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المرجعية قلقة ب�ش�أن
الأزمة ولن ت�ساند طرف ًا

ال�صدريون :بيان الق�ضاء ب�ش�أن حل البرلمان
مقدمة لقبول الدعوى في المحكمةاالتحادية
 بغداد /تميم الح�سن
مييل التي ��ار ال�صدري لالعتقاد ب�أن ��ه �سريبح جولة
ح ��ل الربمل ��ان عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان جمل� ��س الق�ضاء
الأعلى اعطى مقدمات تقول عك�س ذلك.
ونفى املجل�س ،وهو اعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد،
امتالك ��ه �صالحيات حلل الربملان وف ��ق طلب �سابق
لزعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.

ورغ ��م ذل ��ك يبق ��ى ال�صدري ��ون يعولون عل ��ى قرار
مرتقب قد ي�صدر ب ��اي وقت من املحكمة االحتادية،
قب ��ل نف ��اد "مهل ��ة ال�ص ��در" والت ��ي تنته ��ي بنهاي ��ة
اال�سبوع احلايل.
باملقابل ب ��د�أ "االطار التن�سيق ��ي" جولة مفاو�ضات
ي�شكك بع�ض االطاريني يف جدواها -يف حماولة�أخ�ي�رة قبل انطالق "مليونية" دعا اليها ال�صدر يف
بغداد.

وي�س ��رب االطاري ��ون معلوم ��ات ع ��ن احتم ��ال لقاء
يجري قبل نهاية "مهلة ال�صدر" بني االخري وهادي
العامري زعيم الفتح ،املكلف ب�إجراء املفاو�ضات.
وتزي ��د فر� ��ص العام ��ري يف لق ��اء زعي ��م التي ��ار،
خ�صو�ص ��ا م ��ع حتدي ��د "وزي ��ر القائد" املق ��رب من
ال�ص ��در خ�صوم ��ه م ��ن ال�شيع ��ة ب�ش ��كل وا�ضح يف
االزمة االخرية ،م�ستثنيا منهم زعيم منظمة بدر.
وهاج ��م "وزير القائد" وه ��و �صالح حممد العراقي

 ترجمة :حامد �أحمد

يف تغري ��دة عل ��ى "توت�ي�ر" � 3أط ��راف م ��ن الإطار
وه ��م :تي ��ار احلكم ��ة ،دول ��ة القان ��ون ،والع�صائب
(كتلة �صادقون).
ووج ��ه ال�ص ��در بح�س ��ب بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن مكتب ��ه
اخلا� ��ص باعتم ��اد �شع ��ار "(ع ��ام التغي�ي�ر) يف
املخاطب ��ات والكتب الر�سمي ��ة يف م�ؤ�س�سات اخلط
ال�صدري كافة".
 التفا�صيل �ص3

متنبئون جويون:
مقبلون على كارثة
مناخية
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�إ�صابات الحمى النزفية
تقترب من الـ 300

 بغداد /م�صطفى الجوراني

 بغداد /فرا�س عدنان

�شهد الع ��راق ارتفاع� � ًا ملحوظ ًا يف درج ��ات احلرارة هذا
الع ��ام على نحو غري متوقع ،مما ينذر بتعر�ض البالد �إىل
تغري مناخي كب�ي�ر خ�صو�ص ًا بعد انق�ضاء ال�شتاء املا�ضي
ب�شكل جاف دون امطار غزيرة.
ويف ه ��ذا ال�صدد يقول املتنبئ اجلوي �صادق عطية خالل
حديث ��ه لـ (امل ��دى)" ،رغ ��م ارتفاع درجات احل ��رارة خالل
ف�صل ال�صيف احلايل وجتاوز املعدل يف دول عديدة منها
دول �أوروبي ��ة� ،إال �أن دوال مث ��ل الع ��راق والكويت ومدن
غرب ��ي �إيران ،تعاين منذ �سنوات من ارتفاع غري م�سبوق
يف درجات احلرارة".
و�أ�ض ��اف عطية� ،أن "ارتفاع معدل درجات احلرارة طوال
�أي ��ام ال�صي ��ف م�ؤ�شر خط�ي�ر" ،م�ستط ��رد ًا بالق ��ول "هذا
يتطل ��ب وب�صورة عاجلة تعاونا حكومي ��ا وت�شكيل جلان
متخ�ص�ص ��ة واجبها ت�شخي�ص امل�ش ��كالت و�إيجاد احللول
الت ��ي ت�ساه ��م يف التقلي ��ل م ��ن ه ��ذا االرتف ��اع لل�سن ��وات
املقبلة".وتاب ��ع" ،من ��اخ الع ��راق يعت�ب�ر مناخ� � ًا ح ��ار ًا
�صيف� � ًا ،و�أن االرتفاع املت ��وايل يف درجات احلرارة خالل
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،ناجت عن تدهور البيئ ��ة يف العراق،
و�أ�سباب ��ه عدم وجود م�شاري ��ع بيئية حقيقية و�إدارة فنية
تعتمد على خرباء يف هذا املجال ".

حملة خدمية في مدينة ال�صدر ..عد�سة :محمود ر�ؤوف
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مدرب مان�ش�ستر يونايتد يروم تغيير جميع الالعبين! 5
د .عماد عبد اللطيف �سالم يكتب:

اقت�صاد العراق والرهان على النفط

6
7

�أكدت قي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة� ،أن القوات
الأمني ��ة تالح ��ق عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش
الإرهابي واملتورطني بدماء العراقيني يف كل
مكان بالعامل.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة حت�س�ي�ن
اخلفاج ��ي� ،إن "الع ��راق يعم ��ل عل ��ى مقاتل ��ة
التنظيمات الإرهابية يف كل بقاع العامل".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "جمي ��ع الإرهابيني
الذين تلطخت �أيديهم بدماء العراقيني �سوف

يقدم ��ون �إىل الق�ضاء م ��ن �أجل �أخ ��ذ جزائهم
العادل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الإرهابيني اخلم�سني الذين
ت�سلمناهم م ��ن اجلانب ال�س ��وري م�ؤخر ًا هم
عراقي ��ون ،ولي�س ��ت لدين ��ا عالق ��ة ب�أ�صح ��اب
اجلن�سيات الأخرى".
�أو�ض ��ح� ،أن "جهودنا تن�صب على الإرهابيني
م ��ن العراقي�ي�ن وم ��ن ارتك ��ب جرائ ��م داخ ��ل
الب�ل�اد" ،مبين� � ًا ان "الع ��راق يتع ��اون م ��ع
كل دول الع ��امل ب�ش� ��أن مكافح ��ة الإره ��اب
ويتعاون م ��ع جميع اجلهات الت ��ي من �ش�أنها

 بغداد /ح�سين حاتم
م ��ا ي ��زال قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن
الغذائ ��ي والتنمية ،مثريا للج ��دل بالرغم
م ��ن الت�صويت عليه منذ �أكرث من �شهرين،
�إذ ع ��اد احلديث عن ��ه عند ا�ص ��دار وزارة
املالي ��ة ،التعليمات اخلا�ص ��ة ب�صالحيات
ال�صرف.
و�ص ��وّ ت جمل�س الن ��واب يف ( 8حزيران
 ،)2022عل ��ى قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ
للأمن الغذائ ��ي باملجمل ،ويهدف القانون
�إىل حتقي ��ق الأمن الغذائ ��ي وتخفيف حد
الفقر وحتقي ��ق اال�ستق ��رار املايل يف ظل
التط ��ورات العاملية الطارئ ��ة واال�ستمرار
بتق ��دمي اخلدم ��ات للمواطن�ي�ن واالرتقاء
بامل�ست ��وى املعي�ش ��ي لهم بع ��د انتهاء نفاذ
قان ��ون املوازن ��ة وخل ��ق فر� ��ص العم ��ل
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م�ساري ��ن ،امل�س ��ار الأول تنف ��ذه احلكومة
احلالي ��ة ،وامل�س ��ار الآخ ��ر تق ��وم بتنفيذه
احلكومة املقبلة وق ��د ُخ ِّ�ص�صت لها �سبعة
تريليونات و 250مليار دينار لتنفيذه".
و�أ�شار ،اىل �أن "اجلزء الأول الذي �ستقوم
احلكومة احلالية ب�صرف �أمواله �سيكون
ق�سم منه لتنمية الأقاليم ،وهي حتتاج �إىل
م�شاريع تقدم م ��ن قبل املحافظات ،وجزء
م ��ن تلك الأموال خم�ص�ص لتثبيت العقود
الذي ��ن يحتاجون �إىل تدقي ��ق معامالتهم،
وجزء خم�ص� ��ص لتعي�ي�ن � 15ألف خريج
جدي ��د ،وهذا يحت ��اج �إىل تدقيق ودرا�سة
حاجة الوزارات واالخت�صا�صات".
م ��ن جهته ،يقول م�ست�شار رئي�س الوزراء
لل�ش� ��ؤون املالي ��ة مظهر حمم ��د �صالح� ،إن
"حقيقة القان ��ون الطارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة رق ��م  2ل�سن ��ة  2022وال ��ذي

�صدر قبل �شهرين وب ��د�أ تنفيذه على وفق
التعليم ��ات الت ��ي ا�صدرته ��ا وزارة املالية
بالتعاون م ��ع وزارة التخطي ��ط ،التي مت
اعتماده ��ا قب ��ل �شه ��ر تقريب ��ا ك ��ي ي�صبح
القانون حيز التطبي ��ق وعلى وفق ا�س�س
احلوكم ��ة املالي ��ة الت ��ي ج ��اء به ��ا قانون
االدارة املالية النافذ".
و�أ�ض ��اف �صال ��ح� ،أن "هن ��اك اج ��راءات
متوا�صل ��ة يف التخ�صي� ��ص وال�ص ��رف
تخ�ص املوازنات الت�شغيلية يف الوزارات
القطاعية التي �شمله ��ا القانون والتي من
بينها وزارات ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة والتج ��ارة والرتبي ��ة
وغريه ��ا م ��ن ال ��وزارات واملحافظ ��ات
ذات ال�صل ��ة التي ج ��رى ا�ستكمال تغطية
ن�شاطاته ��ا املتعلق ��ة بالأم ��ن الغذائ ��ي او
بالدرج ��ات الوظيفي ��ة او مواجه ��ة الفقر

�أن تق ��دم معلومات عن �أي عراقي يده ملطخة
بالدماء".
ولفت اخلفاج ��ي� ،إىل ان "�إعادة هذه الوجبة
�إىل الع ��راق ج ��اءت نتيجة التع ��اون الد�ؤوب
مع اجلان ��ب ال�سوري ح�سب قاع ��دة البيانات
التي لدينا".
و�أو�ض ��ح� ،أن "العملي ��ة مت ��ت م ��ن خ�ل�ال
منف ��ذ ربيع ��ة احل ��دودي ،ومت ت�سليمه ��م م ��ن
قب ��ل الق ��وات الأمني ��ة �إىل وكال ��ة التحقيقات
واال�ستخب ��ارات" .وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل
ان ��ه "ر�سال ��ة وا�ضح ��ة نو�صله ��ا �إىل املنتمني

للتنظيم ��ات الإرهابية بق ��درة القوات الأمنية
عل ��ى الو�صول �إليهم مهما ط ��ال الزمن �أما عن
طريق االعتقال �أو القتل".
وكان الع ��راق قد ت�سلم يف وقت �سابق دفعات
م ��ن االرهابي�ي�ن الذي ��ن مت اعتقاله ��م داخ ��ل
االرا�ضي ال�سورية.
ويخ�ش ��ى مراقب ��ون م ��ن ا�ستغالل ه ��ذا امللف
الغرا� ��ض �سيا�سي ��ة ،فيم ��ا يوا�ص ��ل تنظي ��م
داع� ��ش االرهابي تهدي ��ده لل�سل ��م والأمن يف
الب�ل�اد من خ�ل�ال عملي ��ات ي�شنه ��ا بني احلني
والآخر.

التخطيط 1452 :م�شروع ًا متلكئ ًا

م�ست�شار حكومي� :إكمال تنفيذ قانون الأمن الغذائي ال�شهر المقبل
وتعظي ��م ا�ستف ��ادة العراقيني م ��ن موارد
الدول ��ة ودفع عجل ��ة التنمي ��ة وا�ستئناف
العم ��ل بامل�شروع ��ات املتوقف ��ة واملتلكئ ��ة
ب�سبب عدم التمويل وال�سري بامل�شروعات
اجلديدة ذات الأهمية.
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي بعد الت�صويت� ،أن قانون الدعم
الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمي ��ة لي�س
بدي�ل� ًا عن املوازنة ،الفت� � ًا �إىل �أن ت�شريعه
ح�صل نتيجة الظرف اال�ستثنائي احلايل.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
جمايل كوج ��ر� ،إن "قانون االمن الغذائي
دخل حي ��ز التنفيذ حلظة اق ��راره" ،مبينا
�أن "احلك ��م عل ��ى القان ��ون بالف�ش ��ل قب ��ل
النظ ��ر اىل نتائج ��ه غ�ي�ر دقي ��ق وغ�ي�ر
من�صف".
و�أ�ض ��اف كوج ��ر ،ان "القانون يكون على

�أعلن ��ت وزارة ال�صحة� ،أن املوقف الوبائ ��ي لفايرو�س احلمى النزفية
يق�ت�رب من الـ  300حالة منذ بداية العام احل ��ايل ،الفتة �إىل �أن ن�سبة
الوفاة لأ�صح ��اب الإ�صابات ال�شدي ��دة الذين يراجع ��ون امل�ست�شفيات
مت�أخري ��ن تك ��ون بنح ��و  ،90%م�ؤك ��دة �أن الوقاي ��ة م ��ا زالت دون
امل�ستوى املطلوب مع ا�ستمرار ظاهرة اجلزر الع�شوائي ،م�شددة على
�أن جميع املحافظات �سجلت �إ�صابات بهذا املر�ض.
وق ��ال املتحدث با�سم الوزارة �سيف الب ��در� ،إن "�آخر �إح�صائية وردت
م ��ن دائرة ال�صحة العامة تظهر ت�سجي ��ل � 295إ�صابة م�ؤكدة باحلمى
النزفية منذ بداية العام احلايل".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن " 53حالة منه ��ا انتهت �إىل الوف ��اة" ،مو�ضح ًا �أن
"ذي ق ��ار تت�ص ��در عدد الإ�صاب ��ات بـ  127حالة  30منه ��ا انتهت �إىل
الوفاة بعدها ت�أتي مي�سان ووا�سط واملثنى وبابل".
و�شدد ،على �أن "جمي ��ع املحافظات العراقية �سجلت �إ�صابات باحلمى
النزفي ��ة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "املر�ض خطري جد ًا وع ��دد الإ�صابات احلايل
غري م�سبوق منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي".
و�أ�ش ��ار الب ��در� ،إىل �أن "خط ��اب وزارة ال�صح ��ة ب�ش ��كل يوم ��ي وبكل
الأ�سالي ��ب �أك ��د على خطورة هذا املر�ض" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ن�سبة الوفاة
به عالية للغاية ،وهذا �أمر ينبغي على الكافة معرفته".

العمليات الم�شتركة :نالحق الإرهابيين في كل العالم
 بغداد /المدى

عالء المفرجي يكتب:

�سلمان ر�شدي ..لم ي�سلم
من الطعن واالختباء

�أف ��ادت وكال ��ة �أنب ��اء �أمريكية ب�أن املرجعي ��ة الدينية قلق ��ة �إزاء الأزمة
ال�سيا�سي ��ة يف العراق بني التيار ال�صدري والإطار التن�سيقي ،م�ؤكدة
عدم وقوفها مع طرف على ح�ساب الآخر ،الفتة اىل �أن تدخلها �سيكون
يف حال ��ة جتاوزت اخلالفات احلدود احلمراء التي ت�شتمل على �إراقة
الدماء وحماوالت �إزالة ما ينظر اليه ك�أ�س�س الدميقراطية.
وذك ��ر تقرير لوكال ��ة (ا�سو�شييتدبر� ��س) ترجمته (امل ��دى)� ،أن "�أزمة
الع ��راق ال�سيا�سي ��ة م ��ا ت ��زال ت ��راوح يف مكانه ��ا دون �أي م�ؤ�شر على
انفراجه ��ا بعد مرور �أ�سابيع على اقتح ��ام اتباع زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر للربملان".
وتابع التقرير� ،أن "ذلك على الرغم من ت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي ب�ش�أن
ا�ستم ��رار حال ��ة االن�س ��داد ال�سيا�سي ال ��ذي �أ�ضعف حكوم ��ة ت�صريف
اعمال البالد �أكرث وعدم قدرتها على توفري خدمات �أ�سا�سية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "القطب�ي�ن ال�شيعي�ي�ن املتناف�س�ي�ن يف الب�ل�اد م ��ا زاال
ا�س�ي�ري مناف�س ��ة ال نتيج ��ة من ورائه ��ا ،يف وقت تقف في ��ه املرجعية
العليا على م�سافة واحدة من االثنني".
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "املئات من اتب ��اع ال�صدر ما زاولوا حلد االن
معت�صم�ي�ن خارج بناية املجل�س الت�شريعي ،وهم م�ستعدون للت�صعيد
�إذا مل تتم تلبية مطالبهم".

بتو�سي ��ع الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ف�ض ًال عن
تخ�صي�صات املزارع�ي�ن وفروقات ا�سعار
الوق ��ود او الغ ��از والكهرب ��اء امل�ست ��ورد
والبطاق ��ة التمويني ��ة وكلف ��ة التو�س ��ع
بربناجمها".
و�أ�شار ،اىل ان "هناك تخ�صي�صات ذهبت
اىل املحافظ ��ات وال ��وزارات لل�س�ي�ر يف
تنفي ��ذ امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة املتوقف ��ة
التي حددها القانون ،وهناك تخ�صي�صات
تتعل ��ق بالدرجات الوظيفي ��ة والتعيينات
اجلدي ��دة ذهب ��ت اىل جمل� ��س اخلدم ��ة
االحت ��ادي والتي تتعل ��ق باالخت�صا�صات
التي �أعلن عنها".
ولف ��ت اىل ،ان "القان ��ون يف مرحل ��ة
التطبي ��ق و�أرى ان ��ه يف نهاية �شهر ايلول
املقب ��ل رمب ��ا �سيكتم ��ل القان ��ون بتحقيق
اهدافه يف التخ�صي�ص والتنفيذ".

 بغداد /نب�أ م�شرق
�أقرت وزارة التخطيط� ،أم�س االحد ،بوجود  1452م�شروع ًا متوقف ًا يف العراق،
وعزت ذلك لأ�سباب مالية و�أخرى تتعلق بالتعاقدات ،م�شرية �إىل �أن البع�ض من
امل�شكالت ب�ش�أن هذه امل�شاريع قد و�صل �إىل الق�ضاء من �أجل ح�سمها ،مو�ضحة �أن
ت�أمني �أموالها يكون من موازنات الأعوام ال�سابقة.
وقال املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،إن
"امل�شاريع املتلكئة و�صل عددها �إىل  1452م�شروع ًا من �أ�صل �أكرث من 6300
م�شروع على قيد التنفيذ ،ت�سمى امل�شاريع امل�ستمرة".
و�أ�ضاف الهنداوي� ،أن "امل�شاريع املتلكئة ت�شمل جماالت خمتلفة ،و�أ�سباب توقفها
خمتلفة ،البع�ض منها يرتبط بقلة التخ�صي�صات املالية خالل املدة املا�ضية".
و�أ�شار� ،إىل �أن "البع�ض االخر مرتبط بالتعاقدات بني اجلهة امل�ستفيدة واجلهة
املنفذة ،ويح�صل هناك خلل يف العقد املربم".
و�شدد الهنداوي ،على �أن "هذا اخللل ي�ؤدي �إىل تلك�ؤ �أو ت�أخر امل�شروع" ،مبين ًا ان
"بع�ض اخلالفات ب�ش�أن هذه امل�شاريع قد و�صلت �إىل الق�ضاء من �أجل ح�سمها".
ويوا�صل ،ان "وزارة التخطيط وبقدر تعلق الأمر بها ف�أنها حري�صة على معاجلة
جميع امل�شكالت التي تواجه هذه امل�شاريع واالنتهاء وا�ستئناف العمل بها
وا�ستبعاد امل�شاريع التي ال ميكن العمل بها".
 التفا�صيل �ص2
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موقف احلمى النزفية يقرتب من الـ  300حالة
�شملت جميع املحافظات
كل ما هو من ��اط بها بال�ش ��كل المنا�سب
�سواء عل ��ى �صعيد ت�شخي� ��ص الحاالت
�أو تقدي ��م الرعاي ��ة الطبي ��ة والدليل هو
الن�سب العالية من ال�شفاء رغم خطورة
المر�ض".
وم�ض ��ى الب ��در� ،إل ��ى �أن "تقوي� ��ض
الفايرو� ��س مرتب ��ط بوج ��ود �إجراءات
جدي ��ة يت ��م تنفيذها م ��ن الجه ��ات كافة
بم�شارك ��ة و�سائ ��ل االع�ل�ام والفعاليات
الدينية وال�شعبية والمجتمعية".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر مدير �شعب ��ة ال�سيطرة
عل ��ى الأمرا� ��ض الوبائي ��ة ف ��ي ذي ق ��ار
حي ��در حنتو� ��ش ،ان "الموق ��ف ب�ش� ��أن
الحم ��ى النزفي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة خطير
للغاي ��ة ،وذي ق ��ار تت�ص ��در المحافظات
العراقي ��ة �س ��واء عل ��ى �صعي ��د ع ��دد
الإ�صابات �أو الوفيات".
وتاب ��ع حنتو� ��ش� ،أن "الإ�صابات بد�أت
بالت�صاعد منذ منت�صف العام الما�ضي،
وه ��ذا �أمر ي�ستدعي التدخل ال�سريع من
مختلف الجه ��ات ذات العالق ��ة ،ال�سيما
في محافظة ذي قار".
وح ��ذر ،م ��ن "ا�ستمرار تف�ش ��ي المر�ض
ال�سيم ��ا خ�ل�ال مو�س ��م الأعي ��اد ال ��ذي
يكث ��ر في ��ه نح ��ر اال�ضاح ��ي ،وبالتال ��ي
ينبغ ��ي االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائية
ب�ش ��كل حرفي لتالفي خط ��ورة الموقف
وبخالفه ف�أن اال�صابات يمكن �أن تخرج
عن ال�سيطرة".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة ق ��د ذك ��رت في
وقت �سابق ان حاالت الإ�صابة بالحمى
النزفي ��ة مح ��دودة وتح ��ت ال�سيط ��رة
وتتم متابعته ��ا مع الت�أكيد على االلتزام
بالتوجيه ��ات ال�صحية ،داعي ��ة و�سائل
االع�ل�ام ومواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
الى ن�ش ��ر التثقيف والتوعي ��ة ال�صحية
ع ��ن المر�ض وطرق انت�ش ��اره والوقاية
من ��ه وعدم تناقل االخب ��ار والمعلومات
من غير م�صادرها المعنية المخولة.

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أن املوقف الوبائي لفايرو�س
احلمى النزفية يقرتب من الـ  300حالة منذ بداية
العام احلايل ،الفتة �إىل �أن ن�سبة الوفاة لأ�صحاب
الإ�صابات ال�شديدة الذين يراجعون امل�ست�شفيات
مت�أخرين تكون بنحو  ،%90م�ؤكدة �أن الوقاية ما
زالت دون امل�ستوى املطلوب مع ا�ستمرار ظاهرة
اجلزر الع�شوائي ،م�شددة على �أن جميع املحافظات
�سجلت �إ�صابات بهذا املر�ض.
 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �سيف
الب ��در� ،إن "�آخ ��ر �إح�صائي ��ة وردت من
دائ ��رة ال�صح ��ة العام ��ة تظه ��ر ت�سجيل
� 295إ�صاب ��ة م�ؤك ��دة بالحم ��ى النزفية
منذ بداية العام الحالي".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن " 53حال ��ة منه ��ا
انته ��ت �إل ��ى الوفاة" ،مو�ضح� � ًا �أن "ذي
قار تت�صدر عدد الإ�صابات بـ  127حالة
 30منها انتهت �إل ��ى الوفاة بعدها ت�أتي
مي�سان ووا�سط والمثنى وبابل".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "جمي ��ع المحافظ ��ات
العراقي ��ة �سجل ��ت �إ�صاب ��ات بالحم ��ى
النزفية" ،الفت ًا �إلى "المر�ض خطير جد ًا
وع ��دد الإ�صابات الحالي غي ��ر م�سبوق
منذ ت�سعينيات القرن الما�ضي".
و�أ�ش ��ار الب ��در� ،إلى �أن "خط ��اب وزارة
ال�صحة ب�ش ��كل يومي وب ��كل الأ�ساليب
�أك ��د على خط ��ورة هذا المر� ��ض" ،الفت ًا
�إل ��ى �أن "ن�سبة الوفاة ب ��ه عالية للغاية،
وهذا �أمر ينبغي على الكافة معرفته".
ولفت� ،إل ��ى �أن "ن�سبة الوف ��اة بالن�سبة
للمري� ��ض ال ��ذي يراج ��ع الم�ؤ�س�س ��ات
ال�صحية في مراح ��ل مت�أخرة ت�صل �إلى
� %90أو �أكثر من ذلك".

وذه ��ب الب ��در� ،إل ��ى �أن "الت�شخي� ��ص
�إذا ح�ص ��ل ف ��ي مرحل ��ة مبك ��رة وخالل
الأ�سب ��وع الأول ،تك ��ون ن�سب ��ة النجاة
عالية جد ًا".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "االعرا� ��ض الأولي ��ة
للإ�صاب ��ة تتمث ��ل بالحم ��ى وارتف ��اع
درج ��ات الح ��رارة و�آالم ف ��ي مناط ��ق
مختلف ��ة م ��ن الج�سم ،وه ��ذه االعرا�ض
م�شترك ��ة م ��ع الكثي ��ر م ��ن االمرا� ��ض
الأخرى ف� ً
ضال عن المغ�ص المعوي".
ويوا�ص ��ل المتح ��دث با�س ��م وزارة
ال�صح ��ة� ،أن "المرحل ��ة الثاني ��ة وه ��ي
الأخط ��ر تتمث ��ل بالن ��زف م ��ن فتح ��ات
الج�سم ،وهنا �ستك ��ون خيارات العالج
محدودة ج ��د ًا ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت لدى
المري�ض م�شكالت �صحية".
و�أو�ض ��ح الب ��در ،ان "ه ��ذا المر�ض هو
فايرو�س ��ي ال يوج ��د ل ��ه ع�ل�اج �أو لقاح
فعّال للإن�سان �أو الحيوان لغاية الوقت
الحالي".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الوقاي ��ة م ��ن الحم ��ى
النزفي ��ة �سهل ��ة ج ��د ًا خ�صو�ص� � ًا و�أن
الفايرو� ��س ي�سته ��دف فئ ��ات مهني ��ة
معينة وهم مرب ��ي الما�شية والجزارين
بالدرجة الأ�سا�س".
ون ��وه الب ��در� ،إل ��ى �أن "جه ��ود الجهات

العراق يوا�صل ت�سجيل املزيد من اال�صابات باحلمى النزفية
المعني ��ة الر�سمي ��ة وغي ��ر الر�سمي ��ة ما
زال ��ت دون الم�ستوى ،ونح ��ن ال نرمي
الم�س�ؤولية على الآخرين ،لكننا نو�ضح
الحقيقة �أمام الر�أي العام".
وبي ��ن� ،أن "م�س�ؤوليتن ��ا ت�شخي� ��ص
الح ��االت وتقدي ��م الرعاي ��ة الطبي ��ة
للم�صابي ��ن� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى التثقي ��ف
بال�شراك ��ة مع و�سائل االع�ل�ام" ،م�ؤكد ًا
ان "�أكث ��ر من ن�ص ��ف الإ�صابات التي تم
ت�سجيلها قد تماثلت لل�شفاء".

وزاد� ،أن "مكافح ��ة الح�ش ��رة الناقل ��ة
للفايرو� ��س وه ��ي (الق ��راد) تق ��ع م ��ن
م�س�ؤولي ��ة وزارة الزراع ��ة" ،متابع� � ًا
�أن "متابع ��ة الذب ��ح الع�شوائ ��ي تق ��ع
عل ��ى عات ��ق الجه ��ات الأمني ��ة و�أمان ��ة
بغ ��داد والجهات البلدي ��ة والمحلية في
المحافظات".
و�أورد الب ��در� ،أن "العراقيي ��ن م ��ا
زال ��وا ي�شاه ��دون قطع ��ان الما�شية في
ال�ش ��وارع" ،مبين� � ًا ان "كثرة الإ�صابات

ف ��ي محافظ ��ات معينة ينبغ ��ي �أن تحدد
�أ�سبابه ��ا جه ��ات متع ��ددة مخت�ص ��ة
بالجان ��ب البيئ ��ي والوبائي ��ات ،لكنني
�أعتق ��د �أن ذل ��ك يع ��ود �إل ��ى �ضع ��ف
الإجراءات الوقائية".
وذكر� ،أن "الحمى النزفية لي�ست مر�ض ًا
جدي ��د ًا عل ��ى العراقيين ،وه ��و متوطن
لدين ��ا من ��ذ �سبعينيات الق ��رن الما�ضي،
و�سنوي� � ًا ت�سج ��ل لدين ��ا ا�صاب ��ات لكن
الزيادة ق ��د ح�صلت نتيجة عدم االلتزام

"هيئة الأنواء" ال تملك م�ؤ�شرات عن طبيعة ال�شتاء المقبل

متنبئون جويون :العراق مقبل على كارثة مناخية ب�سبب ارتفاع احلرارة
 بغداد /م�صطفى الجوراني
�شهد الع ��راق ارتفاع ًا ملحوظ� � ًا في درجات
الح ��رارة هذا العام على نح ��و غير متوقع،
مم ��ا ينذر بتعر�ض الب�ل�اد �إلى تغير مناخي
كبي ��ر خ�صو�ص� � ًا بع ��د انق�ض ��اء ال�شت ��اء
الما�ضي ب�شكل جاف دون امطار غزيرة.
م�ؤ�شرات خطيرة
وف ��ي ه ��ذا ال�صدد يق ��ول المتنب ��ئ الجوي
�ص ��ادق عطي ��ة خ�ل�ال حديث ��ه ل� �ـ (المدى)،
"رغم ارتفاع درجات الحرارة خالل ف�صل
ال�صي ��ف الحالي وتج ��اوز المعدل في دول
عدي ��دة منه ��ا دول �أوروبي ��ة� ،إال �أن دوال
مثل العراق والكوي ��ت ومدن غربي �إيران،
تعاني منذ �سنوات من ارتفاع غير م�سبوق
في درجات الحرارة".
و�أ�ضاف عطي ��ة� ،أن "ارتفاع معدل درجات
الح ��رارة ط ��وال �أي ��ام ال�صي ��ف م�ؤ�ش ��ر
خطي ��ر" ،م�ستط ��رد ًا بالقول "ه ��ذا يتطلب
وب�ص ��ورة عاجلة تعاونا حكوميا وت�شكيل
لج ��ان متخ�ص�ص ��ة واجبه ��ا ت�شخي� ��ص
الم�ش ��كالت و�إيج ��اد الحلول الت ��ي ت�ساهم

ف ��ي التقليل م ��ن ه ��ذا االرتف ��اع لل�سنوات
المقبلة".
وتاب ��ع المتنب ��ئ الج ��وي" ،من ��اخ العراق
يعتب ��ر مناخ ًا ح ��ار ًا �صيف� � ًا ،و�أن االرتفاع
المتوال ��ي ف ��ي درج ��ات الح ��رارة خ�ل�ال
ال�سنوات الأخيرة ،ناتج عن تدهور البيئة
في العراق ،و�أ�سباب ��ه عدم وجود م�شاريع
بيئي ��ة حقيقي ��ة و�إدارة فني ��ة تعتم ��د عل ��ى
خب ��راء ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ،وزي ��ادة كثافة
ال�س ��كان دون وجود قان ��ون تحديد الن�سل
وهذا تتبعه زيادة الم�ساكن والع�شوائيات
وزيادة ا�ستهالك الكهرباء والأنقا�ض".
وبح�س ��ب عطي ��ة ،ف� ��إن "تناق� ��ص الموارد
المائي ��ة النات ��ج عن قط ��ع الرواف ��د و�إقامة
ال�س ��دود و�شح ��ة الأمط ��ار وم ��ا نت ��ج عنه
م ��ن تقل� ��ص الم�ساح ��ات الخ�ض ��راء يق ��ع
�ضم ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي تق ��ف وراء الأزمة
المناخي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "حكوم ��ات دول
العال ��م المتح�ضرة تتجه نح ��و اال�ستخدام
الأمث ��ل ل ��كل م ��ا ه ��و �صدي ��ق للبيئ ��ة م ��ن
�ضمنها �إ�صدار قوانين (ملزمة) للتقليل من
التلوث".
وخت ��م عطي ��ة ،حديث ��ه بالق ��ول �إن "م ��ا

تحمل ��ه ال�سن ��وات القادمة م ��ن تقلبات في
من ��اخ الع ��راق ح�س ��ب الواق ��ع والبح ��وث
والدرا�س ��ات ربم ��ا يكون �أ�ش ��د ،وقد تكون
هناك تقلبات مناخي ��ة متطرفة �أقل ما يقال
عنه ��ا (كارثة مناخي ��ة) ال يمك ��ن معالجتها
و�ستلقي ب�آثارها لأجيال و�أجيال".
�أ�سباب االرتفاع
م ��ن جانبه ،ق ��ال مدير �إعالم هيئ ��ة الأنواء
الجوية عامر الجابري� ،إن "العراق تعر�ض
�إلى م ��ا ي�سمى بـ (جمرة القيظ) ،منذ الأيام
الأخيرة من �شهر تموز ،وت�ستمر �إلى الثلث
الأول م ��ن �شه ��ر �آب الجاري ،وه ��ي تمتاز
بارتفاع كبير في درج ��ات الحرارة وزيادة
في الرطوبة مع الرياح ال�ساخنة".
و�أ�ض ��اف الجاب ��ري ،خ�ل�ال حديث ��ه ل� �ـ
(الم ��دى)� ،أن "كثرة المناط ��ق التي تعاني
الت�صحر في الع ��راق والأزمة المائية التي
ت�ض ��رب الب�ل�اد مع زي ��ادة ه�شا�ش ��ة التربة
وقلة الم�ساحات الخ�ضراء جميعها �أ�سباب
كانت وراء الأزم ��ة المناخية التي تتعر�ض
لها البالد" .و�أ�شار �إلى �أن "هناك �إجراءات
اتخذتها بع�ض الدول في المنطقة لمواجهة
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الأزم ��ة الحراري ��ة مثل الح ��زام الأخ�ضر"،
الفت� � ًا �إل ��ى �أن "الهيئ ��ة لي�س ��ت لديه ��ا �أي ��ة
توقعات ب�ش� ��أن ف�صل ال�شتاء المقبل وكيف
�سيكون الطق�س فيه".
مناخ �صحراوي
�إل ��ى ذلك ،يرى المتنبئ الجوي عماد كريم،
خ�ل�ال حديثه ل� �ـ (المدى)� ،أن "م ��ن المعتاد
في كل عام ت�سجي ��ل درجات حرارة تقارب
درج ��ة الـ  50في مناخ الع ��راق وخ�صو�ص ًا
في مناط ��ق جنوبي وو�س ��ط العراق حيث
يعتبر حالي ًا مناخا �شبه �صحراوي".
و�أ�ض ��اف كري ��م� ،أن "درج ��ات الح ��رارة
الم�سجل ��ة ه ��ي لدرجة ح ��رارة اله ��واء في
الظ ��ل وفق� � ًا لموا�صف ��ات قيا�سي ��ة عالمية،
ولي�س تحت �أ�شعة ال�شم�س مبا�شرة".
و�أ�شار �إلى �أن "�صيف العراق بطبيعته حار
كون الب�ل�اد تفتقر لوجود الغط ��اء النباتي
ال ��ذي يقلل م ��ن درج ��ات الح ��رارة" ،مبين ًا
�أن "الت�سجي�ل�ات المناخية ف ��ي ثمانينيات
و�سبعينيات القرن الما�ضي �شهدت ت�سجيل
هكذا درج ��ات حرارة خم�سينية ،لكن لفترة
زمنية ق�صي ��رة و�صلت �إلى يوم �أو يومين،
�أما ف ��ي ال�سنوات ال� �ـ  10الما�ضية بات من
الطبيع ��ي ا�ستمرار ت�سجي ��ل هكذا درجات
بتكرار يمتد �إلى �أ�سابيع".
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ،يفقد
الع ��راق الي ��وم حوال ��ي  25000هكتار من
الأرا�ض ��ي ال�صالحة للزراعة �سنويا ب�سبب
الت�صح ��ر ،ومن المتوق ��ع �أن ت�صبح �أجزاء
من البالد غير �صالحة لل�سكن خالل العقود
المقبلة .هذا وحذر مخت�صون في ال�ش�ؤون
البيئية والمائية ف ��ي كرد�ستان من مخاطر
وا�سعة وحقيقية تهدد الأمن المائي للعراق
والإقلي ��م ،داعي ��ن �إل ��ى الإ�س ��راع بالعم ��ل
و�إيج ��اد حل ��ول ناجع ��ة لأزم ��ة الجف ��اف،
مقترحي ��ن ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه تخ�صي� ��ص
ميزانية لهذا الأم ��ر للع�شرين �سنة المقبلة،
خ�صو�ص ��ا و�أن الع ��راق الخام� ��س ،عالمي ًا
�ضم ��ن �أكث ��ر ال ��دول ت�ض ��رر ًا م ��ن التغي ��ر
المناخي.
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بالإجراءات الوقائية".
وتح ��دث الب ��در ،ع ��ن "لج ��ان حكومية
م�شترك ��ة موج ��ودة ب�ش� ��أن االمرا� ��ض
الم�شترك ��ة بي ��ن االن�س ��ان والحي ��وان،
وا�ستطالع ��ات دوري ��ة ف ��ي كل �سن ��ة"،
داعي� � ًا "و�سائل االعالم �إل ��ى بذل الجهد
الكاف ��ي ال ��ذي يتما�ش ��ى م ��ع خط ��ورة
الموقف الوبائي ونتطلع �إلى المزيد من
العمل من �أجل ن�شر الوعي ال�صحي".
ويوا�ص ��ل� ،أن "وزارة ال�صح ��ة تعم ��ل

متويلها من موازنات الأعوام املا�ضية

التخطيط 1452 :م�شروع ًا متلكئ ًا لأ�سباب
مالية وتعاقدية
 بغداد /نب�أ م�شرق

�أقرت وزارة التخطيط� ،أم�س االحد،
بوجود  1452م�شروع ًا متوقف ًا في
العراق ،وعزت ذلك لأ�سباب مالية
و�أخرى تتعلق بالتعاقدات ،م�شيرة �إلى
�أن البع�ض من الم�شكالت ب�ش�أن هذه
الم�شاريع قد و�صل �إلى الق�ضاء من �أجل
ح�سمها ،مو�ضحة �أن ت�أمين �أموالها يكون
من موازنات الأعوام ال�سابقة.

وقال المتحدث با�س ��م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في
ت�ص ��ريح �إل ��ى (المدى)� ،إن "الم�ش ��اريع المتلكئة و�ص ��ل
عدده ��ا �إلى  1452م�ش ��روع ًا من �أ�ص ��ل �أكث ��ر من 6300
م�شروع على قيد التنفيذ ،ت�سمى الم�شاريع الم�ستمرة".
و�أ�ض ��اف الهن ��داوي� ،أن "الم�شاري ��ع المتلكئ ��ة ت�شم ��ل
مج ��االت مختلف ��ة ،و�أ�سب ��اب توقفه ��ا مختلف ��ة ،البع�ض
منه ��ا يرتب ��ط بقل ��ة التخ�صي�ص ��ات المالية خ�ل�ال المدة
الما�ضي ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "البع� ��ض االخ ��ر مرتب ��ط
بالتعاق ��دات بي ��ن الجه ��ة الم�ستفي ��دة والجه ��ة المنفذة،
ويح�صل هناك خلل في العقد المبرم".
و�ش ��دد الهنداوي ،عل ��ى �أن "هذا الخلل ي� ��ؤدي �إلى تلك�ؤ
�أو ت�أخ ��ر الم�شروع" ،مبين ًا ان "بع� ��ض الخالفات ب�ش�أن
هذه الم�شاريع قد و�صلت �إلى الق�ضاء من �أجل ح�سمها".
ويوا�ص ��ل ،ان "وزارة التخطي ��ط وبق ��در تعل ��ق الأم ��ر
به ��ا ف�أنها حري�صة عل ��ى معالجة جمي ��ع الم�شكالت التي
تواجه ه ��ذه الم�شاريع واالنته ��اء وا�ستئناف العمل بها
وا�ستبع ��اد الم�شاري ��ع الت ��ي ال يمكن العم ��ل بها" .ولفت
الهن ��داوي� ،إل ��ى �أن "هن ��اك �إج ��راءات �شملت ع ��دد ًا من
الم�شاري ��ع ،فقد كان لدينا �أكثر من  52م�ست�شفى متوقف
في عموم العراق ب�سع ��ات �سريرية مختلفة تتراوح بين
� 50إلى � 600سرير".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ونوه� ،إل ��ى "لجنة تم ت�شكيلها برئا�س ��ة وزير التخطيط
خال ��د النجم قامت بدار�سة كل حالة م�ست�شفى على حدة،
وعالجت الق�سم الأكبر من هذا العدد".
وتح ��دث الهن ��داوي ،ع ��ن "معالجة الم�ش ��كالت الخا�صة
بنح ��و  33م�ست�شفى وتم ا�ستئن ��اف العمل بها والبع�ض
منها قد انجز و�سيت ��م ت�سليمها �إلى وزارة ال�صحة خالل
وق ��ت قري ��ب" .و�أك ��د" ،ع ��دم �إمكاني ��ة �إ�ضاف ��ة م�شاريع
جدي ��دة في الوق ��ت الحال ��ي ب�سبب عدم وج ��ود موازنة
للع ��راق تتول ��ى تخ�صي� ��ص الأم ��وال الالزم ��ة لإدراج
م�شاريع جديدة ،ونحن نتحدث اليوم فقط عن الم�شاريع
الم�ستم ��رة التي ت ��م ادراجها ومغطاة مالي� � ًا من قوانين
الموازنة لل�سنوات ال�سابقة" .وم�ضى الهنداوي� ،إلى �أن
"تمويل هذه الم�شاريع يكون بح�سب الن�سب المنجزة،
مرحلة تلي الأخرى وتخ�صي�صاتها م�ؤمنة".
�إل ��ى ذل ��ك� ،أف ��اد الخبي ��ر االقت�ص ��ادي من ��ار العبيدي في
حدي ��ث �إل ��ى (المدى) ،ب� ��أن "ج ��زءا م ��ن الم�شاريع �شهد
�إنفاق �أموال كبيرة لكن ن�سب الإنجاز كانت متدنية".
وتاب ��ع العبيدي� ،أن "تل ��ك الم�شاريع بحاج ��ة �إلى �إعادة
تقييم وو�ضع موازنة خا�صة بها" ،الفت ًا �إلى �أن "العراق
بحاجة �إلى رفع �سقف الموازنة اال�ستثمارية لكن نتيجة
ارتف ��اع الم�صروف ��ات الت�شغيلي ��ة غي ��ر ق ��ادرة على رفع
الجان ��ب اال�ستثماري في الموازن ��ات المختلفة للأعوام
الما�ضي ��ة" .ور�أى� ،أن "هذي ��ن ال�سببي ��ن يقف ��ان وراء
تلك�ؤ الم�شاري ��ع في الدولة العراقي ��ة ل�سنوات طويلة".
وكان رئي� ��س مجل�س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي قد �أكد
خالل جل�س ��ة الحكومة الأ�سبوع الما�ضي� ،أن "الحكومة
تمكن ��ت من تذليل الكثي ��ر من الم�ش ��اكل ،و�إحياء العديد
م ��ن الم�شاري ��ع المتلكئة الت ��ي ُخطط لها من ��ذ �سنوات"،
ولف ��ت �إلى �أن "غياب الموازنة ق ��د �أثر في �أداء الحكومة
وخططها ف ��ي تنفيذ الم�شاريع الحيوي ��ة التي ت�صب في
خدمة المواطن".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن مراقبي ��ن تحدث ��وا ع ��ن وجود ع ��دد كبير
م ��ن الم�شاري ��ع المتلكئ ��ة ف ��ي الع ��راق ،و�أرجع ��وا ذل ��ك
�إل ��ى �أ�سب ��اب عدي ��دة �أبرزه ��ا الف�س ��اد وانع ��دام الرقابة
م ��ن الجه ��ات المخت�ص ��ة ،داعين �إل ��ى محا�سب ��ة الجهات
الم�س�ؤول ��ة عن ه ��ذا التعطيل ال�سيم ��ا و�أن البع�ض منها
يم�س حياة المواطنين بنحو مبا�شر ويتعلق بالخدمات
ال�صحية والمياه والمجاري والكهرباء.
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سياسة

«وزير القائد» يحدد  3خ�صوم من الإطار التن�سيقي وي�ستثني العامري

ال�صدريون :بيان «الق�ضاء» ب�ش�أن حل البرلمان مقدمة لقبول الدعوى في «االتحادية»
 زعيم الفتح يبد�أ جولة المفاو�ضات الأخيرة من كرد�ستان بعد لقاء الحلبو�سي
 بغداد /تميم الح�سن

يميل التيار ال�صدري لالعتقاد ب�أنه
�سيربح جولة حل البرلمان على الرغم
من ان مجل�س الق�ضاء الأعلى اعطى
مقدمات تقول عك�س ذلك.
ونفى المجل�س ،وهو اعلى �سلطة ق�ضائية
في البالد ،امتالكه �صالحيات لحل
البرلمان وفق طلب �سابق لزعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر.

بارزاني ي�ستقبل العامري �أم�س في اربيل
ورغ ��م ذل ��ك يبق ��ى ال�صدري ��ون يعول ��ون عل ��ى
ق ��رار مرتق ��ب قد ي�ص ��در باي وقت م ��ن املحكمة
االحتادي ��ة ،قب ��ل نف ��اد “مهل ��ة ال�ص ��در” والتي
تنتهي بنهاية اال�سبوع احلايل.
باملقاب ��ل ب ��د�أ “االط ��ار التن�سيق ��ي” جول ��ة
مفاو�ض ��ات -ي�ش ��كك بع� ��ض االطاري�ي�ن يف
جدواه ��ا -يف حماول ��ة �أخ�ي�رة قب ��ل انط�ل�اق
“مليونية” دعا اليها ال�صدر يف بغداد.
وي�سرب االطاريون معلوم ��ات عن احتمال لقاء
يج ��ري قب ��ل نهاية “مهل ��ة ال�ص ��در” بني االخري
وه ��ادي العامري زعي ��م الفتح ،املكل ��ف ب�إجراء
املفاو�ضات.

وتزي ��د فر� ��ص العامري يف لق ��اء زعي ��م التيار،
خ�صو�صا مع حتدي ��د “وزير القائد” املقرب من
ال�ص ��در خ�صومه من ال�شيع ��ة ب�شكل وا�ضح يف
االزم ��ة االخ�ي�رة ،م�ستثني ��ا منهم زعي ��م منظمة
بدر.
وهاج ��م “وزي ��ر القائ ��د” وه ��و �صال ��ح حمم ��د
العراق ��ي يف تغري ��دة على “توت�ي�ر” � 3أطراف
م ��ن الإطار وهم :تي ��ار احلكمة ،دول ��ة القانون،
والع�صائب (كتلة �صادقون).
وق ��ال يف التغريدي ��ة موجه� � ًا كالم ��ه للإط ��ار
التن�سيق ��ي“ :ال �أظنكم (�صادق ��ون) وال تريدون
(دولة القان ��ون) وال تريدون التعامل بـ (حكمة)

حملة تنمية وتطوير �شاملة ت�شهدها
والية جامو وك�شمير الهندية

وما زلتم تهتفون بالتبعية.”..
و�أ�ضاف العراقي م�ستع ً
ريا عبارات م�شهورة من
عم ��ار احلكيم زعي ��م احلكم ��ة“ :ال �أظنكم قاعدة
(عري�ضة) وال تيار (وا�سع)”.
واته ��م العراق ��ي تل ��ك املجموع ��ة بالق ��ول“ :بل
�أنت ��م تخو�ضون م ��ع �شعبكم (�ص ��راع الوجود)
وهيهات �أن ي�ستمر ف�ســادكم”.
وا�ستعر� ��ض املق ��رب م ��ن ال�ص ��در  7مواق ��ف ل� �ـ
“االطاري�ي�ن” يف االزم ��ة االخ�ي�رة و�صفه ��ا بـ
“فر�ض ارادات”.
و�أبرز ما ذكره العراقي هي عبارة “ما ننطيها”
وه ��ي م ��ن �أ�شهر عب ��ارات زعي ��م دول ��ة القانون

نوري املالكي اثناء �سعي االخري لوالية ثالثة.
وع ��رج العراق ��ي عل ��ى “تظاه ��رات االطاريني”
الت ��ي اعرت�ض ��وا فيها عل ��ى نتائ ��ج االنتخابات،
وعده ��ا “فر� ��ض �إرادات” �ش�أنها �ش� ��أن “ق�صف
اربيل واالنبار بال�صواريخ” بعد اعالن حتالف
“انقاذ وطن”.
وج ��اءت تغري ��دة العراق ��ي بع ��د وق ��ت ق�ص�ي�ر
م ��ن بيان جمل� ��س الق�ض ��اء الذي �أك ��د اتفاقه من
جه ��ة مع ال�ص ��در يف “ت�شخي� ��ص �سلبية الواقع
ال�سيا�س ��ي” واختالفه معه يف ع ��دم قدرته على
حل الربملان.
ويقل ��ل نائ ��ب �ص ��دري �ساب ��ق م ��ن ر�أي جمل�س

الق�ضاء االخري ،ويق ��ول يف حديث مع (املدى):
“ننتظر ر�أي املحكمة االحتادية”.
واعت�ب�ر النائب ان كالم جمل� ��س الق�ضاء االخري
ه ��و “مقدم ��ات لقب ��ول الدع ��وى يف املحكم ��ة
االحتادي ��ة ولي� ��س العك�س الن جمل� ��س الق�ضاء
�أكد بان االمر لي�س م ��ن �صالحياته واراد اخالء
م�س�ؤوليته”.
وق ��ال الق�ض ��اء يف بي ��ان �صب ��اح �أم� ��س ،بان ��ه
ناق�ش طل ��ب زعيم التيار ال�صدري اخلا�ص بحل
جمل�س النواب وانه“ :يتفق مع ال�صدر” ب�سبب
اخلروقات الد�ستورية.
وا�ضاف البيان باملقابل انه“ :ال ميلك ال�صالحية
حللجمل�س النواب ذلك ان مهام جمل�س الق�ضاء
( )...تتعلق ب�إدارة الق�ضاء فقط”.
ودع ��ا املجل�س يف خت ��ام البي ��ان “كافة اجلهات
ال�سيا�سي ��ةواالعالمية اىل ع ��دم زج الق�ضاء يف
اخل�صومات واملناف�سات ال�سيا�سية”.
وكان �أن�ص ��ار ال�صدر قدموا دعاوى ق�ضائية اىل
املحكمة االحتادية �ضد الرئا�سات الثالث ب�سبب
“جت ��اوز امل ��دد الد�ستورية” والطل ��ب بـ “حل
الربملان”.
وكان زعي ��م التيار ق ��د منح الق�ض ��اء حتى نهاية
اال�سب ��وع لتحقي ��ق تل ��ك الطلب ��ات واال �سيكون
للمعت�صمني “موقف �آخر”.
ولل�ضغ ��ط عل ��ى الق�ض ��اء والق ��وى ال�سيا�سي ��ة،
دع ��ا زعي ��م التي ��ار ان�ص ��اره اىل “مليونية” من
كل املحافظ ��ات اىل “�ساح ��ة التحري ��ر ث ��م اىل
اخوتك ��م املعت�صمني” يف ا�ش ��ارة اىل املحتجني
يف الربملان.
ويرج ��ح النائب ال�صدري ال�سابق ان “املليونية
�ستكون يف االي ��ام الثالثة املتبقية من عمر مهلة
ال�صدر” والتي طالب فيها الق�ضاء بالتدخل حلل
الربملان.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�سابق الذي حت ��دث لـ(املدى)
�أم�س ان “موعد وتاريخ التظاهرة �سيحدد على
االغلب اليوم (�أم�س)”.
وجاءت دع ��وة “املليونية” بتغريدة من “وزير
القائ ��د” �إذ قال ان“ :هذا ندائي الأخري ( )..بعد
�أن انق�س ��م االحتج ��اج اىل ف�سطاطني �صار لزام ًا
علي �أن �أحت ّرى �أيّ الف�سطاطني �أكرث عدد ًا.”...
َّ
وا�ض ��اف العراق ��ي“ :وذل ��ك من خ�ل�ال مظاهرة

المرجعية قلقة ب�ش�أن الأزمة ال�سيا�سية ولن ت�ساند طرف ًا على ح�ساب الآخر

�أفادت وكالة �أنباء �أميركية ب�أن
المرجعية الدينية قلقة �إزاء الأزمة
ال�سيا�سية في العراق بين التيار
ال�صدري والإطار التن�سيقي ،م�ؤكدة
عدم وقوفها مع طرف على ح�ساب
الآخر ،الفتة الى �أن تدخلها �سيكون
في حالة تجاوزت الخالفات الحدود
الحمراء التي ت�شتمل على �إراقة الدماء
ومحاوالت �إزالة ما ينظر اليه ك�أ�س�س
الديمقراطية.

ترجمة :حامد �أحمد
تاري ��خ � 5آب ي�ؤ�ش ��ر لليوم ال ��ذي مت فيه �إلغاء
امل ��ادة  370يف الع ��ام  2019وع ��ودة الأم ��ور
اىل طبيعته ��ا يف والية جام ��و وك�شمري .ويف
الوقت الذي �سلطت في ��ه ال�صحافة على جانب
اط�ل�اق �س ��راح ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن و�إعادة
ات�ص ��االت الهات ��ف واالنرتني ��ت ورفع احلظر
عل ��ى �أنها ق�ضايا مهم ��ة ،فان ��ه بالن�سبة للنا�س
العادي�ي�ن م ��ن �أبناء ك�شم�ي�ر ان مفه ��وم عودة
الأو�ض ��اع اىل طبيعته ��ا ه ��و م ��ا يتعل ��ق �أكرث
بعودة املدار�س والكليات واخلدمات ال�صحية
والدوائ ��ر احلكومي ��ة وغريه ��ا اىل اخلدم ��ة.
اجلان ��ب الأه ��م يف مفه ��وم تطبي ��ع الأو�ضاع
ه ��و ما ميك ��ن م�شاهدته يف الن�ش ��اط التجاري
الكبري وحملة �إعادة اعمار البنى التحتية التي
ت�شهدها والية جامو وك�شمري.
بعد ثالث �سنوات من قي ��ام احلكومة املركزية
ب�إلغ ��اء امل ��ادة  ،370منهي ��ة بذل ��ك حالة احلكم
�شب ��ه الذات ��ي لوالي ��ة جام ��و وك�شم�ي�ر وجمع
املنطق ��ة �ضمن وح ��دة �إدارة مركزي ��ة لأرا�ضي
جام ��و وك�شم�ي�ر ،مع ب ��دء مرحل ��ة جديدة يف

جولة العامري

وعلى اجلانب االخر من االحداث ،و�صل �أم�س،
زعيم حتال ��ف الفتح ه ��ادي العام ��ري اىل �إقليم
كرد�ستان يف جولة يلتقي فيها القيادات الكردية
ب�ش�أن الأزمة ال�سيا�سية
وبحث العامري ،مع رئي�س احلزب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين م�سع ��ود ب ��ارزاين التط ��ورات
ال�سيا�سية وم�ستجدات االزمة.
وقال مكت ��ب العام ��ري يف بيان مقت�ض ��ب تلقته
(املدى)� ،إن «اجلانبني اجتمعا يف �أربيل وبحثا
التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة وم�ستج ��دات الأزم ��ة
الراهنة».
و�سبق ان �أعلن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
يف بيان ،موافقته على اجراء انتخابات مبكرة،
م�شرتطا موافقة اجلميع على نتائج االنتخابات
املقبلة.
وكان �أط ��راف الإطار التن�سيقي ق ��د �أطلقوا قبل
ا�سبوع ا�سم «�شيخ الإطار» على العامري متهيدا
لب ��دء جولة التفاو�ض االخ�ي�رة القناع «ال�صدر»
باجللو�س اىل طاولة احلوار.
وبح�س ��ب معلوم ��ات وردت اىل (امل ��دى) ف ��ان
«الإط ��ار يتوق ��ع ان يلتق ��ي العام ��ري م ��ع زعيم
التي ��ار قب ��ل نهاية اال�سب ��وع او ح ��دوث ات�صال
هاتفي على االقل بني الطرفني».
وقب ��ل ان ي�صل زعيم الفت ��ح اىل كرد�ستان ،كان
ق ��د التق ��ى يف بغداد م ��ع رئي�س الربمل ��ان حممد
احللبو�س ��ي وه ��و ال�شري ��ك ال�ساب ��ق يف (انقاذ
وطن) ،فيما ال حتظى «جولة العامري» بحما�سة
جناح املالكي.
وتفي ��د املعلوم ��ات ان «املالك ��ي (زعي ��م دول ��ة
القان ��ون) �ض ��د احلوار م ��ع زعيم التي ��ار وامنا
بالإ�ص ��رار عل ��ى عقد جل�س ��ة للربمل ��ان واختيار
حكومة جديدة».
وكان املالك ��ي القي ��ادي الوحي ��د يف الإط ��ار
التن�سيق ��ي الذي مل ي�ش ��ارك يف حملة «العامري
�شيخ الإطار».

�ستتدخل �إذا تجاوزت الخالفات «الحدود الحمراء» وو�صلت �إلى �إراقة الدماء

 ترجمة :حامد �أحمد

تاريخ ك�شمري ،و�شجع هذا القرار �أهايل البلدة
للم�ض ��ي مب�ستقب ��ل مي�ل��أه ال�س�ل�ام والتنمية.
اليوم تعترب ك�شمري يف م�سارها ال�صحيح الن
ت�صبح البلدة النموذج يف جمال اال�ستثمارات
وتطوي ��ر البنى التحتي ��ة وال�سياح ��ة والرفاه
االجتماع ��ي والزراع ��ة ،حي ��ث �أظه ��رت ع ��ن
مع ��دالت منو غري م�سبوقة منذ ان حتررت من
قيود املادة  370قبل ثالث �سنوات.
ا�ستن ��ادا اىل معلومات وفرته ��ا حكومة جامو
وك�شم�ي�ر فان ��ه من ��ذ الع ��ام  2019مت ادخ ��ال
 1,41,815فر�ص ��ة عم ��ل وم�ش ��روع جدي ��د
يف خمتل ��ف القطاع ��ات �ضم ��ن وح ��دة الإدارة
املركزي ��ة جلامو وك�شمري .يف واق ��ع الأمر ان
ك�شم�ي�ر تعي� ��ش مرحلة من ��و اقت�ص ��ادي هائل
مبعدل ا�ستثم ��ارات قيا�سية مقرتحة .م�شاريع
اال�ستثم ��ار واالعم ��ار تخلق فر� ��ص عمل مهمة
للعم ��ال املهرة وغري امله ��رة وكذلك للمهند�سني
و�أ�صح ��اب و�سائ ��ل النق ��ل والتج ��ار ال�صغار،
بالإ�ضاف ��ة اىل �أولئك املعنيني بتجهيز املعدات
والع ��دد يف القط ��اع اخلا� ��ص .ويق ��در ان هذا
اال�ستثم ��ار وف ��ر فر� ��ص عم ��ل ل� �ـ � 1,169ألف
�شخ� ��ص م ��ن �أهايل الوح ��دة االداري ��ة جلامو
وك�شمري.

(�سلمي ��ة) (مليوني ��ة) موح ��دة م ��ن جمي ��ع
حمافظ ��ات الع ��راق ( )...للتوجّ ��ه اىل العا�صمة
بغ ��داد احلبيب ��ة واىل �ساح ��ة التحري ��ر ث� � ّم اىل
�أخوتكم املعت�صمني.”..

وذك ��ر تقري ��ر لوكال ��ة (ا�سو�شييتدبر� ��س)
ترجمته (امل ��دى)� ،أن «�أزمة العراق ال�سيا�سية
م ��ا ت ��زال ت ��راوح يف مكانه ��ا دون �أي م�ؤ�ش ��ر
عل ��ى انفراجها بعد مرور �أ�سابيع على اقتحام
اتب ��اع زعيم التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر
للربملان».
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن «ذل ��ك عل ��ى الرغ ��م م ��ن
ت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي ب�ش�أن ا�ستمرار حالة
االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي ال ��ذي �أ�ضع ��ف حكوم ��ة
ت�صري ��ف اعمال البالد �أكرث وعدم قدرتها على
توفري خدمات �أ�سا�سية».
و�أ�شار� ،إىل �أن «القطبني ال�شيعيني املتناف�سني
يف البالد ما زاال ا�سريي مناف�سة ال نتيجة من
ورائها ،يف وقت تقف فيه املرجعية العليا على
م�سافة واحدة من االثنني».
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن «املئ ��ات م ��ن اتباع
ال�ص ��در ما زاولوا حل ��د االن معت�صمني خارج
بناي ��ة املجل� ��س الت�شريع ��ي ،وه ��م م�ستعدون
للت�صعيد �إذا مل تتم تلبية مطالبهم».
و�أورد� ،أن «ال�ص ��در كان قد دعا اىل انتخابات
مبك ��رة وح ��ل الربمل ��ان واج ��راء تعدي�ل�ات
د�ستوري ��ة .و�أعطى ال�سلط ��ة الق�ضائية نهاية
الأ�سبوع كموعد نهائي حلل الربملان».
ون ��وه التقري ��ر� ،إىل �أن «خ�ص ��وم ال�ص ��در يف
الإط ��ار التن�سيق ��ي ال�شيع ��ي له ��م �شروطه ��م
اخلا�صة ،واتهم ��وه بخرق الد�ست ��ور والدفع
الحتجاج ��ات مقابلة ت�سببت مبخ ��اوف �إراقة
دماء».
ولف ��ت� ،إىل «عدم وجود ني ��ة لأي من الطرفني
ان يقدم تنازالت لإنهاء االزمة ال�سيا�سية التي

ال�سيد ال�سي�ستاني يراقب تطورات الم�شهد ال�سيا�سي
م�ض ��ت عليها ع�شرة �أ�شهر ،وه ��ي الأطول منذ
االجتي ��اح الأمريكي للبالد الذي غري فيه نظام
احلكم».
و�أو�ضح التقرير� ،أن «حكومة ت�سيري االعمال،
غ�ي�ر الق ��ادرة عل ��ى متري ��ر قوان�ي�ن و�إ�صدار
ميزاني ��ة� ،أ�صبح ��ت �أك�ث�ر �ضعف ��ا االن ،بينما
ن ��زل لل�شارع مواطنون يحتج ��ون على تردي
اخلدم ��ات التي م ��ن بينه ��ا انقطاع ��ات التيار
الكهربائي اثناء حرارة ال�صيف الالهبة».
و�أفاد ،ب�أن «ال�صدر عندما امر �آالف من اتباعه
باقتح ��ام املنطق ��ة اخل�ض ��راء املح�صن ��ة يف
 30مت ��وز� ،ش � ّ�ل يف حينها م�ؤ�س�س ��ات الدولة
ومنع خ�صومه ال�سيا�سيني من امل�ضي بعملية
ت�شكيل حكومة».
وا�ستط ��رد التقري ��ر� ،أن «ال�ص ��در ق ��د يك ��ون
�شع ��ر بالت�شجع الن املرجعي ��ة العليا ،التي لها
اح�ت�رام وت�أث�ي�ر وا�سع ب�ي�ن الق ��ادة والنا�س
العاديني ،مل تدل باي تعليق عن الو�ضع».
وينق ��ل ع ��ن «ثالث ��ة م�س�ؤول�ي�ن م ��ن احل ��وزة
الديني ��ة للمرجعي ��ة العلي ��ا الق ��ول �إن املرجع
الدين ��ي الأعلى علي ال�سي�ست ��اين مل ي�ستخدم
نف ��وذه لأن ��ه ال يري ��د ان يب ��دو بان ��ه يقف مع
جان ��ب دون �آخ ��ر و�سط هذه االزم ��ة ال�شيعية
الداخلية الأكرث حدة منذ العام .»2003
وق ��ال �أح ��د م�س� ��ؤويل املرجعي ��ة ،طالب ��ا عدم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه� ،إن «املرجعي ��ة تراق ��ب

الو�ض ��ع باهتم ��ام .ال�سي ��د ال�سي�ست ��اين ل ��ن
يتدخل يف الوقت احلايل .تدخله قد يُفهم منه
بانه ينحاز لطرف دون �آخر».
ويوا�ص ��ل التقرير� ،أن «ال�سي�ست ��اين نادرا ما
يتدخ ��ل بالأم ��ور ال�سيا�سي ��ة ،ولك ��ن يف حال
تدخله فان ر�أيه يكون حا�سم ًا يف تعديل م�سار
الو�ضع ال�سيا�سي يف البلد».
وزاد« ،يف الع ��ام  2019ت�سب ��ب م ��ا ج ��اء
يف خطب ��ة ممث ��ل املرجعي ��ة ل�ص�ل�اة اجلمع ��ة
با�ستقالة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي يف
حينه ��ا ،وكان ذلك و�سط احتجاج ��ات �شعبية
�ضد احلكومة ،هي الأك�ب�ر يف تاريخ العراق،
وت�سل ��م م�صطف ��ى الكاظم ��ي زم ��ام احلكم مع
اله ��دف ب�إقام ��ة انتخاب ��ات مبك ��رة ،والت ��ي
ح�صلت يف ت�شرين الأول».
وق ��ال امل�س� ��ؤول باملرجعي ��ة يف النج ��ف� ،إن
«ال�سي�ست ��اين �أ�صب ��ح قلق ��ا �إزاء تداعي ��ات
الو�ضع ال�سيا�سي العراقي».
وب�ي�ن التقري ��ر ،ان «املرجعي ��ة مل ت�ست�أن ��ف
مرا�سيم خطب �صالة اجلمع ��ة كاملعتاد والتي
مت ايقافه ��ا خ�ل�ال ف�ت�رة جائح ��ة كورون ��ا،
وبقي ��ت �أبواب املرجعي ��ة مغلقة بوجه النخب
ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة ،وه ��و م�ؤ�ش ��ر عل ��ى ان
املرجع الأعلى غري را�ض عنهم».
وقال امل�س�ؤولون يف احلوزة ان «ال�سي�ستاين
لدي ��ه خطوط حمراء و�إذا ما مت جتاوزها فانه

�سيتدخ ��ل عنده ��ا ،وت�شتم ��ل تل ��ك اخلط ��وط
احلم ��راء عل ��ى �إراق ��ة الدم ��اء وحم ��اوالت
�إزال ��ة ما ينظ ��ر اليه ك�أ�س� ��س الدميقراطية يف
العراق» ،فيما �أكد �أحد امل�س�ؤولني� ،أن «ال�صدر
يعل ��م بهذه اخلط ��وط احلمراء وله ��ذا فانه لن
يتجاوزها».
ور�أى التقرير� ،أن «اخل�صوم ال�شيعة حتى لو
اتفق ��وا على �إقام ��ة انتخابات ،ف ��ان اخلالفات
الرئي�سي ��ة �ستبق ��ى ح ��ول اح ��كام اج ��راء
االنتخاب ��ات ،فلي� ��س هن ��اك �سابق ��ة قانوني ��ة
تر�شد �أ�صحاب القرار يف هذا املو�ضوع».
وذه ��ب� ،إىل �أن «ال�ص ��در كان ق ��د امل ��ح بان ��ه
�سي�صعد من االحتجاج ��ات �إذا مل يقم الق�ضاء
بح ��ل الربمل ��ان بنهاي ��ة الأ�سبوع ،فيم ��ا تقول
ال�سلط ��ة الق�ضائية انه لي� ��س لديها ال�صالحية
بحل املجل�س الت�شريعي».
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن «خ�ص ��وم ال�ص ��در يف
الإط ��ار التن�سيق ��ي يقول ��ون ان �ضغوطه على
الق�ض ��اء ه ��ي ام ��ر غ�ي�ر د�ست ��وري ،وانه ��م ال
يعار�ض ��ون اج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة ولك ��ن
ب�ش ��رط ان يك ��ون هن ��اك اجم ��اع وطن ��ي على
كيفي ��ة احت�س ��اب الأ�ص ��وات .وان مث ��ل ه ��ذا
االجماع يبدو بعيد املنال».
و�أك ��د� ،أن «ال�ص ��در يري ��د ا�ستخ ��دام نف� ��س
الآليات التي اتبعت بانتخابات ت�شرين الأول
املا�ض ��ي ،عندم ��ا كان الع ��راق مق�س ��م اىل 83
منطقة انتخابية».
ويجد التقرير� ،أن «قانون االنتخابات احلايل
يفي ��د الأح ��زاب الت ��ي لديه ��ا قاع ��دة �شعبي ��ة
وا�سع ��ة مث ��ل التيار ال�صدري ال ��ذي متكن من
رف ��ع ع ��دد مقاع ��ده م ��ن  54اىل  ،73يف حني
تراجعت مقاعد الأحزاب ال�شيعية الأخرى من
 48اىل .»16
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن «الإط ��ار التن�سيقي يريد
�إع ��ادة تعديل قان ��ون االنتخابات .مع ذلك فان
بناي ��ة الربمل ��ان مغلق ��ة م ��ع تخييم املئ ��ات من
اتب ��اع ال�صدر خارج البناي ��ة مينعون �أع�ضاء
الربملان من الدخول».
و�أردف� ،أن «العامة من ابناء ال�شعب العراقي
�سئم ��وا كث�ي�را م ��ن ه ��ذه الأو�ض ��اع يف وقت
تواجه فيه حكوم ��ة ت�صريف االعمال �صعوبة
يف توف�ي�ر خدم ��ات �أ�سا�سي ��ة مث ��ل الطاق ��ة
الكهربائية واملاء».
وم�ضى التقرير� ،إىل �أن «احلكومة وكونها غري
ق ��ادرة على مترير قان ��ون املوازنة ،فقد جل�أت
اىل �إج ��راءات مت�شية ما ه ��و ي�ستحق �أولوية
م ��ن نفقات عاجل ��ة مثل الغ ��ذاء والكهرباء يف
ح�ي�ن يتم ارجاء وايق ��اف م�شاريع ا�ستثمارية
مهم ��ة �أخ ��رى مث ��ل تطوي ��ر البن ��ى التحتي ��ة
ملحطات املياه وغريها من م�شاريع».
عن :ا�سو�شييتدبر�س
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الإدارة املحلية :املتهمون ا�ستحوذوا على �أرا�ضي وم�شاريع

متظاهرو ذي قار ي�ساعدون يف اعتقال "�شبكة كبرية" لالبتزاز والتزوير
 ذي قار /ح�سني العامل
ك�ش ��فت احلكوم ��ة املحلي ��ة
ونا�ش ��طون يف ذي ق ��ار ع ��ن
االطاحة ب�ش ��بكة ابت ��زاز وتزوير
ا�ستح ��وذت عل ��ى ارا�ض ��ي
وم�شاريع ابان احلكومات املحلية
ال�سابق ��ة ،وفيما ا�ش ��ارت اىل دور
املتظاهري ��ن بت�أم�ي�ن معلوم ��ات
ق ��ادت للقب� ��ض عل ��ى ع ��دد م ��ن
عنا�صر ال�شبكة ،اكدت ان اجلهات
التحقيقي ��ة يف االم ��ن الوطن ��ي
تعمل عل ��ى ك�شف املتعاونني معها
واحالتهم اىل الق�ضاء.
ي�أتي ذل ��ك �إثر كمني ن�صبته مفارز
االم ��ن الوطن ��ي يف مرك ��ز مدينة
النا�صري ��ة للإيق ��اع بعنا�ص ��ر
ال�شبك ��ة وه ��م متلب�س ��ون باجلرم
امل�شه ��ود م ��ا ادى اىل مواجه ��ة
م�سلح ��ة ا�صي ��ب على �إثره ��ا �أحد
افراد ال�شبكة بجراح.
وقال حمافظ ذي قار حممد هادي
الغ ��زي يف ت�صريح ��ات اعالمي ��ة
تابعته ��ا (امل ��دى) ،انه "م ��ن �أجل
فر� ��ض القان ��ون وجل ��م ا�ستهت ��ار
املبتزي ��ن يف املحافظة وبناء على
معلوم ��ات قدمه ��ا املتظاه ��رون
متكن ��ت مف ��ارز االم ��ن الوطن ��ي
م ��ن االطاحة ب�أكرب �شبك ��ة ابتزاز
وتزوير يف املحافظة" ،م�ؤكدا �أن
"اجله ��ات التحقيقية تعد بف�ضح
املتعاونني معهم".
و�أ�ض ��اف الغ ��زي ،ان "االيق ��اع
بال�شبكة ج ��اء بناء على معلومات
قدمه ��ا املتظاه ��رون ل ��ه �شخ�صيا
وت�ضمن ��ت تفا�صي ��ل ع ��ن عم ��ل
ال�شبك ��ة وانتهاكاته ��ا للقان ��ون
وممار�سته ��ا ال�ضغ ��ط واالبت ��زاز
يف الدوائر الر�سمية".

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن ""املعلوم ��ات مت
تقدميه ��ا اىل جهاز االمن الوطني
يف املحافظ ��ة والذي ق ��ام بدوره
بن�ص ��ب كم�ي�ن حمك ��م ،والق ��اء
القب� ��ض عليه ��م بع ��د مواجه ��ة
م�سلح ��ة ا�سف ��رت ع ��ن ا�صاب ��ة
�أح ��د اف ��راد ال�شبك ��ة بج ��راح"،

مو�ضح� � ًا ان "�أفراد ال�شبكة كانوا
يت�سرتون ب�أ�سم ��اء وانتماءات ال
ينتمون لها".
واو�ض ��ح الغ ��زي� ،أن "اع�ض ��اء
ال�شبك ��ة كان ��وا يتحرك ��ون حتت
�ست ��ار انه ��م ج ��زء م ��ن احل ��راك
ال�شعب ��ي وميثل ��ون املتظاهري ��ن

يف املحافظ ��ة وانه ��م م ��ن ذوي
ال�شه ��داء ،وه ��م خ�ل�اف ذل ��ك
كلي� � ًا" .ون ��وه� ،إىل �أن "اجله ��ات
التحقيقية �ستعمل على معرفة كل
�أذرع ال�شبك ��ة واجلهات املتعاونة
م ��ع عنا�صره ��ا داخ ��ل الدوائ ��ر
احلكومية و�ستحيلهم جميعا اىل

متهمان بقب�ضة القوات الأمنية يف ذي قار
الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وبدورها ات�صلت (املدى) باملكتب
االعالم ��ي ملحاف ��ظ ذي ق ��ار حول
م ��دى دق ��ة املعلوم ��ات املتداول ��ة
ع ��ن �شبك ��ة االبت ��زاز ف�أك ��د �صحة
ت�صريح املحافظ بالتفا�صيل.
ويف ال�سي ��اق ذاته �أك ��د نا�شطون

يف تظاه ��رات �ساح ��ة احلبوب ��ي
اعتق ��ال جمموع ��ة م ��ن اربع ��ة
ا�شخا� ��ص م ��ن بينه ��م موظفون،
م�شددي ��ن عل ��ى �أن اف ��راد ال�شبكة
واملوظف�ي�ن ي�شكل ��ون جمموع ��ة
�ضغ ��ط عل ��ى الدوائ ��ر احلكومية
وابتزازه ��ا با�س ��م املتظاهري ��ن.
وذك ��ر �أح ��د النا�شط�ي�ن ،تتحف ��ظ
(امل ��دى) عل ��ى ذك ��ر ا�سم ��ه ،ان
"تظاهرات ت�شرين التي انطلقت
للتغي�ي�ر وحمارب ��ة الف�س ��اد ال
عالقة له ��ا باملبتزين وان انتحلوا
�صفتها".
وكان ث ��وار �ساح ��ة احلبوبي يف
النا�صري ��ة �أعلن ��وا ي ��وم االح ��د
( 10ني�س ��ان  )2022الرباءة ممن
يبت ��زون الدوائر احلكومية با�سم
املتظاهري ��ن ،م�ؤكدين ان ت�شرين
ثورة وطن هدفه ��ا بناء دولة ذات
�سي ��اق م�ؤ�س�سات ��ي يدع ��م النظام
والقان ��ون ،فيما اوعز حمافظ ذي
ق ��ار يف حينها مبالحق ��ة املبتزين
راف�ض ��ا يف الوق ��ت ذات ��ه ا�ستقالة
مدير بلدي ��ة النا�صرية ومعاونيه
الذين طلبوا االعفاء من منا�صبهم
حتت �ضغط االبتزاز.
وتظه ��ر ب�ي�ن �آون ��ة واخ ��رى
جمموع ��ات حم ��دودة الع ��دد
وا�شخا� ��ص يزعم ��ون انتماءه ��م
للمتظاهري ��ن ويقوم ��ون بابتزاز
الدوائ ��ر احلكومي ��ة وامل�س�ؤولني
لتحقي ��ق اغرا� ��ض ومكا�س ��ب
�شخ�صي ��ة ،فيم ��ا يلج� ��أ بع� ��ض
املح�سوب�ي�ن عل ��ى و�سائل االعالم
اىل التلوي ��ح بك�شف ملفات حتوم
حوله ��ا �شبه ��ات الف�س ��اد لغر� ��ض
امل�ساومة واالبت ��زاز وهو ما دفع
ادارة املحافظ ��ة اىل اللج ��وء اىل
املحاكم ملالحقتهم ق�ضائي ًا.

ال��ت��خ��ط��ي��ط ت��ع��ت��ذر ع���ن ا���س��ت��ح��داث ن��اح��ي��ة ج���دي���دة يف ال��ب�����ص��رة
 الب�صرة /املدى
اعلن ��ت وزارة التخطي ��ط اعتذاره ��ا ع ��ن
املوافق ��ة على طلب ا�ستح ��داث ناحية خور
الزب�ي�ر يف الب�ص ��رة يف الوق ��ت احل ��ايل،
مبين ��ة ان الناحي ��ة مت ا�ستكم ��ال متطلبات
ا�ستحداثه ��ا وبانتظ ��ار ا�ستئن ��اف العم ��ل
بالوحدات االدارية اجلديدة.
وقالت ال ��وزارة يف كتاب موجه اىل ديوان
املحافظ ��ة واح ��د ن ��واب الب�ص ��رة ،ح�صلت
(امل ��دى) على ن�سخ ��ة من ��ه ،ان التوجيهات

االخرية من رئي�س جمل�س الوزراء تق�ضي
بت�أجي ��ل ا�ستح ��داث الوح ��دات االداري ��ة
اجلدي ��دة اىل احلكوم ��ة املقبل ��ة ومبوجب
كت ��اب االمانة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء يف
 12488يف .2022/4/6
واك ��دت يف ردها على الطلب ��ات املقدمة من
دي ��وان املحافظة والنائبة زه ��رة البجاري
ان ناحي ��ة خ ��ور الزب�ي�ر �سيت ��م اكتم ��ال
متطلب ��ات ا�ستحداثه ��ا بانتظ ��ار ا�ستئناف
العم ��ل با�ستحداث وح ��دات ادارية جديدة
وليت�سنى للوزارة اعطا�ؤها الرمز االداري

جمهورية العراق
�شركة النفط الوطنية العراقية
�شركة نفط ال�شمال (�شركة عامة)
يسر (شركة النفط الوطنية العراقية /شركة نفط الشمال)
بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز
(س��يارة كابسة جمع النفايات بسعة ) (10 m3عدد أو الكمية
( / )2املنشأ  :ياباني  /املاني  /امريكي)) وفق الشروط واملواصفات
الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط االتية-:
 -1يت��م طلب احلصول على وثائق املناقصة من (ش��ركة نفط
الش��مال  /القس��م العقود – كركوك – عرفه) من قبل املدراء
املفوضني أو اخملولني الرس��ميني مبوج��ب وكالة صادرة من دائرة
الكاتب العدل للس��نة احلالية ،أو تخويل مصدق من السفارة
العراقية للشركات األجنبية على شكل قرص (.)CD
 -2سعر شراء وثيقة املناقصة ( )150.000مائة وخمسون ألف
دينار غير قابل للرد.
 -3تقدم العطاءات من قبل الش��ركات التخصصية والتجارة
العامة من ذوات اخلبرة.
 -4على املش��ترك عند ش��راء وثيق��ة املناقصة تق��دمي صورة
ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة
التجارة نافذة وهوية الضريبية املوحدة وبالنس��بة للشركات
األجنبية الراغبة باملش��اركة تقدمي ش��هادة تأسيس الشركة
وكتاب تأييد تسجيل الش��ركة لدى دائرة تسجيل الشركات
 /وزارة التجارة.
 -5تق��دمي كتاب عدم املمانعة باالش��تراك ف��ي املناقصات من
الهيئ��ة العامة للضرائب معنون الى ش��ركة نفط الش��مال
(النسخة االصلية).
 -6تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للس��نة احلالية متضمنة
الرق��م الضريب��ي لالف��راد والش��ركات وفي حالة ع��دم تقدمي
الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املنافسة.
 -7عل��ى اجمله��ز تق��دمي الهوية الضريبية باس��م (الش��ركة /
ومديره��ا املفوض) صادرة من قس��م الش��ركات ف��ي الهيئة
العامة للضرائب أو باسم (أفراد أو مكتب).
 -8تق��دمي كتاب تأييد حج��ب البطاقة التموينية للش��ركات
العراقية.

وادراجه ��ا �ضم ��ن دليل الوح ��دات االدارية
جلمهوري ��ة الع ��راق .وتق ��ع مدين ��ة خ ��ور
الزب�ي�ر يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،وه ��ي م ��ن
املناط ��ق ال�صناعي ��ة الك�ب�رى �إذ حتت ��وي
بالإ�ضاف ��ة �إىل مين ��اء خ ��ور الزب�ي�ر عل ��ى
جمموع ��ة م ��ن املعام ��ل وال�ش ��ركات مث ��ل
(معم ��ل البرتوكيماوي ��ات ،ومعمل ال�شركة
العام ��ة ل�صناعة الأ�سم ��دة ،ومعمل احلديد
وال�صلب ،والغاز ال�سائل).
وحتت ��وي خ ��ور الزب�ي�ر على حمط ��ة خور
الزبري الكهربائية الغازي ��ة ومعمل للحديد

وال�صل ��ب ولكن ه ��ذا املعمل م ��ا زال مُدمّرا
وال يعمل.
�أغل ��ب �سكان خور الزب�ي�ر من املوظفني يف
املن�ش� ��أة ال�صناعي ��ة وحتت ��وي املدينة على
عدة جوامع والعديد م ��ن احل�سينيات مثل
ح�سيني ��ة الزه ��راء يف الأ�سم ��دة وغريها،
وتق�س ��م املدين ��ة �إىل مناط ��ق مث ��ل دور
الأ�سم ��دة ن�سب ��ة �إىل �سكانه ��ا م ��ن موظفي
معم ��ل الأ�سمدة والهندي ��ة والكورية ن�سبة
�إىل م�شي ��دي ه ��ذه البي ��وت وه ��م الهن ��ود
والكوريني وكذلك مناطق �سكنية عبارة عن

�إعالن مناق�صة حملية عامة
(�إعالن للمرة الأوىل)

جممعات ل�شقق من ثالث ��ة طوابق ومنطقة
�سكنية و ّزعت حديثا و�سميت بحي الباقر،
كذلك حتتوي املدينة على مكتب بريد.
تعت�ب�ر خ ��ور الزب�ي�ر املنطقة الأ�ش� � ّد تلوثا
ب�سب ��ب امل�صان ��ع املحيط ��ة به ��ا ،وتعت�ب�ر
ال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناعة الأ�سم ��دة من �أهم
م�صانع الع ��راق الذي ينت ��ج �سنويا 1000
طن من �سم ��اد اليوريا وي�ص ��در عرب ميناء
خ ��ور الزب�ي�ر ال ��ذي يبعد عنه ��ا  5كيلومرت
و�أي�ض ��ا تع ��اين خ ��ور الزب�ي�ر م ��ن م�شكلة
الطاقة الكهربائية.

م ( /املناق�صة املرقمة ) L.09.21.7013.01 :
(جتهيز �سيارة كاب�سة جمع النفايات ب�سعة ))(10 m3

 -9تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر س��نتني مصادق عليها من
قبل محاس��ب قانوني وبالنس��بة للش��ركات القطاع العام
تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان
الرقابة املالية اإلحتادي.
 -10تق��دمي عدد ( )3م��ن األعمال املماثلة الت��ي قامت بأجنازها
الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدقة من
اجلهات التي أجنزت لصاحلها.
 -11تق��دمي تأمين��ات أولي��ة لضم��ان جدي��ة املش��اركة مببلغ
( )12.900.000اثنا عش��ر مليون وتس��عمائة ألف دينار عراقي
على شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان ومغطى
أئتمانيا ً ألمر شركة نفط الش��مال (يتضمن االسم والعنوان
الوظيف��ي للمخول�ين بالتوقي��ع وتدوين مبلغ اخلط��اب رقما ً
وكتاب ًة وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها والغرض من إصدارها
مع ذكر اس��م ورقم املناقصة) صادري��ن من املصارف املعتمدة
ل��دى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة ( )28ثمانية وعش��رون
يوم��ا ً بع��د انتهاء فت��رة نفاذية العط��اء قابل��ة للتمديد عدا
املص��ارف (حت��ت التصفية واش��راف ووصايا وتأهي��ل ومتابعة
البن��ك املركزي العراقي) وملزيد من املعلوم��ات مراجعة البريد
االلكترون��ي ( )cbi@cbi.iqالبنك املركزي العراقي دائرة مراقبة
الصيرفة.
 -12إيصال املواد الى مخازن شركة نفط الشمال  /كركوك .
 -13الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي)430.000.000( :
اربعمائة وثالثون مليون دينار عراقي.
 -14يستبعد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن ( )%20 -+من
الكلفة التخمينية.
 -15يت��م قبول العطاءات املقدمة ف��ي عقود التجهيز وعقود
اخلدم��ات غير االستش��ارية التي تقل ع��ن ( )%20من الكلفة
التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة مصنعة رئيسية
او وكيال ً حصري��ا ً أو موزعا ً معتمدا ً على ان يتم االلتزام بتقدمي
حتليل سعري مقنع الى ش��ركتنا التي تتولى دراسة املوضوع
التخاذ قرارها باملوافقة على قبول العطاء من عدمه.

وزير الداخلية يوجه
بتفعيل اجلهد اال�ستخباري
لت�أمني الزيارة الأربعينية
 كربالء /املدى
�أكد وزير الداخلي ��ة عثمان الغامني �أهمية تعزيز اجلهد اال�ستخباري لت�أمني
الزيارة االربعينية يف كربالء ،م�شيد ًا باجلهود املتحققة يف زيارة عا�شوراء
قب ��ل �أي ��ام .وذكر بيان �صادر عن الوزارة تلقته (امل ��دى)� ،أن "وزير الداخلية
رئي� ��س اللجنة الأمنية لت�أمني زي ��ارة الأربعني عثمان الغامن ��ي عقد م�ؤمتر ًا
�أمني� � ًا مو�سعا يف قي ��ادة عمليات كربالء التي و�صلها� ،صب ��اح �أم�س الأحد".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الغامن ��ي كان برفقته نائ ��ب قائد العملي ��ات امل�شرتكة
الفري ��ق الأول الركن عب ��د الأمري ال�شمري وعدد من الق ��ادة وال�ضباط وقادة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،بح�ضور حمافظ كرب�ل�اء ن�صيف جا�س ��م اخلطابي وقادة
ال�شرطة للمحافظات املحاذية لكربالء".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال�سبب م ��ن الزيارة هو ملناق�شة �آخ ��ر اال�ستعدادات لإحياء
ذكرى زيارة �أربعينية الإمام احل�سني عليه ال�سالم".
و�أفاد الغامني بح�سب البيان ،ب�أن "العامل ي�ستلهم الدرو�س والعرب من ثورة
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ،م�شدد ًا على �أن تكون هذه الزيارة خال�صة لهذه
الذك ��رى" .ودع ��ا الغامن ��ي� ،إىل "تكثيف اجله ��ود اال�ستخباري ��ة والتن�سيق
واملتابع ��ة بني جميع الدوائر احلكومية املخت�صة لت�أمني هذه الزيارة ،ف�ضال
عن التعاون مع املواكب اخلدمية والتوا�صل معها".
واو�ض ��ح� ،أن "عي ��ون الأجهزة الأمني ��ة وقلوبها �ستكون م ��ع الزائرين ،وقد
اطلعنا على �آخر اال�ستعدادات الأمنية واخلدمية".
و�ش ��دد الغامني ،على "م�ضاعف ��ة اجلهود لتوفري �أف�ض ��ل اخلدمات للزائرين
القا�صدين نحو كربالء املقد�سة من داخل البالد وخارجها".
وم�ضى الغامني� ،إىل "الإ�شادة بالنجاح الكبري الذي حققته الأجهزة الأمنية
املخت�ص ��ة وال ��وزارات والدوائر املعنية يف ت�أمني زي ��ارة عا�شوراء قبل عدة
�أي ��ام"� .إىل ذل ��ك ،ذك ��ر بيان �صادر ع ��ن حمافظ ��ة كرب�ل�اء� ،أن "الغامني عقد
امل�ؤمتر من اجل عر�ض ومناق�ش ��ة تف�صيلية للخطط الأمنية اخلا�صة بت�أمني
زي ��ارة اربعيني ��ة الإم ��ام احل�سني علي ��ه ال�س�ل�ام بح�ضور قي ��ادات العمليات
وال�شرط ��ة يف حمافظ ��ات االنب ��ار والنج ��ف اال�ش ��رف وباب ��ل والديواني ��ة
و�ضباط اركان وزارتي الدفاع والداخلية".
وكان حماف ��ظ كربالء قد ذكر يف ت�صريح ��ات �صحافية �سابقة� ،أن "املحافظة
لــ ��م تت�ســل ��م �أي ��ة تخ�صي�صات م ��ن م�شــروع الزائــ ��ر دوالر اخلا� ��ص بت�أمني
متطلبات املدينة خالل الزيارات املليونية ،و�ســجلنا اعرتا�ضــ ًا علــى حتويــل
الأموال �إىل هيئــة احتاديــة تختــ�ص بالزيــارات".
و�أ�ض ��اف اخلطاب ��ي �أن "املحافظ ��ة �سوف تلج� ��أ �إىل الق�ض ��اء للح�صول على
حقوقه ��ا من �إيــراد ال�ســياحة الدينية �أو �ســمات الدخول كون املدينة هي من
تتوىل مهمــة �إدارة الزيارات رغــم وجود الدعم مــن امل�ؤ�س�ســات االحتاديــة".
و�أ�شار� ،إىل �أن "املحافظة ت�شهد �ســنوي ًا ا�ستقبال ماليني الزائرين ،لذا طالبنا
مــ ��رار ًا وزارة املالي ��ة ب�صرف الأموال م ��ن م�شــروع الزائ ��ر دوالر لكن دون
ج ��دوى" .ولفت اخلطاب ��ي� ،إىل "�إقرار امل�شــروع مرة �أخرى عام  2019ومت
الت�أكي ��د عليه لكن �أي�ض ًا مل نت�ســلم �أية �أموال ال�ســيما �أن عام  2012هو العام
الوحيــ ��د الذي �صرف ��ت فيه �أموال امل�ش ��روع لكربالء" .و�أك ��د� ،أن "كربــالء
و�إدارتهــا املحليــة هي من يقــع على عاتقهــا اجلهد الكبيــر لتنظيــم الزيــارات
املليونيــ ��ة وخاطبنــا الأمانــة العام ��ة ملجلــ�س الوزراء لتوجي ��ه امل�ؤ�س�ســات
االحتادية ب�إعطاء حق املحافظة من م�شــروع الزائــر دوالر الذي �أقر و�صوت
يف علي ��ه جمل� ��س النــ ��واب" .و�ش ��دد ،على �أن "زي ��ارة العا�شــ ��ر مــن حمرم
احلايل هي �أكبــر زيارة مليونية �شــهدتها املدينة مب�شاركة جميع امل�ؤ�س�سات
الأمنية وطريان اجلي�ش الذي �ســاهم ب�شكل كبري يف ت�أمــني الزيــارة".
وم�ض ��ى �إىل دور "منظومة الكاميــرات احلراريــة التي ي�صــل مداها �إىل 35
ك ��م وطائرات متو�ســطة املدى ي�صل مداها �إلــ ��ى  150كــم ف�ضال عن م�شاركة
احل�شــد ال�شــعبي ،وقيادة العمليــات بـ  20كاميــرا حراريــة".
وانته ��ى اخلطاب ��ي� ،إىل �أن "كل هذا �ســاعد اجلهد الأمن ��ي ب�شــكل كبري فيما
يتعلــق باجلهد اال�ســتخباراتي وتعقب املجرمــني لإجناح اخلطة الأمنية".

Republic of Iraq
Iraq national oil company
)North oil company (state company

 -16تك��ون العط��اءات املقدمة نافذة ملدة ( )90تس��عون يوما ً
اعتبارا ً من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.
 -17مدة التجهيز ( )120تسعون يوماً.
ً
 -18يدخ��ل العق��د حيز التنفي��ذ اعتبارا م��ن تاريخ مصادقة
القسم القانوني على العقد.
 -19يعق��د املؤمت��ر الفني اخل��اص باالجابة عن استفس��ارات
املش��اركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة ( )12:00الثانية
عش��ر ظهرا ً م��ن يوم اخلمي��س املواف��ق  2022/8/25في قاعة
السينما (عرفه).
 -20تاري��خ غل��ق املناقصة في مت��ام الس��اعة ( )12:00الثانية
عشر ظهرا ً من يوم الثالثاء املوافق.2022/9/6 :
 -21إذا ص��ادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيك��ون يوم الدوام
الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
 -22تودع العطاءات في صندوق رقم ( )2اخلاص بالتجهيز احمللي
الكائن في اس��تعالمات (دوائر عرفه  /غرفة استقبال اجملهزين)
ف��ي منطقة عرف��ة كركوك وقب��ل ( )12:00الس��اعة الثانية
عشرة ظهرا ً يوم غلق املناقصة.
 -23ال يس��مح بتقدمي العطاءات االلكترونية ،وميكن إس��تالم
العط��اءات عب��ر البريد املس��جل على أن يؤم��ن وصولها قبل
موع��د الغلق وس��يتم رفض العط��اءات التي ت��رد بعد موعد
الغلق.
 -24تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني
وبحضور اجملهزين املشاركني.
 -25تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق
املناقص��ة إال في حال قيام اجملهز بتق��دمي ما يثبت وجود وصل
الشراء ولكن لم يرفق من قبله سهوا ً عند تقدميه العطاء.
 -26الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -27في حالة عدم التزام مق��دم العطاء مبا تتطلبها الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه.
 -28للش��ركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحس��ب
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي

تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
ً
 -29جمي��ع املواد اجمله��زة يتم قبولها واس��تالمها نهائيا بعد
اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
 -30ف��ي حالة رف��ض املواد اجمله��زة يتوجب رفعها وس��حبها
واس��تبدالها خالل ( )15يوما ً اعتبارا ً م��ن تاريخ تبليغ بان املواد
غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
 -31يج��ب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث اش��عاعي
وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
 -32تتحم��ل الش��ركة احملال��ة اليه��ا املناقصة أجور النش��ر
واالعالن.
 -33تس��تقطع نسبة ( )% 2.7من مبلغ العقد ألغراض ضريبة
الدخل وت��رد للطرف الثاني بعد جلب م��ا يؤيد براءة ذمته من
الضريبة.
 -34للمزيد من املعلومات ح��ول املناقصة بإمكان زيارة املوقع
االلكترون��ي لش��ركتنا ( )/https://nocoil.gov.iq/arواالط�لاع
على تفاصيل املناقصة.
 -35يخضع العقد للقانون العراقي والتعليمات والتشريعات
الناف��ذة  ،وقانون حتصي��ل الديون احلكومية رقم ( )56لس��نة
.1977
 -36تتم اإلحالة وفق أقل األسعار للعروض املستجيبة املقدمة
مع إعطاء افضلية س��عرية بنسبة ( )%10للمنتج احمللي وفي
حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني (العام ثم
اخلاص) أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
 -37يج��ب أن تك��ون التصريح��ة الكمركي��ة وأوراق الدخ��ول
مس��جلة باسم شركة نفط الش��مال ،اما إذا كانت املركبات
داخل العراق فيتعهد الطرف الثاني (اجملهز) بتسجيل املركبات
باس��م شركة نفط الش��مال في مديرية املرور العامة وتعتبر
هذه الفقرة جزء من املطابقة الفنية.

(ق�سم العقود  /هي�أة اخلدمات واملواد)
(�شركة نفط ال�شمال)
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قا�سم لزام لم يعد يلتزم ال�صمت ويك�شف الم�ستور:

حاربنا تزوير الأعمار بو�صايا �أهملها االحتاد وبدرا�سة �أ�ضاعها الوزير!
ُ
وندمت على عدم م�ص��ارحة الإعالم ف��ي الخروقات!
 العقوب��ات حرمتن��ا  20عام ًا م��ن تنظيم ال��دورات ..
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

تفرد بامل�صري!
ّ
وا� �س �ت��درك "ال نعلم حتى اللحظة ،مل ��اذا مل
ي�أخذ االحت��اد عرب مكا ِتبه التنفيذية ال�سابقة
مبقرتحاتنا بخ�صو�ص احل� � ِّد م��ن عمليّات
ت��زوي��ر �أع �م��ار الع�ب��ي املنتخبات ال� ُع�م��ري��ة؟
هل لأنه يعاين �ضغط ال�شارع �أم املد ّربني �أم
الإعالم الريا�ضي لتحقيق النتائج الإيجابية؟
والأم ��ر الآخ��ر مل ي�سمح لرئي�س �أو �أع�ضاء
اللجنة الفنية مرافقة املنتخبات لالطالع على
ما يجري يف البطوالت وتقييم امل�شاركة من
امل �ي��دان وك�شف احل ��االت ال�سلبية امل ��ؤث��رة!
ول�ه��ذا خ�سرنا ف��ر��ص� ًا ك�ث�يرة يف املناف�سات
ب�سبب ت�ف� ّرد امل�لاك��ات التدريبية ومُ�شريف
املنتخبات و ُه��م من �أع�ضاء االحت��اد مب�صري
الفرق والالعبني".

()2-1
من�صة الفخر كونه
يقف د.قا�سم ل��زام ،على ّ
�أحّ ��د رج��االت الكرة العراقية الأوف �ي��اء ممّن
�أع�ت�م��ده االحت��اد الآ��س�ي��وي للعبة يف الزمن
ال�صعب من تاريخ البالد �أوا�سط الت�سعينيّات
ليكون �أوّل حما�ضر �آ�سيوي ّ
وظ��ف علميّته
وخ�برت��ه وم���ش��ورت��ه النقيّة م��ن �أج��ل تهيئة
�أف�ضل ال �ظ��روف ل�صناعة �أج �ي��ال ال�ك��رة من
م��د ّرب�ين والع�ب�ين بتعاقب الأزم �ن��ة و�إدارات
االحت ��اد امل�ح�ل��ي ،ح�ت��ى ان�ت�ه��اء ف�ت�رة الهيئة
التطبيعية �أيلول عام  2021حيث ّ
مت تهمي�ش
كفاءته من قبل االحتاد احلايل برئا�سة عدنان
درجال لأ�سباب غام�ضة!
�ضيّفت (املدى) د.لزام يف حديث �صريح بينّ
�ان متعدّدة ،خدم
فيه �أدواره الفاعلة يف جل� ٍ
من خاللها كرتنا مُذ كان مدرب ًا ثم �إداري � ًا ثم
حم��ا� �ض��ر ًا ا��س�ه��م يف دف��ع ع���ش��رات امل��د ّرب�ين
لينالوا الت�أهيل الفني الكامل ،وواجه حتدّيات
خمتلفة يف عهود ثالثة ر�ؤ�ساء احتاد �سابقني،
لع ّل �أ�صعبها االتهامات التي �أحاطت جلنته
الفنية بخ�صو�ص عدم مكافحة �آفة التزوير يف
املنتخبات العمرية ُ
بخطط نوعية! واعرتا�ض
بع�ض �أع�ضاء االحت��اد �ضد منحه �صالحيات
وا�سعة ما حجَّ َم ذلك م�ساحة عمله الأكادميي
ف�أبتع َد مُرغم ًا حفاظ ًا على تاريخه ور�صيده
ومنجزاته لقواعد اللعبة.
يقول د.لزام "بد�أت العمل يف لعبة كرة القدم
منذ عام  1979ب�صفة مد ّرب لغاية عام 1994
حيث �أخ� ُ
ترت العمل الإداري بان�ضمامي اىل
جمل�س �إدارة احت��اد الكرة يف �أرب��ع دورات
انتخابية ب�صفة ع�ضو ورئي�س جلنة فنية،
ُ
انتقلت للعمل يف االحت��اد الآ�سيوي لكرة
ثم
القدم �ضمن م�شروع ال��ر�ؤي��ة الآ�سيوية ملدة
� 8سنوات ،وك�ن� ُ�ت �أوّل حما�ضر ع��راق��ي يف
�آ�سيا �أوا� �س��ط عقد الت�سعينيات اىل جانب
 6حما�ضرين ا�شرتكنا يف دورات االحت��اد
ال��دويل (الفيفا) وبعد ذلك � ُ
أ�سهمت يف �إعداد
وت�أهيل عديد الزمالء كمحا�ضرين �آ�سيويني
م�ن��ذ ع��ام  1994ح�ت��ى �أ��ص�ب��ح ل��دي�ن��ا ال�ي��وم
 18حم��ا��ض��ر ًا ،ومل �أت��و ّق��ف ع��ن فتح دورات
( )A.B.Cح�ت��ى ب�ل��غ ع��دده��ن  90دورة،
�إ�ضافة �إىل عملي الرئي�سي ك�أ�ستاذ دكتور يف
جامعة بغداد ،و�أ�شكر الله ملنحي ال ُقدرات على
خدمة بلدي".
�أف�ضل عطاء
و�أ�ضاف "يف زمن ح�سني �سعيد رئي�س احتاد
الكرة الأ�سبق ،ح�صلنا على دعم مايل واهتمام
معنوي كبريين مبعيّة ا��س�م��اء ك�ف��وءة مثل

�صباح حممد م�صطفى وبا�سم الربيعي وعمو
بابا و�أنور ج�سام ،ومل ي�سمح رئي�س االحتاد
مب ��رور �أي ق ��رار فني �إال م��ن خ�لال جلنتنا
الفنية ،وهكذا توا�صل الدعم يف حُ قبة ناجح
حمود ،ومنحني �صفة رئي�س امل�ست�شارين،
و�أك��د يل �أن��ه ال ميكنه عقد �أي اجتماع ف ّني
ي��در���س فيه واق��ع اللعبة م��ن دون ت��واج��دي
بقربه ،وميكنني القول �أن �أف�ضل زمن �شهد
عطائي للكرة العراقية يف ظ ّل وج��ود هذين
ال�شخ�صني القديرين".
ر�ؤية الآ�سيوي
وب�ّي�نّ "يف زم��ن عبداخلالق م�سعود رئي�س
احت ��اد ال �ك��رة ال���س��اب��ق ،ك�ن��ت �أع �م��ل بن�شاط
�أي�ض�أً ،ومت ت�سميتي مدير ًا فني ًا للكرة العراقية
يف ف�ت�رة م ��ا ،وك� ��ان االحت� ��اد ي�ح���ص��ل على
وخا�صة
مبالغ طائلة م��ن �أج��ل بناء اللعبة
ّ
على م�ستوى الفئات العمرية نتيجة ارتباط
اللجان بر�ؤية االحتاد الآ�سيوي مثل التطوير
وم�ه��رج��ان ال�براع��م والن�سوية ،كلها عملتْ
�إجن � ��ازات رائ �ع��ة يف زم ��ن م���س�ع��ود ،وك��ان
ُي���ص��رف ل�ن��ا مبلغ ب �ح��دود  250ال��ف دوالر
��س�ن��وي� ًا لإدارة ك��ل ه��ذه الأن���ش�ط��ة ،وك��ان��ت
روات�ب�ن��ا ال ت�ت�ج��اوز مليوين دي�ن��ار لرئي�س
اللجنة ومليون دينار للع�ضو ،مع ذلك مل نف ّكر
بالأمور املادية بقدر رغبتنا للعمل التطوّعي".

معار�ضة!
و�أو�� �ض ��ح "يف ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة م��ن والي��ة
م���س�ع��ود� ،أك ��د االحت� ��اد ال� ��دويل للعبة على
��ض��رورة اال�ستئنا�س ب��ر�أي��ي يف كل �صغرية
وكبرية من مفا�صل عمل اللجان الفنية ذات
التما�س املبا�شر مع �أهداف االحتاد الآ�سيوي،
وهو ما مل يرق لبع�ض �أع�ضاء االحت��اد حتى
�أن �أحّ دهم قالها �صراحة يف االجتماع (ماذا
تريد من االحت��اد ..هل تريد �أن تكون بدي ًال
لعبداخلالق م�سعود؟) فر ّد عليه الأخري (نعم
 ..منحت ُه كل �صالحيّاتي) وكذلك علي جبار
و�شرار حيدر دعما م�شروعي الفني ،ومع ذلك
مل يتم ّكن الثالثة من مواجهة امل ّد املُعار�ض يل
يف جمل�س االحتاد".
دورات ت�أهيلية
وبخ�صو�ص االنتقادات التي وجّ هت للجنته
ال�ف�ن�ي��ة بتحمّلها م���س��ؤول�ي��ة م�ن��ح ��ش�ه��ادات
ملد ّربني ال ي�ستح ّقون مع عدم اتخاذ �أي �إجراء
لإيقاف حاالت التزوير يف بع�ض املنتخبات
العمرية� ،أف��اد د.قا�سم "خالل �إدارة االحت��اد
من قبل ح�سني �سعيد ( )2011- 2004وناجح
حمود ( )2014 - 2011وعبداخلالق م�سعود
( ) 2018 - 2014ر ّك��زتْ جلنتنا الفنيّة على
�إع��داد امل��د ّرب من خ�لال ال ��دورات التدريبية

بالرغم من �أنها ال ت�صنع مد ّرب ًا ،لكنها ت� ّؤهله
وفق ًا لل�سياقات ال�صحيحة ليتم ّكن من �أداء
واجباته �أم��ام الالعبني ال�صغار يف الأندية
واملنتخبات".
تعوي�ض احلرمان
وت��اب��ع "لهذا ك ّثفنا م��ن ال ��دورات للفرتة من
ع��ام  2004اىل ع��ام  2013مبوافقة االحت��اد
الآ�سيوي ال��ذي منحنا اال�ستثناء لتعوي�ض
زم��ن احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة الإي��ران �ي��ة (-1980
 )1988واحل�صار واحل��رم��ان م��ن ال��دورات
ب�سبب العقوبات الدولية ما بعد احتالل دولة
الكويت ع��ام � ،1990أي � 20سنة مل ي�شارك
العراق يف �أي دورة خارجية و�سُ مح له بفتح
دورات حملية مبوافقة الآ�سيوي على فتح 10
دورات للم�ستوى ( )Cو 4دورات ( )Bو 3لـ
( )Aك��ل ع��ام م��و ّزع��ة على جميع حمافظات
العراق ،مقابل دورة واحدة لكل احتاد عربي
وذلك تقدير ًا لظروفنا� ،أما مو�ضوع التزوير
فحاربناه ب ��إرادة حقيقية وقدّمنا مقرتحات
مكتوبة ُتعالج هذه الآفة اخلطرية ،واالحتاد
�أعتمد �سياق قبول املقرتحات من اللجان لكنها
لي�ست مُلزمة ل��ه! وبالتايل ال خيار لنا غري
مُ�سايرة عمله كونه امل�س�ؤول الأول عن احل ِّد
من عمليات التزوير �أو تفاقهما".

درا�سة �أمام الن ّواب
وك�شف د.لزام "يف عهد وزير الريا�ضة الأ�سبق
عبداحل�سني عبطان ،طلب م ّني الوزير �شخ�صي ًا
�أن �أق�دّم ر�ؤي��ة �ضمن درا�سة نوعية يف كيفية
منع التالعب ب�أعمار الالعبني ،و�ساعدين فيها
د.كاظم الربيعي ،و ُقدِّمتْ �إىل جمل�س النوّاب
بح�ضور رئي�سه ووزراء الداخلية والرتبية
وال��ري��ا��ض��ة وال �ع �م��ل ،ومت تكرمينا م��ن قبل
املجل�س ،و�أخذ الوزير عبطان الدرا�سة لغر�ض
تنفيذها ،لك ّنها مل تنل االه�ت�م��ام املطلوب،
مع �أنها من �أرق��ى الدرا�سات يف حياتي بعد
قيامي بت�أليف  15كتاب ًا ،و�أك�ثر من  50بحث ًا
و 50مناق�شة دك�ت��وراه وماج�ستري! وعندما
ع��ات�ب� ُ�ت ال��وزي��رع�ب�ط��ان ع��ن م�صري ال��درا��س��ة
ب�صحبة عبداخلالق
�أثناء تواجدنا يف ماليزيا ُ
م�سعود ود�.شامل كامل يف مهمّة رفع احلظر
عن الكرة العراقية عام  2017قال (ال ِعلم يل
مب�صريها بعدما �س ّلمتها اىل املعاون العلمي
يف الوزارة) عندها � ُ
أيقنت �أنها �ضاعت منه"!
م�صارحة الإعالم
وذكر "مل �أندم طوال م�سريتي العملية يف كرة
القدم مثلما ُ
ندمت ب�شدّة على عدم م�صارحة
الإع �ل�ام ال��ري��ا��ض��ي ح��ول ع��دم �أخ ��ذ االحت��اد
مبقرتحاتنا واعرتا�ضاتنا عن كل املُعرقالت
واخل ��روق ��ات لأ� �س ����س ال�ل�ع�ب��ة ،ك��ي ال يعتقد
البع�ض �أننا ك ّنا نلتزم ال�صمت حينما ي ّتخذ
االحت��اد ق��رار ًا يف م�س�ألة ما مل يكن من �ضمن
و�صايا جلاننا ،ف ��إذا ما �أخفق �أي م��د ّرب كان
االحت ��اد يُحمّل جلنة املنتخبات امل�س�ؤولية
الكاملة ،وعندما تت�صاعد ات�ه��ام��ات الإع�لام
يتن�صل
عن وجود تالعب يف �أعمار الالعبني ّ
االحت ��اد م��ن م�س�ؤوليته وي �ح �وّل االت�ه��ام��ات
تخ�ص�صة ،وه��ذا غ�ير �صحيح،
اىل جلانه املُ ّ
وللأ�سف �أ�ضعنا العديد م��ن الفر�ص لك�شف
امل�ستور للجمهور".
 -يتبع غداً -

مدرب مان�ش�سرت يونايتد يروم تغيري جميع الالعبني!
 متابعة  /املدى
�أدىل الهولندي �إريك تني هاج ،املدير الفني لفريق
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د الإنكلي ��زي ،بت�ص ��ريحات
نارية ،بع ��د هزمية فريقه املُذ ّلة �أم ��ام برينتفورد،
�ض ��من مباري ��ات اجلول ��ة الثاني ��ة من مناف�س ��ات
ال ��دوري الإنكلي ��زي .وتع ّر� ��ض الفري ��ق الأول
لك ��رة القدم بن ��ادي مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د ،لهزمية
قا�س ��ية �أمام م�ض ��يفه برينتف ��ورد بنتيجة ()0-4
يف �إط ��ار مباري ��ات اجلولة الثانية ،م ��ن مباريات
ال ��دوري الإنكليزي املمتاز .وي�س ��عى مان�ش�س�ت�ر

يونايت ��د �إىل ا�س ��تعادة مكانته املحلي ��ة والقارية،
م ��ن خ�ل�ال احل�ص ��ول عل ��ى الألق ��اب والبطوالت،
ويف �إط ��ار ذلك ،ي�س ��عى "ال�ش ��ياطني احلمر" �إىل
دع ��م ال�ص ��فوف ب�أب ��رز النج ��وم .و�ش ��هد �س ��وق
انتقاالت مان�ش�سرت يونايتد ،العديد من ال�صفقات
اجلدي ��دة ،مثل الهولن ��دي ماال�س ��يا ،والدمناركي
كري�س ��تيان ايرك�س�ي�ن ،بجان ��ب الأرجنتين ��ي
لي�س ��اندرو مارتنيز .تني هاج يتحدّث عن الهزمية
الكارثية �أمام برينتفورد"..كنت �س�أبدّل  11العب ًا
�إن �أمكنن ��ي ذل ��ك"! وقال تني هاج يف ت�ص ��ريحات
�ص ��حفية" :الزجُّ بثالثة بدالء بني ال�ش ��وطني كان

لتجدي ��د الدم ��اء ،كن ��تُ �س� ��أقوم بتغي�ي�ر الثمانية
الآخرين �أي�ض ًا لو �سُ مح يل"! و�أكمل" :نحتاج �إىل
العبني جُ ��دد ،العب�ي�ن ب�إمكانيّات عالي ��ة ومميّزة،
و�س ��نحاول �إقناعه ��م بالق ��دوم ".واختت ��م حديثه
قائ ًال:"هذه البداية ال ُت�س ��اعد وال تهوّ ن من حجم
ه ��ذه الوظيف ��ة ،لك ��ن يج ��ب �أن �أحت ّل ��ى بالإميان،
ر�أي ��تُ �إيجاب ّي ��ات ع� �دّة ،ولك ��ن ر�أي ��ت مبارا َت�ي�ن
محُ بط َتني"!
جدير بالذكر �أن مان�ش�سرت يونايتد ،يتذيّل ترتيب
الدوري الإنكليزي ،من دون نقاط ،بعد الهزميتني
التي تع ّر�ض لها الفريق ،خالل �أوّ ل جولتني.

� سامر اليا�س �سعيد

تق ُّلب مناخ املونديال!
هواج�س �ش� � ّتى �أف�ص ��ح عنها مد ّربو الأندي ��ة الكربى وهُ م
ي�س ��ته ّلون مو�س ��مهم اجلديد املُقرتن ب�إقامة مونديال قطر
 2022الذي �س ��يكون ا�س ��تثنائ ّي ًا ه ��ذا العام كونه �س ��يقام
للم� � ّرة الأوىل يف ف�ص ��ل اخلري ��ف ،ويف ف�ت�رة ُتعد مبثابة
فرتة الذروة بالن�س ��بة للدوريات العاملية كونها تقع ما بني
نهاية �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين ومتت ُّد على واقع �شهر لتنتهي
البطولة الأكرث �ش ��عب ّية و ُمتابعة يف حدود منت�ص ��ف �شهر
كانون الأول املقبل .
وبات ��ت ت�ص ��ريحات املد ّربني ُت�ش� � ّكل فا�ص ��لة م ��ن الإثارة
متام� � ًا حينما باتوا يعلنون �أنهم �ض� � َّد تلك املواعيد املُربكة
الت ��ي �سي�ش� � ّكل ت�أثريه ��ا ال�س ��لبي على واق ��ع الالعبني من
جان ��ب �أن بع�ض ��هم ميثل منتخب ��ات ال�ص ��فوة ،وبالإمكان
امل�ض ��ي بتل ��ك املنتخب ��ات لأدوار �أبع ��د ويف ح ��االت كهذه
تربز �أ�سئلة فحواها فيما الذي �سيقدّمونه مع �أنديتهم بعد
املبا�شرة معهم يف حال ا�ستئناف الدوريات ومدى املردود
الإيجابي واملنا�سب والوايف يف حال امل�شاركة مع النادي
بعد �إجناز املونديال .
من �ض ��من الت�ص ��ريحات الالفتة التي ب ��رزت قبيل انطالق
الدوري الإنكليزي وحتديد ًا اال�س ��بوع املا�ض ��ي ما �أف�صح
عنه امل ��درب الأملاين توما�س توخيل وهو ي�ش�ي�ر اىل قلقه
ج� � ّراء الت�أث�ي�ر الذي �س ��ينعك�س م ��ن �إقامة موندي ��ال قطر
عل ��ى الالعبني م ��ن جان ��ب انطالقته ��ا يف ت�ش ��رين الثاين
ونهاية البطولة يف كان ��ون الأول وما تتط ّلبه تلك اجلهود
من تواتر نف�س ��ي وب ��دين قد يت�س� � ّبب با�س ��تنزاف طاقات
الالعبني.
توخي ��ل ال ��ذي كان حديث ��ه مبنا�س ��بة انط�ل�اق ال ��دوري
الإنكلي ��زي مبو�س ��مه اجلدي ��د كونه م ��درب �أهم ف ��رق هذا
ال ��دوري وهو ن ��ادي ت�شيل�س ��ي لف ��ت اىل جزئ ّية ب�س ��يطة
نابع ��ة من تركيز �أغلب الالعب�ي�ن اىل ك�أ�س العامل مب ّينا �أن
هذا الأمر من الأمور اجل ّيدة لكونه ي�س ��هم برفع م�ستواهم
لك ّنه �أ�شار اىل �أن الأمر ال�سيئ باملو�ضوع هو مدى الت�أثري
الذي يظهر على �أداء الالعبني خ�صو�ص ��ا يف ت�شرين الأول
حينما يقرتب اال�ستحقاق املونديايل؟
كم ��ا لف ��تَ توخي ��ل اىل الت�أث�ي�رات العك�س ��ية الت ��ي لربمّ ا
�س ��ت ّبثها مالم ��ح اخليب ��ة يف الالعب�ي�ن ال ��ذي �أخفق ��وا مع
منتخباته ��م يف مقاب ��ل النجاح الكبري ال ��ذي ح ّققه العبون
�آخرون ،لذلك وبح�س ��ب املد ّرب الأملاين �س ��يعود الالعبون
م�ستنزفني نف�سي ًا وبدني ًا.
لىّ
�أما املدرب الإيطايل �أنطونيو كونتي والذي يتو تدريب
فريق نادي توتنهام ،ف�أ�ش ��ار يف �س ��ياق ت�ص ��ريحاته التي
�أهت ّمت بها ال�ص ��حافة العاملية ب�ش� ��أن ما ي�س� � ّبب ُه املونديال
م ��ن ت�أثريات عل ��ى واقع املو�س ��م اجلديد� ،إىل �أنه ��ا "امل ّرة
الأوىل الت ��ي ميك ��ن م ��ن خالله ��ا مواجه ��ة و�ض ��ع كه ��ذا،
فاملو�س ��م �س ��يتو ّقف �ش ��هر ون�ص ��ف ال�ش ��هر وبعدها �سيتم
ا�ستئناف الدوري ،ومع ذلك اال�ستئناف �سيجهل املدربون
ممن �سيعودون
ما هي و�ضع ّية العبي منتخبات املونديال ّ
لأنديتهم بغية ا�ستكمال مباريات امل�سابقة".
�أما مدرب فريق نادي ليفربول يورغن كلوب ف�ش ّبه �سالمة
الالعب�ي�ن و�أو�ض ��اعهم التي �س ��يكونون عليها بع ��د انتهاء
املوندي ��ال مبا يت�ش ��ابه بالتغي�ي�ر املناخي ال ��ذي بات ُيثري
القل ��ق ج ّراء اختالف م� ّؤ�ش ��رات املن ��اخ يف القارة العجوز
مما ُي�صيبها من تق ّلبات جوية يف �إطار ف�صل ال�صيف الذي
ّ
بات �س ��اخن ًا هذا العام ال�س ��يما يف �إنكل�ت�را حيث اقرتبت
درجة احلرارة من م�س ��تويات غري معهودة مع الأخذ بنظر
االعتب ��ار ب�أن الطق�س يف �إنكلرتا عادة ما ت�ش ��وبه مثل تلك
ال�سخونة يف ّ
ظل ما عُرف عن لندن مبدينة ال�ضباب.
يورغن كلوب الأملاين وا�ص ��ل هواج�سه مثل بق ّية املدربني
من الت�أثريات املُحتملة ،مع ً
برّا عن غ�ض ��به من �إ�ضافة ك�أ�س
الع ��امل اىل ج ��دول مزدح ��م باملباري ��ات وفق ًا ملا �أف�ص ��ح به
مدرب فري ��ق ليفربول قبيل مباراته الت ��ي �أنتهت بالتعادل
�أم ��ام فري ��ق فولهام �ض ��من اجلول ��ة اال�س ��تهاللية للدوري
االنكليزي!
كما َ
لفت توخيل الى الت�أثيرات العك�سية
التي لربّما �ست ّبثها مالمح الخيبة في
الالعبين الذي �أخفقوا مع منتخباتهم
في مقابل النجاح الكبير الذي ّ
حققه
المدرب
العبون �آخرون ،لذلك وبح�سب
ّ
الألماني �سيعود الالعبون م�ستنزفين
نف�سي ًا وبدني ًا.

عبا�س هندي ع�ضواً يف �إعالم ّية العربي

احتاد ال�سلة ي�شاور
الأندية ويخ�ضعها
لفح�ص ّ
املن�شطات

ات��ح��اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ي��ط��ال��ب ب��دع��م ال�����ش��ب��اب للآ�سيوية

 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى
عقد احتاد كرة ال�س ��لة اجتماع ًا ت�ش ��اوري ًا �أم�س الأول ال�سبت
م ��ع �أربعة ع�ش ��ر ممث ًال لأندي ��ة الدوري املمتاز امل�ش ��اركني يف
م�سابقة الدوري للمو�سم اجلديد .2023-2022
و�أدار االجتماع د .ح�س�ي�ن العميدي رئي�س احتاد كرة ال�س ��لة
بح�ضور�أع�ض ��اء االحتاد ملناق�شة �آلية ولوائح بطولة الدوري
املمتاز بكل تفا�ص ��يلها والتي ت�ؤدّي اىل �إجناح م�شاركة الفرق
ومدربيهم والطواقم التحكيمية املك ّلفة ب�إدارة امل�سابقة.
وذكر بيان الحتاد كرة ال�س ��لة تلقته (املدى) �أنه ّ
متت مناق�ش ��ة
عدّة نقاط منها حتديد يوم ال�س ��بت الع�ش ��رين من �آب اجلاري
�آخ ��ر موعد لتحديد قاع ��ات الفرق كملعب �أ�سا�س ��ي طيلة فرتة
الدوري وكذلك هو �آخر موعد لت�س� � ّلم ُكتب امل�ش ��اركة يف ك�أ�س
املثابرة ،فيما مت حتديد يوم ال�س ��بت العا�ش ��ر من �أيلول املقبل
موعد ًا لتقدمي ك�شوفات الأندية.
و�أ�ض ��اف حّ دد احت ��اد كرة ال�س ��لة الفرق امل�ش ��اركة يف بطولة
ال ��دوري املمت ��از ب� �ـ  14فريق� � ًا هي النف ��ط وال�ش ��رطة ودجلة
واحل�ش ��د ال�ش ��عبي وزاخو وكهرباء والت�ضامن واحللة وغاز
ال�ش ��مال ونفط ال�ش ��مال وال�س ��ماوة والدفاع اجل ��وي والقوة
اجلوية والكرخ ،كما �أعتمد االحتاد ت�سمية ك�أ�س املثابرة على
�ش ��رف عميد ال�س ��لة العراقية علي ال�صفار ،تلعب جميع الفرق
بنظام املرحلتني مباريات مك ّثفة .
وذك ��ر البي ��ان "ق� � ّرر االحتاد هب ��وط الفريق�ي�ن الأخريين اىل

ّ
محطة للتأمّل

دوري الدرج ��ة الأوىل ،ويت� ّأه ��ل �ص ��احبا املركزي ��ن الأول
والثاين من دوري الدرجة الأوىل ملو�سم ."2023-2022
ُّ
وبينّ
"يحق لالعب تقدمي �ش ��كواه �ض ��د ناديه بعد مرور ثالثة
�أ�ش ��هر من تاريخ �إبرام عقده �إذا مل ي�ستلم م�ستح ّقات العقد �أو
الراتب ح�سب االتفاق ما بني الطرفني" .
و�أكد البيان "يخ�ض ��ع جميع الالعبني امل�ش ��اركني يف الدوري
املمت ��از اىل فح�ص ّ
املن�ش ��طات من قبل املرك ��ز الوطني التابع
للطب الريا�ض ��ي" .م�ش� �دّد ًا على "�ض ��رورة االلتزام بح�ض ��ور
امل�ؤمتر ال�ص ��حفي وبخالفه يُعاقب الالعب �أو املدرب الذي مت
اختي ��اره من قبل كادره الإداري" .ولفت اىل �أن "النادي الذي
يرغب يف �إ�ض ��افة �أحّ ��د الالعبني الأجانب علي ��ه �أن يُقدّم طلب ًا
ر�سمي ًا اىل االحتاد ويُرفق معه اال�ستغناء الدويل".
وخل� ��ص البي ��ان �إىل �أن ��ه "ال ّ
يحق لالع ��ب الأجنبي املُ�ش ��ارك
�ض ��من �ص ��فوف �أحد الأندية العراقية للمو�سم 2023-2022
االنتقال اىل نا ٍد عراقي �آخر يف املو�سم نف�سه.

دعا احتاد الكرة الطائرة ،وزارة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة لتق ��دمي
الدعم ال�ل�ازم للمنتخب الوطني
لل�ش ��باب يف م�ش ��اركته القاري ��ة
املُرتقب ��ة ليتم ّك ��ن م ��ن الظه ��ور
بامل�ستوى امل�ش� � ّرف و�سط نخبة
منتخبات �آ�سيا.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اجتم ��اع عقده
احت ��اد الك ��رة الطائ ��رة� ،أم� ��س
الأول ال�س ��بت ،برئا�س ��ة جمي ��ل
العب ��ادي وح�ض ��ور جمي ��ع
الأع�ض ��اء ،ناق�ش ��وا في ��ه واق ��ع
اللعب ��ة حم ّلي� � ًا ودول ّي� � ًا ،وكيف ّية
ت�أمني م�س ��تلزمات جن ��اح امله ّمة
ال�ش ��باب ّية برغم الظروف املالية
ال�صعبة.
وق ��ال العب ��ادي "�إن االحت ��اد
خاطب وزارة ال�شباب والريا�ضة
واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة،
املعنيت�ي�ن برعاي ��ة املنتخب ��ات
والأبط ��ال ،من �أجل دعم منتخب

ال�ش ��باب يف رحلة تناف�س ّية غاية
يف الأهمية ُمتم ّثلة ببطولة �آ�سيا
امل�ؤهّ ل ��ة اىل ك�أ� ��س العامل والتي

حتت�ضنها العا�ص ��مة البحرينية
املنامة للفرتة من � 20إىل � 29آب
اجل ��اري" .و�أ�ض ��اف " :مازالت

الأم ��ور ُمع ّق ��دة م ��ن الناحي ��ة
موقف
املالية ،وبات احتادنا يف
ٍ
ال ُيح�سد عليه ،لذا ف�إ ّنه �سينتظر
لغاية نهاية الدوام الر�سمي يوم
الأربع ��اء املوافق � 17آب احلايل
لإع�ل�ان موقفه البات بامل�ش ��اركة
م ��ن عدمها يف �ض ��وء م ��ا يتو ّفر
له من مقوّ مات الدعم املطلوبة".
وك�ش ��ف رئي� ��س االحت ��اد ع ��ن
"حتديد يوم الع�شرين من �شهر
�أيل ��ول الق ��ادم موع ��د ًا لإقام ��ة
انتخاب ��ات االحت ��ادات الفرعي ��ة
يف مق ّر االحتاد ،و�س ��يتم �إ�صدار
جدول مواعيد تل ��ك االنتخابات
الحق ًا".
و�أ�ش ��ار اىل "�أن ي ��وم اجلمع ��ة
الرابع ع�ش ��ر من �ش ��هر ت�ش ��رين
الأول املقب ��ل �سي�ش ��هد انط�ل�اق
مناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از
للمو�س ��م اجلدي ��د -2022
� 2023آم�ل ً�ا �أن يك ��ون التنظي ��م
والتناف� ��س والنتائ ��ج �أمي ��ز من
ُن�س ��خ البط ��والت ال�س ��ابقة بعد
الأخ ��ذ باملقرتح ��ات الداعم ��ة

لإظهار الدوري ب�صورة رائعة".
وذك ��ر العب ��ادي �أن "االحت ��اد
ق� � ّرر تك ��رمي منتخبنا ال�ش ��بابي
احلائ ��ز على امليدالية الربونزية
يف بطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا الت ��ي
احت�ض ��نتها اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية بن�سختها الأوىل حال
تو ّفر الأموال الالزمة واملنا�سبة
لتثمني �إجناز الالعبني ال�ش ��باب
ومالكهم التدريبي والإداري".
م ��ن جهة �أخ ��رى� ،أختار االحتاد
العرب ��ي للك ��رة الطائ ��رة عبا�س
عل ��ي هن ��دي مدي ��ر املكت ��ب
الإعالمي الحتاد اللعبة ،ع�ض ��و ًا
يف اللجن ��ة الإعالمي ��ة العربي ��ة
الت ��ي �ش� � ّكلها م� ّؤخر ًا و�أن�ش� ��أ لها
خا�ص� � ًا .و�ض� � ّمت اللجنة
مركز ًا ّ
الإعالمية لالحتاد العربي للكرة
الطائرة ،عب ��د الله �أمني رئي�س� � ًا
للجنة ،وع�ض ��وية عو�ض حممد
وعبا� ��س عل ��ي هن ��دي وب�ل�ال
الغاليين ��ي وحمم ��د الرنتي�س ��ي
و�أحم ��د ب ��و �س ��اك وفا�ض ��ل
املزروعي.
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ر�ؤية في قرار ال�صدر

ما الذي فعله بمطالبته (بحل البرلمان والذهاب الى �أنتخابات مبكرة)؟

بع ��د الت�سخني ال�شعبي نتيج ��ة لرف�ض (�أحزاب
الإطار) حلك ��م الأغلبية الإنتخابي ��ة و الإ�صرار
عل ��ى نظ ��ام (املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة العرقي ��ة)
ال ��ذي ثبت ف�شل ��ه يف �إدارة الدول ��ة وكان غطاء
ل�سرق ��ة ث ��روات الب�ل�اد والعب ��اد وال ��ذي �ساهم
ب�شكل كب�ي�ر يف تر�سيخ (الطائفي ��ة ال�سيا�سية)
ولق ��د ر�سخه ��ا �أك�ث�ر ب�إدعائ ��ه �إن الأكرثي ��ة هي
الأغلبي ��ة الطائفي ��ة! ولك ��ن التوج ��ه (بدعم من
كبري م ��ن التيار ال�صدري) نح ��و رف�ض العملية
ال�سيا�سية احلالي ��ة ورف�ض �أحزاب املحا�ص�صة
الطائفي ��ة وقل ��ع املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة الفا�سدة
وحما�سب ��ة الفا�سدي ��ن و�إ�ستع ��ادة (دميقراطية
ال�شع ��ب املعط ��ل) نح ��و (ال�شرعي ��ة الثوري ��ة
ال�شعبي ��ة) وفع ًال ب ��داء التح�شي ��د ال�شعبي لذلك
اله ��دف يف ظ ��ل هذه االج ��واء وبه ��ذا الإ�صرار
ال�شعبي لإقتالع الف�س ��اد والفا�سدين بد�أت هذه
الفر�ص ��ة تكرب فكان هناك تفاو�ض ثوار ت�شرين
مع ال�صدرين وبداء �إنظمام بع�ض الع�شائر اىل
الث ��وار املعت�صم�ي�ن يف الربمل ��ان و�أت�سعت هذه
املوج ��ة كل يوم حت ��ى جاء �أنظم ��ام املحافظات
املح ��ررة للتظاه ��ر والرف� ��ض (االنب ��ار و�صالح
الدي ��ن ونين ��وى) كل هذا �إ�ضاف ��ة لتحالف �إنقاذ
وال�سن ��ة.
وط ��ن ال ��ذي ي�ض ��م ال�شيع ��ة والك ��رد ّ
وحتول ��ت التظاه ��رات �إىل تظاه ��رة وطني ��ة
ولي�ست �صدرية.
وب ��د�أت (الث ��ورة الوطني ��ة بالت�ش ��كل) بقي ��ادة
التي ��ار ال�ص ��دري ومقت ��دى ال�ص ��در وتعال ��ت
الأ�ص ��وات الراف�ضة حلكم الطائفي ��ة ال�سيا�سي ًة
وق ��وي �صفه ��ا وب ��د�أت تنح ��ت م ��ن ال�صف ��وف
الأخ ��رى الراف�ض ��ة للم�شروع الوطن ��ي ب�أجتاه
الأ�صرار القطعي على التغي�ي�ر ال�شعبي العارم
عن طري ��ق الث ��ورة ال�شعبية الوطني ��ة و�أ�صبح
التغي�ي�ر قادم ال حمالة و�أن ��ه م�س�ألة وقت فقط !

وبداء الثورة تكرب!
نع ��م كان من املتوق ��ع �أن ت�صحب عملية التغيري
الوطن ��ي هذه الكثري م ��ن الت�ضحي ��ات والدماء
واخل�سائ ��ر وال�ص ��راع العني ��ف بق ��در مت�س ��ك
�أح ��زاب الف�ساد وملي�شياته ��ا امل�سلحة بال�سلطة
ورف�ضه ��م القطع ��ي لأي تغي�ي�ر يه ��دد وجودهم
امل�سلح على ر�أ�س ال�سلطة لكنه �سينتهي ب�سقوط
�أعمدة الف�س ��اد واجلرمية واالره ��اب و�ستنهار
�أم ��ام �إ�ص ��رار ال�شع ��ب ال ��ذي دائم� � ًا ينت�صر يف
النهاي ��ة و�إذا ما ث ��ار ال�شعب لن يتوق ��ف مطل ًقا
يف ظ ��ل هذا الغليان والتوح ��د الوطني يف مثل
ه ��ذه الأج ��واء امل�شحون ��ة بالتوت ��ر والرتق ��ب
واحلما�س جاءت مبادرة �سماحة ال�سيد مقتدى
لأطف ��اء هذه الثورة ال�شعبية الوطنية والتوجه
نح ��و طريق ث ��اين (�سلمي) وهو (ح ��ل الربملان
والتوج ��ه نح ��و الإنتخابات النيابي ��ة) لت�سكب
امل ��اء عل ��ى ن ��ار الث ��ورة ال�شعبي ��ة الت ��ي تري ��د
الق�ض ��اء عل ��ى الف�ساد وه ��ذا يعني الع ��ودة من
جدي ��د �إىل ما قب ��ل ي ��وم  ٢٠٢١/١٠/١٠و�أعطاء
فر�صة جديدة لكل القوى (مبا فيها قوى الف�ساد
االرهابي ��ة) ب�أعادة الت�شكل و�إع ��ادة الهيكلة من
جدي ��د ! و�أطفاء �أوار الث ��ورة ال�شعبية الوطنية
واالنتظ ��ار مل ��دة ال تقل عن �ست ��ة �أ�شه ��ر لأعادة
االنتخابات و�ستع ��ود القوى الوطنية للت�شرذم
ب�ي�ن مقاط ��ع للأنتخابات وم�ش ��ارك فيها وتعود
فر� ��ص التزوير واالنتخاب الق�صري و�إ�ستغالل
الق ��وى الر�سمي ��ة امل�سلح ��ة وغ�ي�ر امل�سلحة وال
ندري هل �ستحقق القوى الوطنية جناحها �أم ال
او �ستتمكن قوى الف�س ��اد م�ستعينة ب�إمكانياتها
م ��ن احل�صول على نتائ ��ج جيدة غري ما ح�صلت
عليها يف الإنتخابات الأخرية ال ادري !
ماذا حققت مب ��ادرة ال�سيد مقتدى (حل الربملان
والدعوة لإنتخابات مبكرة)؟؟؟.

اقت�صاد العراق
والرهان على النفط

 محمد حميد ر�شيد

ا� .أوقف ��ت م ��د (الث ��ورة ال�شعبي ��ة) عل ��ى ف�س ��اد
النظ ��ام القائ ��م احلايل والت ��ي ب ��د�أت بالإت�ساع
وب ��دت ت�ش ��ارك فيه ��ا حمافظ ��ات كان ��ت �صامتة
يف املراح ��ل ال�سابق ��ة (الأنب ��ار و�ص�ل�اح الدين
ونين ��وى ودي ��اىل) وب ��د�أت ت�أخذ طابع� � ًا وطني ًا
�أكرث �شمولية
ب .توق ��ف “الث ��ورة ال�شعبي ��ة” الت ��ي ب ��د�أت
ب�إقتح ��ام احل�ش ��ود اجلماهريي ��ة املنطق ��ة
اخل�ض ��راء وم ��ن ث ��م �إقتح ��ام مبن ��ى الربمل ��ان
و�إحتالل ��ه واملطالبة ب�إجتث ��اث الف�ساد والق�ضاء
علي ��ه والتح ��ول م ��ن “ال�شرعي ��ة الد�ستوري ��ة”

�إىل “ال�شرعي ��ة الثوري ��ة” ف ��كان �أن حتول ��ت
ه ��ذه املب ��ادرة التي دعا لها ال�سي ��د (حل الربملان
والذه ��اب �إىل الإنتخابات املبكرة) من (الثورة)
�إىل (�إنتفا�ضة �شعبية) عارمة.
ج .وحت ��ول ه ��دف الثورة م ��ن �إ�سق ��اط النظام
وحماربة الفا�سدي ��ن �إىل (حل الربملان والدعوة
�إىل �إنتخابات مبكرة) وبقاء النظام احلايل.
د .بقاء النظام احلايل قائم ًا وبقاء �أحزابه قائمة
و�أعطائهم فر�صة جديدة للم�شاركة بالإنتخابات
القادمة بدل من حماكمتهم و�إحالتهم �إىل الق�ضاء
(�إي العودة �إىل ما قبل .)2021\10\10

ه� �ـ .الع ��ودة �إىل التغي�ي�ر الد�ست ��وري ب ��د ًال من
(الد�ستورية الثورية) وه ��ذا يعني فقدان فر�ص
(التغي�ي�ر الث ��وري) التي كانت ج ��زء من �أهداف
الث ��ورة ال�شعبية منه ��ا على �سبيل املث ��ال (الغاء
الد�ست ��ور وعدن ��ا الآن �إىل تعدي ��ل الد�ستور عرب
الأطر الد�ستورية والقانوني ��ة ؛ �إجتثاث الف�ساد
وه ��ذا يعن ��ي الع ��ودة �إىل “حمارب ��ة الف�ساد” ؛
ح�صر ال�سالح بيد الدولة والق�ضاء على امللي�شيا
وه ��ذا يعن ��ي بق ��اء ال�س�ل�اح املنفل ��ت و”الدول ��ة
العميقة” التي ت�ؤثر على �إداء الدولة و�إ�ستقاللية
م�ؤ�س�ساتها وي�ؤثر على الإنتخابات ونتائجها.
و .ل ��ن تقع �أحزاب الف�س ��اد املدعومة بامللي�شيات
بنف� ��س �أخطائها الت ��ي وقعت فيه ��ا بالإنتخابات
ال�سابق ��ة و�ستعم ��ل ب ��كل طريق ��ة عل ��ى جتن ��ب
اخل�سارة الفادح ��ة التي وقعت بها والت�أثري على
النتائ ��ج ب ��كل ال�سب ��ل خ�صو�ص ًا بع ��د �إنف�ضا�ض
الث ��ورة ال�شعبي ��ة الوطني ��ة ول ��ن تك ��ون معركة
�إنتخابة جمردة يل �أخطر من ذلك بكثري!.
ز� .ست�ستفي ��ق اجلماهري ال�شعبي ��ة الوطنية بعد
حني لتواجه نف�س الظروف التي كانت عليها قبل
(الإنتفا�ضة ال�شعبية) والعودة �إىل الوراء الأمر
ال ��ذي “قد” يفقده ��ا الثق ��ة بالتغي�ي�ر خ�صو�ص ًا
بع ��د الإجن ��از الكب�ي�ر بدخوله ��ا �إىل الربمل ��ان
وط ��رد الربملاني�ي�ن منه والأم ��ر قد يتفاق ��م �أكرث
�إذا م ��ا بد�أت حم�ل�ات ت�صفية لبع� ��ض النا�شطني
الث ��وار والت�أث�ي�ر عل ��ى مفو�ضي ��ة الإنتخاب ��ات
�أو تغي�ي�ر بع�ض رموزه ��ا ودوائره ��ا �أو الطعن
بقانون الإنتخاب ��ات بناء على �إعرتا�ض املحكمة
الد�ستورية على فقرات منه...
ح .حقن ��ت مب ��ادرة ال�سي ��د مقت ��دى ال ��دم ال ��ذي
كان ميك ��ن �أن ي ��راق يف حال ��ة �إ�ص ��رار الث ��وار
عل ��ى (ال�شرعي ��ة الثوري ��ة) و�إقت�ل�اع الفا�سدي ��ن
خ�صو�ص� � ًا �إذا ما تطور احل ��راك ال�شعبي لي�شكل

(حماكم ثوري ��ة) �أو (حماكم �شرعية) �أو (حماكم
�شعبي ��ة) تت ��وىل حما�سب ��ة الفا�سدي ��ن و�س ��راق
امل ��ال الع ��ام ! حي ��ث ي�ستحي ��ل ت�ص ��ور �أن يبقى
(ال�س�ل�اح املنفلت) عل ��ى احلياد يتف ��رج من دون
حراك خ�صو�ص� � ًا �أنه من بني امل�ستهدفني من قبل
ال�شع ��ب لإتهامه ��م ب�إرتكاب الكثري م ��ن اجلرائم
وقتلهم الكثري من الثوار !.
ط .مبادرة ال�سيد �إ�ستعادت ال�شرعية الد�ستورية
الت ��ي �ستالق ��ي الكثري م ��ن الدع ��م “ال�سيا�سي”
الداخلي واخلارجي لأنها �ستحافظ على “ال�سلم
املجتمعي».
ي� .ستطل ��ق نوع� � ًا جدي ��د ًا من احل ��راك الوطني
لإ�ستثم ��ار م ��ا حققت ��ه “الإنتفا�ض ��ة” حيث عرت
الفا�سدي ��ن والطائفي�ي�ن وف�ضحته ��م و�سمته ��م
ب�أ�سمائه ��م والعم ��ل عل ��ى �إ�سقاطه ��م �إنتخابي� � ًا
هذه املرة �أم ��ام جماهري ال�شع ��ب العراقي بعيد ًا
ع ��ن القي ��ود ال�سيا�سي ��ة والإنتخابي ��ة .الب ��د من
الإ�ستف ��ادة م ��ن زخم “الإنتفا�ض ��ة ال�شعبية” يف
ك�ش ��ف ف�س ��اد الأح ��زاب وممار�ساته ��م ولغته ��م
الطائفي ��ة وت�أثريهم ال�سلبي على ال�شعب بعد �أن
�سرق ��وا ثروات ال�شعب وق�سم ��وا الأمة .البد من
�إ�ستمرار ف�ضحهم بالأ�سماء والعودة القوية �إىل
اخلطاب الوطني.
ك .الب ��د �أن يبقى هذا (احلراك الوطني ال�سلمي)
و�أن ت�ستم ��رار الإنتفا�ض ��ة الوطني ��ة (باي �شكل
م ��ن الأ�ش ��كال) ونتخلى ع ��ن الأ�سم ��اء واجلهات
والتي ��ارات والإح ��زاب لن�ضم ��ن بق ��اء الأم ��ل
بالتغي�ي�ر وحماي ��ة املنتف�ض�ي�ن وبق ��اء الأمل يف
نفو� ��س النا�س بتحقيق �أهدافهم التي �ضحوا من
�أجله ��ا و�إ�ستم ��رار الإعتقاد اجلمع ��ي بالإنت�صار
ودح ��ر الفا�سدي ��ن والطائف�ي�ن و�أع ��داء الع ��راق
وي�ضم ��ن �إ�ستم ��رار اخلط ��اب الوطن ��ي الق ��وي
والت�أهب لأي �إلتفاف على املبادرة الوطنية.

�سلطة القا�ضي على ال�شرط الجزائي في العقود

 د .ا�سامة �شهاب حمد الجعفري
 د .عماد عبد اللطيف �سالم
م ��ن امل ��ادة ( )170من القان ��ون املدين
العراق ��ي رق ��م  40ل�سن ��ة
للمتعاقدي ��ن ان يح ��ددا مقدم� � ًا قيم ��ة
التعوي� ��ض بالن�ص علي ��ه يف العقد او
يف اتفاق الحق.
و تتعدد االغرا�ض من ال�شرط اجلزائي
اال ان اه ��م غر� ��ض يه ��دف الي ��ه ادراج
ال�شرط اجلزائ ��ي يف العقد هو جتنب
حتك ��م الق�ضاء او التخفيف من حتكمه
يف تقدير التعوي�ض و حتا�شي النزاع
الذي قد يث ��ور ب�ش�أن رك ��ن ال�ضرر من
حي ��ث وجوده او انعدام ��ه و من حيث
طبيعت ��ه .ل ��ذا ه ��و يت�ضم ��ن حتاي ��ل
عل ��ى اح ��كام القان ��ون  ,الن اال�ص ��ل
يف تقدي ��ر التعوي� ��ض ه ��و ان يت ��واله
الق�ض ��اء ف ��ان ال�ش ��رط اجلزائ ��ي يع ��د
طريق ًا ا�ستثنائي� � ًا لتحديد التعوي�ض ,
لذا يجب تف�س�ي�ر الن�صو�ص القانونية
الت ��ي تنظم ال�شرط اجلزائ ��ي بكل دقة
و عم ��ق دون ان ي�ست�سه ��ل تطبيق هذا
الطري ��ق اال�ستثنائي و اعتباره طريق ًا
عادي� � ًا و احالله حمل وظيف ��ة الق�ضاء
يف تقدير مقداره و ان يقت�صر تطبيقه
عل ��ى احلاالت الت ��ي ق�صده ��ا الطرفان
دون تو�س ��ع .كم ��ا ان ��ه اتف ��اق تبعي ال
ي�ستق ��ل بذات ��ه و ال يق�ص ��د لذات ��ه فهو
يق ��ع مبنا�سب ��ة اخ�ل�ال اح ��د الطرف�ي�ن
بالعق ��د و ال يجوز ان يكون غاية العقد
و �سببه فقد يتف ��ق الطرفان على ابرام
عقد �ص ��وري غايت ��ه اال�ستح ��واذ على
مبل ��غ ال�ش ��رط اجلزائ ��ي م ��ن دون اي
تنفي ��ذ اللتزاماته .لذا ق ��د يعمدون اىل
املغ ��االة يف تقدي ��ره و ب�سب ��ب قابلي ��ة
حت ��ول ال�ش ��رط اجلزائ ��ي اىل �ش ��رط
تع�سف ��ي غ�ي�ر ع ��ادل الح ��د االط ��راف
ت�ص ��دى القان ��ون امل ��دين العراق ��ي
لتنظي ��م احكامه و منح القا�ضي �سلطة
الرقاب ��ة عل ��ى ال�ش ��رط اجلزائ ��ي ,من
خ�ل�ال مالحظت ��ه يف م ��دى تنا�سب او
عدالة قيمة ال�شرط اجلزائي  ,فمن حق
القا�ض ��ي ان يتدخ ��ل و يخف� ��ض قيم ��ة
ال�شرط اجلزائي اذا ما كان فيه مغاالة
يف تقدي ��ره و اثب ��ت املدي ��ن ان ��ه كان
فادح� � ًا مبوج ��ب الفقرة ( )2م ��ن املادة
( )170من القانون املدين العراقي.
ملاذا الق�ض ��اء مل ميار�س �صالحيته يف
تخفي� ��ض مق ��دار ال�ش ��رط اجلزائي و
البالغ  600مليون دوالر يف عقد �شركة
بواب ��ة ع�شت ��ار بالوق ��ت ال ��ذي ي�سمح
القان ��ون بذل ��ك؟ هناك فل�سف ��ة تقليدية
1951

الناجت املحلي الإجمايل(عدا النفط)،
�ضئي ٌل ج ّد ًا يف العراق.
�صادرات النفط “اخلام” هي امل�صدر
الرئي� ��س خلل ��ق وتولي ��د الن ��اجت يف
العراق.
معدّل النمو الإقت�ص ��ادي يف العراق،
هو(ب�شكلٍ رئي�س)ُ ،معدّل منو الناجت
النفطي(كم ّي ًة وقيم ًة).
ال يمُ ك ��ن التعوي ��ل طوي�ل ً�ا عل ��ى �سعر
نفط ي�ت�راوح ب�ي�ن  -120 100دوالر
للربميل.
هذا ال�سعر ي�ستجيب ملقت�ضيات ُمع ّينة
ووقت ّية تتع ّلق بالأجل الق�صري.
ه ��ذه “الطفرة ال�سعري ��ة” على و�شك
املتو�سط والطويل.
الزوال يف الأجل
ِّ
احلرب الرو�سي ��ة الأوكرانية تتباط�أ،
وق ��د تنتهي(قريب� � ًا) بنهاي ��ة �سيط ��رة
رو�سيا على مناطق محُ دّدة يف جنوب
وجن ��وب �ش ��رق �أوكراني ��ا ..وبع ��د
ذل ��ك تع ��ود �ص ��ادرات النف ��ط والغاز
الرو�سية �إىل معدّالت ما قبل احلرب.
ّ
مت ال�ش ��روع بت�صدي ��ر القم ��ح
الأوكراين(وربمّ ا غريه من املنتجات
الحق� � ًا) مبوج ��ب اتف ��اق رو�س ��ي –
تركي – �أوكراين.
وافق ��ت �إيران عل ��ى �صيغ ��ة �أوروب ّية
التف ��اق نووي جدي ��د ،قد يرف ��ع عنها
الكثري من العقوب ��ات ،و يف ّكك الكثري
من القيود على �صادراتها النفطية.
 قام ُمنتِجون من خارج �أوبك(و�أوبكبل�س) ،بزيادة ا�ستثماراتهم يف قطاع
الطاق ��ة ،للح� � ّد م ��ن تداعي ��ات نق� ��ص
�إمدادات النفط والغاز.
ّ
كل ه ��ذا يعن ��ي �أنن ��ا يف الع ��راق ال
ن�ستطي ��ع الره ��ان عل ��ى مع ��دل �سع ��ر
للنف ��ط يزي ��د ع ��ن  80-70دوالر
للربمي ��ل لل�سنة املالي ��ة �( 2023إن مل
يكن � ّ
أقل من ذلك).
وه ��ذا يعن ��ي �أنّ تده ��ور قيم ��ة
الن ��اجت النفطي(بانخفا� ��ض حج ��م
الإنت ��اج وال�ص ��ادرات� ،أو �إنخفا� ��ض
الأ�سعار(�أو العامِ َلني مع ًا) ..وتراجع
وتده ��ور الناجت غ�ي�ر النفطي نتيجة
الفو�ض ��ى احلالي ��ة ..ه ��ي عوام ��ل
حا�سم ��ة وحاكمة� ،ستدف ��ع بالإقت�صاد
العراق ��ي �إىل مزيدٍ من الركود ..وذلك
لأنّ ُمعظ ��م الإنفاق الع ��ام يتم متويله

بعائدات �ص ��ادرات النفط اخلام التي
ل ��ن تبقى �أب ��د ًا بوتريته ��ا الت�صاعدية
احلالي ��ة ..كما �أنه ��ا �ستدفع مبعدالت
الت�ضخم �إىل الإرتفاع مبعدّالت كبرية
وح ��ادّة وخطرية ،لأن الإقت�صاد لدينا
يعتم ��د اعتماد ًا يكاد يكون �شبه مطلق
على الإ�سترياد من اخلارج ،وبالتايل
ّ
“الت�ضخم
فه ��و ُمع ّر� ��ض الر ِت ��دادات
املُ�ست � َ�ورد” ،املُ�صاح ��ب تلقائ ّي� � ًا لهذه
الإ�ستريادات.
لق ��د ف� � ّرط الع ��راق باملكا�س ��ب املالي ��ة
الت ��ي هبط ��ت علي ��ه م ��ن ال�سماء(منذ
بداي ��ة ع ��ام  ،)2022والت ��ي ج ��اءت
كنتيج ��ة لتداعيات احل ��رب الرو�سية
الأوكراني ��ة عل ��ى قط ��اع �صناع ��ة
و�ص ��ادرات النف ��ط والغ ��از عل ��ى
م�ست ��وى العامل.وهاه ��و الآن ُيف� � ّرط
(بفو�ض ��اه ال�سيا�س ّي ��ة احلال ّي ��ة) ،مبا
تب ّقى من م�صادر توليد الناجت املحلي
غري النفطي.وق ��د ُيف ِّرط باحتياطيات
البن ��ك املركزي(الت ��ي �أرتفع ��ت يف
بداي ��ة الع ��ام) ،نتيجة تراج ��ع �أ�سعار
النف ��ط(يف نهاي ��ة الع ��ام) ،وزي ��ادة
مبيع ��ات ناف ��ذة بيع العمل ��ة الأجنبية
لتمويل الإ�ستريادات.
لي� ��س العراق ّي ��ونُ ،ك ّل ُه ��م ،موظ ّف ��ون،
ويعتا�ش ��ون على توزيع الدولة للريع
النفطي على”فئة” م ��ن املحظوظني.
�إنّ معظمه ��م يك�سب ��ون رزق عوائلهم
اليوم ��ي م ��ن خ�ل�ال عائ ��د العم ��ل يف
القطاع غري النفطي.
والفو�ض ��ى احلال ّي ��ة ،والتعطي ��ل
امل�ستم ��ر ملج ��االت احلي ��اة والعي�ش،
ب�سبب احلماق ��ات ال�سيا�س ّية� ،س ُيفاقِم
الو�ض ��ع �سوء ًا� ،أك�ث َ
�سي ٌء
�ر ّ
مما ه ��و ّ
الآن.
ل ��ذا ف�إنن ��ا نحت ��اج الآن �إىل “عزل” و
ف�صل عملية �إدارة ال�ش�أن الإقت�صادي،
ع ��ن �إدارة ال�ش� ��أن ال�سيا�سي ،والعمل
عل ��ى وف ��ق م�ساري ��ن خُمت ِلف�ي�ن به ��ذا
ال�ص ��دد ..و�إ ّال ف�إنّ العواق ��ب �ستكونُ
وخيم ًة ..بل ووخيم ٌة ج ّد ًا.
أوان
ل
ا
فوات
وقد �أُع ��ذِ َر من �أن َذر ،قبل
ِ
على جميع من يعنيهم هذا الأمر..هذا
�إذا مل يكن هذا “الأوان” قد فاتَ فع ًال،
ُ
أر�ض
ب�سب ��ب هذا ال ��ذي
يحدث عل ��ى � ِ
الواقع الآن.

ما ال�شرط الجزائي؟ و هل �إدراج
قيمة ال�شرط الجزائي في العقود
ي�سلب من القا�ضي �سلطة الرقابة
على مدى عدالته و يتحتم الحكم
به كما هو محدد في العقد؟
ا�شكالية قانونية ظهرت على
اثر التداعيات االجتماعية
النا�شئة عن قرار محكمة البداءة
المتخ�ص�صة بالدعاوى التجارية و
القا�ضي بالزام (م�صرف الرافدين
–�شركة عامة )-بدفع مبلغ 600
مليون دوالر الى �شركة بوابة
ع�شتار للنظم و خدمات الدفع
االلكتروني عن قيمة ال�شرط
الجزائي المثبت بالعقد رقم
 2021/1الم�ؤرخ في 2021/3/4
بالدعوى ذات العدد /205
تجارية.2021/

فق ��د يخل اح ��د املتعاقدي ��ن بالتزاماته
من خالل ع ��دم تنفيذها او الت�أخري يف
التنفيذ ,مما ي�ستحق للطرف املت�ضرر
احل ��ق يف التعوي� ��ض  ,و اال�ص ��ل يف
طريق ��ة حتدي ��د مق ��دار التعوي�ض هي
م ��ن مه ��ام الق�ض ��اء  ,و لك ��ن ق ��د يحدد
الطرف ��ان مقدم� � ًا مق ��دار التعوي�ض اذا
م ��ا اخل املدي ��ن بالتزامه و ي ��درج هذا
االتف ��اق عل ��ى مق ��دار التعوي� ��ض يف
العق ��د اال�صل ��ي ك�شرط م ��ن �شروطه و
هذا هو “ال�شرط اجلزائي” و طبيعته
القانوني ��ة امنا ه ��و تعوي� ��ض اتفاقي
عل ��ى مقداره .و قد اج ��ازت الفقرة()1

تق ��ول ان “العقد �شريع ��ة املتعاقدين”
و ال يح ��ق للقا�ض ��ي التدخ ��ل يف بنود
العق ��د و �شروطه الن ��ه �سيقوم بفر�ض
التزام ��ات مل يرغ ��ب اط ��راف العق ��د
االتفاق عليها و العقد م�ؤ�س�سة تتالقى
به ��ا ارادة طرفيه فقط ب ��كل حرية و ال
يحق الي اح ��د التدخل يف تنظيم هذه
العالق ��ة او التحكم به ��ا حتى و ان كان
ذل ��ك ال�شخ� ��ص ه ��و “القا�ض ��ي” النها
عالقة خا�صة ما بني طرفني و مقت�صرة
عليهما و يقت�ص ��ر دور القا�ضي احلكم
وف ��ق بن ��ود العق ��د ال ��ذي يع�ب�ر ع ��ن
االرادة امل�شرتكة لطرفيه  ,الن ال�سماح
للقا�ض ��ي بالتدخ ��ل يف العق ��د معن ��اه
فر� ��ض �شخ�ص خ ��ارج نط ��اق العقد و
هذا خالف حري ��ة االرادة التي تق�ضي
بحري ��ة االف ��راد يف تنظي ��م �ش�ؤونه ��م
اخلا�ص ��ة بالوجه الذي ي�شا�ؤون ,التي
هي احد مبادئ العامة للقانون املدين.
اال هن ��اك اجتاه فقه ��ي حديث ظهر يف
فرن�سا و املانيا تزعمه الفقيه القانوين
الفرن�س ��ي اال�ست ��اذ الدكت ��ور (ج ��اك
غ�ست ��ان  )Jacques Ghestinا�ست ��اذ
القانون امل ��دين بجامعة باري�س يدعو
اىل التخل ��ي عن هذه النظرة التقليدية
الن العق ��د ه ��و م�ؤ�س�س ��ة اجتماعي ��ة و
لي�س ��ت فردي ��ة بحت ��ة الن ��ه ينعق ��د يف
و�سط املجتم ��ع و ينعك� ��س اثاره على
املجتم ��ع و خا�ص ��ة اذا كان العق ��د احد
اطراف ��ه الدول ��ة الت ��ي تتو�س ��ل بالعقد
كطريق ��ة ال�شب ��اع حاج ��ات املجتم ��ع ,
فالعق ��ود الكربى التي من خاللها تقوم
الدولة بان�شاء م�شاريع �ضخمة كان�شاء
حمطات كهربائية �ضخمة و فتح �شبكة
�شوارع جديدة و مطارات فهذه العقود
ابرمت ل�صال ��ح املجتمع ممث ًال بالدولة
 ,ا�ضاف ��ة اىل ان مراك ��ز املتعاقدين قد
تكون غ�ي�ر مت�ساوي ��ة فيفر� ��ض طرفه
الق ��وي (الق ��وي اقت�صادي� � ًا – الق ��وي
معرفي� � ًا) �شرط ًا يت�ضم ��ن ميزة فاح�شة
لنف�س ��ه مما يخ ��ل مببد�أ امل�س ��اواة يف
العق ��د  ,و من هنا وج ��ب تغيري مفهوم
قاع ��دة “العق ��د �شريع ��ة املتعاقدي ��ن”
اىل مفه ��وم حديث ف� �ـ “العق ��د �شريعة
املتعاقدي ��ن” مب ��ا يحويه م ��ن �شروط
عادل ��ة و منفعة متبادل ��ة ال مبا يحوي
م ��ن مي ��زة فاح�ش ��ة و �ش ��روط جمحفة
الح ��د اطراف ��ه  ,ف ��اذا مل يك ��ن العق ��د
“ع ��اد ًال” و “نافع� � ًا” للطرف�ي�ن ف�ل�ا
قد�سي ��ة له و يكون م�ب�رر ًا قوي ًا لتدخل

القا�ض ��ي يف العقد لإعادة التوازن بني
طريف العق ��د من خالل فر�ض “العدالة
العقدية” عل ��ى الطرفني بعدما عجزوا
ع ��ن ذل ��ك .و يب ��دو ان املحكم ��ة عندما
حكم ��ت بال�ش ��رط اجلزائ ��ي ال ��وارد
يف عق ��د الدف ��ع االلك�ت�روين بالدعوى
(/205جتارية )2021/دون تخفي�ضه
جاء حكمه ��ا مكر�س� � ًا لالجت ��اه الفقهي
القانوين التقليدي الذي يبعد القا�ضي
عن العقد النه �ش�أن خا�ص و يحكم وفق
ما جاء فيه دون النظر يف مدى “عدالة
العقد” و مدى تنا�سب و عدالة ال�شرط
اجلزائي املتف ��ق عليه بني االطراف .و
ت ��رك االجتاه القان ��وين احلديث الذي
تزعمه الفقيه القانوين الفرن�سي (جاك
غ�ستان) الذي يقيم القوة امللزمة للعقد
عل ��ى عامل�ي�ن (العدال ��ة) و (املنفعة) و
القا�ضي ملزم وفق ه ��ذا املبد�أ التدخل
يف العقد مع ��د ًال �شروط ��ه و التزاماته
وفار�ض ًا �شروط ًا و التزامات جديدة مل
تن�صرف ارادة املتعاقدين اليها لإعادة
احي ��اء العق ��د يف املجتم ��ع مزده ��ر ًا
بالعدال ��ة و يحق ��ق املنفع ��ة املتبادل ��ة.
فال تنفرد ارادة اط ��راف العقد بتنظيم
بن ��وده و امنا يتدخ ��ل القانون لفر�ض
العدالة العقدي ��ة ليكون العقد م�ؤ�س�سة
اجتماعية عادلة.
و امل ��ال العام وفق الفل�سف ��ة القانونية
العام ��ة هو الط ��رف ال�ضعي ��ف يف اي
عق ��د ي�ب�رم و يلت ��زم القا�ض ��ي بالدفاع
عن ��ه و يقرر القانون بط�ل�ان العقد اذا
ِب�” اي “ع ��دم التعادل
م ��ا ت�ضمن “ َغ� نِ ْ
بني م ��ا يعطي ��ه املتعاق ��د و م ��ا ي�أخذ”
اذا م ��ا كان املال العام ه ��و املغبون من
ه ��ذا العقد  ,و احلكم ��ة من ذلك الت�شدد
باحلك ��م هو ان املال الع ��ام ال ي�ستطيع
الدفاع عن نف�سه يف العقود التي تربم
مل�صلحت ��ه فيطم ��ع الطامع ��ون عادة.و
ه ��ذا احلكم املت�ش ��دد من قب ��ل القانون
امل ��دين يدع ��و القا�ض ��ي الناظ ��ر يف
الدع ��وى التي يكون احد اطرافه “مال
عام” ان ي�ستح�ضر الفل�سفة القانونية
القا�ضي ��ة ب ��ان ال يق ��ف عل ��ى احلياد و
ان يقي ��م “العدال ��ة العقدي ��ة” و ان ال
ي�ست�سل ��م لبن ��وده املجحف ��ة التي تنال
من املال العام .
يبقى �س� ��ؤال واحد.هل �سلطة القا�ضي
يف تخفي� ��ض قيم ��ة ال�ش ��رط اجلزائي
ه ��ي �سلط ��ة جوازي ��ة ام وجوبي ��ة؟
مبعن ��ى ان القا�ض ��ي ميل ��ك احلري ��ة

املطلق ��ة يف تقيي ��م ال�ش ��رط اجلزائ ��ي
م ��ن حيث مدى فداحت ��ه؟ ن�صت الفقرة
( )2م ��ن امل ��ادة ( )170عل ��ى ان ��ه...( :
و يج ��وز تخفي�ض ��ه اذا ثب ��ت املدي ��ن
ان التقدي ��ر كان فادح� � ًا او ان االلت ��زام
اال�صل ��ي ق ��د نفذ يف ج ��زء من ��ه و يقع
باط�ل ً�ا كل اتف ��اق يخال ��ف اح ��كام هذه
الفق ��رة) .اي ان ه ��ذه الفقرة منعت اي
اتفاق بني الطرفني يق�ضي بعدم جواز
تخفي�ض ��ه ,مما يعني ان مب ��د�أ “عدالة
ال�ش ��رط اجلزائ ��ي “ ه ��و م ��ن النظ ��ام
الع ��ام و يحقق امل�صلح ��ة العامة و اي
ن� ��ص قان ��وين من النظ ��ام الع ��ام امنا
ن�ص �آم ��ر ال يج ��وز خمالفت ��ه  ,و
ه ��و ٌ
اعت�ب�رت الفقرة ( )2من امل ��ادة ()130
من القانون املدين العراقي ان االحكام
املتعلق ��ة باملال العام هي م ��ن “النظام
الع ��ام”  ,و مب ��ا ان العقد اح ��د اطرافه
“م ��ال ع ��ام” و ان ال�ش ��رط اجلزائ ��ي
املق ��رر �ضد امل ��ال العام هو غ�ي�ر عادل
يف قيمت ��ه  ,و اذا تعار�ض ��ت امل�صلح ��ة
العام ��ة م ��ع امل�صلحة اخلا�ص ��ة ترجح
امل�صلح ��ة العام ��ة التي حتق ��ق النظام
الع ��ام فيكون احلك ��م بتخفي� ��ض قيمة
ال�ش ��رط اجلزائ ��ي املغ ��اىل يف تقديره
ه ��ي �سلط ��ة غ�ي�ر جوازي ��ة و امنا هي
وجوبي ��ة و عل ��ى املحكم ��ة ان تخف�ض
قيمته من تلقاء نف�سها بعدما تطلب من
املدين اثبات فداحته ,ال هناك تعار�ض
ب�ي�ن ال�سلط ��ة اجلوازي ��ة ب�سبب ورود
كلم ��ة “يج ��وز” و ب�ي�ن نهاي ��ة الفقرة
يف اعتب ��اره مب ��د�أ “تخفي� ��ض ال�شرط
اجلزائي غري العادل” من النظام العام
و ن�ص الفقرة ( )2من املادة ( )130من
القان ��ون امل ��دين الت ��ي و�ضع ��ت مب ��د�أ
عام “اح ��كام الت�صرف باملال العام من
النظام العام” و ب�سبب هذا التعار�ض
الظاه ��ري يغلب “النظ ��ام العام” على
غريه فتكون �سلطة القا�ضي بتخفي�ض
ال�ش ��رط اجلزائي ه ��ي �سلطة وجوبية
تثريه ��ا املحكم ��ة م ��ن تلق ��اء نف�سها.و
تكلف املدين (امل�صرف) ب�إثبات فداحة
التقدير من خ�ل�ال طلب انتداب خرباء
مالي�ي�ن و حما�سبي�ي�ن لتقدي ��ر قيم ��ة
ال�ضرر الفعلي الذي حلق �شركة بوابة
ع�شت ��ار مع قيمة ال�ش ��رط اجلزائي مع
اخ ��ذ باالعتب ��ار االلتزام ��ات املنفذة و
الرج ��وع لال�ص ��ل الع ��ام يف ان يتوىل
الق�ض ��اء تقدي ��ر ال�ضرر و لي� ��س ادعاء
احد االطراف.
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الق�س الذي عجل باندالع الثورة الفرن�سية
ايمانويل �س ّيا�سّ ..
خمطط ��ه «�سه ��ل ج ��د ًا» كم ��ا يق ��ول م�ؤلف ��ه
نف�س ��ه ،حي ��ث يق�سم ��ه اىل مقدم ��ة و�ست ��ة
ف�ص ��ول .يط ��رح يف املقدم ��ة ثالث ��ة �أ�سئلة
�أ�سا�سية مع �إجابته عليها م�ؤقتا ،ثم يحاول
يف كل ف�صل من الف�صول الثالثة االوىل ان
يطور اجابة تف�صيلية على كل واحد منها.
والأ�سئلة والأجوبة ال�سريعة هي كما يلي:

د .ح�سني الهنداوي

ما هو ال�شعب؟
كل �شيء.
م ��اذا كان مكان ��ه يف النظام ال�سـيا�س ��ي حتى
االن؟
ال �شيء.
ماذا يريد؟
ان يكون �شيئ ًا.

مل يك ��ن الق�س الفرن�سي �إميانويل جوزيف

�سيا�� �س(  (�Emmanuel-Joseph Sie
 )yèsاملول ��ود ع ��ام  1748يف مدين ��ة

فريجو�س بجنوب فرن�س ��ا لعائلة من عامة
ال�شع ��ب ،جم ��رد رجل دي ��ن ب ��ل كان ثوري ًا
ب ��كل معن ��ى الكلمة اذ مل يبح ��ث عن مال او
�سلطة او نف ��وذ بل دافع عن حقوق ال�شعب
وباملفه ��وم املث ��ايل للكلم ��ة ل ��ذا �سي�صطدم
بق ��ادة الثورة عندما وجدهم ينحرفون عن
اهدافها مت�سبب�ي�ن ب�ضياعها وعودة امللكية
اىل احلك ��م ما ا�ضط ��ره اىل املكوث طويال
يف املنف ��ى بع ��د الث ��ورة الفرن�سي ��ة برغ ��م
كون ��ه احد ابرز قادتها فيم ��ا يعد كتابه “ما
هي الطبقة الثالثة؟” Qu’est-ce que le
 ،? Tiers-Étatويق�ص ��د جماهري ال�شعب
مبثابة الن�ص الذي عجل يف اندالع الثورة
الفرن�سية عام .1789
و�سيا� ��س ال ��ذي �أكم ��ل درا�س ��ة
الالهوت يف ال�سورب ��ون بباري� ��س ع ��ام
 ،1772اظه ��ر مبكرا اهتماما �أكرب بالأفكار
الفل�سفي ��ة والفن ��ون ونفورا م ��ن الالهوت
التقلي ��دي مت�أث� � ًرا بكتاب ��ات مفك ��ري ع�صر
التنوي ��ر وجون لوك وكوندي ��اك ومريابو
وتورغ ��و والإن�سكلوبيدي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن،
بع ��د ان كان ق ��د ت ��ردّد يف �شباب ��ه على عدد
م ��ن ال�صالون ��ات الأدب ّي ��ة الت ��ي د�أبت على
تروي ��ج �أفكار التنوي ��ر العلمانية .وبت�أثري
م ��ن ذل ��ك ،ب ��د�أ حيات ��ه ال�سيا�سي ��ة بكتاب ��ة
ن�شرات ثوري ��ة لي�صبح الحق ��ا �ضمن �أبرز
امل�ساهم�ي�ن يف �صياغ ��ة “�إع�ل�ان حق ��وق
الإن�س ��ان واملواط ��ن” ،ويف بعث اجلمعيّة
الوطن ّي ��ة .وقد لع ��ب دورا مهمّا يف جمل�س
طبقات الأمّة �سنة  ،1789وهي ال�سنة التي
ا�شتهر فيها كتابه املذكور اعاله والذي جاء
مو�ضوع ��ه حول مفه ��وم ال�شعب وال�سيادة
ن�صا من �أبرز الن�صو�ص
ال�شعبيّة ،واعترب ّ
املرجع ّي ��ة وامل� ّؤ�س�س ��ة للث ��ورة الفرن�سيّة،
�إذ ق� �دّم هذا الكت ��اب �أ�سا�سا موحّ ��دا للأمّة.
وكان ��ت حماول ��ة �سيا� ��س ه ��ذه م�ستوحاة
من فك ��ر جان ج ��اك رو�س ��و ،وطمحت �إىل
ابت ��كار علم عق�ل�اين لل�سيا�س ��ة ينطلق من
«عل ��م االجتم ��اع» ال ��ذي كان اول من �صاغ
م�صطلحه يف خمطوطة غ�ي�ر من�شورة له.
وت�ؤ ّكد �إحدى النقاط الأ�سا�سيّة � ّأن ال�سيادة

موجودة خ ��ارج الأ�شكال الد�ستوريّة ،وان
الإرادة الوطنيّة �أ�صل ال�شرعيّة”.
ويف �سنة  1795طلب من �سيا�س امل�شاركة
يف �صياغ ��ة د�ست ��ور جدي ��د للجمهور ّي ��ة
الفرن�س ّي ��ة ،فتقدّم بع� �دّة مقرتحات مل جتد
�آذان ��ا �صاغية يف زمنه ،مث ��ل فكرة جمل�س
املح ّلفني (او الق�ضائ ��ي) الد�ستوريّ  ،الذي
اعتربه �ضامنا ملراقبة مدى احرتام امل�ش ّرع
للد�ستور؛ �أي د�ستوريّة القوانني ،ومل يقع
اعتماد هذه الفكرة �إ ّال بعد ما يزيد عن قرن
ون�ص ��ف ،وذل ��ك يف التعدي ��ل الد�ست ��وري
الذي ن�ش�أت مبوجبه اجلمهوريّة الفرن�سية
اخلام�سة يف .1958
وق ��د تز ّع ��م ه ��ذا الق� ��س الثائ ��ر م ��ا يعرف
بانق�ل�اب ترمي ��دور ال ��ذي �أط ��اح بحكومة
روب�سبي�ي�ر �سن ��ة  ،1794و�ش ��ارك يف
احلكوم ��ة الإداري ��ة (�أو الديركت ��وار) �سنة
 ،1799وه ��ي ال�سن ��ة نف�سه ��ا التي حتالف
فيه ��ا م ��ع نابلي ��ون بوناب ��رت (الأول)
لالنقالب على هذه احلكوم ��ة ،وتعوي�ضها
بحكوم ��ة القنا�ص ��ل .وم ��ع ع ��ودة امللكيّة،
عا� ��ش �سيا� ��س منفيّا يف بروك�س ��ل قبل ان
يغادر احلياة يف باري�س �سنة .1836
وتنب ��ع اهمية كتابات �سيا� ��س ال �سيما هذا
الكت ��اب «ما ه ��ي الطبقة الثالث ��ة؟» ،وكتاب
�آخ ��ر بعن ��وان «ما ه ��ي االمتي ��ازات؟» ،من
االهتم ��ام الكبري الذي ا�ستقب ��ل به من قبل
ال ��ر�أي العام الفرن�سي قبي ��ل الثورة ،ومن
دوره احلا�س ��م يف التعجي ��ل به ��ا واحل ��ث
عليه ��ا اثر اندالعه ��ا ،بعد ان كان ��ت االفكار
ال�سيا�سي ��ة والكتاب ��ات النظري ��ة لفولتـيـر
ورو�س ��و ودي ��درو واالن�سكلوبيدي�ي�ن

الفرن�سي�ي�ن ق ��د هي� ��أت الأر�ضي ��ة والآف ��اق
الإيديولوجي ��ة لإح ��داث قي ��ام الث ��ورة
الفرن�سي ��ة  14مت ��وز  ،1789وه ��و دور
اعرتف له ب ��ه معظم قادة الثورة الفرن�سية
�أنف�سه ��م مب ��ن فيه ��م مرياب ��و وروب�سبري.
ويذه ��ب كاتب املقدم ��ة اىل ح ��د القول عن
�سيا� ��س« :ن ��ادرا م ��ا وج ��د مثق ��ف ملت ��زم
ا�ستط ��اع ع�ب�ر ن�ش ��ر كت ��اب ان ي�ؤث ��ر على
�إحداث ع�صره به ��ذه ال�سرعة وبهذه القوة
الفاعل ��ة نظ ��را لأن كتاب « «ما ه ��ي الطبقة
الثالث ��ة؟» « بدا بحق مبثاب ��ة احلد الفا�صل
بني �سقوط النظام ال�سـيـا�سي القدمي وقيام
الأنظم ��ة احلديث ��ة يف اوروب ��ا»  .وكان ��ت
الطبع ��ة االوىل للكت ��اب ظه ��رت يف �شه ��ر
كانون الثاين  1789من دون ا�سم امل�ؤلف،
خوف� ��آ م ��ن بط� ��ش وانتق ��ام �سلط ��ة املل ��ك
البورب ��وين لوي� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر ،لكن
ن�سخ الكتاب نفذت خالل �أ�سابيع قليلة.
وكذال ��ك احلـ ��ال بالن�سـب ��ة اىل الطبع ��ة
الثانية ثم الثالثة (التي حملت ا�سم امل�ؤلف
ه ��ذه امل ��رة) .ثم راح ��ت الطبع ��ات تتواىل
ب�ش ��كل مده� ��ش حت ��ى بل ��غ ع ��دد الن�س ��خ
بع�ش ��رات الآالف خالل فتـرة الأ�شهر ال�ستة
الفا�صل ��ة بني �صدوره للم ��رة االوىل وبني
ان ��دالع الث ��ورة االم ��ر ال ��ذي جل ��ب �شهرة
�سريع ��ة ووا�سعة الميانوئي ��ل �سيا�س ادت
اىل انتخابه ب�سهول ��ة نائبا عن باري�س يف
�شهر اي ��ار  ،1789قبل ان ي�صبح �أحد �أبرز
اع�ض ��اء اجلمعية الوطنية بع ��د الثورة ثم
�شخ�صي ��ة رئي�سي ��ة من �شخ�صي ��ات النظام
اجلديد.
وحينم ��ا نت�أم ��ل ن� ��ص الكت ��اب ،جن ��د ان

�إم ��ا الف�ص ��ول الثالث ��ة الأخ�ي�رة فت�ضمنت
منظ ��ورات ح ��ول املو�ضوع ��ات التالي ��ة”:
م ��اذا فعل ��ه ال ��وزراء؟ وم ��اذا اقرتح ��ه
�أ�صح ��اب االمتي ��ازات م ��ن اج ��ل ال�شع ��ب؟
وم ��اذا كان الواجب عمل ��ه ل�صاحله؟ وماذا
ميكن عمل ��ه لي�أخذ ال�شع ��ب مكانــه الالئق؟
فق ��د داف ��ع �سيا� ��س ع ��ن مفه ��وم �سي ��ادة
ال�شعب ،والدميقراطي ��ة التمثيلي ��ة ،واتهم
طبق ��ة النب�ل�اء بانه ��ا م�ؤ�س�س ��ة خمادع ��ة،
وانها تفرت� ��س عموم ال�شع ��ب الذي يعرفه
�سيا� ��س ب�أن ��ه االمة ب�أكمله ��ا� ،أي “جمموع
امل�شمول�ي�ن بامل�س ��اواة يف العي� ��ش تـح ��ت
قان ��ون م�ش�ت�رك” .ونظ ��را اىل ان طبق ��ة
النب�ل�اء كانت ت�ش ��ذ عن هذه القاع ��دة ،فقد
اعتربه ��ا غريب ��ة علـ ��ى الأم ��ة “لأن مهامها
املكلفة بها ال ت�أت ��ي من ال�شعب� ،أي ال ت�أتي
م ��ن الدفاع ع ��ن امل�صلح ��ة العام ��ة �أمنا من
الدفاع عن م�صاحلها اخلا�صة” .اذ مل يكره
�أحد طبقة النب�ل�اء بهذه ال�شدة من قبل كما
�سخر من ادع ��اءات املنظرين الذين دافعوا
عن حقوق لهذه الطبق ��ة نابعة من �أ�صولها
االر�ستقراطي ��ة مقرتح ��ا �إع ��ادة جمي ��ع
العائالت النبيلة �إىل حيث �أتت يف اال�صل.
وبعد ان يبني يف الف�صل الثاين �أن ال�شعب
مل يكن ل ��ه �أي �شيء يف النظ ��ام ال�سـيا�سي
القائ ��م يف عام  1788وقبل ��ه ،وان حقوقه
كان ��ت معدوم ��ة متام ��ا ،ينتق ��ل يف الف�صل
الثال ��ث اىل الت�أكي ��د ب� ��أن ال�شع ��ب يري ��د
�أن يك ��ون كل �ش ��يء .فه ��و يري ��د ان يك ��ون
ل ��ه ممثل ��ون يف الإدارة واحلك ��م� ،أ�س ��وة
بالطبقات االخ ��رى ،على �أن يجري اختيار
ه� ��ؤالء املمثلني ع�ب�ر االنتخاب ��ات املنظمة
وعل ��ى �أ�سا� ��س الع ��دد ولي�س عل ��ى �أ�سا�س
احل�ص�ص الطبقية.
وعموم ��ا ف� ��أن االق�س ��ام الثالث ��ة االوىل
م ��ن الكت ��اب تظ ��ل ذات طاب ��ع تاريـخ ��ي
وا�ستعرا�ضي �أ�سا�سا� .إما الفــكر ال�سيا�سي

احلقيق ��ي للم�ؤلف فنجدة �أكرث عمقا ابتداء
م ��ن الف�ص ��ل الراب ��ع حت ��ى نهاي ��ة الكتاب،
حيث يقوم بط ��رح افكار جديدة ومتبلورة
واق�ت�راح �أدوات التحلي ��ل والعم ��ل الت ��ي
ينبغ ��ي بر�أي ��ه عل ��ى ال�شع ��ب ا�ستخدامه ��ا
لينت ��زع حقوق ��ه .كما ان ��ه يطال ��ب ال�شعب
بفر� ��ض نف�سه م�صدرا وحي ��دا لكل �شرعية
ع�ب�ر منح نف�سه د�ست ��ورا يحمي املواطنني
والأف ��راد ويقرر امل�صلح ��ة العامة وغريها
من املبادئ التي ت�ضمن قيام نظام �سيا�سي
م ��ن ط ��راز جدي ��د ،نظ ��ام متثيل ��ي ي�ضمن
امل�صلحة الوطنية ،ولي�س نظاما دميقراطيا
حتكم ��ه يف الواق ��ع االرادات اخلا�ص ��ة
للن ��واب .ول ��ذا فق ��د نظ ��ر �إىل اميانوي ��ل
�سيا� ��س عل ��ى �أنه �ض ��د نظريات ج ��ان جاك
رو�س ��و :ففي حني حت ��دث رو�س ��و ل�صالح
الدميقراطي ��ة املبا�ش ��رة وانتق ��د النم ��وذج
التمثيلي الربيطاين ،ف� ��إن �سيا�س كان �أقل
ثق ��ة بال�شعب من رو�س ��و ،الن “ال�شعب يف
بلد لي�س دميقراطي ��ا ال ي�ستطيع �أن يتكلم،
وال ميكنه الت�صرف �إال من خالل ممثليه”.
ل ��ذا ايد ح�صر ح ��ق االق�ت�راع بالأ�شخا�ص
اجلديري ��ن ب ��ه معت�ب�را �أن الت�صوي ��ت
م�س�ؤولي ��ة او وظيف ��ة وبالت ��ايل ال ينبغي
�أن ي�شارك فيها �س ��وى الأفراد الذين لديهم
الق ��درة (ال ��ذكاء وامل�ست ��وى االقت�ص ��ادي)
ملمار�س ��ة ه ��ذه الوظيف ��ة .وع�ل�اوة عل ��ى
ذل ��ك ،كان ي�ؤي ��د ثنائي ��ة املجل�س�ي�ن ،لكنها
ثنائي ��ة خمتلف ��ة ع ��ن تل ��ك التي يتمت ��ع بها
الربيطانيون والواليات املتحدة ،اذ طالب
مبجل�سني متن ��ع قي ��ام �أي ديكتاتورية مبا
فيها دكتاتورية اجتماع املجل�سني.
ه ��ذه الآراء ا�ستقبلها النبالء ورجال الدين
والب�ل�اط كما لو كان ��ت ا�ستف ��زازا مبا�شرا
له ��م وهجوم ��ا ي�ستهدفهم ،وهذا م ��ا يف�سر
الغ�ضب الكبري ال ��ذي اظهرته ال�سلطة �ضد
الكات ��ب والكتاب وذه ��اب املدعي العام اىل
تقدمي اق�ت�راح بحرق الكت ��اب يف �ساحات
باري� ��س وجني ��ف ،معت�ب�را ان �أي كات ��ب
قب ��ل �سيا� ��س مل يذه ��ب بعي ��دا حت ��ى ه ��ذا
احلد ال�صري ��ح يف تعبئة ال�شعب الفرن�سي
للثـورة �ض ��د امللكية البـوربونية خ�صو�صا
وان �صرام ��ة اللغ ��ة وق ��وة الأ�سل ��وب
و�صراحة الأفكار جـعلت من الكتـاب وثيقة
حتري�ضي ��ة من ط ��راز ا�ستثنائ ��ي وخا�ص
وال مثيل لها بني �آالف الكتب واملن�شـورات
التحري�ضي ��ة الت ��ي ظه ��رت قبي ��ل الث ��ورة
الفرن�سي ��ة ،حي ��ث جم ��ع �سيا� ��س فيها بني
�أ�سلوب رجل الدين يف خماطبة اجلمهور،
و�سخري ��ة الأدي ��ب وال�سيا�س ��ي ،وعم ��ق
وو�ضوح الفيل�سوف.

�سلمان ر�شدي ..لم ي�سلم من الطعن واالختباء
عالء املفرجي

بعد �أكثر من ع�شرة اعوام على و�ضع
كتابه (جوزيف انطوان) ،والذي
هو �سيرة ذاتيه لواحد من اهم كتاب
الرواية في الخم�سين �سنة االخيرة،
يتلقى �سلمان ر�شدي عدة طعنات
من قاتل� ،أجزم �أنه لم يقر�أ روايته،
ولكنه حتما مقتنع بـ (�أمر) قتله.

و�سليم ��ان ر�ش ��دي كت ��ب �سريت ��ه بع ��د �أن
(�أطم� ��أن) انه بع ��د اكرث م ��ن ع�شرين عاما
 ،ان مو�ض ��وع قتل ��ه ق ��د �أ�صب ��ح فع�ل�ا من
املا�ض ��ي ،ف ��راح ّ
ي�سطر يف كتاب ��ه تفا�صيل

التجرب ��ة م ّر بها خالل �أك�ث�ر من ربع قرن،
ي ��وم �شملت ��ه �إح ��دى (الفت ��اوى) بق ��رار
�إعدام ��ه ،ب�سب ��ب الرواي ��ة الت ��ي كتبه ��ا،
وبذلك تبد�أ الق�صة غري العادية �أو ال�سرية
الذاتي ��ة للكات ��ب �سلمان ر�ش ��دي (جوزيف
�أنط ��وان) لكيفية �إجبار كات ��ب على العمل
حت ��ت الأر� ��ض ،واالنتق ��ال من من ��زل �إىل
منزل ،مع التواج ��د امل�ستمر لفريق حماية
ال�شرط ��ة امل�سل ��ح .الذي ُطلب من ��ه اختيار
ا�سم م�ستعار ميك ��ن لل�شرطة االت�صال به.
كان يفك ��ر يف ك َّتاب �أحبه ��م وتوليفات من
�أ�سمائه ��م ؛ ليك ��ون �أ�سم ��ه الق ��ادم واال�سم
م�ؤلف م ��ن �أ�سماء كاتب�ي�ن يحبهما كونراد
وت�شيخوف  -جوزيف �أنطون.
كي ��ف يعي�ش كاتب وعائلت ��ه حتت التهديد
بالقتل �أكرث من ت�سع �سنوات؟ كيف يذهب
يف العم ��ل؟ كي ��ف يق ��ع يف احل ��ب ويخرج
منه؟ كي ��ف ي�شكل الي�أ�س �أف ��كاره و�أفعاله،
وكي ��ف ومل ��اذا يتع�ث�ر ،وكي ��ف يتعل ��م �أن
يق ��اوم؟ يف ه ��ذه املذك ��رات الرائعة يروي
ر�ش ��دي تل ��ك الق�ص ��ة لأول م ��رة ؛ ق�ص ��ة
�إح ��دى املع ��ارك احلا�سم ��ة يف ع�صرنا من
�أجل حرية التعب�ي�ر .يتحدث عن احلقائق
القامت ��ة �أحيا ًن ��ا ،والكوميدي ��ة �أحيا ًن ��ا
للعي� ��ش م ��ع رج ��ال ال�شرط ��ة امل�سلح�ي�ن،
وع ��ن الرواب ��ط الوثيق ��ة الت ��ي �أقامها مع

حمات ��ه ؛ لن�ضال ��ه من �أجل الدع ��م والتفهم
م ��ن احلكوم ��ات ور�ؤ�س ��اء املخاب ��رات
والنا�شري ��ن وال�صحفيني وزمالئه الكتاب
؛ وكيف ا�ستعاد حريته.
كان متيقن ��ا بع ��د كل ه ��ذه ال�سن ��وات
وم ��رور ماء كثري من حت ��ت اجل�سر ،بانهم
�ساحموه ،عل ��ى فعلته (بكتاب ��ة الرواية)،
ال لأن ��ه غ�ي�ر م�ؤمن مب ��ا كتبه ،ب ��ل لأن لهم
ق ��راءة خا�ص ��ة للكت ��اب ،ق ��راءة ت�ش�ت�رط
ما يق ��ال عن الكت ��اب  ،ولي� ��س بال�ضرورة
نحر
�أن يق ��ر�أ الكت ��اب ..فعندم ��ا حاول ��وا ّ
الروائ ��ي الكبري جني ��ب حمفوظ منت�صف
ت�سعيني ��ات القرن املن�صرم  ،ق ��ال الفاعل:
�أن ��ه مل يقر�أ �أوالد حارتن ��ا ،لكنه قيل له انه
كتاب كافر.
وكان ميك ��ن له ��ذه الق ��راءة اخلا�ص ��ة ،ان
ت ��ذوب ب�أح ��داث عاملي ��ة كب�ي�رة وخطرية،
ف� ��أن كان فاع ��ل طع ��ن �سليمان ر�ش ��دي ،قد
تلق ��ى �أوام ��ر بطعن ��ه امتثاال للفت ��وى� ،أو
�أنه عمل ذل ��ك من تلقاء نف�س ��ه ،ف�أنه اختار
الوق ��ت والزمن اخلط� ��أ .لفعل هو من اكرب
االخط ��اء لالن�س ��ان ال�س ��وي( ،فكان ��ه قتل
النا�س جميعا).
كان اله ��روب م ��ن الفتوى يعن ��ي «وجودًا
مزعجً ��ا و�سري ًع ��ا» حي ��ث تخل ��ى امل�ؤل ��ف،
وه ��و مواط ��ن بريط ��اين يبل ��غ م ��ن العمر

 41عا ًم ��ا ،ع ��ن منزل ��ه يف بلن ��دن وانطلق
من من ��زل �آم ��ن �إىل �آخر يف جمي ��ع �أنحاء
اململكة املتح ��دة .بينما كان ر�شدي قد حدد
موقع هذه الع�شرات من املخب�أ ودفع ثمنها
بنف�سه� ،أمدته احلكومة الربيطانية بت�سع
�سنوات من احلماية على مدار ال�ساعة من
قب ��ل الفرق ��ة ( )Aالتابع ��ة للف ��رع اخلا�ص
ل�شرطة العا�صمة.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،يعت�ب�ر «جوزي ��ف
�أنطوان» م�شهدًا وا�سع النطاق لل�صراعات
ال�سيا�سية والثقافية خالل حقبة كتب فيها
ر�ش ��دي« ،كثريًا ما ت�صط ��دم احلقائق غري
املتوافق ��ة م ��ع بع�ضها البع� ��ض» .قد ينظر
البع� ��ض �إىل مر�س ��وم امل ��وت� ،أو الفتوى،
عل ��ى �أنه �إ�شارة مبك ��رة ل�صدام بني الأمور
املطلق ��ة م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي� ��ؤدي �إىل �أحداث
احلادي ع�شر م ��ن �سبتمرب وحتى وقوعها
يف حا�ضرن ��ا  -م ��ن ال�ص ��راع امل�ستمر بني
الإمي ��ان الديني بكلمة الله الثابتة من جهة
والإمي ��ان العلماين باحل ��ق غري امل�شروط
حلري ��ة التعب�ي�ر من جه ��ة �أخ ��رى .مرورا
بتعقيد هذه احلالة بني التطرف والتطرف
املقاب ��ل ،ب�ي�ن العن�صري ��ة والعن�صري ��ة
الأخ ��رى ..ففي وقت ا�صب ��ح القتل م�شاعا
ولأتف ��ه اال�سباب ين�ب�ري (�أحده ��م) للقتل
ل�سب ��ب يعت�ب�ره وجيه ��ا وم�شروع ��ا ،مل ال

وه ��و يت�صدى مل ��ن يعك ��ر �صف ��و الأميان،
و�إن كان بع ��د حني .وغري مهم يف �أن يقتل
(�شيخ ��ا ) كبريا تع ��دى ال�سبع�ي�ن بخم�سة
�أع ��وام ،ب�ص ��رف النظر عما فعل ��ه ..ويا –
للمفارق ��ة – ان ��ه �سلي ��ل ذل ��ك الأف ��اق الذي
جت ��را �أزه ��ق بالر�صا�ص حي ��اة واحد من
اه ��م مفك ��ري العربي ��ة( ،ح�س�ي�ن م ��روة)
منت�صف الثمانيني ��ات من القرن املن�صرم،
وه ��و عل ��ى م�ش ��ارف الثمانني م ��ن العمر ،
م ��روة ال ��ذي ق ��ال (ول ��دت �شيخ� � ًا و�أموت
طف ًال).

باليت

� ستار كاوو�ش

�أعجوبة الطباعة
يع ��رف العامل �إن تاريخ الكتابة قد بد�أ يف الع ��راق ،حيث �إبتك َر �أبناء وادي
الرافدي ��ن يف الأل ��ف اخلام� ��س قب ��ل املي�ل�اد� ،أنواع ًا م ��ن الأخت ��ام الطينية
املنقو�ش ��ة ببع�ض الرموز ،لغر�ض و�ضعها عل ��ى الأبواب املخ�ص�صة حلفظ
امل� ��ؤن وال�سل ��ع ،ومع الوق ��ت طوروا الأم ��ر �أكرث ،حتى تو�صل ��وا لإخرتاع
اخلتم الإ�سطواين قبل � ٣٥٠٠سنة قبل امليالد ،لتحمل الكتابة �أجنحتها من
العراق وتطري نحو كل املعمورة .هكذا �إبتد�أ �أولئك الأجداد رحلة احلروف
والكتاب ��ة وتدوين التاري ��خ .بعدها تطورت الكتابة كث�ي� ً
را ومرت مبراحل
عدي ��دة ويف جهات خمتلفة من العامل .وخالل ه ��ذا التاريخ الطويل ظهرت
عالم ��ات م�ضيئ ��ة� ،ساهم ��ت بخطوات ذهبي ��ة يف تطوير الكتاب ��ة و�إنت�شار
الطباع ��ة والكتب التي تعترب �أ�سا�س املعارف والفنون والعلوم والديانات.
م ��ا دعاين لكتابة ه ��ذه الكلمات هو وقويف اليوم يف م ��كان جعل احلروف
تط ��وف الع ��امل وتب�س ��ط ت�أثريه ��ا ملئات ال�سن�ي�ن� .إنه ��ا مطبع ��ة (بالنتاين
موريتو� ��س) الت ��ي تعترب واحدة م ��ن �أقدم مطاب ��ع العامل ،حي ��ث ت�أ�س�ست
قب ��ل �أربعة قرون و�أهدت العامل مطبوعات ال حت�صى ،و�أعطتنا كتب ًا مذهلة
وكذل ��ك ر�سوم ��ات كرافيكية رائع ��ة و�أطال�س للعامل وخرائ ��ط ،وقوامي�س،
كذل ��ك الكثري من النوتات املو�سيقية وكل ما يتعلق بثقافة الإن�سان وعلومه
وطموحاته وغايات اجلمال التي يتوق اليها.
و�س ��ط مدين ��ة �أنتفريبن البلجيكية (كانت جزء من هولن ��دا وما زالت لغتها
الر�سمي ��ة الي ��وم هي الهولندي ��ة) حيث �س ��وق اجلمعة ال�شه�ي�ر ،بقيت تلك
املطبع ��ة القدمية على حالها ،وقد حتولت اىل متحف� .أجيال كثرية تعاقبت
ومئات ال�سنني م َّرت ،وما برحت هذه املطبعة واقفة كما مت بنا�ؤها والعمل
فيها يف منت�صف الق ��رن ال�سابع ع�شر ،حيث �أ�س�سها كري�ستوفيل بالنتاين،
وبع ��د وفات ��ه توىل �أمره ��ا زوج �إبنته ي ��ان موريتو�س ،لذا �أخ ��ذت املطبعة
ت�سميتها من �إ�سميهما مع ًا.
كان ��ت هذه املطبع ��ة نقلة عظيمة ونوعي ��ة يف الثقاف ��ة االن�سانية ،وهي من
�أوائ ��ل املطاب ��ع اخل�شبية يف الع ��امل ،واملث�ي�ر يف الأم ��ر �إن كل حمتوياتها
م ��ازات كما هي ،حيث توزع ��ت مكائن الطباع ��ة يف ذات ال�صاالت القدمية،
كذل ��ك احلروف الطباعي ��ة وادوات التحبري وم�ساب ��ك الر�صا�ص وهذا �أمر
فري ��د حق ًا .يُ�ضاف اىل ذلك وجود الكثري من الكتب التي ُطبعت يف القرون
املا�ضي ��ة .وهذه املطبعة عبارة ع ��ن ق�صر منيف حَ َّو َل� � ُه بالنتاين وقتها اىل
ه ��ذه املطبعة ال�شه�ي�رة .ومل يتوقف الأم ��ر عند الطباعة فق ��ط ،بل �إحتوى
ه ��ذا الق�صر على ع�ش ��رات اللوح ��ات لأ�شهر فن ��اين الب ��اروك الفالمنكيني،
م ��ن �ضمنها جمموعة خا�صة م ��ن �أعمال روبنز الذي ربطت ��ه �صداقة وثيقة
ب�صاح ��ب املطبعة .كذلك يوج ��د ثالثني �ألف كتاب يف �صال ��ة خا�صة ،وعمر
ُ
وي�ضاف اىل ذلك قاعة خا�صة �إح َت َوتْ
ه ��ذه الكتب ب�ضعة مئات من ال�سنني،
على �ستمائة خمطوطة تاريخية.
كل �ش ��يء هن ��ا ي�ش�ي�ر اىل التاريخ ويحكي ق�ص ��ة مئات ال�سن�ي�ن التي مرت
عل ��ى هذه املطبع ��ة� .أت�أم ُل اجل ��دران املغطاة باجللود واللوح ��ات العظيمة
املنت�شرة يف كل ال�صاالت � ،أنظر اىل ذات الكرا�سي القدمية وال�سقوف وكل
الأر�ضي ��ات .تنقلت ب�ي�ن القاعات و�أنا �أ�ش ��م رائحة التاري ��خ التي امتزجت
ُ
وتخيلت عم ��ال املطبعة قبل �أربعمائ ��ة �سنة وهم
م ��ع عط ��ر الورق الق ��دمي،
يتجولون بني املكائن ويثبتون احلروف يدوي ًا لتهيئتها للطباعة ،يتطلعون
اىل بع�ضه ��م بر�ضا ،وهم ينظ ��رون اىل النتائج املذهلة الت ��ي يتح�س�سونها
ب�ي�ن �أيديه ��م ،حق ًا كان الأم ��ر �أ�شبه باملعج ��زة وال�سحر ،وكان ��ت تلك الأيام
نقل ��ة عظيمة قام ��ت بها هذه املدين ��ة ،نقلة جعلت للمدين ��ة تاريخ وو�ضعت
ب�ي�ن يدي العامل علوم� � ًا ،فنون ًا ،ثقافة ،كت ��ب �سيا�سية ،رواي ��ات ،ر�سومات
غرافيكية مذهلة ،وكانت تطبع الكتب ب�أربع لغات هي اليونانية والالتينية
والفرن�سية والهولندية ،ومل يخلو الأمر بالتـ�أكيد من طباعة الكتاب املقد�س
ال ��ذي طبع ب�أ�شكال وحج ��وم خمتلفة وبطبعات ال ُتع ��د وال تحُ �صى� ،سواء
تلك املخ�ص�صة للكاثوليك �أو تلك التابعة للربوت�ستانت.
تعت�ب�ر ه ��ذه املطبع ��ة (املتح ��ف) �أول متح ��ف يف التاري ��خ يك ��ون تابع� � ًا
لليوني�سك ��و ،وال�سبب بب�ساطة هو ان كل املتاح ��ف الباقية -رغم عظمتها-
عب ��ارة ع ��ن مكان موج ��ود ،ثم يمُ �ل��أ باللوحات واالعم ��ال الفني ��ة التي يتم
�شرا�ؤه ��ا وجتميعه ��ا من هن ��ا وهناك ،بينما ه ��ذا املتحف ام ��ازال باقي ًا هو
ونف� ��س حمتويات ��ه يف ذات امل ��كان منذ اربعمائ ��ة �سنة ،حيث ن ��رى مكائن
الطباع ��ة الفري ��دة يف ذات القاعات الت ��ي و�ضعت فيها يف ع�ص ��ر الباروك،
وه ��ذا الأمر فريد ًا من نوعة ،لذا �إعتربت ��ه اليوني�سكو تراث عاملي .حتتوي
مكتبة هذا املتحف على �أر�شيف كامل لكل الأوقات التي عملتْ فيها املطبعة،
وق ��د �إنتبه � ُ�ت اىل �أن عم ��ال املطبع ��ة كانوا يعمل ��ون �ساع ��ات طويلة ،حيث
كانوا يبد�ؤون عملهم يف الرابعة �صباح ًا ،ويتوقفون عن العمل يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�ش ��رة م�س ��اءً ،لكنهم كان ��وا يح�صلون عل ��ى �أجور عالي ��ة مقارنة
باملهن التي كان ميار�سها النا�س يف ذلك الوقت.
�أكمل � ُ�ت جولت ��ي يف املطبعة ،لأنتق ��ل بعدها اىل احلديق ��ة الفارهة التي تقع
و�سط الق�صر ،ت� ُ
أملت احلجر الأحمر للجدران التي حتيط باحلديقة ،والتي
ُ
خرجت اىل �سوق املدينة الذي
�شيده ��ا الفالمنكيون قبل مئات ال�سنني ،ث ��م
يحي ��ط باملطبع ��ة ويعج بالنا� ��س والباعة وطاوالت املقاه ��ي التي �إفرت�شت
الر�صي ��ف� .إخ�ت ُ
�رت كر�سي ًا وطلب � ُ�ت �شراب ًا ،وعيني مازال ��ت تت�أمل املطبعة
العظيم ��ة املنت�صبة �أمام ��ي .ومع �ضجيج ال�سوق �إ�ستع � ُ
�دت من جديد عمال
املطبع ��ة و َت َخ َّيل � ُ�ت �أ�صواته ��م وهم يرتمن ��ون ب�أغاين هولندي ��ة قدمية عند
الفجر ،و�سط الأحبار والورق و�صوت املكائن التي ال تكف عن احلركة.
و�سط مدينة �أنتفيربن البلجيكية
(كانت جزء من هولندا وما زالت لغتها
الر�سمية اليوم هي الهولندية) حيث
�سوق الجمعة ال�شهير ،بقيت تلك
المطبعة القديمة على حالها ،وقد
تحولت الى متحف.

عن بيردنيكوف وكتبه حول ت�شيخوف
�أ.د� .ضياء نافع
ول ��د بريدنيك ��وف يف االمرباطوري ��ة الرو�سي ��ة عام
 , 1915وتويف يف رو�سيا االحتادية عام  , 1996ومل
ت�ؤ ّثر الف�ت�رة ال�صغرية من عم ��ره يف االمرباطورية
الرو�سي ��ة ( اي قب ��ل قي ��ام االحتاد ال�سوفيت ��ي )  ,وال
ال�سن ��وات اخلم� ��س يف رو�سي ��ا االحتادي ��ة ( اي بعد
انهي ��ار الدول ��ة ال�سوفيتي ��ة ) على م�س�ي�رة حياته يف
جم ��ال البح ��ث العلم ��ي بتات ��ا  ,اذ ان ��ه كان و�سيبقى
علما من �أعالم املتخ�ص�ص�ي�ن ال�سوفيت ( ون�ؤ ّكد على
كلم ��ة ال�سوفيت ) يف تاريخ االدب الرو�سي يف القرن
التا�سع ع�شر �ضم ��ن االخت�صا�ص العام  ,وواحدا من
املتخ�ص�ص�ي�ن ال�سوفي ��ت البارزين  ,والذي ��ن الزالوا
ميتلك ��ون �صوتهم امل�سموع برو�سيا اليوم يف درا�سة
ت�شيخ ��وف وابداعه �ضم ��ن االخت�صا�ص الدقيق  ,اي
ان بريدنيك ��وف باخت�ص ��ار �شدي ��د -عل ��م يف م�سرية
الدرا�سات االكادميية حول االدب الرو�سي عموما  ,و
يف م�س�ي�رة الدرا�سات العميقة حول ابداع ت�شيخوف
خ�صو�صا و حلد االن .

لنب ��د�أ اوال بتق ��دمي ه ��ذا الباح ��ث االكادمي ��ي املتميّز
للق ��راء الع ��رب  ,الق ��راء الذي ��ن ال يعرف ��ون – عل ��ى
االرجح – مكانت ��ه احلقيقية مب�سرية البحث العلمي
يف جم ��ال تاري ��خ االدب الرو�س ��ي يف الق ��رن التا�سع
ع�شر ب�شكل ع ��ام  ,وال يعرفون طبعا اهميّته مب�سرية
التعمّق يف حتديد واكت�شاف عوامل ت�شيخوف الفنية
ب�شكل خا�ص  ,وذل ��ك بتحليل نتاجات ت�شيخوف قبل
كل �شئ وا�ستنباط النتائج من هذا التحليل املختربي
املو�ضوعي .
تخ� � ّرج بريدنيك ��وف يف الق�س ��م الرو�س ��ي بكل ّي ��ة
الفيلولوجيا ( اللغات و�آدابها ) يف جامعة لينينغراد
( بطر�سب ��ورغ حالي ��ا ) ع ��ام  , 1939ث ��م التح ��ق يف
ق�س ��م الدرا�سات العليا بنف� ��س الكليّة عام  , 1940اال
ان احلرب العاملي ��ة الثانية بد�أت عام  , 1941وهكذا
ا�ضط ��ر لاللتحاق باخلدمة الع�سكري ��ة  ,كما هو حال
جيل ��ه كله  ,و�ساه ��م يف تلك احلرب  ,ثم عاد اىل ق�سم
الدرا�س ��ات العليا بع ��د احلرب ,و�أنهى تل ��ك الدرا�سة
بنجاح باهر ,وح�صل على �شهادة (كانديدات العلوم
الفيلولوجي ��ة )  ,اي �شه ��ادة (دكت ��وراه فل�سف ��ة) يف
االدب الرو�س ��ي ,وكان مو�ض ��وع اطروحته عن �أدب

ت�شيخ ��وف امل�سرح ��ي  ,وا�صبح تدري�س ّي ��ا يف نف�س
ق�سم ��ه  ,ق�س ��م االدب الرو�س ��ي بجامعت ��ه  ,ث ��م تد ّرج
يف اخلدم ��ة اجلامعي ��ة  ,و ح�صل بعدئ ��ذ على درجة
اال�ستاذي ��ة ( بروفي�س ��ور)  ,ث ��م ا�صبح عمي ��دا للكليّة
 ,وبعده ��ا انتقل للعمل باماكن كث�ي�رة و متنوعة يف
امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة ال�سوفيتي ��ة  ,وق ��د كان ي�شغل
دائم ��ا مكان ��ا قياد ّي ��ا يف تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات  ,ويف عام
 1962اجن ��ز اطروح ��ة دكت ��وراه العل ��وم  ,الت ��ي
ي�سمونه ��ا عندن ��ا ( م ��ا بع ��د الدكت ��وراه )  ,وناق�شها
بنجاح (وكانت اي�ضا عن جوانب ت�شيخوف الفكرية
واالبداعي ��ة)  ,وق ��د ا�ستمر بريدنيك ��وف يف م�سرية
عمله االداري اىل ان و�صل اىل من�صب الوكيل االول
ل ��وزارة الثقافة يف جمهورية رو�سيا ال�سوفيتية ( اذ
كان يف كل جمهورية �سوفيتية جمل�س وزراء خا�ص
بتل ��ك اجلمهوري ��ة )  ,وال ��ذي �شغل ��ه م ��ن  1966اىل
 , 1977ثم ا�صبح رئي�سا ملعهد غوركي لالدب العاملي
التاب ��ع الكادميية العل ��وم ال�سوفيتية  ,ولكن كل هذه
املنا�ص ��ب االداري ��ة الرفيعة يف امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية
ال�سوفيتية مل توقف ن�شاطه يف جمال البحث العلمي
 ,وه ��ذا هو املوقف احلقيقي للباح ��ث العلمي  ,اذ كم

�شاهدنا حولنا من مواهب علمية ( دفنتها !) املنا�صب
االداري ��ة  ,ونري ��د ان نتوق ��ف ( وح�س ��ب عن ��وان
مقالتن ��ا ) عند الكتب الت ��ي ن�شرها بريدنيكوف حول
ت�شيخ ��وف بالذات  ,دون التط� � ّرق اىل كتبه وبحوثه
االخرى حول تاريخ االدب الرو�سي .

�أ�ص ��در بريدنيك ��وف ع ��دة كتب ع ��ن ت�شيخ ��وف منذ
خم�سيني ��ات القرن الع�شرين ف�صاع ��دا  ,وقد تناولت
ه ��ذه الكت ��ب قب ��ل كل �ش ��ئ �س�ي�رة حي ��اة ت�شيخوف
مرتبط ��ة مبراح ��ل ابداع ��ه وبتداخ ��ل جمي ��ل ج ��دا ,
واثب ��ت بريدنيكوف  ,ان ت�شيخوف ه ��و ( معا�صرنا
)  ,وق ��د ج ��اء عنوان �أح ��د كتبه هك ��ذا – ( معا�صرنا
ت�شيخوف )  ,وتناولت كتبه اي�ضا م�سرح ت�شيخوف
 ,وكان عن ��وان ه ��ذا الكت ��اب – ( ت�شيخ ��وف كاتب ��ا
م�سرح ّي ��ا )  ,والذي يق ��ع يف � 356صفحة من القطع
املتو�س ��ط  ,ويوج ��د لدي ��ه كت ��اب يبح ��ث يف ن�ث�ر
ت�شيخ ��وف بعن ��وان – ال�سيدة ذات الكل ��ب ال�صغري
لت�شيخ ��وف  ,وه ��و كتاب يتح� �دّث بريدنيك ��وف فيه
عن خ�صائ� ��ص الفن الق�ص�صي ل ��دى ت�شيخوف  ,مع
الرتكيز عل ��ى ق�صته ال�شه�ي�رة ( ال�سي ��دة ذات الكلب
ال�صغ�ي�ر)  ,هذه الق�صة التي اعتربها الكثري من نقاد
االدب واح ��دة من �أب ��رز الق�ص� ��ص يف االدب العاملي
 ,الق�ص ��ة الت ��ي خ ّل ��دت مو�ضوع ��ة احل ��ب املت�أخر و
احلقيق ��ي و امل�ستحي ��ل ب�ي�ن الرجل وامل ��ر�أة  ,والتي
انعك�س ��ت م ��ن االدب على ان ��واع اخرى م ��ن الفنون
مثل ال�سينما والنحت  ,وهناك كتاب �آخر لهذا امل�ؤلف

بعنوان – ( ت�شيخ ��وف – بحوث فكرية وابداعية
)  ,وال ��ذي يق ��ع يف اكرث من � 500صفح ��ة من القطع
املتو�س ��ط  ,وقد حاز هذا الكتاب عل ��ى جائزة الدولة
لع ��ام  1985ك�أف�ضل كتاب يف جمال االدب والفن يف
االحت ��اد ال�سوفيتي  .ويجب اال�ش ��ارة حتما  ,اىل ان
ه ��ذه الكتب قد �ص ��درت بطبعات عدي ��دة  ,وكانت كل
تل ��ك الطبعات مزي ��دة دائما  ,وق ��د �أدّت ظاهرة اعادة
الطبعات ه ��ذه  ,اىل ان يك ��ون بريدنيكوف موجودا
دائما يف امل�صادر الرو�سية عن ت�شيخوف وحلد االن
 ,وك ��م ت�ستح ��ق هذه الظاه ��رة يف االج ��واء الفكرية
الرو�سي ��ة ان نت�أمّلها به ��دوء من قبلنا  ,اذ انها جتيب
ع ��ن �س� ��ؤال مهم ج ��دا مط ��روح يف واقعن ��ا الفكري ,
�س�ؤال يرتبط به� ��ؤالء الذين ( يحذفون !!!) دائما كل
�شئ حدث يف مرحلة �سيا�سية معينة من مراحل البلد
 ,مب ��ا فيها االعم ��ال االبداعية يف تل ��ك املرحلة  ,دون
ان يدر�س ��وا طبيعة تلك االعمال وقيمتها و اهميتها ,
بحج ��ة انها ترتبط بتلك املرحلة لي�س اال  ,وهذه هي
النظرة ال�ساذج ��ة و ال�سطحية لالمور  ,النظرة التي
ال تتف ّه ��م الف ��رق اجلوهري بني ( االخ�ض ��ر والياب�س
!!!) ...واحلليم تكفيه اال�شارة..
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اقــــرأ
من حياتي

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة ملذك ��رات
ال�شاع ��ر الأملاين يوهان غوت ��ه بعنوان "م ��ن حياتي :ال�شعر
واحلقيق ��ة" ،يتح ��دث غوت ��ه يف ه ��ذه املذك ��رات ع ��ن حياته
منذ طفولت ��ه حتى عام  1775عندم ��ا كان على و�شك مغادرة
فامي ��ار .الرتجمة الذاتية تتكون من جز�أين ،تغطي �سنوات
طويلة من حياة امل�ؤلف .كتب غوته الرتجمة الذاتية تزامن ًا
مع ت�أليف ��ه لروايته "�سنوات جتوال فلهل ��م �أو الزاهدون"،
ويذك ��ر ان دار املدى ا�صدرت من قبل �ضمن �سل�سلة االعمال
اخلالدة م�سرحية غوته ال�شهرية "فاو�ست".

بعد فوزه بجائزة ابن ر�شد للفكر احلر:

�س��عد �س��لوم ل��ـ ( ) :عل��ى الأجي��ال ال�ش��ابة الإمي��ان ب�أهمي��ة التن��وع
 عامر م�ؤيد
ح�ص ��ل �س ��عد �س ��لوم ،الأكادميي واخلبري
يف �ش� ��ؤون التن ��وع الدين ��ي يف الع ��راق،
وم�ؤ�س�س ��ة "م�س ��ارات للتنمي ��ة الثقافي ��ة
والإعالمي ��ة" ،على جائزة ابن ر�ش ��د للفكر
احلر لع ��ام  .2022ومتنح م�ؤ�س�س ��ة ابن
ر�شد للفكر احلر يف برلني اجلائزة �سنوي ًا
من ��ذ عام  ،1999وقد خ�ص�ص ��ت هذا العام
ل�ص ��الح �شخ�ص ��ية وم�ؤ�س�س ��ة �س ��اهمت
يف تعزي ��ز وحماي ��ة احلري ��ات الديني ��ة،
ومقاوم ��ة النزعة الطائفي ��ة والتمييز بني
املواطنني على �أ�سا�س ديني.
وير�أ�س �س ��عد �س ��لوم م�ؤ�س�س ��ة م�سارات،
ويعم ��ل ك�أ�س ��تاذ م�س ��اعد يف كلي ��ة العلوم
ال�سيا�س ��ية باجلامع ��ة امل�ستن�ص ��رية يف
بغداد .هو من م�ؤ�س�س ��ي املجل�س العراقي

حل ��وار الأدي ��ان ،وح ��از عل ��ى جائ ��زة
�ستيفانو�س للحريات الدينية عام .2018
وبعد فوزه باجلائزة قال �سلوم يف حديثه
لـ(امل ��دى) ان "اجلائزة هي رفع ل�س ��قف ما
يتوقع ��ه العامل منك من جهة وهي �إ�ش ��ارة
اىل �أن هن ��اك م ��ن يلتف ��ت ل ��ك يف معرك ��ة
القتال ب�سيف من زجاج".
وا�ضاف ان "االهم بالن�سبة يل ف�إنها ت�سهم
يف اب ��راز ر�سالت ��ي يف ت�شجي ��ع االجي ��ال
ال�شاب ��ة يف العامل العرب ��ي ولي�س العراق
فح�س ��ب للتفكري عل ��ى نحو جدي ��د متاما،
اىل تغيري الرباديغم ب�ش�أن التنوع".
وذك ��ر ان "التن ��وع م�ص ��در غن ��ى ال �سيما
يف البل ��دان الت ��ي تعتم ��د على ري ��ع واحد
مث ��ل النفط ،لأن التن ��وع ثروة ال تفنى وال
تن�ضب ،التنوع م�ص ��در غنى ولي�س عامل
تهدي ��د فالتن ��وع �أ�سا� ��س الوح ��دة ولي�س

ت�أهل تايلور �سويفت
جلائزة الأو�سكار
ت�أهل فيلم تايلور �سويفت "جيدا" للح�صول
عل ��ى تر�شي ��ح �أف�ض ��ل فيل ��م ق�ص�ي�ر يف حفل
توزي ��ع جوائز الأو�س ��كار العام املقبل ،وفقا
ملجلة "هوليوود ريبورتر" و ُيقال �إن املغنية
وكاتبة الأغ ��اين البالغة من العم ��ر  32عام ًا
تعم ��ل بالفع ��ل م ��ع �شرك ��ة ا�ست�شارية
ك�ب�رى لتوجيه حمل ��ة جوائز
امل�شروع.
مت �إ�ص ��دار الدرام ��ا
الرومان�سي ��ة "جيدا" التي
تبل ��غ مدته ��ا  15دقيق ��ة،
والت ��ي كتبته ��ا و�أخرجتها
"�سويفت" ،عرب الإنرتنت
يف مدين ��ة نيوي ��ورك يف
 12ت�شري ��ن الث ��اين العام
املا�ض ��ي .ل�س ��وء ح ��ظ
"�سويف ��ت" ،ف� ��إن تاري ��خ
الإ�ص ��دار ه ��ذا يجع ��ل الفيلم
غ�ي�ر م�ؤه ��ل جلائ ��زة الأو�س ��كار
فئ ��ة �أف�ض ��ل �ص ��ورة ،حيث يج ��ب �أن
يكون الفيلم �صدر يف موعد ال يتجاوز
ال�سنة التقوميية الت ��ي ت�سبق حفل
الأو�س ��كار .وم ��ع ذل ��ك ،تختل ��ف
معاي�ي�ر اختي ��ار �أف�ض ��ل فيل ��م
ق�صري ،مما يجعل ا�سم "تايلور
�سويفت" يظهر يف املناف�سة.

 نبيل جا�سم
رئي� ��س �شبك ��ة الإع�ل�ام العراقي،
اعلن ع ��ن ا�صدار االج ��زاء االولى
م ��ن �سل�سل ��ة مو�سوع ��ة الع ��راق
الم�ص ��ورة .وتح ��وي المو�سوعة
عر�ض� � ًا للح�ض ��ارات العراقي ��ة
القديم ��ة بطبع ��ة تقني ��ة حديث ��ة
و�أنيق ��ة ،وت�ضمن ��ت � 600ص ��ورة
توث ��ق لمح ��ات من تاري ��خ العراق
بج ��ودة عالي ��ة .وق ��ال رئي� ��س
�شبك ��ة الإع�ل�ام العراق ��ي �إن "هذا
الم�ش ��روع الثقاف ��ي ه ��و ج ��زء
�أ�سا�س ��ي من مه ��ام �شبك ��ة الإعالم
العراقي وكوادرها".
 نادية هناوي
الباحث ��ة والكاتب ��ة� ،ص ��در له ��ا
م�ؤخرا الجزء الأول من كتاب (علم
ال�سرد ما بع ��د الكال�سيكي :ال�سرد
غير الطبيعي) .والكتاب هو الأول
عربيا في درا�سة علم ال�سرد ما بعد
الكال�سيك ��ي والتعري ��ف ب�أعالم ��ه
وفح� ��ص نظريات ��ه ومفاهيم ��ه
م ��ع الوق ��وف عل ��ى طروح ��ات
منظ ��ري ال�س ��رد غي ��ر الطبيع ��ي

تهدي ��دا لوح ��دة الدول ��ة كم ��ا تعلمن ��ا يف
االدبي ��ات ال�سيا�سي ��ة واالكادميي ��ة طوال
العقود املا�ضية".
واب ��رز م ��ن ف ��از باجلائ ��زة م ��ن املفكرين
واملثقف�ي�ن الع ��رب :حممد ارك ��ون ،حممد
عاب ��د اجلاب ��ري ،ن�ص ��ر حام ��د اب ��و زي ��د،
�سم�ي�ر امني ،حمم ��ود �أمني الع � مِ�ال ،عزمي
ب�ش ��ارة� ،صن ��ع الل ��ه ابراهي ��م ،را�ش ��د
الغنو�ش ��ي� ،سل ��وم ه ��و اول مثقف عراقي
يفوز باجلائزة .وم�ؤ�س�سة ابن ر�شد للفكر
احل ��ر ،ت�أ�س�س ��ت يف ع ��ام  1998مبنا�سبة
الذك ��رى ال� �ـ 800لوف ��اة الفيل�س ��وف اب ��ن
ر�شد .وقد منح ��ت جائزتها لهذا العام لكل
من �سعد �سلوم من م�سارات ونايال طبارة
م ��ن اديان .وم ��ن املقرر �أن يت�سل ��م �سلوم
ومنظمت ��ه "م�سارات" ر�سمي ��ا جائزة ابن
ر�شد للفكر احلر �ضمن احتفال بالعا�صمة

الأملانية برلني بتاري ��خ � 8أيلول�/سبتمرب
 2022اجلائ ��زة الت ��ي مُتن ��ح ل�شخ�صيات
ومنظمات عربية م�ؤثرة يف العامل العربي
منذ عام  .1999وانخرط �سلوم بعمق يف
ق�ضايا التنوع الدين ��ي والت�سامح و�آليات
مناه�ضة خطاب الكراهية وتعزيز احلوار
ب�ي�ن الأدي ��ان .م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�ست ��ه التي
تتخذ من بغ ��داد مقر ًا لها ،ق ��دم العديد من
املحا�ض ��رات والندوات ملكافح ��ة الطائفية
والتمييز �ضد الأقلي ��ات الدينية والأعراق
الأخرى .كما قام بت�أليف العديد من الكتب
ح ��ول التن ��وع والت�سام ��ح واجلماع ��ات
العرقية والدينية يف الع ��راق .ن�شر كتابه
الأخري "الإبادة اجلماعي ��ة امل�ستمرة" يف
الذك ��رى الثامنة للإب ��ادة اجلماعي ��ة التي
ارتكبه ��ا تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمي ��ة �ض ��د
الإيزيديني عام .2014

عراقي يقرر بيع ابنه مقابل � 5آالف دوالر
�أحبط ��ت وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة ي ��وم "ال�سب ��ت"،
عملي ��ة بي ��ع طف ��ل من قب ��ل ذوي ��ه ب� �ـ� 5آالف دوالر يف
العا�صمة العراقية بغداد.
وقال ��ت وكالة اال�ستخب ��ارات والتحقيق ��ات االحتادية
يف بيان عل ��ى ح�سابها يف "في�سب ��وك" �إن معلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة مكنت الوكالة م ��ن ن�صب كمني
حمك ��م نتج م ��ن خالله القب� ��ض عل ��ى الأب الذي

عر� ��ض ابن ��ه للبي ��ع يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
مببل ��غ قدره � 5آالف دوالر �أمريكي .وذكرت الوكالة �أن
الأب ادع ��ى قبل املج ��يء به �إىل بغ ��داد �أن الطفل لي�س
ابنه بل عمد على �شرائه مببلغ � 4آالف دوالر .و�أو�ضح
البي ��ان �أن "عملي ��ة القب�ض متت باجل ��رم امل�شهود ومت
تدوين �أقواله و�إيداعه ال�سجن فيما قرر القا�ضي �إيداع
الطفل يف �إحدى دور رعاية الأطفال".

هندي يفوز بدعوى ق�ضائية ا�ستمرت ً 22
عاما
ب�سبب ربع دوالر
ف ��از حم ��ام هن ��دي بدع ��وى ق�ضائي ��ة
ا�ستم ��رت  22عام� � ًا كان ق ��د �أقامه ��ا �ض ��د
�شرك ��ة ال�س ��كك احلديدي ��ة التابع ��ة للدول ��ة
ب�سبب بيعه تذكرة ب�سعر يفوق �سعرها الأ�سا�سي
ب� �ـ 20روبية م ��ا يعادل رب ��ع دوالر و�أكد اجلمعة،
� 12آب� ،أن ��ه ا�ستمر يف املعرك ��ة الق�ضائية بهدف
تبيان احلقيقة .وا�ش�ت�رى تونغناث �شاتورفيدي
ع ��ام  1999تذك ��رة م ��ن م�سق ��ط ر�أ�س ��ه ماث ��ورا
الواقع ��ة يف والية �أوتار برادي� ��ش �شمايل الهند،
للذه ��اب يوم عيد امليالد �إىل موراداباد التي تبعد
 300كيلوم�ت�ر ع ��ن املنطق ��ة الت ��ي يتح ��در منها.
لك ��ن املوظف امل�س� ��ؤول عن التذاك ��ر باع املحامي
تذك ��رة مقابل  90روبي ��ة بدل �سعره ��ا الأ�سا�سي
البال ��غ  70روبي ��ة .وبع ��د �أن رف�ض ��ت طلبات ��ه
املتك ��ررة ال�سرتج ��اع املبل ��غ� ،أق ��ام �شاتورفيدي
دعوى �أمام حمكمة حماي ��ة امل�ستهلك يف ماثورا،

والت ��ي تو�صلت هذا ال�شه ��ر �إىل حكم يلزم �شركة
ال�سكك احلديدية دفع تعوي�ضات للمحامي بقيمة
� 15ألف روبي ��ة .وقال �شاتورفي ��دي يف ت�صريح
لوكالة ال�صحافة الفرن�سي ��ة من �أمام املحكمة� ،إن
"الأمر مل يكن يتعلق باحل�صول على تعوي�ضات
بل بحقوقي".

م�ؤلفة "هاري بوتر" تتلقى تهديداً
بالقتل ب�سبب �سلمان ر�شدي
تلقت الكاتب ��ة والروائية الربيطانية ،جي كي رولينغ ،م�ؤلفة "هاري
بوت ��ر" ،تهدي ��دا بالقت ��ل ب�سبب دعمه ��ا �سلمان ر�شدي ،ال ��ذي تعر�ض
لهجوم خالل حما�ضرة بوالية نيويورك الأمريكية.
وعربت رولينغ ،على ح�سابها يف تويرت ،عن بالغ ت�أثرها بعد تعر�ض
ر�شدي ( 75عاما) لعدة طعنات بينما كان يتم تقدميه لإلقاء حما�ضرة
ع ��ن حري ��ة الإبداع �أم ��ام مئات احلا�ضري ��ن يف معه ��د ت�شوتاكوا يف
نيويورك.
و�سرعان ما تلقت م�ؤلفة "هاري بوتر" تعليقا يت�ضمن تهديدا �صريحا
بالقتل من متطرف داعم لإيران� ،سبق �أن �أ�شاد مبهاجم ر�شدي .وقال
املتط ��رف املدعو مري �آ�صف عزيز يف تعليقه على تغريدة رولينغ" :ال
تقلق ��ي� ..أنت التالي ��ة" .وي�صف م�ي�ر �آ�صف نف�س ��ه بـ"طالب ونا�شط
اجتماعي و�سيا�سي" ،وهو مقيم يف مدينة كرات�شي الباك�ستانية.
ه ��ذا و�أع ��ادت رولينغ ن�شر �ص ��ورة التهديد ،وقال ��ت "تويرت ،هل من
دعم؟" .و�أ�ضافت ،يف وقت الحق�" :شكرا على دعمكم جميعا ..دخلت
ال�شرطة على اخلط".

يتبارى العديد من الذين يظهرون
على �شا�شات الف�ضائيات العراقية
 ،يف ا�شاعة الفو�ضى واخلوف
يف نفو�س النا�س وحتذيرهم من
ال�صراع ال�شيعي – ال�شيعي على
حد قولهم  ،طبعا ا�ضيف لهم العديد
من النواب ممن يحذرون هذا
ال�شعب �إذا ما قرر يوما التخلي
عنهم  ،وانا ا�ستمع اىل " تخريفات
" املحللني واقر�أ ما يكتبه بع�ض
النواب الذين ا�صيبوا بحالة من
اله�سرتيا خوفا من فقدان كر�سي
الربملان  ،تذكرت ال�شيخ حممد
ر�ضا ال�شبيبي و�سريته التي مل
تكن جمرد �سرية حافلة باملواقف
الوطنية ،بل كتابا غني ًا حلقبة من
الزمن اجلميل ،كان ال�شبيبي يريد
دولة تقوم على العقل والأخالق
ال�سيا�سية وكرامة الإن�سان ،كان
ذلك جيل االجتهاد والبناء اخلوف
من حما�سبة ال�ضمري ،جيل �آمن ب�أن
العراق لوحة كري�ستال جميلة� ،إذا
فقد جزءا منه فقد مربرات وجوده
وتناثر.
عندما نّ
عُي وزير ًا للمعارف عام
� 1924سعى الفتتاح العديد من
مدار�س الفتيات  ،فيما كان ي�صر
على ا�شاعة العلم وحماربة اخلرافة
 ،وعلى الرغم من �إجالله للدين
النابع ن�ش�أته ن�ش�أة دينية ف�أنه
كثري ًا ما كان يهاجم رجال الدين
عندما كان يجدهم قد حتولوا حجر
عرثة يف �سبيل التقدم  ،وكان ي�صر
على �أن الدين " عن و�صمة التفريق
مع�صوم " .
اليوم نرى كم هي امل�سافة بعيدة
بني �سيا�سي بحجم ال�شبيبي،
و�سا�سة ال حجم وال طعم لهم.
يكتب طه ح�سني يف رثاء �صديقه
ال�شبيبي "كان �أ�شد النا�س ان�صراف ًا
للقراءة والبحث والتفكري ..ورغم
هذا كان �صاحب خيال ،ومن
�ش�أن اخليال �أن ي�صعد ب�صاحبه
ال�سماء بجناحيه فاجتمعت به
اخل�صلتان الفكر واخليال وهذه
ميزة الفال�سفة وميزة العلماء"،
ونحن نقر�أ �سرية ال�شبيبي اليوم
جند من ال�صعب �أن نحدد �إذا كان
ال�شبيبي النائب يت�صرف داخل
الربملان باعتباره ينتمي �إىل
الطائفة ال�شيعية� ،أم �إىل حزب
بعينه ..يبدو ذلك م�ستحي ًال ،بل
من املحظورات �أن جتد رج ًال
بحجم ال�شبيبي يتحدث بالطائفة
والع�شرية واملكون ..ال ميكن �أن
يح�سب ال�سيا�سي على طائفته �إال
يف زمن �أمراء الطوائف ومراهقي
ال�سيا�سة ..زمن �أ�صبح فيه كل
�شيء �سه ًال ،املال العام �أ�صبح
خا�ص ًا ،واملن�صب ال يُ�سعى �إليه من
خالل االجتهاد والعمل واخلربة
بل الو�سيلة �إليه هي التزوير
واالنتهازية واملح�سوبية ..اختلفت
القواعد وانقلب الأمر ..ون�سي
الذين جا�ؤوا برعاية الأمريكان
�أنهم �أ�شعلوا احلرب بحجة الدفاع
عن م�صالح العراقيني وبناء
جمتمع �آمن مطمئن �شعاره العدالة
االجتماعية يديره �أكفاء� ،أين
الأكفاء اليوم؟ ..و�أين هي �شعارات
التغيري التي ُرميت يف �أول �سباق
للح�صول على املنا�صب والغنائم
ويف الوقت الذي رحل فيه العالمة
ال�شبيبي الوزير والنائب عن عاملنا
عام  1965وكان بيته مرهون ًا يوم
وفاته مببلغ ثالثة �آالف دينار .جند
ان نواب مل يبلغوا " �سن العقل "
يتحكمون برثوات العراق .

خ�براء يح��ذرون م��ن �آف��ة "احل��ب القات��ل"

الغربيي ��ن وتطبيقاته ��م الروائي ��ة
والق�ص�صية.
 علي المندالوي
الفن ��ان الت�شكيلي� ،ص ��در له كتاب
بعن ��وان "ف ��ي مراي ��ا المندالوي"
باللغتي ��ن العربي ��ة واالنكليزية..
الكت ��اب يت�ضمن مجموعة مختارة
م ��ن اعم ��ال الفن ��ان المن ��دالوي
خ�ل�ال م�سيرت ��ه م ��ع الر�س ��م التي
قارب ��ت االربع ��ة عق ��ود ،حي ��ث
ا�شته ��ر بر�سوماته الت ��ي قدم فيها
العديد م ��ن ال�شخ�صي ��ات الثقافية
وال�سيا�سية والفنية.

تك ��ررت ح ��وادث قت ��ل "الفتي ��ات حت ��ت
مزاع ��م احل ��ب" خ�ل�ال الف�ت�رة الأخ�ي�رة،
م ��ا دفع خ�ب�راء عل ��م نف� ��س واجتم ��اع لدق
ناقو�س اخلط ��ر ،حمذرين من تداعيات تلك
اجلرائم على املجتمع ��ات ،مطالبني بو�ضع
"�إ�صالحات جمتمعية عاجلة" ملنع انت�شار
مثل هذه الآفات يف امل�ستقبل.
ويف �أحدث حلقة م ��ن م�سل�سل قتل الفتيات
حت ��ت "مزاعم احلب" ،ج ��اءت واقعة مقتل
�سلمى بهجت ،والتي عرفت �إعالميا بـ"فتاة
ال�شرقية" ،على يد زميلها �إ�سالم حممد.
واتهمت ��ه النياب ��ة العام ��ة امل�صري ��ة بقت ��ل
املجن ��ي عليه ��ا "عم ��دا م ��ع �سب ��ق الإ�صرار
والرت�ص ��د" ،وفق ��ا لبي ��ان عل ��ى موق ��ع
"في�سبوك".
وك�شف ��ت حتقيق ��ات النيابة ارت ��كاب املتهم
اجلرمية بعد مالحقت ��ه املجني عليها لفرتة
"هدده ��ا فيه ��ا وذويها بالإ�س ��اءة ل�سمعتها

الطقس

وقتلها على �إثر رف�ضهم خطبته لها" ،ح�سب
البيان.
وج ��اءت تل ��ك الواقعة بعد �أقل م ��ن �شهرين
على مقت ��ل نرية �أ�شرف التي عرفت �إعالميا
بـ"فت ��اة املن�ص ��ورة" ،عل ��ى ي ��د زميله ��ا يف
ظروف م�شابهة ،ما يث�ي�ر الت�سا�ؤالت حول

�أ�سب ��اب تك ��رار تلك احلوادث خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية .يعزي ا�ست�ش ��اري الطب النف�سي،
الدكتور جمال فرويز ،تكرار تلك احلوادث
�إىل"غياب الوعي وانت�شار حب التملك بني
ال�شباب" ،نتيج ��ة "ا�ضطرابات �شخ�صية"،
ب�سب ��ب �س ��وء الرتبي ��ة وغي ��اب الإر�ش ��اد

الأ�س ��ري .ويف حديثه �أك ��د وجود "ق�صور
فكري يف فهم ال�شباب ملعنى احلب" ،م�شريا
�إىل �أن "و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
وبع� ��ض الأعمال الدرامية التي حت�ض على
العن ��ف وغي ��اب الوع ��ي االجتماع ��ي" م ��ن
الأ�سباب الرئي�سة لتكرار تلك احلوادث.
ويعلق اح ��د ا�ست�شاريي ال�صح ��ة النف�سية
والعالق ��ات الأ�سري ��ة عل ��ى تك ��رار تل ��ك
احلوادث� ،ساخ ��را من املثل ال�شعبي القائل
"من احلب ما قتل" ،وم�شريا �إىل "انت�شار
الروح االنتقامية" بني ال�شباب نتيجة �سوء
فه ��م املعن ��ى احلقيق ��ي للعالق ��ات العاطفية
واحلب.
وير�ص ��د الت�شابه ب�ي�ن تلك احل ��وادث فيما
يتعل ��ق بـ"التفكك الأ�س ��ري ،وحداثة ال�سن،
وع ��دم الن�ضوج وغياب الإر�ش ��اد الأ�سري"
لدى املتهمني.
وم ��ن جانب ��ه ي�ش�ي�ر �أ�ست ��اذ عل ��م االجتماع

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد.

باجلامع ��ة الأمريكي ��ة يف القاه ��رة� ،سعي ��د
�ص ��ادق� ،إىل وق ��وع تل ��ك اجلرائ ��م يف
"جامعات ريفية حكومية على يد �شباب"،
�سواء فيم ��ا يتعلق بق�ضية فت ��اة املن�صورة
�أو ال�شرقية.
ويتح ��دث �ص ��ادق ع ��ن "انت�ش ��ار ثقاف ��ة
التحر� ��ش والذكوري ��ة يف بع� ��ض املناط ��ق
الريفي ��ة" ،يف ظ ��ل "غي ��اب حما�سب ��ة
املتحر�ش�ي�ن وتربير فر� ��ض الرجل �سطوته
على املر�أة".
ج ��اءت املعطي ��ات ال�سابق ��ة لتط ��رح �س�ؤاال
جدي ��دا ح ��ول تداعي ��ات تل ��ك اجلرائم على
املجتم ��ع وم ��دى �إمكاني ��ة تكراره ��ا يف
امل�ستقبل.
حت ��دث خ�ب�راء عل ��م النف� ��س واالجتم ��اع
ع ��ن "�سل�سل ��ة م ��ن الإ�صالح ��ات املجتمعية
املتكاملة" التي م ��ن �ش�أنها الت�صدي لتكرار
تلك احلوادث ومنع تكرارها يف امل�ستقبل.
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