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" 300دار ومليون عنوان
يف معر�ض العراق الدويل للكتاب
 بغداد /املدى
حددت م�ؤ�س�س ��ة املدى للإع�ل�ام وللثقافة
والفن ��ون ،كان ��ون الأول املقب ��ل ،موع� �دًا
الفتتاح معر�ض الع ��راق للكتاب ،حتت عنوان دورة
"مظفر النواب" ،مب�شاركة  300دار من  21دولة.
وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة ،يف بي ��ان �أن "العا�صم ��ة بغ ��داد
حتت�ض ��ن للف�ت�رة م ��ن  19 – 9كان ��ون الأول املقبل،
معر� ��ض الع ��راق ال ��دويل للكت ��اب ،دورة (مظف ��ر
النواب)" ،م�ضيفة "ويق ��ام املعر�ض ،برعاية رئي�س
جمل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي وبالتعاون مع
وزارة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار وبالتن�سيق مع

7
لطفية الدليمي
تكتب عن الفال�سفة
احلقيقيني يف ع�صرنا

فار�س كمال نظمي يكتب:
م�سودة قانون جرائم
ُ
و�شرعنة القمع
املعلوماتية
ال�سيا�سي

6

جمعية النا�شرين والكتبي�ي�ن العراقيني ،على �أر�ض
معر�ض بغداد الدويل يف املن�صور".
و�أو�ض ��ح البيان �أنه "�سي�شارك يف املعر�ض �أكرث من
 300دار ن�ش ��ر من  21دولة عربي ��ة واجنبية وت�ضم
�أجنحته نح ��و مليون عنوان يغطي خمتلف امليادين
املعرفية واالبداعية والفنية".
وتابع "يفتتح املعر� ��ض �أبوابه يف متام ال�ساعة 10
�صباحً ا وي�ستم ��ر �إىل ال�ساعة  10م�سا ًء خالل االحد
ع�شر يو ًم ��ا ،و�سيحت�ضن ع�ش ��رات الفعاليات الفنية
والثقافي ��ة والإعالمي ��ة ،ب�ضمنه ��ا �أم�سي ��ات الرق�ص
ال�شعب ��ي والغناء وال�شع ��ر ،بالإ�ضاف ��ة �إىل طاوالت
حواري ��ة ون ��دوات يف مو�ضوع ��ات متنوع ��ة ،كم ��ا

�ست�شارك فيه ،ع�شرات ال�شخ�صيات الفنية والثقافية
العراقية والعربية".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "املعر� ��ض �سيق ��ام يف خم�س
�صاالت كب�ي�رة ،ويخ�ص�ص ال�شارع الذي يف�صل بني
ال�ص ��االت للكتبي�ي�ن وباع ��ة نوادر الكت ��ب يف �شارع
املتنبي ،و�أف�ضل املقاهي املعروفة يف البلد".
و�أك ��دت امل�ؤ�س�س ��ة �أن "�إدارة املعر� ��ض اتخ ��ذت
�إج ��راءات احرتازي ��ة م�ش ��ددة للوقاي ��ة م ��ن جائحة
كورونا ،حيث �ستوفر الكفوف والكمامات بالإ�ضافة
اىل بواب ��ات تعف�ي�ر ذكي ��ة واجه ��زة لتعقي ��م الهواء
داخ ��ل ال�صال ��ة ،م ��ع و�ض ��ع اال�ش ��ارات واملل�صق ��ات
اخلا�صة بالتباعد االجتماعي".

جانب من معر�ض �أربيل الدويل للكتاب  ..ار�شيف (عد�سة  :حممود ر�ؤوف)

بال�سخارت �أمام جمل�س الأمن:
املحا�ص�صة تعيق التقدم يف العراق

دعا الوزراء �إىل االهتمام بامل�شاريع اال�ستثمارية

الكاظم��ي :لدين��ا م�ش��كالت فـ��ي قان��ون االقرتا���ض

 بغداد /املدى

 بغداد /املدى

و�صف ��ت ممثل ��ة الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق جينني
بال�سخارت ،يوم �أم�س ،الو�ضع االقت�صادي يف العراق بـ"املقلق".
وقال ��ت بال�سخارت يف �إحاطتها ملجل�س الأمن الدويل ،التي تابعتها (املدى)
�إن "الو�ضع االقت�صادي يف العراق مقلق وننتظر تطبيق الورقة الإ�صالحية
عن طريق االتفاق بني احلكومة والربملان والأطراف ال�سيا�سية".
و�أ�شارت �إىل �أن "املحا�ص�صة واملح�سوبية تعيق التقدم يف العراق" ،م�ؤكدة
عل ��ى �ض ��رورة "معاجلة ه ��ذا امللف ب�ش ��كل عاج ��ل لتحقيق �آم ��ال وتطلعات
�شع ��ب العراق" .و�أ�ضاف ��ت� ،أن "ال�سي ��د ال�سي�ستاين اكد �أهمي ��ة الت�صويت
يف االنتخاب ��ات بحري ��ة ودون �أي �ضغ ��وط ،و�ش ��دد على �ض ��رورة النزاهة
وال�شفافية واملراقبة" ،م�شددة عل ��ى وجوب "بقاء اال�ستعدادات االنتخابية
خالية من التدخل ال�سيا�سي يف جميع املراحل".
و�أب ��دت ممثلة الأمني العام للأمم املتح ��دة يف العراق" ،ترحيبها بانخفا�ض
الهجم ��ات عل ��ى البعث ��ات الدبلوما�سية".وبخ�صو�ص اتف ��اق اربيل -بغداد
بخ�صو� ��ص �سنجار ،ا�شارت اىل ان "اتفاق �سنج ��ار �سي�سرع �إعادة الإعمار
وحت�س�ي�ن تقدمي اخلدمات العام ��ة يف الق�ضاء" .و�أ�ضاف ��ت ان "املفاو�ضات
بني بغداد و�أربيل تعيقها نقاط د�ستورية ت�ضر بجهود حل الق�ضايا العالقة".

�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء،
م�صطفى الكاظمي ،وجود م�شكالت
و�أخط ��اء يف قان ��ون االقرتا� ��ض ،فيم ��ا دع ��ا
ال ��وزراء اىل االهتمام ب�شكل كب�ي�ر بامل�شاريع
اال�ستثماري ��ة لتوفري فر�ص العم ��ل والإعمار.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لرئا�سة ال ��وزراء يف
بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن ��ه "لدينا

حما�سة القوى امل�ؤيدة لإقالة رئي�س الربملان تت�ضاءل
 بغداد /حممد �صباح
بع ��د ان�سحاب �أربع ��ة نواب موقعني عل ��ى �إقالة
رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د احللبو�سي من
�أ�صل  37نائبا ،ت�ضاءلت حما�سة القوى ال�سيا�سية الداعمة
واملتبني ��ة للتغي�ي�ر ،وب ��ات بع�ضه ��ا يحذر م ��ن الدخول يف
"متاهة" قبل خو�ض االنتخابات الربملانية املبكرة املتوقع
�إجرا�ؤه ��ا الع ��ام املقب ��ل .ورغم ه ��ذا االنعط ��اف يف موقف
الكث�ي�ر من النواب والكتل النيابي ��ة �إال �أن اجلبهة العراقية
املتبني ��ة ملو�ض ��وع الإقال ��ة مازال ��ت تتفاو�ض وحت ��اور مع

ع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وطرحت
�أربع ��ة �أ�سماء مر�شحة خلالف ��ة احللبو�سي .وي�ؤكد حممود
امل�شه ��داين ،رئي� ��س جمل�س الن ��واب الأ�سب ��ق يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "هن ��اك �شب ��ه اتفاق ع ��ام بني خمتل ��ف القوى
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �ض ��رورة التهدئة وع ��دم الت�صعيد يف ظل
ه ��ذه الظ ��روف الراهن ��ة التي مير به ��ا الع ��راق" ،مبينا �أن
"بع�ض الأطراف تنظر �إىل مو�ضوع الإقالة يف هذا الوقت
بال ��ذات على ان ��ه �سيدخلنا يف متاه ��ة و�إرباك قب ��ل �إجراء
االنتخابات الربملانية املبكرة".
 التفا�صيل �ص2

م�ش ��كالت يف قانون االقرتا� ��ض وهو ينطوي
عل ��ى بع� ��ض الأخط ��اء ،ولدين ��ا اجتماع ��ات
م�ستمرة مع الربملان ملعاجلتها".
و�شدد الكاظمي عل ��ى "تعظيم �إيرادات الدولة
من ��ذ بداية ت�شكي ��ل احلكومة والت ��ي يجب �أن
يقابلها تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني".
يف م ��ا يخ� ��ص اال�ستثم ��ار ق ��ال الكاظم ��ي �إن
"احلكوم ��ة حري�ص ��ة عل ��ى ت�سهي ��ل جمي ��ع
الإج ��راءات للم�ستثمري ��ن ،وعل ��ى ال ��وزراء

االهتمام ب�شكل كب�ي�ر بامل�شاريع اال�ستثمارية
لتوفري فر�ص العمل والإعمار وتن�شيط جميع
القطاعات احليوية".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،بح ��ث الكاظم ��ي خ�ل�ال
ا�ستقبال ��ه امل�ست�ش ��ار اخلا� ��ص ورئي�س فريق
التحقيق التابع للأمم املتحدة لتعزيز امل�ساءلة
عن اجلرائ ��م املرتكبة من جان ��ب داع�ش كرمي
�أ�سع ��د �أحمد خان ،جهود توثيق جرائم تنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي الت ��ي ارتكب ��ت يف العراق،

اعرتاف نادر بدور طهران يف �إدمان �شباب الب�صرة

ملف املخدرات 100 :تاجر متنفذ
ممرا مائ ًيا مع �إيران �أغرقت البلد
وً 50
 بغداد /متيم احل�سن
لأول م ��رة تع�ت�رف حكوم ��ة
عراقي ��ة بع ��د  ،2003ب ��ان
طه ��ران ه ��ي م�ص ��در رئي� ��س لتوري ��د
املخ ��درات اىل البالد ،بع ��د �سل�سلة من
الت�صريح ��ات الر�سمي ��ة املموه ��ة بهذا
ال�صدد ،او التي يرتاجع عنها ا�صحابها
بعد ذلك لأ�سباب غري معروفة.
وك�ش ��ف قائ ��د عملي ��ات الب�ص ��رة اكرم
�ص ��دام ،ان ��ه تلق ��ى توجيه ��ات م ��ن
احلكومة االحتادي ��ة بـ"اغالق" ممرات
مائي ��ة عل ��ى �ش ��ط الع ��رب م ��ع اي ��ران،
ت�ستخ ��دم لـ"جت ��ارة املخ ��درات" ،فيما

يق ��در اجم ��ايل م�ساح ��ة املم ��رات التي
ت�ستخ ��دم يف تلك التج ��ارة بنحو 100
كم.
وحتول ��ت الب�ص ��رة يف االع ��وام الـ10
االخ�ي�رة ،اىل مم ��ر رئي� ��س لنق ��ل
املخ ��درات اىل باق ��ي املحافظ ��ات ،كما
ارتفع فيه ��ا عدد املدمن�ي�ن اىل اكرث من
� 3آالف ف ��رد ،واك�ث�ر م ��ن  1000تاج ��ر
باملعتقالت.
يق ��ول ام�ي�ن وه ��ب ،وه ��و ع�ض ��و يف
جمل�س حمافظة الب�ص ��رة (املنحل) يف
ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ،ام� ��س ،ان "50
ممرا مائي ��ا يربط بني اب ��ي اخل�صيب،
جنوبي الب�صرة ،و�شط العرب باجتاه

ايران ،ي�ستخدم يف جتارة املخدرات".
واغلب املمرات التي جتري فيها جتارة
املخدرات حتت غطاء "�صيد اال�سماك"،
غري مراقبة وال توجد فيها قوات امنية
او املعروفة با�سم ال�شرطة النهرية.
وق ��ال �ص ��دام ،قائ ��د عملي ��ات الب�صرة،
ويف بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن القي ��ادة �إن
"توجيهات رئي�س الوزراء القائد العام
للق ��وات امل�سلح ��ة وا�ضح ��ة و�صريحة
بهذا اجلانب لغلق بع�ض املنافذ املائية
داخ ��ل الأرا�ضي العراقي ��ة والتي متتد
من ق�ض ��اء ابو اخل�صي ��ب وحتى ر�أ�س
البي�شة يف ق�ضاء الفاو".
 التفا�صيل �ص3

وا�ستع ��داد احلكومة الكبري لتق ��دمي امل�ساعدة
والتع ��اون م ��ع البعث ��ة الأممي ��ة به ��ذا ال�ش�أن.
و�أك ��د الكاظمي ،عل ��ى "�أهمية توثي ��ق جرائم
ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابي ��ة الت ��ي ارتكب ��ت
بحق العراقيني" ،مبين ��ا �أنها "�ستكون خطوة
مهمة جت ��اه متتني ال�سلم املجتمع ��ي ،وتعزيز
الوح ��دة الوطني ��ة يف الب�ل�اد ،بال�ش ��كل الذي
يحف ��ظ حقوق ال�ضحايا ومينع تكرار مثل تلك
اجلرائم".

نفط الو�سط يخطف
و�صافة املمتاز من ال�شرطة
و�أربيل!
 بغداد /املدى
خط ��ف فريق نف ��ط الو�س ��ط و�صاف ��ة الرتتيب
يف دوري الك ��رة املمت ��از م ��ن فريق ��ي ال�شرطة
و�أربيل بعد ف ��وزه الثمني على م�ضيفه فريق الكرخ بهدف
مقابل ال�ش ��يء يف املباراة التي �أقيمت على ملعب ال�ساحر
�أحم ��د را�ضي مبدينة املن�صور يف العا�صمة بغداد �أم�س
الثالث ��اء يف خت ��ام مناف�سات اجلولة الرابع ��ة من مرحلة
الذه ��اب باملو�س ��م احلايل .وجن ��ح �صانع االلع ��اب �سجاد
جا�س ��م حممد يف الدقيقة الرابعة وال�سبعني باحراز هدف
التق ��دم لفريق نفط الو�سط لكرة الق ��دم التي �شهدت فرحة
عارمة لدى املالك التدريبي والالعبني اجلال�سني على دكة
االحتي ��اط ليلج� ��أ املدرب جم ��ال علي بعد ذل ��ك اىل تبديله
بزميله عبد الله عبد الأمري.
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المتبنون للتغيير يطرحون بدالء �أبرزهم �أبو مازن والعبيدي

حما�سة القوى امل�ؤيدة لإقالة رئي�س الربملان تت�ضاءل مع �سحب  4تواقيع
 بغداد /حممد �صباح

لـ(امل ��دى) �إن "هن ��اك �أربع ��ة ن ��واب
�سحبوا تواقيعهم من جمموع  37نائبا
�سني ��ا وقع ��وا عل ��ى طل ��ب �إقال ��ة حممد
احللبو�سي قبل ف�ت�رة ق�صرية" ،م�ؤكدا
�أن "ح ��راك الإطاحة مازال م�ستمرا ومل
يتوقف".
وي�ؤك ��د املالك ��ي �أن "كتل ��ة ائتالف دولة
القانون �سجل ��ت اعرتا�ضه ��ا وحتفظها
على احللبو�سي ...وان رئي�س الربملان
يج ��ري مفاو�ض ��ات م ��ع الكت ��ل املطالبة
ب�إقالته لت�سوية املو�ضوع".
ووفقا لقان ��ون ا�ستبدال �أع�ضاء النواب
رق ��م  49ل�سنة � 2007أن ب�إمكان جمل�س
النواب �إقالة احد �أع�ضاء هيئة الرئا�سة
م ��ن من�صب ��ه بالأغلبي ��ة املطلق ��ة لع ��دد
�أع�ض ��اء املجل�س بطل ��ب م�سبب من ثلث
�أع�ضاء املجل�س .

بعد ان�سحاب �أربعة نواب
موقعني على �إقالة رئي�س
جمل�س النواب حممد
احللبو�سي من �أ�صل  37نائبا،
ت�ضاءلت حما�سة القوى
ال�سيا�سية الداعمة واملتبنية
للتغيري ،وبات بع�ضها يحذر
من الدخول يف "متاهة" قبل
خو�ض االنتخابات الربملانية
املبكرة املتوقع �إجرا�ؤها العام
املقبل .ورغم هذا االنعطاف
يف موقف الكثري من النواب
والكتل النيابية �إال �أن
اجلبهة العراقية املتبنية
ملو�ضوع الإقالة مازالت
تتفاو�ض وحتاور مع عدد
من ر�ؤ�ساء الكتل والأحزاب
ال�سيا�سية وطرحت �أربعة
�أ�سماء مر�شحة خلالفة
احللبو�سي.

وي�ؤك ��د حمم ��ود امل�شه ��داين ،رئي� ��س
جمل� ��س الن ��واب الأ�سب ��ق يف ت�صري ��ح
لـ(املدى) �أن "هن ��اك �شبه اتفاق عام بني
خمتلف الق ��وى ال�سيا�سية على �ضرورة
التهدئ ��ة وع ��دم الت�صعي ��د يف ظ ��ل هذه
الظروف الراهنة التي مير بها العراق"،
مبين ��ا �أن "بع� ��ض الأط ��راف تنظ ��ر �إىل
مو�ضوع الإقالة يف ه ��ذا الوقت بالذات
على انه �سيدخلنا يف متاهة و�إرباك قبل
�إجراء االنتخابات الربملانية املبكرة".
ويعل ��ق امل�شه ��داين على ح ��راك اجلبهة
العراقي ��ة ولقاءاته ��ا م ��ع باق ��ي الكت ��ل
والأط ��راف ال�سيا�سي ��ة بالق ��ول �إنه ��ا
ق�سم بني معرفة ر�أي الكتل والأطراف
" ُت َ
ال�سيا�سي ��ة مبو�ض ��وع الإقال ��ة وب�ي�ن
التح�ضري لالنتخابات الربملانية املبكرة

اجللبو�سي
يرت�أ�س جل�سة
الربملان...
ار�شيف
وكيفية خو�ضها".
�إما عن �أ�سماء الكتل الراف�ضة واملتحفظة
عل ��ى ا�ستبدال حمم ��د احللبو�سي ،يبني
امل�شه ��داين �أن "الق ��وى الكرد�ستاني ��ة،
وحتالف �سائرون ،واحلكمة ،من الكتل
الربملاني ��ة املتحفظ ��ة يف الدخ ��ول بهذه
ال�صراعات ال�سيا�سي ��ة" ،م�شريا �إىل �أن
"ائتالف دولة القانون من الكتل امل�ؤيدة
لفكرة �إقالة رئي�س املجل�س".
وم ��ن اب ��رز الق ��وى ال�سني ��ة الداعم ��ة
واملتبني ��ة ملو�ض ��وع �إقال ��ة احللبو�س ��ي

هي اجلبه ��ة العراقية وامل�ؤلفة من جبهة
الإنق ��اذ والتنمي ��ة التي يقوده ��ا �أ�سامة
النجيف ��ي ،كتل ��ة امل�ش ��روع العربي التي
يرت�أ�سها خمي� ��س اخلنجر ،وكتلة حزب
اجلماه�ي�ر بزعام ��ة احم ��د اجلب ��وري،
واحل ��زب الإ�سالم ��ي العراق ��ي برئا�سة
ر�شيد الع ��زاوي ،والكتلة العراقية التي
يقودها النائب حممد �إقبال.
الئحة �سنية �ضد احللبو�سي
ب ��دوره ،يذكر ط�ل�ال الزوبع ��ي ،النائب

رئي�س وزراء الإقليم :الوفد التفاو�ضي م�ستعد لزيارة العا�صمة

الربملان ي�شكل "جلنة حوار"
حلل امل�شكالت بني بغداد و�أربيل
 بغداد /املدى
�ش ��كل جمل� ��س الن ��واب� ،أم�س ،جلن ��ة نيابي ��ة للحوار
م ��ع حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان واحلكوم ��ة االحتادية
به ��دف �إيجاد حل لتوزيع الرثوات يف م�شروع قانون
املوازنة العامة االحتادية ل�سنة .2021
وج ��اء يف كت ��اب �ص ��ادر ع ��ن جمل� ��س الن ��واب يحمل
توقي ��ع رئي� ��س املجل� ��س ،حمم ��د احللبو�س ��ي" :تقرر
ت�شكي ��ل جلنة نيابية موقتة ...تكلف ب�إجراء حوارات
م ��ع احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
لإيج ��اد احلل ��ول املنا�سبة ومبا ين�سجم م ��ع الد�ستور
والقان ��ون وحتقي ��ق العدالة يف توزي ��ع الرثوات بني
�أبناء ال�شعب وت�ضمنها مبوجب ن�صو�ص قانونية يف
م�سودة م�ش ��روع قانون املوازنة االحتادية العام لعام
."2021
وت�ضم ��ن كتاب جمل�س النواب ا�سم ��اء كل من النواب
حمم ��د �شي ��اع ال�س ��وداين ،عدن ��ان ال ��زريف ،حمم ��د
�صاحب الدراجي ،مزاحم التميمي ،عبود العي�ساوي،
ه�ش ��ام ال�سهي ��ل ،ح�سن �شوي ��رد وفي�ص ��ل العي�ساوي
كاع�ضاء يف اللجنة.
وقال ع�ض ��و اللجنة النائب حمم ��د �صاحب الدراجي،
"من املقرر �أن نبا�شر مهامنا خالل اليومني القادمني".
بالتزامن مع ذلك ،بحث رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
م�س ��رور ب ��ارزاين ،م ��ع وف ��د الإقلي ��م التفاو�ض ��ي مع
بغ ��داد ،امللفات العالقة مع احلكومة االحتادية ،و�سبل
حله ��ا .وذكر بي ��ان لرئا�س ��ة حكومة كرد�ست ��ان ،تلقت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ، ،أن "ب ��ارزاين �أ�ش ��اد باجلهود
الت ��ي يبذلها وف ��د حكومة �إقلي ��م كرد�ست ��ان املفاو�ض
يف حمادثات ��ه م ��ع احلكوم ��ة االحتادي ��ة والدفاع عن
امل�ستحقات املالية ملواطني �إقليم كرد�ستان وبالأخ�ص
م�س�ألة الرواتب".
وتاب ��ع" ،كما ج ��رى الت�أكيد خالل االجتم ��اع ،على �أن
وف ��د الإقليم املفاو�ض هو الطرف التفاو�ضي الر�سمي
حل ��ل اخلالفات مع احلكومة االحتادي ��ة ،و�أن حكومة

كتلة برملانية ت�ضع مالحظات على الت�شريع :مبالغة يف العقوبات

 بغداد /املدى

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ان�سحابات يف جبهة املعار�ضة
اىل ذل ��ك ،يقول ح�سني املالك ��ي ،النائب
عن ائت�ل�اف دولة القان ��ون يف ت�صريح

االت�صاالت الربملانية تنتقد قانون جرائم املعلوماتية وتطرح بدائل

�إقلي ��م كرد�ستان لن ت�س ��اوم ،ب�أي �شكل م ��ن الأ�شكال،
عل ��ى احلقوق الد�ستوري ��ة وامل�ستحقات املالية ل�شعب
�إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "مت الت�أكي ��د � ً
أي�ض ��ا عل ��ى �أن الوف ��د
احلكوم ��ي املفاو� ��ض قد بذل ق�صارى جه ��ده للتو�صل
�إىل اتف ��اق مع احلكوم ��ة االحتادية ،وداف ��ع دائمًا عن
حقوق �شعب �إقليم كرد�ستان".
وب�ي�ن" ،كذل ��ك �سل ��ط االجتم ��اع ال�ض ��وء عل ��ى م�سار
املفاو�ض ��ات الت ��ي جتريه ��ا حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
م ��ع احلكوم ��ة االحتادية ،ومتت الإ�ش ��ارة �إىل �أن وفد
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان م�ستع ��د لزيارة بغ ��داد كلما
وجد ذلك �ضروريًا".
ويف �سي ��اق مت�صل �أعل ��ن رئي�س دي ��وان رئا�سة �إقليم
كرد�ستان فوزي حري ��ري �أن هناك جهودًا دولية تبذل
حلل م�شاكل �أربيل – بغداد.
وحت ��دث حريري ،عن اجلهود املحلي ��ة والدولية التي
تب ��ذل حلل م�شاكل �أربيل – بغ ��داد ،وزيارة وفد �إقليم
كرد�ست ��ان املرتقبة �إىل بغ ��داد ،وامل�صادقة على قانون
متويل العجز املايل يف جمل�س النواب.
وح�س ��ب رئي� ��س دي ��وان رئا�س ��ة �إقليم كرد�ست ��ان ف�إن
"بغ ��داد تب ��ذل كل جه ��د وتبح ��ث عن �أ�صغ ��ر فر�صة
للتعامل مع �إقليم كرد�ستان".
وبني حريري �أن "قان ��ون متويل العجز املايل مل يكن
منا�س ًب ��ا وكان توقيت ��ه �سي ًئ ��ا ،و�أن هناك م ��ن يظن �أن
�أ�صوات ��ه يف املناطق ال�شيعية �ستزيد من خالل العداء
للك ��رد ...مل ي�صدر ذلك القانون يف وقت منا�سب وزاد
من عمق امل�شاكل بني �أربيل وبغداد".
ومبوج ��ب اتفاق ب�ي�ن �أربيل وبغ ��داد ،تقوم احلكومة
االحتادية بتزويد �إقلي ��م كرد�ستان �شهريًا وملدة ثالثة
�أ�شه ��ر� ،آب و�أيلول وت�شرين الأول من ال�سنة احلالية،
مببل ��غ  320مليار دينار .لكن املبل ��غ مل ي�صرف لإقليم
كرد�ستان منذ �إقرار قانون متويل العجز املايل.
وق ��ال حريري به ��ذا اخل�صو�ص �إن "�إقلي ��م كرد�ستان
تلقى تعهدات بحل هذه امل�س�ألة خالل هذا الأ�سبوع".

فخري كرمي

عن كتل ��ة اجلبهة العراقي ��ة يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "الق ��وى ال�سني ��ة الداعمة
واملتبني ��ة لإقال ��ة وا�ستب ��دال رئي� ��س
جمل� ��س الن ��واب قدم ��ت الئح ��ة مثب ��ت
فيها ت�سعة خ ��روق ارتكبها احللبو�سي
�أثناء �إدارته جلل�س ��ات املجل�س وقدمت
�إىل ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية واملكونات
متهيدا لتغيريه".
وي�ضي ��ف الزوبع ��ي �أنن ��ا "مازلن ��ا
نتفاو� ��ض ونتحاور م ��ع خمتلف الكتل
النيابية واملكون ��ات لإقناعها ب�ضرورة

ا�ستبدال احللبو�س ��ي يف الفرتة املقبلة
نتيجة للأخطاء الكثرية ،وطريقة �أدائه
جلل�س ��ات الربمل ��ان" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"هناك وعودا من ( )138نائبا للتوقيع
عل ��ى طلب �إقالة رئي� ��س جمل�س النواب
الذي �سيقدم الأ�سبوع املقبل".
ومن ��ذ الإع�ل�ان ع ��ن ت�شكيل ��ة اجلبه ��ة
العراقية قبل �أكرث من �شهر تقريبا دخل
�أع�ضا�ؤه ��ا يف مفاو�ض ��ات وح ��وارات
جادة م ��ع كتل وجهات �سيا�سية خمتلفة
وطرحوا موا�ضيع متعددة يف مقدمتها

�إقال ��ة رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د
احللبو�سي.
ويلفت الزوبعي وهو نائب عن حمافظة
بغداد �إىل �أن "اجلبهة العراقية مل تتفق
بعد على ا�سم املر�شح البديل للحلبو�سي
يف ح ��ال �إقالت ��ه ،لكنه ��ا طرح ��ت �أربعة
�أ�سماء جميعهم من النواب احلاليني".

العبيدي الأوفر ً
حظا
وي�شري املالك ��ي اىل �أن "القوى ال�سنية
قدم ��ت �أ�سام ��ة النجيف ��ي ،ور�شي ��د
الع ��زاوي ،وقتيب ��ة اجلب ��وري ،واحمد
اجلب ��وري (�أبو مازن) ،وخالد العبيدي
كب ��دالء ومر�شح�ي�ن لرئا�س ��ة جمل� ��س
النواب يف حالة الإطاحة باحللبو�سي"،
الفتا �إىل �أن "العبيدي يبدو الأوفر حظا
من بني املر�شحني".
وكان ��ت ت�سجيالت �صوتي ��ة م�س ّربة يف
وق ��ت �ساب ��ق ك�شف ��ت تفا�صي ��ل تدخ ��ل
رئي� ��س ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون نوري
املالك ��ي يف م�ساعي �إقال ��ة احللبو�سي،
عل ��ى الرغم م ��ن �أن املن�صب م ��ن ح�صة
املك ��ون ال�سني ،وفق مب ��د�أ املحا�ص�صة
يف توزيع املواقع واملنا�صب.
ويعتق ��د النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة كربالء
�أن "انه ��اء تكلي ��ف العبي ��دي م ��ن وكالة
جه ��از املخابرات و�إحالت ��ه على التقاعد
وعودته جمددا �إىل جمل�س النواب هي
ج ��زء من حماوالت تر�شيحه �إىل رئا�سة
املجل� ��س بدال ع ��ن احللبو�س ��ي يف حال
اقالته".
وب�سبب جت ��اوز �سن ��ه القان ��وين انهى
جه ��از املخابرات تكلي ��ف خالد العبيدي
م ��ن من�ص ��ب وكي ��ل جه ��از املخاب ��رات
ومتت �إع ��ادة العبيدي نائبًا �إىل جمل�س
النواب".

قالت ع�ضوة جلنة الإعالم
واالت�صاالت الربملانية ريزان
�شيخ دلري� ،إن قانون اجلرائم
املعلوماتية ا�ستن�ساخ لقوانني
�أخرى نافذة .وذكرت دلري يف
بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�أن "قانون اجلرائم املطروح
يف الوقت احلايل هو ا�ستن�ساخ
للعقوبات املوجودة يف قوانني
مكافحة االرهاب ،ومكافحة
االجتار بالب�شر ،ومكافحة
املخدرات وغريها من القوانني
االخرى النافذة يف الوقت
احلايل ،وبهذه احلالة ف�أننا ل�سنا
بحاجة اىل اقرار قانون خا�ص
ميكن ان يقيد تلك القوانني
العامة".

وتزيد م ��ن معاناته بالغرام ��ات واالعتقاالت
وال�سج ��ن امل�ؤبد" .ويف �سي ��اق مت�صل انتقد
رئي� ��س كتل ��ة النه ��ج الوطن ��ي عم ��ار طعمة،
قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية ،حمذ ًرا
م ��ن املبالغة يف العقوب ��ات لعدم اخلروج من
حد العدالة.
وق ��ال طعم ��ة ،يف بيان تلقت (امل ��دى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "م ��ن ال�ض ��رورة حتدي ��د التعاريف
بح ��دود تام ��ة وا�ضح ��ة بعي ��دا ع ��ن املفاهيم
املجملة القابل ��ة لكرثة التف�س�ي�رات" ،م�ؤكدا
عل ��ى "�أهمية التميي ��ز بني االف ��كار امليدانية
الت ��ي تهدد وح ��دة البالد وبني االف ��كار التي
تكتف ��ي باملعار�ض ��ة" .و�أ�شار طعم ��ة بح�سب
البي ��ان اىل ع ��دة مالحظات منه ��ا�" :ضرورة
التوازن بني حفظ احلريات اخلا�صة والعامة
و�صيان ��ة االمن والنظ ��ام االجتماع ��ي العام
لك ��ي ال يح�ص ��ل اف ��راط او تفري ��ط يتج ��اوز
ح ��ق الف ��رد او املجتم ��ع املكف ��ول د�ستوريًا،
و�ضرورة التنا�سب بني املخالفة او اجلرمية
والعقوبة املقررة عليها ،ف ��اذا كانت العقوبة
مبالغ فيها ف�ستخرج من حد العدالة".

واكد "�ض ��رورة ان ي�صون القان ��ون الرقابة
وامل�ساءل ��ة ال�شعبي ��ة على ال�سلط ��ات ونقدها
وتق ��ومي �أدائها بالو�سائ ��ل والأ�ساليب املق ّرة
قانو ًنا ،وي�ش ��رك القانون بني جرائم متعددة
يف طبيعته ��ا وخمتلف ��ة يف �ش ��دة ال�ض ��رر
بعقوب ��ة واح ��دة وهو م ��ا يجعل فع�ل�ا �شديد
ال�ض ��رر بعقوب ��ة اقل مم ��ا ي�ستح ��ق ويجعل
خمالفة ب�سيطة بعقوبة ا�شد مما ت�ستحق".
وتاب ��ع البي ��ان "يفر� ��ض القان ��ون عقوب ��ة
ال�سج ��ن امل�ؤب ��د مل ��ن ا�ستخ ��دم الأجه ��زة
الإلكرتونية بق�صد ارت ��كاب جرمية امل�سا�س
با�ستقالل الب�ل�اد ووحدتها و�سالمتها ،وهذا
املفهوم عمومي فكما انه ي�شمل من يقود فعال
ميداني ��ا عل ��ى الأر� ��ض يهدد وح ��دة و�سالمة
الب�ل�اد ق ��د ي�شمل من ين�ش ��ر مقاال في ��ه افكار
تعار� ��ض وح ��دة الب�ل�اد ،وم ��ن الوا�ض ��ح ان
الفرق بني �آثار و�ضرر الفعلني كبري فال ميكن
ان ي�شمال بنف�س العقوبة".
و�أ�ضاف "تذكر اح ��دى املواد عقوبة ال�سجن
امل�ؤب ��د مل ��ن ا�ستخ ��دم الأجه ��زة الإلكرتونية
بق�ص ��د �إ�ضعاف الثق ��ة بالنظ ��ام الإلكرتوين

و�أ�ضاف ��ت �أن "احلكوم ��ة يج ��ب �أن ت�سيط ��ر
على املواقع االلكرتوني ��ة ومواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ع�ب�ر بواب ��ات النف ��اذ ،ومراقبة
املحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به يف
خ�صو�صا ان البع�ض
دول اجلوار والع ��امل،
ً
من املواقع تبث حمتويات م�شبوهة ميكن ان
مترر اىل العراق دون ال�سيطرة عليها".
و�أك ��دت "�ض ��رورة االهتمام بامل�ش ��اكل التي
يعاين منها ال�شعب يف الوقت احلايل كنق�ص
اخلدمات والظرف االقت�صادي الذي يعي�شه،
بدلاً من ت�شريع قوانني ميكن ان تقيد حريته
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للدول ��ة وه ��ذا معن ��ى وا�سع البد م ��ن تعيينه
ب�أفعال مو�صوفة بدقة وال يرتك على �إجماله
وعموميت ��ه املف�ض ��ي لتطبيق ��ه عل ��ى افع ��ال
متباين ��ة ال�ض ��رر بعقوبة متماثل ��ة ،ويفر�ض
عقوب ��ة عل ��ى م ��ن ت�سب ��ب خط� ��أ يف تل ��ف او
تعطيل جهاز احلا�سوب وهو معهود له مهمة
الت�شغيل او الإ�شراف على جهاز احلا�سوب،
وهذا يعني انه م�أذون بالعمل واخط�أ ل�سبب
فني فهل تكون عقوبته احلب�س ملدة ال تقل عن
�سنة؟ وال�صحيح انه اذا با�شر مهمة الت�شغيل
والإ�ش ��راف ومل يكن م�ؤه�ل�ا ومل تتوفر لديه
اخل�ب�رة وال�ش ��روط الالزم ��ة للعم ��ل فعندها
يعاقب" .و�ش ��دد على "فر�ض عقوبة على من
انتف ��ع ب ��دون وجه ح ��ق بخدم ��ة االت�صاالت
ع ��ن طريق �شبك ��ة املعلوم ��ات او احد اجهزة
احلا�س ��وب باحلب� ��س م ��دة ال تقل ع ��ن �سنة،
وه ��ذا العم ��ل وان كان خمالفا وجتاوزا على
الآخرين وت�صرفا يف ممتلكاتهم دون ر�ضاهم
ولكن العقوبة مبالغ فيها على مثل هذا الفعل
مبج ��رد ،ويقيد القانون �سريان القانون على
اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها ب�ش ��رط ان تكون
تل ��ك اجلرائ ��م معاق ��ب عليها خ ��ارج العراق،
ومادام ��ت هي جرائم وف ��ق القانون العراقي
فيطبق عليها القانون بغ�ض النظر عن كونها
جم ّرمة خارج العراق ام ال".
واردف "ت�س ��اوي احدى امل ��واد يف العقوبة
ب�ي�ن م ��ن اطل ��ع فق ��ط عل ��ى حمت ��وى موق ��ع
�إلك�ت�روين او نظ ��ام معلومات ��ي او اح ��د
اجه ��زة احلا�س ��وب وبني م ��ن ارتكب جرمية
ن�سخ املحت ��وى او �ألغى بيان ��ات ومعلومات
الغ�ي�ر او حذفها ،وم ��ن املعل ��وم ان اختالف
الأفعال يقت�ض ��ي اختالف العقوبة املفرو�ضة
عليهم ��ا" ،م�ش�ي�را اىل ان "احدى املواد تذكر
عقوب ��ة عل ��ى جرمي ��ة وتن� ��ص عل ��ى �إيق ��اع
ن�صف عقوب ��ة اجلرمية و�إن مل تقع اجلرمية
ومل تتحق ��ق ومل ينت ��ج عنها �ض ��رر فردي او
اجتماعي".
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ملف المخدرات 100 :تاجر متنفذ
ممرا مائ ًيا مع �إيران �أغرقت البلد
وً 50

اعتراف نادر بدور
طهران في �إدمان
�شباب الب�صرة
 بغداد /متيم احل�سن
لأول م ��رة تع�ت�رف حكوم ��ة عراقي ��ة بع ��د
 ،2003ب ��ان طه ��ران ه ��ي م�ص ��در رئي� ��س
لتوري ��د املخدرات اىل الب�ل�اد ،بعد �سل�سلة
م ��ن الت�صريح ��ات الر�سمي ��ة املموهة بهذا
ال�ص ��دد ،او الت ��ي يرتاجع عنه ��ا ا�صحابها
بعد ذلك لأ�سباب غري معروفة.
وك�شف قائد عمليات الب�صرة اكرم �صدام،
انه تلقى توجيهات من احلكومة االحتادية
بـ"اغ�ل�اق" ممرات مائي ��ة على �شط العرب
مع اي ��ران ،ت�ستخدم لـ"جتارة املخدرات"،
فيم ��ا يقدر اجم ��ايل م�ساحة املم ��رات التي
ت�ستخدم يف تلك التجارة بنحو  100كم.
وحتول ��ت الب�ص ��رة يف االع ��وام ال� �ـ10
االخ�ي�رة ،اىل ممر رئي�س لنق ��ل املخدرات
اىل باقي املحافظات ،كم ��ا ارتفع فيها عدد
املدمن�ي�ن اىل اكرث م ��ن � 3آالف فرد ،واكرث
من  1000تاجر باملعتقالت.
يق ��ول امني وهب ،وه ��و ع�ضو يف جمل�س
حمافظة الب�ص ��رة (املنحل) يف ات�صال مع
(املدى) ،ام� ��س ،ان " 50ممرا مائيا يربط
بني ابي اخل�صيب ،جنوب الب�صرة ،و�شط
الع ��رب باجتاه ايران ،ي�ستخدم يف جتارة
املخدرات".
واغل ��ب املم ��رات التي جت ��ري فيها جتارة
املخ ��درات حت ��ت غطاء "�صي ��د اال�سماك"،
غ�ي�ر مراقبة وال توجد فيها قوات امنية او
املعروفة با�سم ال�شرطة النهرية.
�شط الأرجنتين !

وق ��ال �صدام ،قائد عملي ��ات الب�صرة ،ويف
بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن القي ��ادة �أن "توجيه ��ات
رئي� ��س ال ��وزراء القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة وا�ضح ��ة و�صريحة بهذا اجلانب
لغل ��ق بع�ض املنافذ املائية داخل الأرا�ضي
العراقي ��ة والت ��ي متت ��د م ��ن ق�ض ��اء اب ��و
اخل�صي ��ب وحتى ر�أ� ��س البي�شة يف ق�ضاء
الفاو".
وج ��اءت ت�صريح ��ات قائ ��د العملي ��ات

ال ��ذي مت تعيين ��ه يف مت ��وز املا�ض ��ي يف
حمل ��ة تغي�ي�رات امني ��ة يف الب�ص ��رة على
خلفي ��ة احتجاج ��ات ت�شرين ،خ�ل�ال جولة
ا�ستطالعي ��ة للحدود املائي ��ة يف مياه �شط
الع ��رب الفا�صل ��ة ب�ي�ن احل ��دود العراقي ��ة
الإيرانية.
ويعد ت�صريح االخري ،هو االول من نوعه
على م�ستوى ر�سم ��ي يتهم ايران بانها من
متول جت ��ارة املخدرات يف الع ��راق ،فيما
كان رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ع ��ادل عبد
امله ��دي رد عل ��ى مثل تل ��ك االتهام ��ات بان
االرجنت�ي�ن (الدول ��ة الواقع ��ة يف �أم�ي�ركا
اجلنوبية) "هي من تدف ��ع باملخدرات اىل
العراق".
كذل ��ك كان قائ ��د �شرط ��ة الب�ص ��رة ال�سابق
ر�شي ��د فلي ��ح (اقي ��ل يف �آب املا�ض ��ي) ،قال
فور ت�سلمه املن�صب يف املدينة عام ،2018
�إن " 80%من املخدرات الداخلة للمدينة
قادم ��ة م ��ن �إي ��ران" ،قب ��ل �أن يرتاج ��ع عن
ت�صريحه لأ�سباب غري معروفة.
واك ��د قائد العملي ��ات اجلدي ��د ،يف البيان
عل ��ى "�ض ��رورة �إيج ��اد �آلي ��ة منا�سبة ملنع
تدف ��ق امل ��واد املخ ��درة �إىل الأرا�ض ��ي
العراقية".
وا�ض ��اف �ص ��دام ،ان "وزارة امل ��وارد
املائية �ستقوم ب�إن�ش ��اء ج�سور �أو حواجز
لغل ��ق ه ��ذه املم ��رات و�سيت ��م ت�أمينه ��ا من
قب ��ل �آمرية خف ��ر ال�سواحل لقي ��ادة حر�س
احلدود املنطقة الرابعة التي بذلت جهودا
ممي ��زة وقطعت �شوطا كب�ي�را يف مطاردة
املتاجرين بهذه املواد ال�سامة".
وتغل ��ف اك�ث�ر امل�ش ��اكل الت ��ي حت ��دث يف
املدين ��ة اجلنوبي ��ة بغ�ل�اف "النزاع ��ات
الع�شائري ��ة"� ،إال �أنه ��ا يف احلقيق ��ة ه ��ي
تناف� ��س ب�ي�ن "ملي�شي ��ات" ومتنفذين على
جتارة املخدرات يف املحافظة.
وي�سيطر �أف ��راد تابعون يف �أغلب الأحيان
�إىل جه ��ات �سيا�سي ��ة �أو جماع ��ات م�سلحة
خارج ��ة ع ��ن الدول ��ة عل ��ى تل ��ك التجارة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�سيط ��رة عل ��ى املوان ��ئ

البلد يكافح لتوفير
الرواتب وعيونه ترنو
نحو  6250م�شروعً ا
مهددًا بالتوقف

الشرطة 
النهرية 
العراقية..
أرشيف
واملفا�ص ��ل االقت�صادية الأخرى يف املدينة
املطلة على البحر.

بلومبيرغ :العراق يطرح �صفقات نفط
�سنوية ت�صل �إلى  2مليار دوالر

حقول نفطية..أرشيف
 ترجمة /حامد احمد

في �أحدث م�ؤ�شر للو�ضع ال�سيئ
الذي تعي�شه بغداد بافتقارها الى
ال�سيولة النقدية ،ي�سعى العراق
للح�صول على ت�سديد مالي مقدم
من زبائنه لما يبيعه من نفط بمبلغ
ي�صل الى  2مليار دوالر وفق عقد
تجهيز طويل الأجل .
ويعي�ش العراق �أزمة اقت�صادية
حادة ناجمة عن تراكم عاملين
متمثلين بهبوط ا�سعار النفط
والتزامه باتفاق اوبك بال�ص
بتقلي�ص انتاجه النفطي .

ويف ر�س ��الة اىل �ش ��ركات نفطية اطلع ��ت عليها
وكالة بلومبريغ االخبارية ك�شفت بان احلكومة
العراقي ��ة ت�سع ��ى للتخفي ��ف من وط� ��أة و�ضعها
امل ��ايل املرتبك باقرتاحها عقد جتهيز ملدة خم�س
�سنوات يتم خالله �ضخ  4ماليني برميل �شهريا،
او ما يقارب  130,000برميل باليوم ا�ضايف.

�شراء الموالين

ويق ��ول امني وهب" :حتدثنا �أكرث من مرة
ع ��ن خطورة تلك املم ��رات وكيف ت�ستخدم
يف جتارة املخدرات ،لك ��ن ال توجد حلول
حقيقية خ�صو�صا مع وجود الف�ساد".
االموال الكبرية التي تدرها هذه التجارة،

تتيح للتجار احل�ص ��ول على عدد كبري من
املوال�ي�ن يف االجهزة االمني ��ة ،بح�سب ما
يقوله امل�س�ؤول املحلي.
وي�ضي ��ف قائ�ل�ا" :ال ميك ��ن ال�سيطرة على
جت ��ارة املخدرات ع�ب�ر املناف ��ذ املائية الن
عر� ��ض البع�ض منها  50مرتا و 100م ،اال
من خالل تكثيف الزوارق النهرية و�ضمان
نزاه ��ة الدوريات ،ون�ش ��ر الكامريات على
�شط العرب".

ووفق ��ا لتقديرات بلومب�ي�رغ احل�سابية ،فان
امل�ش�ت�ري �سي�سدد نقدا مقدما ع ��ن قيمة �سنة
واح ��دة م ��ن التجهي ��ز وال ��ذي ق ��د ي�صل اىل
 2ملي ��ار دوالر وفق ��ا لأ�سع ��ار �س ��وق النف ��ط
احلالية .
وج ��اء يف الر�سال ��ة الت ��ي بعثته ��ا �شرك ��ة
الت�سوي ��ق النفطي �سومو للزبائ ��ن امل�شرتين
انه وبالنيابة ع ��ن وزارة النفط نقرتح �صفقة
جتهي ��ز نف ��ط خ ��ام طويل ��ة االجل مقاب ��ل دفع
م�سب ��ق عن جزء من الكمي ��ة الكلية املخ�ص�صة
م ��ن النفط .ووفقا للر�سالة ف ��ان �شركة �سومو
طلبت م ��ن امل�شرتين الرد بحل ��ول  27ت�شرين
الثاين .
ودائم ��ا ما يلج�أ منتجو النف ��ط الذين يعانون
من فقدانه ��م ل�سيولة مالي ��ة اىل االعتماد على
طريقة دفع املبلغ مقدما من اجل رفع ر�صيدهم
النق ��دي ،ولكن بغداد مل تقدم على هذا اخليار
�سوى الآن .
يف حال ��ة �صفق ��ة ت�سديد املبل ��غ م�سبقا ،يكون
امل�شرتي للنفط مبثابة مقر�ض للدولة .وتكون
براميل النفط ت�أمينا مرهونا للقر�ض .
�أحم ��د مه ��دي ،خب�ي�ر بال�صناع ��ة النفطي ��ة
العراقي ��ة م ��ن معه ��د اوك�سف ��ورد لدرا�س ��ات
الطاق ��ة ،يق ��ول "انه ��م بحاج ��ة اىل نق ��ود،
احلكوم ��ة تواج ��ه �شهريا عج ��زا ماليا بحدود
 3.5ملي ��ار دوالر لت�سدي ��د نفق ��ات روات ��ب
موظفني ومتقاعدين وا�ستريادات وديون ".
وا�ستنادا ملا جاء يف الر�سالة ،طلبت بغداد من
امل�ش�ت�ري املحتمل ان ي�سدد عن ��د توقيع العقد
قيمة  48مليون برمي ��ل التي �سيتم �شحنها ما
ب�ي�ن متوز  2021وحزي ��ران  .2022وخففت
م ��ن �ش ��روط املق�ت�رح بال�سم ��اح للم�ش�ت�ري

ب�شح ��ن النفط اخلام الي من�ش� ��أة حول العامل
خ�ل�ال مهلة ال�سنة الواحدة .حيث انه غالبا ما
حت ��دد بلدان ال�ش ��رق االو�س ��ط املنتجة للنفط
على امل�ش�ت�ري نطاق نقل ��ه لل�شحن ��ة ،مقيدين
بذلك ق ��درة املتاجرين على ا�ستغ�ل�ال التباين
باال�سع ��ار ما ب�ي�ن �آ�سيا واوروب ��ا والواليات
املتح ��دة .ويقي ��دون عملية اعادة بي ��ع النفط
باجب ��ار امل�شرتين لتكرير الربامي ��ل بانف�سهم
مما يكبح ذلك ن�سبة االرباح املحتملة لهم .
امل�ست�ش ��ار امل ��ايل للحكوم ��ة ،مظه ��ر حمم ��د
�صال ��ح ،ق ��ال متحدث ��ا ع ��ن االزم ��ة املالية يف
حديث للمونيرت "حاليا ت�صل ايرادات العراق
�شهري ��ا بح ��دود  4تريلي ��ون دين ��ار ،يف حني
نح ��ن نحت ��اج اىل  7تريلي ��ون لت�سديد نفقات
ورواتب ".
وا�ضاف �صالح قائ�ل�ا "الدولة تعمل االن على
تعزي ��ز موارده ��ا الداخلي ��ة .هب ��وط ا�سع ��ار
النف ��ط وتقلي� ��ص االنت ��اج وفقا التف ��اق اوبك
بال�ص �سببت لنا �ضررا كبريا� 2021 .ستوفر
متويالت منتظمة اكرث من ال�سنوات ال�سابقة،
رغم عدم االنتهاء من تخمني ن�سبة العجز بعد
".
قان ��ون العج ��ز امل ��ايل اجلديد امل�ص ��ادق عليه
ق ��د مت تعديل ��ه .وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د قدمت
م�سودة القان ��ون للربملان باقرتا�ض  34مليار
دوالر ،ولك ��ن الربمل ��ان خف� ��ض املبل ��غ اىل 10
مليار دوالر .والذي �سيغطي نفقات رواتب 4
ماليني موظف حكومي حتى نهاية هذا العام .
م�ص ��در حكوم ��ي يف وزارة املالي ��ة ك�ش ��ف
تفا�صي ��ل اكرث للمونيرت بقول ��ه "الو�ضع لدى
احلكوم ��ة ال ي�ش�ي�ر اىل توقع ��ات ايجابي ��ة
بالن�سبة لال�شهر القادم ��ة .االقرتا�ض �سيعمل
لنهاي ��ة ه ��ذا الع ��ام فقط .بع ��د ذل ��ك �سنواجه
م�شكلة حقيقي ��ة بانتظار امل�صادقة على قانون
امليزانية ".
وا�ضاف امل�صدر الذي رف�ض الك�شف عن ا�سمه
"يحتاج العراق ما بني  6اىل  7مليارات دوالر
�شهريا لت�سديد النفقات الت�شغيلية والرواتب.
ه ��ذا املبلغ ال ميكن توفريه م ��ع هبوط ا�سعار
النفط ،ب�صراحة لي�س ��ت هناك حلول �سريعة.
رمب ��ا هن ��اك حل ��ول على امل ��دى الطوي ��ل وان
كانت م�ؤملة ".
بالإ�ضاف ��ة اىل �أزم ��ة الروات ��ب ،ف ��ان هن ��اك
 6,250م�ش ��روع مه ��دد بالتوق ��ف ب�سب ��ب قلة
التمويل يف العراق .مع ذلك فان ت�أمني رواتب
 4مليون موظف ما تزال تعترب امل�شكلة االكرب
على املدى القريب بالن�سبة للحكومة .
عن :موقعي بلومبيرغ والمونيتر

ويق ��در م�س�ؤول ��ون حج ��م املدمن�ي�ن على
املخ ��درات يف الب�ص ��رة بنح ��و � 4آالف
�شخ� ��ص ،فيم ��ا يوج ��د  1100تاج ��ر
خمدرات يف ال�سج ��ون ،وتوجد مذكرات
قب�ض اخرى متوقفة.
ويق ��ول م�ص ��در امن ��ي يف املحافظ ��ة
لـ(املدى) ان "هن ��اك  100متهم يعتربون
ر�ؤو� ��س جتارة املخ ��درات مازالت اوامر
اعتقالهم متوقفة".

ال�ش�ؤون الدينية
البرلمانية :جهات
تدخلت للإبقاء على
الف�ساد واال�ستغالل

وتعجز احلكومة منذ �سنوات عن اعتقال
تل ��ك اجلهات .ويق ��ول امل�صدر ان "بع�ض
املتنفذي ��ن ال�سيا�سيني يتدخلون يف ملف
االمن واالعتقاالت يف املحافظة".
من جهته ،يق ��ول من�صور التميمي ،وهو
نائ ��ب �سابق ع ��ن الب�ص ��رة لـ(امل ��دى) ان
"�شط العرب مفتوح على ايران ،و�آالف
ال ��زوارق البدائية الت ��ي حتمل خمدرات
تدخل اىل املدينة بدون حما�سبة بذريعة

ال�صيد".
وال حتت ��اج ه ��ذه ال ��زوارق ال�صغ�ي�رة
ار�صف ��ة كالت ��ي حتتاجه ��ا ال�سف ��ن ،فيم ��ا
اغلب عمليات تبادل املخدرات حتدث يف
و�سط �شط العرب.
وي�ؤكد التميم ��ي ان "هناك نحو  100كم
عل ��ى �شط الع ��رب فارغ ��ة وال توجد فيها
مراقب ��ة" ،مبينا ان "الكث�ي�ر من االجهزة
االمنية خمرتقة من جتار املخدرات".

ال�سنة ي�ؤكدون التريث بقرار تقا�سم الأوقاف
وال�شيعة لم يتلقوا �إ�شعا ًرا من الحكومة

 متابعة /املدى
نتج ��ت حالة من الرتقب ب�ش� ��أن النزاعات على ملكية
الأوقاف الديني ��ة بني الوقفني ال�سني وال�شيعي بعد
�إعالن رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،الرتيث يف
تطبيق اتفاقية �أبرمت بني الوقفني ال�سني وال�شيعي
لتقا�س ��م الأوقاف الدينية يف البالد ،وفق �آلية �أثارت
غ�ضب عراقيني من املك ��ون ال�سني وقياداته الدينية
ب�شكل كبري وانتقد رجل الدي ��ن ال�سني البارز �أحمد
الكبي�سي القرار.
وقال يف ر�سالة �صوتية �إن "الأوقاف ال�سنية لي�ست
ملكا لل�سنة فقط و�إمنا ملك للعامل الإ�سالمي كله".
وامتن ��ع الوقف ال�شيع ��ي عن الت�صري ��ح ر�سميا مبا
يخ�ص الق�ضية ،لكن م�ص ��ادر من داخل الوقف قالت
�إنه ��ا مل تبلغ بقرار الكاظمي ،ال ��ذي جاء بعد لقاءات
بني وفد املجمع الفقه ��ي العراقي ،وكل من الكاظمي
ورئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي.
وهذا يعن ��ي �أن الوقف ال�شيع ��ي �سي�ستمر بالتعامل
وف ��ق االتفاقي ��ة القا�ضي ��ة بتوزي ��ع الأوق ��اف ب�ي�ن
الوقفني ،بح�سب احلجج الوقفية� ،أو بح�سب مذهب
الواق ��ف� ،أو بح�سب الن�سب ال�سكاني ��ة املعتمدة يف
كل حمافظة
ويق ��ول منتقدو رئي�س ديوان الوق ��ف ال�سني� ،سعد
كمب�ش� ،إنه وقع على اتفاقية حل النزاع بني الوقفني
بدون ا�ست�شارة املجمع الفقهي العراقي.
لك ��ن رئي�س الديوان ق ��ال �إن "املعرت�ضني مل يطلعوا
على االتفاقي ��ة" ،مت�سائال "هل قر�أوا ورقة منها قبل
�أن يعرت�ضوا عليها؟".

وبح�س ��ب كمب�ش ف�إن "االتفاقي ��ة املوقعة �أخريا هي
ورقة لت�شكيل جلن ��ة برئا�سة رئي�س الوزراء ،لتنفيذ
اتفاقي ��ة موقعة ع ��ام  2003لتقا�سم �أمالك الوقفني"،
وهي موقعة م ��ن "جالل الطالباين ون ��وري املالكي
وع ��ادل عبد امله ��دي وعدد كبري من رج ��ال الدين يف
بغداد واملحافظات".
ويق ��ول كمب� ��ش �إن "االتفاقي ��ة يف ح ��ال تنفيذه ��ا
�ستعي ��د �آالف العق ��ارات �إىل �سيطرة الوقفني ال�سني
وال�شيع ��ي ،بع ��د �أن �سيط ��رت عليه ��ا جه ��ات �أخرى
ل�سن ��وات" ،م�ضيفا "لن حتول االتفاقية �أي عقار من
ملكية الوقف ال�سني ،و�إمنا على العك�س �ستعيد �إليه
�آالف العقارات".
ونف ��ى كمب� ��ش �أن "تك ��ون االتفاقي ��ة �شمل ��ت تقا�سم
مراق ��د مث ��ل مرقد عبد الق ��ادر الكي�ل�اين� ،أو جوامع
مث ��ل جامع الرم ��ادي الكبري" ،كما �ش ��اع يف الو�سط
ال�سني العراقي.
وقال ��ت م�صادر من داخ ��ل ديوان الوق ��ف ال�سني �إن
"الأم�ل�اك مو�ضع النزاع متتل ��ك قيمة مادية كبرية
تق ��در بامللي ��ارات" ،م�ضيفا �أن "من غ�ي�ر املنطقي �أن
ي�سل ��م م�سجد مث ��ل م�سجد عبد الق ��ادر الكيالين �إىل
الوق ��ف ال�شيعي ،لي�س لأنه م�سجد �سني فقط ،و�إمنا
لأنه �سيثري �أزمة دولية �أي�ضا".
و�أ�ض ��اف امل�صدر �أن "امل�سجد �صرفت عليه املليارات
م ��ن �أموال باك�ستانية ول ��ن يقبل �أحد �أن ت�صادر تلك
الأموال مل�صلحة الوقف ال�شيعي".
وقال امل�صدر �إن "الوق ��ف ال�شيعي هو �أي�ضا ال يريد
هذا ،وهم �أي�ضا ال يريدون جوامع مثل جامع النداء
ال ��ذي بناه �ص ��دام ح�سني على �ش ��كل �صواريخ ،كما

الكاظمي خلال زيارته مرقد ابي حنيفة النعمان ..أرشيف

�أنهم لن يقبلوا ال�صالة يف �أماكن مغ�صوبة".
و�أ�ضافت امل�صادر امل�س�ؤولة يف الوقف ال�شيعي �أنها
"تنتظ ��ر الق ��رار الأخري ملجل�س ال ��وزراء" ،ملوحة
بثقل الوقف "وتبعيته للمرجعية الدينية ال�شيعية".
وقال ع�ضو جلنة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية النائب
�أ�سوان الكلداين �إن "جمل�س النواب مع قرار �إيقاف
العم ��ل بقرار التق�سيم" ،م�ضيف ��ا �أن "بع�ض اجلهات
تدخلت لإيقاف العمل بالقرار ب�سبب وجود خالفات
قد ت�ؤدي �إىل ك�شف ف�ساد �أو ا�ستغالل �أوقاف".
ول ��دى �س�ؤال النائب عم ��ا �إذا كانت هذه اجلهات هي
الوقف ال�شيعي قال "نعم وق�سم من ال�سنة".
وت ��زداد االتهام ��ات بوج ��ود ملف ��ات ف�س ��اد داخ ��ل
الوقف�ي�ن ،واخل�ل�اف احل ��ايل �أدى �إىل ب ��روز ه ��ذه
االتهامات ب�شكل علني.
وق ��ال ال�شي ��خ الكبي�س ��ي يف ر�سالت ��ه ال�صوتي ��ة �إن
الكاظم ��ي عر�ض عليه رئا�سة الوق ��ف ال�سني ،قائال:
"رف�ضت وقل ��ت له الأوقاف مليئة بالف�ساد ،و�أنا ال
ا�ستطيع �أن �أحتم ��ل وزر درهم واحد ي�سرق من مال
الأوقاف".
وه ��ذه من امل ��رات الن ��ادرة الت ��ي توج ��ه االتهامات
ال�صريحة لأحد الوقفني من قبل رجال دين مب�ستوى
�أحمد الكبي�سي.
ورف� ��ض الن ��واب ال�سنة ق ��رار الف�صل ب�ي�ن الوقفني
والآلي ��ة املعتمدة للف�ص ��ل والتي �ست� ��ؤدي بح�سبهم
�إىل "ال�سيط ��رة �شب ��ه املطلق ��ة على �أوق ��اف ال�سنة"،
بح�س ��ب القي ��ادي ال�سن ��ي ورئي�س جمل� ��س النواب
الأ�سبق �أ�سامة النجيفي.
ودع ��ا النجيف ��ي يف تغري ��دة عل ��ى (توي�ت�ر) �إىل
"الت�صدي للقرار �سيا�سيا وق�ضائيا".
وتع ��ود م�شكلة الأوقاف يف العراق ،بح�سب م�صادر
م ��ن الوقف�ي�ن� ،إىل زمن االحتالل العثم ��اين للعراق،
الذي �سجل "الأوقاف كلها وفق املذهب ال�سني".
وبح�س ��ب م�ص ��در م ��ن الوق ��ف ال�سني ف� ��إن "حجج
الوق ��ف العثماين ت�ش�ي�ر �إىل �أن الأوقاف الدينية يف
كربالء وغريها تابعة لديوان الوقف ال�سني" ،وقال
�إن "تركي ��ا متتلك �أ�صوال لهذه احلجج الوقفية ،و�إذا
ا�ستعني بها ف�ستثبت عائدية الكثري جدا من الأوقاف
للوقف ال�سني".
لك ��ن حجة الوق ��ف ال�شيع ��ي ،بح�س ��ب مطلعني على
املباحثات ،هي �أن "النظام عمد �إىل ت�سجيل الأوقاف
بطريق ��ة ال تعرب عن حقيقة انتم ��اءات الواقفني مما
�سبب كل هذا التخبط".
وحت ��ى بعد  ،2003كانت يف الع ��راق وزارة واحدة
تدي ��ر الأوق ��اف وال�ش� ��ؤون الديني ��ة لكاف ��ة الأدي ��ان
واملذاه ��ب يف الع ��راق ،لك ��ن تق�سي ��م ال ��وزارة �إىل
ع ��دة �أوق ��اف �أدى �إىل نزاعات ب�ي�ن الوقفني ،خا�صة
و�أن الأم�ل�اك م�صدر النزاع ت ��در عائدات كبرية جدا
�سنويا.
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تنفيذ "�شركات عاملية" ..مقايي�س
الكهرباء يف طريقها �إىل منازل العراقيني

 بغداد /املدى
دع ��ت وزارة الكهرب ��اء� ،أم� ��س،
ال�ش ��ركات العاملي ��ة �إىل ا�ستقب ��ال
عرو�ضه ��ا ودرا�سته ��ا للم�ض ��ي
مب�شاريع اجلباية االلكرتونية ،بعد
ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ات احلكومي ��ة
الالزمة لذلك.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م
ال ��وزارة �أحمد مو�س ��ى العبادي يف
بي ��ان تلق ��ت (املدى) ن�سخ ��ة منه ان

"ال ��وزارة ا�ستح�صل ��ت املوافق ��ات
احلكومي ��ة والر�سمي ��ة للم�ض ��ي
باجلباي ��ة الإلكرتوني ��ة" ،مبي ًن ��ا �أن
"هذا امل�شروع �سيحد من ال�ضائعات
والتج ��اوزات ويح ��ول امل�شرتك�ي�ن
غ�ي�ر النظامي�ي�ن �إىل نظامي�ي�ن،
و�سي�ساعد عل ��ى تر�شيد اال�ستهالك،
و�سي�شع ��ر املواطن�ي�ن بالكلف ��ة
الباهظ ��ة الت ��ي تتكلفه ��ا �صناع ��ة
الكهرباء".
و�أ�ض ��اف �أن "امل�ش ��روع �سيوف ��ر

فقدان م�ستم�سكات
فق��دت من��ي البطاق��ات
التمويني��ة ()2018 – 2017
واملدرجة في اجلدول أدناه:
والص��ادرة م��ن مرك��ز متوي��ن
الغدير باس��م وكيل الغذائية
والء سعد كاظم  ..يرجى على
م��ن يعث��ر عليها تس��ليمها
جلهات اإلصدار مع التقدير ...

مقايي�س الكرتونية لتنظيم جباية الكهرباء
موارد مالية ميكن من خاللها تغطية
روات ��ب املوظف�ي�ن و�ش ��راء امل ��واد
احلاكمة لإدامة ال�شبك ��ة الكهربائية
م ��ن حم ��والت و�شب ��كات توزي ��ع
وم ��د خط ��وط وغريها" ،م�ؤك ��دا �أن
"ال ��وزارة بد�أت به ��ذا امل�شروع من
خ�ل�ال ن�صب مقايي� ��س ذكية ببع�ض
املناط ��ق و�سيعم ��م يف نهاي ��ة العام
احلايل".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ال ��وزارة وجه ��ت
الدع ��وات لل�ش ��ركات العاملية املعنية

مب�شاري ��ع اجلباي ��ة االلكرتوني ��ة
والتي لها من�صات جتارية معتمدة،
وه ��ي بط ��ور ا�ستق ��دام العرو� ��ض
الفنية والتجارية للم�ضي بامل�شروع
خالل ا�سبوعني".
و�أكد �أن "هناك �شركات قطاع خا�ص
و�أجنبي ��ة �أب ��دت رغبته ��ا بالعم ��ل
م ��ع وزارة الكهرب ��اء للم�ض ��ي به ��ذا
امل�شروع".
و�أو�ض ��ح �أن "امل�ش ��روع �سيطب ��ق
ببع�ض املناطق املنتخبة من العراق
وم ��ن ث ��م �سيت ��م تطبيق ��ه يف عموم
الع ��راق" ،الفت ��ا �إىل �أن "امل�ش ��روع
�سيكون خري داعم للمواطن الب�سيط
وحمدود الدخل باعتباره �سيحتفظ
بالدعم احلكوم ��ي املقدم للمواطنني
وال ��ذي هو  % 90وبالتايل لن يكون
مكلفا".
و�أ�شار � ً
أي�ضا �إىل �أن "امل�شروع يوفر
قاعدة بيان ��ات �ستبد�أ م ��ن امل�ستهلك
بن�ص ��ب مقيا� ��س الدف ��ع امل�سب ��ق
ومن ث ��م ينطل ��ق �إىل املحول ��ة التي
بداخ ��ل الزق ��اق الواح ��د ث ��م ن�صب
مقايي�س على مغذيات  11ومغذيات
 33وه ��ذا �سيح ��د م ��ن ال�ضائع ��ات
والتجاوزات".
و�أكد �أن "امل�شروع �سرياقب ويحدد
التجاوزات لي�س من املواطنني فقط
و�إمن ��ا �سرياقب جميع م ��ن يتالعب
باملقايي�س وكلفة الطاقة".
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فق��دت من��ي البطاق��ة التمويني��ة
( )2018 – 2017باس��م (ي��اس خضي��ر
مهدي) املرقم��ة  1160022والصادرة من
املركز التمويني في املش��تل باسم وكيل
الغذائي��ة فائ��زة عبد علي عب��د اجلليل..
يرجى على من يعثر عليها تسليمها إلى
جهة اإلصدار مع التقدير ...

جمهورية العراق  /وزارة النفط � /شركة احلفر العراقية � /شركة عامة
الب�صرة – الزبري – الربج�سية
�إىل � /شركات احلماية الأمنية
م � /إعالن املناق�صة املرقمة  5 / IDC / Tender / 2020معلنة للمرة الأوىل
نوع املوازنة (ت�شغيلي) – نوع التبويب  /مقاوالت وخدمات
 - 1يس��ر (شركة احلفر العراقية  -ش��ركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
للعم��ل اخل��اص بـ (تقدمي خدمات امني��ة متكاملة جلهاز احلفر  IDC, 58العامل ضم��ن حدود محافظة ذي قار في
حقل الغراف النفطي لصالح شركة بتروناس املاليزية)
 - 2تتوف��ر لدى (ش��ركة احلفر العراقية – ش��ركة عامة) التخصيص��ات املالية ضمن املوازنة التش��غيلية وتنوي
استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات اخلاصة بـ (تقدمي خدمات امنية متكاملة جلهاز احلفر  IDC, 58العامل ضمن
حدود محافظة ذي قار في حقل الغراف النفطي لصالح شركة بتروناس املاليزية)
 - 3بإم��كان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائ��ق للعطاء باللغات (اللغة العربي��ة) بعد تقدمي طلب حتريري
إلى ( ش��ركة احلفر العراقية  /الهيأة التجارية – قس��م عقود اخلدمات النفطية – في محافظة البصرة  /الزبير /
البرجسية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة (( )100.000مائة ألف دينار عراقي).
 - 4آخر يوم لتسليم العطاءات الى العنوان االتي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة  /الزبير  /البرجسية  /مقرر
جلنة فتح العطاءات) املوعد احملدد (يوم اخلميس املوافق ( )2020/12/10الس��اعة احلادية عشر ظهراً) وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان
اآلتي (البصرة – الزبير – البرجسية – مقر شركة احلفر العراقية – جلنة فتح العطاءات) في الساعة (احلادية عشر
ظهرا ً من يوم اخلميس املوافق  )2020/12/10يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي او
صك مصدق او س��فتجة من مصرف معتمد داخل العراق على ان يكون نافذ طيلة مدة العطاء وس��وف يهمل أي
عطاء لم ترفق به التأمينات األولية (ضمان العطاء)) ومببلغ ( )7.730.700س��بعة ماليني وس��بعمائة وثالثون ألف
وسبعمائة دينار عراقي.
 - 5آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم (اخلميس) املوافق .2020/12/8
 - 6في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم.
 - 7الكلف��ة التخميني��ة لتنفي��ذ االعمال ملدة ( )365يوم تبلغ ( )257.690.000مائتان وس��بعة وخمس��ون مليون
وستمائة وتسعون ألف دينار.
 - 8في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد
عطاءه.
 - 9على مقدم العطاء ابراز جنسية الشركة (املستمسكات الثبوتية) عند التقدمي لشراء العطاء فاذا كانت فرع
لشركة (مكتب إقليمي) يجب تقدمي شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اضاف ًة الى
تثبيت عنوان مكتبها اإلقليمي وعنوان مكتبها في العراق.

عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة
مدير الهي�أة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

رياضة

العدد ( )4818ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )25ت�شرين الثاين 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

دافع عن مرمى رئي�س الأولمبية وك�شف الت�س ّلل االنتخابي  ..ال�سهالني:

ما لم يذعن المكتب التنفيذي
غير ال�شرعي للر�سالة الدولية
فالعقوبات و�شيكة!

�إدارة الديوانية تتفاءل مبلعبها
القدمي لطرد نح�س الهزائم
 بغداد  /املدى

جزائر ال�سهالين

 م�ست�ش��ارو الحكوم��ة ال ي�س��تطيعون �إدارة الأزم��ة  ..وجميع فعالياتها الإ�ص�لاحية �إما لال�س��تعرا�ض �أو الم�س��اومة!
تنع ْ
م��ت في فترة الوزير ال�س��ابق!
المتهمين ّ
 الأخالقي��ات منع��ت �س��رمد من العم��ل في الريا�ض��ة للأبد  ..وجي��وب ُ
لكون الع ��راق مل ميتلك ت�أهي�ًل اً�ا لأي ريا�ضي
حتى الآن .

 حاوره � /إياد ال�صاحلي
ح� � ّذر جزائ ��ر ال�سه�ل�اين ،املدي ��ر التنفي ��ذي
ال�ساب ��ق للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،من �أن
ع ��دم �إذع ��ان املكت ��ب التنفي ��ذي املنبث ��ق عن
انتخاب ��ات الراب ��ع ع�شر من ت�شري ��ن الثاين
اجل ��اري لق ��رار الأوملبية الدولي ��ة �سيُع ِّر�ض
الريا�ض ��ة العراقية اىل العقوب ��ات ،مُبيّن ًا �أن
موقف وزير الريا�ض ��ة عدنان درجال مل يكن
فيه خلل �إجرائي ،و�أنه �أجنز م�س�ؤولياته يف
امللف االنتخابي كاملة وبعدة مراحل.
وب� نّ
ّي� ال�سه�ل�اين يف حدي ��ث �صري ��ح م ��ع
(املدى) "�إن الوزارة والأوملبية تفتقران اىل
الإرادة احلقيقي ��ة يف �إح ��داث تغي�ي�ر نوعي
لإرجاع حقوق الريا�ض ��ة والريا�ضيني ،الفت ًا
�إىل �أن النظ ��ام الأ�سا� ��س للأوملبي ��ة �أجن ��ز
باتف ��اق رئي�سها م ��ع وزير الريا�ض ��ة وخ َرج
م ��ن �أدراج جمل�س �ش ��ورى الدولة اىل دائرة
الوقائ ��ع لغر�ض الن�شر ،ع ��اد ًا ق�ضية �شعالن
عبدالكاظ ��م ب�إبعاده عن الرت�شيح ثم ال�سماح
ل ��ه بالت�صويت �أحد �أهم عوام ��ل �إلغاء نتائج
االنتخابات.
م�سببات القرار 140

 بداي ��ة ،م ��ا قراءتك لمخرجات لجن ��ة  140ما بعد
�ص ��دور القانون  29ل�س ��نة  2019و�إنج ��از النظام
الأ�سا�س ،هل �أوفى الإ�صالح المزعوم غر�ضه؟
�إن مُ�س ّبب ��ات الق ��رار� 140أعظ ��م بكثري من�أدوات ��ه خُ
ومرجاته ،حي ��ث حتوّ لت م�سبّبات
الق ��رار اىل غاي ��ات ال تختل ��ف ع ��ن �أه ��داف
أتخذ الق ��رار ب�سببهم ،فخرجتْ �أموال
الذين � ِ
و�صر ِف ِه
الريا�ضة م ��ن دوالب �سرمد عبدالإله َ
غري العالمِ به حتى الرا�سخون بالعلم ودخلت
اىل دهلي ��ز موظف�ي�ن �أت�س َم ��تْ �إجراءاته ��م
بالتعقي ��د و�إث ��ارة ال�شك ��وك!! نع ��م �أ�سه ��م
الإ�صالح يف ا�ستقرار اللجنة الأوملبية ،لكنه
مل ُيح� � ّرر �شخو�صه ��ا من ع�ش ��رات املخالفات
الت ��ي تتغا�ض ��ى عنه ��ا اجله ��ات احلكومي ��ة
املبهورة بكامريات الت�صوير ،واملفتقرة اىل
�صناعة الق ��رار� ،إن مفهوم الإ�صالح من �أكرث
املفاهيم النبيلة التي فقدت قيمها يف العراق،
ل�س ��وء متبنيه ��ا ،فل ��م تق� �دّم احلكوم ��ة �أي ��ة
من ��وذج �إ�صالحي يف �أي م ��ن زوايا احلركة
الريا�ضي ��ة ،واقت�ص ��رت جمي ��ع فعّالياته ��ا
ملجرد العر� ��ض واال�ستعرا� ��ض ،ويف بع�ض
الأحي ��ان للم�ساوم ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل �أن �أغل ��ب
اجله ��ات الداعية للإ�صالح هي متو ّرطة �أكرث
من اللجنة الأوملبية واحتاداتها و�أنديتها �أو
�شريكة معها باالعوجاج وبحد كبري.
* لك ��ن الإ�ص�ل�اح �أ�سه ��م ف ��ي ا�ستق�ل�ال �أم ��وال
االتح ��ادات� ،أال ُيح� � ِّرر الأولمبية من التزامات ُمثقلة
بالم�ش ��اكل واالتهام ��ات كي تتف� � ّرغ ل�صناعة البطل
الذي لم ن َر نموذج ًا واحد ًا منه طوال 17عام ًا؟
 من املمكن جد ًا �أن يكون ال�ستقالل الأمواليف االحت ��ادات عوام ��ل �إيجابية ك ��ي تتف ّرغ
اللجن ��ة الأوملبية للتخطي ��ط و�صناعة بطل،
وم ِ�سكة
لكن ذل ��ك يحتاج اىل عقلي ��ات عاملة مُ
ب� ��أدوات ال�صناع ��ة والتخطي ��ط ،وذل ��ك غري
ي�سري يف حلبة ال�صراع القاب�ضة على القرار
الأوملبي ،وما خُمرجات العمليات االنتخابية

* اللجن ��ة الم�شرف ��ة تناق�ض ��ت ف ��ي ال�سم ��اح لع�ضو
الجمعي ��ة �شع�ل�ان عب ��د الكاظ ��م بالت�صوي ��ت ف ��ي
االنتخاب ��ات ،ثم منعت ��ه من التر�شي ��ح ل�صدور حكم
ق�ضائي �سابق بحقه ،كيف جرى ذلك؟
 �إبع ��اد �شعالن ث ��م ال�سماح ل ��ه بالت�صويت،هو �أحد �أهم عوامل �إلغاء نتائج االنتخابات،
ويتعار�ض مع فقرتني �صريحتني يف النظام
الداخلي !
ق�ضية �سرمد

عقوبات دولية و�شيكة على الريا�ضة العراقية
الأخ�ي�رة ،وم ��ا �سبقه ��ا �إال من ��وذج �شاخ�ص تغي�ي�ر نوع ��ي لإرج ��اع حق ��وق الريا�ض ��ة
الرت ��دادات عك�سي ��ة �ست�صي ��ب الريا�ض ��ة والريا�ضي�ي�ن ،و�إعادة النظر ب ��كل �إخفاقاتنا
ال�سابق ��ة وحماولة ت�صحيح املُه ��م منها على
بال�شلل احلتمي!
الأقل.
جيوب املُتهمني

* طال ��ب وزي ��ر الريا�ض ��ة ال�سابق د�.أحم ��د ريا�ض
مجل� ��س ال ��وزراء ب�سحب جميع الملف ��ات المالية من
الأمان ��ة المالية للجنة الأولمبي ��ة وت�سليمها الى لجنة
متخ�ص�ص ��ة فني ��ة وح�سابية ،تعي ��د رقابة
م�شترك ��ة ِّ
الأموال بالتفا�صيل الدقيقة ،ما تعليقك؟
 الوزير ريا� ��ض ا�ستخدم كل �أدوات اللعب،ولك ��ن ب ��دون العب�ي�ن ماهري ��ن ،فل ��م يك ��ن
لإجراءات ��ه غال ��ب ومغل ��وب ،و�أعظ ��م ف�ت�رة
تن ّعم ��تْ فيه ��ا جي ��وب املُتهمني ه ��ي فرتته ..
وا ُ
حلر تكفيه الإ�شارة!
�صحة ت�شريع النظ ��ام الأ�سا�س للجنة الأوملبية
* م ��ا ّ
قبل انتهاء مراجعة وتدقيق جمل�س �شورى الدولة؟
 النظ ��ام الأ�سا� ��س خ َرج م ��ن �أدراج جمل�س�ش ��ورى الدولة وبكت ��ب ر�سمي ��ة ،اىل دائرة
الوقائ ��ع العراقي ��ة لن�ش ��ره يف ال�صحيف ��ة
الر�سمي ��ة ،وقب ��ل ذل ��ك مت االتف ��اق علي ��ه مع
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة و�إر�سال ��ه اىل
الأوملبي ��ة الدولي ��ة بتوقيع م�ش�ت�رك لرئي�س
اللجنة ووزير ال�شباب ،هذه وقائع �شاهدتها
ب� ��أُم عين ��ي ،ولي�س رجم ًا بالغي ��ب ،كما يفعل
امل ّتكئون على و�سادة اخليال.
* مل يثم ��ر تن�سي ��ق ال ��وزارة والأوملبي ��ة قب ��ل
االنتخاب ��ات ع ��ن ت�شكيل جلنة فح� ��ص �أولية جلميع
ملفات املر�شّ حنيَ ،من امل�س�ؤول عن ذلك؟
مل يت ��م اال�ستف ��ادة م ��ن املرحل ��ة االنتقاليةالتي منحته ��ا الأوملبية الدولي ��ة اىل مثيلتها
العراقي ��ة لي� ��س فق ��ط ملراجع ��ة ا�ستم ��ارات
ّ
املر�شحني و�أهليتهم ،ب ��ل كان هنالك تقاع�س
ّ
حل�س ��م الكث�ي�ر م ��ن امللف ��ات واملخالف ��ات
ّ
امل�شخ�ص ��ة ،وذل ��ك ناج ��م ع ��ن االفتق ��ار اىل
الإرادة احلقيقي ��ة للم�ؤ�سّ �ست�ي�ن يف �إح ��داث

قامة حمودي

* تعتم ��د الأولمبي ��ة الدولي ��ة ِ�سن ال�سبعي ��ن لإيقاف
خدم ��ات ع�ضو اللجنة عن العم ��ل� ،أال ّ
ي�شكل تحديد
نظ ��ام �أولمبيتنا ِ�سن ُ 75مخالفة للمعيار ،هناك من
ي�صب لم�صلحة الكابتن حمودي؟
عزا الأمر ّ
 ا�ستغ ��رب و�أ�أ�س ��ف ملح ��اوالت البع�ض يفربط الأحداث جميع ًا بالكابنت رعد حمودي،
وك�أنن ��ا نتح� �دّث ع ��ن �شخ�صي ��ة هام�شية يف
مكوّ ن احلركة الريا�ضي ��ة وتاريخها ،ولي�س
ع ��ن قام ��ة ريا�ضي ��ة ت�ستح ��ق �أن يل ��وى له ��ا
مف�ص ��ل الت�شري ��ع �إكرام ��ا ل ��دوره التاريخي
يف خدم ��ة الريا�ض ��ة بظ ��روف �صعبة قدمية
وجدي ��دة� .إن مو�ض ��وع تثبي ��ت العم ��ر يف
النظ ��ام الداخلي غري مره ��ون بعمر حمودي
�إطالق� � ًا ،و�إمن ��ا ورد كمقرتح �أثن ��اء نقا�شات
اجلمعية العمومية.

ح�ص ��ر مبد�أ ال�شخ�صيات التي قدّمت خدمات
و�ض ��ع يف النظام الأ�سا�س،
للريا�ضة والذي ِ
فه ��و مب ��د�أ ج ��اذب للتن ��وّ ع يف اجلمعي ��ة
العمومي ��ة ،علم� � ًا �إن م�صطل ��ح اخل�ب�راء ال
وج ��ود ل ��ه ،فق ��د �أنتهى العم ��ل به م ��ع نهاية
قان ��ون  ، 20واحلرك ��ة الأوملبي ��ة يف الع ��امل
الآن حمكوم ��ة بنظام احلوكمة الر�شيدة وما
ع ��اد للمكات ��ب التنفيذي ��ة دور �إال يف �صناعة
�سرتاتيجي ��ات الريا�ضي ��ة ،لذل ��ك م ��ن ُيق� � ّرر
م�ص�ي�ر امللف العراق ��ي ،هو موظ ��ف متعاقد
بدرجة مدير ق�سم!
ممثل كرة القدم

* ف ��ي الوق ��ت ال ��ذي يع ��ي رئي� ��س اللجن ��ة الأولمبية
�أهمية ح�س ��م ق�ضية �سرمد عبدالإله بعد ورود قرار
الأولمبي ��ة الدولية ف ��ي  18ت�شرين الثاني 2019
ب�إيقافه الى حي ��ن االنتهاء من عر�ض حقائق ق�ضيته
مف�صل عنه ،لم
واال�ستم ��اع �إليه قبيل تقديم تقري ��ر ّ
يت ِّخ� � ْذ �شيئ ًا بحقه ف ��ي حينه ،وجاء الي ��وم ليعتر�ض
�ض ��ده بذريع ��ة الجناي ��ة ذاته ��ا بع ��د ف ��وزه برئا�س ��ة
اللجنة ،ما �سبب ذلك؟
 م ��ن خ�ل�ال ق ��راءة ق ��رار لجن ��ة االخلاقي ��اتواالط�ل�اع على املربزات التي تقدّم بها وزير
الريا�ض ��ة ال�سابق ،ت�ستطي ��ع �أن ت�ستد ّل على
�أن ��ه ل ��ن يُ�سمح ل ��ه يف العمل ب� ��أي جمال يف
الريا�ض ��ة م�ستقب ًال ،هنال ��ك مانع قانوين قيّد
رع ��د حمودي م ��ن ا�ستكمال �إج ��راءات �إبعاد
عبدالإل ��ه ،وه ��و �أن ق ��رار جلن ��ة االخالقيات
ج ��اء يف 18ت�شرين الثاين 2019و�إن القرار
الق�ضائ ��ي ببط�ل�ان املكت ��ب التنفي ��ذي �صدر
يف  6ال�شه ��ر نف�س ��ه� ،أي قب ��ل �ص ��دور ق ��رار
الأخالقي ��ات ب�أقل م ��ن �أ�سبوع�ي�ن ،وبالتايل
�أي ق ��رار م ��ن ه ��ذا الن ��وع ي ّتخ ��ذ ُه حم ��ودي
ق ��د ي�ستخدم ��ه عبدالإله ق�ضائي� � ًا يف الداخل
أتخ ��ذ م ��ن حال ��ة انتح ��ال ال�صفة،
عل ��ى �أن ��ه � ِ
رع ��د حم ��ودي �أبلغ الهيئ ��ة امل�شرف ��ة بجميع
املخاطب ��ات الت ��ي ّ
مت ��ت بخ�صو� ��ص �سرم ��د
وترك اخليار له ��ا بتحديد القرار ،وعند عدم
اقتناع ��ه بتلك الإج ��راءات جل�أ م ��ع الآخرين
ملمار�سة حقه القانوين باالعرتا�ض !

* مل�صلحة َمن ُي�ستبعد احتاد كرة القدم عن اجلمعية
العمومية وما امل�س ّوغ القانوين لذلك؟
 �إبعاد احتاد كرة القدم عن اجلمعية العامةكان مل�صلح ��ة القان ��ون ،فالهيئ ��ة التطبيعي ��ة
الت ��ي تقود احتاد كرة الق ��دم لي�ست منتخبة،
وجمي ��ع �أع�ضائه ��ا لي�س ��وا جزء ًا م ��ن الهيئة * موق ��ف وزير الريا�ض ��ة عدنان درج ��ال المتجنّب
العام ��ة لالحت ��اد ،ح�سب تو�صي ��ف ت�شكيلهم لأي تدخّ ��ل ف ��ي انتخاب ��ات الأولمبي ��ة ي ��راه البع�ض
دت نوع ��ه وم�ساره
ال ��ذي فر�ض ��ه الفيف ��ا ،وبالت ��ايل �أ�صب ��ح ال تخ ّلي� � ًا وا�ضح� � ًا ع ��ن واجب ح� � ّد ْ
حا�ضن ��ة ع�ضوي ��ة له ��م يف احتاده ��م ،فكيف خارط ��ة طري ��ق الأولمبي ��ة الدولي ��ة ،ه ��ل ت ��رى ذل ��ك
ِ
* ع ��اد الحدي ��ث ع ��ن ع ��دم وج ��ود �ضواب ��ط تحك ��م ي�سمح لهم بتمثيله؟
�أي�ض ًا؟
 موق ��ف الوزي ��ر درج ��ال مل يك ��ن في ��ه خللو�ص ��ف َمن يحقُّ لهم التر�شيح لفئة الخبراء �أو م ّمن
يق ّدم ��ون خدمات جليل ��ة للريا�ض ��ة ،و�إذا كان نجوم * حت ّدث � ْ�ت مم ّثل ��ة الريا�ضيني الأبط ��ال رند �سعد عن �إجرائ ��ي ،فم�س�ؤوليات ��ه يف املل ��ف �أجنزه ��ا
الريا�ضة ق ��د دخلوا تنفي ��ذي  2014من ال�ش ّباكُ ،ظل ��م حرمانها من ممار�سة ح ّقه ��ا االنتخابي بذريعة بالكامل وبع� �دّة مراحل� ،أما االنتخابات وما
فه ��ذه الم� � ّرة فُتح ب ��اب الخب ��راء �أم ��ام الجميع دون معاقبته ��ا دولي� � ًا لتناولها مادة حمظ ��ورة ،هل توفّر �أ�سفرت عنه فهي م�س�ؤولي ��ة الهيئة امل�شرفة،
دليل �أمام اللجنة امل�شرفة ي�ؤكد ذلك؟
ملف الأوملبية العراقي ��ة �أ�صبح �أكرث تعقيد ًا،
تو�صيف ،لماذا؟
 جن ��وم الريا�ضة ال يدخلون م ��ن ال�شبابيك  -رن ��د �سع ��د ا�ستبع ��دت طبق� � ًا لن� ��ص املادة بال ��ذات م ��ع حكومة لي� ��س فيه ��ا م�ست�شارين..ه ��ذا الو�ص ��ف في ��ه تق ��زمي لقيم ��ة النج ��م ( )٢/٩م ��ن النظ ��ام الأ�سا� ��س ال ��ذي �ص ��وّ ت لديهم القدرة واملعرفة يف �إدارة الأزمة .
علي ��ه رئي�س احتاده ��ا ،وميكن مراجعة ملف
الريا�ضي.
الالعب ��ة ون� �ّ�ص امل ��ادة ومقارنته ��ا م ��ع قرار * �أخ�ي�ر ًا  ..ه ��ل يف الأف ��ق ح ��ل ر�سم ��ي ملن ��ع قرار
* (قاطعن ��اه)  ..ولكنه ��ا الحقيق ��ة  ،هن ��اك م ��ن ُمنِ َح الهيئة امل�شرفة .عملية �إبعادها تعترب وقائية دويل و�شيك ُيج ِّمد �أن�شطة العراق ريا�ضي ًا؟
تمث ��ل اتح ��اد ريا�ض ��ي ال يمار� ��س لعبت ��ه وال ينتمي للإج ��راءات االنتخابي ��ة ،وم�شابه ��ة لق�ضية  -لن يك ��ون هنالك حل �س ��وى �إذعان املكتب
�سرم ��د عبدالإل ��ه ال ��ذي مل ت�ستبع ��ده الهيئة ،التنفي ��ذي غ�ي�ر ال�شرع ��ي لق ��رار الأوملبي ��ة
لهيئته العامة؟
 �إذا كانت الإج ��راءات التي حكمت اللوائح والذي قد ي�ؤدّي بنا اىل عقوبات ج�سيمة! ما الدولي ��ة ،وكذل ��ك �إبع ��اد �سرم ��د عبدالإله عنعام � 2014أرغمتهم عل ��ى منط تر�شيحاتهم ،يتع ّلق بكونها م� ّؤهلة لأوملبياد طوكيو مثلما احلرك ��ة الأوملبي ��ة اىل الأبد� ،أم ��ا خالف ذلك
فذل ��ك عي ��ب يف اللوائ ��ح ولي� ��س فيه ��م� ،أما ذك ��ر د.با�سل عبدامله ��دي ،فهذا غ�ي�ر حقيقي فالعقوبات قريبة .

ح�صل ��ت �إدارة ن ��ادي الديواني ��ة الريا�ضي على موافقة ر�سمي ��ة من الهيئة
التطبيعي ��ة يف احتاد ك ��رة القدم عل ��ى �أن يكون ملع ��ب الإدارة املحلية يف
مدين ��ة الديوانية مكان ًا للمب ��اراة املقبلة التي �ستجم ��ع فريقها الكروي مع
فريق ال�شرطة لكرة القدم التي �ستجري �ضمن اجلولة اخلام�سة من مرحلة
الذه ��اب ب ��دوري الك ��رة املمتاز ب ��د ًال من ملع ��ب كربالء ال ��دويل مبحافظة
كرب�ل�اء املقد�سة الذي �أحت�ضن لقاء اجلولة الثالث ��ة �أمام فريق الكرخ لكرة
القدم .
وي�أم ��ل جمل�س �إدارة الن ��ادي من املدرب ق�صي من�ي�ر والالعبني ب�أن تكون
مواجه ��ة ال�شرطة بداية ال�ستعادة الت ��وازن و�إيقاف النتائج ال�سلبية خالل
اجلولت�ي�ن الأخريت�ي�ن التي فقد فيه ��ا �ست نقاط غالي ��ة جعلته يرتاجع اىل
املراكز الرابع ع�ش ��ر بر�صيد  4نقاط اىل جانب اخلروج املب ّكر من م�سابقة
ك�أ� ��س العراق لكرة القدم باملو�سم  2020-2021يوم الثامن ع�شر من �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري �إث ��ر هزميته بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح �أمام فريق
�أمانة بغ ��داد ( )5-4يف املباراة التي �ضيفها ملع ��ب بغداد مبتنزه الزوراء
يف جان ��ب الكرخ يف العا�صمة بغ ��داد بعد التعادل �سلب ًا يف الوقت الأ�صلي
�ضم ��ن مناف�سات ال ��دور  32اىل جانب �أن الأن�صار يرون ب�أن ملعب الإدارة
ثان له بعد الفوز الأول الثمني
فوز ٍ
املحلي ��ة يف املحافظة ف�أل ح�سن يف نيل ٍ
ال ��ذي حت ّق ��ق عل ��ى جاره فري ��ق النجف به ��دف مقابل ال �ش ��يء يف م�ستهل
م�شواره بالدوري املمتاز .
ودخل فريق الديوانية لك ��رة القدم مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية يف
املو�س ��م  2020-2021بتويل ثالثة مدربني على قيادته حتى الآن حيث مت
التعاق ��د مع املدرب حازم �صالح ملدة مو�سم واح ��د و�أ�شرف على مع�سكري
بغ ��داد والقاهرة ليت ��م �إنهاء خدماته قب ��ل انطالق املناف�س ��ات املحلية يوم
اخلام� ��س والع�شري ��ن من �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املا�ضي ليت ��وىل امل�ست�شار
الفن ��ي للن ��ادي �سعد حافظ رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريبي حيث ق ��اد الفريق يف
ثالثة لق ��اءات الأول �أمام النجف ح�صل فيه على ثالث نقاط غالية والثاين
�أم ��ام فريق نف ��ط مي�سان جنح فيه يف اقتنا�ص نقط ��ة ثمينة قبل �أن ي�سقط
يف ف ��خ اخل�س ��ارة يف اللقاء الثالث �أم ��ام الكرخ بنتيج ��ة ( )2-0التي لعب
دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف �أق�صاء �سعد بعد يوم واحد فق ��ط لتدخل �إدارة النادي يف
مفاو�ض ��ات مع عدد من امل�ل�اكات التدريبي ��ة املحلية والعربي ��ة والأجنبية
ح�سم ��ت يف النهاي ��ة باالتفاق مع جنم الكرة العراقي ��ة ال�سابق ق�صي منري
ال ��ذي ا�سهم يف �صعود الفري ��ق الأول يف النادي من دوري الدرجة الأوىل
لك ��رة الق ��دم اىل دوري الأ�ضواء حيث �أختار مالك ��ه امل�ساعد املكوّ ن �سعيد
حم�س ��ن وتي�س�ي�ر عبد احل�س�ي�ن وعدي عم ��ران وعلي ح�سني جلي ��ل مدرب ًا
حلرا�س املرمى ود.ماجد حميد مدرب ًا للياقة البدنية .
وفر�ض ��ت جلنة االن�ضب ��اط يف الهيئة التطبيعية باحت ��اد كرة القدم عقوبة
بغرامة مالية قدرها خم�سة ماليني دينار على رئي�س نادي الديوانية ح�سني
علي كرمي العنكو�شي على خلفية ال�شكوى التي تقدم بها د.عالء عبد القادر
رئي� ��س جلنة احلكام بخ�صو�ص الألفاظ الت ��ي �صدرت من امل�شكو منه �ضد
احلك ��م االحتادي د�.أحم ��د كاظم الذي قاد مب ��اراة الديوانية والكرخ �ضمن
اجلول ��ة الثالث ��ة من مرحلة الذه ��اب والتي انت�ش ��رت يف و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي حيث ه� �دَّدت اللجنة يف ح ��ال تكرار املخالف ��ة مب�ضاعفة مبلغ
الغرام ��ة م ��ع الإيقاف ملا يزيد ع ��ن مو�سم كامل حيث �أ�صبح ��ت �أول عقوبة
ت�صدر بحق �أحد ر�ؤ�ساء الأندية الع�شرين امل�شاركة يف املو�سم اجلاري .

الديوانية يعود مللعبه القدمي يف مباراة ال�شرطة

�إبراهيم ور�ضا ينت�صران على كورونا وح�سن ينتظر الم�سحة

اجلماهري تنتظر انت�صار جالل ح�سن على فايرو�س كورونا

 بغداد  /املدى
املع�سك ��ر التدريبي للمنتخ ��ب الوطني لكرة
القدم الذي �أحت�ضنته مدينة دبي الإماراتية
و�صل العب ��ا منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن العا�ش ��ر ولغاي ��ة الثامن
(�أحم ��د �إبراهيم خلف وحمم ��د ر�ضا جليل) ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري
اىل العا�صم ��ة بغ ��داد م�س ��اء �أم� ��س الثالثاء يف �إط ��ار التح�ض�ي�رات للج ��والت املتبقي ��ة
قادمني م ��ن مدينة دبي الإماراتي ��ة من �أجل م ��ن ال ��دور الث ��اين بالت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة
االلتح ��اق بتدريب ��ات فريقي الق ��وة اجلوية الآ�سيوي ��ة لبطول ��ة ك�أ�س العامل لك ��رة القدم
وال ��زوراء متهي ��د ًا للم�شارك ��ة يف اجلول ��ة  2022بقط ��ر ونهائيات ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة
اخلام�س ��ة من مرحلة الذه ��اب لدوري الكرة الق ��دم  2023بال�ص�ي�ن حل�س ��اب املجموعة
املمت ��از باملو�س ��م اجل ��اري بع ��د �شفائهم ��ا الثالث ��ة الت ��ي ت�ض ��م اىل جانب ��ه منتخب ��ات
الت ��ام م ��ن الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا البحرين و�إي ��ران وهونغ كون ��غ وكمبوديا
(كوفيد� )-19إث ��ر الفحو�صات الطبية التي ّما دف ��ع املالك التدريبي بقي ��ادة ال�سلوفيني
خ�ضع ��ا له ��ا يف �إح ��دى امل�ست�شفي ��ات هناك �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش اىل ا�ستبعادهما من
وج ��اءت نتائ ��ج م�سحتيهم ��ا �سلبي ��ة وفق� � ًا املباراة الدولية الودية الأوىل �أمام املنتخب
للربوتوكول
ال�صحي املعتمد من قبل وزارة الأردين ال�شقي ��ق والت ��ي جرت عل ��ى ملعب
ّ
ال�صحة الإماراتية .
(الزغب ��ي �سفينين ��ث) يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
ّ
وتع ّر� ��ض القائ ��د �أحم ��د �إبراهي ��م خل ��ف م�ساء يوم الثاين ع�شر بتوقيت بغداد حيث
وزميل ��ه �صانع الألع ��اب حممد ر�ض ��ا جليل �أ�سفرت عن التعادل �سلبي ًا ،وكذلك اىل جانب
اىل الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا يف بداية حار� ��س املرم ��ى ج�ل�ال ح�س ��ن حاج ��م الذي

�أ�صي ��ب بالفايرو� ��س �إثر مالم�ست ��ه لهما يف
املباراة الدولية الودي ��ة الثانية �أمام نظريه
منتخ ��ب الأوزبكي لكرة الق ��دم التي �أقيمت
على امللعب ذاته يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء
يوم ال�سابع ع�شر م ��ن ال�شهر نف�سه وانتهت
عراقي ��ة بهدفني مقابل ه ��دف واحد �سجلهما
(مهند علي كاظم وعلي عدنان).
وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يخ�ض ��ع حار� ��س مرم ��ى
املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم ج�ل�ال ح�سن
حاج ��م خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة املقبل ��ة اىل
فح� ��ص ط ّبي جدي ��د خا� ��ص بالفايرو�س يف
امل�ست�شف ��ى ال ��ذي دخ ��ل �إلي ��ه مبدين ��ة دبي
الإماراتي ��ة م ��ن �أج ��ل الإطالع عل ��ى نتيجة
م�سحته ويف �ضوئه ��ا �سيُحدّد موعد عودته
اىل الع ��راق واالن�ضم ��ام اىل �صفوف فريق
ال ��زوراء لكرة الق ��دم للدفاع ع ��ن �ألوانه يف
اجلوالت املقبلة من املو�سم الكروي احلايل
بحكم كونه م ��ن �أبرز الأوراق الرابحة التي
يعتمد عليها امل�ل�اك التدريبي برئا�سة با�سم

قا�سم حيث كان �سبب ًا رئي�س ًا يف عدم تدوين
�أ�سم ��ه يف (كال�سيك ��و) الذه ��اب الذي جمعه
مع غرميه اللدود فريق القوة اجلوية م�ساء
�أول �أم�س الأثنني على ملعب كربالء الدويل
مبحافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة ب ��دون جمهور
و�أنتهى بالتع ��ادل الإيجابي ( )1-1و�أ�سهم
يف تراج ��ع النوار� ��س اىل املرك ��ز ال�ساب ��ع
بر�صيد  6نقاط .
وب ��ات احلار�س جالل ح�س ��ن حاجم خام�س
الع ��ب يف القائمة النهائي ��ة لأ�سود الرافدين
الت ��ي �أعتمده ��ا ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت� ��ش ملواجهت ��ي الأردن و�أوزبك�ستان
يتع ّر� ��ض اىل الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورونا
بع ��د القائد ع�ل�اء عبد الزه ��رة وح�سني علي
ال�سعي ��دي اللذين مت ا�ستبعادهما من الوفد
قب ��ل يوم�ي�ن م ��ن املغ ��ادرة اىل مدين ��ة دبي
الإماراتية عرب طائرة خا�صة وفرتها وزارة
النق ��ل� ،إ�ضاف ��ة اىل �أحم ��د �إبراهي ��م خل ��ف
وحممد ر�ضا جليل.
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قانون مكافحة الجرائم االلكترونية
والقلق الم�شروع

� سامل رو�ضان املو�سوي
بني احل�ي�ن والآخ ��ر يت�ص ��دى ال ��ر�أي العام عرب
و�سائل ��ه املتاح ��ة �إىل مو�ض ��وع مع�ي�ن بذات ��ه،
وه ��ذه الأي ��ام ن�سم ��ع �ضجيج� � ًا وح ��راك ًا �شعبي ًا
وحقوقي� � ًا جتاه م�شروع قانون مكافحة اجلرائم
االلكرتوني ��ة ،وه ��ذه ال�ضجة له ��ا مربراتها لأنها
متثل قلق م�شروع ينتاب املواطن والر�أي العام،
وم ��ا ت�س ��رب �إىل و�سائل الإعالم ح ��ول امل�شروع
عب ��ارة عن م�س ��ودات متع ��ددة مل�شاري ��ع قوانني
ت�ضمن ��ت يف حمتواها ما ي ��راه البع�ض ب�أنه قيد
عل ��ى حري ��ة التعب�ي�ر ،حي ��ث ت�ضمن ��ت ن�صو�ص
جت ��رمي لأفعال تدخ ��ل يف مفهوم حري ��ة التعبري
والنقد املباح وفر�ضت لها عقوبات ج�سيمة جد ًا،
مم ��ا دعا اجلميع �إىل االعرتا� ��ض ،لكن ذكره �أحد
الأفا�ض ��ل يف جمل� ��س النواب م ��ن امل�شاركني يف
املناق�ش ��ات اجلارية ب�أن ما موج ��ود يف م�شروع
القان ��ون ال ��ذي جت ��ري مناق�شت ��ه يف جمل� ��س
الن ��واب هو ن�سخ ��ة �أخ ��رى تراعى فيه ��ا حقوق
الإن�س ��ان وحرية التعبري و�ضمان حق النقد ،كما
�أف ��اد ب� ��أن جمل�س الن ��واب عقد ع�ش ��رات الور�ش
وا�ست�ض ��اف وا�ستع ��ان باملخت�ص�ي�ن يف القانون
والإع�ل�ام ومواق ��ع التوا�ص ��ل وكل من ل ��ه �صلة
بهذا املو�ض ��وع ،وبرر عدم ن�شر ه ��ذه النقا�شات
لأنه ��ا ما زالت يف ط ��ور التح�ضري و�إنها �أفكار مل
يت ��م تقنينها بعد ،و�أنا�،شخ�صي� � ًا ،اقدر عالي ًا هذا
االهتم ��ام من �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب ،كما �أرى
وي ��رى العديد م ��ن املخت�صني ب� ��أن وجود قانون
لتل ��ك اجلرائم امل�ستحدثة ي�ش ��كل ركيزة �أ�سا�سية
لإيج ��اد بني ��ة قانوني ��ة والت ��ي ت�سهم م ��ع البنية
التحتي ��ة التقني ��ة يف تعزي ��ز الثق ��ة والأمان يف
املجتم ��ع ،لكن ما يثري الريب ��ة �إن عنوان القانون
ه ��و "مكافح ��ة اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة" بينم ��ا
ت�ضم ��ن �أحكام تتعلق بجرائ ��م لي�ست الكرتونية
ومنه ��ا جرائ ��م التهديد ،كم ��ا �إنها جرم ��ت �أفعال
ق ��د تكون من حقوق املواط ��ن يف احل�صول على
املعلوم ��ة �أو اجلرائ ��م املتعلق ��ة بالنظ ��ام الع ��ام
والآداب  ،عل ��ى وف ��ق ما ورد ذكره ��ا يف م�شروع
القان ��ون حمل اجل ��دل ،وهذه اجلرائ ��م ال ميكن
�أن تك ��ون م ��ن اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة ،وال�سبب
يف ذل ��ك وا�ضح ج ��د ًا الن اجلرمي ��ة االلكرتونية
ه ��ي اجلرمي ��ة الت ��ي يك ��ون لتقني ��ة املعلوم ��ات
حم�ل ً�ا لها ،وغ�ي�ر جمرم ��ة يف القوان�ي�ن النافذة
وق ��د حددته ��ا بع� ��ض االتفاقيات الدولي ��ة ومنها
اتفاقي ��ة بوداب�س ��ت لع ��ام  2001ح ��ول جرائ ��م
املعلوم ��ات �أو اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة  ،و�صنفت
تل ��ك اجلرائم �إىل ع ��دة �أنواع وعل ��ى وفق الآتي

(الدخ ��ول غري امل�شروع يف ُن ُظم وقواعد معاجلة
البيان ��ات ،واالعت ��داء على املواق ��ع الإلكرتونية
�س ��واء كان ذل ��ك مب�س ��ح �أو تعدي ��ل بيان ��ات �أو
التالع ��ب فيها� ،أو �إعاقة ت�شغيل النظام .وانتهاك
ال�سري ��ة واخل�صو�صي ��ة للبيان ��ات ال�شخ�صي ��ة،
والإ�ضرار ب�صاحبه ��ا ،وال ّإطالع على املرا�سالت
الإلكرتونية ،والإدالء بالبيانات الكاذبة يف �إطار
املعام�ل�ات والعملي ��ات الإلكرتوني ��ة ،واالعتداء
عل ��ى الأم ��وال الإلكرتوني ��ة ،وه ��ي الأم ��وال
املتداول ��ة �إلكرتوني� � ًا مث ��ل (عمل ��ة البتكوي ��ن)،
والتعدي على �أموال غريه بالو�سائل الإلكرتونية
مثل:الدخول ملواقع البنوك والدخول حل�سابات
العمالء و�إدخال بيانات �أو م�سح بيانات بغر�ض
اختال�س الأموال �أو حتويلها من ح�ساب لآخر).
وامل�ش�ت�رك بني ه ��ذه اجلرائم ب�أن حم ��ل ارتكاب
اجلرمية ه ��و املعلوم ��ات االلكرتوني ��ة و�أجهزة
احلا�س ��وب ،بينم ��ا يف م�شروع القان ��ون ت�ضمن
جمموع ��ة م ��ن الأفعال الت ��ي ال تعد م ��ن اجلرائم
االلكرتونية امل�شار �إليه ��ا يف الت�صنيف الدويل،
لأنها يف الأ�صل تقع على الأ�شخا�ص لكن بو�سائل
الكرتونية مثل مواقع التوا�صل االجتماعي ومن
املمك ��ن �أن تقع �أي�ض ًا ب ��دون الو�سائل والتقنيات
االلكرتوني ��ة ،وهذه يف الأ�ص ��ل مت جترميها يف
قان ��ون العقوبات العراقي رقم  111ل�سنة 1969
املع ��دل ،واعت�ب�ر القانون �أعاله ب ��ان فعل القذف
وال�سب عرب مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ظرف
م�ش ��دد للعقوبة وعلى وفق �أحكام املواد (،433و
 )434م ��ن قان ��ون العقوب ��ات ،مبعنى �آخ ��ر �إنها
�أ�ص�ل�ا معاجلة ت�شريعي� � ًا والق�ض ��اء يطبقها ،وال
يوجد �أي نق� ��ص ت�شريعي جتاهها ،و�إنها مغطاة
بن� ��ص يوف ��ر احلماية حل ��ق املواط ��ن يف حرية
التعب�ي�ر والنق ��د املباح ول ��و ن�سبي� � ًا وعلى وفق
�أح ��كام امل ��ادة ( )2/433م ��ن قان ��ون العقوب ��ات
الت ��ي جاء فيها الآتي (وال يقبل من القاذف �إقامة
الدلي ��ل على ما �أ�سن ��ده �إال �إذا كان القذف موجها
�إىل موظف �أو مكلف بخدمة عامة �أو �إىل �شخ�ص
ذي �صف ��ة نيابية عامة �أو كان يتوىل عم ًال يتعلق
مب�صال ��ح اجلمه ��ور وكان م ��ا �أ�سن ��ده الق ��اذف
مت�ص ًال بوظيفة املقذوف �أو عمله ف�إذا �أقام الدليل
على كل ما �أ�سن ��ده انتفت اجلرمية) وهذا الن�ص
يتواف ��ق مع �أح ��كام املادة ( )36م ��ن د�ستور عام
 2005الت ��ي جاء فيه ��ا الآتي (امل ��ادة (�/36أوال)
من د�ست ��ور العراق لع ��ام  2005الت ��ي جاء فيها
الآت ��ي ( تكفل الدولة ،مبا ال يخ ��ل بالنظام العام
والآداب�:أو ًال :ـ حري ��ة التعب�ي�ر عن ال ��ر�أي بكل

الو�سائل) ومن ه ��ذه الو�سائل تقنية املعلومات
احلديث ��ة مث ��ل مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
وغريها من مواقع االنرتنت التي تتم بوا�سطة
�أجهزة املعلوماتية (االلكرتونية) ،ويف م�شروع
قان ��ون اجلرائم االلكرتوني ��ة حمل اجلدل جند
�أن امل�ش ��رع ي�سعى ل�سح ��ب هذا الفعل من وعائه
الت�شريعي يف قانون العقوبات النافذ �إىل وعاء
التجرمي االلكرتوين ملن ��ع املواطن من االنتفاع
بف�سحة احلرية يف التعب�ي�ر الن�سبية على وفق
م ��ا ج ��اء يف حكم الفق ��رة ( )2من امل ��ادة ()433
من قانون العقوبات ،وه ��ذا هو ما �أثار حفيظة
املواط ��ن وحف ��ز ال ��ر�أي الع ��ام للت�ص ��دي �إلي ��ه،
لذل ��ك اق�ت�رح لتمرير هذا القان ��ون ،وهو مطلب
مه ��م ل�سد الفراغ الت�شريع ��ي يف جمال اجلرائم
امل�ستحدث ��ة� ،أن يرتك جترمي تل ��ك الأفعال التي
تغطيه ��ا الن�صو� ��ص القانوني ��ة الناف ��ذة ومنها
جرمي ��ة التهدي ��د الت ��ي عاجلته ��ا امل ��ادة ()432
من قان ��ون العقوبات  ،كذلك م ��ا جاء يف الفقرة
( )1م ��ن املادة ( )2من قان ��ون مكافحة الإرهاب
رقم  13ل�سن ��ة  2005التي جعل ��ت فعل التهديد
لدواف ��ع �إرهابية ب�أنه من جرائم الإرهاب وعلى
وف ��ق الن�ص الآت ��ي (التهدي ��د الذي يه ��دف �إىل
�إلق ��اء الرع ��ب ب�ي�ن النا� ��س �أو تعر� ��ض حياتهم
وحرياتهم و�أمنه ��م للخطر وتعري� ��ض �أموالهم
وممتلكاتهم للتلف �أيا كان ��ت بواعثه و�أغرا�ضه
يق ��ع تنفيذا مل�ش ��روع �إرهاب ��ي منظم ف ��ردي �أو
جماعي) ،وكذلك ما ورد يف الفقرة ( )8من ذات
امل ��ادة قد مت جترمي فع ��ل االبتزاز املايل لدوافع
�إرهابي ��ة وعل ��ى وف ��ق الن�ص الآت ��ي (خطف �أو
تقييد حريات الأفراد �أو احتجازهم �أو لالبتزاز
امل ��ايل لأغرا� ��ض ذات طابع �سيا�س ��ي �أو طائفي
�أو قوم ��ي �أو دين ��ي �أو عن�ص ��ر نفعي م ��ن �ش�أنه
تهدي ��د الأم ��ن والوح ��دة الوطني ��ة والت�شجيع
عل ��ى الإرهاب) وهذه الأفع ��ال عقوبتها الإعدام
على وفق �أحكام املادة (� )4إرهاب  ،ويف قانون
العقوب ��ات معاجلة جلرائ ��م �إغ ��واء الأطفال �أو
الإن ��اث حي ��ث وردت ه ��ذه الأح ��كام يف امل ��ادة
( )402م ��ن قان ��ون العقوب ��ات� ،أم ��ا عن جترمي
فعل االعتداء على القي ��م الدينية والأ�سرية فان
قان ��ون العقوب ��ات النافذ قد جرم ه ��ذا الفعل �إن
وقع ب�أي و�سيل ��ة كانت وعلى وفق �أحكام املادة
( )372الت ��ي ورد فيه ��ا جت ��رمي ت�صري ��ح له ��ذا
الفعل � ،أي�ض� � ًا فعل الرتوي ��ج للمواقع الإباحية
ف ��ان امل ��ادة ( )403من قان ��ون العقوبات ،وهذا
العر� ��ض يو�ض ��ح لن ��ا �إن بع� ��ض الأفع ��ال التي
ي�سعى م�ش ��روع القانون لتجرميه ��ا ،هي �أفعال
�أ�ص�ل� ًا مت جترميها مبوجب القوان�ي�ن النافذة ،
وال توجد �ضرورة لتجرميها مرة �أخرى  ،وهذه
الأفعال هي ذاتها حمل اجلدل وم�صدر التخوف
الت ��ي �أثارت ال ��ر�أي العام وحفيظ ��ة املواطنني،
ويف اخلت ��ام اق�ت�رح �أن يقت�ص ��ر القان ��ون على
الأفع ��ال الت ��ي ال ميكن �أن تق ��ع �إال بوجود �آالت
الكرتوني ��ة �أو �شبكات الكرتونية مثل االنرتنت
والت ��ي مت ت�صنيفه ��ا عاملي� � ًا وعل ��ى وف ��ق ما مت
ذك ��ره �سلف� � ًا ،حت ��ى ال نقع يف حم ��ذور املخالفة
الد�ستورية �أو االنحراف الت�شريعي عن املبادئ
الد�ستورية.
قا�ض متقاعد
ٍ
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م�سودة قانون جرائم المعلوماتية
ُ
و�شرعنة القمع ال�سيا�سي

 فار�س كمال نظمي

�إن الأ�صل في م�س�ألة الحرية هو
"الإتاحة" ولي�س "التقييد" .وبهذا
المعنى الوا�سع ف�إن "تنظيم" الحريات
ولي�س تقييدها -في بنود د�ستوريةٌ
إتاحة لها وتعميق
وقانونية هو �
لممار�ساتها و�آلياتها ،و�إثراء لم�ضامينها
الأخالقية والتنموية ،وكبح م�شرعن
لأي ممار�سات �شعبوية �أو دولتية تقيدها
�أو تنوي تقييدها.

وبالت ��ايل ف� ��إن بن ��ود العقوب ��ة يف �أي قان ��ون ل ��ه
م�سا�س باحلريات ،يجب �أن ت�شمل الأطراف املعنية
جميع� � ًا :الدول ��ة واجلماعات والفرد؛ مع التو�س ��ع
يف �س ��ن الت�ش ��ريعات الت ��ي تلج ��م النزع ��ة العنفية
والتغولي ��ة للدولة بو�صفه ��ا التنظي ��م امل�ؤ�س�ساتي
الأك�ث�ر خط ��ورة واحتما ًال م ��ن الناحيت�ي�ن العملية
والأخالقية خلرق مبد�أ احلريات وانتهاكه.
ودون اخلو� ��ض يف حتلي ��ل قان ��وين �أكادمي ��ي
 ل�س ��تُ خمت�ص� � ًا ب ��ه� ،-أق ��ول �أن بن ��ود �أي قان ��ونلي�س ��ت �إال النهاية البالغية املعلن ��ة ل�سل�سلة طويلة
غاط�س ��ة ومعقدة من م�صال ��ح اقت�صادية و�سيا�سية
و�أيديولوجي ��ة ونف�سية وبيولوجية تفاعلت جدلي ًا
ع�ب�ر الزم ��ان وامل ��كان ل�س ��نّ تل ��ك البن ��ود احلامية
عل ��ى نحو مبا�ش ��ر �أو غري مبا�شر مل�صال ��ح امل�ش ّرع.
وال�سرمدي ��ة الظاهري ��ة التي تبدو عليه ��ا القوانني
يف حلظ ��ة الت�شريع ،ال ي ��راد بها �إال ت�أبي ��د ال�سلطة
القائم ��ة وتخليده ��ا بو�صفها االحتم ��ال "الوحيد"
املتاح لتنظيم حياة النا�س.
ويب ��دو �أن م�س ��ودة قان ��ون جرائ ��م املعلوماتي ��ة
املط ��روح حالي� � ًا للمناق�ش ��ة يف جمل� ��س الن ��واب،
تتغاف ��ل عن كل هذه البديهي ��ات املت�أ�صلة يف فل�سفة
احلري ��ة وفق ��ه القان ��ون ،ف�ض�ل� ًا عن كونه ��ا ترجمة
مبا�ش ��رة لإرادة وم�صال ��ح املنظوم ��ة احلاكمة دون
�أي حد �أدن ��ى من االعتبار لعلوي ��ة الد�ستور (املادة
 )38ولن�سبي ��ات الو�ضع العراقي املت� ��أزم وال�سائر

التفجر.
نحو ّ
فمن زاوية النط ��اق العقابي الذي ي�شمله الت�شريع،
تقت�ص ��ر م�س ��ودة القانون هذه على جت ��رمي الأفراد
دون غريه ��م فيم ��ا يخ� ��ص ا�ستخدامه ��م "غ�ي�ر
القان ��وين" للحا�س ��وب واالنرتن ��ت ،متجاهل ��ة
�أي انته ��اكات مماثل ��ة حمتمل ��ة ميك ��ن �أن ترتكبه ��ا
اجلماع ��ات (التنظيم ��ات ال�سيا�سي ��ة والديني ��ة) �أو
الدول ��ة (ب�سلطاته ��ا الثالث ��ة ودوائره ��ا ال�سيا�سية
والع�سكرية والأمني ��ة والتكنولوجية والإعالمية)
�ض ��د الأف ��راد واحل ��ق الع ��ام .فم ��ا �ص ��ار ُيع ��رف
باجليو� ��ش (�أو امليلي�شي ��ات) الإلكرتوني ��ة ،الت ��ي
متوله ��ا دول و�أح ��زاب وع�صب زبائني ��ة ،لت�سقيط
اخل�صوم (�أفراد) وتهديدهم وترويعهم و�شيطنتهم
واغتيالهم معنوي� � ًا ،تتجاهله م�سودة القانون كلي ًا،
ب ��ل تذهب �إىل ع� � ّد اجلرمية الإلكرتوني ��ة "جناية"
�شخ�صي ��ة فح�س ��ب ،يرتكبه ��ا الف ��رد �ض ��د الدول ��ة
"املغلوبة" على �أمرها.
هذه امل�سودة تذهب بعي ��د ًا يف تقييد احلريات بدل
�إتاحتها ،عرب "تعظيم" م�صطلحات غام�ضة ال معنى
ح�صري له ��ا و�إعطائها �صفة الإط�ل�اق رغم �إمكانية
ت�أويله ��ا بال حدود ،مثل "امل�سا� ��س با�ستقالل البالد
ووحدتها و�سالمتها" ،و"التعامل مع جهة معادية"،
و"زعزع ��ة الأمن والنظام الع ��ام �أو تعري�ض البالد
للخط ��ر" و"الإ�ساءة �إىل �سمعة البالد" ،و"�إ�ضعاف
الثق ��ة بالنظ ��ام امل ��ايل الإلك�ت�روين" ،و"الإ�ض ��رار
باالقت�ص ��اد الوطن ��ي" و"االعت ��داء عل ��ى �أي م ��ن
املب ��ادئ �أو القيم الدينية �أو الأخالقي ��ة �أو الأ�سرية
�أو االجتماعي ��ة" ،وغريه ��ا .وت�ض ��ع يف مقاب ��ل �أي
"ارت ��كاب" له ��ذه البن ��ود عقوبات ج�سيم ��ة ت�صل
يف عدد من احل ��االت �إىل ال�سج ��ن امل�ؤبد والغرامة
مباليني الدنانري.
هذه امل�س ��ودة تخلط حق حرية التعب�ي�ر ال�سيا�سي
املكفول ��ة طبيعي� � ًا ود�ستوري� � ًا ،بجرائ ��م �أخ ��رى
وا�ضح ��ة ال ج ��دال فيه ��ا .فه ��ذا اخلل ��ط املق�ص ��ود
لتمرير ناع � ٍ�م لبن ��ود القمع
ه ��و حماول ��ة متويهي ��ة
ٍ
ال�سيا�س ��ي و�س ��ط بن ��ود جرمي ��ة �أخ ��رى مف ��روغ
منه ��ا (كاالحتي ��ال والقر�صنة والتزوي ��ر واالبتزاز
الإلك�ت�روين) ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أن القان ��ون العراقي قد
تعام ��ل م ��ع امل�ضم ��ون اجلوه ��ري له ��ذه اجلرائ ��م

(�س ��واء كان �إلكرتوني� � ًا �أو غ�ي�ر �إلك�ت�روين) وحدد
عقوباتها منذ بدايات الت�شريع يف الدولة العراقية.
وكل ذل ��ك يرتب ��ط بتوقي ��ت ط ��رح ه ��ذه امل�س ��ودة،
�إذ يتزام ��ن م ��ع ا�شت ��داد الث ��ورة امل�ض ��ادة الت ��ي
تقوده ��ا النخ ��ب الأوليغار�شي ��ة ل ��و�أد احتجاجات
ت�شري ��ن و�شيطنتها ،يف م�سعى مك�ش ��وف ل�شرعنة
القم ��ع ال�سيا�س ��ي �ض ��د �آالف النا�شط�ي�ن واملدونني
الت�شرينيني وم ��ن ي�ساندهم من م�ستخدمي و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماعي والتقني ��ات املعلوماتية .هذا
التوج ��ه نح ��و القم ��ع وال �شيء غري القم ��ع ،ي�صبح
�أم ��ر ًا "مفهوم ًا" يف �ض ��وء �أزم ��ة اقت�صادية طاحنة
ال ت�سم ��ح بتقدمي مزيد من ر�شى الريع �إىل املجتمع
املقهور.
ف� ��إذا كانت الث ��ورة امل�ضادة قد جنح ��ت ميداني ًا يف
�إيقاف املد الت�شريني االحتجاجي لفرتة من الزمن،
وحتوي ��ل جزء م ��ن اجتاهات ال ��ر�أي الع ��ام �ضده،
فيبدو �أن ن�شوة "الن�صر" هذه باتت تتطلب البحث
عن مزيدٍ من "االنت�صارات" يف اجلانب الت�شريعي
�أي�ض� � ًا لتثبي ��ت ركائز �سلطةٍ منخ ��ورة متر مبرحلة
الأف ��ول .فبعد �أن نهبت هذه ال�سلطة املا َل العام كله،
ت�سع ��ى اليوم لق�ضم هام�ش حري ��ة االعرتا�ض على
هذا النهب.
هذا التغول الإ�ستئ�سادي على ثورة ت�شرين� ،سي�سهم
جدلي� � ًا يف تن�شيط ديناميكيات االحتجاج و�إعطائه
بُعد ًا فكري ًا حيوي ًا جديد ًا .فما دامت العدالة منتهكة
وغائبة يف حياة املهم�شني واملحرومني ممن بلغوا
�س ��ن الن�ض ��ج ال�سيا�سي ،ف�ل�ا �شيء �سريدعه ��م �أبد ًا
ع ��ن التم�سك بحرية ال ��ر�أي والتعبري –وخ�صو�ص ًا
يف الف�ضاء الرقمي الرحب -بو�صفها �آخر احلقوق
غ�ي�ر القابلة للتجزئة �أو امل�ساومة يف بيئة �سيا�سية
واجتماعي ��ة م�أزوم ��ة تنتظ ��ر ح�س ��م ال�ص ��راع بني
املالكني والفاقدين.
يف ظ ��روف اال�ستع�ص ��اء ال�سيا�س ��ي واالنغ�ل�اق
ال�سلط ��وي الفا�س ��د وتفت ��ح الوع ��ي االحتجاج ��ي
ال�شعب ��ي  -كم ��ا يف الع ��راق الي ��وم ،-ميك ��ن لقيمة
احلري ��ة �أن تتقدم على قيم ��ة العدالة بن�سبة معينة،
وحينه ��ا �سي�ض ��اف ُبع� � ٌد جدي ��د ملعادل ��ة التغي�ي�ر
القادم ��ة� ،إذ ت�صب ��ح "نريد حرية" �إح ��دى مرادفات
"نريد وطن".

الت�شكيلة االجتماعية العراقية وفعالية �أحزابها الوطنية
متر الدولة العراقية وت�شكيلتها االجتماعية مبرحلة من عدم اال�ستقرار االجتماعي –
ال�سيا�سي ب�سبب الرتكة الثقيلة للنظام الديكتاتوري املنهار وا�ستالم الطبقات الفرعية
ل�سلطة البالد ال�سيا�سية وما نتج عن ذلك من تراجع �أن�شطة الدولة العراقية و�ضعف هيمنتها
ال�سيا�سية على فاعلية منظومتها ال�سيا�سية.

ا�ستناد ًا اىل ذلك �أحاول حتديد العوامل امل�ؤثرة � --ساع ��دت العقوب ��ات االقت�صادي ��ة الدولي ��ة
عل ��ى ت�شكيل ��ة الع ��راق االجتماعي ��ة و�أحزابها عل ��ى الع ��راق عل ��ى تنام ��ي الفئ ��ات الطفلي ��ة
الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة وت�أ�ش�ي�ر براجمه ��ا -البريوقراطية احلائزة عل ��ى الرثوة الوطنية
الوطني ��ة الرامي ��ة اىل معافاة الدول ��ة الوطنية و�سلطة البالد ال�سيا�سية.
وت�شكيلته ��ا الطبقية واحلد من هيمنة الطائفية  --تنامي الفئات البريوقراطية  -الطفيلية يف
ال�سيا�سية على م�سار تطورها الوطني الالحق .الب�ل�اد تطور بع ��د �سق ��وط الديكتاتورية حيث
انطالق� � ًا من ال ��ر�ؤى ال�سيا�سية املث ��ارة �أحاول ظهرت الطائفي ��ة ال�سيا�سية بدي�ل�ا �سيا�سي ًا عن
حتليله ��ا مبلف ��ات مرتابط ��ة الأول منهما يتمثل نهج الديكتاتورية املنهارة اعتماد ًا على الوقائع
ب�سم ��ات الت�شكيل ��ة العراقي ��ة بع ��د االحت�ل�ال التالية --
الأمريك ��ي للع ��راق .وثانيهما فعالي ��ة الأحزاب �أ  -تف ��كك قطاع الدول ��ة االقت�صادي وبيع �أغلب
ال�سيا�سي ��ة يف �إع ��ادة بن ��اء الدول ��ة الوطني ��ة .وحداته الإنتاجية للقوى الطبقية اجلديدة؟
و�آخرهم ��ا م�ضام�ي�ن التحالف ��ات ال�سيا�سي ��ة ب –الف�س ��اد والتالع ��ب بال�ث�روة البرتولي ��ة
القادرة على مناه�ضة نهوج التبعية والتهمي�ش� .أ�صبح م�صدر ًا لنمو الق ��وى الطفيلية اجلديدة
اعتماد ًا على تلك العدة املنهجية �أتناول املحور وم ��ا نت ��ج عن ذل ��ك من تخري ��ب م�صان ��ع قطاع
الأول املتمثل ب-
الدولة االقت�صادي وتعطيل قدراته الإنتاجية.
�أوال – االحت�ل�ال الأمريكي و�سم ��ات الت�شكيلة ج -انتعا� ��ش قط ��اع اال�ستهالك ب�سب ��ب ازدهار
االجتماعية.
ب�ضائع املزارات املقد�سة ومتطلبات املنا�سبات
�أدت التغ�ي�رات االجتماعي ��ة يف العه ��د الدينية.
اال�ستب ��دادي املنه ��ار اىل ظه ��ور الفئ ��ات د – تراب ��ط الق ��وى التجاري ��ة الطائفي ��ة م ��ع
البريوقراطي ��ة – الطفيلي ��ة الت ��ي جمع ��ت بني اجلوار الطائف ��ي الإقليمي �أف�ض ��ى اىل ازدهار
م�ساندة النهج الديكتاتوري لنظام احلكم وبني التج ��ارة اخلارجي ��ة وتعرث ت�صدي ��ر املنتجات
حيازتها ملكية الدولة االقت�صادية.
الوطنية.
 ب�سبب قرابة املالكني لرثوة البالد الأ�سا�سية ه – �سي ��ادة الطائفي ��ة ال�سيا�سية عل ��ى ال�سلطةم ��ن �أزالم ال�سلط ��ة من ��ت وتط ��ورت ال�شرائ ��ح الوطني ��ة وتزايد ت�أثرياتها عل ��ى ت�شكيلة البالد
البريوقراطي ��ة والطفلي ��ة يف قطاع ��ات الدولة االجتماعية.
االقت�صادية.
�إن امل�ؤ�ش ��رات ال�سالفة الذك ��ر �أثرت ب�شكل كبري

على فعالية الطبق ��ات االجتماعية و�ضعف دور
�أحزابها ال�سيا�سي ��ة يف تنمية وتطوير كفاحها
الوطني  -الدميقراطي.
ثاني� � ًا  --فعالية الأح ��زاب ال�سيا�سية يف �إعادة
بناء الدولة الوطنية.
 التغ�ي�رات اجلاري ��ة عل ��ى ت�شكيل ��ة الع ��راقاالجتماعي ��ة وقواه ��ا الطبقي ��ة �أث ��رت عل ��ى
نهوج الأح ��زاب ال�سيا�سية وانح�س ��ار قاعدتها
االجتماعية.
 انطالق� � ًا م ��ن ذل ��ك ميك ��ن حتدي ��د ال�سلبي ��اتالت ��ي �أفرزته ��ا ال�سلط ��ة الطائفي ��ة وت�أثرياته ��ا
عل ��ى �أح ��زاب ت�شكيل ��ة الع ��راق االجتماعي ��ة
باملو�ضوعات التالية—
– 1برامج �أيديولوجية
 اعتماد �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية على مناهج�أيديولوجي ��ة بعي ��دة ع ��ن امل�صال ��ح الطبقي ��ة
امللمو�سة لت�شكيلة العراق االجتماعية.
 –2التداخالت الطبقية
 -ب�سب ��ب تداخ ��ل م�صال ��ح طبق ��ات اجتماعيةمتقاربة تع�ث�رت الأحزاب ال�سيا�سية عن متثيل
م�صالح طبقاتها االجتماعية بو�ضوح كامل.
 –3التخريب ال�سلطوي
هيمن ��ة الطبقات الفرعية و�سي ��ادة الربجوازية
التجاري ��ة – املالية الربوية على مفا�صل �سلطة
البالد ال�سيا�سية وتهمي�ش الطبقات االجتماعية
النا�شطة يف �إدارة االقت�صاد الوطني.

 لطفي حامت

 – 9التدخ�ل�ات الدولي ��ة وانح�س ��ار ال�سي ��ادة االنتخابي ��ة �أ�سلوب� � ًا وحيد ًا ال�ست�ل�ام ال�سلطة
 -- 4احتكار الوظيفة االقت�صادية
ال�سيا�سية واحلد من النزعات االنقالبية.
– �سي ��ادة الطبق ��ات الفرعي ��ة عل ��ى �سلط ��ة الوطنية.
الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة واحتكاره ��ا فعالي ��ة الب�ل�اد جل ��وء الطائفي ��ة ال�سيا�سية وقواه ��ا امل�سلحة رابع� � ًا  -الرتكي ��ز عل ��ى الوطني ��ة العراقي ��ة
اىل قم ��ع احل ��ركات الوطنية املطالب ��ة بالعمل يف �صياغ ��ة الربام ��ج االنتخابي ��ة باعتباره ��ا
االقت�صادية.
وال�س�ل�ام االجتماعي وم ��ا ينتجه من تدخالت الأداة ال�سيا�سي ��ة الفاعل ��ة يف وح ��دة الب�ل�اد
 –5بناء اقت�صادات وطنية م�شوه.
اعتم ��اد الطبقات الفرعية عل ��ى ت�صدير الرثوة دولية وانح�سار �سيادة البالد الوطنية.
االجتماعية.
الوطني ��ة وا�ست�ي�راد منتج ��ات ال ��دول الأخرى �إن اللوح ��ة ال�سيا�سي ��ة القامت ��ة الت ��ي ج ��رى خام�س ًا – ع ��دم اعتماد الطائفية ال�سيا�سية يف
وم ��ا انتجه ذلك من ا�ستم ��رار تهمي�ش الطبقات تبيانه ��ا تدعو القوى الوطني ��ة -الدميقراطية االنتخابات الت�شريعية والرتكيز على الربامج
االجتماعية العاملة ودورها يف تطوير الإنتاج عل ��ى التع ��اون لإنق ��اذ الب�ل�اد م ��ن التخري ��ب االقت�صادية – االجتماعية.
الطائفي ومي ��ول الر�أ�سمالي ��ة املعوملة الهادفة �ساد�س� � ًا – تطوي ��ر ال ��دورة الإنتاجي ��ة وبناء
الوطني.
اىل تهمي�ش الدولة الوطنية.
توازن ��ات بنيته ��ا الطبقي ��ة الهادف ��ة خلدم ��ة
 اعتم ��اد ًا عل ��ى ذل ��ك ت�ش ��كل حماي ��ة الدول ��ة م�صالح ت�شكيلة العراق الوطنية. - 6اعتماد الف�صائل ال�شعبية امل�سلحة.
 ارت ��كاز الطبق ��ات الفرعي ��ة عل ��ى ف�صائ ��ل الوطنية م ��ن الطائفية ال�سيا�سي ��ة والتهمي�ش �سابع� � ًا -الرتكيز على تلبي ��ة امل�صالح الطبقيةم�سلحة ل�صيانة م�صاحلها الطبقية عند ا�شتداد الر�أ�سم ��ايل حلق ��ة مركزية يف برام ��ج الكفاح للطبق ��ات االجتماعي ��ة الفاعل ��ة يف ال ��دورة
النزاع ��ات االجتماعي ��ة والت�ص ��دي للمطالبات الوطن ��ي  -الدميقراط ��ي الأمر ال ��ذي ي�شرتط الإنتاجية.
�إعادة بناء هيمنتها -الدولة -الوطنية ا�ستناد ًا ثامن� � ًا– �إقام ��ة عالق ��ات دولي ��ة ترتك ��ز عل ��ى
ال�شعبية.
اىل –
احرتام �سيادة البالد الوطنية.
� - 7سيادة النزعة الطائفية ال�سيا�سية.
هيمنة الطائفي ��ة يف احلياة ال�سيا�سية وات�ساع �أو ًال� -إقام ��ة حتالفات وطنية تعمل على تعزيز تا�سع� � ًا� -صيان ��ة الدولة الوطنية م ��ن التبعية
حتالفاتها مع اجل ��وار الإقليمي وما �أنتجه ذلك �سي ��ادة الدول ��ة املركزي ��ة وم ��ا يعني ��ه ذلك من الإقليمية والتهمي�ش الر�أ�سمايل.
م ��ن �ضي ��اع ال�سي ��ادة الوطنية وارته ��ان البالد حتجي ��م دور الطائفي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف �إدارة عا�شر ًا  -االبتعاد عن �سيا�سة املحاور الإقليمية
حياة البالد ال�سيا�سية.
 الدولي ��ة والرتكي ��ز على احلي ��اد املنبثق منلل�صراعات الإقليمية – الدولية.
ً
 – 8الطائفية ال�سيا�سية والإرهاب ال�سيا�سي .ثاني� �ا – تكثيف التعاون ال�سيا�سي بني القوى م�صالح البالد الوطنية.
– ا�شت ��داد الإره ��اب ال�سيا�س ��ي املمنه ��ج �ضد الوطني ��ة الدميقراطية به ��دف �صياغة برنامج �إن املهام الوارد ذكرها املعتمدة على التحالفات
الق ��وى الوطني ��ة الراغب ��ة يف تط ��ور بالده ��ا وطن ��ي م�ش�ت�رك يعال ��ج الق�ضاي ��ا الوطني ��ة ال�سيا�سية الطبقية كفيلة بنقل البالد من العزلة
بعي ��د ًا ع ��ن الرتابط ��ات الإقليمي ��ة الطائفية �أو الواقعية.
الطائفية والتبعية الإقليمية اىل تعزيز �سيادة
ثالث� � ًا – اعتب ��ار ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة البالد الوطنية وتطور ت�شكيلتها االجتماعية.
النزاعات الدولية.
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ثقافة
انقذوا ما تبقى...

�سعدت بخبر فوز ال�سير روجر بنروز  Roger Penroseبجائزة نوبل
للفيزياء لعام  2020؛ فهي في نهاية المطاف لي�ست �سوى بع�ض اعتراف
حقيقي – رغم �أنني �أراه متوا�ضع ًا مهما تعاظم – بجهود الرجل واكت�شافاته
في ميدان الفيزياء النظرية ( الكو�سمولوجية على وجه التحديد ) ؛ لكن
أ�سباب �أخرى تجعل الإحتفاء بنيل بنروز لجائزة نوبل �أكبر بكثير
ثمة �
ٌ
تتكرر كل
من مكاف�أة علمية تقليدية �إعتدناها كواحدة من التقاليد التي
ّ
عام ،ولن يكون بالتالي �أمراً م�ستغرب ًا �أن ن�شهد الكتابات الإحتفائية بجهود
العالم على م�ستوى العالم ب�أكمله و�إن كان الإحتفاء قد �أخذ مدى �أو�سع
هذا
ِ
في نطاق الجزيرة البريطانية التي ينتمي بنروز لثقافتها .

ميثم اخلزرجي

لطفية الدليمي

ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ون ف���ي ع�����ص��رن��ا
م َْن هم الفال�سفة احلقيقيون يف ع�صرنا هذا
الذي يو�صف بع�صر موت الفل�سفة ؟ �سيكون
�أمر ًا متو ّقع ًا �إذا ماتباينت الإجابات والأفكار
به ��ذا ال�ش� ��أن ؛ غ�ي�ر �أن هن ��اك قناع ��ة بات ��ت
ترت�سّ ��خ ب� ّأن الفيزيائيني ( والريا�ض ��ياتيني
كذل ��ك ) هم الوحيدون اخلليقون ليو�ص ��فوا
��س هذه
بكونه ��م فال�س ��فة حقيقي�ي�ن  .تت�أ�سّ � ُ
القناع ��ة عل ��ى فك ��رة � ّأن الفل�س ��فة ه ��ي يف
جوهرها م�س ��اءل ٌة للمو�ضوعات الكربى يف
الكون وا�ستك�ش ��اف الت�أ�صيل الفكري املمكن
لك ّل م ��ن الكينونات الثالث الكربى بح�س ��ب
ترتيبه ��ا املنطقي  :الك ��ون  ،احلياة  ،الوعي
 .تق ّنع ��ت ه ��ذه املو�ض ��وعات الث�ل�اث حت ��ت
م�سمّيات وتو�صيفات كثرية منذ مطلع ع�صر
الفل�س ��فة الإغريقي ��ة حتى �إنته ��ت يف يومنا
هذا لتتجوهر يف هذه الثالثية الإ�شكالية .
�ش ��هدت العق ��ود الثالث ��ة الأخ�ي�رة طف ��رة
نوعي ��ة يف امل�ؤلف ��ات الت ��ي تتن ��اول ه ��ذه
الثالثية املعرفية من قبل فيزيائيني �ص ��اروا
يع� �دّون يف طليع ��ة الفال�س ��فة الفاعل�ي�ن يف
امل�ش ��هد الفك ��ري العامل ��ي  ،وي�أت ��ي ال�س�ي�ر (
روجر برنوز ) يف طليعة ه�ؤالء الفيزيائيني
الطالئعيني .
لطاملا ت�س ��اءلنا  :من هو ال�شخ�ص اجلدير
ب�ي�ن الب�ش ��ر بو�ص ��ف املثق ��ف املو�س ��وعي
ال ��ذي ي� ّؤهل ��ه ليكون �س ��لي ًال مقب ��و ًال للرتاث
الأر�سطي وعلى نحو يتناغم مع ا�شرتاطات
ع�ص ��رنا ومرتتب ��ات العل ��م والتقني ��ة الت ��ي
ت�ش� � ّك ُل تر�س ��يمته الوجودي ��ة والثقافي ��ة ؟
وه ��ل هن ��اك م ��ن معن ��ى للحديث ع ��ن مثقف
" مو�س ��وعي " يف ع�ص ��ر نا هذا ؟ ما�ش ��ك ُل
املو�س ��وعية ه ��ذه ؟ وماه ��ي اخل�ص ��ائ�ص

الثقافية العاك�س ��ة لهذه النزعة املو�سوعية ؟
وقبل ك ّل هذه الأ�س ��ئلة  :هل هناك من يرغبُ
ليكون مو�سوعي ًا يف ع�ص ��ر التفجّ ر املعريف
ال ��ذي نعي�ش ��ه من ��ذ عق ��ود لي�س ��ت بالقليلة ؟
هن ��ا تكم ��ن الأهمي ��ة اجلوهرية ل�شخ�ص ��ية
مبوا�صفات ال�سري روجر برنوز ؛ فهو يق ّد ُم
لنا �أمنوذج ًا معياري ًا �ص ��احل ًا لتمثيل املثقف
املو�سوعي يف ع�صرنا .
ُ
وجلت عالمَ َ برنوز للمرة الأوىل عرب بوّ ابة
( �س ��تيفن هوكنغ ) ؛ �إذ قادين ولعي بهوكنغ
بع ��د �أن �إ�س ��تحال �أيقونة علمية وان�س ��انية ،
وعقب قراءتي لكتابه ذائع ال�ص ��يت ( موجز
ت�أري ��خ الزم ��ان ) بداي ��ة ت�س ��عينيات الق ��رن
املا�ضي �إىل متابعة معظم من�شوراته العلمية
 ،فقر� ُأت كتاب ( فيزياء العقل الب�شري والعالمَ
من منظورين ) الذي �ألفه هوكنغ بالإ�شرتاك
مع برنوز وفيل�س ��وف العلم ( �أبرن �شيموين
) والفيل�سوفة ( نان�سي كارترايت ) ف� ُ
إعجبت
مبنهجية برنوز يف عر�ض الأفكار وبخا�صة
�أنه �أبان عن نف�سه كائن ًا معرفي ًا رفيع الطراز
ي�س ��عى لتحقي ��ق منط خا� ��ص من الت�ش ��بيك
 interdisciplinarityاملع ��ريف ب�ي�ن
اجلبه ��ات العلمية املتق ّدم ��ة  .كنت �أف ّكر و�أنا
م�س ��تمتعة بقراءة م�س ��اهمة ب�ن�روز الرثية
يف ه ��ذا الكتاب  :ماع�س ��اها تك ��ون الفيزياء
املعا�ص ��رة ؟ �ألي�س ��ت �ش ��ك ًال م ��ن الفل�س ��فة
الأفالطوني ��ة املحدّثة بعد �أن �ألبَ�س ��ها برنوز
وهوكنغ و�س ��واهما م ��ن الفيزيائي�ي�ن ثياب ًا
جدي ��دة ( كتب ب�ن�روز الحق ًا كتاب ًا �أ�س ��ماه "
عقل الإمرباطور اجلديدThe Emperor’s
 " New Mindتن ��اول في ��ه ه ��ذا التداخ ��ل
املعريف بني الفيزياء احلديثة ومو�ض ��وعات

الوع ��ي والإرادة احل� � ّرة وميكانيكي ��ة عم ��ل
الدم ��اغ عل ��ى امل�س ��توى الكموم ��ي الدقيق )
؟ الفيزي ��اء املعا�ص ��رة تتداخ ��ل م ��ع املباحث
الفل�س ��فية تداخ ًال بنيوي ًا حتى مل يعُد ممكن ًا
ت�ص ��وّ ر وج ��ود فال�س ��فة �أ�ص�ل�اء م ��ن غ�ي�ر
�أن يح ��وزوا تدريب� � ًا معق ��و ًال يف الفيزي ��اء
والريا�ضيات  ،ورمبا كانت مع�ضلة ( الوعي
) واح ��دة من �أعقد الف�ض ��اءات التي تتداخل
فيه ��ا الإ�ش ��تباكات املعرفي ��ة  ،ورمب ��ا كان ��ت
ر�ؤية برنوز يف كون الوعي الب�ش ��ري حالة
من حاالت الوجود الكمّي اخلا�ض ��ع لقوانني
ميكاني ��ك الك ّم هي التي � ّأهلته حليازة �ص ��فة
املو�س ��وعية ف�ض ًال عن كونه �أحد �أه ّم فال�سفة
العلم يف وقتنا احلا�ضر .
هن ��اك بع� ��ض الأ�س ��ئلة اجلوهري ��ة الت ��ي
تت�ش ��اركها جميع احلقول املعرفية  :من �أين
ج ��اء الك ��ون ؟ م ��ن �أين ن�ش� ��أت احلي ��اة ؟ من
�أين �إنبثق العقل ؟ تتجلى اخلال�صة الناجتة
ع ��ن التف ّك ��ر يف الأ�س ��ئلة اجلوهري ��ة الت ��ي
تتناوله ��ا الثقاف ��ة الثالثة يف ن�ش ��وء فل�س ��فة
طبيعي ��ة تق ��وم عل ��ى �إدراك �أهمي ��ة مفه ��وم
التعقي ��د  Complexityيف تط ��وّ ر جمي ��ع
النظم �شديدة التعقيد  ،على �شاكلة  :الأحياء
الع�ض ��وية  ،الأدمغ ��ة  ،النط ��اق احلي ��وي ،
الك ��ون ذات ��ه � ،،،إل ��خ  ،وقد تط ��وّ ر الأمر �إىل
ح ّد �أ�صبح يتطلب معه اللجوء �إىل جمموعة
جدي ��دة من املفاهيم الإ�ص ��طالحية ( التعقيد
�أحدها ) لو�صف �أنف�سنا  ،وعقولنا  ،والكون
وك ّل املوجودات التي نعرفها فيه  ،ووحدهم
املف ّك ��رون احلائ ��زون عل ��ى ه ��ذا املخ ��زون
املعريف م ��ن الأفكار واملفاهي ��م اجلديدة هم
القادرون  -بوا�س ��طة كتاباتهم املن�ش ��ورة -
عل ��ى �إدامة املحف ��زات الب�ش ��رية الدافعة �إىل
التف ّكر اخل�ل�اق يف الأ�س ��ئلة الوجودية ذات
الطبيع ��ة اجلوهرية  ،ولي�س من �ش � ّ�ك يف � ّأن
ب�ن�روز هو واح ٌد م ��ن املف ّكري ��ن الطالئعيني
يف حقل العلم والفل�سفة العلمية املعا�صرة .
ق� �دّم ب�ن�روز م�س ��اهمات �أ�سا�س ��ية يف
الفيزي ��اء والريا�ض ��يات ؛ فق ��د �أعاد تف�س�ي�ر
نظري ��ة الن�س ��بية العام ��ة للربهن ��ة عل ��ى � ّأن
الثقوب ال�س ��وداء ميكن �أن تن�ش�أ من النجوم
املحت�ض ��رة  ،وه ��ذا ه ��و االكت�ش ��اف التقني
ال ��ذي � ّأهل ��ه لني ��ل جائ ��زة نوبل  .بالإ�ض ��افة
لهذا �إكت�ش ��ف نظرية دعاها نظرية امللتويات
 Twistor Theoryالت ��ي ج ��اءت طريق ��ة
غري م�س ��بوقة يف تعاملنا مع بنية الزمان –
املكان  ،كما و�سّ ��ع من فهمن ��ا لطبيعة الثقالة
� . Gravityأ ّل ��ف ب�ن�روز العديد م ��ن الكتب

التي ح ّققت �أو�سع القراءات ( مل ت ُف ْقها رمبا
�سوى كتب هوكنغ ) ؛ وبهذا يع ُّد برنوز �أحد
�أكرب م�شيعي املعرفة العلمية يف ع�صرنا عرب
قدرت ��ه الف ��ذة يف خماطبة اجلمه ��ور القارئ
بلغة دقيقة ومي�سّ رة يف الوقت ذاته .
عم ��ل ب�ن�روز ( املولود ع ��ام  ) 1931لعقود
عدي ��دة �أ�س ��تاذ ًا �ش ��رفي ًا  Emeritusمبعهد
الريا�ض ��يات يف جامع ��ة �أك�س ��فورد  ،وعا�ش
حي ��اة متوا�ض ��عة جعلت ��ه يبدو كمن ي�س ��عى
لتثبي ��ت قدمي ��ه يف احلي ��اة الأكادميي ��ة ك�أي
باح ��ث م�س ��تجد حت ��ى بع ��د �أن بل ��غ مرتب ��ة
الباح ��ث املتم ّر� ��س املع ��روف عل ��ى �أو�س ��ع
النطاقات العاملية  .م ��ن الأمور املعروفة عن
برنوز �أنه ظ ّل ي�ش ��غ ُل يف جامعة �أك�س ��فورد
مكتب ًا يت�ش ��اركه مع �ستة �أ�ساتذة �آخرين ومل
ي�س� � َع �أبد ًا للإنف ��راد مبكتب خا�ص به  ،وكان
يف نهاي ��ة ك ّل يوم درا�س ��ي يندفع ب�س ��يارته
املتوا�ضعة نحو مدر�س ��ة �إبنه ال�صغري ليق ّله
مع ��ه �إىل البيت  .حافظ ب�ن�روز طيلة حياته
املهني ��ة والفكرية على ذلك ال�ش ��غف الروحي
ال ��ذي دفع ��ه للتف ّك ��ر والبح ��ث يف جمموع ��ة
وا�س ��عة م ��ن الأ�س ��ئلة الأ�سا�س ��ية  :كيف بد�أ
الك ��ون ؟ ه ��ل ثم ��ة �أبع ��ا ُد �أعل ��ى م ��ن الأبعاد
املعروف ��ة تقليدي� � ًا للم ��كان والزم ��ان ؟ ،،،،،،
�إلخ .
عا� ��ش برنوز و�س ��ط عائلة عرفت ب�ش ��غف
�أفراده ��ا ب�أن ��واع املعرف ��ة  :كان �أخ ب�ن�روز
الأكرب ع ��امل فيزياء نظري ��ة مرموق ًا وزمي ًال
يف اجلمعية امللكي ��ة الربيطانية ؛ �أما �أخوه
الأ�ص ��غر فقد ح�ص ��ل على بطولة ال�شطرجن
لعموم بريطانيا ع�ش ��ر م ّرات ( رقم قيا�س ��ي
بالت�أكي ��د ! ) ؛ �أما �أبوه فف�ض�ل ً�ا عن عمله يف
حقل الوراثة الب�شرية فقد كان فنان ًا حمرتف ًا
مثلما كان �إخوته الأربعة فنانني حمرتفني .
تقدّم لنا هذه احلقيقة ت�أكيدا �ص ��ادقا للت�أثري
اخلط�ي�ر الذي متار�س ��ه العائل ��ة يف تكوين
الت�شكالت الفكرية وتنمية ال�شغف الطبيعي
ل ��دى الأطف ��ال وتر�ص ��ينه وحتويل ��ه �إىل
مفاعي ��ل منتج ��ة ومفيدة وم�ؤث ��رة يف حياة
الفرد واملجتمع .
ّ
ي ��رى ب�ن�روز �أن نظري ��ة ميكاني ��ك الك ��م
 Quantum Mechanicsذات ق ��درة
مذهلة يف تو�ض ��يح الكثري من الإ�ش ��كاليات
الفيزيائية التي �أ�ستع�صت على التف�سري يف
نطاق فيزياء العامل ال�صغري Microwold
؛ ّ
لكن املع�ض ��لة تكم ��ن يف �أ ّننا مت ��ى ماقبلنا
بنتائ ��ج ه ��ذه النظري ��ة يف الع ��امل الكب�ي�ر
 Macroworldف�س ��يكون علين ��ا التخل ��ي

ال�سري روجر برنوز

ع ��ن ت�ص ��وّ ر بني ��ة الزم ��كان كم ��ا و�ض ��عتها
قوانني الن�س ��بية العامة  ،وه ��ذه هي �إحدى
�أعظ ��م املع�ض�ل�ات ايل تق ��ف بوج ��ه توحيد
امليكاني ��ك الكموم ��ي م ��ع نظري ��ة الن�س ��بية
العام ��ة  .الحاجة للقول � ّأن برنوز هو واحد
من �أن�ش ��ط العامل�ي�ن لبلوغ مقارب ��ة مقبولة
تف ّكك هذه الإ�شكالية يف الفيزياء املعا�صرة .
تنط ��وي ك ّل عناوي ��ن كت ��ب ب�ن�روز عل ��ى
م�ؤثرات �سايكولوجية ذات ت�أثريات درامية
ت�س ��عى ل�ش� � ّد انتب ��اه الق ��ارئ من ��ذ اللحظ ��ة
الأوىل  ،و�س�أ�ش�ي�ر هنا  ،وعلى �سبيل املثال
� ،إىل �آخر كتب برنوز املن�ش ��ورة وهو كتاب
( املو�ض ��ة والإميان والفنتازيا يف الفيزياء
اجلدي ��دة للك ��ون Fashion, Faith, and
Fantasy in the New Physics of
 ) the Universeاملن�ش ��ور عام  2016؛ �إذ

متث ��ل كل مفردة يف العنوان فكرة �أ�سا�س ��ية
يف الفيزي ��اء النظرية  :املو�ض ��ة ت�ش�ي�رُ �إىل
نظرية الأوتار  String Theoryالتي �صار
يراه ��ا كثري م ��ن الفيزيائيني ب�أنه ��ا املقاربة
املع ��وّ ل عليه ��ا يف بل ��وغ نظرية كل �ش ��يء ؛
�أم ��ا الفنتازي ��ا فه ��ي �إ�ش ��ارة �إىل النظري ��ات
الكو�س ��مولوجية املتع� �دّدة ؛ و�أم ��ا الإمي ��ان
فهو نظرية امليكاني ��ك الكمومي التي �إرتقت
مل�ص ��اف الك�أ�س املقدّ�س ��ة عند فريق كبري من
البحّ اثة الفيزيائيني بحيث �صار من املتع ّذر
نقدها �أو التفكري ببدائل لها عندهم .
يرى ب�ن�روز � ّأن نظرية امليكانيك الكمومي
ه ��ي �أف�ض ��ل نظرية بحوزتن ��ا ميكنها تقدمي
تف�س�ي�ر مقب ��ول للك ��ون ال ��ذي نعي� ��ش في ��ه
بالرغ ��م م ��ن قناعت ��ه ب� �� ّأن قوان�ي�ن �أخ ��رى
جمهول ��ة لنا ،هي التي حتكم العامل والوعي
 ،ويرى � ّأن امليكانيك الكمومي متى ما ّ
مت ح ّل
املع�ض�ل�ات املفاهيمي ��ة والإجرائي ��ة املزمنة
في ��ه ف�س ��يكون بو�س ��عه تق ��دمي م�س ��اهمات
ثورية ترتق ��ي بفهمنا للعامل وبخا�ص ��ة بعد
تطبي ��ق قوان�ي�ن امليكاني ��ك الكموم ��ي عل ��ى
املنظومات البيولوجية من �أب�سطها ت�شكي ًال
وحت ��ى �أعق ��د جتلياته ��ا ( الدم ��اغ الب�ش ��ري
مثا ًال ) .
ّ
بق ��ي �أن �أق ��ول � :إن كت ��ب الربوف�س ��ور
روج ��ر برنوز الت ��ي تنتمي لف�ض ��اء الثقافة
الثالث ��ة ( الت ��ي كتبتُ عنها الكث�ي�ر ) الب ّد �أن
ُتعط ��ى �أ�س ��بقية يف الرتجم ��ة لن�ش ��ر ه ��ذه
الثقاف ��ة الأ�سا�س ��ية يف �أو�س ��اطنا العربي ��ة
وحتبيبها �إىل الق ّراء ال�شغوفني وت�شجيعهم
على قراءتها وجعلها عن�ص ��ر ًا �إثرائي ًا الغنى
عنه يف ثقافتهم العامة.

كن ��ت وما زلت اقتفي �أث ��ر املواد الفنية والأدبية التي �س ��قطت
رب وادخرها يف مكتبتي اخلا�ص ��ة �إميان ًا
م ��ن نافذة الزم ��ن املغ ّ
من ��ي بذخريته ��ا املعرفي ��ة وجماليته ��ا ناهي ��ك ع ��ن االنزي ��اح
الزمن ��ي اجلميل ال ��ذي تعطيه ،احتفظ بتلك املواد من �ص ��ورة
اىل ق�صا�ص ��ة ب�س ��يطة �س ��قطت �س ��هو ًا �أو ق�ص ��د ًا م ��ن براث ��ن
احلياة امل�ض ��مخة مبراحل الفقد وم ��رارة الأيام النازفة  ،وعن
ك � ِ ّ�م اللق ��اءات والن�ص ��و�ص الأدبي ��ة املنتق ��اة م ��ن هن ��ا وهناك
ع ّله ��ا تعطي م�س ��احة كافية لإثراء الفك ��ر وازعم �أين قد احطت
بالقلي ��ل الن ��ادر منها  ،لكني و�أنا ابن امل�ش ��هد الثقايف وا�س�ي�ر
حي ��ث منهجية معين ��ة يف كتابة الن� ��ص الق�ص�ص ��ي �أحاول �أن
ان ّق ��ب عن الأجيال الذي �س ��بقتنا تبع ًا ملعرفة �أن�س ��اقها الثقافية
من ت�ض ��اري�س امل ��كان  ،نوعية الكتاب ال ��ذي احتواهم وقتئذ ,
الظ ��روف ال�سيا�س ��ية واملجتمعي ��ة التي �س ��اهمت يف ت�ش ��كيل
ن�ص ��هم الأدبي وتتويج �شخ�ص ��يتهم الثقافي ��ة  ،وهذا الهاج�س
الغري ��ب ظ ��ل مالزم ًا يل حلد ه ��ذه اللحظ ��ة ب ��ل ازداد بازدياد
حال ��ة الرتدي والأهمال الذي يعي�ش ��ه الأديب والفنان العراقي
عل ��ى وج ��ه اخل�ص ��و�ص ,هم ��ت يف ه ��ذا الع ��امل كث�ي�ر ًا وكنت
�أزدان فرح� � ًا عندم ��ا �أع�ث�ر عل ��ى م ��ا ي�ش ��بع غايتي �س ��اعي ًا ب�أن
ابذل جهد ًا �أكرب لهذا امل�ش ��روع ع ّل ��ه يرمم مدى العوز والقحط
ال ��ذي �أكل مبن ��ى الإذاعة والتليفزي ��ون واملكتب ��ات العامة من
خ�ل�ال عمليات ال�س ��لب والنهب .من ��ذ ن�ش� ��أتي الأوىل توجهت
بو�ص ��لتي نحو م�ش ��اريع �أدبية فنية �ض ��خمة �س ��اهمت بتغيري
م�س ��ار الفع ��ل الثقايف يف الع ��راق وظل الهم الأك�ب�ر �أن �أعرف
معناه ��م من خالل �أر�ش ��فتهم �إذاعي ًا �أو تلفزيوني� � ًا لكني وعلى
الرغ ��م من كل املحاوالت اجل ��ادة كنت �أ�ش ��عر بالي�أ�س من عدم
احل�ص ��ول على �أية دالة توثقهم حتت ذريعة فقدان الأر�شيف ،
�أقولها بتجرد وتودد �أين هويتنا الثقافية ؟ طبعا هنا ال �أق�ص ��د
الأر�ض اخل�صبة التي انبتت الثمر النا�ضج املتفرد لكني �أ�س�أل
عن مالمح وارت�س ��امات ذل ��ك الثمر� ،أين حل ب ��ه املطاف ؟ � ،أال
يكفي الكم ال�ش ��اهق الذي �أكلته براث ��ن احلروب وغمامة التمر
التي ع�ص ��فت بالبالد والعب ��اد � ،أرجوكم تفقدوا حمرك البحث
بعناية الباحث عن التفرد هل �س ��تجدون لقا ًء مثمر ًا عن جتربة
ال�شاعر ح�سب ال�ش ��يخ جعفر� ،أو عن الفنان املو�سيقي ال�شامل
�س ��امل ح�سني �،أو املخرج امل�س ��رحي الراحل عوين كرومي ا�أو
للقا�صني الراحلني مو�سى كريدي �أو حممود جندراي رحمهما
الل ��ه  .....ال ��خ  ،هل هناك م ��ن اهتم بطباعة نتاجهم املن�س ��ي ،
طي ��ب اىل متى تبقى املاكنة الإعالمي ��ة العراقية خجولة وجلة
حتتاج اىل �إدارة مهنية واعية ت�س�ي�ر حيث م�س ��رى ال�ض ��وء ،
و�أقولها بوعي تام وبدراية حمكمة هناك ا�س ��ماء �صدّرت �إلينا
عربي� � ًا من خالل ال�ض ��خ والرتويج الإعالمي لي� ��س �إال � ،أخري ًا
 ،يامن ت�س ��يدمت امل�ش ��هدين اجلم ��ايل والثقايف تذك ��روا �إبداع
�أ�صدقائكم وزمالئكم وانقذوا ما تبقى...

�أوره���������ان ب����ام����وق وال�����ر�ؤي�����ا ال�����س��ح��ري��ة ل��ل��ت��اري��خ
عبد العزيز احليدر
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نحاول هن ��ا �أن نلقي بع�ض الأ�ضواء على
�أ�س ��لوبه الروائي املميز من خالل روايته
ا�س ��مي �أحم ��ر والت ��ي نبه ��ت الع ��امل اىل
روائي مميز ا�ستحق جائزة نوبل للآداب
عام . 2006
ق ��وة ح�ض ��ور امل ��كان وح�ض ��ور
الإك�س�س ��وارات والديك ��ور يف البن ��اء
الروائ ��ي الفن ��ي لأوره ��ان وا�ض ��حة ب ��ل
ت�ص ��ل اجل ��ر�أة الفني ��ة لدي ��ه حلد �إ�ش ��راك
الأ�ش ��ياء (الكلب..النق ��ود  )...يف
احل ��وارات وال�س ��رد ك�ش ��واهد تتالع ��ب
بامل�ص ��ائر بنف�س ��ها �أو بكناه ��ا م ��ن خالل
ا�س ��تمراريات البحث الفل�س ��في القائم يف

روايته (ا�سمي �أحمر) وكخط متوازي مع
البحث التاريخ ��ي والبح ��ث الدرامي(�إن
جاز التعبري هنا) حيث �إن البناء الدرامي
للق� ��ص ل ��دى �أوره ��ان بن ��اء م�س ��تحكم ,
ودقيق ي�ص ��بو به كاتبه اىل الكمال الفني
ولذل ��ك يج ��وز اط�ل�اق م�ص ��طلح البح ��ث
الدرام ��ي علي ��ه ولي� ��س م�ص ��طلح الدراما
لوحده ��ا  ,و�أوره ��ان اىل جانب مميزاته
املتع ��ددة كباح ��ث تاريخي متمك ��ن وناقد
فني ب ��ارع و�ض ��من الن� ��ص الروائي ذاته
ولي�س بعيد ًا عنه  ,يبدو بالإ�ضافة اىل هذا
كله  ,كاتب ًا م�س ��رحي ًا خال�ص� � ًا ولكنه يعمل
مبع ��ول الروائي �.....إنه كاتب م�س ��رحي

يخ�ش ��ى ل�س ��بب �أو �آخر �إعالن كونه كاتب ًا
م�س ��رحي ًا �,إن براعته مميزة يف ا�ستخدام
التقنية امل�س ��رحية احلديثة �أو ما ي�س ��مى
بتقني ��ة االغ�ت�راب �أو امل�س ��رح امللحم ��ي
الربيختي والتي متاث ��ل ميكانيكي ًا تقنية
تع ��دد الأ�ص ��وات الفوك�ن�ري يف الرواية
والذي �أ�ص ��بح من بعد (ال�صخب والعنف
)تقنية �ش ��ائعة وحمببة جتنب الروائيني
الكث�ي�ر من التفكري املقل ��ق يف كيفية ربط
تع ��دد وجه ��ات النظر وجمالية الأ�س ��لوب
متعدد الطبقات ال�سردية كبدعة فنية ,
�إن �أوره ��ان م ��ن ناحية ا�س ��تخدامه تقنية
امل�س ��رح ال يتعام ��ل م ��ع م�س ��رحة روايته

ككاتب م�سرحي فقط بل كمخرج �أي�ض ًا من
خالل حتديده حلركات �أبطاله �ضمن رقعة
امل�ش ��هد واختيار �أماكن العمق �أو جوانب
امل�س ��رح حي ��ث كثاف ��ة الظ�ل�ال والعتم ��ة
والديك ��ور الغام ��ق (�إن ج ��از التعب�ي�ر)
 ,وكذل ��ك ف ��ان ا�س ��تخدامه للأ�ص ��وات
اخلارجي ��ة للإيحاء امل�س ��رحي ك�أ�ص ��وات
ال ��كالب الت ��ي تتكرر يف �أكرث من مو�ض ��ع
وكظهور الرواة بالتتابع ثم �إ�ش ��ارات من
الأداء امل�س ��رحي امللحم ��ي الربيخت ��ي من
قبيل هم�س املمثل للم�شاهدين و�إ�شراكهم
يف احلوار واتخ ��اذ املواقف مع النهايات
املفتوحة التي ت�ش ��تغل عل ��ى وعي املتلقي
و�أ�ش ��راكه يف امل�ش ��كلة املطروح ��ة وتركه
�أمام حمنة دور الوعي لدى املتلقي.
�إن واح ��دة من �أ�ص ��عب االقتحامات التي
مار�س ��ها �أوره ��ان يف ه ��ذه الرواية عرب
احلوارات الوا�سعة واملكثفة حول بع�ض
اجلوان ��ب يف فل�س ��فة الفن يف الإ�س�ل�ام
وه ��ي حال ��ه ن ��ادرة يف الأدب الروائ ��ي
ميكن �أن متيل بالأ�س ��لوب كله اىل النهج
الفل�سفي للق�ص خا�ص ��ة عند ارتباطه مع
املحت ��وى التاريخ ��ي للحكاي ��ة وهي هنا
حمت ��وى مدرو�س  ,وواقع ��ي  ,ومرتبط
بدرا�س ��ة �سو�س ��يولوجية تخت� ��ص
بدرا�س ��ة تعام ��ل املجتمع اال�س�ل�امي يف
فرتة القرنني اخلام�س وال�س ��اد�س ع�ش ��ر
�إبان احتدام ال�ص ��راعات بني ال�صفويني
والعثماني�ي�ن و�أي ��ام ت�أ�س ���س الإم ��ارات
والأتابكي ��ات وبروز �س ��يطرة الوالة من
البا�ش ��وات واخلان ��ات وحماوله ت�ش ��به
ال�س�ل�اطني بالأ�س ��اليب االر�س ��تقراطية

حلياة الطبقات الغربي ��ة املرتفة  ,وكذلك
�إب ��رازه ل�ص ��راع احل�ض ��ارت �أو ت�أثريات
احلداثوي ��ة الغربي ��ة يف �أوج ع�ص ��ر
النه�ض ��ة الأوروبية على الأقل يف م�س�ألة
املوق ��ف م ��ن الر�س ��م �أو م ��ا كان ي�س ��مى
بالنق�ش تقي ��ة وتخوف ًا من االتهام بالكفر
باالق�ت�راب م ��ن املج�س ��مات عموم� � ًا  ,مع
�إظهاره المت ��دادات فكرة التكفري وتهديد
�أي حام ��ل لفكرة جدي ��دة واتهامه بالكفر
واخل ��روج على الدين� .إن جملة وا�س ��عة
م ��ن ب ��ث اقحام ��ات البح ��ث التاريخ ��ي
لأوره ��ان والت ��ي ا�س ��تغرقت من ��ه بحث� � ًا
عل ��ى م ��دى ع ��دة �س ��نوات  ,ا�س ��تغرقها
الإع ��داد والكتاب ��ة لهذه الرواي ��ة جتعلنا
حق� � ًا نق ��ف منبهري ��ن مبنه ��ج و�أ�س ��لوب
لل�س ��رد ميك ��ن �أن نطل ��ق علي ��ه منه ��ج
التاريخي ��ة ورمبا (التاريخية ال�س ��حرية
)حتديد ًا  ,ملا ي�ش ��تمل علي ��ه من غرائبية
دق ��ة االختي ��ارات امل�ؤث ��ره �ش ��عري ًا....
كال�ش ��وارع املهج ��ورة وت�س ��اقط الثل ��ج
ونب ��اح الكالب واختي ��ار الأماكن املعتمة
وتك ��رار ذك ��ر الظ�ل�ام و�إيق ��اد ال�ش ��موع
وو�ص ��ف جوان ��ب ال�ش ��وارع املزروع ��ة
ب�أ�ش ��جار ال�س ��رو والت�ش ��رد يف الأزق ��ة
ومالم�سة الأ�سوار والإطالالت من زوايا
الر�ؤي ��ة املتع ��ددة يف الف�ص ��ل اخلا� ��ص
مبرا�س ��م دف ��ن (النقا�ش ظري ��ف) ثم هذا
الإح�س ��ا�س ال�ش ��اعري الرقي ��ق بتقل� ��ص
�ص ��ورة املكان وانكما�ش ��ه مع بعد الزمن
الطويل لآخر لقاء به(اي املكان)والكثري
الكثري من �ص ��ور و�إيحاءات ال�شعر التي
هي �إيح ��اءات �س ��حرية بطبيعته ��ا تلقي

ظال ًال م ��ن التباي ��ن اللوين وال�ش ��عوري
على املنه ��ج التاريخي للق�ص ���ص فتكمله
عل ��ى الوجه الذي نحدده هنا بالتاريخية
ال�سحرية.
�إن رواي ��ة ا�س ��مي �أحم ��ر ه ��ي بح ��ق
رواي ��ة تاريخي ��ة  -فل�س ��فية  -فني ��ة -
ديني ��ة  -بولي�س ��ية تتظافر فيها ق�ص ���ص
االغتياالت وامل�ؤامرات والد�س ��ائ�س بني
ر�س ��امي املنمنمات الإ�سالمية يف البالط
العثم ��اين يف الق ��رن ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ،
مع ق�ص ���ص الغ�ي�رة واحلن�ي�ن والأحقاد
واحل ��ب املمن ��وع� .إنه ��ا حكاي ��ة فن ��ان
تركي ُقتل �إذ كان ير�س ��م لوحة ب�أ�س ��لوب
غربي،من خالل ا�ستخدام تقنية املنظور
والأبع ��اد والظالل وكلها تق ��ع يف دوائر
املحرمات الإ�سالمية امل�ؤملة حد املوت .
�إن الل ��ون عن ��د �أوره ��ان يق ��ع يف دائ ��رة
االنتباه االوىل ولذلك ف�إن معظم رواياته
حتم ��ل يف عناوينه ��ا الدالل ��ة اللوني ��ة
ولذلك ف�إن اللون الأحمر يف هذه الرواية
ه ��و ل ��ون ال ��دم واجلرمي ��ة بقدر م ��ا هو
لون اجلنة التي تنتظ ��ر روح الفنان بعد
املوت � ،إنه الأحمر املتوهج "على �أجنحة
املالئك ��ة وعل ��ى �ش ��فاه الن�س ��اء "  ،بقدر
ما ه ��و ذلك الن ��ازف "من ج ��روح القتلى
والر�ؤو�س املقطوعة" � .إمنا ميكن القول
�إنه ��ا يف �ش ��كل رئي�س رواية ح ��ول الفن
ودوره يف املجتم ��ع والأخ�ل�اق والدي ��ن
� ،إذ تت�ض ��من �شبه درا�س ��ة عن املنمنمات
الإ�س�ل�امية وتاريخه ��ا والت�أث�ي�رات
ال�ص ��ينية الت ��ي جلبه ��ا املغ ��ول �إليه ��ا
وتطورها يف بالد فار�س .
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اقــــرأ
�سوء حظ

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب "�سوء ح ��ظ ..ذكري ��ات �صحفي يف
زم ��ن االنقالبات " للكات ��ب والناقد �سهيل �سامي ن ��ادر والكتاب
ال ��ذي حمل تبويبًا يف غالفه (مذكرات) يتن ��اول ال�سرية املهنية
للم�ؤل ��ف ،و� ً
أي�ضا �سرية العمل ال�صحف ��ي وحتوالته يف العراق
عل ��ى وقع االنقالب ��ات الع�سكرية والأح ��داث الدراماتيكية التي
�شاء (�سوء احلظ) �أن تك ��ون مرتبطة ب�سرية الكاتب ابتدا ًء من
من�ص ��ف اخلم�سينيات وانته ��اء بكوبنهاغن يف الدمنارك حيث
يقيم الآن .فالكاتب لديه الكثري من التجارب التي طبعت عمره
الذي جت ��اوز اخلام�س ��ة وال�سبعني ،ففي ه ��ذه ال�سرية مار�س
الكات ��ب دور املحل ��ل النف�س ��ي ،حي ��ث ر�صد كل ما م� � ّر بحياته
وكتب عنه مب�صداقية.

تكفلت بتداوي  5000مري�ض

�شاب ذي قاري يطلق مبادرة للعالج باملجان لتنتهي بت�أ�سي�س عيادة طبية
منتظر اخلر�سان
م�شهد تلك امل ��ر�أة وه��ي ح��ائ��رة م��ع يتيمها
بني عيادات الأطباء و�أج��ور العالج بدون
معيل لها كانت واح��دة م��ن امل�شاهد التي
دفعت بـ" قا�سم يو�سف" لت�أ�سي�س م�شروع
ال�ع�ي��ادة الطبية املجانية ملعاجلة مر�ضى
املتعففني وال�ي�ت��ام��ى يف ق���ض��اء ال��رف��اع��ي
�شمال النا�صرية.
ال���ش��اب الع�شريني وال���ذي يعمل ب�صفة
م �ع��اون ��ص�ي��ديل يف م�ست�شفى ال��رف��اع��ي
�أط �ل��ق م���ش��روع��ا خ�يري��ا مل�ع��اجل��ة مر�ضى
عوائل الفقراء واملحتاجني بعد ان �أتعبته
تلك امل�شاهد اليومية التي متر �أمام ناظريه
ل�ل�ف�ق��راء وه ��م ح��ائ��رون ب ��أج��ور الأط �ب��اء
ح

ول العا

لم

وال �ع�لاج ،ل�ي�ب��د�أ م��ن من�صته االلكرتونية
يف موقع التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك
يف ني�سان ال �ع��ام امل��ا��ض��ي بكتابة كلمات
مع�صورة ب��أمل حاجة تلك العوائل ويعلن
عن حاجته ملبنى يجمعه مع م�شروعه الطبي
الفتي كي يكون بذرة خلدمة تلك ال�شرائح
املعوزة ،وما ان م�ضت �سويعات على الن�شر
اال ورن هاتفه الذكي ليتلقى ات�صاال من احد
ال�صيادلة يف الق�ضاء وميد له يد امل�ساعدة
مببنى مكون من �أربع غرف وباحة وا�سعة
وملحقات �أخ��رى ،لتكون االنطالقة الأوىل
ل��ه وت �ب��د�أ خ �ط��وات "قا�سم" وه��و مرتديا
��ص��دري�ت��ه البي�ضاء ليبحث االم ��ر م��ع من
يعينه م��ن زم�لائ��ه او م��ن لديه املعرفة يف
هذا املجال ،ويعاود الكرة مرة �أخ��رى عرب
�صفحته يف الفي�سبوك ويدعو اىل اعانته
يف عمله اخلريي حتى انربى جمموعة من
الكوادر ال�صحية بامل�ساندة والعمل معه اذ

بلغ عددهم  20فردا لتعقبها زيارات مكوكية
ل�ل�أط �ب��اء ب�غ��ر���ض التن�سيق ح��ول فح�ص
املر�ضى باملجان فوجد قبوال وا�سعا حتى
خ�ص�ص لكل طبيب موعدا لفح�ص املر�ضى
داخل العيادة املجانية.
هذا امل�شروع تلقى العديد من الإ�سناد لدعمه

و�أ� �ص �ب��ح م��رك��زا تن�سيقيا لي�س للفح�ص
فقط ب��ل ير�سل املر�ضى لعيادات الأط�ب��اء
ف�ضال عن �إكمال ملفات البع�ض منهم ممن
ت�ستدعي حالتهم ال�صحية تداخال جراحيا
و�إر�سالهم اىل امل�ست�شفيات.
متكنت ال�ع�ي��ادة يف الأ�شهر

ال��ب��ح��ث ع���ن دف�ت�ر م�لاح��ظ��ات ت�����ش��ارل��ز داروي����ن
�أطلق ��ت جامعة كامربيدج ام� ��س (الثالثاء ،ندا ًء
للعث ��ور عل ��ى دف�ت�ري مالحظ ��ات يع ��ودان �إىل
ت�شارلز داروين تعتق ��د �أنهما �سُ رقا من مكتبتها،
�أحدهما يحتوي على ر�سمه التخطيطي لـ"�شجرة
احلياة" ،وهي رمز نظري ��ة التطور التي ا�شتهر
بها .و�أعلنت مكتبة اجلامعة الإنكليزية املرموقة
على موقعه ��ا الإلك�ت�روين �أن �أمناءها "خل�صوا
بع ��د بحث �شامل ،هو الأك�ب�ر يف تاريخ املكتبة،
�إىل �أن الدفرتين اللذين مت الإبالغ للمرة الأوىل
ع ��ن فقدانهما يف يناير (كان ��ون الثاين) ،2001
من املحتم ��ل �أن يكونا م�سروقني" .وقد �أُخطِ َرت
�شرط ��ة كامربيدج�شاي ��ر ،و�أ�ضي ��ف الدف�ت�ران
الل ��ذان تق� �دَّر قيمتهم ��ا مبالي�ي�ن اجلنيه ��ات
الإ�سرتليني ��ة �إىل قاع ��دة بيان ��ات الإنرتب ��ول
للأعم ��ال الفني ��ة امل�سروق ��ة .وقال ��ت مدي ��رة
اخلدم ��ات املكتبي ��ة ج�سيكا غاردن ��ر" :ي�ؤ�سفني

كثريًا ع ��دم العثور على هذي ��ن الدفرتين يف �أي
مكان رغ ��م عمليات البحث وا�سع ��ة النطاق على
مدار الأعوام الع�شري ��ن املن�صرمة ،وبينها �أكرب
عملي ��ة بح ��ث يف تاري ��خ ه ��ذه املكتب ��ة �أُجريت
يف وق ��ت �سابق من هذا الع ��ام" .ويتزامن
�إط�ل�اق الن ��داء م ��ع "ي ��وم التط ��ور"،
وه ��و ذك ��رى �أول �إ�ص ��دار لكت ��اب
"�أ�ص ��ل الأنواع" لع ��امل الطبيعة
الإجنلي ��زي يف  24ت�شري ��ن
الث ��اين  .1859و�أو�ضح ��ت
اجلامع ��ة �أن دف�ت�ري
املالحظ ��ات �أُخرج ��ا يف
�أيل ��ول  2000م ��ن
الغرف ��ة الت ��ي حت ��وي
�أهم �أعمال املكتبة بغية
ت�صويرهما.

زوج نان�سي عجرم يواجه ال�سجن لع�شرين عامًا
�أ��ص��در قا�ضي التحقيق الأول يف جبل
لبنان ،ن�ق��وال من�صور ،ام����س الثالثاء،
ق��راره الظني بحق ف��ادي الها�شم ،زوج
الفنانة نان�سي عجرم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعالم اللبنانية
�إن القرار "ق�ضى ب�إدانة الها�شم بجناية
القتل (امل��ادة  )547معطوفة على امل��ادة
 228من قانون العقوبات والتي ترتاوح
عقوبتها ما بني  15و 20عاما" ،م�ؤكدة
�إحالة امللف �إىل حمكمة اجلنايات.
و�أو�ضحت الوكالة الر�سمية �أن "قا�ضي

� سعد هدابي
الكاتب الم�سرحي ف��ازت م�سرحيته
"عجاف  "200 +ب �ج��ائ��زة لجنة
التحكيم ال�خ��ا��ص��ة �ضمن م�سابقة
م���س��رح ال ���ش��ارع وال �ف �� �ض��اءات غير
التقليدية في مهرجان �شرم ال�شيخ
ال��دول��ي للم�سرح ال���ش�ب��اب��ي ال��ذي
اختتمت فعالياته الجمعة الما�ضية.
العمل ي �ق��دم ف�ك��رة ب�سيطة ب��إط��ار
ك��وم��ي��دي ع� �ب ��ارة ع ��ن �أ� �ش �خ��ا���ص

خاص جدًا ...

� شوقي كريم ح�سن
الروائي وال�سيناري�ست تقيم له دار
ال�ش�ؤون الثقافية في وزارة الثقافة
حفل توقيع لروايته الجديدة " لبابة
ال�سرد" الحفل ال��ذي �سيقام اليوم
االرب�ع��اء على قاعة الجواهري في
مقر االتحاد �سيت�ضمن كلمات ت�سلط
ال�ضوء على تجربة �شوقي ي�شارك
فيها االدباء حميد المختار ،د�.سمير
ال �خ �ل �ي��ل ،ع �ب��ا���س ل �ط �ي��ف ،ع �ل��وان
ال�سلمان.

يتو�صلون بعد  200عام �إلى اختراع
�آل ��ة ع �ب��ور ال��زم��ن ،بغية اكت�شاف
تاريخ �أج��داده��م ،ثم ي�صدمون بما
تعي�شه بالدهم من �أحوال.
� إح�سان دعدو�ش
ال �ف �ن��ان ال �ك��وم �ي��دي ن� ��ال � �ش �ه��ادة
الدكتوراه بدرجة امتياز من كلية
الفنون الجميلة جامعة بغداد ،ق�سم
الفنون ال�سينمائية والتلفزيونية،
عن �أطروحته المو�سومة "جدلية
الفاعل الكوميدي والحدث الدرامي
في الو�سيط ال�سينماتوغرافي".

التحقيق الأول قرر ترك فادي الها�شم
ره��ن التحقيق حل�ين اال�ستماع �إىل
ع��دد من ال�شهود ،وا�ستكمال درا�سة
�سجالت االت�صاالت".
و�أ���ش��ارت �إىل �أن امل ��ادة  547تن�ص
�أن ��ه "من ق�ت��ل �إن���س��ان��ا ق���ص��دا عوقب
بالأ�شغال ال�شاقة من خم�س ع�شرة �سنة
�إىل ع�شرين �سنة ،وتكون العقوبة من
ع�شرين �سنة �إىل خم�سة وع�شرين �سنة
�إذا ارتكب فعل القتل �أحد الزوجني �ضد
الآخر".

االوىل الفتتاحها من تقدمي خدماتها الطبية
الكرث من  200مري�ض يف ال�شهر الواحد اما
اليوم فتجاوز الرقم معاجلة اكرث من 600
مري�ض لي�صل العدد الكلي منذ االفتتاح
وحتى االن اىل  5000مري�ض ف�ضال عن
�إج ��راء �أك�ث�ر م��ن  120عملية ج��راح�ي��ة مت
البع�ض منها يف م�ست�شفيات الكفيل وزين
ال �ع��اب��دي��ن يف ك��رب�لاء ب�ع��د التن�سيق مع
�إدارتهما.
الآلية التي يعملون بها يف العيادة املجانية
تتم من خالل ال�س�ؤال واال�ستف�سار عن كل
مراجع لهم بالت�أكد من �صحة معلوماته ان
كان فقريا او عك�س ذلك ويتم ذلك باالت�صال
مع خمتار احلي ال�سكني او �شخ�ص معروف
لهم لتوثيقه ب�شكل نهائي .وب��اء كورونا
مل مينع ك��ادر العيادة عن التوقف بل زاد
من وت�يرة خدماته ليتحدث "قا�سم" وهو
مرتديا �صدريته البي�ضاء وا�ضعا يده على

املن�ضدة ليعرب ع��ن ا�ستغرابه خ�لال فرتة
الوباء ،ل�شحة مراجعي م�ست�شفى الرفاعي
العام والعيادة ،ف�سجالت داخل امل�ست�شفى
مل ت�سجل �سوى  30مري�ضا يوميا ليتدار�س
االم��ر مع رفاقه والقيام بعد ذل��ك بجوالت
ميدانية مع االلتزام بالوقاية ال�صحية من
الكمام والكفوف والعدد االخ��رى وو�ضع
ارقام الهواتف حتت االت�صال ال�ساخن الي
مري�ض م��ن العوائل املحتاجة والفقرية،
اذ ت�ضمنت اخلدمات العالجية خ�لال هذه
ال �ف�ترة ال �ت��داوي وق�ي��ا���س ح ��رارة اجل�سم
ون���س��ب االوك���س�ج�ين وت��وف�يره اي���ض��ا اذا
تطلب االمر.
ورغم كل ما قدمه "قا�سم" وزم�لا�ؤه اال ان
تلك امل�شاهد امل��ؤمل��ة لفقراء مدنهم مازالت
تتكرر نتيجة ال�ظ��روف االقت�صادية التي
متر بالبالد واحل��روب التي �أفقدت الأبناء
�آباءهم.

�سلمى حايك توجه
ر�سالة �إىل زوجها� :أنت قوتنا
حر�صت النجمة �سلمى حايك على االحتفاء بزوجها وتوجيه
ر�سالة ل��ه ،حيث ن�شرت ��ص��ورة جتمعهما معًا وبرفقتهما
ابنتهما ،وعلقت عليها بالكتابة بثالث لغات هي الإجنليزية
واال�سبانية والفرن�سية" :مل �أك��ن �أتخيل مطل ًقا يف �أعظم
�أحالمي �أنني �س�أ�شارك حياتي مع رجل رائ��ع وغري
ع��ادي� ،أن��ت قوتنا� ،أن��ت م�صدر �إلهامنا� ،أنت
وطننا".
من ناحية �أخرى �سبق و�شاركت النجمة
العاملية �سلمى حايك متابعيها عرب ح�سابها
على موقع �إن�ستغرام �صورة جديدة لها
التقطتها لنف�سها على طريقة ال�سيلفي ،حيث
حر�صت من خاللها على �إظهار لون املانيكري يف
ق��دم�ه��ا بطريقتها اخل��ا��ص��ة،
حينما علقت على ال�صورة
ق��ائ�ل��ة" :تلك لي�ست ��ص��ورة
�سيلفي التقطتها يل ،ولكني
�أردت فقط �إظهار ما �أمتلكه يف
قدمي" ،وذل��ك يف �إ�شارة �إىل
ما متيزت به �أ�صابعها.
وك��ان��ت النجمة �سلمى حايك
ظ� �ه ��رت يف �أح � � ��دث ���ص��ورة
ل�ه��ا ع�بر ح�سابها ع�ل��ى موقع
�إن �� �س �ت �غ��رام ،ح �ي��ث � �ش��ارك��ت
متابعيها ب�صورة تربز وجود
�شعر �أبي�ض يف ر�أ�سها ،و�صفته
يف تعليق على ال�صورة كتبت
ف �ي��ه" :ال�شعر الأب �ي ����ض �شعر
احلكمة".

الر�سالة التي وجهها مكتب نائب
رئي�س الربملان ح�سن الكعبي
�إىل رئي�س اجلمهورية ،والتي
�أكد فيها �سيادة النائب �أن رئي�س
اجلمهورية مطلوب منه �أن يكون
"خيال م�آته" ال يحق له االعرتا�ض
على القوانني ،ولي�س من حقه عدم
املوافقة على القوانني "الثورية"
التي ت�صدر من الربملان ،من يقر�أ
الر�سالة التي وجهها نائب رئي�س
الربملان �إىل رئي�س اجلمهورية
يحذره فيها من د�س �أنفه يف
امل�شروع الذي يهدف �إىل تطوير
التعليم وجعل العراق يناف�س
على املراكز العاملية الأوىل يف
جودة �شهاداته اجلامعية و�أعني
به "قانون لفلفة ال�شهادات" الذي
ي�صر جمل�س النواب على ت�شريعه
يكت�شف �أننا جتاوزنا املراحل
الكوميدية والرتاجيدية ودخلنا
�إىل م�شاهد ال�سخرية التي تتيح
لنائب مل يح�صل على االبتدائية �أن
ي�صبح بروفي�سورًا يف االقت�صاد
�أو علم االجتماع ،و�أن يتحول
بقدرة الربملان اىل دكتور يف
العالقات ال�سيا�سية ،يعرف ال�سيد
ح�سن الكعبي �أن الد�ستور �أ�شار
�إىل �أن رئي�س اجلمهورية يعد
حاميًا للد�ستور ،وهذا يعني �أن
من�صبه ي�سمح له ب�أن يتدخل عندما
يرى �أن هناك من يريد انتهاك
الد�ستور الذي جاء يف املادة
 34منه �أن التعليم عامل �أ�سا�س
لتقدم املجتمع ،ومل يقل االد�ستور
�إن التزوير عامل �أ�سا�س لتقدم
املجتمع .
عندما ترف�ض وزارة التعليم العايل
ومعها اجلامعات العراقية ،ونخبة
من الأ�ساتذة يف كل املجاالت
قانون "تعادل ال�شهادات" ،فهذا
يعني �أن هذا القانون "امل�ضحك"
ي�شكل �إ�ساءة متعمدة للتعليم يف
العراق ،وعندما يقول وزير التعليم
العايل ،وهو �أكرب جهة معنية
بال�شهادات اجلامعية� ،إن الوزارة
تطعن يف هذا لقانون ،وعندما
يخربنا عدد من النواب �أنهم مل
ي�صوتوا للقانون و�أنه مرر بطريقة
مريبة ،فهذا يعني �أن البع�ض يريد
اختطاف الدولة ل�صاحله من �أجل
الرتويج للف�شل واخلراب .
احلما�سة الطاغية يف ر�سالة نائب
رئي�س الربملان ،تقول �إن هناك
�أمور تدار باخلفاء ،و�إن البع�ض ال
يريد لهذه البالد �أن ت�ضع قدمها يف
طريق "املعافاة" ،و�إنها يجب �أن
تخ�ضع لأمزجة م�س�ؤولني يف�ضلون
م�صاحلهم اخلا�صة على م�صالح
البالد .
هو هذا القانون الذي �شرعه
الربملان حتت �شعار"دعهم مي ّرون"
لرت�سيخ قواعد زواج الف�ساد
باملن�صب احلكومي وال�سيا�سي.
ويف النهاية كلي �أمل �أن ال ي�شملني
ال�سيد نائب رئي�س الربملان
بقانون "الكوامة الع�شائرية"،
ف�أنا كاتب "على باب الله"،
�أحاول �أن �أجد مو�ضو ًعا �أ�س ّد
به فراغ هذه الزاوية اليومية..
�صحيح �أنني �أمثل جمموعة من
"امل�ساكني"� ،أطلق عليهم �سهوً ًا
ا�سم "العراقيني" ،ي�سعون ،و�أنا
منهم بالت�أكيد� ،إىل الت�شوي�ش على
العملية الدميقراطية من خالل
مطالب �أ�صبحت من امل�ستحيالت،
مثل الكهرباء واخلدمات والت�أمني
ال�صحي ،وينفذون �أجندات
خارجية متولها الإمربيالية
العاملية ،هدفها منع منح لقب
بروفي�سور اىل النائبة عالية
ن�صيف .

ع��ل��ي امل���ره���ج� :إ����ص�ل�اح ال���ع���راق ي��ح��ت��اج ل��ع�����ص��ا ���س��ح��ري��ة!
 ما�س القي�سي
ابكته "الزيارة االخرية" احدى الق�صائد .يعتذر
ان اغ�ض ��ب �صديقا ،ويغفر لك ��ن ال ين�سى ،يعمل
ب�صم ��ت وي�ت�رك ال�ص ��وت لعمل ��ه وه ��و بجوار
كتاب ��ه ،بطله اليوم ��ي الذي يغ�ض ��ب ان مل يعرث
علي ��ه ،يه ��دف جلع ��ل الفل�سف ��ة حموراجلل�سات
يف جمتم ��ع ي�أمل ان ي�صلح ح ��ال بالده ،الباحث
االكادمي ��ي يف عل ��م الفل�سف ��ة عل ��ي املرهج ،حل
�ضيف ��ا عل ��ى (امل ��دى) ليحدثن ��ا يف بع� ��ض م ��ن
حمطات حياته.
� -1آخر مرة بكيت فيها؟
�آخر مرة بكيت فيها قبل مدة ق�صرية حينما كنت
يف مكتبت ��ي و�سمعت يف املوبايل ق�صيدة الزائر
الأخ�ي�ر لعبد الرزاق عبد الواح ��د ،فت�صورت �أن
حايل �سيكون هكذا.

الطقس

� -2آخر مرة اعتذرت؟
 �آخ ��ر م ��رة اعت ��ذرت م ��ن �صدي ��ق �أغ�ضبته يفح ��وار �سيا�س ��ي فخ ��رج م ��ن بيت ��ي ،فذه ��ب ومل
يت�صل بي ومل ات�صل به ،ويف العيد الذي م�ضى
ذهبت �إليه لالعتذار.
 -3ما الذي يجعلك �أف�ضل؟
 الق ��راءة جتعلن ��ي �أف�ض ��ل� ..أ�شع ��ر بالن�ش ��وةو� ً
أحيانا الكتابة.
 -4ما الذي يغ�ضبك؟
 عندم ��ا �أحت ��اج لكتاب و�أعرف �أن ��ه يف مكتبتيوال اج ��ده ،وكل حاج ��ة يل �أفتقده ��ا وال �أجده ��ا
�أغ�ضب ج ًدا.
 -5لفت ُة حُ بّ تقوم بها وملن؟
 لفت ��ة ح ��ب لزوجت ��ي و�أوالدي ولفت ��ة حن�ي�نلأمي..

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما جزئيا وممطرا يف بع�ض املناطق.

 -6ما اخلط�أ الذي تغفره ب�سهولة؟
 ان ��ا من النوع الذي ين�سى �أخطاء الآخرين والاركز عليها ،ولكن ال �أن�سى اال�ساءة.
 -7ما الذي تريد تغيريه يف نف�سك؟
 ال ��ذي �أريد تغي�ي�ره يف حيات ��ي ال�سهر وكرثةالقراءة والكتابة يف �أواخر الليل.
� -8إذا كان هنال ��ك عم ��ل �آخ ��ر تق ��وم ب ��ه ،م ��اذا
�سيكون؟
 اع ��داد برام ��ج ثقافي ��ة وثائقي ��ة �أو حواري ��ةفكرية.
 -9ما الذي يوجد على من�ضدتك اخلا�صة؟
 توجد كتب كثرية ويف جماالت خمتلفة. -10ما املو�سيقى التي جتعلك تهت ّز؟
 مو�سيق ��ى بليغ حم ��دي ون�صري �شم ��ه وطالبالقرغويل والرحابنة.

 -11ما هو �شعارك؟
 اعمل بهدوء (بال �ضجيج) ودع عملك يتحدث. -12كلمة تكرهها؟
 كلم ��ة عامي ��ة باللهجة العراقي ��ة (ه�سه) ،يعنيمن يقول لك ه ��ذه الكلمة �سوف ال ينفذ ما طلبته
منه �إال بعد �أن تي�أ�س.
 -13ما هو هدفك اال�سمى؟
 لي� ��س ًهدفا �أ�سمى ،ولكنه ه ��دف مهم هو جعل
الفل�سف ��ة اك�ث�ر مقبولي ��ة يف االو�س ��اط الثقافية
العامة ..لعلها ت�شارك يف التغيري للأف�ضل.
 -14من بطلك اليومي؟
 بطلي اليومي هو الكتاب والكتاب فقط. -15ما هو حلمك �إذا كنت متلك ع�صا �سحريّة؟
 حلم ��ي �إ�ص�ل�اح الع ��راق ،لأن الإ�ص�ل�اح يفالعراق على ما يبدو يحتاج لع�صا �سحرية.
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