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مينع احل�صول على حقوق تقاعدية ويخف�ض االمتيازات

جمل�س النواب يفتح ملف "انتخابات املحافظات"
و 3مقرتحات لتحديد عدد الأع�ضاء
 بغداد /حممد �صباح
م ��ن املق ��رر ان يبا�ش ��ر جمل� ��س
النواب بقراءة ومناق�شة قانون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات مطل ��ع
ال�شه ��ر املقبل .ويح ��اول الربملان ان يدمج
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة واملحلي ��ة يف يوم
واحد لـ"خف�ض النفقات".
واقرتحت الأطراف الربملانية تقلي�ص عدد
�أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات ،وتخفي�ض
امتيازاته ��م ،ومن ��ع �إحالتهم عل ��ى التقاعد
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لطفية الدليمي تكتب
عن الأ�سئلة الكربى
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لطفي حامت يكتب:
التحالفات الوطنية
ومناه�ضة قوانني التبعية
والتهمي�ش

بعد انتهاء دورتهم.
و�سيك ��ون قان ��ون انتخ ��اب املجال� ��س
املحلي ��ة م�شابه ��ا �إىل قان ��ون انتخاب ��ات
جمل� ��س الن ��واب يف مو�ض ��وع احت�س ��اب
�أعل ��ى الأ�ص ��وات للفائ ��ز الأول ،والدائرة
االنتخابية ،و�شروط الرت�شيح.
ويق ��ول حمم ��ود الكعب ��ي ،نائ ��ب رئي� ��س
جلن ��ة الأقالي ��م واملحافظ ��ات الربملاني ��ة،
يف ت�صري ��ح لـ(مل ��دى) �إن جلنت ��ه "ما�ضية
يف ا�ستكمال التعدي�ل�ات والإ�ضافات على
قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات

رق ��م ( )21ل�سن ��ة  ،"2008م�ش ��ددا عل ��ى
�أن "التوج ��ه داخ ��ل جمل�س الن ��واب يدفع
ب ��ان تكون ه ��ذه التعدي�ل�ات من�سجمة مع
تطلعات ال�شعب العراقي".
وا�ستجابة لالحتجاجات التي اندلعت يف
حمافظ ��ات الو�سط واجلن ��وب والعا�صمة
بغ ��داد �أواخر العام املا�ضي �صوّ ت جمل�س
الن ��واب ل�صال ��ح تعدي ��ل قان ��وين �أنه ��ى
مبوجب ��ه عمل جمال� ��س املحافظ ��ات ،فيما
يتم تكليف �أع�ض ��اء الربملان مبهمة مراقبة
املحافظني ونوابه ��م .وي�ضيف الكعبي �أن

الربملان ميدد ف�صله الت�شريعي وم�ؤ�شرات
على ت�أخر �إقرار املوازنة
 بغداد /متيم احل�سن
م�ؤ�ش ��رات غ�ي�ر مطمئن ��ة عل ��ى
ت�أخ ��ر الربمل ��ان ب�إق ��رار موازنة
 ،2021ب�سب ��ب اخلالف ��ات عل ��ى ح�ص ��ة
اقلي ��م كرد�ست ��ان .واعل ��ن جمل� ��س النواب
متدي ��د الف�ص ��ل الت�شريع ��ي احل ��ايل مل ��دة
�شه ��ر واح ��د ،على خلفي ��ة و�ص ��ول قانون
املوازنة اىل الربملان .ويقول كمال كوجر،

ع�ض ��و اللجنة املالية النيابي ��ة لـ(املدى) ان
"قان ��ون املوازنة و�ص ��ل اىل الربملان بعد
تو�ص ��ل حكومتي االقلي ��م واالحتادية اىل
اتفاق ح ��ول ح�صة االوىل" .وق ��ال رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي يف بيان ام�س،
�إن "جمل�س النواب ميدد ف�صله الت�شريعي
الأول م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعي ��ة الثالثة ملدة
�شهر".
وب�ش�أن �أ�سباب التمديد ،اكد رئي�س الربملان
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انه ج ��اء لإكم ��ال "العديد م ��ن الت�شريعات
املهم ��ة للفرتة املقبلة ،ومن �ضمنها م�شروع
قان ��ون املوازن ��ة العامة االحتادي ��ة لل�سنة
املالية ."2021
وكان النائ ��ب الأول لرئي�س الربملان ح�سن
الكعب ��ي ق ��د �أعل ��ن يف بيان ن�ش ��ر يف وقت
�سابق من ام� ��س الثالثاء ،و�صول م�شروع
موازنة العام املقبل.
 التفا�صيل �ص3

اللجنة القانونية للموظفني :غري
قادرين على �إلغاء ا�ستقطاعات رواتبكم
 بغداد /املدى

مورينيو
يغازل
رامو�س
للهروب �إىل
الربميرليغ!

"الأفكار املطروحة من قبل جلنة الأقاليم
واملحافظ ��ات والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة تتبن ��ى
اعتم ��اد �أو حتدي ��د ع ��دد �أع�ض ��اء جمال�س
املحافظات جمتمعة ب�شكل مقارب لأع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب" .وطعن ��ت جمموعة من
�أع�ضاء جمال�س املحافظ ��ات بقانون �إلغاء
جمال� ��س املحافظ ��ات ال ��ذي اق ��ره جمل�س
الن ��واب الع ��ام املا�ض ��ي �أم ��ام املحكم ��ة
االحتادي ��ة� ،إال �أن تعط ��ل املحكم ��ة ت�سبب
بعدم البت بهذا املو�ضوع.
 التفا�صيل �ص2

�أك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة القانونية يف
جمل� ��س الن ��واب� ،سلي ��م �صال ��ح،
�أم� ��س الثالثاء� ،أن الربملان ال ي�ستطيع �إلغاء
اال�ستقطاع ��ات ال�ضريبي ��ة املفرو�ض ��ة عل ��ى
رواتب املوظفني يف موازنة .2021
وق ��ال �صال ��ح �إن "جمل�س الن ��واب ال ميتلك
ال�صالحي ��ات الكب�ي�رة يف ق�ضي ��ة �إج ��راء
املناقالت يف م�ش ��روع املوازنة لعام ،2021
حيث �صالحياته حمدودة ال تتجاوز الـ%10
فقط بني فقرة و�أخرى".
وا�ض ��اف �أن "اال�ستقطاعات ال�ضريبية على

العمليات امل�شرتكة ت�ستبعد
�سيناريو �إعالن الطوارئ:
العا�صمة م�ؤمنة
 بغداد /فرا�س عدنان
ا�ستبع ��دت قيادة العملي ��ات امل�شرتكة� ،أم� ��س الثالثاء ،فر�ض
حالة الطوارئ �أو حظر للتجوال يف بغداد ،مبينة �أن الو�ضع
الأمني م�سيطر عليه.
وفيما �أ�ش ��ارت �إىل �أن حتقيقاتها مبلف ا�سته ��داف املنطقة اخل�ضراء قد
بلغ ��ت مراحل متقدمة ،ذكرت �أن الإف�صاح عن النتائج ما زال مبكر ًا ،كما
�شددت على �أن ق�سم ًا من املعلومات يخ�ص الأمن القومي.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات الل ��واء حت�س�ي�ن اخلفاجي ،يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "توجيه ��ات �صدرت من القائ ��د العام للقوات
امل�سلح ��ة ب�أن نكون على �أهبة ا�ستعداد ،ملواجهة �أي خرق �أمني ولتنفيذ
مذكرات القب�ض بحق املطلوبني".
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن "العم ��ل واجلهد اال�ستخب ��اري والأمني لقيادة
العملي ��ات وال ��وكاالت �أخ ��ذت منحى �آخ ��ر ،ال�سيما م ��ع التحديات التي
ظه ��رت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،والهجم ��ات الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا املنطق ��ة
اخل�ضراء".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "توجي ��ه رئي� ��س احلكوم ��ة م�صطفى الكاظم ��ي �صارم
ووا�ض ��ح بفر� ��ض �سي ��ادة القان ��ون ومالحق ��ة املخرب�ي�ن" ،وك�ش ��ف عن
"ايقاف عدد من امل�شتبه ب�إطالقهم تلك ال�صواريخ" .ور�أى ان التوقيف
"هو عمل كبري".
ويوا�صل اخلفاجي� ،أن "اجلهد التحقيقي الذي تبذله اجلهات املخت�صة
�سوف يو�صلن ��ا �إىل نتيجة مفادها ،كيف مت �إطالق ال�صواريخ ومن هي
اجلهات املتورطة به؟".
 التفا�صيل �ص3

رواتب املوظفني هي من �صالحيات جمل�س
ال ��وزراء ح�ص ��ر ًا ،وال ميكن للربمل ��ان الغاء
ه ��ذه الفق ��رة" ،مبين ��ا �أن "جمل� ��س النواب
ب�إمكان ��ه اج ��راء بع� ��ض التعدي�ل�ات وعلي ��ه
اع�ل�ام جمل� ��س ال ��وزراء بذل ��ك واملوافق ��ة
عليه".
ووفق ًا جل ��داول املوازن ��ة ،ف� ��إن اال�ستقطاع
�سيب ��د�أ لمِ َن راتبه يزيد ع ��ن � 550ألف دينار،
وبن�سب ��ة ا�ستقطاع ت�ص ��ل �إىل � 5آالف دينار
من راتب ��ه ال�شهري ك�ضريبة ،وت�ستقطع 10
�آالف دينار من راتب املوظف الذي يتقا�ضى
� 600أل ��ف دين ��ار ،ويتم ا�ستقط ��اع � 25ألف
دينار من �صاحب الراتب � 750ألف دينار.

جتهيزات ر�أ�س ال�سنة يف احد حمال بغداد( ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف)

بغداد تقنع طهران با�ستئناف �ضخ الغاز وت�أييد خطة
"تقوي�ض الف�صائل"
 بغداد /املدى
جنحت بغ ��داد يف اقناع طه ��ران ب�إعادة
�ض ��خ الغاز الإي ��راين لت�شغي ��ل حمطات
الكهرب ��اء التي توقفت منذ �أي ��ام ،فيما ح�صلت على
ت�أييد �ضمن ��ي بتقوي�ض ف�صائ ��ل م�سلحة يعتقد ان
لها �صالت بايران.
وقال مكتب رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي يف
بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه ،ان الأخري "ا�ستقبل
يف مكتب ��ه ،وزير الطاقة الإي ��راين ر�ضا اردكانیان
والوف ��د املرافق له" ،مبينا انه "ج ��رى خالل اللقاء
بحث العالق ��ات الثنائية بني البلدين و�سبل توطيد
التعاون امل�شرتك بني البلدين".

ونق ��ل اردكاين "تعه ��دات احلكوم ��ة االيراني ��ة
با�ستئن ��اف �ض ��خ الغ ��از الإي ��راين ب�ش ��كل عاج ��ل،
والذي مت قطعه م�ؤخرا لأ�سباب فنية".
و�أدى وق ��ف �ضخ الغاز االي ��راين اىل تراجع انتاج
العراق من الطاقة الكهربائية من � 19ألف ميكاواط
�إىل � 11أل ��ف مي ��كاواط وفق� � ًا ل ��وزارة الكهرب ��اء
العراقي ��ة وه ��و ما اح ��دث ازمة خانق ��ة يف �ساعات
التجهي ��ز .ويحت ��اج الع ��راق �إىل �أكرث م ��ن � 23ألف
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ميغاواط�/ساع ��ة م ��ن الطاقة الكهربائي ��ة للو�صول
�إىل االكتف ��اء الذاتي ،بينما يبلغ الإنتاج املحلي من
الطاقة الكهربائي ��ة � 19ألف ًا وفق �آخر تقرير لوزارة
الكهرب ��اء .ويف �سياق مت�صل� ،أعل ��ن وزير الطاقة
الإي ��راين ر�ض ��ا �أردكاني ��ان �إع ��ادة ن�ش ��اط اللجن ��ة
امل�شرتك ��ة العليا للتع ��اون االقت�ص ��ادي والتجاري
بني بالده والعراق قريبا.
 التفا�صيل �ص2

حممد ح�سني الرفاعي يكتب:
يف بداهة جتاوز مفهوم املثقف
املتخ�ص�ص
�إىل مفهوم
ِّ

داع�ش يهاجم مناطق يف �شمايل دياىل بالقنا�صة والهاونات
 بغداد /املدى

افاد م�صدر يف �شرطة دياىل،
ام� ��س الثالث ��اء ،مبهاجم ��ة
عنا�صر من تنظي ��م داع�ش قرى �شمال
�شرق ��ي املحافظة بالهاون ��ات وا�سلحة
القنا� ��ص ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �إ�صابة عنا�صر

�أمن ومدنيني.
وق ��ال امل�ص ��در �إن "عنا�ص ��ر داع� ��ش
هاجم ��ت ب�أ�سلحة القن� ��ص والهاونات
نقاط ًا للجي�ش العراقي يف قرى �شريك
والقاي ��ة بني خانقني وجل ��والء وقرى
اال�صالح وام احلنطة �شمايل جلوالء،
(  70كم �شمال �شرق بعقوبة)".

و�أ�ض ��اف امل�ص ��در� ،أن "الهجمات التي
ا�ستهدف ��ت نقاط� � ًا للجي� ��ش يف �شريك
والقاي ��ة ت�سببت بج ��رح عن�صرين من
تل ��ك النق ��اط" ،كم ��ا اك ��د "ا�سته ��داف
داع�ش الكامريا احلرارية واحلرا�سات
الليلي ��ة للح�ش ��د الع�شائ ��ري يف قري ��ة
ام احلنط ��ة واال�ص�ل�اح وت�سب ��ب

بج ��رح اثن�ي�ن م ��ن اجلي� ��ش واحل�شد
الع�شائري".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ان "احل�ش ��د
الع�شائري جنح يف قت ��ل احد عنا�صر
داع�ش بعد تعقبه منفذي الهجوم".
وا�ش ��ار اىل ان "الو�ض ��ع االمني حتت
ال�سيط ��رة والقوات االمني ��ة منت�شرة

ب�صورة طبيعية".
يذك ��ر ان مناط ��ق اط ��راف جل ��والء
وخانق�ي�ن ت�شه ��د ا�ضطراب� � ًا امني� � ًا
من ��ذ  3اع ��وام ب�سب ��ب ت�سل ��ل عنا�صر
تنظي ��م داع� ��ش الفاري ��ن م ��ن املناطق
واملحافظ ��ات املح ��ررة اىل الب�سات�ي�ن
والق�صبات الزراعية.

املتحدث احلكومي :ال�صحة �أكملت �إجراءات ا�سترياد لقاح كورونا
 بغداد /املدى
�أك ��د املتحدث با�س ��م احلكومة� ،أم�س ،ان
الأخ�ي�رة تعاملت مع التحدي ��ات الأمنية
ب�ص�ب�ر وحكمة ،فيما �أ�ش ��ار اىل ان ال�صحة �أكملت
�إجراءات التعاقد مع �شرك ��ة فايزر ال�سترياد لقاح
كورونا.
وقال املتحدث با�سم جمل�س الوزراء ح�سن ناظم،
يف امل�ؤمت ��ر ال�صحفي الأ�سبوع ��ي ،ان "احلكومة
احلالية ال تتوخى الت�صعيد" ،مبين ًا �أن "احلكومة
تعاملت مع التحديات الأمنية ب�صرب وحكمة".
و�أو�ض ��ح ناظ ��م �أن "موازن ��ة  2021بداي ��ة تنفيذ
اخلط ��ة الإ�صالحي ��ة ال�شاملة ،والورق ��ة البي�ضاء
بداي ��ة الإ�ص�ل�اح املن�ش ��ود" ،مردف� � ًا �أن "وزي ��ر
ال�صح ��ة �أك ��د �إكمال الإج ��راءات مع �شرك ��ة فايزر
ال�سترياد لقاح كورونا".
وب�ش� ��أن امل�شاري ��ع االقت�صادي ��ة ،ذك ��ر ناظ ��م �أن
"جمل� ��س ال ��وزراء �ص � ّ�وت على ا�ستم ��رار تنفيذ

م�ش ��روع جم ��اري احلل ��ة الكب�ي�ر" ،الفت� � ًا �إىل �أن
�صوت �أي�ض ًا على م�ضي وزارة
"جمل�س الوزراء ّ

�صوت ولف ��ت اىل �أن "م�ش ��روع غ ��از احللفاي ��ة �سيدخ ��ل
النقل بالتعاقد على بن ��اء باخرتني ،وكذلك ّ
�صوت
على معاجلة م�شروع م�صفاة النا�صرية".
اخلدمة يف ع ��ام  ،2022وجمل�س الوزراء ّ
عل ��ى دع ��م تنفي ��ذ م�ش ��روع م�صف ��ى اجلن ��وب".
و�أردف وزي ��ر الثقاف ��ة �أن "وزي ��ر الرتبية �صادق
عل ��ى تكيي ��ف املناه ��ج الدرا�سي ��ة لل�صف ��وف غري
املنتهية".
وعق ��د جمل�س ال ��وزراء ،ام� ��س الثالث ��اء ،جل�سته
االعتيادي ��ة برئا�س ��ة رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ج ��رى خالله ��ا مناق�شة عدة
ق�ضايا.
وذك ��ر املكتب الإعالمي لرئا�س ��ة الوزراء يف بيان
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن ��ه "مت ��ت مناق�شة
م�ستج ��دات عم ��ل جلن ��ة تعزي ��ز الإج ��راءات
احلكومي ��ة ،يف جم ��االت الوقاي ��ة وال�سيط ��رة
ال�صحي ��ة والتوعي ��ة ،حي ��ث ق ��دم وزي ��ر ال�صحة
عر�ض ��ا مف�صال ع ��ن الإجرءات احلكومي ��ة املتبعة
ملواجه ��ة فايرو� ��س كورون ��ا ،واحلد م ��ن خماطر
انت�شاره".
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سياسة

يمنع الح�صول على
حقوق تقاعدية
ويخف�ض االمتيازات
 بغداد /محمد �صباح

من المقرر ان يبا�شر مجل�س النواب
بقراءة مناق�شة قانون انتخابات
مجال�س المحافظات مطلع ال�شهر
المقبل .ويحاول البرلمان ان
يدمج االنتخابات البرلمانية
والمحلية في يوم واحد لـ"خف�ض
النفقات" .واقترحت الأطراف
البرلمانية تقلي�ص عدد �أع�ضاء
مجال�س المحافظات ،وتخفي�ض
امتيازاتهم ،ومنع �إحالتهم على
التقاعد بعد انتهاء دورتهم.
و�سيكون قانون انتخاب المجال�س
المحلية م�شابها �إلى قانون
انتخابات مجل�س النواب في
مو�ضوع احت�ساب �أعلى الأ�صوات
للفائز الأول ،والدائرة االنتخابية،
و�شروط التر�شيح.
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جمل�س النواب يفتح ملف "انتخابات املحافظات" مطلع 2021
و 3مقرتحات لتحديد عدد الأع�ضاء

والعا�صمة بغداد �أواخ ��ر العام الما�ضي
�ص ��وّ ت مجل�س الن ��واب ل�صال ��ح تعديل
قانون ��ي �أنه ��ى بموجب ��ه عم ��ل مجال�س
المحافظ ��ات ،فيم ��ا يت ��م تكلي ��ف �أع�ضاء
البرلم ��ان بمهم ��ة مراقب ��ة المحافظي ��ن
ونوابهم .وي�ضيف الكعب ��ي �أن "الأفكار
المطروح ��ة م ��ن قب ��ل لجن ��ة الأقالي ��م
والمحافظ ��ات والكت ��ل ال�سيا�سية تتبنى
اعتم ��اد �أو تحديد عدد �أع�ض ��اء مجال�س
المحافظ ��ات مجتمع ��ة ب�ش ��كل مق ��ارب
لأع�ضاء مجل�س النواب".
وطعنت مجموع ��ة من �أع�ض ��اء مجال�س
المحافظ ��ات بقان ��ون �إلغ ��اء مجال� ��س

المحافظ ��ات الذي اق ��ره مجل�س النواب
العام الما�ضي �أمام المحكمة االتحادية،
�إال �أن تعط ��ل المحكمة ت�سبب بعدم البت
بهذا المو�ض ��وع .وي�ؤكد النائب الكعبي
�أن "هناك ثالثة مقترح ��ات مقدمة ب�ش�أن
المادة المعني ��ة بتحديد �أع�ضاء مجال�س
المحافظ ��ات؛ الأولى التي تب ��دو الأوفر
حظ ��ا هي احت�س ��اب عدد الأع�ض ��اء وفقا
لع ��دد المقاع ��د ف ��ي مجل� ��س الن ��واب،
والثاني الإبق ��اء على الأعداد الموجودة
في �أ�صل القانون (على الن�سبة ال�سكانية
ل ��كل محافظ ��ة) ،والثال ��ث تحدي ��د ل ��كل
محافظة ع�شرة �أع�ضاء ،ثم يحت�سب لكل

مئ ��ة �ألف ن�سمة مقعد �إ�ضافي (�أي ح�سب
نفو�س كل محافظة)".
تخفي�ض االمتيازات
ويتاب ��ع النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة مي�س ��ان
�أن "مجل� ��س الن ��واب متج ��ه �إل ��ى تقليل
امتي ��ازات مجال� ��س المحافظ ��ات ال ��ى
الح ��د الأدن ��ى" ،م�ضيف ��ا �أن "م ��ن جملة
المقترح ��ات المقدم ��ة من ��ع �أع�ض ��اء
مجال� ��س المحافظات بعد انتهاء دورتهم
من الح�صول على التقاعد".
وي�ش ��دد عل ��ى �أن "التعدي�ل�ات تل ��زم
ع�ض ��و مجل� ��س المحافظة بالع ��ودة �إلى

وظيفت ��ه ال�سابق ��ة في ح ��ال �أكمل دورته
م ��ع احتفاظ ��ه بالح�صان ��ة الإداري ��ة من
اجل ممار�سة مهام ��ه" ،مبينا �أن "قانون
انتخابات مجال� ��س المحافظات �سيكون
م�شابها لقان ��ون انتخاب مجل�س النواب
في مو�ض ��وع �أعلى الأ�ص ��وات والدائرة
االنتخابية ،و�شروط التر�شيح".
دمج االنتخابات المحلية
والنيابية
وي�شي ��ر النائ ��ب الكعبي �إل ��ى �أن "بداية
الع ��ام الق ��ادم �سينج ��ز مجل� ��س النواب
هذا القانون ب�شكل نهائي" ،الفتا �إلى ان

عدد �أع�ضاء مجال�س
المحافظة
ويق ��ول محم ��ود الكعب ��ي ،نائ ��ب رئي�س
لجنة الأقالي ��م والمحافظات البرلمانية،
في ت�صريح لـ(لمدى) �إن لجنته "ما�ضية
في ا�ستكمال التعديالت والإ�ضافات على
قانون انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظات
رق ��م ( )21ل�سن ��ة  ،"2008م�ش ��ددا على
�أن "التوجه داخ ��ل مجل�س النواب يدفع
بان تكون هذه التعدي�ل�ات من�سجمة مع
تطلعات ال�شعب العراقي".
وا�ستجاب ��ة لالحتجاج ��ات التي اندلعت
ف ��ي محافظ ��ات الو�س ��ط والجن ��وب

م�س�ؤولة ببعثة الأمم املتحدة تتغيب عن
ندوة برملانية ملناق�شة "جرائم املعلوماتية"

اتهم مجل�س النواب� ،أم�س الثالثاء،
االمم المتحدة بمخالفة ال�سياقات
البروتوكولية ،فيما ا�شار الى
ت�أجيل ندوة خا�صة بم�شروع
قانون الجرائم االلكترونية.
وقالت الدائرة االعالمية للمجل�س
في بيان تلقت (المدى) ،ن�سخة
منه "نود التو�ضيح ان مجل�س
النواب كان من الم�ؤمل ان يعقد
ندوة نقا�شية بخ�صو�ص م�شروع
قانون الجرائم االلكترونية
بالتن�سيق مع مكتب حقوق االن�سان
التابع لبعثة االمم المتحدة وبناء
على رغبة البعثة بذلك".

وا�ضاف ��ت ان "هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب
ا�ستكمل ��ت كاف ��ة اجراءاته ��ا المتعلق ��ة بتنظي ��م
وانعق ��اد الندوة �سيم ��ا ح�ضور ر�ؤ�س ��اء اللجان
النيابية المخت�صة وم�شاركة الجهات المعنية"،
م�شي ��رة ال ��ى ان ��ه "ج ��رى االتفاق عل ��ى ح�ضور
م�س�ؤول ��ة هذا المل ��ف دانييل بي ��ل مديرة مكتب
حق ��وق الإن�سان ،بعثة الأم ��م المتحدة لم�ساعدة
الع ��راق الى ه ��ذه الن ��دوة� ،إال ان البعث ��ة ارت�أت
وخ�ل�ال فترة وجي ��زة م ��ن انعقاد الن ��دوة ،عدم

ت�أجيل موعد الأقتراع
م ��ن جانب ��ه ي�ؤك ��د �سلي ��م هم ��زة ،ع�ضو
اللجن ��ة القانوني ��ة ف ��ي مجل� ��س النواب

الفتات انتخابية خالل االنتخابات ال�سابقة

نا�شطون توج�سوا من تحرك مجل�س النواب

 بغداد /المدى

"هناك توجه عام �أو اتفاق �سيا�سي على
دمج االنتخابات المحلي ��ة والنيابية في
يوم واحد".
وف ��ي وق ��ت �سابق من ي ��وم ام�س ،طالب
حي ��در الجاب ��ري ،الم�س� ��ؤول الإعالم ��ي
لمكت ��ب زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ف ��ي م�ؤتم ��ر �صحف ��ي تابعت ��ه
(الم ��دى) ب� �ـ" :دم ��ج انتخاب ��ات مجل�س
النواب مع مجال�س المحافظات".

ف ��ي حدي ��ث م ��ع (الم ��دى) �أن "هن ��اك
ع ��دة مقترح ��ات مقدم ��ة لتعدي ��ل قانون
انتخاب ��ات مجال�س المحافظ ��ات" ،الفتا
عل ��ى ان "العم ��ل الحقيق ��ي الكم ��ال هذه
التعديالت �سيكون بداية العام المقبل".
وكان م ��ن المق ��رر �إج ��راء انتخاب ��ات
المجال� ��س المحلي ��ة ف ��ي �أي ��ار ،2018
لكنها �أُرجئت �إل ��ى �أيلول  2018ومن ثم
�إل ��ى ت�شري ��ن الأول من الع ��ام نف�سه ،ثم
�أُرجئ ��ت مجددا �إلى ني�س ��ان  ،2020قبل
قرار البرلمان ب�إلغاء هذه المجال�س.
ويرج ��ح هم ��زة �أن "�إج ��راء االنتخابات
البرلمانية والمحلية �سيكون في الثامن
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول
م ��ن الع ��ام  2021بع ��د ان كان مقررا لها
(�سيا�سي ��ا) في حزيران المقبل" ،م�ضيفا
ان "دمج االنتخابات �سيوفر لنا االموال
ف ��ي الوقت ال ��ذي نعي�ش في ��ه ازمة مالية
خانق ��ة" .وي�ؤك ��د ان "مجل� ��س الن ��واب
�سيم�ض ��ي بتعديالته لقان ��ون انتخابات
مجال� ��س المحافظ ��ات خ�ل�ال الفت ��رة
القليل ��ة المقبل ��ة" .ال ��ى ذلك ج ��دد �سالم
ال�شم ��ري ،النائب عن تحال ��ف �سائرون،
موق ��ف تحالفه من االنتخاب ��ات المبكرة
واجرائه ��ا ف ��ي موعده ��ا المح ��دد ،الفتا
�إل ��ى ان "هن ��اك مح ��اوالت م ��ن البع�ض
لاللتف ��اف عل ��ى مطالب الق ��وى الوطنية
باجراء االنتخاب ��ات في موعدها المعلن
وه ��ذا امر ال يمك ��ن القبول ب ��ه و�سنقف
الموقف ال�سيا�سي القوي حوله".
وا�ضاف ال�شمري ف ��ي بيان اطلعت عليه
(الم ��دى) ان "االنتخابات المقبلة فر�صة
كبي ��رة للتغيي ��ر والتعبي ��ر الحقيقي عن
رغب ��ة الجماهي ��ر والق ��وى ال�سيا�سي ��ة
الوطني ��ة واي م�سع ��ى لتعطيله ��ا او
ت�أخيرها لموعد �آخر �سنقف �ضده".
و�ش ��دد عل ��ى "اهمي ��ة التغيي ��ر وال ��ذي
�ستنت ��ج عن ��ه حكوم ��ة جدي ��دة تلب ��ي
مطال ��ب الجماهي ��ر ال�سلمية ف ��ي الحياة
الح ��رة الكريم ��ة والتي ي�سوده ��ا العدل
والم�ساواة بين الجميع".

ار�س ��ال م�س�ؤول ��ة المل ��ف المعن ��ي وا�ستبداله ��ا
بموظف ب�سيط في هذا المكتب".
واكدت ان "ذلك يخالف ال�سياقات البروتوكولية
والمعتم ��دة بي ��ن مجل� ��س الن ��واب والبعث ��ة
االممية" ،الفتة الى انه "تقرر ت�أجيل انعقاد هذه
الندوة �إلى ا�شعار �آخر".
بالمقابل يعتقد نا�شط ��ون ان �سبب عدم ح�ضور
الم�س�ؤول ��ة الأممي ��ة هو تح ��رك البرلمان القرار
قان ��ون جرائ ��م المعلوماتي ��ة ال ��ذي و�صف ��وه
بـ"الف�ضفا�ض" والذي ي�ستهدف تكميم االفواه.
وقب ��ل �ساع ��ات م ��ن الن ��دوة المق ��ررة� ،أعلن ��ت
لجن ��ة الأم ��ن والدفاع النيابي ��ة �أن قانون جرائم
المعلوماتية �سيمرر داخل مجل�س النواب خالل
الأ�سابيع المقبلة.
وجاء ه ��ذه الت�صري ��ح مخالفا ل ��ر�أي النا�شطين
والمنظمات الذين يرون الت�شريع خطيرا.
وق ��ال ع�ضو اللجن ��ة النائب كاط ��ع الركابي� ،إن
�أح ��د الأ�سب ��اب الت ��ي ت�ؤك ��د عليه ��ا لجن ��ة الأمن
النيابية ف ��ي تمرير قانون الجرائم الإلكترونية،
هو �ضب ��ط الفو�ض ��ى الموج ��ودة �س ��واء �أكانت
على م�ست ��وى التوا�صل االجتماعي �أم الإنترنت
المفتوح.
ويخ�ش ��ى نا�شط ��ون م ��ن �أن يك ��ون م�صطل ��ح
"�ضب ��ط الفو�ضى" ال ��ذي يتحدث عن ��ه النائب
ف ��ي حقيق ��ة الأم ��ر تكميم ��ا للأف ��واه وم�ص ��ادرة
لحري ��ة التعبي ��ر المتبقية على مواق ��ع التوا�صل
والمن�ص ��ات الرقمية في ظل الت�ضييق الممار�س
عل ��ى ال�صحافيي ��ن وو�سائ ��ل الإع�ل�ام التقليدية
والحمالت الممنهجة �ضدها.
وتق ��ول اللجن ��ة البرلمانية �إن عل ��ى جهاز الأمن
الوطني �أن يتكفل بمراقبة ال�صفحات وما ين�شر
ف ��ي الإنترن ��ت ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي.
واقترحت �أن يكون هناك معهد لمتابعة الجرائم
الإلكتروني ��ة وتدري ��ب اللج ��ان المخت�ص ��ة م ��ن
الق�ضاء.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بغداد تقنع طهران با�ستئناف �ضخ الغاز وت�أييد خطة "تقوي�ض الف�صائل"
بغداد /المدى
نجحت بغداد في اقناع طهران ب�إعادة
�ضخ الغ ��از الإيراني لت�شغيل محطات
الكهرب ��اء التي توقفت من ��ذ �أيام ،فيما
ح�صل ��ت على ت�أييد �ضمن ��ي بتقوي�ض
ف�صائ ��ل م�سلحة يعتق ��د ان لها �صالت
بايران.
وقال مكتب رئي�س الحكومة م�صطفى
الكاظم ��ي ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)،
ن�سخ ��ة من ��ه ان الأخي ��ر "ا�ستقب ��ل في
مكتب ��ه ،وزي ��ر الطاقة الإيران ��ي ر�ضا
اردكانی ��ان والوفد المرافق له" ،مبينا
انه "جرى خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائي ��ة بي ��ن البلدين و�سب ��ل توطيد
التعاون الم�شترك بين البلدين".
ونق ��ل اردكان ��ي "تعه ��دات الحكوم ��ة
االيراني ��ة با�ستئن ��اف �ض ��خ الغ ��از
الإيران ��ي ب�ش ��كل عاج ��ل ،وال ��ذي ت ��م
قطعه م�ؤخرا لأ�سباب فنية".
و�أدى وق ��ف �ض ��خ الغ ��از االيران ��ي
الى تراج ��ع انتاج العراق م ��ن الطاقة
الكهربائي ��ة م ��ن � 19أل ��ف مي ��كاواط
�إل ��ى � 11ألف مي ��كاواط وفق� � ًا لوزارة
الكهرباء العراقية وهو ما احدث ازمة
خانقة في �ساعات التجهيز.
ويحت ��اج الع ��راق �إل ��ى �أكث ��ر م ��ن 23
�أل ��ف ميغاواط�/ساع ��ة م ��ن الطاق ��ة
الكهربائي ��ة للو�ص ��ول �إل ��ى االكتف ��اء
الذات ��ي ،بينم ��ا يبلغ الإنت ��اج المحلي
م ��ن الطاق ��ة الكهربائي ��ة � 19ألف ًا وفق
�آخر تقرير لوزارة الكهرباء.
وفي �سياق مت�صل� ،أعلن وزير الطاقة
الإيراني ر�ضا �أردكانيان �إعادة ن�شاط
اللجن ��ة الم�شترك ��ة العلي ��ا للتع ��اون
االقت�ص ��ادي والتج ��اري بي ��ن ب�ل�اده
والعراق قريبا.
وق ��ال الوزي ��ر ال ��ذي ب ��د�أ زي ��ارة على
ر�أ�س وفد رفي ��ع للعراق �أم�س الثالثاء
�إن "اللجن ��ة �ستع ��اود ن�شاطه ��ا خ�ل�ال
الفت ��رة القادم ��ة ،بع ��د توق ��ف ا�ستمر
� 6أع ��وام" ،بح�س ��ب وكال ��ة الأنب ��اء
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الإيرانية "�إرنا".
و�أ�ض ��اف الوزي ��ر ف ��ي ت�صريح ��ات
لل�صحفيي ��ن عق ��ب لقائ ��ه م ��ع
وزيرالتج ��ارة العراق ��ي ع�ل�اء �أحم ��د
الجبوري" ،طه ��ران ت�ست�ضيف خالل
الأ�سابي ��ع القادم ��ة اجتم ��اع اللجن ��ة
الم�شترك ��ة العليا للتعاون االقت�صادي
والتجاري بين �إيران والعراق".
و�أ�شار الوزي ��ر �إلى �أن "وفدا مخت�صا
�سيمث ��ل الع ��راق ف ��ي ه ��ذا االجتماع؛
عل ��ى �أن يج ��ري مباحث ��ات بن ��اءة مع
القطاعين العام والخا�ص الإيرانيين،
وبم ��ا ي�سه ��م ف ��ي تعزي ��ز العالق ��ات
الثنائية �أكثر ف�أكثر".
وم ��ن جانبه �أكد وزي ��ر التجارة "عقد
اجتم ��اع اللجن ��ة االقت�صادي ��ة العلي ��ا
للتع ��اون بين �إي ��ران والع ��راق خالل
الأ�سبوعين القادمين".
ولفت الوزي ��ر العراقي �إلى �أن "زيارة
وزي ��ر الطاق ��ة الإيران ��ي �إل ��ى بغداد،
تهي ��ئ الأر�ضية لعقد اجتم ��اع اللجنة
الم�شتركة بمزيد من النجاح".
بالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك يب ��دو ان الوف ��د
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العراق ��ي الذي ي ��زور طه ��ران حاليا،
نجح باقناع اي ��ران برف�ض ا�ستهداف
الف�صائ ��ل ــ الت ��ي يعتقد ان لها �صالت
بايران ــ لل�سفارة الأميركية.
وق ��ال الوزي ��ر الإيران ��ي خ�ل�ال لقائه
الكاظم ��ي ان "رئي� ��س الجمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة االيراني ��ة ح�سن روحاني
يحيي رئي�س مجل�س الوزراء ويتمنى
له الم�ضي قدما نحو تطوير العالقات
االقت�صادي ��ة بين البلدي ��ن ،ف�ضال عن
دع ��م خطوات ��ه الأمني ��ة ف ��ي مواجهة
ال�سالح المنفل ��ت ،و�ضبط الجماعات
الخارج ��ة عن القان ��ون ،وب�سط الأمن
واال�ستق ��رار ف ��ي عم ��وم الب�ل�اد بقوة
القانون".
و�أعلنت وزارة الخارجي ��ة الإيرانية،
و�ص ��ول الوف ��د العراق ��ي الر�سم ��ي
�إل ��ى العا�صم ��ة طهران م�س ��اء االثنين
برئا�س ��ة م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء،
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
الإيراني ��ة خطي ��ب زادة ف ��ي م�ؤتم ��ر
�صحف ��ي �إن "ب�ل�اده ال تري ��د �أي ن ��وع
م ��ن التوتر ف ��ي المنطق ��ة وتدافع عن

�أمنه ��ا ولن تجر خالفاته ��ا الى منطقة
�أخرى".
ف ��ي الوقت ذاته �أك ��د ال�سفير الإيراني
ل ��دى الع ��راق� ،إي ��رج م�سج ��دي� ،أن
"ب�ل�اده لي�س لها يد ف ��ي اال�ستهداف
المتكرر لل�سفارة الأمريكية في بغداد،
وال تدعمه".
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال المحل ��ل
ال�سيا�س ��ي من ��اف المو�س ��وي �إن
"رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
كان دائم ��ا يف�ض ��ل جانب الح ��وار مع
الف�صائ ��ل �إال �أن الح ��وار يحت ��اج �إلى
مقومات".
و�أكد �أن "رئي�س ال ��وزراء بد�أ بتغيير
منهج ��ه ف ��ي التعام ��ل م ��ع الف�صائ ��ل
الم�سلح ��ة وات�ض ��ح ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال
االعتق ��االت التي حدثت ف ��ي �صفوفها
م�ؤخرا".
و�أع ��رب ع ��ن اعتق ��اده ب� ��أن "الوف ��د
العراق ��ي ال ��ذي ي ��زور طه ��ران حاليا
كان يريد �إي�ص ��ال ر�سالة ب�أن الموقف
�صع ��ب و�أن مثل هذه اال�ضطرابات قد
ت�ؤثر على الأمن في المنطقة" ،م�ؤكدا
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�أنه "لي�س في م�صلحة �إيران الت�صعيد
في الوقت الحالي".
وف ��ي �سياق ذي �صلة ،ج ��دد المتحدث
با�س ��م التي ��ار ال�ص ��دري� ،ص�ل�اح
العبي ��دي� ،أم�س الثالث ��اء ،دعوة زعيم
التيار مقت ��دى ال�صدر �إلى �إبعاد بغداد
عن رعب ال�صواريخ.
وق ��ال العبي ��دي ،خ�ل�ال م�ؤتم ��ر
�صحف ��ي م�شت ��رك مع حي ��در الجابري
الم�س� ��ؤول الإعالمي لمكت ��ب ال�صدر،
"يجب �إبعاد بغداد عن الرعب نتيجة
�إط�ل�اق ال�صواري ��خ عل ��ى البعث ��ات
الدبلوما�سية" ،م�ضيف ��ا �أن هناك دو ًال
م�ستفيدة من و�ضع العراق الحالي.
ب ��دوره ،ر�أى حي ��در الجاب ��ري� ،أن
"الت�صعي ��د الحا�ص ��ل ف ��ي المنطق ��ة
ي�ض ��ر بالعراقيي ��ن" ،م�ؤك ��د ًا �أن ��ه "�إذا
كان هنالك مجل�س تن�سيقي للمقاومة،
فيج ��ب �أن ال ي�سم ��ح لم ��ن ه ��ب ودب
دخول هذا المجال".
وبين �أن "الدفاع عن المذهب ال�شيعي
يج ��ب �أن يكون بعيدا ع ��ن الطائفية"،
داعي� � ًا الى "منع االنفالت الأمني الذي
ت�سع ��ى �إلي ��ه العدي ��د م ��ن الجه ��ات"،
وم�ؤك ��دا اهمي ��ة "ف�سح المج ��ال �أمام
ال�ش ��ركات الر�صين ��ة بعي� �دًا ع ��ن قرار
دول االحتالل".
وكان مقت ��دى ال�صدر قد وجه قبل �أيام
نداء �إلى �إيران بقوله "ابعدوا العراق
عن �صراعاتكم".
وق ��ال ال�ص ��در" :الع ��راق الحبي ��ب،
وق ��ع �ضحي ��ة ال�ص ��راع الأمريك ��ي –
الإيران ��ي ،وت�ضرر ب�ص ��ورة ال ي�صح
ال�سكوت عنها ،ك�أنه �ساحة ل�صراعاتهم
الع�سكري ��ة والأمني ��ة وال�سيا�سي ��ة
والفايرو�سي ��ة ،وذل ��ك ل�ضع ��ف
الحكوم ��ة وت�شت ��ت ال�شع ��ب" .وتابع
"�أوج ��ه ندائ ��ي لجمهوري ��ة �إي ��ران،
الجارة العزي ��زة� ،أن تبعد العراق عن
�صراعاته ��ا و�أننا لن نتركها في �شدتها
�إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة
واال�ستقالل".
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سياسة

جملــ�س النــواب ميـدد ف�صلـه الت�شريعـي
وم�ؤ�شرات على ت�أخر �إقرار املوازنة

م�ؤ�ش��رات غير مطمئنة على ت�أخر البرلم��ان ب�إقرار موازنة
 ،2021ب�سبب الخالفات على ح�ص��ة اقليم كرد�ستان .واعلن
مجل���س النواب تمديد الف�صل الت�شريع��ي الحالي لمدة �شهر
واحد ،على خلفية و�صول قانون الموازنة الى البرلمان.
ويق��ول كم��ال كوج��ر ،ع�ض��و اللجن��ة المالي��ة النيابي��ة
لـ(الم��دى) ان "قان��ون الموازن��ة و�ص��ل ال��ى البرلم��ان بعد
تو�ص��ل حكومتي االقليم واالتحادية الى اتفاق حول ح�صة
االولى".

 بغداد /تميم الح�سن
وق ��ال رئي�س البرلمان محمد الحلبو�سي
ف ��ي بي ��ان ام� ��س� ،إن "مجل� ��س الن ��واب
يم ��دد ف�صله الت�شريع ��ي الأول من ال�سنة
الت�شريعية الثالثة لمدة �شهر".
وب�ش� ��أن �أ�سب ��اب التمدي ��د ،اك ��د رئي� ��س
البرلم ��ان ان ��ه ج ��اء لإكم ��ال "العديد من
الت�شريعات المهم ��ة للفترة المقبلة ،ومن
�ضمنها م�شروع قان ��ون الموازنة العامة
االتحادية لل�سنة المالية ."2021
وكان النائ ��ب الأول لرئي� ��س البرلم ��ان
ح�سن الكعبي ق ��د �أعلن في بيان ن�شر في
وقت �سابق م ��ن ام�س الثالث ��اء ،و�صول
م�شروع موازنة العام المقبل.
اتفاق بغداد� -أربيل
ويتوقع ع ��ن ع�ضو اللجن ��ة المالية كمال
كوج ��ر ،ان "تعار� ��ض بع� ��ض الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة – ل ��م ي�سمه ��ا -م�ش ��روع
القان ��ون ،اعترا�ضا على �صيغ ��ة االتفاق
بين بغداد واربيل ،خا�صة في ق�ضية عدد
برامي ��ل النف ��ط الم�سلم ��ة ال ��ى الحكومة
االتحادية".

و�سب ��ق ان تريث ��ت حكوم ��ة بغ ��داد ف ��ي
ار�س ��ال الموازن ��ة ،قبل ا�سب ��وع ،ب�سبب
ع ��دم ح�سم االتف ��اق مع �أربي ��ل ،وب�سبب
م�ش ��كالت �أخرى تتعل ��ق بتعديل القانون
وفق ت�صويت مجل�س الوزراء.
وي ��وم االثني ��ن الما�ض ��ي� ،أعل ��ن نائ ��ب
رئي� ��س ال ��وزراء ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان
ورئي� ��س الوفد الكردي التفاو�ضي قوباد
طالبان ��ي� ،إب�ل�اغ الحكوم ��ة االتحادي ��ة
ا�ستع ��داد �أربيل لت�سليم � 250ألف برميل
من النف ��ط الى �شركة �سومو ،في حال تم
الت�صوي ��ت علی م�ش ��روع موازنة 2021
ب�صيغته الحالية في البرلمان.
ؤتمر �صحفي:
وقال قوباد طالباني ،في م� ٍ
واف ،دام
"اعتقد �أننا قمنا بعقد
اجتماع ٍ
ٍ
� 4ساعات ،دون توقف ،تحدثنا خالله عن
عملية الحوار والمفاو�ضات بين حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان والحكوم ��ة االتحادية،
لي�س فقط خ�ل�ال زيارتنا الأخيرة ،و�إنما
منذ بداي ��ة عمل الحكوم ��ة وحتى الآن".
وفي وق ��ت �ساب ��ق� ،أكدت حكوم ��ة �إقليم
كرد�ست ��ان ،التو�ص ��ل �إل ��ى "تفاهم ��ات
جي ��دة" م ��ع الحكوم ��ة االتحادي ��ة ب�ش�أن
م�ش ��روع قان ��ون الموازنة لع ��ام ،2021

مبين� � ًة �أن "المحادثات ال تزال متوا�صلة
بهدف التو�صل �إلى اتفاق نهائي".
�شبح جل�سة االقترا�ض
وي�ؤكد كمال كوجر ،ع�ضو اللجنة المالية
ان "ح�صل ��ة االقليم في الموازنة �ستكون
 ،% 12.67مقاب ��ل ت�سلي ��م كرد�ستان ما ال
يق ��ل عن  250الف برمي ��ل نفط" ،متمنيا
ع ��دم تك ��رار "�سيناري ��و" قان ��ون تمويل
العجز المالي .وكان نواب الكتل الكردية
ق ��د ان�سحبوا من جل�س ��ة الت�صويت على
"قان ��ون العج ��ز" ،بعد رف� ��ض البرلمان
تحديد ح�صة الإقليم من ن�سبة االقترا�ض

المالي .لكن هذه المرة يقول نائب رئي�س
االقلي ��م" :كنا ق ��د �أبدين ��ا ا�ستعدادنا في
ال�ساب ��ق ومن ��ذ ت�شرين الثان ��ي من العام
 2019لالتفاق م ��ع الحكومة االتحادية،
والآن �أي�ض� � ًا نب ��دي ا�ستعدادن ��ا لت�سلي ��م
برميل من النفط وت�صديره
الـ� 250أل ��ف
ٍ
عن طريق �شركة �سومو ،وفق ما جاء في
الموازنة و�سنلتزم بن�ص القانون".
ووفق� � ًا لم�س ��ودة مُ�سرب ��ة فق ��د ت�ضمن ��ت
(الموازنة) عجز ًا تجاوز الـ  58تريليون
دين ��ار ،كم ��ا ت ��م احت�س ��اب الإي ��رادات
المخمنة م ��ن ت�صدير النف ��ط الخام على
�أ�سا�س �سعر  42دوالر ًا للبرميل الواحد،

وبمع ��دل ت�صدي ��ر  3ماليي ��ن و 250الف
برمي ��ل يومي� � ًا .ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك يقول
مازن الفيلي ،ع�ض ��و اللجنة االقت�صادية
ف ��ي البرلم ��ان لـ(الم ��دى) ان "خالف ��ات
كبي ��رة �ستظه ��ر ف ��ي جل�س ��ات نقا� ��ش
الموازن ��ة وق ��د يمت ��د اقراره ��ا اكثر من
�شه ��ر" .وتم ��ر البالد في ازم ��ة مالية هي
اال�صعب منذ  ،2003ب�سبب تف�شي وباء
كورونا وانهي ��ار ا�سعار النفط ،ما ي�ضع
رواتب ماليين الموظفين في خطر.
لك ��ن المتح ��دث با�س ��م مجل�س ال ��وزراء
وزي ��ر الثقافة ح�سن ناظم ق ��ال ام�س� ،إن
روات ��ب الموظفي ��ن للأ�شه ��ر الأولى من

التحقيق بهجمات الكاتيو�شا و�صل لمراحل متقدمة

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب  ..ار�شيف
الع ��ام المقب ��ل �ستم�ض ��ي ب�ش ��كل طبيعي
وفق خطة "واحد على ."12
وا�ض ��اف ف ��ي ت�صريح ��ات متلف ��زة ،ان
دف ��ع الرواتب �سيبقى على ه ��ذه القاعدة
"لحين ت�شريع موازنة العام المقبل التي
تحتاج لوقت بع ��د خ�ضوعها للنقا�ش في
مجل�س النواب".
ويرى ع�ضو لجنة االقت�صاد في البرلمان
ان "م�شهد تمري ��ر قانون االقترا�ض" في
البرلمان ق ��د يتكرر هذه المرة اذا ا�ستمر
الخ�ل�اف عل ��ى االتف ��اق م ��ع كرد�ست ��ان،
"وق ��د يت ��م الت�صويت باغلبي ��ة ا�صوات
البرلمان".

نفقات مالية جديدة
وي�ضي ��ف م ��ازن الفيل ��ي" :نتمن ��ى ع ��دم
ح ��دوث ذل ��ك ،لك ��ن هن ��اك اعب ��اء مالي ��ة
ا�ضافية فر�ضتها االتفاقية على الحكومة
االتحادي ��ة ان تدفعه ��ا ،وهو م ��ا �سي�ؤدي
الى رفع ح�ص ��ة اقليم كرد�ستان خالف ما
مذكور ف ��ي القانون" .ويبي ��ن الفيلي ان
من بين تل ��ك النفقات الجديدة التي تذكر
الول مرة في الموازنة هي "تحمل بغداد
اج ��ور نق ��ل النف ��ط المنت ��ج م ��ن االقليم
وحق ��ول كرك ��وك ،وه ��ي ق�ضي ��ة ج ��اءت
خالف ما كان يثبت �سابقا".
كذلك ذك ��ر ع�ضو اللجن ��ة االقت�صادية ان
"الموازن ��ة ت�ضمنت اعط ��اء م�ستحقات
قديمة لكرد�ستان من  2014الى ،"2019
م�شي ��را الى ان ه ��ذا �سيثي ��ر المحافظات
الجنوبي ��ة المنتج ��ة للنف ��ط "الت ��ي
�سلمت نفطه ��ا بالكامل ول ��م تح�صل على
م�ستحقاتها من البترودوالر".
وتن� ��ص الم ��ادة  11م ��ن م�س ��ودة قانون
الموازن ��ة الم�سرب ��ة ،عل ��ى "ت�سوي ��ة
الم�ستحق ��ات بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
واقلي ��م كرد�ست ��ان لل�سن ��وات 2004
ولغاي ��ة  2020بع ��د قيام دي ��وان الرقابة
المالي ��ة االتحادي بالتن�سي ��ق مع الرقابة
المالي ��ة ف ��ي االقلي ��م لل�سن ��وات ال�سابقة
الت ��ي تظهره ��ا الح�ساب ��ات الختامي ��ة
الم�ص ��ادق عليه ��ا م ��ن دي ��وان الرقاب ��ة
المالي ��ة االتحادي من مجموع ��ة االنفاق
الفعلي بع ��د ا�ستبعاد النفق ��ات ال�سيادية
وماج ��رى انفاقه لالقليم �ضم ��ن النفقات
الحاكمة و�ضمن التخ�صي�صات المدرجة
في قواني ��ن الموازنة العام ��ة االتحادية
لل�سنوات من (.)2019- 2014
وي�ؤك ��د م ��ازن الفيل ��ي ان "هن ��اك اعب ��اء
اخ ��رى في الموازن ��ة �ستتحمله ��ا بغداد،
وه ��ي ف ��ي النهاي ��ة �ست�ص ��ب لم�صلح ��ة
كرد�ست ��ان و�ستزي ��د ح�ص ��ة االقلي ��م
ع ��ن  % 12.67المن�صو� ��ص عليه ��ا ف ��ي
الموازنة".

قال �إن الدولة �أدارت ظهرها عن �أبناء الطائفة

العمليات امل�شرتكة ت�ستبعد �سيناريو �إعالن الطوارئ :العا�صمة م�ؤمنة �ساكو :ثلثا امل�سيحيني هاجروا وامليلي�شيات
ت�ستويل على العقارات
ا�ستبعدت قيادة العمليات الم�شتركة� ،أم�س الثالثاء ،فر�ض حالة الطوارئ �أو حظر للتجوال في بغداد،
مبين��ة �أن الو�ض��ع الأمن��ي م�سيطر علي��ه .وفيما �أ�ش��ارت �إل��ى �أن تحقيقاتها بملف ا�سته��داف المنطقة
الخ�ض��راء ق��د بلغت مراحل متقدمة ،ذكرت �أن الإف�صاح عن النتائج م��ا زال مبكراً ،كما �شددت على �أن
ق�سم ًا من المعلومات يخ�ص الأمن القومي.

 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
اللواء تح�سين الخفاج ��ي ،في ت�صريح �إلى
(المدى)� ،إن "توجيه ��ات �صدرت من القائد
العام للقوات الم�سلحة ب�أن نكون على �أهبة
ا�ستع ��داد ،لمواجهة �أي خرق �أمني ولتنفيذ
مذكرات القب�ض بحق المطلوبين".
و�أ�ض ��اف الخفاج ��ي� ،أن "العم ��ل والجه ��د
اال�ستخب ��اري والأمن ��ي لقي ��ادة العملي ��ات
والوكاالت �أخ ��ذت منحى �آخ ��ر ،ال�سيما مع
التحديات التي ظه ��رت في الآونة الأخيرة،
والهجم ��ات الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا المنطق ��ة
الخ�ضراء".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "توجيه رئي� ��س الحكومة
م�صطفى الكاظمي �ص ��ارم ووا�ضح بفر�ض
�سي ��ادة القان ��ون ومالحق ��ة المخربي ��ن"،
وك�ش ��ف ع ��ن "ايق ��اف ع ��دد م ��ن الم�شتب ��ه

ب�إطالقه ��م تل ��ك ال�صواري ��خ" .ور�أى ان
التوقيف "هو عمل كبير".
ويوا�صل الخفاج ��ي� ،أن "الجهد التحقيقي
ال ��ذي تبذل ��ه الجه ��ات المخت�ص ��ة �س ��وف
يو�صلن ��ا �إلى نتيجة مفادها ،كيف تم �إطالق
ال�صواري ��خ وم ��ن ه ��ي الجه ��ات المتورطة
به؟".
وي ��رى� ،أن "الوق ��ت مبك ��ر لتحدي ��د هوي ��ة
الم�س�ؤولين عن تل ��ك الهجمات ما لم تكتمل
كل الإجراءات التحقيقية".
ون ��وّ ه الخفاج ��ي� ،إل ��ى �أن "ق�سم� � ًا م ��ن
المعلوم ��ات تخ�ص الأم ��ن القومي للبالد ال
يمك ��ن الإف�ص ��اح عنها حالي ًا ،ما ل ��م يدل بها
القائد العام للقوات الم�سلحة".
ً
ً
لكن ��ه ع ��اد ليو�ض ��ح� ،أن �شوط� �ا كبي ��را ق ��د
ت ��م قطعه ف ��ي مالحق ��ة مطلق ��ي ال�صواريخ
ومعرفة الجهات التي تقف وراءها.
ويوا�ص ��ل الخفاج ��ي� ،أن "تل ��ك الهجم ��ات
له ��ا �ض ��رر كبير عل ��ى العراق م ��ن محورين

الأول� ،إبعاده عن ال�ساحة الدولية ،والثاني
الإ�ساءة �إلى االقت�صاد بمنع و�صول �شركات
اال�ستثمار �إلى بغداد".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "الق ��وات الأمني ��ة توا�صل
جهوده ��ا ف ��ي متابعة الخ ��روق ونعتقد ب�أن
نجاح ��ات ح�صلت خ�ل�ال الأي ��ام الما�ضية،
وو�صلن ��ا �إلى م ��ا يحق ��ق �إر�س ��اء الأمن في
العراق".
و�أف ��اد الخفاجي ،ب�أن "الأدلة التي �سيواجه
بها المتهمون عن هذه الأفعال هي قوية مثل
م ��ا ر�صدته كامي ��رات المراقب ��ة ،وال�صور،
والمعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة وغيره ��ا م ��ن
القرائن التي يمكن من خاللها التو�صل �إلى
حقيقة هذه المجاميع".
وبخ�صو� ��ص م ��ا تردّد ع ��ن �إمكاني ��ة فر�ض
حال ��ة الط ��وارئ ،رد المتح ��دث الع�سك ��ري
�أن "ذلك من م�س�ؤولي ��ة القائد العام للقوات
الم�سلحة بن ��اء على �شع ��وره بوجود خطر
حقيقي".

قوة امنية منت�شرة يف بغداد ..ار�شيف

وي�ستر�س ��ل� ،أن "بغ ��داد م�ؤمن ��ة بالكام ��ل
الواق ��ع الأمن ��ي فيه ��ا ال ي�ستدع ��ي فر� ��ض
حال ��ة الط ��وارئ ،م ��ع وج ��ود تعزي ��زات
ع�سكري ��ة ولوج�ستي ��ة وانت�ش ��ار للقطاعات
والدوريات".
وانتهى الخفاجي� ،إلى "عدم وجود نيّة لدى
الق ��وات الأمنية في تقييد حركة المواطنين
�أو فر�ض حظ ��ر �أمني ،وما يجري حالي ًا من
انت�ش ��ار يعد �إج ��راءات احترازي ��ة للحفاظ
على �أمن العا�صمة".
م ��ن جانبه ،ذكر ع�ضو لجن ��ة الأمن والدفاع
ف ��ي مجل�س النواب علي الغانمي في حديث
�إلى (الم ��دى)� ،أن "البرلمان يتابع تطورات
الأح ��داث الأمني ��ة ف ��ي بغ ��داد وي�سان ��د
جه ��ود الحكومة بح�صر ال�س�ل�اح ومالحقة
الخارجين عن القانون".
وتاب ��ع الغانمي� ،أن "عر�ض نتائج التحقيق
والمتورطي ��ن بالق�ص ��ف �أمام ال ��ر�أي العام
�أمر �ضروري لك ��ي يطلع الكافة عن الجهات
الحقيقي ��ة التي ت�ستهدف �أم ��ن البالد وتهدد
�سيادتها".
ودعا الغانم ��ي "حكومة الكاظمي �إلى اتباع
�أ�سلوب المواجهة الحقيقية مع المتورطين
بتهدي ��د الأم ��ن ،ال�سيم ��ا م ��ع وج ��ود دع ��م
�سيا�س ��ي ونياب ��ي للق�ض ��اء عل ��ى ال�س�ل�اح
المنفلت".
و�أو�ض ��ح� ،أن "المنهاج الحكومي ن�ص على
عدد م ��ن الفقرات المتعلق ��ة بالملف الأمني،
ف ��ي مقدمته ��ا ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة،
وتطوير عمل الم�ؤ�س�سة الع�سكرية".
ويج ��د ع�ض ��و لجن ��ة الأم ��ن النيابي ��ة� ،أن
"الكت ��ل ال�سيا�سية عندما �صوتت على هذا
المنه ��اج ف�أنه ��ا �أعط ��ت الكاظم ��ي ال�ض ��وء
الأخ�ضر لمالحقة الخارجين عن القانون".
ويتف ��ق الغانم ��ي مع المتح ��دث با�سم قيادة
العملي ��ات ب� ��أن "الو�ضع الأمني ف ��ي بغداد
م�سيط ��ر عليه وال يوجد م ��ا ي�ستدعي اتخاذ
�إج ��راءات م�ش ��ددة للغاية مث ��ل فر�ض حالة
الطوارئ �أو حظر للتجوال".
يذك ��ر �أن العا�صم ��ة تتعر� ��ض بي ��ن �آون ��ة
و�أخ ��رى لهجم ��ات ب�صواري ��خ الكاتيو�ش ��ا
ت�سته ��دف المنطق ��ة الخ�ض ��راء وت�سبب ��ت
بخ�سائر في الأرواح والممتلكات.

دع��ا بطريرك الكل��دان في الع��راق والعالم الكاردين��ال لوي�س
�ساك��و ،العراقيين الى التكاتف والمغف��رة فيما بينهم والوقوف
مع الدولة بوجه الميلي�شيات وال�سالح المنفلت.
وك�ش��ف عن ا�ستي�لاء بع�ض الجه��ات على ام�لاك الم�سيحيين،
والفت�� ًا الى ان ع��دد الم�سيحيين في الع��راق انخف�ض من مليون
ون�صف الى  500الف تقريبا.
 بغداد /المدى
وقال �ساك ��و ،خالل برنامح تلفيزيون ��ي ،ان "بيوت
وعق ��ارات الم�سيحيي ��ن ُزورت �سنداته ��ا ومازال ��ت
م�سيط ��ر عليها م ��ن جهات ،وفي �سه ��ل نينوى عادت
العوائل لكن هناك قلق من الو�ضع االمني".
وا�ض ��اف ان "الدول ��ة ل ��م تق ��دم �شيئ� � ًا للمناط ��ق
الم�سيحي ��ة الت ��ي ت�ض ��ررت م ��ن داع� ��ش ،الكنائ� ��س
والمنظم ��ات هي م ��ن قامت باعادة ترمي ��م المدار�س
وبع� ��ض الكنائ�س" ،الفت ًا الى ان ��ه "ال يوجد اهتمام
بالمكون الم�سيحي في العراق رغم انه مكون م�سالم
ووال�ؤه للدول ��ة لك ��ن الدولة ادارت ظهره ��ا له وهذا
يحز في انف�سنا".
وتابع �ساكو "ال يوجد كمرك على الكالم .فقط ن�سمع
كالم طي ��ب وخطابات والنا�س باتت تفقد الثقة لي�س
فق ��ط الم�سيحيي ��ن ب ��ل جمي ��ع المواطني ��ن ،فق ��دوا
الثقة".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "ع ��دد الم�سيحيين في الع ��راق قبل
ع ��ام  2003كان يقدر بـمليون ون�صف المليون ،لكن
هاج ��ر منهم قرابة الملي ��ون والمتبقي ن�صف مليون
تقريب� � ًا" ،الفت ًا الى ان "هناك محاوالت ون�شر اخبار
لتخويف الم�سيحيين وجعلهم يهاجرون على انه لم
يتبق م�سيحيون في العراق".
وا�ست ��درك بالقول" :مايج ��ري كانم ��ا التاريخ يعيد
نف�س ��ه ،كم ��ا ح�ص ��ل م ��ع اليه ��ود �سابق ًا م ��ن تهجير،
اله ��دف ه ��و اال�ستيالء عل ��ى امالكه ��م" ،مو�ضح ًا ان
"الم�سيحيي ��ن قدم ��وا ترجم ��ات مهمة م ��ن اليونان
وثقافات اخرى وخدموا الثقافة العراقية".
وح ��ول زي ��ارة الباب ��ا ال ��ى الع ��راق ،قال �ساك ��و ،ان
"الع ��راق بل ��د مح ��وري فمن ��ه انطلق ��ت الديان ��ات
ال�سماوي ��ة اليهودية والم�سيحي ��ة واال�سالم ،وهناك
ت ��راث مهم في الب�ل�اد ،والعراق عان ��ى حروبا كثيرة
وعان ��ى في ��ه الم�سيحيون" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى ان "البابا
�سي�أت ��ي ليوج ��ه ر�سال ��ة �س�ل�ام ومحبة م ��ن العراق،
الحترام الآخر والحق على التقدم واالزدهار ،فنحن

ابن ��اء عائل ��ة واحدة ب ��دل تمزي ��ق بع�ضن ��ا لنتعاون
لنعي�ش ب�سالم".
ودع ��ا �ساك ��و العراقيي ��ن ال ��ى ان "يغف ��روا لبع�ضهم
البع� ��ض ،ليعي�شوا ب�سالم ،عقدين من ال�سنين ذهبت
وتدم ��رت ،وح ��ان الوقت للنظر ال ��ى البعيد لتحقيق
ال�س�ل�ام واال�ستقرار من اجل �سي ��ادة البلد والحفاظ
عل ��ى بلده ��م" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى ان "ال ��كل يتح ��دث عن
الحوار لكن الواقع هو حوار البارود والكل يريد ان
ي�سيطر على المنا�صب".
وق ��ال "يج ��ب اال�ستم ��اع للآخ ��ر وم ��ن ث ��م التكل ��م
للو�ص ��ول ال ��ى ف�ض ��اء م�شت ��رك للعم ��ل ،قت ��ل الآخر
واث ��ارة الآخري ��ن وفر� ��ض االفكار بالق ��وة الينفع"،
منوه� � ًا الى ان "حوار الدين كثير متقدم عن الحوار
ال�سيا�س ��ي ،ب ��ل �إنه ال يوج ��د حوار �سيا�س ��ي ا�ص ًال،
حيث ال�شيعة مت�شظين وال�سنة مت�شظين والآخرين
مت�شظي ��ن" .وح ��ول تمثي ��ل االقلي ��ات ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب ،ق ��ال �ساكو "الخل ��ل بالد�ست ��ور والقوانين
وف ��ي البرلمان من المفتر�ض ان اي عراقي هو يمثل
الك ��رد ،غير �صحيح ان يكون التمثيل ال�سيا�سي على
ا�سا�س طائفي وقوم ��ي" ،م�ؤكد ًا ان "الكوتا الـ 5هي
مختطفة والت�ستطيع ان تفع ��ل �شيئا ،الكتل الكبيرة
ه ��ي من ت�صوت وتربح المر�شحي ��ن ،فعندما نحتاج
�شيئا نذه ��ب الى الم�سلمين ،فه ��م يتفهمون م�شاكلنا
�أكثر من الكوتا الم�سيحيين في البرلمان".
وتابع �ساكو ان "الدولة لي�ست لها القدرة على فر�ض
هيبته ��ا والقانون وتحقي ��ق العدال ��ة ،فالميلي�شيات
اقوى م ��ن الدولة والعراق يحت ��اج الى وقت ووعي
م ��ن الموظفي ��ن عل ��ى ان اليقبل ��وا بالتزوي ��ر ال ��ذي
يجري".
واو�ض ��ح "نح ��ن عل ��ى مفت ��رق ط ��رق ون�سي ��ر نحو
اال�سو�أ اذا لم يتكات ��ف العراقيون ،حيث ان االنتماء
للخ ��ارج ي�أخ ��ذ بن ��ا لال�س ��و�أ" ،داعي ًا ال ��ى "الوقوف
م ��ع الدولة لتقوية البلد الن ال�ش ��ر لي�س له م�ستقبل،
والف�س ��اد حرام والعراق يحت ��اج الى �صحوة �ضمير
واخالق".
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�إغالق مخيمين في �صالح الدين
 ا�ستهداف منزل نا�شط في النا�صرية
�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي م ��ن حمافظة ذي ق ��ار ،ي ��وم �أم� ��س الثالثاء،
با�ستهداف منزل نا�شط مدين يف املحافظة بعبوة �صوتية.
وذك ��ر امل�صدر يف ت�صريح �صحف ��ي� ،أن "عبوة �صوتية ،انفجرت
يف وق ��ت مبكر م ��ن �صباح �أم� ��س ،على من ��زل النا�شط املدين يف
احتجاجات ذي قار ،كاظم ح�سني يف و�سط النا�صرية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "العب ��وة ترك ��ت �أ�ض ��رار ًا مادي ��ة فق ��ط يف من ��زل
النا�شط ،دون وجود �إ�صابات ب�شرية".
يذك ��ر �أن حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،ت�شه ��د بني ف�ت�رة و�أخ ��رى ،عمليات
ا�ستهداف م�سلح وبعبوات تفجري ملنازل نا�شطني يف احتجاجات
املحافظة.

 الديوانية ت�ستحدث فوج ًا للطوارئ
�أعلن ��ت مديرية �شرطة الديوانية ،ي ��وم �أم�س الثالثاء ،ا�ستحداث
ف ��وج تكتيك ��ي للط ��وارئ وحف ��ظ الأمن وهيب ��ة الدول ��ة وفر�ض
�سي ��ادة القانون يف عموم مناط ��ق املحافظة ،قوامه  500عن�صر
ما بني �ضابط ومنت�سب.
وذك ��ر �إع�ل�ام املديري ��ة يف بي ��ان �أن "حماف ��ظ الديواني ��ة رئي�س
اللجن ��ة الأمنية العليا زهري عل ��ي ال�شعالن ي�ش ��رف ميداني ًا على
جاهزية الفوج لإداء الواجب بعد �إكماله كافة التدريبات يف فرقة
الرد ال�سريع التي ا�ستمرت ثالثة �أ�شهر منذ مطلع �شهر �أيلول من
العام اجلاري  ،ورافقه مدير �شرطة الديوانية العميد حيدر ح�سن
منخي ومدير �أفواج طوارىء الديوانية العميد عدنان �أ�سود".
وب نّ
�ّي� حماف ��ظ الديواني ��ة ،زه�ي�ر ال�شع�ل�ان� ،أن" ،ف ��وج املهمات
اخلا�ص ��ة التكتيكي يف حمافظة الديوانية قد �أكمل كافة تدريباته
يف فرقة الرد ال�سريع املت�ضمنة تعزيز القدرة القتالية والتدريبات
عل ��ى الأ�سلحة ال�سان ��دة واملتو�سطة و�إع ��داد مقاتلني ذوي كفاءة
ومهارة عالية على تنفيذ الواجب يف حفظ الأمن و�ضبط ال�سالح
املنفلت و�إلقاء القب�ض عل ��ى املطلوبني واملخالفني للقانون ف�ض ًال
عن تعزيز مكافحة اجلرمية ودعم اال�ستقرار الأمني الذي ت�شهده
املحافظة".

 اعتقال قيادي داع�شي في كركوك
�أعلنت وكالة اال�ستخبارات� ،أم�س ،القب�ض على قيادي يف تنظيم
داع�ش يف حمافظة كركوك.
وقال ��ت الوكالة يف بيان �إنه "من خ�ل�ال متابعة عنا�صر ع�صابات
داع� ��ش الإرهابي ��ة ،متكنت مفارز وكال ��ة اال�ستخب ��ارات املتمثلة
بمديري ��ة ا�ستخب ��ارات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة يف وزارة الداخلية
م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى �أح ��د الإرهابي�ي�ن و املكن ��ى (ابوبك ��ر)
املطلوب وفق �أحكام املادة (٤اره ��اب) النتمائه لع�صابات داع�ش
االرهابي".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الإرهاب ��ي عم ��ل مباي�سمى قاط ��ع اجلزيرة
مبن�ص ��ب م�س�ؤول دي ��وان الغنائم  ،وعمل كذل ��ك مباي�سمى قاطع
احلويج ��ة و العبا�س ��ي بكرك ��وك و قاط ��ع ال ��زاب ب�صف ��ة �أمني ،
وقد مت ��ت عملية �إلق ��اء القب�ض علي ��ه بعد ا�ستح�ص ��ال املوافقات
الق�ضائي ��ة ومداهمة منزل ُه يف حي "بنج ��ه علي" �ضمن حمافظة
كركوك".

� إغالق �أكثر من  1000محل تجاري
في ال�سليمانية
�أعلن ��ت قائممقامي ��ة حمافظ ��ة ال�سليمانية يوم �أم� ��س ،عن �إغالق
�أك�ث�ر م ��ن  1000م ��كان وحم ��ل جت ��اري مل تلت ��زم بالتعليم ��ات
ال�صادرة عن اجلهات املعني ��ة ،م�شري ًا اىل فر�ض غرامات تخطت
 300مليون دينار عراقي على تلك الأماكن.
وق ��ال قائممق ��ام املحافظ ��ة �آوات حمم ��د يف م�ؤمت ��ر �صحفي� ،إن
القائممقامي ��ة زارت � 66ألفا ،و 751مكان ًا خ�ل�ال اال�شهر الـ12
املا�ضية من العام احلايل ،و�سجلت  5763خمالفة.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه مت فر�ض غرام ��ات مالية م ��ا قيمت ��ه  325مليون ًا،
و� 440أل ��ف دين ��ار عراق ��ي عل ��ى تل ��ك الأماك ��ن الت ��ي مل تلت ��زم
بالتعليمات مع �إ�صدار �إنذار لـ 4515مكان ًا �آخر.
وتاب ��ع حمم ��د بالقول �إنه مت �ضبط وات�ل�اف  950طن ًا من املواد
الغذائي ��ة ،والب�ضائ ��ع املنتهي ��ة ال�صالحي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا اىل �إغ�ل�اق
 1053مكان ًا وحم ًال جتاري ًا.

�إع�ل�ان���ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

�إطالق الوجبة العا�شرة من منحة العودة للعوائل النازحة
 بغداد املدى

�أعلنت وزيرة الهجرة
واملهجرين �إيفان فائق جابرو،
يوم �أم�س� ،إطالق الوجبة
العا�شرة من منح العودة البالغة
مليون ون�صف املليون دينار
لكل �أ�سرة عائدة من النزوح
�إىل مناطق �سكناها الأ�صلية.

وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقت (املدى)
ن�سخة من ��ه �أن "الوزيرة �أكدت حر�صها
على توزيع املنح املقدمة مل�ستحقيها من
الأ�س ��ر العائ ��دة ،معلنة �إط�ل�اق الوجبة
العا�ش ��رة م ��ن من ��ح الع ��ودة والبالغ ��ة
ملي ��ون ون�ص ��ف امللي ��ون دين ��ار ل ��كل
�أ�س ��رة عائ ��دة م ��ن الن ��زوح �إىل مناطق
�سكناه ��ا الأ�صلية وعرب مناف ��ذ البطاقة
االلكرتوني ��ة (ك ��ي كارد)" ،م�ش�ي�رة �إىل
�أن "الوجب ��ة �شمل ��ت ( )2600عائل ��ة

عائدة من الن ��زوح الطارئ اىل مناطقها
الأ�صلية".
و�أ�ش ��ارت الوزي ��رة اىل �أن "ال ��وزارة
اطلق ��ت منحة العودة للأ�سر العائدة من
الن ��زوح الطارئ وبعدد حم ��دود نتيجة
لع ��دم اق ��رار املوازنة له ��ذا الع ��ام وقلة
التخ�صي�صات املالية" ،م�ضيفة �أن "عدد
امل�ستفيدين من املنحة يبلغ نحو الفني و
 600عائلة عائدة ".

ولف ��ت اىل �أنه "مت �إع�ل�ان اال�سماء عرب
املوق ��ع االلك�ت�روين اخلا� ��ص بالوزارة
و�صفح ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
املعتمدة م ��ن قبل الوزارة لت�شمل جميع
الأ�س ��ر العائ ��دة يف جمي ��ع حمافظ ��ات
الب�ل�اد" ،م�ش� �دّدة عل ��ى �أن "ال ��وزارة
عازمة على توزيع املنح جلميع العوائل
العائ ��دة بع ��د ح�صوله ��ا عل ��ى الأم ��وال
الكافي ��ة و�إق ��رار املوازن ��ة خ�ل�ال العام

م�ست�ش��ار البنك المركزي ينتق��د وزارة المالية:
تق�صيرها منع زيادة الموازنة بن�سبة %25
 متابعة  /املدى
حتدث �إح�سان �شم ��ران امل�ست�شار
يف البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي ع ��ن
م�ساهم ��ة رفع �سع ��ر ال�صرف برفد
موازن ��ة الدولة بـ ترلي ��ون دوالر
عل ��ى الأق ��ل يف ع ��ام  2021فيما
�أ�ش ��ار اىل �أن هن ��اك تق�صري ًا لدى
وزارة املالي ��ة منع زي ��ادة موازنة
الدولة بن�سبة .% 25
وق ��ال �شم ��ران يف مقابل ��ة متلفزة
تابعتها (املدى) �إن "من املتوقع �أن
تبيع وزارة املالي ��ة للبنك املركزي
 42مليار دوالر خالل عام 2021
وهذا �سريفع موارد الدولة ب�سبب
ف ��ارق �سع ��ر ال�ص ��رف لنح ��و 11
ترليون دينار عراقي ".
و�أ�ض ��اف �أن "الزراع ��ة العراقي ��ة
�ستك ��ون �أول امل�ستفيدين من رفع
�سع ��ر ال�ص ��رف لأن ��ه �سيقل ��ل م ��ن
اال�ست�ي�راد وي�شج ��ع الف�ل�اح على
البي ��ع ب�سعر راب ��ح لأن اال�سترياد
مل يجعل ��ه مناف�س� � ًا وجع ��ل املنتج
الأجنب ��ي �أرخ� ��ص ب�سب ��ب �سع ��ر
ال�صرف ال�سابق".
ور�أى �أن "م�شكلة املنافذ و�سيطرة
متنفذي ��ن و�إدخ ��ال ب�ضائ ��ع دون

كمرك حتل عرب رفع �سعر ال�صرف
لأن املُ�صدر والتاجر لن يتمكنا من
البي ��ع ب�سع ��ر طبيع ��ي لأن الكل ��ف
�ستك ��ون �أكرث وبالت ��ايل �سيخ�سر
التج ��ار ول ��ن يت�شجع ��وا عل ��ى
اال�سترياد".
وحتدث ع ��ن تق�صري ل ��دى وزارة
املالي ��ة منع زيادة �أم ��وال املوازنة
بالق ��ول "وزارة املالي ��ة ت�أخ ��رت
يف الكث�ي�ر م ��ن واجباته ��ا ب�إنف ��اذ
القان ��ون وتطبيق ��ه يف هي�أت ��ي
الكم ��ارك وال�ضرائ ��ب ول ��و عملتا
ب�شكل فاع ��ل لوفرتا م ��وارد ت�صل
�إىل  25٪م ��ن موازن ��ة الدول ��ة،
يج ��ب �أن ال تبق ��ى الأم ��ور منفلتة
�إىل ما ال نهاية".
وك�ش ��ف � ،إن وزارة املالي ��ة قدمت
�سببني لرفع �سع ��ر �صرف الدوالر
�أم ��ام الدين ��ار  ،فيما �أ�ش ��ار اىل �أن
الدين ��ار العراقي ق ��وي ولن ينهار
وفق معيارين عامليني.
وق ��ال يف املقابلة ذاته ��ا �إنه كان "
كان هن ��اك ح ��وار للبن ��ك املركزي
ووزارة املالية م ��ع �صندوق النقد
ال ��دويل لرف ��ع �سعر ال�ص ��رف �إىل
 1450دين ��ار مقاب ��ل ال ��دوالر
لتح�سني �أداء املالية العامة".

و�أ�ض ��اف "هناك �سبب ��ان قدمتهما
وزارة املالي ��ة لرف ��ع �سعر ال�صرف
خالل نقا�شاته ��ا مع البنك املركزي
الأول هم ��ا � :أو ًال تراج ��ع م ��وارد
الدول ��ة ب�سب ��ب انخفا� ��ض �أ�سعار
النف ��ط وال�سب ��ب الث ��اين هو خلق
تناف�سي ��ة يف االقت�ص ��اد العراق ��ي
ت�سمح للإنتاج الوطني ب�أن يكون
قوي� � ًا �أم ��ام ال�سلع ��ة الأجنبي ��ة ،
باملقابل يجب دعم الطبقات اله�شة
ب�صن ��دوق وح�ساب خا�ص لدعمها
مبنح مالية".
وع ��ن املخ ��اوف م ��ن انهي ��ار قيمة
الدينار �أمام الدوالر ب�سبب تغيري
�سع ��ر ال�صرف قال �شم ��ران "وفق
املعايري الدولي ��ة الدينار العراقي
م ��ن العم�ل�ات القوي ��ة لأن هن ��اك
احتياط ��ي م ��ن الأم ��وال يف البنك
املركزي يفوق الـ  60٪من امل�صدر
للت ��داول ك�ش ��رط العتب ��اره قوي� � ًا
وهذا هو املعيار الأول لقوته".
و�أ�ضاف " املعايري الدولية ت�شرتط
يف ق ��وة العملة وعدم انهيارها �أن
تك ��ون هن ��اك احتياط ��ات ت�ؤمن 6
�أ�شه ��ر م ��ن التج ��ارة اخلارجي ��ة،
واحتياطات البن ��ك احلالية ت�ؤمن
� 26شهر ًا".

املقبل".
م ��ن جانب �آخ ��ر� ،أعلنت دائ ��رة الهجرة
واملهجري ��ن يف �ص�ل�اح الدي ��ن ،ي ��وم
�أم� ��س ،عن غلق خميم ��ات النازحني يف
املحافظ ��ة ب�ضمنه ��ا خمي ��م ال�شهامة يف
العل ��م بالتن�سي ��ق مع احلكوم ��ة املحلية
والأجه ��زة الأمني ��ة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
القوات الأمنية واجلهد الهند�سي لقيادة
عمليات �سامراء و قيادة عمليات احل�شد

ال�شعب ��ي عمل ��ت عل ��ى م�س ��ح املنطق ��ة
بالكام ��ل ورف ��ع الأنقا� ��ض واملخلف ��ات
الع�سكرية.
وق ��ال مدي ��ر الدائ ��رة خال ��د حمج ��وب
جا�س ��م يف بي ��ان �إن “الدائ ��رة عمل ��ت
على غلق جمي ��ع املخيمات يف املحافظة
و�إع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطقه ��م بع ��د
�إكمال حتريرها من ع�صابات “ داع�ش”
االرهابي ��ة ،حي ��ث مت غل ��ق �آخ ��ر خميم
يف املحافظ ��ة و ه ��و خمي ��م ال�شهام ��ة
ال ��ذي يح ��وي � 150أ�س ��رة م ��ن �أ�سر “
داع� ��ش” االرهابي ومت ��ت �إعادتهم اىل
مناطقهم بالتن�سيق مع القيادات الأمنية
و ال ��وكاالت اال�ستخباري ��ة و�شي ��وخ
الع�شائ ��ر ور�ؤ�س ��اء الوح ��دات الإدارية
بكفالته ��م واال�ستم ��رار مبتابعته ��م
و�ضم ��ان دجمه ��م باملجتم ��ع وع ��دم
انخراطهم �ضم ��ن التنظيمات الإرهابية
وتخ�صي� ��ص جلن ��ة �أمني ��ة م ��ن قي ��ادة
العملي ��ات و الأجه ��زة اال�ستخباري ��ة
ملتابعته ��م بع ��د �أن مت ��ت �إعادته ��م اىل
مناطق �سكناهم”.
ولف ��ت حمجوب اىل “فتح ب ��اب العودة
اىل منطق ��ة ال�سي ��د غري ��ب واحلامتية،
�إذ مت ��ت �إع ��ادة � 32أ�س ��رة اىل منطق ��ة
ال�سي ��د غريب كمرحل ��ة �أوىل ومت �إكمال
جمي ��ع الإج ��راءات الأولي ��ة وتدقيقه ��م
�أمني ًا وعلى �أثرها مت تزويدهم بهويات
ت�سمح بدخولهم اىل مناطقهم".

ال�صحة ّ
حتذر من خرق قرار "الإغالق اجلزئي" امل�سائي

التربية ت�ؤكد بقاء دوام المدار�س
يوم ًا واحد ًا في الأ�سبوع
 بغداد  /املدى
�أك ��دت وزارة الرتبية ،على �ض ��رورة بقاء
دوام املدار� ��س يوم ًا واح ��د ًا يف الأ�سبوع،
فيما وجه ��ت املدار�س بالإلت ��زام بقرارات
خلية الأزمة.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �أن "وزي ��ر
الرتبي ��ة علي حميد الدليمي وجّ ه املدار�س
يف املحافظ ��ات العراقي ��ة كاف ��ة بااللت ��زام
مبق ��ررات خلية الأزمة وع ��دم التعامل مع
�أي قرارات �أخرى".
و�أكدت الوزارة "حر�صها التام على �سالمة
طلبته ��ا" ،مبين ��ة �أنها "ملتزم ��ة ب�شكل تام
مبق ��ررات اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة
وتوجيهها ب�أن يك ��ون دوام التالميذ يوم ًا
واحد ًا لكل �ص ��ف درا�سي وح�سب املرحلة
الدرا�سي ��ة (ابتدائي �أو ثانوي) ،و�أما بقية
�أي ��ام الأ�سب ��وع ف�سيكون التعلي ��م فيها عن
(بُعد)".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الوزي ��ر �ش� �دّد عل ��ى جميع
�إدارات املدار� ��س كاف ��ة االلت ��زام مبقررات
خلية الأزمة و�إنها غري قابلة للنقا�ش وعدم
اال�ستجاب ��ة لأي توجيه ��ات �أو ق ��رارات
اخ ��رى �ص ��ادرة باجتهاد ف ��ردي من بع�ض

اجلهات حر�ص ًا على �سالمة �أبناءنا الطلبة
و�ضمان ًا ال�ستمرار العملية التعليمية".
م ��ن جانبه ��ا ،حتدث ��ت وزارة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة� ،أم� ��س ،ع ��ن �إج ��راءات ملواجهة
ال�ساللة اجلدي ��دة لفايرو�س كورونا ،فيما
ح ّذرت من خمالفة قرار "الإغالق الليلي".
وق ��ال وزير ال�صح ��ة ح�س ��ن التميمي ،يف
ت�صري ��ح �صحف ��ي� ،إن "هن ��اك �إج ��راءات
ملواجه ��ة ال�سالل ��ة اجلديدة م ��ن فايرو�س
كورونا".
وح� � ّذر التميمي ،من "ع ��دم االلتزام بقرار
غلق املوالت واملطاعم واملرافق ال�سياحية
بع ��د ال�ساعة ال�سابعة م�س ��اءً" ،الفت ًا �إىل "
زي ��ادة الفحو�صات املختربي ��ة لت�شخي�ص
كورونا يف الفرتة املقبلة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ع ��دد فحو�ص ��ات كورونا
ي�ت�راوح ب�ي�ن � 35إىل � 40أل ��ف فح� ��ص
يومي� � ًا" ،مبين� � ًا �أن "الع ��راق حق ��ق ن�سب
�إ�صاب ��ات قليل ��ة بكورون ��ا مقارن ��ة بع ��دد
الفحو�صات".
و�أ�صدر جمل�س الوزراء ،يوم ( 22كانون
الأول  ،)2020ع ��دد ًا م ��ن الإج ��راءات
الوقائي ��ة ملواجه ��ة ال�سالل ��ة اجلدي ��دة من
فايرو�س كورونا.
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رياضة

وفد ال�شيباين يف ّت�ش خليجي الب�صرة نهاية كانون الثاين 2021
 ك���ات���ان���ي���ت�������ش ي���ك���ت���ف���ي ب���ل���ق���اءي���ن م���ث���ي���ري���ن م�����ع الإم��������������ارات وال���ك���وي���ت
 بغداد  /حيدر مدلول
ي�ستع ��د فريق التفتي� ��ش املُنبثق من جلنة
تقييم ملفات الن�سخة اخلام�سة والع�شرين
م ��ن بطولة ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لكرة
الق ��دم برئا�سة اليمن ��ي د.حميد ال�شيباين
للقي ��ام بزي ��ارة اىل حمافظ ��ة الب�صرة يف
الأ�سب ��وع الأخري من �شه ��ر كانون الثاين
املقبل لتف ّقد املرفق ��ات اخلا�صة بال�ضيافة
والت�أ ّك ��د م ��ن مطابقته ��ا ملعايريه ��ا الت ��ي
مت و�ضعه ��ا خ�ل�ال االجتم ��اع ال ��ذي عقده
ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات اخلليجي ��ة والعراق
واليم ��ن يف الثالث من �شه ��ر كانون الأول
 2019بالعا�صمة القطرية الدوحة .
وذك ��ر احل�س ��اب الر�سم ��ي الحت ��اد ك�أ� ��س
اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة القدم عل ��ى موقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (الفي�سب ��وك)
ع ��ن ال�شيب ��اين ع�ض ��و املكت ��ب التنفيذي
الحتاد ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي لكرة القدم
ورئي� ��س فريق التفتي�ش قوله �:إن زيارتنا
املقبل ��ة �إىل الع ��راق ومدين ��ة الب�ص ��رة
حتدي ��د ًا �ستكون خالل الف�ت�رة من الرابع
والع�شري ��ن ولغاي ��ة ال�ساب ��ع والع�شري ��ن
م ��ن �شه ��ر كانون الث ��اين املقبل م ��ن �أجل
الوقوف عل ��ى جاهزية املدين ��ة من ناحية
املالع ��ب وال ُبن ��ى التحتي ��ة الت ��ي تتعل ��ق
باال�ست�ضاف ��ة و�ستك ��ون وف ��ق ال�ضوابط
واملعايري التي تن�ص عليها الئحة بطوالت
ك�أ�س اخلليج .
و�أ�ض ��اف �:إن الع ��راق له تاري ��خ كبري يف
بط ��والت ك�أ� ��س اخللي ��ج وعن�ص ��ر فاع ��ل
فيه ��ا ،ومنتخب ��ه �سبق �أن ف ��از ببطوالت
1979و1984و ،1988ونتم ّن ��ى
�أن يك ��ون الأ�شق ��اء يف الع ��راق قد
ا�ستف ��ادوا م ��ن الف�ت�رة ال�سابق ��ة
يف �إكمال املتط ّلب ��ات �أو جريان
�إكماله ��ا على النحو املطلوب
�إن �ش ��اء الل ��ه ،و�سب ��ق �أن
قمنا بزي ��ارة قب ��ل �سنوات
�إىل حمافظ ��ة الب�ص ��رة
واطلعنا على املدينة الريا�ضية
وهناك ملعب امليناء نتوقع �أنه
�سيكون جاهز ًا .
وت� � � � � ��اب� � � � � ��ع

الب�صرة ت�ضيف ديربي العراق والكويت ا�ستعدادا لت�صفيات املونديال
:ال�شروط لي�ست �صعبة ،وال تخرج ع ّما
ت�ضمنته الالئحة من ا�شرتاطات مرتبطة
ب��ال� ُب�ن��ى التحتية م��ن م�لاع��ب وف �ن��ادق
وربا يدخل
وطرق واجلوانب الأمنية مّ
من �ضمنها الربتوكول الطبي ال�شامل
املو�صى به من قبل االحتاد الدويل لكرة
ال �ق��دم مل�ك��اف�ح��ة انت�شار
ف � � ��اي � � ��رو� � � ��س
ك� � ��ورون� � ��ا

(كوفيد � )19 -إذا م��ا �أ�ستم ّر ال��وب��اء ال
�سمح الله .
و�أ�شار ال�شيباين �إىل "�أن الفرتة املتبقية
عل ��ى موع ��د انط�ل�اق املناف�س ��ات لي�س ��ت
طويل ��ة ،وحتت ��اج �إىل جه ��د كب�ي�ر جد ًا،
والوف ��د الذي �سيق ��وم بالتفتي�ش ّ
�سيطلع
عل ��ى ما هو متوافر م ��ن مالعب ومن�ش�آت
خ�ل�ال �أي ��ام الزي ��ارة ،م ��ع احتمالي ��ة �أن
يح�ض ��ر الوف ��د املباراة املتوق ��ع تنظيمها
خ�ل�ال هذه الفرتة بني املنتخبني العراقي
والكويت ��يّ ،
مو�ضح� � ًا �أن �أكتف ��اء وف ��ده
بزي ��ارة واح ��دة مره ��ون مب ��ا �سيك ��ون
عليه املوق ��ف بعد االطالع عل ��ى املن�ش�آت
الريا�ضية ،و�إذا ما كانت متط ّلبات �أخرى
يجب �أن تتوافر".
و�أك ��د رئي�س فريق التفتي�ش خلليجي 25
عل ��ى �أن ك�أ�س اخلليج عنوان الت�آخي بني
�أبن ��اء املنطقة ،وه ��ي تتجاوز �أي ��ة �أمور
�أخ ��رى وال�سيما �أن ال ��كل �شاهد البطولة
ال�سابق ��ة خلليج ��ي  24الت ��ي �أقيم ��ت يف
قط ��ر ،وم ��ا حققته من جن ��اح يف ظروف
�صعب ��ة ،حي ��ث �أن الريا�ض ��ة م�ستق ّلة عن
اجلوان ��ب ال�سيا�سي ��ة وال ميك ��ن �إقح ��ام
ال�سيا�س ��ة يف الريا�ض ��ة ،بل ه ��ي و�سيلة
ميك ��ن �أن ت�ض ��ع خط ��وات عملي ��ة حل ��ل
اخلالف ��ات كما �أن قطر �ستنظ ��م مونديال

ك�أ� ��س الع ��رب مب�شارك ��ة  22دول ��ة م ��ن
�آ�سي ��ا و�أفريقي ��ا وهذا دليل �آخ ��ر على �أن
ك ��رة القدم دائم� � ًا ما تك ��ون يف من�أى عن
ال�سيا�سة .
واختت ��م ال�شيب ��اين حديث ��ه بالق ��ول �:إن
احت ��اد ك�أ�س اخللي ��ج العربي وجد ليبقى
وه ��و يعم ��ل عل ��ى تعزي ��ز النجاح ��ات
ال�سابق ��ة بعم ��ل اح�ت�رايف ّ
ي�صب
منظ ��م
ّ
يف �صالح كرة الق ��دم يف الدول امل�شاركة
يف املناف�س ��ات ،وك�أ� ��س اخلليج �أ�صبحت
بطولة كبرية بقيمتها الفنية والت�سويقية
والدلي ��ل �أن بع� ��ض ال ��دول م ��ن خ ��ارج
املنطق ��ة طلب ��ت امل�شاركة فيه ��ا على غرار
البط ��والت الأخ ��رى الت ��ي ت�ست�ضي ��ف
منتخبات بدعوات خا�صة وهو ما ي� ّؤ�شر
عل ��ى ما و�صل ��ت �إليه البطول ��ة من مكانة
كبرية م�شهود لها بالنجاح.
ديربي الكويت

ومن جهته ج� �دّد املدير الإداري للمنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم با�س ��ل كوركي� ��س
ت�أكي ��ده ب� ��أن ملع ��ب (ج ��ذع النخل ��ة)
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�صرة
�سيحت�ض ��ن (الديرب ��ي اخلليج ��ي) املثري
بطاب ��ع ودّي ب�ي�ن منتخبن ��ا و�شقيق ��ه
الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم ي ��وم ال�ساب ��ع

والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين
املقب ��ل يف �إط ��ار حت�ضرياتهم ��ا الأخرية
للج ��والت املتبقي ��ة م ��ن مناف�س ��ات الدور
الث ��اين بالت�صفيات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة
لنهائي ��ات ك�أ�س العامل لك ��رة القدم 2022
بقط ��ر وك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2023
بال�ص�ي�ن املق� � ّرر ا�ستكماله ��ا اعتب ��ار ًا من
يوم اخلام� ��س والع�شرين م ��ن �شهر �آذار
. 2021
و�أ�ضاف كوركي� ��س يف ت�صريح خ�ص به
(امل ��دى) م ��ن مدينة تورنت ��و الكندية �:إن
هذه املب ��اراة التجريبي ��ة �ستكون الثانية
الت ��ي جنحت الهيئة التطبيعية يف احتاد
ك ��رة الق ��دم يف تنظيمه ��ا بن ��ا ًء على طلب
املدرب ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
بعد مب ��اراة الإمارات الت ��ي �ستجري يف
مدين ��ة دبي ي ��وم الث ��اين ع�شر م ��ن �شهر
كانون الث ��اين املقبل وفق� � ًا لالتفاق الذي
مت م ��ع االحتاد الإمارات ��ي لكرة القدم �إثر
�إلغ ��اء البطول ��ة الدولي ��ة الرباعي ��ة التي
كان م ��ن املق� � ّرر �إجرا�ؤها هن ��اك بتواجد
منتخب ��ي اي�سلن ��دا والكونغ ��و ب�سب ��ب
ال�سالل ��ة اجلديدة جلائح ��ة كورونا التي
اجتاح ��ت القارة الأوروبية منذ الأ�سبوع
املا�ضي التي دفع ��ت مدربيهما اىل تقدمي
اعت ��ذار ر�سم ��ي ع ��ن ع ��دم امل�شارك ��ة يف
�شرك ��ة (اي�س ��ت �سب ��ورت) ال�سويدي ��ة
الراع ��ي الر�سم ��ي للبطول ��ة للحفاظ على
�سالمة العبيهما .
وتاب ��ع �:إن املحرتف�ي�ن الثالث ��ة (ب�ش ��ار
ر�س ��ن ومهند عل ��ي كاظم وع�ل�اء عبا�س)
�سيكون ��ون من �أب ��رز الالعب�ي�ن الغائبني
ع ��ن القائم ��ة النهائي ��ة املكوّ ن ��ة م ��ن 23
العب� � ًا فقط التي �سيت ��م اختيارها من قبل
كاتانيت�ش ملب ��اراة الإم ��ارات ب�سبب عدم
�إقامتها يف �أيام (الفيفا دي) املحدّدة لعام
 2021والت ��ي مت و�ضعها م�ؤخر ًا من قبل
جمل�س االحتاد الدويل لكرة القدم �ضمن
�أجندته التي ي�سمح على �ضوئها لالعبني
الذين يلعبون خ ��ارج بلدانهم باالن�ضمام
اىل �صف ��وف منتخباته ��م الوطني ��ة يف
اال�ستحقاق ��ات اخلارجي ��ة يف العام ذاته
حي ��ث �سيتواجد يف الت�شكيل ��ة عدد كبري
م ��ن النج ��وم الذي ��ن يدافعون ع ��ن �ألوان
فرقه ��م املحلي ��ة باملو�سم احل ��ايل ،ومنهم
م ��ن يخو�ض مهمته الدولية لأول مرة يف
م�ش ��واره �إثر تقدمي ��ه م�ستوي ��ات رفيعة
�ساهمت يف الإ�شادة ب ��ه من قبل املُح ّللني
العاملني يف الربامج الريا�ضية بالقنوات
التلفازية .

مورينيو يغازل رامو�س للهروب �إىل الربميرليغ !
 بغداد  /املدى

رامو�س مطلوب يف فريق توتنهام االنكليزي

و�ض ��ع الربتغ ��ايل جوزي ��ه موريني ��و
م ��درب فري ��ق توتنه ��ام هوت�سب�ي�ر
الإنكلي ��زي لك ��رة القدم هدف� � ًا جديد ًا له
خ�ل�ال ع ��ام  2021بفت ��ح ات�ص ��االت
مكثف ��ة م ��ع قائ ��د فري ��ق ري ��ال مدري ��د
الإ�سب ��اين لك ��رة الق ��دم �سريجي ��و
رامو�س ل�ض ّمه اىل �صفوف كتيبته
باملج ��ان خ�ل�ال ف�ت�رة االنتقاالت
ال�صيفي ��ة للمو�س ��م -2021
 2020امل�ؤ ّمل انطالقها خالل
�شهر مت ��وز املقب ��ل يف �ضوء

عمر من�صوري يوا�صل ت�أ ّلقه مع عندليب الفرات
 بغداد  /املدى
عليه ��ا من قبل امل ��درب جمال علي
ومالك ��ه امل�ساع ��د يف املباري ��ات
وا�ص ��ل املغرب ��ي عم ��ر من�صوري الت ��ي جتري عل ��ى ملع ��ب النجف
ت�ألقه م ��ع فريق نفط الو�سط لكرة ال ��دويل �أو مالعب الفرق املناف�سة
القدم الذي �أنتقل اليه قادم ًا بداية له بع ��د ا�ستعادته حا�سة ه ّز �شباك
املو�س ��م احل ��ايل م ��ن فري ��ق نفط مرمى اخل�صوم ب�ص ��ورة �سريعة
الب�ص ��رة لك ��رة الق ��دم حي ��ث قاده �إث ��ر �شفائه من فايرو� ��س كورونا
اىل خطف ث�ل�اث نق ��اط غالية من الذي �أ�صيب به �أثناء فرتة �إجازته
م�ضيف ��ه فري ��ق الكهرب ��اء بالهدف يف املغ ��رب خ�ل�ال ف�ت�رة التوقف
�سجل ��ه يف الدقيقة يف �شه ��ر ت�شرين الث ��اين املا�ضي
الذهبي ال ��ذي ّ
الرابع ��ة م ��ن ال�ش ��وط الأول يف ال ��ذي �أدّى اىل خ ��روج فريق ��ه من
املب ��اراة الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا يف مناف�س ��ات م�سابقة ك�أ� ��س العراق
افتت ��اح اجلول ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م -2021
من مرحلة الذه ��اب بدوري الكرة  2020بع ��د �سقوط ��ه املفاج ��ئ
املمتاز عل ��ى ملعب ن ��ادي التاجي �أم ��ام م�ضيف ��ه فري ��ق ال�صناع ��ات
الريا�ض ��ي يف العا�صم ��ة بغ ��داد الكهربائية به ��دف من دون رد يف
ليحاف ��ظ على مركز الزعامة للمرة اللقاء الذي �أقيم يوم ال�سابع ع�شر
الرابع ��ة على التوايل بر�صيد  23م ��ن ال�شهر ذاته عل ��ى ملعب نادي
نقط .
ال�صناعة الريا�ضي .
و�أ�صب ��ح من�ص ��وري ميل ��ك �أربعة وخا� ��ض عم ��ر من�ص ��وري �أول
�أه ��داف فقط يف �سج ّل ��ه التهديفي جترب ��ة احرتافي ��ة ل ��ه يف العراق
الذي يبحث من خالله عن �إمكانية عندما وق ��ع على ك�شوف ��ات فريق
خط ��ف لق ��ب عم ��دة الهدّاف�ي�ن اىل الزوراء لكرة القدم يوم اخلام�س
جان ��ب امل�ساهم ��ة يف نيل عندليب والع�شرين من �شهر كانون الثاين
الفرات لق ��ب ال ��دوري املحلي يف  2019خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ظ � ّ�ل الثق ��ة املُطلق ��ة الت ��ي يح�صل ال�شتوي ��ة بع ��د �إنه ��اء عق ��ده م ��ع

فري ��ق �أوملبيك ا�سف ��ي حيث �أ�سهم
يف ح�ص ��ول النوار� ��س عل ��ى لقب
م�سابقة ك�أ�س الع ��راق لكرة القدم
�إث ��ر تغ ّلب ��ه عل ��ى فري ��ق الكهرباء
لك ��رة الق ��دم باملب ��اراة النهائي ��ة
بهدف حم ��ل توقيع �صف ��اء هادي
عل ��ى ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل يوم
ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
مت ��وز  2019ليك ��ون �أول �إجناز
له يف عامل ��ه االح�ت�رايف باملنطقة
العربية قبل �أن ينتقل يوم ال�سابع
والع�شري ��ن م ��ن �شهر �أيل ��ول اىل
�صف ��وف فري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة
ليداف ��ع ع ��ن �ألوان ��ه يف املو�س ��م
الك ��روي اجلدي ��د ال ��ذي �أ�سه ��م
وباء كورون ��ا يف �إلغاء مناف�سات
امل�سابقات املحلي ��ة من قبل الهيئة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة القدم
لي�ش� � ّد الرحال بعد ذل ��ك اىل فريق
نف ��ط الو�س ��ط لك ��رة الق ��دم ي ��وم
اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
مت ��وز  2020بنا ًء عل ��ى ن�صيحة
ح�ص ��ل عليه ��ا م ��ن قب ��ل ع ��دد من
زمالئه املغارب ��ة الذين دافعوا عن
�ألوان عندليب الفرات يف موا�سم
�سابقة .

العالق ��ة الوثيق ��ة التي تربطهم ��ا منذ عام
. 2021
وذك ��رت �صحيف ��ة  thesunالإنكليزي ��ة
عل ��ى موقعها الر�سم ��ي �:إن رئي� ��س نادي
ريال مدريد فلورنتينو برييز رف�ض طلب
القائد رامو�س ب�ش�أن جتديد عقده اجلديد
مل ��دة مو�سم�ي�ن متتال�ي�ن ب�سب ��ب وج ��ود
تعليم ��ات يف الن ��ادي تن� ��ص عل ��ى بق ��اء
الالعب�ي�ن الأكرث من  30عام� � ًا ملدة مو�سم
واح ��د فقط وهو م ��ا �أثار حفيظ ��ة الأخري
نظر ًا لكونه من �صناع الإجنازات املحلية
والقاري ��ة والعاملي ��ة والتفك�ي�ر يف درا�سة
العق ��ود اخلارجي ��ة التي تلقاه ��ا من فرق

املقدم ��ة يف �أوروب ��ا ويق ��ف يف طليعته ��ا
فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي .
و�أ�ضاف �إن رغبة مورينيو يف �ضم رامو�س
اىل �صف ��وف فريق ال�سب�ي�رز لكرة القدم من
�أجل تدعيم خط ��ه الدفاعي الذي يحتاج اىل
جنم كبري يتم ّت ��ع بخربة ت�سهم يف املناف�سة
بق ��وة خلط ��ف ال ��دوري الإنكلي ��زي املمتاز
اىل جان ��ب تط ّلع ��ه حتقيق نتائ ��ج جيدة يف
الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروبا
لك ��رة القدم التي �سي�شارك فيها �ضمن الفرق
الأربعة الأوىل يف الرتتيب حيث لعب دور ًا
م�ؤث ��ر ًا يف التعاقد م ��ع الويلزي غاريث بيل
قادم ًا من قلعة امللكي بداية املو�سم احلايل .

معالي الكلمة..
 عمــار �ســاطع

من �أجل ت�صحيح الم�سار!
ُاه ��دِ رت الكثري من فر�ص الت�صحيح ،مثلم ��ا تل ّك�أت �أحوال التعديل
مفا�صل العمل الريا�ض ��ي يف البالد ،بعد �أن ُغيّبت ال�شخ�صيات
لكل ِ
احلقيقي ��ة ،و ُاهم ��ل الرموز ،و ُا ِبعد النجوم ع ��ن مواقع القرار الذي
كان يفرت�ض �أن يكون!
وبقي ��ت الريا�ض ��ة العراقي ��ة ت ��راوح مكانه ��ا ،بف�ضل غي ��اب قادتها
الفعليني� ،أو ب�سبب وجود �أولئك الذين �أخذوا على عاتقهم مهام ًا مل
ربا كانت امل�س�ؤوليات املُلقاة على عاتقهم �أكرب
يكون ��وا �أه ًال لها �أو مّ
من �أ�سمائهم �أو حتى تاريخهم!
واق ��ع حال مرير ،بدّد �أحالم الكثريين و�ش ّتت اجلهود امل�ضنية التي
بُذل ��ت من �أجل الإ�صالح ،الغائب يف حقيق ��ة الأمر� ،أو املُغيّب بفعل
فاع � ٍ�ل� ،أو بف�ض ��ل قات � ٍ�ل ختم على ريا�ضن ��ا بال�شمع الأحم ��ر ،بدليل
ت�شظ يتجدّد نتيج ��ة االفتقار اىل
م ��ا ن�شاهده من �إهمال متع ّم ��د �أو ٍ
التخطيط ال�صحيح �أو ال�سرتاتيجية ال�سليمة!
للأ�سف ..هناك من ال ي�ضع �أ�سم العراق ُن�صب عينيه� ،أو يتخ ّلف عن
الرك ��ب ،لأ�سباب بعيدة كل البُعد عن التطوّ ر والنه�ضة التي تعي�شها
الريا�ض ��ة يف بقية البلدان� ،أقربها املجاورة على الأقل و�أبعدها تلك
التي يف قارات �أخرى!
َ
�أع�ت�رف �أن عام 2020
يوم واحدٍ ،كان عام ًا
�سوى
�ه
�
ل
يبق
مل
الذي
،
ٍ
�أق ��رب لأن َ
يكون عام ل� �ـ (الن�سيان) ،ب�سبب النكب ��ة �أو ال�صدمة التي
حتقق ��ت ،لأن ��ه عام ال يري ��د حتى املتفائل� ��ؤن ا�ست ��ذكاره ،كونه ترك
�آث ��ار ًا حُم ّمل ��ة بالهم ��وم وامل�ش ��اكل والإرها�ص ��ات لريا�ضتنا ،كونه
بحممه
ق�ض ��ى على �أب�سط الطموحات و�أطاح بكل الآمال ،بل ورمى
ِ
حتى على امل�ستقبل القادم!
ويف احلقيق ��ة �أن ��ه كان بالإمكان �أف�ضل ممّا كان ،لك ��ن ق�سوة الأيام
واقع �أف�ضل ،غري
الت ��ي كان ميكن لها �أن تنقل �أو�ضاع ريا�ضتنا اىل ٍ
�أن ريا�ضتن ��ا بقي ��ت تتخ ّب ��ط وتتدح ��رج ب�سبب التهاف ��ت على �سدّة
ا ُ
حلك ��م الريا�ضي �أو نتيجة ت�شويهها من قب ��ل �أهل الريا�ضة ذاتهم،
طمع ًا باملنا�صب �أو حُ ّب ًا باجلاه ،اجلاه الذي �أكل الأخ�ضر والياب�س،
وترك ب�صمات �سلبية على كل �أركان وزوايا الريا�ضة العراقية!
ويف اعتقادن ��ا ال�شخ�ص ��ي �أن ��ه كان يفرت� ��ض �أن تو�ضع ح ��دود ًا ملا
ّ
وتنك�شف كل الأخطاء على
�آل �إلي ��ه احل ��ال ،و ُتقيّم املرحلة املا�ضي ��ة
ال ��ورق بهدف الت�صحيح والتعديل ،وتك ��ون هناك جل�سة مُ�صارحة
مك�شوفة ب�ي�ن القائمني على قيادة الريا�ضة و�أن تكون هناك ندوات
حواري ��ة و�ص ��و ًال حللول تق�ض ��ي على الف�ش ��ل الذي ا�ستم� � ّر يالزم
كل مفا�ص ��ل العمل الريا�ضي بدء ًا من اللجن ��ة الأوملبية واحتاداتها
الريا�ضية ،مرور ًا ب ��وزارة ال�شباب والريا�ضة والأندية واملنتديات
والت ��ي يقع عل ��ى عاتقه ��ا احت�ض ��ان الريا�ض ��ي واملواه ��ب والأخذ
ب�أيديهم وفق ًا للخطوات ال�صحيحة!
ال نتائ ��ج �إيجابي ��ة ،م ��ن دون تخطي ��ط فعل ��ي ،وال حق ��وق ت�ؤخ ��ذ
ب�سهول ��ة� ،إال بتقدي ��رات ُتع َر� ��ض عل ��ى �أه ��ل ال�ش�أن م ��ن �أكادمييني
فاعل�ي�ن وجن ��وم معروفني وخ�ب�راء ميلكون من التج ��ارب الكثري،
�أو م ��ن ميلك ��ون القدرات اخلارق ��ة التي ميكن له ��ا �أن ت�صل ِبنا اىل
�صناعة الإجناز والبطل الأوملبي!
ت�صحي ��ح امل�سار وتعديل املدار ،ميكن لهم ��ا �أن يتح ّققا لو تواجدت
الثق ��ة �أو ًال وحت� �دّدت التط ّلعات و ُف ّ�س ��ر كل �شيء يح ��دث وفق ًا ملبد�أ
حُ �س ��ن النيّة ،وو�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب ،كل ذلك
م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ص ��ل ِبنا اىل طري ��ق الإ�صالح و�ص ��و ًال اىل التحدّي
احلقيقي والفعّال!
�أيها الأخوة� ..إنن ��ا اليوم نعي�ش يف مف�صل حقيقي ،قد يق�ضي على
كل �ش ��يء� ،أو ينقلن ��ا اىل جم ��ال االرتقاء بريا�ضتن ��ا التي تت�صارع
م ��ع نف�سها للبق ��اء ،ولي�س للتناف� ��س ،وتتبارى مع نف�سه ��ا من �أجل
التواج ��د ،ولي�س ملعرفة مكانتها �أين تقف ،عند �أي حدود ،وعند �أي
حمطة!
عليك ��م يا م ��ن تدعون البن ��اء �أو ًال والت�صحي ��ح ثاني� � ًا� ،أن تناق�شوا
�أنف�سك ��م ،فيما حت ّقق من هبوط ومن نكبات ومن هزائم ..عليكم �أن
تتج� � ّردوا من الواقع وما ح�صل ،وليبد�أ اجلميع مرحلة طي �صفحة
اخل�س ��ارات و�إهدار الوقت ،و�أن تعدّلوا من الأخطاء وتق�ضوا على
الرتابة وتفعّلوا طموحاتكم من جديد!
�أعترف �أن عام  ،2020الذي لم َ
يبق له
واحد ،كان عام ًا �أقرب لأن
يوم
ٍ
�سوى ٍ
يكونَ عام لـ (الن�سيان) ،ب�سبب النكبة
�أو ال�صدمة التي تحققت ،لأنه عام
ال يريد حتى المتفائل�ؤن ا�ستذكاره،
حملة بالهموم
كونه ترك �آثاراً ُم ّ
والم�شاكل والإرها�صات لريا�ضتنا،

الو�سط الريا�ضي يو ّدع الرباع البطل والمدرب �شاكر الأبي�ض
 متابعة  /املدى
ودّع الو�س ��ط الريا�ضي البطل الأوملبي برفع
الأثقال وبناء الأج�سام �سابق ًا مدرب املنتخب
الوطني الأ�سب ��ق برفع الأثقال �شاكر حممود
ال�سراج ��ي ال ��ذي واف ��اه الأج ��ل املحتوم عن
ُعم ��ر ناهز اخلام�س ��ة والثمانني بع ��د معاناة
طويلة مع املر�ض.
وق ��ال خب�ي�ر ريا�ض ��ة رف ��ع الأثق ��ال احلك ��م
الدويل عقي ��ل عطرة� ،إن الراح ��ل �أحد �أوفى
الريا�ضي�ي�ن ،و�أكرثه ��م �إخال�ص� � ًا ملهنته ،نال
لق ��ب بطول ��ة الع ��راق نهاي ��ة اخلم�سيني ��ات
ومطل ��ع ال�ستيني ��ات للقرن املا�ض ��ي ،وكانت
املناف�س ��ة على �أ�شدّها بينه وبني البطل �شاكر
�سلم ��ان ،الأم ��ر الذي دع ��ا كثريي ��ن للتفريق
بينهم ��ا بت�سمي ��ة �شاك ��ر حمم ��ود ب� �ـ (�شاك ��ر
الأبي� ��ض) فيما ُ�سمي �شاك ��ر �سلمان بـ (�شاكر
الأ�سمر) ح�سب لون الب�شرة!
و�أ�ض ��اف عط ��رة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
":ت ��د ّرب �شاك ��ر حمم ��ود ع ��ام  1950يف
ن ��ادي (ح ��رب �أب ��و ط ��ارق) كان يف الأ�ص ��ل
مقه ��ى يعود اىل �أح ��د الأ�شخا� ��ص النازحني
م ��ن مدين ��ة الديواني ��ة يُدعى ح ��رب وكنيته
(�أب ��و ط ��ارق) ح�سب �شه ��ادة روّ اد املقهى يف
الر�صاف ��ة بالعا�صم ��ة بغ ��داد ،و�أغلبه ��م م ��ن
الريا�ضي�ي�ن ،حت ��وّ ل ع ��ام  1952اىل ن ��ا ٍد

وجامع ًا 392.5كغم".
و�أف ��اد عطرة ":مثلما ا�ستم ّر البطل �شاكر يف
مناف�ساته املحلية برفع الأثقال بعمر  45عام ًا
ال ��ذي يُعد متقدّم ًا يف اللعب ��ة ،فقد ذاع �صيته
يف التدري ��ب ،و�أ�صبح من �أ�شهر املدربني يف
العراق بقيادته املنتخبات الوطنية للتناف�س
عاملي� � ًا و�آ�سيوي� � ًا وعربي� � ًا ،ود ّرب العديد من
�أبطال العراق من منت�سبي ال�شرطة العراقية
�أمث ��ال ح�س�ي�ن ح�س ��ن الك ��روي ،و�صال ��ح
مه ��دي �سلمان ،وعبد العبا� ��س جبار ،وكاظم
الكعب ��ي ،و�إ�سماعيل ح�س ��ن ،و�أحمد ها�شم،
وها�شم عب ��ود ،وعبد ال�ست ��ار حامد ،و�أحمد
عبد علي ،وع ��ادل عا�صم ،وولي ��د �إ�سماعيل،
وعماد ط ��ه ،وه ��ادي حمم ��د ،و�صالح حممد
الدبّاغ ،وحممد باوي ،و�إياد �شالل ،ويون�س
�شاكر حممود تاريخ حافل باالجنازات فوق املن�صات الدولية
طيوب ،وعلي حمزه ،ومرزوق كاظم مو�سى
يمُ ار� ��س في ��ه ال�شب ��اب ريا�ض ��ة رف ��ع الأثقال الع ��راق وزن متو�س ��ط الثقي ��ل والثقي ��ل وغريهم ممّن تفتخر بهم اللعبة.
وبناء الأج�سام".
ع�ش ��رات امل ّرات ،وكذلك مار� ��س ريا�ضة بناء وخت ��م عقي ��ل عط ��رة ت�صريحه بالق ��ول ":مل
وا�ض ��اف ":كان �شاكر �أحد منت�سبي ال�شرطة الأج�سام ورفع الأثق ��ال مع ًا يف نادي حمادة ي�أخ ��ذ �شاك ��ر حمم ��ود وعدي ��د الريا�ضي�ي�ن
العراقي ��ة ،وم ّث ��ل ن ��ادي ال�شرطة من ��ذ نهاية علي يف منطقة املربع ��ة يف جانب الر�صافة ،الأبط ��ال االهتمام ال ��كايف والرعاية الالزمة
اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،وت�س ّلم و�ش ��ارك يف دورة طوكي ��و الأوملبي ��ة ع ��ام من م�س�ؤويل الريا�ضة طوال ال�سنني الفائتة
م�س�ؤولي ��ة تدري ��ب منتخ ��ب ال�شرط ��ة خلف� � ًا  1964حُمرز ًا املركز  17يف وزن متو�سط حي ��ث ان�شغلوا يف �أزماتهم وتركوا واجبات
للمرحوم البطل العامل ��ي الرباع كاظم عبدكه الثقيل جامع ًا 382.5كغم ،ويف عام � 1966إن�سانية حت ّتم عليه ��م متابعة �أبناء الريا�ضة
ع ��ام  1962وا�ستمر يف مه ّمت ��ه حتى �أحيل �ش ��ارك يف دورة الألع ��اب لل ��دول النامي ��ة
مم ��ن رفعوا راي ��ة البلد يف املحاف ��ل الدولية
ّ
على التقاعد".
كانيف ��و الت ��ي �أقيم ��ت يف كمبودي ��ا يف وزن البارزة ،و�سنفقد الكثري منهم ج ّراء الإهمال
ولف ��ت اىل �أن ":البط ��ل الراحل �أحرز بطولة متو�س ��ط الثقي ��ل حم ��رز ًا امليدالي ��ة الف�ضية واجلحود والن�سيان".

آراء وافكار
قناطر
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في بداهة تجاوز مفهوم المثقف
المتخ�ص�ص
�إلى مفهوم
ِّ
حممدح�سني الرفاعي

َّ

 طالب عبد العزيز

قب ��ل نح ��و م ��ن ثالثني �سن ��ة ،ويف الع ��ام  1993عل ��ى وج ��ه التحديد،
اقت�ض ��ى �أنْ ا�سافر اىل ع ّم ��ان م�ست�صحب ًا والد وخطيبة �صديقي ،ال�شاعر
املغرتب جم ��ال م�صطفى ،بغية اكمال تفا�صي ��ل زواجهما -ولهذه حكاية
طويل ��ة -ال جمال لذكرها الآن ،ولأنني كنت موظف ًا حكومي ًا فقد ا�ستحال
عل ��ي حت�صيل جواز ال�سفر� .أكرث من �سنة م�ضت ،حاولت فيها وحاولت،
وبذلت فيها املال وماء الوجه ملن ي�ستحق وال ي�ستحق ،لكنَّ
م�ساعي كلها
ّ
خابت متام ًا.
وبع ��د لأيٍّ وي�أ� � ٍ�س� ،صادف �أنني التقيت ب�صديق ��ي ال�شاعر خالد مطلق،
وكان وقته ��ا ع�ضو ًا يف جمل�س احتاد الأدب ��اء العراقيني ببغداد ،وحدث
�أن ق�ص�ص ��ت علي ��ه حماوالت ��ي وخيباتي تل ��ك ،فقال من ف ��وره :ال عليك،
املو�ض ��وع ب�سي ��ط ،وعندي �أكرث م ��ن حيلة ل ��ه ،ومن �ساعته ��ا دخل على
وق�ص عليه ما �أنا بحاجته ،ومبا
ال�شاع ��ر رعد بندر ،كان رئي�س� � ًا لالحتاد َّ
كتاب ر�سم � ٌّ�ي خمتوم وموق ٌع
علي با�سم� � ًا ،وبيده ٌ
ال اتوقع ��ه خ ��رج خال ٌد َّ
باحل�ب�ر االخ�ضر ،مر�سل اىل وزارة الثقافة مفاده �أنني موفد اىل اململكة
االردني ��ة الها�شمية مبهمة ر�سمية ،تتعلق بق�ضاي ��ا احتاد الأدباء -املركز
العام هناك.
حمل ��ت الكت ��اب اىل ال ��وزارة ،ويف بح ��ر دقائق خرج �سكرت�ي�ر الوزير
منادي� � ًا ،با�سم ��ي لي�سلمني الكت ��اب موقع ًا بالأحمر هذه امل ��رة ومبوافقة
الوزير حامد يو�سف حمادي على �سفري .لكنني بال جواز �سفر!! ياترى
علي �أن اذهب
ما احلل؟ حملت كتابي ثانية اىل خالد مطلق ثانية ،ف�أ�شار َّ
اىل دائرة جوازات العُلوية يف بغداد ال�ستح�صال اجلواز ،فقلت له كيف
يكون يل ذلك ودائرة نفو�سي يف الب�صرة  /ابو اخل�صيب؟ لكنني حملت
كتاب ال ��وزارة وذهبت ،ومثل ح ��امل غري م�صدق ،كان ��ت معاملة اجلواز
تذه ��ب اىل املوظ ��ف هذا وتخرج م ��ن املوظف ذاك بايجاب ت ��ام ،لكنني،
ويف حلظ ��ات ابتهاجي تل ��ك ا�صطدمت بعقبة بطاق ��ة ال�سكن ،التي يجب
�أن تكون معلومة عندهم ،وت�شري اىل مكان ما ببغداد ،لذا عدت اىل املنقذ
املخل�ص �صديقي ال�شاعر خالد مطلق وكعادته وجدها �سهلة ،ي�سرية.
كان �صديقن ��ا امل�ش�ت�رك الروائ ��ي وارد بدر ال�سامل معن ��ا يف احلكاية من
�أوله ��ا اىل �آخرها ،فقالّ :
احلل عندي ،و�أنا لها !! قلت :واو كيف؟ �سازوّ ر
بطاق ��ة ال�سكن خا�صت ��ي لتم�سي لك ق ��ال :وبطريقة فني ��ة ،ا�س ُتخدم فيها
احل ُّك وال�شطب واحلرب الأبي�ض وجهاز اال�ستن�ساج -حمدود اال�ستعمال
واملراق ��ب من دوائر الأم ��ن �آنذاك� -صرتُ بغ ��داديَ املولد وال�سكن ،ومن
فوره ��ا حملت بطاقتي ال�سكنية املزعومة اىل ج ��وازات العُلوية ،ومبثل
العجال ��ة تلك �سارت الق�ضي ��ة معي ،من �شباك اىل �آخ ��ر ومن موظف اىل
ث ��ان  ..هكذا ،وقب ��ل نهاية ال ��دوام الر�سمي لليوم ذات ��ه ت�سلمت اجلواز
كام ًال ،غري منقو�ص ب�شيء.
ال �أكت ��ب مديح ًا لنظام دكتاتوري ظ ��امل ،وال تقريظ ًا لأحد من الأ�صدقاء،
وال �أري ��د �أنْ �أر�س ��م �صورة خمملي ��ة للأيام تلك� ،إمنا �أن ��ا ب�صدد تو�ضيح
الكث�ي�ر من الأعمال التي قام بها بع�ض الأ�صدقاء الأدباء املح�سوبني على
النظ ��ام ذاك� .إذ ،هناك جملة مواق ��ف �أن�سانية وم�شرفة لأدباء كبار قاموا
ري �ص � ٌ
�ادق وخفي ،وكانوا على يقني ب ��ان النظام ذاهب
به ��ا يحركهم �ضم ٌ
اىل غ�ي�ر رجع ��ة ،ف�ساع ��دوا هذا وذاك ،وه ��م يعلمون ب ��انَّ قب�ضة النظام
وم�ؤ�س�سات ��ه الأمني ��ة تراخت اىل ح� � ٍّد كبري ،لكنها غري �آمن ��ة ،بل وقادرة
على البط�ش بهم ،مهما كانت درجة قربهم منه.

[]I
َث َّم َة ت�ص ُّورات �سابقة �إىل مفهوم املثقف،
تق ��ع ،باالِنط�ل�اق م ��ن عالقت ��ه باملعرفة،
واملجتم ��ع ،وال�سلط ��ة ،يف ثالث ��ة ،على
�أق ��ل تقدير ،ه ��ي الآتية :ميث ��ل ال َت�ص ُّور
الأول حتدي ��د ًا للعالق ��ة ب�ي�ن املثق ��ف
وال�سلط ��ة على نح ��و بحيث ه ��و يكون
يف كل مرةٍ الناق ��د -املعرت�ض -الثوري
ال ��ذي ال يهادنه ��ا -املثق ��ف الع�ض ��وي.
ويتوفر ال َت�ص� � ُّور ال َّثاين على �أن املثقف
ال ُب� � َّد م ��ن �أن يكونَ العارف ب ��كل �شيء،
وال ��ذي يع ��رف م ��ن كل املو�ضوع ��ات
املجتمع َّي ��ة -والعلمي ��ة -والفل�سفي ��ة
احل� � َّد الأدن ��ى .الع ��ارف بالقلي ��ل من كل
�شيء ،لك ��ي يُ�صب ��ح عارف� � ًا مو�سوع َّي ًا-
املثق ��ف املو�سوعي .ويت�ضم ��ن ال َت�ص ُّور
ال َّثال ��ث املثق � َ�ف بو�صف ��ه عق� � َل الأم ��ة-
املل ��ة ،ومع ِّلمه ��ا� .أي ذاك الع ��ارف الذي
يُرج ��ع �إلي ��ه يف كل املو�ضوعات مو�ضع
الإ�ش ��كال والت�س ��ا�ؤل م ��ن �أج ��ل ح ِّله ��ا-
املثقف املعلم -املُ�صلح.
معان ميكن �أن نقف عند
ولكن� ،ضمن �أ َّية ٍ
فهم مفهوم املثق ��ف يف الع�صر احلديث؟
واملعرف ��ة العِ لم َّية -والفل�سفية احلديثة،
بخا�ص ��ةٍ بع ��د الث ��ورة ال�سيرباني ��ة
َّ
الأخرية؟
[]II
�إنَّ مفه ��وم املثقف �إنمَّ ا ه ��و نتاج لع�صر
بعين ��ه كان يتم َّي ُز بوحدة املعرفة .ع�صر
كان ��ت املعرف ��ة في ��ه واح ��دة .فل�سف َّي� � ًا،

اِنطالق ًا م ��ن العالقة بني مفه ��وم املثقف يقت�صر على املعرفة العِ لم َّية -والفل�سفية
واملعرف ��ة بعا َّم� � ٍة ،علين ��ا �أن نق ��ف عن ��د بعا َّمةٍ ،بل اِن�سحب �إىل احلقول املعرف َّية
مفه ��وم املثق ��ف اِنطالق� � ًا م ��ن الع�ص ��ر يف جمملها.
الكال�سيكي للمعرفة الب�شرية :يف الوقت
الذي كان الفيل�سوف فيه عالمِ ًا ،وال يكون
[]IV
عالمِ � � ًا �إ َّال حينم ��ا يتو َّفر عل ��ى معرفة بكل �إنَّ اِنفت ��اح زم ��ان جديد ال ميك ��ن فيه �أن
�ش ��يء� .إذن هذا الع ��ارف بكل �شيء فقط ُت�صب ��ح معرف ُة القليل م ��ن كل �شيء �س ِّي َد
يُعترب الع� �المِ � .إب�ستيمولوج َّي ًا ،اِنطالق ًا الفهم ،بقي غري مفه ��وم عندنا ،بو�صفنا
من وح ��دة املعرفة وتع ��دد املعرفة علينا �ش ��ك ًال من �أ�شكال املمار�س ��ة العالمَ َّية ،يف
�أن نق ��ف عن ��د مفه ��وم املثق ��ف اِنطالق� � ًا الثقاف ��ة ،واالِقت�ص ��اد ،وال�سيا�س ��ة ،م ��ن
م ��ن ذاك الذي مي ِّث ُل وح ��دة املعرفة ،وال جه ��ة ،و�إنَّ النظ ��ام ال�سيا�س ��ي امل�ستبد،
يق ��ع يف تع� �دُّد املعرف ��ة� .أي ذاك ال ��ذي م ��ا بع ��د دول ��ة االِ�ستق�ل�ال ،ق ��د مار� ��س
يتو َّف ��ر عل ��ى وح ��دة املعرفة عل ��ى نحو �شتى �أن ��واع التحدي ��د ال�سيا�سي لإبعاد
بيبلوغ ��رايف ،والذي ،بع ��د ذلك ،بداه ًة ،املجتم ��ع ع ��ن �إم ��كان تك� � ُّون ،وت�شكيل،
يك ��ون قد جتاوز جتاوز ًا ُك ِّل َّي ًا التعدُّد يف ون�ش ��وء ،املجتم ��ع ال�سيا�س ��ي ،املجتمع
املعرف ��ة� .إ َّن ��ه يريد �أن يع ��رف كل �شيء ،ال ��ذي ي�ضطل ��ع بق�ضاي ��ا املجتم ��ع ،م ��ن
وال يكفي ��ه �أن يكون قد مي ِّث ��ل �ضرب ًا من جه� � ٍة �أخ ��رى ،وهكذا ،وبن ��ا ًء عليه �صار
�ض ��روب التع� �دُّد يف املعرف ��ة الب�شري ��ة .املثقف كائن� � ًا مُ�صطنع ًا مف�ب�رك ًا من ِق َب ِل
�سو�سيولوج َّي� � ًا ،ال َث� � َّم كالم ع ��ن مثقف ال�سلطة ،بوعيه �أو من دونه ،وبقي حقل
م ��ن دون العالق ��ة املبا�ش ��رة م ��ع الواقع الوج ��ود لديه يُ�صاغ من جملة ال�ضروب
املجتمع � ّ�ي ،واملجتم ��ع الع ��ا ّم بعا َّم� �ةٍ .املُبعِ ��دة ل ��ه ،وللمجتم ��ع ،ع ��ن ق�ضاي ��ا
وهكذا قام ��ت الت�ص� � ُّورات والأفكار يف املجتم ��ع .ميك ��ن الإ�ش ��ارة �إىل معاي�ي�ر
فهمه بالع ��ودة �إىل الوظيف ��ة املجتمع َّية حتدي ��د املثق ��ف يف بلدانن ��ا العرب َّي ��ة
الت ��ي يق ��وم بت�أديتها .ف� ��إذن كيف ميكن بوا�سطة التوقف على �سبيل املثال عند:
�أن تتج�س ��د ه ��ذه الوظيف ��ة يف الرابطة ال�شع ��ر ،و�أ�ش ��كال ممار�ست ��ه املختلف ��ة،
والرواي ��ة و�سي ��ادة الرواي ��ة يف ع�ص ��ر
املجتمعية هذه؟
الأزمات املجتمع َّية احل ��ادة ،والدعوات
الكث�ي�رة للقراءَة م ��ن دون حتديد معيار
[]III
يف احلقيقة مت جت ��اوز ُثنائ َّية [الإن�سان علم ��ي -فل�سف ��ي للق ��راءَة ،والن ��دوات
الع ��ادي -والإن�س ��ان املثق ��ف] بوا�سطة والور� ��ش وامل�ؤمت ��رات الت ��ي متتل ��ئُ
وح ��دة املعرف ��ة ،وم�ص ��ادر املعرف ��ة ،بالنقا�ش ��ات الت ��ي تتع َّلق بكل �ش ��يء �إ َّال
و�سهول ��ة الو�ص ��ول �إليه ��ا ،وتو ُّفره ��ا مبحاوالت بن ��اء املجتم ��ع ال�سيا�سي...
ل ��كل الطبق ��ات والفئ ��ات واجلماع ��ات و�إل ��خ .وهك ��ذا ،ميكن �أن نفه ��م ب�سهولة
واملجموع ��ات ،والإن�س ��ان بعا َّم� �ةٍ .ومع تل ��ك الأ�سباب التي وقف ��ت وراء م�صادر
ه ��ذا ال�ض ��رب م ��ن التج ��اوز ،مت جتاوز مفه ��وم املثق ��ف بوا�سط ��ة ممار�س ��ات
مفه ��وم املثق ��ف �إىل مفه ��وم �آخ ��ر ه ��و بعينه ��ا ،دون غريها .تل ��ك التي توهمت
مفه ��وم املتخ�ص� ��ص .وهك ��ذا ،ال ميك ��ن الول ��وج �إىل املجتمع � ّ�ي ومل تفع ��ل غري
الي ��وم احلديث ع ��ن املثق ��ف �إ َّال بو�صفه الوقوف على عتبة الأزمة.
ق�صيدة� ،أو رواية �شخ�صية ،مهما بلغت
�أهميتها .ملاذا ذلك؟ وكيف يكون؟
[]V
�إننا ،يف املعنى احلديث للمعرفة ،نكون �إذن ،تتم َّث ��ل �إ�شكال َّي ��ة املعرف ��ة احلديثة
�أم ��ام مفه ��وم املتخ�ص� ��ص ،ال ��ذي ق ��ام يف التخ�ص� ��ص ،وكيف ��ه ،وح ��دوده.
م ��ع ع�صر احلداث ��ة على مفه ��وم تق�سيم ويف املقاب ��ل ،يرتب ��ط مفه ��وم املثق ��ف
العم ��ل -التخ�صي� ��ص -والتخ�ص� ��ص ،اِرتباط ًا مبا�ش ��ر ًا مبفهومني يُ�ستخدمان
بق ��در ما نك ��ون �ضم ��ن ممار�س ��ة فكرية كمعياري ��ن يف حتدي ��د املثق ��ف وحتديد
املجتمعي الذي م ��ن �ش�أنه� .إنهما
خا�ص .الفع ��ل
بخا�ص ٍة تتم َّث ��ل يف حقل معريف ّ
َّ
ّ
�إنَّ االِنتق ��ال ه ��ذا ،خال ًفا مل ��ا يُت�صوَّ ر ،مل مفهوم الوعي ،ومفهوم ال�سلطة .ولكن،

حينما نقف عن ��د بن ��اء �إ�شكال َّية املثقف،
اِنطالق� � ًا م ��ن [حق ��ل -الفه ��م] احلدي ��ث
يف بن ��اء املعرف ��ة ،نك ��ون مبا�ش ��ر ًة �أمام
[املثق ��ف -بو�صف ��ه -عقب ��ة -جمتمع َّية-
�أم ��ام -املجتم ��ع -ال�سيا�س ��ي]� .إ َّنه عقبة
ال�سلطة �أمام املجتمع.
[]VI
ال ُب َّد من �أنْ نقف ،من بعد ذلك ،عند �إعادة
بن ��اء ت�س ��ا�ؤل املثقف ،ومفه ��وم املثقف،
بعا َّم� � ٍة ،م ��ن جه ��ة ،ومِ نْ ُث� � َّم نعي ��د بناء
�إ�شكال َّي ��ة املثق ��ف بوا�سط ��ة االِنتقال من
مفه ��وم املثق ��ف ،بو�صفه قد �ص ��ار عقب ًة
التخ�ص�ص
�أم ��ام املجتم ��ع� ،إىل مفه ��وم
ُّ
الذي تتم َّثل وظيفت ��ه يف بناء املجتمع-
والإن�س ��ان ،وبناء الدول ��ة� ،أو املحافظة
عل ��ى الدول ��ة العادل ��ةَ ،ع�ب َ�ر املمار�س ��ة
العِ لم َّي ��ة يف الثقاف ��ة ،واالِقت�ص ��اد،
وال�سيا�س ��ة ،وبن ��اء امل�ؤ�س�س ��ات فيه ��ا.
�إ َّن ��ه ،بعد ذل ��ك ،ال َّت�سا�ؤل الآت ��ي :ما هي
ممار�س ��ات احلج ��ب الت ��ي متار�سه ��ا
جماع ��ات هووي ��ة يف جت ��اوز مفه ��وم
الع� �اِمل يف املعن ��ى احلدي ��ث للكلم ��ة،
بوا�سطة �سيادة مفهوم املثقف؟

نذكر منها ،على �صعي ��د ِبن َية االِقت�صاد:
الن�س ��ب العالي ��ة يف البطال ��ة ،واملج ��ال
الوحي ��د لك ��ي يقت ��ات الإن�س ��ان يف
الع ��راق ،وه ��و التوظي ��ف يف القط ��اع
الع ��ا ّم؛ وعلى �صعي ��د ِبن َية الثقافة ميكن
�أن نق ��ف عند ال�سقوط املجتمع � ّ�ي ال ُك ِّل ّي
�ضمن اجلماع ��ات ال َهوَو َّي ��ة (التي تقوم
عل ��ى هَ و َّي ��ة مغلقة) ،وعلى �صعي ��د ِبن َية
ال�سيا�سة ميكن النظ ��ر �إىل معيار الفعل
ال�سيا�س ��ي ،واملمار�س ��ة ال ��ذي يتم َّث� � ُل
(املعي ��ا ُر) يف التملُّ � ِ�ق الوا�ضح جلماعة
هووي ��ة معي ��ة� ،أي جماع ��ة تق ��وم عل ��ى
�ض ��رب م ��ن �ض ��روب فه ��م الهَو َّي ��ة وق ��د
�أت ��ت بهذا الفه ��م �إىل م�ست ��وى احلا�ضر
املجتمعي وتريد �أن ت�صادره.
ّ

[]IX
�إنَّ املثق ��ف قد اِنك�شف يف ثورة ت�شرين.
وهك ��ذا ،تتج�س ��د الوظيف ��ة املجتمع َّي ��ة
للمثق ��ف �ضم ��ن �إمكان�ي�ن جمتمعي�ي�ن
ال ثال ��ث لهم ��ا� :إ َّم ��ا املثق ��ف يف خدم ��ة
اجلماع ��ات الهووي ��ة تل ��ك� ،إ َّم ��ا املثق ��ف
يف خدم ��ة نف�س ��ه .وال يبقى م ��ن بعد �إ َّال
املثقف الف ��رد ،ذاك الفع ��ل الثقايف الذي
هو لي�س �أكرث من �أفراد .وهكذا ال نتوفر
على �إمكان �أن نق ��ول املثقف بعا َّم ٍة ،بع َد
[]VII
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،حينم ��ا نبح ��ث عن �أن �ص ��ار املثقف ،بداه ًة ،خ ��ارج الزمان
الوظيف ��ة املجتمع َّي ��ة للمثق ��ف يف ثورة احلدي ��ث ،والوج ��ود املجتمع � ّ�ي يف
ت�شري ��ن  .2019وه ��ي ث ��ورة لأنه ��ا الع�صر احلديث .ملاذا ذلك؟
حرك� � ٌة جمتمع َّي ��ة ق ��د اِ�ستطاع ��ت �أن
تدف ��ع باالِ�ستي ��اء املجتمع � ّ�ي الع ��ا ّم من
[]X
رب بع ��د الث ��ورة ال�سيرباني ��ة ،ال ميك ��ن �أن
رج ��ال ت�سلُّ � ٍ�ط -قد �أت ��وا بال�صدف ��ة َع َ
الدبابة الأمريكي ��ة �إىل م�ستوى اِ�ستالم نتكل ��م ع ��ن الإن�س ��ان العادي م ��ن جهة،
ال�سلط ��ة ،وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وق ��د واملثق ��ف م ��ن جه� � ٍة �أخ ��رى؛ و�إذا �أردنا
مار�س ��وا نهب� � ًا له ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات� -إىل البحث ع ��ن املثق ��ف ،يف ع�ص ��ر العالمَ َّية
و�ضع امل�شكل ��ة املجتمع َّية داخل الوعي .اجلديدة ه ��ذا ،نعرث عليه مبا�ش ��ر ًة� ،إ َّنه
�إ َّنه ��ا� ،أي ث ��ورة ت�شرين مت َّكن ��ت من �أن ال� �ـ  ...Googleوهك ��ذا نك ��ون مبا�شر ًة
املجتمعي العا ّم يف �أمام جماهري مثقفة لي�س فقط ال حتتاج
ت�ضع هذا االِ�ستي ��اء
ّ
ذاهب �إىل �أق�ص ��ى حد ممكن على املثق ��ف؛ ب ��ل �إ َّن ��ه يُعت�ب�ر ق ��د فقد مُ�َب�رَ ِّ ر
م�س � ٍ
�ار ٍ
املجتمعي� .إ َّن ��ه الأزمة وجوده املجتمع � ّ�ي عندها .فنكون ثاني ًة
�ود
�
ج
الو
�د
�صعي �
ّ
مبا�شر ًة �أمام ُثنائ َّية �أخرى ،جديدة ُك ِّل َّي ًا،
املجتمع َّية .Societal Crisis
هي ُثنائ َّي ��ة الإن�سان وقد �صار ميكنه �أن
[]VIII
ميلك كل معرفة بكب�س ��ة زر ،والإن�سان-
بالت ��ايل نح ��ن �أم ��ام حرك ��ة جمتمع َّي ��ة املتخ�ص� ��ص ال ��ذي يق ��ف طوي�ل ً�ا لفه ��م
تو َّف ��رت عل ��ى �إم ��كان �أن تفت ��ح �أمامن ��ا مو�ض ��وع بعينه بوا�سط ��ة االِخت�صا�ص
الوع ��ي املجتمع � ّ�ي يف تن ��اول جمموعة الدقي ��ق .لذلك� ،أ�شدِّد م ��رة �أخرى� ،إ َّنه ال
من امل�شاكل احل ��ادة جمتمع َّي ًا .ميكن �أن ميكن �أن ُتبنى الدول بوا�سطة املثقفني.

ال��ت��ح��ال��ف��ات ال��وط��ن��ي��ة وم��ن��اه�����ض��ة ق���وان�ي�ن ال��ت��ب��ع��ي��ة وال��ت��ه��م��ي�����ش

 لطفي حامت
تحتل مو�ضوعة ا�ستالم
ال�سلطة ال�سيا�سية
وا�ستخدامها لغر�ض �إنجاز
برامج الي�سار اال�شتراكي
ب�أهمية فكرية و�سيا�سية
حيث ما زالت تلك المو�ضوعة
تتمتع بذات المكانة التي
�شغلت كفاح الأحزاب
اال�شتراكية في مرحلة
المع�سكرين.

 مو�ضوعة ا�ستالم ال�سلطة واال�شرتاكيف قيادته ��ا رغ ��م �أهميتها لكفاح الي�س ��ار
اال�ش�ت�راكي ق ��د حلق ��ت به ��ا تغ�ي�رات
برناجمي ��ة بعد انهي ��ار خي ��ار ازدواجية
التطور االجتماعي.
 التغ�ي�رات الرباجمي ��ة ارتبط ��تبوحدانية و�س ��يادة التطور الر�أ�س ��مايل
وما حملته من �أ�سئلة
فكرية منها  -هل ما زال احلزب اال�شرتاكي
ي�س ��عى اىل االنفراد بال�سلطة ال�سيا�سية؟
وه ��ل ما زال احل ��زب اال�ش�ت�راكي يعتمد
�أ�سل ��وب الث ��ورة االجتماعي ��ة للو�ص ��ول
اىل �سلطة البالد ال�سيا�سية؟ وهل ي�سعى
احل ��زب اال�شرتاك ��ي اىل ت�أمي ��م امللكي ��ة
اخلا�صة نهج ًا لتطور االقت�صاد الوطني؟
�أ�سئل ��ة كث�ي�رة ور�ؤى فكري ��ة متع ��ددة
 - ،م ��ن جانب ��ي � -أتوق ��ف عن ��د حماور
�أ�سا�سي ��ة �أح ��اول من خالله ��ا التقرب من
م�ضام�ي�ن الأ�سئل ��ة املثارة والت ��ي �أجدها
تتمثل بـ- :
�أو ًال – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل
والدولة الوطنية.

ثاني� � ًا – الدول ��ة الوطني ��ة ومناه�ض ��ة
التبعية وتهمي�ش.
ثالث ًا – التحالفات الوطنية وبناء الدولة
الدميقراطي.
اعتم ��اد ًا عل ��ى املو�ضوعات امل�ش ��ار اليها
�أتناول املحور الأول.
�أو ً
ال – وحدانية التطور الر�أ�س��مالي
والدولة الوطنية.
 -ب�سب ��ب قوان�ي�ن التط ��ور الر�أ�سم ��ايل

و�سيادته يف العالق ��ات الدولية تتعر�ض
الدول ��ة الوطنية اىل هيمن ��ة االحتكارات
الدولية على �أ�سواقها الوطنية.
به ��دف تر�ص�ي�ن ذل ��ك اال�ستنت ��اج �أتوقف
عن ��د �سمات الط ��ور اجلديد م ��ن التو�سع
الر�أ�سمايل عرب الداالت التالية –
الدالة الأوىل  -ب�سب ��ب وحدانية التطور
الر�أ�سم ��ايل ت�سعى الق ��وى الدميقراطية
اىل احل ��د م ��ن مي ��ول الهيمن ��ة والتبعية
للر�أ�سمال االحتكاري.
الدال ��ة الثاني ��ة  -مل تع ��د مرحل ��ة العوملة
الر�أ�سمالية مهتمّة بتطور الدول الوطنية

كم ��ا هو ال�ش�أن يف املرحل ��ة الكولونيالية
الهادفة اىل �صيانة امل�صالح الكولونيالية
عرب م�شاركة الطبقات (الوطنية).
الدال ��ة الثالث ��ة  -ب�سب ��ب وحداني ��ة
وعدواني ��ة النظ ��ام الر�أ�سم ��ايل مل تع ��د
املو�ضوعة القائلة ببن ��اء اال�شرتاكية يف
بلد واحد �صاحلة يف الظروف التاريخية
املعا�صرة.
الدال ��ة الرابع ��ة � -صيان ��ة الدول ��ة
الوطني ��ة باعتباره ��ا املحي ��ط احلا�ض ��ن
للتغ�ي�رات االجتماعي ��ة الوطني ��ة �أ�صبح
مهم ��ة �أ�سا�سي ��ة يف الكف ��اح الوطن ��ي
الدميقراطية.
�إن الر�ؤى امل�شار �إليه ��ا جتد م�شروعيتها
الفكرية  - -ال�سيا�سية يف -
ثاني ًا  -مناه�ض��ة التبعي��ة وتهمي�ش
الدولة الوطنية.
 - 1يتمي ��ز الط ��ور اجلديد م ��ن التو�سع

الر�أ�سم ��ايل بنزعات ��ه الع�سكرية و�سيادة
قوان�ي�ن التبعي ��ة والتهمي� ��ش يف م�س ��ار
عالقاته الدولية.

 - 2مل تعد وحداني ��ة التو�سع الر�أ�سمايل
وطوره املعومل معني� � ًا ببناء دول وطنية
بل ي�سعى اىل التبعية والإحلاق.
 - 3قوانني التبعية والإحلاق �أم�ست �سمة
مالزم ��ة لوحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل
الأم ��ر الذي يتطل ��ب ا�ستب ��دال الأ�ساليب
الكفاحية للت�صدي مليوله التخريبية.
 - 4مل يع ��د مبق ��دور طبق ��ة اجتماعي ��ة
واحدة مكافحة قوانني التبعية واالحلاق
والت�صدي لنتائجها التخريبية.
 - 5ميول التبعي ��ة واالحلاق ال تقف عند
تخريب ال�سي ��ادة الوطنية بل ت�سعى اىل
تخريب الت�شكيالت االجتماعية.
 - 6مته ��د مي ��ول التبعي ��ة والتخري ��ب
الطريق امام احلروب االهلية وا�ستبعاد
الق ��وى الطبقي ��ة الأ�سا�سي ��ة م ��ن �ساح ��ة
الإنتاج والكفاح الوطني.
 - 7ي�سع ��ى التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل اىل
م�سان ��دة الطبق ��ات الفرعي ��ة  -ال�شرائح
التجاري ��ة  -العقاري ��ة واملالي ��ة لقي ��ادة
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة’ ناهي ��ك ع ��ن تف ��كك
الطبقات االجتماعية الأ�سا�سية وتقلي�ص
مواقعها الإنتاجية.
 - 8تعم ��د الطبقات الفرعي ��ة على �إ�شاعة
النظ ��م ال�سيا�سي ��ة الإرهابي ��ة وت�شدي ��د
حتالفاته ��ا ال�سيا�سي ��ة م ��ع االحت ��كارات
الدولي ��ة ب�سب ��ب �ضع ��ف قاعدته ��ا
االجتماعية.
�إن التغ�ي�رات الت ��ى ي�سع ��ى الر�أ�سم ��ال
املع ��ومل اىل حتقيقها يف ال ��دول الوطنية
ته ��دف اىل تخريبه ��ا و�إ�شاع ��ة النزاعات
االجتماعي ��ة ب�ي�ن طبقاته ��ا االجتماعي ��ة
لغر� ��ض �إحل ��اق �أ�س ��واق تل ��ك ال ��دول

وثرواته ��ا الوطني ��ة بعجل ��ة الإنت ��اج
الر�أ�سمايل املعومل.
 �إن ال ��ر�ؤى ال�سيا�سي ��ة – االجتماعي ��ةامل�ش ��ار �إليه ��ا الناجت ��ة ع ��ن التو�س ��ع
الر�أ�سمايل وقوانين ��ه التخريبية تتطلب
م ��ن الق ��وى الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة
التو�ص ��ل اىل قوا�س ��م كفاحي ��ة م�شرتك ��ة
لغر� ��ض الت�ص ��دي للنتائ ��ج التخريبي ��ة
التي تفرزه ��ا قوانني التو�سع الر�أ�سمايل
املعومل.
ثالث�� ًا – التحالف��ات الوطني��ة وبناء
الدولة الديمقراطي..
 -بن ��اء دول دميقراطي ��ة �أ�صب ��ح مهم ��ة

�أ�سا�سي ��ة للق ��وى الوطني ��ة الدميقراطية
وم ��ا ي�شرتط ��ه ذل ��ك م ��ن �ض ��رورة بن ��اء
حتالف ��ات �سيا�سي ��ة  -طبقي ��ة ت�سع ��ى
لتحقيق مهام وطنية كثرية يت�صدرها -
 �إن�ش ��اء دول وطني ��ة دميقراطية تعتمدالدميقراطي ��ة ب�شقيه ��ا االجتماع ��ي
وال�سيا�س ��ي برناجم� � ًا وطني� � ًا لأن�شطتها
ال�سيا�سية.
 ارت ��كاز �سلط ��ة الدول ��ة الدميقراطي ��ةعلى حتالف الق ��وى الوطنية واحلركات
ال�سيا�سية املناه�ضة للتبعية والتخريب.
 اعتم ��اد ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ةاالنتخابي ��ة يف ا�ست�ل�ام ال�سلط ��ة
ال�سيا�سية.
 بن ��اء �أجه ��زة الدول ��ة ال�سيادي ��ة عل ��ىقاعدة احلفاظ على النظ ��ام الدميقراطي
و�سيا�ست ��ه الوطني ��ة واعتم ��اد احل ��وار
الوطني املناه�ض للتبعية والتهمي�ش.
 - -ي�سع ��ى برنام ��ج ال�سلط ��ة الوطني ��ة

االقت�ص ��ادي اىل �شراك ��ة القطاعني العام
واخلا� ��ص به ��دف تط ��ور بني ��ة الب�ل�اد
االقت�صادية والطبقية.
 رعاية �سلط ��ة الدولة الوطنية لربنامجال�ضمان ��ات االجتماعي ��ة ومكافحة الفقر
والإذالل.
 احلفاظ عل ��ى الدولة الوطنية والدفاععنه ��ا �ض ��د التدخ�ل�ات الدولي ��ة و�إدان ��ة
التحالف ��ات الطبقية مع الر�أ�سمال املعومل
واحتكاراته الدولية.
 �إقام ��ة عالق ��ات دولي ��ة – �إقليمية علىقاعدة احرتام ال�سي ��ادة الوطنية وتنمية
امل�صالح الوطنية – الدولية امل�شرتكة.
�إن الو�سائ ��ل امل�ش ��ار �إليه ��ا ت�ش ��كل داالت
وطني ��ة للعم ��ل ال�سيا�س ��ي والتحالف ��ات
الوطنية الهادفة اىل �صيانة وحدة البالد
الوطنية ومكافح ��ة التدخالت الع�سكرية
اخلارجية يف �ش�ؤون البالد الوطنية.
اعتم ��اد ًا عل ��ى م�ضامني املق ��ال الفكرية -
ال�سيا�سية نعمد اىل تثبيت اال�ستنتاجات
التالية –
�أوال – ي�سع ��ى الر�أ�سم ��ال املع ��ومل اىل
فر� ��ض قوان�ي�ن التبعي ��ة والتهمي�ش على
ال ��دول الوطنية وما يعنيه ذلك من انهيار
�سيادته ��ا الوطني ��ة و�ضي ��اع ا�ستق�ل�ال
تنميتها االقت�صادية.
ثاني ًا – تف�ضي تدخالت الر�أ�سمال املعومل
اىل تفكيك ت�شكيلة البالد االجتماعية وما
ينتجه ذلك من نزاعات وحروب �أهلية.
ثالث� � ًا  -التج ��ارب التاريخي ��ة املعا�صرة
اثبت ��ت �أن مناه�ضة التو�س ��ع الر�أ�سمايل
وميول ��ه التخريبي ��ة ميكن الت�ص ��دي لها
عرب حتالفات وطنية دميقراطية.
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ثقافة
كالمٌ عاديٌّ جد ًا
 حيدر المح�سن

بول �سي .دبليو .دافيز  : Paul C. W. Daviesعالم فيزياء بريطاني ذائع ال�شهرة ُ ،و ِلد عام  ، 1946وح�صل على
�شهادة الدكتوراه في الفيزياء عام  1970من كلية الجامعة  University Collegeفي لندن  ،وهو م�ؤلف ومقدّ م
برامج  ،ويعمل حالي ًا �أ�ستاذاً جامعي ًا في جامعة والية �أريزونا ومديراً لمركز  ( BEYONDمركز المفاهيم
الأ�سا�سية في العلم )  .تولى منا�صب جامعية �أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن وجامعة نيوكا�سل
وتن�صب مجاالت اهتماماته البحثية في حقل الفيزياء الكونية والنظرية
وجامعة �أدياليد وجامعة ماكواري ،
ّ
الكمومية وعلم الفلك البيولوجي �إلى جانب اهتمامه ال�شامل بت�أريخ العلوم وفل�سفتها .

�ألواح دنيا ميخائيل

الأ�������س������ئ������ل������ة ال������ك���ب��رى
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الق�سم الثالث
ن�شر الربوف�س ��ور ديفيز مايزيد على املائة
ورق ��ة بحثي ��ة يف املج�ل�ات التخ�ص�صية يف
مو�ضوع ��ات الكو�سمولوجي ��ا واجلاذبي ��ة
ونظري ��ة املج ��ال الكموم ��ي م ��ع ت�أكي ��ده
اخلا� ��ص عل ��ى مو�ضوعة الثق ��وب ال�سوداء
و�أ�ص ��ل الك ��ون  .الربوف�س ��ور ديفي ��ز مولع
كذلك بالبحث يف الثقالة الكمومية  ،وطبيعة
الزم ��ان  ،وفيزياء ج�سيمات الطاقة العالية ،
و�أ�س� ��س ميكاني ��ك الك� � ّم  ،و�أ�ص ��ل احلي ��اة ،
وطبيعة الوعي .
�أن ُتخ ��ب الربوف�س ��ور ديفي ��ز زمي�ل� ًا يف
اجلمعية امللكية للأدب عام  ، 1999وقد حاز
�شهرة وا�سع ��ة باعتباره كاتب ًا ومقدّم برامج
علمية وحما�ضر ًا لعامّة النا�س .
�أق� � ّد ُم يف ه ��ذا الق�سم – و�أق�سام تالية له –
ترجمة لطائفة م ��ن الأ�سئلة اجلوهرية التي
تناولها الربوف�سور ديفيز بامل�ساءلة الدقيقة
 ،ومتث ��ل ه ��ذه الأ�سئل ��ة الف�ص ��ل الأخري من
كتابي املرتج ��م ( الأ�سئلة الكربى  :الفيزياء
احلديث ��ة و�أحجي ��ات الك ��ون والوج ��ود
الب�شري ) الذي �أ ّلفه الربوف�سور ديفيز .
المترجمة
مفهوم القوانين

رمب ��ا ت�سب ��ب كالمي ع ��ن نيوت ��ن يف الفقرة
ال�سابقة يف �أن ينتهي القارئ �إىل الإ�ستنتاج
ب� �� ّأن الرج ��ل كان ينتم ��ي �إىل طائفة �صغرية
مغلق ��ة خلقت العلم م ��ن ال�شيء بفعل بحوث
�سحري ��ة الطابع ؛غ�ي�ر � ّأن الأمر مل يكن كذلك
ل ّأن عم ��ل نيوت ��ن – ومعا�صري ��ه كذلك – مل
يح�ص ��ل يف ف ��راغ ثق ��ايف ب ��ل كان تتويج� � ًا
لتقالي ��د قدمي ��ة كث�ي�رة م ��ن بينه ��ا الفل�سف ��ة
اليوناني ��ة الت ��ي �شجّ ع ��ت عل ��ى الإعتق ��اد
ب�إمكانية تف�س�ي�ر العامل من خالل الإ�ستعانة
باملنط ��ق والتفك�ي�ر والريا�ضي ��ات  ،وم ��ن
التقاليد العديدة الأخ ��رى هي الزراعة التي
ع ّلم ��ت الب�ش ��ر الكثري

فيم ��ا يخ� �ّ�ص النظ ��ام والفو�ض ��ى ومراقب ��ة
دورات الطبيع ��ة و�إيقاعاته ��ا الت ��ي تزامنت
– �أحيان� � ًا – م ��ع نتائ ��ج كارثي ��ة مفاجئ ��ة
وغ�ي�ر متوقعة  .نذكر يف ه ��ذا املقام الأديان
�أي�ض� � ًا – وبخا�صة التوحيدي ��ة منها – لأنها
دفعت النا�س للإعتق ��اد بنظام عاملي خملوق
( م ��ن قبل كينونة علوي ��ة  ،املرتجمة )  .كان
الإفرتا� ��ض اجلوه ��ري ال ��ذي ت�أ�س� ��س عليه
العل ��م ه ��و � ّأن الكون امل ��ادي لي� ��س عبثي ًا �أو
�إعتباطي� � ًا  ،مثلما ه ��و لي�س حم�ض جمموعة
م ��ن الأ�شي ��اء والظواه ��ر الت ��ي جُ مع ��ت مع
بع�ضه ��ا ب ��دون معن ��ى  ،وبد ًال من ذل ��ك فثمة
نظام مت�س � ٌ�ق للأ�شياء ( يف الك ��ون )  ،ويت ّم
التعب�ي�ر عن هذا الأم ��ر غالب ًا مبقولة ب�سيطة
جوهره ��ا " � ّإن هن ��اك نظام� � ًا يف الطبيع ��ة "
؛ لك � ّ�ن العلم ��اء ذهب ��وا مذهب ًا �أبع ��د من هذه
الفك ��رة الغام�ضة لي�ضع ��وا نظام ًا مت�سق ًا من
قوانني حم ��ددة حتديد ًا �صارم� � ًا ّ � .إن وجود
قوان�ي�ن للطبيعة لهو نقطة ال�شروع الف�ضلى
لأي مبح ��ث مع ��ريف يتن ��اول فل�سف ��ة العل ��م
مثلم ��ا هو نقط ��ة ال�شروع الف�ضل ��ى بالن�سبة
لأيّ مبحث علمي
�سنواج ��ه من ��ذ بداية �أي بح ��ث يف قوانني
الطبيعة مع�ضل ��ة وا�ضحة وعميقة  :من �أين
ت�أتي قوانني الطبيعة ؟
مثلم ��ا �أ�ش � ُ
�رت فيم ��ا �سب ��ق ؛ فق ��د �إعت�ب�ر
ّ
غاليلي ��و ونيوت ��ن ومعا�صروه ��م �أن قوانني
الطبيع ��ة هي �أفكا ٌر يف عق ��ل الإله  ،كما ر�أوا
يف �صياغاته ��ا الريا�ضياتية الأنيقة جت�سيد ًا
خلط ��ة الإل ��ه احلكيم ��ة يف الكون ؛ غ�ي�ر � ّأن
القلي ��ل وح�س ��ب من علم ��اء الي ��وم ي�صفون
قوانني الطبيعة با�ستخدام لغة قدمية كهذه ،
وبرغ ��م ذلك تظ ّل الأ�سئلة قائمة ب�ش�أن ماهية
ه ��ذه القوان�ي�ن  ،و َمل هي على ال�ش ��كل الذي
هي عليه  ،و�إذا مل تكن هذه القوانني �صنيعة
عناية �سماوية فكيف ميكن �إذن تف�سريُها ؟
نوق�ش ��ت قوان�ي�ن الطبيعة عل ��ى امل�ستوى
الت�أريخ ��ي بو�ضعه ��ا مو�ض ��ع املقارن ��ة م ��ع
القوان�ي�ن املدني ��ة الت ��ي و ُِ�ضع ��ت كو�سيل ��ة
لتنظي ��م املجتم ��ع امل ��دين  .يرج ��ع مفه ��وم
القانون املدين �إىل ت�أريخ امل�ستوطنات
الب�شري ��ة الأوىل عندم ��ا
�وع من
كان ��ت ثم ��ة حاجة لن � ٍ
ال�سلطة الت ��ي تكبح الفو�ضى
الإجتماعي ��ة  :ي�ض ��ع حاك� � ٌم
م�ستب� � ّد جمموع ��ة منوذجي ��ة
م ��ن القواع ��د احلاكم ��ة الت ��ي
يُر َغ� � ُم ال�شع ��ب عل ��ى التقي ��د
به ��ا والإحت ��كام �إىل �شروطه ��ا
ال�صارم ��ة ؛ ومل ��ا كان ��ت القواعد
املنا�سب ��ة ل�شخ� ٍ��ص م ��ا ق ��د تكون
مع�ضل ��ة ل�شخ� ٍ��ص �آخ ��ر فغالب� � ًا
مايلج� ��أ ا ُ
حل� � ّكام �إىل �سلط ��ة �إلهية
لتدعي ��م �سلطته ��م  ،وق ��د يك ��ون �إله
املدين ��ة متثا ًال حجري� � ًا من�صوب ًا يف
مرك ��ز البل ��دة حيث يق ��وم كاه � ٌ�ن ما
ب ��دور املُف�سّ ��ر لقوانين ��ه  .م ّثلت فكرة
التوجّ ��ه �إىل �سلطة علوي ��ة غري مادية
تتع ��اىل على الو�ضع الب�ش ��ري م�سوّ غ ًا

غاليلو

نيوتن
للقان ��ون املدين الذي �ش ّكل فيم ��ا بع ُد �أ�سا�ساً
للو�صاي ��ا الع�شر التي تطوّ رت لتكون قانون ًا
للأخالقي ��ات الف�ضلى يف الت ��وراة اليهودية
 ،وظ ّل ��ت بقاي ��ا فك ��رة الو�صاي ��ا الع�شر حتى
حقب حديثة من الت�أريخ الب�شري ومتظهرت
ب�صيغ ��ة " احل � ّ�ق الإله ��ي " املق ّد� ��س للملوك
احلاكمني .
ً
ُ
توجّ ��ه �أوائ� �ل العلماء �أي�ض� �ا �إىل قوة عليا
غري مرئي ��ة لدع ��م قوانني الطبيع ��ة  :ح�صل
يف الق ��رن الراب ��ع قب ��ل املي�ل�اد �أن و�ص ��ف
الفيل�سوف كلين ِث� ��س  " Cleanthesطبيعة
عام ��ة توجّ ه الأ�شي ��اء كلها طبق� � ًا للقانون " ،
ورمب ��ا كان نظام الطبيع ��ة يف �أجلى �صوره
إخت�صته
املمكنة يف اجل ّنة حيث املكان الذي � ّ
الآله ��ة مقام� � ًا لها  ،وتقدّم مف ��ردة ( علم الفلك
 ) Astronomyم�صداق� � ًا له ��ذا القول لأنها
تعن ��ي " قان ��ون النج ��وم " � .أ�ش ��ار ال�شاع ��ر
الروم ��اين لوكريت� ��س  Lucreciusيف
الق ��رن الأوّ ل قب ��ل املي�ل�اد �إىل الطريقة التي
ت�ستوجب فيها الطبيعة " �أن يلتزم كل �شيء
بالقان ��ون ال ��ذي يحكم خلق ��ه "  ،ويف القرن
الأوّل بع ��د املي�ل�اد كان ماركو� ��س مانيلو�س
 Marcus Manilusوا�ضح� � ًا و�ضوح� � ًا
�صارم� � ًا ب�ش�أن م�ص ��در نظ ��ام الطبيعة حيث
كتب  " :و�ض ��ع الإله الكون ك ّله حتت �سطوة
قان ��ون "  ،واعتنق ��ت الديان ��ات التوحيدي ��ة
ه ��ذا الإعتقاد ب�شكل كل ��ي  .كان الإله اخلالق
(للك ��ون ) ه ��و ذات ��ه الإله ال�صان ��ع للقوانني
والذي ر ّتب الطبيعة بح�سب م�شيئته الإلهية
؛ لذا كتب �أحد �أوائل الالهوتيني امل�سيحيني
 ،القدّي� ��س �أوغ�سط�ي�ن " : St. Augustine
� ّإن امل�سار الع ��ادي الذي ت�سلكه الطبيعة كلها
يف الكون املخلوق حمكوم بقوانني طبيعية

بول دايفيز

حمدّدة ".
م ��ع ق ��دوم الق ��رن الثال ��ث ع�ش ��ر �إنته ��ى
الالهوتي ��ون والعلم ��اء الأوربي ��ون م ��ن
�أمث ��ال روج ��ر بيك ��ون � Roger Baconإىل
نتيج ��ة خال�صتها � ّأن قوان�ي�ن الطبيعة متتلك
�أ�سا�س� � ًا ريا�ضياتي� � ًا  ،وتلك فك ��رة ترجع �إىل
الفيثاغوريني ( منا�ص ��رو �أفكار فيثاغور�س
)  ،و�أ�صبح ��ت جامع ��ة �أوك�سف ��ورد مرك ��ز ًا
للعلماء الذين ّ
وظف ��وا الفل�سفة الريا�ضياتية
يف درا�س ��ة الطبيع ��ة  ،وكان توما� ��س
ب ��رادواردن ( Thomas Bradwardine
� ) 1295 – 1349أح ��د الذي ��ن ُخ ِلع ��ت عليهم
ت�سمية ( عدّادي �أوك�سفورد ) و�أ�صبح �أ�سقف
كانرتب ��ري فيم ��ا بع� � ُد ُ .ع � ِ�رف ب ��رادواردن
عمل علم ��ي �أعلن في ��ه قانون ًا
ب�إجن ��ازه �أول ٍ
ريا�ضياتي� � ًا عام ًا يف الفيزي ��اء طبق ًا للمفهوم
العلم ��ي احلدي ��ث  ،وتبع� � ًا له ��ذه اخللفي ��ة (
الدينية ) لن يكون �أمر ًا غريب ًا البتة �أن يعتقد
العلم ��اء الأوائ ��ل يف بواك�ي�ر ن�ش ��وء العل ��م
احلدي ��ث يف �أورب ��ا امل�سيحي ��ة يف القرن�ي�ن
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر وال�سابع ع�ش ��ر � ّأن القوانني
الت ��ي كانوا يكت�شفونها يف ال�سماء والأر�ض
�إمن ��ا هي ال�شواه ��د الريا�ضياتية على العمل
البديع الذي �أجنزه الإله .
هل القوانين حقيقية ؟

خمفي يف الأمر كله – �أي العامل
ثم ��ة ذكاء ّ
امل ��ادي والقوان�ي�ن الفيزيائي ��ة احلاكمة له ،
املرتجم ��ة )  ،و�سيكون هذا الذكاء �أمر ًا مهم ًا
للغاية عند مناق�شة من�ش�أ هذه القوانني .
ب ��د�أت فكرة القوانني الفيزيائية باعتبارها
و�سيل ��ة لت�شكيل النماذج التي تربط الوقائع
املادي ��ة يف الطبيع ��ة ب�ش ��كل مع�ت�رف ب ��ه ،
واعت ��اد الفيزيائي ��ون عل ��ى ه ��ذه القوان�ي�ن
بحي ��ث �أ�صبحت مع الزم ��ن حقيقة يف ذاتها
 ،واتخ ��ذت ه ��ذه القوانني حي ��اة خا�صة لها
� .إن ��ه لأم� � ٌر غاي ��ة يف ال�صعوب ��ة �أن ي ��درك
غ�ي�ر العلم ��اء �أهمية هذه اخلط ��وة  ،وميكن
مقارن ��ة ه ��ذا الأم ��ر م ��ع مايح�ص ��ل يف عامل
املال :النق ��ود يف اجليب تعني �أوراق ًا مالية
وعمالت معدني ��ة وال�شيء �سوى ذلك  ،وهي
�أ�شي ��اء مادي ��ة حقيقية يج ��ري تبادلها مقابل
�سلع مادية حقيقية �أو مقابل خدمات حمددة
؛ لكنم ��ا النقود – باملعن ��ى املج ّرد من القيمة
املادي ��ة – �إتخذت لها حي ��اة خا�صة مميزة ؛
فامل�ستثم ��رون يف الأ�س ��واق املالي ��ة �أو �شتى
�ض ��روب الإ�ستثم ��ارات الأخ ��رى ميكنهم �أن
يزي ��دوا ( �أو �أن يقلل ��وا مثلم ��ا ه ��و حايل !!
) م ��ن �أمواله ��م حتى م ��ن غ�ي�ر �أن يبيعوا �أو
ي�شرتوا �سلع ًا مادي ��ة  .ثمة على �سبيل املثال
قواع ��د حاكم ��ة لت ��داول عم�ل�ات خمتلف ��ة ،
وهناك مال يج ��ري تداوله ومعظمه يح�صل
يف الف�ضاء ال�سرباين ( عرب الإنرتنت ) �أكرث
بكثري جد ًا من ذلك التداول الذي يح�صل يف
�ش ��كل عمالت معدنية �أو �أوراق مالية  .ميكن
الق ��ول بطريقة مماثل ��ة �إن قوان�ي�ن الفيزياء
توج ��د يف ف�ض ��اء حقيقي والتالم� ��س العامل
امل ��ادي � اّإل حينم ��ا ( تعم ��ل ) فح�سب  ،ويبدو
الأمر مع هذه القوانني كما لو كانت يف حالة

انتظار وترقب  ،وه ��ي جاهزة دوم ًا لتتح ّكم
يف فعالي ��ة مادي ��ة معين ��ة ودفعه ��ا للإلت ��زام
مباهية قانون فيزيائي ما متام ًا مثلما توجد
قواعد حتويل للعمالت حيث هي حتى لو مل
وقت
يك ��ن ثمة من يري ��د حتويل العمل ��ة يف ٍ
م ��ا  .ال ُتع َد ُم ه ��ذه النظرة الت�أملي ��ة للقوانني
الفيزيائي ��ة واعتباره ��ا ذات �سلطة و�سطوة
عل ��ى الطبيع ��ة م ��ن منتقدي ��ن ( وبخا�ص ��ة
الفال�سف ��ة الذي ��ن ّ
يف�ضلون نظ ��رة " و�صفية
" فح�س ��ب ) ؛ لكن معظم الفيزيائيني الذين
يعمل ��ون يف مو�ضوعات �أ�سا�سية حيوية يف
الفيزي ��اء مييل ��ون جلان ��ب النظ ��رة الت�أملية
حتى و�إن كانوا اليذعنون ملرتتباتها بطريقة
قطعية جازمة .
�إذن  ،لدين ��ا الآن ه ��ذه ال�صورة عن قوانني
فيزيائي ��ة له ��ا وج ��ود فعل ��ي  ،خمفي ��ة يف
�ال خليق بجعلها تتح ّك ��م باملادة (
مكان متع � ٍ
ً
ّ
ّ
الطبيعي ��ة ) الأقل �ش�أنا منه ��ا  ،ويتعلق �أحد
�أ�سب ��اب هذه الطريقة م ��ن التفكري بالقوانني
مبو�ضوع ��ة " وظيفة الريا�ضي ��ات "  .بد�أت
فك ��رة الأع ��داد كو�سيل ��ة لتحدي ��د الأ�شي ��اء
وعدّها مثل اخلراف �أو حبات الفاكهة � ،،،إلخ
 ،وم ��ع ا�ستمرار تطور مو�ضوع الريا�ضيات
وامت ��داده م ��ن احل�س ��اب الب�سي ��ط لي�شم ��ل
الهند�س ��ة واجل�ب�ر والتفا�ض ��ل والتكامل ،،،
�إل ��خ ب ��د�أت ه ��ذه املو�ضوع ��ات والعالق ��ات
الريا�ضياتي ��ة تفرت� ��ض لها كينون ��ة م�ستقلة
 ،ويعتق ��د الريا�ضياتي ��ون ب� ��أن تعب�ي�رات
ريا�ضياتي ��ة عل ��ى �شاكل ��ة ( � ، 15 = 5 * 3أو
 11ع ��دد �أويل ) �صحيح ��ة يف ذاته ��ا مبعنى
مطلق وعام من غري �أن تكون مرتبطة بثالثة
خراف �أو �إحدى ع�شرة حبة فاكهة .
حازت امل ��واد ( �أي املو�ضوعات  ،املرتجمة
) الريا�ضياتي ��ة تقدي ��ر ًا عظيم� � ًا م ��ن جان ��ب
�أفالط ��ون ال ��ذي �إخت ��ار �أن ي�ض ��ع الأع ��داد
والأ�شكال املثالي ��ة يف حقل جمرد يت�أ ّلف من
الأ�ش ��كال الكاملة  .توجد يف ه ��ذا الفردو�س
الأفالط ��وين  ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال  ،الدوائر
الكامل ��ة عل ��ى خ�ل�اف الدوائ ��ر الناق�ص ��ة
الت ��ي نراه ��ا يف العامل احلقيق ��ي والتي هي
دوم� � ًا تقري ��ب غ�ي�ر ت ��ام للنم ��وذج املثايل (
للدائ ��رة الأفالطوني ��ة الكامل ��ة )  .احل � ّ�ق � ّأن
العدي ��د من علم ��اء الريا�ضي ��ات املحدّثني هم
�أفالطوني ��ون يف �أعماقه ��م ( ول ��و يف عطل ��ة
نهاي ��ة الأ�سبوع على الأق ��ل !! )  ،وف� ً
ضال عن
ذلك هم يعتق ��دون � ّأن للعالقات الريا�ضياتية
وجود ًا حقيقي� � ًا برغم � ّأن تل ��ك العالقات غري
موجودة وجود ًا مادي ًا يف العامل املادي الذي
نعرف ��ه  .يجد علماء الفيزي ��اء النظرية �أي�ض ًا
والذي ��ن �إغت ��ذوا عل ��ى التقلي ��د الأفالطوين
� ّأن م ��ن الطبيع ��ي للغاي ��ة وج ��ود القوان�ي�ن
الريا�ضياتية للفيزياء النظرية يف الفردو�س
الأفالطوين  .من جهة �أخرى يجوز لنا دوم ًا
�أن نت�ساءل فيم ��ا �إذا ميكن �أن ت�صبح الر�ؤية
االفالطوني ��ة ولع ًا غري مرغ ��وب فيه يف يوم
من قادمات الأي ��ام ونحن نوغل يف الإندفاع
عميق� � ًا نحو فهم الأ�س�س الريا�ضياتية للكون
املادي .
يتبع الق�سم الرابع

يفتح ّ
ال�شعر �أعيننا على الم�ستقبل ،ويجعلنا نطيل النظر �إلى الما�ضي �أي�ض ًا،
بل �إن رغبة ال�شاعر الكبرى هي �أن يجعلنا نتذ ّكر ما كان ،ون�سيان ما �سيكون.
ال فرق بين الأحياء والأموات بالن�سبة �إلى ال�شاعر ،فهو ينت�سب �إلى الأ�سالف
ال�صنعة ،وي�سمع في �أثناء العمل �أ�صواتا حوله هي �أ�صداء
الذين يتع ّلم منهم ّ
ن�ش َد في حقب زمنية �سابقة ،وكلما كان الما�ضي �أبعد فهذا �أف�ضل.
�شعر �أُ ِ
ً
�إن كل كلم ��ة تكت ��ب �أو تق ��ر�أ ت�س ��رق مق ��دارا من كثاف ��ة الإح�سا� ��س بالوجود.
جاه ��دت ال�شاعرة دنيا ميخائيل �أن ت�صنع ق�صي ��دة طويلة في كتابها ال�شعريّ
الأخي ��ر "الغريبة بتائه ��ا المربوطة" و�أعطت الق�صي ��دة عنوان ًا يعود �إلى �أول
الدنيا�" :ألواح":
في ال�صباح الأول
من ال�سنة الجديدة
�سننظر كلنا
�إلى �شم�س واحدة
ون�ش ��رت مع الق�صائد ر�سومات "في محاولة مني ال�ستدعاء الروح ال�سّ ومرية
ومح ��اوالت الإن�س ��ان القديم لل ّتعبي ��ر بغياب الكلم ��ات" كما تق ��ول ّ
ال�شاعرة.
الأم� ��س ال ��ذي يبقى ف ��ي التاريخ ي�شبه يوم� � ًا جدي ��د ًا ،وك�أن الخليقة قد ولدت
وا�ستثنائي ،وال مثيل له بع ��د ،والدن ّو منه يتط ّل ��ب ُع ّد ًة من
للت� �وّ� .إن ��ه فري ��د،
ّ
ق�صائد محمولة بما فيه الكفاية دائم ًا ك�أطفال الفيلة طوال ع�شرين عام ًا .ومن
يري ��د �أن يق�صر من م ��دة الحمل ،يجعلها طيور ًا تنم ��و ع�ضالتها ب�سرعة تحت
ت�أثي ��ر الهرمونات ،وتقدّم رخي�صة في المطاعم .ت�ص� �وّر دنيا ميخائيل نف�سها
ف ��ي ال�شع ��ر ،وت�صوّر النا� ��س ،وقلبها موق ��وف للعماء في الوق ��ت نف�سه� .إنها
تحمل معها هموم وطنها العراق �أينما ح ّلت:
ل�ست �أمك يا وطن
ُ
فلماذا تبكي هكذا
في ح�ضني كلما �أ�صابك �أذى؟
م�ستحي� � ٌل �أن يرك ��ب ف ��ي القط ��ار م ��ع ّ
ال�شاعر غي ��ر الخبيرين بالنف� ��س عندما
ت�صفو ،ال�ضالعين ب�آالم الروح عندما يتخ ّثر الج�سد بالأوجاع التي ال ُتردّ:
بعيدون عن البلد
ذلك هو ّكل ما تغ ّير فينا
كلم ��ات عذبة في جمل ق�صيرة ت�شب ��ه التلغرافات ّ
ت�شف من ورائها روح تتع ّلق
ً
بوطنها الذي يراه القارئ تحوّل �إلى ملب�سة تذوب في فمه تدريجيا وال تنتهي
حتى يكتمل الكتاب" :مثلما تفعل ال�سلحفاة | �أ�سير في كل مكان | وبيتي فوق ظهري"
متناثرة | من بين
"ذرات رم ��لٍ | ٍ
و"�أوراقُ �شج � ٍ�ر | متي ّب�س ��ة هن ��اك | لوعاتنا الأول ��ى" و ُ
الأ�صاب ��ع | �أه ُلنا" .وهك ��ذا نظ ّل ن�سمع ال�شعر �إلى النهاية ب�صيغة �صور تح ّركها
طبل كبير تعلن
مو�سيق ��ى الإيق ��اع فتزيد من ت�أثيرها ك�أ ّنها رُ�سم ��ت بم�صاحبة ٍ
دمدمات ��ه الفجيعة الت ��ي ختمت بر�سمها على لحاء قل ��ب ال�شاعرة ،وتركت فيه
و�سط �أعياد الريح �أثرا:
كم يد ّورنا ال�شّ وقُ مع ًا
�أين بداية الدائرة؟
�أين نهايتها؟
ق ّدم ��ت ّ
ال�شاع ��رة �ألواح ًا جاءت �أكثرها ب�صيغة م ��راثٍ تغلب فيها العاطفة على
ّ
تماري ��ن الألم التي ي�ستوحي منها ال�شع ��ر تجاربه ،ويلتقي القارئ بالفيلة في
الكتاب ويطالع م�شهد الع�صافير الم�شويّة في الوقت نف�سه�" :أنا ال � ُّأمل منك �أبد ًا
| القم ُر �أي�ض ًا ،ي�أتي كل يوم" و"الأ�شجار تتبادل الكالم | مثل �أ�صدقاء قدامى | وال
تحب �أن يقاطعها �أحد | لذلك ّكل من يقطع �شجرة | تالحق ٌه لعنتُها في�صبح | ك�أنه مقطوع
ّ
من �شجرة" ،والأمثلة غير هذه كثيرة.
تتكل ��م دنيا ميخائي ��ل الإنكليزية وتترجم عنها وال ن ��دري �إذا كتبت �شعر ًا بها،
خ�صت بها �أحد
ويبدو �أنها �أخذت تميل �إلى هذه اللغة �أكثر من لغتها الأم التي ّ
الأل ��واح بالنقد الجارح ،والذي تبلغ به ال�سخرية درج ��ة التهكم" :اللغة العربية
تحب الجمل الطويلة | والحروب الطويلة | والأغاني الطويلة | وال�سهر | والبكاء على
| ّ
ك�أن دواوي ��ن ال�شع ��ر تحتف ��ظ بم ��ا
الأط�ل�ال".
يُكت ��ب عليها من جَ مال و ُتطفئ بريق ال�ص ��ور م�ضطربة الألوان .يتنوّع الحبّ
في �شعر دنيا ،ويتبادل الوطن الدور مع الحبيب ،حتى ي�صعب �أحيان ًا التفرقة
رت
بينهم ��ا:
لحظ ��ة ت�ص� � ّو َ
ب�أنك �ستفقدني
بد� َأت تراني بو�ضوح
بكل زهوري
حتى الياب�سة منها
�إن حاجتن ��ا �إل ��ى الح ��بّ تتج� �دّد ف ��ي ك ّل ثانية ،والعالق ��ة بين القل ��م والحرف
يجلوه ��ا الحبّ �أكثر ،وه ��و بين المر�أة والرجل مثله بي ��ن المواطن والوطن،
ال ّت�ضحية في الحالتين لها �صفاء ال ّزجاج ،وعذوبة الماء:
عندنا دقيق ٌة واحدة
و�أنا �أحبك
كلمات عذبة في جمل ق�صيرة ت�شبه
ّ
ت�شف من ورائها روح تتع ّلق
التلغرافات
تحول �إلى
بوطنها الذي يراه القارئ ّ
ملب�سة تذوب في فمه تدريجي ًا وال
تنتهي حتى يكتمل الكتاب" :مثلما تفعل
ال�سلحفاة | �أ�سير في كل مكان | وبيتي
فوق ظهري"

نادي المدى للقراءة في �أربيل يناق�ش �سيرة حياة " فريدا كاهلو "
�أربيل  /هيفي املال
لأنن ��ا كن ��ا ومازلن ��ا م�ؤمن�ي�ن ب ��دور الق ��راءة
امل�شرتك ��ة يف خل ��ق ف�ض ��اء ثق ��ايف رح ��ب،
ً
وتر�سيخا لقناعاتن ��ا مبدى فعالية دور احلوار
والنقا� ��ش والق ��راءة اجلماعي ��ة يف ر�سم دائرة
معرفي ��ة اجتماعي ��ة مو�سع ��ة ،والرتكي ��ز عل ��ى
قارئ
الق ��راءة النقدي ��ة م ��ع متخ�ص�ص �أو م ��ع ٍ
�ذوق لتناول الكت ��اب من �أوجه ع ��دة لتبادل
مت � ٍ
الآراء املختلف ��ة ،نتاب ��ع نقا�شاتن ��ا رغ ��م كل
الظروف لتكون القراءة ه ��ي الأني�س والبل�سم
و�سبب نه�ضة العقل و�ألفة الروح.
مبقول ��ة الر�سام العامل ��ي بابل ��و بيكا�سو و�أحد
معا�صري فريدا كاهلو /الفن مي�سح عن الروح
غبار احلياة اليومية .
افتتح � ْ�ت مدي ��ر ُة اجلل�سة الأ�ست ��اذة هيفي املال
جل�س ��ة املناق�ش ��ة ،بالرتحي ��ب با�س ��م الن ��ادي
بفرعي ��ه �أربي ��ل وبغ ��داد ،ملناق�شة الكت ��اب رقم
( )١٠٢والث ��اين �أونالي ��ن ع ��ن طري ��ق الب ��ث
املبا�شر عرب �صفحة م�ؤ�س�سة املدى ،با�ست�ضافة
الناقدة والأكادميي ��ة العراقية د-كوثر جبارة،
والفن ��ان الت�شكيلي العراقي واملقيم يف هولندا

�ست ��ار كاوو� ��ش ،وبع ��د الرتحي ��ب بال�ضيف�ي�ن
و�إلق ��اء وم�ض ��ة على حي ��اة و�أعم ��ال ونتاجات
ً
كال منهم ��ا  ،ناق�ش ��ت الدكت ��ورة كوث ��ر الكت ��اب
من وجهة نظ ��ر �أدبية ومب�شاركة الأ�ستاذ �ستار
ومدي ��رة اجلل�س ��ة يف احل ��وار الدائ ��ر ح ��ول
فري ��دا كاهل ��و وحياته ��ا وتفا�صيله ��ا اخلا�صة،
وب�صمتها املميزة على الفن الت�شكيلي وال�سيما
املك�سيك ��ي ،ومل يغ ��بْ عنا وع ��ن املتابعني مدى
�إعج ��اب الدكت ��ورة كوث ��ر  ،ب�شخ�صي ��ة فري ��دا
كاهل ��و م ��ن حي ��ث الرتكي ��ز عل ��ى تفا�صيل من
�شخ�صيته ��ا وبناءه ��ا الداخل ��ي واخلارج ��ي
واحل ��دث الدراماتيك ��ي ال ��ذي �أث ��ر عل ��ى كل
تفا�صي ��ل حياته ��ا ،وه ��و احل ��ادث امل ��روع تلك
امل�أ�س ��اة احلقيق ��ة ،الت ��ي جعلت فري ��دا حبي�سة
�سري ��ر املر�ض ،عندما تعاظ ��م �شعورها ب�أنها –
ً
حقا � -إن�سانة غري مرئية ،فريدا كاهلو اخلا�صة
ج� ً
�دا مبالب�سه ��ا واك�س�سوارته ��ا وت�سريح ��ة
�شعره ��ا  ،وتعاطيه ��ا م ��ع ثقاف ��ة املك�سي ��ك ب ��ل
وطريقة تعاطيها م ��ع احلياة من خالل و�ضعها
اخلا� ��ص ،فريدا الت ��ي �شبهته ��ا الدكتورة كوثر
باللوح ��ة املتنقل ��ة ،كانت بح ��ق جتربة نا�ضجة
ً
جدا يف الفن الت�شكيلي ،واحلياة الدراماتيكية

الت ��ي عا�شتها ه ��ي التي �أف ��رزت ه ��ذه الأعمال
العظيم ��ة الت ��ي �ص ��ارت منعطف � ً�ا يف التاري ��خ
الثقايف والفني يف املك�سيك .
وج ��اء يف حدي ��ث الدكت ��ورة كوث ��ر دور فريدا
ال�سيا�سي حيث كان ��ت �شيوعية امليول ،ت�شارك
يف املظاه ��رات على كر�سبه ��ا املتحرك متحدية
ظ ��روف �إعاقتها ال�صعبة  ،وكان للحديثِ ح�ص ٌة
ع ��ن عالقاته ��ا م ��ع الفنان�ي�ن املعا�صري ��ن له ��ا،
معجبا ً
ً
جدا بفنها ٠
وخا�صة بيكا�سو الذي كان
وانته � ْ�ت الدكت ��ورة كوث ��ر �أن فري ��دا كاهلو قد
حتول � ْ�ت �إىل �أيقون� � ٍة ورم� � ٍز و�أحدث � ْ�ت نه�ض � ً�ة
ً
حقيقة يف الفن املك�سيكي٠
ً
ُ
والوقف ��ة كانت بح � ٍ�ق ممتعة مع الفن ��ان �ستار
كاوو� ��ش ،وحديثه عن فري ��دا كاهلو من وجهة
نظ ��ره كفن ��ان ت�شكيل ��ي ،حي ��ث ّ
و�ض ��ح م ��دى
انعكا� ��س حياته ��ا على ر�سمه ��ا ،فال�شل ��ل الذي
�أ�صابها وهي يف عمر ال�ست �سنوات ،واحلادث
الفظبع الذي ترك �آثار م�ستدمية عليها فو�صف
فنها ب�أنه دراما ،حيث بد�أت موهبتها يف امل�شفى
و�ضم ��ن ظروف ذاتية خا�ص ��ة �صنعتها كفنانة،
وماميزه ��ا ً
الحقا عن �سائر فن ��اين ع�صرها هو
ً
جتربته ��ا الذاتي ��ة وروحه ��ا املتعبة ج ��دا التي

انعك�س ��ت عل ��ى لوحاتها ،بل ماميزه ��ا �إنها هي
نف�سها يف كل لوحة تعك�س حالها  ،فهي االمر�أ ُة
ُ
ُ
والزوجة التي تتعر�ض
املحرومة من الإجناب،
ً
للخيان ��ة ،والراق ��دة �أي�ضا عل ��ى �سرير املر�ض،
وماميز هذه الفنانة �أنه مل ير�س ْم �أح ٌد نف�سه هذا
العدد الكب�ي�ر من البورتريهات الذاتية ،وجرى
مناق�ش ��ة هذه النقطة بالذات م ��ن قبل ال�ضيفني
ومدي ��رة اجلل�س ��ة� ،أن فري ��دا ر�سم � ّ�ت نف�سه ��ا
كث�ي ً
ٌ
وتعي�ش يف عزل� � ٍة ،ولأنها
�را لأنها وحي ��د ٌة
�أك�ث�ر مو�ض ��وع تعرفه ،كذل ��ك و�ضعها ال�صحي
اخلا� ��ص خلق عنده ��ا هاج�س اخل ��وف من �أن
َ
لتحر�ض ذاكر َة النا�س
ُتن�سى ،لذلك كانت تر�س ُم
ً
هذه �أي�ضا كانت وجهة
على تذكرها ووجودهاِ ،
نظ ��ر مطروحة يف النقا�ش لكرثة البورتريهات
الذاتية التي ر�سمتها ٠
و�أ�ض ��اف الأ�ست ��اذ �ستار �أن حياته ��ا مع زوجها
دييغ ��و �أي�ض � ً�ا كان مبثابة درام ��ا ،ولكن اليكاد
يخفى عل ��ى مهتم ب�أنه قد �ساه ��م يف ح�ضورها
الطاغي �أنذاك.
وق ��د تخلل النقا� ��ش ال�شيق مداخل ��ة جميلة من
مرتج ��م الكت ��اب الأ�ست ��اذ عل ��ي االم�ي�ر �صالح
(متع ��ة الق ��راءة الت ��ي يجده ��ا الق� �رّاء م�ص ��در

�سع ��ادة يل وتن�سيني كل التع ��ب الذي �صادفته
�أثناء ترجمة الكتاب).
ْ
طرحت مدي ��ر ُة اجلل�سة،
وح�سب �ألي ��ة النقا�ش
�س� ��ؤال الن ��ادي موجه � ً�ة �أي ��ا ُه للأ�ست ��اذ �ست ��ار
كاوو� ��ش ،ودار ال�س� ��ؤا ُل ح ��ول املوا�ضي ��ع
الغريب ��ة الت ��ي تناولته ��ا فري ��دا كاهل ��و يف
لوحاتها حي ��ث املوا�ضيع الغريب ��ة ،والكائنات
الهجينة والأج ��زاء اجل�سدي ��ة املقتطعة ،وك�أن
هذه املظاهر تتحدى املفاهي ��م الثابتة للجمال،
وتلخ�صت �إجابة الأ�ستاذ �ستار �أن فريدا كاهلو
كان ��ت ا�ستثنائي ��ة وجريئ ��ة ،و�أعماله ��ا عك�ست
الرم ��ز كفن وهذا ماجعل منه ��ا �أيقونة بل ومن
�أ�شهر �شخ�صيات القرن الع�شرين.
ويف �س�ؤال الن ��ادي املوجه �إىل الدكتورة كوثر
جبارة حتدث ��ت مديرة اجلل�س ��ة هيفي املال عن
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة كف � ٍ�ن �أث ��ار اجلد َل ب�ي�ن ُكتاب
و ُنق ��اد ال�شرق والغرب ،هل ه ��و ترجمة حرفية
�أم ال؟ ه ��ل نلم ��حُ في ��ه �سايكولوجي ��ة الكات ��ب
وخيال ��ه؟ وهل ميكن االعتماد على �أدب ال�سرية
الذاتية لفه ��م �شخ�صية الكاتب �أو الفنان؟ و�أين
تكمن ذروة الن�ضج يف ال�سرية الذاتية؟
ويف الفق ��رة اخلا�صة ب�أ�سئل ��ة �أ�صدقاء النادي

واملتابع�ي�ن الأع ��زاء ،وردن ��ا �س�ؤال ع ��ن ق�ضية
تقب ��ل فري ��دا كاهل ��و لذاته ��ا وت�أث�ي�ر ذل ��ك على
�شخ�صيته ��ا و�إبداعه ��ا ،وتلخ� ��ص رد الأ�ست ��اذ
�ست ��ار على هذا ال�س�ؤال ب�أن فريدا قد ّ
تقبلت كل
�أزم ��ات حياته ��ا ومل تنتظ ْر ً
�شفقة م ��ن �أحد ومل
تقب� � ْل �أن تكون مهم�شة و�ضحية وهي قد تقبلت
ً
عاك�سة �شخ�صيته ��ا احلقيقية
نف�سه ��ا كما ه ��ي،
بال تزوير �أو �إ�ضافات.
ويف مداخل� � ٍة هام� � ٍة كان احلدي � ُ�ث ع ��ن نف ��ي
فري ��دا ع ��ن نف�سه ��ا �صف ��ة ال�سريالي ��ة ،لإنه ��ا
الكوابي�س
ر�سم ��ت حياتها كما ه ��ي ،ومل تر�سم
َ
والأح�ل�امَ ،ومتح ��ورت مو�ضوع ��ات لوحاتها
ح ��ول ذاتها ،م�ب�رر ًة ذلك ب�أنه ��ا املو�ضوع الذي
ب�شكل جيد،
تعرفه ٍ
و�أفادن ��ا هنا الأ�ست ��اذ �ستار �أن فريدا كاهلو لو
عا�ش � ْ�ت حياة طبيعية ،حت ��ب وتتزوج وتنجب
�أطف � ً
�اال ،كان ��ت رمب ��ا �سرت�س ��م ب�ش ��كل خمتلف
ْ
متام � ً�ا ،لكن فري ��دا ر�سمت حياته ��ا كماهي ،مع
�إ�ضافة مفردات ت�شكيلي ��ة وبكل الأحوال فريدا
كاهل ��و رف�ض � ْ�ت قولب َة فنه ��ا �ضمن �أي ��ة مدر�سة
فنية معينة.
يف �س� ��ؤال �آخر ع ��ن �سبب اختيار ه ��ذا الكتاب

للمناق�ش ��ة ،وتناول �شخ�صي ��ة ك�شخ�صية فريدا
بالدرا�س ��ة ،تلخ�ص ��ت �إجاب ��ة مدي ��رة اجلل�س ��ة
هيفي املال ،وال�سادة ال�ضي ��وف ب�أنها �شخ�صي ٌة
ملهم� � ٌة للرجال والن�س ��اء ،فالتفا�صي ��ل الغريبة
عن ��د فريدا تله� � ُم كل �إن�س ��ان ،وخا�ص � ً�ة ال�سليم
املُعافى ،علي ��ه �أن ي�ستثم َر احلياة ب�شكل �أف�ضل
و�أ�ش ��ارت الدكت ��ورة كوث ��ر يف رده ��ا ع ��ن هذا
الت�س ��ا�ؤل �أنه ��ا تقر�أُ للمتعة ،وم ��ن ثم �شخ�صية
ك�شخ�صي ��ة فري ��دا كاهل ��و ت�ستوج ��ب الوقوف
عنده ��ا ،ولرمب ��ا يبح � ُ�ث الق � ُ
�ارئ �أحيان � ً�ا ع ��ن
ت�شابهات بينه وبني ال�شخ�صية٠
وتقدي � ً
�را جله� � ِد املرتج ��م العراق ��ي عل ��ي عبد
االمري كانت مداخلته م�سك ختام اجلل�سة:
�إن التعل � َ�ق باحليا ِة وحب الأخرين هما �صفتان
بارزت ��ان يف �شخ�صي ��ة فري ��دا كاهل ��و ،حي ��ث
حمل � ْ�ت �أخر لوح ��ة لها عن ��وان – حتيا احلياة
 ، /وكان جزي� � ُل ال�شك � ِ�ر يف النهاي ��ة للدكتورة
كوث ��ر جب ��ارة والفن ��ان �ستار كاوو� ��ش و�إدارة
أطيب التمنيات
النادي وال�س ��ادة املتابعني ،مع � ِ
مبناق�ش ��ات وم�ش ��اركات جدي ��دة ،نح ��و فع ��ل
القراءة الذي يعك�س ��ه النادي بتوجهه الثقايف
واملعريف ً
دائما٠
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هذا اجلانب من اجلنة
�ص ��درت عن دار املدى الرتجم ��ة العربية لرواية هذا "اجلانب
م ��ن اجلنة" وه ��ي �أوىل روايات الكات ��ب الأمريكي فرن�سي�س
�سكوت فيتزجريالد .ون�شرت يف ع ��ام  ،1920و�أخذ العنوان
م ��ن جملة يف ق�صيدة روبريت ب ��روك ،ويتناول الكتاب حياة
و�أخالق ال�شباب ما بعد احلرب العاملية الأوىل ،بطل الرواية،
�أموري بل�ي�ن ،هو طالب جذاب يف جامع ��ة برين�ستون يحب
الأدب .ت�ستك�ش ��ف الرواي ��ة مو�ض ��وع احل ��ب ال ��ذي ي�شوهه
اجل�ش ��ع واالرتق ��اء االجتماع ��ي ..و�سب ��ق ل ��دار امل ��دى ان
ا�صدرت رواية فيتزجريالد ال�شهرية "غات�سبي العظيم".

�أزم��ة قلبي��ة ت��ودي بحي��اة املخ��رج ال�س��وري ح��امت عل��ي

ح

ول العا

�أفادت م�صادر مقربة من املخرج ال�سوري
الراحل حامت علي �أنه تويف ام�س الثالثاء
�إث� ��ر ت�ع��ر��ض��ه لأزم� ��ة ق�ل�ب�ي��ة ح� ��ادة خ�لال
تواجده بالقاهرة .وبح�سب املعلومات ف�إن
املخرج حامت علي كان يتواجد بالقاهرة
للتح�ضري مل�سل�سل "ال�سفر برلك" والذي
مت ت�أجيله م��ن ال�ع��ام املا�ضي وه��و عمل
عربي �ضخم جد ًا كان من املرجح انطالق
ت�صويره خالل الفرتة القليلة املقبلة ويعد
حامت علي من �أبرز املخرجني العرب حيث
قدم �أعما ًال خالدة يف الدراما العربية ومنها
"الزير �سامل" و"امللك فاروق" وغريهما.
وح� ��امت ع �ل��ي م��ن م��وال �ي��د  ،1962وه��و
ممثل وكاتب وخمرج �سوري ،بد�أ حياته

لم

بالكتابة امل�سرحية وك�ت��اب��ة الن�صو�ص
ال��درام�ي��ة والق�ص�ص الق�صرية ،وتخرج
من املعهد العايل للفنون امل�سرحية بدم�شق
عام .1986
بد�أ م�شواره الفني ممثال مع املخرج هيثم
حقي ،يف م�سل�سل "دائرة النار" (،)1988
ثم توالت م�شاركاته يف الأعمال الدرامية
التي ج�سد فيها �شخ�صيات خمتلفة تتنوع
ما بني الأدوار التاريخية والبدوية و�صوال
�إىل �أمناط خمتلفة ومتناق�ضة من احلياة.
كذلك له لوحات كوميدية مع الفنان ،يا�سر
العظمة.
ك��ذل��ك ع �م��ل ح ��امت ع �ل��ي وراء ال �ك��ام�يرا
خمرجا تلفزيونيا ،حيث قدم ع��ددا كبريا

وفاة م�صمم الأزياء العاملي بيري كاردان عن عمر ناهز  98عام ًا
�أعلنت �أكادميية الفنون الفرن�سية ،وف��اة م�صمم
الأزي� � ��اء ال�ف��رن���س��ي ب �ي�ير ك� � ��اردان ،ح �ي��ث ف��ارق
امل���ص�م��م امل ��ول ��ود مل �ه��اج��ري��ن �إي �ط��ال �ي�ين ورج��ل
الأع�م��ال املعروف عامليا ،احلياة �صباح الثالثاء
يف امل�ست�شفى الأمريكي يف منطقة نويي غرب
العا�صمة الفرن�سية ،عن عمر ناهز  98عاما.
ي�شار �إىل �أن ك� ��اردان الإي �ط��ايل امل��ول��د يف عام
 ،1922م��ن �أب� ��رز م�صممي الأزي � ��اء العامليني،
و�صاحب الإمرباطورية ال�شهرية التي افتتحت لها
فروع ًا يف كثري من املدن حول العامل .ومل تقت�صر
ن�شاطات امل�صمم ال��راح��ل على ع��امل الأزي ��اء ،بل

تو�سعت �إىل جماالت �أخرى.
ا�شتهر ك� ��اردان ب��أ��س�ل��وب��ه املبتكر وت�صميمات
ع�صر الف�ضاء .وهويف�ضل الأ��ش�ك��ال الهند�سية
وال��زخ��ارف ،وغ��ال�ب��ا م��ا يتجاهل �شكل الأن �ث��ى.
ان��ه تخ�ص�ص يف املو�ضات للجن�سني ،و�أحيانا
التجريبية ،ولي�ست دائما عملية .وق��دم "ف�ستان
الفقاعة" يف ع��ام  ،1954كما ع�ين بيري ك��اردان
�سفري النوايا احل�سنة لليون�سكو يف عام .1991
وفى  16ت�شرين االول عام  2009مت تر�شيح بيري
ك��اردان �سفريا للنوايا احل�سنة ملنظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة.

بجعة حزينة توقف حركة القطارات يف �أملانيا
�أوقفت حركة القطارات لنحو �ساعة
من الوقت عند �سكة حديد �أملانية
ب�سبب طائر بجع كان متوقفا عند
ال�سكة بعدما فقد �شريكه يف املكان،

ما ا�ستدعى تدخل عنا�صر الإطفاء رحلة ا�ستك�شافية" ّ
وحطا عند �سكك الأرج ��ح ب�سبب التيار الكهربائي
لإجالئه ،على ما �أعلنت ال�شرطة.
حديد للقطارات ال�سريعة تربط بني يف الأ� �س�لاك الهوائية ،وف��ق �سرد
و�أ�شار بيان ل�شرطة كا�سل �إىل �أن كا�سل وغوتينغن يف و�سط �أملانيا .للوقائع التي ح�صلت يف  23كانون
طائري البجع �ضال طريقهما "خالل وق���د ن �ف��ق �أح� ��د ال �ط��ائ��ري��ن ،على الأول و ُن�شرت تفا�صيلها االثنني.
وب�ع��د ه��ذا ال �ف��راق امل� ��ؤمل ،جل�ست
البجعة الثكلى �إىل جانب �شريكها
ال �ن��اف��ق وت �� �ص��دت ل �ك��ل حم ��اوالت
العاملني يف املكان من �أجل �إبعادها
عن ال�سكك ،فيما ا�ستدعي عنا�صر
�إطفاء م��زودون بتجهيزات خا�صة
ومت �ك �ن��وا م��ن ��س�ح��ب ج�ي�ف��ة طائر
البجع النافق و�إبعاد �شريكه �ساملا
من املوقع.
وق��د �أط�ل��ق الطائر بعد �إغاثته يف
نهر فولدا .وت�سببت هذه احلادثة
بت�أخري ثالثة وع�شرين قطارا لفرتة
ت �ق��رب م��ن خ�م���س�ين دق �ي �ق��ة ،وف��ق
البيان.

من الأفالم التلفزيونية الروائية الطويلة،
وع��ددا من الثالثيات وال�سباعيات ،ويف
مرحلة متقدمة من م�شواره الفني ،قدم
جمموعة هامة من امل�سل�سالت االجتماعية
والتاريخية لعل �أهمها :الزير �سامل ،والذي
يعد نقطة حتول مهمة يف م�سريته.
وق ��د ن���ش��ر جم�م��وع�ت�ين ق�ص�صيتني هما
"ما حدث وما مل يحدث" و"موت مدر�س
التاريخ العجوز" ،وذل��ك بالإ�ضافة �إىل
كتابة �سيناريوهات :فيلم "زائر الليل"
ال��ذي ح�صل م��ن خ�لال��ه على �أول جائزة
ك�م�خ��رج م��ن م�ه��رج��ان ال �ق��اه��رة ل�ل�إذاع��ة
والتلفزيون ،م�سل�سل "القالع" وغريها.
و�أخ� � ��رج ح���امت ع �ل��ي ع� ��ددا ك �ب�ي�را من

امل�سل�سالت ن��ذك��ر منها" :ربيع قرطبة"
(�" ،)2003أحالم كبرية" (،)2004
"التغريبة الفل�سطينية" (" ،)2004امللك
فاروق" (�" ،)2007أوركيديا" (،)2017
"حجر جهنم" (" ،)2017ك�إنه امبارح"
(�" ،)2018أهو ده اللي �صار" (.)2019
وح�صل امل�خ��رج ال��راح��ل على الكثري من
اجل ��وائ ��ز ن��ذك��ر م �ن �ه��ا :ذه �ب �ي��ة م�ه��رج��ان
القاهرة للإعالم العربي لأف�ضل م�سل�سل
ع��ن "امللك فاروق" ،و�أف���ض��ل خم��رج من
مهرجان القاهرة للإعالم العربي عن نف�س
امل�سل�سل ( ،)2007وتنويه خا�ص عن فيلم
الليل الطويل من مهرجان روتردام للفيلم
العربي (.)2009

انتقادات حادة
جلينيفر �أني�ستون
ب�سبب عيد امليالد
تعر�ضت املمثلة الأمريكية ال�شهرية جينيفر
�أني�ستون النتقادات �شديدة بعد ن�شرها
�صورة لزينة �شجرة عيد امليالد اخلا�صة بها
حتمل عبارة "جائحتنا الأوىل  ،"2020يف
�إ�شارة جلائحة فايرو�س كورونا امل�ستجد
التي غزت العامل هذا العام .وبح�سب
�شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية ،فقد
ن�شرت �أني�ستون �صورة على ح�سابها
على "�إن�ستغرام" خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع ،تظهرها وهي حتمل
زينة خ�شبية ل�شجرة عيد امليالد
حمفور عليها عبارة "جائحتنا
الأوىل  ،"2020دون كتابة
�أي تعليق على ال�صورة .وقد
ر�أى البع�ض �أن ما فعلته �أني�ستون
يعترب ا�ستخفافا باجلائحة
و"�إهانة" للأ�شخا�ص الذين فقدوا
�أحباءهم جراء الفايرو�س.
�إال �أن حمبي النجمة
الأمريكية دافعوا عنها
قائلني �إن الأمر ب�سيط وال
ي�ستدعي كل هذا اجلدل،
م�ؤكدين �أن
"العبارة لي�ست
م�سيئة".

االنت�صارالأهم لل�شعوب ال�سعيدة،
مل يكن لل�صواريخ التي تطلق
يف الليل ،ويتم ا�ستنكارها يف
النهار ،وال ل�شعارات "ما ننطيها"،
بل للغة الت�سامح وللتنمية
والإعمار والعمل وال�صدق ،قاد
العجوز كونراد �أديناور بالده
وهو يف �سن الثالثة وال�سبعني
وا�ستطاع خالل �سنوات قليلة
�أن يجعل من �أملانيا املهزومة،
واحدة من �أقوى اقت�صاديات
العامل ..و�أي�ضا من البلدان التي
تعرف معنى الإن�سانية � .ضحت
امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
مب�ستقبلها ال�سيا�سي بعد �أن
جعلت من �أملانيا القوة االقت�صادية
الأوىل يف �أوروبا ،من �أجل �أن
تقف مع املهجّ رين من امل�سلمني
الذين طردتهم بلدانهم "امل�ؤمنة"
وحتت�ضنهم وتوفر لهم الأمان
والعي�ش الكرمي .
بالأم�س �ضربت �أملانيا مثال
بالرحمة حني قام فريق من عنا�صر
ال�شرطة والإنقاذ ب�إيقاف حركة
�أكرث من  20قطار ًا لإنقاذ بجعة
ا�ستقرت على خطوط ال�سكك
احلديدية .رمبا ي�سخر مني
البع�ض ويقول يارجل تتحدث عن
�إنقاذ بجعة ،ونحن قدمنا 700
�شهيد قربانا من �أجل �أن يظهر عادل
عبد املهدي من جديد على �شا�شة
التلفزيون يتحدث عن امل�ؤامرة
الكونية التي حيكت �ضده  ،وعن
املنجزات التي حتققت يف عهده .
الأملان الذين �ساروا ذات يوم خلف
ع�سكري جمنون ا�سمه "�أدولف
هتلر" ،هم �أنف�سهم الذين �ساروا
خلف فيلي برانت الذي اعرتف
ب�أنه عا�ش يف ملج�أ وال يعرف من
هو والده ،لكنه ا�ستطاع �أن ميحو
�آثار املا�ضي والكراهية بني �أبناء
�أملانيا ،ويرفع �شعار "امل�ستقبل
�أو ًال"  .هل �أنا بطران �أحتدث عن
جتارب ال�شعوب التي ال عالقة لها
بتجربتنا الدميقراطية ؟ .نحن
قدّمنا النموذج الأمثل .وقفنا وقفة
رجل واحد من �أجل هيبة الزعماء،
الذين ال يزالون ي�ستنكفون من
�أداء اليمني كنواب ،ويجدون
اجللو�س حتت قبة الربملان �إ�ساءة
ملنجزهم الوطني.
بالأم�س �أي�ضا �ضحك العراقيون،
بعد �أن كان العامل ي�ضحك على ما
يجري يف بالد الرافدين� ،ضحكوا
على بلد يخرج فيه نائب منتخب
ليطالب وب�صفته الر�سمية بعر�ض
موظفني كبار يف وزارة الرتبية
على �أخ�صائي �أمرا�ض نف�سية
وعقلية ،وفات ال�سيد النائب �أننا
وب�سبب برملانه املوقر نعي�ش
�أتع�س ع�صور اجلنون ،بعد �أن
فقدنا الأمل يف الإ�صالح الذي
كان �صرح ًا من خيال فهوى ،مع
االعتذار للراحلة �أم كلثوم ،فال
يليق بها �أن �أ�ضعها �إىل جانب
نواب ي�ستنكفون من الغناء ،لأنه
رج�س من عمل ال�شيطان  ،فيما
�سرقة املال العام رزق حالل.
لي�سمح يل النائب العزيز الذي
�أراه حري�ص ًا ومتحم�س ًا من �أجل
البناء العقلي للمواطن العراقي
 ،ف�إذا كان يفت�ش عن احلقيقة يف
ما جرى من خراب لهذه البالد ،
�أن نذهب نحن ال�شعب وال�سادة
�أع�ضاء جمل�س النواب �إىل
الأخ�صائيني النف�سيني لنعرف من
الذي يحتاج �إىل �أن يعر�ض على
اخ�صائي امرا�ض نف�سية .

بابا نوئيل يف �أهوار النا�صرية لن�شر البهجة
يف نفو�س الأطفال و�إي�صال ر�سالة عن احلرمان
 ذي قار /ح�سني العامل

بالتزامن مع اعياد امليالد
ارتدى النا�شط يف املجال
البيئي رعد حبيب
اال�سدي مالب�س �سانتا
كلوز وتوجه �صوب اطفال
االهوار لن�شر الفرح كما
يفعل العم بابا نوئيل
مع اطفال املعمورة،
�ساعيا من خالل ذلك
لت�سليط ال�ضوء على حجم
احلرمان الذي يعاين منه
�سكان االهوار وال�سيما
االطفال منهم.

واو�ضح اال�سدي الذي يرت�أ�س منظمة
اجلباي� ��ش لل�سياح ��ة البيئية لـ(املدى)
ان "منظمة اجلباي� ��ش وبالتعاون مع
امل�صور �أ�سعد نيازي حاولت ان تزرع
الب�سم ��ة عل ��ى وجوه اطف ��ال االهوار
م ��ن خ�ل�ال توزي ��ع الهداي ��ا وااللعاب
ع�ب�ر �شخ�صي ��ة باب ��ا نوئي ��ل ال ��ذي
يزور اه ��وار النا�صري ��ة لأول مرة"،
وا�ضاف "ان الهدف من هذه املبادرة
هو ار�سال ر�سالة مزدوجة مفادها ان
اطفال االهوار ي�ستحقون الفرح وان
احلرم ��ان ونق� ��ص اخلدم ��ات ال يليق
ب�سكان االهوار الذين ميثلون االمتداد
احلقيقي للح�ضارة ال�سومرية".
وا�ش ��ار اال�سدي ال ��ذي قام ب ��دور بابا
نوئي ��ل اىل ان "اطف ��ال االه ��وار م ��ا
زال ��وا يواجهون جملة م ��ن التحديات
التي حترمهم م ��ن التمتع بطفولتهم"،
مبينا ان "واق ��ع االهوار يفتقر للكثري

م ��ن اخلدم ��ات البلدي ��ة
وال�صحي ��ة والتعليمي ��ة وه ��ذا ما اخذ
ينعك� ��س �سلب ��ا عل ��ى حي ��اة االطف ��ال
وا�سرهم".
وا�ش ��ار رئي� ��س منظم ��ة اجلباي� ��ش
لل�سياح ��ة البيئي ��ة اىل ان "االمي ��ة
بات ��ت تنت�ش ��ر ب�ي�ن اع ��داد كب�ي�رة من
�س ��كان االه ��وار وخا�ص ��ة م ��ن هم يف

�س ��ن الدرا�س ��ة" ،مبين ��ا ان "االطف ��ال
الذين يعي�ش ��ون يف بيئة قا�سية كبيئة
االه ��وار غالبا م ��ا ُيرغم ��ون على ترك
مقاع ��د الدرا�س ��ة ويج ��دون انف�سه ��م
مبواجه ��ة اعم ��ال ال تتنا�س ��ب م ��ع
اعمارهم".

واو�ض ��ح اال�س ��دي ان "ه� ��ؤالء
االطف ��ال يغ ��ادرون طفولته ��م مبك ��را
�أو ال يعي�شونه ��ا ا�ص�ل�ا نتيج ��ة الفق ��ر
واحلرم ��ان" ،واردف "له ��ذا حاولن ��ا
ان ن ��زرع الب�سم ��ة عل ��ى وجوههم ولو
للحظ ��ات م ��ن خ�ل�ال توزي ��ع بع� ��ض

الهدايا الب�سيطة ".
وتاب ��ع رئي� ��س منظم ��ة اجلباي� ��ش
لل�سياحة البيئي ��ة ان "م�شكلة االهوار
بات ��ت م�ستع�صي ��ة نتيج ��ة الف�س ��اد
امل ��ايل واالداري و�سيط ��رت املافي ��ات
ال�سيا�سي ��ة واالح ��زاب" ،مبين ��ا ان

"االموال الت ��ي جرى تخ�صي�صها يف
االع ��وام ال�سابق ��ة لاله ��وار كان ميكن
ان جتعله ��ا ب�أبهى �صورة غري ان �سوء
االدارة وه ��در ونهب امل ��ال العام حاال
دون ذل ��ك وجعاله ��ا به ��ذه ال�ص ��ورة
البائ�سة التي هي عليها االن".
وت�ش ��كل الأه ��وار خم� ��س م�ساح ��ة
حمافظ ��ة ذي ق ��ار وه ��ي تت ��وزع على
ع�ش ��ر وح ��دات �إداري ��ة م ��ن �أ�ص ��ل 20
ت�ضمه ��ا املحافظ ��ة� ،إذ تق ��در م�ساح ��ة
�أه ��وار النا�صرية قب ��ل جتفيفها مطلع
ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،مبلي ��ون
و� 48أل ��ف دومن ،يف ح�ي�ن تبل ��غ
امل�ساحة التي �أعي ��د غمرها باملياه بعد
ع ��ام  2003نحو  50باملئ ��ة من جممل
امل�ساح ��ة الكلية لأه ��وار النا�صرية �إال
�أن ه ��ذه امل�ساحة املغم ��ورة �سرعان ما
تتقل� ��ص ب�ص ��ورة كبرية بع ��د كل �أزمة
مي ��اه مت ��ر به ��ا الب�ل�اد وه ��و م ��ا يعيد
ال�سكان املحلي�ي�ن اىل املربع االول من
الفقر والب�ؤ�س واحلرمان.

