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معالجة 4500 مدمن ومتعاطي 
للمخدر�ت خالل �لعام �لحالي

 بغداد/ المدى

اأف���ادت وزارة ال�ص���حة، اأم����س الثالث���اء، مبعاجل���ة 4500 مدم���ن ومتعاطي للمخ���درات منذ 
بداي���ة الع���ام احلايل. وقال م�صت�ص���ار ال�ص���حة النف�ص���ية يف ال���وزارة عماد عبد ال���رزاق، ان 
"املوؤ�ص�صات ال�صحية عاجلت 4500 مدمن اأو متعاطي للمخدرات منذ بداية العام احلايل". 
وتاب���ع عب���د ال���رزاق، اأن "اأكرث املتعاطني هم باأعمار من 15 اىل 30 �ص���نة"، م�ص���رًا اإىل اأن 
للعالج من االإدمان يف جميع املحافظات ويخطط الفتتاح  مراكز  موؤ�ص�ص���ات  لديه  "العراق 

املزيد".

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
 العراقي

البنك المركزي
 العراقي

شركة سحر الشرقشركة سحر الشرقأمانة بغدادأمانة بغداد
جمعية الناشرين

 والكتبيين العراقيين
جمعية الناشرين

راعي النقل والكتبيين العراقيين

معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأن  النيابي����ة  املالي����ة  اللجن����ة  اأك����دت 
اللم�س����ات  حالي����ًا  ت�س����ع  احلكوم����ة 
الأخ����رة عل����ى املوازنة قب����ل اإقرارها 
واإحالته����ا اإىل الربمل����ان، معرب����ة ع����ن 
اأمله����ا ب����اأن تنج����ز ه����ذه املهم����ة خالل 

ال�سهر املقبل.
وق����ال ع�س����و اللجن����ة النائ����ب مع����ن 
التخطي����ط  "وزارت����ي  اإن  الكاظم����ي، 
واملالية اأكملتا تقريبًا اإعداد م�س����روع 

املوازنة للعام املقبل".
وتابع الكاظمي، اأن "هاتن الوزارتن 
ت�س����عان حاليًا اللم�سات الأخرة على 
القان����ون من قبل امل�س����وؤولن املعنين 
وباأ�س����راف رئي�����س جمل�����س ال����وزراء 

حممد �سياع ال�سوداين".
واأ�سار، اإىل "اتفاقات �سيا�سية م�سبقة 
داخ����ل حتال����ف اإدارة الدول����ة �س����وف 
يجري العمل بها ب�س����اأن املوازنة دون 
اإ�س����رار بامل�سلح����ة  اأن يك����ون هن����اك 

العامة".
و�س����دد الكاظم����ي، على "�س����رورة اأن 
يح�س����ل هن����اك اتف����اق ب�س����اأن النف����ط 

امل�سدر م����ن اإقليم كرد�ست����ان وكمياته 
وكيفي����ة ت�سفي����ة احل�ساب م����ع �سركة 

الت�سويق )�سومر(".
اي�س����ًا  ي�سم����ل  "ذل����ك  اأن  واأورد، 
الواردات املالية الأخرى مثل عائدات 
يت����م  اأن  ينبغ����ي  احلدودي����ة،  املناف����ذ 
احلدي����ث ب�ساأنها خ����الل اللقاءات بن 
امل�سوؤول����ن يف احلكوم����ة الحتادي����ة 

واإقليم كرد�ستان".
وحت����دث الكاظمي، ع����ن "اتفاق �سبق 
اإق����رار  اأج����ل  م����ن  ت�سكي����ل احلكوم����ة 
قانون النف����ط والغاز م����ن اأجل و�سع 
ت�سري����ع ينه����ي حال����ة اخل����الف ب�ساأن 
ول  وتوزيعه����ا،  النفطي����ة  ال����روة 
تع����ود اخلالفات كل مرة عن����د ت�سريع 

املوازنة".
ون����وه، اإىل اأن "ه����ذا القانون ينطوي 
على مطبات واختالف وجهات النظر 
املتعلق����ة  الد�ستوري����ة  امل����واد  ب�س����اأن 

بتقا�سم الروات الطبيعية".
وانته����ى الكاظم����ي، اإىل اأن "اجلمي����ع 
ياأمل ب����اأن تنه����ي احلكوم����ة نقا�ساتها 
على املوازنة خالل ال�سهر املقبل حتى 

ترفعها اىل الربملان".

�لمالية �لنيابية: 
�لحكومة ت�سع �للم�سات 
�لأخيرة على �لمو�زنة

 بغداد/ تميم الح�صن

ع�سية مغ���ادرة حممد ال�س���وداين رئي�س 
احلكوم���ة اىل طه���ران تو�سل���ت الق���وى 
ال�سيا�سي���ة اىل تفاهم���ات متقدم���ة يف 3 
ملف���ات ح�سا�س���ة بع�سه���ا معل���ق منذ 15 
عام���ًا ا�ساف���ة اىل التهدي���دات اليراني���ة 

على احلدود.
ادارة  ائت���الف  اأط���راف  كل  وبح�س���ور 

الدول���ة ال���ذي �س���كل احلكوم���ة الخرة، 
ح�س���ل �سب���ه اتف���اق عل���ى اآلي���ة اج���راء 
النتخاب���ات املحلي���ة، واكم���ال الكابين���ة 

الوزارية، وتفعيل املادة 140.
والبن���د الخ���ر قد يث���ر ازم���ة �سيا�سية 
خ�سو�س���ا م���ع اعرتا�س الرتكم���ان على 
و�سدام  بالتفاهم���ات"،  اإ�سراكهم  "ع���دم 
عل���ى  م�سيط���رة  ف�سائ���ل  م���ع  متوق���ع 

عليها". املتنازع  "املناطق 

وق���ال بي���ان �س���ادر ع���ن ائت���الف ادارة 
الجتم���اع:  ان  الثن���ن  م�س���اء  الدول���ة 
"ك�سف عن ح���وارات واجتماعات رفيعة 
امل�ستوى ملنع خرق ال�سيادة العراقية من 

اية جهة خارجية".
و�س���دد الئت���الف بح�س���ب البي���ان، على 
عمل العراق اجلاد ملنع ا�ستعمال ارا�سيه 

منطلقا لزعزعة امن دول اجلوار.
ق���رر  "الجتم���اع  ان  البي���ان،  وتاب���ع 

ا�ستكم���ال الكابين���ة الوزاري���ة وت�سمي���ة 
وزي���ري البيئ���ة وال�س���كان والعم���ار"، 
تقري���ر  اىل  الئت���الف  ا�ستم���ع  كم���ا 
جمال�س  انتخاب���ات  �سامل ع���ن "قان���ون 
املحافظ���ات وجمل�س الن���واب فيما جرى 
بح���ث تفا�سي���ل القان���ون م���ن الناحيتن 

ال�سيا�سية والفنية".
يف غ�س���ون ذلك �س���دد رئي����س ال���وزراء، 
اأم����س، عل���ى ع���دم ال�سم���اح با�ستخ���دام 

الأرا�س���ي العراقي���ة لتهديد اأم���ن اإيران.
وقال ال�سوداين يف موؤمتر �سحفي عقده 
م���ع الرئي�س الإي���راين اإبراهي���م رئي�سي 
يف طه���ران بعد وقت ق�س���ر من و�سوله 
اىل اجلمهورية ال�سالمي���ة، ان "العراق 
الع���ام  من���ذ  ل���ه  دع���م طه���ران  ين�س���ى  ل 
2003 واحل���رب �س���د ع�ساب���ات داع�س 

الإرهابية".
 التفا�صيل �س3

ال�صوداني من طهران: لن ن�صمح بزعزعة اأمن الجوار

د�م متوقع مع �لف�سائل ب�سبب "لجنة �لمادة 140"  �سِ
و�حـتـمـال ��سـتـبـد�ل رئـيـ�سـها 

 متابعة المدى 

ك�س���ف قا�سي حمكمة حتقيق الكرخ املخت�سة 
بق�سايا النزاهة �سياء جعفر، ام�س الثالثاء، 
ع���ن التفا�سي���ل الكاملة ملحاول���ة �سرقة اأربعة 
مالين دولر من ح�سابات م�سريف الرافدين 

والر�سيد يف لبنان.
وق���ال جعفر يف مقابلة م���ع الوكالة الر�سمية، 
وتابعتها )امل���دى( اإن "حمكمة حتقيق الكرخ 
تلقت اإخب���ارًا يت�سمن حماولة جهات حتويل 
القيود امل�سرفية لعراقين مودعة يف البنوك 
اللبنانية املتلكئة حل�س���اب م�سريف الرافدين 
ف���رع ب���روت والر�سي���د يف البن���ك املرك���زي 

اللبناين".
واأ�ساف اأن "الإخبار يف بدايته كان مبهمًا اإلاّ 
اأنه وبعد التحري ات�سح اأن عملية نقل القيود 
تتم ب�سكل قيدي من دون اأن ُتنقل قيمة املبالغ 
املالي���ة لأر�سدتنا اأو حل�ساباتنا املوجودة يف 

الرافدين والر�سي���د"، مبين���ًا اأن "التحقيقات 
م���ا طلبات  تو�سل���ت اإىل وج���ود �سخ�سن قداّ
مل�س���رف الرافدي���ن والبنك املرك���زي لتحويل 
اللبناني���ة  البن���وك  يف  املودع���ة  اأر�سدتهم���ا 
املتلكئ���ة قيدي���ًا عل���ى م�س���رف الرافدين فرع 

بروت".
ال�سياق���ات  "الإج���راء وف���ق  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
املالي���ة امل�سرفي���ة ل �سرر في���ه، يف حال نقل 
القي���د يت�سمن نق���ل املبلغ مع القي���د اإلاّ اأن ما 
ح�س���ل هو عملي���ة نقل القيد م���ن دون املبالغ 
ك�س���ف عملي���ة  "مت  اأن���ه  املالي���ة"، مو�سح���ًا 
حتويل قيدين على ح�ساب م�سرف الرافدين 
فرع ب���روت ومن ث���ماّ قيام اأ�سح���اب القيود 
وه���م عراقي���ون باإقام���ة الدع���اوى يف بغداد 
لإل���زام م�سرف الرافدين بت�سديد كامل املبلغ 

نقدًا من بغداد".
واأو�سح اأن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليون 
ورب���ع امللي���ون دولر، فيما تبل���غ قيمة القيد 

الث���اين مليون���ن ون�س���ف امللي���ون دولر"، 
م�ستطردًا بالقول "حال التاأكد من املعلومات 
اأ�سدرت املحكم���ة قرارًا باإيق���اف نقل القيود 
امل�سرفي���ة من البن���وك اللبنانية املتلكئة على 
م�سرف الرافدين والر�سيد يف البنك املركزي 
اللبناين، وعلى اإثره���ا اأ�سدر البنك املركزي 
العراق���ي تو�سية باإيقاف نق���ل جميع القيود 

امل�سرفية".
"حمكم���ة حتقي���ق  اإن  وتاب���ع جعف���ر، قائ���اًل 
الك���رخ اتخذت اإج���راءات قانونية بحق مدير 
عام م�س���رف الرافدين الأ�سب���ق ومعاونه يف 
الع���ام 2020 ملوافقتهما على حتويل القيدين 
بقيم���ة تق���در ب����4 مالي���ن دولر"، لفت���ًا اإىل 
اأن "التحقيق���ات تو�سل���ت اأي�س���ًا اإىل وج���ود 
م�س���رف عراق���ي اآخ���ر تابع لإح���دى اجلهات 
لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولر وكان 
ي�سغط على البنك املركزي العراقي لنقل هذه 

القيود اإىل ح�سابات م�سرف الرافدين".

 ترجمة: حامد احمد  

ك�سف���ت منظمة دولية عن عدم رغب���ة 98 % من العائالت النازحة بالعودة اإىل 
مناطقه���م الأ�سلي���ة يف الوقت احل���ايل، لفتة اإىل اأن الأ�سب���اب تتعلق بت�سرر 
املن���ازل وانعدام فر�س العمل. وذك���ر تقرير ملنظمة )ريت����س( الدولية املعنية 
بحرك���ة النازحن ترجمته )املدى(، اأن "م�سح���ًا اأجرته يف خميمات مبحافظة 
دهوك واربي���ل وال�سليمانية ونينوى عن نواي���ا النازحن بالنتقال ملناطقهم 
ال�سلية خالل فرتة الثني ع�سر �سهرا القادمة". واأ�ساف التقرير، اأن "98 % 
م���ن العائ���الت املتواجدة يف تل���ك املخيمات لي�ست لديهم رغب���ة بالعودة وذلك 
لأ�سباب تتعلق بانعدام المن يف مناطقهم ال�سلية وعدم وجود فر�س معي�سة 
وقل���ة امل���وارد املالية ف�سال عن معرقالت اأخرى من بينه���ا ت�سرر بيوتهم التي 
ل ت�سل���ح لل�سكن". واأ�سار، اإىل اأن "49 % من العوائل النازحة يف نينوى مل 
ت�س���ل اىل قرار حلد الن فيما اإذا كانت لديها النية بالرجوع ملناطقها ال�سلية 

يف غ�سون الثني ع�سر �سهرا املقبلة".
واأو�س���ح التقري���ر، اأن "انع���دام المن والفتق���ار اىل خي���ارات املعي�سة وقلة 
امل���وارد املالي���ة ف�س���ال عن ال�س���رار التي تعر�ست له���ا منازلهم ه���ي من اأبرز 
املعرقالت ال�سائعة التي عربت عنها العوائل النازحة التي حتول دون متكنهم 

من العودة ملناطقهم ال�سلية".
 التفا�صيل �س2

منظمة دولية: 98 % من 
محاولة ل�سرقة ماليين �لدولر�ت من م�سارف عر�قية في لبنان�لنازحين يرف�سون �لعودة

 بغداد/ فرا�س عدنان

ين�سغ���ل الربمل���ان حالي���ًا بح�س���م 
الذه���اب  قب���ل  جلان���ه  رئا�س���ات 
اإىل عطل���ة ت�سريعي���ة جدي���دة يف 

التا�سع من ال�سهر املقبل.
النائ���ب ثائ���ر خمي���ف يف  وق���ال 

حديث مع )امل���دى(، اإن "الربملان 
كان ق���د م���دد ف�سل���ه الت�سريع���ي 
مل���دة �سه���ر، وه���ذه امل���دة �سارفت 
عل���ى النته���اء، ول يج���وز وفق���ًا 
للد�ست���ور اأن نك���رر التمدي���د مرة 

اأخرى".
 التفا�صيل �س2

�لبرلمان بال ت�سريعات منذ 
�ن�سحاب �ل�سدريين
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 ترجمة: حامد احمد  

واأ�ش���اف التقري���ر، اأن "98% من العائالت 
المتواج���دة ف���ي تل���ك المخيم���ات لي�ش���ت 
لديهم رغبة بالعودة وذلك الأ�ش���باب تتعلق 
بانعدام االمن في مناطقهم اال�شلية وعدم 
وجود فر�س معي�شة وقلة الموارد المالية 
ف�شال عن معرقالت اأخرى من بينها ت�شرر 

بيوتهم التي ال ت�شلح لل�شكن".
واأ�شار، اإلى اأن "49% من العوائل النازحة 
في نينوى لم ت�شل الى قرار لحد االن فيما 
اإذا كان���ت لديه���ا النية بالرج���وع لمناطقها 
اال�ش���لية في غ�ش���ون االثني ع�ش���ر �شهرا 

المقبلة".
االم���ن  "انع���دام  اأن  التقري���ر،  واأو�ش���ح 
واالفتق���ار ال���ى خي���ارات المعي�ش���ة وقل���ة 
اال�ش���رار  ع���ن  ف�ش���ال  المالي���ة  الم���وارد 
الت���ي تعر�ش���ت له���ا منازلهم هي م���ن اأبرز 
المعرق���الت ال�ش���ائعة الت���ي عب���رت عنه���ا 
العوائ���ل النازحة التي تحول دون تمكنهم 

من العودة لمناطقهم اال�شلية".
وبي���ن، اأن "ه���ذه العوائ���ل النازح���ة، ف���ي 
حال ح�ش���ول تح�ش���ن في الو�ش���ع االأمني 
ق���د  ذل���ك  ف���ان  وال�ش���كني،  والمعي�ش���ي 
يمكنهم م���ن العودة لمناطقه���م ويغادرون 

المخيمات".
واأكد التقري���ر، ان "فر�س الح�ش���ول على 
عمل بين ال�ش���باب الذين تتراوح اأعمارهم 
بح���دود ال���� 18 عاما من العوائ���ل النازحة 

في تلك المحافظات هي متدنية".
و�ش���دد، عل���ى اأن "24% فق���ط من ال�ش���باب 
النازحي���ن في مخيم���ات محافظ���ة اأربيل، 
ف�ش���اًل ع���ن 38% فق���ط م���ن النازحي���ن في 
ح�ش���لوا  ق���د  ده���وك  محافظ���ة  مخيم���ات 
عل���ى فر����س عم���ل وي�ش���اركون ف���ي اعانة 

عوائلهم".
"وج���ود ملي���ون  وتح���دث التقري���ر، ع���ن 
و173 األ���ف و812 نازحًا في العراق لغاية 
�ش���هر اأيل���ول الما�ش���ي، ف���ي حين ي�ش���تمر 

معدل العودة بالتراجع".
ونبه، اإل���ى "اإمكانية اإي�ش���اح ذلك بمقارنة 
ال�ش���ابقة  ال�ش���نوات  ف���ي  العائدي���ن  ع���دد 
وال�ش���نة الحالية"، موؤكدًا "ت�شجيل عودة 
39 األ���ف و400 ن���ازح للفت���رة م���ن اأيل���ول 

2021 الى اأيلول 2022".
واأردف، اأن "ع���دد العائدي���ن للفترة ما بين 
االأول  وت�ش���رين   2021 االأول  ت�ش���رين 
2020 كان ه���و اأكث���ر، حي���ث تم ت�ش���جيل 

عودة 156 األف و400 نازح".
وتابع التقري���ر، اأن "الو�ش���ع الديناميكي 

في العراق ي�ش���لط ال�ش���وء على �ش���رورة 
بخ�ش���و�س  معلوم���ات  عل���ى  الح�ش���ول 
والع���ودة  باالنتق���ال  النازحي���ن  رغب���ات 
والعوائ���ق الت���ي تح���ول دون تمكنهم من 
الع���ودة والظ���روف ال�ش���ائدة ف���ي مناطق 

�شكناهم اال�شلية".
دفع���ت  االأ�ش���باب  "ه���ذه  ان  ويوا�ش���ل، 
المنظم���ة المعني���ة بحرك���ة النازحين اإلى 
ا�ش���تطالع  ف���ي  التا�ش���ع  اإع���داد تقريره���ا 
رغبات العوائل النازحة بالعودة من عدمه 

و�شمل ذلك 26 مخيمًا في العراق".
ده���وك  "محافظ���ة  ب���اأن  التقري���ر،  واأف���اد 
يتواجد فيها 15 مخيمًا ت�ش���م األف و407 
عائ���الت نازحة اغلبه���ا قادمة م���ن مناطق 

�شنجار والبعاج ونينوى".
واأ�ش���اف، اأن "94% م���ن ه���ذه العائ���الت 
ذك���روا انه���م يرغب���ون بالبقاء ف���ي منطقة 
نزوحهم"، م�ش���ددًا على اأن "73% منهم قد 
يفك���رون بالع���ودة لمناطقهم اال�ش���لية في 

يوم ما".
وي�شتر�شل التقرير، اأن "االأ�شباب الرئي�شة 
الت���ي ذك���روا بانه���ا تعي���ق عودته���م، ه���ي 
االفتقار ال���ى االمن في مناطقهم اال�ش���لية 

وعدم توفر خدمات اأ�شا�شية فيها".
ويوا�ش���ل، اأن "547 عائلة نازحة تتواجد 
ف���ي اأربيل موزعة عل���ى 6 مخيمات"، الفتًا 
اإلى اأن "12% من هذه العائالت فقط اأكدت 

ان لها نية بالعودة خالل ال�شنة القادمة".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "اأكثر من ن�ش���ف العوائل 
الت���ي بين���ت ع���دم رغبته���ا بالع���ودة عل���ى 
م���دى الع���ام الق���ادم، ذكرت انها ق���د تتوفر 
لها الرغبة بالعودة لمناطقهم اال�ش���لية في 

يوم ما".
واأو�ش���ح التقرير، اأن "71% م���ن العوائل 
النازح���ة ف���ي اأربيل وغالبيته���ا من منطقة 
�ش���نجار ذك���رت اأن قلق���ًا يراوده���ا ب�ش���اأن 
ال�ش���المة والو�ش���ع االأمن���ي ف���ي مناطقها 
اال�ش���لية مع افتقارها اإل���ى البنى التحتية 

من خدمات اأ�شا�شية".
وبي���ن، اأن "العائالت النازحة في محافظة 
ال�شليمانية يبلغ عددها 293 عائلة موزعة 

على اأربعة مخيمات".
و�ش���دد، عل���ى اأن "3% م���ن ه���ذه العائالت 
فق���ط ذكرت بان���ه لها رغبة بالع���ودة خالل 
ال�ش���نة القادمة"، م�ش���يفًا اأن "ثالثة ارباع 
العوائ���ل التي بينت ع���دم رغبتها بالعودة 
خالل ال�ش���نة المقبلة اأعرب���ت عن رغبة لها 

بالعودة في يوم ما".
"ن�ش���بة %83  اأن  ع���ن  التقري���ر،  وتح���دث 
م���ن تلك العوائ���ل بينت ان اال�ش���رار التي 
لحق���ت بمنازله���ا تح���ول دون عودتها وان 
اإعادة اعمار البيوت �ش���يكون دافعًا رئي�شًا 
للع���ودة"، وذك���ر اأن "العائ���الت النازح���ة 
في ال�ش���ليمانية اغلبها قادم���ة من محافظة 

ديالى ونينوى ومنطقة �شنجار".
ولفت، اإل���ى اأن "محافظة نين���وى يتواجد 
فيها مخيم واحد ياأوي 95 عائلة"، م�شيفًا 

اأن "الرغبة ل���دى العائالت في هذا المخيم 
مختلطة ما بين العودة من عدمها".

وفيم���ا اأك���د التقري���ر، ان "اأغل���ب العوائل 
ع���ن  تحدث���ت   %79 ن�ش���بتها  تبل���غ  الت���ي 
رغبته���ا بالبق���اء في المخيم خ���الل الثالثة 
اأ�ش���هر المقبلة"، اأفاد، باأن "ن�شف العوائل 
النازح���ة ذك���رت انه���ا ل���م تتو�ش���ل لق���رار 
بخ�شو�س نيتها العودة لمناطقها اال�شلية 

خالل االثني ع�شر �شهرا المقبلة".
وا�شتطرد، اأن "69% من العائالت النازحة 
في نينوى ذكرت ان اال�ش���رار التي لحقت 
بمنازله���ا ف���ي مناط���ق �ش���كناها اال�ش���لية 
تح���ول دون عودتها، وان اإع���ادة اعمارها 
�ش���يكون عام���اًل اأ�شا�ش���يًا ي�ش���جعهم عل���ى 

العودة".
وم�ش���ى التقرير، اإلى اأن "غالبية العائالت 
النازح���ة ف���ي نين���وى قادم���ة م���ن ديال���ى 

والرمادي والقائم ومن داخلها اأي�شًا".
عن: منظمة )ريت�ش( الدولية

العودة  يرف�ضون  النازحين  من   منظمة دولية: 98 % 
اإلى مناطقهم الأ�ضلية

ت�سرر المنازل وانعدام فر�س العمل في مقدمة االأ�سباب

 بغداد/ فرا�س عدنان

ين�ش���غل البرلمان حاليًا بح�ش���م رئا�شات لجانه 
قب���ل الذه���اب اإل���ى عطل���ة ت�ش���ريعية جديدة في 
التا�شع من ال�شهر المقبل، فيما يوؤ�شر عليه عدم 
�ش���ن اأي قانون منذ ان�ش���حاب الكتلة ال�ش���درية 

منت�شف العام الحالي.
وكان البرلم���ان ق���د عط���ل اأعمال���ه لنح���و ثالثة 
اأ�ش���هر نتيج���ة اقتح���ام مبن���اه م���ن متظاه���ري 
التيار ال�ش���دري قب���ل اأن يعقد جل�ش���اته مجددًا 
نهاية اأيلول الما�ش���ي، فيم���ا ذهبت اأغلب مقاعد 

ال�شدريين اإلى بدالء من االإطار التن�شيقي. 
وقال النائب ثائر مخيف في حديث مع )المدى(، 
اإن "البرلمان كان قد مدد ف�شله الت�شريعي لمدة 
�ش���هر، وهذه المدة �ش���ارفت عل���ى االنتهاء، وال 
يج���وز وفق���ًا للد�ش���تور اأن نك���رر التمدي���د مرة 

اأخرى".
وتاب���ع مخيف، اأن "العطلة الت�ش���ريعية �ش���وف 
تب���داأ ف���ي التا�ش���ع م���ن كان���ون االأول، و�ش���وف 
ت�ش���تمر حتى الي���وم ذاته من ال�ش���هر الذي يليه 
واأ�ش���ار،  اأعمال���ه".  البرلم���ان  يع���اود  وبعده���ا 
اإل���ى ان "هن���اك قواني���ن اأعدت من قب���ل اللجان 
النيابية، ق�ش���م منها قد تجاوزت مرحلة القراءة 
االأولى واالآخر تجاوز الق���راءة الثانية، ونعمل 

على رفعها للت�شويت".
واكد مخيف، اأن "اللجان �شوف ت�شتمر في اإداء 

عملها خالل العطلة الت�ش���ريعية م���ن اأجل انهاء 
النقا�شات على القوانين و�شياغتها حتى تكون 
جاهزة لعر�ش���ها عل���ى البرلمان عند ا�ش���تئناف 

جل�شاته".
وعن �شبب عدم ت�شريع اأي قانون منذ ان�شحاب 
التي���ار ال�ش���دري م���ن البرلمان، اأج���اب مخيف 

"�ش���ن القواني���ن لي����س عملي���ة �ش���هلة، وهناك 
اعترا�شات على بع�س الفقرات ونقا�شات ف�شاًل 
ع���ن قيام الحكومة ب�ش���حب عدد من الم�ش���اريع 

التي ال تتفق مع المنهاج الوزاري".
وا�ش���تطرد، اأن "القان���ون حت���ى يت���م ت�ش���ريعه 
علين���ا  وبالتال���ي  نا�ش���جًا،  يك���ون  اأن  ينبغ���ي 
اأن نتذك���ر اأن البرلم���ان �ُش���ّلت حركت���ه الأ�ش���هر 
ول���م ي�ش���تطع اأن يمار����س دوره ف���ي الت�ش���ريع 
"البداي���ة  اأن  مخي���ف،  ويوا�ش���ل  والرقاب���ة". 
الحقيقي���ة للبرلم���ان جاءت مع ت�ش���كيل حكومة 
محم���د �ش���ياع ال�ش���وداني في يوم 27 من �ش���هر 

ت�شرين االأول الما�شي".
ويرى، اأن "انتخاب روؤ�شاء اللجان لم يوؤثر على 
العملية الت�ش���ريعية في البرلمان على اعتبار اأن 
اللجان تدار حاليًا من قبل اأكبر االأع�شاء �شنًا".

وانته���ى مخي���ف، اإلى اأن "المدة المقبلة �ش���وف 
ت�شهد تفاهمًا بين القوى ال�شيا�شية التي �شكلت 
الحكومة من اأجل ح�شم ملف اللجان ولن يتاأخر 

ذلك مدة اأطول". 
من جانبه، ذكر النائب ح�ش���ين عرب، اأن "هناك 
اأكثر م���ن اجتماع تم عقده في مقر النائب االأول 
لرئي����س البرلم���ان مح�ش���ن المن���دالوي ب�ش���اأن 
اللج���ان". وتاب���ع ع���رب، اأن "هناك �ش���به اتفاق 
على ح�شم توزيع الرئا�شات، لكن بع�س اللجان 
بحاج���ة اإلى وقت م���ن اأجل النقا����س والتباحث 

بين الكتل ال�شيا�شية". 
واأعرب عن اعتقاده، باأن "االأيام المقبلة �ش���وف 
تح�ش���م ه���ذه اللجان ال�ش���يما المهم���ة منها مثل 
لجن���ة االأم���ن والدف���اع واللجنة المالي���ة ولجنة 

النزاهة".
 ويج���د ع���رب، اأن "االتف���اق على رئا�ش���ات هذه 
اللج���ان الث���الث، يعني اأننا ن�ش���ير نح���و اإكمال 

بقية اللجان خالل يوم واحد فقط". 
و�ش���دد، عل���ى اأن "البرلم���ان ع���ازم عل���ى اإنه���اء 
ه���ذا المل���ف ب�ش���كل كام���ل قب���ل نهاي���ة الف�ش���ل 
الت�شريعي الحالي حتى ن�شتعد ال�شتقبال قانون 

الموازنة". 
ويوا�ش���ل عرب، اأن "هناك قوانين مهمة اأخرى 
تنتظ���ر البرلم���ان ت���م ت�ش���مينها ف���ي المنه���اج 
ال���وزاري ب���اأن يتم اإقراره���ا خالل مهل���ة معينة 
ال تتج���اوز 6 اأ�ش���هر مثل قواني���ن النفط والغاز 
واالنتخاب���ات  العلي���ا  االتحادي���ة  والمحكم���ة 

المحلية والنيابية". 
رئا�ش���ات  اإكم���ال  دون  "الو�ش���ع  اأن���ه  واأردف، 
اللج���ان وو�ش���ع عملها، �ش���تكون عملي���ة تمرير 
القوانين ب�ش���كل عام �ش���عبة ال�ش���يما بالن�ش���بة 

للق�شايا الخالفية". 
وانتهى ع���رب، اإل���ى اأن "البع�س م���ن القوانين 
مهمة وتتعل���ق باالتفاق ال�شيا�ش���ي، تحتاج اإلى 
دور من اللجان المعنية وبعدم ت�شمية رئا�شاتها 

فاأن عملية تمريرها �شعبة للغاية".
ي�شار اإلى اأن البرلمان بدورته الحالية نجح في 
تمرير قانونين قبل ان�شحاب ال�شدريين، وهما 
قان���ون تجري���م التطبيع مع الكيان ال�ش���هيوني 
وقانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية.

البرلمان بال ت�ضريعات منذ ان�ضحاب ال�ضدريين وي�ضتعد للدخول بعطلة جديدة

ك�سفت منظمة دولية عن عدم رغبة 98% من العائالت النازحة 
بالع�دة اإىل مناطقهم االأ�سلية يف ال�قت احلايل، الفتة اإىل اأن 
االأ�سب��اب تتعلق بت�سرر املن��ازل وانعدام فر���س العمل. وذكر 
تقري��ر ملنظمة )ريت���س( الدولي��ة املعنية بحرك��ة النازحني 

ترجمت��ه )امل��دى(، اأن "م�سح��ًا اأجرته يف خميم��ات مبحافظة 
ده���ك واربي��ل وال�سليماني��ة ونين���ى ع��ن ن�اي��ا النازح��ني 
باالنتق��ال ملناطقه��م اال�سلية خالل فرتة االثن��ي ع�سر �سهرا 

القادمة".

ين�سغل حاليًا بح�ارات ح�سم رئا�سات اللجان 

البرلمان ي�ستاأنف جل�ساته الأ�سبوع المقبل

مخيمات دهوك في اقليم كرد�ستان

 بغداد/ ح�سين حاتم

في خطوة مفاجئة جديدة، اأقدمت حكومة محمد �ش���ياع ال�شوداني على اجراء 
تغيي���رات عديدة بمنا�ش���ب ح�شا�ش���ة ومهمة في وزارة الداخلي���ة، في محاولة 

للق�شاء على الف�شاد، بح�شب مراقب.
وعملت حكومة ال�ش���وداني بعد الت�شويت على منحها الثقة على تغيير الكثير 
من المنا�ش���ب المهمة في الدولة، لكن التغييرات االأخيرة هي االأكبر من ناحية 
العدد، و�ش���ط مخاوف من وجود دوافع �شيا�ش���ية تقف خل���ف تلك التغييرات.  
ويقول م�ش���در اأمني ل�)المدى( اإّن "القرارات التي اأجريت في وزارة الداخلية 
�ش���ملت كاًل من: وكيل الوزارة ل�شوؤون اال�شتخبارات اأحمد اأبو رغيف، ووكيل 
الوزارة ل�شوؤون ال�شرطة الفريق عماد الدليمي، اإ�شافة اإلى قائد حر�س الحدود 
حامد الح�ش���يني، واآخرين م���ن بينهم مدير مكافحة المخدرات ومدير �ش���رطة 
الطاق���ة، كذلك طاولت التغييرات عددًا من القيادات االأمنية في قيادة ال�ش���رطة 
االتحادية". وبح�شب الم�شدر، فقد ُكلِّف اللواء ماهر نجم باإدارة من�شب وكيل 
وزارة الداخلية ل�ش���وؤون اال�ش���تخبارات، كذلك ُكلِّف الل���واء حميد مجيد حميد 
بمه���اّم من�ش���ب المدير الع���ام لمكافحة الجريم���ة المنظمة، اإ�ش���افة اإلى تكليف 
اللواء محمد �ش���كر كقائد لقوات حر�س الح���دود، واللواء عادل الخالدي وكيال 

لوزارة الداخلية ل�شوؤون ال�شرطة.
واأ�ش���اف الم�ش���در، اأّن "من �ش���من التغييرات التي �ش���هدتها وزارة الداخلية، 
تكليف العميد وجدي العيداني بقيادة الفرقة الرابعة ال�شرطة االتحادية، كذلك 
كّلف العميد الركن نبيل الجميلي قائدًا للفرقة االأولى ال�شرطة االتحادية". من 
جهته، يقول ع�ش���و لجنة االأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، اإّن "التغييرات 
الت���ي ج���رت ف���ي وزارة الداخلية جاءت وفق درا�ش���ة مهنية، ال�ش���يما اأّن هناك 
تق�ش���يرًا من بع�س القيادات االأمنية، وهناك �ش���بهات على اآخرين". وا�ش���اف 
علي���وي، اأن "التغييرات التي ح�ش���لت اأمر طبيعي ل�ش���مان نجاح عمل الوزير 
الجدي���د، خ�شو�ش���ًا م���ع قرب ت�ش���ّلم وزارة الداخلي���ة مهاّم حماي���ة المدن بدل 
الجي����س العراقي، وتحديدًا في العا�ش���مة بغداد". بدوره، يق���ول القيادي في 
االإط���ار التن�ش���يقي علي الفتالوي ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "رئي�س مجل�س 
الوزراء محمد �شياع ال�ش���وداني يعتزم الق�شاء على الف�شاد في جميع مفا�شل 
الدولة". وا�شاف الفتالوي، اأن "ال�شوداني يروم و�شع ال�شخ�س المنا�شب في 
المكان المنا�شب ومعالجة مكامن الخلل في المجال االأمني وبقية المجاالت". 
وا�شار، الى ان "تغييرات المنا�شب في وزارة الداخلية تمت وفق روؤية رئي�س 
الوزراء"، مبينا ان "ال�ش���وداني يرى ان ال�شخ�ش���يات التي ُكلفت، �شخ�شيات 
كفوءة". ولفت الفتالوي، الى اأن "ال�ش���وداني �ش���بق واأن اأعطى الوزارات 90 

يوما لمعرفة مدى نجاحها او ف�شلها التخاذ االجراءات المنا�شبة".
وكان رئي����س مجل����س ال���وزراء محم���د �ش���ياع ال�ش���وداني وجه، اأم����س االأول 
االثني���ن، جمي���ع الوزراء بتقديم موقف �ش���هري ب�ش���اأن اإجراءاتهم في مكافحة 

الف�شاد المالي واالإداري.
ب���دوره، يق���ول الباح���ث بال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي واالأمن���ي علي البي���در في حديث 
ل�)الم���دى(، اإن "التغيي���رات الت���ي جرت ف���ي منا�ش���ب وزارة الداخلية نتيجة 

حتمية جراء تغيير الحكومة وتواجدها داخل الم�شهد".
واأ�ش���اف البي���در، اأن "هناك �ش���غوطا حزبية و�شيا�ش���ية ونيابي���ة تجري على 

رئي�س مجل�س الوزراء تندرج �شمن اإطار تقا�شم المنا�شب".
واأ�ش���ار، اإلى ان "الملف االمني ح�ش���ا�س جدًا والو�ش���ع االمن���ي في العراق ما 
يزال غير م�ش���تقر"، م�شتدركا "يجب ان يكون ال�شوداني اأكثر دقة في التعامل 

مع الملف االمني".
وا�ش���درت وزارة الداخلي���ة، اأم����س الثالثاء، اوامر بتغيير عدد من المنا�ش���ب 

العليا في مفا�شل الوزارة.
وذك���رت الوزارة في بي���ان تلقته )الم���دى(، انه "بناء عل���ى المنهاج الحكومي 
ال���ذي تبن���اه رئي�س ال���وزراء القائ���د العام للق���وات الم�ش���لحة، وروؤي���ة وزير 
الداخلي���ة ب�ش���رورة النهو����س بواق���ع الموؤ�ش�ش���ة االأمنية، وتلبي���ًة لمتطلبات 
تطوي���ر االأداء، ورف���ع م�ش���توى الجاهزي���ة، فقد �ش���درت اأالوام���ر بتغيير عدد 
من المنا�ش���ب العليا في مفا�ش���ل الوزارة بعد اكمالهم ال�شقف الزمني ال�شغال 

المن�شب ولرفد الوزارة بدماء جديدة".
وا�ش���اد، ب� "الجهود التي بذلها ال�شباط ممن �ش���ملتهم اوامر التغيير الوظيفي 
في تثبيت دعائم االمن واال�ش���تقرار طوال الفترة الما�شية"، متمنيًا "لل�شباط 

الذين تم تكليفهم التوفيق والنجاح لخدمة البالد".
وا�ش���ار، البيان ال���ى "حر�س وزارة الداخلية العالي على موا�ش���لة م�ش���يرتها 

المهنية بما يعزز االمن واال�شتقرار في البالد". 

الدفاع النيابية تتحدث عن 
تق�سير و�سبهات بحق المبعدين

تغييرات كبيرة تطال منا�ضب 
اأمنية عليا وترجيحات بوجود 

�ضغوط �ضيا�ضية
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ا�شتذك���ر االالف م���ن متظاهري حمافظة 
املحافظ���ات  م���ن  ونا�شط���ون  ق���ار  ذي 
العراقية املنتف�شة �شحايا جمزرة ج�شر 
الزيت���ون، يف م�ش���رة موح���دة انطلقت 
بالتزام���ن مع الذك���رى ال�شنوي���ة الثالثة 
للمجزرة الت���ي راح �شحيتها 50 �شهيدا 
و500 جريح من متظاهري حمافظة ذي 
قار، مطالبني با�شتحداث حمكمة جنائية 
خا�شة ملحا�شبة القتل���ة والنظر يف اأكرث 
م���ن 700 دع���وى ق�شائي���ة رفعته���ا ا�شر 
ال�شهداء و�شحاي���ا قمع التظاهرات امام 

حماكم املحافظة.
ومع حلول الذكرى الثالثة ملجزرة ج�شر 
الزيت���ون التي وقعت خ���ال يومي )28 
و29 ت�شري���ن الث���اين 2019( انطلق���ت 
م�ش���رة راجل���ة م���ن �شاح���ة احلبوب���ي 
باجتاه ج�شر الزيت���ون و�شط النا�شرية 
حمل���ت نعو�ش رمزية و�ش���ور ال�شحايا 
ورفعت االعام العراقية والفتات تطالب 
بالق�شا�ش من املتورطني باملجزرة فيما 
وا�شدقاوؤه���م  ال�شه���داء  ا�ش���ر  اوق���دت 
ال�شم���وع يف املوق���ع ال���ذي �شقط���ت فيه 

اج�شاد ال�شحايا بر�شا�ش الع�شكر.
وقال النا�شط املدين ه�شام ال�شومري يف 
حدي���ث مع )امل���دى(، اإن »اآالف من اهايل 
حمافظ���ة ذي قار ونا�شط���ني من النجف 
وكرب���اء وبغ���داد وحمافظ���ات اخ���رى 
�شارك���وا يف م�ش���رة موح���دة ال�شتذكار 

�شحايا جمزرة ج�شر الزيتون«.

»امل�شارك���ني  اأن  ال�شوم���ري،  واأ�ش���اف 
مبحاكم���ة  املطالب���ة  ج���ددوا  بامل�ش���رة 
املتهم���ني ام���ام حمكم���ة جنائي���ة خا�شة 
قت���ل  بق�شاي���ا  للنظ���ر  ُت�شتح���دث 

املتظاهرين«.  
واأ�شار، اإىل اأن »املتظاهرين وعلى الرغم 
من م���رور 3 اعوام على ارتكاب املجزرة 
اال اننا مل ن�شهد اية حما�شبة للقتلة الذي 

ارتكبوها بدم بارد«.
واأكد ال�شوم���ري، اأن »الق�شاء �شبق وان 
اأ�ش���در اوامر قب�ش بح���ق كبار ال�شباط 
املتورطني باملج���زرة، اال ان تلك االوامر 
مل تنف���ذ حتى االن وما زال���ت حربًا على 

ورق«.
وراأى، ان »ق�شية قتل وقمع املتظاهرين 
فيه���ا  واملماطل���ة  الت�شوي���ف  يج���ري 
لغر����ش االلتفاف على حق���وق ال�شحايا 

بالق�شا�ش العادل«.
احتج���از  »حت���ى  ال�شوم���ري،  وزاد 
وحماكم���ة املقدم عمر ن���زار املتهم االبرز 
بارتكاب جمزرة ج�شر الزيتون ما زالت 

تخ�شع للتاأجيل املتكرر«.
ولف���ت، اىل ان »ا�شر ال�شه���داء و�شحايا 
قمع التظاه���رات يف ذي قار اقاموا اأكرث 
م���ن 700 دع���وى ق�شائية ام���ام املحاكم 
 151 بينه���ا  املحافظ���ة  يف  املخت�ش���ة 
دع���وى تتعل���ق بق�شاي���ا تخ����ش �شهداء 

التظاهرات«.
وكان ث���وار �شاح���ة احلبوب���ي ق���د دعوا 
يف بي���ان تلقت )امل���دى(، ن�شخة منه اىل 
م�ش���رة �شنوي���ة موح���دة تنطل���ق ظه���ر 

االثنني باجت���اه ج�شر الزيتون مع اقامة 
جمل�ش ع���زاء على اأرواح �شهداء ت�شرين 

يف موقع املجزرة.
وم���ن جانبه يجد حميد املحمداوي وهو 
احد امل�شاركني بامل�شرة، ان »تورط كبار 
ال�شباط وامل�شوؤول���ني يف جمزرة ج�شر 
الزيتون هو ما يحول دون حما�شبتهم«.

م���ع  حدي���ث  يف  املحم���داوي،  وتاب���ع 
)امل���دى(، اأن »املتهم���ني يتمتعون بغطاء 

ع�شك���ري و�شيا�ش���ي من اح���زاب متنفذة 
بال�شلطة ال ت�شمح مبثولهم امام املحاكم 

املخت�شة«.
واأفادت م�ش���ادر يف ح���راك املتظاهرين 
ل� )امل���دى(، اأن »الق�شايا املتعلقة بالعنف 
�شد املتظاهرين والبالغة 703 ق�شايا مل 
ُي�شت���دَع للتحقيق فيه���ا اإال �شبعة متهمني 
من �شغ���ار ال�شباط واملنت�شبني يف حني 
م���ازال ع�شرات ال�شباط الكب���ار والقادة 

واأم���راء  ال�شرط���ة  وم���دراء  االأمني���ون 
االأفواج مبناأى عن امل�شاءلة القانونية«.

ال�شه���داء  »اأ�ش���ر  اأن  امل�ش���ادر،  واأك���دت 
و�شحايا القمع قدم���وا الكثر من االأدلة 

التي تدين املتهمني بتلك الق�شايا«.
اأن »الق���وات واالأجه���زة  اإىل  واأ�ش���ارت، 
االأمني���ة تق���وم بتنفي���ذ اأوام���ر القب����ش 
يف الدع���اوى املقام���ة �ش���د املتظاهري���ن 
خال ب�ش���ع �شاعات حتى واإن كانت تلك 

الدعاوى كيدية، يف حني ال حترك �شاكنًا 
جتاه قتل���ة املتظاهري���ن الذي���ن مازالوا 
ي�شرح���ون وميرح���ون ومل يج���روؤ اأحد 
على اعتقالهم طوال عام ون�شف العام«. 
وكان���ت ال�شلط���ة الق�شائي���ة يف ذي ق���ار 
ك�شف���ت العام املا�شي ع���ن 1200 دعوى 
يف  املتظاهري���ن  �ش���د  مقام���ة  ق�شائي���ة 
ذي ق���ار واأن الهيئ���ة الق�شائية املخت�شة 
ما�شي���ة  باإكم���ال االإج���راءات التحقيقية 
فيم���ا  القان���ون،  ال���ذي ر�شم���ه  بال�ش���كل 
اأ�ش���ار نا�شطون يف حينه���ا اىل اأكث�ر من 
اأقامته���ا  700 دع���وى ق�شائي���ة مقابل���ة 
اأ�ش���ر �شه���داء التظاه���رات و�شحايا قمع 
املتظاهري���ن ومل حُت�شم م���ن قبل حماكم 
ذي ق���ار رغ���م م���رور م���دة طويل���ة عل���ى 
اأعم���ال  وارت���كاب  التظاه���رات  ان���دالع 

العنف �شد املتظاهرين.
وجددت امه���ات �شحايا قمع التظاهرات 
املطالب���ة  �شاب���ق  وق���ت  يف  ونا�شط���ون 
بفت���ح حتقي���ق دويل يف مل���ف جم���زرة 
ج�ش���ر الزيت���ون وحم���ات القم���ع الت���ي 
طالت امل�شارك���ني يف تظاهرات ت�شرين، 
م�شددي���ن خ���ال تظاه���رة انطلق���ت يف 
مي���دان احلبوب���ي على ع���دم االفات من 
العق���اب والق�شا����ش م���ن جمي���ع القتلة 
وعدم االكتفاء باحتجاز املقدم عمر نزار 

اأحد املتهمني مبجزرة ج�شر الزيتون.
وكان رئي����ش جمل����ش ال���وزراء العراقي 
والقائ���د العام للق���وات امل�شلحة اال�شبق 
عادل عبد املهدي قد ار�شل الفريق الركن 
جميل ال�شمري م���ع قوات ع�شكرية قبيل 

ارت���كاب جم���زرة ج�ش���ر الزيت���ون التي 
وقع���ت خ���ال يوم���ي )28 و 29 ت�شرين 
الث���اين 2019( ليرتاأ�ش خلية االزمة يف 
ذي ق���ار ويبا�شر ب���اإدارة ملف تظاهرات 
ارت���كاب  ع���ن  ا�شف���ر  ال���ذي  النا�شري���ة 
املج���زرة، وه���و االم���ر ال���ذي ادى فيم���ا 
بع���د اىل �شحب ي���د ال�شمري م���ن رئا�شة 
خلي���ة االزمة ومن ثم ا�شطرار عادل عبد 
املهدي اىل اعان عزمه تقدمي اال�شتقالة 
من من�شبه نهاية �شهر ت�شرين الثاين من 
عام 2019، وذلك بعد حملة ادانة اممية 
وحملية وا�شع���ة الأعمال القمع الوح�شي 

الذي طال املتظاهرين ال�شلميني.
ق���د  العراق���ي  الن���واب  جمل����ش  وكان 
يف   )22( املرقم���ة  جل�شت���ه  يف  ق���رر 
ذي  حمافظ���ة  اعتب���ار   2019/12/18
ق���ار مدين���ة منكوب���ة، وذلك عل���ى خلفية 
الهجوم الذي �شنته القوات االأمنية على 
املتظاهري���ن نهاي���ة ت�شري���ن الث���اين من 
الع���ام املذكور وخل���ف 50 �شهيدًا ونحو 
500 جري���ح يف جم���زرة مروع���ة عرفت 

فيما بعد با�شم جمزرة ج�شر الزيتون.
تظاه���رات  �شحاي���ا  اجم���ايل  ويبل���غ 
حمافظ���ة ذي ق���ار الت���ي توا�شلت طوال 
عام���ني 134 �شهي���دًا واأك���رث م���ن خم�شة 
اآالف م�ش���اب ج���راء ا�شتخ���دام العن���ف 
املف���رط والر�شا�ش احل���ي واملتفجرات 
والقنابل الدخانية، فيم���ا تقدر منظمات 
غ���ر حكومي���ة ونا�شطون اجم���ايل عدد 
الع���راق  التظاه���رات يف  قم���ع  �شحاي���ا 

بنحو 800 �شهيد و25 األف جريح.

 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

تعذيب ال�ش���جناء حتى املوت، بهدف انتزاع اعرتافاتهم، او اماء 
اعرتافات ملفقة على ل�شانهم، ملٌف كبٌر وخمٍز ومرعب م�شجل يف 
تاري���خ نظام الدكتاتورية البغي�ش، ك�ش���ف الكثر من املح�شوبني 
علي���ه جوانب منه، فيما مل يفلت من اهوال التعذيب وفنونها حتى 
اع�ش���اء وك���وادر وقي���ادات حزب البع���ث احلاكم الذي���ن كان ُي�شّك 
يف والئه���م للدكتات���ور، ويف ار�شي���ف ذلك التاري���خ طائفة وا�شعة 
من كت���ب املذكرات واملق���االت والوثائق التي ن�شره���ا �شهود عيان 
و�شحاي���ا واتباع نظام �شدام، على نطاق وا�شع، ف�شا عن وثائق 
االمم املتح���دة ومنظم���ة العف���و الدولية ومدون���ات هيئات حقوق 
االن�ش���ان، وتكم���ن املفارق���ة ال�شوداء هن���ا يف ما ُن�ش���ر عام 1999 
يف الع���دد 13 م���ن جري���دة الوقائ���ع العراقي���ة ما �شم���ي بالائحة 
التنظيمي���ة حلقوق ال�شجني العراقي التي اكدت »احلق يف �شامة 

ج�شمه من التعر�ش للتعذيب او املعاملة ال�شيئة«. 
وجت���ب اال�ش���ارة اىل ان التذك���ر بهذا امللف املرع���ب ال ينطلق من 
جتربة )اأو رد فعل ملعاناة( كاتب هذه ال�شطور الذي القي به مرتني 
)خ���ال عه���دّي البع���ث( اىل اقبية التعذي���ب واحلب����ش االنفرادي 
وتعر����ش اىل �شياط وحبال ومهانات، بل من زاوية او�شع )وذات 
بع���ٍد ان�ش���اين( تت�شل بحق���وق ال�شجن���اء عامة )و�شجن���اء الراأي 
خا�ش���ة( اإْذ �ُشّرع���ت تل���ك احلقوق يف وثائ���ق ومعاه���دات دولية، 
وكلها تدين املمار�شات الهمجية �شد ال�شجناء حيث جرى ويجري 
احياوؤه���ا يف عهد ما بعد االحتال و�شقوط الدكتاتورية يف اقبية 
ر�شمية تابعة الجهزة االمن، واخرى )انتباه( غر ر�شمية تديرها 

ملي�شيات م�شلحة وف�شائل »مدللة« متولها احلكومة.
كل ه���ذه املمار�ش���ات الهمجي���ة، يف املا�ش���ي واحلا�ش���ر، ت�شعه���ا 
املعاهدات واملواثيق الدولية حتت ملف انتهاكات حقوق ال�شجناء 
التي �شارت معيارا لهوية االنظمة واحلكومات و�شكل التزاماتها 
باملواثي���ق ذات ال�شل���ة، قب���ل احلكم عل���ى ال�شجني او بع���ده، وقد 
�شرع���ت يف بن���ود �شافي���ة وبح���وث ودرا�ش���ات مدني���ة وق�شائية 
مل تب���ِق اي���ة ذريعة ال�شتخ���دام العنف واالره���اب يف التحقيق مع 

املتهمني وال مع ال�شجناء، مهما كانت اجلرمية التي ارتكبوها. 
واإذ كانت �شلط���ات الدكتاتورية ترف�ش دعوات الك�شف والتق�شي 
ح���ول اآالف ال�ش���كاوي والتقاري���ر امليداني���ة عن انته���اكات حقوق 
ال�شجن���اء، ومتتن���ع ع���ن تاأمني زي���ارة ف���رق املنظم���ات االن�شانية 
لل�شج���ون واملعتقات ف���ان التقارير املن�ش���ورة يف االآونة االخرة 
تثر خماوف م�شروعة م���ن ان تكون ممار�شات االم�ش قد تكررت 
يف 36 �شجن���ًا وموؤ�ش�ش���ة تاأهيل لاأح���داث تابعة ل���وزارة العدل، 
ومم���ا يقل���ق هنا ه���و تل���ك املعطي���ات التي تك�ش���ف ع���ن انتهاكات 
وت�شييقات يتعر�ش لها �شجناء على يد جهات امنية وملي�شياوية 

دون علم وزارة العدل، ورمبا بتواطوؤٍ من موظفني كبار فيها.
ويف وق���ت �شاب���ق نق���ل ع���ن م�ش���ادر يف وزارة ال�شح���ة تاأكيدها 
ومراك���ز  الت�شف���رات  �شج���ون  داخ���ل  الوفي���ات  ع���دد  »ارتف���اع 
االحتجاز«، وقال تقرير، ن�شرت���ه منظمة تعنى ب�شوؤون ال�شجون، 
ا�شتم���رار »عملي���ات التعذيب املمنهج���ة« وي�شاف ه���ذا اىل تقرير 
�شاب���ق عن وفي���ات غام�ش���ة يف ال�شج���ون، يج���ري التحقيق فيها 
م���ن قبل ادارة ال�شجن نف�شه الذي ت���ويف فيه ال�شجني.. ما يذكرنا 
بق�ش���ة فيل���م هندي عن امراأة الذت باحد الق�ش���اة باكية �شاكية من 
اأذى ابنه املتهور، فق�شى لابن بحقني، واحد مايل بالنقد، واالخر 

معنوي باالعتذار. 

ا�ستدراك: 
»له���ذا احلد تعب���ث ال�شيا�شة عندن���ا بالعدالة.. اأع���وذ بالله.. �شيء 

خميف«. 
توفيق الحكيم

تعذيب ال�سجناء.. عار 
اَر�س اليوم  الأم�س يمُ

وتجب ال�سارة الى ان التذكير بهذا 
الملف المرعب ل ينطلق من تجربة 

)اأو رد فعل لمعاناة( كاتب هذه 
ال�سطور الذي القي به مرتين )خالل 

عهدّي البعث( الى اقبية التعذيب 
والحب�ض النفرادي وتعر�ض الى 

�سياط وحبال ومهانات

 بغداد/ تميم الح�سن

ع�سية مغادرة محمد ال�سوداني 
رئي�ض الحكومة الى طهران تو�سلت 

القوى ال�سيا�سية الى تفاهمات 
متقدمة في 3 ملفات ح�سا�سة 

بع�سها معلق منذ 15 عامًا ا�سافة الى 
التهديدات اليرانية على الحدود.

وبح�شور كل اأط���راف ائتاف ادارة الدولة 
الذي �ش���كل احلكومة االخ���رة، ح�شل �شبه 
اتفاق على اآلية اج���راء االنتخابات املحلية، 
واكم���ال الكابين���ة الوزاري���ة، وتفعيل املادة 

.140
والبن���د االخ���ر ق���د يث���ر ازم���ة �شيا�شي���ة 
خ�شو�شا مع اعرتا�ش الرتكمان على “عدم 
اإ�شراكهم بالتفاهم���ات”، و�شدام متوقع مع 
ف�شائ���ل م�شيط���رة عل���ى “املناط���ق املتنازع 

عليها”.
وقال بي���ان �شادر عن ائت���اف ادارة الدولة 
م�ش���اء االثن���ني ان االجتم���اع: “ك�ش���ف ع���ن 
امل�شت���وى  رفيع���ة  واجتماع���ات  ح���وارات 
ملن���ع خ���رق ال�شي���ادة العراقية م���ن اية جهة 

خارجية”.
و�ش���دد االئت���اف بح�شب البي���ان، على عمل 
العراق اجلاد ملنع ا�شتعمال ارا�شيه منطلقا 

لزعزعة امن دول اجلوار.
وتابع البيان، ان “االجتم���اع قرر ا�شتكمال 
الكابين���ة الوزارية وت�شمي���ة وزيري البيئة 
واال�ش���كان واالعمار”، كما ا�شتمع االئتاف 
اىل تقري���ر �شام���ل ع���ن “قان���ون انتخاب���ات 
جمال����ش املحافظات وجمل�ش الن���واب فيما 
جرى بح���ث تفا�شيل القانون من الناحيتني 

ال�شيا�شية والفنية”.
يف غ�شون ذلك �شدد رئي�ش الوزراء، اأم�ش، 
عل���ى ع���دم ال�شم���اح با�شتخ���دام االأرا�ش���ي 

العراقية لتهديد اأمن اإيران.
وق���ال ال�ش���وداين يف موؤمت���ر �شحفي عقده 
اإبراهي���م رئي�ش���ي  االإي���راين  الرئي����ش  م���ع 
يف طه���ران بع���د وق���ت ق�ش���ر م���ن و�شوله 
“الع���راق  ان  اال�شامي���ة،  اىل اجلمهوري���ة 
ال ين�ش���ى دع���م طهران ل���ه منذ الع���ام 2003 

واحلرب �شد ع�شابات داع�ش االإرهابية”.
وبح�ش���ب ت�شريب���ات ف���ان طه���ران كانت قد 
امهل���ت الع���راق حت���ى مطل���ع كان���ون االول 
املقب���ل، لل�شيط���رة عل���ى َم���ن تق���ول باأنه���م 
م�شلح���ون كرد يهاجمون اإي���ران انطاقا من 

كرد�شتان قبل ان تنفذ اجلمهورية اال�شامية 
هجوما بريا على مقرات املعار�شة.

واعت���ربت اأط���راف �شيعية ان اث���ارة طهران 
مل�شكل���ة املعار�شة الكردي���ة يف هذا التوقيت 
وتنفيذ هجمات �شاروخية وبامل�شرات هي 
ذريعة لل�شغط على احلكومة اجلديدة التي 

اأبدت تقاربًا مع وا�شنطن.
كم���ا ا�ش���ارت تل���ك االط���راف اىل ان طهران 
او اأذرع مرتبط���ة به���ا يف الع���راق هي وراء 
اغتي���ال املواط���ن االمريك���ي �شتيف���ن ترول 
قب���ل اأكرث من ا�شبوعني و�ش���ط الكرادة على 
يد جمهولني، فيم���ا كان ال�شوداين قد اعترب 

احلادث “مق�شودا”.
ان  عل���ى  طه���ران  م���ن  ال�ش���وداين  و�ش���دد 
“احلكوم���ة ملتزمة بتنفي���ذ الد�شتور وعدم 
العراقي���ة  االرا�ش���ي  با�شتخ���دام  ال�شم���اح 
باإخال االمن �شد اإيران”، م�شرا اىل “اننا 
نعتم���د يف عاقاتن���ا اخلارجي���ة وف���ق مبداأ 
االح���رتام املتبادل وعدم التدخ���ل بال�شوؤون 

الداخلية”.
وكان ال�شوداين قد ح�شر االجتماع املو�شع 
الذي جرى م�شاء االثنني، يف منزل الرئي�ش 
الراحل جال طالباين يف بغداد، اىل جانب 
حمم���د احللبو�شي رئي�ش الربمل���ان ونوري 
املالك���ي زعيم دول���ة القانون وباق���ي زعماء 

الكتل.
وبح�ش���ب م�شادر مطلعة حتدث���ت ل�)املدى( 
ان “االجتم���اع ناق����ش تفعي���ل جلن���ة امل���ادة 

اال�شتفت���اء يف  اج���راء  اىل  140، وتط���رق 
املناط���ق خ���ارج االقلي���م يف �شه���ل نين���وى، 

كركوك، وخانقني”.
واكد امل�شدر املطلع على ما دار يف االجتماع 
ان “ق���ادة الق���وى ال�شيا�شي���ة اختلفوا على 
تنفي���ذ اال�شتفتاء يف مناط���ق ج�شان وبدرة 
يف الك���وت وبع����ش املناط���ق االخ���رى يف 

دياىل”.
وعق���ب االجتم���اع ق���ال وزي���ر الع���دل خال���د 
�شواين ال���ذي كان حا�شرا يف االجتماع اإنه 
“بق���رار من رئي�ش جمل����ش الوزراء، تقرر 
ت�شكي���ل اللجن���ة العلي���ا لتنفيذ امل���ادة 140، 

والتي تعطلت عام 2014”.
اأن  في�شب���وك  يف  �شفحت���ه  عل���ى  واأ�ش���اف 
“اللجنة �شتجتمع خال ع�شرة اأيام، الإعداد 
امل�شمول���ني  لتعوي����ش  تقديري���ة  موازن���ة 
بامل���ادة، وتقدميها ملجل�ش الوزراء الإدراجها 

يف املوازنة العامة”.
وق���ال �ش���واين اإن ق���رار تفعيل امل���ادة 140 
“اتخذ بناء على ما ورد يف املنهاج الوزاري 
يف اإط���ار االتف���اق ال�شيا�ش���ي ال���ذي اأبرم���ه 

الزعماء ال�شيا�شيون لت�شكيل احلكومة”.
وتن�ش املادة 140 يف الد�شتور على:

اتخ���اذ  التنفيذي���ة  ال�شلط���ة  تت���وىل  اأواًل:- 
اخلطوات الازمة ال�شتكمال تنفيذ متطلبات 
املادة )٥٨( من قانون ادارة الدولة العراقية 

للمرحلة االنتقالية بكل فقراتها.
ثاني���ًا:- امل�شوؤولي���ة امللق���اة عل���ى ال�شلط���ة 

االنتقالي���ة  احلكوم���ة  يف  التنفيذي���ة 
واملن�شو�ش عليها يف املادة )٥٨( من قانون 
اإدارة الدول���ة العراقي���ة للمرحل���ة االنتقالية 
التنفيذي���ة  ال�شلط���ة  اإىل  وت�شتم���ر  متت���د 
املنتخب���ة مبوج���ب ه���ذا الد�شت���ور عل���ى ان 
تنج���ز كامل���ة )التطبيع، االح�ش���اء وتنتهي 
با�شتفت���اء يف كرك���وك واملناط���ق االخ���رى 
املتنازع عليه���ا لتحديد اإرادة مواطنيها( يف 
م���دة اق�شاها احل���ادي والثاث���ون من �شهر 

كانون االول �شنة الفني و�شبعة .
وتوؤك���د امل�ش���ادر ان “اج���راء ا�شتفت���اء يف 
املناط���ق املتن���ازع عليه���ا �شي���وؤدي بالتاأكيد 
اىل �ش���دام م���ع ف�شائ���ل �شيطرت عل���ى تلك 
االرا�ش���ي منذ ع���ام 2016، الن تفعيل املادة 

�شيهدد وجودها هناك”.
ورجحت امل�شادر ان “اللجنة التي �شتعمل 
عل����ى تنفي����ذ بن����ود امل����ادة 140 �شتخت����ار 
رئي�ش����ا جديدا ب����دل الرئي�ش احلايل هادي 

العامري )زعيم حتالف الفتح(”.
وتع����رف جلن����ة تنفي����ذ امل����ادة 140 باأنه����ا 
تل����ك التي تعر�شت للتغي����ر الدميوغرايف 
و�شيا�ش����ة التعري����ب عل����ى يد نظ����ام �شدام 
ح�ش����ني، وذلك خال الفرتة من عام 1968 

حتى عام 2003.
ون�شت امل����ادة االخرة على ثاث مراحل: 
اأواله����ا التطبي����ع، ويعن����ي اع����ادة او�شاع 
ال�ش����كان اىل م����ا قب����ل حقبة ح����زب البعث، 
والثاني����ة االإح�ش����اء ال�ش����كاين، واآخره����ا 

اال�شتفتاء يف االن�شمام اىل االقليم.
و�شكلت جل����ان لتطبيق اأحكام املادة 140، 
يف ظل حكومة اإبراهيم اجلعفري، اأ�شندت 
رئا�ش����ة اللجن����ة اإىل حميد جمي����د مو�شى، 
وملا ا�شتلم ن����وري املالكي احلكومة �شكلت 
جلنة اأخرى برئا�ش����ة وزير العدل ال�شابق 
ها�ش����م ال�شبلي، لكنه ا�شتق����ال من من�شبه، 

ثم حل حمله رائد فهمي يف 2007.
واأ�شندت رئا�شة اللجنة التي اأعيد ت�شكيلها 
يف 2011 اإىل ه����ادي العامري وزير النقل 
حينه����ا يف حكومة املالكي، لك����ن االأحزاب 
العربي����ة يف كرك����وك كان����ت ق����د اعرت�شت 

على تعيني العامري.
عل����ى  الرتكم����ان  اعرت�����ش  باملقاب����ل 
اجلبه����ة  واأك����دت   ،140 امل����ادة  تفعي����ل 
الرتكمانية وهي املظلة ال�شيا�شية للمكون 
يف بيان “رف�شها الأية خطوة تتخذ بغياب 

ممثلي املكون”.
م����ن  ي����وم  اول  “من����ذ  ان����ه:  وا�شاف����ت 
مفاو�ش����ات ت�شكي����ل حتال����ف اإدارة الدولة 
هن����اك اإرادة �شيا�شي����ة لتغيي����ب وا�شعاف 

دور املكون الرتكماين”.
ودعت اجلبهة: “قادة الكتل الذين يعقدون 
اجتماعاتهم بغياب املكون الرتكماين ان ال 
ين�شوا ما قدم����ه الرتكمان من دماء طاهرة 
زكية عرب تاريخ الدول����ة العراقية للحفاظ 

على وحدة العراق”.
ويف ال�ش����اأن الكردي قال ه����رمي اآغا رئي�ش 
كتل����ة االحت����اد الوطن����ي الكرد�شت����اين يف 
حديث ل�)املدى( ان “االجتماع �شهد اكمال 

بقية الوزارات ال�شاغرة يف احلكومة”.
وب����ني اآغ����ا ان “وزارة االعم����ار واال�شكان 
احل����زب  اىل  ذهب����ت  ق����د  والبلدي����ات 
ني����ل  مقاب����ل  الكرد�شت����اين،  الدميقراط����ي 

االحتاد الوطني لوزارة البيئة”.
وبح�ش����ب ت�شريبات ان وزي����ر االعمار هو 
الوزي����ر ال�شاب����ق بنك����ني ري����كاين، ووزير 
البيئ����ة هو ن����زار امي����دي، فيم����ا يرجح ان 
خ����ال  الربمل����ان  ام����ام  املر�شح����ون  يق����دم 

اليومني املقبلني.
ويف االجتم����اع االخ����ر، ك�شف����ت امل�شادر 
التي ح�ش����رت االجتماع ان “ق����ادة القوى 
ال�شيا�شي����ة ق����د اتفق����وا على اعتم����اد نظام 
جمال�����ش  انتخاب����ات  يف  ليغ����و  �شان����ت 
املحافظ����ات املتوقع اجراوؤه����ا يف ت�شرين 
االول 2023، واحتم����ال ا�شتخدام النظام 
اج����راء  عل����ى  االتف����اق  ح����ال  يف  نف�ش����ه 

انتخابات ت�شريعية مبكرة”.
 و”�شان����ت ليغو” ب�شيغت����ه املعدلة كان قد 
مت الرتاج����ع عن����ه يف االنتخابات االخرة 
قان����ون  ل�شال����ح   )2021 )الت�شريعي����ة 

الدوائر املتعددة.
ويعتم����د هذا النظام عل����ى تق�شيم ا�شوات 
الفائزي����ن على 1.9 مم����ا يوؤدي اىل تك�شر 
نتائج القوى ال�شغرة التي تطمح للفوز.

المتظاهرون يوؤكدون اإقامة 700 دعوى لم تح�سم لغاية الوقت الحالي

االآالف يحيون ذكرى مجزرة ج�سر الزيتون ويجددون المطالبة بمحاكمة مرتكبيها

�ضباب يوقدون �ضموعًا على ج�ضر الزيتون ا�ضتذكارًا ل�ضحايا المجزرة

ال�سوداني من طهران: لن ن�سمح بزعزعة اأمن الجوار

دام متوقع مع الف�سائل ب�سبب »لجنة المادة 140«  �سِ
واحتمال ا�ستبدال رئي�سها العامري

ال�ضوداني مع رئي�ضي في طهران اأم�س

 10 اأيام لبدء اأعمال لجنة المناطق المتنازع عليها.. وح�سم الوزارتين ال�ساغرتين
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جمهورية العراق 
رئا�سة مجل�س الوزراء 
ديوان الوقف ال�سيعي 

مديرية الوقف ال�سيعي / ديالى  
�سعبة الأمالك الموقوفة

العدد: 3801 
التاريخ: 2022/11/23 

اإعــــــالن
 تعلن مديرية الوقف الش��يعي ف��ي )ديالى( عن إيج��ار األمالك الموقوفة 
المبينة تفاصيلها ادناه بالمزايدة العلنية فعلى الراغبين باالش��تراك في 
المزاي��دة الحضور في المديرية في )اليوم الس��ابع( من تاريخ النش��ر في 
الصحيفة اليومية تمام الس��اعة )الحادية عش��ر( صباحاً مستصحبين 
معه��م التأمني��ات القانوني��ة البالغ��ة 20% من ب��دل التقدي��ر وعلى من 
ترس��و عليه اإلحالة القطعية يتحمل أجور النشر واالعالن واجور التقدير 
والمزايدة وان يدفع بدل االيجار صفقة واحدة خالل شهر من تاريخ اإلحالة 
وإذا كان يوم المزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليها موعداً للمزايدة مع 
مالحظة المادة )الثامنة عش��ر( من نظام المزايدات الخاص باألوقاف رقم 
)45( لس��نة 1969 المعدل ولمزيد من المعلومات مراجعة مقر المديرية 
قبل موعد المزايدة لالطالع على مواصفات العقار وجلب المستمسكات 
المطلوبة )هوية األحوال المدنية + بطاقة السكن + البطاقة التموينية(.  

ر. مهند�سين 
يا�سر فوزي عبد القره غولي 
مدير الوقف ال�سيعي / ديالى 

جدول ملحق اعالن بكر اغا الجنوبية

رقم القطعة 
واملقاطعة

بدل اليجار امل�ساحة
املوا�سفاتال�سنوي

دومناولكم2

ق 71/1 مق 72 بكر آغا 
اجلنوبية 

ارض جتارية 700.000 دينار //300

جمهورية العراق 
وزارة ال�سناعة والمعادن 

ال�سركة العامة للزجاج والحراريات
الق�سم / التجارية – ال�ستثمار 

العدد: 216 
التاريخ : 2022/11/28 

يس��ر الش��ركة العامة لصناعة الزجاج والحراريات إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة والمعادن عن 
وجود فرص اس��تثمارية )على اس��اس المش��اركة والتأهيل والتش��غيل باإلدارة واإلنتاج( للمعامل 
التالية وفق قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل على ضوء قانون الشركات رقم 22 لسنة 

1997 المعدل المادة 15 / ثالثاً النافذ وبما ينسجم مع النظام الداخلي للشركة وهي:- 

Republic of Iraq 
Ministry of industry and Minerals 

The state company for Glass & Refractoriness

Re-Announcement
The State Company for Glass & Refractories industry )SCG & R )one of the Ministry of Industry 
and Minerals )MIM( has pleasure to announce its following investment opportunities on basis of 
)sharing in management and production( as pes amendment investment law No. 13 for year )2006( 
followed by companies Iraqi Law )No. 22 of 1997 Article 15/ III( to Rehabilitate, or supply with 
increasing Capacities, Quality Improvement for following production factories as per our company 
internal system and technician scope. 

Announcement Target
The Target of )SCG & R( is to agree through sign contracts with manufacturers and producers 
of above products companies in management and production to rehabilitate and increase the 
production capacities through this valuable opportunities to meet the Iraqi market needs and 
economic feasibility and benefits according to the investor Companies )IC(, exploit the availability 
of raw materials which used in production at good prices improving National product quality.
)IC( are requested to obtain a copy investment file)s( as per requested against a sum of 250.000 ID 
)Two Hundred Fifty Thousand Iraqi Dinar( not refundable for each Factory file, it is permissible to 
submit to one factory. in addition our company ready to assist )IC( must submit bids in accordance 
with the commercials and legal conditions in the investment file and must focus on the technical, 
developmental and financial efficiency . The winner company shall bear all announcement 
charges, offers should be submitted in offer Box in Company main location in Ramadi, the offers 
will be opened after 30 workable days from announcement  date in newspapers . if period passes 
without any offers or not qualified offers as per investments files conditions in the offer box, the 
announcement considered as continue for extra 30 workable days, after our company update 
the announcement again if needs, please connect with us for any urgent explanation through 
company e-mail address: glass19612002@yahoo.com 
Eng. Fouad H. Anizy 
General Director

م/ اإعــــــالن

الهدف من العالن
من خالل هذا اإلعالن تهدف الش��ركة إلى إبرام عقود مش��اركة في اإلنتاج والتس��ويق مع الش��ركات الرصينة 
والمصنعة والمنتجة للمنتجات أعاله وتشغيل وزيادة الطاقات اإلنتاجية والمساهمة في هذه الفرص القيمة 
للحاجة الماس��ة إلنتاج هذه المعامل واهميتها لتلبية احتياجات الس��وق العراقية والجدوى االقتصادية ولما 
تحققه من مزايا للمستثمر منها توافر المواد األساسية الداخلة في اإلنتاج وبأسعار مناسبة وتحسين جودة 
المنتج الوطني. وبإمكان الش��ركات الراغبة مراجعة مقر الشركة الكائن في مدينة الرمادي لشراء أو التقديم 
على احد المعامل أو جميعها حس��ب الرغبة حيث ان قيمة الملف االس��تثماري لكل معمل بمبلغ )250000( 
)مائتان وخمس��ون ألف دينار( لكل معمل غير قابلة للرد. ولغرض االطالع على الش��روط الخاصة بالمش��اركة 
او االستفس��ار واالجابة على اي امور تخص هذه الفرص االس��تثمارية والش��ركة على اس��تعداد لتقديم كافة 
المعلوم��ات التفصيلي��ة والتس��هيالت لزي��ارة المعامل واالط��الع على واق��ع حالها، ونلفت نظر الس��ادة ذوي 
االختص��اص والمهتمي��ن لتقديم عروضهم وفق الش��روط التجارية والقانونية الواردة في الملف االس��تثماري 
وتتحمل الش��ركة الفائزة كافة أجور النشر واإلعالن وسيكون التركيز على الجانب الفني والتطويري والكفاءة 
المالية للش��ركات المتنافسة وفق المعايير المذكورة في الملفات االستثمارية على ان تقدم العروض وتوضع 
في صندوق العطاءات الكائن في مقر الش��ركة في الرمادي حيث س��يتم فتح العروض بعد مضي مدة 30 يوم 
عمل اعتباراً من تاريخ نش��ر اإلعالن في الجرائد والصحف المحلية وفي حالة عدم ورود أي عرض أو ورود عروض 
غير مطابقة للمعايير والش��روط الفنية والتجارية المثبتة في الملف االس��تثماري فإن اإلعالن يعتبر مستمراً 
بع��د ان تقوم ش��ركتنا بتحديث اإلعالن لفترة أخ��رى عن طريق الموقع االلكتروني لش��ركتنا والوزارة وباإلمكان 

 .  glass19612002@yahoo.com :االستفسار من خالل العنوان االلكتروني

المهند�س فوؤاد حماد عنيزي 
المدير العام 

اإعــــالن
ق��دم المدعي )قصي هاني علي( طلباً يروم فيه تبديل 
)اللقب( م��ن )الغديباني( ال��ى )الحمداني( فمن لديه 
اعت��راض على الدع��وى مراجعة ه��ذه المديرية خالل 
مدة أقصاها )خمس��ة عش��رة يوماً( وبعكسه سوف 
ينظ��ر بالدعوى وف��ق أحكام الم��ادة )22( م��ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
المدير العام / وكالة 

فقدان هوية
فقدت مني الهوي��ة الصادرة من 
)لي��ث  باس��م  التخطي��ط  وزارة 
احمد عبد( يرج��ى على من يعثر 
عليها تسليمها لجهة اإلصدار.. 

مع التقدير 

فقدان وثيقة مدر�سية
فقدت مني الوثيقة المدرسية المعنونة 
للمديري��ة العامة لتربية الرصافة الثانية 
 / قس��م االمتحانات والش��هادات باس��م

)ب��ارق نوري فالح جب��ارة( .. يرجى على من 
يعثر عليها تسليمها الى جهة اإلصدار.. 

مع التقدير. 

)SCOP( - خا�س

بالجه��د الوطني وخبرته��ا في مجال 
صناعة النفط، تواصل شركتنا شركة 
المش��اريع النفطية ال��ذراع التنفيذي 
ل��وزارة النف��ط اعماله��ا في مش��روع 
اذرع تحميل الوقود الثقيل  )HFO(أحد 
المراف��ق الرئيس��ة لمش��روع مصفاة 

كربالء النفطي.
وعلى وف��ق الخطط الوزاري��ة الرامية 
في انعاش مش��اريع الطاقة النفطية، 
تس��تمر م��الكات ش��ركتنا متمثل��ة 
بهيئة مشاريع الوس��ط بالعمل على 
مش��روع اذرع تحمي��ل الوق��ود الثقيل 
الذي يتكون من اربعة مكونات رئيسة، 
وهي س��احة وقوف انتظار الحوضيات 
التحمي��ل  اذرع  منص��ات  ومنطق��ة 
والرب��ط الداخلي النبوب الوقود الثقيل  
)HFO( اضاف��ة ال��ى انش��اء الس��ياج 

المشبك للمشروع.
وإذ يعّد المشروع من المشاريع المهمة 
الت��ي تق��وم عل��ى تنفيذها ش��ركتنا، 
فق��د اش��تمل عل��ى اعمال القش��ط 
والتس��وية لألرض والح��دل والفحص، 
واعمال الدفن بشكل طبقات للخندق 
األمن��ي وأعم��ال تنفيذ الش��وارع مع 

انارته��ا ومنظومة التأري��ض واألعمال 
الكهربائية، ومنصات الذرعة والقياس 
والتسييل، فضال عن اعمال المسقف 
الرئيس لمنصات أذرع التحميل ونصب 
مولدت��ي الديزل )KVA(400، عالوة على 
للصمام��ات  الخرس��انية  األح��واض 
والتصريف المغلق، وش��بكة االنابيب 
وش��بكة التصريف الداخلي للمنتوج 
والهي��اكل الحديدي��ة لمنص��ات أذرع 

التحميل.

وتعم��ل مالكاتن��ا بش��كل منتظ��م 
ومتواصل في المش��اريع التي تنجزها 
بخبرتها وجهده��ا الوطني وعلى وفق 
المعتم��دة  العالمي��ة  المواصف��ات 
في تطبي��ق معايير انظمة الس��المة 
والفح��ص الهندس��ي ومفاهيم ادارة 
الج��ودة ومتطلب��ات البيئة اس��هاماً 
منه��ا ف��ي تطوي��ر القط��اع النفطي 
وترصي��ن بنيت��ه التحتي��ة وعلى وفق 

الخطط الوزارية الستراتيجية.

�سركتنا توا�سل اأعمالها في م�سروع اذرع تحميل الوقود 
الثقيل الخا�س بم�سروع م�سفاة كربالء



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

ح�سني،  حازم  ال�سابق  ال��دويل  احلكم  اأكد 
)ب��ط��ول��ة  ت�سمية  اإط�����اق  ب���الإم���ك���ان  اأن����ه 
العامل  ك��اأ���س  مناف�سات  على  ال��ت��ق��ن��ّي��ات( 
 )VAR( لتدّخل  اجلارية يف قطر، وذلك 
الطاقم  ا�ستدعى  التي  القرارات  اأغلب  يف 
احلالة  مل�ساهدة  املباريات  ُح��ّك��ام  التقني 
الفنّية واتخاذ القرار املتوافق مع التقنية.

وق�����ال ح�����ازم يف ح��دي��ث��ه ل���� )امل�������دى( " 
يف ح����الت ك��ث��رة مل ي���وّف���ق احل��ك��م يف 
ق����راره م��ث��ل رك��ل��ة اجل����زاء ال��ت��ي منحها 
الأمريكي  الفتح  اإ�سماعيل  ال��دويل  احلكم 
اجل��ن�����س��ي��ة امل���غ���رب���ي الأ�����س����ل ل�����س��ال��ح 
قدم  كانت  اإذ  )د65(  رونالدو  كري�ستيانو 
رونالدو  قدم  مع  م�سرتكة  الغاين  املدافع 
تاأّخر بقدمه كي  الأخر  لكن  الكرة،  للم�ّس 
ُمّدعيًا  ال�سقوط  ت�سدم بقدم مناف�سه واآثر 
العثار، بينما احلالة طبيعّية جدًا، وهناك 
حالت اأخرى لتفاق احلكم فور ا�ستدعائه 

.")VAR( �من م�سوؤول تقنّية ال
مونديال  بطولة  اأن  �سراحة   " واأ���س��اف 
ول  ِاّت��ك��ايل،  احل��ك��م  اأن  لنا  اأظ��ه��رت  قطر 
ت�سحيح  على  كلّيًا  ويعتمد  للخطاأ،  ُيبايل 
ال�سابقة  اجل��ّدي��ة  يفتقد  اأي  ل��ه،  التقنّية 
احلكم  عن  نتحّدث  وهنا  بها،  ُع��رف  التي 
لديهم  احُلّكام  بع�س  حني  يف  عام،  ب�سكل 

الإ���س��ب��اين  ال���دويل  مثل  ق��وّي��ة  �سخ�سّية 
مل  ال���ذي  له���وز  ماثيو  ميغيل  انطونيو 
ي��ت��اأّث��ر ب��اجل��م��ه��ور واأه��م��ي��ة م��ب��اراة قطر 
لأكرم  جزاء  ركلة  يحت�سب  ومل  وال�سنغال 
ما  باملُدافع  املق�سود  احتكاكه  بعد  عفيف 

اأّدى اىل �سقوطه".

تهّرب فريز
تقت�سر على  ال�سلبّية ل  " الّتكالّية  وتابع 

امل�ساعد  احلكم  راأي��ن��ا  ب��ل  ال�ساحة،  حكم 
ال���ث���اين ال��ه��ول��ن��دي ج����ان دي ف���ري���ز يف 
�ساكنًا  يحّرك  مل  واإ�سبانيا  اأملانيا  مباراة 
رودي��غ��ر  اأنتونيو  ال��اع��ب  ت�سجيل  اإزاء 
الإ�سباين  هدفًا براأ�سه يف �سباك احلار�س 
اأوناي �سيمون )د40( والذي األغي بتقنّية 
يرفع  فلم  ت�سّلل،  وجود  ب�سبب   )VAR(
الت�سلل،  اأو  الهدف  لحت�ساب  رايته  فريز 
وترك القرار حلكم ال�ساحة والتقنّية، وهذا 

غر �سحيح وُيعد تّهربًا من امل�سوؤولّية"!

�صّك الت�صّلل
ونّبه حازم اإىل اأنه " يف نظام الربوتوكول 
الت�سّلل  حالة  يف  لك  يبنّي   VAR لتقنّية 
فقط اإذا كانت هناك هجمة خطرة وح�سل 
احلالة  من  تتاأّكد  ومل  ت�سّلل  بوجود  �سّك 
اأنتهت  ف��اإن  الهجمة  مع  ت�ستمّر  اأن  ميكنك 
ب��ه��دف ه��ن��ا ���س��ي��ع��ود ح��ك��م ال�����س��اح��ة اىل 
التقنّية عند ا�ستدعائه وُيلغى، واإن رفعَت 
�سيتم  الت�سّلل  وج��ود  ع��دم  وثبت  ال��راي��ة 
ت�سحيح ذلك من قبل التقنّية، لكن يف حالة 
الهدف الأملاين امللغي مل يكن هناك اأي قرار 

للحكم امل�ساعد"!
ولفت اىل اأن " تقنّية ال� VAR ل ُتخِطئ، 
يخطاأ،  من  هو  باإدارتها  املُكّلف  احلكم  بل 
بظرف  ي�سعر  ول  تركيزه،  يفقد  فاأحيانًا 
كانت  للحالة  روؤي��ت��ه  ورّب���ا  ج��ّي��د  نف�سي 
خاطئة وهي �سحيحة، لهذا ل يّتخذ القرار 

ر من  املنا�سب، وهنا �سيظلُم الفريق املت�سرِّ
قراره".

الوقت بدل ال�صائع
احت�ساب  " اأن��ه ل جديد يف  وذك��ر ح��ازم 
الوقت بدل ال�سائع جّراء حدوث اإ�سابات 
فرحة  وامل��ب��ال��غ��ة يف  ال��اع��ب��ني  وت��ب��دي��ل 
يف  مبالغة  ت��وج��د  ب��ل  ال��ه��دف،  ت�سجيل 
الذين  احُل��ّك��ام  بع�س  قبل  م��ن  احت�سابه 
لإعطاء  الوقت  اإ�ساعة  عدم  يف  دون  ُي�سدِّ
مهما  �سُيحت�سب  ب��اأن��ه  ��ر  امل��وؤ���سّ الاعبني 

اأ�سعتم منه".
بطولة  يف  امل��ه��ّم��ة  امل�ساألة  اأن   " وك�سف 
التحكيم  جلنة  ق��ي��ام  ه��ي  قطر  م��ون��دي��ال 
بتعيني )حكم خام�س( �سمن طاقم التحكيم 
وهي  الوقت،  احت�ساب  ملهّمة  ال�ساحة  يف 
خمالفة للقانون الذي ين�ّس على اأن احلكم 
ه��و امل��ي��ق��ات��ي ال��وح��ي��د ل��ل��م��ب��اراة، فكيف 
اأ�سندت اللجنة املهّمة اىل حكم خام�س من 

دون تعديل القانون"؟

جماملة الكبار!
نتائج  من  الفرق  بع�س  ُظلم  ويخ�سو�س 
ب�سكل  " لنعرتف  ق��ال  احُل��ّك��ام،  ق����رارات 
يف  تتحّكم  ت���زال  ل  املُجاملة  اإن  مبا�سر 
 - الكبرة  ة  خا�سّ  - الفرق  بع�س  م�سر 
لكرة  ال��دويل  الحت��اد  طبيعة  مع  متا�سيًا 
بنجاح  واهتمامه  )ال�ستثمارّية(  القدم 

ب���وازاة  ���س��ورة  ب���اأّي  البطولة  ت�سويق 
يحر�س  فمثًا  الفني،  م�ستواها  ارت��ف��اع 
كونه  الربتغال  منتخب  بقاء  على  الفيفا 
وداع��ه  حالة  ويف  رون��ال��دو  النجم  ي�سّم 
ال��ب��ط��ول��ة ���س��ت��خ�����س��ر امل��ن��اف�����س��ة ال��ق��ي��م��ة 
الفيفا،  حقوق  لبع�س  الكبرة  الإعانّية 
وك��ذل��ك احل�����س��ور اجل��م��اه��ري ال��وا���س��ع 
الذي ُيطارد النجوم يف كّل مكان، وتخ�سر 
اأي�سًا الإعام الُعن�سر الأ�سا�س يف كوؤو�س 

العامل".
القدم  لكرة  ال��دويل  " الحت��اد  واأ�سار اىل 
باملونديال  اخل��ا���س��ة  تعليماته  يف  داأب 
م�سارك  منتخب  اأي  ا�ستبدال  ح��ّق  على 
واإم��ك��ان��ي��ة  لع��ب��ني،   )5-3( ال��ب��ط��ول��ة  يف 
ال�ستعانة باعب �ساد�س يف حالة تعّر�س 
لعب اىل الإ�سابة يف راأ�سه فقط �سريطة 
هنا  ُيطرح  ال��ذي  وال�سوؤال  وعيه،  فقدانه 
وعيه  الاعب  فقدان  من  التاأّكد  يتم  كيف 
اإ�سابة  كل  لي�س  طبيبًا؟  لي�س  احلكم  كون 
مثلما  الاعب  تعوي�س  توجب  الراأ�س  يف 
لتعزيز  املزّية  املدربني هذه  ي�ستغّل بع�س 

�سفوف الفريق"!

اإعداد احُلّكام
وخ���ت���م ح�����ازم ح�����س��ني ح��دي��ث��ه " احل��ك��م 
العراقي الوحيد الذي مل ُي�سّجل ح�سوره 
يف بطولت كاأ�س العامل للرجال على مدى 
22 ن�سخة حتى الآن، ولكن يتنا�سى بع�س 
�سوابط  ه��ن��اك  اأن  ب��ت��واج��ده  امل��ط��ال��ب��ني 
اأي حكم اىل املونديال،  تاأهيل  وتدّرج يف 
بطولة  يف  للتحكيم  ��ح��ُت  ر���سّ و�سخ�سّيًا 
تكليفي  مت  حيث   2006 اأملانيا  مونديال 
اأوًل باإدارة مناف�سات كاأ�س العامل للنا�سئني 
ترينيداد  �سّيفتها  التي  ع��ام��ًا(   17 )دون 
اأي��ل��ول ع��ام 2001 ث��م ورد  وت��وب��اغ��و يف 
لل�سباب  العامل  كاأ�س  ُحّكام  �سمن  ا�سمي 
الإمارات  اأقيمت يف  التي  عامًا(  )دون 20 
يت�سنَّ  مل  لكن   ،2003 عام  الثاين  ت�سرين 
الأمريكي  الح��ت��ال  ب�سبب  امل�ساركة  يل 
العام ذاته، واأوقف الحتاد الدويل  لبلدنا 
ُحلم  يتحّقق  ومل  ك��رت��ن��ا،  اأن�سطة  جميع 
اأما  ال��ع��امل،  كاأ�س  يف  العراقية  ال�سّفارة 
اليوم فالرت�سيح مل يعد كال�سابق، فالدولة 
ب��ال��دع��م وجل��ن��ة احل��ك��ام يف احت��اد  عليها 
لهذه  النخبة  حُلّكام  الفّني  بالإعداد  الكرة 
وم�ساعد  بحكم  يتعّلق  الأمر  وليت  املهّمة، 
اأنه  اإل  ب�سهولة،  حت�سرهما  ميكن  حكم 
لتمثيل  ك��ام��ل  حتكيم  ط��اق��م  جتهيز  يجب 
العراق يف املونديال ولي�س حكمًا واحدًا مل 
ت�ستطع كل اإدارات احلكام يف الحتاد من 
اإعداد منذ عام 2006 حتى الآن! فكيف تعدُّ 
يف  عملنا  ليكن  واح��دة؟  مّرة  ُحّكام  اأربعة 
اللجنة ي�سر باآلية �سحيحة قبل اأن نطالب 
لنا  وال��دويل  القاّري  الحتادين  ب�ساندة 

بُحكم عاقاتنا املهنّية معهما".   
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اأكد �صعوبة اإعداد طاقم تحكيم عراقي للمونديال

حازم ح�ضين: بطولة قطر ف�ضحت اّتكالّية الحّكام.. والميقاتي 
الخام�س ُمخالفة قانونية!

 م�صوؤول الـVAR  يفقد تركيزه.. والتبديل ال�صاد�س م�صروط بفقدان الوعي

 اإياد ال�صالحي
مصارحة حرة 

اأعلن م�ست�سار رئي�س الوزراء ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة خالد كبيان 
اأم����س الأول الإثن���ني 28 ت�سري���ن الث���اين 2022، عن موافق���ة رئي�س 
جمل����س ال���وزراء حممد �سياع ال�س���وداين على اإقام���ة موؤمتر ريا�سي 

مو�ّسع يناق�س كيفّية النهو�س بقّطاع ال�سباب والريا�سة؟
موؤمت���ر من ه���ذا النوع، ُيعق���د على م���دى يومني فق���ط، ي�ستهدف حّل 
م�ساكل الريا�سة التي ا�ستمّرت 19 �سنة، ل ميكن لأي خبر واأكادميي 
�سه اأن ينقذ قّطاعي ال�سباب والريا�سة وير�سم خارطة  مهما كان تخ�سّ
طري���ق الإ�ساح حلكومة ال�س���وداين من دون تهيئ���ة ظروف �ساحلة 

للمناق�سة وطرح املقرتحات وا�ستخا�س التو�سيات الازمة.
ل�سنا مت�سائم���ني اإزاء حتّرك كبيان ال�سريع بعد 19 يومًا من مبا�سرته 
عمل���ه ال�ست�ساري مع امل�سوؤول التنفي���ذي الأّول يف الدولة، لكن واقع 
ال�سب���اب والريا�س���ة يع���اين م���ن �سرطان���ات متع���ّددة دّم���رْت ال�سباب 
والريا�س���ة برغ���م الك�سف املبّكر لها، ومع ذل���ك مل يقدر اجلهاز املناعي 
ملوؤ�ّس�س���ة الريا�سة ممثًا بلجنة ال�سباب والريا�سة الربملانية واللجنة 
الأوملبي���ة ووزارة ال�سب���اب والريا�سة على اإيق���اف انت�سار �سرطانات 
الف�س���اد امل���ايل والإداري والأخاق���ي والتزوي���ر واملن�ّسط���ات وخرق 
القان���ون وتهمي����س الكف���اءات وال�سم�س���رة وانته���اك احلق���وق، برغم 
عاج���ات موؤّقتة نّب���ه عنها كبار خ���رباء الريا�سة بع���دم جدواها ما مل 
تتوّف���ر ف���رتة نقاهة منا�سب���ة ُبعيد عملّي���ات اإزالة كل اخلاي���ا املُ�ستبه 

بقدرتها على الت�سّلل للتدمرالكامل.
�سهد تاريخ الريا�سة العراقية ما بعد عام 2003 اأن�سطة فكرّية بدوافع 
وطنّي���ة لأكرث من خبر معروف، حاول الإ�ساح ب�سّتى الُطرق، وكبَح 
خاله���ا جماح ه���واه اخلا����س، و�سّلط ال�س���وء يف ع�س���رات املقالت 
والن���دوات واملوؤمت���رات النوعي���ة الإ�ساحي���ة عل���ى خط���ورة تل���ك 
ال�سرطان���ات بتغير اأمن���اط الهدم ما مل تتم اإزال���ة حا�سناتها بو�سائل 

علمّية وقانونّية.
وقب���ل ذل���ك يذهب البع�س اىل الت�س���ّور باأن املوؤمت���ر املُرتقب �سيكون 
فر�س���ة لعقد ُهدنة حم���ّددة جلميع الكيانات الداخل���ة يف تكوين ج�سم 
الريا�س���ة كعنا�سر بن���اء ل تخريب وتن���زع �ساح املُكاب���رة وتنخرط 
�سم���ن حمل���ة تعزي���ز ال�س���ام ب���ني الريا�سيني ونب���ذ احلق���د والعداء 

والكراهية والنفاق واإ�ساعة الت�سامح بني املجتمعني!
وهن���اك م���ن يراه موؤمت���ر فتنة لإظهار ق���ّوة �ُسلط���ة الريا�سة اجلديدة 
والت�سلي���م بنفوذها لتحقيق م���اآرب اأخرى يتم التح�س���ر لها على نار 
النق�س���ام الأوملبي ذائع ال�سيت والذي ِافتق���د �سخ�سّية القائد احلاِزم 
ال���ذي تلت���فُّ حوله الحت���ادات، ول ُيحاب���ي رئي�س احت���اد بعينه على 

ح�ساب م�سائب اإدارته وف�ساده وانهيار لُعبته يف املحّك الدويل!
ب���ني الُهدنة والفتنة حلظات ا�ستدراك وطني بتعزيز ا�ستقالّية املوقع 
الريا�س���ي حت���ت قيادة م�س���وؤول واح���د يتحّمل امل�سوؤولي���ة وحده، ل 
ميكن���ه اأن يه���رب م���ن التق�سر بتع���ّدد اأمكن���ة اللجوء الآم���ن احلزبي 
ل الت���ي ل يجروؤ م�ست�س���ار رئي�س  والع�سائ���ري، تل���ك من اأه���م املعا�سِ
احلكوم���ة ول اأي عن���وان قيادي يف الريا�سة م���ن و�سعه يف مقّدمات 

املوؤمتر لبحث اأ�سبابه والتو�سية بتفعيله وفقًا للقانون.
الأم���ر الآخ���ر، هو الك�س���ف عن م�سر اأك���رث من 200 مل���ف اأر�سل اىل 
الرقابة والنزاه���ة والق�ساء منذ زمن الوزير الريا�سي الأ�سبق جا�سم 
حممد جعفر ح�سب ما اأدىل به لو�سائل الإعام اأوا�سط العقد املا�سي، 
وع���ّزز معلوماته م�ست�سار رئي����س احلكومة اإياد بنيان عام 2020 باأن 
لة ح�سب درجات اخلروق املالّية والإدارية املُثّبتة من  تلك امللّفات ُمف�سَّ

ديوان الرقابة املالية!
اإن جناح املوؤمتر العام غر م�سمون بح�سور اأي �سخ�س متمّل�س من 
التزام���ات موقعِه الفاقد اأ�سًا ملع���امل الإ�ساح احلقيقي، ومن تطارده 
�ُسبه���ات خ���رق النزاهة، فليك���ن موؤمتركم للمكا�سف���ة وحما�سبة الذات 
والع���رتاف ب�سوء اإدارة الريا�سة، والعبث ب�سرها املُثر للتعاطف 

كج�سٍم اأنهكُه ال�سرطان وّظل ُمعلعًا على قيد احلياة!    

موؤتمر ُهدنة اأم فتنة؟!

�صهد تاريخ الريا�صة العراقية ما 
بعد عام 2003 اأن�صطة فكرّية بدوافع 

وطنّية لأكثر من خبير معروف، 
حاول الإ�صالح ب�صّتى الُطرق، وكبَح 

خاللها جماح هواه الخا�س،

متابعة / املدى

مهددًا  فرن�سا،  منتخب  مهاجم  مبابي،  كيليان  ب��ات 
بعقوبة قبل مواجهة تون�س، اليوم الأربعاء املقبل.

فقد ك�سفت �سحيفة "مرور" الربيطانية، اأن الحتاد 
على  عقوبة  توقيع  ب�سدد  )فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل 
مبابي والحتاد الفرن�سي، ب�سبب عدم التزام الاعب 
مباراتي  عقب  الإع����ام،  لو�سائل  ال��ت��ح��ّدث  بائحة 

اأ�سرتاليا والدمنارك.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن )فيفا( حّذر الحتاد الفرن�سي، 
مل  الاعب  لكن  ال��دمن��ارك،  �سد  الأوىل  املباراة  بعد 
ينتبه لهذه التعليمات. و�ستكون العقوبة على �سكل 
مبابي  كيليان  يتقا�سمها  اأن  املقّرر  من  مالية،  غرامة 
اتفاق  على  ب��ن��اًء  ال��ق��دم،  لكرة  الفرن�سي  والحت���اد 
يتجّنب  مبابي  اأن  "مرور"  وذك��رت  الطرفني.  بني 
احلديث لو�سائل الإعام، هربًا من اأ�سئلة ال�سحفيني 
واجل��دل  ج��رم��ان،  �سان  باري�س  م��ع  م�ستقبله  ع��ن 
ل��ذا مل يظهر يف  ال��ف��رتة الأخ���رة،  امل��ث��ار حوله يف 
اإىل  فرن�سا  منتخب  و�سول  منذ  �سحفي  موؤمتر  اأي 

الدوحة.
ويت�سّدر مبابي قائمة هدايف كاأ�س العامل، حتى الآن، 
قائد  فالن�سيا،  اإينر  مع  مت�ساويًا  اأه��داف،   3 بر�سيد 

ومهاجم منتخب الإكوادور.

ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، اأ���س��ب��ح ال�����س��راع ع��ل��ى حجز 
تون�س  بني  �ساخنًا  املجموعة  يف  الثانية  البطاقة 

 3 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ساحبة  واأ���س��رتال��ي��ا، 
نقاط، واملنتخب الدمناركي، الذي يحتل املركز 
الأه��داف  بفارق  واح��دة،  نقطة  بر�سيد  الثالث 
الفيفا  لائحة  ووف��ق��ًا  ق��رط��اج(.  )ن�سور  اأم���ام 
للدور  التاأّهل  ح�سم  يتم  باملونديال،  ة  اخلا�سّ

ثم  النقاط،  لعدد  اأّوًل  الحتكام  طريق  عن   16
مباريات  جلميع  بالن�سبة  العام  الأهداف  لفارق 
النقاط  عدد  الت�ساوي يف  املجموعة. ويف حال 
وف����ارق الأه�����داف ال��ع��ام ي��ت��م الح��ت��ك��ام لعدد 

الأه������داف امل�����س��ّج��ل��ة يف ج��م��ي��ع م��ب��اري��ات 
التعادل  ا�ستمرار  حال  ويف  املجموعة. 

يتم  اأك��رث  اأو  منتخبني  ب��ني 
الح����ت����ك����ام ل���ل���ن���ق���اط يف 

امل���ب���اري���ات ب���ني ال��ف��رق 
امل��ع��ن��ّي��ة، ث���م الح��ت��ك��ام 

يف  العام  الأه���داف  لفارق 
املعنّية،  ال��ف��رق  ب��ني  امل��ب��اري��ات 

املباريات  يف  امل�سّجلة  الأه���داف  ع��دد  ثم 
ا�ستمرار  املنتخبات. ويف حال  تلك  بني 

اللعب  ملعاير  الحتكام  يتم  التعادل 
النظيف يف جميع مباريات املجموعة.

 متابعة / املدى

قبل  فريقه  م��وق��ف  �سعوبة  املك�سيك  منتخب  م���درب  م��ارت��ي��ن��و،  خ����راردو  اأك���د 
دور  من  والأخ���رة  الثالثة  اجلولة  �سمن  الأرب��ع��اء،  اليوم  ال�سعودية،  مواجهة 
نحن  للغاية،  �سعب  موقفنا   " مارتينو  وق��ال   2022 العامل  بكاأ�س  املجموعات 
بحاجة لت�سجيل عدد من الأهداف، �سرنى ماذا �سنفعل اأمام ال�سعودية، اإنها مباراة 
اأقود  اأنا  اليوم،  لعبنا يف مباراة  "بالطبع تدّربنا على طريقة  حا�سمة". واأ�ساف: 
املونديال،  يف  الآن  حتى  هدف  اأي  ن�سّجل  "مل  وتابع:  �سنوات".   4 منذ  املك�سيك 
الكثر من الأه��داف يف مرمى  للغاية، و�سنكون بحاجة لت�سجيل  اأمر مقلق  وهذا 
ال�سعودية". ووا�سل: "املهمة لي�ست �سهلة، لكننا �سنحاول اخلروج فائزين بعدد 
"من  واأمت:  وبولندا".  الأرجنتني  م��ب��اراة  عن  النظر  بغ�س  الأه���داف،  من  كبر 
املتوقع اأن ت�ساند اجلماهر منتخب ال�سعودية يف امللعب، لكننا نحظى بالعديد من 
امل�سّجعني اأي�سًا، ونريد اأن ن�سعدهم". من ناحيته اأبدى اأحمد عيد، رئي�س الحتاد 
ال�سعودي لكرة القدم ال�سابق، تفاوؤله بتاأّهل الأخ�سر اإىل ثمن نهائي كاأ�س العامل 
ال�سعودي  املنتخب  باأن  موؤمنني  زلنا  "ما  املك�سيك.    وقال عيد،  الفوز  على  عرب 
الاعبون  ال�سعودية..  القدم  لكرة  م�سبوقة  غر  واإجن��ازات  جميلة  عرو�سًا  يقّدم 
واأ�ساف:  كبرة".  اإ�سادة  ي�ستحّقون  املنتخب  على  والقائمون  الفني  واجلهاز 
لثمن  والتاأّهل  املك�سيك  على  النت�سار  لتحقيق  الكافية  الفر�سة  لديه  "الأخ�سر 
النهائي". وزاد: "مباراة بولندا كانت انعكا�سًا للجهد الكبر الذي قام به الاعبون 
يف مباراة الأرجنتني الفتتاحية". وتابع: "املدرب رينارد عكف على تغير طريقة 
لعبنا  التي  واملدر�سة  ولاعبني،  له  ُيح�سب  جميل  �سيء  وهذا  بولندا  اأمام  اللعب 
متفائل  النهاية  يف  لكن  بولندا،  مدر�سة  عن  تختلف  الأرجنتني  مباراة  يف  اأمامها 
اجلماهر  "جميع  وختم:  النواحي".  جميع  على  قّدموه  با  و�سعي  باملنتخب، 

ال�سعودية وغرها اأثنت على اأداء الأخ�سر، �سواء اأمام الأرجنتني اأم بولندا".

ٌد بعقوبة قبل مواجهة تون�س مبابي ُمهدَّ

المك�ضيك ت�ضعر بالقلق.. 
وعيد ي�ضيد برينارد

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 الربعاء 30 نوفمرب 

اأ�صتراليا

تون�س

ال�صعودية

بولندا

 الدنمارك 

فرن�صا

المك�صيك

الرجنتين

18:00 ظهراً

18:00 ع�صراً

22:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

 بغداد /املدى

كرمي  ندمي  ال�سباب،  ملنتخب  الإداري  املدير  اأكد 
له  رابعة  مباراة  �سيخو�س  ال�سباب  منتخب  اأن 
الرتكية  اأنطاليا  مدينة  يف  املقام  مع�سكره  يف 
يوم غد اخلمي�س، اأمام فريق نادي الباطن الذي 

يلعب يف دوري املحرتفني ال�سعودي.
املكتب  نقله  مقت�سب  ت�سريح  يف  ك��رمي  وب���نّيَ 
تاأمني  " جنحنا يف  القدم  كرة  الإعامي لحتاد 
دوري  يف  يلعب  جيد  فريق  م��ع  راب��ع��ة  م��ب��اراة 

متطور اآ�سيويًا وعربيًا من اأجل جني ثمار اأكرث 
هي  امل��ب��اراة  ه��ذه  و�ستكون  املع�سكر،  ه��ذا  م��ن 
بعد  �سيختتم  ال��ذي  املع�سكر  ه��ذا  حمّطات  اآخ��ر 
خا�س  ال�سباب  منتخب  اأن  يذكر  اجلمعة.  غ��د 
اأمام النيا �سبور حتت 20 عامًا  ثاث مباريات 
وفاز ب�ستة اأهداف مقابل هدف، وفاز يف الثانية 
اأمام منتخب �سباب تركيا بهدف مقابل ل �سيء، 
ما�سرتخات  اأم���ام  الثالثة  امل��ب��اراة  يف  وخ�سر 
كرة  احت��اد  �سادق  اأخ��رى،  جهة  من  الهولندي. 
املت�سمنة  امل�سابقات  جلنة  تو�سية  على  القدم 

ال��ك��رة املمتاز  اأن��دي��ة دوري  اإل���زام  ق���رار  اإل��غ��اء 
واأو�سحت  عامًا.   23 دون  واح��د  لعب  اإ�سراك 
جلنة امل�سابقات :اإن قرار الإلغاء جاء بعد انتفاء 
ل��ت��واج��د لع��ب دون 23 ع��ام��ًا، وذل��ك  احل��اج��ة 
اإلزامي  وب�سكل  ال��ردي��ف،  دوري  اإق��ام��ة  لإق���رار 
اأندية الدوري املمتاز. واأ�سافت: القرار  جلميع 
مّت تعميمه على الأندية امل�ساركة يف دوري الكرة 
التنفيذ  حّيز  و�سيدخل  ر�سمي،  بخطاب  املمتاز 

ابتداء من اجلولة ال�سابعة ملناف�سات دورينا.

ال�ضباب ُينهي مع�ضكر اأنطاليا بلقاء الباطن
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و�أ�س���لوب  �لع�س���كرية  �لنزع���ة  تت���ازم 
�النتاج �لر�أ�س���مايل وبهذ� �مل�سار �سهدت 
�لب�س���رية �لكثري من �حلروب و�لكو�رث 
ج���ر�ء جل���وء �لر�أ�س���مالية �ىل �لتو�س���ع 
�لهيمن���ة  به���دف  �ملدم���رة  و�لتدخ���ات 
نزع���ات  متابع���ة  و�النت�سار.لغر����ض 
�لتو�س���ع �حلربي���ة و�لتط���ور �لر�أ�سمايل 
نعم���د �ىل متابعته���ا �طو�ره���ا �ملتج�سدة 

يف �ملر�حل �لتالية:
و�لهيمن���ة  �لر�أ�سم���ايل  – �لتو�س���ع  �واًل 

�لدولية.
– �إنق�س���ام �لع���امل �ىل منوذج���ي  ثاني���ا 

للتطور �الجتماعي.
ثالث���ًا– �ل�سيط���رة �لر�أ�سمالي���ة و�سم���ات 

عاملنا �ملعا�سر.
�عتم���ادً� عل���ى �ملنهجية �ملث���ارة نعمد �ىل 
�لتقرب م���ن م�سامينها �ل�سيا�سية بد�الت 

عامة ومكثفة:
و�لهيمن���ة  �لر�أ�سم���ايل  – �لتو�س���ع  �واًل 

�لدولية:
لي�ض مبقدور ر�أ����ض �ملال �لنمو و�لتطور 
�لهيمن���ة  وروح  �ملت���ازم  تو�سع���ه  دون 
�ملت�سم���ة بالتدخ���ل يف �ل�س���وؤن �لد�خلية 
�ل���دول �لوطنية ونظمه���ا �ل�سيا�سية. فقد 
�دت �ملناف�سة ب���ن �لر�ساميل �لدولية �ىل 
تط���ور �لنزع���ة �لع�سكرية وم���ا نتج عنها 
م���ن ح���روب عاملي���ة -�قليمي���ة. ر�سخ���ت 
�حلرب �لعاملي���ة �الأوىل بن �لر�أ�سماليات 
جدي���دة  �سم���ات  �ملتناف�س���ة  �الوربي���ة 

للر�أ�سمال �أبرزها:

1� روح �لهيمنة على �لعاقات �لدولية.
متي���ز �لر�أ�سم���ال �لعامل���ي بهيمنت���ه عل���ى 
�لعاق���ات �لدولي���ة وتدخل���ه يف �س���وؤون 
�ل���دول �لوطني���ة، �الم���ر �ل���ذي �أدى �ىل 

توتر �ل�سيا�سة �لدولية.
2� تطور �لروح �لع�سكرية للر�أ�سمال.

ميك���ن  ال  �لدولي���ة  �مل���ال  ر�����ض  هيمن���ة 
�سيانتها دون تطور �لروح �لع�سكرية لذ� 
ت���ازم �لتو�سع �لر�أ�سم���ايل وتطور عدته 

�لع�سكرية.
3� ��ستعمار �لدول �الأخرى.

خ���ارج  �المت���د�د  �ىل  �لر�أ�سم���ال  عم���د 
ح���دوده �لوطنية بهدف �لتو�سع وما نتج 
عنه م���ن �قت�سام دول �لع���امل بن مر�كزه 
�حل���روب  يف  �ملنت�س���رة  �لر�أ�سمالي���ة 

و�لنز�عات �لدولية.
4� ن�سوء حركة �لتحرر �لعاملية

�ف�سىت �لهيمن���ة �لر�أ�سمالية على �لدول 
�لوطني���ة �ىل ظه���ور حركة حت���رر عاملية 
مناه�س���ة للكولونيالية �لو�ف���دة مطالبة 
باال�ستق���ال �لوطني وبه���ذ� ميكن �لقول 
�ن �ملرحل���ة �لكولونيالي���ة �ساع���دت على 
�نبث���اق حركة وطني���ة – �ممية مناه�سة 

للهيمنة �ال�ستعمارية.
5� تطور حركة �لي�سار �ال�سرت�كي.

عل���ى  �ال�ستعماري���ة  �لتناق�س���ات  �أدت 
�لوطني���ة  �ل���دول  ث���رو�ت  ��ستح���و�ذ 
�الأوىل  �ال�سرت�كي���ة  �لدول���ة  ظه���ور  �ىل 
و�نق�سام �لعامل �ىل مع�سكرين متناحرين 
�لر�أ�سمالية �لعاملية و�لدولة �ال�سرت�كية.

منوذج���ي  �ىل  �لع���امل  �نق�س���ام   � ثاني���ا 
للتطور �الجتماعي.

للتط���ور  نهج���ن  �ىل  �لع���امل  �نق�س���ام   -
�الجتماع���ي �أدى �ىل ظه���ور عام���ل دويل 
متمثًا بالدولة �ال�سرت�كية �سجع �سعوب 
�لعامل باملطالبة بتحقي���ق م�سالح بادها 

�لوطنية.
- �ساه���م �نق�س���ام �لع���امل �ىل مع�سكري���ن 
��سرت�تيجي���ة  بن���اء  يف  متناق�س���ن 
�لتدخ���ل  �عتم���دت  �لعامل���ي  للر�أ�سم���ال 
ع�سكريا الإ�سق���اط �لدولة �لرو�سية �لفتيه 
ف�سا ع���ن تدخله���ا يف �ل�س���وؤن �لوطنية 
�لغ���زو  ف�س���ل  �الأخرى.وبع���د  لل���دول 
�لع�سكري �المربيايل لرو�سيا �ل�سوفيتية 
�ر�ست �ل�سيا�سي���ة �ال�ستعمارية م�سارها 
�الأ�س����ض  عل���ى  �لدولي���ة  �لعاق���ات  يف 

�لتالية:
�وال- �لتدخ���ات �القت�سادي���ة يف �لدول 

�لوطنية.
م�ساع���دة  �ىل  �ل���دويل  �لر�أ�سم���ال  جل���اأ 
�لبلد�ن �لنامية �سمن �سروط ��ستعمارية 
يف  �خلا����ض  �لقط���اع  �سي���ادة  �أهمه���ا 
�ل�سيا�س���ة �القت�سادي���ة لل���دول �لوطني���ة 
كون���ه ق���وة �جتماعي���ة ت�ساومي���ه قادرة 
عل���ى �لتحالف مع �ل�س���ركات �الحتكارية 

�ل�سامنة لتطور م�ساحلها �لطبقية.
ثانيا- �لتدخات �لع�سكرية.

ويف  �ال�ستعماري���ة  �ل���دول  �إعتم���دت 
مقدمتها �لواليات �ملتحدة �المريكية على 
�لتدخات �لع�سكري���ة يف �لدول �لوطنية 

�لثوري���ة  �حل���ركات  �إجها����ض  لغر����ض 
�ملناه�س���ة  �ل�سيا�سي���ة  �لنظ���م  و��سق���اط 
�ل�س���وؤن  يف  �خلارجي���ة  للتدخ���ات 

�لوطنية.
ثالثا- خو�ض �حلروب �ال�ستعمارية.

�لفا�سي���ة  �لر�أ�سمالي���ة  �ل���دول  توج���ت 
�لوطني���ة  �لتح���رر  حلرك���ة  حماربته���ا 
�حل���رب  بقي���ام  �ال�سرت�كي���ة  و�لدول���ة 
�لعاملية �لثانية و�لتي متخ�ض عن ركامها 

عاقات دولية جديدة مت�سمة ب�:
�أ - ظه���ور منظوم���ة �ل���دول �ال�سرت�كي���ة 

و�ت�ساع حتالفاتها �لدولية.
ب – تكاث���ر �ل���دول �لوطني���ة �ملناه�س���ة 

للتطور �لر�أ�سمايل.
ج - ظه���ور حركة حترر عاملي���ة مناه�سة 

للنزعة �ال�ستعمارية و�لهيمنة �لدولية.
ه – تنام���ي دور �الأح���ز�ب �ال�سرت�كي���ة 

�لوطن���ي  �لبدي���ل  �ج���ل  م���ن  وكفاحه���ا 
�لدميقر�طي.

�ن �ل�سم���ات �جلديدة للحركات �ملناه�سة 
لل�سيا�س���ة �ال�ستعمارية تازمت وثغر�ت 

�سيا�سية – فكرية �أهمها:
- قي���ادة �لربجو�زية �حلاكمة للتحالفات 
�لوطنية وميولها �لت�ساومية مع �خلارج 

�المربيايل.
- كف���اح �الأح���ز�ب �ال�سرت�كي���ة م���ن �جل 

�ل�سلطة �ل�سيا�سية و�الحتفاظ بها.
لل���دول  �ل�سيا�سي���ة  �ملنظوم���ة  رك���ود   -
�ال�سرت�كية وتغليبها �ل�سيا�سة �خلارجية 
�ملناه�س���ة لاإمربيالي���ة عل���ى �لتغ���ري�ت 

�الجتماعية �لوطنية.
يف  �القت�س���ادي  �لرك���ود  �ف�س���ى   -
وتط���ور  من���و  �ىل  �ل�سوفيت���ي  �الحت���اد 
�ىل  وحتوله���ا  �لبريوقر�طي���ة  �لفئ���ات 

طبق���ة �جتماعي���ة م�سيطرة عل���ى �ل�سلطة 
�ل�سيا�سي���ة وم���ا ول���ده ذل���ك م���ن تط���ور 
�لنزعات �لقومية يف �لبلد�ن �ال�سرت�كية.

�ىل  �ليه���ا  �مل�س���ار  �لعو�م���ل  �ف�س���ت   -
تده���ور �ملكانة �لفعلية للبني���ة �ل�سيا�سية 
- �الجتماعية �لت���ي �م�ست بحاجة ما�سة 
�ىل �لتجدي���د خا�س���ة �إذ� علمنا �ن �لدولة 
�ال�سرت�كية تطورت يف حميط ر�أ�سمايل 

مناه�ض لروح �ل�سيطرة �لر�أ�سمالية.
ثالث���ًا -�ل�سيط���رة �لر�أ�سمالي���ة و�سم���ات 

عاملنا �ملعا�سر.
�أدت �ملناف�سة ب���ن �لنظامن �الجتماعن 
و�ل�سي���ادة  �لر�أ�سمالي���ة  �نت�س���ار  �ىل 
�لر�أ�سم���ايل  �لتط���ور  الأ�سل���وب  �لعاملي���ة 
�الم���ر �ل���ذي دف���ع �لق���وى �لي�ساري���ة �ىل 
جتديد بر�جمها �لفكري���ة وحتديد قو�ها 
�الجتماعي���ة �لق���ادرة عل���ى بن���اء �لدول���ة 

�لوطنية �لدميقر�طية.
�ح���اول  �لتجدي���د  روح  م���ن  �نطاًق���ا   -
�لدول���ة  بن���اء  م�سام���ن  عل���ى  �لرتكي���ز 
�ىل  ��ستن���اد�  �لدميقر�طي���ة  �لوطني���ة 
تاأ�س���ري مو�قعه���ا يف عاملن���ا �لر�أ�سم���ايل 
مي���ول  مكافح���ة  يف  دوره���ا  وحتدي���د 
�لتبعي���ة و�لتهمي����ض �نطاقا م���ن �سيادة 
عاقات �الإنتاج �لر�أ�سمالية وهيمنتها يف 
�لعاق���ات �لدولية وبه���ذ� �الجتاه ��سعى 

�ىل تثبيت �أهمية �ملو�سوعات �لتالية:
�أوال � تطوي���ر برنامج وطني- دميقر�طي 
هادف �ىل بناء عاقات دولية ت�ستند �ىل 
�حرت�م خي���ار �ل�سعوب لنه���وج تطورها 

�الجتماع���ي �مل�ستق���ل و�سيانة م�ساحلها 
�لوطنية.

�لي�س���ار  ق���وى  وح���دة  بن���اء   – ثاني���ا 
روؤى  عل���ى  و�رتكازه���ا  �ال�سرت�ك���ي 
برناجميه وطني���ة - دميقر�طية م�سرتكة 
�لوطني���ة  �لدول���ة  �سيان���ة  يف  ت�ساه���م 
�الجتماعي���ة  و�لنز�ع���ات  �لتبعي���ة  م���ن 
�لتناحري���ة م�ستن���دة عل���ى وح���دة �لباد 

�ل�سيا�سية.
�ل�سرعي���ة  عل���ى  �لرتكي���ز  ثالث���ًا– 
�لدميقر�طي���ة للحك���م ب�سب���ب م���ا يحمله 
�لط���ور �لر�أ�سمايل �ملع���ومل من تر�جعات 
عن �لدميقر�طي���ة �ل�سيا�سي���ة و�ختز�لها 

�ىل �سرعية �نتخابية.
– حما�س���رة �لطبق���ات �لفرعي���ة  ر�بع���ًا 
و�حلد من �سيا�ستها �لر�مية �ىل �لتفريط 
ب�سي���ادة �لب���اد �لوطنية ع���رب حتالفاتها 

و�الحتكار�ت �لدولية.
�ملر�ك���ز  ب�سيا�س���ة  �الهتم���ام   - ر�بع���ًا 
�لر�أ�سمالي���ة �لهادف���ة �ىل تهمي����ض �لدول 
�لوطني���ة وتقا�س���م مر�كزه���ا �ل�سيا�سي���ة 
– �القت�سادي���ة ب���ن �لطبق���ات �لفرعي���ة 

و�الحتكار�ت �لدولية.
�ن �الأف���كار و�الأر�ء �مل���ارة �لذك���ر ترت�فق 
�ىل  �له���ادف  �ل���دويل  �لكف���اح  وتطوي���ر 
بناء عاق���ات دولية جدي���د تتخطى روح 
�لهيمنة و�لع�سكرة وتعتمد �مل�ساو�ة بن 
�سي���ادة �لدول و�سعي �لدول �لوطنية �ىل 
�سمان تطور بناء ت�سكياتها �الجتماعية 

بعيد� عن �لتدخات �خلارجية.

�لعدد )5317( �ل�سنة �لع�سرون - �الربعاء )30( ت�سرين �لثاين 2022

كان حلم حي���اة �فاطون �أن ي�سارك يف حكم 
مدينته "�ثينا" فهو يجد �ن �إ�سناد �حلكم �ىل 
فا�سفة متنورين قطعو� ��سو�ًطا يف تهذيب 
�نف�سه���م وتنمي���ة قدر�تهم �لعقلي���ة وغريها 
�م���ر قي���م ومطل���وب، وكان يتح���ن �لفر�ض 
لذل���ك فرت�ه �عد �لعدة �ملعرفية �لازمة حيث 
تتلم���ذ عل���ى �سي���خ �لفا�سفة �سق���ر�ط ومنه 
تعل���م مب���ادئ �ل�سيا�س���ة و�لف�سيلة.غ���ري �ن 
�ملفارق���ة يف �المر هي رف�سه لدعو�ت عديدة 
يف  للم�سارك���ة  حكومي���ن  م�سوؤول���ن  م���ن 
حكومتها �بان ما حكمها "�لطغاة �لثاثون" 
�لذي���ن فر�سهم �ال�سربطين عق���ب �حتالهم 
له���ا، فل���م يتقبلها لنف�س���ه �ن يخال���ف مبادئه 

وي�سارك �لظلمة يف �حلكم.
حتطمت �أحام �فاطون ب�سورة تر�جيدية 
حينم���ا �أقدمت "�ثينا" وع���ن طريق حماكمة 
غري من�سفة كان �لق�ساء �حد �الطر�ف �لتي 
لعب���ت دورً� يف تزيي���ف �حلقيقة فيها، حيث 
�سيق���ت يف جل�سة �ملحكمة �أقاويل على هيئة 
�دل���ة مت ن�سجه���ا ب�س���كل مغل���وط، كم���ا ومت 
�لتاع���ب بالقو�نن �ملعلومة ع���رب خطابات 
�سعبوي���ة " منها �ن �سقر�ط ق���د �ف�سد عقول 
�ل�سب���اب بتعليمه���م مفاهي���م مل ت���ك معهودة 
و�نه يرف�ض وثنية �ثينا وتعدد �لهتها" ومن 
منطل���ق �حلق �لطبيع���ي يف مقاوم���ة �لظلم 
د�فع �سقر�ط �ز�ء ما �تهم به عن نف�سه.ولكن 
دون ج���دوى فق���د ��سر�أب���ت قل���وب �ل�سلطة 
باحلق���د علي���ه ] كم���ا ��سر�أبت قل���وب �ليهود 
عج���ل �ل�سامري ف�سدق���و� للحظة �ن خو�ره 
�س���وت يوحى لهم [ ولكن �مل�سيبة �ن �سلطة 
�ثين���ا كانو� قد عقدو� �لعزم على �نهاء حياة 
ي�سبهه���م متامًا كما  ال  كان  "��ست���اذه" فه���و 
�دعو� ذلك حيث وجودو� يف رف�سه �لتماثل 
�خلاطئ���ة  باملفاهي���م  ت�سليم���ه  �ل�سائ���د  م���ع 
�ملنت�س���رة و�ملعمول بها فحاول جهد �المكان 
�لتغي���ري يف و�قعهم �لبائ�ض م���ن خال قرع 
و�ال�ست���دالالت  �لف�سيل���ة  بقي���م  ��سماعه���م 
�لعقلي���ة و�ي�سًا دون �ي فائ���دة )فمن جبلت 
نف�س���ه عل���ى �سجية م���ا من �ل�سع���ب �ن يقلع 

عنها بتلك �ل�سهولة(.

�سق���ر�ط  �ع���د�م  عل���ى  �قدم���و�  وبالفع���ل 
ن�س���اأ  �حل���ن  ذل���ك  وم���ن  رهيب���ة،  بطريق���ة 
�س���ر�ع �لفل�سفة مع �لتزييف وقلب �ملو�زين 
و�خف���اء �حلقيق���ة، وباملقابل كان���ت �ل�سلطة 
�مل�ستب���دة عل���ى �لنقي�ض م���ن فع���ل �لفل�سفة 
وحتكي���م �لعق���ل يف �ال�سي���اء ب���ل وترف����ض 
كل تفك���ري ح���ر وناق���د ملمار�ساته���ا �خلاطئة 
)فال�سلط���ة د�ئمًا تريد بق���اء �لو�سع كما هو 
علي���ه دون �ي ��س���اح فم���ا د�م ذل���ك يخ���دم 
الي  �لت�س���دي  ل���زم  ونفوذه���ا  م�ساحله���ا 
حماول���ة ��س���اح وتغي���ري مهما كل���ف ذلك( 
و��ستم���رت ه���ذه �خل�سوم���ة كاإ�سكالية بن 
�لعقاني���ة و�لفل�سفة من جهة، وبن �ل�سلطة 
�ملغلقة �ملوؤطرة بح���دود �مل�سالح �ل�سخ�سية 

و�جلهوية من جهة ثانية.
كان ح���دث �ع���د�م �سق���ر�ط منعط���ف حا�سم 
ب���ل و�اله���م يف تغيري جمرى حي���اة تلميذه 
"�فاطون" وتغري على �ثر ذلك منط تفكريه 
و��سل���وب عي�سه وم���ن ذلك �حل���دث ت�سكلت 
عنده عقدة مزدوجة نف�سية وفكرية معًا،هذه 
�لعق���دة هي مبعنى �خر "حمن���ة الفاطون" 
�لت���ي �خذت متتد وتتفرع يف �سلوكياته منذ 
�للحظ���ة �الوىل العد�م معلم���ه يبدو� كامنا 
في���ه �سيء م���ن �اللغاز فماذ� يعن���ي �ن تكون 

عقدة ل�سخ�ض حمنة الخر.
فقد ح���دث �ن تغري من خالها نظر �فاطون 
و�سنفه���م  �لنا����ض  و�ىل  �ال�سي���اء  �ىل 
�ىل طبق���ات فلي����ض �لنا����ض �سو��سي���ة م���ن 
حي���ث "�مل�سغ���ل و�لعق���ل و�ملهم���ات �ملناط���ة 
به���م" وكان���ت ل���ه وجه���ة نظ���ر �خ���رى يف 
�ل�سيا�س���ة و��سلوب حكم �لدول���ة فقد رف�ض 
�لدميقر�طية وعدها نتاجًا للغوغاء ومكر�سة 
للفو�س���ى، فما يعني �ن تاأخذ وجهة نظر �ي 
ف���رد وحتكمه يف �س���وؤون �لدول���ة فلي�ض كل 
�ن�س���ان موؤه���ًل لذل���ك �الم���ر �لكبري.�الك���ر 
من ذل���ك �نه وج���د �منيته بحكوم���ة ير�أ�سها 
فا�سفة قد ذهب���ت �در�ج �لرياح فحينما ز�ر 
ديوني�سيو�ض ملك )�سري�قو�سة( ليقدم �ليه 
م�سور�ت يف �ل�سيا�س���ة و�حلكم وجد نف�سه 
نهاية �المر معزواًل حتى كاد �ن يلقى حتفه.

كان���ت وما ز�ل���ت �لفل�سف���ة مقاوم���ة للحمق 
ج���ر�ء  �لروؤ�س���اء  عق���ول  يف  تغلغ���ل  �ل���ذي 
هو�سهم بال�سلطة و�الم���و�ل وكانت عدوهم 
�لل���دود حت���ى �نهم يكي���دون له���ا كل كيد من 
�ج���ل �بعاده���ا وجل���م �سريه���ا �حلثي���ث يف 
ن�س���ر �لوعي و�لعقاني���ة يف �و�ساط �لنا�ض 

و�ل�سباب على وجه �لتحديد.
�سعبت���ن  ذ�ت  عق���دة  �فاط���ون  عا����ض  �ذن 
�الوىل ت�سكل���ت م���ن ج���ر�ء �ع���د�م ��ست���اذه 
�سق���ر�ط و�لثاني���ة عندم���ا ر�أي مفاهيمه عن 
بن���اء �لدولة �ملثالي���ة �لتي يحكمه���ا فا�سفة 
تنه���ار �و ال تقوى على �لنهو�ض يف و�قع ال 

يتقبل �ال �لرديء و�لفا�سل.
يقول م�سطفى �لن�سار يف هذ� �ل�سدد )ولقد 
كان���ت هذه �حلادثة "يق�س���د �عد�م �سقر�ط" 
فيم���ا يب���دو ه���ي �لف�س���ل ب���ن عهدي���ن يف 
حيات���ه عهد �لثقة يف ��س���اح �حو�ل �ملدينة 
ع���ن طريق �مل�سارك���ة يف �حلي���اة �ل�سيا�سية 
وعه���د بد�أ يقتنع في���ه �ن طريق �مل�ساركة يف 
�حلي���اة �ل�سيا�سي���ة لي�ض مفرو�س���ًا بالورود 
فهو يعي�ض يف جمتمع �ما يحكمه �لطغاة �و 
�لغوغائية ولي�ض ه���ذه هي �لبيئة �ل�ساحلة 
لا�س���اح �ملن�س���ود فاب���د م���ن �لعم���ل على 

تغيري هذه �لبيئة �واًل تغيريً� جذريًا(.
ومب���ا �ن م���ن خ�سائ����ض �لتفك���ري �لفل�سفي 
هو خ�سي�س���ة �لتعميم مبعنى "�ن مقارباته 
عام���ة و�سامل���ة تطال كل زم���ان ومكانة ولذ� 

ف���اأن مفاهيم �لفل�سف���ة كلية وعق���دة �سقر�ط 
�لت���ي حكين���ا عنه���ا و�ح���دة م���ن خمرج���ات 
�حلر�ك �لفل�سفي فان تل���ك �لعقدة )بو�سفها 
كي���ف نف�س���اين متج���اوزة للزم���ان و�ملكان( 
تن�سحب �ىل �جلميع، �لينا مثًا و�ىل غرينا 
كذل���ك، و�ست�س���ل تع���رب وجت���اوز حاج���زي 
�لزم���ان و�ملكان )فاملفاهي���م ال تقف عند �حد 

�و يف خ�سو�ض زمان معن(.
فالب�س���ر جميع���ًا كذلك تطاله���م ذ�ت �الزمات 
و�لنكب���ات �لنف�سي���ة وتتوزع عليه���م وتوؤثر 
عن���د  فعق���دة  و�الخت���اف،  بالتب���ادل  فيه���م 
�ن�س���ان ت�س���كل حمن���ة �ن�س���ان �خ���ر وه���ذ� 
�ال�س���ري  �مل�ست���وى  عل���ى  حت���ى  ماح���ظ 
و�الجتماعي،وتعميم ذلك مقبول وفيه وجه 
وجيه ومقبول، فاأن عق���دة �ي �ن�سان �سو�ء 
�حببن���اه �و كرهن���اه تك���ون حمن���ة لغ���رية 
فال�سلطة �جلائ���رة حمنة �ملو�طن���ن جميعًا 
وعق���دة �لن�ساط غري �لعق���اين و�ملمار�سات 
�لام�سوؤول���ة حمن���ة �لفل�سفة وم���ن ينهدون 
لتاأط���ري �لو�ق���ع بالعقاني���ة وهك���ذ� �المور 

جتري بوترية م�ستمرة.
فعق���دة �سق���ر�ط وحمنة �فاط���ون مفهومن 
ال يق�س���د منهم���ا �لتجري���د فق���ط، و�منا هما 
مفهوم���ن مل�ساديق عديدة وممار�سات يقوم 
به���ا �لب�سر �طرته���ا �لفل�سفة مب�سطلحن ذو 

�سيغة �دبية وفكرية.
�ن بع����ض �جتاهات �لفل�سفة ب���ل �لكثري من 

فئات �لب�سرية تتبن���ى فكرة �ننا ال نعرف �ال 
�ال�سياء �لتي تظه���ر لنا بنف�سها �و من خال 
ظاله���ا، و�ما معرفته���ا كما ه���ي يف و�قعها 

فهو �مر �سعب علينا،
ووجه���ة �لنظ���ر ه���ذه لعله���ا جت���د يف مث���ال 
�لكه���ف الفاطون ج���ذرً� يوؤ�سلها فان �ولئك 
�ال�سخا�ض �لذي قبعو� منذ نعومة �ظفارهم 
يف �لكهف ال ي���رون �ال �لظال �لتي تنعك�ض 
�مامه���م م���ن حال �لن���ار خل���ف ظهورهم لن 
يقنعه���م �سيء �ن تل���ك �لظال جمرد متثات 
ال�سياء �خ���رى موجودة يف �خلارج "خارج 
كهفه���م وخارج م���ا ت�ساملو� عليه م���ن �فكار" 
فكهف �فاطون لي�ض جمرد ��سطورة حتكي 
لن���ا ح���ال عاي�س���ه بع����ض �ال�سخا����ض د�خل 
�فكاره���م وم�سبقاته���م و�نكف���اأو عليه���ا ب���ل 
ه���و مفهوم ي�سف ع���ام كلي ي�س���ف لنا حال 
�لب�س���ر مبختل���ف جغر�فياته���م وتوجهاتهم 
و�عر�قهم وهم يتبنون فكرة �مكانية معرفة 
�ل�سيء كم���ا يبدو لنا ولي�ض كما هو يف ذ�ته 
كم���ا تبن���ى كان���ط ذل���ك، فر�هني���ة �فاطون 
ه���و ح�س���ور �ف���كاره ومفاهيم���ه �لكلية يف 
و�قعن���ا �ملعي����ض �و م���ن خ���ال متاثله���ا مع 
�لطبيعة �لب�سري���ة بنمطها �لعام �لذي يو�ئم 
�لتحوالت و�لتغري�ت �لتي تطر�أ يف �لوقائع 
و�الحد�ث مع بق���اء كلية �ملفهوم و�ن�سجامه 

و��ستمر�ريته.
فمعنى �ن���ه ال ز�ل �فاطون ر�هنا و�ن عقدة 
�سقر�ط �ساخ�س���ة وكامنة يف �لو�قع هو �ن 
فكرتهما عن ممار�سة ذلك �لو�قع ومبا�سرتها 
يف �ال�سي���اء ال ز�ل���ت قائم���ة و�ن���ه مهما قيل 
�ن �لفل�سف���ة بحلته���ا �جلدي���دة تبتع���د ع���ن 
�ال�س���رت�ط �ل�سقر�ط���ي �الفاط���وين �دع���اء 
كلم���ا  حي���ث  �ملفاهيم���ي  �ال�ستغ���ال  يب���دده 
نظرنا يف �مل�س���كات و�ل�سعوبات جند �نها 
ذ�ت �مل�س���كات �لقدمي���ة تنبع���ث ب�سياغات 
جدي���دة لت�ستح�س���ر معها م���ا �ف���اد�ه هذين 
�لفيل�سوفن م���ن حلول ومفاهي���م وما ناديا 
ب���ه �ن يكون معاجلًا الز�ل هو ند�ء �حلا�سر 
�لذي ي�س���دح به �لعقاني���ون باأ�سم �لفل�سفة 

وحمبي �حلكمة.

�لنظ���م �ل�سيا�سي���ة يف �لع���امل و�لت���ي تتبناها 
دول  كل  يف  �حلزبي���ة  و�لتنظيم���ات  �الأف���كار 
�أو  �سيا�س���ي  عن���و�ن  هن���اك  جن���د  ال  �لع���امل 
حزبي حتت م�سمى �ملدني���ة، ما عدى �لظاهرة 
�ملدني���ة  مف���ردة  �أن  رمب���ا  �ملتف���ردة  �لعر�قي���ة 
كتو�سي���ف �سيا�س���ي هي �لغالب���ة يف �خلطاب 
فت���ح  �ملدني���ة  وكاأن  �حلزب���ي و�جلماه���ريي، 
جديد يف عامل �ل�سيا�س���ة �أدركه �لعر�قيون من 
دون �سع���وب �لع���امل، و�حلقيق���ة �أن مف���رد�ت 
�ملدني���ة و�لعلماني���ة ه���ي تو�سيف���ات مل تع���د 
ت�ستعم���ل يف ع���امل �لي���وم كونه���ا ت���اأت نت���اج 
طبيعي ملكون���ات �لفكر �لد�ست���وري و�لنظرية 
�ل�سيا�سي���ة �لت���ي حتك���م �لبل���د�ن و�ملجتمعات 
بعد �إنهيار �لدول و�الأنظمة �لتي تعتمد فكرتي 
�لدولة �لدينية �ملغلق���ة �أو �لدولية ذ�ت �لنظام 
�لع�سكري �ملغلق، ومل يبقى من هاتن �الأنظمة 
�إال �ل�سو�ذ �لت���ي ال متثل �أجتاها مهما يف عامل 

�ل�سيا�سات �ليوم.
�إن �أوىل مرتك���ز�ت �ملدني���ة �لت���ي ي�س���ري له���ا 
�ملفه���وم �ملت���د�ول ه���و وج���ود د�ست���ور ين�ض 
على حق���وق مدنية وطريقة ممار�س���ة �ل�سلطة 
و�أن �مل�سروعي���ة �لد�ستورية بيد �ل�سعب وعرب 
ممار�س���ة ال تت�س���ل مبحدد دين���ي �أو ع�سكري، 
فعن���د تو�سي���ف نظ���ام �سيا�سي عل���ى �أنه نظام 

ديني هو �أعتماده �لكامل و�ملبا�سر و�الأ�سا�سي 
عل���ى �إلز�مي���ة �لفكرة �لديني���ة وحموريتها يف 
بناء �س���كل �لنظ���ام و�ألياته وترتي���ب �حلقوق 
و�لو�جب���ات، �أي �أن �لدي���ن و�لعقي���دة �لدينية 
ه���ي م�س���در �مل�سروعي���ة ومبعثه���ا �الأ�سا�سي، 
تاب���ع  �إىل  �ل�سيا�سي���ة  �ل�سلط���ة  تتح���ول  هن���ا 
للمعب���د وحتت توجي���ه �لكهنة ورج���ال �لدين 
دون �أن يك���ون لل�سع���ب دور� يف ر�س���م روؤيته 
�الجتماعي���ة و�ل�سيا�سي���ة و�لفكرية، وتتحول 
�حلي���اة �ل�سيا�سي���ة �إىل ظاهرة تو�س���ع �ساحة 
�ملعبد لت�سمل �لوط���ن كله ومتتد �سطوة رجال 
�لدين حتى على غري �ملتدينن �و من �لديانات 

�الأخرى.
�أم���ا �لنم���وذج �الأخ���ر مم���ا ال ينتم���ي ملفاهي���م 
�ملدنية فه���ي دول���ة �جل���ر�الت �لع�سكرياتية، 
و�لتي حتك���م باالأو�م���ر �لع�سكري���ة وربط كل 
حرك���ة �ملجام���ع مبتطلبات �لو�س���ع �لع�سكري 
و�إنعكا�سات���ه، �أم���ا نتيج���ة حلالة ط���و�رئ تعم 
�لبلد فعا �أو �أفرت��سا �أو الأن �حلاكم �لع�سكري 
يرى يف نف�سه �ساحب �حلف �ملطلق يف �إد�رة 
�لدول���ة دون مناف�سة، �أو حتى دون �سماع ر�أي 
�ل�سعب وقو�ه �لفاعلة، فاحلاكم �لع�سكري هنا 
متام���ا يت�س���رف مثل رج���ل �لدي���ن يف �لدولة 
�لديني���ة ويطبق نف����ض �ملفاهي���م عندما يحول 

�لدولة �إىل مع�سكر مفتوح لل�سعب ويغلق عليه 
�أ�س���و�ر �خل���روج، لذل���ك كانت �لدع���و�ت �لتي 
تنطلق يف ه���ذه �ملجتمعات تري���د �أن تغري يف 
طريقة �لتعاطي بن �ل�سلط���ة و�ل�سعب ولي�ض 
�أكر م���ن �أن يكون �لنظ���ام �ل�سيا�سي �إنعكا�ض 
الإر�دة �ل�سع���ب بدرج���ة ما، وع���زل �ملوؤ�س�سات 
�لعامل���ة في���ه ع���ن �لتحك���م و�ل�سلط���ة �ملطلق���ة 
للحاكم دينيا �أو ع�سكريا، هناك �أنظمة معدودة 
جمع���ت بن �لدين���ي و�لع�سك���ري يف �آن و�حد 
لتك���ون دول���ة ع�سكري���ة بغط���اء دين���ي تتناغم 
و�لع�سكري���ة  �لديني���ة  �ملوؤ�س�ست���ن  وتخ���ادم 
يف نغم���ة و�ح���دة، هي تغييب �س���وت �ل�سعب 
وح�س���ر �لق���ر�ر بي���د ف���رد ديكتات���ور يتزع���م 
منظوم���ة حري�س���ة عل���ى �لف�سل ب���ن �ل�سلطة 
�خل���وف  م�سروعي���ة  ع���رب  �ل�سع���ب  وب���ن 

و�لقد��سة.
�إذ� �لو�ق���ع �لعر�قي �لي���وم وبالرغم من وجود 
تاأث���ري�ت ديني���ة عل���ى �سلطة �لق���ر�ر و�لتقرير 
لكنه���ا لي�س���ت م���ن طبيع���ة �لنظ���ام �لقانوني���ة 
و�لد�ستورية، فالد�ست���ور �لعر�قي مدين لي�ض 
ه���ذ� فح�س���ب، ولك���ن كل �لد�سات���ري �لعر�قي���ة 
�ل�سابق���ة مل ت�سري �إىل دول���ة دينية �أو ع�سكرية 
ونتيج���ة  �لق�س���رية  �لف���رت�ت  بع����ض  يف  �إال 
ظ���روف معروف���ة، �ملجتم���ع �لعر�ق���ي جمتمع 
مدين و�لطبيعية �ل�سيا�سية طبيعة مدنية، لكن 
�لذي جع���ل �ملوؤ�س�سة �لديني���ة تتحكم بالنظام 
�ل�سيا�س���ي من خال ما يع���رف "عمليات حتت 
�لطاولة" هي �الأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي تتخادم 
م���ع �ملوؤ�س�سة �لديني���ة، وتعتم���د يف وجودها 
عليه���ا ولي����ض عل���ى جمه���ور ح���ر وممار�س���ة 

دميقر�طية متاأ�سلة، فغال���ب �الأحز�ب مع نهي 
�لد�ست���ور �لعر�قي ع���ن تكوين �ح���ز�ب دينية 
�أو تدع���و للمذهبية ه���ي �أحز�ب غري مدنية وال 
توؤم���ن بالدميقر�طية �إال كمرحل���ة للو�سول �آو 
حك���م �خلاف���ة �أو حك���م �الإمام���ة، لك���ن �لف�ساد 
�ملتف�سي يف كل مفا�س���ل �لدولة و�أجهزتها هو 
�مل�سئ���ول �ملبا�سر عن تاأث���ري �ملوؤ�س�سة �لدينية 

على �لقر�ر �ل�سيادي �لعر�قي.
فب���دال من �ملطالب���ة باملدنية عرب �أح���ز�ب ترفع 
�سع���ار �ملدني���ة و�لعلماني���ة و�لدميقر�طي���ة �أن 
ترك���ز يف عمله���ا عل���ى حمارب���ة �لف�س���اد و�إىل 
�سيادة �لقان���ون باأعتبارهما �لطريق �لطبيعي 
وبغي���اب  �حلقيقي���ة،  �ملدني���ة  �لدول���ة  لقي���ام 
�مل�سروعي���ة �ل�سعبي���ة �لد�ستوري���ة و�ملو�طنة 
�لو�ح���دة �لقائم���ة على وح���دة وم�س���او�ة يف 
�حلق���وق و�لو�جب���ات تبق���ى �لدع���وة للمدنية 
جمرد �س���وت با �سدى، ولغ���و ال حمل له وال 
قيم���ة حقيقي���ة �إن مل يكن �أ�سا����ض �لدعوى هو 
د�ستوري���ة �لنظ���ام �ل�سيا�س���ي وحتقيق �سلطة 
�لقانون باأعتبارها �لقيم���ة �لعليا يف �ملجتمع، 
و�لر�فع���ة �الأ�سا�سي���ة لتحرير �لق���ر�ر �لعر�قي 
من �سطوة رجال �لدين وحتكمهم بال�سعب من 
خال �لقد��سة �ملزعومة و�لتعايل �لفردي على 

جمموع قوى �ل�سعب و�لدولة.

قناطر

الب�صرة..تحلية البحر 
وال�صد وخليجي 25

العالقات الدولية والتو�صع الراأ�صمالي

عبا�س العلي

حازم رعد

لطفي حامت

 طالب عبد العزيز

المدنية بين الواقع وال�صعارات

م���ا �أن �بت���د�أ مو�سم �المط���ار و�أترعت �الر�ُض بامل���اء �ل�سماوي، حتى 
�أهمل���ت �حلكومة كل حديث عن حمط���ات �لتحلية �لبحرية و�ل�سدود، 
ح �ملريع يف �ملو�رد �ملائية، و�لذي ب�سببه مت تقلي�ض �مل�ساحات  مع �ل�سُّ
�لزر�عي���ة للمو�س���م �ل�ست���وي، �الم���ر �ل���ذي ي�ستدع���ي حتري���ك عجلة 
�لتفك���ري باإيج���اد �حلل���ول �لنهائية، مل���ا يعاين منه �لع���ر�ق من جفاف 
وتر�ج���ع يف م�ستوى �نتاج���ه �لزر�عي وفقد�نه لروت���ه �حليو�نية، 

ف�سًا عن �مل�ساكل �لتي نتجت عن ذلك.
�إذ� كان���ت مدن �ل�سم���ال و�لو�سط وبع�ض مدن �جلن���وب قد عانت من 
تر�جع يف قطاع �لزر�عة ب�سبب من عوز يف �ملاء، وعّو�ست ذلك بحفر 
�الآب���ار �الرتو�زي���ة، مبا هي���اأ لها فر�س���ة �ال�ستم���ر�ر و�لدميومة، فاأن 
�مل�سكلة يف �لب�سرة تتجاوز حدود تاأثري ذلك على و�قعها �لزر�عي �ىل 
م���ا هو �ن�ساين وح�ساري، فاأّي معنى للمدينة و�لتح�سر فيها �إذ� كان 
�ملو�ط���ن �ل�ساكن مركز �ملدينة ينه�ض يف �ل�سباح ليغ�سل وجهه باملاء 
�ملال���ح، متذمرً�، كافرً� بكل ما هو قائم ومتحقق، يف �لباد �لتي ينخر 
ج�سده���ا �لف�ساُد، ومُيال���ُئ �حلاكُم �ل�سعيُف فيه���ا �لل�سو�َض و�لقتلَة، 
ويتحكم يف منهاجها �لفا�سُل و�خلائُن وزعيُم �حلزب �ل�سيا�سي �لذي 

يد�فع عن ثلثه �لعر�قي، فيما ثلثاه باأمان وطمانينة خارج �حلدود.
كان���ت حكوم���ة �لب�سرة قد قطع���ت �سوطا مهمًا يف طري���ق �لتعاقد مع 
�ل�سرك���ة �ل�سيني���ة لبناء حمط���ة �لتحلية �ملوع���ودة، و�لت���ي �ستوؤمن 
حاج���ة �ملدينة م���ن �ملاء �لع���ذب و�لطاقة بح�سب ما ج���اء يف �أكر من 
حدي���ث ملحافظه���ا، لكنه���ا ��سطدم���ت بعقب���ة رف����ض رئي����ض حكوم���ة 
ت�سري���ف �العمال)�لكاظم���ي( �مل�سغ���وط علي���ه عاملي���ًا، ل�سالح �سركة 
بريطاني���ة، عرف���ت بالتلكوؤ و�ل���رد�ءة و�لكلف �لعالي���ة. ومثل حديثنا 
ع���ن حمطة �لتحلية يقودن���ا �حلديث �ىل �خلو����ض يف م�سروع �ل�سد 
عل���ى �سط �لعرب، ملنع دخول �لل�س���ان �مللحي، �لذي ماز�ل جاثمًا على 
�سفت���ي �ل�سط حت���ى �ل�ساعة هذه، على �لرغم م���ن �المطار و�ل�سيول، 
فق���د ذهبت �أم���ال �لب�سرين باخلط���ط و�مل�ساريع �لت���ي حتدثت عنها 
�حلكومة مع �ل�سركة �اليطالية و�لهولندية وغريها، ومل يجر فعل من 

�الفعال بهذ� �ل�ساأن.
يب���دو �أنَّ حماف���ظ �لب�س���رة �ملهوو�ض بالط���رق و�جل�س���ور و�ملاعب 
�لريا�سية وبحما�سته �ملعروف���ة يف هذه قد و�سل �ىل �لطرق �ملغلقة، 
�خلا�س���ة مب�ساري���ع �ملي���اه، ووجد يف عقب���ة �لكاظمي م���ا يعيده �ىل 
�ملرب���ع �الول، و�لقول باأنَّ ق�سية �ل�سد عل���ى �سط �لعرب و�لبحث عن 
حل���ول وم�ساري���ع �ملياه وحتليته���ا �أكرب من قدر�تي وق���د و�سلت �ىل 
طرٍق مغلقًة، وكاأن ال �سبيل �ىل مر�جعتها من جديد مع رئي�ض �لوزر�ء 
�ل�س���ود�ين و�حلكومة �حلالية، هكذ�، �إذ مل نعد ن�سمعه يف حديث عن 
ه���ذه �مل�سيبة، �للهم �إال بحديث �خلليجي 25، �لذي لن ينت�سل �ملدينة 
م���ن خر�بها قطعًا، ول���ن يحقق حلمنا مبناف�سة �ل���دول �خلليجية، فها 
ه���ي جو�مي�ض �ل�س���ادة �ملعد�ن ت�سرح ومترح ح���و�يل ملعب �لنخلة، 
وه���ا هو �ملو�ط���ن �لب�س���ري يعاين م���ن م�سكل���ة يف �لنفاي���ات، ومن 
�لر�ئح���ة �لكريهة �ملنبعثة من �نهار �ملدين���ة �لثاثة)�خلندق و�لع�سار 

و�خلورة(.
�أم���ا �ل�س���ادة �لن���و�ب �لب�سري���ون فه���م �أ�سن���ام �سامت���ون يف معابد 
�أحز�به���م خا�سعون، ال ينطقون ب�سيء �إال ما تي�سر ل�سادتهم بال�سماح 
له���م باخلو�ض فيه، فا لوب���ي �سغط، وال ح�ض وال خرب. ال نريد �لقاء 
�لائم���ة عل���ى �ل�سيد وزي���ر �ملو�رد �ملائي���ة، فهو �لوحي���د �لذي يعرف 
�لبئ���ر وغط���اه، �إال �نن���ا نطالب���ه مبوقف حا�س���م من ذل���ك، وعليه تقع 
عو�ق���ب �لق�سي���ة �مل�ستع�سية، وهذه فر�سته لكي يك���ون بطًا قوميًا، 
ومطل���وب من���ه �أْن يقول كلم���ة �لف�سل قب���ل �نق�ساء مو�س���م �المطار، 
وجمي���ئ �ل�سيف �لذي �سيكون �ق�سى عل���ى �لب�سرين من �سابقه بكل 

تاكيد.

اإفـالطـون راهـنًا
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 ق���راأُت قبل ب�شعة �شهور م���ادة في�شبوكية 
كتبها ال�شديق )اإبراهيم البهرزي(، جاءت 
يف �شيغ���ة �شوؤال جوه���ري: كيف نثق يف 
الرتجمة؟ احلقُّ اأّن البهرزي اأجاد يف طرح 
الكث���ر م���ن االأ�شئل���ة االأ�شا�شي���ة املقرتنة 
والع���امل  العرب���ي  عاملن���ا  يف  بالرتجم���ة 
مع���ًا ؛ ويف الوق���ت ذات���ه ط���رح الكثر من 
بجوه���ر  اخلا�ش���ة  اال�شكالي���ة  االأ�شئل���ة 
العملي���ة الرتجمية وفق���ًا لروؤية من خارج 
امل�شغ���ل الرتجمي. كان الرج���ل نزيهًا اإىل 
حدود بعيدة عندما كتب اأنه يخ�شى ولوج 
امل�شغل الرتجمي ويتهّيبه. املثر اأّن كرثة 
م���ن التعليق���ات الفي�شبوكي���ة تقارب���ت مع 
اأطروح���ة الرج���ل، وكان عنوانه���ا اجلامع 
هو النظ���ر يف اأمر الفعالي���ة الرتجمية من 
خ���ارج قل���ب » املفاع���ل » الرتجم���ي. تقول 
اأمثول���ة �شائع���ة اأّن » م���ن ي���رى لي�س كمن 
ي�شم���ع » ؛ لذا فاإّن م���ن يتحّدُث عن العملية 
الرتجمي���ة - بكّل حيثياتها امل�شتبكة – من 
داخل امل�شغل الرتجمي لي�س كمن يتحّدُث 
حديث���ًا عام���ًا مطلقًا عل���ى عواهنه من غر 
م�شوؤولي���ة اعتباري���ة اأو مرجعي���ات عم���ل 

حاكمة.
 اأب���داأ اأواًل مبو�شوع���ة الدافعي���ة: ماالذي 
يدف���ُع املرء لالنغما����س يف من�شط ترجمي 
حم���ّدد؟ اأن���ا اأرى الرتجم���ة فع���اًل ينطوي 
على الك���رم. اأ�شا����س خيارات���ي الرتجمية 
ه���و �شع���وري باأّن عم���اًل ما قراأت���ه تختبئ 
يف ت�شاعيف���ه اأهمي���ة كربى اأعظ���م من اأن 
ه���ا لنف�ش���ي، واأّن امل���روءة تقت�شي  اأخت�شّ
اأن ي�شاركني القارئ متعة ا�شتك�شاف هذه 
االهمية. الرتجمة جوهر اأخالقياتي ينبع 
من كرم ال���روح، وحول ه���ذه اخل�شي�شة 
اجلوهري���ة تتع���زز مي���زات اأخ���رى مث���ل 
الثقافي���ة  الرواب���ط  تعزي���ز  يف  الرغب���ة 
العاملية واإ�شاعة منط من االنفتاح الفكري 

على » االآخر ».
 اأما التفا�شيل الفنية واالجرائية املرتبطة 
الفعالي���ة  فكث���رة.  الرتجم���ة  بفعالي���ة 
الرتجمي���ة مرتبط���ة ارتباطًا وثيق���ًا وثيقًا 
مع اللغ���ة التي نرتجم منها )اللغة االأ�شل( 
واإليه���ا )اللغة الهدف(. اللغة هيكل اإطاري 
ي�ش���ّكل قاع���دة لروؤيتن���ا املمي���زة للع���امل: 
العربي مث���اًل يرى الع���امل بطريقة تتمايز 
اأو  الفرن�ش���ي  اأو  االنكلي���زي  روؤي���ة  ع���ن 
االأملاين اأو الياب���اين اأو ال�شيني،،،. اللغة 
بهذا املفهوم حام���ٌل لهذه الروؤية، وكّل لغة 
جديدة نتعّلمها هي اإع���ادة ت�شكيل روؤيتنا 
اأدمغتن���ا  ت�شكي���ل  اإع���ادة  ب�شب���ب  للع���امل 
على امل�شت���وى البيولوج���ي الدقيق. وفقًا 
اأ�شا�شي���ة  اإختالف���ات  ثم���ة  ال�شي���اق  له���ذا 
الميك���ن اإختزاله���ا ب���ن ط���رق التعبر عن 
فكرة واح���دة يف �شياق���ات لغوية خمتلفة 
نقب���ل  اأن  االأ�شا����س يج���ب  ه���ذا  ؛ وعل���ى 
بوج���ود اإختالفات حتمي���ة بن الن�شو�س 
املرتجم���ة. الاأح���ّب احلديث ع���ن )اخليانة 
احلتمي���ة يف فع���ل الرتجم���ة( ؛ فه���و لي�س 

اأكرث من تعبر درامي عن حقيقة اأ�شا�شية، 
وبخ���الف هذا احلديث الباأ����س من التاأكيد 

على البديهيات التالية:
- البديهي���ة االوىل: الرتجمة تفاو�س بن 
لغتن )كما يعرّب اأومربت���و اإيكو(، تتنازل 
فيه كّل لغة عن �شيء من كيانها التعبري.

- البديهي���ة الثاني���ة: كّل اإن�ش���ان ل���ه لغت���ه 
الوجداني���ة اخلا�شة الت���ي الت�شبه اأية لغة 

الإن�شان غره.
- البديهية الثالثة: االن�شان الذي اليعرف 
�ش���وى لغة واح���دة يجهل حت���ى لغته االأم 
الأن���ه يفتق���د املرجعيات التي يق���ارن بها – 
وم���ن خاللها – ث���راء ال�شياق���ات النحوية 
والداللي���ة غ���ر التقليدية للغت���ه االأم. هذا 

مايراه غوته.
- البديهي���ة الرابعة: كل ن����سّ مرتَجم هو 
ن�سٌّ مواٍز للن����س االأ�شلي. فكرة املطابقة 
الرتجمي���ة وهٌم خال����س الأ�شباب جوهرية 

العالقة لها مبدى اإحرتافية املرتجم.
- البديهي���ة اخلام�ش���ة: كّل ن����سّ مرتَج���ٍم 
مع���ًا.  واملرتِج���م  املوؤل���ف  ب�شم���ة  يحم���ُل 
الميكن فّك اال�شتب���اك بن اأي ن�ّس مرتَجٍم 

ومرتجمه.
 الميك���ن احلدي���ث جديًا ع���ن الرتجمة يف 
غياب الق���راءة التاأ�شيلية للفعل الرتجمي 
 syntactic وارتباطه بالهي���اكل النحوية
والداللي���ة semantic للغ���ة. اأرى اأّن عامل 
الثقافي���ة  واالنرثوبولوجي���ا  اللغوي���ات 
ج���ورج �شتايرن هو اأف�ش���ل من تناول هذه 
املو�شوعات يف كتابه )بعد بابل: جوانب 

من اللغة والرتجمة(
After Babel: Aspects of Lan-

guage and Translation
 1975 ع���ام  االأوىل  املن�ش���ور يف طبعت���ه 
)وه���و غ���ُر مرتج���ٍم اإىل العربي���ة(. اأم���ا 
اجلوان���ب التقني���ة يف الرتجم���ة فيمك���ن 
الرجوع فيه���ا ملراجع عّدة، منها كتاب )فن 
الرتجم���ة( للدكتور حمم���د عناين، وكتاب 
)ع���ن الرتجم���ة( للفيل�ش���وف الراحل بول 
ريكور، وكتاب���ان للدكت���ور الراحل �شفاء 
)الرتجم���ة  بعن���وان  اأحدهم���ا  خلو�ش���ي، 
التحليلية( واالآخ���ر عنوانه )الرتجمة يف 

�شوء الدرا�شات املقارنة(.
 �شاأتن���اوُل يف الفق���رات املح���ّددة التالي���ة 

تفا�شي���ل مقرتنة بالعمل الرتجمي اأح�شُب 
اأّن كل م�شتغل بالرتجمة البّد اإختربها يف 
عمله ؛ لكن الباأ�س من اال�شارة قبل هذا اإىل 
اأّن الرتجم���ة فعالية عقلية مرتبطة باللغة. 
الاأريد هنا تردي���د العبارة املكرورة من اأّن 
كّل مرتج���م متمّك���ن من اأدوات���ه الرتجمية 
الب���ّد اأن يك���ون مم�شكًا بقي���اد كّل من اللغة 
التي يرتجُم منها واإليها. لن ينفع االم�شاك 
بواحدة منهم���ا فح�شب. هذه بديهية نتفق 

عليها وال�شرورة لتكرارها.
 اأتن���اول قب���ل كل �ش���يء م�شاأل���ة الثق���ة يف 
امل���ادة املرتجمة. كي���ف ال�شبي���ل اإىل ذلك؟ 
�شاأق���ّدُم جوابننْ لهذا ال�ش���وؤال: االأول عام 
ميك���ن اأن جن���د نظ���رًا ل���ه عندم���ا ي�ش���األ 
اأحدن���ا: كي���ف تث���ق بطبي���ب اأ�شنان���ك؟ اأو 
كي���ف تث���ق باأ�شت���اذك اجلامع���ي؟ اأو كيف 
تث���ق باأح���د الباع���ة؟ نت���داوُل كث���رًا مثاًل 
يقول )التجربة اأعظم برهان(. جّرب وقّدرنْ 
نتيج���ة جتربتك. الاأح�شُب اأّن من يغ�ّس اأو 
يك���ذب ميكن اأن ي�شتم���رئ اللعبة اإىل مدى 
النهائ���ي. الب���ّد اأن تتك�ش���ف لعبت���ه املعيبة 
يف نهاية املطاف. �شيق���وُل بع�شنا اأّن لكّل 
مهن���ة اأخالقياته���ا وقوانينه���ا احلاكم���ة ؛ 
لك���ّن هذا اليكفي. ال�شمر احلي والنزاهة 
ال�شخ�شية خ�شائ����س ثمينة هي الفي�شل 
النهائ���ي يف كّل ممار�شة ب�شرية. على هذا 
االأ�شا�س ميك���ن اأن تقراأ ن�شو�شًا مرتجمة 
ج���رى تزكيته���ا من قبل ك���رثة م���ن القّراء 
؛ لك���ّن التزكي���ة وحده���ا التكف���ي: البّد من 
معي���ار �شخ�شي. هنا ننتق���ُل اإىل اجلواب 
الث���اين ل�ش���وؤال: كيف نث���ق يف الرتجمة؟ 
وهذا اجل���واب ذو معي���ار اإجرائي. جّرب 
اأن تاأخذ ن�شًا مرتجمًا وحاول مقارنته مع 
مرجع���ه االأ�شلي، ورمبا االأف�شل )واالأكرث 
�شهولة( هو مقارنة مقالة مرتجمة ملرتجم 
م���ا مع ن�شه���ا االأ�شلي. قّل���ب الرتجمة من 
جمي���ع جوانبه���ا ودّقق يف ال�شي���اق الذي 
اإعتم���ده املرتج���م وكيفية هيكلت���ه للعبارة 
النح���وي  ال�شي���اق  اأدُر����س  املرتجم���ة. 
وال���داليل للعبارة املرتجم���ة والحظ مدى 
ت�شادي���ه م���ع روح العب���ارة االأ�شلية. البّد 
اأن تب���ذل جه���دًا لك���ي تتاأّكد م���ن م�شداقية 
ونزاه���ة عم���ل اأي مرتج���م واإال فلي�س من 
�شبي���ل �شوى الثقة املزّكاة م���ن قبل اأغلبية 

الق���ّراء واملتخ�ش�شن. �شيك���ون من قبيل 
البداهة القوُل اأّن ه���ذه املقاربة االإجرائية 
تتطلب معرفة مقبول���ة باللغة االأ�شل التي 
يرتجم منها املرتجم ال���ذي ُيراُد التاأّكد من 

دّقة عمله.
 ت�شتدعي هذه الروؤية يف الرتجمة م�شاءلة 
لة  وا�شتك�شاف بع����س املو�شوعات املتاأ�شّ
ب���كّل م�شغل ترجمي حقيق���ي. هاُكمنْ بع�شًا 

من هذه امل�شاءالت واال�شتك�شافات:
1. خ�شو�شية الرتجمة االأدبية واختالفها 
ع���ن �شائر الرتجمات: ه���ذه حقيقة موؤكدة 
لي����س من يختلف عليه���ا. الرتجمة االأدبية 
اأك���رث تعقي���دًا م���ن الرتجم���ات يف �شائ���ر 
املو�شوع���ات االأخ���رى ؛ لذا تتطل���ُب جهدًا 
ال�شب���ب  ومق���درة.  ومكاب���دة  وم�شاب���رة 
 – ب�ش���ري  كاإ�شتغ���ال   – االأدب  وا�ش���ح: 
اأك���رث توظيف���ًا للقيم���ة الداللي���ة م���ن القيم 
االأخرى باملقارنة م���ع �شائر املو�شوعات. 
م���ن املتوّق���ع اأن تق���ود ه���ذه احلقيق���ة اإىل 
����س بع����س املرتجم���ن بالرتجمات  تخ�شّ
االأدبي���ة دون �شواها ؛ لك���ن يجب اال�شارة 
تعن���ى  هن���ا  التقني���ة  اال�ش���ارة  اأّن  اإىل 
حتدي���دًا  )ال�شع���ر  االأدبي���ة  بالن�شو����س 
ث���م الن�شو����س االأدبي���ة االأخ���رى( ولي�س 
الدرا�ش���ات االأدبي���ة الت���ي تنتم���ي لقط���اع 
االأعم���ال الفكرية والثقافي���ة العامة. لي�س 
كّل االأدب �شك�شب���ر اأو جوي����س اأو فوكرن 

يف نهاية املطاف.
املعاي�ش���ة  �ش���رورة  مو�شوع���ة   .2
اجلغرافي���ة: ه���ذه اأخدوع���ة يري���ُد بع�ُس 
املتكا�شل���ن اإ�شاعته���ا بق�ش���د ك�ش���ر �شوكة 
املرتجم���ن الواعدي���ن. حّج���ة ه���وؤالء اأّن 
بع����س االعم���ال – وبخا�ش���ة االأدبي���ة – 
تعتم���ُد مفردات الي���درك دالالتها املك�شوفة 
واملبّطن���ة �ش���وى م���ن متّر����س يف العي�س 
بالنطاق���ات اجلغرافي���ة الت���ي ت�ش���ود فيها 
تلك املف���ردات. ه���ذا �شحيح كمب���داأ ؛ لكن 
ك���م حج���ُم االعم���ال الت���ي تلعب فيه���ا هذه 
املف���ردات ال�ش���اذة دورًا موؤث���رًا؟ ث���ّم مل���اذا 
نفرت����سُ اأّن املرتجم اآل���ة روبوتية �شتعرُب 
تلك املف���ردات من غر درا�ش���ة مرجعياتها 
املحلي���ة، واملراجع يف ه���ذا ال�شاأن كثرة. 
املرتج���م النزيه لن يعرب �شيئ���ًا مامل يتاأكد 

من خلفيته اجلغرافية والثقافية.

3. م�شاأل���ة الرتجم���ة ع���ن لغ���ة و�شيط���ة: 
االأ�ش���ل يف الرتجم���ة اأن تكون ع���ن اللغة 
االأ�شلي���ة الت���ي ُكِت���ب به���ا العم���ل ؛ لك���ن 
ميك���ن يف ح���االت خا�ش���ة االإعتم���اد على 
لغ���ة و�شيط���ة. مِل ال؟ ماال�ش���ر يف ذل���ك؟ 
ملاذا نخ�ش���ُر وقتًا ريثم���ا تن�شج الظروف 
املالئمة لرتجمة العمل عن اللغة االأ�شلية؟
4. م�شاأل���ة التخ�ش����س الرتجم���ي: ي���رى 
البع����س اأّن الرتجم���ة االحرتافي���ة يج���ب 
خلريج���ي  ح�شري���ًا  احت���كارًا  تك���ون  اأن 
نا من خربة ممتّدة  اأق�شام الرتجم���ة. تعّلمنْ
�شابق���ة اأّن ال�شغ���ف ه���و ال�ش���رط االأويل 
امل�شّب���ق لكّل عم���ل يتطلُب اإنغما�ش���ًا فرديًا 
يف تفا�شيله الدقيقة ؛ فكيف ن�شمُن توّفر 
هذا النوع من ال�شغف يف خريجي اأق�شام 
الرتجم���ة. ث���ّم اأّن واقع احل���ال ينبوؤنا اأّن 
اأكابر املرتجمن الع���رب ماكانوا خريجي 
اأق�ش���ام ترجمة ؛ بل كانوا متخ�ش�شي لغة 

اإنكليزية يف اأف�شل االأحوال.
5. م�شاأل���ة التخ�ش�س يف احلقل املعريف: 
يفرت����سُ البع�س اأّن كتب الفيزياء اليجب 
وك���ذا  فيزيائ���ي،  �ش���وى  يرتجمه���ا  اأن 
الكيمي���اء وعل���م االجتم���اع والفل�شفة،،،، 
اإلخ. هذا خطل كبر ف�شاًل عن اأنه ينطوي 
عل���ى اأخدوع���ة. ثم���ة ف���رٌق �شا�ش���ع ب���ن 
ترجم���ة عم���ل يف الفيزي���اء ينتم���ي حلقل 
الثقافة اجلمعية العامة وعمٍل اآخر ينتمي 
حلق���ل الكت���ب املرجعي���ة Textbook يف 
الفيزي���اء. �ش���ار الكث���ر م���ن مو�شوعات 
الفيزي���اء )مث���ل ميكانيك الك���م والن�شبية 
ونظري���ة كّل �ش���يء والطاق���ات املتج���ددة 
وتقنية امل�شّغ���رات » النانوتكنولوجي »( 
وكذل���ك مو�شوع���ات ال���ذكاء اال�شطناعي 
معرف���ة  ل���كّل  الالزم���ة  املو�شوع���ات  م���ن 
جمعية عامة، وال�شغف بتلك املو�شوعات 
ه���و الذي يحّدُد َمن املوؤّهل اأكرث من �شواه 
لينه����س بعبء ترجمة تل���ك املو�شوعات. 
اليختاُر مرتجم االأعم���ال العلمية االأعمال 
الت���ي ين���وي ترجمته���ا عبث���ًا اأو بطريق���ة 
كيفي���ة ؛ ب���ل يخت���اُر الكتب الت���ي تخاطب 
العاّم���ة ذوي احل���ّد املقب���ول م���ن الثقاف���ة 
مع الرتكي���ز على تاري���خ العل���م وفل�شفته 

ومنهجيته.
 م���ن املفي���د يف ه���ذا ال�ش���اأن االإ�ش���ارُة اإىل 
اأ�شم���اء معروف���ة م���ن املرتجم���ن الذي���ن 
قّدموا ترجمات متعددة يف حقول معرفية 
خمتلف���ة. ؛ فكان���وا بذل���ك مث���ااًل ترجمي���ًا 
مناظ���رًا للم�شتغل���ن يف حق���ول معرفي���ة 

متداخلة وم�شتبكة.
6. م�شاأل���ة العائ���د امل���ايل م���ن الرتجم���ة: 
الاأح���د يعم���ل يف الرتجمة اإنتظ���ارًا لعائد 
م���ايل جم���ٍز اأو �شهرة منتظ���رة. اأقوُل هذا 
ع���ن معرف���ة دقيق���ة بواق���ع الرتجم���ة يف 
منطقتن���ا العربي���ة. ال�شغ���ف ه���و املحّرك 
االأّول واالأخ���ر لكّل عم���ل ترجمي. توجد 
جوائ���ز مغري���ة للرتجم���ة، ه���ذا �شحي���ح 
؛ لك���ن الاأح���د يعم���ل فق���ط انتظ���ارًا لتلك 
اأكاب���ر  م���ن  كثري���ن  نع���رُف  اجلوائ���ز. 
املرتجمن العرب عا�شوا وغادروا احلياة 
ومل ينال���وا واحدة من تل���ك اجلوائز الأنها 

ماكانت موجودة اأ�شاًل.

ال�ش���وؤال ع���ن التم���رد متوا�ش���ُج مع منط 
ت���راود  وق���د  التفك���ر  ون�ش���ق  احلي���اة 
االإن�ش���اَن الرغب���ُة للتمرد عل���ى املتعارف 
علي���ه واالن�شقاق عن التيار الغالب معلنًا 
بروحي���ة مغام���رة ع���دم االإن�ش���واء اإىل 
الكيان���ات املَُتهالكة غ���َر اأن اال�شتمرارية 
على ه���ذا امل�شل���ك اليتحم���ُل ثمنها �شوى 
من يك���ون �شديد املرا����س.وال ُمغاالة يف 
القول باأنَّ التمرَد نزعُة وجودية متجذرُة 
يف تاري���خ الفك���ر االإن�شاين لك���ن التعرُب 
عن نف�شه���ا اإال من خالل الف���رد ُمتمظهرًة 
يف املواقف واالإكت�شافات وبذلك يختلُف 
التم���رُد ع���ن الث���ورة فاجلم���وُع حم���رُك 
رئي�شي يف احلالة االأخرة.اأكرث من ذلك 
فاإنَّ التمرَد مُيثُل وعيًا نا�شئًا من ال�شعور 
باإكراه���ات الواقع ال���ذي يحكُم بالدوران 
�شم���ن اختيارات حم���دودة لذلك اليكوُن 
املتم���رُد مندجم���ًا �شم���ن م�شاري���ع هادفة 
اإىل مايب���دو يف الظاه���ر حت���وال نوعي���ًا 
ولك���ن يف احلقيق���ة لي����س اإال تغيرًا يف 
اجلزئي���ات وه���ذا دون م�شت���وى توق���ع 
العقلي���ة املتم���ردة اإذن مايك���وُن مبدئي���ًا 
بالن�شب���ة اإىل املتمرد ه���و اأنَّ امللل املوؤقت 
اليحدُد مواقف���ه بخالف الثوري الذي قد 
ين�شُم اإىل تياراٍت راف�شٍة للو�شع القائم 
اإث���ر ال�شع���ور بال�شئم.يق���وُل األبر كامو 
على ل�ش���ان اإحدى �شخ�شي���ات م�شرحية 
"العادل���ون" )الاأح���ب االأ�شخا����س الذين 
ي�شبحون ثوارًا الأنه���م ي�شعرون بامللل( 
وال���كالُم ع���ن التم���رِد ي�شتدع���ي االإ�شارة 

اإىل �ش���رورة اإدراك الف���رق ب���ن التم���رِد 
واملواقف اال�شتعرا�شية واإطالق العنان 
للمظاه���ر الراف�شة من خ���الل امللب�س اأو 
ال�ش���كل يف الواق���ع اأنَّ كل ذل���ك لي����س اإال 
ق�شورًا واأبعد مايكوُن عن حقيقة التمرد.
لع���لَّ مايقول���ُه ال�شاعر اأن�ش���ي احلاج عن 
املتم���رد هو املدخ���ل االأمث���ل لندلف نحو 
مايقدم���ه الكات���ب العراق���ي عل���ي ح�شن 
يف موؤََلف���ه ال�ش���ادر حديث���ًا "املتمردون" 
عن حياة وجتارب اأ�شم���اء اأبت اأن يكون 
ح�شوُرها م�شج���اًل يف املَلعب التقليدي. 
فرباأي �شاحب "ما�شي االأيام االآتية" اأن 
التمرُد �شف���ة الوديع وهو ي�شيق �شدره 
بالظلم لي����س التمرُد غ�ش���ب االأحمق وال 
بغ�ش���اء املبغ����س وال غ���رة احل�ش���ود. 
م�شم���وُن ه���ذه العبارة يذك���رك ب�شقراط 
واحل���الج و جوردانو برون���و وكامو ما 
يتقاط���ُع فيه ه���وؤالُء هو نف����س طامح اإىل 
ك�ش���ف الغطاء ع���ن حقيق���ة كل ماُيقرتُف 
واملقد����س  وال�شريع���ة  االأخ���الق  با�ش���م 

والثورة من املظامل.

الغرام
حلق���ات �شرة علي ح�ش���ن التنف�شُل عن 
الكت���ب الت���ي �شاحبته من���ذ يفاعة عمره 
اإىل اأننْ اأ�شب���َح هذا الع���امل االأثر لي�س له 
بدي���ُل بالن�شبة اإلي���ه وهو م�ش���ارُك فعليًا 
يف تقا�ش���ِم ح�ش���اده املع���ريف م���ع غره 
م���ن املتابعن.ي�ش���ُر �شاح���ب "غوايات 
الق���راءة" يف املقدم���ة اإىل ماي���راه مب���داأً 
يف عملية م�شارك���ة االآخرين يف قراءاتك 
ه���ذه  يف  تنج���َح  اأن  الميكن���ك  فبنظ���ره 
املهم���ة وتتن���اول ع���امل كات���ب م���ن طراز 
تول�شت���وي اأو جيم�س جوي����س اأو ترتاَد 
االأف���ق الفكري ل�شخ�شية �شبينوزا باحثًا 
تك���ننْ  مل  اإذا  الفل�شفي���ة  م�شتندات���ه  ع���ن 

ُمغرم���ًا به���وؤالء كم���ا اأنَّ ماي�ش���رده امل���رُء 
�شفاهًة عن الكت���ب وخطوطها االأ�شا�شية 
الكتاب���ة.الأنَّ  فع���ل  ع���ن  متام���ا  يختل���ُف 
م���ا ي�شج���ُل كتاب���ًة ي���رتُك اأثرًا وق���د يثر 
اإ�شكالي���ة ل�شاحب���ه ح�ش���ب وجه���ة نظ���ر 
فاإنَّ املغامرة يف هذا  "علي ح�شن" لذلك 
املع���رتك الُب���دَّ اأن تك���ون حم�شوبًة.ويف 
اآراء  اإىل  يتط���رُق ح�ش���ُن  ال�شي���اق  ذات 
م�شاه���ر الفكر ب�شاأن دور القراءة فكانت 
ق���راءة األبر كامو الأول كت���اب يف حياته 
ُت�شاهي اخلط���وة يف اأر�س جمهولة كما 
اأنَّ الق���راءة ميك���ن اأن ينقذنا م���ن العبث 
ح�شب اعتق���اد موؤلف "الغريب" وبدوره 
راأي مار�شيل برو�شت يف القراءة وظيفة 
ا�شت�شفائية فاأراد من خاللها التخفف من 
معاناته مع مر����س الربو. ي�شُر �شاحب 
األف���ه كام���ل  م���ا  كورون���ا" اإىل  "مائ���دة 
زهري بعنوان "الغا�شبون" ودور هذا 
الكتاب يف معرفته برموز التمرد اإذ ما اإن 
يت�شف���ح املحت���وى حتى يق���َع نظره على 
�ش���ورة رج���ل ب�شحن���ة تائهة.بجواره���ا 
عبارة مكتوبة ت�شفُح عن وعي حاٍد مبكر 
ال�شع���ارات ومطب التعار�س بن املعلن 
واملُ�شم���ر يف اخلطابات الثورية."اأية 
ث���ورة تتخلى عن ال�ش���رف تتخلى عن 
مبادئه���ا،الأنَّ الث���ورة قب���ل كل �ش���يء 
هي ال�شرف" اإذن كان "الغا�شبون" 

مفتاح���ًا لع���امل املتمردي���ن تنب�شُط 
على �شفحاته حيثيات احلراكات 
الفكري���ة  واملب���ارزات  الغا�شب���ة 
وباكون���ن  مارك����س  ب���ن 
فرن�ش���ا  طلب���ة  ومناه�ش���ة 
التقليدية  واملفاهيم  لالأعراف 
"االإن�ش���ان  كت���اب  اإن  يذك���ُر 
ذو البع���د الواح���د" لهرب���ت 

حلرك���ة  ُملهم���ًا  كان  مارك���وز 

1968 الطالبي���ة يف فرن�شا.والالفُت اإنَّ 
اأبرز من مُيث���ُل التمرَد قد ب���داأ احتجاجه 
م���ن الربمي���ل كان ديوج���ن الكلب���ي غر 
ماأل���وٍف يف �شلوكيات���ه الت���ي ق���د ب���دت 
للبع�س عبثًا ولك���ن غايته من كل مايبدُر 
منه هو االإبانة عن دروب جديدة للعي�س 
لذل���ك كان يبحُث عن االإن�ش���ان يف �شوء 
النهار ما�ش���كًا الفانو����س بيده.كاأنه اأراد 
اإب���الغ معا�شري���ه ب���اأنَّ اجلوه���ر مغموُر 
حتت طبق���ات من املظاه���ر املُ�شللة.ومن 
املعروف عن الكلبي���ن التزهد هذا ف�شاًل 
ع���ن التحل���ي بالتوا�شع،واإع���ادة النظر 
الفل�شفي���ة  االأف���كار  ونح���ت  باملواق���ف 
م���ن م�ش���ادر واقعي���ة حيبة.وماُنِقَل عن 
ب���ن  املُتب���ادل  احل���وار 
ر  �شكند اأ

وديوج���ن يوؤكُد وج���ود التطابق الكامل 
ب���ن من���ط احلي���اة واملبداأ املع���ريف لدى 
ال���ذي كان يوؤم���ن  الفيل�ش���وف ال�ش���ادم 
باأنَّ احلكمة الُب���دَّ اأن توؤدي اإىل الب�شاطة 
الق�ش���وى  واالأمان.والغاي���ة  واحلري���ة 
م���ن املعرف���ة لي�ش���ت اإال حتقي���ق ال�شالم 
ب���وادر  ح�ش���ن  عل���ي  الداخلي.يتن���اوُل 
موج���ة التمرد يف مف�شل اآخر من الكتاب 
م�شاع���ي  اإىل  االإط���ار  ه���ذا  يف  م�ش���رًا 
"اأوزب���ورون"  الربيط���اين  امل�شرح���ي 
عم���اًل  املتم���رد"  "االإن�ش���ان  لتحوي���ل 
تق���دمي  م���ن  اأخ���رًا  م�شرحيًا.ويتمك���ُن 
م�شرحية "انظر اإىل الوراء بغ�شب " يف 
1956 وبذلك اأ�شبَح هذا العمل امل�شرحي 
رم���زًا جلي���ل غا�شب.كما اتخ���ذ �شاحبه 
املوق���ع يف �شف االأيقون���ات املُلهمة لعدٍد 
م���ن املبدعن.وكان���ت ال�شن���وات التي 
العالي���ة  احل���رب  اأعقب���ت 
الثاني���ة قد �شه���دت غليانًا 
فكري���ًا ون�شاأت يف االأجواء 
امل�شحون���ة بروحية راف�شة 
املثخ���ن  العه���د  ه���ذا  اإب���ان 
مذاه���ب  احل���رب  بخ�ش���ارات 
فكري���ة وتي���ارات فني���ة خارقة 

لل�شنن ال�شائدة.

موجة العبث
مم���ا ال�شك في���ه اأن ال�شعور بالعبث 
لي�س جديدًا على الفكر الب�شري،وما 
واج���ه االإن�شان م���ن االأحاجي قد حدا 
به اإم���ا نحو التق�شف وع���دم االجنرار 
وراء االإغ���راءات الت���ي م���ا اإن تنقط���َع 
حت���ى تخل���ف اأ�شباح���ًا هام���دة اأو اختار 
االنغما����س يف امللذات.عل���ى اأي���ِة احلال 
مناح���ي  كل  يف  يتغلغ���ُل  العب���ث  ف���اإنَّ 
االأدبي���ة  االجتاه���ات  احلياة.ويط���ال 

والفني���ة نتيجًة لالنهي���ارات الناجمة من 
ال�شري���ايل  املذه���ب  يك���ن  احل���رب.ومل 
�شوى انطالقة هادفة ل�شياغة لغة جديدة 
توافق ح�شا�شية جي���ل م�شكوٍن بروحية 
اأندريه  مغامرة.يق���ول رائد ال�شريالي���ة 
بريتون عن مدلول هذا امل�شطلح اجلديد 
ه "عب���ارُة نف�شية �شرفة تدُل  مو�شحًا باأنَّ
عربه���ا اإما لفظًا اأو كتاب���ًة اأو باأي طريقة 
اأخ���رى عل���ى الن�ش���اط احلقيق���ي للفكرة 
العق���ل  ميار�شه���ا  رقاب���ة  اأي  غي���اب  يف 
خ���ارج اهتم���ام جم���ايل اأو اأخالق���ي" مع 
اأنَّ املتمرد ح�ش���ب راأي بريتون اليحتاُج 
اإىل االإنتم���اء اإىل االأج���داد. ولك���ن ه���ذا 
اليعن���ي باأنَّ هذه احلرك���ة قد بداأت بدون 
امل�شتن���د بل يعرتف باأنَّ م���ا طالبه رامبو 
بتغي���ر احلياة وم���اكان يري���ده مارك�س 
كل  ال�شع���اران  فه���ذا  الع���امل  بتحوي���ل 
واح���د يف برنام���ج ال�شريالين.اأزيد من 
ذل���ك ف���اإنَّ الفتوح���ات املعرفي���ة ق���د األقت 
ال�شريالي���ة  مب���اديء  عل���ى  بتاأثره���ا 
ف���كان كل م���ن بريتون و�شيلف���ادور دايل 
ميث���الن اإمت���دادًا مل���ا تو�شل اإلي���ه فرويد 
ع���ن موؤث���رات الالوع���ي يف الن�شاط���ات 
الب�شرية.ي�ش���اُر اإىل اأننْ ال�شداقة الفكرية 
جتم���ع ب���ن بريت���ون ولي���ون تروت�شكي 
فاالأخ���ر اإىل جان���ب دوره القي���ادي يف 
ال�ش���ورة البل�شفي���ة وت�شكيل���ه للجي����س 
االأحمر كان منخرط���ًا يف ميدان التنظر 
الربيطاني���ة  الكاتب���ة  الفكري.ت�شج���ُل 
اآيري����س م���ردوخ ح�شوره���ا يف الو�شط 
ع���ن  االأول  كتابه���ا  باإ�ش���دار  الفك���ري 
ج���ان ب���ول �شارت���ر يف 1953 قب���ل ه���ذا 
التاري���خ بت�شع �شن���وات تلتقي ب�شاحب 
الوج���ود والع���دم ومل ُت�ش���دق اأنه���ا اأمام 
فيل�شوفها االأثر.ومن املعلوم اأن �شعبية 
�شارت���ر كانت تفوُق م���ا يحظى به جنوم 

ل���ه  م���ن اجلماهرية.وُيع���زى  ال�شينم���ا 
ال���دور الريادي يف �ش���رف االأنظار نحو 
الفل�شفة بحيث �شاد االعتقاد باأنَّ الفل�شفة 
ُخلق���ت للجمي���ع �شتفرُد م���ردوخ روايتها 
املعنونة ب "حتت ال�شبكة" ملعاجلة فكرة 
التمرد.واأعلنت باأنها �شتظُل تقاتُل حتت 
راي���ة �شارتر.والتوؤم���ن ب���اأدب اليغ�شب 
القارىء.تتابُع االأ�شماُء امل�شاهمة يف يف 
ت�شيكل���ة فكرة التمرد ب���ن دفتي الكتاب.
وبالطب���ع الميك���ُن اأن يفت���َح القو�س على 
مفه���وم التم���رد دون التوق���ف يف حمطِة 
باأ�شط���ورة  �ش���رب  ال���ذي  كام���و  األب���ر 
�شيزي���ف مثاًل حلياة االإن�ش���ان وتخبطته 
يف البح���ث عن املعنى كان كام���و متفردًا 
يف ن�شاأت���ه اإذ عان���ى م���ن املر����س وذاق 
مرارة الفق���ر لكن مع ذلك احتفى باحلياة 
عل���ى طريقته واأدرك مبكرًا ب���اأنَّ االأن�شان 
ي�شبُق املنحوتات االآيدولوجية من حيث 
القيمة واالأهمية.واحلال هذه مل يكن من 
امل�شتغ���رب اأن اليت���َم الرتحي���ب به داخل 
الت�شكي���الت احلزبي���ة.اإىل جان���ب ماور 
ذكره���م اآنف���ًا فاإنَّ م���ا األفه "عل���ي ح�شن" 
برامب���و  ب���دءًا  اأخ���رى  لرم���وز  يت�ش���ُع 
وهرني ميلل���ر ومرورًا باأمي���ل �شيوران 
وجي���ل دولوز وجان جني���ه ولي�س نهاية 
فران�ش���واز �شاغ���ان ويوج���ن يون�شك���و 
وهارولد بنرت ومايجم���ع بن هوؤالء هو 
الرغب���ة يف تقوي����س القواع���د واإيج���اد 
للعب���ة. ومايج���در يف  م�شاح���ة جدي���دة 
ه���ذا املق���ام اأنَّ مايقدم���ه عل���ي ح�شن يف 
موؤلفات���ه يفي���ُد املخت����س والق���ارىء فاإنَّ 
مايتوخ���اه الكاتُب هو ن�ش���ر املعرفة على 
نط���اق اأو�ش���ع. واملتابُع لوح���دات كتابه 
االأخ���ر يتو�شُل اإىل مايتمي���ُز به املتمرُد 
فكري���ًا اإذ اليوكُل اإيل غره مهمة مواجهة 

اأ�شئلة م�شنية بداًل منه

 حيدر المح�سن
مرساة

الليل���ُة مظلمًة واأنا وزوجتي مبل���الن بالعرق، عاريان تقريبًا، و�شقف 
ال�شقة وجدرانها مع االأر�س اال�شمنتية ت�شّع �شخونة تزيد من حرارة 
اجل���ّو، تنهّدت ليلى: »تكّل���منْ معي«. ثم �شاحت بعد قلي���ل: »تكّلمنْ معي 
واإال ف���اإن عقل���ي �ش���وف ي�شيع من���ي«. و�ش���رع ابننا حمم���د بالبكاء، 
وهّزت���ه ليلى ب���ن ذراعيها املبللت���ن بعرقها وعرق���ه. الكهرباء عاطلة 
من���ذ اأك���رث من �شه���ر، ونواف���ذ بيتنا ال�شغ���ر مفتوحة عل���ى م�شتنقع 
املجاري القري���ب. مع تقدم الليل كان اله���واء العطن يتخلل م�شامات 
جلدن���ا لت�شتقر زهامت���ه يف عروقنا واللحم والعظ���ام. "الولد ميوت 
من احلّر واأنت �شاكت". قالت ليلى ملتاعة، الظالم واحلّر والرطوبة، 
باالإ�شاف���ة اإىل التعا�ش���ة التي ترمينا فيها حال���ة االإعواز، والتي لي�س 
له���ا حّل ب�شب���ب �شوء احلّظ امل���الزم، كّل هذا جعل ل�ش���وت معبودتي 
�ش���دى موح�شا، فتخّيلتها عج���وزا جتل�س قرب���ي، وكان �شياء القمر 
ي�شب���غ �شعرها بظالل بي�شاء. الطفل يتعّرق بغزارة، وامراأتي ت�شيل 
عرق���ا، واأن���ا كذلك. القمر ما هو اإال متثال �شاخ����س يف ال�شماء يحكي 
للجمي���ع عن فقرنا واأحزاننا، بينما ي�شّع باأفانن ال�شعادة لالأ�شخا�س 
املوّقري���ن بالغنى يف هذه احلياة الفاني���ة. حدائق غّناء ون�شيم ي�شبه 
ما يلّطف جّو اأهل اجلنة، مع فراهة يف العي�س بكّل معانيها، ونعي�س 
باملقاب���ل نحن الفقراء يف اجلحي���م ونحن اأحياء. بكى الطفل، وكانت 
معبودت���ي تهّوي ج�ش���ده ال�شئيل بثوبها املرم���ي اإىل اجلانب ب�شبب 

احلّر وال�شخونة:
»الذب���اب والبق اليعي�ش���ان هنا. النم���ل الفار�شي وح���ده يتحمل هذا 
اجلحي���م«. قال���ت ليل���ى، وعاد حمم���د اإىل الن���وم بن ذراعيه���ا، وكان 
يبت�ش���م اأثناء نومه. اأمه تئن وتلعن الظ���الم وال�شيف وت�شتم النمل. 
يف تل���ك اللحظة عال اأذان الع�شاء، وفّز الطفل من رقدته، واأخذ يبكي. 
حاول���ت زوجت���ي اأن تر�شع���ه لكنه تقّي���اأ. القمر يف الناف���ذة �شمح لنا 

بروؤية القيء، غّطت رائحته على اأبخرة املجاري الطافحة.

»يبعث لك البالء«.
�شاحت زوجتي به، و�شفعته على وجهه، وقامت حتمله اإىل احلّمام. 
ع���ادت، بع���د اأن �شفع���ت باب احلّم���ام، وكان���ت ت�شتم الظ���الم واحلّر 
والنم���ل الفار�ش���ي. عاد حممد اإىل النوم مبا�شرة بع���د اأن األقمته ليلى 
���د حمامة. مل تك���ن هناك ري���ح وكان  ���د تنهُّ ثديه���ا، وه���و ير�ش���ع، تنهَّ
اح���رتاق لهيب ال�شم���وع وا�شحا وم�شتقرا. ليل���ى تفرت�س احل�شرة 
م���ع ابنها على االأر�س، وكن���ت من�شجما، لوال احل���ّر والعرق الغزير، 
يف انحن���اءات ج�شم���ي و�شط الكر�ش���ي بالقرب من الناف���ذة، اأغم�س 
عين���ي اأحيان���ًا، واأتنف�س بب���طء وانتظام، اأح���اول اأن اأ�شتن�شق هواًء 
في���ه بع����س النق���اوة، واأخرج من ج���ويف اله���واء الق���دمي. اأقول يف 
نف�ش���ي لي�س هناك حدود لالأذى الذي يقع للنا�س يف بلدي. اإن مقدارا 
�شغ���را من االهتمام من قبل احلكومات ب�شعبها يكفي ليبتعد النا�س 
ع���ن التفك���ر بالثورة. وم���اذا عن اخلطف م���ن قب���ل الع�شابات الذي 
يتعّر����س له االأثرياء، وال���ذي اأزال النعمة التي كان���وا يتمتعون بها، 
وكذلك ال�شجن والتوقيف لعامة النا�س، واملعارك بن الع�شائر والتي 
ميك���ن اأن تطال الربيء واملج���رم والقّدي�س وال�ش���اّل. فهل اأنت بعيد 
ع���ن كل هذا وتبتئ����س؟ قلت يف نف�ش���ي، ميكنني بعد ح���ن اأن اأن�شى 
االأوق���ات ال�شعبة، االأوقات ال�شيئة. عندي خم�س واأربعون عامًا. اأمل 
تكن يف حياتي اأوقاتًا حلوة؟ ال ميكن اأن نقول اإىل اجلحيم بكل �شيء 
وكل اإن�شان الأن الكهرباء عاطلة واملجاري طفحت منذ اأيام. اأين ذهب 
ال�شع���ور الغري���ب الذي ي�شيطر عل���ّي عندما ت�ش���ع زوجتي ثديها يف 
ف���م الطفل، وتتح���دث معه ب�شكل جميل. اأفتح عين���ي االآن واأحّدق يف 
باط���ن كفّي وظاهرهما، ال ميك���ن ل�شيء اأن يخفي حقيق���ة اأنهما كانتا 

ترجتفان، ولو قلياًل. لكن لي�س هذا كل �شيء. هتفت بي ليلى:
، قل اأّي �شيء!". »اأنت �شاكت، كيف تطيق هذا احلّر والتتكلم؟ تكّلمنْ

واهتّز كتفها من احلّر فجاأة مثلما لو كان احلّر بردًا!

مثلما لو كان احلّر بردا

»الذباب والبق اليعي�سان هنا. 
النمل الفار�سي وحده يتحمل 

هذا الجحيم«. قالت ليلى، وعاد 
محمد اإلى النوم بين ذراعيها، 

وكان يبت�سم اأثناء نومه.

العي�ش في "ُمفاِعل" ترجمي
ا����س���ت���ك�������س���اف���اٌت وم�����������س�����اءالت ت��رج��م��ي��ة

ماذا يعني اأن تكون متمردًا؟
كه يالن حممد

لطفية الدليمي



املخ���رج امل�س���رحي حيدر منع���ر، حتدث 
خالل ن���دوة االحتفاء بامل�س���رح العراقي، 
قائ���اًل، اإن »ن�س���اأة امل�س���رح يف الع���راق مل 
تختل���ف كثريًا عن ن�س���اأته يف دول العامل 
كاف���ة، حي���ث لعب���ت الكن�س���ية دورًا مهمًا 
يف ظه���ور امل�س���رح العراق���ي، حينما قام 
ق����س عراقي �س���اب ع���ام 1888، برتجمة 
ن�سو�س عدة وتقدميه���ا ب�سكل م�سرحي 
املو�س���ل«،  مدين���ة  كنائ����س  اإح���دى  يف 
واعت���ر منع���ر، اأن ه���ذا "اأم���ر طبيع���ي 
الأن ال�سعائ���ر الديني���ة امل�سيحية تت�سمن 
ع���ددًا كب���ريًا م���ن الفن���ون مث���ل النقو�س 
املتواجدة على ج���دران الكنائ�س فتعتر 
فن���ًا ت�سكيلي���ًا، واأي�سًا الرتاني���م املقد�سة 

تعتر فنا مو�سيقيًا".
واأ�س���اد منعر بع���دد من القام���ات الفنية 
العراقي���ة التي �ساهمت يف تطور امل�سرح 
العراق���ي خ���الل �ستيني���ات و�سبعيني���ات 
وثمانيني���ات القرن املا�س���ي، بعدما اأوفد 
امل�س���رح العراق���ي عددًا كبريًا م���ن فنانيه 

و�سناع���ه اإىل خمتل���ف دول الع���امل لك���ي 
يط���وروا امل�سرح بالتعرف عل���ى اأ�ساليب 
راأ�سه���م  عل���ى  وكان  احلدي���ث،  امل�س���رح 
الفن���ان اإبراهي���م ج���الل والفن���ان حق���ي 
ال�سبلي الذي اأت���ى لنا بامل�سرح الواقعي، 
وب���دري  احلمي���د  عب���د  �سام���ي  واأي�س���ًا 

ح�سون فريد.

م���ن جهته، قال املخرج م���ازن الغرباوي، 
رئي����س مهرج���ان �س���رم ال�سي���خ للم�سرح 
ال�سباب���ي، اإن "اختيار امل�س���رح العراقي 
ك�سي���ف �س���رف ال���دورة ال�سابع���ة، يع���د 
امت���دادًا للعالق���ات امل�سري���ة - العراقي���ة 
املميزة عر التاريخ وبالتحديد يف جمال 
امل�سرح؛ فامل�سرح العراقي له اأياد بي�ساء 

على امل�س���ارح العربية كاف���ة يف املنطقة، 
ال�ساب���ة  االأجي���ال  تعري���ف  م���ن  ب���د  وال 
وال�سغ���رية بتاري���خ م�سارحن���ا العربية 
الت���ي كانت لها �س���والت وجوالت كرى، 
وقدمت ع�سرات الفنانني". يف حني اعتر 
الكاتب امل�سرحي علي عبد النبي الزيدي، 
اأن امل�س���رح العراقي يعد ركنًا اأ�سا�سيًا يف 
الف���ن العرب���ي واخلليجي، م�سي���دًا بدور 
الفناَن���ني يو�س���ف الع���اين وقا�سم حممد 
يف ري���ادة امل�س���رح العراق���ي، م�سيفًا اأن 
الرواي���ات  يح���ول  اأن  ا�ستط���اع  "االأول 
العاملية باأبطالها العامليني الأبطال حمليني 
�سعبيني ي�ستقطب���ون العامة يف ال�سارع، 
اأم���ا االآخر فقد ا�ستطاع النهو�س مب�سرح 
ال���رتاث واملوروث���ات ال�سعبي���ة العراقية 

ويقدمها يف اأعمال م�سرحية خفيفة".
امل�سارك���ة العراقي���ة يف الن�سخة ال�سابعة 
للم�س���رح  ال�سي���خ  �س���رم  مهرج���ان  م���ن 
ال�سبابي هي االأكر غزارة على امل�ستوى 
العرب���ي، حي���ث يك���رم املهرج���ان رمزين 

م���ن رم���وز الف���ن العراق���ي وهم���ا الفنان 
م���ازن حمم���د م�سطف���ى، والفنان���ة زهرة 
ب���دن، كم���ا ت�س���ارك الفنان���ة اآالء ح�س���ني 
كع�سو جلن���ة حتكيم م�سابق���ة العرو�س 
الف���رق  وت�س���ارك  الك���رى.  امل�سرحي���ة 
العراقي���ة بعر����س وحيد، وه���و »خمدة« 
امل�سرحي���ة  العرو����س  م�سابق���ة  �سم���ن 
الكرى وهو من تاألي���ف واإخراج منتظر 
الن�سو����س  م�سابق���ات  ويف  �سع���دون، 
امل�سرحي���ة واالأبح���اث، ي�س���ارك الدكتور 
عل���ي حمم���د عبي���د الكاظ���م يف م�سابق���ة 
»اأب���و احل�س���ن �س���الم للبح���ث العلم���ي«، 
ببحث بعن���وان »�سو�سيولوجية االأمكنة 
وانعكا�ساته���ا يف اأداء املمثل امل�سرحي"، 
اأم���ا يف م�سابقة ي�س���ري اجلندي للتاأليف 
امل�سرح���ي في�سارك الع���راق بن�س »�سادل 
احلياة الطري���ف« يف م�سابقة الن�سو�س 
اأم���ا يف م�سابق���ة الن�سو����س  الطويل���ة، 
الق�س���رية في�سارك العراق بن�سني، وهما 

»دكة غ�سل املوتى« و"�ستون دقيقة".

متابعة املدى

يف الذك����رى ال�سابعة ع�س����رة لتاأ�سي�س منتدى 
ن����ازك املالئك����ة، وه����و املنت����دى الثق����ايف الذي 
يعمل على اإغناء امل�سهد الثقايف العراقي، اأقام 
املنتدى نهاي����ة االأ�سبوع الفائ����ت احتفاال بهذه 

املنا�سبة يف قاعة زها حديد.
ب����داأ االحتف����ال بالن�سي����د الوطن����ي ال����ذي ردده 
اع�س����اء املنتدى وجمه����ور احل�سور، ثم جرى 
افتتاح معر�����س ت�سكيلي، خلد ه����ذه املنا�سبة، 
مطبوع����ات  يت�سم����ن  ب����ازار  افتت����اح  مت  كم����ا 

االحتاد العام للكتاب واملوؤلفني العراقيني.
ثم قراأ امني ال�سوؤون الثقافية باالحتاد ال�ساعر 
من����ذر عبد احلر كلم����ة باملنا�سبة ج����اء فيها: ما 
اأبه����ى اأن نحتف����ي ب�سفينة �سّقت عب����اب البحر، 
متحدي����ة مكابرة لت�س����َل اإىل فناِر االإبداع  بثقٍة 
وثب����اٍت واإمي����اٍن ب����اأن االإ�س����رار عل����ى حتقيق 
اله����دف، ينطل����ُق م����ن اإطاللة م����ن ناف����ذة االأمل 
وحتديات الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل، هكذا 

و�سل����ت ه����ذه ال�سفينة الت����ي امت����ازت باألوان 
ال�ساب����ع ع�س����ر،  اإىل عامه����ا  املبهج����ة  التن����ّوع 
لتوق����د �سمع����ة جديدة حتت عن����وان " مبدعات 
الع����راق.. رحل����ة جم����ال ال تنته����ي" مب�سارك����ة 
باقة م����ن مبدعات الوطن العزي����زات لالحتفال 
الثق����ايف والفني به����ذه املنا�سب����ة القّيمة وهي 

ذكرى تاأ�سي�����س منتدى ن����ازك املالئكة الثقايف 
يف االحت����اد العام لالأدباء والكّتاب يف العراق، 
الذي �سعى اإىل تقدمي روؤى وجتارب وفعاليات 

امتازت باجلدية والتنوع وثراء االإبداع. 
اإن اتخ����اذ ا�س����م ن����ازك املالئك����ة للملتق����ى ج����اء 
دااًل عل����ى ال�سخ�سّي����ة املتمي����زة له����ذه القام����ة 

الكب����رية التي يفخر بها العراق رائدًة من رواد 
ال�سعر احلر وق�سي����دة التفعيلة يف العراق مع 
الكبريي����ن ب����در �ساك����ر ال�سياب وعب����د الوهاب 
البيات����ي، وكذل����ك مثقفًة لها ب�سمته����ا اخلا�سة 
اإىل  اإ�ساف����ة  والثقافي����ة،  املدني����ة  احلي����اة  يف 
تع����دد مواهبها يف النق����د واملو�سيقى والكتابة 
الق�س�سي����ة، ف�ساًل ع����ن انتمائه����ا لعائلة مثقفة 
مبدع����ة عرفت بعطائه����ا وقيمته����ا املعرفية يف 

حقبة �سعبة من تاريخ العراق املعا�سر".
بع����د ذل����ك ق����راأت اأمين����ة العالق����ات الدولية يف 
االحت����اد ال�ساع����رة غ����رام الربيع����ي كلم����ة جاء 
فيها: م�ساء  ن�س����وي ابداعي  بامتياز، ت�سنعه 
الي����وم املحبة الكامل����ة والعمل املثاب����ر، ل�سنع 
زمن م����ن ال�سعادة املاأهول����ة باالأماين الكبرية، 
وف�سح����ة م����ن �س����وء الغد ال����ذي حتمل����ه روؤانا 
وه����ي تتج����اوز  كل اإرث  الواق����ع ال����ذي اأثق����ل 
طموحن����ا يف �سناع����ة حي����اة تلي����ق باملبدع����ة 
العراقية والثقافة ب�سكل اأكر، فكل حماوالتنا 
للرف�����س بحمالتن����ا ال�سلمي����ة والثقافي����ة ولغة 

االأدب وخمتلف الفنون.
وا�ساف����ت: ول����د ه����ذا املنت����دى من رح����م اأفكار 
مبدع����ات متيزن باالإب����داع، لياأخذ �سوت املراأة 
املبدع����ة مكانت����ه يف امل�سه����د الثق����ايف بدعم من 
اأمني االحت����اد ال�سابق ال�ساع����ر الراحل الفريد 
�سمعان واأكمل دعمه احلا�سر ال�ساعر ابراهيم 
اخلي����اط والي����وم ي�سانده ويدعم����ه بكل حمبة 
واخال�����س وهمة واإيث����ار اأمني حمبتن����ا وهذا 
ال�سرح العظيم ال�ساعرعمر ال�سراي  لتن�سوي 
اإلي����ه اأ�سم����اء كب����رية، وتك����ر بحج����م اأحالمنا 
لت�ستمر امل�سرية عرنا اإىل من �سيم�سك به بكل 
جم����ال معهود ومرتقب، فما هي اإال ا�ستكماالت 

لن�سج االإبداع.
"ه����ذا املنتدى ال����ذي اأ�سبح على مرمى حمبة 
و�س����وق كل مبدعاتن����ا العراقي����ات والعربيات 
وكب����ري  ت����ام  بتوا�س����ل  املغرتب����ات  وحت����ى 
واعتزاز، يحملن����ا امل�سوؤولية االأكر واالأخطر 
لتقدمي كل ما ه����و مميز وجديد ومثري يوؤاخي 

كل جماالت االبداع".

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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�س���در عن دار امل���دى كتاب وعد الفجر للكات���ب الفرن�سي رومان 
غاري والذي يروي فيه ق�سة طفولته و�سبابه مع والدته املمثلة 
الرو�سي���ة ال�سابق���ة، تلك املراأة، التي ق���ررت اأن جتعل من ابنها 
حمور حياتها الوحيد.. رومان غاري وا�سمه احلقيقي "رومان 
كا�س���و" روائي فرن�سي ولد ع���ام 1914 يف ليتوانيا. وت����ويف 
ع���ام 1980 بباري�س. اختري �سمن اأف�س���ل خم�سني روائيًا يف 
الق���رن الع�سري���ن، ح���ازت روايته "وع���د الفجر" عل���ى املركز 
الثالث���ني، ال ي���زال مث���ار اهتم���ام الفرن�سيني من حي���ث قراءة 
اأعماله الروائية وكذلك االطالع على �سخ�سيته املحرية. وهو 
الروائ���ي الوحيد الذي ح�سل من بني كل الكّتاب، على جائزة 

غونكور مرتني.

يف كل حديث عن التنمية 
والبناء يف بلدان العامل، اأذهب 
باجتاه رفوف مكتبتي الأبحث 

عن مذكرات باين �سنغافورة 
احلديثة "يل كوان" والكتاب 

بعنوان "من العامل الثالث اإىل 
العامل االأول".. يعرف جميع 

القراء االأعزاء اأن �سنغافورة ال 
تزال على قائمة الدول االأكر 

تطورًا ونه�سة اقت�ساديًا، 
وكانت هذه اجلزيرة ال�سغرية 

قبل ما يقارب ال�ستني عامًا 
جمرد م�ستنقع للبعو�س، يف 
ذلك الوقت وقف "يل كوان" 

و�سط قّبة الرملان ال�سنغافوري 
ليعلن اأنهم ال ي�ستطيعون ت�سديد 

الرواتب ملوظفي الدولة، ثم 
ًا ي�سّم ت�سوره لبناء  ُيخرج ملفًّ

دولة قوية �سعارها "بناء جمتمع 
عادل ولي�س جمتمع رعاية 

اجتماعية" .
�سيقول البع�س؛ يارجل مالك 

تقّلب ب�سفحات الكتب وال 
تريد اأن تالحق املثري وتلقي 

ال�سوء على احلا�سر يف دولة 
موؤمنة مثل العراق توقف 

احلال فيها عند عبقرية النائب 
مثنى ال�سامرائي الذي حتول 

من متهم اإىل رئي�س كتلة 
يناق�س م�ستقبل العراق بكل 

اأريحية؟. يا�سادة، احلا�سر يف 
العراق يخرنا اأ�سحابه اأْن ال 
مكان لبناء مدن حديثة، واإمنا 
الت�سجيع على اال�ستيالء على 

االأرا�سي الزراعية، والت�سفيق 
للمتجاوزين، وبداًل من اأن نبني 

مدنًا ع�سرية تليق باملواطن 
العراقي، اأخرناه اأن عليه اأن 

يعي�س �سعيدًا يف الع�سوائيات. 
يف مذكراته يكتب يل كوان: 

يرتكز  ال�سخ�سي  هاج�سي  "كان 
بالدرجة االأوىل على اإعطاء 

كل مواطن ح�سة يف الوطن 
وم�ستقبله.اأردت جمتمعًا ميلك 
كل فرد فيه م�سكنه". ومي�سي 
لريوي لنا حكايته مع ال�سكن 

لكل مواطن فيقول اإنه بعد 
ت�سلمه لل�سلطة، عام 1965م، 

قرر اأن يبني بيوتًا ينتقل اإليها 
ذوو الدخل املحدود، لكن هوؤالء 
رف�سوا التخلي عن نهج حياتهم 

وعي�سهم يف بيوت بنوها على 
اأر�س ال ميلكونها، وعندما قررت 

الدولة نقلهم اإىل �سقق حديثة 
تغري منط حياتهم "اإن الغريزة 
الب�سرية تدفع االإن�سان اإىل حب 

التملك. وبعدما اأ�سبح للنا�س 
بيوتًا حديثة �ساروا يحر�سون 
عليها وينظمون حياتهم بدقة".

اأما عن الف�ساد فيخرنا اأن 
احلكومة كان قرارها االأول 

الرتكيز على احليتان ال�سخمة 
والل�سو�س الكبار وي�سري اإىل 
اأن اأهم تغيري فاعل اأجراه عند 

ت�سلمه ال�سلطة هو التاكيد على 
مبداأ "من اأين لك هذا؟" ولهذا 

قرر ال�سماح للمحاكم باأن تتعامل 
ب�سدة مع البيانات التي تثبت اأن 

امل�سوؤول يعي�س حياة تتجاوز 
حدود اإمكانياته املادية، اأو 

اأنه ميلك عقارًا ال ي�سمح دخله 
ب�سرائه، كدليل دامغ على اأنه 

تقا�سى ر�سوة.
كّل العامل ينظر اليوم اإىل العراق 

وي�سعر باالأ�سى على بلٍد كان 
يراد له اأن يلتحق بقطار الع�سر، 
فارتّد بهّمة خطب �سيا�سييه، اإىل 
الوراء، اإىل جمرد دولة ت�سحك 
على املواطنني بوعود اأطلقتها 
احلكومات منذ 2003 وحتى 
حلظة كتابة هذه ال�سطور عن 

م�ساريع وهمية يف االإ�سكان 
والتنمية وال�سحة والتعليم .

نحن ا�شحاب الف�شل!!

وعد الفجر

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا الي���وم )االأربعاء( اأن 
درجات احل���رارة مقاربة ملعدالتها ليوم اأم�س يف بغداد والعديد من املحافظات، واأن اجلو 

�سيكون غائمًا وممطرًا يف معظم  مناطق البالد.
C°  17 -C°  26  / النجف      C°  14 -    C° 19   /اأربيل

C°  17 -C°  30  / الب�سرة      C°  12 -    C° 24  /بغداد

C°   14 -C°  23  / الرمادي         C°  14 -   C° 18/املو�سل

�سميث  وي��ل  وجهها  التي  "املدوية"  ال�سفعة  ت��زال  ال 
اآذار/ يف  االأو�سكار  حفل  خ��الل  روك  كري�س  لزميله 
وال��زم��الء  اأعماله  م�سري  ح��ول  تقلقه   ،2022 م��ار���س 
الذين �ساركوا معه فيها، فقد اأكد املمثل االأمريكي ويل 
م�ستعدا  يكون  ال  قد  اجلمهور  اأن  يعرف  اأن��ه  �سميث 
لفيلمه  ال��رتوي��ج  اأث��ن��اء  وذل���ك  ال�سا�سة  على  ل��روؤي��ت��ه 
االول  كانون   9 يف  �سي�سدر  الذي  "التحرر"،  اجلديد 
 Fox املقبل.واعرتف النجم العلمي خالل لقاء مع قناة
5 باأن ما ح�سل معه يف حفل االأو�سكار قد يكون غرّي 
فيلمه  اجلمهور  فيها  ي�ستقبل  اأن  ميكن  التي  الطريقة 
"معاقبة"  اإىل  اأفعاله  توؤدي  اأال  اأمله  القادم، معرا عن 

الفيلم ككل.
كما قال: "ال�سيء الوحيد الذي يقلقني فريقي بالعمل، 
ب�سبب  باأكمله  الفيلم  فريق  معاقبة  تتم  ب��اأال  اأمنيتي 

اأفعايل".

دورة  االول  ال��دويل  ال�سينمائي  �سومر  مهرجان  رئي�س  اأعلن 
املخرج الراحل �ساحب حداد نزار �سهيد الفدعم عن فوز املخرجة 
الزمان"  اآخ��ر  "حتى  فيلم  عن  االخ��راج  بجائزة  �سويخ  يا�سمني 
عبد  للمخرج  فيلم  اف�سل  "ال�سيف" بجائزة  فيلم  وفوز  اجلزائر، 
اىل  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  جائزة  وذهبت  م�سر،  الباجوري  ال��ه��ادي 
فيلم "االعرتاف" للمخرج با�سل اخلطيب �سوريا. وتكونت جلنة التحكيم من 
وفاز  �سلوم.   كاظم  ال�سينمائي  والناقد  البي�ساين  ود.حكمت  نعيم  د.اقبال 
"ال�سيف"  فيلم  عن  ال�ساوي  خالد  الفنان  اأول  دور  ممثل  اف�سل  بجائزة 
م�سر. وذهبت جائزة اف�سل ممثلة دور اول اىل املمثلة  ال�سلوفاكية  كاميال 
ميرتا�سوفا. عن دورها يف فيلم "لويل باراديكا".   ومنحت جلنة حتكيم 
ود.حيدر  ال�سحن  د.�سالح  من  تاألفت  والتي  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
فيلم  اأف�سل  ج��ائ��زة  ال�سيد  حممود  طالب  وامل��خ��رج  الع�سكري  في�سل 
وثائقي منا�سفة بني فيلم  "اإله االأغنية" للمخرج عارف حممدي كندا، 
وفيلم "املن�سيون" للمخرج طارق بدر االردن، ومنحت جلنة التحكيم 
ال�سلوفاكي  للمخرج  جيدة"  بطريقة  "موت  لفيلم  خا�سا  تنويها 

و�سلوفاكيا. انكلرتا  من  م�سرتك  انتاج  كروبا" وهو  "توما�س 

�سفعة الأو�سكار تطارد 
ويل �سميث ويتمنى 

عدم معاقبته 

 30 November 2022

العراقي امل�شرح  م�شرية   على  ال�شوء  ال�شيخ"  ي�شلط  �شرم  "مهرجان 

احتفى مهرجان �سرم ال�سيخ الدويل 
للم�سرح ال�سبابي، برموز امل�سرح 

العراقي، �سمن فعاليات دورته 
ال�سابعة اجلارية، للحديث عن م�سرية 

ما يقرب من 135 عامًا على ن�ساأة 
امل�سرح العراقي، ودوره وتاأثريه يف 

املنطقة العربية بح�سور رموز الفن 
العراقي املعا�سر، من بينهم الفنان 

مازن حممد م�سطفى، والفنانة زهرة 
بدن، والفنانة اآلء ح�سني، والفنان 

جبار جودي نقيب الفنانني العراقيني، 
وعدد من الكتاب والنقاد واملوؤرخني 

العراقيني.

خالد ال�ساوي يفوز بجائزة 
�سينمائية عراقية 

منتدى نازك املالئكة يحتفل مبرور 17 عامًا على تاأ�سي�سه

النباتي،  الغذائي  النظام  اأن  جديدة  درا�سة  اأك��دت 
الغني باخل�سراوات واحلبوب الكاملة واملك�سرات 
االإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  وال��ب��ق��ول��ي��ات، 
اخلم�س.  من  باأكر  الرجال  لدى  االأمعاء  ب�سرطان 
ووفقًا ل�سحيفة »الغارديان« الريطانية، فقد �سملت 
على  اأعمارهم  تزيد  رج��ل،  األ��ف   80 نحو  الدرا�سة 
ال��ذي  الغذائي  النظام  ع��ن  �سوؤالهم  مت  ع��ام��ًا،   60
يتبعونه ب�سكل يومي وكمية االأطعمة ال�سحية التي 
الكاملة،  احلبوب  اأهمها  ومن  يوميًا،  ي�ستهلكونها 
والفواكه، واخل�سراوات، واملك�سرات، والبقوليات 
مثل العد�س واحلم�س. ووجدت الدرا�سة اأن اأولئك 
النباتية  االأطعمة  من  كبرية  كميات  تناولوا  الذين 

اأقل بن�سبة 22 يف املائة  ال�سحية كان لديهم خطر 
تناولوا  مبن  مقارنة  االأمعاء  ب�سرطان  لالإ�سابة 

كميات قليلة منها. وللمقارنة، اأجرى الباحثون 
�سيدة،  األف  اأكر من 90  نف�سها على  التجربة 
نف�سها،  النتيجة  اإىل  يتو�سلوا  مل  ولكنهم 
الغذائي  النظام  بني  الرابط  اأن  اإىل  م�سريين 

االأمعاء  ب�سرطان  االإ�سابة  وخماطر  النباتي 
كان اأو�سح بني الرجال. وقال موؤلف الدرا�سة، 
اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج  »ت�سري  كيم:  جيي 
اإىل اأن اتباع نظام غذائي �سحي نباتي يرتبط 

االأم��ع��اء  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة  خطر  بانخفا�س 
ب�سكل ملحوظ«. 

النظام الغذائي النباتي قد يخف�ض خطر اإ�سابة 
الرجال بال�سرطان  

اأديل و�ساكريا ت�ستوحيان 
اأغنياتهما من معاناتهما 

 مهند هادي 
الم�سرحي،  وال��ك��ات��ب  ال��م��خ��رج 
"خالف"  م�����س��رح��ي��ت��ه  ف������ازت 
م�سرحي  ن�س  اف�سل  ب��ج��ائ��زة 
الم�سرحي،  االردن  مهرجان  في 
واخراجه  تاأليفه  من  الم�سرحية 
الرزاق و�سها  وتمثيل هيثم عبد 
تتناول  حبيب.  ومرت�سى  �سالم 
ال��م�����س��رح��ي��ة ح��ك��اي��ة ال��خ��الف 
ال����ذي ي���دب ب��ي��ن االأ����س���رة قبل 
اأنَّ  اإذ  عودته  وبعد  االبن  هجرة 
�سخ�سيته تختلف في الحالتين.

المجيد  عبد  محمد   
روؤوف

المترجم والباحث، �سدر له كتاب 
والترجمة"،  اللغة  "في  بعنوان 
يتناول من خالله  حقل الترجمة 
من  ولي�س  متعددة  جوانب  من 
جانب واحد مثلما اعتادت الكتب 
اأن  الترجمة كما  التي تبحث في 
ال��م��وؤل��ف اأ���س��ف��ى ع��ل��ى ال��ك��ت��اب 
متميزا من خالل تجربته  طابعا 
الطويلة في الترجمتين الفورية 

والتحريرية.

 ح�سين المخزومي
�سعرية  جل�سة  ي��دي��ر  ال�����س��اع��ر، 
في  ال�سباب  اأدب  ن��ادي  يقيمها 
َّ��اب  لالأدباء والكت��� العام  االتحاد 
في العراق ي�سارك فيها ال�سعراء 
ع��ل��ي اإب���راه���ي���م ال��ي��ا���س��ري من 
ح�سن  محمد  وال�ساعر  الب�سرة 
م���ن ����س���ام���راء. ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ق��ام 
قاعة  في  االربعاء  اليوم  �سباح 
ال��ج��واه��ري ف��ي ات��ح��اد االدب���اء 

والكتاب. 

اأطلق على  اأن اجلمهور  "30" من مرحلة طالقها، حتى  األبومها االأخري  اأغاين  اأديل  قد ا�ستوحت املطربة 
واأبرزها  اأغ��اين  عدة  يف  املرحلة  هذه  يف  لها  وجت��ارب  اأفكار  عدة  وك�سفت  الطالق"،  "األبوم  األبومها 
اإنها نفذت االألبوم على مدار 3 �سنوات مل�ساعدة ابنها ال�سغري على  اأديل  "�سهل علي"، وقالت  اأغنية  

الع�سرينيات  االألبوم، عندما يكون يف  له من خالل هذا  اأ�سرح  اأن  "اأردت  فهم ق�سة طالقها، وقالت: 
اأو الثالثينيات من عمره من اأنا وملاذا اخرتت طواعية تفكيك حياته كلها �سعيًا وراء �سعادتي.. كنت 
اأغني اأ�سياء مل اأكن حتى اأدرك اأنني كنت اأ�سعر بها اأو اأفكر فيها". فيما اأعادت النجمة �ساكريا ق�سة 

انف�سالها عن جريارد بيكيه اإىل الواجهة بعد طرحها فيديو كليب "مونوتونيا" والذي يعتر اأول عمل 
لها بعد انف�سالها عنه، وظهرت يف الكليب بعدة لقطات موؤثرة ربط اجلمهور بينها وبني ما حدث يف حياة 

�ساكريا يف الفرتة االأخرية، ومنها م�ساهد انك�سار قلبها وظهورها باكية يف عدة لقطات، باالإ�سافة اإىل اإ�سارتها 
لعي�سها احلياة بدون قلب، وكذلك لربط اجلمهور بني مالب�س املودل الذي ظهر يف الكليب وبني مالب�س ظهر 

بها جريارد بيكيه �سابقًا يف اإحدى كليبات �ساكريا.
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