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ك�شفت وزارة الكهرباء عن ت�شكيل جلنة عليا تتوىل الإ�شراف على ملف الكهرباء يف
املنطقة اجلنوبية .وذكرت الوزارة يف بيان تلقته (املدى)� ،أن "وزارة الكهرباء تعلن
جناح خطتها الكاملة ليوم العا�شر من حمرم بت�أمني الكهرباء لكامل حمافظة كربالء
املقد�سة" .و�أ�ضاف البيان� ،أن "الوزارة تعلن كذلك �أن املنظومة الكهربائية يف طريقها
ملعاودة اال�ستقرار اجليد بعد معاجلة العوار�ض الفنية التي مرت بها".
و�أ�شار� ،إىل "ت�شكيل جلنة وزارية عليا للإ�شراف على ملف الكهرباء يف اجلنوب
وحما�سبة وعزل من ثبت تق�صريهم خالل الفرتة الأخرية".
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الإطار التن�سيقي يبد�أ اليوم محاولته الأخيرة في التفاو�ض

خبراء :الكتل مجبرة على التغيير ال�شامل

"ر�سائل عا�شوراء" بين ال�صدر والمالكي
تعمق �أزمة حل البرلمان
 بغداد /تميم الح�سن
من املرج ��ح ان تبد�أ اليوم االربعاء حماوالت
مد اجل�س ��ور بني الإط ��ار التن�س ��يقي والتيار
ال�صدري كخطوة وحيدة متبقية امام القوى
ال�سيا�سية للخروج من االزمة.
وت�صاع ��دت لغ ��ة "العن ��اد" ب�ي�ن زعيم ��ي
التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�ص ��در،
ودول ��ة القان ��ون ،ن ��وري املالك ��ي ،ب�ش� ��أن

االنتخاب ��ات املبك ��رة واخ�ل�اء الربمل ��ان.
ويخ�شى ال�صدر من متل�ص خ�صومه يف حال
"�سحب ان�صاره" من الربملان ،بينما يرف�ض
الطرف االخر االمالءات التي يطرحها االول.
وطبقا ملعلومات من داخ ��ل الإطار التن�سيقي
فان ��ه من املفرت�ض ان "تب ��د�أ اليوم بعد عطلة
العا�ش ��ر من حم ��رم (�أم� ��س) ،النقا�شات حول
فتح حوار مع ال�صدر".
وق ��رر "التن�سيق ��ي" ايكال مهم ��ة احلوار اىل

ه ��ادي العامري ،رغم وج ��ود مالحظات على
زعي ��م حتال ��ف الفتح م ��ن فري ��ق املالكي ومن
بع�ض قيادات التحالف.
ون�شر مكتب املالك ��ي يوم االثنني� ،صورا عن
لق ��اء ب�ي�ن املالك ��ي والعام ��ري يف مق ��ر اقامة
االول ،يف اول لق ��اء بع ��د ازم ��ة "ت�سريب ��ات
املالكي".
وي�ضع "االطاري ��ون" ام ًال �ضعيفا على اقناع
ال�ص ��در باجللو� ��س اىل طاول ��ة التفاو�ضات،

 بغداد /فرا�س عدنان

خ�صو�ص ��ا وان االخ�ي�ر قال قبل اي ��ام ،حول
متطلبات حل االزمة ،باالبتعاد عن ما و�صفها
"احلوارات الهزيلة".
وكان ��ت متوقعة ان ت�سري "هدنة غري معلنة"
ب�ي�ن ط ��ريف االزمة خ�ل�ال "يوم عا�ش ��وراء"،
�أم� ��س ،حي ��ث ين�شغ ��ل اغل ��ب ال�سيا�سي�ي�ن
باملواك ��ب احل�سيني ��ة الت ��ي تق ��ام يف من ��ازل
القادة ،لكن ما حدث هو العك�س.

 التفا�صيل �ص3

انخفا�ض ب�سيط في
درجات الحرارة

ت ��راوح يف مكانه ��ا ،وتعتق ��د �أن
ال�شع ��ب �س ��وف ي�ص ��اب بالإعياء
ويع ��ود �إىل اماكن ��ه وه ��ذا غ�ي�ر
�صحيح".وانته ��ى الفيل ��ي� ،إىل
�أن "الفر�ص ��ة متاح ��ة اليوم حلل
الربملان والدع ��وة �إىل انتخابات
مبك ��رة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن الط ��رف
الآخ ��ر وه ��و الإط ��ار التن�سيق ��ي
كان ��ت لدي ��ه اعرتا�ض ��ات عل ��ى
نتائجه ��ا وحينها �س ��وف ي�ضمن
احل�صول على ا�ستحقاقه يف ظل
وزنه االنتخابي".

 التفا�صيل �ص3

تزايد االعتداء على الأطباء وق�سم
كبير منهم يفكر بالهجرة
�أك ��د تقري ��ر بريط ��اين تزاي ��د ح ��االت االعت ��داء على
الأطب ��اء يف العراق ،وفيما �أ�ش ��ار �إىل �أن ق�سم ًا كبري ًا
منه ��م يفكر بالهجرة �إىل اخل ��ارج ،حتدث عن �آخرين
يرف�ضون �إج ��راء العمليات اجلراحية املعقدة ب�سبب
اخلوف م ��ن املالحقة الع�شائرية التي ينتج عنها دفع
مبالغ عالية �إىل ذوي املري�ض يف حال وفاته.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيف ��ة (الغاردي ��ان) الربيطاني ��ة
ترجمته (امل ��دى)� ،أن "مرمي علي كانت قد دخلت توا

�أف ��ادت هيئة االنواء اجلوية� ،أم�س
الثالث ��اء ،ب ��ان درج ��ات احل ��رارة
�شه ��دت خ�ل�ال الأ�سب ��وع احل ��ايل
انخفا�ض� � ًا ب�سيط� � ًا مقارن ��ة بالأيام
املا�ضية.
وق ��ال مدير �إعالم الأن ��واء اجلوية
عام ��ري اجلاب ��ري� ،إن "درج ��ات
احل ��رارة يف املنطقت�ي�ن ال�شمالي ��ة
والو�سطى �شهدت انخفا�ض ًا ب�سيط ًا
بواقع درجة �إىل درجتني".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن "ه ��ذا
االنخفا� ��ض �شم ��ل اي�ض� � ًا منطق ��ة
الف ��رات الأو�س ��ط مث ��ل النج ��ف
والديوانية وكربالء واملثنى".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "االرتف ��اع م ��ا زال
م�ستم ��ر ًا يف املناط ��ق اجلنوبي ��ة
وال�سيما يف الب�ص ��رة التي ت�سجل
 51درجة".
وم�ض ��ى اجلاب ��ري� ،إىل �أن "�سرعة
الرياح �ستكون م ��ن � 30إىل  40كم
يف ال�ساعة ومن املتوقع �أن تت�سبب
بت�صاعد يف الغبار يف املنطقة".

لغرفة ا�سرتاح ��ة الأطباء يف ردهة جراحة الأع�صاب
عندم ��ا ام�س ��ك به ��ا رج ��ل وطرحه ��ا �أر�ض ��ا وو�ض ��ع
ال�سكني على رقبتها".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "عنا�صر �أم ��ن امل�ست�شفى قاموا
عنده ��ا باغ�ل�اق امل�ست�شف ��ى والق ��اء القب� ��ض عل ��ى
الرجل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الطبيب ��ة م ��رمي تق ��ول �إن ��ه حل�سن
حظه ��ا كان ��ت كام�ي�رات املراقب ��ة يف الرده ��ة تعم ��ل
و�سجلت ما حدث".
 التفا�صيل �ص2

"الأمن الغذائي" يترك �صدمة جديدة
للخريجين والعاطلين
 بغداد� /سيف عبد اهلل

من مرا�سيم عا�شوراء في بغداد ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

�صعوبات تواجه مطالب تعديل الد�ستور
بع ��د ع�ش ��رة �أ�شه ��ر عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات
النيابي ��ة ازدادت الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة تعقي ��دا
�أك�ث�ر ،وك�ث�رت املطالب ��ات الداعي ��ة اىل تعديل
الد�ستور� ،إذ �ض ��رب العملية ال�سيا�سية برمتها
�شل ��ل تام يف ظ ��ل العجز ع ��ن انتخ ��اب رئي�س
جديد للجمهورية وت�شكيل حكومة جديدة.
وي ��رى ن ��واب وخمت�ص ��ون� ،أن عملي ��ة تعديل
الد�ست ��ور يف املرحل ��ة احلالي ��ة "خط ��وة
معق ��دة"� ،إذ ان العملي ��ة حتت ��اج اىل بيئ ��ة

يرى خرباء ومراقبون �أن القوى
ال�سيا�سية ال خي ��ار �أمامها �سوى
�إج ��راء تغي�ي�رات يف امل�شه ��د
ال�سيا�س ��ي ،م�ؤكدي ��ن �أن الإط ��ار
التن�سيق ��ي يج ��ب �أن ي�ستجي ��ب
ملطال ��ب التيار ال�صدري ودعوات
املتظاهري ��ن الت ��ي بات ��ت الي ��وم
متث ��ل �أك�ث�ر م ��ن جه ��ة م ��ن بينها
التي ��ار امل ��دين والتنظيم ��ات
الي�سارية.وق ��ال �أ�ست ��اذ العل ��وم
ال�سيا�سي ��ة ع�ص ��ام الفيل ��ي� ،إن

"احلراك اجلماهريي يف العراق
يق ��اد م ��ن الداخ ��ل ،وال يخ� ��ص
التيار ال�ص ��دري فح�سب ،وهناك
ح ��راك للتيار املدين والتنظيمات
الي�ساري ��ة ،اجلميع يريد التغيري
وحتقيق �إ�صالح �شامل".
وتاب ��ع الفيل ��ي� ،أن "الإ�شكالية ال
تكمن يف الطبقة ال�سيا�سية� ،إمنا
يف القواع ��د الأخ ��رى املتدني ��ة،
وه ��ذا يجعلن ��ا �أم ��ام �ض ��رورة
�أن نقتن ��ع بالتغي�ي�ر وال نه ��در
املزي ��د م ��ن الوقت".ولف ��ت� ،إىل
�أن "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة م ��ا زالت

 ترجمة :حامد �أحمد

 بغداد /المدى

 بغداد /ح�سين حاتم

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

هادئ ��ة بعي ��دة ع ��ن ال�ضغوط ��ات والفو�ض ��ى.
ويق ��ول اخلب�ي�ر القان ��وين عل ��ي التميمي يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "الد�ست ��ور العراق ��ي
م ��ن الد�سات�ي�ر اجلام ��دة ولي�ست املرن ��ة� ،إذ ال
ميك ��ن تعديله اال ب�إج ��راءات معقدة" ،مبينا ان
"تعديل ��ه ن�ص ��ت عليه امل ��واد  ١٤٢و ١٢٦من
الد�ستور العراقي حي ��ث البد من تطبيق املادة
 ١٤٢اوال كم ��ا يق ��ول قرار املحكم ��ة االحتادية
."٢٠١٧ / ٥٤
وتاب ��ع" ،ال بد على الربملان من ان ي�شكل جلنة
التعدي ��ل وان يوافق عل ��ى تعديالتها بالأغلبية

ت�أهيل طائرات �صينية م�س ّيرة
لر�صد تحركات داع�ش
 بغداد /المدى
�أف�ص ��ح وزير الدفاع جمعة عناد عن �إعادة ت�أهيل طائرة
م�س�ي�رة �صيني ��ة و�إ�ضافته ��ا �إىل اال�سط ��ول اجل ��وي
العراقي.
وق ��ال عناد يف ت�صري ��ح تلفزيوين تابعت ��ه (املدى)� ،إن
"زيارة قمنا بها واطلعنا من خاللها على حملة ت�صليح
الطائرات امل�سرية امل�سلحة (�سي �أج فور) وهي طائرات
�صينية ممت ��ازة ا�شرتكت يف احلرب �ضد تنظيم داع�ش
الإرهابي وكان لها دور كبري يف املعركة".
و�أ�ضاف� ،أن "هذه الطائرة وبعد �أن انتهت املواجهة مع
تنظي ��م داع�ش الإرهابي يف ع ��ام � ،2017أكملت عمرها
التقريبي وركنت يف املخازن".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الوزارة جل�أت �إىل التعاقد مع ال�شركة
الأم قب ��ل ع�شرة �أ�شهر ،وبا�شرت تل ��ك ال�شركة قبل �شهر
بعملية ت�صليح الطائرة".
و�ش ��دد عناد ،على �أن "هذه الطائ ��رة �سوف ت�ضاف �إىل
اال�سطول العراقي اجلوي وتبد�أ بواجباتها يف مناطق
العمليات كافة".
�إىل ذل ��ك� ،أك ��د م�صدر ع�سك ��ري م�س� ��ؤول ،ان "الغر�ض
م ��ن ت�أهيل هذه الطائ ��رات لغر�ض اطالقه ��ا يف ال�سماء
العراقية لر�ص ��د �أماكن وجود تنظي ��م داع�ش الإرهابي
واخلاليا النائمة".

ك�شف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
الذي ُ�ش ّرع م�ؤخر ًا ،عن حجم البطالة الكبري ،يف عموم
املحافظات العراقية ،حيث �أن الأموال التي خ�ص�صها
القانون باتت ال ت�سد احلاجة الفعلية للباحثني عن
العمل.
و�صوّ ت جمل�س النواب العراقي يف ( 8حزيران
 ،)2022على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
باملجمل.

وذكرت الدائرة الإعالمية للربملان� ،أن "القانون يهدف
�إىل حتقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وحتقيق
اال�ستقرار املايل يف ظل التطورات العاملية الطارئة
واال�ستمرار بتقدمي اخلدمات للمواطنني واالرتقاء
بامل�ستوى املعي�شي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون املوازنة
وخلق فر�ص العمل وتعظيم ا�ستفادة العراقيني من
موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وا�ستئناف العمل
بامل�شروعات املتوقفة واملتلكئة ب�سبب عدم التمويل
وال�سري بامل�شروعات اجلديدة ذات الأهمية".
 التفا�صيل �ص2

التح�ضير لإعادة وجبة جديدة من مخيم الهول

املطلقة لعدد �أع�ضائه اي �أع�ضاء الربملان ن�صف
الع ��دد الكل ��ي زائد واح ��د بعد حتق ��ق الن�صاب
وان يُعر� ��ض عل ��ى اال�ستفت ��اء ويواف ��ق ن�صف
امل�صوت�ي�ن زائ ��د واح ��د وان ال يعرت� ��ض على
التعديل ثلثا امل�صوتني يف ثالث حمافظات".
و�أ�شار التميمي �إىل� ،أنه "ال بد من حل الربملان
احل ��ايل او ًال وف ��ق امل ��ادة  ٦٤م ��ن الد�ست ��ور
العراق ��ي و�إج ��راء االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
املبك ��رة ،ث ��م بع ��د ذل ��ك يعر� ��ض الد�ست ��ور
للت�صويت وتعديالته".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /المدى
ت�ستعد وزارة الهج ��رة واملهجرين لإعادة وجبة
جدي ��دة م ��ن العراقي�ي�ن املتواجدي ��ن يف خمي ��م
اله ��ول ،الفت ��ة �إىل �أن �أغلبه ��م م ��ن كب ��ار ال�س ��ن
واملر�ضى.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الهج ��رة عل ��ي عبا� ��س
جاهنك�ي�ر� ،إن "مو�ض ��وع �إع ��ادة العائ�ل�ات م ��ن
خمي ��م الهول �إىل الوطن ما زال م�ستمر ًا وح�سب
الظروف وتهيئة الق�ضايا اللوج�ستية".
و�أ�ضاف جاهنك�ي�ر� ،أن "العراق مهيئ ال�ستقبال

 150عائل ��ة ت�ض ��م �أك�ث�ر م ��ن � 600شخ�ص ،لكن
هذه الوجبة تختلف عن غريها كونها ت�ضم كبار
ال�سن ومر�ضى على فرا�ش املوت".
و�أ�شار� ،إىل �أن "اجلهات الر�سمية هي�أت �سيارات
ا�سع ��اف �س ��وف تراف ��ق نق ��ل ه� ��ؤالء ،الن هناك
توجه ��ا لنقلهم ال�سيم ��ا بعد زي ��ارة ممثلة الأمني
العام للأمم املتحدة جينني بال�سخارت �إىل خميم
الهول قبل �أ�شهر".
و�أك ��د جاهنك�ي�ر� ،أن بال�سخ ��ارت طلب ��ت م ��ن
احلكوم ��ة �ض ��رورة نقل ه ��ذه العائ�ل�ات بالنظر
ل�صعوب ��ة الأو�ض ��اع هن ��اك ولكونه ��م يف

�آخ ��ر املط ��اف يحمل ��ون اجلن�سي ��ة العراقي ��ة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "فري ��ق العم ��ل التق ��ى بالكثري من
ه� ��ؤالء ومت ��ت تهيئ ��ة قائم ��ة ت�ض ��م امل�شمول�ي�ن
بالنقل� ،أم ��ا املتبقي من العائ�ل�ات ،فاننا نتعامل
مع االفراد".
وم�ض ��ى جاهنك�ي�ر� ،إىل �أن "الر�ص ��د الأويل
بالن�سب ��ة �إلينا كان يظهر وج ��ود  31الف عراقي
ب�ي�ن امر�أة وطفل و�ش ��اب ،و�إذا ما مت اجناز نقل
ه ��ذه الوجبة ف�أن الع ��راق يكون قد جنح يف نقل
� ،3000أم ��ا املتبق ��ي  28الف �شخ� ��ص ي�شكلون
نحو � 7000إىل  7500عائلة".

حملة �إعمار المحافظة ت�شمل ت�أهيل طرق وج�سور حيوية

نينوى تتعاقد على "مطار المو�صل" وتتلقى الأموال لم�شاريع كبرى
 بغداد /نب�أ م�شرق
�أطلقت نينوى �أول م�شاريعها الكربى
املتمثل ��ة مبط ��ار املو�ص ��ل ،وتع ��ول
عل ��ى مبال ��غ كب�ي�رة مت تخ�صي�صه ��ا
للقيام مب�شاريع �أخ ��رى �أهمها �إعادة
�إعم ��ار املدين ��ة القدمي ��ة و�إنهاء حالة
اخل ��راب الت ��ي ت�سب ��ب به ��ا تنظي ��م
داع�ش الإرهابي خالل حقبة احتالله
املحافظة من عام � 2014إىل .2017
وق ��ال مع ��اون املحاف ��ظ لل�ش� ��ؤون
الإداري ��ة رفع ��ت �سم ��و ر�ش ��و يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "مو�ضوع
�إع ��ادة اعم ��ار املحافظ ��ة ق ��د ورد يف
ميزاني ��ات عدي ��دة ،منه ��ا ميزاني ��ة
الأم ��وال املجم ��دة التي كان ��ت بنحو
�أكرث من  300مليار دينار".
و�أ�ض ��اف ر�ش ��و� ،أن "قان ��ون الدع ��م
الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمي ��ة
ال ��ذي �أقره جمل� ��س الن ��واب م�ؤخر ًا

�أعط ��ى تخ�صي�ص ��ات �أخ ��رى لإعمار
املحافظ ��ة مببل ��غ تريلي ��ون
مليار دينار".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "هذه املبالغ �ستكون
لتنفي ��ذ امل�شاري ��ع يف جمي ��ع مناطق
املحافظ ��ة ،وت�شم ��ل مدين ��ة املو�صل
والأق�ضية والنواحي الأخرى".
وب�ي�ن ر�ش ��و� ،أن "تق�سيم ه ��ذا املبلغ
�سيك ��ون ح�س ��ب الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة
ل ��كل ق�ض ��اء �أو ناحي ��ة" ،مبين� � ًا ان
"هناك م�شاريع مهمة من خالل هذه
امليزاني ��ات خ�صو�ص� � ًا مطار املو�صل
ال ��ذي مت توقيع عقده �أم�س من مبالغ
الأم ��وال املجم ��دة الت ��ي وردت �إىل
املحافظة منذ �أكرث من �سنة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "اجلهة املنف ��ذة للعقد
وعدت بتنفي ��ذه خالل م ��دة قيا�سية،
وه ��و م ��ا �أبلغن ��ا ب ��ه املحاف ��ظ جن ��م
اجلبوري" ،م�ش ��دد ًا على �أن "واحدا
م ��ن ال�ش ��روط الت ��ي فر�ض ��ت عل ��ى
و150

ال�شرك ��ة املنف ��ذة م ��ن قب ��ل الإدارة
املحلية ،ب�أن يتم اختزال الوقت".
وم�ضى ر�شو� ،إىل �أن "هناك م�شاريع
�أخ ��رى �سرتاتيجي ��ة ،مث ��ل اجل�س ��ر
ال�ساد� ��س وال�ساب ��ع يف املو�ص ��ل
وال�ش ��ارع احل ��ويل و�إعم ��ار املدين ��ة
القدمية وتخ�صي� ��ص مبالغ للأق�ضية

والنواح ��ي واملناط ��ق املت�ض ��ررة
م ��ن العملي ��ات الع�سكري ��ة وقي ��ام
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي بتفجريها
مث ��ل ق�ض ��اء �سنج ��ار خ�ل�ال احتالله
املحافظ ��ة ع ��ام  ،2014وتنفي ��ذ هذا
امل�شروع �سيكون خارطة طريق جلنة
�إعمار املو�صل".

وكان النائب عن �سنجار حمما خليل
قد ح ��ذر يف وق ��ت �سابق م ��ن �ضياع
الأم ��وال املخ�ص�ص ��ة لإع ��ادة �إعم ��ار
الق�ضاء ،وحتدث ع ��ن وجود �شبهات
ف�س ��اد كب�ي�رة ،داعي� � ًا �إىل حما�سب ��ة
امل�س�ؤولني عنها.
م ��ن جانبه ،يتطلع النائب عن نينوى

�ش�ي�روان الدوب ��رداين� ،إىل "�أهمي ��ة
اال�ستفادة من هذه الأموال يف �إعمار
املحافظ ��ة الت ��ي تع ��اين م ��ن خ ��راب
كب�ي�ر نتيج ��ة جرائ ��م تنظي ��م داع�ش
الإرهابي".
وتابع الدوبرداين� ،أن "قانون االمن
الغذائ ��ي خ�ص�ص للمحافظ ��ة �أموا ًال
ينبغ ��ي �أن يت ��م انفاقه ��ا يف امل�شاريع
التي تخدم املحافظة".
وكان ��ت الإدارة املحلي ��ة يف نين ��وى
قد �أك ��دت �أنه ��ا اكمل ��ت كل املتطلبات
الفني ��ة واملالي ��ة للبدء باعم ��ار مطار
املو�صل ال ��ذي �سيكون اول امل�شاريع
اعم ��ارا و�سي�أتي بعده اعمار عدد من
م�شايف املو�ص ��ل و�أبرزها امل�ست�شفى
اجلمهوري العام مع الفنادق املدمرة،
منوه ��ة �إىل �أن ه ��ذه امل�شاريع �سيتم
اعماره ��ا مببا�ش ��رة ومتابعة من قبل
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
خالل املرحلة القادمة.
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�أخ�صائيون يرف�ضون �إجراء عمليات معقدة خوف ًا من املالحقات الع�شائرية

تقرير بريطاني :تزايد االعتداء على الأطباء وق�سم كبير منهم يفكر بالهجرة
�أك��د تقرير بريطاين تزايد ح��االت االعتداء على الأطباء يف العراق ،وفيما �أ�شار �إىل �أن ق�سم ًا كب�يراً منهم يفكر بالهجرة �إىل اخلارج ،حتدث
ع��ن �آخرين يرف�ض��ون �إجراء العمليات اجلراحية املعق��دة ب�سبب اخلوف من املالحق��ة الع�شائرية التي ينتج عنها دف��ع مبالغ عالية �إىل ذوي
املري�ض يف حال وفاته .وذكر تقرير ل�صحيفة (الغارديان) الربيطانية ترجمته (املدى)� ،إن "مرمي علي كانت قد دخلت توا لغرفة ا�سرتاحة
الأطباء يف ردهة جراحة الأع�صاب عندما ام�سك بها رجل وطرحها �أر�ضا وو�ضع ال�سكني على رقبتها".
 ترجمة :حامد �أحمد
وتابع التقرير� ،أن "عنا�صر �أمن الم�ست�شفى
قام ��وا عنده ��ا باغ�ل�اق الم�ست�شف ��ى والقاء
القب� ��ض عل ��ى الرج ��ل" .و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن
"الطبيب ��ة مري ��م تق ��ول �إن ��ه لح�سن حظها
كانت كامي ��رات المراقبة ف ��ي الردهة تعمل
و�سجلت ما حدث".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "مريم ا�ضاف ��ت� :أتذكر
بوقتها قولي ب�أنني �س�أموت حتما ،كنت في
�صدمة كامل ��ة ،ولعنت اليوم الذي �أ�صبحت
به طبيبة ".و�أو�ض ��ح� ،أن "مريم 27 ،عام ًا،
كانت طبيب ��ة مقيمة في �سنته ��ا الثانية بعد
التخ ��رج في اح ��دى م�ست�شفي ��ات الجراحة
في بغداد عندما وقع هذا الحادث في كانون
الثاني ."2021
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "المهاجم كان قد
�ألق ��ي علي ��ه القب�ض وت ��م ايداع ��ه ال�سجن،
ولك ��ن مريم فكرت منذ ذل ��ك الوقت ،كما هو
الح ��ال م ��ع كثي ��ر م ��ن الأطب ��اء العراقيين،
بمغادرة البالد".
وتح ��دث ع ��ن" ،ا�ستط�ل�اع �أخي ��ر لأطب ��اء
محافظة بغداد ك�شف عن تعر�ض  %87منهم
للعنف خ�ل�ال الأ�شهر ال�ست الت ��ي تلت ذلك
الحادث".
و�أردف التقري ��ر� ،أن "غالبية ه�ؤالء الأطباء
ذك ��روا ب ��ان ح ��االت العن ��ف �ضده ��م ق ��د
ت�صاع ��دت منذ ب ��دء وباء جائح ��ة كورونا،
وان ثالث ��ة ارب ��اع الهجم ��ات واالعتداءات
كانت ترتكب من قبل مر�ضى وعوائلهم".
تق ��ول مري ��م ،ان "الرج ��ل ال ��ذي هاجمه ��ا
كان ل�ص� � ًا غالب ��ا ما ي�سرق م ��ن الم�ست�شفى،
وان ذل ��ك مث ��ال عل ��ى �ضع ��ف الإج ��راءات
الأمني ��ة ال ��ذي يك�ش ��ف المع ��دالت العالي ��ة
م ��ن العنف التي يتعر�ض له ��ا الأطباء اثناء
العم ��ل" .و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "مري ��م �شكت

ه ��ي وزميالتها في منا�سبات عدة عن القفل عنف" .وق ��ال ريا�ض لفته وهو بروفي�سور
المك�س ��ور لغرف ��ة ا�ستراح ��ة الأطب ��اء الذي عل ��م الأوبئ ��ة بالجامع ��ة الم�ستن�صري ��ة
ل ��م ي�صلحه �أح ��د" .و�شدد ،عل ��ى �أن "هناك ف ��ي بغ ��داد� ،إن "المري� ��ض عندم ��ا يذه ��ب
حالة �شائع ��ة في العراق ان يق ��وم �أ�صدقاء ال ��ى الم�ست�شف ��ى ويك ��ون ف ��ي حال ��ة توتر
و�أق ��ارب بمرافقة المري�ض في الم�ست�شفى ،وهيج ��ان ،فان الأطب ��اء يواجهون �صعوبة
وف ��ي بع� ��ض الأحي ��ان ي�ص ��ل عدده ��م ال ��ى ف ��ي التعام ��ل مع ��ه ،المر�ض ��ى ي�صبح ��ون
� 15شخ�ص� � ًا .وعندم ��ا ال يتمك ��ن طبيب من غا�ضبين ويميلون لالعتداء".
معالجة مري�ض يحت�ض ��ر او ي�شعرون بانه وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن "التراخ ��ي ف ��ي
ارتك ��ب خط� ��أ ،ف ��ان التوترات تتح ��ول الى �إج ��راءات االم ��ن تعني بان ه ��ذه الهجمات

قانون "الأمن الغذائي" يرتك �صدمة
جديدة للخريجني والعاطلني
 بغداد� /سيف عبد اهلل

ك�شف قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذائي والتنمية الذي �شرع
م�ؤخراً ،عن حجم البطالة الكبري،
يف عموم املحافظات العراقية،
حيث �أن الأموال التي خ�ص�صها
القانون باتت ال ت�سد احلاجة
الفعلية للباحثني عن العمل.
و�صوت جمل�س النواب العراقي يف
ّ
( 8حزيران  ،)2022على قانون
الدعم الطارئ للأمن الغذائي
باملجمل.
وذكرت الدائ ��رة الإعالمية للربملان� ،أن "القانون
يه ��دف �إىل حتقي ��ق الأم ��ن الغذائ ��ي وتخفي ��ف
ح ��د الفق ��ر وحتقي ��ق اال�ستق ��رار امل ��ايل يف ظ ��ل
التطورات العاملية الطارئ ��ة واال�ستمرار بتقدمي
اخلدم ��ات للمواطن�ي�ن واالرتق ��اء بامل�ست ��وى
املعي�ش ��ي له ��م بع ��د انتهاء نف ��اذ قان ��ون املوازنة
وخلق فر�ص العم ��ل وتعظيم ا�ستفادة العراقيني
من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وا�ستئناف
العم ��ل بامل�شروع ��ات املتوقف ��ة واملتلكئ ��ة ب�سبب
عدم التمويل وال�سري بامل�شروعات اجلديدة ذات
الأهمية".
احلل الوحيد مل�شكلة العراق
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة
النيابي ��ة �سجاد �س ��امل� ،أن "الدرج ��ات الوظيفية
الت ��ي ج ��اءت �ضم ��ن قان ��ون الأم ��ن الغذائي هي
 1000درجة لكل حمافظ ��ة وهذا العدد غري كاف
وال يتنا�سب مع البطالة واخلريجني".

وق ��ال �سامل يف حديث لـ (املدى)" ،على احلكومة
�أن تبح ��ث يف جم ��االت �أخ ��رى خ�صو�ص� � ًا يف
القط ��اع اخلا� ��ص لتوف�ي�ر فر�ص عم ��ل من خالل
�إق ��رار قان ��ون ال�ضم ��ان االجتماع ��ي للقط ��اع
اخلا� ��ص" ،متوقع� � ًا �أن ه ��ذا القان ��ون "هو احلل
الوحيد مل�شكلة البطالة يف العراق".
ولفت �إىل �أن "الأعداد التي تقدمت لطلب التعيني
�ضم ��ن الألف درج ��ة ،والتي و�صل ��ت �إىل �أربعني
�ألف� � ًا �أو �أكرث ،تك�ش ��ف حجم البطال ��ة يف العراق
والأعداد الهائلة امللمو�سة فعلي ًا".
مالحظات على القانون
م ��ن جانب ��ه ،ب�ي�ن اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي حمم ��ود
امل�شه ��داين ،وجود مالحظات عدي ��دة يف قانون
الأم ��ن الغذائي من فق ��رات ،ومنه ��ا ق�ضية الألف
درجة لكل حمافظة.
وقال امل�شهداين يف حديث لـ (املدى)� ،إن "العراق
يحت ��اج �إىل �أرقام كبرية م ��ن الدرجات الوظيفية
لتعيني اخلريجني وبالتايل ف�إن هذه الدرجات ال
تكفي من الأ�سا�س".
وت�س ��اءل امل�شه ��داين بالق ��ول" ،مل ��اذا �أق ��رت
احلكوم ��ة �أل ��ف درجة ل ��كل حمافظ ��ة؟ وعلى �أي
�أ�سا� ��س اعتمدت؟ حيث �إن �أع ��داد وم�ساحات كل
حمافظ ��ة تختلف ع ��ن الأخرى ناهي ��ك عن ن�سب
الفقر واملحرومية يف بع�ض املدن".
اعرتا�ض قانوين
�إىل ذل ��ك ،اعت�ب�ر اخلب�ي�ر القان ��وين عدن ��ان
ال�شريف ��ي� ،أن "قانون الأمن الغذائي هو خمالف
م ��ن الأ�سا� ��س حي ��ث ال ميك ��ن للربمل ��ان �أن يقدم
م�شاريع القوانني لنف�سه؛ ومن ثم ي�صوت عليها،
ب ��ل كان الأوىل تق ��دمي املق�ت�رح م ��ن احلكوم ��ة
للربملان للت�صويت عليه".
ال�شريف ��ي ق ��ال يف حدي ��ث ل� �ـ (امل ��دى)" ،مين ��ع
عل ��ى حكومة ت�صري ��ف الأعمال �إبط ��ال م�شاريع
القوان�ي�ن" ،م�شري ًا �إىل �أنه "م ��ن حق الربملان �أن
ي�ش ��رع القوان�ي�ن التي ال ترتتب عليه ��ا التزامات
مالية".

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

واالعتداءات ق ��د تتخللها �أ�سلح ��ة ،وت�شير
الإح�صاءات ال ��ى ان  %20من المدنيين في
العراق يمتلكون �أ�سلحة".
ويع ��ود لفت ��ه لي�ؤك ��د� ،أن "النا� ��س قلق ��ون
وم�سلح ��ون ف ��ي نف� ��س الوق ��ت ،وان هناك
م�ش ��اكل متعلقة بنظ ��ام الرعاي ��ة ال�صحية.
كل هذه العوامل ت�ساهم في ت�صاعد حاالت
العنف".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "لفت ��ه ي�ستذك ��ر

ردهة يف �إحدى م�ست�شفيات بغداد
�شخ�صي� � ًا حادثتين قتل فيه ��ا طبيبان ،وفي
العام  2005تم قتل مجموعة من � 10أطباء
في محافظة كربالء جنوب بغداد".
يق ��ول لفت ��ه ،ان "القبائل تعم ��ل وفق نظام
ع�شائري ف ��ي العراق وا�ستحدث ��ت �أ�سلوبا
جديدا في االبتزاز".
وتابع لفتة� ،أن "ه ��ذه القبائل تقوم بتهديد
�أطب ��اء وعوائلهم جراء �أخط ��اء حقيقية او
مفبركة ،مطالبين بـ (ف�صل ع�شائري) ي�صل

في بع�ض الأحيان ال ��ى  145مليون دينار،
و�أطباء �آخرون تحدثوا عن جزاءات �أخرى
�صلت الى  300مليون دينار".
ويوا�صل لفته� ،أن "هناك حالة في العراق،
ل�سوء الحظ ،ه ��ي ان اغلب النا�س يعرفون
ان ب�إمكانهم الإفالت من العقاب ،وعندما ال
يوج ��د هناك عقاب ،فب�إمكانك فعل �أي �شيء
تري ��ده ".م ��ن جانب ��ه� ،أف ��اد قتيب ��ة عثمان،
طبي ��ب جراح ��ة قلبي ��ة ،ب� ��أن "مث ��ل هك ��ذا
م�ش ��اكل جعلت ق�سما م ��ن الأطباء يلج�ؤون
ال ��ى ت�صرف ��ات معين ��ة م ��ن خ�ل�ال القي ��ام
ب�إجراءات طبية عل ��ى المري�ض لي�ست ذات
فائدة مجرد ال�ستر�ضاء افراد عائلته".
وتاب ��ع عثم ��ان� ،أن "المري� ��ض عندما تراه
ان ��ه قد م ��ات وهن ��اك  10ا�شخا� ��ص يقفون
بجانب ��ك ،فانه ��م �سيقتلون ��ك �إذا قل ��ت ان ��ه
ميت ،وله ��ذا يلج�أ الطبي ��ب لإعطائه �صعقة
كهربائي ��ة من�شط ��ة للقلب ،ربم ��ا مرتين او
ث�ل�اث م ��رات او �أربعة وحت ��ى ع�شرة ،انت
تعلم ان هذا ال�ش ��يء خط�أ ،ولكن ماذا عليك
ان تت�صرف في مثل هكذا موقف؟".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "عثم ��ان يقول ان
زمالئ ��ه يقوم ��ون به ��ذا االج ��راء يومي� � ًا،
وانهم ي�أخ ��ذون احتياطات م�سبقة في حال
توقعه ��م موت مري�ض وهو انهم ي�ستدعون
رج ��ال ام ��ن الم�ست�شف ��ى" .ون ��وه� ،إلى �أن
"العن ��ف دف ��ع اع ��دادا كبيرة م ��ن الأطباء
لمغادرة الب�ل�اد" ،مبين ًا �أن "درا�سة �أجريت
ع ��ام � 2017أظه ��رت �أن  %77م ��ن الأطب ��اء
المبتدئي ��ن يفك ��رون بالهجرة ،وف ��ي العام
 2019ق ��ال متحدث ع ��ن وزارة ال�صحة ان
� 20أل ��ف طبي ��ب ق ��د فعل ذل ��ك ،م�شي ��را الى
ان عامل العنف ه ��و �أحد الأ�سباب الرئي�سة
له ��ذه الحال ��ة" .وذك ��ر الطبي ��ب لفت ��ه� ،أن
"العنف ال ي�ستهدف ال�شخ�ص المعني فقط،
بل يتعدى ذل ��ك لزمالئه وعائلته و�أ�صدقائه

او اقارب ��ه� ،سابق ��ا كان ��ت لدين ��ا م�شكل ��ة
هج ��رة العق ��ول ،وان هن ��اك بع� ��ض الدول
ت�ستقب ��ل كفاءاتن ��ا الطبي ��ة ،ام ��ا اليوم فان
تلك الظاهرة قد تحولت الى الدفع للهجرة،
نحن نق ��وم بدف ��ع عقولنا لمغ ��ادرة العراق
ب�سب ��ب العن ��ف ".وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن
"الجزاءات الع�شائري ��ة والتهديدات تدفع
الأطب ��اء �أي�ضا ال ��ى االبتعاد ع ��ن العمليات
الجراحي ��ة المعق ��دة ،الأطب ��اء الخريجون
الجدد يتحا�ش ��ون خو�ض عمليات جراحية
معق ��دة مث ��ل عملي ��ات القل ��ب او عملي ��ات
الط ��وارئ" .ويق ��ول الطبي ��ب عثماني ،ان
"اخت�صا�ص ��ي هو جراحة قلبية ودائما ما
تك ��ون فيها معدالت الوفي ��ات عالية ،ال �أحد
يق ��دم عل ��ى خو�ضه ��ا ،و�إذا ما �أق ��دم طبيب
عل ��ى اجراء عملي ��ة قلب ويم ��وت المري�ض
ف�سيك ��ون في م�شكلة ".وذه ��ب التقرير ،ان
"الحكومة العراقي ��ة حاولت مكافحة هذه
الم�شكل ��ة بت�شري ��ع قانون حماي ��ة الطبيب
لع ��ام  ،2020وال ��ذي يُ�سم ��ح بموجب ��ه
للطبيب حم ��ل م�سد�س اثن ��اء العمل" ،فيما
يع� � ّد الطبيب لفته "هذا االج ��راء بانه مثير
لل�سخرية لأن ��ه يعتقد ان تو�سع نطاق تملك
ال�سالح هو وراء ظاهرة العنف �أ�ص ًال".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "الطبيب ��ة مريم تقول
انها فق ��دت ثقتها بالمنظوم ��ة ال�صحية بعد
قيام ع�شيرة المعتدى عليه ��ا بزيارة لبيتها
ف ��ي اللي ��ل لل�ضغ ��ط عليها ب�سح ��ب الق�ضية
والتنازل ،فقد عادت الى العمل ولكنها تفكر
بالهجرة" .وم�ض ��ى التقرير� ،إلى �أن "مريم
تقول :انا متعلقة جدا بعائلتي ،ال اعتقد ان
االمر يج ��دي بالعي�ش وحيدة م ��ن غيرهم،
انه ال�سبب الوحيد الذي يقف �أمام تفكيري
بالهجرة".
عن� :صحيفة الغارديان
البريطانية

يتطلب بيئة م�ستقرة بعيدة عن ال�ضغوطات والأطراف الدينية

ترجيحات با�ستبعاد تعديل الد�ستور" :عملية معقدة" في المرحلة الحالية
 بغداد /ح�سني حامت
بع ��د ع�ش ��رة �أ�شه ��ر عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات
النيابي ��ة ازدادت الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة تعقي ��دا
�أك�ث�ر ،وكرثت املطالب ��ات الداعي ��ة اىل تعديل
الد�ست ��ور� ،إذ �ضرب العملية ال�سيا�سية برمتها
�شل ��ل ت ��ام يف ظل العج ��ز عن انتخ ��اب رئي�س
جديد للجمهورية وت�شكيل حكومة جديدة.
ويرى ن ��واب وخمت�ص ��ون� ،أن عملي ��ة تعديل
الد�ست ��ور يف املرحل ��ة احلالي ��ة "خط ��وة
معق ��دة"� ،إذ ان العملية حتتاج اىل بيئة هادئة
بعي ��دة ع ��ن ال�ضغوط ��ات والفو�ض ��ى .ويقول
اخلب�ي�ر القان ��وين عل ��ي التميم ��ي يف حديث
لـ(املدى)� ،إن "الد�ستور العراقي من الد�ساتري
اجلام ��دة ولي�ست املرنة� ،إذ ال ميكن تعديله اال
ب�إج ��راءات معقدة" ،مبين ��ا ان "تعديله ن�صت
عليه امل ��واد  ١٤٢و ١٢٦من الد�ستور العراقي
حيث البد من تطبيق املادة  ١٤٢اوال كما يقول
قرار املحكمة االحتادية  ."٢٠١٧ / ٥٤وتابع،
"ال بد على الربملان من ان ي�شكل جلنة التعديل
وان يواف ��ق على تعديالته ��ا بالأغلبية املطلقة
لع ��دد �أع�ضائ ��ه اي �أع�ض ��اء الربمل ��ان ن�ص ��ف
الع ��دد الكلي زائ ��د واحد بعد حتق ��ق الن�صاب
وان يعر� ��ض عل ��ى اال�ستفت ��اء ويوافق ن�صف
امل�صوت�ي�ن زائ ��د واح ��د وان ال يعرت� ��ض على
التعديل ثلثا امل�صوتني يف ثالث حمافظات".
و�أ�شار التميمي �إىل� ،أنه "ال بد من حل الربملان
احل ��ايل او ًال وف ��ق امل ��ادة  ٦٤م ��ن الد�ست ��ور
العراق ��ي و�إج ��راء االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
املبك ��رة ،ث ��م بع ��د ذل ��ك يعر� ��ض الد�ست ��ور
للت�صويت وتعديالته".
وتن�ص املادة ( )٦٤من الد�ستور العراقي على
التايل:
او ًال  :يُحل جمل�س الن ��واب ،بالأغلبية املطلقة
طلب من ثلث اع�ضائه،
لعدد اع�ضائه ،بنا ًء على ٍ
طلب من رئي�س جمل�س الوزراء و مبوافقة
�أو ٍ
رئي�س اجلمهورية ،وال يجوز حل املجل�س يف
اثناء مدة ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء .
ثاني� � ًا :يدع ��و رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،عن ��د حل
جمل�س النواب� ،إىل انتخابات عامة يف البالد

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

خ�ل�ال م ��دة اق�صاها �ست ��ون يوم ًا م ��ن تاريخ
احل ��ل ،ويعد جمل�س ال ��وزراء يف هذه احلالة
م�ستقي ًال ويوا�صل ت�صريف االمور اليومية.
وب�ي�ن التميم ��ي ،ان "م ��ا تق ��وم ب ��ه رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة م ��ن تعدي�ل�ات مقرتح ��ة ميك ��ن
للربمل ��ان ان ي�أخذه ��ا م ��ن ب ��اب اال�ستئنا� ��س
بال ��ر�أي الن الق ��رار �أخ�ي�را بي ��د الربملان وفق
امل ��ادة  ١٤٢د�ست ��ور" .ب ��دوره ،يق ��ول ع�ضو
اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة ع ��ارف احلمامي
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "�أح ��د اه ��م ركائ ��ز
تعديل الد�ستور العراقي التي و�ضعها جمل�س
الن ��واب خ�ل�ال و�ض ��ع الد�ست ��ور احل ��ايل هو
عر� ��ض التعدي ��ل عل ��ى ال�شع ��ب ،وال�شعب هو
احلاكم من خالل ا�ستفتاء".
و�أ�ضاف احلمامي�" ،إذا اعرت�ضت حمافظتان
عل ��ى التعدي ��ل في�صب ��ح التعدي ��ل باط�ل�ا"،
م�ست ��دركا "بالإ�ضافة اىل الفق ��رة الأوىل ف�إنه
يجب على جمل�س النواب ان ميار�س اعماله".
وفيم ��ا يخ� ��ص اج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة
وح ��ل الربمل ��ان� ،أ�ش ��ار ،اىل ان ��ه "ال ب ��د م ��ن

وج ��ود حكوم ��ة كامل ��ة ال�صالحي ��ات لإج ��راء
تل ��ك امله ��ام الت ��ي ترتت ��ب عليه ��ا خمالف ��ات
د�ستوري ��ة يف بع�ض فقراته ��ا� ،إذ ان احلكومة
احلالي ��ة حكوم ��ة ت�صري ��ف اعم ��ال ،وتعت�ب�ر
م�ستقيل ��ة بحكم القان ��ون" .من جهت ��ه ،يقول
الباح ��ث يف ال�ش�أن ال�سيا�س ��ي علي البيدر يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "تعدي ��ل الد�ست ��ور يف
ه ��ذه املرحلة ق ��د ال ي�أتي بخط ��وات الإ�صالح
املطلوب ��ة� ،إذ ان هن ��اك هيمن ��ة و�سيط ��رة من
قبل الأطراف الدينية التي و�ضعت فقرات يف
بع�ض امل ��واد ومن �ضمنها امل ��ادة الثانية التي
تن�ص على رف�ض �إ�ضافة اي ن�ص يتعار�ض مع
الدين الإ�سالمي".
وتن�ص املادة ( )٢م ��ن الد�ستور العراقي على
التايل:
او ًال -:اال�سـ�ل�ام دين الدولــ ��ة الر�سمي ،وهـو
م�صدر �أ�ســا�س للت�شريع :
�أ -ال يج ��وز �س ��ن قانون يتعار� ��ض مع ثوابت
احكام اال�سالم .
ب -ال يج ��وز �سن قان ��ون يتعار�ض مع مبادئ

�آليات تعديل الد�ستور العراقي تفر�ض �إجراءات معقدة
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�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

الدميقراطية .
ج-ال يجوز �سن قان ��ون يتعار�ض مع احلقوق
واحلري ��ات اال�سا�سي ��ة ال ��واردة يف ه ��ذا
الد�ستور .
ثاني� � ًا  -:ي�ضم ��ن ه ��ذا الد�ست ��ور احلفاظ على
الهوي ��ة اال�سالمي ��ة لغالبية ال�شع ��ب العراقي،
كم ��ا وي�ضم ��ن كامل احلق ��وق الديني ��ة جلميع
االف ��راد يف حرية العقي ��دة واملمار�سة الدينية
كامل�سيحيني والإيزديني وال�صابئة املندائيني.
و�أ�ض ��اف البي ��در ،ان "ه ��ذه اخلط ��وة ق ��د
تق ��ود اىل �إ�ضاف ��ة م ��واد او التط ��رف لإع�ل�ان
قدرته ��ا والتبج ��ح بنفوذه ��ا �أي انه ��ا �أ�شب ��ه
باال�ستعرا� ��ض ،لإطال ��ة عم ��ر تل ��ك الأط ��راف
الدينية يف ال�سلطة".
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن "تعدي ��ل الد�ست ��ور يف ه ��ذه
املرحل ��ة ي�شب ��ه كتابت ��ه يف املراح ��ل ال�سابقة،
الت ��ي �شه ��دت ت�شنج ��ات وفو�ض ��ى وفر� ��ض
�إرادات".
ور�أى البي ��در ،ان "تعدي ��ل م ��واد الد�ست ��ور
يحت ��اج اىل بيئة منا�سبة وا�ستقرار ن�سبي يف
الب�ل�اد وحال ��ة من اله ��دوء بعيدا ع ��ن �أ�ساليب
ال�ضغط املتبادلة".
وتوق ��ع ،ان "كتاب ��ة الد�ست ��ور العراق ��ي يف
ه ��ذه الف�ت�رة �ستجعل ��ه ي�ضم �أخط ��اء �أكرث من
املوجودة يف الد�ست ��ور احلايل ،ون�ضطر اىل
�إع ��ادة �صياغته ثاني ��ة" ،وا�صفها ب� �ـ "العملية
املعقدة يف هذه املرحلة".
ويف وق ��ت �سابق ،قال زعي ��م التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر ،بع ��د دخول ان�ص ��اره املنطقة
اخل�ض ��راء والربمل ��ان واالعت�ص ��ام لأك�ث�ر من
ع�ش ��رة �أي ��ام� ،إنه ��ا "الفر�صة الذهبي ��ة لكل من
اكت ��وى م ��ن ال�شع ��ب بن ��ار الظل ��م والإره ��اب
والف�ساد واالحتالل والتبعية".
و�أ�ش ��ار اىل انها "فر�صة عظيمة لتغيري جذري
للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي والد�ست ��ور واالنتخاب ��ات
الت ��ي �إن زورت ل�صال ��ح الدول ��ة العميقة باتت
�أف�ض ��ل انتخاب ��ات ح ��رة ونزيه ��ة ،و�إن كان ��ت
نزيه ��ة و�أزاح ��ت الفا�سدي ��ن بات ��ت م ��زورة
تنه�شه ��ا �أيادي الفا�سدين م ��ن جهة والدعاوى
الكيدية من جهة �أخرى".
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الإطار التن�سيقي يبد�أ اليوم محاولته الأخيرة في التفاو�ض مع التيار

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

«ر�سائل عا�شوراء» بين ال�صدر والمالكي تعمق �أزمة حل البرلمان

�آخر الرطانات :ال�سياقات
الد�ستورية

 بغداد /تميم الح�سن

من المرجح ان تبد�أ اليوم االربعاء
محاوالت مد الج�سور بين الإطار
التن�سيقي والتيار ال�صدري كخطوة
وحيدة متبقية امام القوى ال�سيا�سية
للخروج من االزمة.

وت�صاعدت لغة «العناد» بني زعيمي التيار
ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،ودولة القانون،
نوري املالكي ،ب�ش�أن االنتخابات املبكرة
واخالء الربملان.
ويخ�شى ال�صدر من متل�ص خ�صومه يف
حال «�سحب ان�صاره» من الربملان ،بينما
ي��رف����ض ال �ط��رف االخ ��ر االم�ل��اءات التي
يطرحها االول.
وط �ب �ق��ا مل �ع �ل��وم��ات م ��ن داخ � ��ل الإط � ��ار
التن�سيقي فانه من امل�ف�تر���ض ان «ت�ب��د�أ
اليوم بعد عطلة العا�شر من حمرم (�أم�س)،
النقا�شات حول فتح حوار مع ال�صدر».
وقرر «التن�سيقي» ايكال مهمة احلوار اىل
ه��ادي ال�ع��ام��ري ،رغ��م وج��ود مالحظات
على زعيم حتالف الفتح من فريق املالكي
ومن بع�ض قيادات التحالف.
ون�شر مكتب املالكي يوم االثنني� ،صورا
ع��ن لقاء ب�ين املالكي وال�ع��ام��ري يف مقر
اق��ام��ة االول ،يف اول ل �ق��اء ب �ع��د ازم��ة
«ت�سريبات املالكي».
وي�ضع «االطاريون» ام ًال �ضعيفا على اقناع
ال�صدر باجللو�س اىل طاولة التفاو�ضات،
خ�صو�صا وان االخري قال قبل ايام ،حول
متطلبات ح��ل االزم���ة ،ب��االب�ت�ع��اد ع��ن ما
و�صفها «احلوارات الهزيلة».
وك��ان��ت متوقعة ان ت���س��ري «ه��دن��ة غري
م�ع�ل�ن��ة» ب�ين ط ��ريف االزم� ��ة خ�ل�ال «ي��وم
ع��ا� �ش��وراء»� ،أم ����س ،حيث ين�شغل اغلب
ال�سيا�سيني باملواكب احل�سينية التي تقام
يف منازل القادة ،لكن ما حدث هو العك�س.
وبد�أ الفريقان بار�سال ر�سائل م�شفرة من
وحي حادثة «عا�شوراء» ،وقال ال�صدر يف
ذكرى ذلك اليوم «مثلي ال يبايع الفا�سد»
يف ا�شارة فهمت بانه يق�صد املالكي.
وا� �ض��اف زع�ي��م ال�ت�ي��ار يف ت�غ��ري��دة ي��وم
االثنني «ق�سم ًا بدمائك يا حيدر ..وب�شبلك
حم� ��زوز امل �ن �ح��ر ..ت��ال �ل��ه ال ي�ح�ك��م فينا
(الفا�سد) ..ومثلي ال يبايع (الف�ساد)».
وكانت تغريدة االخري جاءت بعد خطاب

لقاء بين العامري والمالكي أمس األول لبحث التطورات السياسية
متلفز لزعيم دولة القانون ،رف�ض فيه حل
الربملان -بح�سب دع��وة ال�صدر -اال بعد
ا�ستئناف عمل املجل�س.
وق��ال املالكي ي��وم االثنني ،م�ستعريا من
ت��راث اح��داث حم��رم ان «االم��ام احل�سني
عليه ال�سالم كان �صرخة حق يف مواجهة
الكذب والتزوير والتزييف».
ويف تعليق مبا�شر على االزم ��ة ا�ضاف
املالكي �أن «ال �ع��راق بلد تعي�ش فيه عدة
مكونات ،وال ميكن فر�ض ر�ؤية عليه� ،إال
مبوافقة تلك امل�ك��ون��ات ع�بر امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية»  .
ويف ح��دي�ث��ه ع��ن املعت�صمني وم�ط��ال��ب
ال �� �ص��در� � ،ش��دد امل��ال �ك��ي ق ��ائ�ل ً�ا« :ال حل
للربملان ،وال تغيري للنظام ،وال انتخابات
م�ب�ك��رة �إال ب �ع��ودة جمل�س ال �ن��واب �إىل
االنعقاد ،وهو الذي يناق�ش تلك املطالب،
وما يقرره من�ضي به ،لأن العراق ونظامه
�أمانة يف اعناقنا ،والعراق ال يخدمه �إال
التزام بالقانون والد�ستور»  .
وقبل ذلك كان ال�صدر قد ابدى حزنه يف
ذك ��رى «ع��ا���ش��وراء» ع�ل��ى م��ا ي �ج��ري يف
العراق يف ا�شارة فهمت اي�ضا بانها تتعلق
بالو�ضع ال�سيا�سي.
وقال ال�صدر على «توتري»« :ما يحزننا هم
ث ّلة يدعون حبك (ويق�صد االمام احل�سني)

وقد عاثوا يف االر���ض ف�سادا وظلما يف
عراقنا احلبيب ،ونحن براء منهم �إىل يوم
الدين ،ولن نحيد عن ثورتك وا�صالحك
�إىل يوم الدين.»..
ويف ا�ستعارة ثالثة ،كتب ال�صدر على
«ت��وي�ت�ر» م��ازج��ا ب�ين «ع��ا���ش��وراء» وم��ا
يجري يف املنطقة اخل�ضراء ،قائال« :اللهم
تقبل منا وقفتنا االحتجاجية احلالية يف
املنطقة اخل�ضراء معكم فمعكم معكم ال مع
عدوّ كم من الفا�سدين والتبعيني».
و�أ� �ض��اف� ،أن «الإ� �ص�لاح �سينت�صر على
الف�ساد كما انت�صر الدم على ال�سيف».
واق��ام �أن�صار ال�صدر الذين ي�سيطرون
على الربملان منذ  10ايام ،طقو�س «اللطم»
و»ال �ت �ط �ب�ير» داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة اخل���ض��راء
و�ساحة التحرير.
وك� ��ان امل�ع�ت���ص�م��ون ال �ت��اب �ع��ون للتيار
ال �� �ص��دري ،ق��د �أخ��ل��وا م�ط�ل��ع اال��س�ب��وع
احل�� ��ايل ،م �ب �ن��ى ال�ب�رمل ��ان وا� �س �ت �م��روا
باالحتجاج امام البناية.
وحث ال�صدر اتباعه يوم ال�سبت املا�ضي،
على اال�ستمرار باالحتجاجات ،فيما كرر
طلبه بحل الربملان.
وعما يدور يف الكوالي�س ،يقول �سيا�سي
مطلع ل �ـ(امل��دى) ان «الإط� ��ار التن�سيقي
يرف�ض م��ا يدعو اليه ال�صدر لأن��ه بذلك

�سيظهر امام جمهوره ك�أكرب اخلا�سرين».
وي�ضيف ال�سيا�سي الذي طلب عدم ن�شر
ا�سمه ان« :االطاريني يعتقدون ان القبول
ب�شروط زعيم التيار يعني بانه ت�سليم
ل�سيطرة ال�صدر على كل امل�شهد ال�سيا�سي
وال ميكن ت�شكيل حكومة اال مبوافقته».
وك��ان��ت بع�ض اال� �ص��وات داخ��ل التكتل
ال�شيعي ،قد حاولت بعد ايام من اعتزال
ال�صدر ت�شكيل احلكومة ،قبل �أ�شهر ،ان
تتو�سط لإقناع االخري بالعودة خوفا من
«ا�ستفزازه».
وي��رف ����ض «االط � ��اري � ��ون» االن ب �ع��د ان
�سيطروا على الربملان (عقب ا�ستقالة 73
نائب ًا �صدريا) الذهاب اىل حل املجل�س.
و»التن�سيقي» كان اول من �شكك بنتائج
االنتخابات واخرج جمهوره اىل ال�شارع
�شهرين معرت�ضا على اال� �ص��وات التي
ح�صل عليها ،مدعيا بوجود تزوير.
وي�شري ال�سيا�سي اىل ان «التيار ال�صدري
يخ�شى باملقابل ان ي�سحب ان�صاره من
ال�ب�رمل��ان ف�ت�ع��ود امل �م��اط�لات وت�سويف
الق�ضية كما يحدث يف كل مرة».
وبدال من ذلك يحاول ال�صدر ان يح�صل
ع �ل��ى ت���أي��ي��د م ��ن ق��ط��اع��ات اخ � ��رى من
اجلمهور لالن�ضمام اىل املعت�صمني داخل
اخل�ضراء.

ومن احدى �سل�سلة تغريداته االخرية
ح��ول «ع��ا��ش��وراء» وال�ت��ي يرف�ض فيها
«حكم الفا�سد» بح�سب و�صفه ،يقول يف
ختامها�« :أفال من نا�صر ين�صرنا!؟».
واذاع ال���ص��در �أك�ث�ر م��ن م��رة بيانات
حثت االخرين ع�ل��ى م���س��ان��دة ت�ي��اره
يف ح��راك��ه االخ�ي��ر ،ف�ي�م��ا ح� ��اول جر
«الت�شرينيني» اىل املنطقة اخل�ضراء
لكنهم قرروا التظاهر بعيدا عن املنطقة
احلكومية.
ون�شرت من�صات تابعة للتيار �صورا
ع�م��ا ق��ال��وا ان��ه اج�ت�م��اع ب�ين اب��راه�ي��م
اجل��اب��ري ،وه��و ق�ي��ادي ��ص��دري واح��د
اع�ضاء اللجنة املكلفة مبتابعة االعت�صام
يف الربملان ،مع عدد من ن�شطاء ت�شرين.
ب��امل�ق��اب��ل ك��ان م���ش��رق ال�ف��ري�ج��ي وه��و
رئي�س ح��رك��ة ن��ازل �آخ��ذ حقي (ح��زب
��س�ي��ا��س��ي ت ��أ� �س ����س ب �ع��د اح �ت �ج��اج��ات
ت �� �ش��ري��ن) ،ق��د ن �ف��ى وج� ��ود مم �ث��ل او
م�ف��او���ض او م���ش��ارك ع��ن احل��رك��ة يف
«اعت�صامات اخل�ضراء».
وج��اء رد الفريجي على �صفحته يف
«في�سبوك» بعد ان�ب��اء ع��ن وج��ود �أح��د
اع�ضاء احلركة يف االعت�صامات ،فيما
�شدد رئي�س احلركة على ان ذلك الع�ضو
خارج «احلركة منذ � 6أ�شهر».

�أدخل املهزومون املتم�س ��كون مبنظومة حكم الف�س ��اد واجلاهلية
الدع ��وة اىل ا�ص�ل�اح النظ ��ام ال�سيا�س ��ي واع ��ادة بن ��اء الدول ��ة
وح ��ل الربملان واج ��راء االنتخابات املبك ��رة يف رطانة ال �أول لها
وال �آخ ��ر ،تب ��د�أ من الل ��وذ ببدع ��ة «ال�سياق ��ات الد�ستورية» ومت ّر
بكوميديات االجماع الوطني ثم ب�إعادة الثقة املُ�ص ّفرة بني القادة
ال�سيا�سي�ي�ن و»املكون ��ات» وا�صح ��اب احلل والربط ،ث ��م تنتهي
(وه ��و املطل ��وب) بـ�إبق ��اء احل ��ال على حال ��ه واع�ل�ان «ا�ستحالة
اال�صالح خارج ال�سياقات الد�ستوري ��ة» لأنه ح�سبهم يفتح البالد
على الفو�ضى و�ضياع ما حتقق من منجزات ،اما البديل واعادة
املياه اىل جماريها فباملفاو�ضات ..وال غري املفاو�ضات.
وم ��ن رطانة يتقاذفون بها اىل رطانة اخ ��رى يبتدعون «التقعري»
به ��ا يُطرح الد�ست ��ور كطريق �سحري للح ��ل ،فيما يعرف اجلميع
ان ه ��ذا الد�ست ��ور بت�ضارب ن�صو�ص ��ه وغمو� ��ض احكامه ود�س
الع�ش ��رات م ��ن م ��واده يف ثالج ��ة التعدي�ل�ات الت ��ي ط ��ال زمنها
عل ��ى م ��ا يقرب من عقدي ��ن من ��ذ الت�صويت علي ��ه ،مل ي�ضمن (وال
م ��رة واح ��دة) العم ��ل وااللت ��زام ببن ��اء الدول ��ة ،وجل ��م الف�ساد،
وردع ا�صح ��اب ال�س�ل�اح امل�ستق ��وي بجه ��ات خارجي ��ة ،كم ��ا مل
ي�ش� � ّكل موئ�ل�ا للمظلومني واملهان�ي�ن وحمبي بالده ��م ،واحلال،
فقد حت ��وّ ل الد�ستور من �ضامن لل�سلم االهل ��ي اىل عائق للتفاهم
وح ��ل امل�شكالت ،وال�سب ��ب يف ذلك ان غالبي ��ة ن�صو�ص و�أبواب
الد�ست ��ور وُزع ��ت ك�أ�سالب حما�ص�ص ��ة بني الفرق ��اء ،فلكل فريق
م ��واد د�ستورية يتم�سك بها ،مقابل مواد يدعو اىل تغيريها ،فيما
ف�شلت جميع اللجان والهيئات وامل�شاريع واربع دورات برملانية
يف التو�ص ��ل اىل «تعدي�ل�ات» متوافق عليه ��ا ،با�ستثناء وعود ال
حم�سنة.
تعدو هي االخرى عن رطانات ّ
ال�س� ��ؤال التف�صيلي هو :اذا كان هذا هو حال الد�ستور و�سياقاته
طوال هذه ال�سنوات والدورات االنتخابية ،فماذا تبقى للفا�شلني،
املهزوم�ي�ن ،املطلوبني للح�ساب ،من ُب ��دع لكي يجعلوا من عبارة
«�سياقات الد�ستور» خُمدرا للماليني العراقية املهانة ،واملتمردة.
يف «ل�س ��ان الع ��رب» وردت «الرطان ��ة» ك�إ�س ��م فاعل م ��ن «تراطن»
وتعريفه ��ا ه ��و :املخاطب ��ة بلغ ��ة �أخ ��رى ب�ي�ن اثن�ي�ن ال يفهمه ��ا
اجلمه ��ور ،وقد ق ��ال ال�شاع ��ر« :كما َت َ
راط ��نَ يف حافا ِته ��ا ال ُّروم»
الإبل �إذا كانت ِرفاق ًا ومعها �أَهلوها،
وال َّر َّطان وال َّر ُطون ،بالفتحِ :
وان�شد اجلوه ��ري بالقولَ « :ر َّطا َنة من َي ْل َقه ��ا ي َُخ َّي ُب» ويُعتقد ان
الرطانة من بع�ض التقعري ،وتابعنا م�ضاحكة على ل�سان ان�صاف
املتعلم�ي�ن م ��ن املدافع�ي�ن ع ��ن «�آلي ��ات الد�ست ��ور» ح�ي�ن حتدثوا
بعربي ��ة غائ ��رة ،باعتبار ان التقعري (يف ل�س ��ان العرب) ان يتكلم
امل ��رء باق�ص ��ى قعر فمه ،ويذه ��ب القايل (ابو عل ��ي) اىل ان الذي
يرط ��ن بالتقعيب «ي�صري فمه كالقعب ،وهو القدح ال�صغري» حيث
«يحتوي الكالم على ما ينفر ال�سامع لغرابته».
قب ��ل يوم�ي�ن كان �صاح � ُ�ب رطان� � ٍة وتقع�ي�ر يق ��ول مل�شاهديه عرب
ال�شا�ش ��ة امللون ��ة :ان هن ��اك «مكي ��دة» حت ��اك �ض ��د ال�سياق ��ات
الد�ستوري ��ة ..ويف ل�سان الع ��رب :من يتحدث كث�ي�را عن املكائد
يخفي املكائد لغريه.
ا�ستدراك:
«�أحيان� � ًا �أتع َّر� ��ض للظلم والخداع ف�أ�ضحك م َّم ��ن يظنُّ �أ َّنني ال �أعرف
�أ َّنني ُظ ِل ْمتُ ُ
وخدِ ْعت»
جبران خليل جبران
ال�س�ؤال التف�صيلي هو :اذا كان هذا هو حال
الد�ستور و�سياقاته طوال هذه ال�سنوات
والدورات االنتخابية ،فماذا تبقى
للفا�شلين ،المهزومين ،المطلوبين للح�ساب،
من بُدع لكي يجعلوا من عبارة «�سياقات
الد�ستور» مُ خدرا للماليين العراقية
المهانة ،والمتمردة.

قالوا �إن الرهان على تراجع التظاهرات مرة �أخرى خا�سر

خبراء :الكتل مجبرة على التغيير ال�شامل ..ولن تفلت من مطالب ال�شارع
 بغداد /فرا�س عدنان

ي ��رى خ�ب�راء ومراقب ��ون �أن الق ��وى
ال�سيا�سية ال خي ��ار �أمامها �سوى �إجراء
تغيريات يف امل�شهد ال�سيا�سي ،م�ؤكدين

�أن الإط ��ار التن�سيقي يجب �أن ي�ستجيب
ملطال ��ب التي ��ار ال�ص ��دري ودع ��وات
املتظاهري ��ن الت ��ي بات ��ت الي ��وم متث ��ل

�أك�ث�ر من جه ��ة م ��ن بينها التي ��ار املدين
والتنظيمات الي�سارية.
وق ��ال �أ�ستاذ العل ��وم ال�سيا�سي ��ة ع�صام

اتباعالتيارالصدرييواصلوناعتصامهمتحتاشعةالشمسالالهبة

الفيل ��ي� ،إن «احل ��راك اجلماه�ي�ري يف
الع ��راق يق ��اد م ��ن الداخ ��ل ،وال يخ�ص
التي ��ار ال�صدري فح�س ��ب ،وهناك حراك
للتي ��ار امل ��دين والتنظيم ��ات الي�سارية،
اجلميع يريد التغي�ي�ر وحتقيق �إ�صالح
�شامل».
وتاب ��ع الفيل ��ي� ،أن «الإ�شكالي ��ة ال تكمن
يف الطبق ��ة ال�سيا�سية� ،إمنا يف القواعد
الأخ ��رى املتدني ��ة ،وه ��ذا يجعلن ��ا �أمام
�ض ��رورة �أن نقتن ��ع بالتغي�ي�ر وال نه ��در
املزيد من الوقت».
ولف ��ت� ،إىل �أن «الق ��وى ال�سيا�سي ��ة م ��ا
زال ��ت ت ��راوح يف مكانه ��ا ،وتعتق ��د �أن
ال�شعب �س ��وف ي�ص ��اب بالإعياء ويعود
�إىل اماكنه وهذا غري �صحيح».
وانته ��ى الفيل ��ي� ،إىل �أن «الفر�ص ��ة
متاح ��ة الي ��وم حل ��ل الربمل ��ان والدعوة
�إىل انتخاب ��ات مبك ��رة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن
الط ��رف الآخر وه ��و الإط ��ار التن�سيقي
كان ��ت لدي ��ه اعرتا�ض ��ات عل ��ى نتائجها
وحينه ��ا �س ��وف ي�ضمن احل�ص ��ول على
ا�ستحقاقه يف ظل وزنه االنتخابي».
ب ��دوره ،ذك ��ر اخلب�ي�ر ال�سيا�س ��ي زي ��اد
الع ��رار� ،أن «التي ��ار ال�ص ��دري وبع ��د
ان�سحابه من مبنى الربملان �إىل حميطه،
ف�أن ��ه �أعطى فر�صة لك ��ي يتقدم الآخرون
خط ��وات �أك�ث�ر جدي ��ة يف ح ��ل االزم ��ة
ال�سيا�سي ��ة وفق ��ا لأط ��ر ميك ��ن االتف ��اق
عليها».
و�أ�ض ��اف الع ��رار� ،أن «اجلان ��ب الآخ ��ر
ينبغ ��ي عليه �أن ي ��رى �إىل هذه اخلطوة
ب�أنها طريقة من �أج ��ل �إيجاد حل للأزمة
ال�سيا�سي ��ة الراهن ��ة ويب ��ادر خلط ��وات
مماثلة».

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «امل�ؤ�ش ��رات تفي ��د
ب�إمكاني ��ة �أن حت�صل هن ��اك زيارات من
قبل ممثلي الإط ��ار التن�سيقي �إىل زعيم
التي ��ار ال�صدري ،مقت ��دى ال�صدر ،خالل
الأيام املقبلة».
وب�ي�ن الع ��رار� ،أن «كال م ��ن رئي� ��س
اجلمهورية برهم �صالح ورئي�س جمل�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ميكنهم ��ا
�أن ي�ؤدي ��ا دور ًا ب�إيجاد من ��اخ للحوار»،
وحتدث عن «ت�سريبات عن مبادة كبرية
يود طرحه ��ا رئي�س اجلمهوري ��ة ت�شمل
جمي ��ع الأو�ض ��اع املقلق ��ة الت ��ي حتي ��ط
بالعملية ال�سيا�سية».
و�أردف� ،أن «مب ��ادرة رئي�س اجلمهورية
�ستك ��ون �شامل ��ة وجامع ��ة جلمي ��ع
مواط ��ن االخت�ل�اف واخل�ل�اف ب�ي�ن
الإط ��ار التن�سيقي من جه ��ة وبني التيار
ال�ص ��دري والق ��وى ال�سيا�سي ��ة الأخرى
من اجلهة الثانية».
ويوا�ص ��ل الع ��رار� ،أن «املطال ��ب الت ��ي
�سيت ��م نظره ��ا م ��ن قب ��ل ه ��ذه املب ��ادرة
ت�شمل اجلميع ،التيار ال�صدري والإطار
التن�سيقي والقوى ال�سنية والكردية».
وي�سرت�سل� ،أن «الأمور يف اخل�صوم قد
و�صل ��ت �إىل ذروتها مع �ضرورة الذهاب
�إىل احلل ��ول ،وكل م ��ن الطرف�ي�ن �سواء
الإطار التن�سيق ��ي �أو التيار ال�صدري ال
يريدان املواجه ��ة املبا�شرة بني القواعد
اجلماهريي ��ة وه ��ذا خط ��ر عل ��ى الدولة
العراقية».
وتابع العرار� ،أن «زعيم التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�ص ��در ال يري ��د احل ��وار م ��ع
الإط ��ار التن�سيق ��ي ككتلة واح ��دة� ،إمنا
يري ��د ان يتناق�ش ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري

مبا�شر مع بع�ض القي ��ادات ال�سيا�سية».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «ه ��ذا املوق ��ف ظه ��ر
وا�ضح� � ًا م ��ن خ�ل�ال م ��ا متخ�ض ��ت عنه
زيارة جينني بال�سخ ��ارت ممثلة الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق �إىل
احلنان ��ة م�ؤخ ��ر ًا وتغري ��دات ال�ص ��در
اي�ض ًا .و�أن اللقاء الأقرب الذي ميكن �أن
يح�صل بني ال�صدر وزعيم حتالف الفتح
ه ��ادي العامري ب�صفته زعيم� � ًا �سيا�سي ًا
ولي�س ممث ًال عن الإطار التن�سيقي».
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،ق ��ال اخلب�ي�ر
ال�سيا�س ��ي الآخ ��ر مناف املو�س ��وي� ،إن
«دع ��وة الإط ��ار التن�سيق ��ي �إىل احلوار
ه ��ي مت�أخ ��رة وكان م ��ن املفرت� ��ض �أن
تطل ��ق عندم ��ا ان�سحب التي ��ار ال�صدري
م ��ن جمل� ��س الن ��واب وق ��دم نواب ��ه
ا�ستقاالتهم».
و�أ�ض ��اف املو�س ��وي ،ان «هن ��اك فر�ص ��ا
�أخ ��رى كان ��ت ل ��دى الإط ��ار التن�سيق ��ي
للح ��وار وهي بعد م ��ا طرحه ال�صدر يف
�ص�ل�اة اجلمع ��ة املوح ��دة الت ��ي �أجريت
منت�ص ��ف ال�شه ��ر املا�ض ��ي يف بغ ��داد،
�أو بع ��د دخ ��ول املتظاهري ��ن لأول م ��رة
�إىل جمل� ��س الن ��واب لك ��ن جمي ��ع ه ��ذه
امل�ؤ�شرات مل يت ��م ا�ستغاللها نحو حوار
بناء».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «احل ��وار لك ��ي يك ��ون
فع ��ا ًال يج ��ب �أن ينط ��وي عل ��ى ركيزتني
�أ�سا�سيت�ي�ن ،الأوىل املقدم ��ات والثاني ��ة
ال�ضمان ��ات م ��ن اجل تنفيذ م ��ا �ستخرج
عنه احلوارات م ��ن نتائج» ،م�شدد ًا على
�أن «هناك العدي ��د من احلوارات مل تنفذ
خمرجاته ��ا ب�سب ��ب عدم وج ��ود �ضامن
حقيقي».
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انتفا�ض��ة الكهرب��اء يف النا�صري��ة :تلويح برف��ع املولدات م��ن دور امل�س�ؤولني

 ذي قار /ح�سني العامل

جتدّ دت التظاهرات الغا�ضبة
املطالبة بالكهرباء يف مركز
مدينة النا�صرية وعدد من
االق�ضية والنواحي �إثر تكرار
انقطاع الكهرباء ل�ساعات
طويلة واالنهيار التام يف �شبكة
الوطنية و�سط ارتفاع غري
م�سبوق بدرجات احلرارة
جتاوز ن�صف درجة الغليان،
وفيما اقتحم مئات املتظاهرين
عددا من حمطات انتاج وتوزيع
الكهرباء ،اتهم مراقبون
ونا�شطون �أطراف ًا �سيا�سية
حملية واقليمية بالعمل على
ادامة ازمة الكهرباء لغر�ض
حتقيق منافع للفا�سدين ودول
جماورة.

و�ش ��هدت حمافظ ��ة ذي ق ��ار وع ��دد م ��ن
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة تك ��رار االنهي ��ار
الت ��ام ل�ش ��بكة الكهرب ��اء وتوقف حمطات
االنت ��اج ب�صورة كامل ��ة ل�ساعات طويلة،
اذ انقط ��ع التي ��ار الكهربائ ��ي ب�ص ��ورة
�شب ��ه تام ��ة لث�ل�اث م ��رات خ�ل�ال ا�سبوع
واحد يف حمافظ ��ة ذي قار وقد جتاوزت
�ساعات االنقطاع يف احداها ما يقرب من
ي ��وم كامل يف ظ ��ل ارتفاع غ�ي�ر م�سبوق
بدرج ��ات احل ��رارة جتاوز ن�ص ��ف درجة

الغليان.
وق ��ال �أحد العامل�ي�ن يف مديري ��ة توزيع
كهرب ��اء ذي ق ��ار يف حدي ��ث �إىل (املدى)،
�إن "االي ��ام االخ�ي�رة �شه ��دت تظاه ��رات
ووقف ��ات احتجاجية امام معظم حمطات
توزي ��ع وانت ��اج الكهرب ��اء �إث ��ر االنقطاع
للمتكرر للكهرباء".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،الذي ف�ض ��ل عدم ذكر
ا�سم ��ه ،ان "بع�ض املتظاهرين الغا�ضبني
غالب� � ًا م ��ا ي�صب ��ون ج ��ام غ�ضبه ��م عل ��ى
العاملني يف تلك املحطات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�صغ ��ار املوظف�ي�ن
والفنيني العامل�ي�ن يف دوائر الكهرباء ال
حول لهم وال قوة جتاه ازمة الكهرباء".
واقتح ��م املئ ��ات م ��ن النا�شط�ي�ن
واملتظاهري ��ن الغا�ضب�ي�ن ي ��وم الأح ��د
املا�ض ��ي حمطت�ي�ن رئي�ست�ي�ن لإنت ��اج
الكهرب ��اء يف النا�صري ��ة ،هم ��ا حمط ��ة
كهرب ��اء النا�صري ��ة احلراري ��ة وذي ق ��ار
الغازي ��ة احتجاج ��ا عل ��ى ت ��ردي واق ��ع
الكهرب ��اء واالنقط ��اع املتك ��رر ،فيم ��ا
تظاه ��ر حمتج ��ون اخرون ام ��ام عدد من
حمطات توزيع الكهرباء يف احياء مدينة
النا�صرية واالق�ضية والنواحي.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين ع ��دي اجلاب ��ري
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى) ،ان "مئ ��ات
املتظاهرين توجهوا من �ساحة احلبوبي
باجت ��اه حمط ��ات انت ��اج الكهرب ��اء (10
كم غ ��رب النا�صري ��ة) �إثر تك ��رار انقطاع
الكهرباء ب�صورة غري م�سبوقة".
وتاب ��ع اجلاب ��ري� ،أن "املتظاهري ��ن
ا�ضط ��روا اىل اقتح ��ام املحطت�ي�ن بع ��د
ع ��زوف امل�س�ؤولني ع ��ن مقابلتهم وتبيان
ا�سباب االنقطاع لهم".
ولفت� ،إىل �أن "مطالب املتظاهرين كانت
تركز على التزام دوائر الكهرباء ب�ساعات
التجهيز التي حددتها هي واملتمثلة ب�أربع
�ساعات جتهيز مقابل �ساعتني قطع".

و�ش ��دد اجلاب ��ري ،عل ��ى �أن "املحتج�ي�ن
دع ��وا �إىل معاجلة م�شكل ��ة االنهيار التام
للمنظوم ��ة الكهربائي ��ة الت ��ي تك ��ررت 3
م ��رات خ�ل�ال اقل من ا�سب ��وع يف ذي قار
واملحافظات اجلنوبية".
وحت ��دث ،ع ��ن "تلوي ��ح �شعب ��ي برف ��ع
جميع مول ��دات الكهرباء الت ��ي امام دور
امل�س�ؤول�ي�ن يف ح ��ال تك ��رر االنقطاع من
دون �إيجاد حلول".
و�أك ��د اجلاب ��ري� ،أن "املتظاهرين عرثوا
خالل اقتحام حمطة النا�صرية احلرارية
عل ��ى مع ��دات كامل ��ة ملحطت ��ي انت ��اج من
منا�ش ��ئ عاملية مرتوكة من ��ذ عدة �سنوات
ومل يتم ن�صبها لأ�سباب غري معروفة".

وبالتزام ��ن م ��ع اقتح ��ام املحطت�ي�ن
الكهربائيت�ي�ن اعلن ��ت مديري ��ة توزي ��ع
كهرب ��اء ذي قار ع ��ن ا�ستح�ص ��ال موافقة
وزارة الكهرب ��اء على رفع ح�صة حمافظة
ذي قار من الطاق ��ة الكهربائية من ١٣٥٠
اىل  ١٥٥٠ميغا واط.
وذك ��ر بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن اع�ل�ام املديرية
تلقت ��ه (املدى)� ،أن "املديرية ح�صلت على
موافق ��ة وزارة الكهرب ��اء بزي ��ادة ح�ص ��ة
املحافظة من  ١٣٥٠ميغا واط اىل ١٥٥٠
ميغا واط ".
وتابع البيان� ،أن "مالكات فروع التوزيع
يف املحافظ ��ة �ستعم ��ل على �إع ��ادة العمل
وفق اجلدول ( )٢-٤من الليلة بعد �إعادة

تظاهرات غا�ضبة ب�سبب تردي الكهرباء يف النا�صرية
ت�شغيل الوحدات التوليدية كافة".
املحافظ ��ة ال ي�س ��د حاجته ��ا الفعلي ��ة م ��ن
مي�ض وقت طويل على اعالن مديرية الكهرب ��اء الت ��ي تتج ��اوز  2200ميغ ��ا
ومل ِ
التوزي ��ع حتى واجهت حمافظ ��ة ذي قار واط" .وتاب ��ع ،ان "الأزم ��ة تتعل ��ق
بع ��د ب�ضع �ساع ��ات انهيارا واطف ��ا ًء تام ًا مب�ست ��وى انتاج الطاقة عل ��ى امل�ستويني
يف املنظوم ��ة الكهربائي ��ة خ�ل�ال االح ��د املحل ��ي والوطن ��ي ناهي ��ك ع ��ن جتهي ��ز
عل ��ى االثنني ،وهو ما دع ��ا اعالم حمافظ الكهرباء والغاز من �إيران".
ذي ق ��ار اىل ن�ش ��ر �صور ملحاف ��ظ ذي قار و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "حتك ��م املرك ��ز الوطني
حممد هادي وهو بني العاملني يف حمطة بتحديد ح�ص�ص املحافظات من الكهرباء
كهرب ��اء النا�صري ��ة م ��ع اال�ش ��ارة اىل انه وفق ��ا مل�ستوي ��ات االنتاج املتاح ��ة وكذلك
يوا�ص ��ل املتابعة لإعادة وحدات حمطات حتكم ��ه ب�آلي ��ة وطريق ��ة التوزي ��ع ع�ب�ر
الكهرباء اىل العمل.
ا�ستخ ��دام نظ ��ام قط ��ع التي ��ار ع ��ن بع ��د
وي ��رى �أحد الفني�ي�ن العاملني يف مديرية وحرمان املحافظ ��ة يف كثري من االحيان
توزي ��ع كهرباء ذي ق ��ار ،ان "ا�ستح�صال حتى من ح�صتها املقررة".
املوافق ��ة الوزاري ��ة عل ��ى زي ��ادة ح�ص ��ة وي ��رى مراقب ��ون ونا�شط ��ون ان ع ��دم

القب�ض على املتورطني و�إحالتهم �إىل الق�ضاء

جتاوز جديد على املياه :تخريب يطال القناة الناقلة �إىل الب�صرة
اعلن��ت خلي��ة الإعالم احلكومي� ،أم�س الثالث��اء ،عن تعر�ض القناة الناقل��ة للمياه ملحافظة
الب�ص��رة للتخري��ب من قبل جمموع��ة من املتجاوزين عل��ى القانون .وقال��ت اخللية يف بيان
ر�س��مي تلقت��ه (املدى) ،ان��ه "بالتزامن مع ذكرى العا�ش��ر من حمرم احلرام وبحدود ال�س��اعة
الواحدة بعد منت�صف ليلة �أم�س� ،أقدم املتجاوزون على ك�سر �أكتاف القناة �ضمن (كم .")٩

 الب�صرة /املدى
و�أ�ضاف البيان� ،أن "الهدف من العملية
التخريبية ه���و حرمان �أهايل حمافظة
الب�ص���رة م���ن املي���اه� ،إال �أن الق���وات
الأمني���ة املرابط���ة على القن���اة� ،أقدمت
على �إلقاء القب�ض على املنفذين".
و�أ�ش���ار ،اىل متك���ن م�ل�اكات وزارة
امل���وارد املائي���ة ،الذي���ن يعمل���ون على
م���دار ال�ساع���ة جاهدي���ن ،م���ن �إ�صالح
العار����ض و�إع���ادة القن���اة �إىل و�ضعها
الطبيع���ي و�ضخ املي���اه و�إي�صالها �إىل
م�ستحقيها كافة يف املحافظة.
وم�ضى البي���ان� ،إىل �أن "وزير املوارد
املائية مه���دي ر�شيد احلم���داين ،وجه
باتخ���اذ الإج���راءات القانوني���ة بح���ق
املتجاوزين ،مطالب��� ًا الق�ضاء العراقي
باتخاذ اق�صى العقوبات بحقهم".
وكان مدي���ر املرك���ز الوطن���ي لإدارة
امل���وارد املائي���ة ح���امت حمي���د ق���د ذكر
يف ت�صريح���ات �سابق���ة ،ان "وزارة
امل���وارد املائية تتعر�ض �إىل نوعني من
التج���اوزات عل���ى املي���اه ،الأوىل تقع
عل���ى احل�ص����ص املائي���ة والثانية تقع
على امل�شاريع املائية".

و�أ�ض���اف حمي���د� ،أن "الهيئ���ة العام���ة
لت�شغيل م�شاريع الري والبزل التابعة
لل���وزارة تق���وم مبتابع���ة االطالق���ات
املائي���ة م���ن ال�س���دود للغر����ض ت�أم�ي�ن
الت�صاريف للمحافظات كافة".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "ذل���ك يك���ون ح�س���ب
اخلطة املع��� ّدة بداية املو�س���م ال�صيفي
�أو بداي���ة املو�س���م ال�شت���وي" ،م�شدد ًا
عل���ى �أن "التج���اوزات تك���ون يف
بع����ض الأحي���ان م���ن قب���ل املواطنني،
ويف �أحي���ان �أخرى تقع م���ن الإدارات
املحلي���ة" .و�أو�ض���ح حمي���د� ،أن "�أحد
جت���اوزات الإدارة املحلي���ة ،هو ما قام
ب���ه حمافظ باب���ل قبل م���دة بفتح ناظم
لكن مت حل هذه امل�شكلة و�إعادة تنظيم
الناظ���م ح�س���ب اخلط���ط الت�شغيلي���ة
املعدة من قبل وزارة املوارد املائية".
و�أورد� ،أن "ق�سم��� ًا م���ن املواطن�ي�ن
املتواجدين يف �صدور الأنهر يقومون
با�سته�ل�اك املي���اه �أكرث م���ن احل�ص�ص
املائي���ة املخ�ص�ص���ة �إليه���م م���ا يقل���ل
ح�ص�ص �أولئ���ك املتواجدين يف ذنائب
الأنهر".
ويوا�ص���ل حمي���د� ،أن "ال���وزارة تقوم
بحمل���ة لإزال���ة التج���اوزات ا�ستطعنا

خالل ه���ذه ال�سن���ة تقلي���ل التجاوزات
من �أجل �إي�ص���ال احل�ص�ص املائية �إىل
ذنائب الأنهر".
وحتدث ،عن "�إمكانية القول ب�أن ن�سبة
التج���اوز �أقل بكثري ع ّما كانت عليه يف
ال�سنوات املا�ضية" ،مبين ًا ان "التعامل
مع املل���ف املائي يكون عل���ى حمورين
الأول خارجي والثاين داخلي".
و�أفاد حميد ،ب����أن "اجلانب اخلارجي
يتمث���ل مبحاولة عق���د اجتماع���ات مع
اجلانب�ي�ن الرتكي والإي���راين ل�ضمان
�إط�ل�اق املي���اه بح�سب الكمي���ات املقرة
وتقا�س���م ال�ض���رر بح�س���ب القوان�ي�ن
الدولية".
و�أردف� ،أن "اجلان���ب الداخلي يتمثل
ب�ضمان �إعداد خطة لتق�سيم احل�ص�ص
املائي���ة لكاف���ة امل�شاري���ع واملحافظ���ات
ح�سب املحددات".
ويوا�ص���ل حمي���د� ،أن “الأولوي���ة يف
الداخل ملياه ال�شرب والب�ساتني واملياه
الزراعية والبيئية التي تت�ضمن ح�صة
حمافظة الب�صرة واالهوار”.
و�أ�ضاف� ،أن "هذه اخلطة تتم متابعتها
من قبل الدوائر التابعة لوزارة املوارد
املائية ال�سيما الهيئ���ة العامة للت�شغيل

و�إدارة م�شاري���ع ال���ري ،وحما�سب���ة
املتجاوزي���ن م���ن خ�ل�ال رف���ع دعاوى
ق�ضائي���ة ومتابعتها يف املحاكم لتقليل
التجاوزات".
وا�ستطرد حمي���د� ،أن "جهودنا تن�صب
اي�ض��� ًا على رف���ع امل�ضخ���ات املن�صوبة
خ���ارج ال�ضواب���ط �أو �أن �أ�صحابه���ا مل
يح�صل���وا عل���ى املوافق���ات الر�سمي���ة
لت�شغيلها وحتجيم القنوات التي ت�أخذ
املي���اه باجتاه بحريات تربية الأ�سماك
دون موافقة".
ون���وه� ،إىل �أن ه���ذه "الإج���راءات
الت���ي تقوم به���ا وزارة امل���وارد املائية
ته���دف �إىل �إي�صال املي���اه بعدالة لكافة
املحافظات بح�سب اخلطة املعدة".
ونب���ه حمي���د� ،إىل �أن "املحافظ���ات
اجلنوبي���ة املت�ض���رر الأك�ب�ر م���ن هذه
التج���اوزات” ،مبين��� ًا �أن “عملنا �أنهى
جتاوزات كثرية كانت على نهر الفرات
ال�سيم���ا يف حمافظ���ة املثن���ى واي�صال
الت�صري���ف �إىل حمافظ���ة ذي ق���ار
بالكامل".
وذه���ب� ،إىل جت���اوزات �أخ���رى "تق���ع
من �سدة �سام���راء �إىل جنوب حمافظة
بغ���داد يج���ري العم���ل عل���ى حتجيمها
وق���د جنحن���ا �إىل ح���د م���ا ،لك���ن هناك
�إج���راءات �أخرى ل�ضمان ع���دم الت�أثري
على ح�ص�ص املحافظات الأخرى".
وب�ي�ن حميد� ،أن "اخلزين املائي املتاح
للعراق يف الوق���ت احلايل هو �أقل من
العام املا�ضي بن�سبة  ،%60والذي قبله
بن�سبة ."%80
وذكر� ،أن "ال���وزارة حتاول �إدارة هذا
اخلزي���ن ح�س���ب اخلط���ة املو�ضوع���ة
يف الدرا�س���ة ال�سرتاتيجي���ة الت���ي مت
�إقرارها يف عام  2014ب�أن يتم تق�سيم
اخلزي���ن ح�س���ب احل���دود �إىل ث�ل�اث
فئات".
وم�ض���ى حميد� ،إىل �أن "العراق ما زال
حالي��� ًا يف احل���د الثاين م���ن اجلفاف،
ون�أم���ل ب����أن نبق���ى يف ه���ذا امل�ستوى
وتكون ال�سنة القادمة �إيراداتها املائية
جيدة لك���ي ن�صعد �إىل احل���د الأول �أو
احلد الآمن �أم���ا �إذا جاء املو�سم القادم
جافا اي�ض ًا ممك���ن �أن ننحدر �إىل احلد
الثالث احلرج جد ًا ونواجه �صعوبات
كبرية يف تلبية احتياجات املياه".

ح�س ��م ملف الكهرب ��اء وتفاقم ازماته على
مدى  19عام ��ا مرتبط بق�ضاي ��ا �سيا�سية
واقت�صادية ت�ص ��ب يف �صالح امل�س�ؤولني
الفا�سدين والدول املجاورة.
ويع ��ود عدي اجلابري ليق ��ول� ،إن "ملف
الكهرب ��اء رغ ��م م ��ا ي�سبب ��ه م ��ن معان ��اة
للعراقي�ي�ن اال ان هن ��اك �أطراف ��ا اقليمي ��ة
وحملي ��ة حت ��اول وتعمل عل ��ى ابقاء هذا
امللف دون معاجلة رغم االموال ال�ضخمة
جدا التي انفقت عليه".
ون ��وه� ،إىل �أن "ا�ستم ��رار ازمة الكهرباء
ب ��ات يحق ��ق مناف ��ع م�ضاعف ��ة للفا�سدين
وال ��دول املج ��اورة الت ��ي تبي ��ع الكهرباء
والغ ��از للعراق بكميات كب�ي�رة وب�أ�سعار
�أعلى من معدالتها يف اال�سواق العاملية".
وم ��ن جان ��ب �آخر� ،شه ��دت معام ��ل الثلج
يف ذي ق ��ار زحام ��ا �شديدا نتيج ��ة اقبال
املواطن�ي�ن عل ��ى �ش ��راء قوال ��ب الثل ��ج
لتعوي� ��ض النق� ��ص احلا�ص ��ل بامل ��ادة
نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف االجهزة
الكهربائي ��ة لع ��دة �ساعات .وه ��و ما ادى
اىل ارتفاع ا�سعارها لأرقام قيا�سية بلغت
ا�ضعاف �سعرها ال�سابق.
ويقول �أح ��د املواطنني بعد ح�صوله على
قال ��ب ثلج بعد جولة من التدافع وانتظار
لأكرث من �ساعت�ي�ن ،ان "�سعر قالب الثلج
ارتف ��ع بع ��د انقط ��اع الكهرب ��اء م ��ن الفي
دين ��ار اىل  6االف دين ��ار يف ب ��ادئ االمر
ومن ثم اىل �أكرث من  8االف".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الكثري م ��ن املعامل وباعة
الثلج اخ ��ذوا ي�ستغل ��ون ازم ��ة الكهرباء
لتحقي ��ق ارب ��اح فاح�ش ��ة عل ��ى ح�س ��اب
املواطن".
ودع ��ا ،اىل "حت�س�ي�ن منظوم ��ة الكهرباء
وفر� ��ض رقاب ��ة حكومي ��ة فاعل ��ة على من
يتاجرون بالأزمات ويفاقمون من معاناة
النا� ��س الت ��ي ابتلي ��ت بارتف ��اع درج ��ات
احلرارة وانقطاع الكهرباء".

عملية �أمنية يف املحافظة بالتزامن مع قتل انتحاري
ي�ستهدف املواكب احل�سينية

دياىل� :إعادة فتح طريق حيوي وقرار
ببقاء "الرد ال�سريع" يف �أبي �صيدا

 دياىل /علي الالمي
�أك ��د م�س� ��ؤول حكومي �ساب ��ق� ،أم�س الثالث ��اء� ،إعادة فتح
طري ��ق حي ��وي بع ��د غلق ��ه من قب ��ل ع ��دد م ��ن املتظاهرين
الغا�ضبني بدياىل ،وفيما حت ��دث م�س�ؤول حملي عن قرار
ببق ��اء ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع يف �أبي �صي ��دا لنهاي ��ة العام
احلايل ،ك�ش ��ف م�صدر �أمني عن قت ��ل انتحاري كان يروم
ا�ستهداف موكب ح�سيني يف املحافظة.
وقال ع�ضو جمل�س ق�ضاء املقدادية ال�سابق ( 40كم �شمال
�شرق بعقوبة) حممد التميمي يف حديث خا�ص لـ(املدى)،
ان "طريق بعقوبة -خانقني املار بق�ضاء املقدادية ،والذي
مت غلق ��ه من قبل عدد م ��ن املتظاهرين احتجاجا على �سوء
جتهي ��ز الكهرباء يف �ساع ��ة مت�أخرة من م�س ��اء يوم �أم�س
�أعيد فتحه من جديد �أمام �سري املركبات".
و�أ�ض ��اف التميمي ،ان "�إعادة فتح الطريق جاء بعد وعود
حكومي ��ة باال�ستجاب ��ة ملطال ��ب املتظاهري ��ن والإ�س ��راع
مبعاجل ��ة الأعطال الفنية الت ��ي ت�سببت يف انقطاع الطاقة
ع ��ن مناط ��ق وا�سع ��ة ل�ساع ��ات طويل ��ة م ��ع ذروة حرارة
ال�صي ��ف" .وت�شه ��د دي ��اىل انخفا�ض ��ا ح ��ادا يف �ساع ��ات
التجهي ��ز خالل �شهر �آب قيا�س ��ا بالأ�شهر الأخرى مع كرثة
الأعطال الفنية.
تظاه ��ر الع�شرات من �أهايل حمافظ ��ة دياىل� ،أم�س الأول،
وقطعوا طريق بعقوبة – خانقني الرئي�س.
وق ��ال مرا�سل (املدى)� ،إن "الع�شرات خرجوا يف تظاهرة
�سلمي ��ة وقطع ��وا طريق بعقوبة  -خانق�ي�ن املار احتجاجا
عل ��ى تردي الكهرباء وانقطاعها ع ��ن مناطق وا�سعة خالل
الأ�سابيع الثالثة املا�ضية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "التظاه ��رة متثل ر�سالة للجه ��ات امل�س�ؤولة
ب�ضرورة �إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء".
�إىل ذل ��ك ،ك�ش ��ف م�س� ��ؤول حملي عن �صدور ق ��رار ر�سمي
ببق ��اء ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع يف ناحية ابو �صي ��دا بدياىل
�إىل نهاي ��ة عام  .2022وق ��ال مدير ناحية ابو �صيدا وكالة
( 30ك ��م �شمال �شرق بعقوب ��ة) عبدالله احليايل يف حديث

عملية �أمنية وا�سعة يف دياىل
لـ(امل ��دى) ،ان "قرارا ر�سميا �ص ��در م�ؤخرا ببقاء قوة الرد
ال�سريع يف ابي �صيدا اىل نهاية  2022دون اية تغريات".
و�أ�ض ��اف احلي ��ايل ،ان "� 3أ�سب ��اب وراء متدي ��د بقاء الرد
ال�سري ��ع يف اب ��ي �صي ��دا ،ه ��ي النج ��اح يف �إدارة ملفه ��ا
الأمني ،بالإ�ضافة �إىل �أنها قوة �ضاربة وجودها بات مهم ًا
الحتواء النزاع ��ات الع�شائرية وتداعياتها ،ف�ضال عن �أنها
�أوقفت ملف النزوح الق�سري للأ�سر منذ �أ�شهر عدة".
وا�ش ��ار اىل ان "الظ ��روف الأمنية هي م ��ن حت�سم م�صري
ق ��وة الرد ال�سريع يف ابي �صيدا والتي حققت نتائج مهمة
يف امللف الأمني طيلة الأ�شهر املا�ضية".
وتنت�ش ��ر قوة الرد ال�سريع يف ابي �صيدا منذ قرابة عامني
ب�سبب النزاعات الع�شائري ��ة الدامية التي خلقت �أو�ضاع ًا
�أمنية ا�ستثنائية يف الناحية.
وعل ��ى �صعي ��د مت�صل� ،أف ��اد م�ص ��در �أمني� ،أم� ��س ،مبقتل
انتحاري كان يروم ا�ستهداف �أحد املواكب احل�سينية يف
دي ��اىل .وقال امل�ص ��در لـ(املدى)� ،إن "ق ��وة �أمنية حا�صرت
انتحاري ��ا ح ��اول تفجري نف�س ��ه على املواك ��ب احل�سينية،
فجر �أم�س ،يف قرية مياح مبحافظة دياىل".
و�أ�ضاف� ،أن "القوة �أ�صابت الإرهابي وقام بتفجري نف�سه
دون ت�سجيل �إ�صابات ب�صفوف القوات الأمنية".
وعلى �صعي ��د مت�صل �أعلنت هيئة احل�ش ��د ال�شعبي� ،أم�س
الثالث ��اء ،ع ��ن انطالق عملي ��ة �أمنية وا�سعة �شم ��ال ق�ضاء
املقدادي ��ة .وقال قائد عمليات دياىل للح�شد ال�شعبي طالب
املو�س ��وي يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه ،ان "قوة
من اجلي� ��ش وقيادة عمليات قاطع دي ��اىل للح�شد ال�شعبي
�شرع ��ت بعملية تفتي�ش وا�سعة �شم ��ال ق�ضاء املقدادية يف
دي ��اىل ،ا�ستن ��ادا اىل معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيقة حول
حتركات العدو".
و�أ�ض ��اف املو�س ��وي ،ان "العملي ��ة ته ��دف اىل مالحق ��ة
الإرهابي�ي�ن وت�أم�ي�ن قاط ��ع امل�س�ؤولي ��ة" ،م�ش�ي�را اىل ان
"العملية حملت ا�سم (لبيك ياح�سني) وهي تهدف ملطاردة
العدو وتفتي�ش زور نهر دياىل �شمايل املقدادية وخلق جو
�آمن حلفظ �أمن املواطنني و�إحياء ال�شعائر احل�سينية".

رياضة

العدد ( )5239ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء (� )10آب 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

طالب بالتحقيق مع م�س�ؤوليه وتقديمهم اال�ستقالة!

ً
اقت�صاديا بعد �صد َمة درجال مبن�شور الراتب!
حممد حبانية :االحتاد يحاربني


الأم���ي���ن ال��م��ال��ي ي��رف�����ض م��ن��ح��ي � 5آالف دوالر ا���س��ت��ل��ف��ت��ه��ا ل��م��ع�����س��ك��ري ت��رك��ي��ا

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
طالب الع ��ب املنتخب الوطن ��ي ب�ألعاب القوى
حممد عبدالل ��ه امللقب بـ (حبانية) بطل العراق
ب�س ��باق  3000م�ت�ر حواج ��ز ،وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال بت�شكي ��ل جلن ��ة
حتقيقي ��ة م ��ع م�س� ��ؤويل احت ��اد اللعب ��ة لبيان
�أ�سباب ع ��دم من ��ح الرواتب املُجزي ��ة لأع�ضاء
املنتخ ��ب ،ورف�ضهم �صرف مبلغ � 5آالف دوالر
�أنف ��ق م ��ن ح�ساب ��ه ال�شخ�ص ��ي يف مع�سكرين
تدريبيني برتكيا.
وق ��ال حمم ��د يف حدي ��ث خ� �ّ�ص به (امل ��دى) :
"ال ُع ��ذر لوزير الريا�ض ��ة �إن مل يتخذ �إجراء
منا�سب وهو يقر�أ منا�شدتي له عرب �صحيفتكم
املوق ��رة �سيم ��ا لدي ��ه مكت ��ب �إعالمي علي ��ه �أن
يق ��وم بواجب ��ه ويُط ِل ��ع الوزي ��ر مب ��ا ي ��رد يف
تفا�صي ��ل مكا�شفتي لأوّل م ّرة ع ��ن �سوء �إدارة
احت ��اد اللعب ��ة يف مف�صل احلق ��وق املادية بعد
�أن حت ّمل ��ت م ��رارة ذل ��ك �سن ��وات طويل ��ة مل
�أ�ش� ��أ �إح ��داث �أزم ��ة �أو �ش ��رخ يف العالق ��ة بني
االحت ��اد والريا�ضي�ي�ن املنتمني ل ��ه" .و�أ�ضاف
"حمّلني �أكرث من ع�ضو يف املنتخب الوطني
م�س�ؤولية رفع �شك ��وى مو�ضوعية �ضد احتاد
�ألع ��اب الق ��وى عرب الإع�ل�ام الريا�ض ��ي ،وذلك
من خالل من�شورات ��ي يف �صفحتي ال�شخ�صية
(في�سبوك) لك ّنها مل َ
تلق تفاعل الإعالم معها ،ما
�أ�صابن ��ي بخيبة �أمل كب�ي�رة جتاه دور الإعالم
احلقيق ��ي يف الدف ��اع ع ��ن حق ��وق الريا�ضيني
تتق�ص ��ى
وحما�سب ��ة االحت ��ادات بانتق ��ادات ّ
احلقائ ��ق وتتكا�ش ��ف ع ��ن الأ�سب ��اب وت�ض ��ع
رئي� ��س االحتاد و�أمينه املايل �أمام الر�أي العام
لتو�ضيح مواقف كثرية مل يُف�صحا عنها".
قيمة الراتب
وب�ّي�نّ حممد "واحدة م ��ن م�س�ؤوليات االحتاد
مُراع ��اة الأبط ��ال املُنجزي ��ن دولي� � ًا مادي� � ًا
ومعنوي� � ًا ،و�إذا ما طبّقنا ذل ��ك يف الواقع ف�إنه
�أهم ��ل الأبطال بدلي ��ل �أنه كان مينحن ��ي راتب ًا
مقداره  125الف دينار �شهري ًا ،وعندما �سجّ لت
�أرقام ًا الفتة يف �سباقات  3000مرت يف ا ُ
حلرة
وال�ص ��االت واملوان ��ع و 5000م�ت�ر والفعّالية
الأخ�ي�رة ك�سرت فيه ��ا رقم ًا عراقي� � ًا �صمد منذ
ع ��ام  1986بزم ��ن ( )14:00:09دقيق ��ة با�سم
العداء عبدالكرمي خ�ض�ي�ر بينما �سجّ لت بزمن
( )14:00:00دقيق ��ة ع ��ام  2022ومت زي ��ادة
راتب ��ي �إىل  250ال ��ف دين ��ار ،وه ��و مبل ��غ ال
يتنا�سب مع قدراتي وقيمة الإجناز وما �أطمح
لتحقيق ��ه م�ستقب�ل� ًا ،وعندم ��ا اعرت�ض � ُ�ت على
قيم ��ة الراتب ب� � ّرر االحت ��اد �أن وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة هي من حتدّد قيمة راتب كل العب،
ف�ص ُ
دمت
وتوج ّه � ُ�ت اىل ال ��وزارة لال�ستف�س ��ار ُ

املُخج ��ل قب ��ل �أي ��ام م ��ن ب ��دء �أي مناف�س ��ة
خارجي ��ة ال يلي ��ق بن ��ا وال ب�سُ مع ��ة بلدنا ،ثم
بن ��اء ملع ��ب دويل مبوا�صف ��ات اللعب ��ة بد ًال
م ��ن ت�أج�ي�ر �أح ��د مالع ��ب اجلادرية لن ��ا ملدة
�ساع ��ة ون�صف ويطلب م ّنا �إفراغ امللعب قبل
ال�ساعة  7.30م�ساء! وكذلك نريد تخ�صي�ص
روات ��ب ال تق ��ل ع ��ن � 500أل ��ف دين ��ار ل ��كل
ع�ض ��و منتخب ،ون�س�أل هن ��ا �أي ريا�ضي هل
ي�ستطي ��ع �شراء حذاء ج ّي ��د مببلغ  250الف
دينار؟ فكيف مين ��ح احتاد �ألعاب القوى هذا
املبلغ كرواتب؟

بالن�ص �أنهم غري معنيني
ح ّق� � ًا ،حيث ذكروا يل ّ
بتحدي ��د الرواتب ،بل مينح ��ون االحتاد �ص ّك ًا
مبيزان ّيت ��ه وهو حُ ّر مبنح ملي ��ون �أو مليوين
دين ��ار �أو �أي مبلغ يُقدّر فيه الالعب ويقف على
م�ستواه الفني ومنجزاته".
ر�سالة اىل درجال
وتابع "حال معرفتي باحلقيقة ُ
كتبت من�شور ًا
حول ذلك ،تابع ُه الوزي ��ر عدنان درجال وعمل
(�سكري ��ن �ش ��وت) و�أر�سل ��ه اىل م�س� ��ؤويل
االحت ��اد ،ومعه ��ا كلم ��ة �شك ��ر ًا ،فغ�ضب ��وا �إىل
درج ��ة محُ اربتي معنو ّي ًا من خالل �أحد �أع�ضاء
االحت ��اد ال ��ذي يج ��ري ات�ص ��االت م ��ع مدربي
د�.أحم ��د حاك ��م اجلا�س ��ور مفاده ��ا �أن ��ه �سيتم
حرماين م ��ن امل�شاركات املقبل ��ة ،ور ّكزوا على
عب ��ارة (�إذا ماعاجب ��ه ّ
يبط ��ل ودره ��م واحد ما
نعطي ��ه ..و�أن االحت ��اد �سيبق ��ى ول ��ن يغ ��ادر
ُ
فكتبت ر�سال ��ة اىل الوزير �أن االحتاد
اللعب ��ة)
ي�ش� � ُّن حرب ًا �أقت�صادي ��ة �ض� �دّي ف�أجابني ملاذا؟
�شرح � ُ�ت ل ��ه ك ّل �ش ��يء وقل ��ت يف النهاي ��ة �أن
االحت ��اد ميتل ��ك الأم ��وال و ُيه� �دّد �أي الع ��ب ال
يُ�ساي ��ر توجّ هه حت ��ى لو ي�شع ��ر بالغنب ،وهذا
لي�س طريقي �أبد ًا وم ��ن ال�سهل عندي �أن �أترك
اللعب ��ة و�أمار� ��س �أي عمل �آخر ال مي ��ت ب�صلة
للريا�ضة".
نفقات املع�سكرين
وك�ش ��ف حممد "احتاد �ألع ��اب القوى مل يقدّر

يوم ًا من  15ني�س ��ان اىل � 23أيار عام 2022
مع نخبة م ��ن العدّائني الدولي�ي�ن ،واملع�سكر
الثاين م ��ن  19حزيران اىل � 5آب عام 2002
وكنت �أراج ��ع طبيب اخت�صا� ��ص بالربنامج
الغذائ ��ي و�آخ ��ر طبي ��ب للإ�صاب ��ات مبقاب ��ل
م ��ادي ،وكذلك �أواكب على التمرين يف �صالة
(اجليم) و�صراحة �أنفقت �أموا ًال كبرية خالل
املع�سكري ��ن ،علم� � ًا هن ��اك مبل ��غ  800دوالر
ل�ش ��راء مُكمّالت غذائي ��ة ال �أتو ّقع �صرفها يل،
لكن تذاكر الطريان ور�س ��وم الفيزا وال�سكن
واملُعالج والتجهي ��زات الريا�ضية والربنامج
الغذائ ��ي و�أج ��ور امللع ��ب الت ��ي �أدفعه ��ا
باملنا�صف ��ة م ��ع ك ��روب العدّائ�ي�ن الدولي�ي�ن
الذي ��ن �شاركتهم املع�سكر ،ه ��ذه الأموال البد
�أن ترجع يل".
دخ ��ويل مع�سكري ��ن تدريبيني عل ��ى ح�سابي
اخلا�ص ا�ستعداد ًا لدورة الت�ضامن الإ�سالمي
الت ��ي �سحب ��ت اللجن ��ة الأوملبي ��ة بعثتها من
امل�شارك ��ة فيها ،وعندما راجعتُ الأمني املايل
لالحتاد د.زي ��دون جواد لغر�ض �صرف مبلغ
� 5آالف دوالر ا�ستلفت� � ُه م ��ن �صدي ��ق لتغطية
نفاقت ��ي يف املع�سكرين ،رف�ض زيدون ،وقال
�سن�ص ��رف لك ما يتع ّل ��ق مبع�سكر واحد فقط
نهاي ��ة العام  2022بينم ��ا �صاحب املبلغ يلحُّ
عل � َّ�ي لغر� ��ض ت�سليم ��ه حلاجته املا�سّ ��ة له ما
حرج كبري".
و�ضعني االحتاد يف ٍ
ووا�ص ��ل يف قوله "املع�سكر الأول �أمت َّد لـ 39

طلبات لي�ست تعجيزية
وذك ��ر "يخ�شى جميع املنتمني لألعاب القوى
املجاه ��رة �أو الكتاب ��ة عن حقوقه ��م ،لئال يتم
�إيقاف منحهم الروات ��ب ،مثلما قطع االحتاد
رات ��ب البط ��ل عدن ��ان طعي�س ع�ض ��و املكتب
التنفي ��ذي للجن ��ة الأوملبي ��ة بعدم ��ا انتقدهم
ب� ��أدب يف من�ش ��ور عام ويف حدي ��ث تلفازي
�أي�ض� � ًا� ،أم ��ا �أنا �أق ��ول كلمة احل ��ق وال �أتردّد
يف ذل ��ك ،لأن ��ه �سكتن ��ا طوي�ل ً�ا ،و�آن الأوان
�أن ين ّف ��ذوا طلباتن ��ا ،وهي لي�س ��ت تعجيزيّة
مثل �إقام ��ة مع�سكر تدريب ��ي ي�سبق البطولة
عربي ��ة كانت �أم �أقليمية �أم قارية فاال�ستعداد

موقف الأوملبية والوزارة
ولف ��ت حمم ��د �إىل "�أن اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطنية ال ّ
تتدخل يف �ش�ؤون االحتاد وكذلك
ّ
ال ��وزارة ترى �أن االحت ��اد م�ستقل وال ميكن
�أن تقحم نف�سها يف عمله ،وهذا الواقع ي�ؤ ِّزم
امل�ش ��اكل �أك�ث�ر حي ��ث ي�ستف ��رد االحت ��اد يف
مت�شية م�سابقات ��ه وي�صرف  40و 50مليون
ُخ�ص�ص
دين ��ار عل ��ى البط ��والت املحلي ��ة وي ّ
للبع� ��ض ملي ��ون ون�ص ��ف امللي ��ون دينار يف
مع�سك ��رات حم ّلية يف حني ميتنع عن �صرف
حقوق ��ي بالرغ ��م من عدم وج ��ود مناف�س يل
يف � 5آالف و� 3آالف م�ت�ر مع حتقيقي �أرقام ًا
جيّدة فيهما ،و�أعل ��ن هنا عرب �صحيفتكم عن
تنازيل عن مبلغ � 5آالف دوالر و�أدبّر ت�سديد
املبل ��غ ل�صاحب ��ه �إذا طلب ��ت الدول ��ة م ّني ذلك
لع ��دم توف ��ر امليزان ّي ��ة لأجل م�صلح ��ة بلدي
فقط ولي�س ال�شخا�ص االحتاد".
�أندية انتخابات
واختت ��م حمم ��د حديث ��ه "�أنا�ش ��د وزارة
الريا�ض ��ة باال�سراع ب�إلزام االحتادات ومنها
�ألع ��اب الق ��وى بتحديد معاي�ي�ر منح رواتب
لالعبي املنتخبات ،فكثري من الالعبني الذين
اح ��رزوا �أحّ ��د املركزي ��ن الأول �أو الثاين مل
ي�شمله ��م الراتب ،بينما �آخري ��ن بعيدين عن
هذي ��ن املركزي ��ن ُ�ش ِمل ��وا ب ��ه ،ومل ��ا د ّققنا يف
خلفية املو�ض ��وع تبينّ لديه ��م �أندية ت�صوّ ت
يف انتخاب ��ات االحت ��اد وه� ��ؤالء ميثل ��ون
مك�سب� � ًا مه ّم� � ًا ل ��ه ،بينم ��ا احلقيق ��ة الت ��ي ال
يعلم به ��ا اجلميع �أن �أغل ��ب الأندية املُعتمدة
لي� ��س لها وج ��ود يف البط ��والت َ
وتن�شط يف
ي ��وم الت�صوي ��ت فق ��ط ،له ��ذا �أطال ��ب رئي�س
االحت ��اد د.طال ��ب في�ص ��ل ب�إع�ل�ان ا�ستقالته
هو و�أع�ض ��اء االحتاد يف حال ��ة عجزهم عن
ت�أم�ي�ن رواتب جيّدة لأع�ض ��اء املنتخب ،ففي
كل وح ��دة تدريبي ��ة نب ��ذ ُل جه ��ود ًا م�ضاعفة
وي�صل نب�ض القلب فيها اىل � 180ضربة يف
الدقيق ��ة كل ذلك من �أجل العراق ال ال�ستمرار
املُحا�ص�صة ال�شخ�صية يف االحتاد".

الأولمبية :عازمون على تذليل ال�صعاب �أمام الريا�ضيين
بغداد /املدى
�أ ّك��دت اللجنة الأوملبية الوطنية� ،أن
ما حت ّقق للعراق يف بطولة �شباب
العرب اخلام�سة باملالكمة يف م�صر
مُدعاة للفخر واالعتزاز ،و�أنها عازمة
على امل�ضي يف م��ا مت التخطيط له
وت��ذل�ي��ل ك��ل ال�صعاب ال�ت��ي تواجه
جميع الريا�ضيني والريا�ضيات خالل
امل�شاركات اخلارجية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الأمني العام
للجنة الأوملبية الوطنية هيثم عبد

احل�م�ي��د يف م �ط��ار ب �غ��داد ال ��دويل،
املالكم ال�شاب يو�سف نعيم املاجدي
بطل العرب وحامل امليدالية الذهبية
ب���وزن  71ك�غ��م يف ب�ط��ول��ة �شباب
ال� �ع ��رب اخل��ام �� �س��ة ال �ت��ي ن� ّ�ظ�م�ت�ه��ا
العا�صمة امل�صرية القاهرة للفرتة
(� )7-1شهر �آب اجل��اري .وقال عبد
احلميد "�إن اللجنة الأوملبية ت�سعى
لو�ضع ري��ا��ض��ة ال �ع��راق يف امل�سار
ال�صحيح واالرتقاء بها اىل الأف�ضل
خ�لال امل��رح�ل��ة املقبلة" .م��ن جانبه
�أك��د ن��ائ��ب رئي�س االحت ��اد العراقي

للمالكمة علي عبد الزهرة "�أن البطل
ي��و��س��ف امل��اج��دي ��ص�ن��ع بقب�ضتيه
�أروع مالحم البطولة عندما مت ّكن
من �إق�صاء مناف�سيه الذين يعدّون
م��ن �أف�ضل الالعبني امل�شاركني يف
بطولة العرب" ،م�ضيف ًا "�أن املركز
الأول هو ا�ستحقاق طبيعي لبطلنا
املاجدي ال��ذي نت�أمّل منه ومن بقية
زمالئه العديد من امليداليات خالل
امل �� �ش��ارك��ات امل �ق �ب �ل��ة ع �ل��ى خمتلف
ال�صعد ال�ع��رب�ي��ة وال �ق��اري��ة وحتى
العاملية" .م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال البطل

الجبوري :المدى مالذ الأبطال والرواد

 بغداد  /املدى
ب ��ارك ال��رائ��د ال�صحفي ال��ري��ا��ض��ي ع��دن��ان
اجلبوري الذكرى  19لت�أ�سي�س جريدة املدى،
متم ّني ًا لأ� �س��رة حت��ري��ره��ا موا�صلة العمل
املهني اجل��ريء دفاع ًا عن حقوق العراقيني
ال���ص��اب��ري��ن ع�ل��ى ظ��روف �ه��م ب��رغ��م خ�ط��ورة

التح ّديات.
وقال اجلبوري يف ات�صال من مدينة �أتالنتا
عا�صمة والي��ة جورجيا الأمريكية "�أتر ّق ُب
احتفال �أ�سرة املدى قبل حلول منا�سبة �إيقاد
�شمعتها اجلديدة من زمن الإ�صدار اليومي
املُ��ره��ق وامل���س��ؤول وال���ص��ادق يف خطاباته
الر�صينة التي مل ت�تراج��ع ق��ط حتى حت ّقق
ما تبغيه من خالل ر�صد كل االح��داث امل��ا ّرة
بالوطن بحنكة و�شجاعة".
و�أ�ضاف "مي ّثل الق�سم الريا�ضي ُركن ًا مه ّم ًا
من ارك��ان اجل��ري��دة ،وه��و م�لاذ الريا�ضيني
�رواد عرب ت�سعة ع�شر عام ًا دافع
الأبطال وال� ّ
عنهم وطالب بحقوقهم و�أنتقد املتقاع�سني
وحف ّز اليائ�سني للنهو�ض من جديد وحتقيق
الإجنازات للوطن".
و�أو��ض��ح "افتقدت امل��دى بع�ض ال�صحفيني
املم ّيزين الذين ل ّبوا نداء ر ّبهم� ،أو االنتقال
اىل م� ّؤ�س�سة �أخ��رى ،لكنها توا�صل امل�سرية
م�ساهمة يف ُرق � ّ�ي ال��ري��ا��ض��ة ب�ط��رح نوعي
وممنهج ومدرو�س ُي�شكّل دعم ًا الفت ًا لتطوير
مفا�صل ريا�ضية تكا�سلت ومل تعد ت�صنع
الأبطال كعهودها ال�سابقة".
واختتم "�أمت ّنى للمدى ا�ستمرار العطاء مع
وفاخرة يف
زاخرة ِ
زميالتها من �أجل �صحافة ِ
املهجرُ ،نباهي بهنّ التاريخ ُك ّلما نقب عن م�آثر
ال�سلطة الرابعة يف �أزمان العراق اخلالدة".

يو�سف املاجدي �أنه يف �أ ّ
مت اجلاهزية
خلو�ض املناف�سات القارية والدولية
املقبلة بال�شكل الأم �ث��ل واملناف�سة
بقوّ ة على املراكز الأوىل ورف��ع علم
من�صات التتويج.
العراق عالي ًا فوق ّ
وراف ��ق الأم�ي�ن ال �ع��ام يف ا�ستقبال
البطل يو�سف املاجدي ،رئي�س احتاد
اللعبة علي تكليف ونائبه علي عبد
ال��زه��رة وع���ض��وا املكتب الإع�لام��ي
للجنة الأوملبية نعيم حاجم ويا�سر
جمال ،ف�ض ًال عن موظفي ت�شريفات
اللجنة الأوملبية.

كلمة صدق
 محمد حمدي

روتني خليجي ! 25
يطف ��و ملف خليجي الب�صرة  25عل ��ى ال�سطح بقوّ ة هذه الأيام
ويرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مع املتغيرّ ات ال�سيا�سيّة املت�سارعة على
ال�ساح ��ة بطريق ��ة مُريبة ُتنذر مب�ستقبل جمه ��ول للبطولة التي
جرى الإعداد ال�ست�ضافتها قبل �أكرث من عقد كامل من الزمن .
وال �أعتق ��د �أن ث ّم ��ة بطول ��ة ريا�ضي ��ة ب�سيطة يف الع ��امل حفلت
مب ��ا �شهدته بطول ��ة خليج ��ي  25يف الب�صرة املزم ��ع انطالقها
مطل ��ع العام املقبل ،مع �أن عمر وحماوالت التقدّم با�ست�ضافتها
ق ��د �سبق ��ت الرق ��م  25مبراحل من ��ذ ثالث ��ة ع�شر عام� � ًا� ،شهدت
احداث ًا واع ��ذار ًا �أغرب من ي�صدّقها العق ��ل ،لتتواىل املوافقات
الأ�صولي ��ة ومن ث ��م نقل البطولة يف الوقت ب ��دل ال�ضائع حتى
اعت ��اد جمهورنا الريا�ضي على �أن البطولة ت�سوّ ق �إعالني ًا فقط
وتنتهي ب�سيناريو مت�شابه ن�سخة بعد �أخرى.
والي ��وم مع و�صولن ��ا اىل احل�س ��م النهائي بت�ضيي ��ف الب�صرة
للبطول ��ة املقبل ��ة ،وموافقة جلن ��ة التفتي� ��ش الهند�سية واحتاد
دول اخللي ��ج العرب ��ي عل ��ى مل ��ف الإعم ��ار والبن ��ى التحت ّي ��ة
وجتهي ��ز املدين ��ة للبطولة ب�ش ��روط مُع ّلق ��ة منها �إكم ��ال ملعب
املين ��اء الأوملب ��ي م ��ع بع� ��ض التفا�صي ��ل الت ��ي تخ� �ّ�ص املط ��ار
والطرق والفن ��ادق والتي تبدو مبتناول الي ��د حالي ًا ،يظهر �أن
تتفجر الأزمة داخلي ًا
الأم ��ور ت�سري اىل خامتة مقبولة قب ��ل �أن ّ
ه ��ذه امل ّرة برف�ض نواب الب�صرة قرار جمل�س الوزراء القا�ضي
بتخ�صي� ��ص �أم ��وال الب�ت�رودوالر �إىل بطول ��ة خليج ��ي ،25
م�شدّدين على �ضرورة تخ�صي�ص �أموال من املوازنة االحتادية
لتل ��ك البطولة �سيم ��ا و�أن الدول ��ة لديها فائ�ض م ��ن الأموال ما
يكفي لتنظيم ذلك احلدث الريا�ضي.
الغري ��ب يف الأمر �أن ق ��رار �صرفيات تنظيم بطولة خليجي 25
خ�ص� ��ص كل الأموال الالزم ��ة للبطولة
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رةّ ،
من ال ��واردات املالية للب�صرة ،م ��ع �أن املحافظة و�ضعها خا�ص
وتع ��اين من م�شاكل كث�ي�رة منها م�شاكل قط ��اع الكهرباء واملاء
وارتف ��اع الرتاكي ��ز امللحي ��ة وبحاج ��ة �إىل م�شاري ��ع حتلي ��ة،
خم�ص�صة لتطوي ��ر الب�صرة و�إدام ��ة امل�شاريع
وه ��ذه الأم ��وال ّ
اخلدمي ��ة ،فب ��د ًال م ��ن �أن جند احلل ��ول لتلك امل�ش ��اكل من خالل
املخ�ص�صة من املوازنة العامة (�س ��واء تنمية الأقاليم
الأم ��وال
ّ
�أو الب�ت�رودوالر) ج ��رى تخ�صي�صها لبطول ��ة خليجي  ،25يف
واق ��ع الأمر يبدو االعرتا�ض وجيه ًا ومثري ًا يف ذات الوقت لأن
تخ�ص العراق وا�سم العراق ولي�س الب�صرة مبفردها
البطول ��ة ّ
وكان على جمل�س الوزراء ووزارة ال�شباب والريا�ضة التعامل
م ��ع املل ��ف باحرتافي ��ة دون امل�سا�س مب ��ا هو متع ّل ��ق بالب�صرة
خدمي� � ًا وه ��و �أمر يف غاي ��ة ال�سهول ��ة باللج ��وء اىل املناقلة �أو
ا�سن ��اد التنظي ��م بط ��رق �أخ ��رى متوافرة ل ��ن تك ��ون م�ستحيلة
بطبيعة احلال ولكنها بالت�أكيد لن تكون ا�ستفزازية مطلق ًا .
�شخ�صي� � ًا ال �أخ�شى على البطولة من توافر الأموال والعائدات
الربحي ��ة يف ارب ��اك التنظيم �أو فتح ملف جدي ��د نحن يف غنى
عن ��ه ،ولك ��ن كل اخل�شي ��ة تتمح ��ور ح ��ول الروت�ي�ن واللج ��ان
احلكومي ��ة التي تتعامل مبعادلة (كتابنا وكتابكم) لأمن افتتاح
اخلا�صة
امللع ��ب وحف ��ل التنظي ��م اىل توف�ي�ر وق ��ود املو ّل ��دات
ّ
باملجمّع الريا�ضي وهو �أكرب عائق حقيقي يقف حجر عرثة يف
وج ��ه اجناح البطولة وهو من �أه ��م امللفات التي يجب التو ّقف
عندها كثري ًا وح�سمها.
وهناك �أمر �آخر يجب �أن يعلمه اجلميع ،وال ميكن تغافله اطالقاً
هو �أن للبطولة عائدات مالية كبرية ومنا�سبة للدعم اللوج�ستي
للبطولة كان من املمكن االعتماد عليه �أو على العطاءات املقدّمة
م ��ن ال�شركات الراعية والنقل التلف ��ازي ،لذلك ك ّله �أعتقد جازم ًا
�أن احلكوم ��ة ووزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة قد اخفق ��ا يف �إعالن
التخ�صي�ص ��ات اخلا�ص ��ة بتنظي ��م البطول ��ة وو�ضع ��ا نف�سيهما
مبوق ��ف حرج قد يطي ��ح بتنظيم البطولة داخلي ًا ه ��ذه امل ّرة �إذا
تخ�ص البطول ��ة �سيما و�أننا
�صحح م�س ��ار ال�صرفيات التي ّ
م ��ا ّ
بد�أن ��ا فع�ل ً�ا بخ�س ��ارة الوق ��ت املتب ّق ��ي ،ويج ��ب �أن تعمل خلية
ي�صح
التنظيم والإع ��داد واملتابعة مب ّكر ًا وحت�سم اجلدل مبا ال ّ
طرح ��ه يف هذا الوقت بالذات ونتج بطولة خليجي  25متميّزة
جماهريية ولي�ست بطولة ع�سرية تولد ّ
ب�شق الأنف�س!
الغريب في الأمر �أن قرار �صرفيات
تنظيم بطولة خليجي  25في محافظة
خ�ص�ص كل الأموال الالزمة
الب�صرةّ ،
للبطولة من الواردات المالية للب�صرة،
مع �أن المحافظة و�ضعها خا�ص وتعاني
من م�شاكل كثيرة منها م�شاكل قطاع
الكهرباء والماء وارتفاع التراكيز
الملحية وبحاجة �إلى م�شاريع تحلية

ب����دء ت��ح�����ض��ي��ر ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ي��ن ل��ل��ع��رب و�آ���س��ي��ا
 بغداد  /املدى
يبا�شر منتخبا ال�شباب والنا�شئني اليوم
الأرب �ع��اء مع�سكرهما التدريبي يف مدينة
كربالء املقدّ�سة ،والذي ي�ستمر حتى الرابع
ع���ش��ر م��ن ��ش�ه��ر �آب اجل � ��اري ،ا� �س �ت �ع��داد ًا
خلو�ض غمار الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهّ لة
�إىل نهائيات �آ�سيا لل�شباب التي �ستقام يف
الب�صرة �شهر �أي�ل��ول املقبل ،وبطولة ك�أ�س
ال�ع��رب للنا�شئني التي �ستقام يف اجلزائر
الثالث والع�شرين من ال�شهر احلايل.
و�سيتخ ّلل املُع�سكر خو�ض مباراتني ودّيتني
ب�ين منتخبي ال�شباب وال�ن��ا��ش�ئ�ين ،يومي
اخلمي�س وال���س�ب��ت امل�ق�ب�ل�ين .وذك ��ر احت��اد
كرة القدم يف بيان باملنا�سبة �أنه ي�سعى �إىل
"توفري جميع م�ستلزمات جن��اح مع�سكر
املنتخبني لي�سهم يف �إع��داده �م��ا ب�صورة
جيّدة للبطوالت التي ي�شاركان فيها ،حيث
اجتمعت اللجنة الفنيّة يف الإحتاد بح�ضور
رئي�سها الإنكليزي جون ويتل ورئي�س جلنة
امل�ست�شارين �أنور ج�سام ،مع مدرب منتخب
ال�شباب عماد حممد واملدير الإداري للمنتخب
ندمي كرمي وكذلك مع مدرب منتخب النا�شئني
�أحمد كاظم ومدير ق�سم التعليم والتطوير يف
اللجنة الفنية د.و�سام �صليوه للتباحث حول
�أف���ض��ل ب��رام��ج التح�ضري ال�ضامنة لنجاح

املنتخبني".
وق� �دّم م��درب منتخب ال�شباب ع�م��اد حممد
منهاجه ال�ت��دري�ب��ي لت�صفيات ك ��أ���س �آ�سيا
وب�ّي�نّ َ �أن "املرحلة املقبلة ق�صرية وحتتاج
�إىل م �ب��اري��ات ن��وع�ي��ة م�ك� ّث�ف��ة ت�سهم برفع
الأداء ال�ف�ن��ي ل�لاع �ب�ين ،وه ��ذا ال ي ��أت��ي �إال
بتطبيق ال�برن��ام��ج التدريبي" .ويخو�ض

منتخب ال�شباب مناف�ساته يف الت�صفيات
�ضمن املجموعة الثامنة التي ت�ضم الكويت
وا�سرتاليا والهند �إىل جانب العراق ّ
املنظم.
فيما قال ويتل "�سنقدم منهاج عماد حممد �إىل
دائرة املنتخبات للم�صادقة عليه والعمل على
تنفيذه" .يف حني �أكد امل�ست�شار �أنور ج�سام
على دع��م منتخب ال�شباب لتحقيق النتائج

الإيجابية يف البطوالت املقبلة.
من جهته قدّم مدرب منتخب النا�شئني �أحمد
ك��اظ��م منهاجه التح�ضريي لبطولة ك��أ���س
العرب الرابعة حتت  17عام ًا التي �ستقام
للفرتة م��ن � 23آب �إىل � 8أي�ل��ول  2022يف
مدينة وه��ران اجلزائرية ،وم��ا ترافقها من
حتدّيات تتم ّثل بق�صر فرتة الإعداد وتراجع
امل�ستوى البدين ب�سبب انقطاع الفريق عن
التدريبات منذ نهاية م�شاركته يف بطولة
غ��رب �آ��س�ي��ا ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف مدينة العقبة
الأردن��ي��ة .و�سلعب املنتخب النا�شئني يف
املجموعة الثالثة �إىل جانب املغرب وجزر
القمر وموريتانيا.
وقال رئي�س اللجنة الفنيّة جون ويتل "نعي
ج � ّي��د ًا ال���ص�ع��وب��ات ال �ت��ي مي� � ُّر ب�ه��ا اجل�ه��از
الفني اجلديد لكون البطولة قريبة واملالك
ال�ت��دري�ب��ي ب�ح��اج��ة ل�ل��وق��ت م��ن �أج ��ل و�ضع
مل�ساته ال�ف�ن� ّي��ة ،وم��ع ذل��ك فاللجنة الفنيّة
�ستقدم دعمها للمالك من �أج��ل جن��اح مهمة
الفريق وحتقيق امل�ستوى الطيب" .وتب ّنى
رئي�س جلنة امل�ست�شارين �أنور ج�سام مقرتح
املدرب ب�ضرورة مغادرة الفريق بوقت مب ّكر
�إىل اجل��زائ��ر م��ن �أج��ل ت�أقلم املنتخب على
الأج��واء ومن �أجل اال�ستقرار البدين خالل
التدريبات هناك ،وخو�ض مباراة جتريبية
مع �أحد املنتخبات امل�شاركة يف البطولة.
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الدبلوما�سية العراقية بعد � :2003إعادة توجيه �أم �ضياع البو�صلة؟
(الحلقة* )12 -
هن ��اك من يعتق ��د ،وقد يكون حم ّق� � ًا ،ب�أن
الني ��ة ل�ضرب الع ��راق وحتطي ��م قدراته
الع�سكري ��ة كان ��ت مب ّيت ��ة .ولك ��ن هذا لن
يربر منح الفر�ص ��ة للمرتب�صني بالعراق
«عل ��ى طبق من ذهب» واملقامرة والتعنت
�أم ��ام �أك�ب�ر تعبئ ��ة ع�سكري ��ة لأك�ب�ر قوة
يف العامل ج ��رت �أمام الأع�ي�ن ولي�س يف
اخلف ��اء .وه ��ي اىل جان ��ب كونه ��ا حملة
كان ��ت تتمتع اىل ح ّد م ��ا بغطاء ال�شرعية
الدولية ،فق ��د جتحفلت لديها جيو�ش من
ح ��وايل  35دولة ب�ضمنه ��ا  9دول عربية
(ال�سعودي ��ة وم�ص ��ر واملغ ��رب و�سوريا
وقط ��ر البحري ��ن وعم ��ان والإم ��ارات
والكوي ��ت) بل ��غ تع ��داد �أفراده ��ا ()750
الف� � ًا ،وحت ��ت �إمرته ��ا ( )1800طائ ��رة
حربي ��ة و( )3600دباب ��ة و�أك�ث�ر م ��ن
( )150قطع ��ة بحرية و�أغل ��ب تلك القطع
ت�ستخ ��دم �أحدث ما انتجته التكنولوجية
الع�سكرية حينها.
�صحي ��ح ان الوالي ��ات املتح ��دة وبدع ��م
بريطاين حاولت ا�ست�ص ��دار قرار �أممي
جديد م ��ن جمل�س الأمن الدويل بتخويل
احل ��رب قبي ��ل انته ��اء املدة الت ��ي حددها
ق ��رار  ،678ولك ��ن التلوي ��ح الفرن�س ��ي
وكذل ��ك الرو�س ��ي ،با�ستخ ��دام ح ��ق
النق�ض ،قوّ �ض املحاولة الأمريكية برغم
ح�صوله ��ا على ت�أيي ��د ثلثي ع ��دد �أع�ضاء
جمل�س الأمن �آنذاك ،فاكتفت مبا ت�ضمنه
ن�ص الق ��رار  .678ول ��و ا�ستمر ال�ضغط

الأمريكي حينه ��ا و�أ�ستخدم حق النق�ض
ل ��كان م ��ن �ش�أن ��ه ان ي�ض ��ع ما يعتق ��د �أنه
�شرعي ��ة احلرب وفق الق ��رار  678نف�سه
حتت الإ�ستفهام.
وللأمانة فقد �أخربين �أحد الدبلوما�سيني
املطلع�ي�ن حينه ��ا ب� ��أن املوق ��ف الرو�سي
والفرن�س ��ي املعار� ��ض للح ��رب لإخ ��راج
القوات العراقية م ��ن الكويت كان مقابل
وع ��ود نفطية مغرية ،ج ��رى توقيعها مع
اجلان ��ب الرو�س ��ي ومل توقع مع اجلانب
الفرن�س ��ي يف انتظ ��ار رف ��ع العقوب ��ات
الإقت�صادي ��ة عن العراق .وهو يعتقد ب�أن
التطمينات الفرن�سية والرو�سية �ساهمت
بتعنت �صدام ح�سني وعدم ان�سحابه يف
املدة املحددة بقرار .678
�أم ��ا بخ�صو� ��ص ال ��ر�أي �أو االفرتا� ��ض
القائ ��ل ب� ��أن الع ��راق مل يك ��ن ق ��ادر ًا على
�سح ��ب قطعات ��ه بكامله ��ا �ضم ��ن الوق ��ت
املح ��دد يف الق ��رار 678ل�سن ��ة ،1990
خوف� � ًا م ��ن �ضربه ��ا �أثن ��اء الإن�سح ��اب
وتدمريه ��ا ،فقد كان من �ش�أن الإعالن عن
الني ��ة يف �سحب تل ��ك القوات ،وحتى يف
اللحظات الأخرية م ��ن منت�صف ليلة 15
كانون الث ��اين ع ��ام � 1991أن يغري ،وال
نق ��ول يوقف ،احل ��راك الهائ ��ل وال�سعي
نح ��و احل ��رب ،وكان �سي�ض ��ع غطائه ��ا
ال�شرعي حتت ال�شك ��وك .وبالنتيجة فقد
كان ��ت الق ��وات العراقي ��ة ب ��كل �صنوفه ��ا
�صيد ًا �سه ًال وهي منت�شرة يف موا�ضعها،
ومل ت�سج ��ل ا�شتب ��اكات خط�ي�رة م ��ع
الق ��وات الأمريكي ��ة خ�ل�ال احل ��رب� .أما

 ح�سن الجنابي**

�ضربه ��ا على الطري ��ق اجلنوبي ال�سريع
�أثن ��اء ان�سحابه ��ا يف نهاي ��ة احل ��رب فقد
ي�صن ��ف باعتب ��اره جرمي ��ة ح ��رب لأنه ��ا
كان ��ت بحكم امل�ست�سلم ��ة وال متثل خطر ًا
عل ��ى الأط ��راف امل�شرتكة بالقت ��ال ،وهنا
باعتق ��ادي برزت النية املبيتة يف حتطيم
اجلي�ش العراقي ،بدل ان يكتفى بت�صفية
�صدام ح�س�ي�ن نف�سه لو�ضع نهاية للخطر
الذي كان ميثله على ال�سلم العاملي.
وب ��دون اخلو� ��ض التف�صيل ��ي ب�ش� ��أن
“م�شروعي ��ة” ق�ص ��ف ق ��وات التحال ��ف
املدم ��ر للقوات العراقي ��ة املن�سحبة (�أقر�أ
املهزوم ��ة �أي�ض� � ًا) ف� ��إن القان ��ون الدويل
الإن�س ��اين ،واتفاقي ��ات جني ��ف اخلا�صة
ج ��زء �أ�سا�س ��ي منه ،وهي تعن ��ى بتغطية
احل ��روب وواج ��ب حماي ��ة الأ�س ��رى
واملدني�ي�ن وجمي ��ع الأ�شخا� ��ص الذين ال
ميثل ��ون خط ��ر ًا يف الأعم ��ال العدائي ��ة،
وته ��دف اىل جتن ��ب همجي ��ة احل ��روب
وحماي ��ة ا�ؤلئ ��ك الذي ��ن توقف ��وا ع ��ن

مناخ تر�سيم حدود الإمبراطوريات

 غ�سان �شربل
ال�صي ��ف الهبٌ ور�سالت ��ه �صريحة؛ على �س ��كان الكوكب
�إنق ��اذ �أنف�سهم قبل ف ��وات الأوان .عليهم التقاط الر�سائل
التي ت�شكلها الأعا�ص�ي�ر والفي�ضانات وحرائق الغابات.
التغ�ي�ر املناخ ��ي �سيزع ��زع ا�ستق ��رار الع ��امل� ،سي�ضرب
املحا�صيل و�سيجعل بع�ض الأماكن غري �صاحلة للعي�ش،
�سيت�سب ��ب يف هجرات وا�سع ��ة ورمبا بح ��روب لتقا�سم
املي ��اه واملوا�سم� .إنها مع�ضلة عاب ��رة للحدود ،معاجلتها
تف ��وق ق ��درات احلكوم ��ات كب�ي�رة كان ��ت �أم �صغ�ي�رة.
وا�ستم ��رار جتاه ��ل الأخط ��ار املقرتب ��ة يعن ��ي �أن الأهل
�سيرتك ��ون �أوال َده ��م و�أحفاده ��م يف عه ��دة �أزم ��ات تهدد
خب َزهم وفر�ص عملهم وا�ستقرار دولهم� .شيء �إذا ح�صل
ي�شب ��ه اخليان ��ة للم�ستقب ��ل ،لك ��ن معاجلة مع�ضل ��ة بهذا
احلج ��م حتتاج �إىل ثقافة �أخ ��رى ومناخ خمتلف ،حتتاج
�إىل حكوم ��ات �أقل �شراه ��ة ،و�إىل �سيا�س ��ات �أكرث تعق ًال،
و�إىل �أ�صح ��اب ق ��رار يقدمون ال�شع ��ور بامل�س�ؤولية على
ج�شع االنت�صار وتلميع الأدوار.
مو�ض ��وع التغ�ي�ر املناخ ��ي ال يدخ ��ل يف ب ��اب الرفاهية،
واال�ستم ��رار يف جتاهله ي�شبه قيام امل ��رء بقطع الغ�صن
الذي يق ��ف عليه .راودنا التف ��ا�ؤل يف ال�سنوات الأخرية
ح�ي�ن انعق ��دت قم ��م ح ��ول اخلط ��ر املق�ت�رب و�أع ��دت
ا�سرتاتيجيات وقطعت تعهدات ،وكدنا ن�صدق �أن التغري
املناخ ��ي �سيحت ��ل �ص ��دارة الأولوي ��ات ل ��دى احلكومات
الكب�ي�رة وال�صغ�ي�رة ،لكنن ��ا وقعنا فج� ��أة يف عامل مريع
يك�ش ��ف �أن ح�سابات كب ��ار الالعبني �ست� ��ؤدي �إىل تغيري
الأولوي ��ات الت ��ي توهمن ��ا اقرتابه ��ا .ه ��ا نح ��ن نعي� ��ش
يف ع ��امل يعط ��ي الأولوي ��ة املطلقة لإع ��ادة تر�سيم حدود
الإمرباطوري ��ات� .إن ��ه �أخطر من ��اخ دويل لي�س فقط منذ
انهي ��ار ج ��دار برل�ي�ن وانتح ��ار االحت ��اد ال�سوفياتي بل
�أي�ض ًا منذ احلرب العاملية الثانية.
�إع ��ادة تر�سي ��م ح ��دود الإمرباطوري ��ات تعب�ي�ر مقل ��ق
وخمي ��ف ،وجتارب التاريخ �صريحة :الرت�سيم ال يتم �إال
بالدم وطح ��ن دول وتبديد ميزانيات هائلة مع ما يرافقه
م ��ن �أنه ��ار من ال ��دم و�أمواج م ��ن الالجئ�ي�ن .ال نبالغ �إذا
قلن ��ا �إن القل ��ق ينه�ش الع ��امل اليوم .املناط ��ق التي كانت
تعترب نف�سها ج ��زر ا�ستقرار تتح�س�س جهوزية جيو�شها
وت�ضاع ��ف ميزانياتها الدفاعي ��ة وتخ�شى على مواطنيها
من انقطاع �سلع ال بد منها لرد اجلوع �أو ال�صقيع.
ه ��ل يدفع العامل اليوم َ
ثمن اخل ��دع التي اعتمدتها الدول
الك�ب�رى يف �سيا�ساته ��ا مقدم ��ة هاج� ��س االنت�ص ��ار على
ح�ساب ��ات اال�ستقرار؟ هل خدع الغرب مث�ل ً�ا رو�سيا يوم
خرجت م ��ن ركام االحتاد ال�سوفيات ��ي؟ وهل كان عاجز ًا
ع ��ن اج�ت�راح �صيغ ��ة مو�سع ��ة ومرن ��ة لإط ��ار �أوروب ��ي
يت�س ��ع لرو�سيا املجروحة وتركيا املجروح ��ة �أي�ض ًا؟ هل
ت�صرف ��ت الإمرباطوري ��ة الأمريكية ب ��روح اخلدعة حني
راح ��ت حت ��رك بي ��ادق حل ��ف «النات ��و» باجت ��اه �أرا�ضي
رو�سي ��ا امل�صابة تاريخي ًا بعقدة احل�ص ��ار والتي ترف�ض
الإقام ��ة �إال يف عهدة رجل قوي؟ ال ي�شعر القوي املنت�صر
باحلاج ��ة �إىل اال�ستم ��اع �إىل ال�ضعي ��ف .يغ ��رق الق ��وي
يف حري ��ر قوته ويتجاه ��ل الدرو�س الت ��ي تركها �صعود
الإمرباطوري ��ات وانهياره ��ا� .أنا من القائل�ي�ن �إن الغرب
مل يح�سن التعامل م ��ع رو�سيا اليتيمة ،لكن هذا القول ال
يربر ال�سلوك احلايل لرو�سيا بوتني والذي حتول عقاب ًا
لأوكرانيا والعامل مع ًا.

ه ��ل ميكن احلديث ع ��ن خدعة رو�سي ��ة ن�سجها فالدميري
بوت�ي�ن من ��ذ تولي ��ه عر� ��ش القيا�ص ��رة يف بداي ��ة الق ��رن
احل ��ايل؟ ه ��ل خ ��رج الكولوني ��ل جمروح� � ًا م ��ن ال ��ركام
ال�سوفيات ��ي و�أخف ��ى ع ��ن الع ��امل م�ش ��روع الث� ��أر الكبري
واالنق�ل�اب الكبري؟ هل ا�ستفاد بوتني من ان�شغال �أمريكا
بال ��رد على هجم ��ات � 11سبتمرب (�أيل ��ول) وغزو العراق
و�أفغان�ست ��ان ليع ��د جي�ش ��ه وجمتمع ��ه لالنق�ضا�ض على
الغرب يف ال�ساع ��ة املنا�سبة؟ وهل كانت فر�صته الذهبية
الأوىل عل ��ى �أر� ��ض �سوري ��ا وحتدي ��د ًا يف  2013ح�ي�ن
امتن ��ع باراك �أوباما عن تنفي ��ذ تهديده بالتدخل ع�سكري ًا
رد ًا على انتهاك «اخلط الأحمر» الكيماوي؟ ثمة من يعتقد
�أن بوتني وريث نهج القيا�صرة ونهج �ستالني مع ًا والذي
يعترب الغرب خطر ًا وفا�سد ًا ومف�سد ًا ف�سر تراجع �أوباما
ب�أنه الدلي ��ل على �أن الإمرباطوري ��ة الأمريكية تعبت من
حروبها و�أثقالها ،و�أن الغرب بد�أ رحلة االنحدار .ويرى
ه� ��ؤالء �أن ا�ستعادة القرم ارتكزت عل ��ى �شعور الكرملني
ب� ��أن �أني ��اب الإمرباطوري ��ة الأمريكية تك�س ��رت �أو تكاد،
وله ��ذا امتحنه ��ا يف مو�ضوع الق ��رم يف ال�سن ��ة التالية،
وح�ي�ن ر�سب ��ت تق ��دم يف  2015للتدخ ��ل ع�سكري� � ًا يف
�سوريا.
تذرع ��ت �أمريكا بخط ��ر ال�صعود ال�صين ��ي لال�ستقالة من
ال�شرق الأو�سط .كان بوتني يف هذا الوقت يعد اخلرائط
ويجري ح�سابات الغاز واحلب ��وب وامل�ضائق والبحار.
كان يف الوق ��ت نف�سه ين�سج �صداقات وحتالفات .ولي�س
غريب ًا �أنه اخت ��ار �إعالن �صداقة بال حدود مع ال�صني قبل
�إطالق ��ه الهجوم الكب�ي�ر يف �أوكرانيا ،م ��درك ًا �أن �أوروبا
هي املمر الإلزامي لالنقالبات الكربى .وجاءت العا�صفة
الت ��ي �أطلقته ��ا زي ��ارة بيلو�س ��ي �إىل تاي ��وان لرت�س ��خ
االنطباع ب�أن الع ��امل انزلق �إىل مرحلة �شديدة اخلطورة
ال مبالغ ��ة يف و�صفه ��ا ب�أنها مرحلة �إع ��ادة تر�سيم حدود
الإمرباطوريات .فال�صني التي هاجمت العامل حتت الفتة
«احلزام والطري ��ق» حر�صت على تذك�ي�ر الإمرباطورية
الأمريكية ب�أنها لي�ست فقط القوة االقت�صادية الثانية يف
الع ��امل ،بل هي �أي�ض ًا ق ��وة نووية بجي�ش جرار ميتلك ما
يكفي للدفاع عن امل�صالح والدور.
�إنه ��ا لعب ��ة ك�ب�رى وخط ��رة ت ��دور عل ��ى امت ��داد العامل.
مبارزة مكلف ��ة ومفتوحة يقت�ض ��ي التعاي�ش معها وجود
حكوم ��ات ق ��ادرة وجريئ ��ة وعاقل ��ة ،حكوم ��ات ق ��ادرة
عل ��ى �صيان ��ة ا�ستقراره ��ا وم�صاحلها وترتي ��ب �أوراقها
وتوظيف مواردها و�صداقاتها .ويف زمن تر�سيم حدود
الإمرباطوريات ال ي�ستطيع �أهل ال�شرق الأو�سط تنا�سي
ال ��دول املتربمة بح ��دود خرائطها احلالي ��ة .ر�أينا �سلوك
تركي ��ا التي حاولت تنظيم انق�ل�اب كبري يف املنطقة �إبان
م ��ا �سم ��ي «الربيع العرب ��ي» .ر�أين ��ا كيف �ص ��ارت �إيران
تمُ �سك بقرار �أربع عوا�صم عربية .املا�ضي الإمرباطوري
ين ��ام وي�ستفي ��ق .ير�س ��ل �إىل احلا�ضر م ��رارات وثارات
وم�شاريع انقالبات.
ال�صي ��ف اله ��ب .واالن�شغ ��ال بارتف ��اع ح ��رارة الأر� ��ض
تراج ��ع� .إننا نندف ��ع يف اجتاه ارتفاع ح ��رارة النزاعات
الدولية يف مناخ تر�سيم ح ��دود الإمرباطوريات� .صيف
الهب خ�صو�ص ًا بعدما فتح بوتني جروح الإمرباطوريات
على م�صراعيها.
عن ال�شرق االو�سط

امل�شاركة يف احل ��رب .ومن الوا�ضح بان
القوات العراقية املن�سحبة من الكويت مل
تعد م�شاركة باحل ��رب وقد القت �سالحها
او ترك ��ت الأ�سلح ��ة وان�سحب ��ت .ولذلك
ف�أن ��ا اعتق ��د ،وبرغ ��م امل�س�ؤولي ��ة التي ال
لب�س فيها التي يتحملها �صدام ح�سني عن
جرميتي احتالل الكوي ��ت واحلرب ،ف�إن
الهمجي ��ة الت ��ي �أظهرتها ق ��وات التحالف
يف تدم�ي�ر الف ��رق الع�سكري ��ة والأف ��راد
املن�سحبني متثل انتهاكاُ �صارخ ًا لقوانني
احل ��رب الت ��ي تنظمه ��ا اتفاقي ��ات جنيف
.1949
م ��ن امل�ستغ ��رب ،ب ��ل الأك�ث�ر غراب ��ة ،م ��ا
ورد يف مذك ��رات جيم� ��س بيك ��ر ،عل ��ى
ل�س ��ان الأم�ي�ر بن ��در ب ��ن �سلط ��ان �سفري
ال�سعودي ��ة يف وا�شنط ��ن حينه ��ا ،ه ��و
اخل ��وف ال�سع ��ودي م ��ن جناح مب ��ادرة
الفر�ص ��ة الأخ�ي�رة جل ��ورج بو� ��ش التي
كان ��ت ق ��د ت�سف ��ر ع ��ن �سح ��ب الق ��وات
العراقي ��ة م ��ن الكوي ��ت ،مما يعن ��ي بقاء

القدرات الع�سكرية العراقية دون تدمري.
لذل ��ك �سع ��ى ال�سف�ي�ر ال�سع ��ودي ،املتنفذ
كث�ي�ر ًا يف وا�شنط ��ن ،اىل ثن ��ي جيم� ��س
بيكر ع ��ن زيارة بغداد املقرتح ��ة واللقاء
ب�صدام ح�سني ،كجزء من مبادرة جورج
بو�ش ،وتخويفه من �إحتمال قيام �صدام
ح�سني ب�إحتجازه رهين ًة يف بغداد .ويق ّر
جيم�س بيكر ب�أن ا�ستعداده لزيارة بغداد
كان قد ت�ض ��اءل كثري ًا بعد لقاءه مع بندر
بن �سلطان!
م ��ن غرائ ��ب ال�سيا�س ��ة يف املنطق ��ة
العربي ��ة املبت�ل�اة ب ��كل عوام ��ل التوت ��ر
وال�صراع ��ات ،وعل ��ى خلفي ��ة ال�ص ��راع
العرب ��ي الإ�سرائيل ��ي وانته ��اك احلقوق
الفل�سطينية ،هو �أن حجم الت�آمر العربي
كان فاقع� � ًا وكب�ي�ر ًا �ض ��د نف�س ��ه� ،إن �صح
التعبري .فالدول “الثورية” التي حكمها
انقالبي ��ون ع�سك ��ر ب�شع ��ارات القومي ��ة
وحترير فل�سطني ومعاداة الغرب ،كانت
منهمك ��ة يف القت ��ال والتناف� ��س يف �أكرث

م ��ن �ساحة ب�ي�ن بع�ضه ��ا البع� ��ض الآخر
 ،كالع ��راق و�سوري ��ا وليبي ��ا ،اىل جانب
�صراعه ��ا الإيديولوج ��ي وال�سيا�سي مع
ال ��دول املحافظ ��ة وامل َلكي ��ة ،وم ��ع م�صر
ال�سادات بعد زيارة القد�س وما تبع ذلك.
وعند �إندالع احل ��رب العراقية-الإيرانية
“حلماية البوابة ال�شرقية” مو ّلت الدول
املحافظ ��ة ،دول اخللي ��ج بالأخ� ��ص ،تلك
احل ��رب وفتح ��تْ لها خزائنه ��ا وموانئها
ومطاراته ��ا فا�ستم ��رت احل ��رب ثماني ��ة
�أعوام كمحرقة ب�شرية دون حتقيق �شيء
ملمو� ��س عل ��ى اخلارط ��ة ع ��دا اخل�سائر
الب�شري ��ة واملادي ��ة .و�أن املمولني العرب
للح ��رب العراقية-الأيرانية ه ��م �أنف�سهم
من ق ��ام بتمويل ح ��رب التحالف الدويل
�ض ��د الع ��راق لتحري ��ر الكوي ��ت .ويورد
جيم�س بيك ��ر يف مذكراته بع�ض الأرقام
ع ��ن متوي ��ل احل ��رب لع ��ام  1991منه ��ا
متوي ��ل �سعودي بل ��غ ( )1.1مليار دوالر
�شهري� � ًا �إ�ضاف ��ة اىل ملي ��ار و 800مليون
م�ساع ��دة لرتكي ��ا و�صناعاته ��ا الدفاعي ��ة
عل ��ى م ��دى خم�س ��ة �سن ��وات ،و()800
ملي ��ون دوالر م�ساع ��دة اىل دول اورب ��ا
ال�شرقية لتعوي�ض ارتفاع ا�سعار الطاقة
ب�سب ��ب احل ��رب ،ومتوي ��ل كويت ��ي بل ��غ
( )400مليون دوالر �شهريا كلفة مبا�شرة
لبق ��اء القوات يف ال�صح ��راء ،اىل جانب
( )950ملي ��ون دوالر اىل تركي ��ا ودول
�شرق اوربا ...وغري ذلك.
كان ��ت الدبلوما�سية العراقية منذ احتالل
الكويت حتى �سقوط نظام �صدام ح�سنب

فا�شل ��ة بامتياز .ق ��د ال يعود ه ��ذا الف�شل
ل�ضعف يف الإمكانيات ،وهو وارد نتيجة
َق ْ�صر الوظائف على احلزبيني واملوالني،
ب ��ل يرتب ��ط �أ�سا�س� � ًا بطبيع ��ة احلك ��م
الدكتات ��وري الذي انعدمت فيه �أية نافذة
ح ��رة للتفاعل من خاللها م ��ع �آراء �صدام
ح�سني ا َ
حل َجرية ب�ش�أن العامل والأحداث.
فه ��و ال ي�سمع �إال نف�س ��ه ،و�أتخيله يعطي
تعليمات ��ه البات ��ة والقاطعة م� � ّر ًة واحدة
وب�ص ��ورة ال ت�ش ��ي ب� ��أن �أمره ��ا قاب ��ل
للمراجعة .ومع الأجواء الأمنية املحيطة
ب ��ه واملعني ��ة بحرا�ست ��ه ،رمب ��ا حتى من
اله ��واء ،ف� ��إن خوف القائم�ي�ن على تنفيذ
�أوام ��ره م ��ن الع ��ودة الي ��ه لتغي�ي�ر ر�أيه
النافذ يك ��ون متوقع ًا ب ��ل وتلقائي ًا ،وهو
م ��ا مينعهم قطع ًا من املغامرة يف حماولة
�إثبات خط�أ �آرائه.
م ��ن �أكرث النم ��اذج املعروفة ع ��ن تعاطيه
م ��ع ح ��وادث من ه ��ذا الن ��وع ه ��و القتل
ال�شنيع لوزير ال�صحة د .ريا�ض ح�سني،
املع ��روف بقربه م ��ن �أحمد ح�س ��ن البكر
حينها ،والذي كانت له �آراء مل ي�ست�س ْغها
�صدام ح�س�ي�ن ،ف�أعفاه م ��ن من�صبه ومن
ث ��م �أعتقل وقت ��ل دون توجي ��ه تهمة� ،أي
�أن ��ه مل يعر�ض عل ��ى حمكم ��ة ،وكان ذلك
يف �أواخ ��ر ع ��ام ( 1982يتي ��ح حم ��رك
غوغل الإطالع على �شهادات بع�ض �أفراد
عائلته).
*�أجزاء من كتاب عن وزارة الخارجية
�سين�شر قريب ًا
**وزير و�سفير �سابق

التغيير ال�سيا�سي في العراق :الممكن الم�ستع�صي
هن ��اك �ش ��به �إجم ��اع ح ��ول حتمي ��ة التغي�ي�ر يف
الع ��راق للخ ��روج م ��ن حال ��ة الف�ش ��ل واالنغ�ل�اق
ال�سيا�سي والت�أزم املت�صاعد ،لكن التحدي الأكرب
هو ال�ضبابية حول كيفية التغيري ومدى التحول
ال�سيا�س ��ي وب�أي اجتاه ،خا�ص ��ة بالن�سبة للقوى
املعار�ضة للنظام احلايل.
وعلى الرغم من �أن مفردة التغيري قد كرث تداولها
م�ؤخر ًا من خمتلف الفرقاء يف العملية ال�سيا�سية،
�إال �أن واقع الأم ��ور يدل على هالمية هذا التغيري
الذي تتح ��دد مالحم ��ه ح�سب تط ��ورات ال�صراع
امل�ستمي ��ت لال�ستحواذ عل ��ى ال�سلطة ب�ي�ن التيار
ال�ص ��دري والإط ��ار التن�سيقي ال�شيع ��ي .فريتفع
�سق ��ف التغي�ي�ر بارتفاع ح ��دة اخلط ��اب الثوري
لل�ص ��در ،وينخف�ض كلما ت�سهل ��ت الأمور لتحقيق
�ش ��روط ال�ص ��در ،بينم ��ا تبق ��ى الق ��وى الوطنية
املعار�ضة فاقدة للمب ��ادرة ويف حالة انقياد وراء
ت�صاع ��د الأحداث مكتفية باتخ ��اذ املواقف اله�شة
ب ��دون دع ��م �أو حت�شي ��د �شعب ��ي وا�ض ��ح .وبهذا
ترتهن عملية التغيري الذي طال انتظار العراقيني
له ��ا ب�صراع بني ق ��وى �سيا�سي ��ة حاكمة هي جزء
�أ�سا�سي من النظام ال�سيا�سي الفا�شل نف�سه.
وم ��ا يزيد من خط ��ورة هذا الأمر ه ��و عدم ن�ضج
النقا�ش يف الف�ض ��اء العام حول التغيري املطلوب
ملعاجل ��ة جوه ��ر الأزم ��ة امل�ستم ��رة يف النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي ،مب ��ا ال يتج ��اوز الط ��رح املقت�ض ��ب
ملح ��اوالت التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة الت ��ي بادرت
اليها الق ��وى ال�سيا�سية احلاكمة بعد احتجاجات
ت�شرين 2019؛ومنها اللجنة التي �شكلها جمل�س
الن ��واب وف ��ق امل ��ادة  142م ��ن الد�ست ��ور الت ��ي
تت�ضمن �آلية انتقالية وم�ؤقتة  -تبقى نافذة حلني
حتقيق �أهدافها وتنتهي مبج ��رد �إمتام العمل بها
– لإج ��راء تعدي�ل�ات �شاملة للد�ستور عرب جلنة
يف جمل�س الن ��واب الذي ي�صادق على تو�صياتها
بالأغلبي ��ة املطلق ��ة ،ث ��م يوافق عليه ��ا ال�شعب يف
اال�ستفتاء ب�أغلبية امل�صوتني مع عدم رف�ض ثلثي
ع ��دد امل�صوتني يف ثالث حمافظ ��ات عراقية.وقد
�أعلنت هذه اللجنة انته ��اء �أعمالها بالتوافق على
تعديالت «غري خالفية وت�سهم يف ا�صالح العملية
ال�سيا�سية» ،منها تقليل �أع�ضاء املجل�س ،وتعديل
تعري ��ف الكتلة الأكرب لت�سهي ��ل ت�شكيل احلكومة،
و�إ�صالح ال�سلط ��ة الق�ضائية ،وتعديل �صالحيات
وانتخاب ��ات جمال�س املحافظات واملحافظ ،بينما
مل تتف ��ق اللجنة حول م ��واد خالفي ��ة خا�صة تلك
املتعلق ��ة بامل ��ادة  140ح ��ول املناط ��ق «املتن ��ازع
عليها».
كذل ��ك �شكل ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة جلن ��ة �أخرى
وف ��ق امل ��ادة  126الت ��ي تت�ضم ��ن �آلي ��ة دائم ��ة –
بكونه ��ا م ��ادة �أ�صلي ��ة يف الد�ست ��ور – لتعدي ��ل
الد�ست ��ور بع ��د موافق ��ة ثلث ��ي �أع�ض ��اء جمل� ��س
الن ��واب وموافق ��ة ال�شعب عرب اال�ستفت ��اء العام،
لك ��ن ب�شرط عدم تعديل �صالحي ��ات الأقاليم التي
ال تك ��ون داخلة �ضمن االخت�صا�ص ��ات احل�صرية
لل�سلطات االحتادية .وق ��د ا�ستكملت هذه اللجنة
مقرتحاتها الت ��ي �شملت ت�شكي ��ل جمل�س االحتاد
وحتدي ��د �صالحياته ،وتو�سيع �صالحيات رئي�س
اجلمهوري ��ة ،وتقلي ��ل ع ��دد الن ��واب ،وتعديالت
ق�ضائي ��ة ،ولطريق ��ة ت�شكي ��ل احلكومة،بينم ��ا مل
تتطرق اىل عالقة املرك ��ز بالإقليم .كذلك ت�ضمنت
مقرتحات اللجنة �صالحي ��ة حل الربملان من دون
احلاج ��ة �إىل ت�صوي ��ت �أع�ضائ ��ه ،يف مقابل قدرة
الربمل ��ان على �سحب الثقة من الرئا�ستني وذلكمن
�أج ��ل خل ��ق ن ��وع م ��ن الت ��وازن ب�ي�ن ال�سلطت�ي�ن
الت�شريعية والتنفيذية.
�إن ه ��ذه التجرب ��ة يف حماول ��ة �إ�ص�ل�اح النظ ��ام
ال�سيا�سي عرب �إج ��راء التعديالت الد�ستورية من
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داخ ��ل منظومة احلكم قد �أثبت ��ت ف�شلها ،من جهة
ب�سب ��ب ع ��دم توافق الق ��وى ال�سيا�سي ��ة احلاكمة
عل ��ى متابع ��ة �إج ��راءات التعدي�ل�ات الد�ستورية
املقرتحة ،وم ��ن جهة �أخرى ب�سب ��ب ق�صور مدى
التعديالت املطروح ��ة يف حتقيق �إ�صالح حقيقي
يف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي .فال�سب ��ب اجلوه ��ري يف
ف�شل النظام ال�سيا�سي احلايل لي�س عرب ت�سيي�س
قرارات املحكمة االحتادية ل�صالح طرف �سيا�سي
دون الآخ ��ر� ،أو يف ع ��دم و�ضوح تعري ��ف الكتلة
الأك�ب�ر لت�شكيل احلكومة� ،أو حتى يف �صالحيات
جمال� ��س املحافظات وانتخابهم للمحافظ ،بل هو
بالدرج ��ة الرئي�س ��ة ب�سبب تغوّل �سلط ��ة الربملان
– وم ��ن خالله �سلطة الأحزاب ال�سيا�سية  -على
ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة والق�ضائي ��ة
للدول ��ة العراقي ��ة .الق�ص ��ور الأه ��م يف النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ه ��و يف ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة
الت ��ي هي فري�سة لربملان منق�س ��م يتخذ التوافقية
واملحا�ص�ص ��ة �أ�سا�س� � ًا لتقا�س ��م النف ��وذ عل ��ى
احلكومة ،والعلة هي يف الد�ستور العراقي الذي
�أعط ��ى �سلط ��ة �شبه مطلقة للربمل ��ان الذي ت�سيطر
علي ��ه �أح ��زاب تعك� ��س االنق�سام ��ات املتعددة يف
املجتمع العراقي ،بينم ��ا تكون احلكومة �ضعيفة
ورئي� ��س ال ��وزراء �شب ��ه م�شل ��ول �أم ��ام القي ��ود
الد�ستورية للربملان و�أحزابه املتحا�ص�صة.
فالنظ ��ام ال�سيا�س ��ي احل ��ايل مين ��ح جمل� ��س
الن ��واب �سلط ��ات وا�سع ��ة يهيم ��ن فيه ��ا عل ��ى
اجلان ��ب التنفي ��ذي م ��ن الدول ��ة ع�ب�ر انتخاب ��ه
لرئي� ��س اجلمهوري ��ة ،وا�ش�ت�راط حي ��ازة ثقت ��ه
عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء ،وموافقت ��ه عل ��ى برنامج
احلكوم ��ة وال ��وزراء منفردي ��ن ،وعل ��ى تعي�ي�ن
وكالء ال ��وزارات وال�سف ��راء و�أ�صحاب الدرجات
اخلا�ص ��ة ورئي� ��س �أركان اجلي� ��ش ومعاوني ��ه
ومن ه ��م مبن�صب قائ ��د فرقة فما ف ��وق ،ورئي�س
جه ��از املخاب ��رات الوطن ��ي ،ور�ؤ�س ��اء الأجه ��زة
الأمنية .وحي ��ث ي�ستطيع الربمل ��ان �إعفاء رئي�س
اجلمهورية وم�س�ؤويل الهيئ ��ات امل�ستقلة و�إقالة
رئي� ��س جمل�س الوزراء و�أي م ��ن الوزراء� ،إال �أن
الطريق ��ة الوحيدة حلل الربمل ��ان هي عرب موافقة
�أغلبي ��ة �أع�ضائ ��ه� .أم ��ا ال�سلطة التنفيذي ��ة املمثلة
برئي�س اجلمهورية وجمل�س الوزراء فهي لي�ست
فق ��ط مه ��ددة بالإقالة من قبل الربمل ��ان وامنا ذات
�صالحيات م�شتتة ومقي ��دة؛ فرئي�س اجلمهورية
من�صبه �شريف بالدرج ��ة الرئي�سية وب�صالحيات
�شب ��ه معدومة ،بينما تكون �سلطة رئي�س الوزراء
مقي ��دة عل ��ى ال ��وزراء ف�ل�ا ي�ستطي ��ع �إقالته ��م �إال
مبوافقة الربمل ��ان ،وتكون عملية اتخاذ القرارات
يف املجل�س عرب الت�صوي ��ت مبوافقة الأغلبية �أو
ب�أغلبي ��ة ثالث ��ة �أخما�س �أ�ص ��وات احلا�ضرين يف
املو�ضوعات ذات الطاب ��ع الإ�سرتاتيجي .فعندما
يك ��ون ال ��وزراء ميثل ��ون الأح ��زاب يف الربمل ��ان

ح�سب املحا�ص�صة ،يكون من ال�صعب على رئي�س
الوزراء حما�سبتهم وال ي�ستطيع اتخاذ القرارات
يف جمل�س الوزراء من دون موافقة الأحزاب يف
الربملان.
�إن ه ��ذا الق�صور يف التوازن ب�ي�ن �سلطة الربملان
وال�سلط ��ة التنفيذي ��ة لي�ست حالة فري ��دة خا�صة
بالنظ ��ام ال�سيا�س ��ي العراق ��ي فق ��ط ،ب ��ل هن ��اك
جتارب ل ��دول عديدة عانت م ��ن م�شاكل مماثلة–
ول ��و بدرج ��ة �أق ��ل �ش ��دة م ��ن احلال ��ة العراقية -
و�سع ��ت لعالجها بدرج ��ات خمتلفة م ��ن النجاح.
ولع ��ل جترب ��ة التعدي ��ل الد�ست ��وري ال ��ذي �أنتج
اجلمهوري ��ة الفرن�سي ��ة اخلام�س ��ة يف 1958
ه ��ي �أكرث ه ��ذه التج ��ارب دالل ��ة ،ف�شرعي ��ة نظام
اجلمهوري ��ة الفرن�سية الرابع ��ة ()1958-1946
كان ��ت قد تقو�ضت يف �أع�ي�ن الناخبني الفرن�سيني
بحي ��ث كان حت ��ى ال�سيا�سيني الذي ��ن دافعوا عن
ه ��ذا النظ ��ام ينظ ��رون الي ��ه مبزيج م ��ن ال�سخط
والي�أ� ��س .فق ��د كانت الأزم ��ات الوزارية م�ستمرة
(مبع ��دل حكوم ��ة كل �ست ��ة �أ�شهر)،وهناك �ضعف
مزم ��ن يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سي ��ة الفرن�سية التي
�أ�صابت �سلطة الدول ��ة بال�شلل و�أدت اىل امل�شاكل
يف اجلي� ��ش وامل�ستعم ��رات واىل اال�ضطراب ��ات
االجتماعية واختالل اال�ستقالل الوطني .لقد حدد
اجلرنال ديغول – بطل حترير فرن�سا من النازية
يف احل ��رب العاملي ��ة الثانية – مكام ��ن اخللل يف
اجلمهوري ��ة الرابعة ب�أن الد�ستور �أعطى للربملان
�سلط ��ة �أكرث من الالزم ما �أدى اىل �ضعف ال�سلطة
التنفيذية وعدم ا�ستقرار احلكومة التي �أ�صبحت
حت ��ت رحمة الأحزاب املت�صارعة ،لذلك كان احلل
عن ��ده هو عرب تقوية ال�سلطة التنفيذية لت�ستطيع
�أن حتكم الدولة بفاعلية وتفر�ض الطاعة على كل
املجاميع التي ميكن �أن تقو�ض �سلطة الدولة مبا
يف ذل ��ك الأحزاب والق ��وى املجتمعية ال�ضاغطة،
بل وحت ��ى اجلي� ��ش ال ��ذي كان خ ��ارج ال�سيطرة
ويهدد متا�سك الدولة.
مل يتن ��ازل زعماء �أحزاب الربمل ��ان املتنازعني عن
�سلطتهم ب�سهولة ،بل اقت�ضى الأمر مترد اجلي�ش
الفرن�س ��ي يف اجلزائ ��ر املُ�ستع َم ��رة واحتماليات
احل ��رب االهلي ��ة لك ��ي يقبل ��وا بع ��ودة اجل�ن�رال
ديغ ��ول اىل احلك ��م ال ��ذي ا�شرتط تغي�ي�ر النظام
ال�سيا�س ��ي م ��ن الربمل ��اين اىل �شب ��ه الرئا�س ��ي
ع�ب�ر تدعيم �سلط ��ة رئي�س اجلمهوري ��ة وتو�سيع
�صالحيات ��ه ،فت ��م تغي�ي�ر د�ستور الب�ل�اد من دون
الت�صويت يف الربملان بل عرب اال�ستفتاء ال�شعبي
املبا�شر حيث فاز ب�أغلبية ا�صواته ال�ساحقة.
الق�ص ��ور امله ��م الث ��اين يف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
العراق ��ي هو يف العالقة غري املتوازنة بني املركز
والإقلي ��م وب�ي�ن املرك ��ز وبقي ��ة املحافظ ��ات غ�ي�ر
املنتظم ��ة يف �إقلي ��م .وجزء من ه ��ذا الق�صور هو
ع�ب�ر خل ��ل يف تنفيذ فق ��رات الد�ست ��ور العراقي،

فالإقلي ��م يتج ��اوز عل ��ى العديد م ��ن ال�صالحيات
احل�صري ��ة للحكوم ��ة االحتادي ��ة الت ��ي حدده ��ا
الد�ست ��ور مثل ال�سيط ��رة على املناف ��ذ احلدودية
وتواج ��د الق ��وات امل�سلح ��ة للدف ��اع ع ��ن ح ��دود
الع ��راق و�إ�ص ��دار االقام ��ات للأجان ��ب وتنظي ��م
ال�سيا�س ��ة التجارية .كذل ��ك هناك �أم ��ور �إ�شكالية
يف الد�ست ��ور ي�ستوج ��ب تعديلها مث ��ل مو�ضوع
«املناطق املتن ��ازع عليها» والت ��ي �أثبتت التجربة
العملي ��ة انه ��ا �أزم ��ة متفاقم ��ة ُت�ستخ ��دم لالبتزاز
ال�سيا�سي وال ميكن حلها مبا ن�ص عليه الد�ستور
احل ��ايل عرب التطبي ��ع واالح�صاء ث ��م اال�ستفتاء،
بالإ�ضاف ��ة اىل �إزال ��ة الغمو� ��ض ح ��ول م�شارك ��ة
الأقالي ��م يف �إدارة اجلم ��ارك وملف ��ات الطاق ��ة
واملي ��اه م ��ن حيث �أنه ��ا �أم ��ور �سيادي ��ة والبد �أن
تك ��ون م ��ن ال�صالحي ��ات احل�صري ��ة للحكوم ��ة
االحتادي ��ة خا�ص ��ة يف ظ ��ل دخ ��ول ه ��ذه امللفات
يف �صل ��ب ال�صراع ��ات الإقليمي ��ة والدولية.ويف
الوقت نف�سه ت�ش ��كل العالقة الالمركزية امل�شوهة
بني املركز واملحافظات �أحد �أوجه الق�صور املهمة
يف النظ ��ام ال�سيا�سي احلايل ،وال ��ذي ينبغي �أن
يعاجل ��ه م�سار التغيري املطل ��وب عرب فك التداخل
يف ال�صالحيات بني ال�سلطة االحتادية وجمال�س
املحافظ ��ة واملحافظ�ي�ن ،فيت ��م حتدي ��د �صالحي ��ة
جمال� ��س املحافظات لتك ��ون رقابي ��ة وتخطيطية
فق ��ط ،فيم ��ا يت ��م تفعي ��ل �صالحي ��ة املحافظ�ي�ن
التنفيذية مبا فيها تعي�ي�ن و�إقالة كبار امل�س�ؤولني
يف املحافظ ��ات وامل�س�ؤولي ��ة الكامل ��ة ع ��ن امللف
الأمني.
�إن تفا�صي ��ل احلل ��ول املطلوبة ملعاجل ��ة الق�صور
يف النظام ال�سيا�س ��ي العراقي احلايل هي خارج
نط ��اق هذه املقال ��ة� ،إال �أنهمن املهم هنا ت�شخي�ص
مكمن اخللل ول ��زوم تطوير اخلط ��اب ال�سيا�سي
للتغي�ي�ر م ��ن العناوي ��ن الفارغ ��ة الت ��ي ميك ��ن
جتيريه ��ا خلدمة م�صال ��ح �سيا�سي ��ة �ضيقة حتت
غط ��اء اخلطاب الث ��وري �أو ال�شرعية الد�ستورية
– وه ��و م ��ا يحدث حل ��د االن عرب �ص ��راع التيار
م ��ع الإط ��ار – اىل م�س ��ار حم ��دد يعال ��ج امل�شكلة
اجلوهرية للنظام ال�سيا�سي العراقي منذ .2003
وفيم ��ا تتج ��ه االح ��داث نح ��و ت�شكي ��ل حكوم ��ة
انتقالي ��ة تق ��ود اىل انتخاب ��ات مبك ��رة ب�ضمانات
معين ��ة عل ��ى �أم ��ل حتقي ��ق التغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي
املن�ش ��ود ،ينبغ ��ي للق ��وى الوطني ��ة �أن تتبن ��ى
ر�ؤي ��ة �سيا�سية وا�ضح ��ة تت�ضمن تغي�ي�ر النظام
ال�سيا�س ��ي عرب التعدي ��ل الد�ست ��وري وفق املادة
 ،142وت�ستن ��د على معاجلة نواحي الق�صور يف
الد�ست ��ور احلايل نحو تقوي ��ة ال�سلطة التنفيذية
و�إع ��ادة ر�سم العالقة ب�ي�ن املرك ��ز واالقاليم على
�أ�س� ��س احتادية �سليمة وب�ي�ن املركز واملحافظات
عل ��ى �أ�س� ��س الالمركزي ��ة الفعال ��ة .عنده ��ا ميكن
للق ��وى الوطني ��ة �أن تدخ ��ل االنتخاب ��ات القادمة
عل ��ى هذا الأ�سا� ��س وتعمل على تعدي ��ل الد�ستور
عن ��د ح�صوله ��ا عل ��ى التفوي� ��ض الالزم م ��ن قبل
الأغلبية� ،أو يك ��ون امل�سار الآخر هو حل الربملان
وتفوي� ��ض حكوم ��ة ط ��وارئ تعم ��ل عل ��ى تنظيم
جمل� ��س ت�أ�سي�سي لد�ستور جدي ��د ي�ؤ�س�س لنظام
�سيا�سي جديد.
�أم ��ا �إذا ا�ستم ��رت الق ��وى الوطني ��ة يف مواقفه ��ا
ال�ضعيفة والهام�شية ،ف�ستظل القوى التي تتمكن
م ��ن ا�ستثمار نقمة اجلماهري على الأحزاب وعلى
نظامها ال�سيا�سي الفا�شل ،هي ال�صانعة للأحداث
ور�ؤيته ��ا للتغي�ي�ر ال�سيا�سي ه ��ي ال�سائدة .وقد
ينتهي الأمر يف العراق بتغيري النظام اىل رئا�سي
�سلط ��وي ب ��دون رقابة وبدون ف�ص ��ل حقيقي بني
ال�سلطات كما حدث م�ؤخر ًا يف تون�س.
اكاديمي عراقي
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نادية هناوي في كتابها الجديد

مرساة

علم ال�سرد مابعد الكال�سيكي :ال�سرد غير الطبيعي
لطفية الدليمي
ل ��و �أردتُ تقدمي ًا �أفتتحُ به مراجعتي لكتاب
نادية هناوي الأخري ب�ش� ��أن علم ال�سرد غري
الكال�سيك ��ي فلع ّلن ��ي لن �أجد تقدمي� � ًا �أف�ضل
م ��ن ذلك التو�صي ��ف الذي �أوردت ��ه يف مقالة
يل من�شورة قبل �سنة تقريب ًا  ،وهي بعنوان
( م�أ�س�س ��ة النقد الأدب ��ي � :إ�ضاءات يف واقع
اخلريط ��ة النقدية الراهنة ) � ،ضمّنتها ر�أيي
ال�صريح واملبا�شر بنادي ��ة هناوي و�أعمالها
العاب ��رة حل ��دود التخ�ص�ص املع ��ريف  .كان
ممّا �أوردته يف تلك املقالة هو التايل :
« لي� ��س �سر ًا �أنني �أقر�أ ّ
كل ما تكتبه هناوي
ب�شغف  ،ولع � ّ�ل الدافع الأعظم الذي يدفعني
لهذه الق ��راءة احلثيثة هو تناغم اهتماماتي
الأدبية والفكرية العام ��ة مع متبنياتها التي
ك�شف ��ت عنه ��ا يف كتبه ��ا امل�ؤلف ��ة  ،ومقاالتها
الت ��ي ال تنف � ّ�ك تن�شره ��ا ك�ش�ل�ال ه ��ادر يف
خمتلف املطبوع ��ات الثقافي ��ة  .اخل�صي�صة
املهمة لهناوي ه ��و عملها يف منطقة التخوم
الفا�صل ��ة ب�ي�ن املنا�شط املعرفية (م ��ا ي�سمّى
بالدرا�س ��ات العابرة للتخ�ص�ص ��ات املعرفية
. “ .... ) Interdisciplinary Studies
ث ��م �أردفتُ عباراتي التو�صيفية مبدخل �إىل
ف�ضاء ال�سرد باعتباره فعالية ب�شرية جمعية
 ،وكتبتُ بهذا ال�ش�أن :
« وا�ض � ٌ�ح ل � ّ
�كل �شغ ��وف و�أكادمي ��ي يف
حق ��ل ال�س ��رد والدرا�س ��ات ال�سردي ��ة ك ��م
�شه ��د ه ��ذا املبحث املع ��ريف ( ال ��ذي يتناول
ظاه ��رة ب�شري ��ة له ��ا عالئ ��ق وثيق ��ة باللغ ��ة
و�سيكولوجي ��ا التوا�ص ��ل الب�ش ��ري ) م ��ن
تغيرّات بنيوية ب�سبب الك�شوفات الرثية يف
حقل العلوم الع�صبية وعلم النف�س الإدراكي
وبح ��وث ال ��ذكاء اال�صطناع ��ي ؛ حتى باتت
الدرا�س ��ات ال�سردية ملعب ��ة ا�شتباك معريف
تختل ��ف جذري� � ًا ع ��ن طبيع ��ة الدرا�س ��ات
ال�سردي ��ة الكال�سيكية التي كانت �سائدة قبل
ع�شري ��ن �سن ��ة  .مثا ُل ال�سرد عظي ��م الأهمية
 ،وق ��د �أفا�ض ��ت هناوي �أكرث م ��ن �سواها يف
مقاربة هذا املث ��ال ب�سل�سلة من املو�ضوعات
التي تناولت ال�س ��رد يف تفريعاته الكثرية ،
ولع � ّ�ل مراجع ��ة مو�ضوعاته ��ا املن�شورة يف
�صحيفة «القد�س العرب ��ي» لوحدها �ستكون
جترب ��ة باعثة على درجات ك�ب�رى من املتعة
والفائ ��دة  ،وه ��و م ��ا يدعوين هن ��ا لتع�ضيد
جه ��ود هن ��اوي ودفعه ��ا �إىل ت�ألي ��ف كت ��اب
مرجعي يف نظريات ال�سرد وطبيعته « .
مل تت�أخر هناوي كثري ًا يف حتقيق ما�أردت ُه
؛ فجاء كتابها الأخري ( ال�سرد غري الطبيعي
 :عل ��م ال�س ��رد مابع ��د الكال�سيك ��ي ) حتقيق ًا
لبع� ��ض ما�أرادته هي م ��ن ب�صمة مميزة يف
حقل الدرا�سات ال�سردية .
ال�س ��رد منطق ��ة بحثية وع ��رة لأنه يخت�ص
مبي ��زة ب�شرية جمعي ��ة و�أولي ��ة  ،وهو بهذا
املق ��ام قريب ال�شبه م ��ن منطقة وعرة �أخرى
ه ��ي الوع ��ي  . Consciousnessكل عق ��ل
واع الب ��د ل ��ه من فعالي ��ة �سردية ب�ش ��كل ما ،
ٍ

وحتى لو تخيلنا – كتجربة فكرية – وجود
فرد الي�ستطي ��ع الكالم املنط ��وق ب�سبب علة
ع�ضوية  ،فالبد له من فعالية �سردية مع ذاته
 .ال ��كالم مع الذات هو فعالي ��ة �سردية �أي�ض ًا
 .كل عي� ��ش ب�ش ��ري الب ��د �أن يق�ت�رن بفعالية
�سردي ��ة �شفاهي ��ة �أو مكتوب ��ة �أو متثيلي ��ة
بو�سي ��ط م ��ا ؛ وم ��ن هن ��ا تعقي ��د الظاه ��رة
ال�سردية لكونها تعود �إىل املنابع الت�أ�صيلية
الأوىل للوجود الب�شري .
�أرب ��ع خ�صائ� ��ص �أراه ��ا ممي ��زة لكت ��اب
هناوي :
اخل�صي�ص ��ة الأوىل  :الكتاب ��ة يف نط ��اق
الت�أ�صي ��ل ال�س ��ردي والك�شوف ��ات ال�سردي ��ة
احلديث ��ة عم ��ل مكتنف باملهاب ��ة الي�ستطيعه
غري الواث ��ق من ذخريت ��ه املعرفي ��ة و�شغفه
البحث ��ي العاب ��ر حل ��دود التخ�ص�ص ��ات
االكادميي ��ة  .نحن هن ��ا �إزاء منطقة ا�شتباك
مكث ��ف للفتوح ��ات املعرفية الثوري ��ة  ،ولن
ي�ستطي ��ع ّ
كل ُم� �د ٍّع �أو مرتك ��ن للأالعي ��ب
اللغوي ��ة �أو الرطان ��ات الفج ��ة م ��ن اللع ��ب
براحة مدي ��دة ل ّأن لعبه �سينك�شف عن خواء
عقيم ولو بعد حني .
اخل�صي�ص ��ة الثاني ��ة  :الكت ��اب ذو ذائق ��ة
نخبوي ��ة  ،وقيمته تكم � ُ�ن يف نخبويته َ .منْ
مل ميتل ��ك �شغف ًا م�ؤ�ص�ل ً�ا بالظاهرة ال�سردية
 تاريخ� � ًا ومتثالت  -فلي� ��س من املتوقع �أنت�ستهويه مثل هذه الدرا�سات .
�اب جديد يف
اخل�صي�ص ��ة الثالث ��ة  :ه ��و كت � ٌ
طبيعة مادته  ،وهنا علينا التفريق اجلاد بني
مو�ضوعت�ي�ن  :مو�ضوع ��ة التاريخ ال�سردي
ال ��ذي يت�ل�ازم م ��ع التاري ��خ الروائ ��ي وك�أن
ال�س ��رد �صار م�شروط ًا بالفعالي ��ة الروائية .
ُ
نحن م ��ع هذا الكت ��اب �إزاء ا�ستك�شاف دقيق
وتنقي ��ب فل�سف ��ي لفعالي ��ة ب�شري ��ة هي �أكرب
من الن�ش ��اط الروائي و�سابق� � ٌة له  .التنقيب
البحث ��ي يف الظاه ��رة ال�سردي ��ة مو�ضوعة
تتعاىل على الفعالية الروائية  .باملخت�صر :
نحن يف ه ��ذا الكتاب �إزاء علم لل�سرد ولي�س
تاريخ ًا تدويني ًا لأطواره املتعددة .
اخل�صي�صة الرابع ��ة � :سي�شهد قارئ الكتاب
ح�ش ��د ًا من اال�سماء املميزة يف حقل الت�أليف
ال�س ��ردي  ،وكذل ��ك ح�ش ��د ًا م ��ن امل�ؤلف ��ات
املخالفة لل�سياق ال�سائد لدينا يف الدرا�سات
ال�سردية  ،و�أغلبُ هذه امل�ؤلفات غري مرتجم
�إىل العربي ��ة � .أظ ��نُّ � ّأن القف ��ز عل ��ى ه ��ذه
امل�ؤلف ��ات من غري معرفة دقيق ��ة بها �سيكون
منق�ص ��ة جلهد القارئ ال�شغ ��وف يف متابعة
الظاه ��رة ال�سردي ��ة وتع�شقه ��ا م ��ع املباحث
املعرفية والدوائر البحثية املتداخلة .
***
م ��ن امل�آث ��ر اجلميلة �أن تب ��د�أ امل�ؤلفة كتابها
باقتبا�س من كتاب ( تاريخ القراءة ) لألربتو
مانغويل � ،أرادته مدخ ًال لتمرير ر�سالة ت�شي
بطبيعة عملها �إىل القارئ :
« كان ��ت الق�ص� ��ص اخلرافي ��ة واحلكاي ��ات
العدي ��دة قد ع ّلمتن ��ي عدم التفري ��ط فيها �إن
كنتُ �أريد حتقيق ال�سعادة  .هكذا �أخذتُ �أع ُّد
نف�سي م ��ن �أج ��ل مواجهة الأ�شب ��اح واملوت
واحليوانات الناطقة « ....

ثم ت�شرع امل�ؤلفة يف تقدميها الدقيق للكتاب
وال ��ذي �إختارت له عن ��وان ( ال�سرد و�أ�سرار
ال�صنعة املكنونة ) يف بيان اخلطوط العامة
لكتابها  .تو�ضح امل�ؤلفة « � ّأن هذا الكتاب هو
اجل ��زء الأول من م�شروع نق ��دي يتخ�ص�ص
يف عل ��م ال�س ��رد مابعد الكال�سيك ��ي ( نظرية
ال�سرد غ�ي�ر الطبيعي على وجه التخ�صي�ص
) «  ،ث ��م تو�ضح يف مو�ضع �آخر من تقدميها
« � ّأن م ��ن املفاهي ��م الت ��ي تبناها عل ��م ال�سرد
مابع ��د الكال�سيك ��ي Post-Classical
 Narratologyهو مفه ��وم علم ال�سرد غري
الطبيع ��ي الذي جند تطبيقات ��ه يف كثري من
�سرديات الع�صور الو�سطى وع�صر النه�ضة
. “ ....
الكائ ��ن الب�شري خملوق ح� � ّكاء بطبيعته ،
ول�س ��تُ �أع ��رف ال�سبب وراء ع ��دم تو�صيفه
بالإن�س ��ان احل� � ّكاء Homo Narraticus
ب ��د ًال م ��ن االكتف ��اء بو�صــ ��ف الإن�س ��ان
العاق ��ل  Homo Sapiensذي احلمول ��ة
الأنرثوبولوجي ��ة – البيولوجية ال�شائعة .
املق ��درة احلكائية خ�صي�ص ��ة مالزمة لتطوّ ر
اللغ ��ة ل ��دى الكائ ��ن الب�ش ��ري  ،وميك ��ن ع ّد
اللغ ��ة مبثابة خ ��زان رمزي مي ّك � ُ�ن املرء من
التعب�ي�ر عن ر�ؤيته للع ��امل م�ستعين ًا ب�آليات
متثيلي ��ة معقدة تنته ��ي �سل�سلتها يف القدرة
عل ��ى التعب�ي�ر ع ��ن الع ��امل ب�ش ��كل متتالي ��ة
حكائي ��ة م ��ن الوقائ ��ع العياني ��ة املُ�س ّبب ��ة .
تختل ��ف احلكايات وتتل ��وّ ن بح�سب خربات
احل ّكائ�ي�ن وخلفياته ��م الثقافي ��ة ومقدراتهم
العقلي ��ة ؛ لك ��نْ يظ � ّ�ل امل ��رء ح� � ّكا ًء يف نهاية
املطاف  ،ورمبا كان و�صف الإن�سان احل ّكاء
هو الو�صف الأمثل لتط ��وّ ر الكائن الب�شري
يف �سل�سل ��ة االرتق ��اء البيولوجي وبخا�صة
بعدم ��ا امتلك الق ��درة على التعام ��ل الرمزي
عرب و�سيط اللغة .
تو�ض ��ح هناوي هذه اخل�صي�صة احلكائية
التطورية لدى االن�سان  ،فتكتبُ :
« راف ��ق ال�س ��رد الب�شري ��ة ع�ب�ر االزم ��ان
كحكاي ��ات خرافي ��ة ث ��م ك�أ�ساط�ي�ر و�أخب ��ار
وق�ص�ص  ،و�ص ��ار ّ
كل ان�سان ح ّكا ًء بالفطرة
كنم ��وذج �أول ميك ��ن �أن يتط ��ور باملوهب ��ة
واخلربة �إىل مرتب ��ة �أعلى هي ال�سارد الذي

ب�إمكان ��ه تلق ��ف الفط ��رة و�شحذه ��ا لي�ستقي
منه ��ا التطور يف من ��وذج ثال ��ث يجتمع فيه
ال�س ��ارد باحل� � ّكاء م�ش ��ك ًال الوع ��ي ال�سردي
االحرتايف  ،ممتلك ًا �صورة املفكر . « ......
***
ي�ض ُّم الكتاب �أربعة ف�صول ّ ،
كل ف�صل منها
يتكوّ ن من مباحث حمددة تتناول تف�صيالت
جزئية تخ�ص مو�ضوعة الف�صل .
الف�ص ��ل الأول ج ��اء بعن ��وان ( املدر�س ��ة
االنكل ��و – �أمريكي ��ة يف م ��وازاة املدر�س ��ة
الفرن�سية )  .البطولة املطلقة يف هذا الف�صل
معقودة ّ
للمنظر الأدب ��ي والثقايف الفرن�سي
ج�ي�رار جيني ��ت ( Gerard Genette
 ، ) 1930 – 2018وه ��و قائ ��د املدر�س ��ة
ال�سردي ��ة الفرن�سية الت ��ي تو�صف باملدر�سة
البنيوية �أو مدر�سة عل ��م ال�سرد الكال�سيكي
 .حتك ��ي لنا امل�ؤلف ��ة يف �سياق مباحث ثالثة
جوانب م ��ن املناكفة وامل�شاك�سة التي �سادت
بني املدر�ستني الفرن�سي ��ة واالنكلوامريكية
 ،وه ��ي مناكف ��ات وم�شاك�س ��ات ع�ّب رّ�ر عنه ��ا
جيني ��ت بطريق ��ة م�ضمرة غ�ي�ر مبا�شرة يف
كتابه ( خطاب احلكاية )  ،ثم عاد ليعرب عنها
بطريق ��ة مبا�شرة مك�شوف ��ة يف كتاب ثان له
بعنوان ( عودة �إىل خطاب احلكاية )  .لي�س
غريب� � ًا �أن يت�شاك�س الباحث ��ون  -يف ال�سرد
�أو يف غ�ي�ره  -؛ فهُم لي�سوا كائنات طهرانية
يف نهاية املطاف  ،وامل�شاك�سة املعرفية جزء
مت�أ�ص ٌل يف الكائن الب�شري ؛ ّ
لكن للم�شاك�سة
�أعراف� � ًا وح ��دود ًا ينبغ ��ي احرتامه ��ا وع ��دم
القفز عليها باالعي ��ب �صبيانية �أو مراهقات
فكرية .
الف�ص ��ل الث ��اين من الكت ��اب  ،وهو الف�صل
ال ��ذي �إخت ��ارت ل ��ه امل�ؤلفة عن ��وان ( يف علم
ال�س ��رد مابع ��د الكال�سيك ��ي ) ه ��و الف�ص ��ل
الأك�ث�ر �أهمي ��ة بني ف�ص ��ول الكت ��اب االربعة
 .البط ��ل هن ��ا ه ��و ديفي ��د هريم ��ان David
� ، Hermanأ�ست ��اذ االن�ساني ��ات واللغ ��ة
االنكليزي ��ة يف جامعة دره ��ام الربيطانية ،
واملع ��روف مب�ؤلفاته العدي ��دة التي تتق�صى
طبيع ��ة الو�شائ ��ج اخلفي ��ة ب�ي�ن احلك ��ي
الق�ص�ص ��ي والفعالي ��ة العقلية ل ��دى الب�شر (
وهو ماي�سمى بال�سرد املعريف ) ؛ لكن برغم

ثقافة
 حيدر المح�سن

ه ��ذا فالبطولة لي�ست مطلقة لهريمان  ،وثمة
�أبط ��ال �آخ ��رون ي�شاركونه البطول ��ة �أفردت
امل�ؤلفة مبحث ًا خا�ص� � ًا لأكرث اال�سماء �شيوع ًا
بينه ��م يف حق ��ل الدرا�س ��ات ال�سردية مابعد
الكال�سيكية .
تو�ض ��ح امل�ؤلف ��ة العالق ��ة امل�شتبك ��ة ب�ي�ن
الفعالي ��ة املعرفي ��ة والن�ش ��اط ال�س ��ردي �إىل
ح ��دود دفع ��ت بع� ��ض ّ
املنظري ��ن ال�سردي�ي�ن
لريوا يف ال�سرد علم ًا معرفي ًا خال�ص ًا  .تكتب
امل�ؤلفة يف هذا ال�ش�أن :
« وم ��ن ال�س ��رد املع ��ريف �أ�ش ُت � ّ�ق مفه ��وم (
عل ��م ال�س ��رد مابع ��د الكال�سيك ��ي ) كاجت ��اه
م ��ن اجتاهات ��ه  ،وه ��و يعن ��ي التحقي ��ق يف
املرجعي ��ة ال�سردية �أو البعد املرجعي لل�سرد
التي تنم ��ذِ جُ العامل باعتماد العلم التجريبي
يو�س ُع نطاق ال�سرد ويك�شف العالقة بني
مبا ّ
ال�سرد والعقل . « .....
بعد مبحث ثري ذي ثالثة عناوين تناولت
فيها امل�ؤلف ��ة جوانب عدة من جهود هريمان
ال�سردي ��ة  ،وكذل ��ك بعد مبحث �ض� � ّم خم�سة
عناوي ��ن تناول ��ت اجله ��د ال�س ��ردي لرباين
ريت�شارد�س ��ون  ،تناول ��ت امل�ؤلفة يف مبحث
ثال ��ث جهود نخب ��ة من ّ
املنظري ��ن ال�سرديني
مابعد الكال�سيكيني .
خ�ص�ص ��ت امل�ؤلفة الف�ص ��ل الثالث لتقانات
ال�س ��رد غ�ي�ر الطبيع ��ي  ،وكان م ��ن الالف ��ت
للنظ ��ر – وه ��و �أم ��ر جميل وحمم ��ود – �أن
جتع ��ل امل�ؤلف ��ة بع�ض ًا من الأعم ��ال الروائية
العراقي ��ة ميدان� � ًا لتطبيقاته ��ا ال�سردي ��ة ،
و�أعني هنا رواية ( خم�سة �أ�صوات ) لغائب
طعمة فرمان .
�إختتم ��ت امل�ؤلف ��ة كتابه ��ا بف�ص ��ل راب ��ع –
ه ��و الأخ�ي�ر ب�ي�ن ف�ص ��ول الكت ��اب – ج ��اء
�أق ��رب مللح ��ق تكميلي لأن ��ه مل يتمحور على
مو�ضوع ��ة �سردية حم� �دّدة وم�شخ�صة بقدر
ماجاء ا�ستدراك ًا و�إ�ضافات �أرادت لها امل�ؤلفة
�أن تكون على �سبيل االي�ضاح وتعميق الفهم
مبو�ضوع ��ات الكت ��اب � .ض ّم ه ��ذا الف�صل /
امللحق خم�س ًا من املقاالت التي كانت امل�ؤلفة
قد ن�شرتها يف �صحف عربية معروفة .
�ش ��اءت امل�ؤلف ��ة �أن تختت ��م كتابه ��ا مب ��ادة
�إخت ��ارت لها عنوان ( قوانني الأدب  ..وانني
احلياة )  ،قدّمت فيها جولة يف طبيعة الأدب
باعتب ��اره فعالية ب�شري ��ة ذات ق�صدية عقلية
موجّ هة  ،ثم �شاءت �أن تخت�صر �أفكار الكتاب
بهيئة �سبعة مثاب ��ات دليلية قدّمت فيها مادة
الكت ��اب يف حزم ��ة مكثف ��ة م ��ن املوا�ضعات
املحدّدة .
***
عم� � ٌل باهر هذا ال ��ذي قدّمته وتك ّفلت بجهد
النهو�ض به نادية هناوي  ،امل�شتغلة الدائبة
يف حق ��ل االكادميي ��ة العراقي ��ة  .ه ��ذا لي�س
كتاب ًا �سياحي ًا يعوم فيه املرء بطريقة �سائبة
مع الأفكار ؛ بل هو جهد معريف �شاق يحتاج
قارئ ًا نخبوي� � ًا مبوا�صفات م�ؤلفت ��ه ٌ :
�شغف
باالفكار  ،وجَ َل� � ٌد اليلني مع التنقيب املعريف
يف ينابي ��ع الفعالي ��ات الب�شرية الأوىل التي
تالزم ��ت مع الوجود الب�ش ��ري  ،وال�سرد يف
طليعة تلك الفعاليات .

ثان
�أبٌ ٍ
«ت�أوّ ه ،وكان ت�أوّ هه لغ َته ك ّلها
و�سالت دموعه على وج ٍه مل يعد وجهه»
(�أوفيد .التحوالت)
كان البي ��ت يغرق يف �صمت كبري و�سك ��ون عميق� .سمع الطفل �أ�صوات ًا
مبهم ��ة .ه ��ل �أمّه تنتح ��ب؟ ال يدري ،فق ��د اختلط يف ه ��ذه الأيام كالمها
وتنهداته ��ا ونحيبه ��ا ،ومل يع ��د مبق ��دوره التفريق بينه ��ا .كان يجل�س
بج ��وار الناف ��ذة ويتطل ��ع �إىل �أ�شج ��ار ال�ش ��ارع وهي تلت � ّ�ف يف مالءة
ال ّلي ��ل ،و�أع�شاب الر�صيف تغرق يف ماء �أحمر .هنالك �شيخ مي�شي على
الر�صي ��ف بخطوات ثقيلة وبطيئة .ال�شارع ف ��ارغ �إلاّ من ال ّليل واملطر،
ال�شيخ قرب ّ
وال�ضوء فيه يخبو وت�شت ّد ال ّرياح .تو ّقف ّ
ّ
ال�شجرة القريبة
م ��ن ال ّناف ��ذة ،حيث يجل� ��س ّ
ال�صمت يف
الطفل .يف تل ��ك ال ّلحظة ك�س ��ر ّ
البي ��ت �ص ��راخ �أطلقه �أب ��وه .عندما يغ�ض ��ب ف�إنه يقول كالم ��ا ال يفهمه
ّ
الطف ��ل ،وكان يت�شاج ��ر مع �أم ��ه وي�ضربه ��ا بق�سوة لأدن ��ى �سبب .ملاذا
ّ
ّ
�صرفت ال ّنقود...؟
أين
�
و
حمة،
ل
ال
أين
�
و
�ساخن،
هو
وملاذا
بارد،
عام
الط
ِ
الطف ��ل وجهه م ��ن زجاج ��ة ال ّناف ��ذة ،و�ص ��ار ّ
ق� � ّرب ّ
ال�شي ��خ مبواجهته
متاما ،وجه ��ه معروق �شاحب� ،سمرته ّ
ال�شديدة تختلف عن �سحنة �أبيه
ال�صافية ،وله �شارب �شائ ��ب �شائك .بيدين مرتع�شتني �أخرج
احلليب ّي ��ة ّ
حب ًال من جيب معطفه ،ورمى عقب �سيجارته بعيدا ،ثم ت�س ّلق ّ
ال�شجرة
و�ش� � ّد احلب ��ل بغ�صنه ��ا الغليظ .كان ��ت ّ
ال�شج ��رة م�ضيئة رغ ��م ّ
الظالم،
وا�شت� � ّد واب� � ُل املطر ،وتعاىل �صي ��اح �أبيه و�أنني �أ ّم ��ه يف الوقت نف�سه.
�إ ّنه يرف�سها عل ��ى وجهها ،ويلكمها ،والحظ ّ
الطفل خيطا �سائال من الدّم
ال�ضوء يق�س ��م وجه ّ
يق�س ��م وجهه ��ا ،مع خيط م ��ن ّ
ال�شي ��خ �إىل ن�صفني،
نقي ،وكان ي�شرب
ماء
مثل
القطني
عره
م�ضيء ومعتم ،واملطر يغمر َ�ش
ّ
ّ
مط� � َر دموعه البارد والأ�سود� .أدار احلبل ب�صورة �أن�شوطة حول رقبته
والطويلة ،وثبّتها بق ��وّ ة ،وتنهّد ّ
ال ّنحيل ��ة ّ
الطفل يف تلك اللحظة و�شعر
� ّأن تن ّه ��ده ميّت يف �صدره .املط ��ر ثقيل كال ّر�صا�ص وال ّريح ثلج �ساخن.
ه ��وى ّ
ال�شيخ يف ف ��راغ ال ّليل الذي ميل� ��ؤه ال ّثلج واملط ��ر و�صراخ �أمّه،
ت� �دلىّ من ّ
ال�شجرة مثل بن ��دول يهت ّز دون �إيقاع ،وظ ّل ��ه يهت ّز هو الآخر
ووجه ��ه هادئ كوجه دمية� ،إح ��دى عينيه مائلة والأخ ��رى تدور ك�أنمّ ا
تفح� ��ص املكان ،تف ّت� ��ش عن ّ
الطفل ال ��ذي بد�أ ي�شعر بحن�ي�ن طاغ ي�شدّه
�إىل ه ��ذا ال ّرج ��ل الغريب .هل يقب ��ل �أن ي�أخذ مكان �أبي ��ه؟ هل يوجد � ٌأب
�ان؟ كانت �أ ّم ��ه تهرب يف تلك ال ّلحظ ��ة من ال ّثور
بدي ��ل يف الع ��املٌ � ،أب ث � ٍ
الهائ ��ج الذي يالحقها يف حجرات البيت� .إ ّنه ال ي�ستطيع �أن يفعل �شيئا
لالثن�ي�ن؛ �أمّه الت ��ي تكوّ رت يف ال ّزاوية وهي حتم ��ي وجهها من لكمات
�أبيهّ ،
وال�شيخ الذي ا�ستكان واقفا يف الهواء ووجهه منحوت من ظالم
رائ ��ب ،والأ�س ��ى حمفو ٌر يف حم ّي ��اه .تنبّه ّ
الطف ��ل �إىل � ّأن �صوت �أمّه مل
يع ��د ي�شب ��ه �صوتها ،كم ��ا � ّأن مالمح وجهه ��ا وهي ممدّدة عل ��ى الأر�ض
ك�أ ّنها الم ��ر�أة غريبة ،وذراعاها ا�ستق ّرا عند اجلانبني ،و�شعرها املبعرث
يد ّث ��ر �صدرها العاري .ملع �ضوء �ضئيل يف عني ّ
ال�شيخ امل�شنوق ،وكان
الوح ��ل عل ��ى حذائه يغ�سله املطر .ه ��ل قبل دعوته �إلي ��ه �أن يكون ابنه؟
ث ّب ��ت الطفل عينيه على جان ��ب ّ
ال�شجرة ال ّنائم يف ّ
الظ�ل�ام ،وكان املطر
ينهم ��ر و�أجرا� ��س ال ّرياح تق ��رع ال ّليل .بع�ض �شع ��اع ابت�سامة يف وجه
ّ
ال�شي ��خ ينتق ��ل الآن �إىل وجه �أمّه ،مث ��ل ِ�ش ْر َكة حنان �ص ��ارت واكتملت
يف ه ��ذه ال ّثواين القليلة ب�ي�ن ال ّثالثة؛ الأ ّم ّ
والطفل و�أبيه ال ّثاين ،وكان
ّ
الطف ��ل ي ��و ّد �أن ين�سى ك ّل �شيء يف الوجود غري ه ��ذه العالقة احلميمة
الغريبة واجلديدة ،ك ّلم ��ا فاتتْ الدّقائق زادتْ و�صارت قوية �أكرث .فتح
الناف ��ذة ،وظ ّل يتطلع �إىل ال ّرجل امل�شنوق ك�أ ّن ��ه �أبوه الذي كان يفتقده
ط ��وال الوقت ،وها ه ��و يعرث علي ��ه الآن ،و�إن كان واقف ��ا منت�صبا مثل
متثال م�صنوع من احلبّ  ،يتحدّى املوت ّ
والظالم واملطر.
قرب ّ
الطفل وجهه من زجاجة
ّ
ال ّنافذة ،و�صار ّ
ال�شيخ بمواجهته تماما،
وجهه معروق �شاحب� ،سمرته ّ
ال�شديدة
تختلف عن �سحنة �أبيه الحليب ّية
ال�صافية ،وله �شارب �شائب �شائك.
ّ

عن م�آثـر ومبادئ االمام الح�سين ،في بع�ض ق�صيد الجواهري ،ونثره

ق�صيدتان
عبد اخلالق كيطان

رواء اجل�صاين

.1
�ضياع

بين الهنا والهناك… ن�ضيع.
هل ن�ضيع؟
�أو… هل �أردنا �أن ن�ضيع؟
�أم �أننا �ضعنا،
فقط،
مثل ورقة ياب�سة
�سقطت من �شجرة عجوز
و�أخذتها الريح بعيدا
كي ت�سحقها قدمان يائ�ستان
في �شارع فارغ؟
.2
المقبرة
جرافات عمالقة دهمت المقبرة هذا ال�صباح
حولها المئات من العمال المدججين بالف�ؤو�س
كان مهند�س الم�شروع يجتمع بحا�شيته في �سيارة �صغيرة بالجوار
�أ�سراب من الطيور فرت مذعورة
لم �أكن �أعرف قبلها �أن الع�شرات من �أنواع الطيور تعي�ش في المقبرة.
حدثني �صديق عن زيارات غام�ضة هنا
وكنت �أعتقد �أنها تح�صن الموتى
لقد �سقطوا واحدا بعد الآخر
دي�س على الزهور التي تحيط بقبورهم
حتى �أعواد البخور لم تنج
كان ثمة ل�صو�ص هنا على الدوام
�أم�ضيت ال�صباح ،وبع�ضا من نهاري ،في المراقبة
كنت قد ر�سمت قبري �سلفا على هذه التلة
�أما الآن
فيبدو �أنني �أخ�سر حلمي
العمال الأ�شداء يبذلون الكثير من الجهد
�سينهون عملهم الليلة
وعند فجر الغد
�سي�أتي �آخرون لي�شيدوا الجدار.

* مل يقت�ص ��ر م ��ا ب�ي�ن اجلواهـ ��ري والإم ��ام
احل�سيـ ��ن عل ��ى م ��ا فا�ض ��ت ب ��ه الفريدت ��ان
ال�شعريت ��ان( :عا�ش ��وراء) و(�آمنت باحل�سني)
وغريهم ��ا ،ب ��ل تعداه ��ا �إىل نثــ ��ر ر�ص�ي�ن بينّ
يف معن ��اه ومبن ��اه ،ويف م ��ا اراد الت�أ�ش�ي�ر
مغاز جلى ،عالني ��ة مع �سبق
الي ��ه وحوله م ��ن ٍ
اال�صرار..
* وق�صي ��دة “عا�ش ��وراء” املنظوم ��ة
واملن�ش ��ورة ع ��ام  1935كان ��ت بثماني ��ة
و�ست�ي�ن بيت� � ًا ،ا�ستعر� ��ض يف اجلواه ��ري،
ووث ��ق خالله ��ا العدي ��د م ��ن االح ��داث
التاريخي ��ة ،الثوري ��ة واملا�ساوي ��ة يف ان
واح ��د  ،وباال�سم ��اء املقرون ��ة باالو�ص ��اف
الت ��ي تليق – بح�س ��ب ر�ؤاه -بامل�ضحني من
اج ��ل املبادئ ،م ��ن جه ��ة ،ومبعار�ضيهم ،بل
وحماربيهم وقتلتهم ،من جهة ثانية…
النف�س ت�أبى �أن ُت َذ ّل و ُتقهَرا
هي
ُ
َ
أي�سرا
�
ال�ضيم
على
�صرب
من
ى
ت َر
املوتَ
َ
ٍ
كر خالد ًا
وتخـتا ُر حممود ًا من الذِ ِ
على العي�ش مذمو َم املَ َغـ ّبـة ُمنكَرا
* واذ ج ��اءت “عا�ش ��وراء” يف زمانه ��ا،
واجلواه ��ري ان ��ذاك يف عق ��ده الثال ��ث
مبا�شرة يف املع ��اين والت�صريح،
وح�س ��بِ ،
واق ��رب للتوثي ��ق التاريخ ��ي ،ه ��در ال�شاعر
اخلال ��د بعد ذلك باثني ع�ش ��ر عام ًا ،بع�صماء
“امن ��ت باحل�س�ي�ن” التى فا�ض ��ت بالتعبري
ع ��ن املواق ��ف واملفاهي ��م الطافح ��ة بالإب ��اء
وال�شم ��وخ ،واملمجدة للف ��داء والت�ضحيات،
كم ��ا ه ��ي احل ��ال يف اخلوال ��د اجلواهري ��ة
العدي ��دة ،وان اختلف ��ت يف ال�ص ��ور
واال�ستعارة:
فـداء ملثـواك من م�ضـج ِـع
أروع
تـن ّـور بـاالبلــج ال ِ

�سابقة ،ن�شرناها يف فرتات زمنية متفاوتة،
ورعي ًا ليومـك يوم “الطفـوف”
ويف و�سائ ��ل اع�ل�ام عدي ��دة  ..ث ��م ،ويف
و�سـقي ًا لأر�ضك من م�صرع
م�س ��ارات بحثن ��ا يف ا�ص ��دارات ونرثي ��ات
تعـاليت من ُمفـزع للحتـوف
اجلواه ��ري ،و�صحف ��ه ،راح ��ت امامنا مادة
وبـورك قبـرك مـن َمفزع
جدي ��دة تعن ��ى ب ��ذات املو�ض ��وع ،ونعن ��ي
* لقد �سبق ان �أرخنا للق�صيدتني يف كتابات ب ��ه م�آث ��ر االم ��ام احل�س�ي�ن ،وا�ستلهام ��ات

اجلواه ��ري اخلال ��د منه ��ا وعنه ��ا… وم ��ن
ذلك ما ن�شرته جريدت ��ه „اجلهاد» يف عددها
 128بتاري ��خ � /30أيل ��ول 1952/مق ��اال
افتتاحيا بتوقي ��ع اجلواهري حتت عنوان:
“ت�ضحيات احل�سني �صورة مل يخلق �إطارها
بعد”… ومما جاء فيه:
وم ��ع ه ��ذا كل ��ه ف�ستظ ��ل ت�ضحي ��ة البط ��ل
احل�س�ي�ن ب ��ن عل ��ي� ،سي ��دة الت�ضحي ��ات،
و�سيظ ��ل هو بح ��ق وجدارة �سي ��د ال�شهداء.
نق ��ول ذل ��ك غ�ي�ر مغال�ي�ن .ونق ��ول – وال
نغ ��ايل �أي�ض� � ًا� -أن ت�ضحي ��ة احل�س�ي�ن دوت
بذكراه ��ا يف كل بقاع الدني ��ا �أي ًا كان جن�سها
ودينه ��ا… و�إنه ��ا لكان ��ت الي ��وم كذل ��ك ،لو
�أردنا له ��ا نحن امل�سلم�ي�ن �أن تتحرر من هذا
الإط ��ار الديني ال�ضيق ،ال ��ذي يراد ح�صرها
فيه ،بل لو كتب له ��ذا الدين اال�سالمي نف�سه
عل ��ى الأقل �أن يتحرر هو من بدعه و�شوائبه
وم ��ن زي ��غ فئة غ�ي�ر قليل ��ة م ��ن املتظاهرين
باحت�ضان ��ه ،واملتزيني ب ��زي النافحني عنه،
و�أن نتخل� ��ص من �سو�س التفرقة والتع�صب
والت�ضلي ��ل مما �أ�ضاع ل ��ه كل رونق وكل �أثر
ومم ��ا �أفقد م ��ا ي�صطب ��غ به م ��ن الت�ضحيات
اجل�سام رونقها…”
* اخ�ي�را ،ويف �سي ��اق ت�أرخاتن ��ا لق�صائ ��د
اجلواه ��ري ،وعنها ،نوثق ب ��ان م�آثر االمام
احل�س�ي�ن ،وجالل مواقفه ومبادئه ،تكرر يف
عديد اخر من ق�صائد ال�شاعر العظيم ومنها:
 يف ق�صي ��دة “حتي ��ة الوزير” ع ��ام 1927وج ��اء فيه ��ا :ح � ّ�ب “احل�سني” ال ��ذي القاه
مغرتب ًا ،من ال�ش�آم ،وما القاه حمرتبا
 وكذل ��ك يف ق�صي ��دة “ناغي ��ت لبنانا” عام 1947حني ق ��ال :وحنت علي ��ك ذ�ؤابة رعت
«احل�سني» و”جعفر ًا” و”عقيال
 واي�ض ��ا يف ق�صي ��دة “ي ��ا �آب ��ن الهوا�شم”حتي ��ة للملك ح�سني،ع ��ام  1992وقد ُ�ضمنتا
ب�ضعة ابيات من ق�صيدة “ناغيت لبنانا”عام
1947امل�شار لها قبل �سطور ،ومن بينها :
�شدت عروقك من كرائ ��م ها�شم ٌٍ ،
بي�ض منينّ َ
“خديجة” وبتوال
وحن ��ت علي ��ك م ��ن اجل ��دود ذ�ؤاب� � ٌة ،رع ��ت
“احل�سني” و” جعفر ًا” و “عقيال”..
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اقــــرأ
لأننا نقول ذلك

�ص ��در عن دار املدى كتاب "لأننا نق ��ول ذلك" للمفكر الأمريكي
نع ��وم ت�شوم�سك ��ي وي�ؤك ��د كل مق ��ال يف ه ��ذا الكت ��اب �أن
ت�شوم�سك ��ي ال ي�ؤي ��د فكرة وج ��ود بُعد واح ��د لل�سلطة ،وهي
فك ��رة غالب� � ًا ما يجد امل ��رء ت�أييد ًا لها بني كثريي ��ن من مفكري
الي�سار� .إنه يدرك جي ��د ًا �أن ال�سلطة متعددة الأوجه ،وتعمل
م ��ن خالل عدد م ��ن الو�سائل املادي ��ة واملعنوي ��ة ،هي ماهرة
ب�ش ��كل خا� ��ص يف الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطة له ��ا �أي�ض ًا وظيفة
تربوية ويج ��ب �أن تت�ضمن فهم ًا تاريخي ًا ل�صناعة العالقات
العام ��ة واجله ��از الثق ��ايف النا�ش ��ئ والقائ ��م ،الت ��ي تعترب
عنا�صر مركزية يف ق�ضايا ال�سلطة ومتثيل رغبات النا�س.

�صالة �سينما يف الهواء الطلق ..م�شاهدة الأفالم و�أنت يف �سيارتك
متابعة املدى
يجل� ��س املتفرجون يف مقاعد �س ��ياراتهم
ي�ش ��اهدون من داخلها فيلما يف ال�س ��ينما
الوحيدة املخ�ص�صة لل�سيارات يف بغداد
والت ��ي اف ُتتح ��ت م�ؤخ ��را ،وه ��ي جتربة
مل�شاه ��دة الفيلم ال�سينمائ ��ي ،فقد �شاعت
يف خمتلف انحاء العامل..
فف ��ي اط ��ار مهرج ��ان تال ��ة ال ��ذي ينظمه
جممع النخيلة الرتفيهي ،انطلق م�شروع
(�سينم ��ا ال�سي ��ارات) الذي تقيم ��ه �شركة
الع ��راق لل�سينم ��ا ،ومل ��دة ثالث ��ة ا�شه ��ر
ي�ستم ��ر بعده ��ا ح�س ��ب االقب ��ال ال ��ذي
�سيالقيه من اجلمهور ..وقال حممد عدي
م�س�ؤول الإعالم يف ال�سينما العراقية �إن
اخل�صو�صية الفني ��ة ل�سينما القيادة هي
الطريق ��ة التي يتم به ��ا تو�صيل ال�صوت

�إىل املتف ��رج من خ�ل�ال رادي ��و ال�سيارة.
ومتنع هذه التقنية ت�أثر املنطقة املحيطة
ب�صوت الأفالم املعرو�ضة.
وقال عدي “�سينما ال�سيارات هي جتربة
جدي ��دة بد�أتها ال�سينم ��ا العراقية ب�سبب
احلاج ��ة �إىل وجوده ��ا ،خا�ص ��ة و�أن
�أكرثي ��ة النا�س يقولون مل ��اذا لي�س عندنا
�سينم ��ا �سي ��ارات يف بغ ��داد؟ حتديدا من
هنا جاءت الفكرة”.
وا�ض ��اف ع ��دي :ان م�شاه ��دة االف�ل�ام
ال�سينمائية يف هذه ال�صالة وعلى الهواء
الطلق تتيح للرواد الكثري من املزايا لعل
اوله ��ا اال�ستقاللي ��ة يف امل�شاه ��دة والتي
�ستك ��ون ب�أريحي ��ة وا�ضح ��ة ،واي�ض ��ا
باخت�ل�اف ه ��ذه امل�شاهدة م ��ع مثيلها يف
ال�ص�ل�ات االعتيادي ��ة ،حي ��ث بالإم ��كان
التخل� ��ص م ��ن الكث�ي�ر م ��ن القي ��ود التي

تالزم امل�شاهد يف ال�صاالت اخلا�صة.
والتق ��ت االخ�ي�رة بع ��دد م ��ن م�شاه ��دي
االف�ل�ام يف ه ��ذه ال�صال ��ة حي ��ث يق ��ول
جعفر نعي ��م وهو طالب يدر� ��س القانون
�إن "دخ ��ول �سينم ��ا بال�سي ��ارات �أح�س ��ن
م ��ن الذه ��اب �إىل �سينم ��ا يف ال�صاالت..
هن ��ا ن�أخ ��ذ راحتنا �أك�ث�ر دون قي ��ود وال
م�ضايقات ون�ستطي ��ع ان نتناول طعامنا
وكذل ��ك ندخ ��ن ال�سكائ ��ر والأركي�ل�ات،
وي�ضي ��ف ان كل ذل ��ك يك ��ون يف �سيارتك
اخلا�صة ومع ا�صدقائك".
وقال ال�شاب مهند �أمري ( 24عاما) :ميكن
�أن تذه ��ب �إىل املقهى �أو �صاالت بلياردو،
ميكن �أن تذهب �إىل دور �سينما عادية� ،أو
ت�ساف ��ر خ ��ارج العراق ،لك ��ن جتربة هذه
ال�سينم ��ا خمتلف ��ة وجدي ��دة� ،أمتن ��ى �أن
تبق ��ى ه ��ذه ال�سينما موج ��ودة لأنها بكل

وفاة املمثلة امل�صرية رجاء ح�سني عن  85عام ًا
توفي���ت� ،صباح ام����س الثالثاء ،املمثلة
امل�صري���ة رج���اء ح�س�ي�ن ،ع���ن عمر 85
عام ًا� ،إث���ر معاناة مع املر����ض .و�أعلنت
نقابة املهن التمثيلية �أن �صالة اجلنازة
�ستق���ام بع���د ظه���ر الي���وم م���ن م�سج���د
ال�شرط���ة يف حي ال�شيخ زاي���د ،فيما مل
يحدد موعد لإقامة العزاء �إىل الآن.
وا�شتهرت رجاء ح�سني خالل م�سريتها
الفنية التي امتدت لأكرث من �ستني عام ًا
ب���الأدوار ال�شعبي���ة ،وو�صل���ت �أعمالها
�إىل  200عمل ،وكانت مقربة من الأ�سر
امل�صرية الب�سيط���ة .و�سبق �أن �صرحت
رجاء ح�سني ب�أن �أ�سرتها كانت تعرت�ض
عل���ى دخوله���ا التمثيل ،وكان���ت تتدرب
عل���ى التمثي���ل م���ع فري���ق مدر�ستها من
دون علم �أهلها.
لك���ن بع���د �أن قدم���ت دور ًا يف �أح���د
العرو����ض امل�سرحي���ة يف مدر�سته���ا
و�شاهده���ا �أهله���ا� ،آمن���وا مبوهبته���ا،
فا�ستكمل���ت درا�سته���ا والتحقت مبعهد
الفن���ون امل�سرحي���ة بناء عل���ى ن�صيحة

قدمه���ا لها الكاتب يو�س���ف عوف ،ولكن
�أهله���ا رف�ضوا �أن تلتح���ق باملعهد ،و�أن
تكون �شهادته���ا الأ�سا�سية يف التمثيل،
فكذبت عليهم قائلة �إنها �ستقوم بدرا�سة

قراره���ا ،ر�ض���خ �أهله���ا يف النهاي���ة،
والتحق���ت بفرق���ة جني���ب الريح���اين،
ث���م امل�س���رح القوم���ي ،وبع���د ف�ت�رة من
ع���دم العم���ل وع���دم حتقيقه���ا �شه���رة،
قدم���ت عر�ض��� ًا م�سرحي ًا عنوان���ه "�سكة
ال�سالمة" ،وكانت ه���ذه هي انطالقتها،
ث���م عمل���ت يف ال�سينم���ا ب����أدوار ما زال
يتذكرها اجلمهور.
وقدم���ت �شخ�صي���ة "جم���االت" يف فيلم
"�أف���واه و�أران���ب" �أم���ام فات���ن حمامة
وحمم���ود يا�سني ،ومن �أهم م�سل�سالتها
"ال�شه���د والدم���وع" ،و"�أب���و الع�ل�ا
الب�شري" ،و"املال والبنون" ،وغريها.
وتزوجت رجاء ح�سني من الفنان �سيف
عب���د الرحم���ن بعد ق�صة ح���ب جمعتهما
على خ�شبة امل�سرح ،حي���ث تعرفت �إليه
عندم���ا �أت���ت ب���ه الفنان���ة �سن���اء جمي���ل
احلق���وق يف القاه���رة ،حي���ث �أنها تقيم لتقدميه �إىل املتواجدين كفنان �صاعد.
يف طنطا ،وواجه���ت �أهلها بعد عام من وبعده���ا اع�ت�رف له���ا ب�إعجاب���ه بها من
التحاقها مبعهد الفنون امل�سرحية.
قبل �أن يلتقيا ،حتى تكللت ق�صة حبهما
وبع���د م�ش���اكل �أ�سري���ة ع���دة ب�سب���ب بالزواج ،و�أجنبا طفليهما كرمي و�أمل.

�أم حتاكم "في�سبوك" ب�سبب �إدمان ابنتها
يخ�ضع ع �م�لاق م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي "في�سبوك" للمحاكمة،
وه ��ذه امل ��رة امل��دع��ي لي�س دول ��ة �أو
هيئة ،بل �أم �أمريكية تعي�ش يف والية
كولورادو.
ويف ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ال��ت��ي �أوردت� �ه���ا
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
ف�ق��د رف�ع��ت ��س�ي��دة �أم�يرك �ي��ة تعي�ش
يف والي���ة ك ��ول ��ورادو دع���وى على
"ميتا" ،ال�شركة الأم لـ"في�سبوك"،

قائلة �إن ابنتها �أ�صبحت مدمنة على
ه��ذه املن�صة الرقمية .و�أ�ضافت �أن
االبنة مدمنة على "في�سبوك" ،منذ
كانت يف ال�سابعة من عمرها ،وهو
ما �أدى �إىل �إ�صابتها با�ضطراب يف
الأكل ،عالوة على �أنها �صارت ت�ؤذي
نف�سها ،ب�سبب �إدمانها وا�ستخدامها
الإ�شكايل للمن�صة الرقمية.
وق��ال��ت الأم ،التي تدعى �سي�سيليا
تي�ش� ،إن ابنتها التي رمز لها بحريف

"�آر� .إف" يف �أوراق املحكمة ،تبلغ
من العمر الآن  13عاما.
وتقول الأم �إن ابنتها تظل م�ستيقظة
ط� ��وال ال �ل �ي��ل مل �ت��اب �ع��ة ال�ت�ن�ب�ي�ه��ات
املتتالية من "في�سبوك".
وبح�سب الدعوى ،ف�إن �إدمان الطفلة
على املوقع �أدى �إىل تقليل م�ستوى
اهتمامها ببقية الأن�شطة ،وا�ضطرب
ن��وم��ه��ا م� ��ن ج� � ��راء "التنبيهات
املتوا�صلة" من التطبيق.

�صراحة جتربة حل ��وة و�أن ال تكون فقط
� 3أ�شه ��ر� ،أمتن ��ى �أن تبق ��ى م�ستمرة مثل
ال�سينم ��ات الباقي ��ة ،بل �أمتن ��ى �أن تكون
هن ��اك م�شاريع �أك�ث�ر ت�سته ��دف ال�شباب
ب�صورة خا�صة.
هن ��د ح�سني (طالبة � 22سنة) تقول :ارى
ان وج ��ود هذه ال�صال ��ة منا�سبة لنا نحن
الفتي ��ات ،حي ��ث الكثري منه ��ن ميتنع عن
الذه ��اب اىل ال�صاالت االعتيادية ،ب�سبب
االهل ولكننا ن�ستطيع مع �أخوتنا ارتياد
مثل ه ��ذا املكان ،حيث مينحنا الكثري من
اال�ستقاللي ��ة ،ويجعلن ��ا نرت ��اد ال�سينم ��ا
با�ستمرار.
وجت ��اور هذه ال�صالة وم ��ن �ضمن بنائها
مطاع ��م لبي ��ع خمتل ��ف االكالت ال�سريعة
واماك ��ن للجلو�س ..وغري ذلك مما ي�سهل
جميء العوائل لها.

جون ترافولتا ينعى نيوتن-
جون" :لقد جعلت حياتنا
كلها �أف�ضل بكثري"

نعى املمثل ج��ون ترافولتا املمثلة واملغنية الأ�سرتالية �أوليفيا
نيوتن  -ج��ون ،والتي توفيت �أم�س االثنني عن عمر  73عام ًا.
واكت�سبت نيوتن  -جون �شهرة عاملية من خالل دورها �إىل جانب
ج��ون ترافولتا يف الفيلم املو�سيقي "غري�س" .وكتب ترافولتا
على «�إن�ستغرام»" :عزيزتي �أوليفيا ،لقد جعلت حياتنا كلها �أف�ضل
بكثري .كان ت�أثريك ال ي�صدق� .أحبك كثري ًا".
و�أ�صدرت نيوتن  -جون نحو � 40ألبوم ًا �ضمت �أغنيات من نوعي
الكانرتي والبوب روك ،من �أبرزها «فيزيكال» الذي حقق جناح ًا
كبري ًا عام  ،1981و�أحيت مئات احلفالت املو�سيقية يف خمتلف
�أنحاء العامل.
و�أ�صيبت النجمة وهي يف الأربعينيات من عمرها ب�سرطان الثدي،
وبعد ا�ستئ�صال ثدييها عام  1992ظهر ال�سرطان جمدد ًا لديها عامي
 2013و ،2017مع انت�شار النقائل ال�سرطانية .وو�ضعت نيوتن -
جون كل طاقتها و�شهرتها يف �سبيل مكافحة املر�ض منذ �أن فتك بها.
و�شدد زوج نيوتن  -جون على �أنها "كانت رمز ًا للن�صر والأمل مدى
 30عام ًا من خالل تناولها جتربتها مع �سرطان الثدي".

الآن وبعد �أن �أ�صدرت حمكمة
جنايات الر�صافة قرارها
التاريخي بتعوي�ض الرجل
املتحكم يف مزاد العملة "علي
غالم" مببلغ ب�سيط جد ًا يعترب
مبثابة م�صرف جيب وقدره
" "600مليون دوالر ..فامتنى
عليك عزيزي القارئ اوال � :أن
ال تتعجب من �ضخامة املبلغ،
فهناك نواب ح�صلوا على مثل
هذه املبالغ بال�صوت العايل
والتهديد والوعيد  ،وثانيا  :ان
ت�شيد بهذا القرار الذي �سي�سطر
يف �سجالت " قوانني قراقو�ش "
الغريب �أن القرار " القرقو�شي "
ي�صدر من حمكمة كان يفرت�ض
�أن مهمتها املحافظة على املال
العام ،لكن يبدو �أن �صاحب
امل�صارف الثالثة و�شركة بوابة
ع�شتار له �سلطة الأمر والنهي
.واملثري �أن ال �أحد ي�س�أل من هو
علي غالم؟ ..ومن �أين ح�صل
على كل هذه الرثوة؟ ..وكيف
متكن من ال�سيطرة على مزاد
العملة وت�أ�سي�س ثالثة م�صارف
وعدد من ال�شركات يف زمن
قيا�سي؟ ..والأكرث غرابة �أن علي
غالم كان قد �صدر بحقه قرار
بحجز �أمواله املنقولة وغري
املنقولة عقب تورطه بالعديد من
اجلرائم االقت�صادية .والأكرث
جرمية بحق هذا ال�شعب �أن
م�صرف الرافدين ،الذي هو
م�ؤ�س�سة تابعة للبنك املركزي
العراقي ،يتعاقد مع �إحدى
�شركات علي غالم ومينحه عقد ًا
خيالي ًا ،دون �أن ي�س�أل �أحد؛
وماذا عن قرار البنك املركزي
مب�صادرة �أمواله؟ ..تخيل
جنابك املحكمة تدفع تعوي�ض ًا
ل�شركة يعادل قيمة ال�شركة ب�أكرث
من مئة مرة ومرة .
منذ �سنوات ونحن نعي�ش
م�سرحية النزاهة واحلفاظ
على املال العام ،ويكتب نوابنا
و�سيا�سيونا ع�شرات ع�شرات
الق�ص�ص عن م�آثر حربهم �ضد
الف�ساد ،ونتابع نحن امل�شاهدين
كيف يخرج علينا ال�سيا�سيون
كل يوم وهم يحذروننا من هدر
املال العام ،ويف النهاية نكت�شف
�أن اخلا�سر الوحيد هو املواطن
العراقي ،والرابح الوحيد هو
ال�سيا�سي الذي يختال علينا
بحكمته "لي�س يف الإمكان
�أح�سن مما كان".
امل�س�ؤول ال�سارق ّ
مت تدريبه
وتوظيفه على � ّأن ال�شعب مغ ّفل
دائم ًا ،فال ب�أ�س �أن ن�ضحك عليه
ب�صورة يبدو فيها امل�س�ؤول يف
�آخر درجات التقوى ،ويظهر
فيها �سيا�سي يخربنا � ّأن �سبب
خراب العراق هو تربّج الن�ساء!
جميع "احلراميّة" يُدركون
جيّد ًا � ّأن الربملان �سيتعامل معهم
مبنهج :ال �أرى ..ال �أ�سمع ..ال
�أتك ّلم!
�إذا كنتَ مثلي تقر�أ الأخبار،
هناك عنوان �أكرث ا�ستفزاز ًا
لنا نحن ال�شعب الناكر
للجميل� ..إليك هذا العنوان:
يف ا�سبانيا �أُدخل �صهر ملك
�إ�سبانيا ال�سجن ،بعدما
حكم عليه بال�سجن بتهمة
التهرب ال�ضريبي ،فيما منع
امللك �شقيقته من االحتفاالت
الر�سمية ،بينما نوّ ابنا مك ّلفون
�شرعي ًا باجللو�س على كر�سي
الربملان ،املواطن العراقي
�سي�ضحك مثلي وهو يقر�أ حكاية
علي غالم  ،النه �سيتذكر حتم ًا
االحكام الكوميدية التي ت�صدر
بني احلني والآخر يف ق�ضايا
ف�ساد مبئات املاليني .
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الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة
مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن
اجل ��و �سيكون م�شم�س ًا يف العديد من
مناطق البالد.
بغداد C° 30 - C° 45 /الب�صرة C° 33 -C° 51 /
�أربيلC° 26 - C° 43 /

النجف C° 31 -C° 47 /

املو�صلC° 26 - C° 43 /

الرماديC° 29 -C° 44 /

لي�س هناك جم ��ال للهروب من ال�شيخوخة ،فهي
ق ��در يط ��ول جمي ��ع الأ�شخا� ��ص م ��ع التقدم يف
العم ��ر� .إال �أن هذا الق ��در �أحيان ًا ما يقع يف وقت
�أبكر م ��ن املتوق ��ع ،نتيج ��ة للعوام ��ل الوراثية،
ولنمط احلياة �أي�ض� � ًا .ويف هذا ال�سياق ،ذكرت
�صحيف ��ة "الإندبندن ��ت" الربيطاني ��ة  7م ��ن
ه ��ذه العوام ��ل املتعلق ��ة بنم ��ط احلي ��اة ،والتي
�أك ��د اخل�ب�راء �أنه ��ا ت� ��ؤدي �إىل ت�سري ��ع عملي ��ة
ال�شيخوخة.
وهذه العوامل هي:

� -1شرب الكحول:
تو�صلت درا�سة جديدة �أجرتها جامعة �أك�سفورد
�إىل �أدل ��ة جديدة على �أن الكح ��ول ي�سرع عملية
ال�شيخوخة ،من خالل �إتالف احلم�ض النووي.
وفح� ��ص اخلرباء بيانات ما يقرب من � 250ألف
�شخ� ��ص ،ووج ��دوا �أن �أولئ ��ك الذي ��ن ي�شربون
الكحول لديهم تيلومريات �أق�صر.
وتغط ��ي التيلوم�ي�رات نهاي ��ة خي ��وط احلم�ض
الن ��ووي باخللي ��ة الت ��ي كلم ��ا زادت �أطوالها مت
�إبط ��اء الإ�صاب ��ة بال�شيخوخ ��ة ،و�إطال ��ة العمر،

وحت�سني ال�صحة.

 -2التعر�ض لل�شم�س:
�أظه ��ر عديد من الدرا�س ��ات العلمية �أن التعر�ض
ل�ضوء ال�شم�س ميك ��ن �أن يت�سبب يف �شيخوخة
اجلل ��د .وقالت درا�س ��ة �أجريت ع ��ام � ،2013إن
الأ�شع ��ة ف ��وق البنف�سجية م�س�ؤول ��ة عن  80يف

الإ�صابة به�شا�شة العظ ��ام وال�ضعف وال�سقوط
وك�سور الورك.

تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وخف�ض م�ستويات
الكولي�سرتول ،واحلفاظ على �صحة الأمعاء.

 -4التدخني:
 -3كرثة اجللو�س:
يقول اخلرباء �إن ك�ث�رة اجللو�س وقلة الن�شاط يُعتقد �أن التدخ�ي�ن ي�ؤثر على �إنتاج الكوالجني،
يجع�ل�ان بن ��اء الع�ضالت م ��ع التق ��دم يف العمر وه ��و الربوتني الذي يحافظ عل ��ى �صحة اجللد
�أك�ث�ر �صعوبة ،مم ��ا يعر� ��ض الأ�شخا�ص خلطر ومرونته .ومع تقدمنا يف العمر ،تنتج �أج�سامنا
كمي ��ة �أقل من الكوالجني ،وله ��ذا يبد�أ اجللد يف
الرته ��ل وتبد�أ التجاعيد يف الظهور .وميكن �أن
ي� ��ؤدي التدخ�ي�ن �إىل ت�سريع ه ��ذه العملية ،مما
ي�ؤدي �إىل ال�شيخوخة املبكرة.

 -6ال�شعور بالتوتر ال�شديد:
ي� ��ؤدي التوت ��ر ال�شدي ��د �أي�ض� � ًا �إىل تقلي ��ل طول
التيلوم�ي�رات ،ورفع �ضغط الدم ،وهي �أمور قد
تت�سب ��ب يف �إ�صابة ال�شخ� ��ص ببع�ض الأمرا�ض
املرتبطة بال�شيخوخة.
وللت�ص ��دي له ��ذا التوت ��ر ،ين�ص ��ح اخل�ب�راء
بالتح ��دث �إىل الطبي ��ب النف�س ��ي ب�ش�أنه ��ا،
وممار�س ��ة التنف� ��س العمي ��ق ،ومتاري ��ن الت�أمل
واليوغا.

املائة م ��ن عالمات ال�شيخوخ ��ة التي تظهر على
الوجه.

 -5النظام الغذائي ال�سيئ:
ترتب ��ط الأطعم ��ة الغني ��ة بالألي ��اف مث ��ل  -7قلة النوم:
اخل�ضراوات والفا�صولي ��ا واحلبوب والفواكه يق ��ول اخل�ب�راء �إن ق�ص ��ر ط ��ول التيلوم�ي�رات
كاف من
بزي ��ادة �أط ��وال التيلوم�ي�رات؛ حي ��ث �إن ه ��ذه يرتبط �أي�ض ًا بعدم احل�صول على ق�سط ٍ
الأطعم ��ة مليئ ��ة بالعنا�ص ��ر الغذائي ��ة مث ��ل الن ��وم .كم ��ا �أ�شاروا �إىل �أن احلرم ��ان من النوم
فيتامين ��ات «�س ��ي» و«�إي» وبيت ��ا كاروت�ي�ن ،يزي ��د �أي�ض� � ًا من فر�ص ��ة اتب ��اع ال�سلوكيات غري
بالإ�ضاف ��ة �إىل م�ض ��ادات الأك�س ��دة الأخ ��رى ،ال�صحية ،مث ��ل عدم ممار�س ��ة الريا�ضة وتناول
كم ��ا �أن الألي ��اف املوج ��ودة به ��ا ه ��ي �أي�ض ًا من الأطعمة ال�سكرية والدهنية ،مما يزيد من خطر
العنا�ص ��ر الغذائي ��ة املهم ��ة الت ��ي ت�ساع ��د عل ��ى الإ�صابة بالأمرا�ض.

