��تكون بغيته �أكرب وا�ش ��مل ،فهو ي�س ��كن
فن ��ادق الدرج ��ة االوىل ويدخ ��ل املطع ��م الـ
 VIPويتطل ��ع اىل زي ��ارة املتحف العراقي
وحلظ ��ة الت�أم ��ل يف ال�ص ��حراء واملبي ��ت
يف اله ��ور واجلب ��ل والوق ��وف عل ��ى دجلة
وال�س ��هر يف الن ��ادي الليل ��ي واللع ��ب يف
�ص ��االت الرولي ��ت والتنق ��ل بال�س ��يارات
الفارهة وغري ذلك ،وهنا� ،س ��تجد احلكومة
نف�س ��ها ملزمة بت�أ�سي�س �شبكة طرق حديثة،
م�ض ��اءة وم�ش ��جرة ومعه ��ا رقاب ��ة �ش ��ديدة
على مراف ��ق اخلدمة بعامة (فنادق ومطاعم
ووو) مع وجود �أدالء �س ��ياحيني ،متدربني
ويح�س ��نون اللغ ��ات عندها (�س ��نخلق روح
�س ��ياحية يف جمتمعن ��ا) مب ��ا تعني ��ه ه ��ذه
اجلملة من معنى ،االمر الذي �س ��يذهب معه
ال�شد والعنف وكراهية االخر ،ونرى �شعب ًا
مت�ص ��احل ًا مت�س ��احم ًا ،تتقدم ��ه م�ص ��لحته
االقت�صادية وال�صورة اجلميلة لبالده.

جزء6 -

*

كان �صدام ح�س�ي�ن يعتقد وي�سوّ ق نف�سه على �أنه
قائ ��د قومي عرب ��ي و�إقليم ��ي ودويل ،على الأقل
عل ��ى م�س ��توى الع ��امل الثالث ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن كونه
قائد ًا وطني ًا بدون منازع ،بعد ان �سحق مناف�سيه
املحتمل�ي�ن م ��ن جمي ��ع الأطراف وخ�صو�ص� � ًا من
البعثيني.
ر�س ��خ فيه �س ��لطته وقيادته عن
الذي
�ت
يف الوق �
ّ
طري ��ق �س ��حق مناف�س ��يه املحتملني داخلي� � ًا ،فقد
�س ��عى اىل “ترتيب ��ات” �إقليمي ��ة ال تخل ��و م ��ن
املغام ��رة� ،س ��وا ًء م ��ع اجل ��ارة ال�ش ��مالية تركي ��ا
بخ�ص ��و�ص ح ��زب العم ��ال الكرد�س ��تاين ،او
بخ�ص ��و�ص ت�ص ��دير النف ��ط العراقي ع�ب�ر ميناء
جيهان الرتكي وغري ذلك� ،أو مع اجلارة ال�شرقية
�إي ��ران بخ�ص ��و�ص تخطي ��ط احل ��دود واحلركة
الكردية امل�سلحة وغريها.
كان ي�س ��تخدم تلك الرتتيبات الإقليمية لت�ص ��فية
ح�س ��ابات داخلية �أو ًال ،قوامها القمع وال�سيطرة
املطلقة كما ح�ص ��ل يف ت�ص ��فية احلركة امل�س ��لحة
الكردية ،ويف تهجري املواطنني من ذوي التبعية
الإيرانية وقمع الي�سار ،م�ؤج ًال التعاطي احلتمي
مع خمرجاته ��ا الإقليمي ��ة والإلتزام ��ات الناجتة
عن تل ��ك الرتتيبات� ،س ��وا ًء منافعه ��ا �إن كان ثمة
مناف ��ع� ،أو م�ض ��ا ّرها على امل ��دى الأبعد .وهذا ما
دف ��ع ثمن ��ه الع ��راق الحق ًا على �ش ��كل ح ��روب مع
اجل ��وار ،واحلرب م ��ع �إيران واحت�ل�ال الكويت
مثاالن �صارخان� ،أو على �شكل انتهاكات لل�سيادة
العراقي ��ة بق�ص ��د مالحق ��ة فل ��ول ح ��زب العم ��ال
الكرد�س ��تاين وغري ذلك .وكان ف�ش ��له يف معاجلة
�آثار اندفاعاته املغامرة ف�ضائحي ًا وكارثي ًا ووبا ًال
عل ��ى الع ��راق واملنطقة ،وقد �أوق ��ع العراق حتت
الإحت�ل�ال الكام ��ل وجعل من ��ه احللقة الأ�ض ��عف
�إقليمي ًا.
على �س ��بيل املثال ،وفق ال�سياقات الإيديولوجية
البعثي ��ة وال�ش ��عارات الثوري ��ة و�إنحي ��از البعث
العراق ��ي اىل “املع�س ��كر ال�ش ��رقي” يف ذروة
احلرب الباردة وغري ذلك من م�ؤ�ش ��رات ،فقد كان
يفرت�ض ان يكون نظ ��ام البعث �أكرث عدا ًء لرتكيا
منه اىل �إيران ،باعتبارها ع�ضوا يف حلف �شمال
الأطل�سي الذي ي�ضمر له البعث كل العداء .ولكن
“الهيمنة” الإيرانية ال�شاهن�شاهية على اخلليج

وممار�س ��ة دور م ��ا ُ�س ��مي حينه ��ا ب� �ـ “�ش ��رطي
اخللي ��ج” كان يدور يف الف�ض ��اء الأق ��رب لأحالم
الزعامة القومية لدى �ص ��دام ح�سني� ،أي اخلليج
العربي� .أما الدور الرتكي فمهما كان ن�ش ��ط ًا فهو
بر�أي �ص ��دام ح�سني �أقل خطر ًا� ،إذ كان يجري يف
�ساحة �أبعد عن “�أحالم” االيديولوجية البعثية،
ف� ً
ضال عما يعتقد �أنه �إعتبارات طائفية ،وهي و�إن
كانت م�ضمرة وم�سكوت عنها �إال �أن الإعالن عنها
كان يتج�س ��د عملي� � ًا يف تهجري مئ ��ات الآالف من
العراقي�ي�ن من �أ�ص ��ول كردي ��ة فيلي ��ة ويف القمع
طقو�س دينية بعينها.
املكثف �ضد
ٍ
بعد �س ��قوط نظام ال�ش ��اه يف عام  1979وانتقال
�إي ��ران ب ��كل ثقله ��ا اىل املع�س ��كر املع ��ادي للغرب
و�إ�س ��رائيل ،ورفعه ��ا العلم الفل�س ��طيني يف مقر
ال�س ��فارة اال�س ��رائيلية وم ��ا م ّثله ذل ��ك من رمزية
ون�ص ��ر �سيا�س ��ي ودبلوما�س ��ي ،ف�ض�ل� ًا عن كونه
انت�صار ًا وجداني ًا و�أخالقي ًا غري م�سبوق للق�ضية
الفل�س ��طينية ،نا�ص ��ب �ص ��دام ح�س�ي�ن الث ��ورة
الإيرانية العداء ،بال�ض ��د م ��ن املنطلقات الفكرية
والثواب ��ت الإيديولوجي ��ة للبع ��ث ال ��ذي يعت�ب�ر
الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية مركزية.
كذل ��ك قادت ��ه مواقف ��ه املتناق�ض ��ة واملغام ��رة اىل
�إتف ��اق عام  1975مع �ش ��اه �إيران تنازل وفقه عن
ال�س ��يادة عل ��ى ن�ص ��ف �ش ��ط العرب ،املم ��ر املائي
واملنفذ الوحيد للعراق اىل اخلليح ،مقابل فر�ض
�س ��يطرته على �إ�ش ��خا�ص عراقيني معار�ضني لهم
مطال ��ب �سيا�س ��ية قابل ��ة للتحق ��ق ،وكان ب�إمكانه
الإتفاق معهم دون الإخالل بال�سيادة.
والحق ًا ،ان�سجام ًا مع عقليته املغامرة وال�شر�سة،
�ألغ ��ى �ص ��دام ح�س�ي�ن اتفاقي ��ة 1975م ��ن ط ��رف
واح ��د ،و�أعلن احلرب على �إي ��ران يف �أيلول عام
 .1980ت�س ��ببت احلرب مبقتل مئ ��ات الآالف من
املواطنني ،وتدمري البلدين دون ان ي�س�ت�ر ّد مرت ًا
واحد من �سيادة العراق التي تنازل عنها بتوقيعه
ال�شخ�ص ��ي .بل �أن ��ه ا�س ��تجاب يف الفقرة الأوىل
م ��ن ر�س ��الته الأخرية الت ��ي خاطب به ��ا الرئي�س
الإي ��راين رف�س ��نجاين بتاري ��خ � 15آب 1990
“باملوافق ��ة على مقرتحك ��م ...ب�إعتم ��اد اتفاقية
 ،”1975واختتمه ��ا بالقول�”:أيها الأخ الرئي�س
عل ��ي �أكرب ها�ش ��مي رف�س ��نجاين ،يف قرارنا هذا
�أ�ص ��بح كل �ش ��يء وا�ض ��ح ًا ،وبذلك حتق ��ق كل ما
�أردمتوه ،وما كنتم تركزون عليه....والله �أكرب،

في مركزية الدولة وقوتها

ال فل�سفة في المدن الجاهلة

 عبدالكريم يحيى الزيباري

وال عل ��وم وال �أدب وال م�س ��رح وال فن ��ون.
اليونانيون �ش َّيدوا مدينتهم الإلهية يف الأوملب
كنظامهم ال�سيا�س ��ي .الفاراب ��ي َع َك َ�س فكرتهم،
و�ش� � َّي َد مدينته الفا�ض ��لة كفك ��رهِ الإلهي الديني
احل ��راين الهرم�س ��ي باعتم ��اد فك ��رة الفي� ��ض،
َ
وا�شرتط لل�ص�ل�اح ال�سيا�سي �صالح املعتقدات
الدينية الفل�سفية .ويف خامتة ف�ص( ،37القول
يف املدن اجلاهلة) من كتابه (املدينة الفا�ض ��لة)
كتب الفاراب ��ي (جن�س ر�أي َمن ي ��رى �أنَّ ك َّل ما
نعقل اليوم مِ ن �شيء ،فقد ميكن �أنْ يكون �ضدُّه
ونقي�ض ��ه هو َّ
احلق ...فيلزم من هذا �أال ي�ص � َّ�ح
ق ��و ٌل يُقال �أ�ص�ًل،اً  ،و�أن ي�ص � َّ�ح جميع م ��ا يُقال،
و�أال يك ��ون يف الك ��ون حم ��ا ٌل �أ�ص�ًل.اً  ...وبهذا
ال ��ر�أي وم ��ا جان�س ��ه تبط ��ل احلكم ��ة ،وجتعل
ما ير�س ��م يف النفو�س �أ�ش ��ياء حمال ��ة على �أنها
ٌّ
حق) .مثقفو الطوائف ،مثقفو الإيديولوجيات
اجلامدة ،ي�س ��تخدمون �أعنف الأ�ساليب و�أغبى
التربي ��رات م ��ن �أج ��ل تكييف املعن ��ى احلريف
ملق ��والت القائ ��د �أو �أ�ش ��عار رئي� ��س التحري ��ر
ال�سكري مع ِّ
كل حقيقي وجميل!
�إذا ناهَ ْ�ض ��تَ ال�س ��لطة� ،س ��يقولون ل ��ك ،ال
تتفل�س ��ف ،ال تتفل�س ��ف .لكنه ��ا الفل�س ��فة نق ��د،
وواجبه ��ا الرئي� ��س مُناه�ض ��ة ال�س ��لطة ،وم ��ن
مقومات ال�س ��لطة القوية ،وجود فل�س ��فة قوية
تناه�ضها.
ً
جل�س
مالئم،
غري
وقت
يف
ا
�شويعر
�إذا
خاطبتَ
ٍ
َ
ً
كر�سي رئي�س التحرير �إال
م
طع
ذاق
وما
،
ا
جائع
َ
ِّ
يف �أواخر حياته� ،ستكون ارتكبتَ ذنب ًا ال ُ
ميكن
لأحدٍ تقدير �أبعادهِ � .إذا ناه�ضتَ �سلطة الروائي
ال ��ذي ي ��رى نف�س ��ه ف ��وق ال َّنق ��د لأنَّ �ص ��ديقه

ال�ش ��ويعر فاز م�ؤخر ًا بكر�س ��ي رئي�س حترير،
�أو لأنَّ �ص ��ديقه عميد كلية الآداب ا�ست�ضافه يف
ن ��دوة! �س ��لطة املثقف الذي يجيب كل الأ�س ��ئلة
ب�ل�ا �أدنى تردد .وكذل ��ك ال�سيا�س ��ي والإعالمي
والأكادميي ،وخا�ص� � ًة �أ�ص ��حاب العمائم ،لي�س
يف قامو�س ��هم :كلم ��ة ال �أدري ،ويف احلدي ��ث
بي �ص َّلى ال َّل ُه عليهِ
ال�ص ��حيح (�أنَّ رجلاً �س�أ َل ال َّن َّ
قاع �ش ٌّر؟ قا َل ال
ب
قاع خ ٌ
ري؟ و�أيُّ ال ِ ِ
و�س� � َّل َم �أيُّ ال ِب ِ
َ
َ
ال�س�ل�ا ُم ف�س� ��أ َل
ل
جربي
ل
�أَدري ح َّتى �أ�س� ��أ
عليهِ َّ
ال�سال ُم فقال ال �أدري).
جربي ُل عليهِ َّ
�إذا فاج�أتهم بفكرة جديدة ،كهنة املعبد الثقايف
ذوي املنا�ص ��ب ،الباحث�ي�ن عنه ��ا املحلق�ي�ن
حوله ��ا َطوال �أعمارهم ،الذي ��ن اعتادوا التقليد
والتحذلق ،ال تتفل�سف ،ال تتفل�سف.
�شرح فكرةٍ ما� ،أو
�إذا حاولتَ دفعهم للتفكري� ،أو َ
كتاب قر�أته .مل ت�صلنا الثورة
احلديث عن �آخر ٍ
الديكارتية بعد ،نعي�ش بال فل�س ��فة ،بال تفكري،
ال يتق ��دم وعين ��ا وال يت�ل�اءم م ��ع واقعنا ،نحن
فقراء بال منجزات غري �أجماد املا�ضي.
يج ��ب �أنْ نف ِّك ��ر كيف لن ��ا اخلروج م ��ن الوعي
الأ�سطوري ،رغم غياب البيئة املالئمة للتفكري،
رغ ��م غي ��اب احلاف ��ز االجتماعي واالقت�ص ��ادي
والثق ��ايف ،رغ ��م تخل ��ف العام ��ل الرتب ��وي
والتعليمي ،رغم الف�ساد واالن�سداد ال�سيا�سي.
رغم ِّ
كل �ش ��يء يجب �أنْ ُنف ِّكر فبالتفكري وحده،
يتمايز الإن�سان عن عامل الغابة.
الفل�س ��فة نق ��د الأف ��كار القدمي ��ة البالي ��ة البائن
�ضررها ،وابتكار اجلديدة النافعة ،لكن الأفكار
القدمي ��ة يحر�س ��ها ال َكاه ��ن القائ ��ل كم ��ا ( َق ��ا َل
ِف ْر َع� � ْو ُن َما ُ�أ ِري ُك� � ْم ِ�إلاَّ َم ��ا َ�أ َرى وَ َم ��ا �أَهْ دِ ي ُك ْم ِ�إلاَّ

واحلمد لله».
و ّقع �ص ��دام ح�س�ي�ن تلك الر�س ��الة بعد مرور �أيام
عل ��ى غزو الكويت ،ويُحتمل ان يكون موقفه هذا
خنوع� � ًا وخوف ًا من م�آالت الغ ��زو� ،أو اعتقاد ًا منه
ب�أنه ق ��ادر على خداع الإيراني�ي�ن وحتييدهم اىل
ان يح�ي�ن وق ��ت �آخر لينقلب عليه ��م كما فعلها يف
مرات �س ��ابقة .وق ��د يك ��ون الإحتم ��ال الأول هو
الأقرب لل�ص ��واب بدليل قيامه ب�إر�سال الطائرات
الع�س ��كرية العراقي ��ة الت ��ي كانت تق�ص ��ف ايران
�أثناء احل ��رب لت�أمينها لديهم م ��ن التدمري امل�ؤكد
على �أيدي الأمريكان.
الأيراني ��ون احتفظوا من جانبهم بتلك الطائرات
و�س� � ّلمت بع ��د ذاك يف ع ��ام  2014اىل
واملعدات ُ
الع ��راق �أثناء هج ��وم داع�ش .قب� ��ض الإيرانيون
باملقاب ��ل تعوي�ض ��ات مالي ��ة غ�ي�ر معروف ��ة اثناء
حلظ ��ة الكتابة هذه ،ولكن مهما كان الو�ض ��ع فقد
ق ��ام الإيرانيون بعمل ي�ش ��كرون عليه يف �إرجاع
تل ��ك “الأمان ��ة” يف الوق ��ت احل ��رج .كان ذل ��ك
بتاري ��خ  2متوز  ،2014و قد �أجن ��زت مهمة نقل
الطائرات اىل بغداد بقي ��ادة الفريق الطيار فالح
فار�س ح�س ��ن ،نائب قائد القوة اجلوية العراقية
واملحال اىل التقاعد م�ؤخر ًا.
كان ��ت الدبلوما�س ��ية العراقي ��ة وبعثاته ��ا يف
اخل ��ارج ،امللحق ��ة عملي� � ًا بجهاز املخاب ��رات ،يف
�أوج ن�ش ��اطها على �أ�صعدة عقد ال�صفقات وتوريد
الأ�س ��لحة وك�س ��ب الأ�ص ��دقاء وامل�ؤيدي ��ن ،مقابل
عزلة خانقة للطرف الإيراين.
تو�س ��ع الن�شاط الدبلوما�س ��ي العراقي حينها يف
جم ��ال العالقات الثنائية واملتع ��ددة الأطراف اىل
�آف ��اق غري م�س ��بوقة .فق ��د كان للع ��راق دور فاعل
يف املنظم ��ات الإقليمية والدولية ا�س ��تخدمت يف
ح�ش ��د الر�أي العام والتغلغل امل�ؤث ��ر يف قراراتها
و�أن�ش ��طتها ،ولعب دور ًا رئي�س ��ي ًا يف �إطار جامعة
ال ��دول العربي ��ة ومنظم ��ة التع ��اون الإ�س�ل�امي
وحرك ��ة عدم الإنحياز وغريها .وقد جنح العراق
اىل درج ��ة ملمو�س ��ة يف �ش ��غل بع�ض م ��ن النفوذ
امل�ص ��ري ،الذي تراج ��ع �إثر زي ��ارة الرئي�س �أنور
ال�س ��ادات اىل ا�س ��رائيل ،وعقدت �أول قمة عربية
بعد ذلك يف بغداد يف ت�شرين الثاين .1978
بذل �ص ��دام ح�س ��ن جهد ًا كبري ًا يف ت�سويق نف�سه
عل ��ى م�س ��توى الع ��امل الثال ��ث �أي�ض� � ًا .فق ��د كان
متماهي ًا م ��ع فكرة قيادته للع ��رب وللدول النامية

على �ش ��اكلة الرئي�س امل�ص ��ري الراحل جمال عبد
النا�ص ��ر والرئي�س الكوبي فيدل كا�س�ت�رو ،وكان
وا�ض ��ح ًا ان ��ه يع� � ّد نف�س ��ه لذلك ال ��دور .فق ��د فتح
اجلامع ��ات العراقي ��ة للطلب ��ة الع ��رب والأجانب،
وكان املقيمون العرب يح�ص ��لون على اجلن�س ��ية
العراقي ��ة بعد �إقامة ثالثة �أ�ش ��هر فقط يف العراق.
بل و�ش ��جع زواج العراقيات م ��ن الرعايا العرب،
وتط ��ور املوقف لدي ��ه بت�ش ��جيع تع ��دد الزيجات
اثناء احلرب مع ايران ب�س ��بب اخل�سائر الب�شرية
الهائلة للحرب.
على �ص ��عيد العامل الثالث قدم العراق م�س ��اعدات
مادي ��ة كب�ي�رة اىل ال ��دول الأفريقي ��ة و�أمري ��كا
الالتيني ��ة .كما دخل ال�س ��احة الأمريكية الالتينية
من بوابة كوبا ،ون�س ��ج عالق ��ات مميزة مع فيدل
كا�س�ت�رو من فرتة نيابته� ،أي قبل ت�سلمه لرئا�سة
اجلمهوري ��ة .وبعد حوايل ال�ش ��هرين من ت�س ��لمه
الرئا�سة ،بعد �إقالة رئي�سه الذي بات �ضعيفا �آنذاك
�أحمد ح�س ��ن البكر ،زار كوبا حل�ضور م�ؤمتر قمة
عدم الإنحياز يف هافانا� .إ�س ��تقبله فيدل كا�سرتو
بحفاوة بالغة ،ويومها كانت مالحقة ال�شيوعيني
يف الع ��راق يف �أوجها مما �أك�س ��ب �ص� �دّام ًا عباء ًة
ثوري ��ة عاملثالثي ��ة كان يج�س ��دها فيدل كا�س�ت�رو
بدون �ش ��ك� .إنتزع العراق يف هافان ��ا قرار ًا بعقد
القم ��ة الالحق ��ة حلركة ع ��دم الإنحي ��از يف بغداد
وكان ذلك جناح ًا دبلوما�سي ًا باهر ًا.
�إع َت َقد �ص ��دام حينذاك ان طريقه لت�صدر ال�سيا�سة
العاملي ��ة �أ�ص ��بح �س ��الك ًا .فق ��د تخل� ��ص مم ��ن كان
يعتق ��ده عائق� � ًا او حاج ��ز ًا �أم ��ام تل ��ك الزعام ��ة
العربية-العاملثالثي ��ة وه ��و الرئي� ��س اجلزائ ��ري
هواري بومدين ،الذي تويف يف .1978/12/27
كان الراحل بومدين ذا �شخ�ص ��ية قوية وح�ضور
دويل عل ��ى امل�س ��تويات العربي ��ة والأفريقي ��ة
والدولي ��ة ،وهن ��اك �أخب ��ار متداولة تتهم �ص ��دام
ح�س�ي�ن ب�ش� ��أن مر�ض الرئي�س بومدي ��ن الغام�ض
ال ��ذي ظهرت �أعرا�ض ��ه مبا�ش ��رة بع ��د زيارته اىل
الع ��راق ،وم ��ن ث ��م وفات ��ه �إثرها ،وه ��ي �أخبار مل
ت�ؤكده ��ا اجلهات الر�س ��مية اجلزائري ��ة ،برغم ما
�أ�ش ��يع م ��ن ان الرئي�س ال�ش ��اذيل ب ��ن جديد واجه
�صدام ح�سني حينذاك باملو�ضوع.
يتبع-*�أجزاء من كتاب �سين�شر قريب ًا
**وزير و�سفير �سابق

 رزاق عداي

َ�س� � ِبي َل ال َّر َ�ش ��ادِ) ،وما زالوا يتمتعون بالطاعة
العمي ��اء م ��ن عبيده ��م �أو مريديه ��م �أو �أتباعهم
(وَ َقالُ ��وا َر َّب َن ��ا ِ�إ َّن ��ا �أَ َط ْع َن ��ا َ�س ��ا َد َت َنا وَ ُكبرَ َ ا َء َن ��ا
ال�س� � ِبيلاَ ) ،ولأنَّ الفل�س ��فة ُت�ش� � ِّك ُك
َف�أَ َ�ض� � ّلُو َنا َّ
بالطاعة العمياء� ،سي�ص ��رخون وتردد اجلوفة
وراءهم :ال تتفل�سف ،ال تتفل�سف.
ال تتفل�س ��ف ،وتذكر جيد ًا ،قدمي ًا قتلوا �سقراط
بال�س ��م  300قبل املي�ل�اد ،و�أحرق ��وا جوردانو
برون ��و  ،1600لأنَّ الفل�س ��فة حتول ��ت جم ��رد
ثيولوجيا حم�ص ��ورة مبحوالت �إيجاد تف�سري
عقالين لن�صو�ص الكتاب املقد�س ،وظلت كذلك
طوال الع�صور املظلمة .لكن بعد ذلك �أي�ض ًا فقد
�س ��جنوا بريتران ��د را�س ��ل ملوقفه �ض ��د احلرب
العاملية الأوىل وف�ص ��لوه من من�ص ��به ك�أ�س ��تاذ
يف جامع ��ة كام�ب�ردج ،و�س ��جنوه ثاني� � ًة ع ��ام
 ،1961ملوقفه �ضد الأ�سلحة النووية.
الفل�س ��فة احلديث ��ة كلها نقد ،ونح ��ن نعي�ش بال
نق ��د للنظام الفا�س ��د وقادته احلمقى �أ�ص ��حاب
التفكري �ضيِّق الأفق ،النظام املت�أ ِّنق ال َّباذخ على
ح�س ��اب الفق ��راء واليتام ��ى والأرام ��ل ،النظام
املم�س ��و�س بتن ��اول �أل� � ِّذ الأطعم ��ة والأ�ش ��ربة،
املهوو� ��س ب�ش ��راء �أغل ��ى و�أفخ ��ر ال�س ��يارات
والأث ��اث وال�س ��اعات والأ�س ��لحة واملالب� ��س
والأحذية وهو� ��س الو�ص ��ول �إىل �أبعد و�أغلى
العيادات الطبية!
قادت ��ه احلمقى ،الذي ��ن ال يقارن �أحدهم نف�س ��ه
ب�أكرب عا ٍمل �أو فيل�س ��وف ،لكن ��ه �أبد ًا مل يقر�أ عن
جم َّم ��ع معبد دلفي و�س ��بب اختيارهم �س ��قراط
�أحك ��م الرج ��ال ،حلكمت ��ه القائم ��ة عل ��ى علم ��ه
ال�شديد بجهله.

الدر�س االول الم�ستخل�ص اليوم من تمادي
مرحلة جائحة كورونا،والتي بدت في
الفترة االخيرة في طريقها لالنح�سار،
وك�أنها تحاول ان ت�ستمر متوطنة
بتحويراتها الكارثية ،كاكبر تحدي واجه
الب�شرية قاطبة في ال�سنوات االخيرة،
هو تفعيل مركزية الدولة و�ضبط االيقاع
االجتماعي ا�ستجابة لظروف خا�صة
وا�ستثنائية ت�ستدعي قوة المركز في
تنفيذ �ش ْان عام �ضروري ال عالقة له
بالحرية الفردية ،وبخ�صو�ص فايرو�س
كورونا فر�ض التلقيح بقوة القانون او
ا�ستخدام ّاليات الدولة المختلفة في هذا
المجال.

وه ��ذا م ��ا يف�س ��ر تف ��وق جترب ��ة ال�ص�ي�ن
الباه ��رة بال�سيط ��رة ال�سريعة عل ��ى اجلائحة
قيا�س� � َا م ��ع بل ��دان اخرى التق ��ل عنه ��ا تقدم َا،
واق ��ل منه ��ا �سكان َا بكث�ي�ر ،يع ��ود اىل فائ�ض
املركزي ��ة التقليدي ��ة الت ��ي تتمت ��ع به ��ا الدولة

ال�صيني ��ة ،والهيمن ��ة الطاغي ��ة للح ��زب
ال�ش ��يوعي ال�ص ��يني املالك الك�ب�ر تكنولوجيا
اجتماعي ��ة بع ��دد اع�ض ��اءه ال ��ذي يتج ��اوز
الثمان�ي�ن مليون--،فاجل ��دل ح ��ول الدول ��ة
احلديث ��ة ظل م�س ��تمر َا يف االحق ��اب االخرية
حول مدى قوتها و�ض ��رورتها خ�صو�ص ��ا يف
االزمنه اال�س ��تثنائية كاحلروب والفي�ضانات
واجلوائح ،واملراحل االنتقالية ،اذ حتى دعاة
ما اطل ��ق عليه ��ا بالليربالية اجلدي ��دة راحوا
اليوم يراجعون افكارهم وكتاباتهم ال�س ��ابقة
التي تعتقد ان ال منا�ص من االخرية،ك�ص ��يغة
متوائمة مع الطبيعة وتطورها كما يعتقدون،
ف� �ـ (فوكايام ��ا) يف كتابات ��ه االخ�ي�رة (كتاب-
بن ��اء الدولة  -النظام العاملي وم�ش ��كلة احلكم
واالدارة يف الق ��رن احلادي والع�ش ��رين) عاد
لي�ؤك ��د �ض ��رورة وج ��ود دول ��ة قوية ل�ض ��مان
تاْ�س ��ي�س قواع ��د احلري ��ة االقت�ص ��ادية ،او
م ��ا اطل ��ق علي ��ه من ��ذ قرابة ق ��رن م ��ن الزمان
برا�س ��مالية الدول ��ة ،فلقد �ص ��ادف ان تزامنت
اال�صالحات ال�صينية مع االنتقال اىل احللول
الليربالي ��ة اجلدي ��دة يف بريطانيا والواليات
املتحدة االمريكية ،ومن ال�ص ��عب جد َا اعتبار
هذا التزامن اي �ش ��ئ اخر عدا كونه م�ص ��ادفة
حرج ��ة وذات اهمي ��ة بالغ ��ة عل ��ى م�س ��توى
العامل ،كانت النتيجة يف ال�ص�ي�ن ان�ش ��اء نوع
خا� ��ص م ��ن اقت�ص ��اد ال�س ��وق ،يدم ��ج باطراد
عنا�ص ��ر ليربالي ��ة جديدة تت�ش ��ابك داخليا مع
حتك ��م الدولة املركزي و�س ��يطرتها ال�ش ��ديدة
عل ��ى خمتل ��ف مراف ��ق احلي ��اة ،وبه ��ذا تكون
ال�صني قد د�شنت جتربة جديدة ورائدة جتمع

بني متناق�ضات ابرزها تعاي�ش حرية منا�سبة
لن�شاط اقت�صادي وقوة الدولة ومركزيتها--،
ففي احتفال الذكرى املئوية لتا�س ��ي�س احلزب
ال�ش ��يوعي احلاك ��م الوحيد للدول ��ة ،مل تظهر
بوادر التخلي عن تعاليم (ماو) و(دينغ �شياو
بن ��غ)،اال ان االخ�ي�ر (�ش ��ي ج�ي�ن بن ��غ) الذي
يظه ��ر كاالمرباطور،الذي يجمع يف �شخ�ص ��ه
ع ��دد َا م ��ن ال�س ��لطات،كرئي�س دول ��ة ،وزعي ��م
حزب ،ورئي�س اللجنة الع�س ��كرية ،مبا يجعله
اقوى �شخ�صية يف الدولة.
يف منت�ص ��ف ال�س ��بعينات م ��ن الق ��رن
املا�ضي� ،ساهم الفيل�س ��وف الفرن�سي (لوي�س
التو�س�ي�ر) يف اي�ض ��اح م�س� �اْلة ا�سا�س ��ية،
وه ��و ان ��ه لي� ��س هن ��اك عن ��د مارك� ��س وال يف
املارك�س ��ية ما ميكن ان يدعى ،بني الرا�سمالية
وبني ال�ش ��يوعية ،منط انتاج ا�ش�ت�راكي قائم
بذاته،وبالت ��ايل اال�ش�ت�راكية بح ��د ذاتها هي
مرحلة انتقالية ،ولي�س هناك ما ي�سمى انتقال
نحو اال�ش�ت�راكية ،من ب�ي�ن ركام االفكار التي
ن�س ��فها االنهي ��ار ال�س ��وفياتي بالنتيجة ،ثمة،
يف اي�ضاح،التو�س�ي�ر ،ه ��ذا مفت ��اح ملقارب ��ة
جترب ��ة ال�ص�ي�ن حت ��ت حك ��م ه ��ذا احل ��زب
ال�ش ��يوعي،لي�س مبعن ��ى انه ��ا يف مرحل ��ة
انتقالي ��ة ب�ي�ن الرا�س ��مالية وال�ش ��يوعية،بل
كونه ��ا تعي� ��ش من ��وذج را�س ��مالية الدولة يف
ا�ض ��خم ا�ش ��كاله ،كاحد منوذجني تق ��وم عليه
الرا�س ��مالية يف ع�ص ��رنا،بلدان را�س ��مالية
او َال،وبلدان را�س ��مالية ال�سوق ،ما بني هاتني
ال�ص ��يغتني تتحرك التجربة ال�صينية ،بغطاء
دولة مركزية قوية ال�شكيمة.
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كـتـب �أحـبـّهـا �آيـنـ�شتـايـن
ٌ
ّ
المفكرين االن�سانيين
�ألبرت �آين�شتاين هو �أحد �ألمع
والفيزيائيين الذين �شهدهم الت�أريخ الب�شري الذي نعرف .تلك
أظن �أنّ �أحداً يجادل في مدى �صوابيتها ؛ ّ
حقيقة ال� ّ
لكن هذه
فراغ �أو
الميزة اال�ستثنائية التي حازها �آين�شتاين لم ت�أت من
ٍ
مح�ض موهبة �إخت�ص ّته قوانين الوراثة البيولوجية بها دون
�سواه .كان �آين�شتاين في ّ
تفتر
كل �أطوار حياته قارئ ًا نهم ًا لم
ّ
�شهيته للقراءة يوم ًا ،وقد ّ
مكنته هذه القراءة الحثيثة على
التع ّلم الذاتي من �أف�ضل العقول التي عرفها الت�أريخ الب�شري.

لطفية الدليمي
ي ��كا ُد املرء يدخل متاهة الي�س ��تطيع ف � ّ�ك مغاليقها ك ّلما
ج ��اء ذك ��ر �آين�ش ��تاين ؛ �إذ برغ ��م � ّأن الرجل يع� � ُّد �أعظم
فيزيائي ��ي القرن الع�ش ��رين ّ
لكن كتبه التك�ش ��ف الكثري
عن عن خلفيته الفكرية والفل�سفية ف�ض ًال عن ب�ساطتها
اخلادعة .رمبا كتاباه ذائع ��ا ال�صيت (معنى الن�سبية)
و (الن�سبي ��ة :النظري ��ة اخلا�صة والعام ��ة) هما عماله
الأك�ث�ر �شهرة ،ون ��رى فيهم ��ا �آين�شتاين وه ��و ّ
يوظف
بع�ض التجارب الفكرية Thought Experiments
 الت ��ي تبدو بديهي ��ة و�شديدة الب�ساط ��ة – يف نتائجفيزيائي ��ة غاية يف اجل ��ر�أة الفكريةَ .م � ْ�ن ي�ستطيع من
الفيزيائيني �أن ي�ص ّرح بثبات �سرعة ال�ضوء يف الكون
ب�ص ��رف النظر عن حالة مرجعي ��ات القيا�س؟ �أما كتب
�آين�شتاي ��ن يف امليدان الفكري والفل�سف ��ي (مثل كتبه:
العامل كم ��ا �أراه� ،أفكار و�آراء) فهي ت�شي بعقل فل�سفي
مر ّك ��ب ج ��ال يف مناطق �شا�سع ��ة من مي ��دان التجربة
االن�سانية.
ل ��ن �أن�س ��ى �أب ��د ًا عندم ��ا ق ��ر� ُأت �أواخ ��ر �سبعيني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي م ��ادة د�سم ��ة ن�شرته ��ا جمل ��ة (�آف ��اق
عربي ��ة) العراقي ��ة بعنوان (مب ��اراة الع�ص ��ر بني بور
و�آين�شتاي ��ن) .متثل ��ت الد�سام ��ة الفكري ��ة للمو�ض ��وع
يف � ّأن ب ��ور و�آين�شتاي ��ن ميث�ل�ان تياري ��ن فل�سفي�ي�ن
متعار�ض�ي�ن يف الفيزياء احلديثة ،وعل ��ى �أ�سا�س هذا
التعار� ��ض املفاهيم ��ي ّ
مت ت�شكيل بع� ��ض �أعقد املفاهيم
يف نظري ��ة الكم التي تع ّد حج ��ر اال�سا�س يف الفيزياء
املعا�صرة.
*****

يف الكت ��اب املعن ��ون (�آين�شتاي ��ن للق ��رن احل ��ادي
والع�شري ��ن :م�ي�راث �آين�شتاي ��ن يف العل ��م والف ��ن
والثقاف ��ة احلديثة) الذي ن�شرت ��ه جامعة برين�ستون
ع ��ام  ،2008وه ��و غ�ي�ر مرتج ��م �إىل العربي ��ة حتى
اليوم ،يكتب حمررو الكتاب بيرت غالي�سون وجريالد
هولتون و�سيلفان �شويرب � ّأن مكتبة �آين�شتاين �ضمّت
الكثري من الكتب التي تع ُّد كتب ًا من كال�سيكيات العلم
والثقاف ��ة والفل�سف ��ة ،و�أنها كانت حت ��وي بالتحديد
جمموع ��ات عظيمة من الكت ��ب الأملانية .تر ُد يف هذه
الكتب �أ�سم ��ا ُء مثل :بولتزم ��ان (فيزيائي من�ساوي)
 ،بوخرن (كيميائي �أمل ��اين) ،فريدري�ش هيبل (كاتب
وم�سرح ��ي �أملاين) ،هاين ��ه (�شاعر وناق ��د و�صحفي
�أمل ��اين) ،هيلمهولتز (فيزيائي وطبيب �أملاين)  ،فون
همبول ��دت (دبلوما�س ��ي وفيل�س ��وف �أمل ��اين� ،أ�س�س
جامع ��ة عرفت ب�إ�سم ��ه) ،ف�ض ًال ع ��ن �أ�سم ��اء فال�سفة
كثريي ��ن منه ��م� :إميانوئيل كان ��ت ،لي�سن ��غ ،نيت�شه،
�شوبنهاور.
�سيكون �أمر ًا م�شروع ًا ،ب ��ل و�ضروري ًا� ،أن نت�ساءل:
ماه ��ي الكت ��ب التي ع ّده ��ا �آين�شتاين م ��ن ّ
مف�ضالته؟
رمب ��ا لي�س من جواب وحيد ب�سيط له ��ذا الت�سا�ؤل ؛
لكنن ��ا ُ
نعرف – بالت�أكي ��د – الكتب التي لطاملا ذكرها
وا�ضع النظرية الن�سبية يف �أعماله �أكرث من �سواها.
الآت ��ي خم�س ٌة من الكتب التي كان ��ت قريبة من ذائقة
�آين�شتاين الفل�سفي ��ة والفكرية العامة ،و�ساهمت يف
ت�شكي ��ل عقل ��ه البحث ��ي اال�ستثنائ ��ي ،وقد �أ�ش ��ار لها
موقع  BIG THINKالألكرتوين الر�صني:

ﺑــﺪأت اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻮراﹰ ،دون ﺗــﺮدد ،ﺑﺤــﺮارة وﺣﻤﺎﺳــﺔ ﺷــﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻛﻨــﺖ ﻣــﺪرﻛ ﹰﺎ ﺑــﺄن
ﺳــﻴﻄﺮﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﻤﻮدﻳــﻞ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻬﺎرﺗــﻲ ﻛﻤﺼــﻮر ،ﺗﻤﺎﻣـ ﹰﺎ ﻛﻤــﺎ ﻛﻨــﺖ ﻣــﺪرﻛ ﹰﺎ
ﺑــﺄن اﻟﻤﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻴﻬــﺎ ﻫــﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ دﻋــﻮة ﻣﻐﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗﻘــﺎوم.
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﺗﻤﺘــﺰج ﺧﻄﻮﻃﻬــﺎ واﻧﺤﻨﺎءاﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻧﺴــﺠﺎم رﻓﺎﺋﻴﻠــﻲ ،ﻓﻤﻬــﺎ ﺻﻨﻌــﻪ ﻧﺤــﺎت ﻣﺎﻫــﺮ
ﻋــﺮف ﻛﻴــﻒ ﻳﺮﺳــﻤﻪ ﻓــﻲ ﺧــﻂ واﺣــﺪ ﻣﺘﺤــﺮك ﻳﺨﺘﻠــﻂ ﻓﻴــﻪ اﻟﻔــﺮح ﻛﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺬاب
ﻛﻠــﻪ.

أﻋﻤﻞ اﻵن ﺑﺤﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ،وﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

وﻟﻜﻦ ﻋﺰﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺆرﻗﻨﻲ.

ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ ،ﻛﻨــﺖ ﻣﺤﺎﻃـ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎﺑﺎت
واﻟﻔﺘﻴــﺎت ذوات اﻟﻌﻴــﻮن اﻟﺘﺎﻫﻴﺘﻴــﺔ اﻟﻨﻘﻴــﺔ ،وﺑﻌﻀﻬــﻦ
ﻛــﻦ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻤﺸــﺎرﻛﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗــﻲ ،إﻻ أﻧﻨــﻲ
ﻟــﻢ أﺟــﺮؤ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺘــﺮاب ﻣﻨﻬــﻦ ،ﻟﻘــﺪ
أرﺑﻜﺘﻨــﻲ اﻟﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈﺮاﺗﻬــﻦ ،واﻟﻜﺒﺮﻳــﺎء
ﻓــﻲ ﻣﺸــﻴﺘﻬﻦ ،واﻻﻋﺘــﺰاز ﻓــﻲ ﺗﻤﺎﻳﻠﻬــﻦ.

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ

يف ع ��ام  ،1894غادر بول غوغان �أوروب ��ا �أ�سماه «�أوروبا
الق ��ذرة» يف ع ��ام � 1891إىل ما كان ي�أمل �أن يكون جنة غري
ملوث ��ة ،تاهيتي .ر�س ��م  66مزهريات علب رائعة خالل �أول
عامني ق�ضاه ��ا هناك واحتفظ مبالحظ ��ات كتب منها الح ًقا
«نوا نوا» -وهي جملة ت�سج ��ل �أفكاره وانطباعاته عن ذلك
الوق ��ت .عام ��ان يف تاهيتي ،حي ��ث �أنتج ً
بع�ضا م ��ن �أجمل
لوحات ��ه و�أ�شهرها .لكنه �أبدع � ً
أي�ضا حتفة فنية �أخرى ظلت
غام�ض ��ة منذ م ��ا يقرب من  100عام ،ن� ��ص املثري للذكريات
والر�س ��وم التو�ضيحية الغني ��ة بالألوان ملذك ��رات تاهيتي
غوغ ��ان .مب ��ا يف ذل ��ك الأ�ساط�ي�ر والأ�ساط�ي�ر التاهيتي ��ة،
والق�ص� ��ص العاطفية عن لقاءات غوغ ��ان مع �شعب تاهيتي
اجلمي ��ل ،وملح ��ات رائعة ع ��ن الإله ��ام وراء لوحاته الأكرث
�شه ��رة ،يحتل «ن ��وا نوا» الآن مكان ��ه ال�صحيح بني الأعمال
الفنية لفنان غري عادي.
نوا نوا � -أ�شه ��ر كتابات غوغان تك�شف �صفحة بعد �صفحة
مالحظ ��ات غوغان ال�شديدة عن تاهيت ��ي و�شعبها ،وكفاحه
ال�شغوف لتحقي ��ق االن�سجام الداخلي الذي عرب عنه بعمق
على القما�ش .نرث غوغان مغر مثل لوحاته املليئة ب�أو�صاف
البح ��ار الدافئ ��ة والبح�ي�رات اخلفية والغاب ��ات اخل�ضراء
املورقة،
ت�أ�س ��ر املجل ��ة الق ��راءة ،حي ��ث تق ��دم ج ��زءًا مقن ًع ��ا م ��ن
�سريت ��ه الذاتي ��ة عن روح عبق ��ري وملحة نادرة ع ��ن الثقافة
الأوقيانو�سي ��ة .مت التعب�ي�ر عن فرتات ال�سع ��ادة الوجيزة
الت ��ي وجده ��ا غوغان ب�ي�ن التاهيتيني ببالغ ��ة يف روايته.
“نحن نفهم الدوافع التي دفعته ونح�صل على تقدير �أعمق
لفنه».
تقدم املخطوطة اليوم نظرة ثاقبة ال مثيل لها لأفكار غوغان
�أثن ��اء �سعيه لتحقيق ال�سالم الروح ��ي ،ويف منابع �أ�سلوب
فن ��ي فريد غيرّ م�س ��ار الفن احلديث .ه ��ذه الن�سخة الرائعة
ذات الأ�سع ��ار املعقولة  -معززة ب� �ـ  24من ر�سومات جتعل
�شهادة فريدة وعاطفية يف متناول جميع ع�شاق الفن.
يف يومي ��ات تاهيتي ،كت ��ب غوغان مبودة ع ��ن الأ�شخا�ص
املهيب�ي�ن والرتابني الذين التقى به ��م (�أمرية املاوري ،التي
كادت �أن تك�س ��ر �سري ��ره ؛ ع�شيقت ��ه التاهيتية الأوىل ،التي
تركت ��ه لأن ��ه مل يقدم لها ما يكفي م ��ن الهدايا ؛ وعمره ثالثة
ع�ش ��ر عا ًم ��ا .واي�ض ��ا كتب ع ��ن الق�ص� ��ص والأ�ساطري التي
قيلت له ،واللوحات التي عمل عليها ،وعن املناظر الطبيعية
اال�ستوائية الغنية التي �أحاطت به و�ألهمته.
مي�ض ��ي بول غوغان م ��ا يقارب ال�سنت�ي�ن يف تاهيتي وذلك
بع ��د �أن يه ��رب م ��ا ي�صفه ��ا بالب�ل�اد الفا�س ��دة قا�ص� �دًا بذلك
�أوروب ��ا .ينطلق برحلة غنية باحلياة و�سط �شعب وبيئة ال
تزال ّ
غ�ضة وخ�صبة ومل تتلوث ومرحبة بالإن�سان وروحه،
خ�ل�ال رحلته هذه ينجز غوغ ��ان ما يق ��ارب ال�ستني لوحة،

ﻧﻮﺍ ﻧﻮﺍ

ﻋﻤﻠــﺖ ﺑﺴــﺮﻋﺔ وﻫــﻮس ﻓﻘــﺪ ﻛﻨــﺖ ﻣــﺪرﻛ ﹰﺎ ﺑــﺄن إذﻋﺎﻧﻬــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻛﻠﻴــﺎﹰ،
ارﺗﻌﺸــﺖ وأﻧــﺎ أﻗــﺮأ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻴﻨﻴــﻦ اﻟﻮاﺳــﻌﺘﻴﻦ اﻟﺨــﻮف واﻟﺮﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ
اﻟﻤــﺮة اﻟــﺬي ﻳﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ ﺟــﺬور ﻛﻞ ﻣﺘﻌــﺔ ،اﻟﺸــﻌﻮر
اﻟﻤﺠﻬــﻮل ،ﺣــﺰن اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ
ﹼ
اﻟﻌﻔــﻮي اﻟﻤﻜﺘﻤــﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺳــﻴﺪة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﺨﻠﻮﻗــﺎت ﺗﻮﻫﻤﻨــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ
ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻨــﺎ ﺣﻴــﻦ ﺗﻤﻨــﺢ ﻧﻔﺴــﻬﺎ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻘــﻂ ،ﺗﻜﻤــﻦ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﻮة ﺗﻔــﻮق ﻗــﻮة اﻟﺒﺸــﺮ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ -ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﻲء ﺣﻴﻮاﻧــﻲ ﻣﻘــﺪس.

ﺑﻮﻝ ﻏﻮﻏﺎﻥ

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺴﻨﺎء ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

قراءة /عالء املفرجي

ﺑﻮﻝ ﻏﻮﻏﺎﻥ

 .1حتلي ��ل الإح�سا�س ��ات
� :Sensationsإع�ت�رف �آين�شتاي ��ن غ�ي�ر م� � ّرة � ّأن
تطوي ��ره لنظريت ��ه الن�سبي ��ة ت�أث ��ر كث�ي�ر ًا ب�أعم ��ال
�إرن�س ��ت م ��اخ  ،Ernest Machالفيل�س ��وف
والفيزيائ ��ي النم�س ��اوي الب ��ارز يف الق ��رن التا�سع
ع�شر .قدّم ماخ يف كتابه املهم (حتليل الإح�سا�سات)
�أطروح ��ة نوعية ب�ش�أن الطبيع ��ة املخادعة للحوا�س
الب�شرية ،والتحوالت العدي ��دة التي متتاز بها الأنا
الب�شرية.
�إحت ��وى عمل ماخ ه ��ذا نقد ًا لنظري ��ات نيوتن حول
الزمان واملكان ؛ الأمر الذي ّ
وظفه �آين�شتاين وجعله
�أح ��د م�صادر �إلهامه يف خلق �أفكاره ال�شخ�صية ذات
الطبيع ��ة الثوري ��ة يف العلم والفل�سف ��ة .على �سبيل
املث ��ال ،تع� � ُّد النظري ��ة الن�سبي ��ة تطوي ��ر ًا لفر�ضي ��ة
فيزيائي ��ة كان م ��اخ ق ��د و�ضعه ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب،
و�أ�سماه ��ا �آين�شتاين الحق ًا « مب ��د�أ ماخ « ،واعتربها
حجر الزاوية يف نظريته.
يف ر�سال ��ة م�ؤرخ ��ة كتبه ��ا ع ��ام  1915للفيل�س ��وف
النم�ساوي موريتز �شليك � ،Moritz Schlickأبان
�آين�شتاين عن ال ُك ّت ��اب الذين �أ ّثروا يف ت�شكيل فكره
وتن�ضيج نظريته الن�سبية .جاء يف تلك الر�سالة:
« لقد حد�ستَ بطريقة �صحيحة هذا التوجّ ه يف الفكر
(يق�صد الو�ضعية  )Positivismالذي كان له ت�أثري
عظيم على جه ��ودي الفكرية ،و�أخ� � ُّ�ص ب�شكل دقيق
يف ه ��ذا ال�ش� ��أن �إرن�ست م ��اخ وديفيد هي ��وم اللذيْن
ُ
در�ست �أعمالهما مبثاب ��رة وتقدير قبل فرتة ق�صرية

الكاهنة ..ملكة االمازيغ
د .ح�سني الهنداوي
ﻣﺬﻛﺮات

مذكرات غوغان في تاهيتي ..مقت
للح�ضارة الأوروبية

Analysis of

من و�ضع النظرية الن�سبية .ميكنني القو ُل �أنني من
ُ
ماكنت قادر ًا على
غري هذين العقلني الفل�سفيني رمبا
بلوغ ال�صياغة ال�صحيحة للنظرية الن�سبية.“ ...
رمب ��ا م ��ن املفي ��د يف ه ��ذا ال�ش� ��أن اال�ش ��ار ُة �إىل � ّأن
�آين�شتاين يف �سنوات ��ه الأخرية �إتخذ موقف ًا فل�سفي ًا
م�ض ��اد ًا لفل�سف ��ة م ��اخ الو�ضعي ��ة لأنه ر�آه ��ا فل�سفة
تتمرك ��ز عل ��ى املنط ��ق االحت�ساب ��ي ال�صل ��ب وتع� � ُّد
امليتافيزيق ��ا والالهوت غري ذات �ش�أن يف �أية فل�سفة
حقيقية.
 .2دون كيخوت ��ه  :Don Quixoteظ� � ّل �آين�شتاين
ك ّل حيات ��ه عا�شق� � ًا ل�سرفانت� ��س .ليوبول ��د �إنفل ��د
 ،Leopold Infeldوه ��و فيزيائي بولندي �إ�شرتك
م ��ع �آين�شتاي ��ن يف ت�ألي ��ف كت ��اب عنوان ��ه (تط ��وّ ر
الفيزي ��اء) ُن ِ�ش َرتْ طبعته الأوىل ع ��ام  ،1938يكتب
الأت ��ي يف �سريت ��ه الذاتي ��ة الت ��ي �إختار له ��ا عنوان
(امل�سعى):
« �إعت ��اد �آين�شتاي ��ن ك ّل ليلة �أن ي�ستلق ��ي يف �سريره
مكتفي� � ًا مبالب�س ��ه الداخلي ��ة ،ثم مي�ض ��ي يف قراءة
مقاطع من رواي ��ة دون كيخوته .كانت هذه الرواية
ه ��ي العمل الذي �أحب دوم ًا �أن يق ��ر�أه عندما ي�سعى
لنيل ق�سط من اال�سرتخاء« ....
 .3الأخالقي ��ات  :Ethicsيو�ص � ُ�ف باروخ �سبينوزا
 ،Baruch Spinozaالفيل�س ��وف الهولن ��دي يف
الق ��رن ال�ساب ��ع ع�ش ��ر ،ب�أن ��ه �صاحب الأعم ��ال التي
و�ضعت الأ�سا�س الرا�س ��خ لع�صر التنوير الأوربي.
ثم ��ة اتف ��اق ناج ��ز ب�ي�ن ك ّل �أع�ض ��اء االنتلجن�سي ��ا

الأوربي ��ة والعاملي ��ة ب� �� ّأن كت ��اب �سبين ��وزا يف
(االخالقي ��ات) ه ��و �أح ��د الأعم ��دة الأ�سا�سي ��ة يف
ت�شكيل الفكر الغربي ،وقد �إجتهد �سبينوزا فيه على
تقدمي �ص ��ورة عن الواقع ف�ض ًال ع ��ن ال�سبل الكفيلة
بعي�ش حياة �أخالقية ر�صينة.
تو�ص ��ف ر�ؤية �سبينوزا الروحاني ��ة يف �سياق مبد�أ
ي�سمى وح ��دة الوج ��ود  ،Pantheismله ��ا �أن�صار
كث�ي�رون (منهم ،مث�ل� ًا ،الأدي ��ب اللبن ��اين ميخائيل
نعيم ��ة) .ظ ّل �آين�شتاي ��ن خمل�ص ًا ط ��وال حياته لهذا
املبد�أ ،وظ ّل ��ت وحدة الوجود ت�ش ��كل حجر الزاوية
يف ر�ؤيته الروحانية للعامل.
 .4مقال ��ة يف الطبيع ��ة الب�شري ��ة A Treatise on
 : Human Natureه ��ذا �أح ��د الكت ��ب التي كتبها
الفيل�س ��وف اال�سكتلندي ذائع ال�صي ��ت ديفيد هيوم
ُ
يعرتف
 David Humeيف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر.
�آين�شتاين ب�أنه يرى يف ه ��ذا الكتاب �أف�ضل حماولة
ب�شرية يف الك�شف ع ��ن العالقة بني العلم والطبيعة
الب�شري ��ة ،و�أنه لعب دور ًا كب�ي�ر ًا يف ت�شكيل ر�ؤيته
يخ�ص طبيعة ال�سلوك الب�شري.
فيما ُّ
ي ��رى �آين�شتاي ��ن م�أث ��رة ه ��ذا الكت ��اب الفري ��دة من
نوعه ��ا يف � ّأن هي ��وم �إنتق ��ل من ف�ض ��اء احلدو�سات
امليتافيزيقي ��ة نحو درا�س ��ة واختب ��ار الوقائع التي
ميك ��ن معاينتها ،وهو ماميث ُل فك ��رة �أ�شمل �إعتمدها
هي ��وم يف ك ّل �أعمال ��ه ومفاده ��ا � ّأن الوقائع لوحدها
الت�صل ��ح لفهم قوان�ي�ن الطبيعة .لقيت ه ��ذه الر�ؤية
الت ��ي نا�صره ��ا هي ��وم ه ��وى يف روح الفيزيائ ��ي

ال�ش ��اب �آين�شتاي ��ن ،وكان لها وقع كب�ي�ر يف تطوير
�أفكاره املناق�ضة للحد�س الفردي والبداهة العامة.
� .5أعم ��ال غوته :رمب ��ا كانت �أعمال غوت ��ه ،امل�ؤلف
والفيزيائي وال�شاعر والروائ ��ي والكاتب االملاين،
ه ��ي االعمال الت ��ي �شغل ��ت �أكرب م�ساح ��ة يف مكتبة
�آين�شتاين� .ضمّت مكتب ��ة �آين�شتاين الأعمال الكاملة
لغوته يف �ست ��ة وثالثني جملد ًا ،بالإ�ضافة �إىل �إثني
ع�ش ��ر جمل ��د ًا �إ�ضافي� � ًا ،وجم ّلدين من عمل ��ه امل�سمى
(عل ��م الب�صري ��ات) ،واملرا�سالت الكامل ��ة بني غوته
وال�شاع ��ر �شيل ��ر (كب�ي�ر ال�شع ��راء الرومانتيكي�ي�ن
يف ع�ص ��ره) ،وطبع ��ات عدي ��دة م ��ن رواي ��ة غوت ��ه
(فاو�ست).
و�ص ��ف �آين�شتاين غوته يف ر�سالة كتبها عام 1932
�إىل �أح ��د �أ�صدقائ ��ه ،مبدي� � ًا فيه ��ا �إعجاب ��ه بال�شاعر
والفيل�سوف الأملاين:
« غوته �شاعر النظري له ،وهو �أحد �أكرث الرجال ذكاء
ُّ
ت�ستحق �أفكاره الرفيعة �أن
وحكمة يف ك ّل الع�صور.
تو�ضع يف م�صاف نظرياته ��ا من الأفكار العظيمة ؛
�أم ��ا �أخطا�ؤه فلي�ست �أكرث من �أخطاء �أي رجل عظيم
ي�ضاهيه يف املقام واملقدرة« .....
*****
�أح ��بّ �آين�شتاي ��ن كتب� � ًا �أخ ��رى كث�ي�رة ،منه ��ا:
الأخ ��وة كارام ��ازوف ،الرواية الت ��ي كتبها فيودور
دو�ستويف�سك ��ي ،و �آيزي� ��س م ��ن غ�ي�ر قن ��اع Isis
 ،Unveiledالكت ��اب ال ��ذي �أ ّلفت ��ه الروحاني ��ة
الرو�سية هيلينا بيرتوفنا بالفات�سكي.

ﻧﻮﺍ ﻧﻮﺍ

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺃﺑﻴﺔ ﺣﻤﺰﺍﻭﻱ

ويعرب عن ذلك ب�أن ه�ؤالء النا�س اجلهلة البدائيني قد قاموا
بتعليم هذا الرجل الع�صري درو�سً ا ثمينة لن يجدها يف �أي
مكان.
ينتق ��د غوغان ب�ش ��كل وا�ضح ��ة و�أوروب ��ا وامل�سيحية وما
ن�شر للم�سيحية
حت ��اول فعله يف هذه الأرا�ضي العذراء من ٍ
وحماول ��ة لطم�س الهوي ��ات والأديان الأ�صلي ��ة لأ�صحابها.
يف ال�صفح ��ات الأخ�ي�رة يف ��رد غوغ ��ان ع ��ددًا ال ب�أ� ��س منه
م ��ن ال�صفحات متحد ًث ��ا عن �أ�ساط�ي�ر التاهيتي�ي�ن و�آلهتهم
املختلفة.
ينق�س ��م الكتاب لق�سم�ي�ن ،يف الق�س ��م االول مالحظات بول
غوغ ��ان ع ��ن �شع ��ب تاهيت ��ي وثقافته ��م بنظرة الق ��ادم من
�أوروب ��ا بثقافته املتعالية ونظرته الدوني ��ة لكل ما هو غري
�أوروب ��ي ولكن يف الق�سم الث ��اين ينغم�س غوغان يف ثقافة
و�أ�ساط�ي�ر تاهيتي وينعك�س تاثر غوغ ��ان بهذه الثقافة يف
�أعماله الفني ��ة و�أ�شهرها لوحة متى تتزوجني وكانت بداية
التم ��رد من غوغان على تعاليم الأكادميية الفرن�سية للفنون
اجلميل ��ة وهي الت ��ي كانت متن ��ع وحترم ت�صوي ��ر ثقافات
مغايرة والت�أثر بالطبيعة..
وي ��روي الكتاب رحلة الكاتب بول غوغ ��ان �إىل تاهيتي من
خ�ل�ال الكتاب ي�ست�شف القارئ النظ ��رة الأوربية �إىل قبائل
التاهيتي ..فرنى الكاتب ي�صف �شعب هاييتي مرات عديدة
بالوح�شي ��ة والبدائي ��ة ..ويف الوق ��ت ذات ��ه ي�سيط ��ر �سحر
طبيع ��ة تاهيتي على الق ��ارئ ..ويحكي الكات ��ب عن عادات
ال�شعب ،عن �أ�ساطريهم و ارتباطهم ب�آلهتهم..
املذك ��رات كانت عبارة عن رحلة �إىل تاريخ ح�ضاري ل�سكان
جزي ��رة تاهيت ��ي الأ�صلي�ي�ن اللذي ��ن �شوه ��ت �شخ�صيته ��م
املت�أ�صل ��ة بالطبيع ��ة باالجتي ��اح امل ��دين و اال�ستعم ��ار
االوروب ��ي حتى باتوا كما ي�صفهم الكاتب بـ”املتوح�شون”
اللذي ��ن غاب ��ت �أرواحه ��م الطيب ��ة ال�سعي ��دة يف غياه ��ب
كه ��وف التم� �دّن .يُ�سهب الكات ��ب يف احلديث ع ��ن تفا�صيل
الديان ��ة التاهيتيّة و التعري ��ف ب�آلهتهم و الأ�ساطري املتعلقة
بطقو�سهم.

امللكة ديهيا “ ،Dihyaملكة تامازغا” او تامازيا
(ب�ل�اد االمازي ��غ) والتي �سمي ��ت بـ”الكاهنة” من
قب ��ل خ�صومها ،ه ��ي �شخ�صية ن�سائي ��ة تاريخية
خال ��دة يف تاري ��خ ال�شعب الأمازيغ ��ي (الرببر).
ففي الق ��رن ال�ساب ��ع امليالدي ،ق ��ادت امللكة ديهيا
مقاومة القبائ ��ل االمازيغية �ضد الغزو الروماين
البيزنط ��ي لبلده ��ا ،وب�سط ��ت �سلطته ��ا القوي ��ة
على منطق ��ة وا�سع ��ة يف �شمال �أفريقي ��ا ،قبل ان
تت�صدى للفاحتني العرب االمويني الذين لقبوها
بـ”الكاهن ��ة” لدهائه ��ا وحكمتها ال�سيم ��ا بعد ان
انت�ص ��رت عليه ��م يف معرك ��ة نه ��ر نيني (باغاي)
(يف والي ��ة خن�شل ��ة اجلزائرية حالي ��ا) .اال انهم
�سرعان ما ق�ضوا عليها ع�سكريا يف هجوم م�ضاد
بقيادة ح�سان ب ��ن النعمان الغ�ساين ،الذي احلق
بها الهزمي ��ة يف معركة ا�سموها «بئ ��ر الكاهنة».
بي ��د ان ه ��ذه الزعيم ��ة االمازيغية ظل ��ت حيّة يف
ذاكرة قومه ��ا ويف العديد من الأ�ساطري ال�شعبية
كما تطورت منظ ��ورات امل�ؤرخني العرب باجتاه
�إع ��ادة تقيي ��م مكانتها تعب�ي�را عما انط ��وت عليه
�شخ�صيتها و�شجاعتها من ر�سالة عاملية للمقاومة
وال�سالم والت�سام ��ح ،رغم االختالف ب�ش�أن واقع
حياتها.
هذا ه ��و بكلمات مع ��دودة مو�ضوع ه ��ذا الكتاب
اجلدي ��د ال�ص ��ادر بالفرن�سي ��ة م�ؤخ ��را ع ��ن
(من�ش ��ورات اورين ��ت ،)Orients editions
وهو من ت�أليف �أوريليان �سيمون ور�سوم الفنان
التون�سي �إليا�س امل�سعودي.
فف ��ي ه ��ذا الكت ��اب امله ��م ،حر� ��ص امل�ؤل ��ف عل ��ى
ت�أ�سي� ��س روايت ��ه عل ��ى ن�صو� ��ص ا�صلي ��ة ع ��دد
م ��ن اب ��رز امل�ؤرخ�ي�ن ومنه ��م امل� ��ؤرخ الفرن�س ��ي
املتخ�ص� ��ص بتاريخ بربر �شمال افريقيا غابرييل
كامب� ��س وامل� ��ؤرخ التون�س ��ي حمم ��د الطالب ��ي،
موظف ��ا �إمكاناته البحثية وه ��و يحمل �شهادة يف
الفنون من جامعة ال�سورب ��ون اجلديدة ،وكاتب
يف املو�سيقى وال�سينما والفن املعا�صر وم�شارك
يف كتاب ��ة درا�س ��ة الفن ��ان الت�شكيل ��ي التون�س ��ي
�سليمان الكامل املن�شورة يف عام .2022
م ��ن جانب ��ه �سع ��ى الفن ��ان التون�س ��ي �إليا� ��س
امل�سع ��ودي اىل جت�سي ��د الرواي ��ة ع�ب�ر لوح ��ات
م�ستلهم ��ة م ��ن ح�ضارة الأج ��داد .فبع ��د �سل�سلته
الت�صويري ��ة ع ��ن «لي ��ايل �شه ��رزاد» ور�سومات ��ه
التو�ضيحية حلب عن�ت�ر وعبلة ،ي�ستخدم �إليا�س
امل�سع ��ودي تقني ��ة الر�سم حتت الزج ��اج لت�شكيل
مالمح وجه الكاهنة واطاره اخلا�ص.
وتختل ��ف الت�صورات التاريخية حول هذه امللكة
االمازيغية التي يروى انها عا�شت بني عامي 585

و 712م وحكمت الرببر و�شمال �أفريقيا نحو 35

�سنة خلف ��ا للملك االمازيغ ��ي ك�سيلة وان عا�صمة
مملكته ��ا كانت مدين ��ة ما�سك ��وال (خن�شلة حاليا)
يف الأورا�س .كما ي ��روى انها قادت عدة حمالت
ومعارك �ضد الرومان والبيزنطينيني واالمويني
الع ��رب �أواخ ��ر الق ��رن ال�ساد� ��س مي�ل�ادي .وق ��د
ورد ذكره ��ا عن ��د العدي ��د من امل�ؤرخني الع ��رب
امل�سلمني رغم اخت�ل�اف ديانتها كزعيمة �شجاعة،
متكنت من �أ�ستعادة معظ ��م �أرا�ضي مملكتها بعد
�أن هزمت الرومان والبيزنطيني�ي�ن ومتكن ��ت
م ��ن توحي ��د �أه ��م القبائ ��ل الرببري ��ة حوله ��ا
�ض ��د زح ��ف جيو� ��ش الع ��رب الفاحتني لته ��زم
جي� ��ش القائد ح�س ��ان ب ��ن النعمان ع ��ام 693
م وظل ��ت تط ��ارد قوات ��ه �إىل �أن �أخرجته ��ا
من تون� ��س احلالية وطرابل� ��س �إىل منطق ��ة
�سرت وبرقة لتحك ��م املغ ��رب كل ��ه خلم� ��س �سنني
قب ��ل ان ير�س ��ل اخلليف ��ة الأم ��وي عب ��د املل ��ك بن
مروان جي�شا جنح يف الق�ضاء عليها نهائيا.
ولق ��د تط ��ورت �ص ��ورة الكاهن ��ة يف امل�ص ��ادر
التاريخي ��ة العربي ��ة ب�ش ��كل مه ��م خ�ل�ال املراحل
املختلفة حتى الوقت الراهن ،منتقلة من االجماع
الأول عل ��ى فك ��رة �شيطن ��ة الكاهن ��ة (بالقول انها
كان ��ت تعبد �صنما من خ�ش ��ب ،وتنقله على جمل،
وقب ��ل كل معركة ّ
تبخره وترق� ��ص حوله ف�سماها
العرب الكاهنة) ،وجعلها مبثابة العائق الرئي�سي
امام تقدم امل�سلمني �سريعا يف فتح �شمال افريقيا
لدوره ��ا احلا�س ��م واال�سا�سي يف تنظي ��م وقيادة
�أعن ��ف مقاومة �ض ��د �سعيهم االموي�ي�ن ل�ضم بالد
املغ ��رب اىل دار الإ�س�ل�ام خ�ل�ال الن�ص ��ف الثاين
من الق ��رن الأول للهج ��رة ،اىل النظ ��ر اليها اكرث
فاك�ث�ر ك�شخ�صي ��ة قيادي ��ة وكزعي ��م وطن ��ي او
قوم ��ي (امازيغي) من الط ��راز الأول على �أ�سا�س
انه ��ا مل تك ��ن �ضد الإ�س�ل�ام امن ��ا ارادت ان تدافع
عن ا�ستق�ل�ال بلدها وكرامة �شعبه ��ا املهددين من
القوات الأجنبية الزاحفة عليه .وهكذا فقد تبدلت
�صورته ��ا يف الوعي ال�شعب ��ي بني فرتة واخرى،
اذ حتول ��ت م ��ن النقي� ��ض �إىل �ض ��ده يف �أحي ��ان
كث�ي�رة م ��ع ظاه ��رة ّ
ت�ضخ ��م وحتدي ��ث وان�سن ��ة
م�ضامني الرواي ��ات املت�صلة بهذه ال�شخ�صية �إىل
حد تداخ ��ل الوقائ ��ع التاريخي ��ة وال�سيا�سية مع
التعبريات اخليالية والأ�سطورية.
وكم ��ا ي�شري امل�ؤرخ التون�س ��ي حميي الدين الغة
يف درا�س ��ة مهم ��ة بعن ��وان “تداخ ��ل ال�شف ��وي
واملكت ��وب يف تاريخ املغ ��رب الإ�سالمي :الكاهنة
�أمنوذجا” ،يرق ��ى �أقدم ما نعرفه عن الكاهنة �إىل
امل� ��ؤرخ الواق ��دي (املت ��ويف يف ٨٢٢م) وذلك من
خ�ل�ال رواية خم َت�صرة �أورده ��ا البالذري ثم ابن
الأثري؛ وفيها �ش ��دد الواقدي على دورها ال�شرير
يف �إعاق ��ة انت�شار الإ�س�ل�ام يف املغرب ما اقت�ضى

قتله ��ا .ه ��ذه النظ ��رة �ستتطور مع م ��رور الوقت
لتو�ص ��ف الكاهن ��ة بـ “ملك ��ة الرببر” مب ��ا يعني
اعرتاف ��ا وا�ضحا ب�شرعية �سلطته ��ا ال�سابقة رغم
مقاومته ��ا انت�ش ��ار الدي ��ن اجلدي ��د يف مناطقها،
تاله ابراز بع�ض مواقفها الإيجابية ومنها قيامها
ب�أط�ل�اق �سراح معظ ��م �أ�سرى امل�سلم�ي�ن وتبنيها
الح ��د العرب امل�سلم�ي�ن وقبولها ب� ��أن يكون لأحد
ابنائه ��ا �ش� ��أن عظيم عن ��د العرب ،كم ��ا مت ان�سنة
�ص ��ورة الكاهن ��ة “�إ ْذ ب ��دتْ حليم ��ة وعطوف ��ة”
و�أك�ث�ر واقعي ��ة يف التعامل مع الأح ��داث عندما
ق ��ررتْ  ،كما ت ��روي بع�ض امل�ص ��ادر ،طلب الأمان
لأبنائه ��ا وبالتايل قومها يف خط ��وة ت�شبه قبول
الأم ��ر الواقع الإ�سالمي اجلدي ��د باملغرب وبداية
اال�ستقرار الفعلي لإفريقيا عامة.
بعدئذ ت�ضخم التعاط ��ف ال�ضمني مع “الكاهنة”
ل ��دى بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن الع ��رب م ��ن دول املغرب
العرب ��ي لت�صبح “�أعظم مل ��وك �إفريقية” بل بدتْ
ً
حمنكة عارفة
من خ�ل�ال معاركها قائدة ع�سكري ��ة
بجغرافي ��ة املنطقة ومتحف ��ز ًة ملواجهة مناورات
خ�صمه ��ا لقهره ��م .وت ��رد يف نف� ��س الرواي ��ات
ت ْف�صيالت عن �أعمال مهمة قامتْ بها الكاهنة ُقبيل
نهايته ��ا كالرتكي ��ز عل ��ى ت�صويره ��ا كحاكم عادل
وانه ��ا كانت حري�صة على القيام على اف�ضل وجه
مب ��ا ا�ست�ؤمنت علي ��ه من مهمة الدف ��اع عن كرامة
قومها من الرببر.
فخ�ل�ال الف�ت�رة املت�أخرة م ��ن الع�ص ��ر الو�سيط:
ُتثب � ُ�ت م�ص ��ادر ه ��ذه الف�ت�رة �أن �ص ��ورة الكاهنة
ت�شعب ��ت خ�صالها وتعزز ن�سبها اىل قبيلة جراوة
م ��ن زنات ��ة كم ��ا مت اثرائه ��ا بتف�صي�ل�ات مل ت ��رد
�سابقا ،ويبدو ذلك جليا من خالل ما ورد عنها يف
كتابات امل� ��ؤرخ الكبري عبد الرحم ��ن ابن خلدون
املت ��ويف يف ١٤٠٦م .فق ��د تباين ��تْ رواي ��ة اب ��ن
خلدون عن امل�ص ��ادر ال�سابقة يف خ�صو�ص مدى
�سلطته ��ا مث�ل�ا �أنها �شمل ��تْ �سائر مناط ��ق الرببر
و�أن نف ��وذ الكاهنة جتاوز قبيلته ��ا لي�شمل قبائل

�أخ ��رى .وتلتق ��ي رواية ابن خل ��دون مع روايات
�سابقة ا�شارت اىل �أن هزمية الكاهنة مثلت حلظة
تاريخية مهدت لظهور فوالدة مفهوم بالد املغرب
وبداي ��ة انخ ��راط الربب ��ر يف الدول ��ة العربي ��ة
الإ�سالمية يف �شمال افريقيا واالندل�س.
ويذكر اب ��ن خلدون يف اجل ��زء ال�سابع من كتابه
«الع�ب�ر وديوان املبت ��د�أ واخل�ب�ر» ان «اخلرب يف
الكاهن ��ة وقومها ج ��راوة من زنات ��ة و�ش�أنهم مع
امل�سلمني عن ��د الفتح :كانت ه ��ذه الأمة (جراوة)
م ��ن الربب ��ر ب�أفريقي ��ة واملغ ��رب يف ق ��وة وكرثة
وعدي ��د وجم ��وع ،وكان ��وا يعط ��ون الإفرجن ��ة
ب�أم�صاره ��م طاع ��ة معروف ��ة ومل ��ك ال�ضواح ��ي
كله ��ا له ��م ».او الق ��ول ان ��ه «وكان للكاهن ��ة ابنان
ق ��د حلقا بح�سان ب ��ن النعمان وح�س ��ن �إ�سالمهما
وا�ستقام ��ت طاعتهم ��ا ،وعق ��د لهما عل ��ى قومهما
جراوة ومن ان�ضوى �إليهم بجبل �أورا�س».
ومن املهم الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الرواية املغربية
املت�أخ ��رة اعتم ��دت عموم ��ا على حمت ��وى رواية
اب ��ن خل ��دون واخ ��ذت منه ��ا معظ ��م جزئياته ��ا؛
وه ��ذا يب ��دو جليا من خ�ل�ال املعلوم ��ات الواردة
يف امل�ص ��ادر التاريخي ��ة وال �سيم ��ا تل ��ك املت�صلة
ب�شخ�صي ��ة الكاهن ��ة .وهن ��اك اتف ��اق ب�ي�ن كل
الباحثني الذين در�سوا ه ��ذه امل�س�ألة بالذات على
�أن الوقائع التاريخي ��ة فيها امتزجتْ ب�شكل كبري
مب ��واد ق�ص�صية ورمب ��ا خيالي ��ة �أ�سطورية على
الأرجح م ��ا ي�ؤكد ا�ستمرار االبتعاد عن الروايات
التاريخية الأ�صلية نظرا اىل �صعوبة الف�صل يف
م�ص ��ادر التاري ��خ العرب ��ي الإ�سالمي ب�ي�ن ما يرد
كخرب تاريخي �أ�صلي �صيغ لنقل حيثيات احلدث
يف ح ��د ذاته وبني م ��ا �أن�ضاف �إليه من زيادات قد
تكون نتاجا للمخيال ال�شعبي يف مراحل الحقة.
التطور االح ��دث يف �صورة الكاهنة كقائد قومي
مرتب ��ط مبرحلة تاريخي ��ة من عم ��ر دول املغرب
جنده يف الدرا�سات املت�أخرة ومنها خا�صة كتاب
«ت�أ�سي� ��س الغ ��رب الإ�سالمي» للم� ��ؤرخ التون�سي
ه�ش ��ام جعي ��ط اذي ي ��رى �أن �آم ��ال الربب ��ر كانت
ق ��د جت�س ��دت �آن ��ذاك يف الكاهن ��ة� ،إذ كان ��وا يف
حال ��ة غليان ،وقام ��وا بانتفا�ضة كب�ي�رة ملواجهة
التهدي ��د العرب ��ي الذي تزعم ��ه القائ ��د ح�سن بن
النعمان و�أن الكاهنة فر�ضت نف�سها عرب خ�صالها
التنب�ؤية وكفاءتها يف القي ��ادة ،م�ستنتجا ان «ما
يب ��دو لنا جديرا �أكرث االهتم ��ام هو هذه املقاومة
الرببري ��ة ،الفو�ضوي ��ة والبطولي ��ة وه ��ي دف ��اع
ب�سيط عن احلياة واحلرية ،وهذا �أه ّم ما يت�شبث
به الإن�سان ملواجهة �شناعة منطق حرب التو�سع.
ولك ��ن �سيمحى �سريع ��ا طابع النف ��ي وامل�أ�ساوية
لنف� ��س ه ��ذا التو�سّ ��ع �أم ��ام وع ��وده و�إجنازاته
الت ��ي كان من �أهمّها قطع ��ا والدة بالد املغرب يف
التاريخ واحل�ضارة عن طريق الإ�سالم».
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اقــــرأ
دانتي يف حب

�صدر عن دار املدى كتاب "دانتي يف حب" ت�أليف جوزيبه
كونته وترجمة نبيل املهايني ..الكتاب ي�أخذنا يف رحلة
لليلة واحدة مع دانتي حيث ينزل من الفردو�س ليتجول
يف فلورن�س ��ا ،ي�شاه ��د م�شه ��د الن�ساء امل ��ارة .يف الليلة
الثامن ��ة ع�ش ��رة� ،أعطت ��ه غري� ��س ،وهي طالب ��ة �أجنبية
�شاب ��ة ،لأول مرة انطباعا ب�أنها ت�شع ��ر بوجودها .لذلك
كان يتبعها يف �سل�سل ��ة مبهجة من اللقاءات ويخربها،
كم ��ا ل ��و كان ي�سمعه ��ا ،عن حب ��ه لبياتري� ��س وجتربته
ال�سرية كم�ؤمن للحب .ثم دعاها للذهاب يف رحلة حب
معا على منت ال�سفين ��ة ال�سحرية التي �أر�سلها ال�ساحر
مريلني.

"اليوم افتتاح �أيام ال�سينما العراقية" بعر�ض �أفالم ق�صرية حديثة
 متابعة املدى
اعت�ب�ر ال�س ��ينمائيون ي ��وم الث ��اين
والع�ش ��رون م ��ن حزي ��ران م ��ن ّ
كل ع ��ام
عي ��د ال�س ��ينما العراقي ��ة التي تع ��ود �أوىل
نتاجاته ��ا �إىل ع ��ام  ،1955حي ��ث ظهر فيه
�أول فيل ��م عراقي بعنوان "فتنة وح�س ��ن"
ع ��ن ق�ص ��ة وح ��وار عب ��د اله ��ادي مب ��ارك
و�إخراج حيدر العمر ،وتدور �أحداثه حول
ق�صة حب وقعت يف �أرياف العراق.
اختي ��ار ه ��ذا التاري ��خ �أت ��ى لك ��ون الفيلم
�صناع ��ة عراقية خال�صة ،ت�أليف� � ًا و�إخراج ًا
ومتثي�ل ً�ا و�إنتاج� � ًا ،لك ��ن الدار�س�ي�ن
ح

ول العا

لم

ي�ش�ي�رون �إىل فيل ��م �أ�سب ��ق كان �إنتاج� � ًا
عراقي� � ًا م�صري� � ًا م�ش�ت�رك بعن ��وان "اب ��ن
ال�ش ��رق" لإبراهي ��م حلمي (�إنت ��اج "�شركة
�أف�ل�ام الر�شي ��د") ،متثي ��ل املطرب�ي�ن عزيز
عل ��ي وح�ض�ي�ري �أب ��و عزي ��ز وامل�صري ��ة
مديح ��ة يُ�سري ،وعُر�ض نهاية عام ،1946
وكذل ��ك فيل ��م "علي ��ا وع�ص ��ام" للمخ ��رج
الفرن�س ��ي �أندري ��ه �شات ��ان �سن ��ة ،1949
وبطولة املمثل�ي�ن العراقيني �إبراهيم جالل
وجعف ��ر ال�سعدي وعزمي ��ة توفيق وفوزي
حم�سن الأمني ،عن ن�ص لكاتب ال�سيناريو
العراقي �أنور �شا�ؤول.
احتف ��ا ًال به ��ذه املنا�سب ��ة ،تنطل ��ق عن ��د
ال�ساد�س ��ة م ��ن م�س ��اء الي ��وم الأربع ��اء
يف "امل�س ��رح الوطن ��ي" ببغ ��داد فعالي ��ات
مهرج ��ان "�أي ��ام ال�سينم ��ا العراقي ��ة" التي
تتوا�ص ��ل لثالثة �أي ��ام ،بتنظيم م ��ن دائرة

�آمرب هريد تفوز
بلقب �صاحبة �أجمل
وجه يف العامل
�أث�ب�ت��ت �إح���دى ال��درا� �س��ات ،وف �ق � ًا لعلم
ر�سم خرائط الوجه� ،أن "�آمرب هريد"
الزوجة ال�سابقة للنجم "جوين ديب"
متتلك �أجمل وجه يف العامل.
مت العثور على وجه جنمة هوليوود
ب��دق��ة  91.85يف امل��ائ��ة للن�سبة
الذهبية اليونانية للجمال -Phi
والتي ك��ان يُعتقد لآالف ال�سنني
�أن� �ه ��ا حت �م��ل ال �� �ص �ي �غ��ة ال���س��ري��ة
ل�ك�م��ال اجل��م��ال .تبعتها "كيم
كاردا�شيان" و"كيت مو�س"
(ال� �ت ��ي ك��ان��ت ت �ت �م �ت��ع بجبهة
م �ث��ال �ي��ة) ،وف �ق � ًا ل��ر� �س��م خ��رائ��ط
الوجه .وفقا لتقرير ن�شرته �صحيفة
دي ميل ،ا�ستخدم الدكتور "جوليان دي
�سيلفا" م��ن مركز جتميل ال��وج��ه املتقدم
واجل��راح��ة التجميلية يف لندن تقنيات
ر�سم خرائط الوجه الكت�شاف من لديه
�أج� �م ��ل وج���ه يف ال� �ع ��امل .وق���د �أج���رى
العامل "دي �سيلبا" بحثه يف عام 2016
وا�ستخدم الن�سبة اليونانية الذهبية
للجمال البالغة  ،1.618واملعروفة با�سم
" ،"Phiالتي حت��دد الن�سبة املثالية
مل�ي��زات ال��وج��ه .ووف�ق� ًا لهذه النظرية،
�سجلت "هريد"  91.85يف املائة.

 ح�سب اهلل يحيى
الكات ��ب والناقد� ،ص ��در له كتاب
بعن ��وان "درو� ��س ف ��ي العذوبة
والع ��ذاب" ،ويذك ��ر ان ح�س ��ب
الل ��ه يحي ��ى ا�ص ��در المجامي ��ع
الق�ص�صية الآتية :الغ�ضب ،القيد
حول عنق الزهرة� ،ضمير الماء،
الحط ��ب ،النه ��ار ي ��دق الأب ��واب
(ق�ص� ��ص وم�سرحي ��ات) ،وكتب
في الم�سرح ت�أليف ًا ونقد ًا� :أ�صابع
القرنفل ،ق�ص� ��ص للأطفال ،دفاع
ع ��ن الف ��رح ،الفرا�ش ��ات ،وف ��ي
مج ��ال الدرا�س ��ات �أ ّل ��ف :مقدمة
ف ��ي م�سرح الأطف ��ال ،فنارات في
الق�صة والرواية.
 قتيبة النعيمي
المو�سيق ��ي العراق ��ي المغترب،
يعم ��ل عل ��ى تنفي ��ذ م�ش ��روع
لتحدي ��ث المو�سيق ��ى العربي ��ة،
و�أ�ش ��ار �إلى ال�سع ��ي �إلى ت�صدير
المو�سيق ��ى والت ��راث الغنائ ��ي
العراقي ال ��ى العالم ،عب ��ر ر�ؤية
وا�ضح ��ة تتخ ��ذ م ��ن المنه ��ج
العلم ��ي �سبي�ل ً�ا للو�ص ��ول ال ��ى

ال�سينما وامل�سرح يف وزارة الثقافة.
تت�ض ّم ��ن التظاه ��رة عر�ض �أف�ل�ام ق�صرية

حديث ��ة م ��ن �إنتاج الدائ ��رة ،وكذل ��ك �أفالم
عراقي ��ة حا�صل ��ة عل ��ى جوائ ��ز (حملي ��ة

ثوان قد ينذر بالوفاة
العجز عن الوقوف على �ساق واحدة 10
ٍ
�أكدت درا�سة جديدة �أن الأ�شخا�ص
يف منت�صف العمر وك �ب��ار ال�سن
ال��ذي��ن ال ي���س�ت�ط�ي�ع��ون ال��وق��وف
�وان،
على �ساق واح��دة مل��دة  10ث� ٍ
يكونون �أكرث عر�ضة مبقدار نحو
ال�ضعف ل�ل��وف��اة يف غ���ض��ون 10
�سنوات ،مقارنة بالأ�شخا�ص الذين
ي�ستطيعون ذلك.
وبح�سب �صحيفة "الغارديان"
الربيطانية ،فقد ربطت الأب�ح��اث
ال�سابقة عدم القدرة على الوقوف
على �ساق واح��دة ب��زي��ادة خماطر
الإ� �ص��اب��ة بال�سكتة ال��دم��اغ�ي��ة �أو
اخل � ��رف� .إال �أن ه ��ذه ال��درا� �س��ة
اجل��دي��دة ه��ي الأوىل م��ن نوعها

 علي متعب جا�سم
الناق ��د� ،صدر له ع ��ن من�شورات
االتحاد الع ��ام للأدب ��اء والك ّتاب
ف ��ي الع ��راق ،الكت ��اب النق ��دي
"جي ��ل الألفية الثالثة /درا�سات
ف ��ي �شع ��ر م ��ا بع ��د الحداث ��ة في
العراق".

ال�ت��ي تبحث يف العالقة ب�ين هذه
املمار�سة وخطر الوفاة .و�أجريت
الدرا�سة بوا�سطة جمموعة دولية

م��ن اخل�ب�راء م��ن اململكة املتحدة
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�أ� �س�ترال �ي��ا
وفنلندا والربازيل.

وق ��ام ال�ب��اح�ث��ون مبتابعة 1702
��ش�خ����ص ت �ت��راوح �أع��م��اره��م بني
 51و 75ع��ام � ًا ب�ين ع��ام��ي 2008
و.2020
ويف البدايةُ ،طلب من امل�شاركني
الوقوف على رجل واحدة ملدة 10
�وان دون �أي دع��م �إ� �ض��ايف .ومت
ث� ٍ
ال�سماح مبا ي�صل �إىل  3حماوالت
على �أي من القدمني.
و�أك��د الباحثون �أن نتائجهم ت�ؤكد
ع �ل��ى �� �ض���رورة �إ�� �ض ��اف ��ة اخ �ت �ب��ار
ال � �ت� ��وازن ه� ��ذا ال � ��ذي ي�ت�م�ث��ل يف
ال ��وق ��وف ع �ل��ى ق���دم واح � ��دة �إىل
الفحو�صات ال�صحية الروتينية
لكبار ال�سن.

العثور على حيوان نادر يف دجلة ...وحماوالت ل�شرائه بـ� 75ألف دوالر
�شوهد ثعلب ماء نادر يف مياه العراق .ورف�ض
ال�صي ��اد ،نا�ص ��ر لطي ��ف ،بيع املخل ��وق النادر
بالرغم من ال�سع ��ر اخليايل الذي عُر�ض عليه.
وج ّر ال�صياد احليوان من نهر دجلة عندما علق
يف �شبك ��ة �صيد ،ث ��م ن�شر مقطع فيدي ��و الكت�شافه
عرب الإنرتنت.
و ُقدم ��ت عرو� ��ض �سخي ��ة لبي ��ع ثعل ��ب امل ��اء بال ��غ
البيا� ��ض (يع ��اين من امله ��ق) ،لكن ال�صي ��اد رف�ضها،
وهو ما لقي ا�ستح�سان النا�شطني.
ونقل ��ت وكال ��ة روي�ت�رز للأنباء ع ��ن رئي� ��س الإعالم
والعالق ��ات العامة للمنظمة العراقية للمناخ الأخ�ضر،
مهدي ليث ،قوله" :لقد ارتفع ال�سعر كثري ًا حتى و�صل

ابنة �إيلون ما�سك تترب�أ منه
وتطلب تغيري ا�سمها

ه ��ذه الغاي ��ة ،وي�ؤك ��د النعيم ��ي
�أن م�ش ��روع �إدخ ��ال الأورك�سترا
م ��ع الع ��ود ف ��ي ثم ��رة تع ��اون
بين ��ه وبي ��ن المو�سيق ��ار ن�صير
�شمة ،كان ب ��ادرة جيدة لتحديث
المو�سيقى العربية.

وعربي ��ة وعاملي ��ة) م ��ن �إنت ��اج القط ��اع
اخلا� ��ص ،و�أي�ض ًا م�شاركة خم�سة �أفالم من
�إنتاج "�أكادميية الفنون اجلميلة".
م ��ن ب�ي�ن الأف�ل�ام املعرو�ض ��ة "�أم ��اين"
( )2019لفا�ضل ماهود ،الذي يروي ق�صة
فتاة �أ�صيب ��ت يف �أحد االنفجارات ،ما �أدى
�إىل برت قدميها ،وظ ّلت من دونهما ت�صارع
�أحالمه ��ا والواق ��ع حت ��ى ا�سرتجعهم ��ا لها
طبي ��ب عراقي مقيم يف �أ�سرتاليا يف عملية
جراحي ��ة مت ّكن ��ت بعده ��ا م ��ن �أن ت�صب ��ح
ريا�ضي ��ة وتن ��ال جوائز يف رم ��ي القر�ص
والرمح.
ويُعر� ��ض �أي�ض� � ًا الفيل ��م الكرت ��وين
"جلجام� ��ش العظي ��م" ( )2020لأن� ��س
املو�سوي ،امل�ستم� � ّد من امللحمة ال�سومرية
الت ��ي ُكتب ��ت �أواخ ��ر الألفي ��ة الثاني ��ة قبل
املي�ل�اد ح ��ول مل ��ك ال ��وركاء؛ �أح ��د �أه ��م

الأبطال يف امليثولوجي ��ا الرافدينية ،التي
اكت�شفت النقو�ش التي تو ّثقها عام .1853
�إىل جان ��ب �أف�ل�ام "هناك �أجم ��ل" حل�سنني
العاين ،و"نافذة حمراء" حل�سني العقيلي،
و" 5ل�ت�ر" لدارك ��و جب ��ار ،و"ك ��رة" لعدي
عبد الكاظم ،و"�آخر حل ��م" ملالك عبد علي،
و"حج ��ل" لل�ؤي فا�ض ��ل ،و"ك ��راج" لعلي
الب�صام ،و"كالب املدينة" حل�سن ال�شاوي،
و"فلور" ليا�سر مو�سى ،و"�إجازة" و"نوم
طوي ��ل ممل" حلي ��در مو�س ��ى ،و"�سنة من
حيات ��ي" ل�صائ ��ب ح ��داد ،و"ي ��وم ال ظل"
ل�سرمد ح�سني ،و"�أم �سرحان" لعمر فالح،
و"توالي ��ت" لإيا�س جهاد ،و"مل يكن �آخر"
ملحم ��د العبيدي ،و"ثورة �ض ��وء" ملن�صور
ماج ��د ،و"تاء" حليدر ريا� ��ض ،و"جذور"
لكارلو �سنحاريب ،و"ظالم دام�س" لهاجر
ق�صي.

تقدم ��ت ابنة امللياردير الأمريكي �إيلون ما�س ��ك ،بطلب لتغيري ا�سمها
قانوني ��ا لأنه ��ا "مل تع ��د ترغ ��ب بالعي�ش م ��ع والده ��ا البيولوجي �أو
الرغب ��ة باالرتب ��اط به ب� ��أي �ش ��كل �أو �صل ��ة �أو طريق ��ة" .ومت تقدمي
االلتما�س لتغيري اال�سم و�شه ��ادة امليالد اجلديدة يف حمكمة مقاطعة
لو� ��س �أجنلو�س العلي ��ا يف �سانتا مونيكا ،ومل يك ��ن هناك �أي تف�سري
للخالف بني ابنة ما�سك ووالدها ،رئي�س �شركة تي�سال.

الطقس

�إىل � 50ألف� � ًا �أو � 75ألف دوالر مقاب ��ل هذا احليوان".
وتاب ��ع" :نحن حق� � ًا ن�شكر ال�صياد لرف�ض ��ه قبول هذه
الإغ ��راءات ،وعلى احلفاظ على هذا احليوان من دون
بيع ��ه �أو املتاج ��رة ب ��ه ،وع ��دم ال�سم ��اح ب�إخراجه من
ح ��دود الع ��راق" .وبح�س ��ب الوكالة ،اخل�ب�راء قلقون
م ��ن �أن مت�س ��ك باحليوان �أط ��راف �أخرى ف ��ور �إطالق
�سراح ��ه .وتدر� ��س وزارة البيئة العراقية م ��ا �إذا كان
ينبغ ��ي �إطالق �س ��راح ثعلب امل ��اء الن ��ادر �أو نقله �إىل
حديق ��ة حيوان ��ات .و�أ�ضاف لي ��ث �أن "ه ��ذا احليوان
يواج ��ه العدي ��د من التهدي ��دات لذلك نحت ��اج حلمايته
بق ��در ما ن�ستطيع ووقف �صي ��د وقتل هذه احليوانات
وحمايتها يف بيئة العراق".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بني ال�سيا�سي
واملواطن!

ت�صريحات بع�ض ال�سيا�سيني،
هل ميكن �أن تكون عالج ًا مل�شاكل
العراقيني؟  ،هذه الت�صريحات
وال�شعارات الرنانة تثبت لنا
بالدليل القاطع �أن البع�ض يحاول
�أن ي�ستغفل النا�س وي�سرق منهم
حتى احللم مبجتمع �آمن م�ستقر
مزدهر.
وتعالوا نت�ساءل ملاذا �أ�صبحت
غالبية النا�س تكره �شيئ ًا ا�سمه
ال�سيا�سة؟ ال�س�ؤال مل يعد خمتلف ًا
عليه ووجدنا �سيا�سيني كثريين
بد�أوا يتحدثون علن ًا عن �أزمة ثقة
بني الطبقة ال�سيا�سية واملواطن
وجتارب و"ومهازل" �سابقة جعلت
املواطن يفقد الثقة يف كل �شيء
تفعله الكتل ال�سيا�سية ومعها
الربملان حتى لو كان �صحيح ًا.
يف تقديري املتوا�ضع �أنه ميكن
ر�صد �آالف الأ�سباب التي تدفع
املواطنني �إىل عدم الوقوع يف
غرام �سا�ستنا ..وبالطبع ال يوجد
عاقل يقع يف غرام هذه الطبقة
ال�سيا�سية..
�أ�سباب اجلفاء بني املواطن والطبقة
ال�سيا�سية يف العراق متعددة
وي�سهل االتفاق عليها ،لكن ،هل
هناك �أ�سباب تدفع املواطنني حلب
�سا�سة من�شغلون مب�صاحلهم
ال�شخ�صية؟
�أحد اخلبثاء لديه نظرية متكاملة
مفادها �أن ال�سيا�سيني يف العراق
تركوا �أزمات املواطنني ومعاناتهم
كي ي�ؤدبوا املواطن ويجعلونه
ال يفكر يف �شيء �سوى الهتاف
لل�سيا�سي� ،أي ًا كان" ،بالروح
بالدم".
�أ�صبح املواطن يدرك جيد ًا ب�أن
هناك قوى �سيا�سية كثرية حتاول
�إجها�ض حلم العراقيني الذي بد�أ
مع �إ�سقاط متثال �صدام ..قوى لن
ت�ست�سلم ب�سهولة ..بع�ضها ظهر
يحمل الفتات التقوى ،وبع�ضها
حاول �أن ي�ضحك على النا�س
ب�شعارات م�ضللة ..وكان وراء كل
هذا رموز الف�ساد الذين ينتفعون
من الو�ضع احلايل ..طبقات �سميكة
من �أ�صحاب امل�صالح ،يت�سببون
كل يوم يف قتل �آمال وطموح
العراقيني.
و�إذا كان �سا�سة العراق يحاولون
اخلروج من امل�أزق احلايل ،فعليهم
�أن يعيدوا لل�شعب ممتلكاته
احلقيقية ..يجب �أن يعرف
العراقيون مَن ي�سرق ثرواتهم..
و�أين ذهبت �أموال البالد ،مَن ح�صل
على �آالف الأمتار من الأرا�ضي
جمان ًا يف قلب بغداد ،مَن �سكن
الق�صور احلديثة ،ومَن مينح �أمالك
ال�شعب لالنتهازيني ،ومَن يت�سرت
على الف�ساد ومَن يتاجر يف �أرواح
و�أرزاق النا�س.
يا�سادة نريد منكم قوانني ت�ساعد
فقراء هذا البلد ،قوانني ت�ساعد
املحرومني وتنه�ض بال�شباب،
قوانني متنع �سرقة املال العام،
قوانني متنع امل�س�ؤولني من تزوير
�شهاداتهم ـ �إذا كانوا حق ًا ميلكون
�شهادات ،-قوانني متنع حتويل
م�ؤ�س�سات الدولة �إىل �إقطاعيات
خا�صة ،قوانني متنع امل�س�ؤول من
احتكار ال�سلطة �إىل �أبد الآبدين،
قوانني حتفظ حريات النا�س
ومتنع رفع ال�شعارات الكاذبة التي
تهدد احلريات ال�شخ�صية ،قوانني
تعطي للمر�أة كل حريتها مبا فيها
حق احل�صول على من�صب �سيادي،
قوانني متنع املتخلفني فكري ًا وعقلي ًا
من �إدارة �ش�ؤون جمال�س املحافظات،
قوانني حترتم عقول العراقيني.
عليكم �أن تدركوا �أن حلم هذا ال�شعب
بالعدالة وامل�ستقبل لي�س هبة
مينحها امل�س�ؤول �أو مينعها.

عائلة من ال�سليمانية متتنع عن �شرب ال�شاي منذ  90عام ًا؟
من ��ذ  90عام ��ا ،مل ت�ش ��رب عائلة
عراقية ال�شاي ،وق ّررت مقاطعته
ع ��ام  1932يف رد فع ��ل عل ��ى
احت�ل�ال بريطانيا بلده ��م �آنذاك،
ور�أت �أن حمارب ��ة املحت ��ل ال
تقت�صر عل ��ى ا�ستخ ��دام ال�سالح
فق ��ط ،و�إمنا بو�سائ ��ل �أخرى من
�أهمه ��ا مقاطع ��ة ب�ضائع ��ه .انتقل
عه ��د ووعد مقاطع ��ة ال�شاي لدى
العائل ��ة العراقي ��ة م ��ن الأج ��داد
والآب ��اء �إىل الأوالد والأحف ��اد،
كم ��ا ح ��دث م ��ع دارا عب ��د الل ��ه
املول ��ود ع ��ام  1942ومل يت ��ذوّ ق
ال�شاي حتى الي ��وم ،تنفيذا لعهد
عائلته.
وي ��روي دارا عب ��د الل ��ه البل ��غ
م ��ن العم ��ر " "80عام ��ا تفا�صيل
الق�ص ��ة بالإ�ش ��ارة �إىل �أن وال ��ده

و�أعمام ��ه كان ��وا ق ��رروا ب�سب ��ب
�سي�س ��ات بريطانيا �ض ��د االكراد
مقاطعته ��ا جتاري ��ا وكان ال�شاي
م ��ن ب�ي�ن ال�سل ��ع املقاطع ��ة التي

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربعاء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

تناول ��ه م ��ع الوجب ��ات الرئي�سية
ويف �أوق ��ات خمتلفة ال �سيما يف
�أثن ��اء تبادل الزي ��ارات �أو ال�سهر
�أو احلديث بني الأ�صدقاء.
ي�ؤك ��د دارا �أنه مل يت ��ذوق ال�شاي
منذ والدته و�سيوا�صل ذلك وفاء
بعهد العائل ��ة ،وي�ضع يف �أحيان
كث�ي�رة كوب �ش ��اي فارغ ��ا �أمامه
ليُذكر نف�سه بالعهد والوعد الذي
تربى عليه.
رغ ��م مرور  90عاما على مقاطعة
ال�ش ��اي ،ف� ��إن ريب ��وار دارا (ابن
امل�س ��ن) يرى �ض ��رورة �أن تتكرر
التجرب ��ة ذاته ��ا م ��ع اجلي ��ل
كانت بريطانيا امل�صدر الرئي�سي احل ��ايل مبقاطع ��ة جمي ��ع الدول
لها حينئذ.
التي ي�صفه ��ا بـ"املحتلة" لبع�ض
ويع� � ّد ال�ش ��اي م ��ن امل�شروب ��ات املناط ��ق �س ��واء يف كرد�ستان �أو
الأ�سا�سية ل ��دى العراقيني ،ويتم العراق عموما.
بغداد C° 25 - C° 38 /الب�صرة C° 28 -C° 47 /
�أربيلC° 24 - C° 35 /

النجف C° 24 -C° 39 /

املو�صلC° 23 - C° 36 /

الرمادي C° 26 -C° 37 /

