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و�أ�شار� ،إىل " افتتاح �أفران الكاظمية خالل الأيام القليلة القادمة ،وهذه اخلطوة
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�أو�ساط التيار� :إذا ردت "االتحادية" دعوى حل البرلمان ال�شعب �سيقوم بالمهمة!

ال�صدر يريد منع المتهمين بالف�ساد والم�س�ؤولين
من التر�شح لالنتخابات المبكرة المقبلة
 بغداد /تميم الح�سن
ب ��د�أ الع�شرات من �أن�ص ��ار التيار
ال�ص ��دري م ��لء عري�ض ��ة "ح ��ل
الربمل ��ان" الت ��ي ن�شره ��ا زعي ��م
التي ��ار مقتدى ال�ص ��در اال�سبوع
املا�ض ��ي ،متهي ��د ًا لإر�ساله ��ا اىل
املحكمة االحتادية.
وكان ال�ص ��در ق ��د �أمه ��ل الق�ضاء
نهاية اال�سب ��وع احلايل للبت يف

طلب ��ه بـ "حل الربمل ��ان" وتكليف
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ب�إع�ل�ان
انتخابات مبكرة جديدة.
ومل يك�ش ��ف زعي ��م التي ��ار ع ��ن
اخلط ��وات الالحق ��ة يف ح ��ال
"ردت الدع ��وى" كم ��ا حدث يف
ق�ضاي ��ا م�شابهة رفع ��ت للمحكمة
االحتادية يف وقت قريب.
و�أ�ص ��در احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين بيان� � ًا ب�ش� ��أن

التطورات الأخرية ،ذكر فيه� ،أن
"احل ��زب يعرب عن قلق ��ه البالغ
�إزاء االزمة ال�سيا�سية امل�ستفحلة
التي مير بها العراق".
وتاب ��ع البي ��ان" ،فمن ��ذ �إع�ل�ان
نتائ ��ج االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
الع ��ام املا�ض ��ي وم ��ا �أعقبه ��ا من
تعقي ��دات وتدخ�ل�ات للحيلول ��ة
دون ت�شكي ��ل احلكوم ��ة وف ��ق
ال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة املعتمدة

يف نظامن ��ا ال�سيا�س ��ي بحي ��ث
�أو�صلت البالد اىل هذا االن�سداد
اخلانق".
ودعا" ،جميع القيادات العراقية
�إىل االرتق ��اء اىل م�ست ��وى
امل�س�ؤولي ��ة لإنق ��اذ الوط ��ن م ��ن
خماطر وجودية داهمة".
وطالب البي ��ان "جميع االطراف
بح ��وار بن ��اء التخ ��اذ اخلطوات
ال�ضرورية لإ�صالح الو�ضع وفق

ال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة ووف ��ق
خمرجات احلوار البناء".
وم�ض ��ى� ،إىل �أن ��ه "لتحقيق عملية
اال�ص�ل�اح والتغيري ميك ��ن االتفاق
على �إجراء انتخابات مبكرة ولكن
قب ��ل ذل ��ك يج ��ب �أن يتعه ��د جمي ��ع
امل�شارك�ي�ن فيه ��ا بقب ��ول النتائ ��ج
النهائي ��ة كم ��ا ه ��ي و�أن ال تتك ��رر
جتربة االنتخابات املا�ضية".
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"الكهرباء" تتعهد بـ "�إعادة اال�ستقرار"
�إلى المنظومة
 بغداد /فرا�س عدنان
تعه ��دت وزارة الكهرباء بتحقيق
اال�ستق ��رار الكام ��ل للمنظوم ��ة
الوطنية خ�ل�ال ال�ساع ��ات املقبلة
بع ��د الط ��وارئ الت ��ي حلق ��ت بها
م�ؤخر ًا ،م�ش ��ددة على �أن املالكات
الهند�سي ��ة والفني ��ة م�ستنف ��رة
ملواكب ��ة الطل ��ب الع ��ايل ب�سب ��ب
ارتفاع درجات احلرارة.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
�أحم ��د مو�س ��ى� ،إن "املنظومة قد
بلغت مرحلة جيدة من اال�ستقرار،
�ستكم ��ل ه ��ذا اال�ستق ��رار خ�ل�ال
ال�ساعات املقبلة".
وتاب ��ع مو�س ��ى� ،أن "الإنت ��اج

احلايل هو � 22ألف ميغاواط ،مع
وح ��دات توليدي ��ة �س ��وف ترتبط
باملنظومة يف الأيام املقبلة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "خط ��وط النق ��ل
لت�صريف الأحمال املنتجة �سوف
تك ��ون جاه ��زة قريب� � ًا" ،م�ش ��دد ًا
عل ��ى ان "العوار� ��ض الفنية التي
م ��رت على املنظومة خ�ل�ال الأيام
املا�ضية مت اجتيازها بنجاح".
ولف ��ت مو�س ��ى� ،إىل ان "الوزارة
جنحت يف ت�أم�ي�ن كامل الكهرباء
ملحافظ ��ة كرب�ل�اء خ�ل�ال العا�ش ��ر
م ��ن �شه ��ر حم ��رم ،واملراك ��ز
االمتحاني ��ة واجتي ��از العملي ��ة
االمتحاني ��ة لطلبتن ��ا� ،إ�ضافة �إىل
التغل ��ب عل ��ى العوار� ��ض الفني ��ة

�صحيفة �أميركية :ال�صراع ال�سيا�سي
يو�سع االعت�صامات في بغداد
ّ
 ترجمة :حامد �أحمد
علق ��ت �صحيفة �أمريكي ��ة على ظاهرة
االعت�صام ��ات يف بغ ��داد ،م�ؤك ��دة �أن
�سببه ��ا ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي وهدفها
احل�ص ��ول عل ��ى املزي ��د م ��ن الغنائم،
م�ؤكدة �أنه ��ا ت�أتي بالتزامن مع تردي
�أو�ض ��اع العراقي�ي�ن عل ��ى م�ست ��وى
اخلدم ��ات وم�ست�شفي ��ات معطل ��ة
ونظ ��ام تعليم ��ي من ب�ي�ن اال�سو�أ يف
املنطقة.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيف ��ة (وا�شنط ��ن
بو�س ��ت) ،ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن
"حمتج�ي�ن متناف�س�ي�ن نزل ��وا �إىل
�ش ��وارع العراق اجلمعة املا�ضية ،يف
وقت ك�ش ��ف الكث�ي�ر عما ي�سع ��ى فيه
قادتهم لب�سط هيمنتهم ال�سيا�سية".
وتاب ��ع التقرير� ،أن "ذل ��ك ح�صل بعد
ع�ش ��رة �أ�شه ��ر فق ��ط عل ��ى انتخابات
دعمته ��ا الوالي ��ات املتحدة م ��ن �أجل
مللمة �أو�ضاع متعرثة يف البلد".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "م ��ا ح�ص ��ل بعد تلك
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تحذيرات من الحرائق في الأهوار
 ذي قار /ح�سين العامل
ح ��ذرت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين يف
ذي قار من خماط ��ر حرائق حمتملة
يف مناط ��ق االه ��وار بع ��د تعر�ضها
�إىل اجلف ��اف م�ؤخ ��ر ًا .وت�أت ��ي تل ��ك
التحذي ��رات بع ��د ان متكن ��ت ف ��رق
االطف ��اء م ��ن اخم ��اد اول حري ��ق
م ��ن ه ��ذا الن ��وع يف مناط ��ق اهوار
اجلباي�ش .وقال مدير الدفاع املدين
ل ��ذي ق ��ار العمي ��د �ص�ل�اح جبار يف
حدي ��ث مع (املدى)� ،إن "فرق الدفاع

امل ��دين �سجل ��ت اول حري ��ق يندل ��ع
يف امل�ساح ��ات اجلاف ��ة م ��ن مناطق
االه ��وار" ،مبين ��ا ان "احلريق وقع
بالق ��رب م ��ن منطق ��ة �سكني ��ة يف
اهوار ق�ضاء اجلباي� ��ش" .و�أ�ضاف
جب ��ار� ،أن "ف ��رق االطف ��اء متكن ��ت
م ��ن حما�ص ��رة الن�ي�ران واخمادها
وحال ��ت دون امتداده ��ا اىل ال ��دور
املج ��اورة" .و�أ�ش ��ار� ،إىل "ارتف ��اع
درجات احل ��رارة وانت�شار خملفات
نبات ��ات االه ��وار املتيب�س ��ة والت ��ي
تكون قابلة لال�شتعال" .و�أكد جبار،

ت�سديد جميع م�ستحقات الفالحين

"ع ��دم ت�سجي ��ل اي ��ة خ�سائ ��ر مادية
او ب�شري ��ة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "احلادث
ت�سب ��ب فق ��ط باح�ت�راق م�ساح ��ات
حمدودة من نباتات املناطق اجلافة
من االهوار".
و�أع ��رب ع ��ن خ�شيت ��ه م ��ن "عب ��ث
العابث�ي�ن من االطف ��ال وغريهم وما
ينج ��م ع ��ن ذلك م ��ن ان ��دالع حرائق
يف النبات ��ات اجلاف ��ة وال�سيم ��ا يف
فرتة ذروة احلرائق املح�صورة بني
�شهري ايار وايلول من كل عام".
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 خا�ص /المدى
ك�شفت وزارة الزراعة� ،أم�س ال�سبت ،عن خطتها ال�صيفية لزراعة
الذرة والرز واخل�ضروات.
وقال املتحدث با�سم الوزارة هادي ها�شم ،يف حديث لـ (املدى)� ،إن
"املو�سم ال�شتوي املا�ضي للحنطة �شهد �إنتاج مليونني و� 100ألف
طن" ،مبين ًا �أن "املح�صول ُ�سوّ ق �إىل �سايلوات وزارة التجارة ب�سعر
� 850ألف دينار للطن الواحد" .و�أ�ضاف �أن "الوزارة �أمنت جميع
م�ستحقات املزارعني امل�سوقني لزراعتهم" ،م�شري ًا �إىل �أن "اخلطة
الزراعية ال�صيفية ملحا�صيل اخل�ضروات والرز والذرة ال�صفراء
�أقرت بالتن�سيق مع وزارة املوارد املائية مب�ساحة مليون و800
�ألف دومن ،منها � 10آالف دومن لزراعة الزر و� 340ألف دومن للذرة
ال�صفراء وبقية امل�ساحات كانت للخ�ضروات الأخرى".

�أ�شاروا �إلى �إمكانية تنفيذ الأحكام في دم�شق

ت�س ّلم � 50إرهابيا من �سوريا ومخت�صون يلمحون �إلى وجود �أبعاد �سيا�سية

 بغداد /ح�سين حاتم

ت�سل ��م الع ��راق� ،أم�س ال�سب ��ت� 50 ،إرهابي ًا
م ��ن اجلان ��ب ال�س ��وري مت القب� ��ض عليه ��م
داخل �أرا�ضيه ،بتعاون م�شرتك بني القوات
الأمنية والع�سكرية للبلدين.
فيما يرى خمت�صون بال�ش�أن الأمني ان نقل
االرهابي�ي�ن اىل العراق خط ��وة متثل ابعاد
�سيا�سية ،وتداعياتها قد تكون خطرية على
املدى البعيد.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتكة اللواء حت�سني اخلفاجي� ،إنه "من
خالل التن�سيق والتعاون امل�شرتك ،ت�سلمت
قيادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة � 50إرهابي ًا من
عنا�صر ع�صابات داع�ش من الذين يحملون
اجلن�سية العراقية بعد �أن مت القب�ض عليهم
داخل الأرا�ضي ال�سورية".

و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "عملي ��ة ت�سل ��م
الإرهابي�ي�ن مت ��ت ع�ب�ر منف ��ذ ربيع ��ة
احل ��دودي" ،مبين ��ا �أن "العملية متت بعد
تعاون كبري مع اجلانب ال�سوري وخا�صة
ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة" ،الفت� � ًا اىل
�أن "ه�ؤالء الإرهابي�ي�ن مطلوبون للقوات
الأمنية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "عملي ��ة ت�سلم الإرهابيني
كان خمطط� � ًا له ��ا من ��ذ وق ��ت بعي ��د وهي
نتيجة االت�صاالت والعمل امل�شرتك".
ولف ��ت اخلفاج ��ي اىل� ،أن "البع� ��ض م ��ن
ه� ��ؤالء الإرهابيني ه ��م جمرمون خطرون
وقيادي ��ون يف داع� ��ش وم�س�ؤول ��ون ع ��ن
الكثري من العمليات الإرهابية".
ويف حزي ��ران املا�ضي ،ت�سلم العراق نحو
 200مطل ��وب بته ��م الإره ��اب� ،أغلبهم من
الأح ��داث ،كان ��وا حمتجزي ��ن ل ��دى قوات
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الحزب الإ�سالمي واتحاد
الأدباء يهنئان (المدى)
بذكرى ت�أ�سي�سها

االنتخاب ��ات م ��ن تبع ��ات ق ��د اج�ب�ر
توت ��رات دام ��ت ل�سن ��وات بينه ��م ان
تظهر لل�سطح".
ولفت التقرير� ،إىل ان "كتال متناف�سة
�شيعي ��ة وكردي ��ة و�سني ��ة مل تتمك ��ن
لغاي ��ة الوق ��ت احلا�ض ��ر م ��ن االتفاق
على منا�ص ��ب رئي�س ��ة يف احلكومة،
يف بلد حيث النخب ال�سيا�سية حتكم
بالتوافق".
ون ��وه� ،إىل ان "الفائ ��ز الأك�ب�ر
باالنتخاب ��ات ،زعيم التي ��ار ال�صدري
مقتدى ال�ص ��در� ،سحب �أع�ضاء تياره
م ��ن الربملاني�ي�ن م ��ن عملي ��ة ت�شكيل
احلكوم ��ة ،مر�س�ل� ًا ب ��د ًال م ��ن ذل ��ك
�أن�ص ��اره من املحتج�ي�ن للهيمنة على
املجل�س الت�شريعي وما يحيط به من
م�ساحة خ�ضراء".
و�أو�ضح التقري ��ر� ،أن "ال�صدر يدعو
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر �إىل �إج ��راء
انتخاب ��ات مبك ��رة والت ��ي ق ��د تكون
الثانية يف اقل من �سنة".

العراقيون..وثقافة القطيع

التي م ��رت نتيجة ارتفاع درجات
احل ��رارة وبع� ��ض اال�ستهداف ��ات
الوا�ضح ��ة خلط ��وط نق ��ل الطاقة
م ��ع العوار� ��ض الت ��ي تط ��ر�أ على
املعدة".
و�أورد� ،أن "م�ل�اكات ال ��وزارة
م�ستنف ��رة بنحو تام �س ��واء على
ال�صعي ��د الفن ��ي �أو الهند�س ��ي
�أو احل ��ريف �أو اجله ��ود الآلي ��ة،
ملواكب ��ة موج ��ة احل ��ر وحتديات
ال�صي ��ف" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "م ��ا
ح�ص ��ل خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة ال
يع ��دو �أكرث م ��ن كونه ��ا عوار�ض
فني ��ة مت اجتيازه ��ا ويف �أوق ��ات
قيا�سية".

�سوريا الدميقراطية (ق�سد).
وكان ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ق ��د ب ��د�أت
م ��ن �أي ��ار  ،2021نق ��ل العديد م ��ن عوائل
تنظيم داع�ش املحتجزين يف خميم الهول
ال�سوري والدفع به ��م نحو خميم اجلدعة
عن ��د �أطراف نين ��وى ،و�س ��ط اعرتا�ضات
�سيا�سي ��ة و�شعبية من تداعي ��ات ذلك على
الأمن الداخلي وعودة ا�ستقرار الأو�ضاع.
ب ��دوره ،يق ��ول اخلب�ي�ر الأمن ��ي �أحم ��د
ال�شريف ��ي� ،إن "�إمكاني ��ة تنفي ��ذ االح ��كام
بح ��ق االرهابي�ي�ن يف �سوري ��ا متاح ��ة،
ك ��ون اجلرائ ��م ارتكب ��ت عل ��ى االرا�ض ��ي
ال�سورية".
و�أ�ضاف ال�شريفي ،انه "ب�إمكان ال�سلطات
ال�سورية تنفيذ القانون بحقهم يف دولتهم
بعيدا عن موافقة العراق ،لإجازة القانون
لهم تنفيذ االحكام بحق االرهابيني".

و�أ�شار� ،إىل ان "ت�سليم العراق  50ارهابيا
م ��ن اجلانب ال�سوري ذو �أبع ��اد �سيا�سية،
�إذ كان باكم ��ان الع ��راق ان يرف�ض ويطلب
تنفيذ االحكام بحقهم يف �سوريا".
ولفت ال�شريفي اىل ،ان "جلب االرهابيني
اىل العراقي�ي�ن ق ��د ي� ��ؤدي اىل ت�سوي ��ات
�سيا�سي ��ة ،واخف ��اء الكثري م ��ن االدلة ذات
اخلطورة".
وف ��ر الآالف م ��ن ع�صاب ��ات داع� ��ش �إىل
�سوري ��ا عندم ��ا ا�ستع ��اد الع ��راق كام ��ل
�أرا�ضيه م ��ن قب�ضة التنظيم االرهابي عام
 ،2017واعتق ��ل الكث�ي�ر منه ��م الحق ��ا يف
�سوريا.
ورغم ا�ستعادة الع ��راق كامل �أرا�ضيه� ،إال
�أن داع� ��ش ال يزال يحتفظ بخاليا منت�شرة
يف �أج ��زاء وا�سع ��ة م ��ن الب�ل�اد وي�ش ��ن
هجمات عنيفة يف فرتات متباينة.

تلقت جري ��دة (املدى) عددا من التهاين
والتربي ��كات م ��ن جه ��ات خمتلف ��ة
مبنا�سب ��ة ذك ��رى ت�أ�سي�سه ��ا ودخوله ��ا
الع ��ام الع�شري ��ن .وهن� ��أ احل ��زب
اال�سالمي العراق ��ي جريدة (املدى) يف
ذكرى ت�أ�سي�سها ،يف ر�سالة تهنئة بعثها
االم�ي�ن العام للح ��زب ر�شي ��د العزاوي
متمني� � ًا لكادرها رئي�س ًا وحمررين وكل
العاملني فيها دوام املوفقية والنجاح.
و�أر�س ��ل احت ��اد االدب ��اء والكت ��اب يف
الع ��راق كت ��اب تهنئ ��ة �إىل (امل ��دى)،
و�أ�ش ��اد االحت ��اد يف تهنئ ��ة وجهه ��ا
لرئي� ��س التحرير اال�ست ��اذ فخري كرمي
واملدير الع ��ام مل�ؤ�س�سة املدى الدكتورة
غ ��ادة العامل ��ي بدوره ��ا الثق ��ايف
والفك ��ري وا�ش ��ار االحت ��اد اىل مكان ��ة
(امل ��دى) يف قلوب املثقف�ي�ن ،م�ؤكدا �أن
(امل ��دى) مثل ��ت عالمة مهم ��ة يف �سماء
ال�صحافة العراقية.

الرواتب م�ؤ ّمنة ولن ينقطع �صرفها
 بغداد /نب�أ م�شرق
نفى ا�ساتي ��ذ خمت�صون بالقانون امل ��ايل والد�ستوري
�إمكاني ��ة توقف الدولة عن ت�سديد الرواتب نهاية العام
احل ��ايل ،م�ؤكدين �أن الت�شريع ��ات النافذة تلزم الدولة
با�ستم ��رار االنفاق عل ��ى مرافقها كافة حت ��ى مع غياب
املوازنة لأكرث من �سنة.
وكان �سيا�سي ��ون ق ��د ن�ش ��روا تغري ��دات وت�صريحات
�صحفي ��ة حذروا فيها من عدم قدرة الدولة على ت�سديد
الروات ��ب بانته ��اء ال�سن ��ة احلالي ��ة بداع ��ي �أن قانون
الإدارة املالية ي�سمح بت�سديد النفقات عن �سنة واحدة
�إذا غابت عنها املوازنة وال ميتد ذلك ل�سنة �أخرى.
وقال ��ت �أ�ست ��اذة الت�شري ��ع امل ��ايل يف جامع ��ة املو�صل
قب� ��س الب ��دراين يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "قانون
الإدارة املالي ��ة رق ��م ( )6ل�سن ��ة ( 2019املع ��دل) ّ
نظ ��م
عملي ��ة �إع ��داد املوازنة وم ��ا تت�ضمنه واحل ��االت التي
ميكن �أن تطر�أ عليها".

و�أ�ضافت البدراين� ،أن "الف�صل الثالث من هذا القانون
يتك ��ون من عدة مواد ،منها امل ��ادة  13التي تن�ص على
حالت�ي�ن ،الأوىل ه ��ي الت�أخ�ي�ر يف �إق ��رار املوازنة عن
املوعد املحدد قبل  31من �شهر كانون الأول".
من جانبه ،ذكر �أ�ستاذ القانون الد�ستوري يف اجلامعة
امل�ستن�صري ��ة وائ ��ل من ��ذر يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)،
�أن "الق ��ول بعدم �إمكانية تطبيق امل ��ادة  13من قانون
الإدارة املالية على ال�سنة املقبلة غري �صحيح".
وتاب ��ع من ��ذر� ،أن "الذي ��ن ي�ؤي ��دون هذا االجت ��اه ،قد
ف�س ��روا امل ��ادة حرفي ًا وهو غ�ي�ر �صحي ��ح ،وقالوا ب�أن
ال�ص ��رف على �أ�سا�س �شه ��ري وفق ًا للموازن ��ة ال�سابقة
هو ل�سنة واحدة فقط".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "االلت ��زام به ��ذا التف�س�ي�ر احل ��ريف
يتعار� ��ض م ��ع مب ��د�أ دميوم ��ة وا�ستمراري ��ة الدول ��ة،
خ�صو�ص� � ًا ونح ��ن يف ظ ��ل حكوم ��ة ت�صري ��ف مه ��ام
يومية".
 التفا�صيل �ص2

غد ًا ..الق�ضاء ينظر بطعن قانون الأمن الغذائي
 بغداد /المدى
تنظر املحكمة االحتادية العليا غد ًا
االثن�ي�ن يف ث�ل�اث ق�ضاي ��ا �أبرزها
الطع ��ن املق ��دم م ��ن النائ ��ب با�سم
خ�شان على قان ��ون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي والتنمية.
وبح�س ��ب ج ��دول املرافع ��ات
املن�ش ��ور على املوق ��ع االلكرتوين
للمحكمة ف�أنها �سوف تنظر غد ًا يف
ثالث دع ��اوى� ،أولها دعوى �أقامها
النائ ��ب با�سم خ�شان عل ��ى رئي�س
جمل� ��س الن ��واب للطع ��ن بقان ��ون
الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وكان خ�ش ��ان ق ��د ك�س ��ب يف وق ��ت

�سابق دعوى �أبطل مبوجبها قرار
جمل�س ال ��وزراء ب�إحال ��ة م�شروع
قانون االم ��ن الغذائي �إىل جمل�س
الن ��واب بداع ��ي حت ��ول احلكومة
�إىل ت�صريف مهام يومية ،ما جعل
جمل�س الن ��واب �أن ي�شرع القانون
ع�ب�ر بواب ��ة املق�ت�رح م ��ن خ�ل�ال
�إحدى جلانه.
والدعوى الثاني ��ة التي �ستنظرها
املحكمة هي من �أحمد �سهام الدين
خ�ي�ري للطع ��ن بد�ستوري ��ة ق ��رار
جمل� ��س ال ��وزراء املرق ��م ()133
ل�سن ��ة  2021املت�ضم ��ن التو�صية
�إىل جمل� ��س الن ��واب بتعي�ي�ن
حممد �صاح ��ب الدراجي مبن�صب

رئي� ��س هيئ ��ة الت�صني ��ع احلربي.
والدع ��وى الثالث ��ة ،للنائب ��ة حنان
الفت�ل�اوي للطع ��ن بق ��رار جمل�س
ال ��وزراء املتخ� ��ص يف اجلل�س ��ة
املنعق ��دة بتاري ��خ 2022 /4 /5
املت�ضم ��ن تخوي ��ل وزي ��ر النف ��ط
بالتوقي ��ع م ��ع ائت�ل�اف ال�ش ��ركات
ال�صينية ( )Citicب�إحالة م�شروع
مد �أنب ��وب النفط (ب�صرة -عقبة)،
حي ��ث �أن الدع ��وى م�ؤجل ��ة م ��ن
تاريخ الثالث من ال�شهر احلايل.
وكان ��ت املحكمة االحتادي ��ة العليا
ق ��د ردت يف وقت �ساب ��ق طلب ًا من
الفتالوي ب�إيق ��اف تنفيذ امل�شروع
حلني البت بهذه الدعوى.
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تحدثت عن �إ�صالح العوار�ض الأخيرة على ال�شبكة الوطنية

"الكهرباء" تتعهد بـ "�إعادة اال�ستقرار" �إلى المنظومة
خالل ال�ساعات المقبلة

 ذي قار /ح�سين العامل

تعه��دت وزارة الكهرب��اء بتحقي��ق اال�س��تقرار الكامل للمنظوم��ة الوطنية خالل ال�س��اعات
املقبل��ة بعد الط��وارئ التي حلقت بها م�ؤخراً ،م�ش��ددة عل��ى �أن املالكات الهند�س��ية والفنية
م�ستنفرة ملواكبة الطلب العايل ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة.
 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
�أحم ��د مو�س ��ى� ،إن "المنظوم ��ة قد
بلغت مرحلة جي ��دة من اال�ستقرار،
�ستكم ��ل ه ��ذا اال�ستق ��رار خ�ل�ال
ال�ساعات المقبلة".
وتاب ��ع مو�سى� ،أن "الإنتاج الحالي
ه ��و � 22ألف ميغا واط ،مع وحدات
توليدية �س ��وف ترتبط بالمنظومة
في الأيام المقبلة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "خط ��وط النق ��ل
لت�صريف الأحم ��ال المنتجة �سوف
تك ��ون جاه ��زة قريب� � ًا" ،م�ش ��دد ًا
عل ��ى ان "العوار� ��ض الفني ��ة الت ��ي
م ��رت عل ��ى المنظومة خ�ل�ال الأيام
الما�ضية تم اجتيازها بنجاح".
ولف ��ت مو�س ��ى� ،إل ��ى ان "ال ��وزارة
نجح ��ت في ت�أمي ��ن كام ��ل الكهرباء
لمحافظة كربالء خ�ل�ال العا�شر من
�شهر محرم ،والمراك ��ز االمتحانية
واجتي ��از العملي ��ة االمتحاني ��ة
لطلبتن ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى التغلب على
العوار� ��ض الفنية التي مرت نتيجة
ارتف ��اع درج ��ات الح ��رارة وبع�ض
اال�ستهداف ��ات الوا�ضح ��ة لخطوط
نق ��ل الطاق ��ة م ��ع العوار� ��ض الت ��ي
تطر�أ على المعدة".
و�أورد� ،أن "م�ل�اكات ال ��وزارة
م�ستنف ��رة بنح ��و ت ��ام �س ��واء على
ال�صعي ��د الفن ��ي �أو الهند�س ��ي �أو
الحرفي �أو الجهود الآلية ،لمواكبة
موجة الح ��ر وتحدي ��ات ال�صيف"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "م ��ا ح�ص ��ل خالل
الأي ��ام الما�ضي ��ة ال يع ��دو �أكثر من
كونه ��ا عوار�ض فنية ت ��م اجتيازها
وفي �أوقات قيا�سية".
ون ��وه مو�سى� ،إل ��ى �أن "العوار�ض
كانت ت�ؤدي ف ��ي ال�سابق �إلى �إطفاء
المنظوم ��ة الكهربائي ��ة ف ��ي عم ��وم
العراق وهو ما عملنا على تجاوزه
في المو�سم الحالي من خالل العمل
على مجموع ��ة الخط ��وط بت�أمينها
وزيادة �سعاتها".
و�أك ��د� ،أن "العوار� ��ض ل ��م تك ��ن

ب�سيط ��ة ب ��ل �إنها كبي ��رة ،والبع�ض
منه ��ا مفتعل كما ح�ص ��ل على الخط
الراب ��ط بي ��ن �شرق ��ي الر�صاف ��ة
ومحافظ ��ة وا�س ��ط الت ��ي حدث ��ت
ب�إطالق نار".
وتح ��دث مو�س ��ى ،ع ��ن "زي ��ادة
الطل ��ب عل ��ى الكهرب ��اء و�سحب من
بع� ��ض المحافظ ��ات بنح ��و يف ��وق
طاقة الخطوط الناقل ��ة والوحدات
التوليدي ��ة وح ��دث االنف�ص ��ال
تح�سب� � ًا للو�ص ��ول �إل ��ى مرحل ��ة
العطب وخ�سارة الوحدة التوليدية
بالكامل".
و�أردف� ،أن "الخط ��وط الناقل ��ة
والوح ��دات التوليدي ��ة له ��ا طاقات
مح ��ددة مت ��ى م ��ا ت ��م تجاوزه ��ا
يعر�ضه ��ا �إل ��ى االنف�ص ��ال خوف ًا من
تلف المع ��دة الكهربائية" ،الفتا �إلى

�أن "جه ��ود الوزارة تعي ��د �أية حالة
انف�ص ��ال خالل �ساع ��ات ب�سيطة من
دون ت�أخير".
وم�ض ��ى مو�س ��ى� ،إل ��ى �أن "و�ض ��ع
المنظومة الكهربائية تح�سن بواقع
 %34مقارنة بنف�س الوقت من العام
الما�ضي ،بـزيادة  4200ميغا واط،
ولك ��ن ما يهمن ��ا الق ��ول �إن ما حدث
هو حال ��ة ا�ستثنائية تمت معالجتها
�سريع ًا".
وكان مو�سى ،قد ذكر في ت�صريحات
�سابق ��ة� ،أن "الإنت ��اج الكهربائ ��ي
�س ��وف ي�صل خ�ل�ال الأي ��ام القادمة
�إلى � 25ألف ميغاواط ،هناك طاقات
توليدية جديدة �ستدخل �إلى العمل،
م ��ع ا�ستم ��رار ال�صيان ��ة الدوري ��ة
للمحط ��ات ون�ص ��ب المغذي ��ات
وم�شاريع �أخ ��رى م�ستقبلية تخ�ص

�أزمة الكهرباء تتفاقم مع ارتفاع درجات احلرارة
الطاق ��ة ال�شم�سية ف�ض�ل ً�ا عن الربط خالل عام ،وق ��د تمكنا من �إ�ضافة 3
مع دول الجوار".
�آالف ميغاواط".
وتاب ��ع مو�س ��ى� ،أن "الطاق ��ات من جانب ��ه ،ذكر الخبير االقت�صادي
الجدي ��دة ت�شم ��ل الوح ��دة الثاني ��ة م�صطف ��ى الب ��زركان� ،أن "الع ��راق
في محافظ ��ة �صالح الدين وذلك في يحت ��اج لتوفي ��ر طاق ��ة كهربائي ��ة
منت�صف ال�شهر الحالي بطاقة  650م�ستمرة عل ��ى مدار ال�ساعة �إلى 45
ميغ ��اواط ومحطة ع ��كاز ووحدات �ألف ميغاواط".
�أخرى".
وتاب ��ع الب ��زركان� ،أن "الإنت ��اج
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "ال ��وزارة معني ��ة الحال ��ي بح�س ��ب الت�صريح ��ات
بزي ��ادة الطاق ��ة وحج ��م الإنت ��اج الر�سمي ��ة يعني �أن ال ��وزارة ت�ؤمن
وخط ��وط النق ��ل وقط ��اع الت�أهي ��ل  %50من االحتياجات".
وتعم ��ل حالي� � ًا م ��ن غي ��ر موازنات و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الحكوم ��ات
تمام� � ًا" .ولف ��ت مو�س ��ى� ،إل ��ى ان المتعاقبة �أنفقت على ملف الكهرباء
"الخط ��ة الخم�سي ��ة المعنية بملف من ��ذ الع ��ام  2003نح ��و  82ملي ��ار
الكهرب ��اء ه ��ي ف ��ي �أدراج مجل� ��س دوالر وه ��ي مبال ��غ كبي ��رة كان ��ت
ال ��وزراء وق ��د نال ��ت ا�ستح�سان ��ه ،كفيلة ب�أن تغطي حاجة العراق".
ولق ��د م�ضين ��ا بالخط ��ة الق�صي ��رة و�أورد البزركان� ،أن "قيمة ما ينفقه
المت�ضمنة �إ�ضافة � 7آالف ميغاواط العراقي ��ون على المول ��دات الأهلية

ذي قار :تحذيرات
من مخاطر الحرائق
في مناطق الأهوار

ه ��ي بنح ��و ملي ��ار دوالر �سنوي� � ًا
تذهب على �شكل ا�شتراكات �شهرية
لأ�صحاب تلك المولدات" ،مبين ًا �أن
"ه ��ذه الأموال قادرة على �إي�صالنا
�إل ��ى االكتف ��اء الذات ��ي ف ��ي ظ ��رف
�سنتين فقط".
�إل ��ى ذلك ،ق ��ال ع�ضو لجن ��ة الطاقة
النيابية داخ ��ل را�ضي� ،إن "العراق
يواج ��ه م�شكل ��ة تتعل ��ق بزي ��ادة
اال�سته�ل�اك وع ��دم التر�شي ��د م ��ع
االرتفاع في درج ��ات الحرارة التي
و�صلت �إلى �أكث ��ر من  51في بع�ض
المناطق".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى "م�ش ��كالت فني ��ة في
ال ��وزارة ،الت ��ي ال تقت�ص ��ر عل ��ى
الإنت ��اج� ،إنما في قطاع ��ي التوزيع
والنق ��ل �إ�ضاف ��ة �إل ��ى ح�ص ��ول
تجاوزات على ال�شبكة الكهربائية".
و�أو�ض ��ح را�ض ��ي� ،أن "الو�ضع في
ال�صي ��ف الحالي ب�شكل ع ��ام �أف�ضل
م ��ن الأع ��وام ال�سابق ��ة ،خ�صو�ص� � ًا
و�أن وزارة الكهرباء كانت م�ستعدة
مبك ��ر ًا ل�صيانة المحط ��ات و�إ�ضافة
خط ��وط نق ��ل جدي ��دة ومح ��والت
بقدرات جديدة وفك االختناق".
وفيما �أكد را�ض ��ي� ،أن "الإجراءات
ال تخلو من بع� ��ض الم�شكالت التي
عل ��ى ال ��وزارة معالجته ��ا"� ،ش ��دد
عل ��ى �أن "الإنت ��اج الحال ��ي ي�ص ��ل
�إل ��ى جمي ��ع المناط ��ق لك ��ن بن�سب
متفاوت ��ة ،فالب�ص ��رة مقتطع ��ة م ��ن
القطع المبرمج".
وتع� � ّد �آف ��ة الف�س ��اد الت ��ي تنخ ��ر
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة �أح ��د �أ�سب ��اب
ا�ستم ��رار �أزمة الطاق ��ة� ،إلى جانب
تعر� ��ض ال�شبكات لم�ش ��كالت فعلية
خارج ��ة ع ��ن �سيط ��رة الدول ��ة ،من
بينه ��ا انخفا� ��ض منا�سي ��ب نه ��ري
دجل ��ة والف ��رات وتوق ��ف بع� ��ض
محط ��ات الطاق ��ة ف ��ي ال�س ��دود،
والعمليات الإرهابية التي تتعر�ض
لها �أبراج نق ��ل الكهرباء بين الحين
والآخر� ،إلى جانب ا�ستمرار الطلب
المتزايد عل ��ى التيار بمعدل �سنوي
يبلغ نحو �ألفي ميغاواط.

ح ��ذرت مديري ��ة الدف ��اع المدن ��ي في ذي ق ��ار من مخاط ��ر حرائق
محتملة في مناطق االهوار بعد تعر�ضها �إلى الجفاف م�ؤخر ًا.
وت�أتي تلك التحذيرات بعد ان تمكنت فرق االطفاء من اخماد اول
حريق من هذا النوع في مناطق اهوار الجباي�ش.
وقال مدي ��ر الدفاع المدني لذي قار العميد �صالح جبار في حديث
مع (المدى)� ،إن "فرق الدفاع المدني �سجلت اول حريق يندلع في
الم�ساح ��ات الجافة من مناطق االه ��وار" ،مبينا ان "الحريق وقع
بالقرب من منطقة �سكنية في اهوار ق�ضاء الجباي�ش".
و�أ�ض ��اف جب ��ار� ،أن "فرق االطف ��اء تمكنت من محا�ص ��رة النيران
واخمادها وحالت دون امتدادها الى الدور المجاورة".
و�أ�شار� ،إل ��ى "ارتفاع درجات الحرارة وانت�ش ��ار مخلفات نباتات
االهوار المتيب�سة والتي تكون قابلة لال�شتعال".
و�أكد جبار" ،عدم ت�سجيل اية خ�سائر مادية او ب�شرية" ،الفت ًا �إلى
�أن "الح ��ادث ت�سبب فقط باحت ��راق م�ساحات محدودة من نباتات
المناطق الجافة من االهوار".
و�أع ��رب عن خ�شيته من "عب ��ث العابثين من االطفال وغيرهم وما
ينج ��م عن ذلك من اندالع حرائق في النباتات الجافة وال�سيما في
فت ��رة ذروة الحرائق المح�صورة بي ��ن �شهري ايار وايلول من كل
عام".
ون ��وه جب ��ار� ،إلى �أن "جفاف االه ��وار وانت�ش ��ار مخلفات نباتات
الق�صب والبردي الجافة يجعل اية �شرارة تت�سبب باندالع حريق
وا�سع النطاق في م�ساحات �شا�سعة من االهوار الجافة".
وتح ��دث ،عن "تعذر ال�سيطرة على حري ��ق مثل هذا كون المنطقة
وع ��رة ومنخف�ض ��ة وطينية ومازال ��ت رطبة وتنع ��دم فيها الطرق
ال�سالك ��ة الت ��ي تتنا�س ��ب مع ثقل �سي ��ارات االطفاء الت ��ي تزن اقل
�سيارة منها  10طنا على اقل تقدير".
وفيما �أفاد جبار ،ب�أن "�سيارة بهذا الوزن ي�ستحيل ان تتحرك في
ارا�ض ��ي ه�ش ��ة وغير معبدة" ،يج ��د �أن "الحرائق ف ��ي الم�ساحات
الجاف ��ة من االهوار ت�ش ��كل خطورة بالغة" ،مح ��ذرا من "مخاطر
التجفيف على حياة ال�سكان في جميع المجاالت �سواء االقت�صادية
والبيئية او االمن المجتمعي".
ودع ��ا� ،إل ��ى "�إنعا� ��ش االه ��وار وانقاذه ��ا م ��ن الجف ��اف حت ��ى ال
تتح ��ول الى ب�ؤرة خطرة تهدد حي ��اة ال�سكان المحليين بالحرائق
والتلوث".
ور�أى جب ��ار� ،أن "رفد االهوار بالمزي ��د من االطالقات المائية من
�ش�أن ��ه ان يعي ��د الحي ��اة واال�ستق ��رار لل�سكان المحليي ��ن وينع�ش
الحرك ��ة االقت�صادي ��ة وال�سياحية ويبعد مخاط ��ر الجفاف وموت
الحياة ناهيك عن تجنب مخاطر الحرائق".
وكان المدي ��ر الإقليم ��ي لمنظم ��ة طبيعة الع ��راق المهند�س جا�سم
الأ�س ��دي ق ��د ذكر ف ��ي حديث �ساب ��ق �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "المناطق
المغم ��ورة في االهوار لم يتبق منها �س ��وى تلك القريبة من عمود
االنهر الرئي�سة" ،متوقعا ان "تكون االيام القادمة �أكثر �سوء ًا".
وكان ��ت منظم ��ة الأم ��م المتح ��دة للتربي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم
(اليون�سك ��و) ،وافقت في منت�صف ع ��ام  ،2016على �ضم الأهوار
والمناط ��ق الآثارية فيها� ،إلى الئحة التراث العالمي بعد ت�صويت
جمي ��ع الأع�ض ��اء بالموافق ��ة .وبموجب ق ��رار منظم ��ة اليون�سكو
ف ��ان الأه ��وار والمواقع الآثارية التي �أدرج ��ت على الئحة التراث
العالم ��ي ه ��ي �أور و�أري ��دو وهور الحم ��ار والحوي ��زة والأهوار
الو�سط ��ى ف ��ي ذي ق ��ار ومي�س ��ان ،وال ��وركاء في المثن ��ى ،وهور
الحمار ال�شرقي في الب�صرة.

�أكدوا �أن الت�شريعات ت�سمح با�ستمرار االنفاق مع غياب الموازنة لأكثر من �سنة

�أ�سات��ذة ف��ي القان��ون المال��ي والد�ست��وري :الرواتب م�ؤ ّمن��ة ولن ينقط��ع �صرفها
 بغداد /نب�أ م�شرق
نف ��ى ا�ساتيذ مخت�ص ��ون بالقان ��ون المالي
والد�ست ��وري �إمكاني ��ة توق ��ف الدول ��ة عن
ت�سدي ��د الروات ��ب نهاي ��ة الع ��ام الحال ��ي،
م�ؤكدين �أن الت�شريعات النافذة تلزم الدولة
با�س ��تمرار االنفاق عل ��ى مرافقها كافة حتى
مع غياب الموازنة لأكثر من �سنة.
وكان �سيا�س ��يون ق ��د ن�ش ��روا تغري ��دات
وت�صريحات �ص ��حفية حذروا فيها من عدم
ق ��درة الدولة على ت�س ��ديد الرواتب بانتهاء
ال�س ��نة الحالي ��ة بداع ��ي �أن قان ��ون الإدارة
المالية ي�س ��مح بت�س ��ديد النفقات عن �س ��نة
واح ��دة �إذا غاب ��ت عنها الموازن ��ة وال يمتد
ذلك ل�سنة �أخرى.
وقالت �أ�ستاذة الت�ش ��ريع المالي في جامعة
المو�ص ��ل قب� ��س البدران ��ي في حدي ��ث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "قان ��ون الإدارة المالي ��ة رقم
( )6ل�س ��نة ( 2019المع ��دل) ّ
نظ ��م عملي ��ة
�إع ��داد الموازن ��ة وم ��ا تت�ضمن ��ه والحاالت
التي يمكن �أن تطر�أ عليها".
و�أ�ضافت البدراني� ،أن "الف�صل الثالث من
ه ��ذا القان ��ون يتكون م ��ن عدة م ��واد ،منها
المادة  13التي تن�ص على حالتين ،الأولى

هي الت�أخير في �إقرار الموازنة عن الموعد
المحدد قبل  31من �شهر كانون الأول".
و�أ�ش ��ارت� ،إل ��ى �أن "الحل يك ��ون من خالل
وزي ��ر المالي ��ة ب� ��أن ي�ص ��در �إعمام� � ًا يق ��وم
بموجب ��ه ب�إنف ��اق �شه ��ري عل ��ى �أ�سا� ��س
الموازنة للعام ال�سابق".
�أوردت البدران ��ي� ،أن "القان ��ون ي�سم ��ح
بالإنفاق طبق ًا له ��ذه الآلية لحين الم�صادقة
عل ��ى الموازن ��ة االتحادية ،وه ��ذا يعني �أن
هناك امتداد قانوني حتى لو ا�ستمر تعطل
�إقرار الموازنة".
و�أف ��ادت البدران ��ي ،ب� ��أن "الحال ��ة الثانية،
الت ��ي �أ�شار �إليه ��ا القانون ،هي ع ��دم �إقرار
الموازن ��ة ل�سن ��ة مالي ��ة كامل ��ة ،وف ��ي هذه
الحالة تعد البيانات المالية النهائية لل�سنة
ال�سابق ��ة هي ذاتها بالن�سب ��ة لل�سنة التي لم
ت�شهد �إقرار الموازنة".
و�أك ��دت� ،أن "�آخ ��ر موازنة ت ��م �إقرارها في
الع ��راق ه ��ي ل�سن ��ة  ،2021وبالتال ��ي يتم
اعتم ��اد بياناته ��ا عل ��ى �أ�سا� ��س ال�ص ��رف،
ووزي ��ر المالية في ه ��ذه الحال ��ة ال يحتاج
�إلى الم�صادقة ب ��ل مجرد �أن ي�صدر �إعمام ًا،
وتق ��دم ه ��ذه البيانات �إلى مجل� ��س النواب
لغر�ض اقرارها".

وم�ض ��ت البدراني� ،إل ��ى �أن "�أي ��ة دولة في
العال ��م ال ت�ستطي ��ع �أن تج ��ر�ؤ عل ��ى �إيقاف
االنف ��اق الع ��ام ،خا�ص ��ة وال�سيم ��ا النفقات
الجارية مثل الرواتب وال�صيانة وال�صرف
اليوم ��ي وال�شهري ،وبالتال ��ي ف�أن القانون

حتذيرات من ا�ستغالل ملف الرواتب يف ال�صراع ال�سيا�سي

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

الناف ��ذ �سمح ب� ��أن يتكرر االنف ��اق ال�شهري
على �أ�سا�س موازنة  2021في عام ."2023
من جانبه ،ذك ��ر �أ�ستاذ القانون الد�ستوري
ف ��ي الجامعة الم�ستن�صري ��ة وائل منذر في
ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الق ��ول بعدم

�إمكاني ��ة تطبي ��ق الم ��ادة  13م ��ن قان ��ون
الإدارة المالي ��ة عل ��ى ال�سن ��ة المقبل ��ة غير
�صحيح".
وتاب ��ع من ��ذر� ،أن "الذي ��ن ي�ؤي ��دون ه ��ذا
االتجاه ،قد ف�سروا المادة حرفي ًا وهو غير
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التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

�صحي ��ح ،وقالوا ب�أن ال�ص ��رف على �أ�سا�س
�شه ��ري وفق� � ًا للموازنة ال�سابق ��ة هو ل�سنة
واحدة فقط".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "االلت ��زام به ��ذا التف�سير
الحرف ��ي يتعار� ��ض م ��ع مب ��د�أ ديموم ��ة
وا�ستمرارية الدول ��ة ،خ�صو�ص ًا ونحن في
ظل حكومة ت�صريف مهام يومية".
ويرى من ��ذر� ،أن "التف�سي ��ر الأقرب للواقع
القانون ��ي ،ه ��و االعتم ��اد عل ��ى الن�س ��ب
ال�شهري ��ة لأق ��رب موازن ��ة ق ��د ت ��م �إقرارها
�إذا ل ��م ت�شهد ال�سنة المالي ��ة التي نحن فيها
�إقرار موازنة".
و�ش ��دد ،عل ��ى "ع ��دم �صح ��ة الق ��ول ب� ��أن
الرواتب �سوف تتوقف نهاية العام الحالي
لعدم �إقرار الموازنة ل�سنتين متتاليتين".
وانتهى من ��ذر� ،إل ��ى �أن "الحكوم ��ة ينبغي
منه ��ا االلت ��زام بت�سديد الروات ��ب واالنفاق
م ��ن الموازن ��ة الت�شغيلي ��ة لأننا �أم ��ام مبد�أ
�أ�سا�س ��ي تق ��وم علي ��ه الدول ��ة وه ��و مب ��د�أ
ديموم ��ة وا�ستم ��رار المرف ��ق الع ��ام ال ��ذي
تمثله الدولة".
ب ��دوره ذك ��ر النائ ��ب الم�ستقيل ع ��ن الكتلة
ال�صدرية عل ��ي ح�سين ال�ساع ��دي في بيان
تلقته (الم ��دى)" ،تخرج علين ��ا بين الحين

والآخ ��ر �أب ��واق م�أج ��ورة غايته ��ا ت�ضلي ��ل
الر�أي العام في محاولة يائ�سة لبث �إ�شاعات
مغر�ضة لتحقيق غايات م�شبوهة".
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي�" :ص ��در ع ��ن �أحد تلك
الأب ��واق م�ؤخر ًا ت�صري ��ح �إعالمي حذر من
توق ��ف �ص ��رف روات ��ب الموظفي ��ن بحجة
ت�أخر ت�شكيل الحكومة".
و�أك ��د� ،أن "روات ��ب الموظفي ��ن م�ؤمنة وال
يمك ��ن �إيقاف �صرفها ب�أي حال من الأحوال
حتى مع ع ��دم ت�شكي ��ل الحكوم ��ة �أو �إقرار
الموازنة العامة للبلد".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى "�إمكاني ��ة �ص ��رف الروات ��ب
وت�سيي ��ر بقي ��ة �ش� ��ؤون الدول ��ة م ��ن خالل
قان ��ون الإدارة المالي ��ة النافذ ال ��ذي ت�سير
عليه البالد وفق مبد�أ �صرف ."12 / 1
وم�ضى ال�ساعدي� ،إلى �أن "�سنوات ما�ضية
�شهدت �صرف روات ��ب الموظفين فيها على
الرغ ��م م ��ن عدم وج ��ود موازن ��ة ف�ضال عن
ه ��ذا العام م ��ع حكوم ��ة ت�صري ��ف الأعمال
الحالية".
ي�ش ��ار �إلى �أن الع ��راق لم يتمكن م ��ن �إقرار
الموازن ��ة للع ��ام الحالي ،م ��ع توقعات بان
يتعط ��ل ذل ��ك �إلى مزي ��د من الوق ��ت ب�سبب
ت�أخر ت�شكيل الحكومة.
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�أو�ساط التيار� :إذا ردت «االتحادية» دعوى حل البرلمان ال�شعب �سيقوم بالمهمة!

ال�صدر يريد منع المتهمين بالف�ساد والم�س�ؤولين من التر�شح
لالنتخابات المبكرة المقبلة
 بغداد /تميم الح�سن
بد�أ الع�شرات من �أن�ص ��ار التيار ال�صدري
م ��لء عري�ضة «حل الربمل ��ان» التي ن�شرها
زعي ��م التي ��ار مقت ��دى ال�ص ��در اال�سب ��وع
املا�ض ��ي ،متهي ��د ًا لإر�ساله ��ا اىل املحكم ��ة
االحتادية.
وكان ال�ص ��در ق ��د �أمه ��ل الق�ض ��اء نهاي ��ة
اال�سب ��وع احل ��ايل للبت يف طلب ��ه بـ «حل
الربمل ��ان» وتكلي ��ف رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ب�إعالن انتخابات مبكرة جديدة.
ومل يك�ش ��ف زعي ��م التي ��ار ع ��ن اخلطوات
الالحق ��ة يف ح ��ال «ردت الدع ��وى» كم ��ا
حدث يف ق�ضايا م�شابه ��ة رفعت للمحكمة
االحتادية يف وقت قريب.
لك ��ن �أو�س ��اط مقرب ��ة م ��ن التي ��ار املح ��ت
يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) فيم ��ا ل ��و ف�شلت
ال�سياقات القانونية والد�ستورية يف حل
الربمل ��ان اىل ان «احل ��ل �سيك ��ون بالثورة
ال�شاملة».
كلمة «ثورة» كررها خطيب جمعة املنطقة
اخل�ض ��راء يف ال�ص�ل�اة الأخ�ي�رة الن�صار
ال�صدر امام الربمل ��ان ،حيث قال« :الثورة
احلالية �سرت�سم مالمح الو�ضع ال�سيا�سي
القادم يف العراق».
كما �أك ��د يف مو�ضع �آخر من اخلطبة التي
�ألقاها مهند املو�سوي ان« :الثورة مبثابة
بارق ��ة �أم ��ل وفر�ص ��ة لإنق ��اذ الع ��راق من
الف�ساد».
وتقول او�س ��اط التيار ان «الربملان اما ان
يح ��ل نف�سه او تق ��رر املحكم ��ة االحتادية
ذل ��ك لتجاوز امل ��دد الد�ستورية يف اختيار
رئي� ��س جمهوري ��ة وت�شكي ��ل حكومة ،او
يقوم ال�شعب بتلك املهمة!».
واك ��دت تل ��ك االو�ساط ان ��ه «ال ميكن بقاء
رئي� ��س ال ��وزراء ورئي� ��س اجلمهوري ��ة
ت�صري ��ف اعم ��ال اىل ع ��ام ( 2025نهاي ��ة
الدورة الربملانية احلالية)».
ورف� ��ض املقربون من ال�ص ��در الك�شف عن
تفا�صي ��ل �أك�ث�ر لكنهم �أك ��دوا ان« :الثورة
(يف ا�ش ��ارة اىل ح ��راك ال�صدريني) بد�أت
ولن تنطفي اال بالتغيري».
وكانت بع�ض الإ�شارات قد افادت ب�إمكانية
�أن�صار ال�صدر تو�سي ��ع االحتجاجات اىل
مواق ��ع خارج الربمل ��ان لتحقيق هدف حل
املجل�س.
ومنذ قرار التيار ال�صدري اقتحام املنطقة
اخل�ضراء ،بد�أ ال�صدر يف حماولة تو�سيع
جبه ��ة االحتجاج ��ات م ��رة بدع ��وة التيار
املدين ،ومرة للح�شد وجمهور الإطار.
ويف اخ ��ر تدوين ��ة لزعي ��م التي ��ار،
ق ��ال م�ستغرب� � ًا م ��ن جمه ��ور الإط ��ار:
«عدم منا�صرتك ��م لن ��ا م ��ن �أج ��ل �إنق ��اذ
الوط ��ن ،ال ��ذي وق ��ع �أ�س�ي�ر االحت�ل�ال
والإرهاب والف�ساد».

�أمراة تتبرع بغ�سل مالب�س المعت�صمين من ان�صار التيار ال�صدري �أمام مبنى البرلمان
و�أ�ض ��اف يف «تغري ��دة» عل ��ى «توت�ي�ر»
بع ��د �ساع ��ات م ��ن تظاه ��رات دع ��ا اليه ��ا
«التن�سيقي» قب ��ل ان تتحول اىل اعت�صام
مفت ��وح« :يدين ��ا ممدودة لكم ي ��ا جماهري
الإط ��ار دون قياداته ،لنح ��اول �إ�صالح ما
ف�سد».
وكان «وزي ��ر القائد» املقرب من ال�صدر قد
ن�شر االربعاء املا�ضي ،منوذج دعوى حلل
الربملان تت�ضم ��ن «ا�ستدع ��اء الرئا�س ��ات
الثالث ��ة» و»حتدي ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة
موعدا النتخابات مبكرة».
وغ ��رد ال�صدر يوم االربع ��اء املا�ضي ،ردا
عل ��ى املطالب�ي�ن باالحت ��كام اىل الد�ستور
يف ح ��ل الربملان« :ل ��ن ير�ضخ ��وا ملطالبة
ال�شعب (ويق�صد القوى ال�سيا�سية)».
وا�ش ��ار زعي ��م التي ��ار يف تغريدت ��ه عل ��ى
«توتري» اىل ان حل الربملان غري منح�صر
بذلك» يف ا�شارة اىل املادة  64التي تعطي
طريق�ي�ن للح ��ل :اما ع ��ن طري ��ق ال�سلطة
التنفيذية ،او حل الربملان لنف�سه.
طال ��ب ال�ص ��در الق�ض ��اء ب�أخذ تل ��ك املهمة
«خ�ل�ال م ��دة ال تتج ��اوز نهاي ��ة الأ�سبوع
القادم» (تنتهي بعد  4ايام).
كم ��ا ق ��ال انه «خ�ل�ال ذل ��ك ي�ستم ��ر الثوار
باعت�صاماتهم ..و�سيكون لهم موقف �آخر
�إذا ما ُخذل ال�شعب مرة �أخرى».
وفيما يتعلق بحديثه عن اجراء انتخابات
مبكرة ،قال ال�صدر يف التغريدة نف�سها ان
ذل ��ك االج ��راء �سيك ��ون م�شروط ��ا« :بعدة
�شروط �سنعلن عنها الحق ًا»     .

وعن تل ��ك ال�شروط ت�شري او�س ��اط التيار
اىل انه ال ميكن اج ��راء انتخابات جديدة
«ت�أت ��ي بنف� ��س نتائ ��ج انتخاب ��ات الع ��ام
املا�ضي».
وترج ��ح او�س ��اط «ال�ص ��در» ب ��ان االخري
�سي�ش�ت�رط« :ت�صفي ��ة دقيق ��ة للمر�شح�ي�ن
لالنتخاب ��ات ت�ضم ��ن ابع ��اد امل�شمول�ي�ن
بق�ضاي ��ا ف�ساد ،ومتنع تر�شيح امل�س�ؤولني
اثناء اخلدمة مثل الوزراء واملحافظني».
وكان القي ��ادي يف التيار �صباح ال�ساعدي
قال يف حدي ��ث تلفزيوين ان« :قرار احلل
�آت ،ول ��ن يك ��ون هنالك تغي�ي�ر ال بقانون
االنتخابات وال مبفو�ضية االنتخابات».
و�سب ��ق ان ردت املحكمة االحتادية دعوى
اقامه ��ا احل ��زب ال�شيوع ��ي وح ��زب االمة
لتج ��اوز الربمل ��ان امل ��دد الد�ستوري ��ة يف
ت�شكي ��ل احلكومة ،مما ق ��د يعر�ض جهود
ال�صدر اىل امل�صري نف�سه.
و�أو�ضحت املحكمة مطلع �آب احلايل انها
ردت الدع ��وى لأنه ��ا�« :سب ��ق الف�ص ��ل يف
مو�ضوعه ��ا ا�ستن ��ادا �إىل الق ��رار ال�صادر
ع ��ن املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا رقم (23
وموحدته ��ا  /25احتادي ��ة� )2022 /إذ
مت ��ت مبوجب ��ه معاجلة مو�ض ��وع جتاوز
امل ��دد الد�ستورية وع ��دم تنفيذ ما جاء يف
املادة ( /72ثاني ًا /ب) من الد�ستور».
وا�ش ��ار بي ��ان املحكم ��ة وقت ��ذاك اىل �أن:
ق ��رار املحكمة ال�سابق �ش ��دد على انتخاب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة خ�ل�ال ف�ت�رة وجيزة
تتنا�س ��ب م ��ع �إرادة امل�ش ��رع الد�ست ��وري

وامل�صلح ��ة العلي ��ا لل�شع ��ب الت ��ي توجب
ا�ستكم ��ال ت�شكي ��ل ال�سلط ��ات االحتادي ��ة
�ضم ��ن اال�ستحقاق ��ات املن�صو� ��ص عليه ��ا
يف الد�ست ��ور ،ومل ��ا كان ق ��رار احلكم هذا
يتعلق بتطبيق امل ��ادة ( /72ثاني ًا /ب) ما
يعني �أن دعوى املدعيني واجبة الرد �شك ًال
ل�سبق الف�صل يف مو�ضوعه».
وتن� ��ص امل ��ادة  72م ��ن الد�ست ��ور  /ثانيا
(ب) عل ��ى ان« :ي�ستمر رئي�س اجلمهورية
مبمار�س ��ة مهمات ��ه �إىل م ��ا بع ��د انته ��اء
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب اجلدي ��د
واجتماع ��ه ،عل ��ى ان يتم انتخ ��اب رئي�س
جدي ��د للجمهورية خالل ثالث�ي�ن يوم ًا من
تاريخ اول انعقاد للمجل�س».
لكن يت ��داول العراقيون ب�شكل وا�سع لقاء
متلفزا �سابقا لرئي�س جمل�س الق�ضاء فائق
زيدان يتح ��دث فيه عن مق�ت�رح «عقوبات
جتاوز امل ��دد الد�ستورية» ال ��ذي قد يكون
خارطة طريق حلل االزمة.
ويق ��ول زي ��دان يف اللقاء ان ��ه يف حال مل
يتمكن جمل�س النواب من انتخاب رئي�س
اجلمهورية« :اق�ت�رح ان تكون عقوبات..
والعقوبة هي حل الربمل ��ان بدون موافقة
املجل�س».
واو�ض ��ح زي ��دان« :يقوم رئي� ��س الوزراء
بتق ��دمي طلب حل الربملان مبوافقة رئي�س
اجلمهوري ��ة على ان يك ��ون القرار االخري
قاب�ل�ا للطعن حتى ال ي�ستخ ��دم هذا احلق
ب�شكل تع�سفي».

كلفة اعت�صام «الإطاريين»

اىل ذل ��ك م ��ا زال الإط ��ار التن�سيق ��ي ملتزما
مبطال ��ب ت�شكي ��ل احلكوم ��ة قب ��ل مناق�ش ��ة
حل الربمل ��ان ،ويدفع �أن�ص ��اره لتحقيق ذلك
املطلب يف اجراء قد يكون مكلف ًا.
�سيا�سي مطلع يقول لـ(املدى)« :قرار الإطار
باعت�ص ��ام جمه ��وره ام ��ام بواب ��ة املنطق ��ة
اخل�ضراء �سيكون مكلفا �سيا�سيا وامنيا».
واكد ال�سيا�سي ال ��ذي طلب عدم ن�شر ا�سمه
ان «الإط ��ار م ��ن حيث ال يعل ��م �سي�شارك يف
تعطيل احلالة ال�سيا�سية ويزيد فر�ص بقاء
رئي�س الوزراء احلايل م�صطفى الكاظمي».
كذل ��ك ي�ش�ي�ر ال�سيا�س ��ي اىل ان« :اغل ��ب
جمه ��ور الإط ��ار ه ��م م ��ن ف�صائ ��ل احل�ش ��د
وابقاءهم يكلف البالد امنيا حيث �ست�ضطر
بع�ض القطعات اىل ان تعت�صم قرب اجل�سر
املعلق وترتك مواقعها االمنية».
وكان ��ت مقاط ��ع �صوتي ��ة ق ��د تداول ��ت يوم
اجلمع ��ة (مل يت ��م الت�أك ��د منه ��ا م ��ن م�صدر
م�ستق ��ل) تظه ��ر �صوت ��ا الح ��د قي ��ادات
الع�صائ ��ب يح ��اول التح�شي ��د للتظاه ��رات
االخرية على ا�سوار اخل�ضراء.
ويذك ��ر �صاحب الت�سجي ��ل بان املتظاهرين
�سيح�صل ��ون عل ��ى «ث�ل�اث وجب ��ات طع ��ام
ونقل جماين ا�ضافة اىل � 25ألف دينار لكل
�شخ�ص».
وبح�س ��ب ال�سيا�س ��ي املطل ��ع ان «منظم ��ة
ب ��در ،وكتائ ��ب ح ��زب الله مل ت�ش ��اركا يف
التظاهرات ،مقابل م�شاركة حزب الدعوة،
الع�صائب ،وتيار احلكمة».

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

ال�شرعية ..بني مزدوجني
ظه ��ور مدعني بحماية ال�ش ��رعية ،خارجني منه ��ا وعليها ،منتحلني
االنت�س ��اب له ��ا ،فا�صلة اخ ��رى يف ابت ��ذال املفاهي ��م ،ويف اخ�صاء
مفاعيله ��ا يف الواق ��ع واملمار�سة ،فال الذين تظاه ��روا يوم اجلمعة
املا�ض ��ي دفاعا عن ال�شرعية (واالدق :زعاماته ��م) تعنيهم ال�شرعية
(الر�سمي ��ة) ممثل ��ة يف رئا�س ��ة الدول ��ة الت ��ي عه ��د له ��ا ،يف الن�ص
الد�ست ��وري ،حماي ��ة ال�شرعي ��ة والد�ست ��ور ،وال ه ��م (�أعن ��ي تل ��ك
الزعام ��ات) م�شغولون با�سناد احلكومة� ،صاحبة مفاتيح ال�شرعية
وفق الت�صويت الربملاين واالعرتاف الدويل ،وال قلقون (بالت�أكيد)
م ��ن التهديدات �ضد ال�سلطة الت�شريعية التي (بح�سب كل الد�ساتري
واالعراف) ممثلة ال�شعب وكل ما له �صلة بال�شرعية..
بل انهم (انتباه) م�ص� � ّرون على ا�سقاط ال�شرعية من حيث يدرون،
�أو ال ي ��درون ،م ��ن خ�ل�ال رف�ضهم املعل ��ن لرئا�سات ه ��ذه العناوين
ال�شرعي ��ة ،وبا�سماء ا�صحابها ،عبور ًا من ف ��وق ال�سلطة الق�ضائية
الت ��ي (يف الواق ��ع) مل ت ��رد اال�شارة اىل عالقته ��ا بال�شرعية يف كل
اب ��واب الد�ستور والقوان�ي�ن الناظمة ل�سلطة الق�ض ��اء ،فان مهمتها
تف�س�ي�ر الن�صو� ��ص املُتال�س ��ن عليه ��ا ب�ي�ن اجلماع ��ات ال�سيا�سية،
واتخ ��اذ الق ��رارات ذات ال�صل ��ة ،و�ش ��اءت بع� ��ض التف�س�ي�رات
والق ��رارات ان ت�شعل مواقد ال�ص ��راع ال�سيا�سي باحلطب الياب�س،
بدل ان تطفئها.
واحل ��ال ،عندم ��ا تظاهر ان�ص ��ار حتالف االط ��ار التن�سيق ��ي دفاعا
ع ��ن ال�شرعي ��ة ،ت�س ��اءل الكث�ي�رون ،وبينه ��م كت ��اب ومرا�سل ��ون
واكادميي ��ون :الي� ��س ب�ي�ن ق ��ادة ه ��ذا اجلمه ��ور من يع ��رف معنى
ومفه ��وم وم�صطلح ال�شرعي ��ة ،وم�صادرها ،وا�صحابه ��ا ،وال�سبل
ال�ضامنة ،وال مَن امعن النظر يف البحوث والدرا�سات املعتمدة عن
ك�شعار للتظاهر ،وفقرة يف اعلى املهام؟.
ال�شرعية قبل �صياغتها
ٍ
ثم ..عن اي جن�س من اجنا� ��س ال�شرعية يدافعون؟ �شرعية النظام
الربملاين بجالء احكامه يف داللة الفائز واخلا�سر يف االنتخابات؟
�أم �شرعية عتيقة ،تعود بنا الفي عام اىل الوراء ،حيث كان االباطرة
ال�صيني ��ون م ��ن �سالل ��ة (زو) ال�شه�ي�رة يف ذل ��ك الزم ��ن الغائر يف
التاريخ ي�ستم ��دون حكمهم من «التفوي�ض ال�سم ��اوي»؟ ام �شرعية
الت�ضحي ��ات يف معارك تر�سي ��خ الوطنية واال�ستق ��رار واخلدمات
والنزاهة واجل�شع واعمال النهب والتجيي�ش الطائفي؟.
عل ��ى انه من بني ت�أوي�ل�ات كثرية ملفهوم ال�شرعي ��ة املعا�صر ي�صف
الع ��امل ال�سيا�س ��ي الأمريكي روب�ي�ر دال ال�شرعي ��ة ب�أنها كاخلزان:
طاملا بقي املاء يف م�ستوى معني يُحافظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي،
و�إذا ما انخف�ض عن امل�ستوى املطلوب تتعر�ض ال�شرعية ال�سيا�سية
للخطر ،على يد مدعيها الزائفني.
وبعيدا عن ا�شكالية امل�صطلحات وم�شكالت االجتهاد حول الزاوية
الت ��ي يُنظر منه ��ا اىل احتياجات اي نظ ��ام لل�شرعية ،ف ��ان البلدان
الت ��ي ت�شهد منازع ��ات جمتمعية (مثل بالدنا) اح ��وج ما تكون اىل
�شرعي ��ة عادل ��ة ،نزيهة ،ال يلب�س رداءها من انته ��ك اب�سط لوازمها،
وال ُتبت ��ذل اىل احل ��د الذي تب ��دو معه كخرقة م�سح ،فيم ��ا تعيد بنا
الذاك ��رة اىل احتجاج ��ات ت�شري ��ن املالييني ��ة حني دافع ��ت احزاب
ال�سلط ��ة عن ال�شرعية باعم ��ال القن�ص واالختط ��اف ،فطبقت بذلك
اجلزء االبتدائي من ابجدية ال�شرعية :ال�شر.
ا�ستدراك:

ا�ستعظم خطيئة غيره».
ن�سي خطيئته
َ
َ«من َ

الإمام علي

على انه من بين ت�أويالت كثيرة لمفهوم
ال�شرعية المعا�صر ي�صف العالم ال�سيا�سي
الأمريكي روبير دال ال�شرعية ب�أنها
كالخزان :طالما بقي الماء في م�ستوى
معين يُحافظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي،
و�إذا ما انخف�ض عن الم�ستوى المطلوب
تتعر�ض ال�شرعية ال�سيا�سية للخطر ،على
يد مدعيها الزائفين.

احتجاجات يرافقها ترد كبير في الخدمات للعراقيين

يو�سع االعت�صامات في بغداد
�صحيفة �أميركية :ال�صراع ال�سيا�سي ّ

 ترجمة :حامد �أحمد
علق ��ت �صحيف ��ة �أمريكي ��ة عل ��ى ظاه ��رة
االعت�صامات يف بغداد ،م�ؤكدة �أن �سببها
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي وهدفه ��ا احل�صول
على املزيد من الغنائم ،م�ؤكدة �أنها ت�أتي
بالتزام ��ن مع ت ��ردي �أو�ض ��اع العراقيني
عل ��ى م�ست ��وى اخلدم ��ات وم�ست�شفيات
معطل ��ة ونظ ��ام تعليمي من ب�ي�ن اال�سو�أ
يف املنطقة.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيف ��ة (وا�شنط ��ن
بو�ست) ،ترجمته (املدى)� ،أن «حمتجني
متناف�س�ي�ن نزل ��وا �إىل �ش ��وارع الع ��راق
اجلمعة املا�ضي ��ة ،يف وقت ك�شف الكثري
عما ي�سع ��ى فيه قادتهم لب�س ��ط هيمنتهم
ال�سيا�سية».
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن «ذل ��ك ح�ص ��ل بع ��د
ع�شرة �أ�شهر فقط على انتخابات دعمتها
الواليات املتحدة م ��ن �أجل مللمة �أو�ضاع
متعرثة يف البلد».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «م ��ا ح�ص ��ل بع ��د تل ��ك
االنتخاب ��ات من تبعات قد اجرب توترات
دامت ل�سنوات بينهم ان تظهر لل�سطح».
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل ان «كت�ل�ا متناف�سة
�شيعي ��ة وكردية و�سني ��ة مل تتمكن لغاية
الوقت احلا�ضر من االتفاق على منا�صب
رئي�س ��ة يف احلكوم ��ة ،يف بل ��د حي ��ث
النخب ال�سيا�سية حتكم بالتوافق».
ون ��وه� ،إىل ان «الفائ ��ز الأك�ب�ر
باالنتخاب ��ات ،زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در� ،سح ��ب �أع�ض ��اء تياره
م ��ن الربملاني�ي�ن م ��ن عملي ��ة ت�شكي ��ل
احلكوم ��ة ،مر� ً
سال بد ًال م ��ن ذلك �أن�صاره
م ��ن املحتج�ي�ن للهيمن ��ة عل ��ى املجل� ��س
الت�شريع ��ي وم ��ا يحي ��ط به م ��ن م�ساحة
خ�ضراء».
و�أو�ضح التقري ��ر� ،أن «ال�صدر يدعو يف

ان�صار االطار التن�سيقي ين�صبون �سرادق اعت�صامهم �أمام الج�سر المعلق ببغداد
الوق ��ت احلا�ض ��ر �إىل �إج ��راء انتخابات
مبك ��رة والتي ق ��د تكون الثاني ��ة يف اقل
من �سنة».
وب نّ
�ّي� ،ان «م�ؤي ��دي ال�ص ��در ،وبحل ��ول
غ�س ��ق ي ��وم اجلمع ��ة ،جتمع ��وا يف عدة
حمافظ ��ات ع�ب�ر الب�ل�اد وخ ��ارج مبن ��ى
الربملان لرتديد ما يريده من مطالب».

و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى ان «متظاه ��ري
ال�صدر مل يكونوا لوحدهم ،بل على بعد
ع ��دة كيلومرتات من املنطق ��ة اخل�ضراء
املح�صنة جتمع باملقابل �آالف من �أن�صار
مناف�س ��ي ال�صدر من الإط ��ار التن�سيقي،
رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق ن ��وري املالكي
وق ��ادة ف�صائ ��ل م�سلح ��ة ،معار�ض�ي�ن

مل ��ا و�صف ��وه انقالب ��ا �سيا�سي ��ا م ��ن قبل
ال�صدر».
و�أك ��د� ،أن «جمموعة من مئات املحتجني
وعند حلول امل�س ��اء ،كانت تقوم بن�صب
خيم يف العا�صمة ،وقال ق�سم منهم ب�أنهم
ي�ستعدون العت�صام طويل».
ويق ��ول عل ��ي ح�س ��ن  30عام� � ًا ،موظف

حكومي من بغ ��داد�« ،سنبق ��ى مهما طال
الوق ��ت لتحقي ��ق م ��ا نطالب ب ��ه ،النا�س
يعرف ��ون مطالبن ��ا ،ويعرف ��ون بانه ��ا
مطالب �شرعية».
وي�سرت�س ��ل التقري ��ر� ،أن «حملل�ي�ن
يقول ��ون ان ��ه يف الوق ��ت ال ��ذي تب ��دو
في ��ه الأم ��ور ال�سيا�سي ��ة معق ��دة ،ف ��ان

ال�سب ��ب الرئي�س ��ي للم�شكل ��ة ب�سي ��ط».
ويوا�ص ��ل «فبع ��د م ��رور ع�شري ��ن عام ��ا
عل ��ى االجتي ��اح الأمريكي للع ��راق ،فان
الفائزي ��ن من النظ ��ام ال�سيا�سي املنفعي
ال ��ذي مت اتباع ��ه يف البلد بع ��د ذلك ،هم
الذي ��ن يتناف�سون االن ب�ش� ��أن من يجني
مزيدا من الغنائم».
وا�ستط ��رد التقرير� ،أن «ماليني من �أبناء
العامة العراقيني الذين لي�ست لهم ح�صة
يف ه ��ذا النظام ال�سيا�س ��ي مل يجنوا �أية
منفعة من ثروة البلد النفطية الهائلة».
وحت ��دث التقري ��ر ،ع ��ن «م�ست�شفي ��ات
معطل ��ة ونظ ��ام تعليمي من ب�ي�ن اال�سو�أ
يف املنطقة» ،متابع ًا �أن «ثالث حمافظات
جنوبي ��ة وبينم ��ا جت ��اوزت درج ��ات
احل ��رارة  50درجة مئوي ��ة ،وعلى مدى
ثالثة �أيام من الأ�سبوع املا�ضي مل تتمكن
حت ��ى من �إبق ��اء الإن ��ارة مفتوحة ،حيث
�أدت درج ��ات احل ��رارة العالي ��ة لو�صول
حمطات التوليد املتهالكة ملرحلة االنهيار
والعطل».
و�أف ��اد ،ب�أن «االنتخاب ��ات الأخرية قد مت
�إجرا�ؤه ��ا قب ��ل ع ��دة �أ�شهر م ��ن موعدها
الأ�صل ��ي نزوال عند مطال ��ب احتجاجات
�شعبي ��ة وا�سع ��ة ب�إ�سق ��اط النظ ��ام
ال�سيا�سي».
و�أ�شار التقرير� ،إىل �أن «املحتجني كانوا
من ال�شباب وجوبهوا بحملة قمع عنيفة
ا�ضط ��ر يف حينها رئي�س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي عل ��ى التنحي بعد مقتل �أكرث
من � 600شخ�ص».
ولف ��ت� ،إىل ان «كث�ي�را م ��ن العراقي�ي�ن
اعت�ب�روا االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة بانه ��ا
ممار�س ��ة ملج ��رد تعدي ��ل وتغي�ي�ر مقاعد
الكرا�سي ال�سيا�سي ��ة ،وان لي�س من �أحد
من بني الكتل الكبرية ممن ميثلهم».
ونوه التقرير� ،إىل �أن «الأجواء اجلمعة

كان ��ت حافل ��ة بالن�ش ��اط خ ��ارج مبن ��ى
الربمل ��ان ،حيث املحتجني يرفعون �صور
مقت ��دى ال�ص ��در للمطالب ��ة بانتخاب ��ات
�أخرى لعزل جميع الوجوه القدمية».
وم ��ن ب�ي�ن �أن�ص ��ار ال�ص ��در ،ق ��ال ح�سن
العراق ��ي 30 ،عام ًا ،وهو طالب درا�سات
دينية ،جاء من مدينة املو�صل حيث قطع
خم�س �ساع ��ات �سفر« ،نحن هنا من اجل
حل الربملان وتلبية مطالب ال�صدر».
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن «ال�صدر كان على
م ��دى �أ�سابي ��ع ي�ستخ ��دم موقع ��ه عل ��ى
توي�ت�ر يف بع ��ث ر�سائ ��ل ثن ��اء جله ��ود
منا�صري ��ه يف ال�ش ��وارع م�شبه ��ا م ��ا
يقومون به بثورة».
ونب ��ه� ،إىل �أن «�سيا�سي�ي�ن م ��ن اجله ��ة
املعار�ضة كانوا عند م�ساء يوم اجلمعة،
ير�سل ��ون تعليق ��ات عل ��ى توي�ت�ر يثنون
فيها �أي�ضا على مواقف منا�صريهم».
وزاد التقري ��ر� ،أن «املالك ��ي و�ص ��ف
احتجاجات اتباعه على انها احتجاجات
�ضخم ��ة و�سلمي ��ة ،يف حني ق ��ال ال�شيخ
قي� ��س اخلزعل ��ي ملتظاه ��ري الإط ��ار
التن�سيقي :اليوم ادخلت ��م الفرح بقلوب
العراقي�ي�ن و�أثبت ��م انك ��م اجلمه ��ور
الواعي».
و�أ�ض ��اف� ،أن «جمموع ��ة �أخ ��رى م ��ن
املحتجني جتمع ��ت اجلمع ��ة يف مرك ��ز
مدين ��ة بغ ��داد ،غالبيته ��ا م ��ن الن�شط ��اء
العلماني�ي�ن عند �ساح ��ة الفردو�س للقيام
باحتجاجهم اخلا�ص بهم هناك».
وم�ضى التقرير� ،إىل �أن «جناد العراقي،
نا�ش ��ط م ��ن الذي ��ن مل ي�صوت ��وا يف �أي ��ة
انتخاب ��ات ج ��رت يف البلد من ��ذ ،2003
يقول :النظام ال�سيا�سي ب�أكمله بني على
خط� ��أ ،مل تعمل �أي من تل ��ك الأحزاب من
اجلنا ابد ًا ،كلهم وجميعهم فا�سدون».
عن :وا�شنطن بو�ست
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َمن ينقذ بيئة العراق؟ ..اجلفاف والت�صحر يزيدان معاناة ماليني املواطنني!
بغداد /ح�سني حامت
كثرية ه ��ي التحديات التي تواجهها بيئة
العراق نتيجة عوام ��ل خمتلفة ومتنوعة
عل ��ى ر�أ�سها تلوث الهواء والنق�ص احلاد
والت�صحر
يف املي ��اه ف�ضال عن اجلف ��اف
ّ
وارتفاع يف عدد العوا�صف الغبارية.
ويواج ��ه الع ��راق �أزم ��ة بيئي ��ة غ�ي�ر
م�سبوق ��ة� ،إذ بات ��ت �سما�ؤه مُتط ��ر غبار ًا
وملوّ ث ��ات ،ومل تعد بالد ما بني النهرين،
ترفد �أرا�ضي البلد مبطر وفري ينقذها من
جفاف و�شيك.
من �أب ��رز االعرتافات بالكارثة امل�ستقبلية
م ��ا �أق� � ّر ب ��ه رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،بره ��م
�صال ��ح ب�أن ��ه “�سيت�ض ��رر �سبع ��ة ماليني
عراق ��ي فعلي� � ًا م ��ن اجلف ��اف والن ��زوح
اال�ضطراري” ج ّراء التغري املناخي.
وم ��ن املفارق ��ات ،احتفل الع ��راق يف عام
 2021مب ��رور ق ��رن عل ��ى ت�أ�سي�س دولته
احلديث ��ة بالتزام ��ن م ��ع حتدي ��ات بيئية
تهدد وج ��وده! ،فخ�ل�ال  100ع ��ام فقط،
بات ��ت منظومت ��ه البيئي ��ة عل ��ى و�ش ��ك
االنهيار ،وتناق�ص م�ست ��وى تدفق املياه
يف �أنهاره التاريخية �إىل �أقل من العُ�شر.
وبع ��د �أن �سجلت يف الع ��ام  1920تدفق ًا
مبق ��دار  1.350م�ت�را مكعب ��ا /ثاني ��ة،
�أ�صب ��ح التدفق �أقل من  150مرتا مكعبا/
ثانية يف العام .2021
ينف ��ق العراق ما يف ��وق  %63من موارده
املائي ��ة عل ��ى الزراع ��ة م ��ن دون �أن ي�س ��د
حاجته املحلي ��ة من املحا�صي ��ل ،ويعتمد
غالب� � ًا عل ��ى اال�ست�ي�راد م ��ن اخل ��ارج ،ما
يعن ��ي �أن هناك هدر ًا مائي ًا ال تقابله وفرة
�إنتاجية.
ويق ��ول وزي ��ر البيئ ��ة جا�س ��م الفالح ��ي
لـ(امل ��دى)� ،إن “التحدي ��ات الت ��ي تواجه
القط ��اع البيئ ��ي ،كب�ي�رة وت�شم ��ل ث�ل�اث
م�ستوي ��ات والتح ��دي الأب ��رز ال ��ذي
يواجهنا هو التغ�ي�رات املناخية وازدياد
كب�ي�ر يف درج ��ات احل ��رارة ونق� ��ص
ايراداتن ��ا املائي ��ة وحت ��دي اجلف ��اف
والعوا�صف الرتابية وال�صحراء �إ�ضافة
اىل التل ��وث البيئ ��ي ال ��ذي ي�شم ��ل امل ��اء

والهواء والرتبة”.
و�أ�ض ��اف الفالح ��ي� ،أن “هن ��اك حتديات
كب�ي�رة تتعل ��ق بازدي ��اد مع ��دالت التلوث
وه ��ذه بحاجة اىل وقفة جادة �إ�ضافة اىل
التح ��دي ال ��ذي ي�شمل التن ��وع االحيائي
واملحميات الطبيعية ول ��ه عالقة بوجود
مواقع ملوثة بحاجة اىل متابعة جدية”.
و�أو�ض ��ح �أن “التل ��وث الأبرز يف العراق
ه ��و التلوث بالألغام والعب ��وات النا�سفة
ونح ��ن نت�صدر دول الع ��امل به خ�صو�صا
بعد احت�ل�ال ع�صابات داع� ��ش الإرهابية

مل�ساح ��ات �شا�سع ��ة” ،م�ست ��دركا“ :لدينا الدعم الدويل”.
تعاون كبري مع املنظمات الدولية و�أقول وب�ي�ن الفالح ��ي �أن “القط ��اع البيئي بعد
بكل �صراحة �إن الوزارة ل�سنوات طويلة ف�ص ��ل وزارة البيئة عن ال�صحة و�صدور
مل تتل ��ق الدعم الالزم م ��ن الناحية املالية فقرات �ضمن ال�ضمان ال�صحي للمواد 37
و�إمن ��ا اعتم ��دت عل ��ى التموي ��ل م ��ن قبل و ،44هو ت�أكيد امل�ؤكد �أن هذه الوزارة ال
املنظمات الدولية واملانحني وا�ستطاعت تزال قوانينه ��ا نافذة ومل تتغري ونحظى
�أن تق ��وم باعم ��ال كب�ي�رة ج ��دا لتنظي ��ف بدع ��م خا� ��ص م ��ن قب ��ل رئي�س ال ��وزراء
الكث�ي�ر م ��ن املناط ��ق امللوثة م ��ن الألغام املهتم باملوا�ضيع البيئية و�إدخال مفاهيم
والعبوات ولكن امل�ساحات امللوثة كبرية الطاق ��ات املتج ��ددة والطاق ��ات النظيف ��ة
وحتتاج اىل ت�ضامن ودعم على م�ستوى لتعوي� ��ض النق� ��ص الهائ ��ل يف الطاق ��ة
املوازن ��ة االحتادي ��ة او عل ��ى م�ست ��وى وان�سجام ��ا م ��ع املعايري البيئي ��ة العاملية

العراق يواجه �أزمة بيئية غري م�سبوقة
وه ��و مهت ��م ب�إدخ ��ال مفه ��وم االقت�ص ��اد
الأخ�ض ��ر وه ��ذا يك ��ون عام�ل�ا �إ�ضافي ��ا
لالقت�ص ��اد العراق ��ي ال ��ذي اهت ��م بالنفط
اخلام كعامل �أ�سا�سي”.
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن “بغداد تعاين من تراجع
كبري يف البنى التحتية وهي بحاجة �إىل
مدينة �إدارية جديدة” ،مبينا �أن “التلوث
البيئ ��ي يف بغداد و�صل �إىل م�ستويات ال
ميكن ال�سكوت عليها”.
ولف ��ت �إىل �أن “ال ��وزارة لديه ��ا قاع ��دة
بيان ��ات للتلوث يف جمي ��ع املحافظات”،

�إجراءات حكومية للحفاظ على �شط العرب من التلوث
 الب�صرة /املدى

دعت وزارة املوارد املائية� ،أم�س
ال�سبت ،احلكومة املحلية ملحافظة
الب�صرة �إىل حتويل م�صب مياه املجاري
بعيداً عن �شط العرب للمحافظة
عليه من امللوثات .وذكر بيان �صادر
عن الوزارة تلقته (املدى)� ،أن "وزير
املوارد املائية مهدي ر�شيد احلمداين
تفقد الأعمال اجلارية من قبل
ت�شكيالت الوزارة يف تنفيذ املرحلة
الأوىل من م�شروع الب�صرة الأنبوبي
يرافقه يف الزيارة امل�ست�شار الفني
للوزارة وعدد من ال�سادة املديرين
العامني ومدراء ت�شكيالت الوزارة يف
املحافظة �أجرى خاللها جولة على
م�سار القناة لالطالع امليداين على
الأعمال املنفذة والأنابيب املجهزة
للم�شروع".

وق ��ال احلم ��داين بح�س ��ب البي ��ان� ،إن "الزيارة
ت�أت ��ي لالط�ل�اع عل ��ى الأعم ��ال يف امل�ش ��روع
وخ�صو�صا بعد و�صول الأنابيب لتنفيذ املرحلة
الأوىل من امل�شروع واملبا�شرة ب�أعمال املحطة".
و�أ�ض ��اف ،ان "مالكات الوزارة م�ستنفرة لإجناز
العم ��ل �ضم ��ن م ��دة قيا�سي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن متابعة
كميات املياه املجهزة ملحافظة الب�صرة عن طريق
القناة" .و�أ�شار احلمداين� ،إىل �أن "هذه املالكات
ما�ضي ��ة يف تنفيذ هذا امل�ش ��روع املهم واحليوي
رغم كل التحديات التي تواجهها".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "امل�ش ��روع ي�ؤمن ح�ص ��ة مائية
ثابت ��ة بكمي ��ة ونوعي ��ة جي ��دة لل�ش ��رب ملحافظة
الب�ص ��رة بتحويل القناة م ��ن مفتوحة �إىل مغلقة
لنقل املياه بالأنابيب".
و�أك ��د احلم ��داين� ،أن "ه ��ذا الطري ��ق تعتم ��ده
ال ��وزارة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر بنق ��ل املي ��اه يف
م�شاريعه ��ا احلالي ��ة لتقلي ��ل ال�ضائع ��ات املائي ��ة
ومن ��ع التج ��اوز عل ��ى احل�ص�ص املائي ��ة من قبل
اخلارجني عن القانون واملتجاوزين".
ون ��وه� ،إىل �أن "ال ��وزارة وب ��كل مالكاتها تتلقى
الدع ��م م ��ن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ورئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
القا�ضي فائق زي ��دان لتنفيذ واجباتها والأعمال
املوكل ��ة اليه ��ا واحلف ��اظ عل ��ى ال�ث�روة املائي ��ة
و�ضمان التوزيع العادل لها على اجلميع وح�سب
اال�ستحقاق لكل حمافظة".
وم�ض ��ى احلم ��داين� ،إىل �أن “�أعم ��ال �ضخ املياه

م�ش�ي�را اىل �أن “قان ��ون اال�ستثم ��ار
بحاجة �إىل تعدي ��ل� ،إذ يجب و�ضع ر�ؤية
�سرتاتيجي ��ة لال�ستثم ��ار واالبتع ��اد ع ��ن
الع�شوائية”.
وم�ض ��ى الفالح ��ي بالق ��ول� ،إن “هن ��اك
�إمكاني ��ة كب�ي�رة لإقام ��ة ا�ستثم ��ارات يف
القطاعات ال�صحي ��ة والبيئية يف �أطراف
املدن”.
ويقول مدير عام دائرة التوعية والإعالم
البيئ ��ي يف وزارة البيئ ��ة �أم�ي�ر عل ��ي
احل�سون لـ(امل ��دى)� ،إن “البيئة العراقية
تواجه عدة حتديثات �أبرزها تلوث نهري
دجل ��ة والفرات �إ�ضافة �إىل التجاوزات”،
مبينا ان “ما يحدث قائم منذ الثمانينيات
لك ��ن الأم ��ور تثاقلت اىل ح ��د كبري خالل
ال�سنوات االخرية ال �سيما بعد انخفا�ض
منا�سي ��ب املي ��اه ب�سبب ال�سيا�س ��ة املائية
لرتكيا و�إيران”.
و�أ�ض ��اف احل�س ��ون� ،أن “م ��ا ي�ص ��ل �إىل
الع ��راق حالي� � ًا  %35م ��ن الن�س ��ب الت ��ي
كان ��ت ت�صل قب ��ل �أربعة عق ��ود” ،م�شري ًا
�إىل �أن “دوائ ��ر البلدي ��ة مل تعم ��ل عل ��ى
ت�أ�سي� ��س بنى حتتية تعالج مياه ال�صرف
ال�صحي”.
وا�ش ��ار �إىل �أن “�أمان ��ة بغ ��داد ودوائ ��ر
البلدي ��ات م ��ن �أك�ب�ر اجله ��ات امللوث ��ة
لنه ��ر دجلة �إ�ضاف ��ة �إىل باق ��ي الن�شاطات
ال�صحية وال�صناعي ��ة ال�سيما �أن الرقابة
�ضعيفة عليها ولي�ست �صارمة”.
ولف ��ت احل�س ��ون ،اىل �أن “ن�سبة التلوث
ت ��زداد كلما �شحت املي ��اه ،ووزارة البيئة
تعط ��ي موقف� � ًا ا�سبوعي� � ًا بالأرق ��ام ل ��كل
حمافظ ��ة” ،الفت ًا �إىل ان “وزارتي البيئة
واملوارد املائية تتابعان املو�ضوع ب�شكل
جي ��د ،لك ��ن حجم التلوث كب�ي�ر يف نهري
دجلة والفرات”.
ور�أى� ،أن “املواط ��ن العراق ��ي يتعر� ��ض
�إىل اخلطر حالي� � ًا وخا�صة يف اجلنوب،
ووزارة البيئ ��ة ودوائره ��ا تراقب ب�شكل
ر�سم ��ي وتبعث ب�إج ��راءات م ��ع كل جهة
تعمل عل ��ى تلويث نهري دجل ��ة والفرات
�س ��واء �أكان ن�شاط� � ًا �صناعي� � ًا �أو نفطي� � ًا
ي�سب ��ب ال�ض ��رر وف ��ق قان ��ون  27ل�سن ��ة

 ،2008وه ��و قان ��ون يخ ��ول ال ��وزارة
اتخاذ جمموعة من الإجراءات منها انذار
وعقوبة الغلق لكل املخالفات”.
ون ��وه احل�س ��ون ،اىل �أن “ال ��وزارة
�أحيان ��ا ال ت�ستطي ��ع غل ��ق من�ش� ��أة نفطية
او من�ش� ��أة تول ��د الطاق ��ة الكهربائية ذات
منا�ش ��ئ قدمي ��ة وتعتمد عليه ��ا احلياة”،
الفت ��ا اىل �أن “هناك �أمر ًا ديواني ًا رقم 99
لع ��ام � ،2019شكلت مبوجب ��ه جلنة عليا
برئا�س ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ال ت ��زال فاعلة
وي�ش ��رف عليها رئي� ��س ال ��وزراء لإيجاد
حلول لتل ��ك امل�شكالت” ،م�ؤكد ًا �أنه “رغم
الظ ��رف امل ��ايل ال�صع ��ب للموازن ��ة لك ��ن
اللجن ��ة عازمة على معاجل ��ة تلك امل�شاكل
يف �أمانة بغ ��داد والقطاعات التي ت�سبب
التل ��وث لكي نتحا�شى وق ��وع العراق يف
�أزمة تلوث كبرية”.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان�ضم ��ام الع ��راق �إىل
“اتف ��اق باري� ��س للمن ��اخ” يف اواخ ��ر
الع ��ام  ،2021اال ان التغ�ي�ر املناخ ��ي
ب ��ات يُ�ستخدم ك�أداة �سيا�سي ��ة �أو و�سيلة
لالبت ��زاز ،مثلما تفعل تركي ��ا وايران مع
العراق.
وجاء ترتي ��ب العراق وفق� � ًا ملعيار كفاءة
الأداء البيئي يف املرتبة  116من جمموع
 180دولة ،ولذلك حاول العراق م�ؤخر ًا،
مبعون ��ة دولي ��ة� ،أن يعال ��ج �إخفاقات ��ه
البيئية عرب �إطالق خطة التكيّف الوطني
ملكافح ��ة تغ�ّي�رّ املن ��اخ يف �أواخ ��ر 2019
عل ��ى م ��دى � 36شه ��ر ًا ،بالتع ��اون م ��ع
برنام ��ج الأمم املتح ��دة للبيئة ،وبتمويل
خمف� ��ض ال يتنا�س ��ب وحج ��م الكارث ��ة
البيئية ،بقيمة  2.5مليون دوالر ،منحها
�صندوق املناخ الأخ�ضر .ولكن ،حتى �آب
 ،2021مل تتحقق �أي من �أهداف اخلطة،
وب ��ات الع ��راق يُ�صن ��ف كخام� ��س �أك�ث�ر
الدول تعر�ض ًا عل ��ى م�ستوى العامل ل�شح
املياه والغذاء وارتفاع درجات احلرارة،
بح�س ��ب تقري ��ر ملنظم ��ة الأمم املتح ��دة
للبيئة .التقرير بدع ��م من �صندوق الأمم
املتح ��دة للدميقراطي ��ة UNDEF
وم�ؤ�س�س ��ة �صحفي ��ون م ��ن �أج ��ل حقوق
الإن�سان jhr

(وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة)

�إعـــــــالن

تعلن وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة عن بيع العقار املبينة أدناه باملزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  21لسنة 2013
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وبإمكان الراغبني بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني ( ،)www.mof.gov.iqعلى من ترسو عليه املزايدة االلتزام بأحاكم املادة ( )97من
قانون إدارة البلديات رقم  165لسنة  1964واستحصال موافقة اجلهات ذات العالقة حسب األصول ويتحمل كافة املسؤولية القانونية واملالية
واالجرائية في حال إمتام عملية البيع دون ان يشكل ذلك أي التزام قانوني أو مالي على وزارة املالية ودائرة عقارات الدولة.

رقم القطعة
واملقاطعة
القطعة املرقمة
 120080/83م47
حصوة الشامية

املدير العام وكالة   

امل�ساحة

االو�صاف

القيمة املقدرة

مكان املزايدة

 400دومن

قطعة أرض خالية من
املشيدات

 2900000000ملياران
وتسعمائة مليون دينار
فقط

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

�إعالن بيع م�ستهلكات للمرة االوىل
تعلن دائرة �صحة بغداد الر�صافة

باجت ��اه حمافظ ��ة الب�ص ��رة م�ستم ��رة” ،داعي ��ا
“احلكوم ��ة املحلي ��ة اىل حتوي ��ل م�ص ��ب مياه
املجاري بعي ��دا عن �شط الع ��رب للمحافظة عليه
من امللوثات”.
و�أكد بي ��ان ال ��وزارة �أنها "ومن خ�ل�ال �شركاتها
تنف ��ذ اجل ��زء احل ��رج م ��ن م�ش ��روع الب�ص ��رة
الأنبوبي والبالغة  55ك ��م كمرحلة �أوىل �إذ يبلغ
طول امل�شروع الكلي 220,5كم".
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن "امل�ش ��روع يب ��د�أ من ناظم
البدع ��ة يف ذي ق ��ار واىل احوا�ض الرت�سيب يف
الب�صرة وبت�صريف 21م/3ثا".
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل �أن "امل�ش ��روع يتك ��ون م ��ن
حمط ��ة �ض ��خ رئي�سة و�أرب ��ع نح ��االت وخطوط
�أنابي ��ب لنقل املياه بعدد �أربع ��ة قطر الواحد 2م
واح ��د منها �إىل مركز مدين ��ة النا�صرية والباقية
�إىل حمافظة الب�صرة".
واعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام احلكوم ��ي ،منت�ص ��ف
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،ع ��ن تعر� ��ض القن ��اة الناقلة
للمي ��اه ملحافظ ��ة الب�ص ��رة للتخري ��ب م ��ن قب ��ل
جمموعة من املتجاوزين على القانون.
وقالت اخللية يف بيان ر�سمي تلقته (املدى) ،انه
"بالتزام ��ن مع ذكرى العا�شر من حمرم احلرام
وبح ��دود ال�ساع ��ة الواح ��دة بعد منت�ص ��ف ليلة
�أم�س� ،أق ��دم املتجاوزون على ك�سر �أكتاف القناة
�ضمن (ك ��م  .")٩و�أ�ضاف البيان� ،أن "الهدف من
العملي ��ة التخريبي ��ة هو حرم ��ان �أهايل حمافظة
الب�صرة من املياه� ،إال �أن القوات الأمنية املرابطة
عل ��ى القن ��اة� ،أقدم ��ت عل ��ى �إلق ��اء القب� ��ض على
املنفذي ��ن" .و�أ�ش ��ار ،اىل متكن "م�ل�اكات وزارة
املوارد املائي ��ة ،الذين يعملون على مدار ال�ساعة

جاهدين ،من �إ�صالح العار�ض و�إعادة القناة �إىل
و�ضعه ��ا الطبيع ��ي و�ض ��خ املي ��اه و�إي�صالها �إىل
م�ستحقيها كافة يف املحافظة".
وم�ض ��ى البي ��ان� ،إىل �أن "وزير امل ��وارد املائية،
وج ��ه باتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة بح ��ق
املتجاوزي ��ن ،مطالب� � ًا الق�ض ��اء العراق ��ي باتخاذ
اق�صى العقوبات بحقهم".
وكان مدير املرك ��ز الوطني لإدارة املوارد املائية
ح ��امت حميد قد ذك ��ر يف ت�صريح ��ات �سابقة ،ان
"وزارة امل ��وارد املائية تتعر�ض �إىل نوعني من
التجاوزات على املياه".
و�أ�ضاف حميد� ،أن "التجاوزات تكون يف بع�ض
الأحي ��ان من قبل املواطن�ي�ن ،ويف �أحيان �أخرى
تقع من الإدارات املحلية".
و�أو�ض ��ح حمي ��د� ،أن "�أح ��د جت ��اوزات الإدارة
املحلي ��ة ،ه ��و ما ق ��ام به حماف ��ظ باب ��ل قبل مدة
بفت ��ح ناظ ��م لكن مت ح ��ل ه ��ذه امل�شكل ��ة و�إعادة
تنظي ��م الناظم ح�سب اخلط ��ط الت�شغيلية املعدة
من قبل وزارة املوارد املائية".
و�أورد� ،أن "ق�سم� � ًا م ��ن املواطن�ي�ن املتواجدي ��ن
يف �ص ��دور الأنهر يقومون با�ستهالك املياه �أكرث
م ��ن احل�ص�ص املائي ��ة املخ�ص�صة �إليه ��م ما يقلل
ح�ص�ص �أولئك املتواجدين يف ذنائب الأنهر".
ويوا�صل حميد� ،أن "الوزارة تقوم بحملة لإزالة
التج ��اوزات حي ��ث ا�ستطعن ��ا خالل ه ��ذه ال�سنة
تقلي ��ل التج ��اوزات م ��ن �أجل �إي�ص ��ال احل�ص�ص
املائية �إىل ذنائب الأنهر".
وحتدث ،عن "�إمكاني ��ة القول �إن ن�سبة التجاوز
�أق ��ل بكث�ي�ر ع ّم ��ا كان ��ت علي ��ه يف ال�سن ��وات
املا�ضية".

ع��ن بيع مس��تهلكات العائدة الى مستش��فى الزعفرانية الع��ام عن طريق
املزاي��دة العلنية وفق املزاي��دة العلنية وفق قانون بيع وإيج��ار أموال رقم ()21
لس��نة  2013املعدل فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدة احلضور في اليوم
الثالثني من اليوم التالي لنش��ر إعالن الس��اعة العاش��رة صباح��ا ً وإذا صادف
يوم املزايدة عطلة رس��مية يكون اليوم التالي موعدا ً للمزايدة مستصحبني
معهم املستمسكات التالية:
 -1كتاب عدم ممانعة من الدخول في املزايدة من الهيئة العامة للضرائب نافذ
لسنة  2022باسم املشترك في املزايدة.
 -2تأمين��ات مببل��غ (( )2.239.600( )%20مليونان ومئتان وتس��عة وثالثون ألف
وس��تمائة دينار) ألمر املستش��فى بصك مصدق أو نقد يودع لدى محاس��ب
املستشفى مبوجب وصل أمانات.
 -3هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن  +البطاقة التموينية (أصل مع صورة)
لن يسمح بدخول قاعة املزايدة إال املزايدين حاملي الشروط أعاله ويتحمل من
ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلعالن الذي رست به املزايدة ونسبة  %2أجور
خدمة.
ع /املدير العام
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يطورون دوري المحترفين
ودّ ية ثانية لل�شباب مع النا�شئين ..والإ�سبان
ّ

االحتاد يبد�أ التفاو�ض مع الثالثي الأجنبي ..وورقة تفا�ؤل �شني�شل
مهدّ دة باالحرتاق!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
يدخ ��ل احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف مرحلة
حا�س ��مة الأ�س ��بوع احل ��ايل ،عندم ��ا
يبد�أ مفاو�ضاته مع املدربني الأجانب
ّ
املر�شحني للعمل مع منتخبنا الوطني
ُ
لكرة القدم مطلع �ش ��هر �أيل ��ول املقبل
�إىل ال�ش ��هر ذاته ع ��ام  2023مبوجب
عق ��د تدريبي يُراع ��ي جميع الظروف
التي ت�س� �بّبت بتع� رّّث� مه ّم ��ة املالكات
التدريبي ��ة ال�سابقة ،وخا�ص ��ة م�س�ألة
التواجد يف العا�صمة بغداد ،وتثبيت
�شروط �إنه ��اء املهمّة من قبل الطرفني
لأي �سب ��ب م�ؤ ّث ��ر م ��ن دون �أن يتك ّب ��د
االحت ��اد �أ ّي ��ة خ�سائ ��ر مادي ��ة ُتره ��ق
ميزانيّة احلكومة واالحتاد نف�سه.
وتتجّ ه الأنظار �صوب مدرب املنتخب
الأوملبي را�ض ��ي �شني�شل الذي حتمّل
امل�س�ؤولي ��ة مبوافقت ��ه عل ��ى قي ��ادة
املنتخ ��ب حت ��ت  23عام� � ًا يف امله ��ام
املقبل ��ة ،م ��ع �إمكانية قي ��ادة املنتخب
الوطن ��ي ب�صفة "م�ؤ ّقت ��ة" يف بطولة
الأردن الدولي ��ة الت ��ي جت ��ري خ�ل�ال
�شهر�أيل ��ول املقبل ،مب�شاركة منتخبنا
ونظرائ ��ه ال ُعم ��اين وال�س ��وري
والأردين يف حال ��ة ت� ّأخر ت�سمية �أحّ د
املدربني الأجانب!
وتراف ��ق خط ��وة امله ّم ��ة امل�ؤ ّقت ��ة
ل�شني�ش ��ل خطورة كب�ي�رة على �صعيد
م�ش ��واره مع الأوملبي ك ��ون �أي تعثرّ
م ��ع الوطن ��ي ب�أ ّي ��ة نتائ ��ج ال ُتلب ��ي
طم ��وح اجلماه�ي�ر والإع�ل�ام يف ظ ّل
�إبتع ��اد العب ��ي الوطن ��ي الأ�سا�سي�ي�ن
ع ��ن اللعب م ��ع بع�ضه ��م البع�ض منذ
انتهاء رحلة ت�صفي ��ات مونديال قطر
�أواخر �شهر �آذار املا�ضي يجعل مهمّة
�شني�ش ��ل �صعب ��ة ،وق ��د تنقل ��ب علي ��ه
�سلب ّي ًا وحترق "مب ّكر ًا " ورقة تفا�ؤله
بالع ��ودة للمه ��ام الوطني ��ة ،يف وقت
يتط ّلب منه العمل التف� � ّرغ الكامل مع
العبيه!
و�ستك ��ون اجلول ��ة الأوىل ملنتخبن ��ا
الوطن ��ي يف � 23أيل ��ول املقب ��ل �أم ��ام
ُعم ��ان ،والفائز منهم ��ا ،يواجه الفائز
م ��ن مب ��اراة �سوري ��ا والأردن يف
النهائي يوم  26ال�شهر ذاته.
م�ؤمتر �صريح
احتاد كرة الق ��دم �أو�ضح ا�ستعداداته
حل�س ��م ملف امل ��درب الأجنب ��ي خالل
م�ؤمتر �صحف ��ي �صريح �أقامه الناطق
الر�سم ��ي لالحت ��اد �أحم ��د املو�س ��وي
ب�إ�شارت ��ه �إىل �سع ��ي االحت ��اد اجل ��اد
للم�ض ��ي بالتفاو� ��ض م ��ع اال�سم ��اء
ّ
املر�شح ��ة لتدري ��ب املنتخ ��ب الوطني
بع ��د انح�س ��ار املناف�س ��ة عل ��ى ثالث ��ة
�أ�سماء من املدر�سة الأوروبية.

النهو� ��ض بواق ��ع كرتن ��ا ويزي ��د من
ق ��وّ ة املناف�س ��ة ويط ��وّ ر �أنديتن ��ا من
جميع النواحي الإداريّة والتنظيميّة
والفن ّي ��ة واللوج�ست ّي ��ة مب ��ا يخ ��دم
م�ش ��وار منتخباتن ��ا الوطن ّي ��ة يف
البطوالت الدوليّة".

كما بينّ املو�سوي�" :سيبحث احتادنا
اختيار ال�شركة املُج ّه ��زة للتجهيزات
الريا�ضي ��ة ملنتخباتن ��ا الوطن ّي ��ة يف
اجتم ��اع املكت ��ب التنفي ��ذي املُرجّ ��ح
مطلع الأ�سبوع احلايل".
وبخ�صو�ص املنتخ ��ب الوطني لكرة
ال�ص ��االت ق ��ال "�سي�ش ��رع مبع�سكره
يف مدينة �شرياز ا�ستعداد ًا لنهائيات
ك�أ� ��س �آ�سيا التي تنطل ��ق يف الكويت
خ�ل�ال الفرتة م ��ن � 27أيل ��ول ولغاية
 8ت�شري ��ن الأول  ."2022و�أوقع ��ت
القرع ��ة منتخبن ��ا �ضم ��ن املجموع ��ة
الأوىل التي ت�ض� � ّم منتخبات تايالند
و ُعم ��ان والكوي ��ت و�ستك ��ون �أوىل
مباريات ��ه يف ال�ساب ��ع والع�شري ��ن
�أيلول املقبل �أمام تايالند.
و�أ�ش ��ار املو�س ��وي �إىل �إن "االحت ��اد
ب�ص ��دد العم ��ل عل ��ى توف�ي�ر قاع ��دة
بيان ��ات حم ّدث ��ة ب�ش ��كل �إلك�ت�روين
ت�ض� � ُّم �إح�صائيات الالعبني املُغرتبني
من العب ��ي املنتخب الوطن ��ي مرور ًا
بالأوملب ��ي وال�شب ��اب والنا�شئ�ي�ن
املعلومات املتو ّفرة يف احتاد
لتعزيز
ِ
الكرة منذ �سنوات عدّة ،كما ّ
مت تفعيل
تعاون م�ش�ت�رك م ��ع وزارة الداخليّة
واجله ��ات املعني ��ة لتج ��اوز �أ ّي ��ة
مُعرقالت تقف بوج ��ه �إكمال الأوراق
الر�سميّة".
و�أف ��اد ع ��ن ا�ستحق ��اق منتخب ��ي
النا�شئ�ي�ن وال�شب ��اب�" :إن املنتخبني

موع ��د الإغ�ل�اق الأوّ ل لرتاخي� ��ص
الأندي ��ة م ��ن قب ��ل االحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة القدم الذي ح� � ّد َد يوم اخلمي�س
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول املقب ��ل
موع ��د ًا نهائي� � ًا للإغالق ،وق ��د �أكملت
بع�ض الأندية �ضواب ��ط الرتاخي�ص،
وننتظ ��ر قرار جلنة �ش� ��ؤون الالعبني
يخ�ص تلك الأندية".
للتع ُّرف عن ما ّ

يُع�سك ��ران مل ��دة خم�س ��ة �أي ��ام يف
ملع ��ب كرب�ل�اء ،و� ّإن اللجن ��ة العلي ��ا
امل�شرف ��ة عل ��ى الت�صفي ��ات الآ�سيويّة
الت ��ي �ست�ضيّفه ��ا الب�ص ��رة ،واملُكوّ نة
م ��ن النائ ��ب الأول لرئي� ��س احت ��اد
الك ��رة علي جب ��ار وع�ض ��وي االحتاد
رحي ��م لفت ��ه وغ ��امن عريب ��ي� ،شرعت
بتح�ضرياته ��ا م ��ن �أج ��ل �إكم ��ال كل
امل�ستلزمات".
وتابع �إن "احت ��اد الكرة ق ّرر االعتماد
عل ��ى  %85م ��ن امل�ل�اكات املوج ��ودة

يف الب�ص ��رة يف التح�ض�ي�ر والتهيئة
لبطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج  25الت ��ي
�ست�ضيّفه ��ا الب�ص ��رة ،منه ��ا م�ل�اكات
الب�ص ��رة الإدار ّي ��ة والفن ّي ��ة والأمنيّة
وال�صح ّي ��ة �ضمن اللج ��ان العاملة يف
خليج ��ي  ،25و�ستك ��ون هن ��اك جلان
تخ�ص�صية من بغداد واملحافظات من
ّ
احت ��اد الكرة واالحتادات الفرعيّة يف
الب�صرة واملحافظات الأخرى".
واختت ��م ع�ض ��و االحت ��اد حديث ��ه
بالق ��ول" :ي ��وم غ ��د الإثن�ي�ن �سيكون

التعاون مع الإ�سبان
يف �سياق �آخر ،اجتمع وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة رئي�س احتاد ك ��رة القدم
عدن ��ان درج ��ال مبمثل ��ي رابط ��ة
ال ��دوري الإ�سب ��اين لك ��رة الق ��دم يف
مق� � ِّر االحت ��اد .وت�أت ��ي ه ��ذه الزيارة
 ح�س ��ب بي ��ان لالحتاد  -بن ��اء علىالدع ��وة املُقدم ��ة من ��ه �إىل الرابط ��ة،
مبين� � ًا �أن اجلانبني تط ّرقا �إىل درا�سة
�آلية التع ��اون والرعايات والت�سويق
وتعظي ��م امل ��وارد املال ّي ��ة مب ��ا يخدم
منظومة االحت ��اد والأندية امل�شاركة
يف دوري املحرتفني.
وذك ��ر البي ��ان "�أن رابط ��ة ال ��دوري
الإ�سب ��اين لك ��رة القدم تت� �ولىّ �إقامة
ور� ��ش العم ��ل اخلا�ص ��ة بالأندي ��ة،
وتق ��دمي ا�ست�ش ��ارات تتع ّل ��ق بنظ ��ام
الدوري وتطويره واالرتقاء بقدرات
العاملني يف الأندي ��ة ونقل اخلربات
وو�ضع الأ�س� ��س ال�سليمة والر�صينة
لإقام ��ة دوري للمحرتف�ي�ن يُ�سهم يف

ا�ستحقاقا ال�شباب
والنا�شئني
و�ضم ��ن مرحل ��ة ا�ستعدادهم ��ا
خلو� ��ض ا�ستحقاقي �آ�سي ��ا والعرب،
ف ��از منتخ ��ب ال�شب ��اب عل ��ى منتخب
النا�شئني بهدف�ي�ن مقابل هدف واحد
يف املب ��اراة الودي ��ة الت ��ي �أقيم ��ت
يف ملع ��ب كرب�ل�اء الثان ��وي� ،ضم ��ن
مع�سكرهم ��ا التدريب ��ي يف حمافظ ��ة
كربالء املقدّ�سة.
و�سيلتق ��ي املنتخب ��ان يف مب ��اراة
ثانية يوم غ ��د الإثنني من �أجل و�ضع
الب�صم ��ات الأخ�ي�رة م ��ن قب ��ل املالك
التدريب ��ي قبي ��ل االختي ��ار النهائ ��ي
لقائمتي الالعبني.
وي�ستع� � ُّد منتخ ��ب ال�شب ��اب �إىل
ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا الت ��ي ت�ضيّفها
الب�ص ��رة منت�صف �شهر �أيلول املقبل،
بينم ��ا ي�ستع� � ُّد منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن
للم�شارك ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب
لك ��رة القدم للنا�شئ�ي�ن نهاية �شهر �آب
اجلاري يف اجلزائر.
وت�ض ّي ��ف الب�صرة مباريات جمموعة
منتخبن ��ا لل�شب ��اب يف ت�صفي ��ات
املجموع ��ة الآ�سيوي ��ة ال�ساد�سة دون
 ٢٠عام� � ًا وت�ض ��م �أ�سرتاليا والكويت
والهند وتنطل ��ق يف الرابع ع�شر من
�شهر �أيلول املقبل ،وتفتتح مناف�سات
املجموع ��ة بلق ��اء منتخبن ��ا ونظريه
الهن ��دي ،ويف لق ��اء �آخ ��ر يواج ��ه
منتخب ا�سرتاليا نظريه الكويتي يف
الي ��وم ذات ��ه ،ويف ال�ساد�س ع�شر من
ال�شهر نف�سه يالعب منتخبنا مناف�سه
الكويت ��ي ،فيما يلتق ��ي منتخب الهند
نظريه الأ�سرتايل ،ويف الثامن ع�شر
من ال�شهر ذاته يواجه �شبابنا الفريق
الأ�س�ت�رايل ،بينم ��ا املب ��اراة الثاني ��ة
جتمع الهند والكويت.
�أم ��ا منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن فق ��د �أ�ص ��در
االحت ��اد العرب ��ي لكرة الق ��دم جدول
مباريات ��ه يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب
دون  ١٧عام� � ًا اعتب ��ار ًا م ��ن الثال ��ث
والع�شري ��ن �آب احل ��ايل يف مدين ��ة
وهران اجلزائريّة ،و�ستكون مباراته
الأوىل مبواجه ��ة املغ ��رب يف الي ��وم
الت ��ايل ،فيم ��ا �ستك ��ون الثاني ��ة �أمام
ج ��زر القم ��ر يف ال�ساب ��ع والع�شرين
ال�شه ��ر ذاته ،ويلعب املب ��اراة الثالثة
�أمام منتخ ��ب موريتانيا يف الثالثني
منه.

ح���م���ادي ي��خ��ل��ف ����ش���رار ل��رئ��ا���س��ة �إدارة ن����ادي ال��ك��رخ
 بغداد  /املدى
ج ��رى يف قاعة نقاب ��ة املحام�ي�ن العراقيني
ببغداد املن�صور ،امل�ؤمتر االنتخابي لنادي
الك ��رخ الرتبوي الريا�ض ��ي ،بح�ضور 121
ع�ض ��و هيئة عام ��ة النتخ ��اب هيئ ��ة �إدارية
جديدة ت�ستم ّر لغاية عام . 2026
ح�ض ��ر � 104أع�ض ��اء هيئ ��ة عام ��ة للم�ؤمتر

الذي تر�أ�سه املُ�شرف االنتخابي با�سم جمال
و�ضعوا ثقته ��م يف اال�سماء الفائزة مبقاعد
الهيئ ��ة الإداري ��ة اجلدي ��دة ،والذين توجّ ب
ح�صوله ��م عل ��ى (� )1+%50أي � 53صوت� � ًا،
وبع ��د فرز الت�صوي ��ت ف ��از  6مر�شحني من
ب�ي�ن  ،13وفاز عب ��د الكرمي حم ��ادي ب�أعلى
الأ�صوات جامع� � ًا � ١٠١صوت ،ثم جاء عبد
املجي ��د ر�شيد ب� �ـ � ٨٤صوت ًا وحيدر علي ٨١

�صوت� � ًا وحممد �إبراهي ��م � ٩٣صوت ًا ور�شيد عل ��ى لق ��ب بطول ��ة الك�أ� ��س  ،2022وعودة امل�ؤمتر جرت بان�سيابية وفق ًا للقانون ،وما
قي�س � ٩٤صوت ًا وحممود عبا�س � ٦٩صوت ًا� .ألع ��اب �أخ ��رى للمناف�س ��ة عل ��ى البط ��والت لف ��ت انتباه ��ي �أن رئي� ��س الن ��ادي ال�سابق
و�سب ��ق �إقام ��ة امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي� ،إعالن املحلي ��ة ،وحماول ��ة متثي ��ل الع ��راق يف �شرار حي ��در رف�ض �إع ��ادة تر�شيحه ،وهذا
�شرار حي ��در رئي�س الهيئ ��ة الإدارية لنادي البط ��والت التابع ��ة له ��ا عربي� � ًا و�إقليمي� � ًا موقف رجويل ي ��د ُّل على ُنبل ونكران ذات،
الكرخ عدم جتديد تر�شيحه لرئا�سة النادي ،وقاري ًا.
فالرجل موقف ،برغم �أن اجلميع يف النادي
متم ّني� � ًا للفائزي ��ن ا ُ
جلدد النج ��اح يف قيادة ويف ت�صري ��ح مقت�ض ��ب ،ذك ��ر امل�ش ��اور ق ��د �أجمع عل ��ى �أن م�صلحة الك ��رخ تقت�ضي
الن ��ادي واملحافظ ��ة عل ��ى م ��ا حتق ��ق له يف القانوين لنادي الك ��رخ الرتبوي الريا�ضي �إع ��ادة تر�شيحه ،لكنه ت ��رك النادي مبح�ض
املو�س ��م املا�ض ��ي ويف مقدّمة ذل ��ك ح�صوله املحامي وليد حممد ال�شبيبي "�أن �إجراءات �إرادته وهو ب�أف�ضل حال".

منتخب النا�شئة لكرة اليد يع�سكر في �إيران

 بغداد  /املدى
و�ص ��ل �أم� ��س الأول اجلمع ��ة منتخبن ��ا
الوطن ��ي للنا�شئني لكرة الي ��د العا�صمة
الإيرانية طهران لإقامه مع�سكر تدريبي
داخل جممّع الأوملبية للفرتة من � 12إىل
� 18آب اجل ��اري ا�ستعداد ًا للم�شاركة يف
البطول ��ة الآ�سيوي ��ة التا�سع ��ة للنا�شئني
امل�ؤ ّم ��ل �أن تقام يف مملك ��ة البحرين من
� 20إىل  31ال�شهر ذاته.
وق ��ال ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ،املن�سِّ ��ق
الإعالم ��ي الحتاد كرة الي ��د� ،أن منتخبنا

الوطن ��ي للنا�شئ�ي�ن �سيخو� ��ض �أرب ��ع
مباريات م ��ع منتخبي نا�شئ�ي�ن و�شباب
�إيران ح�سب طلب املدير الفني للمنتخب
ظاف ��ر �صاح ��ب لبي ��ان م ��دى جاهزي ��ة
النا�شئ�ي�ن للدخ ��ول يف البطول ��ة الت ��ي
جتمع اقوى املنتخب ��ات يف القارة لهذه
الفئ ��ة .و�أ�ض ��اف "مت اختي ��ار مواجه ��ة
نا�شئ ��ة �إيران دون بقية املنتخبات وذلك
ك ��ون �إي ��ران ال تلع ��ب يف جمموعتن ��ا
الثاني ��ة الت ��ي ت�ض ��م ف ��رق الياب ��ان
والكويت وقطر والإمارات وال�سعودية
بينم ��ا ف ��رق املجموع ��ة الأوىل ت�ض ��م

�إي ��ران والبحري ��ن البل ��د ِّ
املنظ ��م والهند
و�أوزبك�ستان وكوريا اجلنوبية ،عالوة
عل ��ى �أن قاع ��دة الفئات يف �إي ��ران قوية،
وبالت ��ايل �سيخ ��دم املع�سك ��ر التدريب ��ي
ر�ؤي ��ة امل ��درب والالعب�ي�ن يف الو�صول
اىل القناع ��ات التام ��ة" .وذك ��ر ح�س ��ام
"كان احت ��اد ك ��رة اليد قد �أقام يف وقت
�سابق ثالثة مع�سك ��رات تدريبية داخلية
ملنتخ ��ب النا�شئني يف حمافظت ��ي �أربيل
وال�سليماني ��ة ،تخ ّللتهم ��ا �إقام ��ة بع� ��ض
املباري ��ات الودي ��ة ،وي�سع ��ى االحت ��اد
لرعاية جيل جديد م ��ن الالعبني يكونوا
عماد منتخبنا الأول ّ
بغ�ض النظر عن �أية
نتيجة يف بطولة البحرين".
وب�ّي�نّ "يت�أل ��ف وف ��د منتخبنا م ��ن ر�ضا
عب ��ودي اجلارو� ��ش ع�ض ��و االحت ��اد
رئي�س ��ا للوف ��د وظاف ��ر �صاح ��ب م ��درب
املنتخ ��ب وحمم ��د كاظ ��م واوات �أحم ��د
مدرب�ي�ن م�ساعدين وو�سام فا�ضل مدرب
للحرا�س وعلي مذبوب معالج والالعبني
مقتدى ج�ل�ال ومهدي �أمين وحممد علي
�سعد وعبد الك ��رمي ح�سن وجا�سم حيدر
وم�ؤم ��ل ر�ؤوف وح�س�ي�ن احمد وحممد
وزير وكاظ ��م ح�سن وليث علي ومو�سى
الكاظم وحممد دلري وروز رفيق وحممد
با�سم وحممد باقر.

معالي الكلمة
 عمار �ساطع

املحرتفون ون�شرة التعاقدات!
واح ��دة من بني �أهم الأ�سباب الت ��ي �أدّت اىل ّ
تف�شي ظاهرة التفريق
ب�ي�ن �أولئ ��ك الالعب�ي�ن املحرتفني حت ��ت مُ�س ّم ��ى (املغرتب�ي�ن) وبني
الالعب�ي�ن الذين يتو ّزع ��ون على فرق الدوري الك ��روي املح ّلي ،هو
ذل ��ك الت�ضخي ��م (م ��ن �أ�شب ��اه الإعالمي�ي�ن) والتهوي ��ل ال�س ِّي ��ئ غري
املقبول الذي ّ
دق �أ�سفني اخلطر بني اجلهتني!
نعم ..ولأن ذلك الت�ضخيم والتهويل َن َفذ بج�سد خارطة ا�سم الالعب
الوطن ��ي ،كانت ملعطي ��ات ودوافع تلميع ال�ص ��ورة وحت�سينها وفق ًا
ل ��ر�ؤى حم ��دودة و�أ�سب ��اب �شخ�صي ��ة ترتب ��ط ب�شكل وا�ض ��ح بتلك
الوكاالت غري املهنية وال�صفح ��ات امل�شبوهة واملدوّ نات التابعة لمِ َن
هم يعتربون انف�سه ��م مُ�س ّلطني يف حتديد ك ّل �شيء ال�ستغالل مايل
واهتم ��ام �أ�س�س حلالة من حاالت التعا�سة الفعلية بني �أبناء العراق
احلبيب.
�أج ��ل ..هن ��اك للأ�سف دع ��م لالعبني عل ��ى ح�ساب العب�ي�ن واهتمام
العب�ي�ن على ح�ساب �آخري ��ن ،يف فرتة �ضاعت فيه ��ا القيّم وتال�شت
فيه احلق ��وق واندثرت فيه ال�ضوابط عرب خل ��ط الأوراق واملجيء
با�سم ��اء العبني الغر�ض منها (ابتزازهم) م ��ن جهة �أو ال�ضغط على
جه ��ات مُعيّنة من �أجل �إيجاد مكانة لهم ب�ي�ن نخبة الالعبني الأبرز،
وكل ذل ��ك ه ��و لنتائج بعيدة كل البُعد عن احلر� ��ص وامل�س�ؤولية من
�أجل رفع ا�سم العراق �أوّ ًال و�أخري ًا.
وحت ��ى ال �أبتع ��د كث�ي�ر ًا عن املح ��ور الأ�سا�س ��ي الذي وج ��د �أر�ضية
خ�صبة له يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،و�أ�س�س �أرقام ًا مهولة وجاء
با�سم ��اء �أندي ��ة عاملي ��ة معروفة وخمتلف ��ة تن�شط كث�ي�ر ًا يف البحث
ع ��ن املواهب ،ف� ��إن اكت�شافات البع�ض من �أ�شب ��اه ال�صحفيني الذين
يعت�ب�رون �أنف�سه ��م قوامون عل ��ى ق�ص�ص انتق ��االت مُفربكة الهدف
منه ��ا نيل الأموال من قبل بع�ض الالعب�ي�ن الذين يحاولون �صناعة
جم ٍد لأنف�سهم م ��ن دون املرور مبراحل ال�صعود والتد ّرج ال�صحيح
و�ص ��و ًال اىل املكان ��ة الفعلي ��ة واال�ستحق ��اق الأمث ��ل وه ��و متثي ��ل
املنتخ ��ب الوطن ��ي والدفاع ع ��ن �ألوان ��ه يف املحاف ��ل ،راح البع�ض
ين�ش ��ر �أخب ��ار كاذبة �أق ��رب لأن تك ��ون م ��ن ال�صحاف ��ة الإلكرتونية
ال�صفراء وتتجاوز كل بابتعادها عن الأعراف واملهنية وامل�س�ؤولية
الت ��ي يفرت� ��ض �أن تطغي على طريق ��ة كتابة الأخب ��ار ،متنا�سني �أن
الع ��امل الذي يكتبون فيه ،عامل �أ�صب ��ح قرية �صغرية ميكن �أن تت�أ ّكد
ثوان مع ��دودات ب�ضغطة زر يف الكيبورد،
م ��ن الأخبار يف غ�ضون ٍ
مثلما �أعمت الأموال التي يجنونها من �إ�شاعات ،ب�صريتهم متام ًا.
�أيه ��ا الأخ ��وة ..هن ��ا ال �أري ��د الإ�س ��اءة والتجري ��ح والتنكي ��ل بتلك
ال�صفح ��ات ،بق ��در م ��ا �أود �أن �أذك ��ره م ��ن حقائ ��ق هدفه ��ا التق ��وّ مي
وت�صحي ��ح مل�س ��ار �صفح ��ات ي�ص ��ل بع� ��ض م�شاركيه ��ا اىل �آالف
امل�شارك�ي�ن ورمب ��ا مئات م ��ن �آالف املتابع�ي�ن ،مثلما ق ��د ي�صل عدد
املتفاعل�ي�ن مع الأخبار املن�ش ��ورة يف غ�ضون �ساعات اىل رقم كبري،
ي�صع ��ب عل ��ى �أي �صحيف ��ة ر�سمية حتقيق ��ه م ��ع �أن �أخبارها تكون
م�ص ��ادر موثوق ��ة ور�سمية ،مبقاب ��ل البحث عن الإث ��ارة يف اخلرب
وال�سبق غري ال�صحيح.
وحينم ��ا ن�شري اىل مثل هك ��ذا �أمر خطري ،ي�ض ��رب ك ّل �شيء عر�ض
احلائ ��ط ،مبقابل ب � ّ�ث خرب عن م ��درب ميتدح العب ًا مغرتب� � ًا وي�أتي
بت�صري ��ح غري دقي ��ق �أو معلوم ��ة عر�ض مايل لأحّ ��د الالعبني ويف
الي ��وم التايل ينقله من نا ٍد اىل �آخر وبع ��د يومني يك�شف عن رف�ض
العق ��د ،ويف اليوم اخلام�س ينقله من نا ٍد اىل �آخر ،وبعد يوم ينفي
ما تردّد من �أنباء ،فذلك يعني باخت�صار (�ضحك على الذقون) �ضحك
ب�سبب اخللل الفا�ضح بغياب الرقابة واالفتقار اىل املتابعة من قبل
اجله ��ات املعنية التي يفرت�ض �أن تتخذ الإج ��راءات التي من �ش�أنها
�أن ت�سه ��م يف �إنهاء هذا املل ��ف الذي �أ�ساء ومل يخدم و�أ�ض ّر �أكرث من
منفعته �سواء للعراق �أو الكرة العراقية �أو لالعب العراقي.
�أدرك متام� � ًا �أن هن ��اك العب�ي�ن ُي ��زوُّدون بع�ض املواق ��ع مبعلومات
مُ�ض ّللة اله ��دف منها �إبقاءَهم يف واجهة الأخبار ،مثلما �أنني متي ّقن
متام� � ًا �أن هن ��اك العب�ي�ن ال ميلك ��ون �أي ق ��درة تمُ ّكنه ��م م ��ن متثيل
املنتخ ��ب الوطني ،بعد جتارب �سابقة فقرية و�ضعيفة ومتوا�ضعة،
لك ��ن احلق يُقال �أن م ��ن ي�ساعد وي�سهم وي�ش ��ارك فيما يح�صل ،هو
يتح ّم ��ل اجل ��زء الأك�ب�ر م ��ن حقيق ��ة ما يح ��دث من ه ��رج ومرج يف
�صفح ��ات ومواق ��ع تكتب عن تلق ��ي الالعب الفالين عر�ض� � ًا من نا ٍد
�أوروبي بعد يوم ت�ؤ ّكد انتقالة مببلغ كبري اىل نا ٍد غري ذلك النادي،
وبعد يوم واحد تنفي ما تردّد.
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ه
مثل
�أمتن ��ى من احتاد الكرة متابعة
ٍ
املفهومي ��ة ال�صحيحة عرب متابعة كل �صغرية وكب�ي�رة تتع ّلق ب�أمر
الالعبني املحرتف�ي�ن �أو �أولئك الذين يغرتبون وت�أتي تقاريرهم من
ِّ
حدب و�صوب.
كل ٍ
وحتى ال �أبتعد كثيراً عن المحور
الأ�سا�سي الذي وجد �أر�ضية خ�صبة
له في فترة االنتقاالت ال�صيفية،
ً
أرقاما مهولة وجاء با�سماء
و�أ�س�س �
�أندية عالمية معروفة ومختلفة
تن�شط كثيراً في البحث عن
المواهب

دو�س��ايي :بطول��ة قط��ر ن�س��خة متم ّي��زة م��ن ك�أ���س العالم
 الدوحة/خا�ص باملدى
�أك ��د جنم الك ��رة الفرن�سية ال�سابق
مار�سي ��ل دو�ساي ��ي ،الفائ ��ز م ��ع
منتخ ��ب ب�ل�اده بلق ��ب موندي ��ال
 ،1998عل ��ى �أهمي ��ة بطول ��ة ك�أ�س
الع ��امل املُرتقب ��ة يف قط ��ر �أواخ ��ر
الع ��ام اجل ��اري ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه ��ا
�ستح ��دث حت ��وّ ًال كب�ي�ر ًا يف دول ��ة
قطر واملنطقة ب�أكملها.
وم ��ع ب ��دء الع ��د التن ��ازيل ل� �ـ 100
ي ��وم عل ��ى انط�ل�اق مناف�س ��ات
املونديال الذي ُيق ��ام للم ّرة الأوىل
يف الع ��امل العرب ��ي ،وتوجّ ه �أنظار
الع ��امل �إىل قط ��ر ،حت� �د َّث دو�سايي
ملوق ��ع ( )qa.Qatar2022ع ��ن
الأث ��ر الذي �سترتك ��ه البطولة على
ال�شع ��وب يف قط ��ر واملنطق ��ة م ��ن
حوله ��ا ،كما ق ��دم ن�صائحه لالعبي
منتخ ��ب العناب ��ي الذي ��ن ميثل ��ون
الدول ��ة امل�ست�ضيف ��ة ،و�سيلعب ��ون
على �أر�ضهم وو�سط جماهريهم.
و�أ�ش ��اد دو�ساي ��ي مبوندي ��ال قطر

باعتب ��اره الن�سخ ��ة الأك�ث�ر تقارب ًا
يف امل�ساف ��ات يف التاريخ احلديث
للبطول ��ة ،حيث ال تتج ��اوز �أق�صى

م�ساف ��ة ب�ي�ن املالع ��ب  75كل ��م،
الأمر ال ��ذي �سيع ��ود بالفائدة على
الالعب�ي�ن وامل�شجّ ع�ي�ن عل ��ى ح� � ِّد

تعبريه .و�أ�ض ��اف" :مونديال قطر
ن�سخ ��ة متميّزة م ��ن ك�أ� ��س العامل،
حي ��ث �ستق ��ام �أرب ��ع مباري ��ات يف
ي ��وم واح ��د �ضمن نط ��اق جغرايف
حم ��دود ،و�سيك ��ون ب�إم ��كان
امل�شجع�ي�ن زي ��ارة العدي ��د م ��ن
الأماك ��ن ال�سياحية املذهلة يف قطر
�أو ال�سف ��ر �إىل ال ��دول املجاورة يف
�أي ��ام الراحة بني املباريات .وحول
�أهمية �إقامة البطولة لأول مرة يف
الع ��امل العربي وال�ش ��رق الأو�سط،
�أو�ضح دو�ساي ��ي �أنه من الهام جد ًا
تنظيم املونديال يف �أماكن خمتلفة
من العامل ،وقال" :لق ��د �شهدنا ذلك
يف جن ��وب �أفريقي ��ا ع ��ام ،2010
وقد ح ��ان الوق ��ت ال�ست�ضافتها يف
خا�صة
ال�ش ��رق الأو�سط هذه املرةّ ،
مع �إن�شاء البني ��ة التحتية التي من
�ش�أنه ��ا تعزي ��ز االقت�ص ��اد يف قطر،
�س ��واء كان ��ت مالع ��ب �أم ط ��رق �أم
�أنفاق وغريها".
و�أ�ض ��اف" :مونديال كرة القدم هو
�أ�ضخم حدث ريا�ضي يف العامل وال

ي�ضاهي ��ه �أية بطول ��ة �أخرى ،وكان
ال�ست�ضاف ��ة فرن�س ��ا لك�أ� ��س الع ��امل
ت�أث�ي�ر وا�ضح انعك� ��س على العديد
من القطاع ��ات ومناحي احلياة يف
البالد".
وع ��ن حلظة الإعالن ع ��ن فوز قطر
بحق ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل ،2022
قال دو�سايي" :كنت يف ذلك الوقت
يف فرن�س ��ا ،وغمرتن ��ي م�شاع ��ر
ال�سع ��ادة عندما علم ��ت �أن املنطقة
�ست�شه ��د �أخ�ي�ر ًا البطول ��ة العاملية،
ما �سي�سه ��م يف �إحداث حتول هام،
و�سررت كثري ًا �أن العامل �سيتعرف
عل ��ى ال�ش ��رق الأو�سط عل ��ى نطاق
وا�سع من خالل كرة القدم".
وحت ��دث جن ��م الك ��رة الفرن�سي ��ة
ال�ساب ��ق ع ��ن توقعات ��ه لأداء
املنتخ ��ب القطري ال ��ذي �سي�شارك
يف مناف�س ��ات ك�أ� ��س الع ��امل للم ّرة
الأوىل يف تاريخ ��ه ،م�شري ًا �إىل �أن
العبي العنابي �أمام حت ٍّد كبري ،لكن
ب�إمكانه ��م التغ ّل ��ب علي ��ه من خالل
التح ّكم بال�ضغط الواقع عليهم.
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البيئة ال�صحية والم�ستدامة حق من حقوق الإن�سان
�إ�شكاليتان هامتان ومترابطتان

البيئ ��ة وال�صح ��ة �إ�شكاليت ��ان هامت ��ان
وحيويت ��ان يف حي ��اة الب�ش ��ر ،وهم ��ا
مرتابطت ��ان ع�ضوي� � ًا .وق ��د �أولتهم ��ا
وتوليهما ال ��دول املتح�ض ��رة املعتمدة
حلق ��وق الإن�سان وامللتزم ��ة بها �أهمية
خا�صة وكبرية� ،إدراك ًا منها لأهميتهما
احليوي ��ة للمجتم ��ع وللأ�س ��رة و
للمواطن الفرد..
ُتع � ُ
�رف البيئة ب�أنه ��ا الطبيعة ،مبا فيها
من �أحي ��اء وغ�ي�ر �أحياء.وهي الو�سط
ال ��ذي يحي ��ى به الإن�سان م ��ع غريه من
الكائن ��ات احلية،ويح�ص ��ل من ��ه عل ��ى
مقوم ��ات حيات ��ه م ��ن م� ��أكل وملب� ��س
وم�سكن ،وميار�س فيه خمتلف عالقاته
م ��ع بني جن�س ��ه .والبيئة،التي ت�شمل:
الهواء واملاء والرتبة واملعادن واملناخ
والكائن ��ات نف�سها ،لي�ست جمرد موارد
يتج ��ه �إليه ��ا الإن�س ��ان لي�ستم ��د منه ��ا
مقوم ��ات حياته ،و�إمن ��ا تت�ضمن �أي�ض ًا
عالقة الإن�س ��ان بالإن�سان التي تنظمها
امل�ؤ�س�س ��ات الإجتماعي ��ة ،والع ��ادات،
والتقاليد ،والقيم الوطنية.
و ُت ُ
عرف ال�صحة ب�أنها حالة من املعافاة
الكامل ��ة بدني� � ًا ونف�سي� � ًا واجتماعي� � ًا
وروحي� � ًا .وق ��د تبن ��ت الأمم املتح ��دة
احل ��ق يف ال�صح ��ة يف امل ��ادة الثاني ��ة
ع�ش ��ر م ��ن العه ��د ال ��دويل اخلا� ��ص
باحلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية لع ��ام  ،1966والذي ن�ص”:
تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق
كل �إن�س ��ان يف التمت ��ع ب�أعلى م�ستوى
م ��ن ال�صح ��ة البدني ��ة والعقلي ��ة ميكن
بلوغه».
وق ��د �أدرك ��ت ال ��دول املتح�ض ��رة ان
بل ��وغ ال�صح ��ة املطلوب ��ة ملواطنيه ��ا ال
يت ��م �إال يف ظ ��ل بيئة نظيف ��ة و�صحية.
ول ��ن يتحق ��ق توفري الرعاي ��ة ال�صحية
احلديث ��ة املطلوب ��ة والعي� ��ش يف بيئة
�صحي ��ة حممي ��ة ،م ��ن دون مراع ��اة
حقوق الأن�سان و�إحرتامها حق ًا وفعلآ،
بو�صفها حقوق� � ًا �أ�صلية يف طبيعتها ال
ي�ستطي ��ع الب�ش ��ر ان يعي�ش ��وا بدونها،
ول ��ن يك ��ون لوجوده ��م كب�ش ��ر قيم ��ة
ومعن ��ى بدونها ،وهي حقوق م�ستحقة
لكل �شخ�ص بو�صفه �إن�سان.
ووفق ًا ملا تتطلب ��ه اال�ستجابة لتحديات
التنمي ��ة يف املج ��ال ال�صح ��ي ُي ُ
فرت�ض

تق ��دمي خدم ��ات الوقاي ��ة ،وحت�س�ي�ن
�صح ��ة الأ�س ��رة ،ومكافح ��ة الأمرا�ض،
م ��ع اعتبار ه ��ذه الأمور مُكوّ ن� � ًا رئي�س ًا
يف ر�س ��م ال�سيا�س ��ة ال�صحي ��ة بطريقة
جتعلها من�سجمة م ��ع اال�سرتاتيجيات
الوطنية يف التخفيف من وط�أة الفقر.
�صحة الأن�سان مرتبطة ب�صحة
النظام البيئي

�أك ��دت احلي ��اة يومي� � ًا وب�إ�ضط ��راد
الإرتب ��اط الوثيق بني حق الإن�سان يف
احلي ��اة وال�صحة وحق ��ه يف احل�صول
على بيئ ��ة نظيفة� ،سليم ��ة ،ومتوازنة.
و�إال ف ��ان هذا احلق ينته ��ك ،وتتعر�ض
حي ��اة الإن�س ��ان للخط ��ر.ويف ه ��ذا
ال�ش�أن ف ��ان �أي ا�سرتاتيجيات بيئية ال
ت�أخ ��ذ منظ ��ور ال�صحة بع�ي�ن االعتبار
تعترب ا�سرتاتيجي ��ات مبتورة .وهكذا
الأم ��ر بالن�سب ��ة لال�سرتاتيجي ��ات
ال�صحية،التي يج ��ب �أن ت�أخذ املنظور
البيئ ��ي بع�ي�ن االعتب ��ار،و�إال ت�صب ��ح
مبتورة �أي�ضا.
وق ��د �أك ��دت درا�س ��ات ملنظم ��ة ال�صحة
العاملي ��ة  WHOمن ��ذ ف�ت�رة طويلة ان
�صح ��ة االن�سان مرتبطة بق ��وة ب�صحة
النظ ��ام البيئ ��ي الذي يلب ��ي الكثري من
احتياجاتن ��ا اال�سا�سية ،فت� ��ؤدي زيادة
عدد ال�سكان ،والتطور االقت�صادي اىل
ح ��دوث تغي�ي�رات �سريع ��ة يف النظام
البيئ ��ي العاملي ،وي�ؤثر هذا على �صحة
الب�شر.
ونبه ��ت اىل �إمكاني ��ة التغل ��ب عل ��ى
امل�ش ��كالت البيئي ��ة ،الت ��ي تت�سب ��ب
بحوايل ربع االمرا�ض والوفيات التي
حت ��دث يف عمر مبك ��ر .وقال ��ت درا�سة
بعن ��وان “تف ��ادي االمرا� ��ض من خالل
احلر�ص عل ��ى بيئة �صحية “ انه ميكن
�سنوي ��ا انق ��اذ حي ��اة  4مالي�ي�ن �إن�سان ًا
اذا م ��ا مت تف ��ادي امل�ش ��كالت ال�صحي ��ة
املرتبط ��ة باملكون ��ات البيئي ��ة كالهواء
واملاء والرتبة واال�شعاعات وال�ضجيج
الكهرومغنطي�سي ��ة
واحلق ��ول
واالن�ش ��اءات والزراع ��ة وال�سلوكيات
ال�صحي ��ة والنظافة.و�أو�ضح ��ت ب ��ان
عوام ��ل اخلط ��ر البيئية ت�شه ��د حتوال
كبريا مع التنمية.
وحذرت  WHOمرار ًا من ان ال�ضغط
على البيئة ميكن �أن يكون له نتائج غري
متوقعة ورمبا خطرية على ال�صحة يف
امل�ستقبل.

ودعت ماريا نريا مدي ��رة ق�سم ال�صحة
العام ��ة والبيئ ��ة يف  WHOان تتخ ��ذ
عل ��ى الف ��ور �سل�سل ��ة م ��ن االج ��راءات
لتخفيف العبء الذي تفر�ضه االمرا�ض
الناجمة عن البيئة.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اقُ ،كر� ��س امل�ؤمت ��ر
الدولـ ��ي  Eco Health 2008ال ��ذي
عق ��د يف مريي ��دا باملك�سي ��ك ،للتده ��ور
البيئ ��ي الناج ��م عـ ��ن الن�شاط ��ات
الب�شري ��ة ،وانعكا�سات ��ه ال�صحية علـى
الب�ش ��ر .وعر�ض ��ت فيه مئ ��ات الأبحاث
ح ��ول ت�أث�ي�رات تل ��وث اله ��واء وامل ��اء
والرتبة وتغري املناخ وخ�سارة التنوع
البيولوج ��ي وال�صناع ��ة والزراع ��ة
والطاق ��ة ،وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن م�ش ��اكل
ايكولوجي ��ة متك ��ن مقارب ��ة حل ��ول لها
مب�شاري ��ع ترب ��ط ب�ي�ن تعزي ��ز االدارة
البيئية وحت�سني ال�صحة الب�شرية.
ويف َاذار ُ 2019ن�ش ��ر تقري ��ر �أجنزت ��ه
الأمم املتحدة حول حالة البيئة العاملية
يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ت�ضمن
تقييم ًا �أكرث �شمولي ��ة ودقة .وحذر من
�أن الأ�ضرار التي تلحق بالكوكب بالغة
اخلط ��ورة والتي تعر�ض �صحة النا�س
للخط ��ر ب�شكل متزايد م ��ا مل يتم اتخاذ
�إجراء عاجل.
و�أ�شار التقرير ،الذي �ألفه  250عاملا من
�أك�ث�ر م ��ن  70دولة� ”:إننا �إم ��ا �أن نزيد
من حماية البيئة� ،أو �أن املدن واملناطق
يف �آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا قد
ت�شه ��د ماليني الوفي ��ات املبكرة بحلول
منت�ص ��ف الق ��رن” .كم ��ا ح ��ذر م ��ن �أن
امللوث ��ات يف نظ ��م املياه العذب ��ة لدينا
�ست�شه ��د مقاومة م�ض ��ادة للميكروبات
ت�صبح ال�سبب الرئي�سي للوفاة بحلول
ع ��ام  2050وي�ؤث ��ر ا�ضط ��راب الغ ��دد
ال�صماء على خ�صوبة الذكور والأناث،
وكذلك النمو الع�صبي للطفل.
مجل�س حقوق الإن�سان يقر بحق
الإن�سان ببيئة �صحية

بع ��د ن�ضال طويل ،تبنى جمل�س حقوق
الإن�س ��ان التاب ��ع ل�ل��أمم املتح ��دة يف
قراره املرق ��م ،19/10الذي �إعتمده يف
،2012/3/22تعي�ي�ن خب�ي�ر م�ستق ��ل
يُعنى مب�س�ألة �إلتزامات حقوق الإن�سان
املتعلق ��ة بالتمت ��ع ببيئة َامن ��ة ونظيفة
و�صحي ��ة وم�ستدامة ،تك ��ون من �ضمن
واجباته �إجراء درا�سة ب�ش�أن �إلتزامات
حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك الإلتزامات

و�أك ��دت مدي ��رة ق�س ��م ال�صح ��ة العام ��ة
والبيئ ��ة يف  WHOب ��ان للق ��رار
تداعي ��ات مهم ��ة وت�أث�ي�ر عل ��ى عملي ��ة
التعبئة.و�ستك ��ون اخلط ��وة التالي ��ة
ه ��ي كيفي ��ة ترجم ��ة ذل ��ك فيم ��ا يتعل ��ق
باحل ��ق يف اله ��واء النظي ��ف وم ��ا �إذا
كان ب�إمكاننا الدف ��ع ،على �سبيل املثال،
م ��ن �أجل االع�ت�راف ب�إر�ش ��ادات جودة
الهواء العاملية ملنظم ��ة ال�صحة العاملية
وم�ستويات التعر� ��ض لبع�ض امللوثات
على م�ستوى الدولة .كما �أنه �سي�ساعدنا
عل ��ى نق ��ل ت�شريع ��ات ومعاي�ي�ر معينة
عل ��ى امل�ست ��وى الوطني”.ونبه ��ت بان
تلوث اله ��واء ،الناجت يف املق ��ام الأول
عن ح ��رق الوقود الأحف ��وري ،يت�سبب
يف تغري املناخ ،ويف  13حالة وفاة يف
الدقيقة يف جمي ��ع �أنحاء العامل.ودعت
�إىل �إنه ��اء ه ��ذه “املعرك ��ة العبثي ��ة”
�ض ��د النظ ��م البيئي ��ة والبيئة.يجب �أن
تكون جميع اال�ستثم ��ارات على �ضمان
الو�صول �إىل املي ��اه امل�أمونة وال�صرف
ال�صح ��ي والت�أك ��د من توف�ي�ر الكهرباء
با�ستخدام الطاق ��ة املتجددة و�أن نكون
نظمنا الغذائية م�ستدامة.

 د .كاظم المقدادي

قرار تاريخي للجمعية العامة
للأمم المتحدة

بع ��دم التميي ��ز فيم ��ا يتعل ��ق ب�ضم ��ان
التمت ��ع ببيئة َامن ��ة ونظيف ��ة و�صحية
وم�ستدامة.
و�إ�ستكمالآ لهذه اخلطوة� ،أعلن املجل�س
يف � 2021 /10/8أن التمت ��ع ببيئ ��ة
نظيفة و�صحي ��ة وم�ستدامة يعترب حق
من حق ��وق الإن�س ��ان .ودع ��ا يف قراره
رق ��م .48 /13ال ��دول يف جمي ��ع �أنحاء
الع ��امل� ،إىل العم ��ل مع ��ا وم ��ع �ش ��ركاء
�آخري ��ن لتنفي ��ذ هذا احل ��ق املعرتف به
حديثا.ودع ��ا اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة للنظر يف املو�ض ��وع ولإتخاذ
قرار مماثل.
ودع ��ت املفو�ض ��ة ال�سامي ��ة حلق ��وق
الإن�س ��ان ،مي�شي ��ل با�شلي ��ت ال ��دول
الأع�ض ��اء �إىل اتخاذ �إج ��راءات جريئة
“ل�ضم ��ان �أن يكون ه ��ذا القرار مبثابة
نقطة انطالق لل�ضغط من �أجل �سيا�سات
اقت�صادية واجتماعية وبيئية حتويلية
م ��ن �ش�أنه ��ا حماي ��ة النا� ��س والطبيعة.

ونوهت ب ��ان القرار”يعرتف بو�ضوح
بالتدهور البيئي وتغري املناخ ك�أزمتني
مرتابطتني مع حقوق الإن�سان».
م ��ن جهته�،أعلن املق ��رر اخلا�ص املعني
بحقوق الإن�سان والبيئة ديفيد بويد”:
نح ��ن بحاج ��ة لأن تتح ��رك احلكومات
واجلمي ��ع ب�إح�سا� ��س يعك� ��س �إحل ��اح
امل�س�أل ��ة� .أعني ،نح ��ن نعي�ش يف خ�ضم
�أزم ��ة مناخ وتن ��وع بيولوج ��ي و�أزمة
تل ��وث و�أي�ضا �أزمة من ه ��ذه الأمرا�ض
النا�شئ ��ة مث ��ل كوفي ��د ،-19الت ��ي له ��ا
�أ�سب ��اب بيئي ��ة جذرية .ولهذا ف� ��إن هذا
القرار مهم للغاية لأنه يقول لكل حكومة
يف الع ��امل ’يجب و�ضع حقوق الإن�سان
يف �صل ��ب العم ��ل املناخ ��ي ،واحلف ��اظ
على الطبيع ��ة والت�صدي للتلوث ومنع
الأوبئ ��ة يف امل�ستقبل:و�أك ��د“ :هن ��اك
ملي ��ار �شخ� ��ص ال ميكنه ��م جم ��رد فتح
ال�صنب ��ور واحل�ص ��ول على مي ��اه �آمنة
ونظيفة».

لق ��د �أكد برنام ��ج الأمم املتح ��دة للبيئة
( ،)UNEPب� ��إن االع�ت�راف باحلق يف
بيئ ��ة �صحي ��ة عل ��ى امل�ست ��وى العامل ��ي
�سيدع ��م اجله ��ود املبذول ��ة ملعاجل ��ة
الأزم ��ات البيئية بطريق ��ة �أكرث تن�سيقا
وفعالي ��ة وغ�ي�ر متييزي ��ة ،وي�ساعد يف
حتقي ��ق �أه ��داف التنمي ��ة امل�ستدام ��ة،
وتوف�ي�ر حماي ��ة �أق ��وى للحق ��وق
والأ�شخا� ��ص الذي ��ن يدافع ��ون ع ��ن
البيئ ��ة ،وي�ساع ��د يف �إن�شاء عامل ميكن
للنا� ��س في ��ه العي� ��ش يف ان�سج ��ام م ��ع
الطبيعة.
و�أع ��رب خ�ب�راء حقوقي ��ون ومقررون
خا�ص ��ون �آخ ��رون ،ورئي�س ��ة برنام ��ج
الأمم املتحدة للبيئ ��ة� ،إنغر �أندر�سون،
ومفو�ض ��ة الأمم املتح ��دة ال�سامي ��ة
حلق ��وق الإن�س ��ان ،مي�شي ��ل با�شيليت،
والكثري غريهم ،ع ��ن دعمهم لالعرتاف
باحلق يف بيئ ��ة �صحية .كما و�أو�صى.
“م�ؤمتر �ستوكهومل  ”+50يف حزيران
 ،2022ب� ��أن “تع�ت�رف ال ��دول باحل ��ق
يف بيئ ��ة نظيف ��ة و�صحي ��ة وم�ست ��دام
وتنفيذهة».

العراقيون..وثقافة القطيع

�أجيال جديدة

 د� .أثير ناظم الجا�سور

كان وال زال العراقي ��ون يتحدثون عن �أجيال
�س ��ابقة والحق ��ة وكل جي ��ل له م ��ن املميزات
وال�سلبي ��ات التي بال�ض ��رورة لعبت دور يف
بل ��ورة حا�ض ��ر وم�ستقب ��ل الع ��راق ،فهن ��اك
الأجي ��ال الت ��ي طحنته ��ا عج�ل�ات احل ��روب
القومي ��ة �أو ح ��روب القائد ال�ض ��رورة الذي
ح ��اول جاهد ًا �أن يكون ال ��رب الأعلى بجانب
الألق ��اب وال�صفات الت ��ي كان ينعت بها طيلة
مرحلة حكم ��ه للعراق ،و�أجي ��ال �سبقت جيل
القائ ��د مه ��دت بطريق ��ة �أو �أخ ��رى لرت�سي ��خ
التغي�ي�ر ال�سلبي والتي كان ��ت نتائجه ما حل
على العراق م ��ن انقالبات وثورات ومراحل
تغي�ي�ر �أف ��رزت حقبة م ��ن اعنف احل ��ق التي
كان يعتق ��د اجلميع ال نظ�ي�ر لها ،ومهدت ب�أن
يت�سل ��ط عل ��ى العراق م ��ن ال ي�ستحق فداروا
مع عجلة التغي�ي�ر الغري عقالين �إىل و�صلوا
بناء وب�أنف�سهم �إىل ما نحن عليه اليوم.
مرحل ��ة ما بع ��د الع ��ام  2003ولغاية اللحظة
�ساهم ��ت يف بل ��ورة جمل ��ة من الأف ��كار التي
ُب ��ذرت يف بع�ض العقليات العراقية ،و�أعطت
�إ�ش ��ارات �ض ��رورة التعاطي مع ه ��ذه الأفكار
م ��ن خ�ل�ال ط ��رح مفه ��وم الهوي ��ات ال�ضيقة
(الطائفي ��ة – الديني ��ة – القومية -الخ،)....
على اعتبارها خن ��دق ملعتنقيها ت�ساعدهم �أو
بالأح ��رى حتميه ��م من خماط ��ر وخمططات
الهوي ��ات الأخ ��رى املرتب�صة ل ��ه ومل�شروعه،
وه ��ذا م ��ا ع ��زز الفك ��رة يف �أن يك ��ون داخ ��ل
املجتم ��ع الواح ��د (العراق ��ي) جمتمع ��ات
متعددة عجلت يف عملية خلق الثغرات وبناء
احلواج ��ز ب�ي�ن جمموع ��ة و�أخ ��رى �سمح ��ت
�أن يك ��ون الع ��راق جام ��ع للهوي ��ا املتحكم ��ة
يف م�ص�ي�ره وم�صري تقدم ��ه وازدهاره مهما
�أخالفت املراحل وعملية تطورها.
هن ��ا نقف عند فكرة خلق الأجيال ملا بعد هذه
املرحلة ال�صعبة من تاريخ العراق ال�سيا�سي
واالجتماع ��ي حتدي� � ًا فال�صغ ��ار الذي ��ن مل
يدركوا حدث االحت�ل�ال عام  2003ا�صبحوا

ولع ��ب علم ��اء و�أكادميي ��ون وباحثون
وم�س�ؤول ��ون �إداري ��ون حري�ص ��ون،
دوره ��م امل�شه ��ود يف تبن ��ي اجلمعي ��ة
العام ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة ،يف
 ،2022/7/28قراره ��ا التاريخ ��ي،
ال ��ذي �إعترب الو�ص ��ول �إىل بيئة نظيفة
و�صحي ��ة وم�ستدام ��ة حق� � ًا عاملي ��ا م ��ن
حق ��وق الإن�س ��ان .ودعا الق ��رار ،،الذي
�إ�ستند �إىل قرار جمل�س حقوق الإن�سان
املذكور ،كافة الدول واملنظمات الدولية
وال�ش ��ركات التجاري ��ة �إىل تكثي ��ف
اجلهود ل�ضمان بيئة �صحية للجميع.
وقد رحب الأمني الع ��ام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�ش ،بالقرار التاريخي
وقال �إن ��ه يربهن على �إمكانية �أن تتحد
ال ��دول الأع�ض ��اء يف الن�ضال اجلماعي
�ضد �أزمة الكوك ��ب الثالثية املتمثلة يف
تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي
والتل ��وث.و�إن الق ��رار “�سي�ساع ��د يف
احلد م ��ن املظامل البيئية ،و�سد فجوات
احلماية ،ومتك�ي�ن النا�س والأ�شخا�ص
املعر�ض�ي�ن للخط ��ر يف الأو�ضاع اله�شة
عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص مب ��ا يف ذل ��ك
املدافعون ع ��ن حقوق الإن�سان البيئية،
الأطف ��ال ،ال�شباب ،الن�س ��اء ،وال�شعوب
الأ�صلية”.و�أ�ضاف �أن القرار �سي�ساعد
ال ��دول �أي�ض ��ا عل ��ى ت�سري ��ع تنفي ��ذ
التزاماته ��ا وتعهداته ��ا املتعلقة بالبيئة
وحق ��وق الإن�سان..و�ش ��دد عل ��ى �أن
اعتم ��اد الق ��رار “لي�س �س ��وى بداية”،
وح ��ث ال ��دول عل ��ى جع ��ل ه ��ذا احل ��ق
املع�ت�رف به حديثا “حقيقة للجميع يف
كل مكان».
م ��ن جهته�،إعت�ب�ر مق ��رر الأمم املتحدة
اخلا� ��ص املعن ��ي بحق ��وق الإن�س ��ان
والبيئ ��ة �إن ق ��رار اجلمعي ��ة العام ��ة
�سيغ�ي�ر طبيعة القانون الدويل حلقوق
الإن�س ��ان نف�سه.وق ��ال �إن احلكوم ��ات
قطع ��ت وع ��ودا بتنظي ��ف البيئ ��ة
والت�ص ��دي حلال ��ة الط ��وارئ املناخي ��ة
لعقود من الزمن ،لكن امتالك احلق يف
بيئ ��ة �صحية يغ�ي�ر منظ ��ور النا�س من
“ا�ستج ��داء” احلكومات �إىل مطالبتها
بالت�صرف.
ويف ه ��ذا امل�ضمار ،ف ��ان العراق معني
ج ��د ًا به ��ذا الق ��رار الت�أريخ ��ي ،وبيئته
بحاج ��ة ما�س ��ة لتنظيفها م ��ن امللوثات
اخلطرة وتداعياتها ،وجعلها �صحية..
فمت ��ى �ستتح ��رك حكومت ��ه وتت�صرف
لتحقيق هذا احلق؟

الي ��وم عم ��اد الدول ��ة و�شبابه ��ا وراح بحك ��م
الهوي ��ات الفرعية واخلطاب ��ات التي ما �أنزل
الله به ��ا من �سلطان ومن خمتلف االجتاهات
�إ�سالمي ��ا كان �أم لي�ب�رايل ،الي ��وم ه ��م �إذا مل
يكونوا ق ��د ت�سنموا �أماك ��ن يف مراكز القوة
التحتي ��ة للدول ��ة والدول ��ة العميق ��ة فه ��م من
الناقم�ي�ن ،بالت ��ايل مرحلة ما بع ��د االحتالل
�أنتج ��ت جمموع ��ة خمتلف ��ة من جيله ��ا �أو ما
�أفرزت ��ه من خمرج ��ات �أنتجت جي�ل ً�ا مق�سم ًا
منه ��ار �إىل جانب �شع ��وره باالنك�سار ،فحتى
ي�شع ��ر بهويت ��ه الديني ��ة الت ��ي جتع ��ل من ��ه
تابع� � ًا يخل� ��ص لكل ح ��رف يخرج م ��ن القمة
كن ��ا �أم ��ام جيل طاع ��ة ال ي�ستطي ��ع �أن يخرج
م ��ن عب ��اءة رج ��ل الدي ��ن والداعي ��ة ،وحتى
نثب ��ت فر�ضي ��ة �إخال� ��ص الأخر وم ��دى حبه
لوطن ��ه كان الب ��د علي ��ه �أن يق ��دم ل ��ه خمتلف
التربي ��رات والإ�شارات الت ��ي ت�ؤكد �صحة ما
ي�ؤم ��ن ب ��ه وتنا�سبه م ��ع توجهاته فكن ��ا �أمام
جيل القناعة ،ومب ��ا �إن املرحلة التي يعي�شها
العراق حتتاج �إىل تدعيم الأوا�صر مبختلف
م�سمياته ��ا وحتت ��اج لعمل م�ش�ت�رك وتعاون
منقط ��ع النظري الزلنا نخ�ش ��ى جيل ال يعرف
�س ��وى �أن يكون يف زاوي ��ة القائدة التي تدر
علي ��ه من كل خطوة يخطوه ��ا ف�أننا هنا �أمام
جي ��ل الفائدة ،ه ��ذه الأجيال الث�ل�اث �أو هذه
الأف ��كار ه ��ي باحلقيق ��ة تتحط ��م �أم ��ام فكرة
امل�صلح ��ة الذاتي ��ة �أو ال�شخ�صي ��ة �أي فك ��رة
الهوي ��ات الفرعية والهوي ��ة اجلامعة القناعة
املرتتب ��ة عل ��ى مدر�س ��ة �أو �أيديولوجي ��ا كلها
�أف ��كار قد تنه ��ا ب�أ�سرع مما نتوق ��ع يف تفكري
ه ��ذه الأجي ��ال الث�ل�اث �إذا م ��ا مت ��ت �إع ��ادة
�صياغ ��ة فك ��رة الوط ��ن وما قد ممك ��ن �أن تدر
ه ��ذه الفكرة من فائدة عليه ��م ،بالتايل فنحن
�أمام مرحل ��ة خطرية البد من خالل ما يحدث
�أن نعي ��د ق ��راءة الواقع ب�شكل ج ��دي ونعمل
عل ��ى م�سالة فهم ما يري ��ده اجليل اجلديد كي
ال نكون �أمام هيجان ال حت�سب عواقبه.

تعني (ثقافة القطيع)..القيام
ب�سلوك او فعل غير منطقي وغير
مبرر يقوم به الفرد حين يرى
من حوله يفعلون ذلك ،ما يعني
�سيكولوجيا �أن ت�أثير الجماعة
على الفرد ت�ضطره او تجعله
يتخلى عن ا�ستقالليته والت�صرف
بنف�س �سلوكها.

وق ��د اج ��رى علم ��اء النف�س جت ��ارب كثرية
لأثب ��ات ذلك،بينه ��ا عل ��ى �سبي ��ل التو�ضيح
(جترب ��ة امل�صعد)،تتلخ� ��ص بدخ ��ول ثالثة
ا�شخا� ��ص اىل امل�صعد فور دخول ال�شخ�ص
مو�ض ��وع التجربة،ووقوفهم ب�شكل عك�سي
ب�أن يعطوا ظهورهم لباب امل�صعد .وح�صل
ان ال�شخ�ص �سرعان ما قام بحركات عفوية
ت ��دل على �ضعف ثقته بنف�س ��ه مثل حك انفه
انته ��ى اىل ال ��دوران والوق ��وف مثله ��م!..
لتخ ��رج التجرب ��ة با�ستنت ��اج ان الف ��رد
يتجاوب م ��ع املجموعة،ومييل التباع ر�أي
الأغلبي ��ة دون �أي ف�ض ��ول ملعرف ��ة الأ�سباب
التي تدفعه لذلك.
ومن تل ��ك التج ��ارب تو�صل علم ��اء النف�س
اىل جوه ��ر (عقلي ��ة القطي ��ع) بان ��ه املي ��ل
ال�سلوكي عند االف ��راد التباع ر�أي اجلماعة
التي ينتمون اليها ،و(�سلوك القطيع) الذي
يطلق على �سل ��وك اال�شخا�ص يف اجلماعة
عندما يقومون بالت�صرف ب�سلوك اجلماعة
التي ينتمون لها دون كثري من التفكري.
وكان ع ��امل النف�س (مازلو) قد رتب حاجات
الفرد بهرم ان مل ي�شبعها ي�صاب باالحباط،
بينه ��ا حاج ��ة االن�س ��ان اىل االنتم ��اء اىل
جماع ��ة تربط ��ه به ��ا عالق ��ات عاطفي ��ة

 د .قا�سم ح�سين �صالح

واجتماعي ��ة ت�ضط ��ره اىل م�سايرتها ،فيما
ق ��ام ع ��امل بيلوج ��ي بن�ش ��ر مقال ��ة بعنوان
(هند�س ��ة القطي ��ع االن ��اين) مفاده ��ا ان كل
ع�ض ��و يف جمموعة م ��ا  -كما هو احلال يف
قطي ��ع احليوان ��ات  -يخ ��دم م�صلحته اوال
باالنتم ��اء اىل جمموع ��ة وممار�س ��ة نف� ��س
�سلوكه ��ا وتبن ��ي نف� ��س افكاره ��ا والدف ��اع
عنها.
تدجني العراقيني على �سلوك القطيع
تع ��ود ثقاف ��ة القطي ��ع يف الع ��راق اىل زمن
النظ ��ام الدكتات ��وري ،فه ��و انت ��ج ا�ش ��د
ان ��واع ال�شخ�صية �سلبية ه ��ي (ال�شخ�صية
املقهورة) التي هي م ��ادة (القطيع املطيع).
ويف كتاب ��ه املمت ��ع لع ��امل النف� ��س اللبناين
(م�صطف ��ى حج ��ازي) ي�ص ��ف االن�س ��ان
املقه ��ور بان ��ه امل�سحوق ام ��ام الق ��وة التي
يفر�ضها احلاك ��م امل�ستبد فال يجد من مكانة
ل ��ه يف عالق ��ة الت�سل ��ط العنفي ه ��ذه �سوى
الر�ض ��وخ والتبعية والوق ��وع يف الدونية
كقدر مفرو�ض..ومن هن ��ا �شيوع ت�صرفات
التزل ��ف واال�ست ��زالم واملبالغ ��ة يف تعظيم
ال�سي ��د اتقاءا ل�ش� � ّره او طمع ��ا يف ر�ضاه..
ويتذك ��ر العراقيون جم ��وع (القطيع) التي
كانت تهتف (للقائد ال�ضرورة).

واملفارق ��ة ان (�سل ��وك القطي ��ع) يتغري اىل
نقي�ض ��ه ب� �ـ (�سل ��وك قطي ��ع) جديد ،فم ��ا �أن
اطيح ب� �ـ (�صدام) الذي كان قائ ��د (القطيع)
حت ��ى تخلوا عن ��ه ،حتكمهم نف� ��س احلاجة
ال�سيكولوجي ��ة يف البحث عن (قائد) جديد
وج ��دوه يف ( )2006يف (ن ��وري املالك ��ي)
ومنح ��وه لق ��ب (خمت ��ار الع�صر)..وكان ��ت
ثقاف ��ة القطيع،املتج�س ��دة ب ��ذوي الأ�صابع
البنف�سجي ��ة يف االنتخاب ��ات ه ��ي ال�سب ��ب
الرئي� ��س يف ب�ؤ�س العراقي�ي�ن وما ا�صابهم
م ��ن �شق ��اء وفقر وت ��وايل خيب ��ات وخوف
دائم م ��ن املجهول ..وما و�ص ��ل اليه احلال
الآن م ��ن �صراع بني ان�صار التيار ال�صدري
وان�ص ��ار الأطار التن�سيقي ال ��ذي قد ت�ؤدي
طلق ��ة تائه ��ة اىل احرتاب و�سف ��ك دماء ،مع
ان جماه�ي�ر الطرفني ينتم ��ون ملذهب واحد
ومعتقد واحد.
الالوع ��ي اجلمع ��ي واحل ��ول العقل ��ي
وال�ضحية
ثالثة عوامل �سيكولوجي ��ة – اجتماعية كان
لها الدور الفاعل يف ا�شاعة ثقافة القطيع بني
العراقيني بع ��د ،2003هي:الالوعي اجلمعي
واحلول العقلي وال�ضحية.
فم ��ن خ�صائ�ص الالوعي اجلمع ��ي انه يغ ّلب

العقل االنفعايل على العقل املنطقي يف �سلوك
ّ
واجلماعة،ويعطل العق ��ل املنطقي يف
الف ��رد
اوق ��ات االزمات،و�أن ��ه يف جوهره..خم� �دّر
وخال ��ق �أوهام...وه ��ذا ما جت�س ��د يف(ثقافة
القطعان) العراقية بعد .2006
ولق ��د او�صلتن ��ا متابعتنا العلمي ��ة ملا حدث
ويح ��دث يف الع ��راق اىل ابت ��كار م�صطل ��ح
جدي ��د ادخلن ��اه يف ع ��امل النف� ��س العرب ��ي
وي�شكل ا�ضاف ��ة عراقية لعلم النف�س العاملي
هو (احل ��ول العقلي) ..ويعن ��ي ان امل�صاب
به ي ��رى االيجابي ��ات يف جماعته ويغم�ض
عينيه ع ��ن �سلبياته ��ا ،وي ��رى يف اجلماعة
االخ ��رى ال�سلبي ��ات وي�ضخمه ��ا ويغم� ��ض
عينيه عن ايجابياتها،ويخرج بحكم خاطئ
ان جماعته هي االف�ضل يف كل �شيء.
ومن ه ��ذا احل ��ول العقل ��ي حتدي ��دا ن�ش�أت
(�سيكولوجي ��ا ال�ضحي ��ة) .فبع ��د �سق ��وط
النظ ��ام يف  2003ت�ضخم ��ت (�سيكولوجيا
ال�ضحي ��ة) يف جماه�ي�ر ال�شيع ��ة
والكورد،وا�ش ��اع ق ��ادة ال�شيع ��ة ب�ش ��كل
او�ض ��ح انه ��م كان ��وا مظلوم�ي�ن م ��ن ال ��ف
�سنة،فعزفوا على الوت ��ر الطائفي لي�شيعوا
ثقاف ��ة القطيع..التع�صبي ��ة واملتخلف ��ة
و..ال�سخيف ��ة .ففي لقائي بع ��دد من �شيوخ
وفالح ��ي النا�صري ��ة �س�ألتهم مل ��اذا تعيدون
انتخاب �سيا�سي�ي�ن فا�سدين،اجابوا(ندري
بيه ��م فا�سدين ب�س ما نريد احلكم يروح من
ال�شيعه!).
باملقاب ��ل ،ان ثقاف ��ة القطي ��ع ترتاج ��ع ب�ي�ن
امل�سحوق�ي�ن الواعني حني تتوفر لهم فر�صة
اخلال�ص من الطغاة .ففي انتفا�ضة(ثورة)
ت�شري ��ن /اكتوب ��ر  ،2019دعتن ��ي خيم ��ة
ج ��واد �سليم ل�صاحبه ��ا (دار �سطور) اللقاء
حما�ض ��رة عل ��ى املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة
التحرير،و�أو�صتن ��ي ان ال ادعوه ��م اىل
توحي ��د تن�سيقياته ��م ،م ��ا ي ��دل عل ��ى انه ��م
كان ��وا ال�ض ��د لثقافة القطي ��ع .ولأن توحيد
قياداته ��م كان ي�ش ��كل العام ��ل الرئي� ��س
لتحقيق هدفه ��م يف (ا�ستعادة وطن) فانني
جتاهل ��ت الن�صيح ��ة ودعوته ��م بطريقت ��ي
ال�سيكولوجي ��ة اىل توحيد �صفوفهم..فكان
الت�صفيق.
ويبق ��ى الت�س ��ا�ؤل :ومتى �سترتاج ��ع ثقافة
القطيع يف العراق؟
اجلواب يتوقف عل ��ى دور القوى التقدمية
والوطني ��ة يف ا�شاع ��ة ثقاف ��ة الوع ��ي التي
تنم ��ي ثقة االن�س ��ان بنف�سه،وتعيد ال�شعور
بالأنتماء للوط ��ن ولي�س االنتماء اىل (�سيد
او �شي ��خ ع�ش�ي�رة) ت�ضط ��ره ان مي�ش ��ي مع
(القطيع) حتى لو كان يعرف انه..هالك!
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طعنة في الرقبة تعيد �سلمان ر�شدي الى الواجهة
علي ح�سني

قالت �شرطة والية نيويورك �إن الكاتب
ال�شهير �سلمان ر�شدي ،تعر�ض للطعن
ام�س االول الجمعة قبل محا�ضرة
مقررة في والية نيويورك .وح�سب
�صحيفة الغارديان البريطانية فان
مرا�سل �أ�سو�شيتد بر�س �شاهد رج ً
ال
يقتحم المن�صة في م�ؤ�س�سة ت�شوتوكوا
ويبد�أ باالعتداء على ر�شدي �أثناء
اثناء ا�ستعداده لتقديم المحا�ضرة، ،
وتم تقييد الرجل المعتدي واحتجازه.
وجاء في بيان �صادر عن �شرطة والية
نيويورك� ،صدر بعد حوالي �ساعة من
الحادث� ،أن ر�شدي �أ�صيب «بطعنة في
رقبته» .تم نقله على الفور بطائرة
هليكوبتر �إلى م�ست�شفى في المنطقة،
على الرغم من �أن حالته «لم تعرف
بعد»...

وق ��ع االعت ��داء قب ��ل ال�ساع ��ة � 11صباحا
بقلي ��ل يف معه ��د ت�شوتوك ��وا بالقرب من
�إي ��ري يف غ ��رب والي ��ة نيوي ��ورك .متت
دع ��وة ر�شدي ،م�ؤلف  14رواية ،للحديث
ع ��ن �أهمي ��ة من ��ح الواليات املتح ��دة حق
اللجوء للكتاب والفنانني .و�أفادت تقارير
�شهود عيان �أن رج�ل ً�ا يرتدي قناعا �أ�سود
اندف ��ع �إىل خ�شبة امل�س ��رح وبد�أ مبهاجمة
ر�ش ��دي بينم ��ا كان جال�س ��ا عل ��ى خ�شب ��ة
امل�سرح ،ويذكر ان م�ؤ�س�سة دينية ايرانية
اعادت ق�ضية �سلمان ر�شدي اىل الواجهة
ع ��ام  2012عندما خ�ص�ص ��ت مبلغ ثالثة

موسيقى االحد
ثائر �صالح

ت�صادف هذه الأيام الذكرى
الثمانون لوفاة م�ؤلف مو�سيقي مهم
كثير الإنتاج ومتعدد االهتمامات،
هو �إرفين �شولهوف (- 1894
.)1942

ول ��د يف ب ��راغ لعائل ��ة يهودي ��ة مي�سورة
م ��ن خلفية ثقافي ��ة �أملانية وتلق ��ى درا�سة
مو�سيقي ��ة ممت ��ازة يف كون�سرفات ��وار
ب ��راغ يف البداية وه ��و يف العا�شرة ،ثم
يف عا�صم ��ة االمرباطوري ��ة النم�س ��اوي
املجري ��ة فيين ��ا ( ،)1906بعده ��ا يف

ماليني دوالر لقتله..
ويف تط ��ور جدي ��د ق ��ال وكي ��ل �أعم ��ال
الروائ ��ي الربيط ��اين �سلمان ر�ش ��دي �إن
م ��ن املرجح �أن يفقد ر�ش ��دي �إحدى عينيه
كما �أنه يعاين من قطع يف �أع�صاب �إحدى
ذراعي ��ه و�أ�ض ��رار بالكبد بع ��د �أن تعر�ض
للطعن ي ��وم اجلمعة .وقال الوكيل �أندرو
ويل ��ي يف بي ��ان مكت ��وب «الأنب ��اء لي�ست
جيدة ومن املحتمل �أن يفقد �سلمان �إحدى
عيني ��ه� .أع�صاب يدي ��ه انقطعت وتعر�ض
كب ��ده للطع ��ن وت�ض ��رر» ،بح�س ��ب وكالة
رويرتز .وع ّرفت ال�شرطة عن امل�شتبه فيه
عل ��ى �أ ّنه يدع ��ى «هادي مط ��ر» ( 24عامًا)
من فريفيو يف والية نيوجريزي القريبة
من نيوي ��ورك ،يف حني مل ّتت�ضح دوافعه
ح ّتى الآن.
يف ال�ساد�س والع�شرين من كانون الثاين
ع ��ام  1998نام للم ��رة الأوىل مع زوجته
وابنه من دون حرا�سة .فقد ابلغ الرئي�س
االيراين حممد خامتي و�سائل االعالم ان
قتل �سلم ��ان ر�شدي ا�صبح م ��ن املا�ضي،،
يتذك ��ر ان روايت ��ه «�آي ��ات �شيطاني ��ة»
ا�ضطرت ��ه �أن يعي� ��ش يف اخلفاء ،لكنه يف
املقاب ��ل ا�صبح من م�شاه�ي�ر العامل .عا�ش
مهو�س ��ا بالن�س ��اء طل ��ق زوجت ��ه االوىل
كالري�سا ،ليت ��زوج ماريان الت ��ي و�صفها
بانه ��ا تعي� ��ش يف الوهم وفق ��دت اتزانها
العقل ��ي ،ليت ��زوج بعده ��ا م ��ن �صحفي ��ة
ا�سمه ��ا اليزابي ��ت ،مل يط ��ق �ص�ب�ر معها،
وق ��ال لل�صحفيني بعد طالقهم ��ا انها تريد
ان تخ ��رج من ��ه وه ��ي مليون�ي�رة ،تزوج
عار�ضة ازياء هندي ��ة ت�صغره بربع قرن،
ومل ي�ستمر الزواج اكرث من اربعة اعوام
كان يغ ��ار عليه ��ا من عد�س ��ات امل�صورين
الذي ��ن يالحقونه ��ا يف كل م ��كان ،ق ��ال
لل�صحفي�ي�ن انه ال يق ��ل اهمية عن جيم�س
جوي� ��س ومار�سي ��ل برو�س ��ت ..منح ��ه
رئي� ��س الوزراء العم ��ايل توين بلري لقب
فار�س.يكتب طارق علي �أن رواية �سلمان
ر�ش ��دي « الع ��ار» متث ��ل هجوم ��ا �سيا�سيا
عنيفا على باك�سان �ضياء احلق الذي كان
يتلذذ بقتل النا�س .وي�ضيف طارق

عل ��ي ان ��ه غالبا م ��ا تتف ��وق احلقيقة على
اخليال يف دولة �ضياء احلق اجلهنمية..
يكت ��ب الباك�ستاين �إعجاز احمد يف كتابه
« طبق ��ات ،امم� ،آداب « – ترجم ��ه اىل
العربي ��ة ثائ ��ر دي ��ب  -ان رواي ��ة « الع ��ار
التي ت ��كاد تكون عن باك�ست ��ان على وجه
احل�صر ،هي عمل موجع وموئ�س ،ومُغم
وخان ��ق ،اكرث من رواي ��ة ر�شدي االخرى
اطف ��ال منت�صف الليل بكث�ي�ر .االح�سا�س
بان باك�ستان قف�ص ه ��و اح�سا�س حا�ضر
ا�ص�ل�ا « وي�ضي ��ف �إعج ��از احم ��د ان هذه
الر�ؤية القامتة هي ما ميكن الوقوع عليه
يف رواية اورويل ال�شهرية « .”1984
يف �سن املراهقة �أكت�شف �أن ا�سمه الأخري
ق ��د مت اخرتاع ��ه ،ومل يك ��ن موروث� � ًا عن
اج ��داده « :مل يكن ج ��دي ي�سمى ر�شدي»،
حي ��ث �أ�صر وال ��ده �أن ي�ض ��ع ا�سم ر�شدي
م ��ع ا�س ��م العائل ��ة كان يريد لقب ��ا جديد ًا،
وب�سبب �شغفه بعقالني ��ة ابن ر�شد ،هكذا
وج ��د نف�سه ي�سمى �سلم ��ان ر�شدي ،وبعد
عق ��ود �سي�ستخ ��دم نف� ��س طريق ��ة وال ��ده
يف اختي ��ار ا�س ��م جدي ��د ل ��ه ع ��ام 1988
بع ��د الفت ��وى الإيرانية بقتل ��ه �أثر �صدور
روايت ��ه « �آيات �شيطاني ��ة « حيث يقرر ان
يطلق عل ��ى نف�سه ا�سم « جوزيف انطوان
 »:اخ�ت�رت الإ�سم�ي�ن الأول�ي�ن للكاتب�ي�ن
جوزي ��ف كون ��راد و�أنط ��وان ت�شيك ��وف
ا�سم� � ًا يل �أثن ��اء عملي ��ات االختب ��اء التي

فر�ض ��ت عل � ّ�ي ..كان حرا�س ��ي يدعونن ��ي
ج ��و ،فيم ��ا تع ��ودت ان اكتب ع ��ن �سلمان
ر�ش ��دي ب�صيغة الغائ ��ب « .اقرتحت عليه
ال�شرط ��ة الربيطاني ��ة ان يج ��ري جراحة
جتميلي ��ة لتغي�ي�ر مالحمه لكن ��ه رف�ض..
ادرك انه منذ حلظة �صدور الفتوى انه مل
يعد �سلم ��ان ر�شدى الق ��دمي ،مل يعد كاتبا
ي�ؤل ��ف الروايات ،كان ي�شع ��ر ان املقربني
من ��ه اخذوا ينظرون الي ��ه بعطف وكانهم
ينظرون اىل رجل ي�ساق بعد حلظات اىل
امل�شنقة.
ولد �سلم ��ان ر�شدي يف التا�س ��ع ع�شر من
حزيران ع ��ام  1947يف بومباي ،ينتمي
�إىل عائلة ك�شمريية م�سلمة ،والده �أني�س
�أحم ��د ر�شدى ،حمامى تخ ��رج من جامعة
كام�ب�ردج ،حت ��ول فيم ��ا بع ��د �إىل رج ��ل
�أعمال ،ق�ضى �سلمان يف بومباي �سنوات
درا�ست ��ه الأوىل ،قب ��ل �أن ينتق ��ل مع �أهله
�إىل بريطاني ��ا ليلتحق باجلامع ��ة امللكية
ف ��ى كامربيدج يدر�س التاري ��خ الذي كان
مولع ��ا ب ��ه  ،كانت اطروحت ��ه للتخرج عن
التاري ��خ الهن ��دى �أثناء ف�ت�رة الكفاح �ضد
الربيطاني�ي�ن ،من انتفا�ض ��ة  1859حتى
ي ��وم اال�ستقالل فى �أب  ،1947فيما �أخرب
ا�ست ��اذه يف اجلامع ��ه ،ان ��ه ب�ص ��دد كتابة
درا�س ��ة ع ��ن ظه ��ور اال�س�ل�ام واخلالف ��ة
املبكرة ،ن�صحة اال�ست ��اذ قائال « :ال تكتب
�أب ��د ًا التاري ��خ� ،إال بع ��د يك ��ون ب�إمكان ��ك

قناديل

 لطفية الدليمي
�سماع �أ�صوات النا� ��س « �سيظل ل�سنوات
قادم ��ة يفكر به ��ذه الن�صيح ��ة وهو يكتب
روايات ��ه عن تاري ��خ الهن ��د وباك�ستان »:
�إن مل يك ��ن لديك �إح�سا� ��س بالطريقة التى
يتكل ��م به ��ا النا� ��س ،ف�أن ��ت مل تعرفهم مبا
يكف ��ى ،وبالت ��اىل ال ت�ستطي ��ع �أن ت�س ��رد
ق�صته ��م « ،يرد على �س� ��ؤال حول ال�ضجة
الت ��ي اثارته ��ا روايته « �آي ��ات �شيطانية «
واال�ساءة الت ��ي تعر�ض فيه ��ا للمعتقدات
اال�سالمية بالقول  »:ل�ست بالت�أكيد م�سلم ًا
�صاحل� � ًا .لكنني �أ�ستطيع القول الآن �إنني
م�سل ��م .يف الواقع ي�سع ��دين القول �إنني
الي ��وم من جماعة كانت قيمها دائم ًا قريبة
�إىل قلبي “
ن�ش ��ر �سلم ��ان ر�ش ��دي مذكرات ��ه « جوزف
انط ��وان « يف ايل ��ول ع ��ام  ،2012حي ��ث
ي ��روي فيه ��ا ف�ت�رة اختبائه م ��ن الفتوى
الت ��ي �ص ��درت بقتل ��ه ،والت ��ي و�ض ��ع لها
ثم ��ن ثالثة مالي�ي�ن وثلثمائة ال ��ف دوالر
ل ��كل م ��ن يقت�ص م ��ن ه ��ذا الكات ��ب الذي
ا�ساء اىل اال�س�ل�ام يف الآيات ال�شيطانية
«  ،ويف املذك ��رات ي�ص ��ر ر�ش ��دي عل ��ى
التم�سك بروايته املثرية للجدل  ،ويهاجم
منتقديه وي�ص ��ف املافعني عنه بالعظماء.
يهاج ��م نا�ش ��ره الن ��ه توق ��ف ع ��ن ا�صدار
الرواي ��ة بع ��د الفتوى ،كت ��ب يف �صحيفة
ذا تاميز « :ل�ست بالت�أكيد م�سلم ًا �صاحل ًا.
يف الواق ��ع ي�سع ��دين القول �إنن ��ي اليوم
م ��ن جماعة كان ��ت قيمها دائم� � ًا قريبة �إىل
قلب ��ي» .بع ��د الفت ��وى تنقل ب�ي�ن ع�شرين
منز ًال كان بع�ضه ��ا لأ�صدقائه ،وكان عليه
اختي ��ار حم ��ل �إقامت ��ه ودف ��ع النفق ��ات.
دفعت احلكوم ��ة الربيطانية مليون جنيه
ا�سرتلين ��ي �سنوي ًا حلرا�سته ط ��وال �أحد
ع�ش ��ر عام� � ًا ،وخ�ص�صت ل ��ه �أربعة رجال
من ال�شرطة و�سي ��ارة م�ضادة للر�صا�ص.
ط ّلق وزوجته اثناء فرتة اختبائه ،بعد ان
اتهمته باجلنب والغرور .قال له امل�س�ؤول
عن حمايت ��ه � »:إنك تخاطر ب�سالمة �سكان
لن ��دن لرغبت ��ك يف تعظي ��م نف�س ��ك»...
هاجمت ��ه �شقيقت ��ه لأن ��ه �ص ��ور بع�ض من
اف ��راد عائلته يف ع ��دد من روايات ��ه« ،انه
خان العائلة «.

�شولهوف والنازية
اليبزيج عن ��د ماك�س ريغ ��ر ( ،)1908ثم
يف كولوني ��ا ( )1911لينه ��ي درا�ست ��ه
الأكادميي ��ة يف  .1914ي�صفه امل�ؤرخون
ب�أنه كان �أكرث جمايليه ف�ضو ًال وانغما�س ًا
يف التجريبي ��ة قب ��ل �أن يتح ��ول �إىل
الواقعي ��ة اال�شرتاكي ��ة يف العق ��د الأخري
من عمره.
غ�ي�ر �أنه م ��ا كاد يبد�أ حيات ��ه املهنية حتى
اندلعت احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،ف�سيق
�إىل اجلبه ��ة ليخ ��دم �ضم ��ن اجلي� ��ش
النم�س ��اوي املج ��ري يف ع ��دة �أماك ��ن
منه ��ا اجلبه ��ة الرو�سية ،وج ��رح مرتني.
�سرع ��ان ما تعززت لدي ��ه كراهية احلرب
ب�سبب ب�شاعتها وعبثيتها .وا�صل ت�أليف
املو�سيق ��ى �أثن ��اء خدمت ��ه الع�سكري ��ة،
لين�ش ��ر بع�ض �أعماله فور انتهاء احلرب.
ب ��د�أ باالهتم ��ام باملو�سيق ��ى الطليعي ��ة
واالثن ��ا ع�شري ��ة (دوديكافوني ��ة) وت�أثر
بالدادائية عندم ��ا �أقام فرتة يف دري�سدن
مع اخت ��ه الر�سامة ب�ي�ن 1922 - 1919
وكان ��ا ن�شط�ي�ن يف احلي ��اة الثقافي ��ة
والفنية الت ��ي �شهدتها �سنوات جمهورية
فامي ��ار وقته ��ا ،ث ��م عا� ��ش يف برلني بني
 1924 - 1922قب ��ل �أن يعود �إىل براغ.

م ��ن �أعمال ��ه املث�ي�رة وال�صادم ��ة يف تلك
الف�ت�رة ال�سونات ��ا الأروتيكي ��ة ()1919
التي تقدمها ممثلة تت�أوه.
ت�سب ��ب الت�ضخ ��م الكب�ي�ر ال ��ذي �أ�ص ��اب

�أملاني ��ا يف  1923يف فق ��دان العائل ��ة
ثروته ��ا ،فا�ضط ��ر �شوله ��وف للعم ��ل
واالعتم ��اد عل ��ى م ��ا يك�سب ��ه م ��ن عمل ��ه
كع ��ازف ماه ��ر وم�ؤل ��ف خ�ص ��ب لتوفري
معي�شته ،وكان عازف� � ًا جيد ًا على البيانو
ووظ ��ف يف �أعمال ��ه املو�سيق ��ى ال�شعبية
الت�شيكية وخمتل ��ف تفرعاتها .كان يقدم
يف هذه احلف�ل�ات �أعماله و�أعمال ممثلي
مدر�س ��ة فيينا الثاني ��ة (�شونربغ وبريغ
وغريه ��م م ��ن املو�سيقي�ي�ن الطليعيني).
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر تع ��رف عل ��ى مو�سيقى
اجلاز مبك ��ر ًا وب�شكل عمي ��ق و�أ�سهم يف
تقدميه ��ا ون�شره ��ا ،ووظفه ��ا كذل ��ك يف
�أعمال ��ه املو�سيقي ��ة .وكان ي�ؤمن بتجديد
املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ع�ب�ر مزاوجتها
باجلاز .وكان اجلاز قد دخل �أوروبا عرب
اجلن ��ود الأمريكيني م ��ن الزنوج (الفرقة
املو�سيقي ��ة لكتيب ��ة امل�ش ��اة  369الت ��ي
قادها جيم�س ري�س يوروب) وانت�شر يف
فرن�سا و�أملانيا بعد احلرب.
تزاي ��د ميله للي�س ��ار وال�شيوعية وان�ضم
�إىل جبه ��ة الي�س ��ار يف  ،1931وزار
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي يف  1933لي�شرتك
يف م�سابق ��ة للم�س ��رح العم ��ايل ويق ��دم

ثقافة

حفالت مو�سيقية يف مو�سكو ولنينغراد.
�أ ّل ��ف يف تلك الفرتة الكثري من املو�سيقى
والأغاين الثوري ��ة ،ومنها كانتاتا ملغنني
منفردي ��ن وكور� ��س وفرق ��ة هوائي ��ة
ا�ستن ��اد ًا �إىل ن� ��ص البي ��ان ال�شيوع ��ي
( ،)1932وه ��و عم ��ل فقد لعق ��ود قبل �أن
يت ��م العثور علي ��ه يف �أر�شي ��ف �سوفيتي
يف �ستينات القرن الع�شرين.
لك ��ن و�صول هتل ��ر �إىل ال�سلط ��ة وتزايد
النف ��وذ الن ��ازي يف كل و�س ��ط �أوروب ��ا
جعله يفكر يف مغ ��ادرة ت�شيكو�سلوفاكيا
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة ،لكن ��ه ف�ش ��ل يف
احل�ص ��ول عل ��ى ت�أ�ش�ي�رة ،فق ��دم طلب� � ًا
للح�ص ��ول عل ��ى اجلن�سي ��ة ال�سوفيتي ��ة،
وق ��د ح�ص ��ل عليه ��ا بالفعل �سن ��ة 1941
لكن ال�سلطات النازية اعتقلته قبل �سفره
ب�سب ��ب الهج ��وم الأمل ��اين عل ��ى االحت ��اد
ال�سوفيت ��ي �صي ��ف ذاك الع ��ام ،و�أر�س ��ل
�إىل معتق ��ل يف بافاري ��ا حي ��ث ت ��ويف
بال�س ��ل �سن ��ة  1942وه ��و يف الثامن ��ة
والأربع�ي�ن م ��ن العم ��ر .وكان ق ��د �أر�سل
مقدم� � ًا خمطوطات م�ؤلفات ��ه �إىل االحتاد
ال�سوفيت ��ي ،ب�ضمنه ��ا خمطوط ��ة البيان
ال�شيوعي مارة الذكر.

�أين تختبئ �سعادتك ؟
�شخ�ص
�أم�ضيت بع�ض الوقت و�أنا �أت�أ ّم ُل ذلك الفديو الق�صري الذي يظهر فيه
ٌ
تبدو عليه عالمات ال�سعادة املفرطة (حتى لو كانت تلك ال�سعادة م�صنوعة
لإعتبارات دعائية) وهو يتناو ُل طبق ًا د�سم ًا من (الباجة) مع ملحقاته.
ُ
الطريف يف املو�ضوع هو � ّأن الرجل �أردف ت�سجيله الدعائي بت�صريح
يقو ُل فيه � ّأن �س ّر �سعادة العراقيني هو (الباجة) ،و� ّأن ال�شعوب الأخرى
يت�آكلها االكتئاب ل ّأن مواطنيها مل يعرفوا لذة تناول (الباجة) يف فطورهم
ال�صباحي !!
ُ
نعرف � ّأن منا�سيب ال�سعادة لدى ك ّل ال�شعوب تتحقق طبق ًا لقدرة الأفراد على
حتقيق متطلبات خمطط ما�سلو  Maslowيف تراتبية احلاجات االن�سانية:
الأولوية بالطبع حلاجات الأمان و�إدامة متطلبات الوجود البيولوجي ،ث ّم
ت�أتي احلاجات الإجتماعية ،وبعدها احلاجة للتقدير االجتماعي ،ث ّم احلاجة
لتحقيق الذات  .Self – Actualisationعندما نقو ُل �أن منا�سيب ال�سعادة
اجلمعية تنقا ُد ملخطط ما�سلو فاملق�صود هو املعايري االح�صائية العامة
للتحقق ،وهذه املعايري حتكم املجاميع الكبرية ولي�س احلاالت الفردية.
لن�أخذ احلالة العراقية كمثال جمعي لل�سعادة .كان العراقيون يف املتو�سط
الغالب �أيام ال�سبعينات ،وعقب تفجر �أقيام املداخيل النفطية ،يعي�شون
بطريقة يرونها وافية مبعايري ال�سعادة باملقارنة مع العقود ال�سابقة .دعونا
من ال�سيا�سة و�أحابيلها وارتكاباتها القا�سية ،نحكي هنا عن عامة النا�س.
�إ�سرتخى العراقيون بع�ض ال�شيء عقب عقود عديدة من ال�شد واجلذب
ومراكمة الهموم يف العقول والقلوب .ح�صل �أغلبهم على قطع �أرا�ض
وقرو�ض للبناء ،وكانت �أجهزة الفريزر لديهم ت�ض ّم �أكدا�س ًا من اللحوم
والدجاج امل�ستوردة من الربازيل و�سواها .كانت و�سائل اللهو متاحة
للجميع بكلف معقولة ،ومل تكن معامل الأ�صولية ال�سيا�سية والدينية قد
�أطبقت على خناق الب�شر ،و�صارت كرث ٌة من العراقيني ت�ساف ُر �إىل �أوربا
لأن الدينار العراقي كان معروف ًا بقوته ال�ضاربة .التعليم املجاين والطبابة
املجانية واخلدمات البلدية كانت مب�ستوى جيد .ماذا يريد معظم الب�شر
غري ذلك؟ بد�أت بوادر االنكفاء عند نهاية العقد ال�سبعيني وبعد تداعيات
احلرب العراقية االيرانية ،ث ّم طال ال�سواد احلياة العراقية بك ّل مفا�صلها
�أيام احل�صار القا�سية يف ت�سعينات القرن املا�ضي؛ فقد �إنحدرت هذه احلياة
لتكون كفاح ًا من طرف واحد لت�أمني متطلبات الوجود البيولوجي فح�سب.
�صار كثري من العراقيني يعودون بذاكرتهم لأيام ال�سبعينات وي�أ�سفون لها؛
حتى � ّأن بع�ضهم �صار يرى �أنهم مل يقدّروا النعمة حق قدرها.
باملقارنة مع �أيام احل�صار اال�سود ،وطبق ًا ملخطط ما�سلو ،تدفعنا البديهة
واالعتبارات البحثية الدقيقة للقفز �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن العراقيني باتوا
ُ
�سيعرت�ض البع�ض � ْأن لي�س كل العراقيني يتقا�ضون رواتب
�أكرث �سعادة.
عالية .هذا �صحيح .لنج ّرب �أن نتناول عيّنة �صغرية (ت�صلح �أن تكون عينة
بحثية) من �شريحة املوظفني ذوي الدخول العالية ،ولن�ست�شكف مقادير
ال�سعادة لدى ه�ؤالء .هل �صاروا �أكرث �سعادة؟ هذا مبحث علمي ولي�س له �أية
عالقة باالنحيازات ال�سيا�سية والآيديولوجية ،والغر�ض منه بحث الأوجه
املعقدة وامل�شتبكة ملو�ضوعة ال�سعادة.
هذا من اجلانب اجلمعي؛ �أما ال�سعادة الفردية فم�س�ألة �أكرث تعقيد ًا بكثري
ل ّأن املعايري ال�شخ�صية التنقا ُد بال�ضرورة لالعتبارات االح�صائية العامة
التي حتكم اجلماعات الكبرية� .إليكم هذه احلالة  :غريغوري برييلمان
� ،Gregory Perelmanأحد عباقرة الريا�ضيات الرو�س والعاملُ ،
يعي�ش
مع �أمه يف �شقة بائ�سة من �شقق احلقبة ال�سوفييتية� .إ�ستطاع برييلمان ح ّل
واحدة من �أعقد امل�سائل الريا�ضياتية ،وكان من حقه ني ُل جائزة املليون
دوالر التي ُخ ّ�ص�صت لها؛ لكنه رف�ض اجلائزة ،كما رف�ض عر�ض ًا مغري ًا
ُ
يرف�ض
للتدري�س يف معهد  MITالأمريكي الأ�شهر على م�ستوى العامل.
برييلمان اللقاءات ال�صحفية ،ويبدو ملتذ ًا بعزلته مع �أمه ،وله �صورتان �أو
ثالث يظهر فيها كمت�ش ّرد ذي حلية طويلة يرتدي �أ�سما ًال بالية .قد تقول عنه
نف�سي �أو م�صاب مبر�ض عقلي ما ؛ لكن الأطباء واثقون �أنه
�أنه غبي �أو معت ٌّل ٌّ
ُ
يعي�ش حياة ر�ضية �سعيدة ب�أكرث ممّا يت�صوره معظم الب�شر.
ال�سعادة مو�ضوعة �شديدة التعقيد وع�صية على التبويب والتو�صيف
واالنقياد ملعايري حمدّدة مهما بدت علمية حمكمة� .سعي ٌد من ي�ستطي ُع بلوغ
مكامن �سعادته وهي يف خمبئها ال�سري .لن ي�ساعدك �أحد يف بحثك هذا لأنه
بحث فردي خال�ص التنفع فيه امل�شاركة ،ولن ي�ضريك �أو ي�ضري �سواك �شي ٌء
�أن تكون �سعادتك متمو�ضعة يف �صحن (باجة) �صباحي عايل الد�سامة،
�أم كانت يف معاي�شة اجلبهات الفكرية العليا للفل�سفة والريا�ضيات والعلم
والآداب والفنون.
ِج ْد نبع �سعادتك وارت�شف منه قدر مات�ستطيع� .إن فعلتَ هذا فقد فعلت خري ًا
كثري ًا لك وللآخرين ،ولن يكون وجودك على هذه الأر�ض عبئ ًا ثقي ًال عليك
وعليها.
كان العراقيون في المتو�سط الغالب
�أيام ال�سبعينات ،وعقب تفجر �أقيام
المداخيل النفطية ،يعي�شون بطريقة
يرونها وافية بمعايير ال�سعادة
بالمقارنة مع العقود ال�سابقة .دعونا
من ال�سيا�سة و�أحابيلها وارتكاباتها
القا�سية ،نحكي هنا عن عامة النا�س.

الـزعـيـــم
علي بدر
اجلزء الأول :ما مل يخربك به نوري ال�سعيد
من قبل
يج ��ب �أال يكون هنالك �ص ��راع مع املهزومني
�أو مع الأموات
فرجيل «�شاعر روماين»
حلم ومر�آة مه�شمة
قبل الن ��وم �أزلت ورقة التق ��ومي املثبتة على
احلائ ��ط ،الثال ��ث ع�ش ��ر من متوز م ��ن العام
.1958
لق ��د اعتدت �أن �أنام باكر ًا من ��ذ ع�شرة �أعوام
تقريب ًا ،كلبي ال�سي يف ممر املنزل ،والببغاء
بيب ��ي يف قف�ص ��ه يف الطارمة وه ��و الوحيد
ال ��ذي يحيين ��ي كلم ��ا �أوي ��ت �إىل فرا�ش ��ي:
«ت�صب ��ح عل ��ى خري با�ش ��ا» ،مل يك ��ن �أحد من
املنزل �س ��واي .وكنت �أع ��رف �أين �س�أ�صحو
�صباح� � ًا عل ��ى �ص ��وت �إذاع ��ة بغ ��داد ل�سماع
ن�شرة الأخب ��ار ،حينها �سيكون �سائقي عبود
قد ح ��رك �سيارتي ال ��روز راي� ��س يف الباب،
�س�أرت ��دي مالب�سي وحاملا �أ�ص ��ل �إىل ال�صالة
�سيك ��ون اخلادم قد جل ��ب يل اخلبز والقيمر
والع�سل �س�أتن ��اول فط ��وري و�أ�شرب �شايي
املعت ��اد يف ال�صباح مث ��ل كل يوم منذ ثالثني
عام ًا قبل �أن �أذهب �إىل �سراي احلكومة.
لكن ��ي يف اللي ��ل �صح ��وت على حل ��م غريب.
مل �أك ��ن هنا يف منزيل ،كن ��ت يف منزل �آخر،
منزل موح�ش خال من الأثاث .و�أنا �أقف �أمام

امل ��ر�آة ب�ص ��ورة واجم ��ة ،يل وج ��ه موح�ش،
و�ص ��وت قادم من خلفي ي�ستجوبني دون �أن
�أفه ��م �أ�سئلته .كنت حمموم� � ًا وغريب ًا ولكني
مل �أك ��ن �ضعيف� � ًا ،وح�ي�ن حاول ��ت �أن �أتب�ي�ن
وجه ��ي جيد ًا يف امل ��ر�آة ته�شم ��ت و�أ�صبحت
عن ��دي قدم ��ي قطع� � ًا �صغ�ي�رة بع ��د �أن �أدمت
وجه ��ي .ا�ستيقظ ��ت م ��ن الن ��وم متعرق� � ًا،
مرجتف� � ًا� ،شاع ��ر ًا بعط� ��ش �شدي ��د ،وقلب ��ي
يخف ��ق بق ��وة .حاولت متال ��ك �أع�صابي دون
�أن �أفل ��ح .نه�ض � ُ�ت م ��ن فرا�ش ��ي و�س ��رت يف
املمر ،ع�ب�رت كلبي ال�سي الذي مل ينه�ض من
مكانه ،واجتهت �إىل املطبخ� .أ�شعلت ال�ضوء
وتناولت ك�أ�س ًا من املاء ثم عدت �إىل فرا�شي،
�إال �أين مل �أه ��د�أ .لقد �شع ��رت بفراغ كبري يف
قلبي ،كم ��ا ل ��و �أن �شيئ ًا �سيح ��دث يل قريب ًا.
�أم ��ر حمت ��م� .أحالمي ال تك ��ذب .حلمت نف�س
احللم يوم جنوت من حرب القوقاز ،ونف�سه
ي ��وم انك�سر جي�شي يف ليبي ��ا ،ونف�س احللم
يف العام  1941حني هربت من االنقالبيني،
ولكن هذه املرة �ش ��يء خمتلف ،هنالك املر�آة
التي ته�شمت و�أدمت يل وجهي.
ح�ي�ن ع ��دت �إىل الن ��وم مل �أكن مرتاح� � ًا ،لقد
منت نوم ًا م�ضطرب ًا� ،أحالم غريبة و�أ�صوات
ت�أتيني كلها تنذر �أن �صباح يومي يف الرابع
ع�شر من متوز هذا �سيكون �صباح ًا خمتلف ًا.
ويف �أول طل ��وع ال�شم� ��س ،بع ��د �أن طرق ��ت
�أ�شعته ��ا الذهبي ��ة الواهن ��ة نافذت ��ي ،وعل ��ى
زقزق ��ات الع�صاف�ي�ر املتجمعة عل ��ى عري�شة
العن ��ب يف الطارمة �سمعت �ص ��وت اخلبازة

تتكلم مع ال�سائق ع ��ن حتركات ع�سكرية يف
ال�ش ��وارع .فهرع ��ت مبا�ش ��رة �إىل املذياع ما
�أن فتحت ��ه حتى �سمعت �أغني ��ة م�صرية طاملا
تذيعه ��ا �إذاعة �صوت العرب التي كر�سها عبد
النا�ص ��ر ملهاجمت ��ي� « ،أخي ج ��اوز الظاملون
امل ��دى» ،ف�أدركت مبا�ش ��رة �أن حركة ع�سكرية
وانقالب� � ًا �سيا�سي� � ًا يف الب�ل�اد ق ��د ح ��دث .مل
�أت�أخ ��ر �أب ��د ًا يف حمل م�سد�س ��ي وو�ضعه يف
جيب البيجام ��ا التي كن ��ت �أرتديها ،تناولت
بع�ض النق ��ود من الكومدين ��و وح�شوت بها
جيب ��ي الآخ ��ر� .أدرك ��ت حلظته ��ا �أال وقت يل
الرت ��داء مالب�س �أخرى ،تناول ��ت الروب من
على الكر�سي القري ��ب من �سريري وارتديته
بهدوء ،نع ��م بهدوء ،ورمب ��ا ت�ستغربون من
�أي ��ن ي�أتيني ه ��ذا الهدوء ويف ه ��ذه اللحظة
بالذات؟ يف هذه اللحظات ي�ضطرب الرجال،
وترتع� ��ش قلوبه ��م� ،إال �إين عل ��ى العك� ��س
م ��ن ذل ��ك عند اخلط ��ر يغمرين ه ��ذا ال�شعور
الهادئ املفع ��م باليقظة واحل ��ذر� ،إنه ي�سمح
يل مبراقب ��ة كل حركة حميط ��ة بي ،كل ن�أمة،
كل �سل ��وك .ي�ستيقظ عقل ��ي التخاذ اخلطوة
ال�صحيح ��ة املالئمة ،هذا ال�شع ��ور هو الذي
�أنق ��ذ حياتي ع�شرات املرات م ��ن املوت ،هذا
ال�ش ��يء يجعلني �أحلل كل املعطيات املحيطة
بي ثم اتخذ اخلطوة الأكيدة الالزمة.
بع ��د خط ��وات م ��ن م�سريت ��ي نح ��و الب ��اب،
�سمعت �إط�ل�اق ر�شقة م ��ن الر�صا�ص متجهة
نحو املنزل� .إحدى هذه الر�صا�صات �أ�صابت
الببغ ��اء وقتلت ��ه يف احل ��ال .دم ��ه الأحم ��ر

الق ��اين �أخذ يقطر من ري�ش ��ه الأخ�ضر ،بيبي
ل ��ن يق ��ول يل بع ��د الآن ت�صبح عل ��ى خري يا
با�شا ،ر�أيته وقد تدىل ر�أ�سه يف القف�ص� ،أما
الر�صا�ص ��ات الأخريات فق ��د اخرتقن بع�ض
الناف ��ذة وا�ستق� � ّر البع�ض منه ��ا يف الواجهة
الرخامية.
�أنا مت�أكد من �أن االنقالبيني �سيبعثون زمرة
للمن ��زل م ��ن �أج ��ل قتلي� ،أن ��ا مت�أك ��د من ذلك
متام� � ًا ،وه ��م يعرفون ل ��و جنوت �أن ��ا ف�إنهم
لن ينج ��وا بانقالبهم! �إذن عل � ّ�ي �أن �أبقى يف
احلي ��اة كي �أع ��ود له ��م ،وهم يعرف ��ون ذلك،
هم يعرفون �أن �أعم ��دة احلكم يف هذه البالد
ث�ل�اث :املل ��ك والو�ص ��ي ،و�أن ��ا .ل ��ن يهتموا
بال�شخ�ص�ي�ن الأول�ي�ن� ،أع ��رف ذل ��ك� .إمن ��ا
�سين�شغل ��ون بي ،لأنه ��م يعرفون ،لو جنوت
�أنا لن يطي ��ح العر�ش يف هذه البالد ،و�أق�سم
على ذلك.
�إذن ابق هنا يا ال�سي ف�أنا عائد �إليك .ال تخ�ش
�شيئ� � ًا ،وعدتك مر ًة قبل هذه املرة وعدت لك.
انتظ ��رين هن ��ا واهد�أ مثلي .ل ��ن يجدوك يف

هذا املكان.
�أدخل ��ت الكل ��ب ال�س ��ي �إىل احلج ��رة الت ��ي
�أتن ��اول فيه ��ا الكع ��ك وال�ش ��اي يومي� � ًا ،لكي
�أحميه م ��ن ر�صا�صه ��م ومن غدره ��م .ال�سي
�أ�صبح عج ��وز ًا مثلي ،مل يعد يقاتل كما كان،
ولكن ��ي �أعطيته الق ��وة من هدوئ ��ي ورباطة
ج�أ�ش ��ي« .نح ��ن مل نكرب بعد ي ��ا ال�سي!» ،هل
�أ�صب ��ح كل �شيء خمتلف ًا ح ًقا؟ لي�س كل �شيء
ميك ��ن �أن يتغ�ي�ر على الرغم م ��ن ذلك؟ �أعني،
يج ��ب �أن تك ��ون هن ��اك بع�ض الأ�شي ��اء التي
تبقى كما هي.
مل متر الكثري من اللحظات ،وعلى الرغم من
�أن ه ��ذا الوقت طوي ��ل ج ��د ًا بالن�سبة لال�سي
ويل ،ولكني �شع ��رت حلظتها �أنه �سباق على
وعلي �أن �أهزم الوقت.
الزمن بيني وبينهم ّ
�أعن ��ي ،عل � ّ�ي �أن �أح�س ��ب الوق ��ت جي ��د ًا على
�ساعت ��ي ،ك ��م �سي�ستغ ��رق دخوله ��م املن ��زل
وخروجي �أنا من الباب اخللفي.
�إن ��ه الزمن ال ��ذي �أعرفه جيد ًا و�أق ��دره ،فقد
�أم�ضي ��ت وقت� � ًا طوي�ل ً�ا يف حك ��م ه ��ذا البلد،
�صارعت وف ��زت ،ومتكنت م ��ن الق�ضاء على
جمي ��ع خ�صوم ��ي ومناف�س � ّ�ي .ل�س ��ت رقم� � ًا
�سه�ل ً�ا ،لق ��د �أم�ضي ��ت زمن ًا لي� ��س ق�صري ًا وال
م�سامل� � ًا و�أن ��ا �أتربع على كر�س ��ي احلكم .لقد
�أ�صبح ��ت رئي�س� � ًا للوزراء  14م ��رة ،وها �أنا
الي ��وم رئي� ��س حلكوم ��ة االحت ��اد الها�شمي،
وب�سطت �سلطتي عل ��ى بلد عرف با�ضطرابه
و�صعوبت ��ه ،لذا وقبل اخل ��روج ميكنني ،بل
م ��ن الأف�ض ��ل �أن �ألق ��ي نظ ��رة عل ��ى الكر�سي

امل�صن ��وع م ��ن املخم ��ل الأ�س ��ود والف�ض ��ي
املطروح ب�شكله الغام�ض خلف مكتبي.
يف مكتبي
يف ه ��ذا امل ��كان كن ��ت ا�ستقب ��ل زائ ��ري م ��ن
ال�سيا�سي�ي�ن والع�سكري�ي�ن حي ��ث يجل�سون
�أمام ��ي ويرتاءى لهم من خلفي ،عرب النوافذ
الإنكليزية الكبرية والتي ت�ؤدي �إىل ال�شرفة،
نه ��ر دجلة الذي يجري .النهر الذي يهدر منذ
�آالف ال�سن�ي�ن بحركته اخلالدة الأبدية .كنت
تق�ص ��دت �أن �أجل�سه ��م هك ��ذا وه ��م ينظرون
�إىل اندفاعاته القوي ��ة القا�سية وهو ي�صارع
ويندفع بق ��وة ،ليعرفوا حقيقة كل الأ�ساطري
التي حتيط بي.
لق ��د �أحبب ��ت ال�سلطة� ،أمر �أق ّر ب ��ه دون �شك،
ومن ��ذ تدريبي الع�سك ��ري يف مدر�سة القتال
يف �إ�سطنب ��ول ،يف ف�ت�رة ال�شب ��اب الت ��ي
�أتباه ��ى بها كثريًا ،الف�ت�رة املبهمة والعدمية
ال�ش ��كل عن ��د كل �إن�س ��ان .ورمبا ه ��ي الفرتة
�سيا�سي ،لكنها
الهارب ��ة واله�شة يف حياة كل
ّ
منحتن ��ي ع ��دد ًا م ��ن اال�ستثن ��اءات الرائعة،
والت ��ي جعلتن ��ي �أ�شعر ب� ��أين الأنقى بني كل
ال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن عرفته ��م ،عرف ��ت من هو
منه ��م اجليد وم ��ن منهم ال ��رديء .رمبا كنت
غ�ي�ر من�ص ��ف يف بع� ��ض �أحكام ��ي ،ولك ��ن
داخل ��ي مل يك ��ن �سيئ� � ًا ،و�أواف ��ق دون خجل
بجهل ��ي به ��ذا الع ��امل وال ��ذي ظنن ��ت �أنن ��ي
�أعرف ��ه ،لكنني مل �أعرف �أي نوع من الطموح
التافه واجل�شع كما يعرفونه.
ه ��ل يج ��ب �أن �أع�ت�رف بذل ��ك؟ يف حيات ��ي

ال�سيا�سية تنازلت عن جميع امللذات التافهة،
وكر�ست نف�س ��ي �إىل ج ّو املكان الذي تتم فيه
�صناع ��ة �ش� ��ؤون العامل� ،إىل مطب ��خ ال�سلطة
واتخ ��اذ الق ��رارات ال�صعب ��ة .لق ��د تنازل ��ت
للخدم عن مل� � ّذات ال�شراب والن�ساء ّ
وغطيت
نف�س ��ي باملجد .مع �أين مل �أكن �أحلم �أن �أكون
الرج ��ل ال�شعبي العظيم الذي ي�ستق ّر ال�شعب
عند قدمي ��ه ،ذلك الذي يف ��رح �أن تكون حفنة
من اجلهلة وقد �صعدت يف داخلهم العواطف
الفوري ��ة ليقبّلوا يدي ��ه بعد �أن ب ّلل ��وا ر�سغه
بالدم ��وع .ب ��دا يل ه� ��ؤالء يتنف�س ��ون غب ��ار
العواطف ويعدّونها جمد ًا .نعم �إنها من غبار
العواط ��ف ولي�س ��ت م ��ن امل�شاع ��ر ال�صادقة،
�أب ��د ًا .لق ��د ب ��دا يل عب ��د النا�ص ��ر و�أقوله ��ا
�صدق ًا كن ��وع من ال�سلبي ��ة ال�سيا�سية و�شكل
منخف� ��ض م ��ن ال�سلط ��ة .لق ��د كان ��ت �شهيته
للرع ��اع كتن ��ازل حقيق ��ي ع ��ن ال�سيا�س ��ة...
وتن ��ازل ع ��ن الأم ��ور العظيمة الت ��ي تطلبها
الأمّة من مواطنيه ��ا ،مثل القوّة وال�شجاعة.
ه�ؤالء يري ��دون �أن تعبدهم اجلماهري مبذلة
و�أن يتحول ال�شع ��ب �إىل حمبني جبناء �أمام
حاكميهم ،كي ي�شعروا هم باملجد...مل �أطلب
هذه امل�شاعر مطلق ًا لأنها متحو ال�شجاعة من
قل ��وب الرجال ومتنعهم عن القتال وجتعلهم
�أ�شبه بدمى حم�شوة بالتنب ال �أكرث..
ف�صل من رواية « الزعيم « للروائي غلي بدر
والتي �ست�صدر قريبا عن دار المدى
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اقــــرأ

قوة العمر
�صدر عن دار املدى كتاب "قوة العمر" وهو جزء من مذكرات
�سيم ��ون دي بوفوار الت ��ي �صدرت ب�أربعة اج ��زاء و�ست�صدر
ترجمتها الكاملة عن دار املدى ..ن�شرت "�سيمون دي بوفوار"
رواي ��ة "املثقف ��ون" يف عام  1954بعد نهاي ��ة احلرب العاملية
الثاني ��ة والت ��ي بف�ضلها ح ��ازت على اجلائ ��زة الأدبية الأعلى
يف فرن�س ��ا "جائزة غونكور" ،وكتبت "�سيمون دي بوفوار"
 4جمل ��دات من ال�س�ي�رة الذاتية حتتوي عل ��ى "مذكرات فتاة
مطيعة" ،و"قوة العمر" ،و"ق ��وة الأ�شياء"� ،إ�ضافة �إىل "كل
�شيء قيل وانتهى" .خالل ال�سبعينيات �أ�صبحت نا�شطة يف
حركة حترير الن�ساء الفرن�سيات.

ب��ي��ت

ي�����س��ت��ذك��ر ال���ع�ل�ام���ة وامل���ف���ه���ر����س ال����رائ����د ك��ورك��ي�����س ع���واد
اقام بيت املدى يف �شارع املتنبي� ،أم�س االول اجلمعة ،جل�سة ا�ستذكار للعالمة الكبري واملفهر�س الرائد الراحل كوركي�س عواد،
بح�ضور نخبة من اال�ساتذة الذين اغنوا اجلل�سة مبداخالت ا�ستذكار واحتفاء و�شهادات توثيقية .الباحث رفعت عبد الرزاق
والذي ادار اجلل�سة قال انه "قبل ثالثني عاما رحل عنا اال�ستاذ العالمة الكبري كوركي�س عواد ،هذا الرجل قدم للمكتبة
العراقية والعربية جهودا كبرية وا�صبحت مراجع ال ي�ستغنى عنها يف البحوث وما اىل ذلك".

 ب�سام عبد الرزاق
عد�سة  :حممود ر�ؤوف
وا�ض ��اف ان ��ه "الي ��وم نحتف ��ل
بذك ��راه ونتح ��دث ع ��ن بع� ��ض
م�آث ��ره ،كون ��ه عا� ��ش حي ��اة
علمي ��ة خال�ص ��ة وا�صب ��ح ع�ضوا
يف املجام ��ع العلمي ��ة العربي ��ة
وكتب ��ه االن موج ��ودة يف اغل ��ب
املكتبات وهي جديرة باالحرتام
والتقدير".
وذك ��ر ان "كوركي�س م ��ن مواليد
مدينة املو�صل �سنة  1908وكتب
يف بع�ض املدونات انه من والدة
القو�ش لكنه ذكر مرارا ومن خالل
اللقاء الذي حتدث فيه مع ال�سيدة
ابت�سام عبد الله وهو من مواليد
املو�صل مركز املدينة ودر�س فيها
االبتدائية بعدها رحل اىل بغداد
ودخ ��ل دار املعلم�ي�ن وعني معلما
ب�ي�ن مدار�س املو�ص ��ل حتى �سنة
 1936ح�ي�ن زار املو�صل يف تلك
ال�سنة اال�ست ��اذ �ساطع احل�صري
وكان كوركي�س عواد قد كتب اليه
ر�سالة قبل �سنوات فقام بزيارته
وحتدث ��ا معا وقال ل ��ه احل�صري
ان موقع ��ك لي� ��س هن ��ا وامنا يف
املتحف العراقي ومت تعيينه اول
مدير ملكتبة املتحف العراقي".
وب�ي�ن ان ��ه "بع ��د �إحالت ��ه عل ��ى
التقاع ��د ع ��ام  1963مت ��ت
اال�ستعان ��ة ب ��ه لت�أ�سي� ��س مكتب ��ة

اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة ،والت ��ي
ا�صبح ��ت فيم ��ا بع ��د م ��ن امهات
املكتب ��ات ،وا�ستم ��ر يف العط ��اء
اىل ان رح ��ل ع ��ن عاملن ��ا يف عام
."1992
م�ؤرخ احلركة الآثارية يف العراق
الدكت ��ور عب ��د اله ��ادي ال�ساعدي
ق ��ال ان "الرحل ��ة م ��ع كوركي� ��س
ع ��واد تب ��د�أ م ��ن ال�سبعيني ��ات
حي ��ث مت تعيين ��ي يف اجلامع ��ة
امل�ستن�صري ��ة عام  1973وحينها
ب ��د�أت الن�شاط ��ات الثقافي ��ة من ��ذ
ذلك الوقت وب ��د�أت بت�أليف كتاب
عن اجلامعة امل�ستن�صرية بكل ما
حتتويه من ا�ساتذة واح�صائيات
باع ��داد الطلبة واملكاتب واملدراء
وكل م ��ا ل ��ه �صلة به ��ذه امل�ؤ�س�سة
الرائعة ،و�سمع ��ت بان كوركي�س
ع ��واد ه ��و ام�ي�ن املكتب ��ة فقم ��ت
بزيارت ��ه وعر�ض ��ت علي ��ه االم ��ر

 محمد ح�سين الرفاعي
�ص ��در حدي ًث ��ا ع ��ن مرك ��ز
درا�س ��ات فل�سف ��ة ال ِّدي ��ن -بغداد
بالتع ��اون م ��ع دار التنوير كتاب
"المواطني ��ة والديمقراطي ��ة
في مجتمع ��ات م�أزوم ��ة (درا�سة
ف ��ي �سو�سيولوجي ��ا الدول ��ة) "
ُ .يق� � ِّد ُم الرفاع ��ي ف ��ي كتاب ��ه
مفاهي ��م عن الوع � َ�ي بالمواطنية
والديمقراطي ��ة ف ��ي المجتمعات
العرب َّي ��ة ،باالِنط�ل�اق م ��ن فك ��رة
التع� �دُّد المجتمع � ّ�ي واالِختالف
والتن� � ُّوع
الآيديولوج � ّ�ي
وزمن علي وريا�ض كاظم وجا�سم
الهوياتي.
محم ��د .الم�سل�سل يبث خالل �شهر
محرم وي�سلط ال�ضوء على م�أثرة
 وديع نادر
المخ ��رج االذاع ��ي انته ��ى م ��ن ثورة الح�سين.
ت�سجي ��ل م�سل�سل اذاع ��ي بعنوان
" قيام ��ة الطف" من ت�أليف منير  عمر ال�سراي
را�ض ��ي و�إخراج وديع نادر ،حيث االمي ��ن الع ��ام التحاد االدب ��اء ،تم
�سيعر� ��ض عب ��ر �إذاع ��ة الفرق ��ان ،تكريمه بال ��درع الما�س ��ي كاف�ضل
بم�شارك ��ة نخب ��ة م ��ن الممثلي ��ن �شخ�صي ��ة فاعلة للع ��ام  2022من
منه ��م عزي ��ز خي ��ون ،وعواط ��ف منتدى االق�ل�ام الذهبية للمفكرين
نعي ��م ،واقب ��ال نعي ��م ،وهيثم عبد والمثقفي ��ن الع ��رب ورئي�ست ��ه
الرزاق ،و�صبا �إبراهيم ،وميمون االديبة �سفيرة ال�سالم عائ�شة ابو
الخالدي� ،إ�ضافة الى فا�ضل خليل العطا.

فق ��ام بت�شجيع ��ي واعط ��اين
خريط ��ة العم ��ل ،وحر�ص ��ت على
زيارت ��ه بني ف�ت�رة واخ ��رى كلما
اجن ��ز جمموعة او ق�س ��م من هذا
الكت ��اب كنت اعر�ض ��ه عليه وكان
يفرح كونه �شاب يف الع�شرينيات
ينجز دليال عن اجلامعة باللغتني
العربي ��ة واالنكليزي ��ة ف ��كان
بالن�سبة ل ��ه �شيئا مفرح ��ا ،وبعد
ان اجنزت الكتاب ومتت طباعته
مل يو�ض ��ع ا�سم ��ي علي ��ه فذهب ��ت
لكي ا�شتكي له فقال يل انت ل�ست
من ه ��ذه املجموعة؟ فقل ��ت له ال،
وكان يق�صد اجلان ��ب ال�سيا�سي،
وق ��ال احلم ��د لل ��ه ان ��ه فق ��ط هذا

الكت ��اب ومل تتعر�ض ل�شيء اخر،
بعده ��ا مب ��دة ح ��دث م ��ا توقع ��ه
الراح ��ل ،ومت نقلي م ��ن اجلامعة
امل�ستن�صري ��ة اىل وزارة الثقاف ��ة
وبعدها اىل الهيئ ��ة العامة لالثار
وال�ت�راث ومنها اىل متحف ثورة
الع�شرين يف النجف".
وذك ��ر انه "بعدها ب ��د�أت لقاءاتي
م ��ع كوركي�س ع ��واد بطريقة غري
مبا�شرة ،حيث وجدت العديد من
مالحظاته داخل الكتب يف مكتبة
املتحف وكذلك فهر�سته للمكتبة".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال اال�ست ��اذ ح�س ��ن
عريب ��ي اخلال ��دي ،ان ��ه "ت�شرفت
مبعرفة معلمي الراحل كوركي�س
عواد يف املجمع العلمي العراقي
وكن ��ت كثري ال�ت�ردد عل ��ى مكتبة
املجم ��ع من ��ذ ال�سن ��ة االوىل
لدرا�ست ��ي اجلامعية �سنة ،1968
م ��ا اجمله من يوم كان قد جمعني
ب�شي ��خ املفهر�س�ي�ن قاطب ��ة وكان
يجل�س قبالتي يحدثني عن املهنة
وحمل االهتم ��ام ،واجبته ،وك�أنه
وج ��د �ضالت ��ه ّ
يف ،فاخربت ��ه مب ��ا
يت�ص ��ل بكت ��اب معج ��م الرحالت
العربي ��ة ،بعده ��ا ق ��ام باهدائ ��ي
ن�سخ ��ة من كتابه معج ��م امل�ؤلفني

العراقيني ،وقد ّ
و�شح �صفحة من
باهدائه".
وتاب ��ع ان ��ه "كان م ��ن جمي ��ل
اث ��ره وعظ ��م ف�ضل ��ه اين ع ��ددت
نف�س ��ي بزهو م ��ن ع ��داد تالمذته
واملت�أدب�ي�ن ب�أدب ��ه الذي ��ن �ساروا
عل ��ى نهج ��ه وحاك ��وه ،وكان

اال�ستاذ كوركي� ��س عواد عاملا فذا
مدقق ��ا له نف�س طويل و�صرب على
مطال ��ب البح ��ث ولوازم ��ه وه ��و
مل ي ��زل الف ��ذ ال ��ذي ال يدان ��ى يف
فن ��ي الببليوغرافي ��ا والفهر�س ��ة،
والغري ��ب املده�ش ان ��ه تفرد دون
من ��ازع يف ع�صر مل يكن للعامل ما
يعينه اال همة را�سخة".
بدوره قال الدكت ��ور بكر الراوي
ان "ال ��كالم ع ��ن كوركي� ��س عواد
ه ��و كالم ع ��ن الثقاف ��ة العراقي ��ة
والعربي ��ة ،وه ��و روح للثقاف ��ة
العربي ��ة الت ��ي اخل�ص له ��ا طيلة
حيات ��ه ،وقب ��ل ان يك ��ون ع�ض ��وا
يف املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي
ب�سن ��وات ،كان ع�ضوا يف جممع
اللغة العربية يف دم�شق وا�صبح
ع�ض ��وا م� ��ؤازرا يف جمم ��ع اللغة
العربي ��ة يف االردن وع�ض ��وا يف
املجم ��ع العلم ��ي الهن ��دي وكل
ه ��ذه الع�ضوي ��ات كان ا�ض ��اف
له ��ا م�شاركات ��ه يف البح ��وث
واملخطوطات ،وكانت م�شاركاته
يف امل�ؤمت ��رات الدولي ��ة حم ��ط
ا�شادة اجلميع".

�شاب عراقي يقتل �شقيقه ب�سبب تغيريه الرمز ال�سري "لواي فاي"
ك�شف ��ت �شرطة حمافظ ��ة ذي قار ،جنوبي
العراق ،عن مالب�سات جرمية قتل مروعة
ارتكبه ��ا �ش ��اب يف ح ��ق �شقيق ��ه ،ب�سب ��ب
تغي�ي�ره الرم ��ز ال�سري ل�شبك ��ة الإنرتنت
اخلا�ص ��ة باملنزل ،يف واقعة �أثارت �ضجة

الطقس

وا�سع ��ة بالب�ل�اد ،ح�سبم ��ا ذك ��رت �شبك ��ة
"رو�سيا اليوم".
ويف تفا�صي ��ل احلادث ��ة ،فقد �أح ��ال مركز
�شرط ��ة ال�سديناوي ��ة �أح ��د مراك ��ز ق�س ��م
�شرط ��ة الق�ض ��اء الأوراق التحقيقي ��ة

اال�ست ��اذ زي ��ن احم ��د النق�شبندي
حتدث عن املخطوطات يف مكتبة
املتح ��ف وكي ��ف تت ��م فهر�سته ��ا،
ومن خ�ل�ال عمله تعرف على اول
جمموعة من املخطوطات وكانت
مكتب ��ة الراح ��ل كوركي� ��س عواد
ق ��د مت �شرا�ؤها ملكتب ��ة الدرا�سات
العليا.
يف خت ��ام اجلل�س ��ة ق ��ال الناق ��د
�شكيب كاظم ،ان "كوركي�س عواد
املفهر�س واملحقق الثبت ،يعد من
قل ��ة قليل ��ة اهتم ��وا بعلم�ي�ن قد ال
يت�أتي ��ان اال مل ��ن وه ��ب خ�صي�صة
امل�صاول ��ة واملطاول ��ة والتنقي ��ب
يف بط ��ون امل�صنف ��ات وحم ��ل
اجل ��ذاذة يف اجلي ��ب حت ��ى ال
ت ��كاد تفارق ��ه كي ال ت�ش ��رد واردة
وتذهب عن اخلاطر �شاردة".
واكم ��ل ،ان "كوركي� ��س م ��ن قل ��ة
ممن اهتموا بعلم الفهر�سة ولعله
كان رائ ��دا م ��ن رواده يف الزم ��ن
العراق ��ي احلدي ��ث ليتواىل رهط
املفهر�س�ي�ن االف ��ذاذ ،وكان له اىل
جانب الفهر�س ��ة اهتمام بتحقيق
املخطوطات".

نائب م�ستقل !!
ال يعلم �أحد على وجه الدقة كيف
�صعد جنم املواطن "م�صطفى
�سند" ليتحول من م�ست�شار
لعادل عبد املهدي �إىل نائب
يف الربملان العراقي  ..طبع ًا
ال اعرتا�ض عندي على �أن
يجل�س �أي مواطن عراقي على
كر�سي الربملان ،لكن املعلوم
وامل�ؤكد �أن موا�صفات النواب
ومتنياتهم يجب �أن يح�سب لها
ح�ساب ،ولأننا مل نح�سب ح�ساب ًا
لت�أ�سي�س برملان عراقي على
�أ�س�س �سليمة وحولنا هذا املكان
الت�شريعي �إىل من�صة لبيع الكالم
واملنا�صب ،ثم حتول يف الأيام
الأخرية �إىل �سوق لعر�ض الأبقار
ونوعيات ال�سمك ،ولهذا مل
ي�ستغرب املواطن العراقي وهو
يقر�أ ما كتبه النائب م�صطفى
�سند على �صفحته يف الفي�سبوك
يدعو ال�شيعة �إىل حرب �أهلية
ع�سى �أن حُتل م�شاكل البالد
مثلما حدث ح�سب قوله يف لبنان
و�أملانيا و�إيطاليا التي عانت من
حروب �أهلية لكنها بعد �أن انتهت
احلرب طلقت الدكتاتورية وحكم
الفرد .ويتمنى النائب ال�سنيد
على هذا ال�شعب الذي جرب على
مدى اكرث من ثالثة عقود حكم
دكتاتور �سني �أن يجرب دكتاتور
�شيعي "يجعلنا نتوب للأبد" هذه
العبارة كما وردت يف الن�ص.
رمبا يقول البع�ض؛ يا رجل �أنت
ترتك القادة الذين عطلوا البلد
و�أفقروا النا�س وتوجه �سهامك
�إىل نائب �شاب رمبا كان يتهكم
مما يجري؟..
ولكنك ياعزيزي القارئ ال تريد
�أن تتخيل لو �أن نائب ًا يف �أي بلد
من بلدان العامل يكتب من�شورات
عن احلرب الأهلية و�ضرورتها..
هذا يف بلد يُحرتم فيه القانون
والإن�سان ،هل ي�ستطيع نائب �أن
يفكر ،ولو جمرد تفكري ،مبثل
هذه الأالعيب؟ ..وبعيد ًا عن
التهكم وحاالت ال�سخرية ،التي
ظهرت عند العديد من النواب،
وعودة �إىل جتارب ال�شعوب
التي كلما �أكتب عنها� ،أجد يف
اليوم التايل من يعاتبني ،لأنني
�أترك هموم هذه البالد� ،أمتنى
على ال�سيد �سند �أن يجيبني؛
هل ي�ستحق نواب هذه الدورة
الرواتب املليونية واملخ�ص�صات
التي يقب�ضونها نهاية كل
�شهر وهم بال عمل؟ والأهم ما
الذي مينع نواب ًا يدعون �أنهم
م�ستقلون من اتخاذ موقف
وا�ضح و�صريح مما يجري من
خراب على ال�ساحة ال�سيا�سية؟
ال �أريد �أن �أ�س�أل عن م�ؤهالت
البع�ض ممن ح�صلوا على مقعد
نائب "م�ستقل" ،ولأن ما يجري
يف هذه البالد العجيبة لي�س
من اخرتاعي ،وتقلبات ال�سا�سة
و�أهواءهم خارج همومي،
ومع ذلك ف�أن البع�ض يعترب ما
يجري حولنا جمرد وجهات نظر
ال تعني هذا ال�شعب املطلوب
منه دوم ًا �أن يحافظ على حياة
ال�سا�سة لأنها ثمينة ونادرة،
حيث يحذرنا اجلميع من
التفريط بها .
يقدم لنا العامل مناذج ل�سيا�سيني
مل يبحثوا عن التوازن الطائفي،
فيما نحن ال نزال نعي�ش
يف ع�صر "تقلبات" النواب
امل�ستقلني ،فعني على الإطار
و�أخرى على التيار ،وعني على
من يحقق الربح الأكرب.

وفاة �آن هت�ش بعد ف�صل �أجهزة الإنعا�ش عنها

اخلا�صة بوفاة �ش ��اب �إثر تعر�ضه لإ�صابة
بالرقب ��ة� ،أثن ��اء تنظي ��ف زج ��اج املن ��زل
ح�سب ادع ��اء ذوي ��ه .تعر�ض عل ��ى �إثرها
لقط ��ع احلبل ال�شوك ��ي ،ما ت�سب ��ب ب�شلل
ت ��ام ووفات ��ه .وق ��ال بي ��ان لل�شرط ��ة �إن ��ه
م ��ن خ�ل�ال التحقيق بع ��د ا�ست�ل�ام �شعبة
مكافح ��ة جرائ ��م النا�صري ��ة معلوم ��ات
التحقي ��ق .وتولد �شك ��وك بوجود جرمية
قتل .وبعد جمع املعلومات وحال ح�ضور
�شقي ��ق املجن ��ي عليه �إىل �شعب ��ة املكافحة
مت توجي ��ه االته ��ام �إلي ��ه .وفت ��ح حتقيق
ومواجهت ��ه بالأدل ��ة والرباه�ي�ن املتوفرة
�ضده .و�أ�ضاف �أنه "من خالل ذلك اعرتف
املته ��م (�أ .ع .خ) البالغ من العمر  22عاما
بارتكاب اجلرمي ��ة� .إثر خالف مع �شقيقه
حول تغيري رمز �شبكة الإنرتنت .وقيامه
بطعن املجني عليه ب�سكني مطبخ وحاول
�إخفاء اجلرمية التي ارتكبها".

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأحد) �أن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �سيكون
م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد.

توفي ��ت املمثل ��ة الأمريكي ��ة �آن هت� ��ش بعد �أن
مت ف�ص ��ل �أجهزة الإنعا�ش عنه ��ا ام�س ال�سبت
وع ��ن عم ��ر ناهز ال� �ـ  53عام� � ًا ،وق ��ال متحدث
با�س ��م العائل ��ة" :الي ��وم فقدن ��ا ن ��ور ًا �ساطع� � ًا
وروح ��ا لطيفة ومبهجة ،و�أما حمبة ،و�صديقة
خمل�صة".
وكانت الفنان ��ة "�آن هت�ش" قد تعر�ضت حلادث
ب�سيارته ��ا يف لو� ��س �أجنلو� ��س ي ��وم اجلمع ��ة
املا�ض ��ي ومت نقله ��ا �إىل امل�ست�شفى ،حيث عانت
م ��ن حروق .ودخل ��ت يف غيبوب ��ة ومل تتح�سن
يف خ�ل�ال الأي ��ام الت ��ي �أعقب ��ت احل ��ادث .وقال
حينه ��ا ممث ��ل ع ��ن الفائ ��زة بجائزة �إمي ��ي53 ،
عام� � ًا ،يف ت�صريح ملوقع بيب ��ول �إن "هت�ش الآن
يف حال ��ة حرج ��ة يف امل�ست�شف ��ى� .إنه ��ا تع ��اين
م ��ن �إ�صابة رئوي ��ة كب�ي�رة تتطلب جه ��از تنف�س
�صناعي وحروقا تتطلب تدخ ًال جراحي ًا� .إنها يف
غيبوبة ومل ت�ستعد وعيه ��ا �إال لفرتة وجيزة بعد
احلادث".
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