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الف�صيل تجوّل بال�سالح المتو�سط والحكومة تعول على "الحوار الوطني"

ا�ستعرا�ض "ربع اهلل" يظهر االنق�سام
داخل هيئة الح�شد
 بغداد /متيم احل�سن
اكد ا�س ��تعرا�ض امل�سلحني يف بغداد الذي تبنته
حرك ��ة تطلق على نف�س ��ها "ربع الله" ا�س ��تمرار
االنق�سام داخل هيئة احل�شد ال�شعبي ،الذي بد�أ
قبل نحو � 6سنوات.
ونفت الهيئة انتماء اجلماعات التي ا�ستعر�ضت
با�س ��لحة متو�سطة و�س ��ط العا�ص ��مة اخلمي�س
املا�ضي لها ،بينما كانت لوحات بع�ض العجالت
الت ��ي ا�س ��تخدمت يف العر� ��ض تدل عل ��ى عك�س
ذلك.
كما ف�ضح اال�ستعرا�ض اجلهات التي تقف وراء
الهجم ��ات امل�س ��لحة التي طالت مق ��رات احزاب

وحمط ��ات ف�ض ��ائية ،وعالقته ��ا ببع� ��ض القوى
ال�سيا�سية.
ورغ ��م كل تل ��ك اال�ش ��ارات اال ان احلكوم ��ة
متم�س ��كة على مايبدو بـ"احل ��وار الوطني" وال
نية لها باملواجهة.
واع�ت�رف اب ��و علي الع�س ��كري ،وه ��و املتحدث
با�س ��م كتائب حزب الله -احد ف�ص ��ائل احل�ش ��د
ال�شعبي -ان القوات التي ا�ستعر�ضت يف بغداد
نه ��ار اخلمي� ��س تابع ��ة للكتائب لكن "م�س ��ارها
تغري".
وق ��ال الع�س ��كري يف تغريدة عل ��ى تويرت ام�س
ان ��ه "مت نقل ق ��وات من احل�ش ��د ال�ش ��عبي التي
ن�ش ��رف على �إدارته ��ا ودعمها �إىل �أح ��د �أطراف

نادية هناوي تكتب عن نوال
ال�سعداوي� :أمثولة فريدة
للعقل العربي الن�سوي
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بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذا النق ��ل روتين ��ي ،وال يحتاج
للتن�س ��يق مع �أي جهة ،وب�سبب بع�ض العوامل
الأمني ��ة والفنية تغري م�س ��ار الرتل �إىل و�س ��ط
العا�ص ��مة ،يف �إ�شارة لال�ستعرا�ض الذي �أجرته
حركة ربع الله".
وتابع الع�س ��كري �أن "بع�ض ال�شباب املتحم�س
ا�س ��تثمر هذا امل�س ��ار ليعربوا ع ��ن مطالب حقة،
لكن بطريقة غري مقبولة لنا".
و�أكد �أن "مفهوم �ض ��بط ال�س�ل�اح ف�إن مت ،فيجب
�أن ي�س ��ري على اجلميع دون ا�ستثناء( ،القوات
الأجنبية بالعراق)".
 التفا�صيل �ص3
�شاكر االنباري يكتب:

حرا�س املياه ..التحديق
يف الهاوية العراقية
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�صاحب ب�سطة يف �شارع املتنبي يعر�ض الكتب رغم حظر التجوال  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

البنك املركزي� :سعر �صرف
الربملان يقرتب من موعد �إقرار قانون املوازنة ويتنا�سى اخلالفات
الدوالر احلايل حقق
مكا�سب كبرية
ترجيحات بني الت�أجيل �أو مترير املواد املتفق عليها فقط
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
حتدث البنك املركزي عما �أ�س ��ماها "مكت�سبات كبرية" ،حققها �سعر ال�صرف
اجلدي ��د ال ��ذي �أقره يف كانون الأول املا�ض ��ي .و�أكد �إح�س ��ان �ش ��مران نائب
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي �أن �س ��عر ال�ص ��رف اجلدي ��د قد حق ��ق جمموعة من
املكت�سبات .وك�ش ��ف �شمران عن هذه املكت�سبات قائال" :البنك املركزي يرى
�أن ال�س ��عر اجلديد حقق مكت�س ��بات كبرية� ،أولها تعزيز التناف�س ��ية ل�ص ��الح
املنتجات الوطنية زراعية كانت �أم �ص ��ناعية" .و�أ�ضاف نائب حمافظ البنك
املركزي العراقي؛ �أن �س ��عر ال�صرف اجلديد حقق كذلك "تعزيز مورد املالية
العامة ،الذي ميثل هدفا �آخر للقرار" على حد قوله .و�ش ��دد امل�س� ��ؤول املايل
العراق ��ي عل ��ى �أن "البنك ينتهج �سيا�س ��ة هادئة يف الق�ض ��ايا التي يتداولها
النا�س من زوايا نظرها ،وال يدخل يف النقا�شات التي ت�ؤثر على التوقعات".
 التفا�صيل �ص3

حت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة ال يوجد اتف ��اق بني
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية عل ��ى متري ��ر م�ش ��روع
قانون املوازنة االحتادية يف جل�سة الأحد
ب�س ��بب اخلالفات القائم ��ة على الكثري من
بن ��ود وفق ��رات القان ��ون يف مقدمته ��ا
ح�ص ��ة االقليم و�س ��عر بيع الدوالر وملف
التعيينات.

وت�ش�ي�ر االحتم ��االت ال ��واردة م ��ن داخل
جمل� ��س الن ��واب �إىل ارجاء عقد اجلل�س ��ة
�إىل ي ��وم �آخ ��ر خ�ل�ال اال�س ��بوع اجلاري
ومن ��ح الق ��وى املختلف ��ة فر�ص ��ة اخ�ي�رة
للتو�ص ��ل �إىل ح ��ل خلالفاته ��ا وبعك�س ��ه
�سيم�ض ��ي الربمل ��ان بتمري ��ر املوازن ��ة
باالغلبية.
ويذكر مازن الفيلي ،ع�ضو جلنة االقت�صاد
واال�س ��تثمار الربملاني ��ة يف حدي ��ث م ��ع

راتب بيل الأغلى
قيمة يف مناف�سات
الربميرليغ
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(امل ��دى) ان "م ��ن املفرت� ��ض عق ��د جل�س ��ة
للربمل ��ان يف متام ال�س ��اعة الواح ��دة بعد
ظهر يوم ال�س ��بت لتمرير م�ش ��روع قانون
املوازنة االحتادية لعام  ،"2021م�ض ��يفا
�أن "االجتماع ��ات التي جت ��ري يف الغالب
قبل بدء اجلل�س ��ة هي من ت�ؤخر تنظيم او
عقد جل�س ��ات الربملان للنظر بهكذا ق�ضايا
مف�صلية".
كانت رئا�سة جمل�س النواب قررت ت�أجيل

الت�ص ��ويت على قانون املوازنة اىل اليوم
ال�س ��بت بعد انهيار االتف ��اق املبدئي الذي
�أعل ��ن عنه يف ي ��وم اجلمعة قبل املا�ض ��ية
ب�ي�ن الأط ��راف ال�ش ��يعية ووف ��د �إقلي ��م
كرد�ستان ب�ش�أن مترير م�شروع املوازنة.
وي�ؤك ��د الفيل ��ي �أن "اخلالف ��ات مازال ��ت
موج ��ودة بني الفرقاء مل ت�ص ��ل �إىل اتفاق
حللها من اجل عر� ��ض قانون املوازنة يف
اق ��رب جل�س ��ة" ،منوه ��ا �إىل �أن "النق ��اط

ر�شيد اخليون يكتب 7 :القوة اجلوية يق�صي النجف
َ
ارابي ..يومياته بني
الف ِ
من بطولة ك�أ�س العراق
َّ
العراق وال�شام
ِ

�شرطة ذي قار :كثافة النريان متنع قوات االمن من التدخل

نحو  10نزاعات ع�شائرية يف ذي قار �شهري ًا واغلب ال�ضحايا من الن�ساء والأطفال
 ذي قار /ح�سني العامل
ك�شف م�س�ؤول امني يف قيادة �شرطة ذي قار ،عن ان 5
اىل  10نزاعات ع�شائرية حتدث �شهريا يف املحافظة،
فيما معظم �ضحاياها من الن�ساء والأطفال.
اال�س ��بوع املن�ص ��رم �س ��قط  3قتل ��ى و 15جريح ��ا
وحرق ��ت عدد م ��ن الدور ال�س ��كنية يف ثالثة نزاعات.
و�أفاد �شهود عيان بان حادثا �آخر قامت خالله ح�شود
م ��ن ابن ��اء الع�ش ��ائر بقطع طري ��ق نا�ص ��رية – بغداد

احتجاجا على �ص ��دور مذكرة قب�ض بحق احد �شيوخ
الع�شائر.
ويقول مدير ق�س ��م �إعالم قيادة �شرطة ذي قار العميد
احلقوق ��ي ف�ؤاد ك ��رمي لـ(املدى) �إن "مع ��دل النزاعات
الع�ش ��ائرية يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ي�ت�راوح م ��ا بني 5
اىل  10نزاعات يف ال�ش ��هر الواحد" ،مبينا ان "عددا
غري قليل من �ضحايا النزاعات الع�شائرية هم من بني
االطفال والن�ساء ناهيك عن اخل�سائر املادية الناجمة
ع ��ن ردود الفع ��ل االنتقامية كحرق ال ��دور واملركبات

حمودي رئي�س ًا لوالية ثالثة
وانتخابات الأوملبية ُتنذر ب�أزمة جديدة
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
و�ض ��ع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العام ��ة للجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة �أنف�س ��هم يف ورط ��ة
كبرية عق ��ب جمريات م�ؤمتره ��م التكميلي
ال ��ذي ج ��رى يوم ��ي اخلمي� ��س واجلمعة،
اخلام�س والع�شرين وال�ساد�س والع�شرين
من �آذار اجلاري ،يف فندق املن�ص ��ور ميليا
بالعا�ص ��مة بغداد ،بعدما �س ��ايروا قرارات
�أع�ض ��اء جلنت ��ي الثالثية والق�ض ��ائية قبل
و�أثن ��اء امل�ؤمتري ��ن� ،أدّت اىل ا�س ��تبعاد ث ّلة
من ّ
املر�شحني ،وان�س ��حاب �آخرين وتقدمي
البع�ض طعون ًا مبا�شرة �ستوثق باعرتا�ض
ر�س ��مي وتر�س ��ل اىل اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الدولي ��ة ع�ب�ر احتاداتهم ،ما تن ��ذر العملية
برمّته ��ا اىل �أزم ��ة جديدة ذات �ص ��لة مبلف
الأوملبية املُجمّد منذ �شباط عام !2019
بداية ،عمدت اللجنة امل�ش ��رفة على امل�ؤمتر

التكميل ��ي ع ��دم دخ ��ول ممثل ��ي و�س ��ائل
الإع�ل�ام املختلف ��ة داخ ��ل قاع ��ة االق�ت�راع
لأ�س ��باب غام�ض ��ة ،و�أقت�ص ��ر ت�س ��ريب
املعلوم ��ات �إليه ��م ع ��ن طري ��ق م�ص ��ادر
موثوق ��ة لغر�ض نق ��ل النتائ ��ج �أوّ ًال ب�أوّ ل،
م ��ع م ��ا ُي ّت َخذ من �إج ��راءات مث�ي�رة للجدل
ال�س ��يما �أثن ��اء انتخاب خم�س ��ة ّ
مر�ش ��حني
ع�ب�ر ناف ��ذة (ال�شخ�ص ��يات املمي ��زة) وقبل
ذلك �ش ��هد امل�ؤمتر ان�س ��حاب عدد غري قليل
ممّن تقدّموا للمناف�سة على مقاعد اجلمعية
العمومي ��ة التكميلي ��ة �أو منا�ص ��ب املكت ��ب
التنفي ��ذي وهُ ��م �:إياد بني ��ان ،وعبدالكرمي
جا�سم الب�صري ،و�صباح الكناين ،و�إميان
�ص ��بيح ،وخمل� ��ص ح�س ��ن حي ��در ،وكمال
عبدو مه ��دي ،وعقيل عبد ال ��رزاق ،ور�ؤى
زه�ي�ر ،وط ��ارق ح�س ��ن �إرزوق ��ي ولي ��ث
ح�سني.
 التفا�صيل �ص5

واحلق ��ول الزراعية وغريها من املمتلكات التي تعود
لأطراف النزاع".
وت�ش�ي�ر احدى الن�س ��اء وهي ت�ص ��ف حالة انقاذ عدد
م ��ن الن�س ��اء واالطفال عن ��د حرق  3من ��ازل يف نزاع
ع�ش ��ائري اندلع م�ؤخرا يف ناحية اور ( 10كم �ش ��رق
النا�ص ��رية) ان "الن�ي�ران اندلع ��ت م ��ن كل جانب يف
ال ��دور امل�س ��تهدفة م ��ن قب ��ل م�س ��لحي الع�ش ��ائر وقد
كان ��ت العوائ ��ل يف داخل تل ��ك الدور" .وا�ض ��افت ان
"اجلريان مل يتمكنوا من انقاذ الن�ساء واالطفال اال

اخلالفية تتمثل يف ح�صة �إقليم كرد�ستان
من املوازنة وحتديد �سعر ال�صرف".
وتدور اخلالفات بني االطراف ال�سيا�سية
ح ��ول ن� ��ص االتف ��اق النفطي امل�ب�رم بني
احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�س ��تان يف �ش ��هر كانون االول املا�ضي
امل ��درج يف امل ��ادة  11من م�ش ��روع قانون
املوازنة االحتادية.
 التفا�صيل �ص2

بعد ان جل�أوا اىل ك�سر النوافذ واخراجهم منها".
ويق ��ول مدي ��ر ق�س ��م �إعالم قي ��ادة �ش ��رطة ذي قار عن
الن ��زاع الع�ش ��ائري املذك ��ور �إن "احل�ص ��يلة االولي ��ة
للنزاع الع�ش ��ائري احلا�ص ��ل بني ع�ش�ي�رتي ال�س ��ادة
والغ ��زي يف ح ��ي البق ��اع بناحي ��ة اور بلغ ��ت قتيلني
و 8جرح ��ى وحرق  3دور" ،مبين ��ا ان "تبادل اطالق
النار بني الع�شريتني توا�صل لعدة �ساعات ومبختلف
انواع الأ�سلحة".
 التفا�صيل �ص4

ّ
غطت حاجة املحافظة من الثـروة احليوانية

 بغداد /حيدر مدلول

�أق�صى فريق القوة اجلوية لكرة القدم
�ضيف ��ه فري ��ق النج ��ف لكرة الق ��دم من
بطولة ك�أ�س الع ��راق للمو�سم -2020
 2021ب ��ركالت الرتجي ��ح ()3-4
بع ��د انتهاء الوق ��ت اال�صل ��ي بالتعادل
ال�سلب ��ي يف املواجه ��ة الناري ��ة الت ��ي
ج ��رت بينهم ��ا ع�ص ��ر �أم� ��س اجلمع ��ة
و�أداره ��ا احلك ��م هيث ��م حمم ��د عل ��ي
عل ��ى ملع ��ب التاج ��ي الريا�ض ��ي يف
العا�صمة بغداد بخت ��ام مناف�سات دور
ثم ��ن النهائي ب ��دون تواجد اجلماهري
عل ��ى املدرج ��ات تنفي ��ذا للربوتوك ��ول
الطب ��ي ال�ش ��امل ال ��ذي مت توزيعه من
قب ��ل جلن ��ة امل�س ��ابقات املركزي ��ة يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحتاد ك ��رة القدم
على الإدارات امل�ش ��اركة فرقها الكروية
يف امل�س ��ابقات املحلي ��ة للحف ��اظ عل ��ى
�صحة و�سالمة اجلميع يف ظل انت�شار
وتف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا امل�س ��تجد

(كوفيد.) 19-
و�س ��يلعب فري ��ق القوة اجلوي ��ة لكرة
الق ��دم �ض ��من دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن
البطول ��ة �أم ��ام م�ض ��يفه فري ��ق زاخ ��و
لك ��رة الق ��دم يف موعد �س ��يتم حتديده
يف وق ��ت الح ��ق بع ��د اعتب ��ار االخ�ي�ر
فائ ��زا بنتيج ��ة ثالثة �أه ��داف مقابل ال
�ش ��يء على �ض ��يفه فري ��ق ال�ص ��ناعات
الكهربائي ��ة لكرة القدم الذي تخلف عن
اللقاء الذي كان من املقرر ان يجمعهما
عل ��ى ملع ��ب زاخ ��و ال ��دويل مبحافظة
دهوك يف �إقليم كرد�س ��تان يف ال�س ��اعة
الثالث ��ة ع�ص ��ر �أم� ��س اجلمع ��ة �ض ��من
دور ثم ��ن النهائ ��ي فيم ��ا جن ��ح فري ��ق
الكرخ لكرة القدم يف التغلب ب�صعوبة
بالغة على فريق ال�ش ��رقاط لكرة القدم
بهدف نظيف حم ��ل توقيع الالعب عبد
الرزاق قا�س ��م كعده يف الدقيقة الثالثة
واالربعني من املباراة التي �أقيمت على
ملع ��ب ال�س ��احر �أحمد را�ض ��ي ليواجه
فريق نفط الب�صرة لكرة القدم.

وا�سط �أنتجت �أكرث من مليار بي�ضة طعام و� 13ألف
طن من الأ�سماك خالل 2020

مديرية الدفاع تتحدث عن حرائق الأ�سواق
وال تنفي فر�ضية "احلوادث املفتعلة"

وتقدمي كل الت�سهيالت لأ�صحاب امل�شاريع
واملرب�ي�ن مب ��ا ميكنه ��م م ��ن رف ��ع معدالت
االنتاج مل�شاريعهم املختلفة".
و�أو�ض ��ح �أن "قط ��اع ال�ث�روة احليواني ��ة
ينق�س ��م اىل ثالث ��ة اجتاه ��ات م ��ن حي ��ث
االنت ��اج ه ��ي م�ش ��اريع الدواج ��ن والت ��ي
ت�ش ��مل حق ��ول انت ��اج بي� ��ض املائ ��دة
واملفاق�س وحقول دجاج اللحم واالمهات،
والق�سم الآخر هو اال�سماك ويعنى برتبية
اال�سماك �ضمن مفاق�س و�أحوا�ض الرتبية
املعتم ��دة (طيني ��ة ،عائم ��ة ،مغلق ��ة) ،فيما
يك ��ون الق�س ��م الثالث هو ق�س ��م املجرتات
وي�ش ��مل الأغن ��ام واملاع ��ز واالبق ��ار
واجلامو�س �إ�ضافة اىل االبل".
 التفا�صيل �ص4

�أك ��دت مديرية الدفاع املدين� ،أم�س اجلمعة� ،أن حوادث احلرائق التي �ش ��هدتها
بع�ض الأ�سواق ،ومنها حريق يوم �أم�س يف �سوق حي العامل ال�شعبي عر�ضية
وغ�ي�ر مفتعل ��ة .وق ��ال مدير الدفاع امل ��دين كاظم �س ��لمان بوهان� ،إن ��ه "ال ينفي
فر�ضية العمد يف بع�ض احلوادث ب�شكل عام لكنه ال مييل اىل هذه الفر�ضية يف
احلرائق التي ح�ص ��لت بالأ�سواق م�ؤخر ًا" ،مو�ضح ًا �أن "هذه احلرائق ح�صلت
يف وقت ال�ص ��باح �س ��واء يف حريق �س ��وق الكرادة �أو حريق �سوق حي العامل
وجميع �أ�ص ��حاب املحال هم متواجدون ومن غري املعقول �أن تقوم جهة بحرق
الأ�س ��واق �أمام النا�س وب�ش ��كل وا�ضح و�أنه لو كانت هذه احلرائق مفتعلة لكان
حدوثها مت يف وقت مت�أخر من الليل ،ولي�س على مر�أى وم�سمع اجلميع".
و�أ�ضاف �أن "معظم الأ�سواق التي تنت�شر يف بغداد ويف املحافظات م�صنعة من
مادة (ال�س ��ندويج بنل) �أو (اجلينكو) ومبنية بطريقة ع�شوائية وغري نظامية،
وهذه املواد التي �صنعت منها الأ�سواق قابلة لال�شتعال ب�شكل �سريع".
 التفا�صيل �ص2

 وا�سط /جبار بچاي
حقق قطاع الرثوة احليوانية يف حمافظة
وا�س ��ط مع ��دالت انتاج عالية خ�ل�ال العام
املا�ض ��ي م ��ن بي� ��ض املائ ��دة واال�س ��ماك
والدجاج غطت حاجة املحافظة وت�سويق
الفائ�ض اىل املحافظ ��ات االخرى ،بعد �أن
و�ص ��ل انت ��اج البي�ض اىل �أكرث م ��ن مليار
بي�ض ��ة وقرابة خم�سة ماليني فروجة حلم
م ��ع �أكرث م ��ن � 13أل ��ف طن من اال�س ��ماك،
فيم ��ا زاد ع ��دد احليوان ��ات املجرتة بنحو
� 173أل ��ف ر�أ� ��س يف ال�س ��نوات الع�ش ��ر
االخرية.
واعت�ب�ر خمت�ص ��ون بالإنت ��اج احليواين
�أن الطف ��رات الكب�ي�رة يف االنت ��اج جاءت

نتيج ��ة اعتم ��اد برام ��ج علمي ��ة ومتابع ��ة
ميداني ��ة اتبعتها الكوادر املتخ�ص�ص ��ة يف
ق�سم الرثوة احليوانية مبديرية الزراعية
واعتم ��اد برام ��ج تدريبي ��ة وار�ش ��ادية
للمربني و�أ�صحاب امل�شاريع الذين طالبوا
ب�ض ��رورة حت�س�ي�ن الدع ��م املق ��دم لهم من
خ�ل�ال من ��ح ال�س ��لف والقرو� ��ض وزيادة
كميات االعالف وخف�ض ا�س ��عارها �إ�ضافة
اىل �إيقاف اال�س ��ترياد الع�ش ��وائي خا�صة
للبي�ض والدجاج واال�سماك .
وقال وكيل مدير ق�س ��م الرثوة احليوانية
يف دائ ��رة �ص ��حة وا�س ��ط عدنان ح�س�ي�ن
عبرية لـ(املدى) �إن "الق�س ��م هو ار�ش ��ادي
و�إداري وفن ��ي ويق ��وم مبه ��ام متابع ��ة
�ش� ��ؤون ال�ث�روة احليواني ��ة يف املحافظة

 بغداد /املدى

سياسة
ترجيحات بين الت�أجيل �أو تمرير
المواد المتفق عليها فقط
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الربملان يقرتب من موعد �إقرار قانون املوازنة ويتنا�سى اخلالفات

 بغداد /المدى

حتى هذه اللحظة ال يوجد
اتفاق بين الكتل ال�سيا�سية
على تمرير م�شروع قانون
الموازنة االتحادية في
جل�سة ال�سبت ب�سبب
الخالفات القائمة على
الكثير من بنود وفقرات
القانون في مقدمتها ح�صة
االقليم و�سعر بيع الدوالر
وملف التعيينات.
وت�شير االحتماالت الواردة
من داخل مجل�س النواب �إلى
ارجاء عقد الجل�سة �إلى يوم
�آخر خالل اال�سبوع الجاري
ومنح القوى المختلفة
فر�صة اخيرة للتو�صل �إلى
حل لخالفاتها وبعك�سه
�سيم�ضي البرلمان بتمرير
الموازنة باالغلبية.

ويذك ��ر م ��ازن الفيل ��ي ،ع�ض ��و لجن ��ة
االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار البرلماني ��ة ف ��ي
حدي ��ث م ��ع (المدى) ان "م ��ن المفتر�ض
عق ��د جل�س ��ة للبرلم ��ان في تم ��ام ال�ساعة
الواح ��دة بع ��د ظهر يوم ال�سب ��ت لتمرير
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة
لع ��ام  ،"2021م�ضيف ��ا �أن "االجتماعات
الت ��ي تجري في الغالب قبل بدء الجل�سة
ه ��ي م ��ن ت�ؤخر تنظي ��م او عق ��د جل�سات
البرلمان للنظر بهكذا ق�ضايا مف�صلية".
كان ��ت رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب ق ��ررت
ت�أجي ��ل الت�صويت عل ��ى قانون الموازنة
ال ��ى الي ��وم ال�سبت بع ��د انهي ��ار االتفاق
المبدئي الذي �أعلن عنه في يوم الجمعة
قب ��ل الما�ضي ��ة بي ��ن الأط ��راف ال�شيعية
ووف ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان ب�ش� ��أن تمري ��ر
م�شروع الموازنة.
وي�ؤك ��د الفيل ��ي �أن "الخالف ��ات مازال ��ت
موج ��ودة بي ��ن الفرق ��اء ل ��م ت�ص ��ل �إل ��ى

اتف ��اق لحله ��ا م ��ن اج ��ل عر� ��ض قان ��ون
الموازن ��ة في اقرب جل�س ��ة" ،منوها �إلى
�أن "النق ��اط الخالفي ��ة تتمث ��ل في ح�صة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان من الموازن ��ة وتحديد
�سعر ال�صرف".
وت ��دور الخالف ��ات بي ��ن االط ��راف
ال�سيا�سي ��ة ح ��ول ن�ص االتف ��اق النفطي
المب ��رم بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
وحكومة �إقليم كرد�ستان في �شهر كانون
االول الما�ضي المدرج في المادة  11من
م�شروع قانون الموازنة االتحادية.
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "مو�ض ��وع عر� ��ض
الموازن ��ة وتمريرها في جل�س ��ة ال�سبت
ام ��ر مره ��ون باالجتماع ��ات والنقا�شات
الجارية بي ��ن الكتل ال�سيا�سية" ،متوقعا
"عق ��د الجل�سة لتمري ��ر النقاط والمواد
المتفق عليها مع ارجاء المواد الخالفية

�إل ��ى جل�س ��ات برلماني ��ة المقبل ��ة لحي ��ن
التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أنها".
وكان ��ت كتلة الفت ��ح النيابية ق ��د طالبت
الحكوم ��ة ب�إرج ��اع �سع ��ر ال�ص ��رف �إلى
ال�سع ��ر القديم  1190دين ��ارا ،م�ؤكدة �أن
المت�ض ��رر الوحيد من ال�سعر الحالي هو
المواطن الب�سيط والفقير.
وي�ؤك ��د النائب عن كتل ��ة النهج النيابية
�أن "اع�ض ��اء مجل�س الن ��واب يتداولون
فك ��رة عقد جل�سة ال�سب ��ت لتمرير المواد
المتف ��ق عليها وارجاء الم ��واد الخالفية
�إلى جل�سة قريبة لتمريرها".
م ��ن جهت ��ه ي�ؤكد �صب ��اح طلوب ��ي ع�ضو
لجن ��ة النزاه ��ة البرلماني ��ة �أن ��ه "حت ��ى
ه ��ذه اللحظ ��ة ال يوج ��د اتف ��اق �سيا�سي
على تمري ��ر قانون الموازن ��ة االتحادية
ف ��ي جل�س ��ة ال�سب ��ت" ،م�ش ��ددا عل ��ى ان

"الخالف ��ات مع الق ��وى الكردية مازالت
معق ��دة وا�ضاف ��ة �إل ��ى مطال ��ب بع� ��ض
االحزاب اي�ض ��ا لم تحل وال توجد نتائج
متقدمة".
وتقت ��رح الق ��وى ال�شيعية �إلغ ��اء الفقرة
�أوال م ��ن الم ��ادة ( )١١الت ��ي تحت�س ��ب
م�ستحق ��ات �إقلي ��م كرد�ست ��ان لل�سن ��وات
ال�سابقة من � ٢٠١٤إلى  ٢٠١٩على الرغم
من عدم ت�سليمه الإيرادات النفطية وغير
النفطية و�إلزام الإقليم بت�سليم � ٤٦٠ألف
برمي ��ل يومي ��ا �إل ��ى �شركة �سوم ��و وفي
حال ��ة عدم التزام الإقلي ��م ال ت�سدد نفقات
الإقلي ��م ويتحمل المخالف له ��ذا الن�ص،
الم�س�ؤولية القانونية.
اال �أن الق ��وى الكرد�ستاني ��ة ترف�ض هذا
المقترح وت�ص ��ر على �ض ��رورة االلتزام
باالتف ��اق النفط ��ي الموقع م ��ع الحكومة

والذي يق�ضي بت�سلي ��م � 250ألف برميل
وتثبيته في الموازنة مع ت�سوية االموال
المترتبة بذمة الحكومة من العام 2014
وحتى العام .2019
وي�ضيف طلوبي ف ��ي ت�صريح لـ(المدى)
ان "ل ��كل ح ��زب تمثي�ل�ا داخ ��ل اللجن ��ة
المالية المعنية بمراجعة وتعديل قانون
الموازنة االتحادية ،وبالتالي اين كانت
ه ��ذه االحزاب لم ��اذا لم ت�ضم ��ن مطالبها
ومالحظاته ��ا ف ��ي الموازن ��ة ع ��ن طريق
ممثليها؟".
وي�شي ��ر �إل ��ى �أن "ادراج الموازن ��ة على
جدول اعمال جل�سة ال�سبت متوقف على
االتف ��اق ال ��ذي قد يح�صل ف ��ي اية لحظة
ممكنة بين الفرقاء ال�سيا�سيين" ،م�ؤكدا
ان "الح ��راك البرلمان ��ي وال�سيا�س ��ي
�سيبقى م�ستمرا لحين االتفاق".

مديرية الدفاع املدين تتحدث عن حرائق الأ�سواق وال تنفي
فر�ضية "احلوادث املفتعلة"
 بغداد /المدى
�أك ��دت مديرية الدفاع المدني� ،أم�س الجمعة،
�أن ح ��وادث الحرائ ��ق الت ��ي �شهدته ��ا بع�ض
الأ�سواق ،ومنه ��ا حريق يوم �أم�س في �سوق
حي العامل ال�شعبي عر�ضية وغير مفتعلة.
وق ��ال مدي ��ر الدف ��اع المدن ��ي كاظ ��م �سلم ��ان
بوه ��ان� ،إن ��ه "ال ينف ��ي فر�ضي ��ة العم ��د ف ��ي
بع� ��ض الحوادث ب�شكل عام لكنه ال يميل الى
ه ��ذه الفر�ضي ��ة ف ��ي الحرائق الت ��ي ح�صلت
بالأ�س ��واق م�ؤخ ��ر ًا" ،مو�ضح� � ًا �أن "ه ��ذه
الحرائ ��ق ح�صلت ف ��ي وقت ال�صب ��اح �سواء
ف ��ي حريق �س ��وق الك ��رادة �أو حري ��ق �سوق
ح ��ي العام ��ل وجمي ��ع �أ�صحاب المح ��ال هم

متواج ��دون ومن غير المعقول �أن تقوم جهة
بحرق الأ�س ��واق �أمام النا�س وب�شكل وا�ضح
و�أن ��ه لو كان ��ت ه ��ذه الحرائق مفتعل ��ة لكان
حدوثه ��ا تم في وقت مت�أخر من الليل ،ولي�س
على مر�أى وم�سمع الجميع".
و�أ�ض ��اف �أن "معظ ��م الأ�سواق الت ��ي تنت�شر
ف ��ي بغ ��داد وف ��ي المحافظ ��ات م�صنع ��ة م ��ن
م ��ادة (ال�سندوي ��ج بن ��ل) �أو (الجينك ��و)
ومبني ��ة بطريق ��ة ع�شوائي ��ة وغي ��ر نظامية،
وه ��ذه الم ��واد الت ��ي �صنعت منه ��ا الأ�سواق
قابلة لال�شتع ��ال ب�شكل �سري ��ع" ،م�شير ًا الى
�أن "�أغل ��ب ه ��ذه الحرائق تكون �إم ��ا بتما�س
كهربائ ��ي �أو بق�ص ��ور م ��ن �أ�صح ��اب المحال
وا�ستخفافهم بخطورة تلك المواد وقابليتها
لال�شتعال ال�سريع".

و�أك ��د بوه ��ان �أن "ح ��وادث الحرائ ��ق الت ��ي
ح�صلت الع ��ام الما�ضي بلغت م ��ا يقارب 30
�ألف حري ��ق و�أن درا�س ��ة اح�صائية بينت �أن
 % 41منها ب�سبب التما�س الكهربائي� ،إ�ضافة
ال ��ى الإهمال وعدم مراع ��اة �شروط ال�سالمة
والأم ��ان واال�ستخدام ��ات الوا�سع ��ة للبن ��اء
الع�شوائي و(ال�سندوي ��ج بنل) و(الجينكو)
والتخزين غير الأ�صولي وغير النظامي".
ولف ��ت ال ��ى ان "فرق الدف ��اع المدن ��ي لديها
جوالت ميداني ��ة بالع�شرات والمئات ولديها
ك�شوفات بالآالف ،وحذرت والتقت �أ�صحاب
هذه المحال والبنايات والمخازن و�أحالتهم
الى الق�ض ��اء و�ستتم محا�سبته ��م ،لكن هناك
ا�ص ��رار ًا عل ��ى المخالف ��ة لأن ه ��ذه الم ��واد
زهيدة ورخي�صة الثمن فيلج�ؤون �إليها".

فرق الدفاع املدين تطفئ النريان يف خمازن الكرادة
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وال ��ى ذل ��ك� ،أعلن ��ت مديرية الدف ��اع المدني،
الجمعة� ،إخماد حادث حريق اندلع في �سوق
حي العامل ال�شعبي.
وذك ��رت المديري ��ة ف ��ي بي ��ان �أن "فرقه ��ا في
جان ��ب بغ ��داد الكرخ تمكن ��ت م ��ن ال�سيطرة
واخم ��اد ح ��ادث حري ��ق كبي ��ر اندل ��ع �صباح
ه ��ذا اليوم داخل �سوق ح ��ي العامل ال�شعبي
جنوب ��ي بغ ��داد بمتابع ��ة مدي ��ر ع ��ام الدفاع
المدني اللواء كاظم �سلمان بوهان".
و�أ�ضاف �أن "الفرق طوق ��ت وعزلت الحريق
ال ��ذي اندلع داخل  30مح�ل�ا تجاريا ـ تجاوز
ـ م�شي ��دة م ��ن �أل ��واح ال�سندويج بن ��ل �سريع
اال�شتع ��ال والمخال ��ف لتعليم ��ات ال�سالم ��ة
والأم ��ان ال�ص ��ادرة م ��ن مديري ��ة الدف ��اع
المدني".
وتاب ��ع" :تمكن ��ت ف ��رق الدف ��اع المدن ��ي من
�إنقاذ  360محال تجاريا �آخر مجاورا لموقع
الح ��ادث ومنعت امت ��داد الني ��ران �إلى الدور
ال�سكنية القريبة من ال�سوق".
و�أ�ش ��ار الى �أن "ف ��رق ا�سعاف الدفاع المدني
نفذت عملي ��ات االنعا�ش الرئ ��وي للم�صابين
بح ��االت اختن ��اق نتيج ��ة ا�ستن�ش ��اق نواتج
الحريق من المواطنين قبل ت�أمين نقلهم الى
الم�ست�شفى القريب لتلقي العالج فيها".
و�أكد �أنه "بعد جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع
المدني ،فقد تمكن ��ت من �إخماد الحريق دون
ت�سجيل خ�سائر ب�شرية مع تحجيم �أ�ضرارها
المادي ��ة وعلى اثر ذلك طال ��ب الدفاع المدني
بفت ��ح تحقيق في مرك ��ز ال�شرط ��ة الم�س�ؤول
ع ��ن الرقعة الجغرافي ��ة باالعتماد على تقرير
خبير الأدلة الجنائي ��ة لمعرفة �أ�سباب اندالع
الحريق بادئ الأمر".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب  ..ار�شيف
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "هن ��اك كت�ل�ا وجه ��ات
�سيا�سي ��ة ت�ضغ ��ط عل ��ى ادراج مل ��ف
تعيين ��ات خا�صة ف ��ي قان ��ون الموازنة،
وه ��ذا امر مرفو� ��ض لدى كت ��ل �سيا�سية
اخرى التي تطالب بالم�ساواة بين ابناء
ال�شعب العراقي بفر�ص التعيينات".
وت�ضم ��ن االتفاق االخير بي ��ن وفد �إقليم
كرد�ست ��ان والأط ��راف ال�شيعي ��ة ف ��ي
البرلمان ت�سليم الإقليم � 460ألف برميل
من النف ��ط يومي� � ًا �إلى �شرك ��ة الت�سويق
الوطني ��ة (�سوم ��و) ،ومن ث ��م ا�سترجاع
� 30أل ��ف برمي ��ل لتغطي ��ة اال�سته�ل�اك
المحل ��ي و�إنتاج الكهرب ��اء ،وكذلك 180
�أل ��ف برمي ��ل لت�سدي ��د تكالي ��ف الإنت ��اج
والت�صدي ��ر �إل ��ى جانب � 20أل ��ف برميل
كم�ستحقات البترودوالر ل�صالح الإقليم،
اال ان هذا االتفاق �سرعان من انهار.

وي�ضي ��ف �أن" هن ��اك الكثير م ��ن االمور
تحتاج �إل ��ى ح�صول اتفاق عليها ل�ضمان
تمري ��ر الموازن ��ة ،وبالتال ��ي كل ه ��ذه
الم�ؤ�ش ��رات والمعطي ��ات تتطل ��ب وقت ��ا
لتدار�سه ��ا واالتف ��اق عليه ��ا بي ��ن الكت ��ل
والفرقاء ال�سيا�سيين".
ال ��ى ذل ��ك ،ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
النيابي ��ة جمال كوج ��ر ان "هناك العديد
م ��ن الم�ش ��اكل ف ��ي الموازن ��ة ،وال يمكن
حله ��ا ب�سهولة" ،م�شير ًا �إل ��ى �أن اجتماع
مجل� ��س الن ��واب ي ��وم ال�سب ��ت ح ��ول
م�ش ��روع قانون موازن ��ة  2021لن يمرر
ب�سهولة.
و�أ�ض ��اف كوج ��ر �أن عدة بن ��ود �أُدرجت
في م�شروع القانون دون موافقة اللجنة
المالي ��ة ،و�أن بع�ض الأحزاب ال�شيعية ال
ت�صوت عليه.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن بع� ��ض ه ��ذه الأح ��زاب
"ال يري ��دون تمري ��ر الميزاني ��ة النه ��م
ال يري ��دون اج ��راء االنتخاب ��ات ،لذل ��ك
ي ��رون �أع ��ذارا كثي ��رة له ��ا ،مث ��ل ع ��ذر
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وقيمة الدين ��ار مقابل
ال ��دوالر ،وع ��ذر غي ��اب العدال ��ة بي ��ن
دوائر المحافظ ��ات ،كل هذا لمنع تمرير
الميزانية".
و�أر�سل ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة م�ش ��روع
قان ��ون موازنة � 2021إل ��ى البرلمان في
 ،2020-12-28وت ��م تعدي ��ل بع� ��ض
البنود والم ��واد من قبل البرلمان ،ولكن
ب�سب ��ب خالفات الأح ��زاب ،لم تتمكن من
الت�صويت.
الى ذل ��ك ،تحدث ع�ضو اللجنة القانونية
في مجل�س النواب ،ح�سين العقابي ،عن
كلمتي ��ن قال �إنهم ��ا ت�سببتا بزع ��ل الوفد
الك ��ردي ومنعتا تمرير قان ��ون الموازنة
االتحادية للبالد لعام .2021
وق ��ال العقاب ��ي ف ��ي ت�صري ��ح متلف ��ز �إن
"الوفد الكردي طلب تغيير كلمة ت�سليم
واردات النف ��ط بكلم ��ة �إنت ��اج واردات
النف ��ط ف ��ي الن� ��ص المقترح للم ��ادة 11
الخا�ص ��ة بح�ص ��ة الإقلي ��م ،بالإ�ضاف ��ة
�إل ��ى طلبه ��م ع ��دم ورود كلم ��ة ا�ستقطاع
المخ�ص�ص ��ات الت�شغيلية واال�ستثمارية
ف ��ي ح ��ال تقاع� ��س الإقلي ��م ع ��ن ت�سلي ��م
الواردات النفطية".
و�أ�ض ��اف �أن "هذي ��ن المو�ضوعي ��ن هما
م ��ن ت�سببا بزع ��ل الوفد الك ��ردي" ،الفتا
�إل ��ى �أن "الجانبين الكردي والمركزي ال
يري ��دان للم�شاكل �أن تحل على الإطالق"
ح�سب قوله.

الجئ عراقي يواجه حكم ًا بال�سجن
 14عام ًا والرتحيل من ا�سرتاليا

الالجئ العراقي

 بغداد /المدى
يواج ��ه الجئ عراقي في �أ�سترالي ��ا عقوبة ال�سجن
 14عاما والترحيل بعد قيامه باغت�صاب �شابة تبلغ
من العمر  22عاما في �أحد �شوارع �سيدني.
واعت ��رف �ساي ��ر حمود جاب ��ر العن ��زي ،البالغ من
العم ��ر  39عام ��ا ،بالجريم ��ة الت ��ي وقع ��ت في عام
 ،2019ف ��ي زقاق مظلم في �أح ��د �شوارع العا�صمة
الأ�سترالية ،وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل".
ومث ��ل العن ��زي �أم ��ام المحكم ��ة� ،أم� ��س الجمع ��ة،
لال�ستم ��اع للحك ��م النهائ ��ي ،لك ��ن القا�ض ��ي �أرج� ��أ
الق�ضي ��ة لوق ��ت الح ��ق مراع ��اة لحال ��ة العن ��زي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

النف�سية.
وقال ��ت المحكمة �إن العنزي لم يكن في و�ضع الئق
للم�ضي قدما وتم ت�أجي ��ل الق�ضية �إلى موعد الحق
حت ��ى تت ��اح له فر�صة اتخ ��اذ قرار ب�ش� ��أن محاميه،
الذي �أعلن ان�سحابه من الق�ضية.
وب ��رر المحامي االن�سحاب لك ��ون العنزي "يعاني
م ��ن ا�ضطراب م ��ا بع ��د ال�صدم ��ة نتيج ��ة لتجارب
حي ��اة م�ؤلم ��ة للغاي ��ة" ،م�ؤكدا �أنه "غي ��ر قادر على
اال�ستمرار في العمل من �أجله".
ويحم ��ل العن ��زي ت�أ�شي ��رة م�ؤقت ��ة للإقام ��ة ف ��ي
�أ�ستراليا ،ومن المرج ��ح �أن يتم ترحيله لبلده الأم
العراق بعد تم�ضية عقوبة ال�سجن.
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الف�صيل جتول بال�سالح
املتو�سط واحلكومة تعول
على "احلوار الوطني"

ا�ستعرا�ض "ربع اهلل" يظهر االنق�سام داخل هيئة احل�شد

اكد ا�س��تعرا�ض الم�س��لحين في بغداد الذي تبنته حركة تطلق على نف�س��ها "ربع اهلل" ا�س��تمرار االنق�س��ام داخل هيئة الح�ش��د
ال�شعبي ،الذي بد�أ قبل نحو � 6سنوات .ونفت الهيئة انتماء الجماعات التي ا�ستعر�ضت با�سلحة متو�سطة و�سط العا�صمة الخمي�س
الما�ضي لها ،بينما كانت لوحات بع�ض العجالت التي ا�ستخدمت في العر�ض تدل على عك�س ذلك.
"رب ��ع الل ��ه" عق ��ب انت�شاره ��م الم�سلح
اليوم ف ��ي مناط ��ق بالعا�صم ��ة العراقية
بغداد.
ون�ش ��ر ال�ص ��در تغري ��دة الخمي� ��س ،ذكر
فيه ��ا" :لق ��د لج� ��أت �إح ��دى الملي�شي ��ات
ال ��ى اال�ستعرا� ��ض الع�سك ��ري الم�سل ��ح
واالنت�شار المكث ��ف في العا�صمة بغداد،
من �أجل مطالب مثل �صرف الدوالر".
لك ��ن مواق ��ع تابع ��ة لحرك ��ة "رب ��ع الله"
ردّت عل ��ى تغريدة ال�ص ��در ،بن�شر �صور
ومقاط ��ع فيدي ��و تظه ��ر عنا�ص ��ر م ��ن
"�سرايا ال�سالم" التابعين لل�صدر ،وهم
ي�ستعر�ض ��ون ب�أ�سلحته ��م الع�سكري ��ة
في مناط ��ق عدة بالعا�صمة بغ ��داد ،منها
الأعظمي ��ة ،ف ��ي نب ��رة ا�سته ��زاء عل ��ى
تغريدت ��ه الت ��ي انتق ��د فيه ��ا االنت�ش ��ار
الم�سلح للحركة في بغداد.

 بغداد /تميم الح�سن
كما ف�ضح اال�ستعرا� ��ض الجهات التي تقف
وراء الهجمات الم�سلحة التي طالت مقرات
اح ��زاب ومحط ��ات ف�ضائي ��ة ،وعالقته ��ا
ببع�ض القوى ال�سيا�سية.
ورغ ��م كل تل ��ك اال�ش ��ارات اال ان الحكومة
متم�سكة على مايب ��دو بـ"الحوار الوطني"
وال نية لها بالمواجهة.
قوات انحرفت عن م�سارها !
واعت ��رف اب ��و عل ��ي الع�سك ��ري ،وه ��و
المتح ��دث با�س ��م كتائ ��ب حزب الل ��ه -احد
ف�صائ ��ل الح�ش ��د ال�شعب ��ي -ان الق ��وات
الت ��ي ا�ستعر�ضت في بغ ��داد نهار الخمي�س
تابعة للكتائب لك ��ن "م�سارها تغير" .وقال
الع�سك ��ري ف ��ي تغري ��دة على تويت ��ر ام�س
ان ��ه "ت ��م نقل ق ��وات م ��ن الح�ش ��د ال�شعبي
التي ن�شرف عل ��ى �إدارتها ودعمها �إلى �أحد
�أطراف بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا
العزيز".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذا النق ��ل روتين ��ي ،وال
يحت ��اج للتن�سي ��ق م ��ع �أي جه ��ة ،وب�سب ��ب
بع�ض العوامل الأمنية والفنية تغير م�سار
الرت ��ل �إل ��ى و�س ��ط العا�صم ��ة ،ف ��ي �إ�شارة
لال�ستعرا� ��ض ال ��ذي �أجرت ��ه حرك ��ة رب ��ع
الله" .وتابع الع�سكري �أن "بع�ض ال�شباب
المتحم� ��س ا�ستثمر ه ��ذا الم�س ��ار ليعبروا
ع ��ن مطالب حقة ،لك ��ن بطريقة غير مقبولة
لن ��ا" .و�أكد �أن "مفهوم �ضب ��ط ال�سالح ف�إن
ت ��م ،فيج ��ب �أن ي�س ��ري على الجمي ��ع دون
ا�ستثناء( ،القوات الأجنبية بالعراق)".
وكان ��ت حرك ��ة ربع الل ��ه قد قالت ف ��ي بيان
تعليق ��ا عل ��ى اال�ستعرا� ��ض ال ��ذي ت�ضم ��ن
�أ�سلح ��ة ر�شا�ش ��ة وقذائ ��ف "�آر ب ��ي ج ��ي"
�إن "ال�شع ��ب العراق ��ي يعي�ش بي ��ن ظلمات
االحت�ل�ال الأمريك ��ي الغا�ش ��م وحكوم ��ة
متواطئة عميلة له".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن مقاتليه م ��ع �أ�سلحتهم
"جال ��وا �أر� ��ض بغ ��داد ف ��ي ر�سال ��ة تهديد
لأمريكا وعمالئها".
ب�صمات الكتائب
وحم ��ل الم�ستعر�ض ��ون من�ش ��ورات

لرئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي فيها
ب�صمات كتائب حزب الله.
حي ��ث ه ��ددت تل ��ك المن�ش ��ورات بـ"قطع
اذن ��ي" الكاظمي ،مثلما ج ��اءت بتغريدة
ابو علي الع�سكري قبل �شهرين.
و�صور �أخرى تظهر �آثار �أقدام على وجه
رئي�س الوزراء ،كما فعل معتقلو الكتائب
المتهمين بق�صف المنطقة الخ�ضراء بعد
االفراج عنهم في تموز .2020
وكان بيان "ربع الله" ،بعد اال�ستعرا�ض،
قد طالب باعادة ت�سعيرة �صرف الدوالر،
وه ��و موق ��ف م�شاب ��ه لع ��دد م ��ن القوى
ال�شيعية الت ��ي تطرح نف�سها كـ"مقاومة"
للق ��وات االمريكية .ونف ��ت هيئة الح�شد
�صلتها باال�ستعرا�ض الع�سكري .وذكرت

في بي ��ان �صحف ��ي" :ننف ��ي نفي ��ا قاطعا
وج ��ود �أي تح ��رك ع�سك ��ري لقطع ��ات
الح�ش ��د ال�شعبي داخ ��ل العا�صمة بغداد
ح�سبم ��ا ت ��م تداوله ف ��ي بع� ��ض و�سائل
الإعالم".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "تح ��ركات ق ��وات الح�شد
ت�أتي �ضم ��ن �أوامر القائ ��د العام للقوات
الم�سلحة وبالتن�سيق مع قيادة العمليات
الم�شتركة".
و�أ�شارت هيئة الح�ش ��د ال�شعبي� ،إلى �أن
"�ألويتها ت�سمى بالأرقام ال بالم�سميات
الأخ ��رى كم ��ا �أن مديرياته ��ا تحم ��ل
الت�سميات الر�سمية المعروفة".
وظهرت "ربع الله" ف ��ي �أحداث مهاجمة
قن ��وات ف�ضائية في بغ ��داد و�إحراق مقر

البنك املركزي� :سعر �صرف الدوالر
احلايل حقق مكا�سب كبرية

الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي في
بغداد نهاية العام الما�ضي.
لكنها المرة االولى التي يعلن ف�صيل في
الح�شد انها تابعة له حيث تملك الكتائب
ثالث ��ة الوي ��ة ف ��ي الهيئة ه ��ي،46 ،45 :
و .47كما �أظه ��رت �صور لبع�ض لوحات
العج�ل�ات الت ��ي �شارك ��ت باال�ستعرا�ض
�شعار الح�شد ال�شعبي.
و�أك ��د بي ��ان هيئ ��ة الح�ش ��د ،االنق�س ��ام
داخ ��ل منظوم ��ة الح�ش ��د ال ��ذي ب ��د�أ في
�أيام عمليات التحرير  2016والخالفات
م ��ع حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي ال�سابق ��ة
في ال�سيط ��رة على الحدود م ��ع �سوريا،
والمواق ��ف من ق�ص ��ف مق ��رات الح�شد،
والتعامل مع التظاهرات.

ع�شائر �صالح الدين جتدد الدعوة ال�ستبدال ف�صائل احل�شد
بقوات من ال�شرطة واجلي�ش
 بغداد /المدى

احدى مكاتب ال�صريفة..ار�شيف
 بغداد /المدى
تحدث البن ��ك المركزي عما �أ�سماه ��ا "مكت�سبات كبيرة"،
حققه ��ا �سعر ال�صرف الجديد ال ��ذي �أقره في كانون الأول
الما�ض ��ي .و�أك ��د �إح�س ��ان �شم ��ران نائ ��ب محاف ��ظ البنك
المرك ��زي �أن �سعر ال�ص ��رف الجديد قد حقق مجموعة من
المكت�سب ��ات .وك�شف �شمران عن ه ��ذه المكت�سبات قائال:
"البنك المركزي يرى �أن ال�سعر الجديد حقق مكت�سبات
كبيرة� ،أولها تعزيز التناف�سية ل�صالح المنتجات الوطنية
زراعي ��ة كانت �أم �صناعي ��ة" .و�أ�ضاف نائب محافظ البنك
المرك ��زي العراقي؛ �أن �سعر ال�ص ��رف الجديد حقق كذلك
"تعزيز مورد المالية العامة ،الذي يمثل هدفا �آخر للقرار"
عل ��ى حد قول ��ه .و�شدد الم�سئول المال ��ي العراقي على �أن
"البن ��ك ينتهج �سيا�سة هادئة في الق�ضايا التي يتداولها
النا� ��س من زوايا نظره ��ا ،وال يدخل ف ��ي النقا�شات التي
ت�ؤثر على التوقعات" .و�أ�ض ��اف ان "الأمر يتطلب تعزيز
ا�ستق ��رار هذا القرار وعدم خلق هزات من �ش�أنها �أن تقلق
المواطنين وت�ؤثر على ديمومة ن�شاطهم".
وكان وزي ��ر المالية العراق ��ي ،علي عالوي ،ق ��د �أعلن في
كانون الأول تخفي�ض �سع ��ر �صرف الدينار العراقي �أمام
الدوالر ،لي�صل �إلى  1450دينارا للدوالر الواحد.
وق ��د رحب �صن ��دوق النق ��د الدولي بق ��رار تخفي�ض �سعر
�ص ��رف الدين ��ار العراقي ،وا�صف ��ا الخطوة ب�أنه ��ا "بالغة
الأهمية" في �إطار "تنفيذ �إ�صالحات مالية".
جدي ��ر بالذك ��ر �أن تخفي�ض �سعر �صرف الدين ��ار العراقي
جاء في �إطار ما يعرف بالورقة الإ�صالحية البي�ضاء التي
تحدثت عنها الحكومة العراقية كثيرا ،والتي بد�أت برفع
�سعر �صرف الدوالر �إلى  1450دينارا معتبرة �إياه �سعرا
معتمدا بالبيع من وزارة المالية �إلى البنك المركزي.

وحذر خب ��راء في ال�ش� ��أن المالي واالقت�ص ��ادي ،تحدثوا
لـ(الم ��دى) م�ؤخ ��را ،من خط ��ورة التالع ��ب ب�سعر �صرف
ال ��دوالر مجدد ًا ،في حي ��ن ر�أوا �أن معار�ضة الكتل للإبقاء
عل ��ى ال�سع ��ر الحال ��ي تدخ ��ل �ضم ��ن الدعاي ��ة االنتخابية
المبك ��رة .بالمقابل يواجه طلب تقدم ب ��ه عدد من النواب
لإعادة �سع ��ر �صرف الدوالر �إلى و�ضع ��ه ال�سابق ،رف�ض ًا،
بح�سب �أع�ضاء في اللجنة المالية البرلمانية.
وفيم ��ا لفت ��وا �إلى �أن �سع ��ر ال�صرف حدّد وف ��ق اعتبارات
علمي ��ة مدرو�س ��ة ويتف ��ق م ��ع ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة للبن ��ك
المركزي� ،أكدوا �أن �أرق ��ام الموازنة من نفقات و�إيرادات
قد و�ضعت على �أ�سا�سه .وقال ع�ضو اللجنة النائب جمال
كوج ��ر ،لـ(المدى) قبل �أ�سبوعي ��ن� ،إن "حراك ًا يقوده عدد
من النواب ،من خالل جمع تواقيع لتعديل �صرف الدوالر
وجعل ��ه  1300دين ��ار" .وتاب ��ع كوج ��ر� ،أن "الطل ��ب ت ��م
تقديم ��ه �إلى اللجنة المالي ��ة ،لكن ال�س�ؤال ه ��و هل يمتلك
مجل� ��س النواب �أو �أي من لجان ��ه �صالحية تعديل �صرف
ال ��دوالر؟" .و�أ�شار� ،إلى �أن "الجواب وفق� � ًا للقانون ،ب�أن
ال�صالحي ��ة ه ��ي ح�صرية فق ��ط للبنك المرك ��زي" ،ويرى
�أن "ه ��ذه الحمل ��ة ت�سته ��دف الطل ��ب م ��ن جه ��ة ال تمل ��ك
االخت�صا�ص ،وبالتالي ف�أن الطلب م�صيره الرد".
وبي ��ن كوج ��ر� ،أن "البن ��ك المرك ��زي هيئ ��ة م�ستقل ��ة وله
قان ��ون خا� ��ص ويتحمل كام ��ل الم�س�ؤولية ف ��ي مو�ضوع
ال�سيا�س ��ة النقدية وتحديد �ص ��رف الدوالر" .و�شدد ،على
�أن "الحكوم ��ة االتحادي ��ة ممثلة ب ��وزارة المالي ��ة ،تبنت
قرار البن ��ك المركزي ولم تكن ه ��ي �صاحبة االخت�صا�ص
ف ��ي �إ�صداره ،ووج ��ود تن�سيق وت�شاور بي ��ن الجهتين ال
يعني التدخل" .و�أك ��د كوجر� ،أن "محاولة بع�ض النواب
فر� ��ض �سعر �ص ��رف جديد خالف� � ًا لر�ؤية البن ��ك المركزي
ت�شكل خرق ًا وا�ضح ًا للقانون وال يمكن القبول بها".

زمن ال�سالح انتهى!
م ��ن جهته ق ��ال ح�سين ع�ل�اوي م�ست�شار
رئي� ��س ال ��وزراء ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع
(الم ��دى) ان "الدول ��ة العراقي ��ة تمتل ��ك
ال�شرعي ��ة والم�شروعية ف ��ي �إدارة االمن
وترتيباته".
وا�ض ��اف ع�ل�اوي" :الع ��راق مقب ��ل على
تح ��والت اقت�صادي ��ة كبي ��رة وكذل ��ك
انتخاب ��ات فاعلة لتعبر عن التحول الذي
ح�صل ف ��ي احتجاج ��ات ت�شرين ،٢٠١٩
وان زمن ال�سالح انتهى وما يتواجد من
م�شاهد م�سلحة �سيزول من خالل الحوار
الوطني الذي الب ��د ان نتفق جميعا على
�صورة الدولة الت ��ي يراها العراقيون".

قوة من ربع الله خالل اال�ستعرا�ض ..ار�شيف
وتاب ��ع الم�ست�ش ��ار الحكوم ��ي" :قواتنا
الم�سلحة واالمنية واال�ستخبارية قادرة
دوما على فر� ��ض القانون والحفاظ على
اال�ستق ��رار والمواط ��ن العراق ��ي مازال
متم�س ��كا بخي ��ار الدول ��ة العراقي ��ة التي
ب ��د�أت ت�ستعاد بعد  ١٧عام ��ا من الحرب
وال�صراع وفقدان للفر�ص".
وكان الكاظمي قد �أكد عقب اال�ستعرا�ض،
�أن اله ��دف من ��ه �إرب ��اك الو�ض ��ع و�إبعاد
العراق عن دوره الحقيقي.
و�أ�ضاف الكاظمي ف ��ي كلمة له الخمي�س
�أن "هن ��اك م ��ن يعتقد �أن ��ه بال�سالح يهدد
الدولة" ،م�ش ��دد ًا على �أن ��ه "كفى حروب ًا
و�سالح� � ًا" .من جهته طال ��ب زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ،بمعاقبة حركة

بع�ض ًا من المواجهة
ال ��ى ذلك ن�ص ��ح الباح ��ث ال�سيا�سي علي
البيدر ،الحكومة باتخاذ �إجراء �آخر غير
"الدبلوما�سي ��ة" في ا�شارة الى الحوار
الوطني ،في التعاطي مع "ربع الله".
وق ��ال البي ��در ف ��ي ات�ص ��ال �أم� ��س م ��ع
(الم ��دى) ان "نزول الف�صائ ��ل الم�سلحة
�إلى ال�شارع يهدف لتعطيل القمة العربية
الثالثي ��ة بي ��ن بغ ��داد وعم ��ان والقاهرة
المرتقبة ،وتخريب تفاهمات الموازنة".
وتاب ��ع ان "ال�سيناريو الق ��ادم هو عودة
عمليات الكر والف ��ر �إلى الواجهة مجددا
عب ��ر ا�سته ��داف قوات التحال ��ف الدولي
و�ش ��ن هجم ��ات على القواع ��د الأميركية
والبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة بع ��د انته ��اء
الهدن ��ة بين عدد من الف�صائ ��ل الم�سلحة
والحكومة".
و�أ�ش ��ار البي ��در الى انه "عل ��ى الحكومة
ا�ستخ ��دام تكتي ��ك مغاير عب ��ر المواجهة
الجزئية مع تل ��ك الف�صائل في منا�سبات
وا�ستخ ��دام الدبلوما�سية ف ��ي منا�سبات
اخرى".
وا�ض ��اف ان "ماج ��رى ف ��ي بغ ��داد ه ��و
ر�سال ��ة ال ��ى جه ��ات اقليمي ��ة تدع ��م تلك
الف�صائ ��ل ،بان االخيرة ق ��ادرة على قلب
�أي معادلة في العراق متى ما �شاءت".

اتهم المتحدث الر�سمي با�سم مجل�س
�أعي ��ان و�شخ�صيات الع ��راق وع�ضو
مجل� ��س �شي ��وخ ووجه ��اء ع�شائ ��ر
�ص�ل�اح الدي ��ن ،طام ��ي المجمع ��ي،
ف�صائ ��ل تابع ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي
ب�إج ��راءات تع�سفية ف ��ي المحافظة،
مطالب� � ًا "ب�سحب ه ��ذه الف�صائل من
جميع مناطق محافظاتن ��ا المنكوبة
وا�ستبداله ��ا بق ��وات نظامي ��ة م ��ن
الجي�ش وال�شرطة".
وقال المجمعي" :قبل �أ�سبوع حدثت
عملي ��ة اختط ��اف م ��ن قب ��ل ف�صائ ��ل
الم�سلحة في ناحية اال�سحاقي ،حيث
اختطف ��وا ام ��ر�أة م ��ن من ��زل زوجها
وقام ��وا بتوجي ��ه االتهام ��ات �إل ��ى
زوجها و�أبناء عمومت ��ه ،و�إجبارهم
بع ��د التعذيب واالعتقال على تزييف
حقيق ��ة اختطاف المر�أة من قبل هذه
الميلي�شي ��ات و�إجبارهم على االدالء
ببي ��ان ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي بتزييف
حقيقة اختطاف هذه المر�أة".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "ه ��ذه الميلي�شي ��ات
تابع ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،وت�أتم ��ر
ب�أوامر دول الجوار".
من جانبه نفى محمد مهدي البياتي،
م�س� ��ؤل ف ��رع ب ��در ـ محور�شم ��ال �أن
يك ��ون للح�ش ��د ال�شعب ��ي �صل ��ة بهذه
الممار�سات.
و�أو�ضح البياتي �أن من لديه �شكوى
ليتوجه �إلى رئا�س ��ة هيئة الح�شد �أو
�إل ��ى الحكوم ��ة فه ��ي الم�س�ؤول ��ة عن
تحري ��ك وتنظيم عمل هيئ ��ة الح�شد
ال�شعب ��ي ،م�ؤكد ًا ان هن ��اك م�سلحين
خارج الق ��وات الم�سلحة والحكومة
م�س�ؤولة عن �أفعالهم.
وكان �شي ��وخ و�أعي ��ان و�شخ�صي ��ات
الإ�سحاقي قد �أ�صدروا بيان ًا جاء فيه:
"نحن �شي ��وخ و�أعيان و�شخ�صيات
اال�سحاق ��ي نعلم الحكوم ��ة العراقية
والبرلم ��ان وال�سلط ��ات التنفيذي ��ة

والعال ��م العرب ��ي والعالم ��ي �إن
الإج ��راءات التع�سفي ��ة التي تتخذها
الميلي�شي ��ات الخارجة ع ��ن القانون
ف ��ي محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن �ض ��د
�شيوخ ووجهاء و�أعيان و�شخ�صيات
اال�سحاق ��ي واجبارهم عل ��ى تزييف
حقيق ��ة اختط ��اف �إمر�أة م ��ن ع�شائر
المجم ��ع الت ��ي حدث ��ت اال�سب ��وع
الما�ض ��ي ف ��ي ناحي ��ة اال�سحاق ��ي
قري ��ة �صال ��ح الجا�سم ق ��رب مدر�سة
الكواكبي االبتدائية وت�شويه الر�أي
العام" .
و�أك ��د بع� ��ض ال�شي ��وخ ب�أن ��ه ت ��م
االت�صال بهم وابالغهم الح�ضور الى
الم�ؤتمر ال�صحفي الذي �سوف يعقد
من قب ��ل ه ��ذه الف�صائ ��ل و�إجبارهم
عل ��ى الح�ضور تح ��ت تهديد ال�سالح
وب ��دون �أي مناق�شة وق ��راءة البيان
ال ��ذي كتب ��ه �أح ��د عنا�ص ��ر ه ��ذه
الجماعات الم�سلح ��ة الذي ي�ؤكدون
فيه على نف ��ي الحادثة ون�سبها ب�أنها
ق�ضية عائلية وال �صحة لحدوث هذه
الحادث ��ة لأنه ��ا ت�ش ��وه �ص ��ورة هذه

الف�صائل وح�ضور عدد من مرا�سلي
القن ��وات الف�ضائي ��ة ف ��ي المحافظة
والإجاب ��ة عل ��ى جمي ��ع �أ�سئل ��ة
ال�صحفيي ��ن بالإجاب ��ة الإيجابي ��ة
وتح�سين �صورة ه ��ذه الف�صائل من
قبل الحا�ضرين .
وقال ��وا :نح ��ن �شي ��وخ و�أعي ��ان
و�شخ�صي ��ات اال�سحاق ��ي ننا�ش ��د
المرجعية الر�شيدة �صاحبة المواقف
الحكيم ��ة ب�إ�ص ��دار فت ��وى �سح ��ب
ه ��ذه الف�صائل و�ضمها ال ��ى القوات
الأمني ��ة من الجي� ��ش وال�شرطة مثل
م ��ا �أ�صدرت فت ��وى الجه ��اد الكفائي
لتحري ��ر الأرا�ض ��ي المحتلة من قبل
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ،ونطالب
رئي�س الجمهوري ��ة ورئي�س مجل�س
الن ��واب ورئي� ��س مجل�س ال ��وزراء
والقائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة
ورئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د و�أع�ض ��اء
مجل�س الن ��واب وال ��وزراء وجميع
ال�س ��ادة الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي الدول ��ة
العراقي ��ة ب�سحب ه ��ذه الف�صائل من
جميع مناط ��ق محافظاتنا المنكوبة

وا�ستبداله ��ا بق ��وات نظامي ��ة م ��ن
الجي� ��ش وال�شرط ��ة للحف ��اظ عل ��ى
ال�سلم المجتمعي ف ��ي تلك المناطق،
ونح ��ذر م ��ن خط ��ورة الو�ض ��ع ف ��ي
محافظاتن ��ا التي ت ��م فر�ض عقوبات
مختلف ��ة عل ��ى �أهله ��ا م ��ن قب ��ل تل ��ك
الجماع ��ات و�أ�صبحن ��ا ن�شع ��ر �أنن ��ا
مواطنين من الدرج ��ة الثانية وك�أنه
لم نكن �أبناء هذا الوطن الغالي الذي
دم ��ره المحت ��ل و�أعوان ��ه طيل ��ة 18
عاما".
وقب ��ل نح ��و �أ�سبوعي ��ن ،ا�ستبع ��دت
�أو�س ��اط �سيا�سي ��ة ،م�س�ؤولي ��ة
داع� ��ش ع ��ن جريمة "الب ��و دور" في
�ص�ل�اح الدي ��ن الت ��ي راح �ضحيته ��ا
� 6أ�شخا� ��ص ،فيم ��ا قال ��ت ان تكت ��م
الحكوم ��ة ع ��ن نتائ ��ج التحقي ��ق
بجريم ��ة الفرحاتي ��ة دف ��ع الجن ��اة
لتكرار جريمتهم.
وق ��ال مدير �إع�ل�ام محافظ ��ة �صالح
الدي ��ن جم ��ال عكاب ف ��ي ت�صريحات
�صحفي ��ة� ،إن "م�سلحي ��ن يرت ��دون
ال ��زي الع�سكري ،داهم ��وا منز ًال في

قوة من احل�شد خالل عمليات حترير �صالح الدين..ار�شيف

منطق ��ة الب ��و دور ،جن ��وب مدين ��ة
تكري ��ت ،في محافظة �ص�ل�اح الدين،
وقتلوا � 8أ�شخا� ��ص ب�أ�سلحة كاتمة،
فيم ��ا ف ��ر � 7أف ��راد م ��ن العائل ��ة �إل ��ى
منطقة مجهولة".
ولفت ع ��كاب �إل ��ى �أن "المنطقة التي
ارتكب ��ت فيه ��ا الجريمة ه ��ي منطقة
زراعية".
وقال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام االمن ��ي ف ��ي
بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه،
حينه ��ا� ،إن "الجه ��ات المخت�صة في
قاط ��ع عمليات �ص�ل�اح الدين ،تبا�شر
باجراءاته ��ا التحقيقي ��ة لمعرف ��ة
مالب�س ��ات الجريم ��ة الب�شع ��ة الت ��ي
ح�صل ��ت منت�ص ��ف الليل ��ة الما�ضي ��ة
في قرية الب ��و دور منطقة العوينات
التابع ��ة لمدين ��ة تكري ��ت ف ��ي قاط ��ع
عمليات �صالح الدي ��ن ،حيث اقدمت
ع�صاب ��ة �إرهابي ��ة م�سلح ��ة على قتل
عائل ��ة مكونة من  4ا�شخا�ص مهنتهم
ك�سب ��ة ،وامر�أتي ��ن ف ��ي ال ��دار ذاتها،
و�سنوافيكم بالتفا�صيل الحق ًا".
ب ��دوره ،دان تحالف الق ��وى ،حادثة
"البو دور" ،داعي ًا �إلى �إعادة النظر
في انت�شار القوات الأمنية.
و�أك ��د التحال ��ف ف ��ي بيان �أن ��ه "بات
م ��ن ال�ض ��روري ان يك ��ون االعتم ��اد
المبا�ش ��ر ف ��ي �ضب ��ط االم ��ن وم�سك
ار�ض المدن والقرى من قبل القوات
المحلية والح�ش ��ود الع�شائرية التي
ه ��ي اع ��رف بالواق ��ع االجتماع ��ي
والميداني لهذه المدن".
بالمقاب ��ل قال ��ت �أو�س ��اط �أمني ��ة �إن
الجريم ��ة حدث ��ت بنف� ��س الأ�سل ��وب
ال ��ذي وقعت في ��ه حادث ��ة الفرحاتية
م�سبق ًا.
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن م�سلحي ��ن يعتقد انهم
تابعون لف�صي ��ل ع�صائب �أهل الحق
�أقدم ��وا في ت�شري ��ن الأول الما�ضي،
عل ��ى �إع ��دام � 8شب ��ان ف ��ي منطق ��ة
"الفرحاتي ��ة" التابع ��ة لق�ض ��اء بل ��د
جنوبي محافظة �صالح الدين.
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نح��و  10نزاع��ات ع�شائري��ة ف��ي ذي ق��ار �شهري�� ًا
و�أغلب ال�ضحايا من الن�ساء والأطفال
ذي قار  /ح�سني العامل

 بغداد  /املدى
جتهي ��ز مف ��ردات البطاقة التمويني ��ة �أثناء
�ش ��هر رم�ض ��ان وبع ��ده ومت�ض ��ي قدم ًا يف
�أعلن ��ت وزارة التج ��ارة� ،أم� ��س اجلمع ��ة� ،إج ��راء التعاقدات ل�ش ��راء وجتهيز مفردات
انط�ل�اق خط ��ة التجهي ��ز ملف ��ردات البطاقة البطاق ��ة التموينية ب�ش ��كل �س ��ريع جد ًا من
التمويني ��ة «كاملة» من ال ��رز وزيت الطعام خالل �أ�س ��لوب ال�شراء املبا�شر بعد ا�ستثناء
وال�سكر والطحني ل�شهر رم�ضان يف بغداد الوزارة من التعليمات احلكومية».
واملحافظات.
اىل ذل ��ك� ،أك ��دت وزارة الزراع ��ة ،اجلمعة،
وق ��ال �إع�ل�ام ال ��وزارة يف بي ��ان �إن “وزير ا�س ��تمرار من ��ع ا�س ��ترياد  23حم�ص� � ً
وال
التجارة عالء اجلبوري �أ�ش ��رف �شخ�ص ��ي ًا ومنتج ًا زراعي ًا لوفرة الإنتاج املحلي منها.
على �آليات التجهي ��ز لوكالء املواد الغذائية وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان �أن “ق ��رار منع
يف قاط ��ع مدين ��ة ال�ص ��در ومراك ��ز ت�س ��ليم اال�س ��ترياد ي�أت ��ي �ض ��من �ص�ل�احية وزي ��ر
الإمام علي والر�صافة».
الزراع ��ة يف فت ��ح ومن ��ع اال�س ��ترياد عل ��ى
ُ
و�أ�ضاف� ،أن “الوزير التقى وكالء التجهيز �ضوء وفرة و�ش ��ح املنتج املحلي ،لذا ت�شدُد
يف املنطق ��ة و�أك ��د �أهمي ��ة �إي�ص ��ال مفردات ال ��وزارة على ا�س ��تمرار منع ا�س ��ترياد 23
البطاق ��ة التمويني ��ة �إىل املواطن�ي�ن يف منتج ًا وحم�ص� � ً
وال زراعي ًا م ��ن كافة املنافذ
�أ�س ��رع وقت من خالل خطة جتهيز �ش ��املة احلدودي ��ة نتيج ��ة عدم ح ��دوث �أي �ش يف
ت�ش ��رف عليها الفرق الرقابية بالتن�سيق مع ال�سوق من هذه املحا�صيل”.
احلكومات املحلية ووجهاء املناطق».
و�أو�ضحت� ،أن املحا�صيل “ت�شمل (اخليار،
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن “اجلب ��وري تفق ��د الباذجن ��ان ،اللهان ��ة ،القرنابي ��ط ،اجلزر،
جممع الر�ص ��افة لتجهيز مف ��ردات البطاقة النب ��ق ،البطاط ��ا ،اخل�س ،الثوم ،ال�ش ��جر،
التمويني ��ة واطل ��ع ميداني� � ًا عل ��ى جتهي ��ز الفلف ��ل ،الطماط ��ة ،ال�ش ��لغم ،ال�ش ��وندر،
املواطن�ي�ن والتقى ال ��وكالء وطال ��ب برفع الب�ص ��ل ،الباق�ل�اء اخل�ض ��راء ،الع�س ��ل،
كل العراقيل التي تق ��ف عائق ًا �أمام الوكالء التمور) فيما ت�ش ��مل املنتج ��ات احليوانية
واملواطن�ي�ن ال�س ��تالم ح�ص�ص ��هم ،و�أي�ض� � ًا ك ًال م ��ن (بي� ��ض املائ ��دة ،الدج ��اج احل ��ي،
تفقد خمازن ك�س ��رة وعط�ش واطلع �أي�ض� � ًا الدجاج املجزور الكامل ،مقطعات الدجاج،
على عمليات جتهيز املواطنني ،و�أكد �أهمية الأ�سماك النهرية املجمدة واملربدة)”.
بدء التجهي ��ز للعوائل امل�ش ��مولة مبفردات وبين ��ت �أن هذا “القرار ي�أتي ان�س ��جام ًا مع
البطاق ��ة التمويني ��ة ،وزار الوزي ��ر �أي�ض� � ًا �سيا�س ��ة ال ��وزارة التي ته ��دف اىل حلماية
ع ��دد ًا من وكالء التجهيز يف املنطقة واطلع املنتج املحلي من جانب وحماية امل�س ��تهلك
ب�شكل مبا�شر على عمليات التجهيز».
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر وتوف�ي�ر الأم ��ن الغذائي
و�ش� �دّد اجلبوري ،بح�س ��ب البيان ،على �أن للمواطن ودعم االقت�ص ��اد الوطني ،ف�ض�ل ً�ا
“وزارة التج ��ارة وبن ��ا ًء عل ��ى توجيهات عن من ��ع عمليات التهري ��ب ودعم الفالحني
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء� ،ست�س ��تمر يف واملربني لزيادة الإنتاجية”.

ك�شف م�س�ؤول �أمني يف قيادة �شرطة ذي
قار ،عن �أن  5اىل  10نزاعات ع�ش ��ائرية
حتدث �ش ��هري ًا يف املحافظة ،فيما معظم
�ضحاياها من الن�ساء والأطفال.
الأ�س ��بوع املن�ص ��رم �س ��قط  3قتلى و15
جريح ًا و�أُحرقت عدد من الدور ال�سكنية
يف ثالثة نزاعات .و�أفاد �شهود عيان ب�أن
حادث ًا �آخر قامت خالله ح�ش ��ود من �أبناء
الع�ش ��ائر بقطع طريق نا�صرية – بغداد
احتجاج ًا على �صدور مذكرة قب�ض بحق
�أحد �شيوخ الع�شائر.
ويقول مدير ق�سم �إعالم قيادة �شرطة ذي
قار العميد احلقوقي ف�ؤاد كرمي لـ(املدى)
�إن «مع ��دل النزاع ��ات الع�ش ��ائرية يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار يرتاوح م ��ا بني  5اىل
 10نزاعات يف ال�ش ��هر الواح ��د» ،مبين ًا
�أن «عدد ًا غري قليل من �ضحايا النزاعات
الع�ش ��ائرية هم من بني االطفال والن�ساء
ناهيك عن اخل�س ��ائر املادية الناجمة عن
ردود الفع ��ل االنتقامي ��ة كح ��رق ال ��دور
واملركب ��ات واحلق ��ول الزراعية وغريها
م ��ن املمتل ��كات الت ��ي تع ��ود لأط ��راف
النزاع».
وت�ش�ي�ر �إح ��دى الن�س ��اء وه ��ي ت�ص ��ف
حال ��ة �إنق ��اذ عدد م ��ن الن�س ��اء واالطفال
عن ��د ح ��رق  3منازل يف نزاع ع�ش ��ائري
اندل ��ع م�ؤخ ��ر ًا يف ناحي ��ة �أور ( 10ك ��م
�ش ��رق النا�ص ��رية ) �أن «النريان اندلعت
م ��ن كل جان ��ب يف الدور امل�س ��تهدفة من
قبل م�سلحي الع�شائر وقد كانت العوائل
يف داخ ��ل تل ��ك ال ��دور» .و�أ�ض ��افت �أن
«اجل�ي�ران مل يتمكنوا من �إنقاذ الن�س ��اء
والأطف ��ال �إال بع ��د �أن جل� ��أوا اىل ك�س ��ر
النوافذ و�إخراجهم منها».
ويق ��ول مدير ق�س ��م �إعالم قيادة �ش ��رطة
ذي ق ��ار عن الن ��زاع الع�ش ��ائري املذكور
�إن «احل�ص ��يلة الأولية للنزاع الع�شائري
احلا�صل بني ع�ش�ي�رتي ال�سادة والغزي
يف ح ��ي البقاع بناحية �أور بلغت قتيلني
و 8جرح ��ى وح ��رق  3دور» ،مبين� � ًا �أن
«تب ��ادل �إط�ل�اق الن ��ار ب�ي�ن الع�ش�ي�رتني
توا�صل لعدة �س ��اعات ومبختلف انواع
الأ�سلحة».
و�أ�ش ��ار ك ��رمي اىل �أن “الق ��وات الأمنية
توجهت اىل موقع احلادث منذ اللحظات

الأوىل �إال �أن كثافة النريان املتبادلة بني
الطرفني حالت دون تدخلها يف ال�ساعات
االوىل” ،مبين� � ًا �أن “قوات من ال�ش ��رطة
واجلي� ��ش متكن ��ت يف وق ��ت الح ��ق من
ال�س ��يطرة عل ��ى املوق ��ف وفر� ��ض وقف
اط�ل�اق الن ��ار ب�ي�ن الطرفني واالنت�ش ��ار
يف موق ��ع احل ��ادث وم ��ن ث ��م املبا�ش ��رة
ب�ش ��ن حملة تفتي�ش وم�صادرة للأ�سلحة
واعتقال عدد من املتورطني بالنزاع».
وك�ش ��ف مدير ق�س ��م �إعالم قيادة �ش ��رطة
ذي قار ان « النزاع بني الع�شريتني يعود
اىل خ�ل�اف اندلع قبل �س ��نة عل ��ى ملكية
قطع ��ة �أر� ��ض ومل يتم التو�ص ��ل اىل حل
رغم امل�س ��اعي املبذولة يف هذا االجتاه»،
منوه� � ًا اىل �أن «الن ��زاع يتجدد بني �آونة
و�أخرى».
وو�ص ��ف ك ��رمي «الأو�ض ��اع يف موق ��ع
احل ��ادث بانه ��ا ت�ش ��هد ه ��دوء ًا ح ��ذر ًا»،
مرجح� � ًا «�إمكاني ��ة جت ��دد الن ��زاع ما مل
يت ��م التو�ص ��ل اىل حل جذري للم�ش ��كلة
مو�ضع النزاع».
ويف ذات ال�س ��ياق �أك ��د م�ص ��در �أمن ��ي

يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،ي ��وم اخلمي� ��س
املا�ض ��ي ،مقتل و�إ�صابة � 4أ�شخا�ص يف
ن ��زاع ع�ش ��ائري اندل ��ع يف �أح ��د القرى
التابعة لق�ض ��اء الغراف ( 30كم �ش ��مال
النا�ص ��رية) .و�أو�ض ��ح لـ(امل ��دى) قائ�ل ً�ا
�إن «نزاع ًا ع�ش ��ائري ًا اندلع �إثر م�ش ��اجرة
ب�ي�ن الأطف ��ال يف �إحدى القرى بق�ض ��اء
الغ ��راف �أوقع قتي�ل ً�ا و 3جرحى �أحدهم
بحال ��ة خط ��رة» ،مبين� � ًا �أن «الأط ��راف
املتنازع ��ة ا�س ��تخدمت خمتل ��ف �أن ��واع
الأ�سلحة النارية يف النزاع املذكور».
ويع ��زو املراقب ��ون �أ�س ��باب تك ��رار
النزاع ��ات الع�ش ��ائرية �إىل �ش ��يوع
النع ��رات الع�ش ��ائرية وهيمن ��ة العادات
والتقالي ��د املتخلف ��ة ،وانت�ش ��ار �ش ��تى
�أن ��واع الأ�س ��لحة م ��ن بن ��ادق وقاذف ��ات
ومداف ��ع ه ��اون و�أ�س ��لحة ر�شا�ش ��ة يف
املناط ��ق الريفي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �ض ��عف
قب�ض ��ة القانون وعجز الق ��وات الأمنية
عن احل ��د من تلك النزاع ��ات واحليلولة
دون اندالعها.
وكان عدد من �أبناء الع�ش ��ائر قد اقدموا

عل ��ى قط ��ع طري ��ق نا�ص ��رية – بغ ��داد
ع�ص ��ر ي ��وم االثن�ي�ن (  22اذار 2021
) احتجاج� � ًا على �ص ��دور مذك ��رة قب�ض
بحق �أحد �شيوخ الع�شائر.
وقال �ش ��هود عي ��ان لـ(املدى) �إن «�ش ��كل
نح ��و � 500ش ��خ�ص من �أبناء الع�ش ��ائر
كتل ��ة ب�ش ��رية كب�ي�رة وقام ��وا بقط ��ع
طري ��ق نا�ص ��رية – بغ ��داد عن ��د منطقة
قريبة من قرية ال�ص ��كبان ( 40كم �شمال
النا�ص ��رية)» ،مبين� � ًا �أن «قط ��ع الطريق
احلي ��وي ج ��اء لالحتجاج على �ص ��دور
مذك ��ر قب�ض بحق �أحد �ش ��يوخ ع�ش ��ائر
املنطقة بناء على �شكوى اقامتها مديرية
البلدية �أمام الق�ضاء».
و�أ�ش ��ار امل�صدر اىل �أن «ال�شكوى تتعلق
بخ�ل�اف عل ��ى موق ��ع عل ��وة املوا�ش ��ي
اجلديدة» ،منوها اىل �أن «�أبناء الع�شائر
قاموا بفت ��ح الطريق بع ��د تدخل جهات
حكومية لت�سوية الأمر».
وكان ن ��زاع ع�ش ��ائري اندل ��ع فج ��ر يوم
اجلمع ��ة ( � 19آذار  )2021يف ناحي ��ة
العكيك ��ة ( 35ك ��م جن ��وب النا�ص ��رية )

و�أ�سفر عن �إ�صابة امر�أة وطفل بحروق
واختن ��اق وت�ض ��رر ع ��دد م ��ن املن ��ازل
واملحال ،فيما �س ��قطت �إح ��دى القذائف
على منزل قيد االن�شاء يعود للنائبة عال
النا�شي.
وق ��ال �أح ��د �ش ��هود العي ��ان يف حينه ��ا
لـ(املدى) �إن «ناحية العكيكة �ش ��هدت يف
ال�س ��اعات الأوىل من فج ��ر يوم اجلمعة
�س ��قوط عدد م ��ن القذائف و�إط�ل�اق نار
كثيف �إثر نزاع ع�ش ��ائري بني ع�شريتي
بني �سعيد والفريوز» .وبينوا �أن «عدد ًا
م ��ن ال ��دور واملحال التجارية تعر�ض ��ت
لأ�ض ��رار خمتلف ��ة فيم ��ا �أ�ص ��يبت امر�أة
وطفلته ��ا بح ��روق خمتلف ��ة وتعر�ض ��ت
لالختناق جراء احرتاق �شقتهما».
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در اىل «تعر� ��ض من ��زل
قي ��د الإن�ش ��اء يعود للنائبة عال النا�ش ��ي
لأ�ضرار من جراء النزاع املذكور» ،الفت ًا
اىل �أن «النزاع توا�ص ��ل لب�ض ��ع �ساعات
م ��ن دون �أن تتدخ ��ل الق ��وات الأمني ��ة
حل�س ��م املوقف وال �سيما نقطة التفتي�ش
القريبة من موقع احلادث».

ّ
غطت حاجة المحافظة من الثروة الحيوانية

وا�سط تنتج �أكثر من مليار بي�ضة طعام و� 13ألف طن من الأ�سماك خالل 2020
 وا�سط  /جبار بچاي

حققت قطاع الثروة
الحيوانية في محافظة
وا�سط معدالت �إنتاج عالية
خالل العام الما�ضي من
بي�ض المائدة والأ�سماك
والدجاج غطت حاجة
المحافظة وت�سويق الفائ�ض
الى المحافظات الأخرى ،بعد
�أن و�صل �إنتاج البي�ض الى
�أكثر من مليار بي�ضة وقرابة
خم�سة ماليين دجاجة لحم
مع �أكثر من � 13ألف طن من
الأ�سماك ،فيما زاد عدد
الحيوانات المجترة بنحو
� 173ألف ر�أ�س في ال�سنوات
الع�شرة الأخيرة.

واعت�ب�ر خمت�ص ��ون بالإنت ��اج احليواين
�أن الطف ��رات الكب�ي�رة يف الإنت ��اج جاءت
نتيج ��ة اعتم ��اد برام ��ج علمي ��ة ومتابع ��ة
ميداني ��ة اتبعتها الكوادر املتخ�ص�ص ��ة يف
ق�سم الرثوة احليوانية مبديرية الزراعية
واعتم ��اد برام ��ج تدريبي ��ة و�إر�ش ��ادية
للمربني و�أ�صحاب امل�شاريع الذين طالبوا
ب�ض ��رورة حت�س�ي�ن الدع ��م املق ��دم لهم من

خ�ل�ال من ��ح ال�س ��لف والقرو� ��ض وزيادة
كميات الأعالف وخف�ض �أ�س ��عارها �إ�ضافة
اىل �إيقاف اال�س ��ترياد الع�ش ��وائي خا�صة
للبي�ض والدجاج والأ�سماك .
وقال وكيل مدير ق�س ��م الرثوة احليوانية
يف دائ ��رة �ص ��حة وا�س ��ط عدنان ح�س�ي�ن
عب�ي�رة لـ(املدى) �إن «الق�س ��م هو ار�ش ��ادي
و�إداري وفن ��ي ويق ��وم مبه ��ام متابع ��ة
�ش� ��ؤون ال�ث�روة احليواني ��ة يف املحافظة
وتقدمي كل الت�سهيالت لأ�صحاب امل�شاريع
واملرب�ي�ن مب ��ا ميكنه ��م م ��ن رف ��ع معدالت
االنتاج مل�شاريعهم املختلفة».
و�أو�ض ��ح �أن «قط ��اع ال�ث�روة احليواني ��ة
ينق�س ��م اىل ثالث ��ة اجتاه ��ات م ��ن حي ��ث
الإنت ��اج ه ��ي م�ش ��اريع الدواج ��ن والت ��ي
ت�ش ��مل حق ��ول �إنت ��اج بي� ��ض املائ ��دة
واملفاق�س وحقول دجاج اللحم والأمهات،
والق�سم الآخر هو الأ�سماك ويعني برتبية
الأ�سماك �ضمن مفاق�س و�أحوا�ض الرتبية
املعتم ��دة (طيني ��ة  ،عائمة  ،مغلق ��ة) ،فيما
يك ��ون الق�س ��م الثالث هو ق�س ��م املجرتات
وي�ش ��مل الأغن ��ام واملاع ��ز واالبق ��ار
واجلامو�س �إ�ضافة اىل الإبل».
ولفت اىل «وجود ُ�شعب �أخرى ذات �أهمية
تتبع اىل �أق�س ��ام الإنتاج الثالثة الرئي�س ��ة
و�أهمه ��ا معام ��ل الأع�ل�اف واملج ��ازر� ،إذ
يوج ��د منها  38معم�ل ً�ا �إ�ض ��افة اىل �أربع
جم ��ازر جميعه ��ا متوقف ��ة يف الوق ��ت
احلا�ض ��ر وتعود جمي ��ع املعامل واملجازر
للقطاع اخلا�ص».
وذك ��ر �أن «�إنت ��اج املحافظ ��ة م ��ن بي� ��ض
املائ ��دة و�ص ��ل خ�ل�ال الع ��ام  2020اىل
ملي ��ار و 380ملي ��ون و� 195ألف و456
بي�ض ��ة مقاب ��ل �أربعة مالي�ي�ن و� 712ألف
و 261دجاج حلم وفيما يتعلق بالأ�سماك
و�ص ��ل االنتاج اىل �أكرث م ��ن � 13ألف طن
م ��ن الأ�س ��ماك العراقي ��ة» ،م�ش�ي�ر ًا اىل �إن
«حمافظ ��ة وا�س ��ط متتل ��ك  198حو�ض� � ًا
�س ��مكي ًا طيني ًا و 63حو�ض� � ًا من الأقفا�ص
العائمة ،ف�ض�ل ً�ا عن ثالثة م�شاريع لرتبية
الأ�س ��ماك يف االحوا� ��ض املغلقة� ،إ�ض ��افة

�إىل امل�س ��طحات املائية املتمثلة بنهر دجلة
وهور الدملج».
و�أكد وكيل مدير ق�س ��م الرثوة احليوانية
يف دائرة �صحة وا�سط �أن «وا�سط حققت
االكتف ��اء الذات ��ي م ��ن البي� ��ض والدج ��اج
وال�س ��مك وتق ��وم بت�ص ��دير الفائ� ��ض �إىل
املحافظ ��ات العراقي ��ة خا�ص ��ة �أ�س ��ماك
الكاريبي وال�ش ��بوط والبني ،ما �أدى اىل
ا�س ��تقرار الأ�س ��عار رغم التقلبات الكبرية
يف ال�سوق املحلية».
وفيم ��ا يتعل ��ق باملجرتات فق ��د ذكر عبرية
�أن «املحافظ ��ة حتتوي على �أكرث من 744
�أل ��ف ر�أ�س من الأغنام و� 130ألف و322
ر�أ�س� � ًا من املاع ��ز و� 21ألف و 872ر�أ�س� � ًا
م ��ن الأبق ��ار و� 16أل ��ف و 50ر�أ�س� � ًا م ��ن
الإب ��ل �إ�ض ��افة اىل � 13ألف و 924ر�أ�س� � ًا
م ��ن اجلامو� ��س» ،الفت ��ا اىل �أن «�أع ��داد

احليوان ��ات املرقمة بلغ  954288ر�أ�س� � ًا
فيم ��ا ت�ش�ي�ر تقدي ��رات احليوان ��ات غ�ي�ر
املرقمة اىل  445905ر�ؤو�س».
وكان ��ت وزارة الزراعة ق ��د �أعلنت ،يف (7
حزيران  ،)2012عن �إطالق حملة لرتقيم
ال�ث�روة احليواني ��ة بكلف ��ة تبل ��غ ع�ش ��رة
مليارات دينار ،ويف الوقت الذي �أ�ش ��ارت
في ��ه �إىل عدم امتالكه ��ا لإح�ص ��ائية دقيقة
لل�ث�روة احليواني ��ة يف الع ��راق ف� ��أن تلك
احلملة مل تكتمل لأ�سباب خمتلفة.
و�أظه ��رت �إح�ص ��ائية ن�ش ��رتها املنظم ��ة
العربي ��ة لتنمي ��ة لل�ث�روة احليواني ��ة يف
الع ��ام  ،2005وج ��ود تناق� ��ص يف �أعداد
ال�ث�روة احليواني ��ة يف الع ��راق و�ص ��لت
ن�س ��بته �إىل  33%مقارن ��ة بع ��ام ،1998
فيما ك�ش ��فت منظمة الأغذية والزراعة يف
الأمم املتح ��دة (ف ��او) يف �إح�ص ��ائية له ��ا

،ع ��ام � ،2004أن ن�س ��بة  40%من الرثوة
احليوانية يف العراق ق ��د مت تهريبها بعد
حرب عام � 2003إىل الدول املجاورة.
م ��ن جانبها �أ�ش ��ارت املهند�س ��ة ب ��راء عبد
احل�س�ي�ن اىل «�أهمي ��ة امل�ض ��ي مب�ش ��روع
ترقيم الرثوة احليوانية والدفع ب�إجنازه
لأن ��ه يوف ��ر قاع ��دة بيان ��ات متكامل ��ة لدى
اجله ��ات املعني ��ة وم ��ن �أهمه ��ا مديري ��ة
الزراع ��ة ودوائره ��ا الفرعي ��ة م ��ا يوف ��ر
له ��ا فر�ص ��ة التعامل م ��ع هذ ال�ث�روة وفق
املعطيات الرقمية».
وذك ��رت عب ��د احل�س�ي�ن �أن «الرتقيم عامل
مه ��م ل ��دى جمي ��ع البل ��دان الت ��ي تهت ��م
باحلي ��وان ال �س ��يما احليوان ��ات املنتج ��ة
مث ��ل الأغن ��ام والأبق ��ار واجلامو� ��س
واملاعز والإب ��ل و�أن عملية الرتقيم تعطي
انعكا�س ��ات �إيجابي ��ة وفاعل ��ة تتناغ ��م مع

حاجة ال�س ��وق واملجتم ��ع عموم ًا ملعدالت
الإنتاج احليواين وو�ضع ح�سابات دقيقة
مل ��ا ميكن ت�ص ��ديره م ��ن منتج ��ات الرثوة
احليوانية مع توفري قاعدة بيانات ت�ضمن
تقديرات احلاجة ال�صحيحة مل�صانع تعنى
باملنتجات احليوانية املتنوعة».
وك�ش ��فت ع ��ن «جتهي ��ز املرب�ي�ن بكمي ��ات
م ��ن الأع�ل�اف بلغ ��ت ع ��ام � 2020أك�ث�ر
م ��ن  89464طن� � ًا م ��ن ال ��ذرة ال�ص ��فراء
و� 69000أل ��ف ط ��ن من ال�ش ��عري العفلي
ب�س ��عر � 280ألف دينار للطن مقابل 250
�ألف دينار للطن من ال�شعري العلفي».
م ��ن جانب ��ه ي ��رى ماجد عبي ��د عل ��ي� ،أحد
�أ�ص ��حاب م�ش ��اريع الرثوة احليوانية يف
املحافظ ��ة �أن «قط ��اع ال�ث�روة احليواني ��ة
يف حمافظة وا�س ��ط يعترب م ��ن القطاعات
الهامة وقد �أ�س ��هم برفد ال�س ��وق مبنتجات

حملي ��ة غط ��ت احلاج ��ة مث ��ل البي� ��ض
والدجاج والأ�س ��ماك �إ�ض ��افة اىل اللحوم
ومنتج ��ات الألب ��ان املختلف ��ة رغ ��م �إنه ��ا
التزال ت�ص ��نع بطرق بدائية مثل م�شتقات
احلليب».
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن «تل ��ك امل�ش ��اريع ميك ��ن �أن
تك ��ون �أكرث ق ��درة يف الإنتاج ل ��و توفرت
لها �س ��بل الدعم احلكومي الكايف من قبيل
زي ��ادة كمية الأع�ل�اف وخف�ض �أ�س ��عارها
مع توفري العالج ��ات واللقاحات املختلفة
و�ضرورة منح ال�س ��لف والقرو�ض ب�شكل
ين�س ��جم م ��ع احلاجة لتل ��ك امل�ش ��اريع مع
�إع ��ادة النظ ��ر ب�أج ��ور الكهرب ��اء وكمي ��ة
الوق ��ود الت ��ي يح�ص ��ل عليه ��ا �أ�ص ��حاب
امل�شاريع �أيا كانت  ،فتلك عوامل من �ش�أنها
�أن ت�س ��اهم بزي ��ادة الإنت ��اج م ��ا ينعك� ��س
ب�صورة �إيجابية على الفرد العراقي».
و�أ�ضاف �أنه «بالرغم من وجود الكثري من
املعوق ��ات التي تواجه املربني و�أ�ص ��حاب
امل�ش ��اريع ذات الإنت ��اج احليواين �س ��واء
كان ��ت تتعل ��ق بانت ��اج بي� ��ض املائ ��دة �أو
م�شاريع دجاج اللحم �أو الأ�سماك وغريها
م ��ن امل�ش ��اريع الأخ ��رى ا ّال �أن �أ�ص ��حابها
ا�س ��تمروا بالعم ��ل وبجه ��د وطن ��ي مميز
لت�أم�ي�ن متطلب ��ات الفرد العراق ��ي من تلك
املنتج ��ات وحر�ص ��هم �أي�ض� � ًا على �ض ��بط
الأ�س ��عار وعدم االجن ��رار وراء التقلبات
التي ت�ش ��هدها ال�س ��وق املحلية كما ح�صل
مع قطاعات �إنتاجية �أخرى».
يذكر �أن تقرير ًا �ص ��در عن مديرية الزراعة
يف حمافظة وا�س ��ط ع ��ام � 2010أظهر �أن
�أع ��داد ال�ث�روة احليواني ��ة يف حمافظ ��ة
وا�س ��ط ه ��ي ملي ��ون و� 229أل ��ف و820
ر�أ�س� � ًا من الغنم ،و� 221ألف ًا و 967ر�أ�س ًا
م ��ن الأبقار ،و� 193ألف ًا و 450ر�أ�س� � ًا من
املاعز ،و 12605ر�ؤو�س من اجلامو�س،
�إ�ضافة �إىل  2606ر�ؤو�س من الإبل ،فيما
كان عدده ��ا وف ��ق التقري ��ر ال�س ��نوي لعام
 2020قد بل ��غ مليون و� 400ألف و132
ر�أ�س� � ًا م ��ا يعن ��ي وج ��ود زيادة ت�ص ��ل اىل
� 173ألف ر�أ�س.
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حمودي رئي�س ًا لوالية ثالثة ..وانتخابات الأولمبية ُتنذر ب�أزمة جديدة
 ان�����س��ح��اب��ات م�شفوعة ب��االع��ت��را���ض ..وط��ع��ون محلية ودول���ي���ة ..وت��ه��دي��دات ب ��إل��غ��اء النتائج!
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
و�ض ��ع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العام ��ة للجن ��ة
الأوملبية الوطنية �أنف�سهم يف ورطة كبرية
عقب جمري ��ات م�ؤمتره ��م التكميلي الذي
جرى يومي اخلمي�س واجلمعة ،اخلام�س
والع�ش ��رين وال�س ��اد�س والع�ش ��رين م ��ن
�آذار اجل ��اري ،يف فن ��دق املن�ص ��ور ميلي ��ا
بالعا�ص ��مة بغداد ،بعدما �سايروا قرارات
�أع�ض ��اء جلنتي الثالثية والق�ض ��ائية قبل
و�أثن ��اء امل�ؤمتري ��ن� ،أدّت اىل ا�س ��تبعاد
ث ّل ��ة م ��ن ّ
املر�ش ��حني ،وان�س ��حاب �آخري ��ن
وتقدمي البع�ض طعون ًا مبا�ش ��رة �س ��توثق
باعرتا� ��ض ر�س ��مي وتر�س ��ل اىل اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الدولية عرب احتاداتهم ،ما تنذر
العملية بر ّمتها اىل �أزمة جديدة ذات �صلة
مبل ��ف الأوملبي ��ة املُج ّم ��د منذ �ش ��باط عام
!2019
بداية ،عمدت اللجنة امل�شرفة على امل�ؤمتر
التكميل ��ي ع ��دم دخ ��ول ممثل ��ي و�س ��ائل
الإع�ل�ام املختلف ��ة داخ ��ل قاع ��ة االق�ت�راع
لأ�س ��باب غام�ض ��ة ،و�أقت�ص ��ر ت�س ��ريب
املعلوم ��ات �إليه ��م ع ��ن طري ��ق م�ص ��ادر
موثوقة لغر� ��ض نقل النتائ ��ج � ّأو ًال ب� ّأول،
م ��ع ما ُي ّت َخذ م ��ن �إجراءات مث�ي�رة للجدل
ال�س ��يما �أثناء انتخاب خم�س ��ة ّ
مر�ش ��حني
ع�ب�ر نافذة (ال�شخ�ص ��يات املمي ��زة) وقبل
ذل ��ك �ش ��هد امل�ؤمت ��ر ان�س ��حاب ع ��دد غ�ي�ر
ممن تق ّدم ��وا للمناف�س ��ة على مقاعد
قلي ��ل ّ
اجلمعية العمومية التكميلية �أو منا�ص ��ب
املكت ��ب التنفي ��ذي وهُ ��م �:إي ��اد بني ��ان،
وعبدالكرمي جا�س ��م الب�ص ��ري ،و�ص ��باح
الكناين ،و�إميان �صبيح ،وخمل�ص ح�سن
حي ��در ،وكمال عب ��دو مه ��دي ،وعقيل عبد
ال ��رزاق ،ور�ؤى زه�ي�ر ،وط ��ارق ح�س ��ن
�إرزوق ��ي ولي ��ث ح�س�ي�ن ،م�ؤكدي ��ن ع�ب�ر
وثيق ��ة ر�س ��مية رفعه ��ا ق�س ��م منه ��م اىل
(مدون ��ة الأخ�ل�اق
اللجن ��ة امل�ش ��رفة �أن
ّ
للجن ��ة الأوملبي ��ة الدولية حتظ ��ر �أي نوع
ّ
املر�ش ��حني بالوع ��ود
م ��ن الت�أث�ي�ر عل ��ى
واملنا�ص ��ب وتبدي ��ل الأ�ص ��وات والق�س ��م
على كت ��اب الله و�إ�ش ��اعة �أخبار ا�س ��تبعاد
بع�ض الأ�ش ��خا�ص بهدف الت�ش ��وي�ش على
اجلمعية العمومية ،ف�ض�ل ً�ا عن �أن الآليات
والتوقيتات املُعدّة للم�ؤمتر َو�أدَتْ العملية

ووجه ��وا نقد ًا
االنتخابي ��ة قبل �أن تب ��د�أ) ّ
�ص ��ريح ًا اىل اجلمعية العمومي ��ة بقولهم
(يب ��دو �أن اجلمعي ��ة ال تري ��د �أن تتع ّلم من
جت ��ارب املا�ض ��ي القريب ��ة ،ف ��ذات النه ��ج
التخريب ��ي ُي�س ��يء للحرك ��ة الأوملبي ��ة يف
العراق)!

� 13ص ��وت ًا لكل منهم ��ا يف خم�س جوالت،
م ��ا دع ��ا الهيئ ��ة الق�ض ��ائية امل�ش ��رفة على
االنتخاب ��ات اىل عق ��د جل�س ��ة ت�ش ��اورية
م ��ع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومي ��ة للجن ��ة
الأوملبية لإيجاد حل حل�س ��م املقعد الثاين،
و�أف�ضت اىل ا�ستبعاد م�صطفى وقا�سم عن
االنتخابات ،وهي من الأمور النادرة التي
حت�صل يف االنتخابات الريا�ضية املحلية،
وع ��زا البع� ��ض جل ��وء الهيئ ��ة ال�س ��تبعاد
ّ
املر�ش ��حني لعدم وجود فق ��رة يف القواعد
االنتخابي ��ة الأوملبي ��ة ت�ش�ي�ر اىل ن� ��ص
�صريح يف �آلية احل�سم.

طعن �آ�سيوي

وكان ا�س ��تبعاد رئي�س احتاد اجلودو عن
متثي ��ل االحت ��اد يف اجلمعي ��ة العمومي ��ة
احل ��دث الأب ��رز يف امل�ؤمت ��ر ،وهن ��اك من
توق ��ع �أن تك ��ون �ش ��كواه الو�ش ��يكة ل ��دى
االحتادي ��ن الآ�س ��يوي وال ��دويل �س ��بب ًا
يف �إلغ ��اء نتائ ��ج م ��ا ترت ��ب من ت�ص ��ويت
اجلمعي ��ة العمومي ��ة النتخ ��اب ممثل ��ي
جلنتي (الالعبون الأوملبيون والريا�ض ��ة
الن�س ��وية) وال�شخ�ص ��يات املم ّي ��زة
واالحتادات غري الأوملبية ،علم ًا �أن الأمني
الع ��ام لالحتاد الدويل للج ��ودو جاك لوك
روغ �أكد �ش ��رعية املو�سوي رئي�س ًا الحتاد
للجودو ،كما َع ّد رئي�س االحتاد الآ�سيوي
عبيد العنزي قرار ا�ستبعاده عن الرت�شيح
�إجرا ًء غ�ي�ر قانوين ،وتوعّ ��د بالطعن يف
القرار �أمام اللجن ��ة الأوملبية الدولية وما
ي�س ��فر عن ذلك من تعليق ع�ض ��وية اللعبة
قاري ًا ودولي ًا!

� 19صوت ًا للرئي�س

وم ��ع دخول �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومية

قاعة االنتخاب �ص ��باح �أم� ��س اجلمعة 26

انهيار الم�شهداني!

ومل ت�س ��مح الهيئ ��ة الق�ض ��ائية بدخ ��ول
العبة املنتخ ��ب الوطني للقو�س وال�س ��هم
رند �س ��عد حممود للمناف�س ��ة �ض ��من جلنة
الريا�ض ��يني الأوملبي�ي�ن (كونه ��ا م�ش ��اركة
يف �أوملبي ��اد لندن ع ��ام  )2012ل�ش ��مولها
مبح�ض ��ر الهيئة الق�ض ��ائية امل�ش ��رفة على
االنتخابات ال�ص ��ادر ي ��وم � 23آذار 2021
حتت ت�سل�سل ( )3ب�س ��بب انتهاكها قانون
مكافح ��ة املن�ش ��طات ،برغ ��م عدم �ص ��دور
عقوب ��ة بحقها من االحتاد ال ��دويل للعبة،
وت�أكيد �س ��ينه عم ��ر حتقاي الأم�ي�ن العام
ملنظمة �إقليم غرب �آ�سيا ملكافحة املن�شطات
ب�إم ��كان الالعب ��ة املناف�س ��ة يف الأح ��داث
الريا�ض ��ية اىل حني �ص ��دور ق ��رار عقوبة
احلرم ��ان م ��ن �أي ن�ش ��اط! ومب ��ا �أن رن ��د
مل ت�ص ��در بحقه ��ا �أية عقوب ��ة حتى موعد
دخوله ��ا قاع ��ة االنتخ ��اب يف � 25آذار

نتائج االقتراع

 2012ف�إن رئي�س احتاد القو�س وال�س ��هم
�س ��عد امل�ش ��هداين اعرت� ��ض ب�ش� �دّة وق� � ّرر
االن�س ��حاب قب ��ل ب ��دء م�ؤمت ��ر اخلمي�س،
وغ ��ادر اىل بيت ��ه حت ��ت وط� ��أة االنهي ��ار
الع�صبي!

التطبيعية ت� ّؤجل مباريات ربع نهائي
بطولة ك�أ�س العراق
 بغداد  /حيدر مدلول
ق ��ررت جلن ��ة امل�س ��ابقات املركزي ��ة
باحت ��اد ك ��رة الق ��دم ت�أجي ��ل �إقام ��ة
مناف�س ��ات ال ��دور رب ��ع النهائي من
بطولة ك�أ�س العراق لكرة القدم التي
كان من امل�ؤمل اجرا�ؤها نهاية �ش ��هر
�آذار اجلاري على مالعب العا�ص ��مة
بغداد واملحافظات اىل �إ�ش ��عار �آخر
من �أجل �إتاحة الفر�ص الكاملة �أمام
الف ��رق الثماني ��ة املت�أهل ��ة الإع ��داد
الأمثل لها وال�سيما �إنها �ستكون من
جولة واح ��دة فقط حيث �سي�ض ��من
الفرق الفائز فر�ص ��ة التواجد �ضمن
دور ن�صف النهائي من البطولة.
و�س ��تكون مب ��اراة فريق ��ي املين ��اء
الب�ص ��ري وال�ش ��رطة لكرة القدم من
�أبرز مواجهات ال ��دور ربع النهائي
م ��ن البطولة باعتباره ��ا قمة كروية
مث�ي�رة جتم ��ع الف ��رق اجلماهريي ��ة
يف العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظ ��ات
بحك ��م القاع ��دة ال�ش ��عبية لهما على
ال�ص ��عيد املحل ��ي برغم �أن ال�ش ��رطة
ت�أه ��ل ب�ص ��عوبة بالغ ��ة اث ��ر ف ��وزه
الغ ��ايل بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح
( )7-8عل ��ى فريق �أمان ��ة بغداد بعد
انته ��اء اللقاء امل�ص�ي�ري الذي جرى
بينهم ��ا عل ��ى ملعب كرب�ل�اء الدويل
مبحافظة كرب�ل�اء املقد�س ��ة بنتيجة
( )0-0يف الوق ��ت الأ�ص ��لي الت ��ي
�أدارها احلكم الدويل حممد �س ��لمان
و�أفتقد خدمات  13العب ًا من �صفوفه
هم (�أحمد با�س ��ل فا�ضل وعالء علي
مه ��اوي وعل ��ي فائ ��ز عطي ��ة و�أجمد
عطوان كاظ ��م وحممد قا�س ��م ماجد
وحممد داود يا�سني وح�سن عا�شور
و�أحم ��د جالل وحمم ��د مزهر وعلي
ح�ص ��ني والربازيل ��ي رافائي ��ل دي
�سيلفا و�س ��عد ناطق ومازن فيا�ض)
وو�ض ��ع احلار� ��س ال ��دويل حمم ��د
حمي ��د على دكة االحتياط برغم عدم
اكت�س ��ابه ال�ش ��فاء التام من الإ�صابة
التي تع ّر� ��ض لها قبيل مب ��اراة نفط
الو�سط حيث مت ا�شراكه يف الدقيقة
الأخ�ي�رة ولعب دور ًا فعّا ًال من خالل

الت�صدّي اىل ركلتي جزاء وتع ّر�ض
املهاج ��م الهداف مروان ح�س�ي�ن اىل
�إ�ص ��ابة خطرية يف عظم الوجنة يف
الدقيقة  40نقل �إثرها اىل م�ست�شفى
الأم ��ام زي ��ن العابدي ��ن ب�س ��يارة
�إ�س ��عاف لتلقي العالج الالزم وغادر
بعدها اىل العا�ص ��مة بغ ��داد للخلود
اىل الراح ��ة قب ��ل �إجرائ ��ه عملي ��ة
جراحية خالل االيام املقبلة
يف املقاب ��ل جن ��ح فري ��ق املين ��اء
لك ��رة الق ��دم يف جتاوز ال ��دور ثمن
النهائ ��ي م ��ن البطولة بع ��د اعتباره
فائزا بنتيجة 0-3على �ض ��يفه فريق
ن ��وروز م ��ن حمافظ ��ة ال�س ��ليمانية
م ��ن قبل جلن ��ة امل�س ��ابقات املركزية
بالهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد كرة
الق ��دم بع ��د ان�س ��حاب الأخ�ي�ر م ��ن
خو� ��ض املب ��اراة الت ��ي كان ��ت م ��ن
املقرر �أن جتري بينهما يف ال�س ��اعة
ال�ساد�سة م�ساء �أول �أم�س اخلمي�س
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
ليح�ص ��ل الالعبني على راحة �سلبية
قب ��ل الع ��ودة اىل مزاول ��ة وحداتهم
التدريبي ��ة م ��ن جدي ��د حت�ض�ي�ر ًا
للجولة ال�س ��ابعة من مرحلة الإياب
لل ��دوري املمت ��از لكرة الق ��دم املقرر

انطالقها اعتبار ًا من يوم الثالث من
�ش ��هر ني�سان املقبل حيث �سي�ستقبل
فري ��ق ال�ص ��ناعات الكهربائية لكرة
القدم القادم من العا�صمة بغداد يف
ال�ساعة الثانية ظهر ًا.
و�س ��قط فري ��ق النف ��ط لك ��رة
الق ��دم يف فخ اخل�س ��ارة بفارق
ركالت الرتجي ��ح بنتيج ��ة
(�)4-3أم ��ام فري ��ق احل ��دود
لكرة الق ��دم بعد انتهاء الوقت
الأ�ص ��لي من املباراة بالتعادل
الإيجاب ��ي ( )1-1الت ��ي
�ض� �يّفها ملع ��ب ن ��ادي التاج ��ي
الريا�ض ��ي يف افتتاح مناف�س ��ات
ال ��دور ثم ��ن النهائ ��ي فيم ��ا ف ��از
فري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة لك ��رة القدم
عل ��ى فريق القا�س ��م البابل ��ي بهدف
نظيف حم ��ل توقيع حمرتفه الليبي
مهن ��د م�ص ��طفى امل�ب�روك بالدقيقة
ال�س ��ابعة والثمان�ي�ن ومت ّك ��ن فريق
زاخ ��و م ��ن الت�أه ��ل اىل ال ��دور ربع
النهائ ��ي بع ��د اعتب ��اره منت�ص ��ر ًا
بثالثي ��ة نظيف ��ة عل ��ى �ض ��يفه فريق
ال�صناعات الكهربائية املن�سحب من
املباراة التي كان من امل�ؤمل �إقامتها
يف ال�س ��اعة الثالثة ع�صر اخلمي�س
املا�ضي على ملعب زاخو الدويل.

عملي� � ًا � ،ش ��ارك  26ع�ض ��و ًا يف اجلمعي ��ة
العمومي ��ة للجن ��ة الأوملبي ��ة ،ومت �إج ��راء
الت�ص ��ويت ب�ي�ن املر�ش ��حني للجن ��ة
الريا�ض ��يني الأوملبي�ي�ن ،وف ��از كل م ��ن
(عدنان طعي�س وعلي ناظم �سلمان وحممد
ريا�ض جا�س ��م ونور عامر جا�س ��م ووحيد
عبد الر�ضا) واختري عدنان طعي�س رئي�س ًا
للجنة ،ثم جرى الت�صويت النتخاب جلنة
الريا�ض ��ة الن�س ��وية وفازت (بيداء كيالن
و�شذى علي وع�صماء عبد احل�سني وليلى

حمم ��د ولينا �ص ��باح) ومت اختي ��ار بيداء
كي�ل�ان رئي�س ��ة للجن ��ة ،ثم ج ��رى انتخاب
اال�ش ��خا�ص املتم ّيزين وفاز كل من (خليل
يا�س�ي�ن ورع ��د حم ��ودي و�إبراهي ��م خليل
�إبراهيم وعالء جابر ومهدي �شواي) فيما
فازت (فاطمة �س ��عد ووالء ط ��ارق وجنان
ناجي) كريا�ضيات مم ّيزات.
�أم ��ا انتخابات االحت ��ادات غ�ي�ر الأوملبية
املُع�ت�رف به ��ا �أوملبي ًا فقد ح�س ��م ظافر عبد
الأم�ي�ر املقع ��د الأول من اجلول ��ة الأوىل،
وتناف�س م�صطفى جبار علك وقا�سم كاظم
الوا�س ��طي عل ��ى املقعد الث ��اين وتعادال بـ

�آذار اجل ��اري النتخ ��اب مكت ��ب تنفي ��ذي
جديد كانت املناف�س ��ة على رئا�س ��ة اللجنة
الأوملبي ��ة حمتدم ��ة ب�ي�ن رع ��د حم ��ودي
ود.طال ��ب في�ص ��ل ،وجن ��ح الأول بك�س ��ب
ال�س ��باق ب� �ـ � 19ص ��وت ًا مقاب ��ل  17ل ُي ّجدد
واليت ��ه للم� � ّرة الثالثة يف موق ��ع الرئي�س
من ��ذ تاري ��خ تولي ��ه م�س� ��ؤوليته ال�س ��بت
الراب ��ع من ني�س ��ان ع ��ام  2009ي ��وم نال
� 20ص ��وت ًا م ��ن �أ�ص ��ل  ،33يف ح�ي�ن ن ��ال
مناف�س ��ه ذاته � 12صوت ًا .وظفر �إياد جنف
بـ � 26ص ��وت ًا لي�شغل من�صب النائب الأول
للرئي� ��س ،وجاء حي ��در ح�س�ي�ن اجلميلي
مبن�صب النائب الثاين بـ � 21صوت ًا مقابل
� 14ص ��وت ًا ملحم ��ود عزيز ،وك�س ��ب �أحمد
حن ��ون خنجر موقع النائ ��ب الثالث بـ 19
�ص ��وت ًا فيما ح�ص ��ل خالد كبي ��ان على 17
�ص ��وت ًا .وفاز بع�ض ��وية املكتب التنفيذي
كل م ��ن (بختيار فريقن ود.ع ��ادل عيدان،
وه�ي�رده ر�ؤوف ،ود.ح�س�ي�ن العمي ��دي،
وجميل العبادي ،وبا�س ��م �أحمد و�إبراهيم
البهاديل).
ِحراك رباعي مناوئ

ومن خالل متابعة (املدى) للحراك املناوئ
مل�ؤمت ��ري 25و� 26آذار ،2021ف� ��إن �أربعة
ّ
مر�ش ��حني يعتزمون تقدمي ال�ش ��كوى اىل
اللجنة الأوملبية الدولية ،وقبلها الق�ض ��اء
العراقي ،اعرتا�ض ًا على نتائج االنتخابات
وم ��ا تخللت ��ه من �إق�ص ��اءات وممار�س ��ات

تخال ��ف القان ��ون  -ح�س ��ب ت�ص ��ريحاتهم
للإعالم -وهُ م �ص ��باح الكناين الذي توعّ د
بالتن�س ��يق مع وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة
لتدقي ��ق جمي ��ع مل ّف ��ات خ ��روق الأوملبية
واالحت ��ادات للفرتة ال�س ��ابقة واملحفوظة
يف �أح ��د مكات ��ب ال ��وزارة ،حم� � ّذر ًا بعدم
التالع ��ب فيه ��ا اىل ح�ي�ن و�ض ��ع جلن ��ة
حتقيقي ��ة خا�ص ��ة يده ��ا عل ��ى �أوراقه ��ا،
و�إعالنه تغيري جميع االحتادات من خالل
حملة �إ�صالحية يراها ح ًال جلميع امل�شاكل،
ممن لديهم �شكاوى �ضد
داعي ًا الريا�ضيني ّ
احتاداته ��م للتع ��اون معه من �أجل ك�ش ��ف
واملزورين ،ونال
ما �أ�س ��ماهم بالفا�س ��دين
ّ
الكناين ثناء م�ؤيديه على طرحه هذا ،فيما
عار�ض ��ه من وج َد تق ّلبه يف �آرائه ومواقفه
لدعم رعد حمودي ثم توعّ ده له بعد الفوز
يف انتخاب ��ات ال�شخ�ص ��يات املم ّي ��زة ث ��م
اال�ستماع اىل ن�ص ��يحته باالن�سحاب دليل
عل ��ى ع ��دم امتالك ��ه ر�ؤي ��ة را�س ��خة حول
امل�شهد الأوملبي!
بينم ��ا يعكف علي �س ��ماكه تقدمي �ش ��كوى
لدى جميع امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضية القارية
ّ
للتدخ ��ل العاج ��ل ،و�إيق ��اف ب� �ـ
والدولي ��ة
“املهزل ��ة االنتخابي ��ة” ح�س ��ب و�ص ��فه،
م�ؤ ّكد ًا حر�ص ��ه على عدم تع ّر�ض الريا�ضة
العراقي ��ة للإيق ��اف ،وهو الطريق نف�س ��ه
لوح �س ��مري املو�س ��وي بال�س�ي�ر فيه
الذي ّ
النتزاع ح ّقه امل�س ��لوب ت�أ�سي�س ًا على دعمه
بخطاب�ي�ن دويل و�آ�س ��يوي ،و�أخ�ي�ر ًا ذكر
�س ��عد امل�ش ��هداين عن �إعداد احتاد القو�س
وال�سهم ملف �ش ��كوى اىل االحتاد الدويل
للعبة يبينّ ظروف �إبعاد الالعبة رند �سعد
لر ّد اعتبارها وتعزيز موقفها ُقبيل دخولها
مناف�س ��ات �أوملبياد طوكيو حزيران املقبل
بعد �أن ت�أهلت لها بجدارة.
وترتق ��ب �أنظ ��ار الريا�ض ��يني موق ��ف
اجلهت�ي�ن الت�ش ��ريعية (الربمل ��ان  -جلن ��ة
ال�شباب والريا�ضة) والتنفيذية (احلكومة
مم ��ا جرى
 وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة) ّيف انتخاب ��ات اللجن ��ة الأوملبي ��ة ،ك ��ون
ملفها �أحد �أبرز الق�ضايا التي �شغلتهما يف
الأ�شهر ال�س ��ابقة ،وقطعا �سابق ًا التزامات
ر�س ��مية للجنة الأوملبي ��ة الدولية بحماية
م�صلحة الريا�ض ��يني والعملية االنتخابية
من اخلروق وال�ضغوط وامل�ساومات.

اتحاد ال�سلة ّ
يحدد انطالق المرحلة الثانية للدوري الممتاز
 بغداد  /املدى
ح� �دّد احتاد كرة ال�س ��لة يوم غ ��د الأحد املوافق
الثامن والع�شرين من �شهر �آذار اجلاري موعد ًا
النط�ل�اق مناف�س ��ات املرحلة الثاني ��ة من دوري
ال�س ��لة املمت ��از باملو�س ��م  2021-2020وفق� � ًا
لإج ��راءات احرتازية �ص ��حّ ية ووقائي ��ة تنفيذا
للربوتوكول الطبي ال�ش ��امل املو�ضوع من قبل
وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة للحفاظ على �سالمة
اجلميع يف ظل توا�ص ��ل �أزمة تف�ش ��ي فايرو�س
كورون ��ا (كوفي ��د ) -19من ��ذ ي ��وم اخلام� ��س
والع�ش ��رين من �ش ��هر �ش ��باط  2020مب�شاركة
ف ��رق النف ��ط وال�ش ��رطة واحل�ش ��د ال�ش ��عبي
والكهرب ��اء واخلط ��وط اجلوي ��ة والت�ض ��امن
النجفي ونفط ال�ش ��مال ونفط الب�صرة وزاخو
وغاز ال�شمال والأعظمية واحللة بعد االجتماع
الأخ�ي�ر ال ��ذي عق ��ده جمل� ��س الإدارة برئا�س ��ة
د  .ح�س�ي�ن
العمي ��دي يف

مق ��ر االحت ��اد بقاع ��ة ال�ش ��عب املغلق ��ة للألعاب
الريا�ض ��ية يف العا�ص ��مة بغ ��داد م ��ع ممثل ��ي
الأندية يوم االثنني املا�ضي.
ويغ ��ادر فري ��ق النف ��ط لك ��رة ال�س ��لة حامل لقب
ن�س ��خة  2019-2018اىل مدين ��ة كرك ��وك

ليكون �ضيفا ثقيال على فريق نفط ال�شمال لكرة
ال�سلة بال�س ��اعة الثالثة ع�صرا يف املباراة التي
حتت�ض ��نها قاع ��ة كرك ��وك االوملبية يف م�س ��عى
جديد للمدرب خالد يحيى والعبيه يف موا�صلة
�س� � ّكة االنت�ص ��ارات التي حققوها خالل املرحلة

الأوىل من خالل  11فوز ًا من �أجل �ضمان مقعد
ب�ص ��ورة مب ّكرة �ضمن الدور امل�س ��د�س الذهبي
يف �إط ��ار احلمل ��ة الكب�ي�رة للدف ��اع ع ��ن اللق ��ب
للمرة الرابعة عل ��ى التوايل برغم الأزمة املالية
اخلانق ��ة الت ��ي مير به ��ا الن ��ادي قبي ��ل انطالق
مناف�سات املو�سم احلايل.
ويلعب فريق نفط الب�ص ��رة لكرة ال�س ��لة الثامن
بر�ص ��يد  13نقطة يف التوقيت ذاته مع �ض ��يفه
فريق ال�شرطة و�ص ��يف املت�صدّر الذي ميلك يف
جعبت ��ه  21نقطة على قاع ��ة الأوملبية مبحافظة
الب�صرة يف لقاء بغاية الأهمية لكليهما وخا�صة
الأول ال ��ذي يع ��وّ ل كث�ي�ر ًا عل ��ى وق ��وف عامل
الأر� ��ض اىل جانب ��ه م ��ن �أج ��ل ني ��ل االنت�ص ��ار
اخلام�س له �ضمن م�س�ي�رته منذ بداية م�شواره
يف امل�سابقة ورد االعتبار له بعد �أن خ�سر جولة
الذه ��اب بنتيج ��ة ( )81-63نقط ��ة عل ��ى قاع ��ة
ال�ش ��عب املغلقة للألعاب الريا�ضية يف العا�صمة
بغداد التي جرت يوم الع�شرين من �شهر كانون
الأول املا�ضي.

راتب بيل الأغلى قيمة في مناف�سات البريمرليغ
 بغداد  /املدى
ت�ص ��در قائ ��د املنتخ ��ب
الويل ��زي لك ��رة الق ��دم
غاري ��ث بيل ال ��ذي يلعب
يف �ص ��فوف فري ��ق
توتنه ��ام هوت�س ��بري
قائم ��ة �أعل ��ى الروات ��ب
ال�ش ��هرية التي يتقا�ضها
العبي الن�س ��خة احلالية
من ال ��دوري الإنكليزي
املمت ��از لك ��رة الق ��دم
بقيم ��ة مالي ��ة تبل ��غ 2.5
ملي ��ون ي ��ورو يلي ��ه يف
املرك ��ز الثاين الإ�س ��باين دافيد
دي خي ��ا حار� ��س مرم ��ى
فري ��ق مان�ش�س�ت�ر يونايتد
لك ��رة الق ��دم بقيم ��ة
 1.65ملي ��ون ي ��ورو
والهولن ��دي كيفني دي
بروي ��ن جن ��م فريق
مان�ش�س�ت�ر �سيتي
لكرة القدم بقيمة

 1.58مليون يورو الذي يحتل املركز
الثالث وزميله �ص ��احب املركز الرابع
رحيم �س ��تريلينغ بقيمة  1.48مليون
يورو والفرن�س ��ي بول بوغبا �ص ��انع
�ألع ��اب فري ��ق مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د
باملركز اخلام�س بر�صيد  1.43مليون
يورو.
ويتواج ��د غاري ��ث بي ��ل م ��ع كتيب ��ة
الربتغ ��ايل خوزي ��ه موريني ��و مل ��دة

مو�س ��م واحد فقط على �سبيل الإعارة
قادم ًا من فريق ريال مدريد الإ�س ��باين
لك ��رة القدم يف �ص ��فقة احرتافية ّ
متت
ي ��وم التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �أيلول
 2020حيث ي�سعى اىل حتقيق نتائج
جيدة يف اجل ��والت املتبقي ��ة من عمر
م�س ��ابقة الربميرليغ �أم ًال يف الدخول
�ضمن دائرة املربع الذهبي يف النهاية
الت ��ي ت�ض ��من امل�ش ��اركة يف الن�س ��خة

املقبلة من دوري �أبط ��ال �أوروبا لكرة
الق ��دم حي ��ث يحت ��ل الفري ��ق املرك ��ز
ال�س ��اد�س املت�صدر بر�ص ��يد  48نقطة
يف ختام الأ�سبوع التا�سع والع�شرين
بعد فرق مان�ش�سرت �سيتي ومان�ش�سرت
يونايتد ولي�س�ت�ر �س ��يتي وت�شيل�س ��ي
وو�ست هام يونايتد �أم ًال يف تعوي�ض
اخلروج املب ّكر من الدوري الأوروبي
لكرة القدم.
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�أجندة وا�شنطن الخفية :ا�ستعادة تجارة المخدرات
على الرغم من �إعالن الرئي�س
ترامب وبايدن �أخيراً عن ان�سحاب
القوات الأميركية ،ال تزال تجارة
الأفيون الأفغانية محمية من قبل
قوات االحتالل الأميركية والناتو
لخدمة النخب المالية المتنفذة.
�إن اقت�صاد الأفيون في �أفغان�ستان
هو عملية تدر مليارات الدوالرات
وتغذي �سوق الهيروين الأميركية
التي تثير قلق الر�أي العام في ذروة
�أزمة كورونا.
خالل العقد الما�ضي ،كان هناك
ارتفاع في �إنتاج الأفيون الأفغاني.
في المقابل ،زاد عدد مدمني
الهيروين في الواليات المتحدة
ب�شكل كبير .هل هناك عالقة؟

كان هن ��اك � 189أل ��ف مدم ��ن عل ��ى الهريوي ��ن يف
الوالي ��ات املتح ��دة يف ع ��ام  2001قب ��ل غ ��زو
الواليات املتحدة والناتو لأفغان�س ��تان .وبحلول
عام  ،2016ارتفع هذا الرقم �إىل 2.5( 4500000
مليون مدمن على الهريوين و  2مليون م�س ��تخدم
عر�ض ��ي) .وارتف ��ع ع ��دد الوفي ��ات ج ��راء تعاطي
الهريوي ��ن من  1779يف ع ��ام � 2001إىل 10574
يف ع ��ام  .2014ولق ��د �إزدادت م�ساح ��ة حق ��ول
اخل�ش ��خا�ش الأفغاني ��ة من  7600هكت ��ار يف عام

( 2001عندما بد�أت احلرب بني الواليات املتحدة
والناتو يف �أفغان�س ��تان) �إىل  224000هكتار يف
عام ( 2016الهكتار الواحد ي�س ��اوي حوايل 2.5
فدان) .ومن املفارقات �أن ما ي�سمى بعملية الإبادة
الأمريكي ��ة يف �أفغان�س ��تان كلف ��ت ما يق ��در بنحو
 8.5ملي ��ار دوالر م ��ن �أم ��وال دافع ��ي ال�ض ��رائب
الأمريكي�ي�ن منذ بدء احلرب بني الواليات املتحدة
والناتو و�أفغان�ستان يف �أكتوبر .« 2001
تنتج �أفغان�س ��تان حاليا  % 84م ��ن الأفيون الذي
يغ ��ذي �س ��وق الهريوي ��ن يف العامل .لئال نن�س ��ى،
حدث ��ت الزي ��ادة الكب�ي�رة يف �إنت ��اج الأفي ��ون يف
�أعق ��اب الغزو الأمريكي يف ت�ش ��رين الأول 2001
مبا�شرة.
من الذي يحمي �صادرات الأفيون من �أفغان�ستان؟
يف الف�ت�رة “ ، 2001-2000فر�ض ��ت حكوم ��ة
طالبان بالتعاون مع الأمم املتحدة ،حظر ًا ناجح ًا
على زراعة اخل�شخا�ش .وانخف�ض �إنتاج الأفيون
ب�أك�ث�ر م ��ن  90%يف ع ��ام  .2001يف الواق ��ع،
تزامنت الزي ��ادة يف �إنتاج زراعة الأفيون مع بدء
العملي ��ة الع�سكرية التي قادته ��ا الواليات املتحدة
و�سقوط نظام طالبان .من ت�شرين الأول وكانون
الأول  ، 2001وب ��د�أ املزارع ��ون يف �إع ��ادة زراعة
اخل�شخا�ش عل ��ى نطاق وا�سع م ��ن ت�شرين الأول
�إىل كانون الأول عام .2001
وك�ش ��ف مكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات
واجلرمي ��ة ( )UNODCيف فيين ��ا �أن زراع ��ة
اخل�شخا� ��ش يف ع ��ام  2012امتدت عل ��ى م�ساحة
تزي ��د ع ��ن  154000هكت ��ار ،بزي ��ادة قدرها 18٪
عن ع ��ام  .2011و�أكد متح ��دث با�سم مكتب الأمم
املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة يف ع ��ام
� 2013أن �إنت ��اج الأفي ��ون يتجه نح ��و م�ستويات
قيا�سية.
يف ع ��ام � ، 2014سجلت زراع ��ة الأفيون الأفغاين
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رق ًم ��ا قيا�سي� � ًا ،وفق ًا مل�سح الأفي ��ون الأفغاين لعام
 2014ال�ص ��ادر عن مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني
باملخ ��درات واجلرمي ��ة (انظ ��ر الر�س ��م البي ��اين
�أدن ��اه) .وح ��دث انخفا� ��ض طفي ��ف يف -2015
.2016
احل ��رب جي ��دة للعم ��ل وتغ ��ذي اقت�ص ��اد الأفيون
الأفغ ��اين وتع ��د جت ��ارة مربح ��ة يف اقت�ص ��اد
املخدرات وغ�سيل الأموال.
وف ًقا مل�سح الأفي ��ون الأفغاين لعام  2012ال�صادر
يف ت�شرين الث ��اين  2012من قبل وزارة مكافحة
املخدرات ( )MCNومكتب الأمم املتحدة املعني
باملخ ��درات واجلرمي ��ة ( ،)UNODCبلغ �إنتاج
الأفي ��ون املحتمل يف ع ��ام  2012ح ��وايل 3700
طن ،بانخفا�ض قدره  18%مقارنة بعام . 2001
هن ��اك �سبب لالعتقاد ب�أن ه ��ذا الرقم البالغ 3700
ط ��ن مت التقليل م ��ن �ش�أن ��ه ب�شكل كب�ي�ر .وعالوة
على ذلك ،ف�إن ��ه يتعار�ض مع توقعات مكتب الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر ب�ش�أن حما�صيل قيا�سية
على م�ساحة منت�شرة من الزراعة.
يف ح�ي�ن �أن �س ��وء الأحوال اجلوي ��ة واملحا�صيل
املت�ضررة ق ��د لعبت دور ًا ،كما توق ��ع مكتب الأمم
املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجل ��رمي  ،ا�ستناد ًا
�إىل االجتاه ��ات التاريخية ،ف� ��إن الإنتاج املحتمل
مل�ساح ��ة زراعي ��ة تبلغ  154000هكت ��ار ،يجب �أن

يتج ��اوز �أكرث من  6000طن .ويف � 80ألف هكتار
مزروعة يف ع ��ام  ،2003كان الإنت ��اج بالفعل يف
حدود  3600طن.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن مكت ��ب الأمم املتح ��دة
املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمية ق ��د ع ��دل املفاهيم
والأرق ��ام املتعلق ��ة مببيع ��ات الأفي ��ون و�إنت ��اج
الهريوي ��ن ،عل ��ى النح ��و ال ��ذي ح ��دده املرك ��ز
الأوروب ��ي لر�ص ��د املخ ��درات والإدم ��ان عل ��ى
املخدرات (.)EMCDDA
لقد �أدى التغيري يف منهجية الأمم املتحدة يف عام
� 2010إىل مراجع ��ة نزولية حادة لتقديرات �إنتاج
الهريوي ��ن الأفغاين للفرتة من � 2004إىل .2011
وا�ستخ ��دم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية تقدير ًا ين�ص على �أن حم�صول الأفيون
العاملي ب�أكمله ق ��د مت حتويله �إىل هريوين ،وقدم
تقدي ��رات �إنت ��اج الهريوي ��ن العاملي ��ة عل ��ى ه ��ذا
الأ�سا� ��س .قب ��ل ع ��ام  ،2010مت ا�ستخ ��دام معدل
حتويل عامل ��ي يبلغ حوايل  10كج ��م من الأفيون
�إىل  1كج ��م من الهريوين لتقدي ��ر الإنتاج العاملي
للهريوي ��ن ( .)17وعل ��ى �سبيل املث ��ال  ،يُعتقد �أن
الكمي ��ة املق ��درة بنح ��و  4620طن� � ًا م ��ن الأفيون
ال ��ذي جرى ح�ص ��اده يف جميع �أنح ��اء العامل يف
ع ��ام  2005جتعل من املمكن ت�صنيع  472طن ًا من
الهريوين (مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات

حرا�س المياه ..التحديق في الهاوية العراقية
ا�شته ��رت الثقاف ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة
برتكيزها عل ��ى الأدب ،والثقافة عموما ،من
�شعر وق�صة وم�سرح وفن ت�شكيلي و�سينما
ونقد ومباحث تراثية ،لكنها قلي ًال ما التفتت
�إىل اجلانب البيئي وعالقة الطبيعة بالفرد،
وخا�ص ��ة عن�ص ��ر املاء الذي ه ��و م�صدر لكل
�ش ��يء ح ��ي .ه ��ل فقدن ��ا حكم ��ة التعامل مع
الطبيع ��ة ،وهل ميكن ا�ستع ��ادة تلك العالقة
الفطرية التي اكت�سبها الإن�سان من الطبيعة
� شاكر الأنباري
ذاتها؟ يت�س ��اءل خالد �سليمان يف كتابه هذا
ويجي ��ب ب� ��أن �صفح ��ات ه ��ذه الدرا�سة هي
ج ��واب على هذا ال�س� ��ؤال الذي يع ��د �س�ؤا ًال
كوني ًا الي ��وم� ،إمنا يحتاجه العراق �أكرث من اخلالدين باعتبارهم �آلهة �سماوية.
ال�س ��وادي» من ناحية �سوم ��ر ،الواقعة على
غريه ،ذاك �أنه من بني البلدان الأكرث عر�ضة لوح ��ة الكت ��اب متت ��د م ��ن ع�ش ��ار الب�ص ��رة بع ��د ثالث�ي�ن كل ��م �شم ��ال مدين ��ة الديوانية،
لآث ��ار التغ�ي�ر املناخ ��ي املتمثل ��ة باجلف ��اف و�ش ��ط عربه ��ا نح ��و الأه ��وار اجلنوبي ��ة ،فه ��ذه امل ��ر�أة اجلنوبي ��ة تع ��رف متام� � ًا م ��ا
والفي�ضانات والت�صحر.
م ��رور ًا ببغ ��داد العا�صم ��ة ،و�شم ��ا ًال لت�صل يج ��ري م ��ن تغ�ي�رات مناخي ��ة مرعب ��ة ،هي
ثق ��ل الأزم ��ات ،ال�سيا�سي ��ة خا�ص ��ة ،جعلنا �أرا�ض ��ي «كرمي ��ان» الكرد�ستاني ��ة احل ��ارة ،تراها خل ��ف جدار بيتها ويف رفيف الطيور
من النادر �أن نلتف ��ت �إىل البيئة املحيطة بنا جن ��وب كركوك وال�سليماني ��ة ،م�سقط ر�أ�س و�أوراق النبات ��ات املزروع ��ة يف الفن ��اء.
وحتوالتها الكارثية التي ال يعريها �أحد �أي الكاتب ال ��ذي يتذك ��ر داره الفالحية ببئرها وه ��ي حتاول الو�ص ��ول �إىل �أف�ض ��ل الطرق
اهتم ��ام .وم ��ن يرغ ��ب يف تلم�س ذل ��ك عليه النا�شف و�شجرة الت ��وت التي زرعها والده احلديثة ملتابعة �أ�سالي ��ب الزراعة احلديثة،
االحت ��كاك بال�ضحايا ،النا� ��س القاطنني يف لكي ته ��دي لأطفال القرية ثماره ��ا البي�ضاء وكل ذل ��ك ع�ب�ر معرف ��ة علمي ��ة ال تتج ��اوز
الأري ��اف والأه ��وار والق�صب ��ات ال�صغرية ،بطع ��م ال�سك ��ر ،وه ��ي ال تبع ��د كث�ي�ر ًا ع ��ن االبتدائي ��ة ،وم ��ن خ�ل�ال تلف ��ون موباي ��ل
وحتى امل ��دن الك�ب�رى .و�إذا كان حمورابي النهري ال�صغري املعروف «�آو�سبي» .و�ضمن مرب ��وط عل ��ى االنرتنيت .هذه امل ��ر�أة تعيل
قد عرف بف�ضيل ��ة �شق القنوات وال�سواقي ،برناجم ��ه البحث ��ي امل�ستن ��د عل ��ى امل�شاهدة ع�ب�ر عمله ��ا الزراعي ث�ل�اث عائ�ل�ات فقرية
وت�شييد ال�س ��دود قبل ما يقرب � 3800سنة ،العياني ��ة ،وبلغ ��ة �صحافي ��ة ا�ستق�صائي ��ة ،تعتمد عل ��ى جهدها كلية .حليم ��ة ال�سوادي
لي�شيد مملكة بابل العظيمة� ،إ�ضافة �إىل �سن يعمد خال ��د �سليمان �إىل زيارة هور «الدملج» �شرح ��ت بو�ض ��وح م ��ا �أ�ص ��اب املن ��اخ يف
�شريعته اخلالدة ،فبع ��د هذا التاريخ البعيد الواق ��ع ب�ي�ن حمافظ ��ة الديواني ��ة والكوت ،ه ��ذه املنطق ��ة ،وكي ��ف انعك� ��س التغ�ي�ر يف
�أهم ��ل ورثت ��ه ،وبج ��دارة ،معظ ��م �أرا�ض ��ي ليلم� ��س ت�أث�ي�ر اجلف ��اف على بيئ ��ة الأهوار درجة احل ��رارة عل ��ى زراع ��ة اخل�ضراوات
الرافدي ��ن ،فتحول ��ت �إىل �صح ��ارى وقف ��ار وما فيه ��ا من طي ��ور ،وحيوان ��ات ،ون�شاط وال�شل ��ب واملحا�صيل الأخ ��رى .فيوما بعد
يث ��ور الغب ��ار يف �آفاقها وميل� ��ؤوا ال�صدور �إن�ساين ،ك�صيد ال�سمك ،و�صناعة احل�صران �آخ ��ر مل يع ��د ال�صي ��ف وقت ًا للزراع ��ة ب�سبب
باملوت� .أهملوها وا�ستثمروا يف ال�سرقات ،م ��ن الق�ص ��ب .وي�ض ��يء الكت ��اب بف�صول ��ه ارتف ��اع حرارت ��ه املتوا�صل ��ة �صع ��دا �إىل
واحل ��روب ،والقتل بع�ضه ��م لبع�ض ،نكاية ال�ش ّيق ��ة ،ال ��دور ال ��ذي تلعب ��ه النبات ��ات يف نهاي ��ات �أيل ��ول ،وه ��و �أم ��ر غ�ي�ر معتاد يف
بح�ضاراته ��م العظيم ��ة ومنه ��ا احل�ض ��ارة تنقي ��ة اله ��واء ،وامت�صا�ص التل ��وث القادم اخلم�س�ي�ن �سن ��ة الأخ�ي�رة« .الفا�ضلية» هي
البابلي ��ة الت ��ي �صنع ��ت حموراب ��ي ،به ��ذا �إىل الأه ��وار من امل ��دن البعي ��دة عرب نهري قريته ��ا ال�صغرية ،لكن ذلك التلفون ال�صغري
املعنى ثمة فجوة ح�ضاري ��ة هائلة بني بابل دجل ��ة والف ��رات ،وت�أث�ي�ر �سيا�س ��ات دول جعله ��ا تعي�ش يف قل ��ب الع ��امل ومتغرياته،
القدمي ��ة وع ��راق الي ��وم ،والع ��راق بال ماء اجلوار مثل �إيران وتركيا على البيئة املائية وما يحدث فيه من ك ��وارث بيئية و�أمرا�ض
�سي�صبح ف�ضاء لعب ��ور ال�صواريخ ،و�أر�ض ًا ب�سبب حتكمهم ��ا يف الأنهار وم�صادر املياه غريب ��ة نتيج ��ة التل ��وث ال�شام ��ل ال ��ذي مل
لت�ص ��ادم الدباب ��ات ،وه ��واء معب� ��أ بحريق القادم ��ة م ��ن �أرا�ضيهم ��ا كدجل ��ة ،والفرات ،ي�صب الفا�ضلية وناحية �سومر والديوانية
النف ��ط والغاز� .أي ��ن م�ضت �أ�شج ��ار الرمث وال ��كارون ،والكرخة .وي�ستن ��د يف تقييمه والعراق وقارة �آ�سيا فقط ،بل �أ�صاب الكرة
والطرف ��اء ،ومالي�ي�ن النخي ��ل ،والب�سات�ي�ن لذلك الواقع على �آراء خمت�صني عراقيني يف الأر�ضية برمتها .الأناناكي مل يعد موجود ًا،
الت ��ي كان ��ت حتي ��ط بامل ��دن والبل ��دات ،جمال املوارد املائية والبيئة .وبعني الكاتب غ ��اب واندث ��ر يف عتم ��ة التاري ��خ ،وحل ��ت
وحقول البطي ��خ والرقي ،وم ��زارع ال�شلب احل�سا�س ��ة ير�س ��م لوح ��ة جميل ��ة مل�ضاي ��ف حمله ال�صواريخ العابرة للقارات ،وال�سفن
واحلنطة وال�شعري وال ��ذرة وال�سم�سم؟ �أما الق�ص ��ب وال�ب�ردي ،وم�سطح ��ات املي ��اه ،الف�ضائي ��ة الباحثة عن ك ��وخ للعي�ش خارج
تل ��ك ال�سواقي املت�شعبة النابع ��ة من الأنهار وغ ��روب ال�شم� ��س ،والطي ��ور املهاج ��رة ،املنظومة ال�شم�سية.
الغائ ��رة يف ثنايا الأر�ض فقد جفت وماتت .وانبثاق ��ات النج ��وم عل ��ى غاب ��ات ال�ب�ردي الفج ��وة التاريخي ��ة ب�ي�ن زم ��ن حموراب ��ي
�إن وج ��د امل ��اء تفتقد الكهرب ��اء ،و�إ ْن وجدت وه ��ي ّ
تلطف �صيف ًا ج ��زء ًا من لهيب العراق .ال ��ذي اهتم بالط ��رق ،وال�سق ��ي ،والقنوات،
الكهرب ��اء وامل ��اء عدمت الأي ��دي التي تعمل حيث ت�ص ��ل درج ��ة حرارته بع� ��ض ال�سنني والقوانني املنظمة ل�ش� ��ؤون الب�شر ،ووقتنا
به ��ا ،بعد �أن جند ال�شباب للقتال يف الفيايف �إىل خم�سني درجة مئوية ،وي�صبح اخلروج احلا�ضر ،تت�ضح ب�شكل م�أ�ساوي يف الف�صل
والقف ��ار وخل ��ف احل ��دود ابتغ ��اء �أه ��داف م ��ن البي ��ت معج ��زة .وه ��ذه الرحل ��ة تدعو الثام ��ن الذي عنون ��ه خال ��د ب «طالبات يف
غ�ي�ر معروفة ال يع ��رف منها �س ��وى الفناء .عن ��د قراءته ��ا �إىل العجب والذه ��ول ،فكيف مدار� ��س خالي ��ة م ��ن املي ��اه» ،وج ��اء لوحة
لع ��ب امل ��اء دور ًا كب�ي�ر ًا يف �صياغ ��ة البع ��د يق ��وم باح ��ث ك ��ردي عراق ��ي كان مقيما مع كارثي ��ة لواق ��ع الن�س ��اء الريفي ��ات� ،س ��واء
الروح ��ي للإن�س ��ان الرافديني ،وت ��رك �أثره عائلت ��ه يف كن ��دا ،ثم عاد لي�ستق ��ر يف مدينة يف كرد�ست ��ان الع ��راق �أو امل ��دن العراقي ��ة
يف �أعم ��ال الأدب ��اء املعا�صري ��ن مث ��ل حممد ال�سليمانية قريب ًا من م�سقط ر�أ�سه «كرميان» جنوب� � ًا و�شم ��ا ًال �شرق� � ًا وغرب� � ًا .وه ��و ع ��ن
خ�ض�ي�ر ،واجلواه ��ري ،ونعي ��م �شري ��ف ،لي�ش ��د الرح ��ال �إىل �أعم ��اق الهور ك ��ي يقدم فتيات ال يج ��دن مرافق �صحية يف املدر�سة،
وبدر �شاكر ال�سياب ،حيث ا�ست�شهد الباحث لوح ��ة ميدانية ع ��ن واقع الأه ��وار ونا�سها ،وي�ضط ��ررن للج ��وء �إىل اجلام ��ع القري ��ب،
ببع� ��ض م ��ن ن�صو�صه ��م ،ق�ص ��ة و�شع ��ر ًا ،وطيورها ،وهموم ن�سائها ،ون�سيج �أ�صابع �أو اجل�ي�ران لتنظي ��ف �أج�ساده ��ن .ون�س ��اء
مثلم ��ا لعب الدور ذات ��ه يف الرتاث الروحي فالحيه ��ا التي �أبدعت ع�ب�ر التاريخ يف بناء يجل�ب�ن امل ��اء ال�صال ��ح لل�ش ��رب م ��ن م�سافة
لل�سومري�ي�ن ،والبابلي�ي�ن ،متجلي� � ًا يف �أجمل احل�ض ��ارات العاملية مثل �سومر و�أكد ع�ش ��رة كيلوم�ت�رات ،بع ��د �أن دب املل ��ح
القوانني ،والأنا�شيد ،والأ�ساطري ،واملالحم وبابل؟
يف املي ��اه اجلاري ��ة ،وتخل ��ت ال ��وزارات
مث ��ل ملحمة جلجام�ش ،بل كان له دور هائل لق ��د كر� ��س الباح ��ث ف�ص�ل ً�ا م ��ن ف�ص ��ول ع ��ن مهامه ��ا املفرت� ��ض وجوده ��ا كتو�صيل
يف العالق ��ة ب�ي�ن الب�شر الفان�ي�ن والأناناكي الكتاب لتجربة الفالح ��ة اجلنوبية «حليمة املي ��اه العذب ��ة للق ��رى ،واالهتم ��ام بالطرق

الريفي ��ة ال ��ذي يقطعها الط�ل�اب للذهاب �إىل
مدار�سه ��م ،و�إي�صال الكهرب ��اء �إىل البيوت.
وه ��ي لوح ��ة تك�ش ��ف ف�ضائ ��ح احلكوم ��ات
العراقي ��ة املتعاقبة بع ��د  2003وبرملاناتها،
وم�ؤ�س�ساتها ،و�أوقافها ،وقنواتها الف�ضائية
ذات اخلط ��اب الدين ��ي الكري ��ه ،امل�شب ��ع
بال�ضغين ��ة والأ�س ��ن التاريخ ��ي و�سط عامل
قطع �شوط ًا هائ ًال يف الت�سامح ،والعقالنية،
وحقوق الإن�س ��ان .يقول طالب �إعدادية تقع
و�س ��ط الديوانية �إن مدر�ست ��ه تفتقد لأب�سط
م�ستلزم ��ات الراحة� ،إننا ندر�س يف �صفوف
ال توج ��د فيها �س ��وى م ��راوح تقليدية وهي
ال ت�ساع ��د عل ��ى التربيد حني ت�ص ��ل درجات
احلرارة �إىل ما فوق  40مئوية .و�إذا انقطع
التي ��ار الكهربائ ��ي يلج� ��أ الط�ل�اب الذي ��ن ال
يق ��ل عددهم عن خم�س�ي�ن طالب� � ًا يف ال�صف
الواحد �إىل تهوية �أنف�سهم بالكتب والدفاتر
املدر�سي ��ة .حت ��ول ال�سي ��ول والفي�ضان ��ات
دون ذهاب الأطفال �إىل املدار�س ،والنقطاع
التيار الكهربائي �آث ��ار جانبية مبا�شرة على
الأن�شط ��ة التعليمية وم ��ن بينها املختربات،
وي� ��ؤدي ات�س ��اع م�ساح ��ات الت�صحر الناجت
ع ��ن انح�س ��ار مي ��اه الأنه ��ار وقل ��ة الأمطار
ي� ��ؤدي �إىل تعطي ��ل املمار�س ��ات الزراعي ��ة
و�إنت ��اج الغ ��ذاء .و�سي�ؤدي التغ�ي�ر املناخي
بطريق ��ة مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�ش ��رة �إىل
انت�شار الأمرا�ض من خالل املياه امللوثة.
وي� ��ؤدي الفقر �إىل منع الفتيات من موا�صلة
التعلي ��م وا�ستغاللهن للعم ��ل املنزيل �أو يف
احلقول �أو الزواج املبكر .طرق املوا�صالت
يف جنوب ��ي الع ��راق ال ت�ش�ي�ر �إىل �أن البلد
يحتل موقع راب ��ع �أكرب احتياطي للنفط يف
الع ��امل .وال تختل ��ف الأح ��وال يف ال�سماوة
عم ��ا ت ��راه يف الديواني ��ة والنج ��ف ،فه ��ي
�أي�ض ًا غارقة يف الوح ��ل �شتاء ،والعوا�صف
الرتابية واحلر �صيفا� .إنها مدن تعي�ش فوق
م ��ا مت ت�أ�سي�س ��ه من بنى حتتي ��ة رمادية يف
�سبعينيات وثمانينيات القرن املن�صرم ،بنى
حتتي ��ة مل يبق منها �س ��وى التهالك .وتعترب
العا�صمة بغداد من بني املدن الأكرث ت�ضرر ًا
م ��ن ناحية البن ��ى التحتية للمي ��اه ،ويعاين
�سكانه ��ا م ��ن انقطاع مي ��اه ال�ش ��رب يوميا،
ناهي ��ك ع ��ن تف�ش ��ي الأمرا� ��ض ع ��ن طري ��ق
املي ��اه امللوثة حي ��ث تت�سرب مي ��اه ال�صرف
ال�صحي �إىل �شبكات مياه ال�شرب .الأ�سماك
يف خطر .احليوان ��ات يف خطر .احل�شرات
يف خطر .الإن�سان يف خطر ،ومهدد بتف�شي
ال�سرط ��ان والأمرا� ��ض والأوبئ ��ة لأنه ترك
مل�ص�ي�ره الكئيب .ه ��ذا وغ�ي�ره مل يلتفت له
�أحد من النخبة احلاكمة.
�إن معاجل ��ة ظواهر بيئي ��ة خطرة على حياة
�أربع�ي�ن ملي ��ون عراق ��ي ي�ستدع ��ي القي ��ام
الفوري بالتخطيط ،والإح�صائيات الدقيقة،
والتنفي ��ذ ،واحلل ��ول امللح ��ة ،والربجم ��ة،
والعقلي ��ة العلمي ��ة املنفتحة عل ��ى ما يجري
يف الدول املتط ��ورة .وكل هذا غري موجود
يف �أجن ��دة النخب ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية
والديني ��ة املتعبة من قنوته ��ا ،وت�سابيحها،
وان�شغاالته ��ا الأخروية واملذهبي ��ة املفت�شة
عن طرق مبتكرة للقتل وال�سرقة والتدلي�س
يف ال�ش�أن العام.

واجلرمي ��ة ع ��ام  .)2009وم ��ع ذلك ،يق ��در مكتب
الأمم املتح ��دة املعني باملخ ��درات واجلرمية الآن
�أن ن�سب ��ة كبرية م ��ن حم�صول الأفي ��ون الأفغاين
ال يت ��م حتويل ��ه �إىل هريوي ��ن �أو مورف�ي�ن ولكنه
يظل “متاح ًا يف �سوق املخدرات ك�أفيون” (مكتب
الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة ،
 ،)2010وتقري ��ر �أ�س ��واق الأدوي ��ة يف االحت ��اد
الأوروبي :حتلي ��ل �سرتاتيجي ، EMCDDA ،
ل�شبونة  ،كانون الثاين عام .2013
ال يوج ��د �أي دلي ��ل على �أن ن�سبة كب�ي�رة من �إنتاج
الأفي ��ون مل يع ��د يت ��م حتويل ��ه �إىل هريوي ��ن كما
تدع ��ي الأمم املتحدة .وقد �ساعدت منهجية مكتب
الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة
املنقح ��ة ،من خ�ل�ال التالع ��ب الكام ��ل باملعطيات
الإح�صائي ��ة ،على تقلي�ص حج ��م التجارة العاملية
يف الهريوين ب�شكل م�صطنع.
وفق� � ًا ملكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات
واجلرمية ،املقتب�س يف تقرير :EMCDDA
«ما يقدر بـ  3400طن من الأفيون الأفغاين مل يتم
حتويله �إىل هريوي ��ن �أو مورفني يف عام .2011
مقارن ��ة بال�سن ��وات ال�سابق ��ة  ،هذه ن�سب ��ة عالية
ب�ش ��كل ا�ستثنائي م ��ن �إجمايل املح�ص ��ول  ،متثل
م ��ا يقرب من  ٪ 60من حم�صول الأفيون الأفغاين
وم ��ا يقرب من  ٪ 50من احل�ص ��اد العاملي يف عام
.2011
�إن م ��ا ق ��ام ب ��ه مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي
باملخ ��درات واجلرمي ��ة ،الذي تتمث ��ل وظيفته يف
دع ��م �إجراءات من ��ع الن�ش ��اط الإجرام ��ي املنظم،
ه ��و التعتيم على حجم جتارة املخدرات الأفغانية
وطبيعته ��ا الإجرامية ،باحلدي ��ث ،دون دليل ،عن
�أن ج ��زء ًا كبري ًا م ��ن الأفيون مل يع ��د موجه ًا نحو
�سوق الهريوين غري القانوين.
يف ع ��ام  ،2012وفق ًا ملكت ��ب الأمم املتحدة املعني

باملخ ��درات واجلرمية ،كانت �أ�سع ��ار الأفيون من
املزرعة ح ��وايل  196$للكيلوغرام .و�إن كل كيلو
جرام م ��ن الأفيون ينتج  100جرام من الهريوين
النقي .تبلغ �أ�سع ��ار التجزئة الأمريكية للهريوين
(مب�ست ��وى نق ��اء منخف� ��ض)  ،وفق� � ًا ملكت ��ب الأمم
املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة 172 ،
دوالر ًا للغرام .علم ًا �إن �سعر غرام الهريوين النقي
�أعلى بكثري .ويتم جني الأرباح �إىل حد كبري على
م�ستوى �أ�سواق البيع باجلملة والتجزئة العاملية
للهريوي ��ن وكذل ��ك يف عملي ��ة غ�سي ��ل الأموال يف
امل�ؤ�س�س ��ات امل�صرفية الغربية .ت�ش ��كل الإيرادات
املت�أتية م ��ن التجارة العاملية يف الهريوين منجم ًا
مبليارات الدوالرات ت�صب يف خزائن امل�ؤ�س�سات
املالية واجلرمية املنظمة.
وفق� � ًا ل� �ـ كت ��ب الأمم املتح ��دة ح ��ول املخ ��درات
واجلرمية« :ارتف ��ع �إنتاج الأفيون يف �أفغان�ستان
بن�سب ��ة � ،43%أي �إىل  4800ط ��ن م�ت�ري يف
ع ��ام  2016مقارن ��ة مب�ستوي ��ات ع ��ام ،2015
ووفق� � ًا لأح ��دث �أرق ��ام م�س ��ح الأفي ��ون الأفغ ��اين
ال�ص ��ادرة الي ��وم ع ��ن وزارة مكافح ��ة املخ ��درات
الأفغانية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمي ��ة .كم ��ا زادت امل�ساح ��ة املزروع ��ة
بخ�شخا� ��ش الأفي ��ون �إىل � 201ألف هكتار يف عام
 ، 2016بزي ��ادة قدرها  % 10مقارنة بـ � 183ألف
هكتار يف عام .2015
وميث ��ل ه ��ذا زي ��ادة مبق ��دار ع�شري ��ن �ضعف� � ًا يف
امل�ساحات املزروعة بالأفيون منذ الغزو الأمريكي
يف ت�شري ��ن الأول  .2001ويف ع ��ام  ،2016زاد
�إنتاج الأفيون بنح ��و  25مرة مقارنة مب�ستوياته
ع ��ام  2001؛ �أي م ��ن  185طن ًا يف عام � 2001إىل
 4800طن يف عام .2016
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وكل ذل ��ك التمدر�س والتنقي ��ب �إمنا يت�أتى من
ب ��اب البحث عن احلقيق ��ة �أي حق الإن�سان يف
�أن يطل ��ب املعرف ��ة بو�ص ��ف املعرف ��ة مقد�سة،
وعن ذل ��ك تقول ال�سع ��داوي ( :وحينما كانوا
يتهمونن ��ي ب�أنني انتهك املقد�س ��ات حني �أفكر
يف حقيق ��ة الل ��ه �أق ��ول له ��م �إن م ��ا م ��ن �ش ��يء
ميتلكه الإن�سان �أقد�س من املقدرة على التفكري
واملعرف ��ة و�أول هذه املعرفة هي معرفة حقيقة
الإله  ..وكنت �أجد �أن الرجال يعطون �أنف�سهم
احل ��ق يف التفك�ي�ر يف حقيق ��ة الل ��ه ،فلماذا ال
�أعط ��ي نف�سي ه ��ذا احلق؟ �أ ل�س ��ت �إن�سانا ؟ و�أ
لي�س �أقد�س ما ميتلكه الإن�سان هو القدرة على
التفكري ( ).امل�صدر ال�سابق� ،ص)24
وتع ��د ق�صة ادم وحواء من �أهم الق�ص�ص التي
اهتمت به ��ا نوال ال�سع ��داوي ،فراحت تبحث
ع ��ن ت�أوي�ل�ات منا�سب ��ة له ��ا ،مك ��ررة الوقوف
عنده ��ا يف �أك�ث�ر م ��ن كت ��اب ،وال�سب ��ب ما يف
ه ��ذه الق�صة من �أبعاد فكري ��ة متثل مرحلة من
مراح ��ل التطور الإن�ساين يف اكت�ساب املعرفة
الت ��ي ارتبطت باجلن�س الذي ه ��و لي�س �سبب
امل ��وت بل ه ��و �سبب احلي ��اة الذي ب ��ه ت�ستمر
الب�شري ��ة ف ��كان �أكل �آدم من ال�شج ��رة ال يعني
�سقوط� � ًا و�إمن ��ا يعن ��ي ارتفاع� � ًا بالفع ��ل م ��ن
م�صاف احليوانات.
وحمله ��ا رف�ضها للنظرة الذكوري ��ة املت�سلطة ـ
الت ��ي تعد املر�أة ج�سد ًا في ��ه الت�أثيم واخلطيئة
والذن ��ب ـ على �إدانة التاري ��خ الر�سمي املدون
ال ��ذي طم� ��س كث�ي�ر ًا م ��ن احلقائق ع ��ن املر�أة
وفر� ��ض عل ��ى الن�س ��اء و�صف ��ا �أدن ��ى .ولذل ��ك
عادت ال�سع ��داوي �إىل ع�ص ��ور �سبقت تدوين
ه ��ذا التاري ��خ لتج ��د يف الأ�ساط�ي�ر �أدوارا
حقيقي ��ة للمر�أة وكيف كان الرجل البدائي يقر
له ��ا بالإلوهي ��ة ويجدها ذات ق ��درات �سحرية
على ال ��والدة وخلق احلياة فكان ��ت هي الإلهة
والعارف ��ة ،و(�أ�صبح ��ت امل ��ر�أة يف نظ ��ره هي
خالق ��ة احلياة فعبده ��ا على �أنه ��ا �إلهة احلياة
وجمد ج�سمها) ( امل�صدر ال�سابق� ،ص)26
وا�ستدلت ال�سعداوي على هذه املكانة املميزة
للم ��ر�أة بالتماثيل والر�سومات التي حفلت بها
احل�ض ��ارة امل�صري ��ة القدمي ��ة علم ��ا �أن كثريا
م ��ن ا�ست�شهاداته ��ا كان ��ت تقتب�س م ��ن الرتاث
اليون ��اين ك�أ�سط ��ورة �أزي�س مث�ل�ا فلم تتعداه
�إىل ال�ت�راث الرافديني الذي في ��ه لعبت تيامة
وع�شتار دور البطولة يف �أ�ساطري اخللق التي
�سبقت �أ�سطورة �أزي�س بكثري.
وق ��د غ ��اب ع ��ن الباحث ��ة �أي�ض� � ًا �أن امل ��ر�أة يف
ح�ض ��ارة وادي الرافدي ��ن حظي ��ت مبكان ��ة
�إلوهي ��ة عالية يف جمتمعها ال ��ذي كان �أمومي ًا
في ��ه الأبناء ين�سب ��ون �إىل �أمه ��م ،وهم مقرون
له ��ا بال�سيادة وامللكية لكن ما �أن �صادر الأبناء
حق ه ��ذه الأم يف ال�سي ��ادة وا�ستحوذوا على
الإلوهية وغ�ي�روا الأ�سطورة حت ��ى �أ�صبحت
الإلوه ��ة للرج ��ل بو�صف ��ه الأ�ص ��ل ،وامل ��ر�أة
مول ��ودة م ��ن �ضلع ��ه م�ستولي� � ًا عل ��ى الق ��وة
والأ�صال ��ة ومل�صق� � ًا بامل ��ر�أة تهم ��ة ال�ضع ��ف
وال�سلبي ��ة والتبعي ��ة .و�إذا كان ��ت �أول ث ��ورة
ا�شرتاكي ��ة يف التاريخ الب�ش ��ري �ضد الإقطاع
ق ��ام به ��ا ال�شع ��ب امل�ص ��ري �ض ��د الإقطاعي�ي�ن
الفراعنة ف�إن �أول قان ��ون نظم �ش�ؤون الأ�سرة
والرعية وحفظ للمر�أة حقها يف الإرث كان يف
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بالد الرافدين.
ومن بع ��د ذلك التاري ��خ؛ بد�أ ع�ص ��ر العبودية
وانق�س ��م املجتم ��ع الب�ش ��ري �إىل حاك ��م
وحمكومني ،وحل ��ت (االزدواجية الأخالقية)
الت ��ي تعدها نوال ال�سع ��داوي �إحدى ال�سمات
املمي ��زة ملعظ ��م املجتمع ��ات حت ��ى ع�صرن ��ا
احلدي ��ث ال ��ذي مل تتح ��رر في ��ه امل ��ر�أة م ��ن
العبودي ��ة وم ��ا زال الرجل ي�سمى بع ��ل املر�أة
�أي �سيدها.
ويف ظ ��ل الإمرباطوري ��ة الروماني ��ة تر�س ��خ
النظ ��ام الأب ��وي وتدع ��م بهيمن ��ة الإقطاعيني
الذك ��ور والذي كان قد ت�أ�س� ��س ب�أفكار فال�سفة
ومفكري ��ن و�أدب ��اء �إغري ��ق وروم ��ان وع ��رب
بدء ًا من �أفالط ��ون و�أر�سطو ومرور ًا باملعري
واحل�ل�اج وو�ص ��و ًال �إىل العق ��اد وزكي مبارك
الذي يقول( املر�أة متلك �أ�صول ال�شهوات وهي
باب الدمار واخلذالن واملر�أة هي اجلحيم هي
البالء  .هي ال�شقاء ..م�صدر ف�ساد)
�أم ��ا ما يعتقده الكثريون م ��ن �أن املر�أة ناق�صة
عق ��ل ودين ،فتفنده ال�سعداوي مبا يف الرتاث
الأ�سط ��وري من �شواه ��د تدلنا عل ��ى �أن املر�أة
غلب ��ت الرج ��ل يف التفك�ي�ر بعقلها وه ��ي التي
ب ��د�أت املعرفة وكان ��ت الإله ��ة الأوىل للمعرفة
لكن م ��ع ابتداء مرحلة التدوي ��ن حرف الرجل
الأ�ساط�ي�ر ل�صاحل ��ه وف�س ��ر ن�ش ��وء الأ�س ��رة
وجمتم ��ع العبي ��د تف�سري ًا يتفق م ��ع م�صاحله
الأبوية.
ف ��كان احلك ��م على امل ��ر�أة بال�ضع ��ف واخلجل
واخلوف �صفة م�ستحدثة بغري جذور نتيجتها
احلج ��ب واملنع ال ��ذي م ��ن �أ�ض ��راره م�أ�س�سة
البغاء وم�أ�س�سة الأطفال غري ال�شرعيني.
�أما املر�أة العربي ��ة امل�سلمة فظلت واقعة حتت
طائل ��ة النظ ��رة الذكوري ��ة لتك ��ون ج ��زء ًا من
ممتل ��كات الرج ��ل و�ص ��ار الزواج عق ��د متليك
يحك ��م عل ��ى امل ��ر�أة كم ��ا يحك ��م عل ��ى الأر�ض
حتى (�أ�صبح ��ت املر�أة يف نظ ��ر العرب خطر ًا
عل ��ى الرج ��ل وعل ��ى املجتم ��ع وكان ال ب ��د من
عزله ��ا يف البي ��ت بعي ��د ًا ع ��ن الرج ��ال وع ��ن
املجتمع �أو حماية الرجال منها �إذا خرجت من
�أ�سوار ال�سج ��ن وذلك بتغطيها ولفها بالعباءة
واحلجاب كما تغطى وتلف القنابل اخلطرة )
( امل�صدر ال�سابق� ،ص) 62
وب�سبب ذلك كله مت �إلغاء عقل املر�أة وطموحها
الفك ��ري والعلمي والثقايف من �أجل �أن يتفرغ
الرج ��ل ملجاالت ��ه الت ��ي لي�س ��ت منه ��ا الأعمال
املنزلي ��ة طبع ��ا لأنها من تخ�ص� ��ص املر�أة التي
ينبغ ��ي �أن تك ��ون به ��ا خادم ��ة ل ��ه ،فه ��و �أعقل

منها و�أحكم ووح ��ده ال�سيد والإمام وامل�شرع
والوايل.
ومل تنظر ن ��وال ال�سعداوي اىل احلجاب على
�أن ��ه تعبري عن �ضع ��ف طبيعة امل ��ر�أة الب�شرية
و�إمن ��ا ه ��و تعب�ي�ر عن �ضع ��ف طبيع ��ة الرجل
ال ��ذي باحلجاب يحتم ��ي من قوة امل ��ر�أة التي
مل تخ ��ف من الرج ��ل بقدر خ ��وف الرجل منها
وه ��ذه ه ��ي ( م�أ�س ��اة الرج ��ل العرب ��ي وغ�ي�ر
العرب ��ي� .إن ��ه يخ ��اف امل ��ر�أة ويرغبه ��ا يف �آن
مع ��ا) ولأن قوة املر�أة ُتف ��زع الرجال ،ارتبطت
�صورته ��ا عندهم بالعفاريت ومن ثم ا�ستحقت
العق ��اب باالحتجاب الذي به تعود ب�سرعة �إىل
حدوده ��ا ( .ينظ ��ر :امل�صدر ال�ساب ��ق� ،ص73
ـ)74
ولعل �أه ��م اال�ستنتاجات الت ��ي تو�صلت �إليها
ن ��وال ال�سع ��داوي م ��ن بع ��د ه ��ذا البح ��ث يف
الأ�ساطري والفل�سف ��ات هو �إدراكها �أن» الفارق
كبري ب�ي�ن نظرية الفل�سف ��ة الإ�سالمية للجن�س
وب�ي�ن غريه ��ا م ��ن الفل�سف ��ات الغربي ��ة الت ��ي
ارتكزت عل ��ى ت�أثيم اجلن�س واللذة اجلن�سية»
( امل�صدر ال�سابق� ،ص) 53
م�ستن ��دة يف ر�أيه ��ا ه ��ذا �إىل �سل�سل ��ة م ��ن
الأحادي ��ث النبوي ��ة والأق ��وال امل�أث ��ورة ع ��ن
بع�ض ال�صحابة والتابع�ي�ن والآراء الفل�سفية
حول اجلن� ��س والزواج وال�سيم ��ا �آراء الإمام
الغزايل واب ��ن �سينا الذي عدته �أول فيل�سوف
يف الع ��امل كل ��ه نظ ��ر نظ ��رة علمي ��ة �شاملة يف
تقدي ��ره للج�س ��د والأحا�سي� ��س اجلن�سية فلم
يف�ص ��ل بني اجل�س ��د والنف�س ،م ��ن منطلق �أن
الإن�س ��ان وح ��دة واح ��دة ال تتج ��ز�أ ،راف�ض ��ة
باملقابل بع�ض التف�سريات الفرويدية لأ�سباب
ما�شو�سية املر�أة يف املجتمع والتاريخ.
ومن �ش ��دة اعتداد نوال ال�سع ��داوي بالتاريخ
الإ�سالمي والفل�سف ��ة الإ�سالمية وما فيهما من
مواق ��ف منطقية من الطبيع ��ة الب�شرية ،متنت
ل ��و � ّأن الن�ساء كلهن اطلعن عل ��ى هذه الفل�سفة
و�أدركن م ��ا فيها من م�سائ ��ل ت�صب يف �صالح
الن�سوي ��ة العربي ��ة ،قائل ��ة ( :ي ��ا لي ��ت الن�ساء
العربي ��ات يف كل م ��كان الي ��وم يق ��ر�أن تاريخ
الع ��رب والفل�سف ��ة الإ�سالمي ��ة م ��ن منابعه ��ا
احلقيقي ��ة وحي ��اة الن�س ��اء العربي ��ات وحياة
ن�س ��اء النب ��ي ليدرك ��ن �أن الفل�سف ��ة الإ�سالمية
ارتكزت على قوة املر�أة وايجابيها ،و�أن املر�أة
يف ذل ��ك الوقت كانت �أك�ث�ر �شجاعة وايجابية
منها اليوم ( ).امل�صدر ال�سابق� ،ص)53
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ً
فيل�سوفا
ا�شتهر ا�سم الفارابي،
ِّ
ومو�سيقاراً ،مع �أن موفق الدين
�أحمد بن القا�سم َّ
ال�شهير بابن
�أبي �أُ�صيبعة(تـ668 :هـ) ّ
عده
�ضمن طبقات الأطباء ،ولم
ً
ً
ممار�سة في
كتابا �أو
يذكر له
هذا المجال ،و�أحيل ذلك
�إلى �شغف ابن �أبي �أُ�صيبعة
بالفارابي ،وك�أنه ال يريد
لمو�سوعته ت�صدر خالية ِمن
الرجل العظيم(. )1
�أمثال هذا َّ

لك � َّ�ن ننظ ��ر بتعجب ِم ��ن م� ��ؤرخ يف طبقات
ال ِّرج ��ال� ،أف ��رد معجمه ملَن عا�ش ��وا �أو مروا
ببغ ��داد ،ومل يذكر الفارابي حتى ب�إ�ش ��ارة،
م ��ع �أ َّنه كان ِمن َّ
ال�شخ�صي ��ات التي ال يجر�ؤ
م� �� ٌ
ؤرخ عل ��ى �إهماله ��ا ،خ�صو�ص� � ًا �إذا كان
املو�ض ��وع يخ�ص الكتابة ع ��ن تاريخ بغداد
عرب �س�ي�ر رج ��ال العل ��م والفقه وال�سيا�س ��ة
ال�سالم» للخطيب
والأدب مثل «تاريخ مدينة َّ
البغدادي(ت� �ـ463 :هـ)! بطبيعة احلال لي�س
لأن اخلطي ��ب مل ي�س ��مع بالفاراب ��ي ودوره
الفك ��ري ببغ ��داد� ،إمنا يغلب عل ��ى َّ
الظن �أ ّنه
�أهمله ل�س ��بب عقائدي ،وذل ��ك ل َّأن الفارابي
فيل�س ��وف ًا ،كث�ي�ر ًا ما �أُ�ش�ي�ر �إليه َّ
بال�ض�ل�الة
والكف ��ر ،فالبع�ض �إذا َذكر ا�س ��مه قال «�ض ��ل
وحار»(.)2
ه ��ذا� ،إذا ح ��اول َم ��ن كان �ض ��ده �أن يخف ��ف
يف قول ��ه عن ��ه� ،أم ��ا املت�ش ��دد �ض ��ده و�ض ��د
بقية الفال�س ��فة واملتكلمني ،فنق ��ر�أ عنه عند
مَن يعدد �أ�س ��ماء الفال�س ��فة واملقدمات التي
تتعار� ��ض م ��ع «�إف ��ادة كالم الل ��ه ور�س ��وله
لليق�ي�ن» وبالتايل ال ّتكفري�« :أ عق ُل �أر�س ��طو
و�ش ��يعته� ،أم عق ُل �أفالطون و�ش ��يعته(�إىل)
�أم عق� � ُل الفارابي» ،ح َّت ��ى يعدهم بامللحدين
كاف ��ة( .)3مل ن� ��أت بع ��دم ذك ��ر اخلطي ��ب
البغ ��دادي ل ��ه ،وال َم ��ن ق ��ال �ص ��راح ًة يف
(�ضالل الفال�س ��فة) ،وهو كثري جد ًا ،للجدل
يف املو�ض ��وع ،و�إمن ��ا لنفه ��م كي ��ف � َّأن قوة
الفارابي ،وغ�ي�ره ِمن الفال�س ��فة� ،أن كتبهم
و�أفكارهم قد �شاعت على ال َّرغم مما اعرت�ض
ن�شر تلك الأفكار ِمن م�صاعب وحمن.
حياة خال�صة للفكر

جن ��د يف حياة �أبي ن�ص ��ر حمم ��د بن حممد
بن �أوزلغ بن طرخان الفارابي(339 -260
هـ950 -873/م) ،وال َّلقب ن�سبة �إىل م�سقط

ر�أ�سه “فارياب” من �أر�ض ترك�ستان ،حياة
كفاح ِمن �أجل العلم والفل�سفة ،بد�أ بجهوده
الذات َّي ��ة ،حت ��ى فتحت ل ��ه �أبواب الدِّرا�س ��ة
ّ
وال�ش ��هرة بع ��د و�ص ��وله �إىل بغ ��داد .ب ��د�أ
حياته ،قبل و�صوله بغداد ،ي�سهر للمطالعة،
ل�ض ��عفه حاله ،على �ض ��وء م�صابيح حرا�س
الب�س ��اتني( .)4ح َّتى ا�ش ��تهر ولُق ��ب باملعلم
ال َّث ��اين ،ف�أر�س ��طو كان ه ��و الأول ،وح َّت ��ى
“قي ��ل احلكماء �أربعة اثنان قبل الإ�س�ل�ام،
وهم ��ا �أر�س ��طو و�أب ��و ق ��راط ،واثن ��ان يف
الإ�س�ل�ام وهم ��ا �أبو ن�ص ��ر و�أب ��و علي(ابن
�سينا) وكان بني وفاة �أبي ن�صر ووالدة �أبي
علي ثالث ��ون �س ��نة ،وكان �أبو عل ��ي تلميذ ًا
لت�ص ��انيفه”( .)5هذا ما ذك ��ره ظهري الدِّين
البيهقي(ت� �ـ565 :ه� �ـ) يف “تتم ��ة �ص ��وان
احلكم ��ة” ،ومعل ��وم �أن “�ص ��وان احلكمة”
ِ
الأ�ص ��ل ،هو كت ��اب املنطق ��ي �أبي �س ��ليمان
ال�سِّ �سج�س ��تاين(تـ نح ��و391 :ه� �ـ) ،وكان
الأخ�ي�ر معا�ص ��ر ًا للفارابي ،وم ��ع االهتمام
الواح ��د بينهم ��ا� ،إال � َّأن ال�سِّ ج�س ��تاين ،على
ال ّرغم ِمن ذكره للعديد ِمن مفكري وفال�سفة
ع�ص ��ره وما قبله ،ال يذكر الفارابي ب�ش ��يء،
ال�ص ��وان وتو�س ��ع يف
فعمد �ص ��احب تتمة ُّ
�أخبار الفارابي وفكره.
ً
يعنت
مل
�اة،
�
ي
باحل
ا
�ك
عا� ��ش الفارابي متن�س �
ِ
بهيئ ��ة وال مك�س ��ب وال من ��زل ،وم ��ع �أنَّ
امل ��ال كان مب ��ذو ًال لهِ ،من قبل �س ��يف الدَّولة
احلم ��داين ال َّتغلب ��ي ،عندما ق�ص ��ده بحلب،
بع ��د بغداد� ،إال �أ َّنه اكتفى منه ب�أربعة دراهم
ف�ض ��ية رزق ًا يومي ًا لهُ ،تعط ��ى له ِمن خزانة
�س ��يف الدَّول ��ة ،يخرجه ��ا يف َّ
ال�ض ��روري
ِم ��ن �ش� ��ؤونه املعي�ش� �يّة ،م ��ع �أن الأمري كان
ي ��ود ب ��ذل ال ّنعم ��ة علي ��ه ،لعلم ��ه وقربه من
بالطه(. )6
يخط ��ئ َم ��ن ق ��ال � َّأن الفارابي ق ��د ح َّل على
ِ
ال�ص ��احب ب ��ن عباد(ت� �ـ:
الوزي ��ر البويه ��ي َّ
385ه� �ـ) ودخ ��ل جمل�س ��ه ،وه ��و ال يعرفه،
عن ��د م ��روره بال� � َّري ،وكان ��ت عل ��ى ر�أ�س ��ه
قلن�س ��وة بلق ��اء وثي ��اب غ�ي�ر الئقة ،ف�ص ��ار
و�سط �سخرية املجل�س ،فلم ينتبه �إليه �أحد،
وعزف يف املجل�س ،وقام ومل يُقدم نف�س ��ه،
ال�ص ��احب بطلب ��ه ومل يجده(،)7
بعدها جد َّ
�إمنا كان املق�ص ��ود ِمن قبله �أمري حلب �سيف
ال�صاحب بن عباد.
الدَّولة ولي�س الوزير َّ
يُذكر � َّأن اهتمامه باملنطق والفل�سفة والفكر
ب�ش ��كل عام ،بد�أ بفاري ��اب ،بعد اطالعه على
جمموع ��ة كت ��ب �أر�س ��طو التي تركه ��ا عنده
رج ��ل وديع ًة عندما كان قا�ض ��ي ًا ببالده(،)8
قب ��ل هجرت ��ه �إىل بغ ��داد ،فـ”اتف ��ق � ْأن نظر
فيه ��ا فوافق ��ت من ��ه قب ��و ًال ،وحت ��رك �إىل
قراءتها ،ومل يزل �إىل � ّأن �أتقن فهمها ،و�صار
فيل�س ��وف ًا باحلقيقي ��ة”( .)9جاء ع ��ن تركه
لوظيفة فاخرة كوظيفة القا�ض ��ي“ :كان يف
�أول �أمره قا�ض ��ي ًا ،فلما �ش ��عر باملعارف نبذ
ذلك ،و�أقبل بكليته على تعلمها ،ومل ي�س ��كن
�إىل نح ��و ِمن �أمور الدُّني ��ا البتة ،ويُذكر �أنه
كان يخ ��رج �إىل احلرا� ��س بال َّلي ��ل ِمن منزله
ي�ست�ضيء مب�صابيحهم فيما يقر�ؤه”(،)10
وق ��د �أوه ��م ذل ��ك البع� ��ض فذك ��ر �أن ��ه عم ��ل
ناطور ًا �أو حار�س ًا(. )11
ي�ض ��ع الفارابي �ش ��روط مبَن يريد درا�س ��ة
الفل�سفة ،و�أولهما َّ
ال�شباب والأخالق“ :قال

احلكيم �أبو ن�ص ��ر الفارابي :ينبغي ملن �أراد
ُّ
ال�ش� � ُروع يف عل ��م احلكمة �أن يكون �ش ��اب ًا،
�ص ��حيح امل ��زاج ،مت�أدب ��ا ب� ��آداب الأخي ��ار،
ق ��د تعلم الق ��ر�آن واللغة وعلم ال�ش ��رع �أوال،
ويك ��ون �ص ��ينا عفيف� � ًا متحرج ��ا �ص ��دوق ًا،
معر�ض� � ًا ع ��ن الف�س ��ق والفج ��ور والغ ��در
واخليان ��ة ،واملك ��ر واحليلة ،ويك ��ون فارغ
الب ��ال عن م�ص ��الح معا�ش ��ه ،ويك ��ون مقبال
عل ��ى �أداء الوظائ ��ف ،غ�ي�ر خم ��ل بركن من
�أركان َّ
ال�ش ��ريعة ،ب ��ل غ�ي�ر خمل ب� ��آداب من
�آداب ال�سنة ،ويكون معظما للعلم والعلماء
ومل يك ��ن عنده �ش ��يء قدر �إال للعل ��م و�أهله،
وال يتخذ علمه من جملة احلرف واملكا�سب،
و�آلة لك�س ��ب الأموال ،ومن كان بخالف فهو
حكي ��م زور .)12(”...كذل ��ك ِمن ُّ
ال�ش ��روط
الفكر َّي ��ة الت ��ي و�ض ��عها لتعلم الفل�س ��فة� ،أن
يع ��رف �أ�س ��ماء الفرق الفل�س ��فيّة� ،أي تاريخ
الفل�س ��فة ،وغر� ��ض �أر�س ��طو ِم ��ن كل واحد
ِمن كتبه ،ونوع كالمه ،وريا�ضة العقل على
الرباه�ي�ن الهند�س� �يَّة واملنطق َّي ��ة ،والإقبال
العلم بكل همته ،لك ��ي يعرف اخلالق،
عل ��ى ِ
وي�شبه قدر َّ
الطاقة الب�شريَّة به”(. )13
كتب �أحد املعا�ص ��رين ،عاتب ًا �أو م�س ��تغرب ًا،
ِم ��ن ع ��دم مالم�س ��ة �أب ��ي ن�ص ��ر الفاراب ��ي
لل�ش ��عر ،عل ��ى � َّأن ع�ص ��ر كان ع�ص ��ر كب ��ار
ُّ
“وم ��ن الغريب
ال�ش ��عراء ،وببغ ��داد ،ق ��الِ :
� َّأن الفارابي ،يف ع�ص ��ر ال َّنه�ض ��ة ّ
ال�شعريَّة،
مل يُالب� ��س ّ
ال�ش ��عر العرب ��ي كث�ي�ر ًا ،وال
�أل ��ف في ��ه يف �ص ��نعة الكتاب ��ة� ،إال � ْأن تكون
ر�س ��الته يف ّ
ال�ش ��عر والق ��وايف ،ذات ِ�ص ��لة
ِّ
بال�ش ��عر العربي ،وكم ك َّنا �أ�سع ُد حظ ًا لو �أنَّ
ً
ً
َّ
�شخ�ص� �ا عميقا حاد ال� �ذكاء مثل الفارابي مل
مينعه �إجالله لأر�س ��طو ِمن �إمتام القول يف
ّ
ال�شعر”(. )14
ِمن َّ
حق �ص ��احب هذا ال َّتمن ��ي على الفارابي
�أن يكت ��ب يف ّ
ال�ش ��عر ،ك�ص ��ناعة ونقد و�إىل
غري ذل ��كَّ ،
لكن مَن يدخل الفل�س ��فة ال يخرج
منه ��ا ،وال تدع ��ه يلتف ��ت لغريه ��ا ،فم ��ا � ّأن
الم�س ��ها �أب ��و حام ��د الغزايل(ت� �ـ505 :هـ)،
بداف ��ع الكراه َّي ��ة وال� � َّرد عل ��ى الفال�س ��فة،
وم ��ن بينه ��م الفاراب ��ي ،وق ��د �أ�ش ��ار �إليه ��م
ِ
بالأغبياء( ،)15ح َّتى قال فيه �أحد جمايليه:
“دخ ��ل يف بط ��ون الفال�س ��فة ،ث ��م �أراد �أن

يخرج منهم فما ق ��در”( .)16فكيف مَن كان
هو فيل�س ��وفي ًا؟! خالف ذلك ،يُ�شيد ابن حَ زم
َّ
الظاهري(تـ456 :هـ) ب�أبي ن�ص ��ر الفارابي
وفك ��ره� ،أي ع ّم ��ا ورد يف كتاب ��ه “�إح�ص ��اء
العل ��وم” ،وه ��و على م ��ا يبدو نف�س ��ه الذي
ورد بعنوان “مرات ��ب العلوم” ،ب�أنه يتميز
مبق ��والت كربى ،وترك اجلو �ص ��احل ًا ملزيد
ِمن “ال َّتوالد َّ
الطبيعي يف العلوم”(. )17
ً
� َّإن عامل ًا فيل�س ��وفا مثل �أبي ن�ص ��ر الفارابي،
ال�ص ��عب حتيد املذه ��ب الفقهي ل ��ه� ،أو
ِم ��ن ّ
العقيدة املذهبيَّة ،فال نرى لمِ ا طرحه ال�سّ ��يد
حم�س ��ن الأمني(ت� �ـ )1952 :ع ��ن �ش ��يعية
الفاراب ��ي� ،ص ��ح ًة ،و� ّأن قرب ��ه ِم ��ن �س ��يف
الدَّولة ال يعني �أنه كان �ش ��يعيَّا �إمام َّي ًا بهذه
ال�ص ��لة ،ك ��ون �س ��يف الدَّول ��ة كان �ش ��يعي ًا،
ِّ
عل ��ى � ّأن الفارابي ،ح�س ��ب الأم�ي�ن ناق ًال عن
�آخ ��ر ،كان “ال يت�ص ��ل �إال ب�أهل الف�ض ��ل ِمن
ّ
ال�ش ��يعة جلامعية العقيدة”( ،)18و�آخرون
اعتربوه �سُ ن َّي ًا حنفي ًا.
�أق ��ولِ :من غ�ي�ر ال ��وارد حتديد الفال�س ��فة
واملثقفني ب�ش ��كل عام ب�إط ��ار مذهبي وح َّتى
دين ��ي ،ليك ��ون عنوان� � ًا له ��م ،فالفل�س ��فة
وال َّثقاف ��ة �إن�س ��انيَّة ،وهن ��ا ال نعرت�ض على
�أن يك ��ون انتماء هذا املثق ��ف �أو ذاك ملذهب
معنيَّ ،
لكن نعرت�ض على هذا ال َّت�ص ��نيف مبا
دخله �ش ��عراء و ُكتاب ومثقفون على العموم
يف املذهبيَّة وال ّنزاعات التي ت�سفر عنها.
تع ّلم العربية والفل�سفة ببغداد

كان ��ت بغ ��داد ،يف ع�ص ��ر الفاراب ��ي ،مرك ��ز
العلوم والدِّرا�سة ،وكذلك �أمتاز القرن الذي
ورد فيه �إىل بغداد(ال َّرابع الهجري/العا�شر
املي�ل�ادي) بظه ��ور عباق ��رةِ ،من الفال�س ��فة
واملفكري ��ن واملناطق ��ة والأدباء ُّ
وال�ش ��عراء
الفال�س ��فةِ ،م ��ن جي ��ل ه ��ذا الق ��رن “�إخوان
ال�ص ��فاء وخ�ل�ان الوف ��اء” ،ور�س ��ائلهم
ّ
َّ
ال�ش ��هرية ،الت ��ي ك�ش ��ف �أم ��ر م�ؤلفيه ��ا �أبو
حيان ال َّتوحيدي(تـ414 :هـ) عندما �ش ��اعت
يف الوراق�ي�ن� ،أي �أ�س ��واق ال ُكت ��ب(،)19
واملنطق ��ي �أب ��و �س ��ليمان ال�سج�س ��تاين،
الذي حمل �ص ��احبه التوحيدي �إليه ر�سائل
�إخ ��وان ال�ص ��فاء ،ومل تعجبه ،ل ��ذا مل يذكر
�ش ��يئ ًا منه ��ا يف كتاب ��ه “�ص ��وان احلكمة”،

وجن ��د ال ّر�س ��ائل مت�أث ��رة ج ��د ًا بفل�س ��فة
الفارابي ،الواردة يف “املدينة الفا�ض ��لة”،
ومنه ��ا الق ��ول بالفي�ض ع ��ن العق ��ل الأول،
وع ��دم تدخ ��ل العق ��ل الأول ،وه ��و الله ،يف
َّ
الطبيع ��ة .يق ��ول الفاراب ��ي“ :ع ��دم عناي ��ة
الكائ ��ن الأول بالعامل”( ،)20ويرى �إخوان
ال�ص ��فا“ :الب ��اري ،ج ��ل ثن ��ا�ؤه ،ال يبا�ش ��ر
الأج�سام بنف�سه ،وال يتوىل الأعمال بذاته،
بل ي�أمر مالئكته املوكلني وعباده امل�ؤيدين،
فيفعل ��ون م ��ا ي�ؤم ��رون ،كم ��ا ي�أم ��ر املل ��وك
ا َّلذي ��ن ه ��م خلف ��اء الل ��ه يف �أر�ض ��ه عبيدهم
وخدمه ��م ورعيته ��م ،ال يتول ��ون الأفع ��ال
ب�أنف�سهم”(. )21
كذل ��ك قالوا ب�أكرث و�ض ��وح ًا« :م ��ا ر�أيت قط
ورق ��ة زيتون خرجت من �ش ��جرة جوز ،وال
حبة �شعري خرجت من �سنبلة حنطة ،وعلى
هذا املث ��ال والقيا�س �س ��ائر �أنواع احلبوب
وال ّثم ��ار والبقول واحل�ش ��ائ�ش ،تراها كلها
واحدة منها حافظة �ص ��ورة �أبناء جن�س ��ها،
و�ش ��كل نوعه ��ا ،ك�أنه ��ا ُ�ص ��بت يف قوال ��ب
خمتلفة الأ�ش ��كال حمفوظ ��ة الأنواع»(.)22
كان كالهم ��ا ،الفاراب ��ي و�إخ ��وان ال�ص ��فا،
ببغداد ويف ال َّزمن نف�سه.
ً
ً
ه ��ذا ال ��ر�أي مه ��م ج ��دا� ،أوال ال يج ��د
امل�ش ��عوذين بال ِّدي ��ن طريق� � ًا �إىل ا�س ��تغباء
ال َّنا� ��س بربكاته ��م ،وال يتح ��وّ ل ال ِّدي ��ن �إىل
غر� ��ض يوظفون ��ه يف تدم�ي�ر العق ��ل ،حتت
ق ��وة الكرام ��ات ،وا�س ��تخدام الأم ��وات ِمن
الأولي ��اء ال�ص ��احلني يف ه ��ذه ال ِّتج ��ارة،
ويرك ��ز من خالل هذا ال� � َّر�أي على ما ينتجه
العقل ،الذي خلقه الله و�أودعه يف الإن�سان،
وبه ��ذا ت�س ��قط حج ��ة الإ�س�ل�ام ال�سِّ يا�س ��ي
ومَن يُب�ش ��ر باحلكم الإلهي ،واملعروف لدى
الإ�سالميني باحلاكمية �أو نيابة الإمام ،على
� َّأن الل ��ه تع ��اىل حدد احلك ��م� ،أو ه ��و يحكم
بذاته ع ��ن طري ��ق وكالء( ،)23وهذا ال َّراي
مع�ت�رف ب ��ه ِمن ِقب ��ل املعتزل ��ة ،يف نظرتهم
للكم ��ون والظهور واخللق امل�س ��تمر ،وابن
حزم(تـ456:هـ) يف كتابه “الف�صل يف امللل
والأهواء وال ِّنحل” �أي�ض� � ًاَّ ،
فالطبيعة خلقها
الله م ��ع طبائع الأ�ش ��ياء ،وك ّل �ش ��يء ينمو
ح�س ��ب طبيعته ،فحبة َّ
ال�ش ��عري ال ُتظهر نبة
حنطة على �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر .ولوال

�أكثر من  120مبدع ًا ومثقف ًا كتبوا ون�شروا في مجلة "البديــل"
رواء اجل�صاين

بات م ��ن املتفــق علي ��ه ،وبالإجماع
عل ��ى ما نعتقد ،ب�أن م ��ن �أهم و�أبرز
م ��ا مي ّي ��ز الإ�ص ��دارات الدوري ��ة
ه ��و ا�س ��ماء كتابه ��ا ،والنا�ش ��رون
فيه ��ا ..وهك ��ذا نقي� ��س الأم ��ر عل ��ى
جمل ��ة “البديـ ��ل” الت ��ي اعت�ب�رت
من�ب�ر ًا ناب�ض� � ًا ل� �ـ “رابط ��ة الكت ��اب
وال�ص ��حفيني والفنان�ي�ن العراقيني
الدميقراطي�ي�ن” (الرابط ��ة ،الحق ًا)
الت ��ي عق ��دت م�ؤمترها الت�أ�سي�س ��ي
يف ب�ي�روت �أواخ ��ر كان ��ون الثاين
 1980و�ض� �مّت يف �ص ��فوفها
ع�ش ��رات من املبدعيــن ،من خمتلف
االخت�صا�ص ��ات واالهتمام ��ات،
الذي ��ن �أ�ض ��طرتهم اعتق ��االت
ومالحقة ال�س ��لطة البعثية احلاكمة
يف العراق ،و�إرهابها اىل الفرار –
امل�ؤقت على الأقل -ب�سبب مواقفهم
و�آرائه ��م ،ون�ش ��اطاتهم الهادف ��ة
للتنوير ،والراف�ضة للقمع املمنهج،
و�أمته ��ان احلق ��وق واحلري ��ات
الإن�سانية يف بالدهم (. . )1
ا�س ��تمر مرك ��ز “الرابط ��ة”
وت�ش ��يكالتها ب�إ�ص ��دار جمل ��ة
“البدي ��ل” الت ��ي راح ��ت وعل ��ى
مدى �سنوات � 1991-1980صوت ًا
ثقافي ��ا تنويري ًا هادفا ،لي�س عراقيا
وح�س ��ب ،بل وعربي ًا ،كما �س ��يتبينّ
ذل ��ك م ��ن اال�س ��تعرا�ض الالح ��ق
لال�س ��ماء الالمع ��ة التي ن�ش ��رت يف

ملجلة م�س ��اهمات متنوع ��ة :مواقف
�سيا�سية ،وكتابات فكرية ،وبحوث ًا
ودرا�س ��ات ق�ص�ي�رة ،عن ��تْ بالعديد
من الرواهن امللحة �آنذاك ..
لق ��د ج ��اءت �أع ��داد “البدي ��ل”
غنية متطلع ��ة ،مع التف ��اوت طبع ًا،
ب�ي�ن حمتوي ��ات الأع ��داد الأوىل،
والأخرية ،لي�س يف عدد ال�صفحات
وامل�ش ��اركات وح�س ��ب ،ولكن �أي�ض ًا
يف نوعي ��ات املواد املن�ش ��ورة ،مما
ي�ؤ�شر – بهذا القدر �أو ذلك -لبع�ض
تراج ��ع يف احلما�س ��ة لـ”البدي ��ل”
وب ��دء ًا م ��ن �أواخ ��ر الثمانيني ��ات،
لأ�سباب مو�ضوعية من بينها تو ّزع
الك ّت ��اب والفنان�ي�ن وال�ص ��حفيني
العراقي�ي�ن يف املزي ��د م ��ن املنايف،
وا�س ��تمرار تع ّقـ ��د الأو�ض ��اع يف
الب�ل�اد ،والتغ�ي�رات العاملي ��ة بع ��د
انهيار الأنظمة “اال�ش�ت�راكية” يف
بل ��دان �ش ��رقي �أوروبا ،وانح�س ��ار
فعالي ��ات الت�ض ��امن العرب ��ي

والإن�س ��اين � ..أما الأ�سباب الذاتية
فم ��ن �أهمها – كما نظ ��ن -اختالف
وارتب ��اك الآراء والر�ؤى ،والقنوط
والتماحك واملناكدات والت�شابكات
يف مواق ��ف الأع�ض ��اء م ��ن هيكلي ��ة
“الرابطة” عموم ًا ،ومن م�سريتها،
والتجاذبات ب�ش�أنها ..
ويف ع ��ودة لثالث ��ة ع�ش ��ر ع ��دد ًا
متوف ��ر عندن ��ا من جمل ��ة “البديل”
م ��ن �أ�ص ��ل �س ��بعة ع�ش ��ر( )2ميك ��ن
توثي ��ق م�س ��اهمات �سيا�س ��ية
وثقافي ��ة و�إبداعي ��ة جلم ��ع كب�ي�ر
ن�س ��بي ًا م ��ن املبدع�ي�ن واملثقف�ي�ن،
منه ��م العراقيون ،بح�س ��ب حروف
الهج ��اء ،م ��ع حف ��ظ املكان ��ات
واملواقع� :إبراهي ��م �أحمد� ،إبراهيم
احلري ��ري ،بره ��ان �ش ��اوي ،ثاب ��ت
امل�ش ��اهدي ،جبار يا�س�ي�ن ،جم�شيد
احلي ��دري ،جن ��ان جا�س ��م حالوي،
ج ��واد ب�ش ��ارة ،خالد باب ��ان ،زهري
اجلزائري ،زهري يا�س� �يـــن �ش ��لبية،

�ساملة �صالح� ،س ��عدي املالح� ،سعود
النا�ص ��ري� ،س�ل�ام �إبراهيم� ،س ��مري
�س ��امل داود� ،ش ��اكر الأنباري� ،شاكر
لعيبي� ،ش ��مران اليا�س ��ري� ،ص ��الح
كاظ ��م� ،ص�ل�اح احلم ��داين� ،ض ��ياء
جميد ،ع ��ادل العامل ،ع ��ارف ويل،
عام ��ر بدر ح�س ��ون ،عرف ��ان عبدي،
عل ��ى احم ��د حمم ��ود ،عل ��ى كام ��ل،
غائب طعمة فرمان ،فا�ضل الربيعي،
فا�ضل ال�س ��لطاين ،فاطمة املح�سن،
فا�ضل �س ��وداين ،فالح عبد اجلبار،
في�ص ��ل لعيب ��ي ،قا�س ��م ال�س ��اعدي،
قا�س ��م ح ��ول ،كاظ ��م حبي ��ب ،كامل
�ش� �يــاع ،ك ��رمي دح ��ام ،ك ��رمي عبد،
جميد الرا�ضي ،حممد ح�سني هيثم،
حمم ��ود البياتي ،حممود �ص�ب�ري،
م�ص ��طفى عبود ،مفي ��د اجلزائري،
ممتاز كريدي ،منعم الفقري ،مو�سى
ال�س ��يد ،نائل احلي ��ايل ،جنم وايل،
هـــادي العلوي..
�أم ��ا ال�ش ��عراء الذين َن�ش ��روا يف

�أعداد جملة “البديل” مو�ض ��ع هذا
التوثي ��ق فه ��م� :أن ��ور الغ�س ��اين،
حمي ��د اخلاق ��اين ،حمي ��د العقابي،
جلي ��ل حي ��در� ،س ��عدي يو�س ��ف،
�ش ��وقي عبد الأمري� ،ش�ي�ركو بي كه
�س� ،ص ��ادق ال�ص ��ائغ ،رعد م�شتت،
رفيق �ص ��ابر ،عب ��د الكرمي كا�ص ��د،
ع ��واد نا�ص ��ر ،فائز الزبي ��دى ،فائز
العراق ��ي ،فا�ض ��ل الع ��زاوي ،كامل
الركاب ��ي ،كرمي عبــد ،حممد �س ��عيد
ال�ص ��كار ،خمل�ص خليل ،م�ص ��طفى
عب ��د الله ،مهدي حمم ��د علي ،نبيل
يا�سني ،ها�شم �شفيق.
كم ��ا كان هن ��اك جم ��ع كب�ي�ر �آخر
من املبدع�ي�ن واملثقف�ي�ن العرب (او
من البلدان العربي ��ة) الذين كتبوا،
للبدي ��ل ،وفيه ��ا ،وه ��م ،و�أي�ض� � ًا
بح�س ��ب حروف الهج ��اء ،مع حفظ
الألق ��اب واملكان ��ات� :أدوني� ��س،
�إ�س ��ماعيل ح�س ��ن ح�س ��و ،اليا� ��س
خ ��وري ،ب ��راء اخلطي ��ب ،حمي ��د
املازن ،حيدر حيدر ،حيان ال�سمان،
ج ��ورج ابراهي ��م ،خل ��دون زيب ��و،
خ�ي�ري الذهب ��ي ،زكري ��ا �ش ��ريفي،
�س ��عد الله ونو�س� ،سعيد حوراين،
�ش ��وقي بغ ��دادي� ،ص ��الح علماين،
�ص ��بحي د�س ��وقي ،عبد الله طاهر،
عبد الرحمن ب�سي�سو ،عبد الرحمن
مني ��ف ،عب ��د املعني امللوح ��ي ،على
اجلن ��دي ،عل ��ي عب ��د الع ��ال ،غالب
هل�س ��ا ،غالية قباين ،غ�سان زقطان،
ف ��واز طرابل�س ��ي ،في�ص ��ل دراج،
حممد بني�س ،حممد دكروب ،حممد
عزي ��ز ظاظ ��ا ،مم ��دوح ع ��دوان مها
بكر ،نريوز مالك ،ميني…

� َّأن الكالم يطول ،يف هذا املجال ،ويخرجنا
عن مو�ضوعنا لتب�سطنا به.
كذل ��ك يف (القرن الرابع الهجري /العا�ش ��ر
امليالدي) عا�ش كبار ُّ
ال�ش ��عراء ومفكروهم،
ُ
مث ��ل� :أب ��و َّ
الطي ��ب املتنبي(قت ��ل354 :هـ)،
و�أبي الع�ل�اء املعري(تـ449 :هـ) ،الذي بعد
�أن عاد �إىل َّ
ال�شام ِمن بغداد تغريت �أفكاره،
و�أخ ��رج “لزوم ما ال يل ��زم” ،وعا�ش م�ؤرخ
الأدب �ص ��احب كت ��اب “الأغ ��اين” ال َّنفي�س
�أب ��ي الف ��رج الأ�ص ��فهاين(تـ نح ��و356 :هـ)
ويف هذا القرن عا�ش �أبو علي م�س ��كويه(تـ:
421ه� �ـ) ،فيل�س ��وف الأخ�ل�اق ،وعا�ش �أبو
حي ��ان التوحيدي(ت� �ـ414 :ه� �ـ) ،وكان لهما
�رك�ُ ،ص ��نف ُ
كتابٌ م�ش�ت ٌ
وطبع حتت عنوان
“الهوام ��ل َّ
وال�ش ��وامل”(الإبل ال�س ��ارحة
واحليوان ��ات الت ��ي جتمعه ��ا) .عا� ��ش يف
ه ��ذا الق ��رن وببغ ��داد �أ�س ��تاذ الفارابي متى
ب ��ن يون� ��س احلكي ��م(ت328 :ه� �ـ) ،وكان
يق ��ر�أ علي ��ه املنطق ،وعا�ش ببغ ��داد يف هذا
الق ��رن تلمي ��ذ الفارابي يحيى ب ��ن عَدي(تـ:
364ه� �ـ) ،وعي�س ��ى ب ��ن زرع ��ة(ت398 :هـ)
تلمي ��ذ يحي ��ى ،وغري ه� ��ؤالء ِمن الفال�س ��فة
ري ج ��د ًا .يذكر �أبو فرج
ري وكث ٌ
واملناطقة كث ٌ
حممد بن يعق ��وب ال َّندمي(تـ380 :هـ) تلميذ
الفاراب ��ي عدي ب ��ن يحي ��ى التكريتي ،الذي
كان عل ��ى مذهب ال َّن�ص ��ارى اليعاقبة ،و�إليه
انته ��ت رئا�س ��ة �أ�ص ��حابه يف الق ��رن ال َّرابع
الهجري ،وقد التقاه �ص ��احب “الفهر�ست”
ال َّندمي ب�س ��وق الكتب ،واملعروف �أن ال َّندمي
كان وراق ًا ،وعاتبه على كرثة ما ين�سخه ِمن
ال ُكتب ،ويبدو �أنه كان يعي�ش على ال ّن�س ��خ،
ذاكر ًا للفارابي كتاب “مراتب العلوم”()24
.
تل ��ك كان ��ت البيئ ��ة البغداد َّي ��ة العلمي ��ة،
وبه�ؤالء عُرف القرن ال َّرابع الهجري ،وكان
�أب ��و ن�ص ��ر الفارابي �أحد رم ��وزه العظماء.
در� ��س الفاراب ��ي على ي ��د متى ب ��ن يون�س،
وحينه ��ا كان مت ��ى �ش ��يخ ًا مُ�س ��ن ًا ،وي�أت ��ي
املئ ��ات يق ��ر�ؤون علي ��ه كت ��اب “املنط ��ق”
لأر�س ��طو طالي� ��س ،ف�أخذ الفارابي يح�ض ��ر
حلقته الدِّرا�س� �يَّة ،وت�أثر مبعاني ��ه و�ألفاظه
اجلزل ��ة ،وكان بني املئات ِم ��ن ال َّتالميذ ،فلم
يكن ي�شتهر بعد(. )25
عندم ��ا و�ص ��ل الفاراب ��ي بغ ��داد ح�ص ��ل
عل ��ى امتيازي ��ن ،الأول �أن ��ه تعل ��م العربية،
و�إتقانه ��ا ،و�أخذ يكتب بها ،فعندما و�ص ��لها
كان يع ��رف الترُّ ك َّي ��ة فقط ،وه ��ي لغته الأُم،
واالمتياز ال ّثاين هو تعلم املنطق ومنه �إىل
الفل�س ��فة( .)26كانت طريقته بالكتابة على
ال ِّرقاع� ،أي �أوراق و�ص ��حف متفرقة ،مثلما
هو نظ ��ام الكارتات يف البح ��ث اليوم ،غري
من�ض ��مة بكرا� ��س �أو كت ��اب ،ومل يكت ��ب يف
الكراري�س �إال القليل(. )27
ت ��رك بغ ��داد �إىل حُ � � َّران ،وه ��ي �أر� ��ض الآن
بني َّ
ال�ش ��ام والعراق ،وفيها التقى باملنطقي
يوحن ��ا ب ��ن خي�ل�ان(�أو جي�ل�ان وحي�ل�ان)
احلكي ��م ،و�أخذ عن ��ه طرف ًا ِمن عل ��م املنطق،
ث ��م قفل عائ ��د ًا �إىل بغداد ،فن ��ال قراءة كتب
�أر�س ��طو طالي� ��س ،املرتجم ��ة ،في�ص ��عب
اعتب ��اره عندم ��ا و�ص ��ل بغ ��داد كان يع ��رف
اليونان َّي ��ة ،مثلم ��ا �أ�ش ��ار البع� ��ض �إىل ذلك،
وح�ص ��ل على املهارة الالئقة مب ��ا تعلمه ِمن

وكـانـت لـه ذاكــرة
�شعر� :أديب كمال الدين
تكون ذاكر ُتكَ َ
حقل �ألغام
ٌ
مده�ش �أن َ
لكن الأكرث ده�شة
َّ
لغم حرف ًا.
�أن جت َد َ
حتت كلِّ ٍ
*
وجدت يف ذاكرتِ كَ
ولأ ّنكَ
َ
�ألغام ًا ال ع َّد لها،
�أي حروف ًا ال ع َّد لها،
رت �أن مت�ضي بالده�شةِ �إىل الأق�صى:
لذا ق ّر َ
حتو َل حروفَكَ �إىل خرافات.
�أن ّ
*
نعم،

�أ�س ��اتذته و ُكت ��ب �أر�س ��طو ،ح َّتى ي ��روى � َّأن
هن ��اك مَن عرث عل ��ى كتاب ال ّنف�س لأر�س ��طو
وعلي ��ه عبارة بخ ��ط الفاراب ��ي “�إين قر�أت
هذا الكتاب مائة مرة”(. )28
َّ
لكن َم ��ن يرى �أن الفارابي در�س عند يوحنا
بن جيالن ببغ ��داد ولي�س بحران ،كتب ابن
�أُ�ص ��يبعة يق ��ول عمَّا ب�ي�ن الفارابي ويوحنا
احلكي ��م :تعلق بالفل�س ��فة ببغداد عن طريق
يوحنا ب ��ن حيالن(هك ��ذا وردت) ،قر�أ عليه
كت ��اب “الربه ��ان”� ،أي ��ام اخلليف ��ة املقت ��در
العبا�س ��ي(حكم320 -295 :ه� �ـ) ،و�أن
الفاراب ��ي عا�ش ببغ ��داد زمن لي� ��س بالقليل
ب�ي�ن (330 -323ه� �ـ)( .)29كذل ��ك ي�ؤك ��د
اب ��ن �ص ��اعد الأندل�س ��ي(تـ456 :ه� �ـ) ،قب ��ل
اجلمي ��ع� ،أن يوحنا احلكي ��م ببغداد ولي�س
بح ��ران ،و�أن الفاراب ��ي نب ��ه �إىل م ��ا �أغفل ��ه
الفيل�سوف يعقوب بن �إ�س ��حاق الكندي(تـ:
256ه� �ـ) بـ”�ص ��ناعة ال َّتحلي ��ل و�إيح ��اء
ال َّتعالي ��م”( .)30ح َّت ��ى و�ص ��ف �ص ��اعد
الأندل�س ��ي الفارابي بالعبارة“ :فيل�س ��وف
امل�سلمني باحلقيقة”(. )31
ولع َّل عن الفارابي �ش ��اع معنى “الفل�سفة”،
فقال هي “�إيثار احلكمة” ،فاملركب ح�س ��ب
لغ ��ة اليون ��ان “في�ل�ا و�س ��وفيا” ،وفي�ل�ا:
�إيث ��ار �أو ح ��بّ  ،و�س ��وفيا تعن ��ي احلكم ��ة،
و� َّأن الفيل�س ��وف م�ص ��طلح منح ��وت ِم ��ن
الفل�س ��فة ،وبلغتهم “فيل�س ��وف�س” ،ومعناه
“ َالمْ ُ�ؤَ ِّث ��ر احلكم ��ة”(� .)32ص ��نف الفارابي
ببغ ��داد �أهم كتبه ،والذي جمع فيه فل�س ��فته
بالوج ��ود ،وه ��و “املدينة الفا�ض ��لة” ،ومل
يتم ��ه فحمله معه �إىل دم�ش ��ق يف �آخر �س ��نة
(330ه� �ـ) ،و�أمت ��ه هناك(331ه� �ـ) ،وكذل ��ك
�ص ��نف كت ��اب “املو�س ��يقى الكب�ي�ر” ،وكان
قد �ألفه للوزير �أبي جعفر حممد بن القا�س ��م
الكرخي(وزير ال َّرا�ض ��ي العبا�س ��ي ال�سّ ��نة
324هـ) ،كذلك ببغداد �ص ��نف كتابه اجلليل
“�إح�ص ��اء العلوم والتعريف ب�أغرا�ضها”،
وكتاب ��ه “�أغرا�ض فل�س ��فة �أفالطون” ،ويف
العلم الإلهي �صنف “ال�سّ يا�سة املدنيَّة(.)33
كذلك اتقن فن العربيَّة ببغداد ،وكان يتبادل
الدَّر� ��س مع ال َّنح ��و ب�أبي بكر بن ال�سِّ ��راج،
ه ��و يقر�أ علي ��ه ال ّنحو وال�سِّ ��راج يقر�أ عليه
�ص ��ناعة املنطق ،وكان ل ��ه يف العربية كتاب
“الألف ��اظ واحل ��روف” ،وق ��د �ش ��اع ه ��ذا
الكت ��اب و�أ�ص ��بح معتم ��د ًا ل ��دى الدَّار�س�ي�ن
الفل�سفة وفقه العربيَّة.
يُنق ��ل ع ��ن اب ��ن �س ��ينا(تـ430 -429 :ه� �ـ)
مب ��ا نفهم من ��ه علو قدر �أبي ن�ص ��ر الفارابي
بالفل�س ��فة ،وعم ��ق فهم ��ه له ��ا ،وه ��و عندما
ع�ص ��ى عليه فهم كتاب “م ��ا وراء َّ
الطبيعة”
لأر�س ��طو ،ح َّت ��ى ظف ��ر ب�ش ��رح الفارابي له،
�أو كت ��اب له به ��ذا املعنى( .)34ق ��ال ياقوت
احلموي(تـ626 :هـ) املعا�صر تقريب ًا لظهري
الدِّين البيهقي ناق ًال البن �س ��ينا“ :ح�ض � ُ
�رت
يوم ًا يف الوراقني(�س ��وق ال ُكتب) واملنادي
ُين ��ادي عل ��ى كت ��اب يف احلكم ��ة ،وعر�ض ��ه
عل � َّ�ي ،ف�أعر�ض � ُ�ت عن ��ه ،فق ��ال يل :ا�ش�ت�ره،
ف�ص ��احبه محُ تاج ،فا�شرتيته بثالثة دراهم،
و�إذا ه ��و كت ��اب لأب ��ي ن�ص ��ر الفاراب ��ي يف
�أغرا�ض ما بع ��د َّ
ُ
ففهمت
الطبيع ��ة ،فطالعته
ُ
وت�صدقت على الفقراء ب�شيء كثري
الكتاب،
�شكر ًا لله تعاىل على ذلك”(. )35

خرافات �صغريةٍ وكبرية،
حولتَها �إىل
ٍ
ّ
خفيفةٍ وثقيلة،
بالطال�سم �أو وا�ضحةٍ كمالب�س ُمت�ش ّرد،
مليئةٍ
ِ
كال�شم�س �أو كاحلةٍ كالظالم،
ِ
ُم ّلونةٍ
ك�ضحكات الأطفال
ِ
ُم�ضحكةٍ
فقدت ابنَها يف احلرب.
�أو باكيةٍ
ِ
كدموع � ٍ ّأم ْ
و�صرت تُ�ص ّد ُر هذه اخلرافات لي ًال ونهار ًا،
َ
وال�سفنِ وعلى ظهورِ اجلِ مال
ِ
بالطائرات ُّ
الروم ،والهنود،
�إىل بالد ِ
ال�سودِ  ،والفهود،
�إىل بالدِ ُّ
أينعت للقطاف،
�إىل بالدِ الأعناق التي � ْ
و�إىل بالدِ الواق الواق.
*
خلرافاتكَ
وهم كبرية،
�صارت
ْ
�أ�سواقُ ٍ
وطلبات ال تنتهي.
ٌ
و�صا َر لها �أ�صدقاء و�أعدقاء،
و ُمريدون و ُمريدات،
و ُمهرطِ قون و ُمهرطِ قات،
و ُمق ِّلدون و ُمق ِّلدات.
*
�آ...
ما �أعظ َم خرافاتكَ ،
خرافاتكَ املفل�سة � اّإل من ال ِأمل والنّدم،
خرافاتكَ التي �أح ّبها اجلميع
وع�شقَها اجلميع
ومل يدفعوا عنها فل�س ًا واحد ًا.
بل � ّإن الطائرات التي حمل ْتها
تعبت من الدورانِ على َنف ِْ�سها،
ْ
كان م�صريها املجهول،
وال�سفن التي �أق ّل ْتها َ
ُّ
واجلِ مال التي حمل ْتها على ظهورِ ها
وهي تع ُرب ال�صحارى والوديان
اجلوع والعط�ش.
عادت �إليكَ وهي ت�شكو من ِ
ْ
�أ�سرتاليا
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اقــــرأ
ً
وداعا ،كولومبو�س

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربي ��ة لرواي ��ة :وداع� � ًا،
كولومبو�س وق�ص ���ص �أخرى ،للكاتب االمريكي ال�شهري فيليب
روث ،ترجم ��ة� :أ�س ��امة منزجل ��ي .ويع ��د فيلي ��ب روث ال ��ذي
ت ��ويف ع ��ام  2018من اب ��رز كت ��اب الرواية يف امريكا ح�س ��ب
ا�س ��تطالعات القراء وقد �ص ��درت روايته "وداعا كولومب�س"
عام  1959فلفتت اليه انظار النقاد وحازت على جائزة الكتاب
الوطنية ،ي�ص ��فه النقاد بانه امتداد لوليم فوكرن ،ح�ص ��ل على
" "19جائ ��زة ادبية ا�ش ��هرها بوليتزر وم ��ان بوكر الدولية،
وثالث مرات جائزة فوكرن ،ويعد واحدا من اهم اربعة كتاب
يف تاري ��خ االدب االمريك ��ي اىل جانب وليام فوكرن و�س ��ول
بيلو وجون ابدايك.

حمل عنوان ال�ضجيج وال�صمت

معر�ض للت�شكيلية العراقية منى مرعي يف القاهرة
 عامر م�ؤيد
اقيم معر�ض للفنانة الت�شكيلية
العراقية منى مرعي �ض ��م عددا
من لوحاته ��ا اجلديدة وحاكى
االو�ض ��اع مبختلف دول العامل
يف عام .٢٠٢٠
املعر� ��ض احت�ض ��نته القاع ��ة
الرئي�سة لدار االوبرا امل�صرية
يف قاع ��ة �ص�ل�اح طاه ��ر حيث
تواجد عدد كبري من اجلمهور.
وقالت من ��ى مرعي يف حديثها
ح

ول العا

لم

لـ(امل ��دى) ان "املعر� ��ض حم ��ل
عنوان (�ضجيج �صامت) و�ضم
اكرث من  ٢٠عمال بني قيا�س ��ات
خمتلفة".
وا�ش ��ارت مرعي اىل ان "ا�س ��م
املعر�ض هو فل�سفي رمزي كما
اعتدت يف اغلب معار�ضي على
هذه العناوين".
وبينت ان ��ه "يف عام ٢٠٢٠عم
ال�ض ��جيج العامل وعم ال�ص ��مت
ال ��ذي ج ��اء بع ��د ت�س ��ا�ؤالت
وا�ستف�سارات كثرية حول ماذا
يحدث فم ��ا كان مني اال ان
�سكت طوي ًال واعتزلت بعد
هذا ال�ض ��جيج الذي يجول
يف ر�أ�سي كان�سانة"٠

وا�ش ��ارت اىل انه ��ا ع�ب�رت عن
هذا االمر بلون ورمز من خالل
اللوح ��ات املوج ��ودة يف ه ��ذا
املعر�ض.
وذكرت ان املعر�ض افتتح يوم
 23/3/2020وم�س ��تمر لغاية
 30/3حيث �ش ��هد اقب ��اال الفتا
يف ايامه االوىل.
ويف بو�س�ت�ر املعر�ض الرئي�س
كتبت مرعي-:
"يج ��ول يف ر�أ�س ��ي �ض ��جيج
ع ��ارم ،ي�أخ ��ذين اىل الالم ��كان
والالزمان ،ي�سرقني من البوح
لي�أخ ��ذين اىل �ص ��مت طويل ثم
يع ��ود لي�س ��رقني م ��ن �ص ��متي
ليحولني اىل لون ورمز ،هكذا

اعت ��دت ان �أب ��وح ب�ض ��جيجي،
�ضجيجي ال�صامت ،لغته اللون
و الرمز".
وعند �س� ��ؤالها ع ��ن منى مرعي
قال ��ت "�إن�س ��انة تتنف� ��س الف ��ن
فمن ��ذ نعوم ��ة �أظف ��اري وجدت
نف�سي �أر�سم و�أتنف�س من خالل
الر�س ��م وكان حلم ��ي �أن �أدخ ��ل
معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة بع ��د
درا�ستي املتو�سطة وفعال بعمر
� 13س ��نة ويف �س ��نة ،1989
ان�ض ��ممت للدرا�س ��ة يف ه ��ذا
املعه ��د العريق والذي ت�أ�س ���س
يف منت�صف الثالثينيات حيث
كان �أع ��رق و�أق ��دم م�ؤ�س�س ��ة
لدرا�س ��ة الف ��ن يف ال�ش ��رق

الأو�سط وتخرج منه مئات من
فناين ع�ص ��ر الرواد وع�ص ��رنا
ه ��ذا وم ��ن ح�س ��ن حظ ��ي �أين
تتلم ��ذت عل ��ى �أي ��ادي فنان�ي�ن
كب ��ار له ��م ب ��اع طوي ��ل وخربة
وا�س ��عة بالفن وكان املعهد يف
فرتت ��ه الذهبية �آن ��ذاك ،وكنت
م ��ن املتمي ��زات يف الدرا�س ��ة
وتخرج ��ت الأوىل على دفعتي
و�أكمل ��ت درا�س ��تي للف ��ن يف
�أكادميية الفن ��ون اجلميلة بعد
ذلك وتابعت البحث والدرا�سة
والتجرب ��ة �إىل يومن ��ا ه ��ذا
وقد �ش ��اء الق ��در �أن �أكون الآن
�أ�ستاذة للفن يف نف�س املعهد"

ف����ازت بـ 2.5م��ل��ي��ون دوالر ..وت��ع��ي�����ش ع��ل��ى امل��ع��ون��ات
يبدو �أن "لعنة الفائزين باليان�صيب" حقيقية،
وه ��ذا الأم� ��ر جت�ل��ى يف ق���ص��ة �أ� �ص �غ��ر راب�ح��ة
باليان�صيب يف بريطانيا ،والتي تق�ضي �أيامها
الآن يف معاناة مالية حقيقية .بعد  18عاما من
ف��وزه��ا بيان�صيب  2.5مليون دوالر ،تعي�ش
الفائزة باجلائزة كايل روج��رز على املعونات
احلكومية املالية اليوم ،بعد �أن �أفل�ست متاما.
وكانت روجرز �أ�صغر مت�سابقة تفوز بيان�صيب
بريطانيا ،عندما كان عمرها  16عاما فقط ،عام

 ،2003وفقا ل�صحيفة "ال�صن" الربيطانية.
وحطمت روجرز �سيارتها م�ؤخرا ،عندما كانت
منت�شية مب �خ��درات الكوكايني �أث �ن��اء القيادة،
بينما �ألقت ال�شرطة القب�ض عليها �أثناء حماولتها
الهرب قبل اال�صطدام ،ليتبني الحقا �أنها املراهقة
التي ح�صلت على  2.5مليون دوالر قبل 18
ع��ام��ا .وب�ع��د �أن ح�صلت على املبلغ ال�ضخم،
ا�ستنزفت روجرز ثروتها بالإنفاق على عمليات
التجميل ،و�إق��ام��ة احلفالت ال�صاخبة ،و�شراء

مادونا "متهمة" بال�سرقة
تواج ��ه املغني ��ة الأمريكي ��ة ،مادون ��ا ،اتهام ��ات
بالتالعب يف �إحدى ال�صور التي ن�شرتها لنف�سها،
لتظه ��ر يف هيئ ��ة فت ��اة �ش ��ابة .وذك ��رت �ص ��حيفة
"ديلي ميل" الربيطانية على موقعها الإلكرتوين،
اجلمع ��ة� ،أن فت ��اة �أ�س�ت�رالية يف الع�ش ��رينيات
م ��ن عمره ��ا زعم ��ت �أن مادون ��ا ( 62عام ��ا) ركبت
ج�س ��مها الر�ش ��يق على وجهه ��ا .ويف ايار ،2015
ن�ش ��رت مادون ��ا �ص ��ورة تظهره ��ا وه ��ي ترت ��دي

قمي�صا ق�صريا مكتوب عليه ()Joy Division
وتنورة �ض ��يقة للرتويج لألبومها الغنائي "القلب
املتم ��رد" .وتق ��ول ال�ص ��حيفة الربيطاني ��ة �إن
الوج ��ه يف ال�ص ��ورة يع ��ود �إىل مادونا ،بال �ش ��ك،
لكن امل�ش ��كلة �أن اجل�س ��د يعود �إىل فتاة �أ�س�ت�رالية
تدعى �إميليا غولدي ( 28عاما) .وانت�ش ��ر الفيديو
ب�ش ��كل فايرو�س ��ي على تطبيق "تيك توك" لتبادل
الفيديوه ��ات الق�ص�ي�رة .ومل تذك ��ر مادون ��ا قب ��ل

�س ��نوات م�س� ��ألة التدخل يف تفا�ص ��يل ال�ص ��ورة،
التي كتب ��ت تعليقا مرافق ��ا لها جاء في ��ه "�أنا �أبدو
لطيف ��ة" .والحظت الفتاة الأ�س�ت�رالية �أن اجل�س ��د
يبدو م�ألوفا لديها ،حتى اكت�شفت �أنه ج�سدها ،كما
تقول .وقالت �إنها حاولت االت�ص ��ال بفريق املغنية
الأمريكي ��ة ،دون جدوى .و�أ�ض ��افت �أن ا�س ��تخدام
ج�سدها يف �ص ��ورة مادونا �أغرب �شيء ح�صل لها
يف حياتها.

كري�ستني �ستيوارت تثري �ضجة وا�سعة ب�أحدث ظهور لها يف �شخ�صية الأمرية ديانا

�أح��دث��ت املمثلة الأم��ري�ك�ي��ة ،كري�ستني
�ستيوارت� ،ضجة وا�سعة على مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ب �ع��د الك�شف
ع��ن �أح� ��دث ظ �ه��ور ل�ه��ا وه ��ي تتقم�ص
�شخ�صية الأمرية الراحلة ديانا� ،ضمن
�أح ��داث فيلم ي��روي �سريتها الذاتية.
ومنذ �أن �شاركت �شركة �إن�ت��اج الفيلم
"نيون" ،اخل�م�ي����س� ،أح� ��دث ��ص��ورة
ل�ستيوارت ب�شخ�صية الأم�يرة الراحلة
عرب ح�سابها الر�سمي على "تويرت"،

ومل يتوقف م�ستخدمو "ال�سو�شيال
ميديا" عن التعليق عليها ،وتعبريهم
ع��ن �إع�ج��اب�ه��م ال���ش��دي��د ب��درج��ة ال�شبه
بينهما ،و�إ��ش��ارة البع�ض منهم �إىل �أن
ديانا عادت للحياة من جديد .و�أ�شارت
�شركة الإنتاج �إىل �أن فيلم "�سبن�سر" من
بطولة كري�ستني �ستيوارت ،جت�سد يف
�أحداثه دور الأمرية ديانا �سيعر�ض يف
ف�صل اخلريف املقبل .وتظهر كري�ستني
�ستيوارت البالغة من العمر  30عاما يف

ال�صورة اجلديدة وهي تر�سم ابت�سامة
ناعمة لكي تبدو �شبيهة بالأمرية ديانا.
وب��د�أ ت�صوير فيلم "�سبن�سر" اجلديد
ال��ذي يتناول ف�صال من حياة الأم�يرة
ديانا يف �شهر حزيران املا�ضي ،و�أثار
جدال يف ال�شارع الربيطاين ومقربني
من العائلة امللكية.
وحققت كري�ستني �ستيوارت �شهرتها
من بطولتها يف �أفالم م�صا�صي الدماء
الرومان�سية "تواياليت".

املالب�س باهظة الثمن ،وتعاطي املخدرات ،كما
�أن�ه��ا منحت �أك�ثر م��ن � 700أل��ف دوالر للعائلة
والأ�صدقاء .وحتدثت روجرز يف ال�سابق حول
انهيار حياتها بعد �أن �أ�صبحت مليونرية
يف ي ��وم ول �ي �ل��ة ،وط��ال�ب��ت
بحماية حكومية �أك�بر
ل �ل �ف��ائ��زي��ن ال �� �ص �غ��ار
مثلها.

لوبيز حت�صد لقب �أجمل
ح�سناء جتاوزت الـ 40من
العمر
ت�صدرت الفنانة الأمريكية جنيفر لوبيز ا�ستطالعا
لأكرث امل�شاهري ،الذين تزيد �أعمارهم عن  40عامًا،
ت�ألقا وروعة .ووفقا ل�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية،
ف�إن ا�ستطالعا جديدا �أجرته عيادة جتميل بريطانية،
ك�شف �أن النجمة جنيفر لوبيز البالغة  51عاما،
ت���ص��درت قائمة اك�ثر م�شاهري ال �ع��امل ،ال��ذي��ن تزيد
�أع �م��اره��م ع��ن � 40سنة ج �م��اال ،متفوقة على املمثلة
جينيفر �أني�ستون  52عاما ،وجنمة تلفزيون الواقع كيم
كاردا�شيان  40عاما ،والعار�ضة وجنمة املجتمع فيكتوريا
بيكهام ،التي تبلغ من العمر  46عام ًا .ووجد اال�ستطالع
ّ
�سيكن �أكرث
�أن نحو  %38من الن�ساء الربيطانيات قلن �إنهن
�سعادة �إذا �صرن مثل جينفر لوبيز عندما يكربن .وت�ضمنت
القائمة �أي�ضا ،النجم العاملي براد بيت  57عاما ،وعار�ضة
الأزي��اء ناعومي كامبل  50عاما ،وت��وم ك��روز  58عاما،
كما ذكرت القائمة كيت مو�س  47عاما والكاتبة نايجيال
الو�سون  61عاما .ووجد اال�ستطالع �أن معظم الن�ساء
يبد�أن بالتفكري يف العالجات التجميلية مثل البوتوك�س
واحل�شو والتق�شري الكيميائي بحلول �سن الـ.33

العمود
الثامن
 علي ح�سني

القائمة الذهبية
�أحاول دائم ًا و�أنا �أ�سمع و�أقر�أ
ت�صريحات النواب وامل�س�ؤولني
العراقيني ومن اتخذ من
ال�سيا�سة مهنة للرتبح� ،أن �أ�سال
نف�سي :ترى �إىل متى ي�ستمر
التدفق املنظم لهذه ال�صور
املحزنة واملخجلة؟ .
املواطن العراقي حتوّ ل �إىل
جمرد م�ستمع ،والأهم مطلوب
منه �أن يهتف لفالن� ،أو ين�شغل
با�ستعرا�ضات اجلماعات
امل�سلحة التي يغي�ضها �أي تقارب
مع الدول العربية ،ولهذا جند
من ي�صر على �أن الدولة ملك له،
وبعد مطوالت عن الدميقراطية
والإ�صالح وبعد �أن ا�ستمعنا
�إىل �أغنية ال�سالح بيد الدولة،
اكت�شفنا �أن م�شكلة البالد مرتبطة
بتقا�سم املغامن..
خالل ثمانية ع�شر عام ًا �أ�ضاع
علينا �أ�صحاب القاذفات �أهم
ثروات هذه البالد ،املال
والقانون ،و�أغرقونا ب�شعارات
وخطب عن الدميقراطية
واحلرية ،ويف الوقت الذي
ا�ستطاعت فيه م�صر �أن توفر
كهرباء لـ  30مليون مواطن ب�ستة
نهب م�س�ؤولونا
مليارات دوالرَ ،
�أكرث من �أربعني مليار دوالر
ع ّد ًا ونقد ًا ،وبد ًال من "مزاد بيع
املنا�صب" و�سط قبة الربملان،
كان املطلوب �سه ًال جد ًا� ،أن ن�ضع
امل�س�ؤول املنا�سب يف املكان
املنا�سب ،وبد ًال من �أن ي�ضحك
علينا ايهم ال�سامرئي وين�ضم
�إىل قائمة �أغنياء الكرة الأر�ضية،
كانت هناك عقول عراقية
مهاجرة ،ت�ساهم يف بناء البلدان
التي منحتها الأمان والرفاهية،
و�أنا �أتابع ال�ضجة حول مفهوم
"ال�سالح بيد الدولة" مر �أمامي
خرب مل ينتبه له �أحد وهو
ح�صول عامل الفلك العراقي حميد
جمول النعيمي على اجلن�سية
الإماراتية �ضمن القانون اجلديد
الذي �أقرته الإمارات العربية
والذي متنح فيه اجلن�سية لفئة
العلماء الذين لديهم �إ�سهامات
علمية بارزة ،وال �أريد �أن �أخربك
ب�سرية العامل العراقي الذي
يعد واحد ًا من �أبرز علماء الفلك
وتوىل منا�صب علمية كبرية
�سواء يف العراق �أو يف البلدان
التي عمل فيها .كان جمول مثله
مثل كثري من الطاقات العراقية
من الذين اعتقدوا �أن التغيري
�سي�سمح لهم ب�أن ي�ساهموا يف
بناء العراق ،لكنه مل يكن يدري
�أننا قررنا يف حلظة تاريخية
مهمة �أن نختار عبقرية مثل
ح�سني ال�شهر�ستاين والذي
وجدناه �أبقى و�أنفع للعراقيني.
وعلى مدى ثمانية ع�شر عام ًا
ع�شنا مع جهات �سيا�سية لي�س
لديها �شيء تقدمه للعراقيني،
وترفع �شعار "ال�سالح بيد
الدولة" ،وال تفكر ،مث ًال ،يف حل
م�شكلة الطاقة ،والعراق ينام
على بحرية من الغاز .
يف حلظة احرتام للطاقات
العلمية والثقافية والفنية
ا�صدرت االمارات قائمتها
الذهبية التي �ضمت كوكبة من
كبار العلماء والكتاب والفنانيني
واالطباء لتقول لهم اهال بكم يف
بالد �ستوفر لكم فر�ص للمناف�سة
على االبداع .
وانا اكتب هذه ال�سطور  ،اود
ان اذكر القارئ العزيز بااليام
التي هبّت فيها رياح الإ�صالح
على برملاننا "العتيد" ،وما تبعها
من خطابات و�أهازيج توهم
خاللها املواطن الب�سيط ب�أن
الأمور قد ح�سمت ل�صاحله ،وان
املحا�ص�صة حتولت اىل �أ�شياء
من املا�ضى .

"البودكا�ست" ينقذ الفنانني العرب من عزلة كورونا

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(ال�س ��بت) �أن درجات احلرارة تنخف�ض
ع ��ن معالته ��ا ي ��وم ام� ��س ،وان اجل ��و
�س ��يكون غائم ��ا م�ص ��حوبا بامط ��ار يف
بع�ض مناطق البالد.
بغداد C° 8 - C° 19 /الب�صرة C° 17 -C° 21/
�أربيل C° 7 - C° 17 /النجف C° 8 -C° 19 /
املو�صل C° 7 - C° 17 /الرماديC° 9 -C° 18 /

يف عام � ،2004أطلق �أحد
ال�صحافيني العاملني يف "ذا
غارديان" الربيطانية ا�سم
"بودكا�ست" اخت�صاراً لـ"�آيبود"
و"برودكا�ست" ،وترجمت
�إىل العربية لت�صبح "مدونة
�صوتية".
يف عام  ،2019ا�ستطاع
الـ"بودكا�ست" �أن يحقق تقدم ًا
يف املنطقة العربية ،و�أ�صبح له
متابعوه ،وهم من فئة عمرية
حمددة بني  20و 34عام ًا،
معظمهم من هواة اال�ستماع
املبا�شر �أو امل�سجل.

كم ��ا �أُ�س ���س ع ��دد م ��ن التطبيق ��ات
الإلكرتوني ��ة الت ��ي تب ��ث الأغ ��اين
والت�سجي�ل�ات اخلا�صة ع�ب�ر املواقع
االفرتا�ضي ��ة للغر�ض نف�س ��ه .تتنامى
املن�ص ��ات الإلكرتوني ��ة عل ��ى املواقع
ّ
البديل ��ة يوم� � ًا بع ��د ي ��وم ،ومل تع ��د
حك ��ر ًا عل ��ى الإ�ص ��دارات املو�سيقي ��ة
والفنية ،وحت ��ى الدرامية ،بل يدخل
العامل العربي يف �صلب �إنتاج برامج
املن�ص ��ات،
خا�ص ��ة به ��ذه املواق ��ع �أو ّ
بعي ��د ًا ع ��ن املحط ��ات التلفزيوني ��ة.
لك ��ن الأم ��ر مل يتوقف عن ��د ال�صوت.
�س ��اعد عام ��ل الظه ��ور "املبا�ش ��ر" �أو
اخلطاب املبا�ش ��ر ،من خ�ل�ال املواقع
االفرتا�ض ��ية البديل ��ة ،جمموع ��ة ال
ب�أ� ��س بها م ��ن الفنانني عل ��ى الظهور
وا�س ��تبيان �آراء املتابع�ي�ن ،وتقوي ��ة
العالقة املبا�شرة مع اجلمهور.
بعد بدء حم�ل�ات الإغالق يف �آذار من
العام املا�ضي يف العامل ب�سبب تف�شي

فايرو�س كورونا ،اعتمدت جمموعة
م ��ن الفنان�ي�ن والإعالمي�ي�ن الع ��رب
على الـ"بودكا�س ��ت" ،وحاول ه�ؤالء
الف ��وز� ،أو التوا�ص ��ل م ��ع اجلمهور،
عن طريق حوار يجمع بني �أ�س ��اليب
احلياة والغن ��اء لدى املغنني ،وكانت
للفنان ��ة ال�س ��ورية �أ�ص ��الة ن�ص ��ري
ج ��والت مبا�ش ��رة م ��ن خ�ل�ال حممّل

ال�صور ال�شهري "�إن�س ��تغرام" .كانت
�أ�صالة ن�ص ��ري من الفنانات اللواتي
ظه ��رن م ��رات عدي ��دة للحدي ��ث م ��ع
املتابعني ،وحقق ��ت �أكرث من مليوين
متابع ��ة طيل ��ة ف�ت�رة البث املبا�ش ��ر،
وم ��ا بعده .فيما حاول زمالء �أ�ص ��الة
اال�س ��تفادة م ��ن التطبيق ��ات ،و�إقامة
حفالت ُتبث على املحمالت اخلا�صة،

منه ��ا �إن�س ��تغرام ويوتي ��وب ،وحتى
تيك توك ،كما هو حال الفنانة نان�سي
عج ��رم ،الت ��ي قدم ��ت حفلني ح�ص ��دا
�أك�ب�ر ن�س ��بة م�ش ��اهدة .هذه ال�س ��نة،
ارت�أت املغنية اللبنانية �إلي�س ��ا تقدمي
برنامج خا�ص من نوع "بودكا�ست"،
كم ��ا �أطلق ��ت علي ��ه الت�س ��مية نف�س ��ها
لرواي ��ة تفا�ص ��يل خا�ص ��ة ،و�آراء

�شخ�صية للمتابعني.
�إلي�س ��ا ا�س ��تعانت هذه امل ��رة بتطبيق
"�أنغام ��ي" ،النا�ش ��ر للأغ ��اين
العربي ��ة والأجنبي ��ة ،لإنت ��اج م ��ا
ي�ش ��به برناجم� � ًا مدت ��ه ال تتج ��اوز
 12دقيق ��ة ،ت ��روي فيه تفا�ص ��يل من
حياته ��ا بال�ص ��وت وال�ص ��ورة� ،إىل
جان ��ب املنا�س ��بات الت ��ي اخت ��ارت
فيه ��ا ج ��زء ًا من �أغ ��ان �أدته ��ا وحققت
مالي�ي�ن املتابعات ،وجعلته ��ا واحدة
من �أك�ث�ر املغنيات العربي ��ات ت�أثري ًا،
بح�س ��ب الإح�ص ��اءات الأخرية .لكن
"الربنامج" اخلا�ص ب�إلي�سا مل يحقق
املبتغ ��ى يف عدد املتابع�ي�ن الذي بقي
خجو ًال ب�سبب خا�صية التطبيق الذي
فر�ض ��ته "�أنغامي" للدخول ومتابعة
حكايات �إلي�سا م�ساء كل يوم �أربعاء،
وينتظ ��ر �أن يت ��م �إنهاء املو�س ��م كام ًال
من "بودكا�س ��ت" �إلي�سا لتقرير ن�شره
من دون �شروط يف ما بعد.

