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جريدة �سيا�سية يومية

الد�ستور �أتاح ال�صالحية لرئي�س الجمهورية والمفو�ضية ح�صراً

قيادة العمليات تتوعد مبالحقة مثريي النزاعات الع�شائرية

ت�أجيل متوقع لالنتخابات املبكرة بعيد ًا
عن �ضغوط جمل�س النواب
 بغداد /املدى
تتوقع اطراف �سيا�س ��ية وقانونية �إرجاء
االنتخابات الربملانية املقررة يف العا�ش ��ر
من �ش ��هر ت�ش ��رين االول املقبل �إىل موعد
جديد.
وتلف ��ت �إىل ان الد�س ��تور خ ��ول رئي� ��س
اجلمهوري ��ة وبالت�ش ��اور م ��ع جمل� ��س
مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات حتدي ��د موع ��د
االقرتاع بعد حل ال�سلطة الت�شريعية.

وتن� ��ص املادة  /64ثاني ًا من الد�س ��تور-:
يدع ��و رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،عن ��د ح ��ل
انتخابات عامة يف
جمل� ��س الن ��واب� ،إىل
ٍ
البالد خالل مدةٍ �أق�ص ��اها �ستون يوم ًا من
تاريخ احل ��ل ،ويعد جمل� ��س الوزراء يف
هذه احلالة ُم�س ��تقي ًال ،ويوا�صل ت�صريف
الأمور اليومية.
ويق ��ول يونادم كنا ،رئي�س كتلة الرافدين
الربملاني ��ة يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) ان
"جمل� ��س الن ��واب ربط قرار حل نف�س ��ه

ب�إل ��زام رئي� ��س اجلمهوري ��ة ب�إ�ص ��دار
مر�س ��وم جمه ��وري لإج ��راء االنتخابات
املبك ��رة يف العا�ش ��ر م ��ن �ش ��هر ت�ش ��رين
االول املقب ��ل" ،الفت ��ا �إىل �أن "هذا االلزام
ي�أت ��ي لتجنب ح ��دوث اي ف ��راغ او غياب
لل�سلطتني التنفيذية والرقابية".
وبن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب مق ��دم م ��ن  172نائبا
�ص � ّ�وت جمل�س النواب يف جل�س ��ته التي
عقدت االربعاء املا�ض ��ي على ّ
حل املجل�س
يف تاري ��خ  7ت�ش ��رين الأول  2021عل ��ى

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

"ملي�شيات الب�صرة" تعقد �صفقات
للتجارة بالمخدرات وتهريب المجرمين
 بغداد /متيم احل�سن

�أن جت ��رى االنتخاب ��ات يف موعده ��ا 10
ت�شرين الأول .2021
وتن�ص امل ��ادة (�/64أو ًال) من الد�س ��تور:
ُيحل جمل�س الن ��واب ،بالأغلبي ��ة املطلقة
لع ��دد �أع�ض ��ائه ،بن ��ا ًء على طل � ٍ�ب من ثلث
�أع�ض ��ائه� ،أو طل � ٍ�ب م ��ن رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء ومبوافقة رئي� ��س اجلمهورية،
وال يج ��وز ح ��ل املجل� ��س يف �أثن ��اء م ��دة
ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء.
 التفا�صيل �ص2

مع ت�صاعد حماوالت ال�سلطات املحلية يف الب�صرة
لل�س ��يطرة على النزاعات الع�شائرية تتدخل بع�ض
الف�صائل حلماية جناة وتهريب �آخرين.
وقالت القيادة الع�س ��كرية يف الب�ص ��رة ،ام�س ،ان
ه ��روب بع�ض "القتل ��ة واملجرمني" م ��ن املدينة ال
يعني �أن يفلتوا من "العقاب واملطاردة".
وال يع ��رف بالتحدي ��د ع ��دد �ض ��حايا النزاع ��ات
الع�شائرية التي بد�أت تتزايد بعد عام  ،2003لكن
يف املتو�سط هناك قتيلني على االقل يف كل نزاع.
ويق ��در م�س� ��ؤول حمل ��ي يف الب�ص ��رة حت ��دث

نائبة عن �سنجار :قوات غير
ر�سمية تعيق عودة النازحين
�إلى الق�ضاء
 خا�ص /املدى
اتهم ��ت نائب ��ة ع ��ن �س ��نجار� ،أم�س ال�س ��بت" ،قوات غ�ي�ر ر�س ��مية" ب�إحداث
ا�ض ��طرابات �أمني ��ة يف الق�ض ��اء ،وحتدث ��ت ع ��ن ع ��ودة عك�س ��ية للنازح�ي�ن
ح�ص ��لت م�ؤخر ًا باجت ��اه املخيمات .وقالت النائبة خال ��دة خليل ،يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "اجلمي ��ع يع ��ول على اتفاق �س ��نجار املوق ��ع بني احلكومة
االحتادية و�إقليم كرد�ستان ،ب�أنه �سيحافظ على اال�ستقرار داخل الق�ضاء".
و�أ�ضافت خليل� ،أن "اخراج القوات غري الر�سمية من الق�ضاء يعد واحد ًا من
البنود املهمة �أي�ض� � ًا ،لكن للأ�سف ال توجد خطوات فعلية حقيقية على �أر�ض
الواق ��ع بهذا ال�ش� ��أن" .ولفت ��ت� ،إىل �أن "تلك القوات ،التي هي غري م�س ��جلة
يف وزارت ��ي الدفاع �أو الداخلية �أو تابعة بنحو ر�س ��مي للحكومة االحتادية
�أو �إقليم كرد�س ��تان ،ما زالت موجودة وه ��ي التي تعيق عودة النازحني �إىل
الق�ض ��اء" .و�أوردت خليل� ،أن "عودة عك�س ��ية للنازح�ي�ن �إىل املخيمات مرة
�أخرى قد ح�صلت؛ ب�سبب تلك القوات وما تتحمله من خروق �أمنية".
و�ش ��ددت خلي ��ل ،عل ��ى �أن "�أه ��ايل �س ��نجار يطالب ��ون بتطبي ��ق �أول بند من
االتف ��اق املتعل ��ق باجلان ��ب الأمن ��ي ،ومن ث ��م البن ��ود الأخرى ت�أت ��ي الحق ًا
املت�ض ��منة الإدارة وتوفري اخلدمات" .وكانت قيادة العمليات امل�ش�ت�ركة قد
�أك ��دت يف  25م ��ن �آذار � ،2021أن اتفاقية �س ��نجار ب�ي�ن احلكومة االحتادية
وحكومة �إقليم كرد�ستان دخلت حيز التنفيذ بتطبيق كافة بنودها.

�آ�سيا�سيل تبادر ببناء
حلول رقمية تخدم
احلوكمة الإلكرتونية
الأمانة ت�ستغل �أيام احلظر يف �صيانة الطرق  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

موازنات املحافظات متفاوتة :نينوى و�صالح الدين والأنبار
ت�سلمت ربع �أموال دياىل!
 بغداد /ح�سني حامت
�س ��جلت موازنة  2021ارقام ��ا متفاوتة يف
ملف تخ�صي�صات املحافظات مثال موازنات
نينوى و�ص�ل�اح الدين واالنبار بلغت 287
مليار دينار مقابل موازنة دياىل التي بلغت
 867مليار دينار .ورغم ان القانون �س ��جل
زيادة ن�س ��بة اال�س ��تثمار� ،إال ان ��ه يفتقر اىل
ما و�ص ��فه املخت�ص ��ون بـ"برامج االقت�ص ��اد

واالداء" ورجح ��وا ع ��ودة االحتجاج ��ات
اىل ال�ش ��وارع ب�س ��بب التق�س ��يمات املالي ��ة
التي اقرت يف الت�شريع .ويقول النائب عن
كتلة االحتاد اال�س�ل�امي الكرد�ستاين جمال
كوج ��ر يف حديث لـ(امل ��دى) �إن "املوازنة مل
تخ�ضع الية معايري اقت�ص ��ادية ت�ستند على
�ض ��وء ن�س ��بة ال�س ��كان وحج ��م التدم�ي�ر او
ن�سبة الفقر يف املحافظات" .وي�شري كوجر
وهو ع�ض ��و يف اللجنة املالي ��ة النيابية اىل

لـ(امل ��دى)" :ح ��دوث ن ��زاع ع�ش ��ائري واح ��د كل
ا�س ��بوع ،وقتيالن على االقل ي�سقطان يف كل نزاع
اىل جانب ع�شرات اال�صابات".
و�آخ ��ر اح�ص ��ائيات ظهرت من جهات غري ر�س ��مية
يف الب�ص ��رة ،كان ��ت يف  ،2019واظهرت �س ��قوط
نح ��و � 500ش ��خ�ص بني قتيل وجريح ب�س ��بب تلك
النزاعات.
وه� ��ؤالء توزعوا بنحو  ١١٣قتيال و�أكرث من ٤٤٠
م�ص ��ابا ،بينهم اط ��راف النزاع و�آخرين ت�ص ��ادف
مرورهم �أثناء املواجهات.
واحيانا متتد النزاعات لعدة ايام وتغلق �ش ��وارع
رئي�سة ،حيث ت�ستخدم ا�سلحة ثقيلة وهاونات.
وكان جمل�س الق�ض ��اء الأعل ��ى قد اعترب يف 2018
"الدكَات الع�شائرية" من اجلرائم الإرهابية.
ولأب�س ��ط اال�س ��باب ت�ش ��هر ع�ش ��ائر يف الب�ص ��رة
ا�س ��لحتها ،منها املتو�س ��طة ،لف� ��ض النزاعات التي
حتدث احيانا ب�س ��بب خالف على نتيجة لعبة كرة
القدم او �سرقة ما�شية.
لكن امل�س� ��ؤول املحلي الذي طلب عدم ن�ش ��ر ا�س ��مه
قال ان "هذه اال�س ��باب هي غالف لل�سبب احلقيقي
وراء ال�ص ��راع وه ��و جت ��ارة املخ ��درات وتهريب
النفط".
 التفا�صيل �ص3

�أن "موازن ��ة حمافظ ��ات املو�ص ��ل و�ص�ل�اح
الدي ��ن واالنب ��ار بلغ ��ت نح ��و رب ��ع موازنة
دي ��اىل ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ان موازن ��ة باب ��ل تزيد
ع ��ن تلك املحافظ ��ات" .وبلغت ح�ص ��ة اقليم
كرد�س ��تان  10.9تريلي ��ون دين ��ار ،وبغداد
 3.2تريلي ��ون دينار ،ام ��ا ذي قار فقد بلغت
 1.3تريلي ��ون دين ��ار ،بينم ��ا بلغت ح�ص ��ة
بابل  1.1تريليون دينار.
 التفا�صيل �ص3
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الك�شف عن حقيقة ا�ستجواب حمافظ البنك ووزير املالية ب�سبب "الدوالر"
 خا�ص /املدى
ك�ش ��فت اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل�س
الن ��واب� ،أم� ��س ال�س ��بت ،ع ��ن حقيق ��ة
ا�س ��تجواب حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي
م�ص ��طفى الك ّت ��اب ووزي ��ر املالية علي
عب ��د الأم�ي�ر ع�ل�اوي ،م�ش�ي�رة �إىل
�ض ��رورة �أن تك ��ون امل�س ��اءلة وف ��ق
املعاي�ي�ر الد�س ��تورية وبعي ��دة ع ��ن
اال�ستهداف ال�سيا�سي.
وقال ع�ضو اللجنة ،النائب يونادم كنا

يف ت�ص ��ريح �إىل (املدى)� ،إن "جمل�س
النواب م�س ��تمر يف �أداء مهامه بجميع
االخت�صا�ص ��ات الد�س ��تورية لغاي ��ة
ال�س ��ابع من �شهر ت�شرين الأول املقبل،
وه ��و املوعد املحدد حل ��ل املجل�س قبل
ثالثة �أيام من االنتخابات املبكرة".
و�أ�ض ��اف كنا� ،أن "ملف ًا كام ًال موجود ًا
داخ ��ل الربمل ��ان يخ� ��ص ا�س ��تجواب
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي م�ص ��طفى
الك ّت ��اب ،وق ��د يط ��رح ب�ش ��كل ر�س ��مي
خالل الأيام �أو الأ�سابيع املقبلة".

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مل ��ف ا�س ��تجواب
وزي ��ر املالي ��ة علي عب ��د الأمري عالوي
مل ين�ض ��ج لغاي ��ة الآن ،خ�صو�ص� � ًا
و�أن الإخف ��اق ال�س ��ابق ال يتحم ��ل
م�س�ؤوليته".
وا�س ��تبعد كن ��ا� ،أن "يت ��م اللج ��وء �إىل
ا�ستجواب عالوي ،كونه غري م�س�ؤول
عن تغيري �س ��عر �صرف الدوالر مقارنة
بالدين ��ار العراق ��ي� ،أمن ��ا ه ��و م ��ن
اخت�صا�ص البنك املركزي العراقي".
و�ش ��دد كن ��ا ،عل ��ى "وج ��وب �أن تكون

عملي ��ات اال�س ��تجواب وامل�س ��اءلة يف
جمل�س النواب للم�س�ؤولني التنفيذيني
عل ��ى النح ��و الد�س ��توري والقان ��وين
ال�ص ��حيح ،م ��ع �ض ��رورة االبتعاد عن
اال�ستهداف ال�سيا�سي".
وكان حتال ��ف عراقي ��ون بزعامة عمار
احلكيم قد طال ��ب بتحديد موعد جديد
ال�س ��تجواب حماف ��ظ البن ��ك املركزي،
بعد ف�ش ��ل عقد جل�سة �سابقة خ�ص�صت
له ��ذا الغر� ��ض ب�س ��بب ع ��دم اكتم ��ال
الن�صاب يف جمل�س النواب.

العراق يحتل املرتبة  28بعدد الإ�صابات عاملي ًا

ال�ص��حة :مل ن�س��جل م�ض��اعفات خط�يرة �أو متو�س��طة للق��اح ا�س�ترازنيكا
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،ع ��دم
ت�سجي ��ل م�ضاعفات خطرية ومتو�سطة نتيجة
ا�ستخدام لقاح ا�سرتازين ��كا امل�ضاد لفايرو�س
كورون ��ا ،م�ش�ي�رة �إىل �أن جرعاته فعّالة و�آمنة
جتاه كبار ال�سن ،مبينة �أن جميع ما �أثري حول
هذا اللقاح غري �صحيح.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت� ،أف ��ادت جلن ��ة ال�ص ��حة
والبيئ ��ة يف جمل� ��س الن ��واب ب� ��أن الع ��راق
يحت ��ل املرتبة  28عل ��ى ال�ص ��عيد العاملي لعدد
الإ�صابات بكورونا ،ور�أت �أن ا�ستمرار توزيع
اللق ��اح من �ش� ��أنه �أن يقلل انت�ش ��ار الفايرو�س
ويك�سر �شدته.
ويق ��ول املتحدث با�س ��م الوزارة �س ��يف البدر،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "القاع ��دة العامة
لأي عالج �أو لقاح هو ح�صول �أعرا�ض جانبية
لكل ن�سبة قد ت�ص ��ل �إىل واحد بالألف �أو املائة
�ألف �أو املليون".

و�أ�ض ��اف البدر� ،أن "الوقائع يف العراق وبعد
�أي ��ام م ��ن تلق ��ي العدي ��د م ��ن املواطن�ي�ن لقاح
ا�س�ت�رازنيكا امل�ض ��اد لكورونا ،ف�أنه مل ت�سجل
لدين ��ا �أي �أعرا� ��ض جانبي ��ة �أو م�ض ��اعفات

خطرية �أو حتى متو�سطة".
و�أ�شار املتحدث با�س ��م وزارة ال�صحة� ،إىل �أن
"جمي ��ع ما �أثري حول اللقاح مت نفيه من قبل
الوزارة ،وهو ذات املوقف ال�صادر عن منظمة

ال�صحة العاملية".
و�ش ��دد البدر ،على �أن "و�سائل الإعالم املحلية
والعاملي ��ة لديها توا�ص ��ل مبا�ش ��ر م ��ع املنظمة
الدولي ��ة ،وكذل ��ك اخلرباء يف وزارة ال�ص ��حة
لالطالع على كامل تفا�ص ��يل تطعيم املواطنني
باللقاح".
و�أورد� ،أن "الأولوي ��ة لتوزي ��ع اللقاح ��ات هي
ذاتها التي مت حتديدها من قبل ،ب�أن ت�س ��تهدف
الق ��وات الأمني ��ة وامل�ل�اكات الطبي ��ة وفئ ��ات
االختط ��ار الع ��ايل� ،إ�ض ��افة �إىل الإعالمي�ي�ن
والعاملني يف املنافذ احلدودية".
يوا�صل� ،أن "كل �شخ�ص �أجتاز عمره  18عام ًا
ميكن �أن يتوجه �إىل املراكز ال�صحية الر�سمية
لأخذ اللقاح" ،م�س ��تدرك ًا بالق ��ول �إن "الرتكيز
كما هو مع ��روف على الفئ ��ات التي تعاين من
�أمرا� ��ض مزمن ��ة ك ��ون �إ�ص ��ابتهم بالفايرو�س
تكون �أكرث �ش ��دة من غريهم ،وهم معر�ض ��ون
للم�ض ��اعفات جراء الفايرو�س وبالتايل يجب
حت�صينهم باللقاح".

ودعا البدر" ،املواطنني �إىل تكثيف الت�س ��جيل
ع�ب�ر الو�س ��ائل االلكرتوني ��ة الت ��ي مت الإعالن
عنها ،لغر�ض احل�صول على اللقاح".
و�أردف� ،أن "اللق ��اح �آم ��ن وف ّع ��ال للجمي ��ع
خ�صو�ص� � ًا كبار ال�سن ،الذين لهم الأولوية كما
�أكدنا يف ت�صريحات �صحفية عديدة ،بو�صفهم
يندرجون �ضمن فئات الأختطار العايل".
وم�ض ��ى البدر� ،إىل �أن "مو�ض ��وع اتخاذ قرار
باحلظ ��ر ال�ش ��امل �أو اجلزئ ��ي �أو تخفيف ��ه
حم�صور بيد اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة،
يف �ض ��وء امل�س ��تجدات الت ��ي يرفعه ��ا وزي ��ر
ال�ص ��حة ،ويتم الإعالن عن �أي قرارات جديدة
ب�ش ��كل ر�س ��مي م ��ن خ�ل�ال املكت ��ب الإعالم ��ي
لرئي�س احلكومة".
م ��ن جانبه ،ذكر ع�ض ��و جلنة ال�ص ��حة والبيئة
يف جمل�س النواب ح�س ��ن خالطي يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،أن "الع ��راق يحت ��ل املرتب ��ة 28
عاملي ًا يف عدد الإ�صابات بفايرو�س كورونا".
و�أ�ض ��اف خالط ��ي� ،أن "ت�س ��جيل مع ��دالت من

الإ�ص ��ابات ي�ت�راوح ب�ي�ن � 5000إىل 6000
يومي� � ًا ه ��ي نتيجة طبيعي ��ة ،كون الع ��راق قد
دخ ��ل املوج ��ة الثاني ��ة ،م ��ع انت�ش ��ار ال�س�ل�الة
اجلدي ��دة بعدواه ��ا ال�ش ��ديدة و�س ��رعتها على
االنتق ��ال" .ولف ��ت� ،إىل �أن "دخ ��ول اللقاحات
عل ��ى خ ��ط الوقاي ��ة �س ��يكون عامال كب�ي�را من
�ش�أنه �أن ي�س ��هم بنحو وا�ضح يف ك�سر �سل�سلة
االنتق ��ال وتقلي ��ل الع ��دوى ،وهو م ��ا ن�أمل به
خالل امل�ستقبل القريب".
وي ��رى خالط ��ي� ،أن "�إقب ��ال املواطن�ي�ن عل ��ى
لقاح ا�س�ت�رازنيكا ما زال ن�سبي ًا ،بعد �أن دخلت
الدفع ��ات الأوىل من ��ه ،ونتمنى �أن يت�ض ��اعف
عدد الذين يتم تطعيمهم يف الأيام املقبلة".
وانته ��ى خالط ��ي� ،إىل �أن "جمي ��ع امل�ؤ�ش ��رات
ت ��دل عل ��ى �أن ه ��ذه اللقاح ��ات �آمن ��ة وفعّال ��ة،
وينبغ ��ي عل ��ى املواطن�ي�ن تلقيه ��ا باعتباره ��ا
جزءا من و�سائل احلماية والوقاية �إ�ضافة �إىل
ا�س ��تمرارهم على ارتداء الكمامات وا�ستخدام
�أدوات التعقيم وبنحو م�ستمر".
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ت�أجيل متوقع لالنتخابات املبكرة بعيد ًا
عن �ضغوط جمل�س النواب

الد�ستور منح ال�صالحية
لرئي�س الجمهورية
والمفو�ضية ح�صراً
 بغداد /المدى

تتوقع اطراف �سيا�سية
وقانونية ارجاء
االنتخابات البرلمانية
المقررة في العا�شر من
�شهر ت�شرين االول المقبل
�إلى موعد جديد.
وتلفت �إلى ان الد�ستور
خول رئي�س الجمهورية
وبالت�شاور مع مجل�س
مفو�ضية االنتخابات
تحديد موعد االقتراع
بعد حل ال�سلطة
الت�شريعية.
وتن�ص المادة  /64ثاني ًا من الد�ستور-:
يدع ��و رئي� ��س الجمهوري ��ة ،عن ��د ح ��ل
انتخابات عامة في
مجل�س الن ��واب� ،إلى
ٍ
البالد خالل مدةٍ �أق�صاها �ستون يوم ًا من
تاريخ الحل ،ويع ��د مجل�س الوزراء في
هذه الحالة مُ�ستقي ًال ،ويوا�صل ت�صريف
الأمور اليومية.
ويقول يونادم كنا ،رئي�س كتلة الرافدين
البرلماني ��ة ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان
"مجل� ��س النواب ربط ق ��رار حل نف�سه
ب�إل ��زام رئي� ��س الجمهوري ��ة ب�إ�ص ��دار
مر�سوم جمه ��وري لإج ��راء االنتخابات
المبك ��رة ف ��ي العا�ش ��ر من �شه ��ر ت�شرين
االول المقبل" ،الفتا �إلى �أن "هذا االلزام
ي�أت ��ي لتجنب حدوث اي ف ��راغ او غياب
لل�سلطتين التنفيذية والرقابية".
وبن ��ا ًء عل ��ى طلب مق ��دم م ��ن  172نائبا
�ص ��وّ ت مجل� ��س الن ��واب ف ��ي جل�ست ��ه
التي عق ��دت االربعاء الما�ض ��ي على ّ
حل
المجل� ��س ف ��ي تاري ��خ  7ت�شري ��ن الأول

احد مراكز االقرتاع يف بغداد  ..ار�شيف
 2021عل ��ى �أن تج ��رى االنتخاب ��ات في
موعدها  10ت�شرين الأول .2021
وي�ضيف كن ��ا �أن "مفو�ضية االنتخابات
م�ستمرة بتنفيذ �سل�سل ��ة من االجراءات
اللوج�ستي ��ة والفني ��ة لاللت ��زام بموع ��د
االنتخاب ��ات المبك ��رة الت ��ي اعل ��ن عنها
في وقت �ساب ��ق" ،م�ضيفا "�إننا نتخوف
من الظ ��روف االمنية التي قد ت�ؤدي �إلى
ت�أجيل االنتخابات".
وتن�ص المادة (�/64أو ًال) من الد�ستور:
يُحل مجل�س النواب ،بالأغلبية المطلقة
لع ��دد �أع�ضائ ��ه ،بنا ًء على طل � ٍ�ب من ثلث
�أع�ضائ ��ه� ،أو طل � ٍ�ب م ��ن رئي� ��س مجل�س
الوزراء وبموافقة رئي� ��س الجمهورية،

وال يج ��وز ح ��ل المجل�س ف ��ي �أثناء مدة
ا�ستجواب رئي�س مجل�س الوزراء.
ويح ��ذر النائ ��ب الم�سيح ��ي م ��ن خطوة
ارج ��اء االنتخاب ��ات البرلماني ��ة �إل ��ى
مواعي ��د غير الت ��ي حددت �سابق ��ا كونها
�ست� ��ؤدي �إل ��ى ح ��دوث ف ��راغ د�ستوري،
وبالتال ��ي مجل� ��س الن ��واب ا�شترط حل
نف�سه باجراء االنتخابات البرلمانية في
العا�شر من �شهر ت�شرين االول المقبل".
وف ��ي �شه ��ر �شب ��اط الما�ض ��ي ك�شف ��ت
(المدى) في تقري ��ر لها عن جمع تواقيع
لع ��دد من النواب يطالب ��ون بحل مجل�س
الن ��واب تمهي ��دا لإج ��راء االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة المبك ��رة المق ��ررة ف ��ي �شهر

الأقليات تنتقد قرار �إلغاء اقرتاع اخلارج:
خ�سرنا حقنا يف الت�صويت
 متابعة /املدى
�أثار ق ��رار مفو�ضي ��ة االنتخابات ،بعدم
�إجراء االقرتاع خ ��ارج العراق ،ا�ستياء
اجلاليات العراقية ،وبالأخ�ص الأقليات
الت ��ي ت ��رى في ��ه حرم ��ان له ��ا م ��ن ح ��ق
د�ستوري.
وقال ال�صحفي عثمان املختار� ،إن "�إلغاء
ت�صويت العراقيني يف اخلارج ،خمالفة
د�ستوري ��ة ،وال يح ��ق للمفو�ضي ��ة �إلغاء
�أ�ص ��وات �آالف العراقيني املقيمني خارج
البالد ،كما �أنه يت�سبب بال�ضرر ل�شرائح
ومكونات خمتلفة من املجتمع".
و�أ�ضاف �أن "العراق ما بعد � ،2003شهد
هج ��رة اغل ��ب امل�سيحي�ي�ن �إىل اخلارج،
وحرمانه ��م م ��ن الت�صوي ��ت �سي�ضر بهم
الختيار م ��ن ميثلهم يف جمل�س النواب،
خ�صو�صا يف املحافظات املختلطة التي
ال ي�شكل فيها امل�سيحيون ثق ًال �سكاني ًا".
و�أ�ش ��ار املخت ��ار �إىل �أن "ع ��دم �إج ��راء
انتخابات اخلارج جاء برغبة من بع�ض
القوى ال�سيا�سية ،وه ��ذا القرار �سي�ضر
بالكت ��ل املدني ��ة اجلدي ��دة ،ك ��ون غالبية
العراقيني يف اخل ��ارج ،كانوا م�صممني
على الت�صويت لها دون الإ�سالمية".
وم ��ن �أ�سرتالي ��ا ،يق ��ول ال�صحفي ميالد
�سام ��ي ،ان "ق ��رار املفو�ضي ��ة ب�إلغ ��اء
�أ�صواتن ��ا ق ��رار جمح ��ف ،وبحاجة �إىل
�إع ��ادة النظر به ،ك ��ون �إلغ ��اء �أ�صواتنا
يعن ��ي ع ��دم االع�ت�راف بن ��ا كعراقي�ي�ن
حتى".
و�أ�ض ��اف �سامي ،وهو �أح ��د امل�سيحيني
املقيم�ي�ن خ ��ارج الب�ل�اد� ،أن "م ��ا عانت ��ه
الأقلي ��ات بع ��د  2003دف ��ع غالبيته ��م
ملغ ��ادرة البالد ،وهذه امل ��رة مل ترتك لهم

احلكوم ��ة فر�صة �أن يك ��ون لهم ممثلون
حتت قبة الربملان ،وهذا �أمر معيب على
املفو�ضية واحلكوم ��ة ،وعليهم الرجوع
عن هذا القرار الذي يعد انتهاكا حلقوق
الأقليات".
ويف تغري ��دة عل ��ى من�ص ��ة توي�ت�ر ،قال
رئي�س جلن ��ة حقوق الإن�س ��ان النيابية،
�أر�ش ��د ال�صاحل ��ي� ،إن "ق ��رار �إلغ ��اء
انتخاب ��ات اخل ��ارج �أثب ��ت �أن املفو�ضية
غري ق ��ادرة على الوق ��وف �أمام حتديات
بع�ض الكتل ال�سيا�سي ��ة املتنفذة ،وعدم
القدرة على ت�أمني انتخابات �شفافة".
م ��ن جانبه ��ا ،قال ��ت املتحدث ��ة با�س ��م
مفو�ضية االنتخابات جمانة الغالي ،يف
ت�صريحات �صحفية� ،إن "عدد العراقيني
يف اخل ��ارج ،مم ��ن ل ��ن ي�ستطيع ��وا
امل�شارك ��ة يف االنتخابات رغ ��م �أهليتهم
للت�صوي ��ت ،يبل ��غ نحو ملي ��ون �شخ�ص
ب�شكل تقديري".
فيما يرى اخلبري القانوين طارق حرب،
�أن لدى املفو�ضية "�أ�سباب مقنعة لإلغاء
�أ�ص ��وات عراقي � ّ�ي اخلارج ،ومنه ��ا؛ �أن
ال�سفارات العراقي ��ة اعتذرت عن �إجراء
االنتخاب ��ات ،و�أن الدول تت�شدد ب�إجراء
و�صول الأجانب وحركة املقيمني ب�سبب
وب ��اء كورون ��ا ،و�أن الأم ��وال التي كان
يج ��ب �أن تخ�ص� ��ص لإج ��راء انتخابات
اخلارج طائلة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "م ��ن خ�ل�ال التج ��ارب
ال�سابق ��ة ،ف� ��إن غالبية عملي ��ات التزوير
تك ��ون يف انتخابات اخل ��ارج ،وال�سبب
ه ��و �أن االنتخاب ��ات جت ��ري ب�إ�ش ��راف
مدي ��ر املحط ��ة االنتخابي ��ة ،وال يوج ��د
�أي �إ�ش ��راف عليه ��ا� ،س ��واء كان دولي ��ا
او حكومي ��ا �أو حتى منظم ��ات املجتمع

املدين" .و�أو�ضح حرب� ،أن "انتخابات
عام  ،2015اثبتت ان انتخابات اخلارج
معر�ضة التزوي ��ر ال حمالة ،وذلك بعدما
ذك ��رت �إح ��دى املحط ��ات االنتخابية �أن
هن ��اك � 30أل ��ف بطاقة ناخ ��ب ،يف حني
�أن العدد احلقيقي كان ال يتجاوز 2000
بطاق ��ة ،كم ��ا �أن العراقي�ي�ن يف اخلارج
يبل ��غ عدده ��م قراب ��ة املليون�ي�ن ن�سم ��ة،
والذي ��ن ي�شارك ��ون يف االنتخاب ��ات ال
يتجاوز عدده ��ا � 136ألف �شخ�ص فقط،
لذا �إلغا�ؤها �أمر معق ��ول" .وكان النائب
امل�سيح ��ي �صائ ��ب خ ��در ،وه ��و ع�ض ��و
يف اللجن ��ة القانوني ��ة يف الربمل ��ان قال
لـ(املدى) م�ؤخ ��ر ًا ،انه "بالت�أكيد �ستقوم
جه ��ات �سيا�سية بالطع ��ن يف القرار النه
يخال ��ف القانون" الذي �شرع ��ه الربملان
يف ت�شرين االول املا�ضي.
وتن� ��ص امل ��ادة  /39رابع ��ا يف قان ��ون
االنتخاب ��ات عل ��ى �أن "ي�ص ��وت عراقيو
اخل ��ارج ل�صال ��ح دوائره ��م االنتخابية
با�ستخ ��دام البطاق ��ة البايومرتي ��ة
ح�ص ��ر ًا" .واعتق ��د خ ��در ان ��ه يف ح ��ال
الطع ��ن بالق ��رار�" :ستك ��ون املفو�ضي ��ة
ملزمة باجراء االنتخابات باخلارج باي
طريقة" ،معتربا الغ ��اء تلك االنتخابات
ه ��و "�سل ��ب حل ��ق عراق ��ي مكف ��ول يف
الد�ستور بامل�شاركة ال�سيا�سية".
وكان من املتوقع ،بح�سب قول خدر ،ان
تعت ��ذر املفو�ضية عن اج ��راء انتخابات
اخلارج .وا�ض ��اف" :قبل حتديد املوعد
ال�ساب ��ق لالنتخاب ��ات وال ��ذي كان يف
حزيران ،قالت املفو�ضية خالل نقا�شاتها
مع اللجنة القانونية بانها �ستحتاج اىل
�سن ��ة الكمال البطاق ��ات البايومرتية يف
اخلارج".
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ت�شرين الأول المقبل.
وحدد مجل�س ال ��وزراء العا�شر من �شهر
ت�شري ��ن الأول المقب ��ل ،موع ��د ًا جدي ��د ًا
لإجراء االنتخاب ��ات المبكرة بعد درا�سة
مقترح قدمته مفو�ضي ��ة االنتخابات �إلى
مجل� ��س ال ��وزراء ،ينطوي عل ��ى �أ�سباب
فني ��ة مهمة ،من �ش�أنه ��ا �أن ت�ضمن نزاهة
االنتخاب ��ات وت�س ��اوي الفر� ��ص �أم ��ام
الجمي ��ع لخو� ��ض االنتخاب ��ات بحري ��ة
وعدالة.
ويعتقد رئي�س كتلة الرافدين ان "احدى
معوق ��ات اج ��راء االنتخاب ��ات المبكرة
ف ��ي مواعيده ��ا المقترح ��ة والمح ��ددة
ه ��و ال�س�ل�اح المنفل ��ت والجماع ��ات

الم�سلح ��ة" ،م�ضيف ��ا �أن "الحكوم ��ة
�ستحاول ح�صر ال�سالح من اجل تفادي
اي ت�أجيل لالنتخابات المبكرة".
وب�ش� ��أن امكاني ��ة تعدي ��ل قان ��ون
االنتخاب ��ات البرلمانية ،يو�ضح النائب
يونادم كنا "ال توجد حتى هذه اللحظة
م�ؤ�شرات على تعديل قانون االنتخابات
ب�سب ��ب تخ ��وف الكتل من ع ��دم اتفاقها
عل ��ى انجاز التعديل في الوقت المتبقي
مما قد ي�ؤثر على مواعيد االنتخابات".
وي�ؤكد كنا ان "هناك توجها لدى الكثير
من الكتل من بينه ��م المكون الم�سيحي
للطع ��ن بقانون االنتخاب ��ات البرلمانية
بع ��د ت�شكي ��ل المحكم ��ة االتحادي ��ة.

ويتوق ��ع "ح�ص ��ول ت�أجي ��ل جدي ��د
لالنتخاب ��ات بالتفاه ��م بي ��ن الحكوم ��ة
ومفو�ضية االنتخابات ولعدة ايام".
من جهته ،يبين عادل الالمي ،المخت�ص
ف ��ي ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) �أن "الد�ستور حدد طريقتين
لح ��ل البرلم ��ان االول ��ى طل ��ب مقدم من
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء وبموافق ��ة
رئي� ��س الجمهوري ��ة لح ��ل البرلم ��ان
ويعر�ض ه ��ذا الطل ��ب للت�صويت داخل
ال�سطل ��ة الت�شريعي ��ة ،الطريق ��ة الثانية
ان يق ��دم ثل ��ث اع�ض ��اء المجل� ��س طلبا
بح ��ل البرلمان ،وبالتالي يحل البرلمان
بموافقة االغلبية الب�سيطة".

وي�ضيف �أن "القرار الذي اتخذه مجل�س
النواب ف ��ي  ،3/31جاء بناء على طلب
من ثلث اع�ضاء مجل�س النواب ،وجرى
الت�صوي ��ت على ح ��ل البرلم ��ان بتاريخ
م�ؤج ��ل (معلوم) وه ��و ال�سابع من �شهر
ت�شرين االول المقبل" ،معتبرا ان "هذا
القرار ال توجد فيه اية ا�شكالية كون ان
مجل�س النواب �سيك ��ون منحال في هذا
التاريخ".
ويتاب ��ع �أن ��ه "ف ��ي الثام ��ن م ��ن ال�شه ��ر
ذات ��ه يتف ��ق رئي� ��س الجمهوري ��ة م ��ع
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات لتحدي ��د موع ��د
اج ��راء االنتخاب ��ات البرلماني ��ة خ�ل�ال
�ستي ��ن يوم ��ا تبد�أ م ��ن ي ��وم الثامن من
�شه ��ر ت�شرين االول المقب ��ل" ،مبينا انه
"في ح ��ال اقتنع ��ا رئي� ��س الجمهورية
ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات باج ��راء
االنتخاب ��ات في � 10/10سيت ��م ا�صدار
مر�سوم جمهوري باج ��راء االنتخابات
المبكرة".
وي�ست ��درك بالق ��ول "لك ��ن ف ��ي ح ��ال
ان مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات احتاج ��ت
�إل ��ى بع� ��ض الوق ��ت� ،سيق ��وم رئي� ��س
الجمهورية با�ص ��دار مر�سوم جمهوري
باج ��راء االنتخاب ��ات ف ��ي موع ��د جديد
عل ��ى ان ال يزي ��د ع ��ن �ستي ��ن يوم ��ا من
تاريخ حل البرلمان".
وي ��رى المخت�ص في ال�ش� ��أن االنتخابي
�أن "قرار الح ��ل فيه فقرة غير د�ستورية
وه ��ي ان مجل�س الن ��واب ال ��زم رئي�س
الجمهورية با�ص ��دار المر�سوم بتعيين
موعد االنتخاب ��ات في العا�شر من �شهر
ت�شري ��ن االول المقبل ،وبالتالي ان هذا
القرار غير د�ستوري وغير ملزم لرئي�س
الجمهورية" ،م�ضيفا ان "تحديد موعد
االنتخاب ��ات المبكرة بعد ح ��ل البرلمان
�سيك ��ون �صالحية ح�صري ��ة بين رئي�س
الجمهوري ��ة ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
(بالت�شاور)".
وي�شير الالمي �إلى ان "�أي ت�أجيل جديد
مره ��ون بطل ��ب مفو�ضي ��ة االنتخابات،
بالتال ��ي ان اي ت�أجيل �س ��وف لن يكون
�س ��وى اي ��ام مع ��دودة اي �ضم ��ن فت ��رة
ال�ستين يوما".

"ا�سترياد الطاقة من الغرب ال يغني عن �إيران"

الع��راق ينج��ز  % 81م��ن الرب��ط الكهربائ��ي م��ع اخلليج
 متابعة /املدى

�أك ��د املتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء
�أحم ��د مو�س ��ى ،ام� ��س ال�س ��بت� ،أن
الربط الكهربائي م ��ع اخلليج والأردن
مبراحل ��ه الأوىل ولن يغني العراق عن
اال�س ��تمرار ب�ش ��راء الطاقة الكهربائية
من �إيران ل�سد حاجة البالد من الطاقة.
وق ��ال مو�س ��ى ،يف ت�صري ��ح لوكال ��ة
(�سبوتني ��ك) ح ��ول م ��ا �إذا كان الرب ��ط
الكهربائ ��ي م ��ع اخللي ��ج وم ��ع الأردن
�سيو�ص ��ل العراق �إىل اكتف ��اء ذاتي من
الطاق ��ة الكهربائي ��ة" :ال بالت�أكي ��د ل ��ن
تنتفي احلاج ��ة لأن الكالم عن ا�سترياد
 500ميغاوات كمرحلة �أوىل من الربط
اخلليجي و 150ميغ ��اوات من اململكة
الأردنية ال ي�سد حاجة العراق للطاقة".
و�أ�ضاف املتحدث با�سم وزارة الكهرباء
العراقية" :لكن وزارة الكهرباء ما�ضية
بتدعي ��م بناه ��ا التحتي ��ة وب�إن�ش ��اء
حمط ��ات �إنتاجي ��ة وتدعي ��م ال�صيان ��ة
الدوري ��ة" .ولف ��ت مو�س ��ى �إىل �أن:
"العراق �أجنز  % 81من اجلزء املتعلق
ب ��ه فيما يخ� ��ص الرب ��ط الكهربائي مع
دول اخللي ��ج� ،أم ��ا م�ش ��روع الربط مع
الأردن حالي ��ا يف طور م�س ��ح م�سارات
اخلط ��وط وفح� ��ص الرتب ��ة للت�أكد من
خلوها من املخلفات الع�سكرية".
ويخطط العراق ال�سترياد الكهرباء من
جمل� ��س التعاون اخلليج ��ي املكون من
�ست ��ة �أع�ضاء ،ويفك ��ر �أي�ضا يف تطوير
م�شاريع للطاق ��ة ال�شم�سي ��ة للم�ساعدة
يف �سد نق�ص الطاقة.
وح�سبما �أورد موقع "�إ�س بي غلوبل"،
يح ��اول الع ��راق تقلي ��ل اعتم ��اده على
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واردات الغ ��از والكهرب ��اء الإيراني ��ة
حي ��ث يتعر� ��ض ل�ضغ ��وط �أمريكي ��ة
متزاي ��دة .فمن ��ذ �أن فر�ض ��ت الوالي ��ات
املتح ��دة عقوب ��ات عل ��ى قط ��اع الطاقة
يف طه ��ران يف  ،2018يتلق ��ى العراق
�إعف ��اءات م ��ن وا�شنط ��ن ملوا�صل ��ة
ا�سترياد الطاقة من �إيران.
وك�ش ��ف م�ص ��در حكوم ��ي ،االربع ��اء
املا�ض ��ي ،عن متديد �أم�ي�ركا ا�ستثنائها
ب�ش� ��أن ا�ست�ي�راد الكهرب ��اء �إىل العراق
م ��ن �إي ��ران وت�أم�ي�ن احتياجات ��ه م ��ن
الطاقة الكهربائية ،ملدة � 4أ�شهر.
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در� ،إىل �أن "ه ��ذا الوقت
امل�سم ��وح باال�ستثن ��اء غ�ي�ر كاف ب ��كل
ت�أكيد ،ون�أم ��ل �أن ت�ستمر وا�شنطن يف
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جتدي ��د اال�ستثناء حلني متك ��ن العراق
من االعتماد على �إنتاجه".
ون � َّ�وه امل�ص ��در �إىل �أن "ب�ل�اده تعم ��ل
ج ��ادة على حتقيق االكتف ��اء الذاتي من
الكهرب ��اء" الأمر الذي ي ��راه املراقبون
بعيد املنال يف الفرتة القريبة.
ُيذك ��ر �أن الع ��راق ي�ستورد م ��ن �إيران،
ثلث احتياجات ��ه اال�ستهالكية من الغاز
والكهرب ��اء ،ويع ��ود ال�سب ��ب يف ذل ��ك
�إىل تهال ��ك البن ��ى التحتي ��ة يف العراق
بفعل احل ��رب والقدم ،الأمر الذي جعل
الع ��راق غري قادر عل ��ى االكتف ��اء ذاتي ًا
وتوف�ي�ر احتياجات  40ملي ��ون ن�سمة
ي�سكنون يف العراق.
ت�ستغ ��ل �أم�ي�ركا ه�شا�ش ��ة االقت�ص ��اد

�سكرتري التحرير الفني
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خطوط نقل الطاقة ..ار�شيف
العراق ��ي ك ��ي ت�ضغ ��ط عل ��ى الع ��راق
ليبتع ��د ع ��ن اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة
الإيرانية ،لوق ��ف التقارب امل�ستمر بني
البلدين.
ويق ��ول الباح ��ث العراق ��ي يف معه ��د
الدرا�س ��ات الإقليمي ��ة والدولي ��ة يف
ال�سليماني ��ة �أحم ��د طبقجل ��ي لوكال ��ة
(فران� ��س بر� ��س) :كلم ��ا تقل�ص ��ت مدة
اال�ستثناء ،كلما �أ�صبحنا �أقل قدرة على
حتمل نتيجة �أي خط�أ نرتكبه.
ويت�ض ��ح للعي ��ان �أن اجلمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة لديه ��ا نف ��وذ �سيا�س ��ي
وع�سك ��ري يف الع ��راق ،بينم ��ا مت�س ��ك
�أم�ي�ركا بورق ��ة االقت�ص ��اد لقط ��ع هذه
العالقة.
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قيادة العمليات تتوعد
مبالحقة مثريي النزاعات
الع�شائرية

"ملي�شيات الب�صرة" تعقد �صفقات للتجارة
باملخدرات وتهريب املجرمني

 بغداد /تميم الح�سن
مع ت�صاعد مح ��اوالت ال�سلطات المحلية
ف ��ي الب�ص ��رة لل�سيط ��رة عل ��ى النزاع ��ات
الع�شائري ��ة تتدخ ��ل بع� ��ض الف�صائ ��ل
لحماية جناة وتهريب �آخرين.
وقال ��ت القي ��ادة الع�سكرية ف ��ي الب�صرة،
ام� ��س ،ان ه ��روب بع� ��ض "القتل ��ة
والمجرمي ��ن" م ��ن المدين ��ة ال يعن ��ي �أن
يفلتوا من "العقاب والمطاردة".
وال يع ��رف بالتحدي ��د ع ��دد �ضحاي ��ا
النزاع ��ات الع�شائرية التي ب ��د�أت تتزايد
بعد ع ��ام  ،2003لكن في المتو�سط هناك
قتيلين على االقل في كل نزاع.
ويقدر م�س�ؤول محلي في الب�صرة تحدث
لـ(الم ��دى)" :ح ��دوث ن ��زاع ع�شائ ��ري
واح ��د كل ا�سب ��وع ،وقتيلي ��ن عل ��ى االقل
ي�سقطان ف ��ي كل نزاع الى جانب ع�شرات
اال�صابات".
و�آخ ��ر اح�صائيات ظه ��رت من جهات غير
ر�سمية ف ��ي الب�ص ��رة ،كانت ف ��ي ،2019
واظهرت �سقوط نح ��و � 500شخ�ص بين
قتيل وجريح ب�سبب تلك النزاعات.
وه� ��ؤالء توزع ��وا بنح ��و  ١١٣قتي�ل�ا
و�أكث ��ر م ��ن  ٤٤٠م�صابا ،بينه ��م اطراف
الن ��زاع و�آخرين ت�ص ��ادف مرورهم �أثناء
المواجهات.
واحيانا تمتد النزاعات لعدة ايام وتغلق
�ش ��وارع رئي�سة ،حيث ت�ستخ ��دم ا�سلحة
ثقيلة وهاونات.
وكان مجل�س الق�ضاء الأعلى قد اعتبر في
" 2018ال ��د َكات الع�شائرية" من الجرائم
الإرهابية.
ولأب�س ��ط اال�سب ��اب ت�شه ��ر ع�شائ ��ر ف ��ي
الب�ص ��رة ا�سلحته ��ا ،منه ��ا المتو�سط ��ة،
لف� ��ض النزاع ��ات الت ��ي تح ��دث احيان ��ا
ب�سب ��ب خالف على نتيجة لعبة كرة القدم
او �سرقة ما�شية.
غالف المخدرات
لك ��ن الم�س� ��ؤول المحلي ال ��ذي طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه ق ��ال ان "ه ��ذه اال�سباب هي
غ�ل�اف لل�سب ��ب الحقيق ��ي وراء ال�ص ��راع

ا�ستطالعية للحدود المائية في مياه �شط
الع ��رب الفا�صل ��ة بي ��ن الح ��دود العراقية
الإيرانية.
ويعد ت�صريح االخير ،هو االول من نوعه
على م�ستوى ر�سمي يتهم ايران بانها من
تمول تجارة المخدرات في العراق ،فيما
كان رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق ع ��ادل عبد
المه ��دي رد على مثل تل ��ك االتهامات بان
االرجنتي ��ن (الدول ��ة الواقعة ف ��ي �أميركا
الجنوبي ��ة) "هي م ��ن تدف ��ع بالمخدرات
الى العراق".
كذل ��ك كان قائ ��د �شرطة الب�ص ��رة ال�سابق
ر�شي ��د فليح (اقيل ف ��ي �آب الما�ضي) ،قال
ف ��ور ت�سلم ��ه المن�صب ف ��ي المدين ��ة عام
� ،2018إن " %80م ��ن المخدرات الداخلة
للمدينة قادمة من �إيران" ،قبل �أن يتراجع
عن ت�صريحه لأ�سباب غير معروفة.

متهمون يف احد مراكز الب�صرة ..ار�شيف
وهو تجارة المخدرات وتهريب النفط".
وي�سيط ��ر تحالف بي ��ن الف�صائل وبع�ض
الع�شائ ��ر على التجارة غي ��ر ال�شرعية في
الب�ص ��رة ،وي�صع ��ب ف ��ي الغال ��ب اعتقال
الفاعلين الرئي�سين.
وي�ضيف الم�س�ؤول المحلي ان "الف�صائل
التي لها نفوذ وا�س ��ع تهرب اغلب الجناة
والتجار الكبار الى ايران".
وقال قائ ��د عمليات الب�ص ��رة �أكرم �صدام
ف ��ي بيان ام�س ،ان ه ��روب بع�ض "القتلة

والمجرمين من الب�صرة وتركهم لمناطق
�سكناه ��م ال يعن ��ي �أن يفلتوا م ��ن العقاب
والمط ��اردة القانونية مهم ��ا طالت المدة
�أو ق�صرت".
وا�ض ��اف �ص ��دام �أن "الق ��وات الأمني ��ة
تمكنت م ��ن مطاردة المطلوبي ��ن للق�ضاء
خارج قاط ��ع الم�س�ؤولية و�إلق ��اء القب�ض
عليه ��م واحالته ��م للق�ض ��اء بالعم ��ل
والتن�سي ��ق مع القيادات ف ��ي المحافظات
المجاورة".

وتتي ��ح االم ��وال الكبي ��رة الت ��ي تدره ��ا
تج ��ارة المخ ��درات ،للتج ��ار الح�ص ��ول
عل ��ى عدد كبير م ��ن الموالين في االجهزة
االمنية ،بح�سب بع�ض الم�س�ؤولين.
وكان قائ ��د عملي ��ات الب�ص ��رة ق ��د ك�ش ��ف
اواخر العام الما�ضي ،عن تلقي توجيهات
من الحكومة االتحادية بـ"اغالق" ممرات
مائي ��ة عل ��ى �ش ��ط الع ��رب م ��ع اي ��ران،
ت�ستخ ��دم لـ"تج ��ارة المخ ��درات" ،فيم ��ا
يق ��در اجمال ��ي م�ساح ��ة المم ��رات الت ��ي

ت�ستخدم في تلك التجارة بنحو  100كم.
وتحول ��ت الب�ص ��رة ف ��ي االع ��وام ال� �ـ10
االخيرة ،الى ممر رئي�س لنقل المخدرات
ال ��ى باق ��ي المحافظ ��ات ،كما ارتف ��ع فيها
ع ��دد المدمنين الى اكثر م ��ن � 3آالف فرد،
واكثر من  1000تاجر بالمعتقالت.
وق ��ال امي ��ن وه ��ب ،وه ��و ع�ض ��و ف ��ي
مجل�س محافظ ��ة الب�صرة في وقت �سابق
لـ(الم ��دى) ،ان " 50ممرا مائيا تربط بين
اب ��ي الخ�صيب ،جنوب ��ي الب�صرة ،و�شط

تبادل �إطالق النار مع المهاجمين واعتقال  3منهم

ترجيحات بانفجار ال�شارع ب�سبب التق�سيمات غير العادلة

موازنات املحافظات متفاوتة :نينوى و�صالح الدين والأنبار
ت�سلمت ربع �أموال دياىل!
 بغداد /ح�سين حاتم
�س ��جلت موازن ��ة  2021ارقام ��ا
متفاوت ��ة ف ��ي مل ��ف تخ�صي�ص ��ات
المحافظات مثال موازنات نينوى
و�ص�ل�اح الدي ��ن واالنب ��ار بلغ ��ت
 287ملي ��ار دينار مقاب ��ل موازنة
ديال ��ى الت ��ي بلغ ��ت  867ملي ��ار
دينار.
ورغ ��م ان القان ��ون �سج ��ل زي ��ادة
ن�سبة اال�ستثمار� ،إال انه يفتقر الى
ما و�صف ��ه المخت�ص ��ون بـ"برامج
االقت�ص ��اد واالداء" ورجح ��وا
عودة االحتجاجات الى ال�ش ��وارع
ب�س ��بب التق�س ��يمات المالي ��ة التي
اقرت في الت�شريع.
ويق ��ول النائ ��ب عن كتل ��ة االتحاد
اال�س�ل�امي الكرد�س ��تاني جم ��ال
كوج ��ر ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن
"الموازنة لم تخ�ضع الية معايير
اقت�صادية ت�ستند على �ضوء ن�سبة
ال�سكان وحج ��م التدمير او ن�سبة
الفقر في المحافظات".
وي�شي ��ر كوج ��ر وه ��و ع�ض ��و في
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة ال ��ى �أن
"موازن ��ة محافظ ��ات المو�ص ��ل
و�ص�ل�اح الدي ��ن واالنب ��ار بلغ ��ت
نح ��و ربع موازن ��ة ديال ��ى ،ف�ضال
عن ان موازن ��ة بابل تزيد عن تلك
المحافظات".
وبلغ ��ت ح�ص ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان
 10.9تريلي ��ون دين ��ار ،وبغ ��داد
 3.2تريلي ��ون دينار ،ام ��ا ذي قار
فق ��د بلغ ��ت  1.3تريلي ��ون دينار،
بينم ��ا بلغ ��ت ح�ص ��ة باب ��ل 1.1
تريليون دينار.
ام ��ا ح�ص ��ة ديالى فق ��د بلغت 867
مليار دين ��ار ،والنجف  757مليار
دين ��ار ،ام ��ا الديوانية فق ��د بلغت
 732مليار دينار ،ف�ضال عن بلوغ
ح�صة كربالء  704مليار دينار.
بينم ��ا بلغ ��ت ح�صة وا�س ��ط 653
مليار دين ��ار ،ومي�سان  478مليار
دينار ،والمثنى  376مليار دينار،

ام ��ا نينوى فقد بلغ ��ت  124مليار
دين ��ار ،واالنبار  95ملي ��ار دينار،
بينم ��ا بلغ ��ت ح�صة �ص�ل�اح الدين
 68مليار دينار.
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أنه "م ��ن �ضمن
االيجابي ��ات ف ��ي الموازن ��ة ه ��ي
زيادة ن�سب ��ة اال�ستثم ��ار ،وتقليل
العج ��ز بالإ�ضاف ��ة ال ��ى ا�ضع ��اف
تنمي ��ة االقالي ��م ،وتخ�صي� ��ص
مبال ��غ الرعاي ��ة االجتماعي ��ة
وزي ��ادة عددهم ،وتحديد م�شاريع
كثيرة ف ��ي المحافظات ،ف�ضال عن
اجراءات تثبيت العقود (.")..
ويتابع ع�ضو المالية النيابية� ،أن
"الموازن ��ة االتحادي ��ة تفتقر الى
البرام ��ج االقت�صادي ��ة واالداء"،
م�شي ��را ال ��ى ان "موازنة  2021ال
تختلف عن الموازنات ال�سابقة".
و�ص ��وت مجل� ��س الن ��واب ،م�ساء
الأربع ��اء الما�ض ��ي ،عل ��ى تمري ��ر
موازنة العام الحالي .2021

ب ��دوره ،يق ��ول المتاب ��ع لل�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي عب ��د الرحم ��ن
الم�شهداني في حدي ��ث لـ(المدى)
�إن "االرق ��ام الت ��ي ت�ضمنته ��ا
الموازن ��ة �ضخم ��ة واالنف ��اق
الع ��ام كبي ��ر ج ��دا ف ��ي الجان ��ب
الت�شغيل ��ي وغي ��ر مبن ��ي عل ��ى
�أ�س�س اقت�صادية �سليمة" ،م�شيرا
ال ��ى ان ��ه "تم ��ت مراع ��اة للكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة ورغباته ��ا" .وي�ضيف
الم�شهدان ��ي" :كان م ��ن الممك ��ن
�أن يو�ص ��ي مجل� ��س الن ��واب
بمراع ��اة �سع ��ر ال�ص ��رف حت ��ى
و�إن ل ��م يك ��ن م ��ن �صالحيات ��ه"،
م�ؤك ��دا ان "�سع ��ر ال�ص ��رف
انعك� ��س �سلبي ��ا عل ��ى المواطن"،
متوقع ��ا "ت�ضاعف هذه الت�أثيرات
ال�سلبي ��ة ف ��ي االي ��ام المقبل ��ة ال
�سيم ��ا في �شهر رم�ضان" .وي�شير
المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
ال ��ى �أن "اكث ��ر م ��ن  %50من دخل

المواطن �سيخ�ص�ص فقط لتمويل
االحتياجات المعي�شية اال�سا�سية،
بع ��د تثبي ��ت �سع ��ر ال�ص ��رف على
 1450دين ��ارا مقاب ��ل ال ��دوالر
ف ��ي موازن ��ة  ،"2021م�ست ��دركا:
"�سابقا الموظف الذي راتبه 500
الف دينار فما دون يقع �ضمن خط
الفقر ام ��ا اليوم و�ص ��ل الرقم الى
اعلى م ��ن ال�ساب ��ق ،ول ��و فر�ضت
�ضرائب لكانت الكوارث اكبر".
ويتوق ��ع الم�شهدان ��ي "تج ��دد
االحتجاج ��ات واالعت�صام ��ات".
ويبي ��ن المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �أن "معي ��ار توزي ��ع
ح�ص�ص المحافظات في الموازنة
غي ��ر اقت�ص ��ادي كونه غي ��ر مبني
عل ��ى ا�سا� ��س توزيع ال�س ��كان وال
على ا�سا� ��س المحرومي ��ة ون�سبة
الفق ��ر ف�ض�ل�ا ع ��ن حج ��م الدم ��ار
في بع� ��ض المحافظ ��ات" ،م�شيرا
ال ��ى ان "هناك تماي ��زا في توزيع

مبان مدمرة يف املو�صل منذ �سنوات

العرب باتجاه ايران ،ت�ستخدم في تجارة
المخدرات".
و�أغلب طرق تجارة المخدرات تمر تحت
غطاء "�صيد اال�سماك" ،وهي غير مراقبة
وال توجد فيها ق ��وات �أمنية �أو المعروفة
با�سم ال�شرطة النهرية.
وج ��اءت ت�صريح ��ات قائ ��د العملي ��ات ـ� �ـ
ال ��ذي ت ��م تعيين ��ه ف ��ي تم ��وز  2020في
حمل ��ة تغيي ��رات امنية ف ��ي الب�صرة على
خلفية احتجاج ��ات ت�شرين ــ خالل جولة

عمليات التهريب
ويق ��ول الم�ص ��در المحل ��ي ان "عملي ��ات
تهريب للم�سلحين ولل�سالح م�ستمرة بين
الع ��راق وايران وهي م ��ن تغذي ال�صراع
في الب�صرة".
ووف ��ق الم�ص ��در ان عملي ��ات الوع ��د
ال�صادق التي انطلقت منذ العام الما�ضي،
"اعتقل ��ت اكث ��ر م ��ن  15ال ��ف مطل ��وب
بق�ضاي ��ا مختلف ��ة ،وانه ��ت اكث ��ر من 40
نزاعا".
وكان ��ت عملي ��ات الب�ص ��رة ق ��د تعر�ض ��ت
لنقد �شدي ��د ب�سبب "تدخلها المبا�شر" في
جل�سات ال�صلح الع�شائرية.
وق ��ال احد �شي ��وخ الع�شائر ف ��ي الب�صرة
لـ(الم ��دى) طالب ��ا ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه ان
"القي ��ادات االمني ��ة والع�سكري ��ة تك ��ون
حا�ضرة في جل�سات ال�صلح التي ت�شترط
انه ��اء الن ��زاع مقاب ��ل ايق ��اف مالحق ��ة
الجناة!".
وقال اك ��رم �صدام قائد عملي ��ات الب�صرة
في بيانه ام� ��س� ،إن "التدخل والم�ساهمة
ف ��ي ح ��ل النزاع ��ات الع�شائري ��ة ال يعني
فر� ��ض ال�سن ��ن الع�شائري ��ة ب ��دون �سلطة
القانون لأن القانون يفر�ض على الجميع
دون ا�ستثناء".

التخ�صي�صات وعدم ان�صاف".
وي ��رى الم�شهدان ��ي �أن "الموازنة
االتحادي ��ة ال تخ�ض ��ع ل ��روح
البرام ��ج االقت�صادي ��ة واهدافه ��ا
غي ��ر وا�ضحة ،فق ��ط تخ�صي�صات
وبنود".
وم�ض ��ى المخت� ��ص ف ��ي ال�ش� ��أن
االقت�صادي بالق ��ول" :لوال تزامن
الموازنة م ��ع االنتخابات في هذا
الع ��ام لم ��ا ت ��م الت�صوي ��ت عليها،
ك ��ون اع�ضاء البرلمان بحاجة الى
االم ��وال" .ويتاب ��ع الم�شهدان ��ي
قائال� ،إن "اللجن ��ة المالية م�سكت
الع�ص ��ا من المنت�ص ��ف برفع �سعر
برمي ��ل النف ��ط م ��ن ال� �ـ 42دوالرا
ال ��ى  45دوالرا" ،الفت ��ا ال ��ى �أن
"اللجن ��ة و�ضع ��ت فق ��رة تق�ض ��ي
بو�ضع الفوائ ��د المالية المتحققة
من النفط والكميات المنتجة ل�سد
العج ��ز ف ��ي القان ��ون" .ويو�ض ��ح
الم�شهداني �أن ��ه "تم تحديد �سقف
�صادرات النف ��ط بمعدل  3ماليين
و� 250ألف برمي ��ل يوميا" ،مبينا
�أن "الع ��راق وفق اوب ��ك ي�صدر 3
مالي ��ن و 60ال ��ف برمي ��ل يوميا،
فمن غي ��ر الممك ��ن ان ي�صل الى 3
ماليين و� 250أل ��ف ،اال في الربع
االخي ��ر م ��ن الع ��ام الج ��اري �إذ ال
ي�ستطي ��ع تحقي ��ق ه ��ذه الكمي ��ة
فيك ��ون ال�سع ��ر يع ��ادل الكمي ��ات
الم�صدرة" .ون�ص ��ت المادة ()11
م ��ن قانون الموازن ��ة ،على ت�سليم
الإقلي ��م � 460أل ��ف برمي ��ل م ��ن
النفط يومي� � ًا �إلى �شركة الت�سويق
الوطني ��ة (�سوم ��و) ،وم ��ن ث ��م
ا�سترج ��اع � 30ألف برميل لتغطية
اال�سته�ل�اك المحل ��ي و�إنت ��اج
الكهرب ��اء ،وكذل ��ك � 180أل ��ف
برمي ��ل لت�سدي ��د تكالي ��ف الإنتاج
والت�صدي ��ر �إل ��ى جان ��ب � 20أل ��ف
برمي ��ل كم�ستحق ��ات البترودوالر
ل�صال ��ح االقلي ��م ،عل ��ى ان ال تق ��ل
ن�سب ��ة الم�سل ��م ال ��ى �سوم ��و 250
الف برميل يومي ًا.

"�سلفادورات" تعر�ضت ملعاون مدير
اال�ستخبارات وامل�سلحون اعتقدوه
�شيخ ع�شرية

قوة ع�سكرية منت�شرة يف بغداد  ..ار�شيف
 بغداد /المدى
نج ��ا مع ��اون مدي ��ر اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة ،م ��ن
محاولة اغتيال ف ��ي العا�صمة بغداد نفذتها مجموعة
م�سلحة ت�ستقل مركبات نوع �سلفادور.
وق ��ال م�ص ��در �إن "العمي ��د الرك ��ن زي ��د حو�ش ��ي
المك�صو�صي معاون مدي ��ر اال�ستخبارات الع�سكرية
نجا م ��ن محاولة اغتي ��ال في �ساعة مت�أخ ��رة من ليل
الجمعة قرب ج�سر ديالى نفذته مجموعة م�سلحة".
و�أ�ض ��اف الم�صدر الذي طلب عدم ك�ش ��ف هويتهّ � ،أن
ق ��وة �أمنية تمكنت م ��ن "اعتقال ثالث ��ة �أ�شخا�ص من
المجموعة الإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية".
و�أ�شار ال ��ى �أن المهاجمين كانوا ي�ستقلون  3عربات
نوع "�سلفادور" هاجم ��وا مركبة العميد الركن �أثناء
عودته من محافظة وا�سط.
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي �آخ ��ر� ،إن
"مع ��اون مدير اال�ستخبارات الع�سكرية لم يكن هو
الم�ستهدف في الهجوم".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �أن "مجموعة من �أبن ��اء الع�شائر
كانوا يتح�ضرون للهجوم عل ��ى �شيخ ع�شيرة �أخرى
لديهم خ�ل�اف �سابق معه ،وا�شتبه ��وا ب�سيارة القائد

الع�سكري ف�أطلقوا النار عليها".
وقال ��ت مواق ��ع اخباري ��ة �إن "المك�صو�ص ��ي واج ��ه
المجموعة وتبادل معهم �إطالق النار".
ويمث ��ل "ال�س�ل�اح المنفل ��ت" �أخط ��ر الق�ضاي ��ا ،التي
تواجه حكومات الع ��راق منذ  ،2003نظرا ل�ضخامة
وتن ��وع ه ��ذا المل ��ف م ��ا بي ��ن الأح ��زاب والع�شائ ��ر
والميلي�شي ��ات ،حيث ما زالت هذه الأزمة قائمة حتى
الآن.
وقب ��ل � 6أ�شه ��ر ،ح ��ذر رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،م ��ن خطر ال�س�ل�اح المنفل ��ت واالغتياالت
والخطف ،م�ؤك ��دا �أنه على العراقيي ��ن االختيار بين
الدولة �أو غيابها.
كم ��ا قال م�س�ؤول ��ون امنيون لـ(الم ��دى) في حزيران
� ،2020إن �سط ��وة الع�شائ ��ر في بع� ��ض المحافظات
على وجه التحديد ،تغل �أيديهم عن مالحقة المتهمين
والمجرمي ��ن� ،إذ يتخوف المنت�سبون للقطاع الأمني
م ��ن انتق ��ام القبيل ��ة ف ��ي ح ��ال قت ��ل �أو �إ�صاب ��ة �أحد
المطلوبين.
وا�ضاف ��وا �أن االنخ ��راط ف ��ي العم ��ل الأمن ��ي ي�شكل
خط ��را عل ��ى �ضب ��اط الأم ��ن والجن ��ود و�أهليهم ،في
المجتمع العراقي ،خا�صة مع التطرف الع�شائري.
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«مدينة الربتقال» مهددة ب�أزمة جفاف ..ومتنفذون يعيقون رفع التجاوزات
 متابعة /املدى
ت�س ��ابق ف ��رق �إزال ��ة التج ��اوزات عل ��ى
الأنهر واجلداول املائية يف دياىل الزمن
من �أجل �إكمال خططها اال�س ��تثنائية قبل
حلول ف�ص ��ل ال�ص ��يف ،و�س ��ط توقعات
ب�أزم ��ة جفاف هي «الأك�ب�ر والأخطر يف
ت�أري ��خ �أم الربتق ��ال» ب�س ��بب انح�س ��ار
�إي ��رادات املي ��اه بن�س ��بة عالي ��ة وفقدان
بح�ي�رة حمري ��ن �أك�ث�ر م ��ن  60%م ��ن
خزينها املائي.
ويق ��ول قائممق ��ام ق�ض ��اء بعقوب ��ة عبد
الل ��ه احليايل يف ت�ص ��ريح �ص ��حفي� ،إن
«فرق �إزال ��ة التجاوزات تواجه حتديات
كب�ي�رة وخط�ي�رة يف ذات الوق ��ت م ��ن
قب ��ل متنفذي ��ن يحاول ��ون من ��ع �إزال ��ة
التجاوزات» ،م�ضيفا �أن «هوالء ميثلون
مافي ��ات الأنه ��ر الذي ��ن حولوا �ض ��فافها
�إىل حم ��ال �أو جتاوزوا على احل�ص ���ص
املائي ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر دون �أي اك�ت�راث
ب�س ��بب �ض ��عف الإج ��راءات القانوني ��ة
وا�س ��تغالال للأو�ض ��اع اال�س ��تثائية التي
مرت بها دياىل يف ال�سنوات املا�ضية».
وي�ض ��يف احلي ��ايل� ،أن ��ه يف ح ��ال «عدم
احل�س ��م م ��ع مافي ��ات الأنه ��ر و�إزالة كل
التج ��اوزات �س ��نكون يف موقف �ص ��عب
يف ال�ص ��يف املقب ��ل» ،م�ؤك ��دا �أن «عل ��ى
اجلهات الأمني ��ة التنفيذية التعامل وفق
القانون مع �أي جت ��اوز على الأنهر لأننا
نتعامل مع ملف ح�سا�س جدا ،ويجب �أن
تكون هناك عدال ��ة يف توزيع املياه و�أن

�إي ��رادات الأنه ��ر القادم ��ة م ��ن خ ��ارج
حدودها ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض خزين
بح�ي�رة حمري ��ن ال�س�ت�راتيجي بن�س ��بة
 60%ما يعني ب�أن موقف دياىل املائي
�صعب جدا خالل ال�صيف املقبل».
وي�ش ��دد الك ��روي عل ��ى �أن «�إزال ��ة
التج ��اوزات عل ��ى الأنه ��ر �ض ��رورة
�س�ت�راتيجية ويج ��ب �أن ال يك ��ون فيه ��ا
�أي جم ��ال للت�س ��اهل ،خا�ص ��ة و�أن الهدر
يف املي ��اه ب�س ��بب اعتم ��اد �أط ��ر ال�س ��قي
التقليدي ��ة املرتفع ��ة ج ��دا ،وق ��د ت� ��ؤدي
�إىل ك ��وارث �إذا مل تكن هن ��اك معاجلات
ا�ستثنائية للهدر خالل الأ�شهر املقبلة».
ب ��دوره ،يق ��ول رئي� ��س جلن ��ة الزراع ��ة
واملياه النيابية ال�سابق والنائب احلايل
ف ��رات التميم ��ي �إن «دي ��اىل عل ��ى �أعتاب
مرحل ��ة خطرية من اجلفاف يف الأ�ش ��هر
املقبل ��ة» ،م�ض ��يفا �أن «الو�ض ��ع �ص ��عب
ومعقد جدا يف ظل انخفا�ض ي�ص ��ل �إىل
 70%م ��ن �إي ��رادات الأنهر القادمة من
اي ��ران ومنها �س�ي�روان الت ��ي تتدفق يف
بحرية دربندخان ومنها ت�صب املياه يف
نهر دياىل و�صوال �إىل بحرية حمرين».
ويتاب ��ع التميم ��ي �أن «وزارة امل ��وارد
املائية تعهدت ب�إج ��راءات ملفاحتة �إيران
من خالل وزارة اخلارجية» ،الفتا �إىل �أن
«رف ��ع التجاوزات على الأنهر واجلداول
املائية �ضرورة لتفادي كارثة يف دياىل».
�أم ��ا امل ��زارع عبد الل ��ه �ص ��الح ،فيتحدث
ال تخ�ض ��ع �ض ��فاف الأنهر لأي ا�ستغالل ويلف ��ت �إىل �أن «حمل ��ة �إزالة التجاوزات املقبل ��ة يف املي ��اه خا�ص ��ة م ��ع انح�س ��ار الأنهر لأ�سباب متعددة».
ي� ��ؤدي �إىل تل ��وث املياه �أو مين ��ع تنفيذ املبك ��رة يف دي ��اىل تكت�س ��ب �أهمي ��ة اخلزين املائي يف بحرية حمرين يرافقه من جانب ��ه ،يذكر النائب م�ض ��ر الكروي قائ�ل�ا �إن «هن ��اك م ��ن يلت ��زم باملرا�ش ��نة
�س�ت�راتيجية يف تقلي ��ل ابع ��اد الأزم ��ة انخفا� ��ض كب�ي�ر يف �إم ��دادات املياه من �أن «دي ��اىل فق ��دت �أك�ث�ر م ��ن  65%من وهن ��اك م ��ن اليلت ��زم» ،م�ش�ي�را �إىل �أن
م�شاريع تخدم النا�س».

 19زلزا ًال �ضربت العراق
في �شهر واحد!
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية والر�ص ��د الزلزايل� ،أم�س،
التقرير ال�ش ��هري اخلا�ص بخارطة الن�ش ��اط الزلزايل داخل العراق
واملناطق املجاورة.
وقال مدير ق�سم الر�ص ��د الزلزايل ح�سنني جا�سم حممد يف بيان �إن
«العدد الكلي للهزات الأر�ض ��ية امل�سجلة يف �ش ��بكة الر�صد الزلزايل
العراقية لهذا ال�شهر هو ( )19زلزاال منها ع�شر هزات داخل العراق
وهزتان �أخريان يف �سوريا قرب احلدود العراقية-ال�سورية و�سبع
هزات داخل �إيران وبالقرب من املناطق احلدودية للعراق».
و�أ�ض ��اف �أن «الن�ش ��اط الزل ��زايل ترك ��ز ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف ق�ض ��اء
خانق�ي�ن ،حمافظ ��ة دي ��اىل وق�ض ��اء كالر ،حمافظ ��ة ال�س ��ليمانية
وحمافظ ��ة مي�س ��ان /العم ��ارة ،ف�ض�ل�ا عن ت�س ��جيل هزات �أر�ض ��ية
اخرى يف مناطق قريبة وجماورة للعراق».
و�أ�ش ��ار بي ��ان النق ��ل �إىل �أنه «متت مالحظ ��ة خلو املناط ��ق الغربية
والغربي ��ة اجلنوبي ��ة م ��ن العراق م ��ن �أي ن�ش ��اط زل ��زايل وهذا ما
يو�ض ��ح طبيع ��ة حركة ال�ص ��فيحة العربية وموقع الع ��راق منها يف
اجلزء ال�ش ��مايل ال�ش ��رقي وازدياد الن�شاط الزلزايل باجتاه مناطق
الت�ص ��ادم الق ��اري وحتدي ��دا باجت ��اه ال�ش ��مال وال�ش ��مال ال�ش ��رقي
للعراق».
وذك ��ر البي ��ان �أن «جمم ��وع التقارير ال�ص ��ادرة واخلا�ص ��ة بالهزات
الآني ��ة و�ص ��ل اىل ( )6تقاري ��ر وكان ��ت معظ ��م هذه ال ��زالزل قد مت
ال�ش ��عور بها من قبل املواطنني ال�ساكنني بالقرب من مواقع حدوث
تل ��ك اله ��زات ومل يت ��م ت�س ��جيل اي ��ة خ�س ��ائر ب�ش ��رية او مادية يف
املنطقة».

� 400ألف طالب �شاركوا
في االمتحانات التمهيدية
للخارجيين
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الرتبية� ،أم�س ،توجه نح ��و � 400ألف طالب وطالبة
م ��ن خمتل ��ف حمافظ ��ات الب�ل�اد ،خلو� ��ض االمتح ��ان التمهي ��دي/
اخلارجي ،للمراحل الدرا�سية املنتهية.
وقالت الوزارة يف بيان �إن «هناك �أكرث من (� )75ألف طالب �ض ��من
مرحلة االبتدائية ،و(� )250ألف طالب متو�س ��طة وكذلك (� )15ألف
طالب علمي� /أحيائي مع (� )10آالف طالب للفرع التطبيقي ،ف�ض�ل�ا
عن م�شاركة ( )45الف طالب ادبي� ،سي�ؤدون االمتحانات التمهيدية
�ض ��من املديريات العامة للرتبية يف بغ ��داد واملحافظات كافة ،حيث
مت توزيعهم على املراكز االمتحانية».
و�أ�شار البيان اىل ،ان «الوزارة ا�ستكملت التجهيزات وامل�ستلزمات
اللوج�س ��تية والفني ��ة الالزم ��ة ،بغية اجن ��اح العملي ��ة الإمتحانية،
م�ؤك ��دا يف الوقت ذاته ان «التحديات التي يواجهها وطننا احلبيب
�ستكون حافزا للجميع ،لتحقيق املنجز والطموح املطلوب ،ا�سهاما
ببناء الوطن ورفعته وتقدمه».
وبح�س ��ب البي ��ان ،قدمت الرتبية «�ش ��كرها اىل الوزارات ال�س ��اندة
متمثلة بوزارة ال�ص ��حة (اجلي�ش االبي�ض) ووزارة التعليم العايل
واالجهزة االمنية بكافة �ص ��نوفها باال�ض ��افة اىل وزارة االت�صاالت
لتعاونه ��ا الكب�ي�ر يف توف�ي�ر االج ��واء االمتحاني ��ة املنا�س ��بة ،هذا
ومتن ��ى وزير الرتبية لأبنائنا التالمي ��ذ والطلبة النجاح والتوفيق
وحتقيق طموحاتهم امل�ستقبلية».
وعلى �ص ��عيد مت�صل ،ك�ش ��فت وزارة الرتبية عن «م�شاركة �أكرث من
� 29أل ��ف طالب وطالبة �ض ��من فروع واخت�صا�ص ��ات التعليم املهني
يف االمتحانات التمهيدية (اخلارجية) لهذا العام».
و�ش ��دد على «الطلبة املمتحنني تطبيق الإج ��راءات الوقائية حفاظا
على �سالمتهم من وباء (كورونا)».

«اخلط� ��أ الأك�ب�ر ه ��و وج ��ود  90%من
املزارع�ي�ن يعتم ��دون �أط ��ر ال�س ��قي
التقليدية».
ومي�ض ��ى �إىل الق ��ول �إن «الدول ��ة مل
ت ��رع الزراع ��ة ومل تدع ��م تطوي ��ر نظ ��م
ال�س ��قي احلديث ��ة واليوم تظه ��ر نتائجه
اخلطرية» ،منبها �إىل �ضرورة �أن «يكون
مب ��د�أ تطبيق العقوبات على املتجاوزين
على الأنه ��ر واجلداول عادال ومن�ص ��فا،
�أي �أن ال ي�ش ��مل فئة دون �أخرى ب�س ��بب
قربها من �أ�صحاب القرار».
م ��ن جهت ��ه ،يلف ��ت رئي� ��س اجلمعي ��ات
الفالحي ��ة يف دي ��اىل رع ��د مغام� ��س
التميم ��ي� ،إىل �أن «هناك �أوامر مبا�ش ��رة
م ��ن وزارة الزراع ��ة بت�أجي ��ل اخلط ��ة
الزراعية للمو�س ��م ال�ص ��يفي لأن و�ض ��ع
املي ��اه يف دياىل معقد جدا و�أمامنا فرتة
قا�سية مقبلة».
ويكم ��ل التميم ��ي �أن «�أي جت ��اوز عل ��ى
الأنه ��ر واجل ��داول ي�ش ��كل خط ��را عل ��ى
خط ��ط وزارة امل ��وارد املائي ��ة يف ت�أمني
ح�ص ���ص مائي ��ة ملحط ��ات الإ�س ��الة
والب�س ��اتني ح�ص ��را خ�ل�ال ال�ص ��يف،
وبخالف ��ه �س ��يتم اتخ ��اذ االج ��راءات
العقابية بحق املخالفني».
ويح ��ذر التميمي م ��ن �أن «التجاوز على
الأنه ��ر واجلداول يف ظ ��ل الأزمة املقبلة
ق ��د يق ��ود �إىل كارث ��ة» ،داعي ��ا جمي ��ع
املزارعني �إىل «�ض ��رورة االلتزام بالأطر
والتعليم ��ات ل ��وزارة امل ��وارد املائي ��ة
وفرقها لتفادي الكوارث».

�أثارت ق�صته �ضجة جمتمعية وتعاطف معه اجلميع

مهند�س يُ�ستبعد عن التعيني ب�سبب ق�صر قامته!
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
رف�ض ��ه من قبل ال�شركات العاملة يف القطاع النفطي
يف حمافظ ��ة مي�س ��ان ولث�ل�اث م ��رات متتالي ��ة على
الرغم من اجتيازه الختبار الكفاءة االلكرتوين الذي
فر�ض ��ته ظروف اجلائحة بدعوى عدم حتمله م�شاق
العم ��ل لبنيت ��ه اجل�س ��مانية ال�ض ��عيفة �أ�ص ��بح حجر
عرثة يف طريقه.
اثارت ق�ص ��ته �ض ��جة جمتمعية كبرية وتعاطف معه
اجلميع ب�س ��بب التنم ��ر وال�ض ��غوط النف�س ��ية التي
تعر�ض لها ورف�ض ��ه من العمل بدعوى اعاقته وعدم
االلتفات لقدرات ��ه العلمية ووال االخذ بنظر االعتبار
اجتيازه االختبارات املتكررة.
املهند�س املي�س ��اين ال�ش ��اب حمزة اليا�س ��ري �أ�صبح
وهو يف عقده الثاين من العمر احدى حاالت الي�أ�س
واحلرمان يف مدينة تطفو على بحر من النفط.
يقول حمزة «مت رف�ضي ثالث مرات من قبل ال�شركات
ال�ص ��ينية العامل ��ة يف حق ��ول نفط مي�س ��ان ب�س ��بب
عوق ��ي عل ��ى الرغ ��م م ��ن اجتي ��ازي اختب ��ار الكفاءة
واملقابل ��ة بنج ��اح وعند ح�ض ��وري للعم ��ل ابلغوين
برف�ضهم يل لأ�سباب تتعلق بالبنية اجل�سمانية».

حم ��زة يع ��اين م ��ن ق�ص ��ر يف القام ��ة وتقو� ��س يف
ال�ساقني مل يعيقاه يف درا�سته االكادميية التي ق�ضى
منه ��ا ما يق ��ارب الـ 16عاما كانت ح�ص ��يلتها �ش ��هادة
البكالوريو�س من كلية الهند�سة.
«�س ��نتان م�ض ��ت بعد امتام الدرا�س ��ة اجلامعية وانا
ابح ��ث عن عم ��ل» يق ��ول املهند� ��س حمزة وي�ض ��يف
«رف�ض ��ت م ��ن قب ��ل ال�ش ��ركات ال�ص ��ينية العاملة يف
حق ��ول مي�س ��ان النفطي ��ة بعد ان ا�ص ��بحت �ص ��احبة
القرار وا�صبح الكثري حتت رحمتهم».
�ش ��هادات رف ��اق حمزة كان ��ت كلها ت�ش ��يد بكفاحه من
اجل امتام درا�س ��ته وموا�صلة م�ش ��وار جناحه رغم
حتمله العديد من حاالت التنمر.
«حم ��زة من الرج ��ال الذين قاوموا الظ ��روف املادية
ال�ص ��عبة وحاالت التنمر و ح�ص ��ل على معدل ممتاز
يف عام � 2014أهله لدخول كلية الهند�س ��ة بق�س ��مها
امل ��دين يف جامع ��ة مي�س ��ان و تف ��وق بالدرا�س ��ة
اجلامعي ��ة وهو مثال ل ��كل طالب يف الع ��امل» .يقول
مناف احد رفاق حمزة وي�ض ��يف «مل يتم قبول حمزة
يف ال�ش ��ركات النفطية الأجنبية العاملة يف حمافظة
مي�سان ب�سبب بنيته اجل�سدية وهي من خلق اخلالق
عز وجل».

املنا�ش ��دات التي اطلقها نا�ش ��طو املحافظة عن اغاثة رج ��ل االعم ��ال العراقي عمار احلم ��داين الذي وجه
حمزة م ��ن حاالت التنمر واال�ست�ض ��عاف التي مرت دعوة حلمزة للعمل يف احد م�ش ��اريعه يف العا�صمة
به طرقت امل�س ��امع وت�ص ��در موقف ا�سرع االجابات بغداد.
احلكوم ��ة املحلي ��ة يف مي�س ��ان ا�س ��تجابت ه ��ي
االخرى للمنا�ش ��دات ونظمت لقاء بينها وبني حمزة
«ووجهت مبخاطبة وزارة النفط للإيعاز بت�ش ��غيله
واالت�ص ��ال بوزير النف ��ط ومتابعة املو�ض ��وع» كما
ورد على ل�سانها.
�ش ��ركة نفط مي�س ��ان اكرث اجله ��ات املعنية بق�ض ��ية
املهند� ��س حم ��زة كون ��ه تق ��دم اىل احدى ال�ش ��ركات
النفطي ��ة االجنبية وعدت هي االخرى بتوفري درجة
عمل تتالءم مع �شهادته وامكانياته.
كرثت اال�س ��تجابات وتعددت اللق ��اءات التي ذهبت
بدوره ��ا ت�ؤرج ��ح باملهند�س حم ��زة ميينا و�ش ��ماال
وتعق ��د له خي ��وط االمل ولكن ��ه باملح�ص ��لة النهائية
مازال بدون عمل راكنا �شهادته اجلامعية وكل الذي
جناه وعودا فقط.
يق ��ول املهند� ��س حم ��زة طال ��ب اليا�س ��ري «وعدتني
احلكومة املحلية خريا و�ش ��ركة نفط مي�س ��ان تقول
ال وج ��ود لتعيين ��ات جدي ��دة وال اخب ��ار ع ��ن عقود
وزارية».

الداخلية تك�شف :حرائق المجمعات التجارية لي�ست بفعل فاعل
 بغداد /املدى
ك�شفت وزارة الداخلية� ،أم�س،
نتائج التحقيقات التي �أجرتها
بخ�صو�ص الحرائق الكبيرة التي
�ضربت �أ�سواقا ومخازن تجارية،
في العا�صمة بغداد م�ؤخرا.

وق ��ال الناط ��ق با�س ��م وزارة الداخلي ��ة،
اللواء خالد املحنا ،يف ت�صريح �صحفي،
�إن «التحقيق ��ات الت ��ي �أجرته ��ا اجله ��ات
الأمني ��ة املخت�ص ��ة يف احلرائ ��ق الت ��ي
اندلع ��ت يف �أ�سواق وخمازن جتارية يف
العا�صم ��ة بغ ��داد ،مل تثب ��ت ب�أنه ��ا جاءت
بفع ��ل مدب ��ر �أو انه ��ا ناجت ��ة ع ��ن ح ��رب
اقت�صادية».
و�أ�ض ��اف« :التحقيق ��ات �أ�ش ��ارت �إىل �أن
ع ��دم اعتم ��اد الأط ��ر العام ��ة يف تطبي ��ق

�ش ��روط ال�سالمة العامة� ،أدى �إىل حدوث
تلك احلرائق» ،قائ�ل�ا �إن «�أغلب احلرائق
ن�شبت بفعل متا�س كهربائي ،وفقا لنتائج
التحقيقات».
وتاب ��ع الل ��واء املحن ��ا� ،أن «تقاري ��ر ف ��رق
الدفاع امل ��دين خالل جوالتها التفتي�ش ��ية
يف املن�ش� ��آت والأ�س ��واق واملخ ��ازن،
ت�ش�ي�ر �إىل �أن  %90منه ��ا ،يعتم ��د امل�س ��ار
الع�شوائي يف مترير الأ�سالك الكهربائية،
واخل ��زن غ�ي�ر النظام ��ي ،بالإ�ض ��افة �إىل

انها ال تطبق �ش ��روط ال�س�ل�امة ،ما يجعل
ن�شوب احلرائق واردا بن�سبة كبرية».
وا�ش ��ار اىل ان «�أ�ص ��حاب املخ ��ازن
والأ�سواق ،ال يلتزمون ب�شروط ال�سالمة
يف الع ��راق ،وال ي�أمنون على ب�ض ��ائعهم،
عك�س بقي ��ة بلدان العامل ،ل ��ذا فقد الكثري
من التجار ممتلكاتهم بني ليلة و�ض ��حاها
ب�سبب احلرائق الكبرية».
و�أعلن ��ت مدير َّي ��ة الدفاع املدين ،ال�س ��بت
(� 27آذار  ،)2021ا�س ��تنفار جمي ��ع فرقها

و�آلياته ��ا حت�س ��با لزي ��ادة احلرائق خالل
ف�ص ��ل ال�ص ��يف املقبل ،منوهة ب� ��أنَّ �أغلب
تل ��ك احلرائ ��ق ناج ��م ع ��ن تذب ��ذب التيار
الكهربائي.
وق ��ال مدير الدف ��اع املدين ،الل ��واء كاظم
�س ��لمان بوهان يف ت�صريح �ص ��حفي� ،إنَّ
«هن ��اك زيادة متوقعة يف �أعداد احلرائق،
مع ارتف ��اع درجات احل ��رارة» ،م�ؤكدا �أنَّ
«مديريت ��ه ا�س ��تنفرت اجلهود ا�س ��تعدادا
ملواجهتها خالل ال�صيف املقبل».
و�أ�ض ��اف �أنَّ «حتدي ��د احلرائ ��ق لي�س من
م�س� ��ؤول َّية مديريت ��ه ،و� مَّإن ��ا ت�ش ��ارك مع
جل ��ان حتقي ��ق خ�ب�راء الأدل ��ة اجلنائ َّي ��ة
والتحقيقات الأول َّي ��ة التي جتريها مراكز
ال�شرطة امل�س� ��ؤولة عن الرقعة اجلغراف َّية
ملحل احلادث».
و�أو�ض ��ح� ،أنَّ «التما�س الكهربائي ب�سبب
تذب ��ذب التي ��ار وال�ش ��بكات العنكبوت َّي ��ة
للأ�س�ل�اك كان ال�س ��بب الرئي�س وراء تلك
احلرائق خالل العامني املا�ضيني».
و�أ�ش ��ار بوه ��ان� ،إىل �أن «�أغل ��ب تل ��ك
احلرائ ��ق حتدث يف الأ�س ��واق واملخازن
التجار َّية امل�ش� � َّيدة من �ألواح ال�س ��ندويج
بن ��ل والت ��ي تع ��د م ��ن امل ��واد �س ��ريعة
اال�ش ��تعال واملخالفة لتعليمات ال�س�ل�امة
والأم ��ان ال�ص ��ادرة ع ��ن مدير َّي ��ة الدفاع
املدين».
ولف ��ت �إىل �أنَّ «تقاري ��ر الأد َّل ��ة اجلنائ َّي ��ة
�أ�ش ��ارت �إىل �أنَّ احلرائق املتعمدة ت�ش ��كل
الن�س ��بة القليلة ،ح�سب �إح�صائيات العام
املا�ضي� ،إذ بلغت  5باملئة».
وخ�ل�ال الأيام املا�ض ��ية ،تعر�ض عدد من
الأ�س ��واق واملحال واملخ ��ازن التجارية،
يف بغ ��داد �إىل حرائ ��ق ،نتج ��ت عنه ��ا
خ�سائر مادية كبرية.
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تبادر ببناء حلول رقمية تخدم احلوكمة الإلكرتونية
ؤخ��را �آ�سيا�س��يل لالت�ص��االت ،ال�ش��ركة الرائ��دة ف��ي مجال
ح�ص��دت م� ً
االت�ص��االت وخي��ار العراقيين الأمثل للتوا�ص��ل ،ع��دة جوائز عالمية
خ�صو�ص��ا في ال�س��نوات
تجعله��ا الأج��ود بي��ن مناف�س��يها بفارق كبي��ر
ً
الأخي��رة .ف�لا يخف��ى عل��ى �أح��د ك��ون قط��اع االت�ص��االت �أح��د �أهم

القطاعات الخدمية في العالم �إذ �صار ظاهرة التقدم العلمي في كل بلد
ف�أ�صبح من ال�سهل التوا�صل بين النا�س وح�صل تطور هائل في مجاالت
الحياة المختلفة فتقا�س �أحيانا درجة تطور البلد ورقيه بمدى تطور
هذا القطاع وما يمكن �أن يقدمه من خدمات �إلى المجتمع.
عبد الله ح�سن املتحدث الر�سمي با�سم �آ�سيا�سيل ومدير االت�صاالت الت�سويقية

�شرك ��ة �آ�سيا�سي ��ل م ��ن ال�شركات الرائ ��دة يف قطاع
االت�ص ��االت ،حي ��ث حقق ��ت وخ�ل�ال ف�ت�رة قيا�سي ��ة
طفرات نوعي ��ة يف جذب امل�شرتك�ي�ن �ضمن مناف�سة
مهنية وحقيقية مع �ش ��ركات الهاتف النقال االخرى
العامل ��ة يف الع ��راق يف نواح ��ي متع ��ددة .ويف
ح ��وار اجرت ��ه م�ؤ�س�س ��ة املدى م ��ع ال�سيد عب ��د الله
ح�س ��ن ،املتحدث الر�سم ��ي با�س ��م �آ�سيا�سيل ومدير
االت�صاالت الت�سويقية املتكاملة فيها ،للحديث �أكرث
عن م�س�ي�رة �آ�سيا�سي ��ل وفل�سفتها ودوره ��ا الرقمي
الري ��ادي وماهي ��ة امل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة �ضم ��ن
هيكلية �آ�سيا�سيل.
هل من املمكن �أن ت�صف لنا م�سرية �شركة �آ�سيا�سيل
يف الع ��راق وكي ��ف ا�ستطاع ��ت ان حتاف ��ظ عل ��ى
ال�صدارة طيلة هذه ال�سنوات؟
�آ�سيا�سي ��ل ه ��ي �أول �شرك ��ة هات ��ف نق ��ال تعمل يف
الع ��راق حيث ت�أ�س�ست �شرك ��ة �آ�سيا�سيل عام ١٩٩٩
م ��ن قب ��ل رجل االعم ��ال العراق ��ي ف ��اروق م�صطفى
ر�س ��ول� ،إال ان االطالق�ي�ن الفني والتج ��اري بد�آ يف
�شهر �شباط عام  ،٢٠٠١وهي بذلك فعليًا �أول �شركة
ات�صاالت متنقلة يف العراق وكانت �شركة �آ�سيا�سيل
�شركة االت�صاالت الوحيدة يف العراق قبل ان تدخل
�ش ��ركات اخرى يف مدن ال�سليماني ��ة واربيل ،وبعد
ع ��ام  ٢٠٠٣تولت �سلطة االئتالف امل�ؤقتة منح ثالث
رخ� ��ص للهاتف النقال كما هو مع ��روف اليوم ليبد�أ
التناف� ��س خلدم ��ة امل�شرتك�ي�ن بني املزودي ��ن فكانت
�آ�سيا�سي ��ل ه ��ي امل ��زود الأول خلدم ��ات االت�صاالت
املتنقلة والرقمنة يف العراق ،حيث جتاوزت قاعدة
م�شرتك ��ي �آ�سيا�سي ��ل حاج ��ز  ١٤.٧ملي ��ون م�شرتك
بكاف ��ة املحافظ ��ات العراقي ��ة اعتبارًا م ��ن الأول من
كانون الثاين/يناير .٢٠٢١
كما تع ��د �أول �شركة ات�صاالت حتق ��ق تغطية �شاملة
عل ��ى م�ست ��وى الب�ل�اد ،حي ��ث تق ��دم الي ��وم خدمات
اجليل الراب ��ع عالية اجلودة يف جمي ��ع املحافظات
العراقي ��ة .تغط ��ي �شبك ��ة �آ�سيا�سي ��ل  ٪٩٩.٠٦م ��ن
�سكان الع ��راق ،مما يجعل �شبكته ��ا الوطنية الأكرث
ات�ساعً ��ا ب�ي�ن م�شغل ��ي الهات ��ف النق ��ال الآخرين يف
الع ��راق ،ومنذ كان ��ون الثاين/يناي ��ر  ،٢٠١٥تفخر
�آ�سيا�سي ��ل بكونه ��ا �أف�ضل مزود خلدم ��ات الإنرتنت
عالي ��ة اجل ��ودة يف الع ��راق وكان ��ت �آ�سيا�سيل �أول
�شرك ��ة تطل ��ق خدم ��ات اجلي ��ل الراب ��ع يف الع ��راق
�أواخ ��ر كان ��ون الث ��اين ال�ساب ��ق بع ��د ترخي� ��ص
احلكومة العراقية ممثلة بهيئة الإعالم واالت�صاالت
لإط�ل�اق خدم ��ات  4G LTEيف عم ��وم حمافظات
العراق.
بذل ��ت �آ�سيا�سي ��ل جهودًا جب ��ارة يف �سبي ��ل تغطية
احتياجات التوا�صل للمواطن العراقي واحتياجات
�س ��وق االت�صاالت للبيان ��ات والإنرتنت يف العراق،
م ��ن خ�ل�ال �إط�ل�اق خدم ��ات جتم ��ع ما ب�ي�ن اجلودة

�آ���س��ي��ا���س��ي��ل ت���ق���ود ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي
العالي ��ة والأ�سع ��ار الأكرث تناف�سي ��ة فعلقت يف ذهن
املواط ��ن العراق ��ي �آ�سيا�سي ��ل من ��ذ بدئه ��ا بكونه ��ا
الأوف ��ر والأج ��ود ،كم ��ا �أن ارتف ��اع ع ��دد امل�شرتكني
وتنام ��ي اخلدمات ب�شكل تدريج ��ي لهو �أكرب برهان
عل ��ى م�ست ��وى اخلدم ��ات املرموق ��ة الت ��ي الزم ��ت
�آ�سيا�سي ��ل والتزمت كوادره ��ا بتقدميها �ضمن كافة
الإمكانات املتوف ��رة يف الع ��راق ،وجناحها ك�شركة
عراقية كب�ي�رة دافع عميق لدع ��م االقت�صاد الوطني
حي ��ث ان �آ�سيا�سي ��ل لالت�ص ��االت مدرج ��ة يف �سوق
الع ��راق للأوراق املالية ب�أ�سه ��م ر�صينة وميكن لأي
مواط ��ن �ش ��راء هذه الأ�سه ��م وامل�ساهم ��ة يف تعزيز
هذه امل�س�ي�رة واال�ستفادة من العوائ ��د .كان اندفاع
�آ�سيا�سي ��ل دائ ًم ��ا وابدًا يف توف�ي�ر �أف�ضل اخلدمات
ب�ي�ن مناف�سيه ��ا يهي ��ئ الع ��راق ليك ��ون بل� �دًا جاذبًا
لال�ستثمار الأجنبي ور�ؤو�س الأموال التي تنعك�س
ايجا ًب ��ا على كافة جوانب االقت�ص ��اد العراقي وهذه
امل�سرية احلافلة ملا زاد عن ع�شرون عامًا من العطاء
م ��ا هي اال دليل قاطع عل ��ى �أن �آ�سيا�سيل هي اخليار
الأمث ��ل بني مزودي خدمات االت�ص ��االت يف العراق
وم ��ا نتج عنه ��ا من ثق ��ة امل�ستهلك العراق ��ي الكبرية
يف �آ�سيا�سي ��ل دون غريه ��ا من ال�ش ��ركات طيلة هذه
ال�سنوات.
 م��ا ه��ي فل�س��فة �آ�سيا�س��يل ف��ي دع��م
المجتم��ع العراق��ي وكي��ف ت�ص��فون
عالقتكم مع المجتمع العراقي؟

 ت�ؤم ��ن �آ�سيا�سيل بفل�سفة واقعي ��ة يف مفهوم بناءال�ش ��ركات وه ��ي بب�ساط ��ة بن ��اء �أوا�ص ��ر �إيجابي ��ة

بادرت �آ�سيا�سيل يف �إطالق
منظومة �شاملة حللول
الأعمال ،تت�ضمن �إدارة �أمن
املعلومات وحماية البيانات
وال�شبكات ،كحلول نوعية
لأول مرة يف العراق �ضمن
م�ساعي �آ�سيا�سيل احلثيثة
يف �إطار تطوير منظومة
الأعمال ال�سليمة يف العراق

ب�ي�ن كافة �شرائ ��ح املجتمع مم ��ا ينم ع ��ن م�س�ؤولية
اجتماعية كب�ي�رة� .آ�سيا�سيل �شركة عراقية ت�أ�س�ست
ب ��ر�ؤى وطنية .ومن ��ذ ت�أ�سي�سها عمل ��ت على تطبيق
مفه ��وم امل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة ب�أعم ��ق مفاهيمها
واو�سعه ��ا وب ��د�أ يتط ��ور ه ��ذا املفه ��وم �سنو ًي ��ا يف
ال�شرك ��ة م ��ن اج ��ل دع ��م املجتم ��ع العراق ��ي بكاف ��ة
�شرائح ��ه وتكلل ��ت ه ��ذه االجن ��ازات بامل�ساهم ��ة
يف تطوي ��ر االبع ��اد االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
واالخالقية للمجتمع وتبني امل�س�ؤولية االجتماعية
لت�أهي ��ل مفاهيم علمية وتعليمي ��ة لبناء جيل م�ستقل
الق ��رار معتم ��دا على ذات ��ه لالرتق ��اء باملجتمع نحو
التح�ضر والتقدم.
تكلل ��ت ه ��ذه االجن ��ازات وال�سرتاتيجي ��ات املتبعة
م ��ن قبل �آ�سيا�سي ��ل بفوزها بجوائ ��ز عاملية متعددة
لرمبا �أهمها يف جم ��ال املجتمع جائزة اف�ضل �شركة
عاملة يف العراق تخدم املجتمع العراقي عام ٢٠١٩
وجائ ��زة �أف�ض ��ل حمل ��ة للم�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة
لإطالقها م�ش ��روع “توا�صل لتتعل ��م” بال�شراكة مع
كل م ��ن �شرك ��ة �أريك�س ��ون وجلن ��ة الإنق ��اذ الدولية
()IRCخ�ل�ال حفل توزيع جوائ ��ز تيليكوم ريفيو
“ ”Telecom Reviewال ��ذي جرى يف دبي
كان ��ون الأول  ٢٠١٦ه ��ذا اىل جان ��ب ع ��دد كبري من
اجلوائ ��ز العاملي ��ة والعربية والوطني ��ة التي نالتها
�آ�سيا�سي ��ل ب ��كل ا�ستحق ��اق وج ��دارة مل ��ا قدمته من
دع ��م اىل املجتمع العراق ��ي والذي ات�س ��م باحلداثة
واالب ��داع طيل ��ة االع ��وام املا�ضي ��ة .وكان �آخر تلك
اجلوائ ��ز “�أف�ض ��ل �شرك ��ة ات�ص ��االت يف الع ��راق”
م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ة �ستيف ��ي  Stevieالعاملية يف
حف ��ل �أقي ��م يف فيين ��ا ،عا�صم ��ة النم�س ��ا وم�ؤ�س�سة
 International Financeالعاملية من خالل
حفل تكرمي كبري اقيم يف دبي.
�إن م�س�ي�رة �آ�سيا�سيل احلافلة بالإجنازات يف �سوق
االت�صاالت العراقي على مدار ع�شرون عامًا جتعلنا
ملتزم�ي�ن ب�شكل كبري جتاه املجتمع الذي نعمل فيه،
�أك�ث�ر م ��ن �أي �شركة �أخرى ،من اج ��ل تقدمي تقنيات
حديثة وعاملي ��ة من �أجل حياة �أف�ض ��ل لتذليل جميع
ال�صعوب ��ات التي تواجه املجتمع او حتاول ان حتد
من النمو والتطور يف الع ��راق ،ب�إمكان اي مواطن
اليوم مراجعة م�س�ي�رة �آ�سيا�سيل من خالل الدخول
اىل موق ��ع ال�شرك ��ة الر�سمي واالط�ل�اع بالتفا�صيل
واالرق ��ام عل ��ى اه ��م تل ��ك االجن ��ازات وم ��ا اعطت ��ه
�آ�سيا�سي ��ل -وم ��ا ت ��زال -اىل كافة �شرائ ��ح املجتمع
العراقي وم ��ن ابرز ه ��ذه العطاءات والت ��ي تزيدنا
فخ� � ًرا يف املحاف ��ل الوطني ��ة :برام ��ج امل�س�ؤولي ��ة
االجتماعي ��ة امل�ستدام ��ة والتي ا�شيد به ��ا على كافة

امل�ستوي ��ات ونال ��ت جوائ ��ز متع ��ددة مل ��ا فيه ��ا م ��ن
ابت ��كارات جدي ��دة ت�ص ��ب يف تق ��دمي التكنولوجيا
احلديث ��ة خلدم ��ة الإن�ساني ��ة كم ��ا يف تعاوننا لدعم
معظ ��م القطاع ��ات احليوي ��ة واالقت�صادي ��ة ودع ��م
توجه ��ات املجتمع العراق ��ي يف التطور االقت�صادي
واملعريف والتكنولوجي.

ال�سويدي ��ة ه ��واوي ال�صيني ��ة ونوكي ��ا الفنلندية.
وم ��ع ازدي ��اد احلاج ��ة �إىل تقدمي حل ��ول وخدمات
�سهل ��ة اال�ستخ ��دام تلب ��ي احتياج ��ات م�شرتكين ��ا،
طورن ��ا م ��ن عملياتنا ومل تع ��د كما كان ��ت عليه بل
�أف�ض ��ل م ��ن ال�ساب ��ق ويف تناف� ��س م�ستم ��ر لتلبية
احتياجات م�شرتكينا الكرام يف العراق.

 ما هو دور �آ�سيا�سيل في التطور الرقمي
الحا�صل في العراق اليوم؟

 ما هي �أبرز التحديات التي يواجهها
الم�ستثمر في قطاع االت�صاالت
العراقي؟

 ب ��ادرت �آ�سيا�سي ��ل يف �إط�ل�اق منظوم ��ة �شامل ��ةحلل ��ول الأعم ��ال ،تت�ضم ��ن �إدارة �أم ��ن املعلوم ��ات
وحماي ��ة البيانات وال�شبكات ،كحل ��ول نوعية لأول
مرة يف العراق �ضمن م�ساعي �آ�سيا�سيل احلثيثة يف
�إط ��ار تطوير منظومة الأعم ��ال ال�سليمة يف العراق
وحماي ��ة بيان ��ات امل�ؤ�س�سات وال�ش ��ركات التجارية
واحلكومي ��ة عل ��ى ح ��دِ �س ��واء ودع ًم ��ا لالقت�ص ��اد
الوطن ��ي ولتوف�ي�ر فر�ص عم ��ل �أك�ب�ر للعاطلني عن
العمل ،وه ��ذه الفر�ص من �ش�أنه ��ا تطوير القطاعني
الع ��ام واخلا�ص و�أمتتة االعم ��ال لت�سهيل وحت�سني
الواق ��ع التج ��اري واالقت�ص ��ادي يف الع ��راق خالل
ف�ت�رات قيا�سي ��ة ،به ��دف حتفيز جاهزي ��ة احلكومة
الإلكرتوني ��ة وتطوي ��ر بيئ ��ة العمل الرقمي ��ة ،ملا لها
من دور فع ��ال يف ت�سريع النمو االقت�صادي الرقمي
وربط العراق بالعامل.
نعد م�شرتكينا بتجرب ��ة رائعة و�سرعة نقل بيانات
عالي ��ة عل ��ى م�ست ��وى ال�ش ��رق الأو�س ��ط بالتعاون
م ��ع �شركائن ��ا م ��ن جمه ��زي التكنولوجي ��ا العاملية
املعتمدة لأحدث التقنيات واحللول مثل �أريك�سون

�إن م�سرية �آ�سيا�سيل احلافلة
بالإجنازات يف �سوق
االت�صاالت العراقي على
مدار ع�شرون عا ًما جتعلنا
ملتزمني ب�شكل كبري جتاه
املجتمع الذي نعمل فيه،
�أكرث من �أي �شركة �أخرى ،من
اجل تقدمي تقنيات حديثة
وعاملية

 رغ ��م ك�ث�رة الإيجابيات يف ه ��ذا القطاع ملا له من�أهمي ��ة اقت�صادي ��ة كب�ي�رة للبل ��د وكذل ��ك اخلدمات
املتنوعة التي يقدمها للأفراد لكن قطاع االت�صاالت
حال ��ه كح ��ال باق ��ي القطاع ��ات الأخ ��رى يع ��اين
الكث�ي�ر م ��ن التحدي ��ات ولكننا نعمل ب�ش ��كل وثيق
وم�ستم ��ر مع احلكومة العراقية م ��ن �أجل مواجهة
ه ��ذه التحدي ��ات وتذلي ��ل العقبات وم ��ن �أبرز هذه
التحديات هي �أن قط ��اع االت�صاالت حال غريه من
القطاع ��ات ال ي�ستخ ��دم منهجي ��ة ع�صري ��ة حمددة
للتخطي ��ط وبالت ��ايل ف� ��إن م�ؤ�ش ��رات الأداء غ�ي�ر
موج ��ودة �إال ب�ش ��كل ب�سي ��ط يع�ب�ر فقط ع ��ن ما مت
�صرف ��ه من �أموال وا�ستثم ��ار ولي�س ما مت حتقيقه
عل ��ى �أر�ض الواقع م ��ن فوائد ومن امله ��م �أن يكون
هناك فه ��م حقيقي الحتياج ��ات املجتمع والتفاوت
ال�ضخم يف الإمكانات املادية والثقافية والأو�ضاع
االجتماعي ��ة ال�سائدة ،لذلك ف�إن تطوير هذا القطاع
�أ�سا�س ��ي لتقلي ��ل الفج ��وات الوا�سع ��ة املوج ��ودة
حال ًي ��ا والتف ��اوت الرهي ��ب يف املعرف ��ة والدخ ��ل.
ه ��ذا القط ��اع مث ��ل غ�ي�ره م ��ن القطاع ��ات يعتم ��د
كث�ي ً�را على توافر املعلومة ،غ�ي�ر املتاحة يف �أغلب
الأحي ��ان  -مع الأ�سف ،نتيج ��ة عدم تطبيق قوانني
حري ��ة املعلومات ب�شكل �صحيح وه ��ذا �أدى ب�شكل
مبا�ش ��ر �إىل عدم توافر الكثري م ��ن البيانات والتي
بدونها ال توجد حاجة حقيقية لبناء قواعد بيانات
ر�صينة تفي ��د امل�ستخدم اً
اول والقطاعني احلكومي
واخلا� ��ص وبالتايل ال يوجد داف ��ع حقيقي لنه�ضة
تكنولوجي ��ا املعلومات م ��ن �أ�سا�سه دومنا التعاون
لتنمي ��ة املعلوماتي ��ة يف املجتم ��ع .حي ��ث تعت�ب�ر
البيان ��ات يف ه ��ذا القطاع مث ��ل الوق ��ود للكهرباء،
مم ��ا يعني �أن توفري املعلوم ��ات لدى احلكومة هو
�أ�سا� ��س بن ��اء املجتمع ��ات احلديث ��ة وه ��ي �أ�سا�س
�أخ ��ذ �أي قرار اقت�ص ��ادي �أو تنموي ،عليه يجب �أن
يتم ه ��ذا الأمر يف ظل ت�شري ��ع متكامل للمعلومات
ي�ضم ��ن ناحية توفر املعلومات العامة ويحافظ من
ناحية �أخرى على اخل�صو�صية و�سرية املعلومات

ال�شخ�صية.
قط ��اع االت�ص ��االت ،يف مفهوم ��ه الع ��ام ،يتطل ��ب
التع ��اون مع العديد من ال ��وزارات لتحقيق �أهدافه
فه ��و يف الأ�ص ��ل قط ��اع خدمي للقطاع ��ات الأخرى
�سواء ال�صحة والتعليم والثقافة والنقل والكهرباء
وغريه ��ا وي�ؤ�سفنا القول ب� ��أن العمل اجلماعي يف
العراق ثقاف ��ة غري متج ��ذرة يف م�ؤ�س�ساتنا ب�شكل
ع ��ام ،وم ��ن �أه ��م �أ�سب ��اب ذل ��ك �ضع ��ف التخطي ��ط
ال�سرتاتيج ��ي ب ��ل ولرمب ��ا انعدام ��ه يف بع� ��ض
الأحي ��ان وعدم اتباع منهجي ��ات العمل االحرتايف
مما ي� ��ؤدي �إىل ال�شخ�صنة يف الكث�ي�ر من الأحيان
ب ��دل البن ��اء بالعم ��ل اجلماع ��ي والتع ��اون ،كذل ��ك
الت�شاب ��ك مع �أكرث م ��ن وزارة يف كثري من الق�ضايا
كالبن ��ى التحتي ��ة الالزم ��ة لالت�ص ��االت ،فتداخ ��ل
الكثري من م�ؤ�س�سات الدولة والوزارات يجعلنا �أن
نفكر جليًا يف �سرتاتيجية العمل اجلماعي لتحقيق
�أه ��داف �سامية يف �إطار كي ��ان موحد وهي �أهداف
احلكوم ��ة للتنمي ��ة والتطور .لذلك م ��ن ال�ضروري
الآن �أن نعمل على حت�سني جودة خدمات الإنرتنت
يف الع ��راق لتك ��ون بج ��ودة �أعلى وبتكلف ��ة �أن�سب
لكافة �شرائح املجتم ��ع والعمل على حت�سني البنية
التحتي ��ة املطلوب ��ة لتحقي ��ق تل ��ك الغاي ��ات والتي
�ستنعك�س �إيجابيًا على املواطن وكافة القطاعات.
�إن اال�ستثمار يف �شبكة �ألياف �ضوئية حديثة يعترب
الآن فر�صة منا�سبة ج� �دًا وتعترب املكمل الأ�سا�سي
لتحقي ��ق خدم ��ات نق ��ل بيان ��ات النط ��اق العري�ض
طب ًق ��ا للتحلي�ل�ات ال�سائ ��دة ل ��دى املتخ�ص�ص�ي�ن
عامل ًي ��ا فيعت�ب�ر هذا العق ��د ب�ي�ن  ٢٠٢٠و ٢٠٣٠هو
عق ��د النطاق العري� ��ض لالت�صاالت كم ��ا كان العقد
املا�ض ��ي ه ��و عق ��د املحم ��ول وال�سب ��ب ت�ضاع ��ف
حج ��م البيانات املتبادلة �سنو ًي ��ا ،و�أخريًا �أقول �إن
�ضع ��ف منظومة التج ��ارة الإلكرتونية نتيجة عدم
توف ��ر و�سائل الدفع الإلك�ت�روين املنا�سبة هي �أحد
امل�سبب ��ات الرئي�سة الأخرى يف تعطيل نه�ضة البلد
على امل�ست ��وى االقت�صادي ولرمب ��ا �أمتتة الأنظمة
املالية �سي�ساهم كث�ي ً�را يف حتريك عجلة االقت�صاد
بتفعيل امل�شاريع ال�صناعي ��ة والزراعية والريادية
وقطاع الأعمال وال ��ذي �أ�صبحنا مت�أخرين فيه عن
باق ��ي دول املعم ��ورة وال بد من م�سان ��دة قوية من
كافة القطاعات اخلا�صة واحلكومية لتطوير قطاع
االت�صاالت واملعلومات يف العراق.
ميكنك ��م زيارة املوق ��ع الر�سم ��ي ل�شرك ��ة �آ�سيا�سيل
لالت�صاالت (م�ساهمة خمتلطة):
www.asiacell.com
للتوا�ص ��ل عرب مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي يرجى
التوا�صل عرب الو�صلة:
@AsiacellConnect

����ش���ارع ال���ع�������ش���ار ..ق��ل��ب ال��ب�����ص��رة ال���ت���ج���اري وع���ب���ق ال��ت��اري��خ
 متابعة /املدى

الب�صرة تلك المدينة
المزدهرة ب�أ�سواقها وتجارتها
منذ �أن ت�أ�س�ست العام 14
للهجرة عند الفتح الإ�سالمي
و�إلى وقتنا الحا�ضر باتت
عنوان ًا لالزدهار والنمو
االقت�صادي والتجاري
وال�سياحي بوجود المحطة
االقت�صادية (الع�شار) مركز
الب�صرة التجاري الذي كان
عنوان ًا ل�سكن �أرقى و�أغنى
الأ�سر العريقة ،التي طالما
حافظت على ن�سيجها
الأخالقي واالجتماعي حيث
كانت ت�سكن منطقة الع�شار
ل�سنين طويلة.

التجاوزات

مع ��اون حماف ��ظ الب�ص ��رة لل�ش� ��ؤون
الإدارية معني �ص ��الح احل�س ��ن قال يف
ت�ص ��ريح �ص ��حفي� :إن «التج ��اوزات
الكث�ي�رة يف منطق ��ة الع�ش ��ار �أخف ��ت
مع ��امل املدين ��ة ،و�إن هن ��اك حمل ��ة
كب�ي�رة لرف ��ع التج ��اوزات يف منطق ��ة
الع�ش ��ار ،وترتك ��ز احلمل ��ة حتدي ��د ًا
عل ��ى الب�س ��طيات (اجلنابر) املنت�ش ��رة
ب�ش ��كل كبري وع�ش ��وائي على الأر�صفة
واملب ��اين و�أم ��ام املح ��ال والأ�س ��واق
التجاري ��ة يف الع�ش ��ار ،الت ��ي ت�ؤث ��ر
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف جمي ��ع املح ��ال
و�أماك ��ن التب�ض ��ع ،فللع�ش ��ار قيمت ��ه
اجلمالية والتجارية ،علما �أن الأر�صفة
خم�ص�ص ��ة مل ��رور املواطن�ي�ن ودائم ��ا
نحاول �أن تكون هن ��اك �أماكن منتظمة
للب�سط ��ات واحلمالت م�ستم ��رة لإزالة
كاف ��ة التج ��اوزات يف �س ��وق الع�ش ��ار
ليبق ��ى حمافظ ًا عل ��ى عنوانه اجلمايل
والتج ��اري الذي يق�ص ��ده املتب�ضعون
ب�صورة م�ستمرة».
معامل املدينة

وم ��ن �أه ��م مع ��امل مدين ��ة الع�ش ��ار هو

مقام �أمري امل�ؤمنني (علي ��ه ال�سالم) الذي
يق�ص ��ده ع ��دد كب�ي�ر ج ��د ًا م ��ن الزائري ��ن
وامل�صل�ي�ن حي ��ث ميكث ��ون في ��ه لف�ت�رات
طويل ��ة ويعت�ب�ر كنقط ��ة رئي�س ��ة دالة يف
الع�شار.
كم ��ا تتمي ��ز املدينة بك�ث�رة املقاه ��ي التي
يرتادها املثقفون والأدباء ،ويقول ع�ضو
احت ��اد الأدب ��اء العراقي�ي�ن ال�شاع ��ر كرمي
جخيور� :إن «مقهى الأدباء ت�أ�س�س تقريب ًا
الع ��ام  2003حي ��ث كان ي�ض ��م الأدب ��اء
والكت ��اب واملثقف�ي�ن ،ويعد ملتق ��ى ثقافي ًا
وح�ضاري� � ًا له ��م �أمث ��ال ( كاظ ��م احلجاج،
طال ��ب عب ��د العزيز ،املرح ��وم ح�سني عبد
اللطيف ،خالد ال�سلطان ،وغريهم) ورغم
�أن ��ه يف الع ��ام  2008مت احل�ص ��ول على
(مق ��ر الحت ��اد الأدب ��اء) من قب ��ل حمافظة
الب�ص ��رة يف موق ��ع قري ��ب م ��ن الع�ش ��ار
و�أجاره يدف ��ع من قب ��ل وزارة الثقافة �إال
�أن (املقه ��ى) بق ��ي اىل الآن ملتقى الثقافة
والآداب ،وملتقى للأدباء واملثقفني حيث
تق ��ام فيه جل�س ��ات �صباح كل ي ��وم جمعة
وه ��ي (جل�س ��ات �أدبية وثقافي ��ة متنوعة)
وكنا دوم ًا ال�سيما يف �أيام مهرجان املربد
ن�سع ��ى لنعرف الأدباء الع ��رب على مقهى
الأدباء يف الع�شار وم�شاركتهم اجلل�سات
وتبادل احلوار».

فقدان هوية

�إع����ل���ان��������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

فق��دت مني الهوية الص��ادرة من املديرية
العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية والعائدة
للموظ��ف (حي��در أك��رم فلي��ح) ...يرجى
على من يعثر عليها تس��ليمها إلى جهة
اإلصدار ...مع التقدير.

�سوق الغزل

يق ��ول عل ��ي املياح ��ي �صاحب حمل يف
�س ��وق الغ ��زل� :إن «ه ��ذا ال�س ��وق كان
يف ال�ساب ��ق �سوق� � ًا واح ��د ًا ومنف ��رد ًا
ي�سمى �سوق (هرج) وهو �أكرب �أ�سواق
الع�ش ��ار و�أقدمه ��ا تقريب� � ًا ،ومن ثم مت
ف�صل ��ه لتك ��ون بدايت ��ه (�س ��وق الغزل،
وم ��ن ثم يبد�أ بعده �س ��وق هرج) ،ويف
ال�ساب ��ق كان ��ت الب�ضاع ��ة الت ��ي ت�صل
اىل ه ��ذا ال�س ��وق حملي ��ة حي ��ث ي�ؤتى
بالقما�ش من �أف�ض ��ل املعامل و�أ�شهرها
مثل (معمل الكاظمي ��ة ومعمل الكوت)
فق ��د كان ��ت �آن ��ذاك �صناع ��ة القما� ��ش
حملي ��ة� ،إال �إنها توقفت بعد ذلك ب�سبب
الظروف التي �أملت بالب�صرة كاحلروب
وغريها ،م ��ا �أثر ب�ص ��ورة مبا�شرة يف
ال�س ��وق و�أ�صبحت احلرك ��ة التجارية
هنا معتمدة ب�شكل مبا�شر على القما�ش
امل�ست ��ورد ،وذلك لطبيع ��ة �سوق الغزل
الذي يخت� ��ص ب�صناعة وبي ��ع (�أدوات
ال�صيد ،احلبال� ،شب ��اك ال�صيد ،قما�ش
املظ�ل�ات ،ج ��وادر ال�سي ��ارات ،اخلي ��م
وال�سرادق)».
و�أ�شار املياحي اىل �أن «جائحة كورونا
�أث ��رت ب�صورة كب�ي�رة ج ��د ًا يف حركة

البيع والتب�ض ��ع يف �سوق الغزل حيث
و�صل ت�أثريها بن�سبة  % 60تقريب ًا»،
مبين� � ًا �أن «الب�ضاع ��ة مرتاكم ��ة وتب ��اع
ب�صورة بطيئ ��ة جد ًا ب�سب ��ب اجلائحة
وب�سبب احلظر وارتفاع الدوالر ،لذلك
ن ��رى �أن ال�سوق يب ��دو خالي ًا متام ًا من
املتب�ضع�ي�ن ،وه ��ذا م ��ا �سب ��ب خ�سارة
كبرية للتجار».
�سوق اخل�ضار وال�سمك

ويف �س ��وق (اخل�ض ��ارة) ا�صطحبن ��ا
احلاج �أبو علي يف جولة ،وهو ي�ستذكر
�سن ��وات ق�ضاها يف ه ��ذا ال�سوق الذي
بات �أكرث اكتظاظ ًا بالباعة واملتب�ضعني
وال ��ذي ال ته ��د�أ في ��ه �أ�ص ��وات الباع ��ة
والتج ��ار ،وه ��م يروج ��ون لب�ضاعتهم
من ��ذ �ساع ��ات الفج ��ر وحت ��ى �ساع ��ات
مت�أخرة من الليل يف كل يوم.
و�أ�ش ��ار �أبو عل ��ي اىل �أن «ال�سوق ي�ضم
جمي ��ع �أن ��واع الفاكه ��ة واخل�ضراوات
�سواء امل�ست ��وردة �أو املحلية منها ،كما
�أن هن ��اك فرق� � ًا ب�ي�ن الأ�سعار م ��ن بائع
لآخ ��ر ك ��ي ال ترتاك ��م ب�ضاعت ��ه ،وه ��ذا
ال�سوق له فائدة اقت�صادية كبرية جد ًا».
وتاب ��ع� :إن «هن ��اك �س ��وق ال�سمك الذي
ي�ضم �أنواع الأ�سم ��اك احلية و�أكرث من

فقدان هوية

فق��دت مني الهوية الص��ادرة من املديرية
العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية والعائدة
للموظف (حسنني منديل تومان عباس)...
يرجى على من يعثر عليها تس��ليمها إلى
جهة اإلصدار ...مع التقدير.

يق ��وم ببيع ه ��ذه الأ�سماك ه ��ن الن�ساء
كم ��ا توجد هن ��ا �أماك ��ن خم�ص�صة لبيع
الأ�سم ��اك املجمدة ،وكذل ��ك هناك مكان
خم�ص� ��ص لبي ��ع الروبيان ال ��ذي ي�شهد
�إقب ��ا ًال كب�ي�ر ًا ل�شرائ ��ه ،وي�شه ��د �سوق
ال�سم ��ك يف الع�ش ��ار هذه الأي ��ام حركة
كبرية لبيع ال�سمك فهذا مو�سم ال�صبور
الذي ينتظره النا�س بفارغ ال�صرب رغم
غ�ل�اء ثمن ��ه فكل ع ��ام ويف ه ��ذا الوقت
نالح ��ظ حركة كب�ي�رة يف ه ��ذا ال�سوق
لأن ��ه كم ��ا ي�سمي ��ه (�أه ��ايل الب�ص ��رة)
(مو�س ��م ال�صب ��ور ومت ��ن الباق�ل�اء
اخل�ضراء) (وهذه الأكل ��ة املف�ضلة عند
�أهل الب�صرة خالل هذا املو�سم)» .
�سوق ال�صيادلة

وب�ي�ن �أن «ه ��ذا ال�س ��وق كان قدمي� � ًا
ي�سمى (�س ��وق الهنود و�سوق املغايز)
و�سم ��ي �سابق� � ًا ب�س ��وق الهن ��ود ،لأنه
كان مق ��ر ًا للجالي ��ة الهندية التي كانت
تعم ��ل يف حم ��ال بي ��ع التواب ��ل يف
ال�س ��وق املذكور ،وي�ضم ه ��ذا ال�سوق
حم ��ال بي ��ع املالب� ��س امل�ست ��وردة
والقما�شة والتي �أغلبها تباع باجلملة
يف خم ��ازن كب�ي�رة وحم ��ال ال�صاغ ��ة
(حم ��ال بي ��ع الذه ��ب جمل ��ة ومف ��رد)

وحم ��ال اجلمل ��ة لبي ��ع القرطا�سي ��ة
ب�أنواعها ،وي�شه ��د هذا ال�سوق وجود
�أعداد كب�ي�رة جد ًا م ��ن املتب�ضعني يف
موا�س ��م معين ��ة م ��ن ال�سنة مث ��ل (بدء
العام الدرا�سي اجلديد ،الأعياد� ،شهر
حمرم) حي ��ث تتواجد النا� ��س بكثافة
للت�س ��وق و�ش ��راء املالب� ��س اخلا�ص ��ة
ب ��كل مو�سم ،وبذلك تكم ��ن �أهمية هذه
ال�س ��وق التجاري ��ة ،فهن ��اك الكثري من
املتب�ضع�ي�ن ومن خمتل ��ف املحافظات
وال�سائحني يتواجدون للتب�ضع ومن
�أ�س ��واق وخم ��ازن اجلملة كم ��ا يتفرع
ه ��ذا ال�س ��وق لي�ض ��م عي ��ادات االطباء
وال�صيدليات.
�سوق الداكري

وه ��و م ��ن �أ�س ��واق الع�ش ��ار القدمي ��ة
واملهم ��ة حي ��ث كان م�شه ��ور ًا ببي ��ع
امل�شات ��ل و�أدوات الزراع ��ة ،وفيما بعد
حتول اىل �أ�سواق كبرية جد ًا وخمازن
لبي ��ع (اجلوت وال�سج ��اد واملفرو�شات
وال�شرا�ش ��ف والكارب ��ت واجلل ��د
والنايل ��ون كغط ��اء لأر�ضي ��ة املن ��ازل)
حي ��ث يتم بيعها جملة ومف ��رد كما يقع
يف نهايته �سوق املواد الإن�شائية الذي
له فائدة اقت�صادية كبرية جد ًا.
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الن�ساء العامالت في الجنوب:

ما يزال املجتمع ينظر �إلينا بـ «نظرة دونية»
 حممد �أل عمر

المر�أة �صنو الرجل و�شريكته
في بناء الم�ستقبل والحياة،
ولهذا ف�إن دورها في الحياة
ً
أهمية عن دور
والعمل ال يقل �
الرجل ،بل � َّإن المجتمع بحاجة
�إلى عمل المر�أة ،وال �شك �أن
الإ�سالم جاء ب�إكرام المر�أة
والحفاظ عليها و�صيانتها عن
ذئاب بني الإن�سان.

وتواجه املر�أة يف جنوبي العراق حتديات
مبجال عملها فهي تتحدى املجتمع وتنزل
للمي ��دان رغم الظروف البيئي ��ة والعائلية
املحيط ��ة ،حيث �إن البع�ض م ��ن النا�س ما
ي ��زال يعترب املر�أة الت ��ي تعمل يف ال�سوق
(ام ��ر�أة ذات �سمعة غري جي ��دة) فاملجتمع
ال يتقبل عمل امل ��ر�أة ،رغم �إن هناك الكثري
م ��ن الن�ساء مل ت�ستط ��ع �أن تكمل م�سريتها
وتوقفن عن العم ��ل ب�سبب هذا الأمر ،كما
تروي �إميان �إح ��دى العامالت يف �أ�سواق
حمافظة ذي قار.
وتق ��ول �إمي ��ان وه ��ي �صاحب ��ة �صال ��ون
ن�سائ ��ي (كواف�ي�ر) ،لـ»امل ��دى»� :إن « الأهل
لديه ��م ثق ��ة بالت�أكي ��د عل ��ى ابنته ��م لكنهم
يخافون م ��ن كالم النا�س  ،بع�ض العوائل
كان ��ت �سن ��د ًا لبناتها يف العم ��ل ،فمث ًال �أنا

�شخ�صي ًا مل اهتم بكالم النا�س وجعلت من
دعم عائلت ��ي يل �سبب ًا للنجاح حيث عملت
يف البداية كعامل ��ة يف �إحدى ال�صالونات
الن�سائية وتعلمت مهنة العمل الذي يرتكز
عل ��ى تزيني الن�س ��اء و العرائ� ��س و�أعمال
جتمي ��ل خمتلف ��ة وحت ��ى ت�أج�ي�ر ب ��دالت
العرائ� ��س بعده ��ا قمت بفت ��ح �صالون يف
املن ��زل كان ��ت حماول ��ة من ��ي لال�ستق�ل�ال
بالعم ��ل وتطوي ��ره �أك�ث�ر ،ومتكن ��ت م ��ن
�ضب ��ط املهن ��ة ثم اجته ��ت بع ��د عامني من
العم ��ل املنزيل اىل افتت ��اح �صالون خا�ص
ب ��ي �شخ�صي� � ًا بعدم ��ا �أمتم ��ت الإج ��ازة
ال�صحي ��ة املطلوب ��ة ،والآن �أمل ��ك عامالت
اثن�ي�ن يف ال�صالون ،و�أعمل على تطويره
م�ستقب�ل ً�ا ليك ��ون مرك ��ز جتمي ��ل� ،إال �أن ��ه
يحتاج �إىل خمت�صات يف املجال الطبي».
وتتاب ��ع �إميان حديثها� « ،أعرف الكثري من

الن�ساء التي تعمل يف الأ�سواق فهناك من
متار�س بيع اخل�ضار وال�سمك ،وبع�ضهن
يعملن يف مكات ��ب ا�ستن�ساخ �أو كوزمتك،
كذل ��ك �أع ��رف ن�س ��اء يعمل ��ن يف منازله ��ن
مبهن ��ة خياط ��ة املالب�س وبي ��ع احللويات
واملعجنات».
وتب�ي�ن ال�شابة علياء م ��ن حمافظة مي�سان
لـ»امل ��دى»� ،أن ��ه « يف ع ��ام  2010حينم ��ا
دخلنا نحن كفتيات �إىل املجال االجتماعي
واالحت ��كاك بالرج ��ال يف املحافظ ��ة ق ��د
تعر�ضنا ل�شتى امل�ضايقات من قبل الرجال
ومبختل ��ف الأعمار وبع�ضه ��م �شخ�صيات
كب�ي�رة يف املجتم ��ع حينه ��ا ،الأم ��ر ال ��ذي
�أنه ��ى حي ��اة الكثري من الفتي ��ات املبدعات
بعد �أ�شهر م ��ن دخولهن العامل االجتماعي
الثقايف يف املحافظ ��ة ،خوف ًا مما �شاهدنه
خالل تل ��ك الفرتة حيث رجع ��ن م�سرعات

�إىل بيوته ��ن ومل نعد ن�سم ��ع لهن �أي كلمة
يف املجتمع».
وتتاب ��ع� ،أن « القلي ��ل ج ��د ًا م ��ن الن�س ��اء
يف املحافظ ��ة مم ��ن دخلن باالحت ��كاك مع
الرج ��ال يف مي�س ��ان ع ��ام  2010بق�ي�ن
م�ستمرات حت ��ى الآن ،رغم �أن ح�ضورهن
اقت�صر عل ��ى املهرجانات فقط» ،م�ؤكدة �أن
« �أ�سب ��اب وج ��ود امل�ضايق ��ات والتحر� ��ش
بالن�س ��اء كان يع ��ود �إىل �أن مي�سان منطقة
ع�شائري ��ة وذات طاب ��ع قبل ��ي ،و�إن ّ
تدخل
الطبق ��ات الواعي ��ة يف املحافظ ��ة خ�ل�ال
ال�سن ��وات املا�ضية �ساهم بتوعية املجتمع
و�ض ��رورة تواج ��د امل ��ر�أة يف املجتم ��ع
وكذلك احلد من م�ضايقتها».
يف ه ��ذا الإط ��ار ،تقول م�ست�ش ��ار حمافظ
ذي قار ل�ش�ؤون املر�أة والطفل� ،إن “ واقع
املر�أة يف اجلنوب هو جزء من واقع البلد

ونتيجة حتمية مل ��ا مر به البلد من ظروف
انعك�س ��ت �سلب� � ًا عل ��ى الأ�س ��رة وامل ��ر�أة
حتديد ًا وقد وج ��دت نف�سها �أمام حتديات
كب�ي�رة منها كونها متعلمة وترغب ب�إثبات
ذاته ��ا وم�شاركة الرجل يف بن ��اء املجتمع
والبلد ،ومنه ��ا غري املتعلمة التي �أجربتها
الظ ��روف االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
على البح ��ث عن فر�صة عم ��ل ت�ساعد فيها
وت�ساه ��م يف �إعال ��ة �أ�سرته ��ا وانت�شاله ��م
م ��ن الفق ��ر والع ��وز م ��ن هن ��ا كان للن�ساء
جت ��ارب كث�ي�رة يف اجلنوب حتدي ��د ًا يف
هذا املجال”.
وت�ضي ��ف ال�شمري يف حدي ��ث لـ”املدى”،
“ لق ��د جل�أن الكثري م ��ن الن�ساء �إىل فتح
م�شاري ��ع متع ��ددة وتعلم امله ��ارات لإتقان
العم ��ل واكت�س ��اب اخل�ب�رة لأن العمل يف
املجال احلر وال�سوق بحاجة �إىل مهارات

خا�صة م ��ن هذه امل�شاريع الت ��ي قامت بها
بع� ��ض الفتيات والن�س ��اء يف اجلنوب هو
م�شروع �إعداد امل�أكوالت املنزلية وحمالت
الزه ��ور ،وهن ��اك م ��ن كان له ��ن خط ��وة
متقدمة باملدار�س الأهلية التي حتتاج �إىل
ر�ؤو� ��س �أموال ،كذلك فتح مكتب لل�سياحة
وال�سفر ،حيث الحظنا �أن بع�ض ال�شابات
لديهن مث ��ل هذا التوجه ،ف�ض ًال عن عملهن
كمندوبات ل�شركات بي ��ع وترويج وهناك
الكثري م ��ن امل�شاريع مثل الأعمال اليدوية
وامل�شاركة يف البازارات”.
وتتابع “ لكن تبقى هذه امل�شاريع ب�سيطة
وال تتواف ��ق مع طم ��وح امل ��ر�أة اجلنوبية
خا�ص ��ة والعراقية ب�شكل عام ،وال تتوافق
�أي�ض� � ًا م ��ع حاج ��ة �س ��وق العم ��ل لوج ��ود
معرق�ل�ات كث�ي�رة من ه ��ذه املعرق�ل�ات �إن
�س ��وق العمل يف املحافظة ل ��ه خ�صو�صية
يف االحتياج قد ال تتنا�سب مع نوع املنتج
ومن الأ�سباب الأخرى �إن الدولة ال متتلك
ر�ؤي ��ة وال نية حقيقي ��ة لتمكني امل ��ر�أة من
خالل و�ضع احللول وتنفيذ برامج خا�صة
و�إن�ش ��اء برام ��ج خا�ص ��ة لت�أهي ��ل ومتكني
املر�أة بالرغ ��م من كل االتفاقي ��ات الدولية
الت ��ي وق ��ع عليه ��ا الع ��راق مب ��ا يخ� ��ص
امل�س ��اواة ومتك�ي�ن امل ��ر�أة ومنه ��ا الق ��رار
الأممي .“ 1325
وت�ؤك ��د ال�شم ��ري �أن “ زج امل ��ر�أة يف
�س ��وق العم ��ل من خ�ل�ال قرو� ��ض مي�سرة
ذات فائ ��دة رمزية هذه ه ��ي بع�ض الأمور
الب�سيطة التي م ��ن املمكن �أن جتعل املر�أة
تقب ��ل على العمل وتن ��زل �إىل �سوق العمل
ب�ش ��كل قوي وبطموح كبري” ،مبينة �أنه “
توجد الكثري م ��ن املعرقالت منها الروتني
والتعقي ��دات التي متر به ��ا املر�أة يف حال
احل�ص ��ول عل ��ى �أي موافقة عل ��ى م�شروع
معني خ�ل�ال مراجعته ��ا للدوائ ��ر� ،إ�ضافة
�إىل ُندرة فر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص
وع ��دم ثقة الأه ��ايل �أي�ض� � ًا ب ��ه ل�صعوبته
جمتمعي ًا”.
وتته ��م ال�شم ��ري احلكوم ��ات بــ”انع ��دام
الر�ؤي ��ة اجل ��ادة لت�أهيل امل ��ر�أة ومتكينها

ل ��ذا ن ��رى �أن رغب ��ة الأغل ��ب يف التعي�ي�ن
وفر� ��ص العم ��ل تك ��ون حكومي ��ة وه ��ذا
التكال ��ب يف املطالبات بالتعيني احلكومي
ي�أت ��ي للأ�سب ��اب التي ذكرناه ��ا ،ف�ض ًال عن
قل ��ة اال�ستثم ��ار حت ��ى �أ�صب ��ح تره�ل ً�ا يف
م�ؤ�س�سات الدول ��ة ب�سبب كرثة التعيينات
الت ��ي ه ��ي نتيج ��ة توافق ��ات �سيا�سي ��ة
وحما�ص�صاتي ��ة وكل ح ��زب يُر�ض ��ي
جمه ��وره بفر�ص العمل قد تكون هي عبئ
على الدولة ولك ��ن الأ�سباب ال�سيا�سية لها
�أثر كبري جد ًا”.
وتلف ��ت ال�شم ��ري �إىل �أن ��ه “ال يوجد بعد
نظ ��ر ل ��دى احلكوم ��ات املتعاقب ��ة �س ��واء
كان ��ت حملي ��ة �أو مركزي ��ة لأهمي ��ة نزول
امل ��ر�أة ل�سوق العم ��ل” ،م�ضيف ��ة �أنه “يف
ال ��دول املج ��اورة يالحظ �أن امل ��ر�أة خطت
خط ��وات كثرية يف هذا املج ��ال ..املر�أة ال
تعمل لأجل التم ��رد �أو احلاجة �إمنا املر�أة
الآن يف الدول الأخ ��رى لها ب�صمة خا�صة
ولديه ��ا طاقات معين ��ة فاملر�أة له ��ا قدرات
معين ��ة كم ��ا �أن الرج ��ل ل ��ه ق ��درات معينة
فكل منهم ��ا ي�ساهم ببن ��اء جمتمعه وبلده
بطريقته وفكره اخلا�ص”.
وتب�ي�ن م�ست�ش ��ارة حماف ��ظ ذي ق ��ار� ،أن
“ اال�ستثم ��ار الأك�ب�ر يف كل دول الع ��امل
اليوم ه ��و ا�ستثمار امل ��وارد الب�شرية عرب
بن ��اء الإن�س ��ان قبل الأوط ��ان لأن الإن�سان
هو ال ��ذي يبني الوطن ،وعلين ��ا ا�ستثمار
طاق ��ات الن�س ��اء ،امل ��ر�أة العراقي ��ة كان ��ت
�سباق ��ة ويف الري ��ادة بالعم ��ل وم�شه ��ود
له ��ا ك�أول وزي ��رة و�أول قا�ضي ��ة وطبيب ��ة
وكانت �سباقة بالعم ��ل يف الوطن العربي
فيما �سبق من العقود “ ،مقرتحة “ �إن�شاء
مرك ��ز حكوم ��ي خا� ��ص يف كل حمافظ ��ة،
ولي� ��س منظم ��ة جمتم ��ع م ��دين لت�أهي ��ل
ومتك�ي�ن امل ��ر�أة و�إعدادها ب�ش ��كل �صحيح
وه ��ذا املرك ��ز ميك ��ن �أن يك ��ون ل ��ه منت ��ج
مهن ��ي وفكري كبري يق ��وم بت�أهيل الن�ساء
ويح ��ل الكثري من م�شاكله ��ن وهو معمول
فيه بالعديد من البلدان كم�صر والإمارات
وغريها “.

ي�ضعها الأهايل من دون �أي موافقات �أو معايري

ال��م��ط��ب��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ..ف��و���ض��ى ي��ع��ززه��ا ت��ك��ا���س��ل ال�����س��ل��ط��ات
�إخال�ص داود

ّ
هز ر�أ�سه وهو يقول في تح�سر:
«�سنتان و�أنا اتحا�شى مطب ًا
�صناعي ًا من الطابوق واال�سمنت،
و�ضعه �أحد ابناء منطقتنا
في ال�شارع الم�ؤدي ل�سكني،
وال�سبب بب�ساطة �أنه يخاف
على �أطفاله ،الذين يلعبون في
ال�شارع وال ي�ستطيع ال�سيطرة
ً
قائال :ا�ضطر
عليهم» ،وي�ضيف
لقطع م�سافة �أبعد للو�صول الى
بيتي ،خوف ًا على �سيارتي التي
تهتز كـ(خرخا�شة طفل) حين
عبوري على المطب.

لفت االنتباه!

كان منهم «فرا�س حم ��ود» �شاب من �أهايل
منطقة الغدير ،الذي حت ��دث عن الأ�سباب
الت ��ي تدف ��ع بع� ��ض املواطن�ي�ن لو�ض ��ع
املطب ��ات قائ�ل ً�ا :ي�ض ��ع �أ�صح ��اب املحالت
واحل ��رف املطب ��ات ال�صناعي ��ة لإجب ��ار
�سائقي املركبات على �إبطاء ال�سرعة بهدف
لفت انتباههم ،وهو نوع من الرتويج على
ح�ساب املمتلكات العامة واملواطن.
و�أ�ض ��اف ،وي�ضعه ��ا �أ�صح ��اب الأ�س ��واق
التجاري ��ة م ��ن �أج ��ل ت�أم�ي�ن الطري ��ق
للأطف ��ال الذي ��ن يت�سوقون منه ��م ،ومنها
م ��ن ق ��ام ب�إن�شائه ��ا الأهايل �أم ��ام منازلهم
بطريق ��ة ع�شوائي ��ة خوف� � ًا عل ��ى �أوالدهم
م ��ن ال�سيارات امل ��ارة ،وي�ستخدم ��ون �إما
الإ�سمنت والطابوق �أو و�ضع كتلة طينية
�أو حفر ال�ش ��ارع املعبّد ،فت�ؤدي اىل ت�سكر
وت�صدع التبليط وهذا ي�ؤدي مل�شاكل للذي
ي�سري راج ًال �أو �سائق ًا لتجمع املياه الآ�سنة
وحتفر الطريق فتجعل ال�سيارة ترجت.
�ضعف تطبيق القانون

ويتاب ��ع جا�س ��م فره ��ود �سائ ��ق تك�س ��ي
«�سايبا» خم�سيني العمر ،قائ ًال :مل ن�شتكِ ،
لأنن ��ا ن ��رى �أن ��ه ال ج ��دوى م ��ن ال�شكوى،
وكذل ��ك مل ن�سم ��ع �شخ�ص ا�شتك ��ى وحُ لت
م�شكلت ��ه من قبل اجلهات امل�س�ؤولة ،ولكن
�أه ��ايل املنطقة ذهب ��وا اليه �أك�ث�ر من مرة
و�أقنعوه بخف�ض ارتفاع املطب».
ظاه ��رة املطبات ال�صناعي ��ة ،التي ي�ضعها
الأه ��ايل يف الأف ��رع جم ��اور منازلهم ،من
الظواه ��ر ال�سلبي ��ة املنت�ش ��رة يف �أغل ��ب
حمافظ ��ات الع ��راق ،وتع ��د �سبب� � ًا �آخ ��ر
للح ��وادث ،كم ��ا تعرقل �س�ي�ر املركبات �أو
تلح ��ق ال�ض ��رر به ��ا ،ملخالفته ��ا ل�ش ��روط
ال�سالمة املروري ��ة واملوا�صفات القيا�سية
لو�ضع املطبات يف ال�شوارع.
يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء ا�شتك ��ى ع ��دد كب�ي�ر
من املواطنني م ��ن الذين التقته ��م «املدى»
م ��ن ظاه ��رة املطب ��ات ال�صناعي ��ة ،الت ��ي
ي�ضعها �سكان املناط ��ق واملحال التجارية
واحلرفي ��ة �س ��واء يف ال�ش ��وارع الرئي�سة
�أو الفرعية.

للحوادث و�إحلاق ال�ضرر باملركبات.
وع ��ن منافع وم�ض ��ار املطب ��ات ال�صناعية
يقول علي فا�ضل �سائ ��ق مركبة من �أهايل
احل�سينية :املط ��ب ال�صناعي نافع عندما
ال يك ��ون كب�ي�ر ًا وانخفا�ض ��ه تدريج ��ي،
وكذل ��ك �إال يك ��ون �شكلها عمودي� � ًا فت�ؤدي
اىل ك�س ��ر �إط ��ارات ال�سي ��ارة ،خ�صو�ص� � ًا
الت ��ي ُنفاج�أ به ��ا يف ال�شوارع لعدم وجود
�إ�شارات تنبيهية �أو ع ��دم تلوين املطبات،
ف�ل�ا ي�ستطيع ال�سائق تقليل �سرعته ب�شكل
تدريجي � ،أو ت�شغيل �أ�ضواء االنتظار يف
ال�سيارة فرتتطم ب ��ه ال�سيارة التي خلفه،
ولك ��ن ال ننك ��ر فوائده ��ا خ�صو�ص� � ًا �أمام
املدار� ��س واملجمع ��ات التجاري ��ة ونح ��ن
ن�سم ��ع بارتف ��اع �أع ��داد ح ��وادث الده�س
ب�سب ��ب ال�سرع ��ة اجلنونية عن ��د املرهقني
وال�شباب.
ويقول �سع ��د ال�شريفي �سائ ��ق تك�سي من
�أه ��ايل حي العام ��ل :املطب ��ات التي تكون
م�سافاته ��ا متقاربة � ،إح ��دى امل�شاكل التي
نع ��اين منها واعتق ��د �أنها و�ضع ��ت ب�شكل
ع�شوائ ��ي كم ��ا الحظن ��ا �أن هن ��اك مطبات
تو�ضع ثم يتم رفعها ،لكرثة �شكوى النا�س
لأنه ��ا �ضارة �أك�ث�ر ماهي نافع ��ة وتت�سبب
بح ��وادث وهذا ي ��دل على ع ��دم التخطيط
ال�صحيح .
و�أ�ض ��اف ،وكذل ��ك هن ��اك م�شكل ��ة �أخ ��رى
وهي ن ��زول م�ستوى بع�ض املنهوالت عن
املطلوب والت ��ي ت�شكل خط ��ر ًا كبري ًا على
الأهايل واملركبات

م ��ن اجله ��ة القانوني ��ة ذك ��ر املحام ��ي
�أحم ��د حم�سن لـ»امل ��دى» عقوب ��ة املت�سبب
بالفو�ض ��ى والتخري ��ب قائ�ل ً�ا� :إن امل ��ادة
 197من قانون العقوب ��ات العراقي ل�سنة
 ،1969عاقبت بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد
�أو امل�ؤق ��ت كل من خرب �أو ه ��دم �أو �أتلف
�أو �أ�ض ��ر �ض ��رر ًا بليغ� � ًا وعم ��د ًا املمتلكات
واملراف ��ق العام ��ة واملب ��اين واملن�ش� ��آت
احلكومية.
وتاب ��ع حم�س ��ن ،ويُحك ��م عل ��ى اجل ��اين
بدف ��ع قيمة ال�ش ��يء الذي خرب ��ه �أو هدمه
�أو �أتلف ��ه �أو �أ�ض ��ر ب ��ه ،ولك ��ن وكم ��ا يقال
«م ��ن �أمن العق ��اب �أ�س ��اء الأدب» فقد �أ�سهم
�ضعف تطبيق القان ��ون والتهاون من قبل
امل�س�ؤول�ي�ن املحلي�ي�ن يف حمافظة كربالء
 ،يف التج ��اوز عل ��ى املمتل ��كات العام ��ة
والتمادي على حق ��وق املواطنني وت�سبب
يف �إت�ل�اف �سياراتهم ،فل ��م ن�سمع يوما �أن
بلدي ��ة كربالء فر�ض ��ت غرامة على مواطن
لأنه قام بحف ��ر �شارع تبلي ��ط! ،وهذا يدل
على التكا�س ��ل الوا�ضح للواجبات املناطة
بهم.
وبينّ املحام ��ي حم�سن ،كذل ��ك هناك فقرة
القان ��ون وه ��ي «�أن الإ�ض ��رار التي تلحق
بالأماك ��ن العام ��ة يك ��ون تقدي ��ر ذل ��ك �أمر
م�ت�روك لتقدي ��ر حمكم ��ة املو�ض ��وع» تعد

�سبب �أخر يف عدم تطبيق القانون ب�شكله
ال�صحيح.
م ��ن جانبه ،ق ��ال م�س� ��ؤول �إع�ل�ام مديرية
م ��رور كربالء ريا�ض احلمداين لـ»املدى»:
لي� ��س لدين ��ا معلوم ��ات عن الغرام ��ة التي
تفر� ��ض عل ��ى املتجاوزي ��ن لأنه ��ا م ��ن
اخت�صا� ��ص مديري ��ة البلدي ��ة والط ��رق
واجل�سور يف الطرق اخلارجية.
وحت ��ى املطبات ال�صناعية كثري منها متت
�إزالتها من قبل البلدية يف الوقت احلا�ضر
لأنها غ�ي�ر جمدية وفيها ت�أث�ي�ر اقت�صادي
على املجتمع ما عدا ال�ضروري منها.
وي�ضيف ،احلمداين ،تقوم مديرية املرور
�شعبة �ش�ؤون ال�سري بالتن�سيق مع مديرية
البلدي ��ة �شعبة هند�سة امل ��رور التابعة لهم
ليتم اختي ��ار املطب من قبلهم للمكان الذي
يحت ��اج �إىل مطب �أو من خ�ل�ال خمتار �أو
وجهاء املنطقة يقدم ��ون طلب اىل البلدية
�أو امل ��رور ويت ��م بعد ذل ��ك توج ��ه اللجنة
املعني ��ة �أع�ل�اه من قب ��ل املديريت�ي�ن �أعاله
لغر� ��ض مالحظ ��ة الطلب هل يحت ��اج �أم ال
وبعده ��ا يتم اتخ ��اذ القرار وينف ��ذ ح�صر ًا
من قبل البلدية.
و�أو�ضح م�س�ؤول �شعبة البيئة يف مديرية
بلدية كربالء حازم حممد ح�سني :قانوني ًا
و�ض ��ع املطب ��ات م ��ن اخت�صا� ��ص �شعب ��ة
هند�سة امل ��رور ،ويتم و�ض ��ع املطبات من

قواعد ومعايير عامة

قب ��ل جلن ��ة م ��ن هند�س ��ة امل ��رور التابع ��ة
ملديريتن ��ا بالتن�سي ��ق م ��ع مديري ��ة مرور
كربالء و�إج ��راء ك�شف م�ش�ت�رك للموافقة
على ن�ص ��ب املطب ،وخالف ًا له ��ذا الإجراء
فجمي ��ع املطبات التي تو�ضع غري قانونية
وتعد جتاوزات على املمتلكات العامة.
املطبات ال�صناعية منافع و�أخطار
و�ضعت املطب ��ات ال�صناعية ل�ضبط حركة

ال�س�ي�ر ل�سالم ��ة الأف ��راد و�إجب ��ار �سائقي
املركبات عل ��ى تخفيف �سرعته ��م ،لذا تعد
�إح ��دى طرق الأم ��ن وال�سالم ��ة الناجحة،
�أم ��ا يف ح ��ال افتقاره ��ا للأ�س� ��س العلمية
املدرو�س ��ة واملوا�صف ��ات ال�صحيحة ،مثل
امل ��كان ،االرتف ��اع ،ودرجة مي ��ل وانحدار
املط ��ب ،واللوح ��ات الإر�شادي ��ة ،ت�صب ��ح
م�ضاره ��ا �أك�ث�ر م ��ن نفعه ��ا و�سبب� � ًا �آخ ��ر

بدوره ��ا بين ��ت ،م�س� ��ؤول �إع�ل�ام ط ��رق
وج�سور كرب�ل�اء املقد�س ��ة خرييّة حممد:
املطب ��ات مطلوب ��ة يف بع� ��ض ال�ش ��وارع
الت ��ي تتطل ��ب تخفي ��ف ال�سرع ��ة وتك ��ون
م�أهولة بال�سكان ،وح�س ��ب قانون الطرق
رق ��م (� )35سن ��ة(  )2002الي�سمح بو�ضع
املطب ��ات على الط ��رق اخلارجية التي هي
�ضمن م�س�ؤوليتنا ك ��ون ال�سرع عالية مما
ي�سبب حوادث مروريه مميته.
و�أو�ضح ��ت حمم ��د ،فال يُعقل مث�ل ً�ا و�ضع
املط ��ب عل ��ى �ش ��ارع دويل وذل ��ك لأن مثل
هذا ال�ش ��ارع �أ�ص�ل ً�ا خم�ص� ��ص لل�سرعات
العالي ��ة� ،إم ��ا و�ضع املطب ��ات داخل حدود
البلدية فهي من م�س�ؤولية البلدية ح�صر ًا.
اىل ذل ��ك قال ريا�ض احلمداين :هناك عدة
تدابري وقائية و�ضوابط مرورية يجب �أن

تالزم جميع املطبات منها منبهات �أر�ضية
وه ��ذا ما معمول ب ��ه يف دول العامل ومنها
و�ضع �شاخ�صة ار�شادية يف مكان وا�ضح
ومك�ش ��وف عل ��ى املط ��ب نف�س ��ه ،وو�ض ��ع
عاك�س ��ات �أر�ضي ��ة عل ��ى املط ��ب ،وو�ض ��ع
العالم ��ات الأر�ضي ��ة اخلا�ص ��ة ،وو�ض ��ع
م�صابيح �إن ��ارة متتابعة ،ومن ال�ضروري
�أن تكون تدريجية خفيفة.
وب�ي�ن احلم ��داين ،ولك ��ن بع ��د خ�س ��ارة
البلدي ��ة لكث�ي�ر م ��ن الأم ��وال ح ��ول
�ش ��راء املطب ��ات اال�صطناعي ��ة اجلاه ��زة
وا�ستهالكها ب�ش ��كل �سريع ارت�أت املديرية
�أع�ل�اه ا�ستخ ��دام اال�سفل ��ت ب ��د ًال عنه ��ا
ويك ��ون �شكله ��ا ان�سياب ��ي ب�ش ��كل ي�سه ��ل
االجتياز ويقلل اخل�سائر.
عيوب في بداية العمل

ويق ��ول عبا� ��س ريا� ��ض م ��ن �أه ��ايل ح ��ي
احل ��ر :بع� ��ض ال�ش ��وارع يتخلله ��ا عيوب
من ��ذ بداية العم ��ل بها ت� ��ؤدي اىل حوادث
مروري ��ة وتكب ��د املواطن خ�سائ ��ر مادية،
فم ��ن البديهي ��ات مث�ل�ا ان يك ��ون م�ستوى
«املنه ��والت» م ��وزاي مل�ست ��وى ال�ش ��ارع
ولكن جند الكثري من «منهوالت» املجاري
�أم ��ا مرتفع ��ة ع ��ن م�ست ��وى ال�ش ��ارع او
منخف�ض ��ة ،فكيف ميكن تطبيق البديهيات
يف حياتنا الع�شوائية تلك؟.
وع ��ن �أرتف ��اع وانخفا� ��ض «منه ��والت»
املجاري �أو�ضح لنا احلم ��داين� ،إن و�ضع
املنه ��والت ه ��و م ��ن اخت�صا� ��ص اجله ��ة
املنف ��ذة للم�ش ��روع وال�سبب ه ��و تلك�ؤ �أو
ت�سلي ��م العمل قب ��ل �إكماله لأنه ��ا يجب �أن
تكون بنف� ��س م�ست ��وى الإ�سفلت اخلا�ص
بالطريق.
�إن ال�سب ��ب الرئي�س عند �إن�ش ��اء �أي مطب
�س ��واء الكيف ��ي �أو ال�صناع ��ي لتخفي ��ف
ال�سرع ��ات العالي ��ة للمركب ��ات وملن ��ع
احل ��وادث املختلفة كالده�س واال�صطدام،
وعليه فامل�شكل ��ة ال تتعلق بحاجة املواطن
للمطبات بقدر تعلقها بالتزام ذات العالقة
بو�ضع مطبات مبوا�صفات عاملية حلماية
�أه ��ايل املناطق وامل�ش ��اة وتنظي ��م املرور
و�إجب ��ار �سائق ��ي املركب ��ات عل ��ى �إبط ��اء
�سرعته ��م ،ل�ضم ��ان �أق ��ل اخل�سائ ��ر يف
الأرواح واملمتل ��كات ،وحل�ي�ن �إنف ��اذ هذه
اخلط ��ط املدرج ��ة عل ��ى �أوراق القوان�ي�ن
العراقية منذ �سن�ي�ن وتطبيقها على �أر�ض
الواقع يبقى الو�ضع على ما هو عليه!

رياضة

العدد ( )4914ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )4ني�سان 2021

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

العمومية تتجه للت�صويت على نظام  2017و�إلغاء �شرط التثنية

 م ��ؤت��م��ر ب��اب��ل ي��ر���س��م خ��ارط��ة ط��ري��ق ان��ت��خ��اب��ات ات��ح��اد ال��ك��رة 2021

 بغداد  /حيدر مدلول

الف ��رات الأو�س ��ط والغربي ��ة واجلنوبي ��ة
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان و�إج ��راء انتخاباته ��ا
بع ��د انتخاب ��ات املكتب التنفي ��ذي لالحتاد
وال�سيم ��ا �إنها ح�صلت على متديد يف فرتة
عملها ملدة ع ��ام واحد فقط من قبل االحتاد
الدويل لكرة القدم.

يحت�ضن فن ��دق روتانا باب ��ل يف العا�صمة
بغ ��داد ،يف ال�ساعة العا�ش ��رة �صباح اليوم
الأح ��د املواف ��ق الراب ��ع م ��ن �شه ��ر ني�سان
اجل ��اري ،امل�ؤمت ��ر اال�ستثنائ ��ي بح�ض ��ور
جميع �أع�ض ��اء اجلمعية العمومية لالحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم البال ��غ عدده ��ا 56
ميثلون �أندية الدرج ��ة املمتازة لكرة القدم
و�أندية الدرجة االوىل لكرة القدم للمو�سم
 2019-2018واالحت ��ادات الفرعي ��ة يف
املحافظ ��ات الف ��رات الأو�س ��ط واجلنوبية
والغربي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان ورواب ��ط
الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن واحل� � ّكام بح�ض ��ور
اللبن ��اين ك ��رمي عبد الل ��ه حي ��در والكندي
روب ��رت �صباح ممثل ��ي االحتادين الدويل
والآ�سيوي لكرة القدم.

اجتماعات بابل

اعتماد نظام 2011

واعتم ��د االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
النظ ��ام الأ�سا�سي لع ��ام  2011بخ�صو�ص
جدول �أعم ��ال امل�ؤمتر اال�ستثنائي لالحتاد
العراق ��ي لكرة الق ��دم ال ��ذي �سيتواجد فيه
ممثلو �أندي ��ة الدرجة املمت ��ازة لكرة القدم
ملو�س ��م  2019-2018البالغ ��ة عدده ��ا 20
فريق� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظات
(ال�شرط ��ة والق ��وة اجلوي ��ة وال ��زوراء
والنف ��ط ونف ��ط مي�س ��ان والك ��رخ ونف ��ط
الو�سط و�أمانة بغداد واحلدود والكهرباء
و�أربي ��ل والنج ��ف والطلب ��ة والديواني ��ة
ونف ��ط الب�ص ��رة وال�صناع ��ات الكهربائية
وامليناء وال�سم ��اوة والبحري واحل�سني)
وممثل ��و فري ��ق الدرج ��ة الأوىل لك ��رة
الق ��دم البالغ ��ة عدده ��ا  15فريق� � ًا (زاخ ��و
والرم ��ادي وال�صناع ��ة والكوف ��ة و�س ��وق
ال�شي ��وخ واجلن�سي ��ة ومي�س ��ان و�سامراء
وكرب�ل�اء وامل�ص ��ايف والقا�س ��م والك ��وت
واالنبار وبرايتي وغ ��از ال�شمال) وممثلو
االحت ��ادات الفرعي ��ة البالغ ��ة عدده ��ا 18
(باب ��ل وكرب�ل�اء والنج ��ف والقاد�سي ��ة
واملثن ��ى ومي�س ��ان ووا�س ��ط والب�ص ��رة
و�ص�ل�اح الدين والأنبار ودي ��اىل ونينوى
وكرك ��وك وال�سليماني ��ة وده ��وك و�أربي ��ل
وذي ق ��ار وحلبج ��ة) وممثل ��ي رواب ��ط
املدرب�ي�ن والالعب�ي�ن واحل ��كام ملناق�ش ��ة
العدي ��د من املوا�ضيع الت ��ي �ستطرح خالل

�سعيد لـ (

امل�ؤمتر اال�ستثنائ ��ي اىل جانب الت�صويت
عل ��ى النظ ��ام الأ�سا�س ��ي ال ��ذي �سيمه ��د
الطري ��ق نح ��و �إج ��راء انتخاب ��ات مكت ��ب
تنفيذي يف نهاية �شهر حزيران املقبل يقود
الكرة العراقية ملدة �أربع �سنوات مقبلة يف
اال�ستحقاق ��ات املحلي ��ة واخلارجي ��ة التي
تنتظره خالل الفرتة املقبلة.
�إلغاء التثنية

وق ��ال غالب الزاملي ،ممث ��ل نادي ال�شرطة
الريا�ض ��ي يف امل�ؤمت ��ر اال�ستثنائ ��ي� ،أن
غالبي ��ة اجلمعي ��ة العمومي ��ة يف االحت ��اد
العراق ��ي لكرة القدم تتج ��ه اىل الت�صويت
ليكون النظام اال�سا�سي لعام  2017النظام
املعتمد الجراء انتخابات املكتب التنفيذي
اجلديد الذي يتكون من  13ع�ضو ًا مبا فيه
من�ص ��ب الرئي� ��س ونائبي ��ه الأول والثاين
واملمثل ��ة الن�سوي ��ة ال ��ذي مت �إق ��راره م ��ن
قب ��ل حمكم ��ة التحكي ��م الريا�ض ��ي الدولية
(كا� ��س) مع �إجراء عدد م ��ن التغيريات فيه
ويق ��ف يف مقدمتها �إلغاء �شرط التثنية يف
جمي ��ع املنا�صب ،و�إج ��راء االنتخابات يف
غ�ض ��ون �شهرين فقط بد ًال م ��ن �ستة �أ�شهر،
كم ��ا هو ّ
مو�ض ��ح يف �إحدى فقرات ��ه  ،علما

�أن ��ه مت ح�ص ��ول املوافق ��ة الر�سمي ��ة عل ��ى
التقريرين الإداري واملايل يف حني النظام
الأ�سا�س ��ي لع ��ام  2021و�ص ��ل ع ��ن طريق
الربي ��د االلك�ت�روين اىل �أع�ض ��اء اجلمعية
العمومي ��ة ومل تتم مناق�شته يف �أي م�ؤمتر
خ�ل�ال الف�ت�رة ال�سابق ��ة ومل يت ��م تعدي ��ل
فقراته الذي تريد الهيئة التطبيعية باحتاد
ك ��رة الق ��دم متريره م ��ن خ�ل�ال الت�صويت
ال ��ذي �سيح�صل فيه ت�أخ�ي�ر يف عدم �إجراء
االنتخاب ��ات يف الوق ��ت املحدد ل ��ه من قبل
االحتاد الدويل لكرة القدم.
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي يف ت�صري ��ح خ� ��ص به
(املدى) � :إنن ��ا طلبنا من ممثلي االحتادين
ال ��دويل والآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم خ�ل�ال
االجتماع الذي عقد ظهر �أول �أم�س اجلمعة
يف فن ��دق روتان ��ا بابل م ��ع ممثل ��ي �أندية
الدرج ��ة املمت ��ازة لك ��رة الق ��دم الع�شري ��ن
ت�شكيل جلن ��ة انتخابية وجلن ��ة ا�ستئناف
حمايدت�ي�ن و�شفافت�ي�ن يف العم ��ل ت�ضمّان
ع ��دد ًا من الق�ض ��اة واخلرباء الذي ��ن �سيتم
ت�شكيله ��ا والت�صوي ��ت عليه ��ا م ��ن قب ��ل
اجلمعي ��ة العمومي ��ة خ�ل�ال ذل ��ك امل�ؤمت ��ر
ك ��ي ت�شرف ��ان ب�ش ��كل مبا�شر عل ��ى العملية
االنتخابي ��ة بد ًال من الهيئ ��ة التطبيعية يف

احت ��اد ك ��رة الق ��دم الذي عه ��د �إليه ��ا الفيفا
امل�س�ؤولية الكاملة لإجراء تلك االنتخابات
يف موع ��د يوم الثالثني م ��ن �شهر حزيران
وه ��و املوعد النهائي الذي ال ميكن التخ ّلي
عنه ب�صورة مطلقة.
وتاب ��ع غالب يف كالم ��ه �:إن عمل اللجنتني
املذكورتني �أعاله يف فرتة زمنية �ست�ستمر
مل ��دة �ستة �أ�شه ��ر عل ��ى الأقل بع ��د انتخاب
مكت ��ب تنفي ��ذي جدي ��د لالحت ��اد العراق ��ي
لكرة القدم من �أجل النظر يف االعرتا�ضات
الت ��ي �ستقدم اليهما ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن رابطة
احلكام �ستج ��ري انتخاباتها بعد امل�صادقة
عل ��ى نظامه ��ا الداخل ��ي م ��ن �أج ��ل اختيار
�شخ�صية جدي ��دة بد ًال م ��ن املرحوم طارق
�أحم ��د ورابط ��ة الالعب�ي�ن م ��ازال يرت�أ�سها
يون� ��س حمم ��ود ممثله ��ا ال�شرع ��ي يف
االنتخاب ��ات ورابطة املدرب�ي�ن ممثل عنها
مدرب منتخ ��ب ال�شباب لكرة القدم قحطان
جثري.
و�أ�شار ممثل نادي ال�شرطة لكرة القدم اىل
�أن ر�أي االغلبي ��ة يف اجلمعي ��ة العمومي ��ة
تتج ��ه اىل ت�أجي ��ل املناق�ش ��ة والتعدي ��ل
وامل�صادق ��ة عل ��ى النظ ��ام الأ�سا�س ��ي
لالحت ��ادات الفرعي ��ة يف حمافظ ��ات

وعق ��د اللبن ��اين ك ��رمي عب ��د الل ��ه حي ��در
والكندي روبرت �صباح ممثلي االحتادين
ال ��دويل والآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم خ�ل�ال
يوم ��ي اجلمعة وال�سبت ثالث ��ة اجتماعات
ت�شاوري ��ة بح�ضور املهند�س حممد فرحان
�أم�ي�ن �سر الهيئ ��ة التطبيعية يف احتاد كرة
الق ��دم بفن ��دق روتان ��ا باب ��ل يف العا�صمة
بغداد م ��ع ممثلي �أندي ��ة الدرج ��ة املمتازة
للمو�س ��م  2019-2018وكذلك مع ممثلي
�أندية الدرجة االوىل لكرة القدم يف املو�سم
ذات ��ه وم ��ع ممثل ��ي االحت ��ادات الفرعي ��ة
مبحافظ ��ات الف ��رات الأو�س ��ط والغربي ��ة
واجلنوبي ��ة و�أقلي ��م كرد�ست ��ان بن ��ا ًء على
ماج ��اء يف ر�سالة االحت ��اد اال�سيوي لكرة
الق ��دم حي ��ث مت اال�ستم ��اع اىل وجه ��ات
النظ ��ر املختلف ��ة واملقرتح ��ات اخلا�ص ��ة
الت ��ي مت طرحه ��ا من قبل ممثل ��ي اجلمعية
العمومي ��ة لالحت ��اد العراق ��ي لك ��رة القدم
يف خمتلف الق�ضاي ��ا والفقرات يف النظام
اال�سا�س ��ي قبل موعد امل�ؤمت ��ر اال�ستثنائي
املزمع انعق ��اده اليوم الأح ��د ب�شكل ي�ؤدّي
اىل �إقرار نظام ي�سهم يف �إجراء انتخابات
جدي ��دة ي ��وم الثالثني م ��ن �شه ��ر حزيران
املقب ��ل ينت ��ج عنه ��ا ت�شكيل مكت ��ب تنفيذي
لوالية متتد لفرتة �أربع �سنوات مقبلة.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن االحت ��اد ال ��دويل لكرة
الق ��دم �ش� � ّكل ي ��وم الثالث من �شه ��ر ني�سان
 2020هيئ ��ة تطبيعي ��ة باحتاد ك ��رة القدم
برئا�سة �إياد بني ��ان والنائب د�.شامل كامل
وع�ضوي ��ة د�.أحم ��د كوج ��ر ود.راف ��د عبد
الأمري ود�.أ�سع ��د الزم ،ووافق على تعيني
حمم ��د فرح ��ان �أمين� � ًا لل�س ��ر الع ��ام ينتهي
عمله ��ا نهاي ��ة �شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل ب ��د ًال
م ��ن االحت ��اد ال�سابق ال ��ذي ق� �دّم ا�ستقالته
برئا�س ��ة عبد اخلالق م�سعود بعد فوزه يف
انتخاب ��ات يوم احلادي والثالثني من �شهر
�أي ��ار  2018الت ��ي جرت يف فن ��دق الر�شيد
بالعا�صمة بغداد.

) :م�سابقات غرب �آ�سيا تنفذ برناجم ًا تطويري ًا لكرة املنطقة

 بغداد � /إياد ال�صالحي
ع� � ّد الكاب�ت�ن ح�س�ي�ن �سعي ��د ع�ض ��و املكتب
التنفي ��ذي الحت ��اد غ ��رب �آ�سي ��ا لك ��رة القدم
ت�سميت ��ه لرئا�س ��ة جلن ��ة امل�سابق ��ات يف
االحت ��اد مبثاب ��ة م�س�ؤولية وثق ��ة كبريتني
تدفع� � ُه لب ��ذل مزي� � ٍد م ��ن اجلهد م ��ع �أع�ضاء
اللجن ��ة لالرتقاء بكرة املنطقة عرب بطوالت
روزنامة العام احلايل.
خ�ص به (املدى)
و�أ�ضاف �سعيد يف ت�صريح ّ
”:خل� ��ص اجتماع املكت ��ب التنفيذي الحتاد
غرب �آ�سيا برئا�سة الأمري علي بن احل�سني،
ع�ب�ر تقني ��ة االت�ص ��ال املرئ ��ي اخلمي� ��س
املا�ضي ،اىل جُ ملة من القرارات املهمّة التي
تن�شد تطوير العمل الإداري والفني ،ور�سم
م�ستقب ��ل رعاي ��ة املواه ��ب جلمي ��ع الفئات،
وحتديد االلتزامات املُتبادلة مع �إثني ع�شر
احت ��ادا �أهلي� � ًا من�ضوي� � ًا م ��ن دول (العراق
وال�سعودي ��ة والكوي ��ت والإم ��ارات وقط ��ر
والبحري ��ن و�سوريا واليمن ولبنان وعُمان

وفل�سط�ي�ن) ف�ض ًال ع ��ن الأردن امل�ضيّف ملقر
االحتاد».
و�أو�ض ��ح �”:أثن ��ى احتاد غ ��رب �آ�سيا خالل
االجتم ��اع عل ��ى تنظي ��م الع ��راق �أول م� � ّرة
الن�سخ ��ة التا�سع ��ة م ��ن بطول ��ة ك ��رة القدم
يف مدينت ��ي كربالء و�أربي ��ل للفرتة من 30
مت ��وز لغاي ��ة � 14آب ع ��ام  2019والتي فاز
بلقبه ��ا املنتخ ��ب البحرين ��ي ،و�أدارها �أحد
ع�شر حكم ًا متميّز ًا ،وما ح ّققته البطولة من
موارد مالية جيّدة ،وهي �إ�شادة كبرية ُتد ّلل
امل�صاعب
على ق ��درة بلدنا احلبيب على قهر
ِ
من �أج ��ل �إظه ��ار �إمكانات ��ه الالفت ��ة لتنظيم
البطوالت الكب�ي�رة بف�ضل تواجد اخلربات
الإداري ��ة ،اىل جان ��ب الفني ��ة ،واجلمه ��ور
الريا�ض ��ي الواعي والويف والتوّ اق لتجمّع
املنتخبات العربية على �أر�ض الرافدين».
وك�ش ��ف عن �إ�سن ��اد احتاد غ ��رب �آ�سيا دولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة تنظي ��م بطولة
غرب �آ�سيا العا�شرة بكرة القدم التي كان من
املفرت� ��ض �أن تقام العام املا�ضي ،2020لكن

ب�سبب ّ
تف�شي جائحة كورونا (كوفيد)19 -
ت�أجّ لت اىل العام احلايل كموعد مقرتح من
 29كان ��ون الأول  2021اىل  12كان ��ون
الث ��اين  ،2022و�شخ�صي ًا طلبت من املكتب
التنفي ��ذي من ��ح جلن ��ة امل�سابق ��ات فر�ص ��ة
للت�ش ��اور مع االحت ��اد الإماراتي لكرة القدم
بخ�صو� ��ص املوعد املث ��ايل لإقامة البطولة،

وكذل ��ك التن�سيق مع االحت ��اد القطري لكرة
القدم ب�ش� ��أن عدم ت�ضارب املوعد مع بطولة
ك�أ�س الع ��رب  2021املُ�صادق عليها من قبل
جمل� ��س الفيف ��ا للف�ت�رة م ��ن الأول ولغاي ��ة
الثام ��ن ع�شر م ��ن �شهر كان ��ون الأول املقبل
مب�شاركة  16منتخب ًا عربي ًا من قارتي �آ�سيا
و�أفريقي ًا ،وكذل ��ك �سيكون هناك ت�شاور مع
االحت ��اد اخلليج ��ي لكرة الق ��دم بخ�صو�ص
موع ��د بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج اخلام�س ��ة
والع�شري ��ن امل�ؤ ّم ��ل ت�ضييفه ��ا يف مدين ��ة
الب�صرة مبدئي ًا ال�شهر ذاته.
و�أ�ش ��ار �سعي ��د ،اىل �أن “احتاد غ ��رب �آ�سيا
يعتزم �إقامة بط ��والت (النا�شئني وال�شباب
وال�ص ��االت) بك ��رة الق ��دم للمحافظ ��ة عل ��ى
الأجي ��ال من الإهم ��ال ،بعدما ق� � ّرر االحتاد
الآ�سي ��وي للعبة يوم اخلام� ��س والع�شرين
م ��ن كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي �إلغ ��اء بطولة
�آ�سي ��ا للنا�شئ�ي�ن حت ��ت 16عام� � ًا  2020يف
البحرين ،وبطولة �آ�سي ��ا لل�شباب حتت 19
عام� � ًا  2020يف �أوزبك�ستان ،وبطولة �آ�سيا

يخ�ص�ص غرف ًا للم�ساعدة الح�سية
مونديال ّ 2022
 الدوحة  /خا�ص باملدى
ج� �دّدت اللجن ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث
القطري ��ة التزامه ��ا بتهيئ ��ة مالع ��ب بطولة
ك�أ� ��س الع ��امل قط ��ر  2022ال�ستقب ��ال
امل�شجع�ي�ن م ��ن ذوي التوح ��د الراغبني يف
ح�ضور مناف�سات البطولة يف �أجواء تالئم
احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ومبنا�سب ��ة احتف ��ال العامل بالي ��وم العاملي
بالتوح ��د� ،أك ��دت اللجن ��ة العلي ��ا
للتوعي ��ة
ّ
عزمه ��ا ا�ست�ضاف ��ة الن�سخ ��ة الأك�ث�ر �إتاحة
و�شمولية يف تاريخ املونديال.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،تعاون ��ت اللجنة العليا
يف مرحلة بن ��اء مالعب املوندي ��ال مع عدد
م ��ن ال�ش ��ركاء واخل�ب�راء لتخ�صي�ص غرف
ُتع ��رف با�سم “غ ��رف امل�ساع ��دة احل�س ّية”
ال�ستقب ��ال امل�شجع�ي�ن م ��ن ذوي التوح ��د
وعائالته ��م ،و�إتاح ��ة الفر�ص ��ة �أمامه ��م
لال�ستمت ��اع مبباري ��ات ك ��رة الق ��دم داخ ��ل
اال�ستادات يف �أجواء �آمن ��ة تزخر بالراحة
والهدوء.
وتعد غ ��رف امل�ساعدة احل�سي ��ة يف مالعب
مونديال قطر  2022جترب ��ة غري م�سبوقة

يف تاري ��خ ك�أ�س العامل ،وبرغم �أنها ال ت�أتي
�ضمن متط ّلبات االحتاد الدويل لكرة القدم
(الفيف ��ا) �إ ّال �أن اللجن ��ة العليا حر�صت على
ت�ضمني مالع ��ب البطولة بهذه الغرف التي
ُ�صمم ��ت خ�صي�ص� � ًا ال�ستقب ��ال الأفراد ذوي
التوحد واال�ضطرابات الع�صبية ال�سلوكية
ومنحه ��م فر�ص ��ة م�شاه ��دة مباري ��ات ك ��رة
القدم مبا�شرة من امللعب.
وبع ��د النجاح املبه ��ر الذي حققت ��ه جتربة
غرف امل�ساع ��دة احل�سي ��ة يف ٍّ
كل من ملعب
خليف ��ة الدويل ،خ�ل�ال نهائي ك�أ� ��س الأمري
 ،2017وملعب اجلن ��وب يف نهائي ن�سخة
 2019م ��ن البطول ��ة ذاتها ،حظ ��ي عدد من
الأطف ��ال ذوي التوح ��د بفر�ص ��ة م�شاه ��دة
املب ��اراة النهائي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
للأندي ��ة قط ��ر  2020يف �شب ��اط املا�ض ��ي،
والت ��ي جمعت ب�ي�ن فريقي باي ��رن ميونيخ
الأملاين وتيجري�س �أونال املك�سيكي.
وقال ��ت �سامانثا �سيف ��ا ،م�س�ؤول ��ة التفاعل
م ��ع امل�شجعني يف اللجن ��ة العليا للم�شاريع
والإرث القطري ��ة� ،إن غ ��رف امل�ساع ��دة
احل�سي ��ة الق ��ت ا�ستح�س ��ان امل�شجع�ي�ن من
ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وعائالتهم،

و�أتاحت �أمامهم الفر�صة حل�ضور مباريات
ك ��رة الق ��دم� ،آخذين بع�ي�ن االعتب ��ار تلبية
احتياجاتهم.
و�أ�ضاف ��ت“ :نتطلع من خ�ل�ال �إتاحة غرف
امل�ساع ��دة احل�سي ��ة يف مالع ��ب املوندي ��ال
املرتقب �إىل متك�ي�ن ذوي التوحد والإعاقة
الذهني ��ة ،ومنحه ��م فر�ص� � ًا عادل ��ة كغريهم
لال�ستمت ��اع مبتابع ��ة املباري ��ات وت�شجيع
فرقه ��م املف�ضل ��ة داخ ��ل املالع ��ب .ونه ��دف
بالأ�سا�س من وراء �إطالق هذه املبادرة �إىل
�إتاحة كرة القدم للجميع يف كافة البطوالت
عل ��ى الطري ��ق نح ��و ا�ست�ضاف ��ة املونديال،
وبعد �إ�سدال ال�ستار على مناف�ساته».
ول�ضم ��ان ا�ستمت ��اع امل�شجع�ي�ن م ��ن ذوي
التوح ��د بتجرب ��ة هادئ ��ة و�آمن ��ة ومريحة،
ج ��رى جتهي ��ز غ ��رف امل�ساع ��دة احل�سي ��ة
بكاف ��ة الأدوات والأجه ��زة الالزم ��ة ،وم ��ن
بينها �س ّماع ��ات الر�أ�س العازلة لل�ضو�ضاء،
والفر� ��ش الناعمة ،والإ�ض ��اءة واملو�سيقى
الهادئة ،والر�سوم التفاعلية عرب ا�ستخدام
تقني ��ات �إ�سق ��اط ال�ض ��وء عل ��ى اجل ��دران
والأر�ضي ��ات ،والألعاب امللون ��ة ،وتقنيات
منع ال�ضو�ضاء ،والكرا�سي املح�شوّ ة.

لك ��رة ال�ص ��االت  2020يف الكويت ،وك�أ�س
�آ�سي ��ا للك ��رة ال�شاطئي ��ة  2021يف تايالند،
حفاظ ًا على �صحّ ة الالعبني ال�شباب يف قارة
�آ�سي ��ا ،وه ��ذه فر�صة لإحي ��اء روح املناف�سة
بني الالعبني ال�صغار وكذلك �إثبات املدربني
الوطنيني قدراتهم للنجاح معهم».
وخت ��م ح�س�ي�ن �سعي ��د ت�صريح ��ه �”:آم ��ل
النج ��اح للجن ��ة امل�سابق ��ات يف احتاد غرب
�آ�سي ��ا الت ��ي ت�ض ��م جه ��اد ال�شح ��ف (لبنان)
نائب� � ًا للرئي�س ،وع�ضوي ��ة د.خالد بن مقرن
(ال�سعودي ��ة) و�ص�ل�اح القناع ��ي (الكويت)
و�سي ��ف املن�ص ��وري (الإم ��ارات) وحم ��د
املناع ��ي (قط ��ر) و�إبراهي ��م البوعين�ي�ن
(البحري ��ن) ود�.إبراهي ��م �أبا زي ��د (�سوريا)
و�سنوا�صل حتدّي ظ ��روف جائحة كورونا
ب�إج ��راءات احرتازية حتر� ��ص على �سالمة
جميع املتفاعلني مع �أن�شطتنا بهدف حتقيق
التط ��وّ ر وتنفي ��ذ الربام ��ج املُتف ��ق عليه ��ا،
وتو�سي ��ع القاع ��دة الأ�سا� ��س لبن ��اء �أف�ضل
م�ستقبل لكرة املنطقة».

مصارحة حرة


�إياد ال�صاحلي

مان�ش النواب ومعا�ش ال�سباحة
ب�إم ��كان �أي ريا�ض ��ي �أن يح ّق ��ق بطولة م ��ا� ،إذا ما �أ�ص� � َّر ب�إرادة
حت ّفزه ��ا معانات ��ه ال�شديدة للث� ��أر من ُظلم �أو �إهم ��ال �أو هزمية،
لك ��نّ لي� ��س ُكل ريا�ضي ي�ستطي ��ع �أن يجعل م ��ن بطولته يوم ًا ال
ُين�سى يف تقومي بالده بالي ��وم وال�شهر وال�سنةُ ،يعاود ال�شعب
ا�ستذكارها ع�شرات ال�سنني ،منا�سب� � ًة للتباهي ببطله ،والتم ّني
نجز جديدٍ  ..و�إن طال الزمن!
بتحقيق ُم ٍ
ما ُكتب عن الراحل بطل ال�سباحة عالء الدين النواب الذي ودّع
احلياة بتاريخ ثـ ّر �أم�س الأول اجلمعة الثاين من ني�سان ،2021
يعود بي اىل ال�سطور �أعالهّ ،
فكل م�سرية الرجل تزخر باجنازه
الفري ��د يوم ت�س ّلح باجلر�أة عام  1958ك�أول عراقي يكتب ا�سمه
ب�ي�ن �أبطال العامل املُحرتفني ليعرب بحر املان�ش “اجلزء الفا�صل
ب�ي�ن بريطاني ��ا وفرن�س ��ا والراب ��ط بني بح ��ر ال�شم ��ال باملحيط
االطل�س ��ي ،وال ��ذي يبل ��غ طول ��ه  563ك ��م” بق ��ي يف البحر 15
�ساع ��ة و 10دقائق قاطع� � ًا م�سافة  32كم ،وعدا ذل ��ك مل يفز ب�أيّ
لقب حملي بني  14بطول ��ة �أوا�سط عقد اخلم�سينيات من القرن
ٍ
املا�ضي!
ظ � ّ�ل النواب هاوي ًا حتى تف ّرغ للعم ��ل الق�ضائي ،وع َ
ُرف عنه من
خالل �شهادات زمالئه بخ�صاله احلميدة وحالته املي�سورة التي
دعت ��ه لرف�ض ت�س ّلم مبلغ  200دينار مطلع عام  1960كتعوي�ض
من احلكوم ��ة عن بدل �سفره للم�شارك ��ة يف عبور املان�ش ،وهو
مبلغ كبري يف وقت ��ه! و�أي�ض ًا �أعتذر �أواخر عام  1989عن قبول
برواد حركته ��ا املُك ّرمني
هدي ��ة رئي�س اللجن ��ة الأوملبية �أ�س ��وة ّ
مب ��ا يقارب خم�س ��ة �آالف دينار لكل منه ��م� ،إال �أنّ �أحد م�س�ؤويل
�أمانتها العامة قال له وعالمات احلرج بدت على وجههِ (�أرجوك
ال ت�س ّبب لنا م�شكلةُ ..خذه ويمُ كنك �أن توزعه على الفقراء) !
نزاه ��ة وبطولة النواب بزهو الفر�سان ،ق ّلما �شابهه البع�ض من
رواد الريا�ض ��ة الأوملبية التي خدمها م ��ن دون �أن ينتظر مكاف�أة
ّ
�أو راتب� � ًا مثلما مل ُيب ��الِ ملوقف وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة بعدم
والرواد
اعتم ��اده رائد ًا �ضم ��ن قانون ُمنح الريا�ضي�ي�ن الأبطال
ّ
ع ��ام  ،2013فماذا تغيرّ يف نفو�س الريا�ضيني؟ ملاذا مل تعد لعبة
ال�سباحة تنج ��ب هكذا �أبطال برغم عطاء نه ��ري دجلة والفرات
املا ّرين على طول البالد ليل نهار؟!
�أمر يث�ي�ر عالم ��ات اال�ستغراب ب�ش� ��أن ق ّلة املواه ��ب يف اللعبة،
وان�شغ ��ال احتادها الريا�ض ��ي يف ن�شاطات روتيني ��ة لت�شطيب
�أجندت ��ه كل ع ��ام ،وت�سوي ��ة ميزانيت ��ه املُ�ستلمة م ��ن احلكومة،
والت ��ي مل َت ْ�س َل ْم هي الأخرى من الت�شكي ��ك بعدم اجنازها خالل
ال�سنني املا�ضي ��ة �أو �سوء �إدارة امل�سابح ووج ��ود ُ�شبهات ف�ساد
كما ك�شفت ُه حلقات ال�صراع االنتخابي منذ �شباط عام !2019
خم�س ��ة ع�شر عام� � ًا ( )2018-2003مل يقف �س ّباح� � ًا �أو �س ّباحة
من�صات التتويج الآ�سيوي وال نقول الأوملبي برغم �إنفاق
ف ��وق ّ
ما يقارب �أحد ع�شر مليار دينار قبيل �صدور القرار  140ني�سان
 ،2019وظ ّل ��ت اللعب ��ة تعي� ��ش على املا�ض ��ي ُم�ستذك ��رة �إجناز
النواب وخليفته البطل عبدالر�ضا حميب�س احلائز على امليدالية
الف�ضي ��ة يف فعّالية 100مرت ظهر م�سج ًال ( )1.03.47دقيقة يف
دورة الألع ��اب العربي ��ة ال�ساد�سة يف املغرب ع ��ام  ،1985بينما
هناك ع�شرات امل�ساب ��ح يف العا�صمة بغداد واملحافظات ان�شغل
�أ�صحابه ��ا بت�أم�ي�ن معا�شاتهم م ��ن مردود اال�ش�ت�راك اليومي �أو
ال�شه ��ري لآالف ال�س ّباح�ي�ن ال�شباب وجمامي ��ع العوائل ،وكذلك
ح ��ال موظف ��ي االحت ��اد واملدرب�ي�ن ال ه� � ّم له ��م �س ��وى تقا�ض ��ي
مر ّتباته ��م ومل يف ّكروا بتن�شيط برام ��ج تناف�سية يف االحوا�ض
�أو الأنهر ت�ستقطب املوهوبني وما �أكرثهم!
تتي�سر لها ظروف �صناعة
ن�أ�س ��ف ل�ضياع �أموال طائلة على لعبة ّ
ّ
الأبطال دون �أية تكاليف باهظة كالتي تتطلبها غريها ،ومع ذلك
مل تك ��ن هن ��اك عدالة بني ثراء موارد االحتاد م ��ن عقود امل�سابح
امل�شروع ��ة وفق ًا لآلي ��ات اال�ستثمار ،وب�ي�ن فقر القاع ��دة املُهملة
م ��ن النا�شئني وال�شباب و�سوء نتائ ��ج املنتخبات يف االحوا�ض
العربي ��ة ب�سب ��ب غي ��اب الإدارة املحرتف ��ة ،وع ��دم املحا�س ��ب
والتغي�ي�ر وفق ًا لنظام مراقبة ي�شمل جمي ��ع االحتادات ،تخ�ضع
غرق
للتقيي ��م املرحلي وجم ��ع نقاط املفا�ضلة الت ��ي يف �ضوئها ُت ِ
بنجادة
االحت ��اد حتت م�ست ��وى التق�ص�ي�ر
والتكا�سل �أو مت� � ّد ُه ّ
ُ
الثقة لدورة تقييم �آخرى.
�أمر يثير عالمات اال�ستغراب ب�ش�أن ق ّلة
المواهب في اللعبة ،وان�شغال اتحادها
الريا�ضي في ن�شاطات روتينية لت�شطيب
�أجندته كل عام ،وت�سوية ميزانيته
الم�ستلمة من الحكومة ،والتي لم َت ْ�س َل ْم
ُ
هي الأخرى من الت�شكيك بعدم انجازها
خالل ال�سنين الما�ضية �أو �سوء �إدارة
الم�سابح ووجود ُ�شبهات ف�ساد...

�سلة نفط الب�صرة تتطلع الى عبور الخطوط في الممتاز
 بغداد  /املدى
يتط ّلع فريق نفط الب�صرة لكرة ال�سلة
�ساد�س الرتتيب بر�صيد  15نقطة يف
ال�ساعة الثالثة ع�صر اليوم الأحد على
قاع ��ة الأوملبي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة
اىل عب ��ور �ضيف ��ه فري ��ق اخلط ��وط
اجلوي ��ة �صاح ��ب املرك ��ز اخلام� ��س
بر�صيد  16نقطة يف �أفتتاح مناف�سات
اجلولة اخلام�سة م ��ن املرحلة الثانية
لدوري ال�سلة املمتاز باملو�سم -2020
 2021بغي ��اب اجلمه ��ور للحف ��اظ
عل ��ى �صحّ ة و�سالم ��ة اجلميع من �آثار
ّ
تف�شي فايرو�س كورونا (كوفيد)19 -
ال�سيما بع ��د ظهور ال�سالل ��ة اجلديدة
منه منت�صف �شه ��ر �شباط املا�ضي يف
العا�صمة بغداد واملحافظات.
و�سيعط ��ي االنت�ص ��ار الثم�ي�ن ال ��ذي
حت ّق ��ق لفري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة عل ��ى
�ضيف ��ه فري ��ق ال�شرط ��ة بف ��ارق ثالث
نقاط يف افتت ��اح اجلولة الثانية دفعة
معنوي ��ة كب�ي�رة جلمي ��ع الالعبني يف
موا�صل ��ة تق ��دمي عرو�ضه ��م املتميزة

وك�سب نقطتي مباراة فريق اخلطوط
اجلوي ��ة الق ��ادم م ��ن العا�صم ��ة بغداد
م ��ن �أجل التق� �دّم اىل املرك ��ز اخلام�س
بانتظ ��ار الدخ ��ول يف قائم ��ة املرب ��ع
الذهب ��ي يف اجلوالت املقبل ��ة �أم ًال يف
الت�أه ��ل عن ��د ختام زم ��ن امل�سابقة اىل
امل�سد�س الذهبي ال ��ذي �سيحدّد موعد
انطالقه يف وقت الحق من قبل احتاد
كرة ال�سلة.
ويلع ��ب فري ��ق االعظمية لك ��رة ال�سلة

احل ��ادي ع�ش ��ر بر�صي ��د  13نقطة يف
التوقي ��ت ذاته مع م�ضيف ��ه فريق نفط
ال�شم ��ال الثامن الذي ميل ��ك  15نقطة
يف جعبت ��ه على قاع ��ة كركوك يف لقاء
يطمح فيه االخري اىل تعوي�ض النقاط
الت ��ي فقدها بعد تعر�ض ��ه اىل الهزمية
�أمام فريقي الت�ضامن النجفي بنتيجة
( )86-79نقط ��ة و�أم ��ام فري ��ق النفط
املت�صدر بنتيج ��ة ( )99-66نقطة يف
اجلولتني الثالثة والرابعة.

ويت�ص� �دّر فري ��ق النف ��ط حام ��ل لق ��ب
ن�سخ ��ة  2019-2018م ��ن دوري
ال�سل ��ة املمت ��از الرتتي ��ب بر�صي ��د 28
يف ختام اجلول ��ة الرابعة من املرحلة
الثاني ��ة من ف ��وزه يف  14يلي ��ه فريق
ال�شرط ��ة باملرك ��ز الث ��اين بر�صيد26
نقط ��ة م ��ن  14مباراة وفري ��ق احل�شد
ال�شعب ��ي باملرك ��ز الثال ��ث بر�صي ��د
24نقط ��ة م ��ن  12مب ��اراة وفري ��ق
الكهرب ��اء رابع ًا بر�صي ��د  21نقطة من
12مب ��اراة وفريق اخلط ��وط اجلوية
خام�س� � ًا بر�صي ��د  16نقط ��ة م ��ن 12
مب ��اراة وفريق نفط الب�ص ��رة �ساد�س ًا
بر�صيد  15نقطة من 10مباريات فقط
والت�ضامن النجفي �سابع ًا بر�صيد 15
نقطة وغاز ال�شم ��ال ثامن ًا بر�صيد 15
نقط ��ة من  12مب ��اراة وزاخ ��و تا�سع ًا
بر�صي ��د  14نقط ��ة م ��ن  10مباري ��ات
وغاز ال�شمال عا�شر ًا بر�صيد  14نقطة
م ��ن  12مب ��اراة واالعظمي ��ة ح ��ادي
ع�ش ��ر بر�صيد  13نقطة من  12مباراة
واحللة باملرك ��ز الثاين ع�شر والأخري
بر�صيد  11نقطة من  10مباريات.
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كمال مظهر �أحمد و�أثره في تعميق الثقافة الم�شتركة

معاذ الآلو�سي :احل ّكاء املعماري
�شاع ��ت يف جمتمعاتنا العربي ��ة ولعقود عدّة فك ��رة �أنّ العمارة
ن�ش ��اط مق�ت�رن بالأر�ستقراطي ��ة املالي ��ة ح�ص ��را ،و�أن زبائ ��ن
املعم ��اري هم عاد ًة م ��ن الأغنياء املقتدري ��ن املتطلبني لتفا�صيل
معماري ��ة معين ��ة تف�صح ع ��ن قدراتهم املالية ح�س ��ب ،والتعني
يف الغال ��ب ر�ؤية فنية ممي ��زة �أو �شغف ًا بالفن والطبيعة ين ّم عن
فهم ودراية .
ميث ��ل ( احل ّكاء ) املعماري مع ��اذ الآلو�سي منوذج ًا مغاير ًا لهذه
الفك ��رة ؛ فهو �أق ��رب �إىل �شخ�صية املثق ��ف  -املعماري املتخ ّفف
م ��ن �أعباء الإمتيازات املفرت�ض ��ة يف ممار�سي املهنة املعمارية ،
ف�ض ًال ع ��ن �شخ�صيته املت�سمة ب�أر�ستقراطي ��ة ثقافية تتجلى يف
�إبداع ��ه الت�شكيلي و�أ�سلوب حياته  ،وقد ترك الرجل ت�أثريه يف
ممن �أ�صبحوا
جيل كامل م ��ن املثقفني – معماريني و�سواهم ّ -
يرون يف العمارة و�سيلة للإرتقاء بحياة غالبية النا�س ولي�ست
ّ
املتبطرين .
جمرد �إجناز متطلبات معمارية لبع�ض الأغنياء
تب ��دو املقاربة املعمارية التي يعتمدها معاذ الآلو�سي يف �أعماله
وم�ؤلفات ��ه �شك ًال م ��ن �أ�شكال العم ��ارة الع�ضوية الت ��ي ّ
ب�شر بها
املعم ��اري الأمريكي ( فرانك لويد راي ��ت ) ؛ غري �أنّ عمارة معاذ
الآلو�سي ور�ؤيته ال�شاملة لنمط احلياة التي يتوجب �أن يعي�شها
الإن�سان لي�ست تب�شري ًا مبقاربة فل�سفية معمارية حمدّدة  ،بقدر
ماه ��ي رغبة �شغوف ��ة بالإندم ��اج بالطبيعة وتوظيفه ��ا لتحقيق
الرغب ��ات الب�سيط ��ة وامل�ؤجل ��ة لغالبي ��ة العراقي�ي�ن ،رغباته ��م
بالعي� ��ش و�سط ت�ش ّكالت معمارية م�ص ّممة وفق� � ًا لر�ؤية جمالية
وفل�سفية تتناغم مع البيئة والروح املرتفعة عن قوانني ال�سوق
واملرابحة الرخي�صة .
ث�ل ُ
�اث مزاي ��ا تطب� � ُع �شخ�صي ��ة املعمار مع ��اذ الآلو�س ��ي بطريقة
وا�ضح ��ة وجذاب ��ة ّ
لكل من التق ��اه �أو قر�أ م�ؤلفات ��ه  :الأوىل هي
لطاف ��ة مع�ش ��ره وطاقة اجلاذبي ��ة املخب ��وءة يف حديثه ورفعته
الأخالقي ��ة ومزاج ��ه اجلم ��ايل وحفاظ ��ه على ال ��روح العراقية
يف �سلوك ��ه وعمل ��ه ومواقفه واجنازات ��ه املعماري ��ة  ،والثانية
ه ��ي كونه ممث�ل� ًا معياري ًا حلالة الت�شابك املع ��ريف بني الأن�ساق
الثقافي ��ة ؛ فالفك ��ر املعم ��اري واملمار�س ��ة املعمارية عن ��ده لي�سا
م�سارين معزولني بل هم ��ا ا�شتغاالن ّ
متع�شقان مع الإ�شتغاالت
الإن�ساني ��ة الأخ ��رى ؛ �أم ��ا املزية الثالثة فهي �صف ��ة ( احل ّكاء ) ،
ّ
وكل من التقى الآلو�سي و�أ�صغى �إىل حكاياته املكتنزة باخلربة
ُ
والرثاء املعريف والإن�ساين �سيكت�شف هذه اخلا�صية احلكائية
الطبيعية فيه .
د�أب الآلو�س ��ي عل ��ى تدوين �سريته الذاتي ��ة الفكرية  -احلياتية
 املهني ��ة يف كتب ثالث ��ة �أخرجها حتت عناوي ��ن مثرية الفتة -ال يغف ��ل عن �شرحها للق ��ارئ  ، -جاءت ح�س ��ب الرتتيب التايل
« :نو�ستو� ��س  :حكاية �ش ��ارع يف بغ ��داد» ،و«توبو�س  :حكاية
زمان وم ��كان» ،و«ذرومو�س  :حكاية مهن ��ة»  .ي�ص ّر ُح الآلو�سي
يف كتاب ��ه الأخري ( ذرومو�س  :حكاية مهن ��ة ) بالعبارة البليغة
التالي ��ة � " :أن ��ا غ�ي�ر �ضلي ��ع بلغة احلك ��ي  ،وكث�ي�ر ًا ما�أُت�أتىء ،
وقلي�ل� ًا ما �أحتدث بلغتي املهنية  ،مبعن ��ى الكالم وال�شرح  ،لأن
هذه اللغة  -ح�سب عاداتي وتكيفاتي -ال ُي َت َحد ُّث بها بل جُ َ
ت ّ�س ُد
بعم ��ارة ذات انت�س ��اب وا�ض ��ح ؛ فهي بنت بيئته ��ا املحلية .....
"  ،وه ��ي عب ��ار ٌة ال�أراين متفقة معه ب�ش�أنها ؛ فهو تيار متد ّفق
توظ � ُ
م ��ن القدرة احلكائية التي ّ
�ف �أعقد املو�ضوعات املهنية يف
�صيغ ��ة �إطارية حمببة تدف ��ع القارئ وال�سامع مع� � ًا لأن يتفاعل
ب�أق�صى دوافع ال�شغف مع مايقر�أ �أو ي�سمع .
ك ��م كن ��تُ �أمتن ��ى �أن تو�ض ��ع بغدادن ��ا احلبيب ��ة يف عه ��دة معاذ
ُ
يعرف قدرها ويعرف
الآلو�سي  ،اجل ّني البغدادي الأنيق  ،الذي
كيف يتعامل معها ب�شرف ونزاهة ووعي عميق ب�إرثها اجلمايل
وعراقته ��ا  ،وقب ��ل ه ��ذا بع�ش ��ق يرتق ��ي �إىل م�ص ��اف الع�ش ��ق
ال�ص ��ويف الذي يليق ببغداد ؛ لكن  ،وياللأ�سف  ،ماكل مايتمناه
الع ��راق يدركه يف ع�صر ت�س ّيدت فيه الرثاثة ّ
كل جوانب احلياة
العراقية.
تبدو المقاربة المعمارية التي يعتمدها معاذ
ً
�شكال من �أ�شكال
الآلو�سي في �أعماله وم�ؤلفاته
العمارة الع�ضوية التي ّ
ب�شر بها المعماري الأميركي
( فرانك لويد رايت ) ؛ غير �أنّ عمارة معاذ الآلو�سي
ور�ؤيته ال�شاملة لنمط الحياة التي يتوجب �أن
يعي�شها الإن�سان لي�ست تب�شيراً بمقاربة فل�سفية
معمارية محدّ دة  ،بقدر ماهي رغبة �شغوفة
بالإندماج بالطبيعة وتوظيفها لتحقيق الرغبات
الب�سيطة والم�ؤجلة لغالبية العراقيين

موسيقى االحد

ودون التاريخ
على مدى �أربعة عقود كتب الأ�ستاذ الدكتور كمال مظهر �أحمد ّ
بروحية الم�ؤرخ النزيه مدفوع ًا بمو�ضوعية علم التاريخ  ،ك َت َبه باللغتين
العربية والكردية وعندما كتب تاريخ ال�شعب الكردي ( وهو الكردي العراقي
أ�صالت ِه )  ،كتبه في �ضوء المعادلة ال�صحيحة وهي ك�شف النقاب
العريق في �
ِ
عن الأخطاء التي �أل�صقت بحيوية التاريخ الكردي  ،كان الدكتور مظهر يكتب
التاريخ ويحرك العقول وال ي�سجنها في قمقم مغلق  ،فهو م�ؤرخ كبير ومفكر
كبير �أي�ض ًا وله نظرة �إلى التاريخ ب�أنه لي�س مجرد تراكم جميع المعطيات بقدر
ما هو ا�ست�شراف للما�ضي ب�إيجابياته و�سلبياته ومقاربة للحقائق في ثناياه

د .باقر الكربا�سي
هو م�ؤرخ ينتمي �إىل املدر�سة الواقعية التي
ت�ؤمن بالتحلي ��ل التاريخي  ،وي�ؤكد الدكتور
مظه ��ر با�ستم ��رار عل ��ى مبد�أ ثاب ��ت عرب عنه
�أك�ث�ر من م ّرة وملخ�ص ��ه � ( :إذا مل �أكن كردي ًا
�أ�صي ًال فلن �أكون عراقي ًا �أ�صي ًال)  ..والق�ضية
املهمة الت ��ي كان ي�ؤكد عليها دائم ًا هي �أهمية
الأخوة العربية الكوردية لي�س على م�ستوى
الوط ��ن فح�سب و�إمنا على امل�ستوى القومي
ومم ��ا كان ي�ص ّرح به با�ستمرار� ( :إن الكورد
ك�سبوا بعد دخولهم الدين الإ�سالمي ال�شيء
الكث�ي�ر فق ��د حتول ��وا �إىل عن�ص ��ر مه ��م م ��ن
عنا�ص ��ر بن ��اء احل�ضارة العربي ��ة الإ�سالمية
)  ..ويلح ��ظ القارئ لكتابات ��ه ومقابالته �أنه
ي�ؤك ��د عل ��ى �( :أن امل�صال ��ح امل�شرتك ��ة جتمع
عادة جمموعة م ��ن القوميات يف �إطار �شعب
واح ��د وم ��ا يجمعنا نح ��ن الع ��رب والكورد
�أك�ث�ر بكثري مم ��ا يفرقنا وان ب�سط ��اء النا�س
يدركون هذه احلقيقة ب�صورة جيدة ) ..
ي ��رى الدكتور كمال مظهر � ّأن درا�سة التاريخ
يف الع ��راق تفتق ��ر �إىل التحلي ��ل �إىل ح� � ّد
م ��ا وتغل ��ب عليه ��ا العواط ��ف والهواج� ��س
ال�شخ�صي ��ة ثم يقول (ما �أري ��ده هو التحليل
وه ��ذا هو اجلانب ال ��ذي ينق� ��ص العديد من
الدرا�س ��ات التاريخي ��ة) ،وي�ؤك ��د كثري ًا على
�أن ��ه ينتم ��ي �إىل املدر�س ��ة الواقعي ��ة الت ��ي
ت�ؤم ��ن بالتحليل التاريخي ،علم ًا ّان الطريقة
التحليلي ��ة تعتم ��د مب ��د�أ التحلي ��ل للن�ص يف
العم ��ل الكتابي وه ��ي ت�ضمن للم� ��ؤرخ مادة
بح ��ث تاريخي ��ة غزي ��رة ال توفره ��ا طرائ ��ق
البحث الأخرى ب�أ�سالي ��ب الأ�سئلة واملقارنة
امل�ستم ��رة وو�سائل التحلي ��ل الأخرى بحيث
ت�ضم ��ن للق ��ارئ يف نهايتها ق ��راءة م�شوقة ،

ويع ��ود ال�سبب مليل منهجي ��ة الدكتور مظهر
�إىل التحلي ��ل يف كتاب ��ة التاري ��خ العتق ��ادِهِ
� ّأن مهم ��ة امل� ��ؤرخ لي� ��س �سرد الأح ��داث بقدر
حتليله ��ا ب�ص ��ورة مو�ضوعي ��ة ويدع ��و �إىل
�ض ��رورة درا�س ��ة ع�ص ��ر امل� ��ؤرخ لأن ذل ��ك
يو�صل ��ك �إىل مقدار ما يتعر�ض له امل�ؤرخ من
�ضغوط خ�ل�ال كتابة الأح ��داث  ،ويتبني من
ذل ��ك �أن الدكتور مظهر مييل �إىل �إعادة كتابة
التاري ��خ وفق� � ًا للحقائ ��ق التاريخي ��ة ال وفق ًا
للأهواء واملي ��ول  ،ولعل املنهجي ��ة وامل�سلك
ال�صري ��ح وال�صحي ��ح يف النق ��د والتحلي ��ل
ه ��ي التي جعلت منه كم ��ال مظهر ،واحلقيقة
� ّأن ال�صراح ��ة واجل ��ر�أة ه ��ي �أه ��م م ��ا مييز
هذا امل� ��ؤرخ الذي يق ��ف يف طليعة امل�ؤرخني
الكورد بل على ر�أ�س امل�ؤرخني العراقيني .
كان الدكت ��ور كم ��ال مظهر مي�س ��ك باملع�ضلة
التاريخي ��ة من زواياها كافة من دون انحياز
�أي �أن ��ه ت�ص ��دى للمع�ض�ل�ات التاريخي ��ة
بعي ��د ًا عن مزاجه الذات ��ي اخلا�ص ،هذه هي
ر�سالته يف تدوين عنا�صر التاريخ وي�سميها
الأكادميي ��ون ( مدر�سة كمال مظهر يف كتابة
وتوريخ التاريخ) ..
ن�ش� ��أ ال�ش ��اب كمال مظهر �أحم ��د وترعرع يف
ربوع كرد�ست ��ان العراق بني مدينتي كركوك
وال�سليماني ��ة  ،وال ��ذي ق ��اده البح ��ث ع ��ن
م�ستقبل ��ه �إىل �إكم ��ال درا�ست ��ه اجلامعية يف
بغداد �سن ��ة  ،1959-1955انتمى يف مطلع
�شبابه �إىل التيار الي�ساري الوطني التقدمي
العراق ��ي (ال�شيوع ��ي)  ،ويق ��ر ه ��و بذلك يف
مقابلة له م ��ع �أحد ال�صحافيني العراقيني يف
هذا ال�ش�أن قائ ًال )كنت يف �شبابي �أميل للفكر
اال�شرتاك ��ي العتقادي ب�أن ه ��ذا الفكر ي�ضمن
�سعادة الإن�س ��ان وي�ساعد على حل امل�شكالت
القومي ��ة ح َّال ع ��اد ًال جذري� � ًا  ،ه ��ذه العاطفة
دفعتني و�أنا طالب يف املدر�سة الثانوية �إىل
ان انتمي �إىل احتاد الطلبة الذي كان منظمة

ق�����ص��ب ال��ع�����ش��ق ���ص��ه��ي��ل
عادل اليا�سري
�أنني امل�سافر،
مل ميهله الليل حتى ي�شرب اخلوف
ت�أت�أ الكلمات ب�أن�صاف احلروف
يا بعد التقرتب ،..
بعدها الروح مل ينك�سر عودها
الركب اخلذالن مهرتها
امل�ساءات فيها حديقة
خمرها جنمة ،

ق�صب الع�شق فيها يجول
تتو�سد العاريات الرياح
قبل �أن ّ
�أوتلد احل�صى ،
تفاحة الأم�س يف يده
ال�شم�س يف �صهوته اختب�أت
بكف ذبلت دمعتها
م�سح الك�أ�س ّ
ال�سمك النع�سان على املر�آة
امللتف ب�أعناق اخلجل
�س�أل ّ
مرت قافلة ؟
هل ّ
�أم ....؟
� ّأن الريح ،
�أباريق النار بها خمر

والأ�شجار مرايا ،..
�أ�صابع امللح ت�ستلّ رائحة ال�ص ّبري
من مطر يف غيمة مل ت�صب حجرا
وال احتفت بها نخلة
نامت على الرمل قبل احرتاق الأهلّة
الكف ،..
فتح ّ
احل�صى غابة
العابرون جذوعا غادرت ر�ؤو�سها
حقيبته التي �أ�سفل الر�أ�س
خ ّب�أت الكالب ال�ضائعني بها
ا�شتكى وجعا �شلّ عينيه
كفّيه ،..

ب�ستانه �أجرد
م�سح القادمون من الثلج
عن الأ�شجار �أ�سماءها
احت�سى �أنينه،
ث ّم حاكى قب�ضة الرمل
احفظي ا�سماءنا
اكتبيها واحدا تلو �آخر
على جبهة لن ت�صافح الليل .
احللة 2021/1/ 18

م��ئ��ت��ا ع���ام ع��ل��ى ال���ث���ورة ال��ي��ون��ان��ي��ة
ثائر �صالح

تحتفل اليونان هذا العام
بالذكرى المئوية الثانية
الندالع الحرب التحررية
التي انتهت با�ستعادة الجزء
الأوروبي من اليونان ا�ستقالله
بعد طرد المحتلين العثمانيين
و�إعالن الدولة اليونانية
الحديثة بعد ع�شر �سنوات
من بداية الثورة التي دعمتها
بع�ض الدول الأوروبية،
والكثير من ال�شخ�صيات
المعروفة مثل ال�شاعر
الإنكليزي الكبير لورد بايرون
الذي �ساهم فيها �شخ�صي ًا .وهي
من النقاط الم�ضيئة في التاريخ
القومي لليونان الحديثة،
يحتفل بها اليونانيون بمختلف
م�شاربهم.

�شيوعي ��ة تعم ��ل وجتتم ��ع يف اخلف ��اء �سنة
 ...1952وي�ضي ��ف الدكت ��ور قائ�ل ً�ا( :وكان
معظم �أ�صدقائ ��ي من الوطني�ي�ن املارك�سيني
وعندم ��ا دخلت اجلامع ��ة �أ�صبح ��ت مر�شح ًا
يف احل ��زب ال�شيوعي ونل ��ت الع�ضوية عام
 ،1958ولك ��ن ابتعدت عن احلي ��اة احلزبية
نهائي ًا ع ��ام  1961وكنت طالب� � ًا يف االحتاد
ال�سوفيت ��ي  ،وم ��ع ذل ��ك ف ��اين مل �أزل م�ؤمن ًا
بالفكر اال�شرتاكي ومدار�سه الواقعية ح�سب
قناعتي ) .
�ش ��ارك الدكت ��ور كم ��ال �شعب ��ه العراق ��ي يف
العدي ��د م ��ن املنا�سب ��ات الوطني ��ة العراقي ��ة
مبنتهى ال�صدق واحلما�س  ،ومع عدم تخليه
عن اعت ��زازه بقوميته الكردي ��ة وعدم تخليه
اي�ض� � ًا ع ��ن وطنيت ��ه العراقية،وه ��ذا الوالء
الوطن ��ي والقومي مثار اعت ��زازه الدائم يف
غ�ي�ر منا�سب ��ة اذ غالب� � ًا م ��ا كان يك ��رر القول
( :كي ��ف يل �أن �أعت ��ز بعراقيت ��ي ومل �أعت ��ز
بكرديت ��ي)  ،ورمبا وج ��د الدكتور مظهر يف
تل ��ك العالقة بني الوطنية العراقية والقومية
الكردي ��ة  ،عالق ��ة جدلية  ،ولذلك ن ��راه يكرر
الق ��ول دائم� � ًا يف املرحل ��ة احلالية(:بقدر ما
�أعت ��ز مب�شاع ��ري الكردي ��ة �أعت ��ز مب�شاعري
الوطنية العراقية).
�س�أل ��ه �أحد ال�صحافيني ع ��ن �سبب بقائه يف
بغداد يف عه ��د النظام ال�سابق � ،أجاب بروح
الوطن ��ي العراقي ال�صادق قائ�ل ً�اّ :
(ان بقائي
ببغ ��داد ا�ستم ��ر �ضم ��ن ال�شع ��ور باالنتم ��اء
العراق ��ي م ��ن جهة  ،ومن جه ��ة اخرى عندي
�أجي ��ال م ��ن الطلب ��ة  ،ه ��م بالن�سب ��ة يل مث ��ل
علي تغيري املكان
الأبناء والأحفاد ،ي�صع ��ب ّ
بعد هذه التجربة ).
وعل ��ى الرغم من اعت ��زازه بكرديته � ،إال �أنه
ظل يعتز بعراقيته كذلك وقوله امل�شهور خري
دلي ��ل عل ��ى ذل ��ك � (:إن مل �أك ��ن كردي ��ا �صادق ًا
ل ��ن �أكون عراقي� � ًا �صادق ًا) ،وه ��ذا الربط بني

كرديت ��ه وعراقيته ،ربط جديل عراقي �أ�صيل
 ،وه ��و ال يقول ذلك جمامل ��ة لأحد  ،امنا كان
يعنيه ��ا بحق  ،بل وعمل بج ��د و�إخال�ص من
اج ��ل ذلك ،ب ��ل و�أكرث م ��ن ذلك ف ��ان الدكتور
كم ��ال كان م�ؤمن ًا بقوة  ،ب� ��أن العراقيني بكل
فئاتهم  ،ويف خمتلف فروع احلياة والثقافة
 ،كان ��وا دائم ًا م ��ن املبدع�ي�ن  ،و�إبداعهم كان
متوا�ص ًال ,
با�ستثن ��اء عه ��ود الظ�ل�ام  ،ومنه ��ا العه ��د
الأخري  ،فالأطباء واملعماريون واملهند�سون
وامل�ؤرخ ��ون كله ��م عمالق ��ة يف جم ��االت
اخت�صا�صه ��م  ،ول ��ه ر�أي خا� ��ص يف ه ��ذا
املو�ض ��وع مفاده ( :ان امل ��وروث احل�ضاري
العراق ��ي مل يتحق ��ق اعتباط� � ًا ،فم ��ن ي�سك ��ن
مث ��ل هذه البالد  ،بالد ما ب�ي�ن النهرين  ،البد
ْان يك � َ
�ون متمي ��ز ًا ،ويطرح ال�س� ��ؤال ملاذا؟..
ث ��م يجي ��ب بالق ��ول � :أرى ان الواق ��ع الغني
جغرافي� � ًا وح�ضاري ًا يفرز مثل ه ��ذا التميز ،
وال اق ��ول ّان العراقي�ي�ن �أف�ضل م ��ن الب�شر ،
لكن للبيئة دورها  ،فلي�س اعتباط ًا ان يخرتع
العراقيون الكتابة قب ��ل امل�صريني بقرون)..
وي�ؤك ��د الق ��ول عل ��ى ر�أيه هذا ح�ي�ن يقول (:
دائم� � ًا �أق ��ول ّان �أي ��ة جماعة ب�شري ��ة من �أي
الأقوام كانت ت�سكن هذه البقعة من الأر�ض،
وتعي� ��ش الظروف نف�سه ��ا  ،الب ��د �أن ت�صبح
جماعة متميزة ) .
ومم ��ا ي�ؤكد اعت ��زازه بعراقيت ��ه ال�صميمية
 ،واميان ��ه الرا�س ��خ بامل�صال ��ح امل�شرتكة بني
مكون ��ات ال�شع ��ب العراق ��ي  ،ان بيته وكذلك
مكتبه يف ق�سم التاريخ  ،كلية الآداب غالب ًا ما
عج بوجود العراقيني م ��ن خمتلف الأ�صقاع
واملكون ��ات العراقية  ،من اجلنوب والو�سط
وال�شم ��ال ،م ��ن الك ��رد والع ��رب والرتكمان،
م ��ن امل�سلمني وامل�سيحي�ي�ن ،جند يف مكتبته
ويف بيت ��ه العام ��ر التكريت ��ي والعم ��اري
والكركوكل ��ي واملو�صل ��ي والنجف ��ي

والأربيل ��ي والأنب ��اري وتلك حقيق ��ة �أدركها
كل من زاره.
وبعدّ :ان كمال مظهر �أحمد �صاحب التجربة
الأكادميي ��ة الطويل ��ة  ،ا�ستط ��اع �أن ميه ��د
ملدر�س ��ة تاريخية ت�ضم كل الأ�صوات الداعية
العتم ��اد احلقيق ��ة املو�ضوعي ��ة يف الكتاب ��ة
التاريخية  ،بل �أراد �أن يكون واجهة �ضد �أي
تيار يبغي ت�شوي ��ه التاريخ  ،لدوافع طائفية
�أو اثنية �أو غريها  ،وما طرحه من موا�ضيع
مل يرتكها �سائبة بق ��در ما عمد �إىل حماربتها
بتحلي ��ل علم ��ي معتم ��د ًا عل ��ى احلقائ ��ق
التاريخية يف ذلك احلوار  ،وهو بالتايل يعد
من دعاة تعديل االنحرافات غري املو�ضوعية
الت ��ي تكتن ��ف درا�ساتن ��ا التاريخي ��ة ومدى
�ض ��رورة �إعادة النظر يف ع ��دد غري قليل من
الأحكام التاريخية ال�شائعة غري املن�صفة  ،و
�أخ�ي�را نقول �أن الأ�ستاذ الدكتور كمال مظهر
�أحم ��د  ،ن�سخ ��ة ق ّلم ��ا �ستحظ ��ى م�ؤ�س�ساتن ��ا
الأكادميية العربية مبثلها .
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�أخم ��د العثماني ��ون االنتفا�ض ��ات التي قام
به ��ا اليونانيون حتى يف ا�س ��طنبول بكل
وح�شية ،وقام الألبان مب�ساعدة الأتراك يف
�سعيهم لإخم ��اد الثورة .يف البداية ح�صل
اليوناني ��ون على بع�ض املكا�سب وحرروا

بع� ��ض امل ��دن ،فطل ��ب ال�سلط ��ان م�ساعدة
حاك ��م م�ص ��ر حمم ��د عل ��ي ف�أر�س ��ل جي�ش ًا
بقيادة ابنه �إبراهيم لقمع اليونانيني ،وقد
جنح �إبراهي ��م يف ا�ستعادة ال�سيطرة على
غالبي ��ة املناطق املنتف�ض ��ة يف البلوبونيز
(اليون ��ان احلالية) .عنده ��ا تدخلت الدول
الك�ب�رى (بريطاني ��ا ورو�سي ��ا وفرن�س ��ا)
فانقلبت الغلب ��ة للثوار اليونانيني ،و�أعلن
ا�ستقالل اليون ��ان يف  1832وفق معاهدة
الق�سطنطيني ��ة .ومتي ��زت ه ��ذه ال�سنوات
امل�ضطربة باملذابح املتبادلة بني الطرفني.
حفزت ه ��ذه الأحداث وخلفيتها التاريخية
املو�سيقي اليوناين نيكو�س �آ�سرتينيذي�س
( )2010 – 1921عل ��ى ت�أليف عمل �أطلق
علي ��ه ا�س ��م "�سيمفوني ��ة  ."1821تت�أل ��ف
ال�سيمفوني ��ة م ��ن �أرب ��ع ح ��ركات كالعادة،
ا�س ��م الأوىل "�سق ��وط الق�سطنطيني ��ة"
كناي ��ة ع ��ن احت�ل�ال العثماني�ي�ن ملدين ��ة
الق�سطنطيني ��ة �سن ��ة  1453ونهاي ��ة
الدول ��ة اليوناني ��ة القدمي ��ة (البيزنطية).
احلركة الثاني ��ة �أ�سماه ��ا العبودية ،حيث
ا�ستعب ��د العثماني ��ون ال�شع ��وب املغلوب ��ة
وباخل�صو�ص اليونانيني ،احلركة الثالثة
كلفتوري ��ا (كلمة تعني الث ��وار اليونانيني

يف احل ��رب التحرري ��ة وه ��ي كلم ��ة
انعك�س ��ت الحق ًا عل ��ى امل�شاع ��ر الوطنية)،
احلرك ��ة الرابع ��ة :الث ��ورة .ا�ستعم ��ل يف
احلرك ��ة الأخ�ي�رة الكور�س ،حي ��ث ن�سمع
بع� ��ض الأحل ��ان املعروف ��ة ،منه ��ا الن�شي ��د
الوطن ��ي اليون ��اين ول ��د �آ�سرتينيذي� ��س
يف منطق ��ة با�سارابي ��ا ،التي كان ��ت تابعة
اىل روماني ��ا يف ذل ��ك الوق ��ت .ونعرف �أن
تاري ��خ با�سارابي ��ا العا�ص ��ف يتلخ�ص يف
ت ��وايل ال ��دول الت ��ي حكمت ه ��ذه املنطقة
الت ��ي �سكنها الروم ��ان والأوكران وبع�ض
املجريني واليوناني�ي�ن واليهود اال�شكناز
وغريه ��م .فق ��د تبع ��ت الدول ��ة العثماني ��ة
ورو�سيا ورومانيا ث ��م االحتاد ال�سوفيتي
و�أخري ًا تقا�سمتها مولدافيا واوكراينا.
در� ��س �آ�سرتينيذي� ��س يف كون�سرفات ��وار
بوخار�س ��ت ودر� ��س الكيمي ��اء يف نف� ��س
الوق ��ت لكن ��ه ا�ضط ��ر للن ��زوح م ��ع عائلته
عند اندالع احلرب الثانية لي�سكن القاهرة
حي ��ث تطوع يف القوة اجلوي ��ة اليونانية
و�ش ��ارك يف مع ��ارك ليبيا لعام�ي�ن قبل �أن
ي�ص ��اب فيع ��ود اىل القاه ��رة �سن ��ة 1943
حي ��ث ق ��دم  80حفل ��ة مو�سيقي ��ة لق ��وات
احللف ��اء� .أل ��ف يف م�ص ��ر الراب�سودي ��ا

القرب�صي ��ة وق ��دم �أول عم ��ل �سيمفوين له
"املل ��ك اوديب" عل ��ى م�س ��رح دار الأوبرا
امل�صري ��ة �سن ��ة  .1945انتق ��ل بعد �سنتني
اىل باري� ��س ليكم ��ل درا�ست ��ه يف البيان ��و
والت�ألي ��ف يف كون�سرفات ��وار �سك ��وال
كانت ��وروم ويبد�أ بعدها جوالت مو�سيقية
عاملية ناجحة� .سك ��ن املارتينيك الفرن�سية
يف الكاريب ��ي لث�ل�اث �سن ��وات وعم ��ل يف
التدري� ��س وقي ��ادة الفرق ��ة الت ��ي �أ�س�سه ��ا
هن ��اك .ا�ستقر بعدها يف مدينة �سالونيكي
اليوناني ��ة �إث ��ر تعيين ��ه مدير ًا فني� � ًا لفرقة
�سالونيك ��ي الفيلهارموني ��ة �سن ��ة 1965
الت ��ي قاده ��ا لع�شري ��ن �سن ��ة� .أل ��ف ع ��دد ًا
م ��ن �أعم ��ال البيان ��و والأغ ��اين والأعمال
االورك�سرتالية الكب�ي�رة ،منها �سيمفونية
.1821
احلركة الثالثة :كلفتوريا
h t t p s ://w w w .
y o u t u b e .c o m /
watch?v=UkQDO0SqFGc
احلركة الرابعة :الثورة
h t t p s ://w w w .
y o u t u b e .c o m /
watch?v=FgqJbVDTgFU
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ره���ي���ن ال��زم��ن
���س��ال��ي��ن��ج��ر
موج يو�سف

كاتب �سيرة ( �سالينجر في حياته الحميمية)
ديني ديمونبيون
ُ
ال�صادر عن دار المدى  ،بترجمة زياد خا�شوق  ،فمن منا ال يعرفُ
�سالينجر ا ّلذي اعتزل الأدب في الرابعة والثالثين من عمره غير
�آبه للمجد الأدبي  ،بل ترك الحياة المدن ّية محت�ضن ًا الريف .

يبقى الت�س ��ا�ؤل مطروح ًا ف ��ي الطريق عن عزلته
الأدبي ��ة بع ��د روايت ��ه اليتيم ��ة (حار� ��س القلوب
�،أو الحار� ��س ف ��ي حقل ال�شوف ��ان)  ،حاول كاتب
ال�سي ��رة ديمونبي ��ون �أن ير�ص ��د محط ��ات حياة
�سالينج ��ر ب�أ�سراره ��ا الغام�ض ��ة  ،فه ��ل ا�ستطاع
ه ��ذا المغامر �أن يرفع ال�ستار ع ��ن الإله الغام�ض
ال ��ذي عا�ش متنائي� � ًا ال معادي ًا للب�ش ��ر ،امتنع عن
ك ّل النا� ��س �س ��وى ( فران�سي�س ثابي ��روف) التي
نم ��ت بينهما �صداقة وات�ص ��ال م�ستمر على مدى
�أربعي ��ن عام� � ًا  ،فقط ��ع ك َّل عالق ��ة معه ��ا بع ��د �أن
اكت�شف �أنها قدمت م�ساعدتها لل�شاعر وال�صحفي
الإنكليزي (ي ��ان هاملتون) الذي طلبَ م�ساعدتها
من �أجل كتابة �سيرة الحياة(بحث ًا عن �سالينجر)
ف� �ـ( اغ�ضب ��ه ع ��دم حفظها عل ��ى ال�س ��ر فكانت هذ
القطعية)� ��ص . 54فتب ��دو محاول ��ة التع ّرف على
الإل ��ه الحبي�س �صعبة والذي التفت نحو البوذية
 ،ف�ل�ا غرابة �أن قلنا عنه الإله فهذا معتقد البوذية
الت ��ي ن�شرها ف ��ي روياته  ،وهذا م ��ا �أكدته ابنته
كلي ��ر فقد ( �سع ��ى الكاتب الحبي� ��س �إلى التوازن
ع ��ن طريق البوذية  ،وهو ال ��ذي فكر في وقت ما
�أن ي�صب ��ح راهب ًا)� ��ص . 229ا�ستمر زمن روايته
فه ��ل توقف زم ��ن الروائي؟ ال نخف ��ي عن القارئ
�أن ه ��ذه الرواية قد م ّرت بمراح ��ل من المخا�ض
 ،وه ��ذه المراح ��ل تك�شف ع ��ن �سيرت ��ه وتف�ضح
�أ�س ��راره  ،لكن كي ��ف ؟ �سالينجر كات ��ب �أو قا�ص
كت ��ب العدي ��د م ��ن الق�ص� ��ص قب ��ل الحار� ��س في
حق ��ل ال�شوفان فنجده يناث ��ر �سيرته في ق�ص�صه
 ،فق�ص ��ة ( فتاة عرفتها) �أن ��ه ا�ستلهمها من �إقامته
ف ��ي فينيا  ،اقتب�ستْ المالحظة ال�سيرويّة �أن هذه
الق�ص ��ة �شيء م ��ن �سيرته ( �أف�ض ��ل راق�صة فال�س
في فيينا كانت �إنكليزي ��ة �ضخمة يزيد طولها )..
�ص 43ويذك ��ر ال�سالينجر في ر�سالة �أر�سلها �إلى
�صديقه القدي ��م (دون) ويحدثة عن ال�شابة وهي
ترج ��وه �أن يمنحها رق�صة .وفي ق�صة ق�صيرة له
بعنوان(م ��ن �أج ��ل �أزمي بحب ومذل ��ة) كتبها في
ذكري ��ات عا�شها في بولندا �سيم ��ا م�شهد الذي مر
به (حيث نح ��رت الخنازير قبل نقله ��ا بال�شاحنة
ف ��ي الثلج(� ��ص. 44وغيره ��ا من الق�ص� ��ص التي
ذك ��ر فيه ��ا �سيرت ��ه  .ظ ��ل �سالينجر ي ��زاول قلمه

في كتابه عن الأدب الدرامي
عل ��ى الق�ص� ��ص الق�صي ��رة ومعظمه ��ا ل ��م تن�شر ،
�إال �أن وكيل ��ه الأدب ��ي (وي ��ت بورتيت) ق ��د دفعه
�إل ��ى كتاب ��ة الرواي ��ة و�أال يقت�صر عل ��ى الق�ص�ص
الق�صي ��رة فحث ��ه بقوله(�آم ��ل �أن تك ��ون الرواية
ف ��ي الطريق) . 77وج ��اءت ق ��رارة �سالينجر �أنه
�سيعط ��ي �شك ًال جدي ��د ًا للرواية وق ��د �أف�صح عنه
ب�أنه �سينتمي ب�ش ��كل وا�ضح �إلى ال�سيّرة الذاتية
 ،ول َّأن �سالينج ��ر ينتم ��ي �إل ��ى �أولئ ��ك الك ّت ��اب
غي ��ر القادري ��ن على ال�ش ��روع في عم ��ل جديد �إن
ل ��م ي�شع ��روا ب�أنف�سهم ب�أنه ��م بحالة م ��ن التجرد
المطلق تجاه �شخ�صياته ��م فلم ي�ستطع ال�شروع
بكتاب ��ة الرواي ��ة  ،فحي ��اة الع�سكري ��ة والحروب
كان ��ت منجم ًا للق�ص�ص ف�ض ًال ع ��ن الحبّ الخائب
م ��ن (�أون ��ا) التي تزوج ��ت �شارلي �شابل ��ن ّ ،
لكن
ظ ��ل ف ��ي ر�أ�سه فك ��رة كتابة رواي ��ة حول(هولدن
كولفي ��د) �صبي بعم ��ر �سبعة ع�شر عام� � ًا  ،م�ضت
ع�ش ��ر �سن ��وات وم ��ا زال ��ت روايت ��ه حبي�سته في
ذات ��ه فبطله ن�سخة عنه ،فكتب ر�سالة �إلى وكيله(
لق ��د اهمل ��ت هولندن منذ بع�ض الوق ��ت حيث �أنا
ن�صي
موجود �سيكون عملي فا�ش�ل� ًا� ،أنني اكتب ّ
ب�ضمي ��ر المتكلم وي�ستحيل عل � ّ�ي ال�شعور لأمور
حي ��ث �أنا موجود لو كان الن� �ّ�ص ب�ضمير الغائب
لما ت�سب ��ب ب�أ ّي ��ة م�شكلة)و�أ�ضاف( ه ��ذا ال�صبي
مثل الديناميت  ،لم �أالم�س في حياتي �أبد ًا ما هو
�أكث ��ر ح�سا�سية منه)� ��ص ، 214غير �أن �سالينجر
قد �أدرج بطله في ق�ص�ص عديدة ك�شخ�صية بطلة
كطيف فقط في �أحدى المعارك  ،كان
�راو �أو ٍ
�أو ك � ٍ
ينتقل �ضمن �أمتعته بن�صو�ص مخ�ص�صة لهولدن
 ،فيق ��ول عنها �أنه قد احبّها كلها ح ّب ًا ج ّم ًا  ،اثنتان
من تل ��ك الق�ص�ص (ع�صيان من جانب مادي�سون،
�أنا مجنون  ،كتب بع ��د ذلك ب�أربع �سنوات انتهى
الأمر بهما �أن تدرجا في حار�س القلوب)�ص214
 ،وعن ��وان الرواية مقتب�س م ��ن ق�صيدة لروبرت
بونز القادم عب ��ر ال�شوفان  ،وبعد والدة الرواية
يعلن �صاحبها دخوله حبي�س ًا في ال�صمت  ،فحتى
عند خروجه من كوخ يلب�س ا�سم ًا م�ستعار ًا وك ّل
محاوالت ال�صحافين والك ّتاب للدخول �إلى كهف
عزلت ��ه رمت �سهام� � ًا غير �صائب ��ة الختراق �سجن
الكاه ��ن �أو الإله  .ويمكن الخروج بر�ؤية مفادها
�أن �سالينج ��ر لم يك ��ن يمتلك الموهب ��ة ف�ض ًال عن
عذابه وتم ��رده ونزاعه م ��ع الديان ��ات المتعددة
ف ��ك ّل ه ��ذه جعلت من ��ه �شخ�ص� � ًا يعتن ��ق العزلة ،
فزمنه توقف عند بطله هولدن .

�سحر الحرية والفن ..في رواية ( �صيف في ميرادور)
ترجمة  :عدوية الهاليل
تتفوق فلورن�س ديالي في ال�صيغ الق�صيرة
المخت�ص ��رة في كتابة المق ��االت والق�ص�ص
 ،ولك ��ن يعتمد الت ��وازن الدقي ��ق لديها بين
الخف ��ة والعم ��ق على م ��دى التو�س ��ع لبلوغ
هي ��كل الرواية  ،كم ��ا ت�أتي غ ��زارة كتاباتها
الحقيقي ��ة م ��ن تناوله ��ا تغي ��رات الحي ��اة
وانفتاحه ��ا على المفاج�آت ..م ��ن هنا تمنح
فلورن� ��س دي�ل�اي روايته ��ا ( �صي ��ف ف ��ي
مي ��رادور) ال�صادرة حديث� � ًا عن دار غاليمار
للن�شر الكثير من الحرية في زمن القيود...
تقودن ��ا دي�ل�اي ال ��ى خو� ��ض مغام ��رة من ��ذ
جملته ��ا الأولى  ":و�صلنا الى ميرادور عبر
طري ��ق وعر وملت ��وي " وتخبرن ��ا ال�سطور
التالي ��ة �أن �سي ��ارة مادلي ��ن – بطلة الرواية
– رف�ض ��ت �أكث ��ر م ��ن م ��رة ال�صع ��ود ال ��ى
�أعل ��ى التل  ،ث ��م ا�ضطرت ماري ��ان –االبنة
ال�صغ ��رى التي رافقت والدته ��ا الى باري�س
ال ��ى الذه ��اب واح�ض ��ار م�ساع ��دة لأكم ��ال
الرحلة والو�صول ال ��ى الهدف  ،وهو منزل
كبير مخ�ص�ص لق�ض ��اء العطالت مبني بين
�أ�شجار ال�صنوبر على قمة تل ..
تت�ألق مادلين في منزله ��ا بالحب الذي تكنه
لأبنتيه ��ا ال�شابتي ��ن  ،وتدي ��ن بتمتعها بهذا
المن ��زل ال ��ى زوجه ��ا ب ��ول ال ��ذي ورثه عن
وال ��ده  ،وهو جراح ث ��ري من بيارتيز  ،لكن

�ضيوف منزلها يطلقون عليها ا�سم ( ماديلو)
عندم ��ا ت�ستقبله ��م في م�سكنه ��ا ال�صيفي في
�صي ��ف �أوائ ��ل ال�سبعيني ��ات حي ��ث �ستدور
�أح ��داث الق�صة وحي ��ث �ست�ستقب ��ل مادلين
وابنته ��ا ماري ��ان خم�س ��ة رج ��ال �سيتعي ��ن
عليه ��م العي�ش معه ��ن لمج ��رد �أن تجعل من
م�سكنها مكان ًا منا�سب ًا للعي�ش مع النا�س مع
توفير الم�ساحة المنا�سبة للجميع ليعي�شوا
بحرية ودون تقييد ..
�أحد ه�ؤالء الرج ��ال هو زوجها (بول) وهو
�صدي ��ق قديم لمادلين ورئي� ��س �سابق لق�سم
الط ��ب النف�س ��ي ف ��ي �إح ��دى الم�ست�شفي ��ات
و�أح ��د اع�ل�ام المجتم ��ع الطب ��ي الباري�سي
 ،وال ��ذي دفعته �أح ��داث ع ��ام  1968الذي
تقاع ��د في ��ه الى االحتف ��اظ بغرفت ��ه ومكتبه
واالنتقال م ��ن باري�س ليكر�س وقته للكتابة
لك ��ن بع ��د العا�صم ��ة ومافيه ��ا م ��ن مراج ��ع
تاريخي ��ة يحتاج اليه ��ا في تطوي ��ر روايته
كان يثق ��ل كاهل ��ه ..وت�شغ ��ل مادلين حجرة
نوم بجوار حجرة ن ��وم زوجها في الطابق
الأول – على �سبي ��ل التعامل بديبلوما�سية
في زواجهما – �أما ابنتها ماريان ف�ستح�صل
م ��ع �صديقها �أوكت ��اف على حج ��رة نوم في
الطاب ��ق الثاني  ،وهو طال ��ب �إيطالي ثري ،
وخ ��ادم �أوكتاف الذي ج ��اء برفقة �شريك له
يقدم ��ه على �أنه ( غود�سون) ويبدو وا�ضح ًا
�أن هنال ��ك عالق ��ة مثلية تجمع بي ��ن االثنين
لذا ي�شغالن حج ��رة م�شتركة وتقوم مادلين

بتلبية طلبات الجميع ..
هن ��ا �ستب ��رز مه ��ارة مادل ��و وعبقريته ��ا
الحقيقية في الحد م ��ن ال�صراعات الحتمية
الت ��ي ق ��د تن�ش�أ بي ��ن �ضيوفها ..ب ��ول -على
�سبي ��ل المث ��ال – م ��ن �سالل ��ة ا�شتراكي ��ة
راديكالي ��ة و�أكاديم ��ي اليخلو م ��ن الت�ص ّلب
�..إن ��ه يتقب ��ل ديان ��ة �أوكت ��اف اليهودي ��ة
م ��ن دون التفكي ��ر ف ��ي �أن ��ه �سيدخ ��ل ال ��ى
العائلة عل ��ى االطالق � ،أم ��ا مادلين فالتزال
ليبراليتها ت�سمح بوجود خادم �أوكتاف بين
�ضيوفها  ،ب�شرط �أال تحيّد مثليته الجن�سية

عن حدوده ��ا الطبيعية ف ��ي المنزل ..ولكي
ت ��ردم الفج ��وة بين ال�ضيوف تق ��وم بتنمية
المبادرات والنزهات كما ترعى حب الفنون
الت ��ي ت�سود في مي ��رادور ،فابنته ��ا ماريان
تعم ��ل عل ��ى كتابة روايته ��ا الثاني ��ة  ،بينما
يعم ��ل �أوكت ��اف ف ��ي �إنت ��اج الأف�ل�ام وتقوم
مادلي ��ن نف�سه ��ا بترجمة �أعم ��ال هولدر لين
ي�ساعده ��ا ف ��ي ه ��ذه المهمة �صدي ��ق �ألماني
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن المرا�س�ل�ات الت ��ي تتبادله ��ا مع
ريني ��ه �ش ��ار  ،وت�ستفي ��د مادل ��و �أحيان ًا من
م�ساعدة ماريان لها لأنها تمتلك لغة جيدة ..
وم ��ن ال�ضيوف الآخرين اب ��ن عم بول الذي
احتفل ��ت مادل ��و بزيارت ��ه بحما� ��س وه ��و
ق�سي� ��س دومينيكاني في �سج ��ون مر�سيليا
 ،وق ��د �أظه ��ر تفاني� � ًا �شجاع ًا لخدم ��ة اليهود
تحت حك ��م في�شي  ،ولهذا يعت ��رف �أوكتاف
ل�صديق ��ه ب�أن ��ه يف�ض ��ل ه ��ذا الق�سي�س ��ي
الدومينيكان ��ي عل ��ى جمي ��ع �أف ��راد ( عائلته
الرائعة ) الجديدة..
وي�أت ��ي �سح ��ر رواي ��ة فلورن�س دي�ل�اي من
ولعه ��ا بالكتاب ��ة واعتماده ��ا عل ��ى العم ��ل
لإعادة تنظيم حياتها كما يحلو لها وتدعمها
تل ��ك الطاق ��ة الت ��ي ت�ستمده ��ا م ��ن والده ��ا
وال ��ذي �أهدت ل ��ه كتابها ( نيرف ��ال ) في عام
..1999وتع ��ود دي�ل�اي في ه ��ذه الرواية
ال ��ى ال�صيغة ال�سردي ��ة التي ابتع ��دت عنها
في كتبه ��ا الأخيرة جزئي� � ًا ل�صالح المقاالت
الق�صيرة ..

عقيل مهدي يحكي �سيرته الم�سرحية
تقوم تجربة ( ال�سيرة االفترا�ضية ) على ا�ستعارة درامية جمالية بعر�ض م�سرحي
جديد تتجاوز فيه المنطق الحرفي للواقع وتقوم بتغريبه ب�إقتراح بديل (
م�سرحي ) عن �صاحب ال�سيرة الذي جعلته في تجربتي محوراً رئي�س ًا في العر�ض
مع تقديم ( البطل – ال�ضد ) الذي ي�سعى لإف�شال م�شروع ال�شخ�صية الإيجابية
المتفرد ومجالها االجتماعي الخا�ص في منطقها الإن�ساني
المن�سجمة في �إبداعها
ّ
الحرة  ،فهو ينا�ضل من �أجل
الم�ستقبلية
للقيم
هة
الم�شو
�ضد عبثية االنحراف
ّ
ّ
تر�سيخ الإيجابيات في وجدان المتفرجين من خالل الدراما والعر�ض .

عالء املفرجي
د .عقيل مهدي في كتابه (الأدب الدرامي ..في ال�سيرة
االفترا�ضي ��ة) ال�صادر ع ��ن من�ش ��ورات االتحاد العام
للأدباء والك ّتاب ..يقول" :تراهن ال�سيرة االفترا�ضية
على �أ�صول وم�صادر ومرجعيات تخ�ص ( �صاحبها ) ،
وت�صبح ( ب�ؤرة) لبناء �سل�سلة من ( ت�أويالت ) متدفقة
ب�أبعادها المتخيلة المحفزة وتقنياتها الفنية لتحقيق
هدفه ��ا الم�سرح ��ي جمالي� � ًا ف ��ي كيفية بن ��اء العر�ض
بن�س ��ق ر�ؤي ��وي خا� ��ص لتج�سي ��د ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة
وت�أطيره ��ا الإفترا�ض ��ي بذرائ ��ع اقترحه ��ا م ��ن خالل
منظور الحا�ضر لتلك الأبعاد التاريخية لكبار الأعالم
والرم ��وز ( العراقي ��ة ) الملهم ��ة وت�أت ��ي معه ��ا رموز
عربية و�أخ ��رى �أجنبية بمواقفه ��م المتقاطعة  ،حيث
ُيع ��اد تركيبهم بر�ؤي ��ة فنية خا�ص ��ة  ،وبالتالي �أ�سعى
لتحقيق ( �إنزياح ) ع ّم ��ا ي�سمى ( بالوقائع التاريخية
) الخارجي ��ة � ،سواء كانت بواقع بيولوجي �أو يومي
تتج�س ��د في ��ه �شخ�صية
و�أبت ��داع ف�ض ��اء فن ��ي جدي ��د
ّ
البط ��ل  ،مث ًال في م�سرحية ( علي ال ��وردي وغريمه )
حوّ لت �أف ��كاره الى كينونة ب�شرية ( فنية ) وهذا ح ّتم
علي توظيف ( التوليف) الذي يرتفع بال�شخ�صية الى
ّ
�أف ��ق �آني مُعا�ش الآن والي ��وم في زمن ما بعد التغيير
ف ��ي العراق  ،حيث يظه ��ر ( ال ��وردي ) وهو يخو�ض
ن�ضا ًال �ض ��د التع�صب والإره ��اب والعن�صرية  ،ولكن
ف ��ي ( زم ��ن قادم ) يخ�ص قي ��ام �أفع ��ال �إرهابية  ،زمن
االحت�ل�ال االميرك ��ي – الدول ��ي  ،ال ��ذي يم ّث ��ل ك�شف ًا
جدي ��د ًا ب�إ�ضافة معن ��ى معا�صر عل ��ى ( القديم ) الذي
كان يعي�شه الوردي فع ًال ".
فف ��ي كتابه ه ��ذا تن ��اول ف ��ي الف�ص ��ل الأول المعنون
(الن�ص الجدرامي في ال�سيرة االفترا�ضية) ،عدد ًا من
الم�سرحيات منها (وهج الحرية ،وحرائق ال�شبح) ،و
(�شركة المافيا المحدودة للمقاوالت) ،و (رحلتي الى
مدائن الن ��ور) ،و (�س�أمثل واقف� � ًا لوحدي) ،و(قبالت
الم�سخ).
ولأن الم�ؤل ��ف �أخت ��ار ال�سي ��رة االفترا�ضي ��ة عنوان ��ا
لكتاب ��ه ،وه ��و ال ��ذي ع ��رف في ��ه ،م ��ن خ�ل�ال �أعماله
الم�سرحي ��ة المتنوعة  ،التي �ش ��دت �إنتباه المتلقي
والناقد في �آن واحد  ،ولعل من بين �أبرز �إبداعاته
المتف ��ردة  ،ما قدمه م ��ن نماذج ريادي ��ة  ،في �إطار
(م�سرح ال�سيرة)  ،الذي تميز به  ،محلي ًا وعربي ًا ،
لنخبة من كبار مبدعي العراق � ،إبتد�أها بم�سرحية
(يو�سف يغني)  ،وكان العمل يعد ت�أ�سي�س (م�سرح
ال�سيرة)  ،خا�ضها مع طالب كلية الفنون الجميلة
�آنذاك ،وتوال ��ت م�سرحياته ومنها ( :جواد �سليم
يرتق ��ي ب ��رج باب ��ل)  ،و(ال�سي ��اب)  ،و(ال�صب ��ي
كلكام� ��ش)  ،و(ظرف ��اء بغ ��داد مع قا�س ��م محمد) ،
و(الجواه ��ري)  ،و(الح�سي ��ن الآن) وغيره ��ا ،
و�صو ًال الى (علي الوردي وغريمـه).
فالكت ��اب �أي�ض� � ًا انط ��وى ف ��ي بع� ��ض جوانب ��ه
على �سي ��رة الفن ��ان والكاتب والمخ ��رج والناقد
الجمال ��ي ا.د.عقيل مهدي  ،الذي كان ومازال من
العالمات الفارقة في الذاكرة الم�سرحية العراقية
 ،بل والثقافة العراقية ..حيث ت�ضمن كتابه هذا:
�شهادات �أدباء و�أكاديميين وفناني م�سرح ،منهم
�سام ��ي عب ��د الحمي ��د ،وفا�ض ��ل ثام ��ر ،و�صالح

الق�ص ��ب ،وط ��ارق ح�س ��ون فري ��د ،وريا� ��ض مو�سى
�سك ��ران ،ود .ح�سي ��ن علي ه ��ارف وعل ��ي الربيعي،
وكاف ��ي الزم ..الذين تحدثوا ع ��ن الح�ضور النوعي
للفن ��ان عقيل مه ��دي ،في الم�س ��رح العراق ��ي والأثر
الذي تركه على جيل من الم�سرحيين ..وكذلك دوره
الأكاديمي المتميز بو�صف ��ه متخ�ص�ص ًا في جماليات
الم�سرح.
وف ��ي مجال ال�سيرة ،و�أعني �سي ��رة الم�سرحي عقيل
مهدي ،تناول الكتاب تجربة هذا الفنان والأكاديمي..
م ��ن خ�ل�ال �أطاري ��ح الدكت ��وراه والماج�ستي ��ر التي
و�ضع ��ت عن تجربت ��ه الم�سرحي ��ة ..وكذلك المقاالت
والدرا�س ��ات الت ��ي ن�ش ��رت عن ��ه ..وت�ضم ��ن �أي�ض� � ًا
ثبت� � ًا في م�ؤلفاته ف ��ي مجال الم�س ��رح والتي ناهزت
ال�سبعين م�ؤلف ًا..وقائمة بالم�سرحيات التي �أخرجها
لم�ؤلفي ��ن �أجان ��ب والت ��ي و�ص ��ل عدده ��ا ال ��ى ثالثة
ع�ش ��ر عم�ل� ًا ،وم ��ن ه� ��ؤالء الم�ؤلفين :ب ��ول فاليري،
وبوما�شي ��ه ،وبو�شكين ،ويوجي ��ن �أونيل ،و�شيلر..
وغيرهم.
كذل ��ك �ض ��م الكت ��اب ثبت� � ًا بالم�سرحي ��ات الت ��ي �ألفها
و�أخرجه ��ا طيلة م�سيرته في الم�س ��رح التي جاوزت
الأربعة عقود..والت ��ي قدم الكثير منها على خ�شبات
الم�سارح من بينها (ال�سياب) و (المقامة الوا�سطية)،
وغيرها.
�إ�ضاف ��ة ال ��ى الجوائ ��ز والتكريم ��ات ..والالف ��ت �أن
الكت ��اب ت�ضمن محا�ض ��رة الدكتور عقي ��ل مهدي في
�ساح ��ة التحرير ،خ�ل�ال االنتفا�ض ��ة الت�شرينية بين
عامي  2019و ،2020والتي تحدث فيها عن �سعي
المثقف الى التعامل مع الجديد والم�ستحدث ب�إعادة
تركيب ��ه ف ��ي نتاجات ��ه الثقافي ��ة ومن خ�ل�ال درا�سته
للنظري ��ات الجدي ��دة ..م�شي ��ر ًا ال ��ى م ��ا وج ��ده ف ��ي
االنتفا�ضة من �أنماط من التوا�صل ،واالت�صال ،على
�أر� ��ض �ساح ��ة التحرير� ،إذ تنوع ��ت الأ�ساليب الفنية
الت�شكيلي ��ة ،ومعار� ��ض الر�سم ،وخيم ��ات العرو�ض
ال�سينمائية ،والمو�سيقية ،والرق�صات الفولكلورية.
الكت ��اب ي�س ّه ��ل للباح ��ث والق ��ارئ الع ��ادي فر�ص ��ة
الوق ��وف عند تجربة هذا الفنان و�سيرته الم�سرحية
الث ّرة.

كتب جديدة
�ص ��در حديث ًا ،ل ��دى من�شورات "ف�ض ��اءات"  ،كت ��اب "�آدمواء" للم� ��ؤ ّرخ وال�شاعر
العراق ��ي خزع ��ل الماجدي .يُ�ص ِّن ��ف العمل نف�س ��ه ،بح�سب ما يظه ��ر على غالفه،
كـ"�أ�سط ��ورة ِ�شعري ��ة" ،وبهذا يرب ��ط الم�ؤ ّلف بي ��ن مجالين �إبداعيين ق� �دّم فيهما
العدي ��د م ��ن الأعمال .م ��ن م�ؤلفات الماج ��دي ف ��ي الميثولوجيا" :بخ ��ور الآلهة"
و"�سف ��ر �سوم ��ر" و"�أدب ال ��كاال� ،أدب الن ��ار" ،و"�أدي ��ان ومعتق ��دات م ��ا قب ��ل
التاريخ" .ومن �أعماله ال�شعرية" :يقظة دلمون" ،و"عكازة رامبو" ،و"حزين ًا عند
عم ��ود ال�سم ��اء" ،و"ال�سومرية� ،أح�ل�ام في ات�ضاح حجمه ��ا وفرادي�سها العالية"،
و"مو�سيقا لهدم البحر".
مايزال كتاب قاطع الكود" تاليف والتر ايزاك�سون يت�صدر
قائمة الكتب غير الأدبية الأكث ��ر مبيع ًا في �أميركا لال�سبوع
الثال ��ث وت�ض ��م القائم ��ة العدي ��د م ��ن كت ��ب ال�سي ��ر الذاتية
وال�سيا�سي ��ة ، ،وي ��دور الكتاب حول كي ��ف ابتكرت جينيفر
دودنا الحائزة على جائزة نوبل وزمال�ؤها تقنية كري�سبر،
وه ��ى �أداة يمكنه ��ا تعدي ��ل الحم� ��ض الن ��ووى .وج ��اء فى
المرتب ��ة الثانية ،كتاب الأ�ضواء الخ�ضراء ،بوا�سطة ماثيو

�ص ��درت حديث ��ا ترجم ��ة عربي ��ة لرواية انط ��وان ت�شيخ ��وف " جريمة في حفل ��ة �صيد"
للكات ��ب الرو�سي �أنط ��ون ت�شيخوف ،قام به ��ا المترجم نبيل يو�سف وه ��ي �أوّ ل ترجمة
عربي ��ة له ��ا من عن الرو�سية مبا�شرة  ،من خ�صائ�ص ه ��ذه الرواية �أ ّنها الأطول �ضمن ما
ّ
والتق�شف التعبي ��ري  ،على عك�س
كت ��ب ت�شيخوف ،ال ��ذي عُرف بنزعته �إل ��ى االخت�صار
معا�صرين له في القرن التا�سع ع�شر ،مثل فيودور دو�ستويف�سكي وليو تول�ستوي  ،تع ّد
ه ��ذه الرواية من �ضمن كتابات ال�شب ��اب ،حيث و�ضعها ت�شيخوف وهو في عمر الرابعة
والع�شري ��ن ،وتنتمي �إلى �أدب الجريمة ،مقدّم ًة قراءة نف�سية لرو�سيا في الن�صف الثاني
من القرن التا�سع ع�شر.

ماكونهى ،على مدار � 23أ�سبوع ًا فى القائمة ،ي�شارك الممثل
الحائز على جائ ��زة الأو�سكار مقتطفات من اليوميات التي
احتفظ بها على مدار الـ  35عام ًا الما�ضية.جاء فى المرتبة
الثالثة كتاب طبقة اجتماعية بوا�سطة �إيزابيل ويلكر�سون،
للأ�سب ��وع الـ ،33وتفح�ص ال�صحفي ��ة الحائزة على جائزة
بوليتزر جوان ��ب �أنظمة الطبقات عبر الح�ضارات ويك�شف
ع ��ن ت�سل�س ��ل هرمى �ص ��ارم في �أمي ��ركا الي ��وم .جاءت في

المرتب ��ة الرابعة كت ��اب المرو�ض بوا�سط ��ة جلينون دويل
للأ�سب ��وع الـ ،55ويدور ح ��ول النا�شطة والمتحدثة العامة
ت�ص ��ف رحلتها ف ��ي اال�ستماع �إل ��ى �صوته ��ا الداخلى  ،جاء
ف ��ى المرتبة الخام�س ��ة والأخيرة كتاب "فك ��ر مرة �أخرى"،
بوا�سط ��ة �آدم جران ��ت ،للأ�سب ��وع الثام ��ن ،وي ��دور ح ��ول
اختبار للمه ��ارات المعرفية لإع ��ادة التفكي ��ر و�إلغاء التعلم
التى يمكن ا�ستخدامها للتكيف مع عالم �سريع التغير.

�اب للمف ّكر
" الوح�شي ��ة :فق ��دان الهوي ��ة الإن�ساني ��ة" كت � ٌ
الكاميرون ��ي �آ�شي ��ل مبيمب ��ي �ص ��درت ن�سخت ��ه العربية
حديث� � ًا بترجم ��ة وتحقي ��ق ن ��ادرة ال�سنو�س ��ي ع ��ن "ابن
النديم للن�شر والتوزيع" و"ال�شبكة المغاربية للدرا�سات
الفل�سفي ��ة والإن�ساني ��ة" .في هذا العم ��ل ،يقف مبيمبي
عن ��د الهوّ ة القائمة بين م ��ا كان ي�أمل الإن�سان في تحقيقه
مِ ��ن حق ��وق وتكري�س لح � ّ�ق المواطنة وتج ��اوُز للتمييز
العن�ص ��ري بف�ض ��ل التط ��وّ ر التكنولوج ��ي ،وم ��ا يعي�شه
الي ��وم من عن�صرية وحروب ووح�شي ��ة وتدمير للبيئة ،
ي�صف الم�ؤ ّلف الب�شر المعا�صرين بـ"دينا�صورات القرن
الحدي ��ث ،التي ت�سير نح ��و فنائها دون وعي "  ،ويتجلى
مفه ��وم التوح� ��ش -كم ��ا يق ��ول الكات ��ب -عل ��ى م�ستوى
�أفريقي ��ا بتوا�صل اال�ستغالل ولك ��ن بطرائق مختلفة � ،إذ
لم نعرف حت ��ى الآن �سوى الآالم الج�سدي ��ة والمعنوية،
تحت عناوين مثل �سيا�سات تق�شفية برعاية الم�ؤ�س�سات
المالي ��ة الدولي ��ة ،وتخزي ��ن النفاي ��ات ال�سام ��ة ،وت�سمم
البيئات الحية.
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عن هذا "التنوير" الذي ننتظره بفارغ ال�صرب..
لما لم تعرف بلداننا ع�صر تنوير لحد الآن؟ وهل �ستعرفه في القريب المنظور؟ وكيف يمكن تحقيق �شروط نجاحه كما حققها الأوروبيون خالل القرنين
الأخيرين وكذلك فعل �إثرهم االميركيون واليابانيون وال�صينيون وحتى الأتراك ونجحوا هم �أي�ض ًا لو ن�سبي ًا هنا �أو هناك ..هذه الأ�سئلة ت�ؤرقني �أكثر
ف�أكثر كلما تال�شت �إمكانية الجواب ومن قبل الجميع في الواقع .والحال ال نه�ضة وال تحرر بل ال تح�ضر بدون حركة تنوير جريئة وحرة ال تقلد �أحداً وال
تن�شغل ب�سفا�سف الأمور بل تتجه مبا�شرة الى ت�أ�صيل نف�سها لأبعد ما ت�ستطيع في تاريخنا وتراثنا وفكرنا التنويري الأ�صيل الذي يجد خال�صته في كتاب
“ف ُ
َّ
َ
وال�شريعة من االت�صال” للفيل�سوف الخالد ابن ر�شد.
الحكمة
�صل المقال فيما بين ِ

تق ��ع فترة م ��ا يعرف ب� �ـ «ع�صر التنوي ��ر» في حدود
الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر المي�ل�ادي ،وب�ش ��كل �أدق في
الفت ��رة ما بين وف ��اة الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي رينيه
دي ��كارت ( ،)1650 - 1596ال ��ذي يع ��د �أول م ��ن
ّ
وظف مفردة "التنوير" للداللة على قدرة العقل في
�إداء دور الن ��ور الطبيعي ف ��ي الك�شف عن الحقائق
الفل�سفي ��ة ،وبي ��ن قي ��ام "الث ��ورة الفرن�سي ��ة" ف ��ي
 ،1789والتي ي�صطلح على اعتبارها «بنت» فل�سفة
ع�صر التنوير.
وتع ��د فرن�سا والمانيا وب�ش ��كل �أقل انكلترا ،بمثابة
الوط ��ن الم�شت ��رك ل ��والدة وازده ��ار تل ��ك الحرك ��ة
الفل�سفي ��ة ونطاقه ��ا الأكث ��ر خ�صب� � ًا وحيوي ��ة على
�صعي ��د ث ��راء العط ��اء النظ ��ري كم ��ا عل ��ى �صعي ��د
الت�أثي ��رات الفعلية .لكن افكارها وت�أثيراتها وجدت
ا�ص ��داء له ��ا ف ��ي كل الق ��ارة الأوروبية م ��ن الجزر
البريطانية الى رو�سيا القي�صرية ،بل امتدت الحق ًا
ال ��ى العال ��م كله بما في ��ه ال�ش ��رق وخا�ص ��ة ال�شرق
الأو�سط.
وتمثل ��ت «فل�سف ��ة التنوي ��ر» جوهري ًا بتي ��ار فكري
جديد ذي نزعة عقلية ونقدية كونية �إن�سانية ،قادته
ال ��ى تب ّنيه الجريء لمو�ضوع ��ة �أن الفكر ينبغي �أن
يك ��ون ح ��ر ًا مهم� � ًا كان ��ت النتائ ��ج .من هن ��ا ولدت
حتمية ت�صادمه العني ��ف �أحيان ًا مع �سلطة الكني�سة
ف ��ي مجال المعرف ��ة والأخالق ،وم ��ع �أنظمة الحكم
المطلق في مجال ال�سيا�سة والحقوق .فلقد ُ�شغفت
حرك ��ة التنوي ��ر بمغام ��رة ال�سعي العقل ��ي لدح�ض
�أو رف� ��ض �أي منظوم ��ة دوغمائي ��ة و�أيّ نظ ��ام ِقيَم
موروث مهما كان ��ت ال�شرعي ��ة �أو الم�صداقية التي
يدعيه ��ا وال�شكل التاريخي ال ��ذي يعتمده ،واعتبار
ه ��ذا الرف� ��ض بمثاب ��ة ال�سبي ��ل الوحي ��د لتحري ��ر
الإن�س ��ان م ��ن الأح ��كام الجاه ��زة والقي ��م الخاطئة
والعبودية الفكرية وال�سيا�سية ب�شكل عام.
لك ��ن حركة التنوي ��ر لم تطمح �أب ��د ًا �أن تكون مجرد
حركة هدّام ��ة �أو متمردة �أو م�شاك�س ��ة� ،إنما �أرادت
�أي�ض� � ًا ،ب ��ل خ�صو�ص� � ًا� ،أن تقي ��م عل ��ى �أنقا� ��ض ما
تهدمه� ،صرح ًا جديد ًا من المفاهيم والقيم الواقعية
وال�سامي ��ة ،معتق ��دة �أن الإن�س ��ان بانعتاقه من �أ�سر
ومحدودية الأف ��كار الجامدة الموروث ��ة� ،سينطلق
نحو امتالك وعي �إن�ساني وكوني حق ًا.
فعب ��ر �إحالله ��ا العق ��ل مح ��ل النق ��ل ،والفه ��م محل
الفر� ��ض ،والحري ��ة والت�سام ��ح مح ��ل العبودي ��ة
والتع�ص ��ب ،م ّثل ��ت «فل�سف ��ة التنوير» ث ��ورة كبرى
�ضد مزاع ��م الحق المقد� ��س ،الإله ��ي �أو الو�ضعي،
ف ��ي تجاوز �سيادة العقل �أو ف ��ي تكبيل نزوعه نحو
الحرية والكوني ��ة والحقيقة .ثورة لوال انت�صارها
لم ��ا �أمك ��ن لأوروب ��ا �أن تنتق ��ل م ��ن عه ��د م�سلم ��ات

الع�ص ��ور الو�سط ��ى الراك ��دة ال ��ى عهدها ك� �ـ «عالم
حديث».
فبف�ض ��ل الروحية الجدي ��دة التي �أ�شاعته ��ا «فل�سفة
التنوير» ،بد�أ المفك ��ر الأوروبي ي�شعر بالتحرر من
الموروث الالهوتي -ال�سيا�سي -المعرفي المتعلق
بالح�ض ��ارات الأخ ��رى ال�سيما ال�شرقي ��ة منها .ففي
القرن الثامن ع�شر� ،صار االهتمام بال�شرق والدفاع
ع ��ن حق ��ه بني ��ل مكان ��ة مركزية الئق ��ة ف ��ي التاريخ
الكون ��ي ،يقترنان دائم� � ًا ب�سجال نق ��دي عنيف �ضد
المعتق ��دات الم�سيحي ��ة وتبعياته ��ا وانعكا�ساته ��ا
على القي ��م الأخالقية والمفاهيم ال�سيا�سية والآداب
والفنون والعلوم ،الى الحد الذي �أعلن فيه مفكرون
غربي ��ون عدي ��دون �أ�صراره ��م ال�شديد عل ��ى رف�ض
م�صداقي ��ة مجم ��ل الأح ��داث التاريخي ��ة الم�ؤ�س�سة
عل ��ى ن�صو� ��ص “الكت ��اب المقد� ��س” ،وا�ستبداله ��ا
ب�أخ ��رى م�ؤ�س�س ��ة عل ��ى الم�ؤلف ��ات العربي ��ة �أو
المدون ��ات الم�صري ��ة �أو الحولي ��ات ال�صيني ��ة �أو
جميعها مع ًا .كما عمل �آخرون على �إثبات �إيجابيات
ا�ستق�ل�ال الأخالق ع ��ن العقيدة الديني ��ة الم�سيحية
واليهودي ��ة عب ��ر التذكي ��ر بب�ساطة ونق ��اء الأخالق
الكونفو�شيو�سي ��ة �أو بطبيع ��ة وبراءة قي ��م البادية
العربية مث ًال.
كما غ ��دت اال�ستعانة بال�شرق والعودة الى عطاءاته
الح�ضاري ��ة المختلف ��ة ،و�سيل ��ة مثلى ل ��دى مفكري
التنوي ��ر لدح� ��ض المفه ��وم االكليرو�س ��ي الذي كان
يب ��دو مطلق ال�ص ��دق والقائ ��ل ب� ��أن الم�سيحية هي
الدي ��ن الحقيق ��ي الوحي ��د .وكذل ��ك لتفني ��د مزاع ��م
الأنظمة الملكية الأوروبية اال�ستبدادية ،بوربونية
�أو غيرها ،ب�أنها �أنظمة الحكم الأ�سمى.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى كان ��ت فك ��رة الم�س ��اواة المطلقة
بين الب�ش ��ر من الأفكار الأ�سا�سي ��ة التي قامت عليها
وب�شرت بها «فل�سف ��ة التنوير» ،داعمة �إياها بمذهب
ما �س ّم ��ي بـ«الدي ��ن الطبيعي» الذي اعتق ��د �أن هناك
دين� � ًا �أ�صلي� � ًا انبثقت من ��ه كافة الديان ��ات المعروفة
ف ��ي تاري ��خ الإن�س ��ان بم ��ا فيه ��ا الديان ��ات الكب ��رى
كاليهودي ��ة والم�سيحية واال�س�ل�ام .وعليه فاليهود
والم�سيحي ��ون والم�سلم ��ون وكل �أتب ��اع الديان ��ات
الأخرى ..هم جميع ًا لي�سوا �إال اتباع ديانات تفرعت
�أو ان�شقت عن ذلك الدين الطبيعي الأول.
هذه ه ��ي بكلمة الأ�س� ��س والظروف الت ��ي ا�ستندت
لها «فل�سفة التنوير» ف ��ي معركتها للإطاحة بواحدة
م ��ن �أه ��م الم�س ّلم ��ات المقد�سة في الفك ��ر الم�سيحي
التقلي ��دي ،ونق�ص ��د موقف ��ه م ��ن الأدي ��ان الأخرى.
لك ��ن الإ�س�ل�ام خا�صة كان وبامتي � ٍ�از الدين الأجنبي
ال ��ذي تمحورت حوله تلك المعرك ��ة �أكثر من غيره.
واال�سالم ل ��م يكن دين ًا مجه ��و ًال �أو غريب� � ًا بالن�سبة

ال ثواب��ت ف��ي ال�سيا�س��ة
 د� .أثري ناظم اجلا�سور

ف ��ي ال�سيا�س ��ة ال توج ��د ثواب ��ت لأن الثاب ��ت
الوحي ��د فيها هو المتغي ��ر الذي تتحدد من خالله
الم�صلح ��ة والأه ��داف بع ��د �أن ت�ساه ��م الأدوات
والو�سائ ��ل في ر�سمهم ��ا ،و�إذا دققنا في متبنيات
المدار�س الفكرية التي تناولت العالقات الدولية
وال�سيا�س ��ة الدولية نج ��د �أن كل بنائها كائن على
مجموع ��ة م ��ن المتغي ��رات الت ��ي ح ��ددت ما� ��ض
وحا�ض ��ر وم�ستقب ��ل النظ ��ام الدول ��ي ،من خالل
درا�س ��ة �سلوك الدول وكيفية تفاعلها مع محيطها
وتعاطيه ��ا مع الأح ��داث ،وق ��د تتح� �دّد الثوابت
م ��ن قب ��ل الباحثي ��ن والدار�سي ��ن بمجموع ��ة من
العوام ��ل �أولها القوة التي لي�س ��ت بال�ضرورة ما
تمتلكه الدولة من جي� ��ش وتر�سانة ع�سكرية ،بل
�أن عوام ��ل �أخرى اليوم هي �أكث ��ر فاعلية تتحدد
م ��ن خالله ��ا ق ��وة الدول ��ة �س ��واء تكنولوجية �أو
اقت�صادي ��ة �أو ثقافي ��ة �أو �سيا�سي ��ة (دبلوما�سي ��ة
بمختل ��ف �أنواعه ��ا) ،الأهم �أن الدول ��ة تعمل على
تحديد ثوابتها ال �أ�سا� ��س ال�صورة التي تر�سمها
نتائج البيئتي ��ن الإقليمية والدولية بل من خالل
متغي ��رات المراحل التي يمر به ��ا النظام الدولي
�أو الإقليمي.
ف ��ي ه ��ذا الجان ��ب بالتحدي ��د هن ��اك جمل ��ة م ��ن
القواع ��د الت ��ي ت�ستن ��د عليه ��ا ال ��دول ف ��ي ر�س ��م
خارطة طريقها وتحديد �أولوياتها ،قواعد حدّدت
الأ�صدق ��اء والأعداء وكيفي ��ة التعامل فيما بينهم
وم�ستويات العالقة وفق معطيات المراحل التي
تم ��ر بها ال ��دول ،فعلى �سبي ��ل المثال م ��ع انتهاء
الحرب الباردة وترتيب �أوراق ال�سيا�سة الدولية
والنظ ��ام الجديد كانت المرحلة تتطلب �أن تكون
لبع� ��ض ال ��دول توجهات جدي ��دة تتما�ش ��ى معها
ومع المتغيرات الجدي ��دة �ضمن �أجندات ترتيب
الأولوي ��ات� ،أي�ض� � ًا �أغل ��ب ال ��دول الت ��ي تع ��ادي
الوالي ��ات المتحدة الأميركي ��ة تعاطفت معها في
�أح ��داث � 11سبتمبر  2001ال للحال ��ة الإن�سانية
وال�ضحاي ��ا الت ��ي راحوا ف ��ي ه ��ذه الهجمات بل

�إن الم�صلح ��ة هن ��ا اقت�ضت �أن تك ��ون هذه الدول
�إل ��ى جانب الواليات المتح ��دة لأمرين الأول هو
و�ض ��ع حد للتمادي الأميركي في و�ضع مجموعة
دول على قائمة الأعداء الخطرين والثانية كانت
م ��ن �ض ��رورات المرحل ��ة �أن يت ��م تخفي ��ف ح ��دة
الع ��داء لتفادي الدخ ��ول في الأم ��ر الأول ،فنجد
ال�صين ورو�سيا وكوريا ال�شمالية و�إيران ودو ًال
�أخرى لم تكتف بالتعاط ��ف بل �ساعدت الواليات
المتح ��دة ف ��ي حربها �ض ��د طالب ��ان والقاعدة في
�أفغان�ستان ،وحت ��ى الدول التي عار�ضت احتالل
الع ��راق عام  2003رتبت �أولوياتها مع متغيرات
ه ��ذا االحتالل وعملت عل ��ى �أن يكون لها دور في
هذا الحدث الذي غير خارطة المنطقة ،فقد تكون
هذه الدول حليفة مبا�ش ��رة وقد تعمل وفق فكرة
التخادم غير المبا�شر بالنتيجة هي تعمل ل�صالح
تحقيق �أهدافها.
وعندما يكون الحديث عن حروب عادلة و�أخرى
�شر�س ��ة بال�ض ��رورة يحتك ��م الجمي ��ع فيه ��ا �إل ��ى
�أن تك ��ون متنا�سق ��ة م ��ع القواني ��ن الدولية حتى
و�إن كان فح ��وى ه ��ذه الحروب غير ع ��ادل ،لكن
منطق الق ��وة وال�سيطرة والهيمن ��ة والتغييرات
الحا�صل ��ة هي من تح ��دد �إذا ما كان ��ت الم�صلحة
�ستتح ��دد من خالل هذه الح ��رب �أو تلك ،فكم من
ح ��رب قامت عل ��ى مفاهي ��م �إن�ساني ��ة بالعلن لكن
الباط ��ن غير ذل ��ك تمام ًا وكم من م�ش ��روع عالمي
�صيغت نقاطه الأ�سا�سي ��ة وفق نظريات �سيا�سية
وفكري ��ة وهو بالأ�سا�س �صي ��غ وفق منطق القوة
والنف ��وذ ،وكم من م�ش ��روع �أخذ �صف ��ة دينية �أو
مذهبي ��ة و�أيديولوجي ��ة وهو خالف ذل ��ك تمام ًا،
بالمح�صل ��ة ف� ��إن كل التج ��ارب تحدثن ��ا ع ��ن �أن
المتغيرات الحا�صلة هي بالحقيقة ثوابت تعامل
معها الدول وفق االن�ساق والمعتقات والمتبنيات
التي تراها تعمل وف ��ق م�صالحها و�أهدافها التي
تن ��وي تحقيقها ال�سيما و�أنها تعمل �ضمن �أجواء
بات التغيير هو ال�سمة الأ�سا�س فيها.



د .ح�سني الهنداوي

لمفك ��ري التنوير� ،إنم ��ا كان ،الى جان ��ب اليهودية،
معروف� � ًا ب�ش ��كل جيد ن�سبي� � ًا على �صعي ��دي عقائده
الأ�سا�سية وتاريخه العام.
وهن ��اك �سبب �آخر لعب دور ًا مهم� � ًا في دفع مفكري
التنوي ��ر ال ��ى اختي ��ار الإ�س�ل�ام �أداة ف ��ي �صراعه ��م
�ض ��د طبق ��ة االكليرو� ��س ،وه ��و متان ��ة وعراق ��ة
الت ��راث الفك ��ري -الالهوتي ال ��ذي د�أب ��ت الأخيرة
عل ��ى ترويج ��ه �ض ��د ال�ش ��رق وال�ش ��رق الإ�سالم ��ي
خا�ص ��ة ،ويجد جذوره ��ا دائم ًا ،وب�ش ��كل مثير ،في
�إرث الهوت ��ي عتيق وقات ��م ،قائم ف ��ي الجوهر على
افترا�ضات ذاتية م�ؤ�س�سة عن �سبق �إ�صرار بدورها
عل ��ى بع�ض المعلومات االنتقائي ��ة دائم ًا وال�شوهاء
غالب� � ًا .وخال�صة ذل ��ك الإرث� ،إن الذاتية الم�سيحية
الغربية ت�صورت ال�شرق وخا�صة ال�شرق الإ�سالمي
باعتب ��اره "الغ ��رب مقلوب� � ًا" ،وف ��ي كل مميزات ��ه
وخ�صائ�صه ونواق�صه.
ولق ��د ا�ستقرت هذه ال�صورة ف ��ي الوعي الم�سيحي
ك�أم ��ر واقع منذ �أن اكت�ش ��ف �أم ��راء الكني�سة ف�شلهم
ف ��ي موا�صل ��ة الحم�ل�ات ال�صليبي ��ة وتيقنه ��م م ��ن
عج ��ز الكني�سة الأب ��دي عن تحقيق �سيط ��ر ًة عالمي ًة
م�ستديم ��ة �أو نف ��وذ ًا �أحادي� � ًا مطلق� � ًا عل ��ى ال�صعيد
الجغرافي �أو التاريخي �أو الثقافي.
لق ��د كان العر�ض ال ��ذي تقدم �ضروري ًا ج ��د ًا بر�أينا،
ف ��ي التمهي ��د لفه ��م ماهية ال ��دور اال�ستثنائ ��ي الذي
لعب ��ه فال�سف ��ة التنوير ف ��ي �إغناء المنظ ��ور الغربي
ح ��ول الإ�سالم .فه ��ذه الحركة الت ��ي ا�ستحوذ عليها
هاج� ��س ت�صفي ��ة الح�س ��اب بالكام ��ل م ��ع مفاهي ��م
القرون الو�سط ��ى ،كان ال مفر �أمامها من اال�صطدام
بالتركة الفكرية الثقيل ��ة المتج�سدة في الت�صورات
الم�سيحية ح ��ول الإ�سالم والت ��ي امتلكت ،لوحدها
ربم ��ا ،تاريخ� � ًا معق ��د ًا م ��ن التطور ي ��وازي الى حد
مثي ��ر تاريخ الح�ض ��ارة الم�سيحي ��ة الو�سيطة ذاتها

من ��ذ مطلعه حت ��ى لحظت ��ه الختامية .ويب ��دو �أ�شبه
بتر�سان ��ة من الحجج والمواق ��ف ،الدينية والعقلية
وحت ��ى الالعقلي ��ة ،جاه ��ز للتوظي ��ف عل ��ى الف ��ور
لي� ��س �ض ��د الإ�س�ل�ام وحده ،ب ��ل و�ضد غي ��ره اي�ض ًا
م ��ن الأدي ��ان الأجنبي ��ة �أو م ��ن التي ��ارات والف ��رق
والنخ ��ب «المنحرفة» �أو «المتم ��ردة» �أو «المخالفة»
لك ��ن الم�سيحي ��ة دائم� � ًا .ف�أثن ��اء الح ��روب الديني ��ة
الأوروبي ��ة ،كان ��ت الكاثوليكي ��ة والبروت�ستانتي ��ة
تترا�شق ��ان الإدانة في ما بينهم ��ا وكل ي�ستخدم ذات
الحج ��ج الت ��ي كان الفكر الم�سيحي ق ��د بلورها �ضد
الإ�س�ل�ام في م ��ا م�ضى .والأكثر من ذل ��ك كان هناك،
بي ��ن زعم ��اء و�أ�ساقفة االكليرو� ��س الكاثوليكي ،من
ذه ��ب ال ��ى ح ��د اته ��ام البروت�ستانتي ��ة الم�سيحي ��ة
ب�أنها مج ��رد فرقة �إ�سالمية ،ولعل النموذج ال�صارخ
ف ��ي ه ��ذا المجال قي ��ام البندكت ��ي االنجلي ��زي وليم
رينولدز ،ا�ستاذ الالهوت في جامعة ران�س ،بت�أليف
كت ��اب في الع ��ام  1600ت�أل ��ف م ��ن � 1106صفحات
لإثب ��ات انت�س ��اب البروت�ستانتي ��ة ال ��ى “الديان ��ة
المحمدية”!
حتى بع�ض فال�سفة التنوير وقادة الثورة الفرن�سية
لم ي�سلم ��وا من االتهام بالت�أث ��ر بالإ�سالم .حيث بدا
منطقي� � ًا ت�شدّده ��م ف ��ي رف� ��ض تل ��ك الترك ��ة الفكرية
ال�ضخم ��ة الت ��ي وج ��دوا �أنف�سه ��م ي�صطدم ��ون بها
ف ��ي خ�ضم �صراعهم م ��ع االكليرو� ��س ال �سيما و�أنها
تت�ضارب مع معرفتهم المتنامية حول الإ�سالم.
ومهما يكن الأمر ،لقد احدثت حركة التنوير ومثلت
انقالب ًا كبير ًا على عالم من االفكار حول اال�سالم كان
�صلب� � ًا ومهم� � ًا في كل الغرب قبلئ ��ذ .وجاءت ترجمة
الم�ؤلف ��ات الفل�سفية البن �سينا وابن ر�شد والغزالي
ال ��ى الالتيني ��ة في هذه الفترة لتعم ��ق من هذا الفهم
الجدي ��د للإ�س�ل�ام ال ��ذي يج ��د �أ�صوله ل ��دى روجيه
بيكون الذي كان ربما �أول من طرح �ضرورة الحوار

والتعام ��ل الفكري مع الم�سلمين �إذا �أرادت الكني�سة
لنف�سه ��ا �أن تجذبهم الى �إيمانها .كم ��ا �أنه �أول مفكر
م�سيح ��ي اقترح اعتبار اال�سالم �ضمن نف�س الدائرة
التوحيدي ��ة مع اليهودي ��ة والم�سيحية رغ ��م �إيمانه
العمي ��ق والمعلن بان الم�سيحية هي الديانة الإلهية
الحقيقية الوحيدة.
لك ��ن رام ��ون ل ��ول ( )1232-1316تج ��اوزه ف ��ي
ذل ��ك لت�صريحه باعتق ��اده �أن اال�سالم �أكث ��ر الأديان
جميع� � ًا قرب ًا الى الم�سيحية .وهذا ما يف�سر اندفاعه
ال�شدي ��د والمبكر لتعلم اللغة العربي ��ة التي� ،إ�ضافة
الى تدري�س ��ه �إياها في الأدي ��رة والمعاهد ،كتب بها
العديد من م�ؤلفاته الفل�سفية والالهوتية.
وبالق ��در ال ��ذي راح ��ت �أوروب ��ا الم�سيحي ��ة تت ��رك
مكانه ��ا تدريجي� � ًا لأوروبا الحديثة ل ��م يعد الإ�سالم
يب ��دو كع ��دو �أ�سا�س ��ي ال �سيم ��ا من ��ذ مطل ��ع الق ��رن
ال�ساب ��ع ع�شر .هذا االتجاه الذي �أ�س�سه رامون لول
وتبعه عليه غي ��وم بو�ستل و�آخرون في ما بعد ،هو
البداية الأولى لع�صر التنوير في ما يتعلق بالنزعة
الإن�ساني ��ة ال�شامل ��ة لديه ��ا و�أي�ض� � ًا بالموق ��ف م ��ن
الإ�س�ل�ام .فقد ن�ش ��ر الفرن�سي بوالنفيي ��ه كتاب ًا مهم ًا
بعنوان «حي ��اة محمد» ت�ضمن �أف ��كار ًا جديدة تمام ًا
في هذا االتجاه� ،إذ اعتبر ان نبي الإ�سالم هو «رجل
دولة ال مثيل له وم�شرع �أرقى من كل ما انتجته بالد
الإغريق القديمة» .وقبله كان المفكر الفرن�سي بيير
بيل قد دافع بجر�أة في «القامو�س الفل�سفي النقدي»
عن نقاء االخالق اال�سالمية وكذلك عن نبي اال�سالم
الذي و�صف ��ه بالمب�شر المخل� ��ص الحما�س ال�ساعي
الى انقاذ االن�سانية.
ومن جانبه �شدّد الفيل�سوف الألماني الكبير اليبنتز.
في مقدمة كتابه «العدالة الربانية» ) (1710على �أن
نب ��ي الإ�سالم ل ��م يحد �أب ��د ًا عن المب ��ادئ اال�سا�سية
لـ«الدي ��ن الطبيع ��ي» ،و�إن للم�سلمين الف�ضل العظيم
في جذب عدد كبير من ال�شعوب الوثنية الى الإيمان
بوحدانية الله التي كانت الكني�سة قد ف�شلت في ذلك
م ��ن قبل� ،أما ل�سنغ ،فقد �أدان بقوة الت�شويهات التي
�ألحقتها الكني�سة الرومانية بالإ�سالم ونبيه معتبر ًا
اياها «ن�سيج ًا من الأباطيل».
تلك كان ��ت باخت�صار العنا�ص ��ر اال�سا�سية للأر�ضية
العامة التي انطلق منها فال�سفة التنوير في تناولهم
لمو�ض ��وع الإ�سالم� ،أما جوه ��ر �إ�ضافة كل منهم في
هذا ال�ش�أن فيمكن اخت�صاره كما يلي:
•مونت�سكي ��و نقل الموقف الالهوت ��ي من الإ�سالم
الى موق ��ف ايديولوجي كا�س ��ر ًا بذلك قد�سية كل
التراث الم�سيحي حوله.
• فولتي ��ر دع ��ا الى اعتب ��ار اال�س�ل�ام دين� � ًا مماث ًال
وم�ساوي ًا للم�سيحية ف ��ي كل المجاالت وبالتالي

ال يقل �أهمية عنها في �صناعة الح�ضارة الب�شرية
ون�ش ��ر الوحداني ��ة الإلهي ��ة العقالني ��ة ون ��ادى
بالبح ��ث ع ��ن الحقيق ��ة التاريخي ��ة لذاته ��ا ف ��ي
تقيي ��م الإ�سالم ورف�ض الحك ��م الم�سبق وخا�صة
الالهوت ��ي عل ��ى الإ�س�ل�ام وهو حك ��م ينطلق من
اعتب ��ار كل الديان ��ات الأخ ��رى غي ��ر الم�سيحي ��ة
مجرد ديانات زائفة وهرطقة.
• رو�س ��و وج ��د �أن جوهر الإ�س�ل�ام العميق يتمثل
ف ��ي كونه دين ًا هدفه �إ�شاع ��ة العدالة الأ�سمى بين
الب�ش ��ر راف�ض� � ًا هك ��ذا اق�ص ��ار ذل ��ك اله ��دف على
الم�سيحي ��ة الت ��ي ي ��رى �أن قيادته ��ا ابتع ��دت عن
ه ��ذا اله ��دف وتحولت الى �شري ��ك لأنظمة الحكم
المطلق في ا�ستعباد النا�س.
• دوارد جيب ��ون ،الم� ��ؤرخ البريطان ��ي وم�ؤ�س�س
عل ��م التاري ��خ الحديث ف ��ي الغرب ،طال ��ب بدفن
الم ��وروث الالهوت ��ي الم�سيح ��ي و�أحكام ��ه
االعتباطي ��ة ح ��ول الإ�س�ل�ام الذي اعتب ��ره حامل
ثقاف ��ة جدي ��دة وعقلي ��ة منفتحة ب�ش ��كل �أرقى من
عقلية الكني�سة الجامدة وثقافتها.
•هيردر دعا الى اعتراف علني بدين كبير لال�سالم
ف ��ي �إيق ��اظ �أوروبا و�إخراجها م ��ن قرون الظالم
م�شيد ًا بالف�ض ��ل الكبير للمفكرين الم�سلمين على
الح�ضارة الغربية الحديثة.
•غوته لم يجد فرق ًا يذكر بين الإيمانين الم�سيحي
والإ�سالم ��ي ب ��ل ذهب ال ��ى حد القول ف ��ي �إحدى
ر�سائل ��ه ال ��ى �أن الإ�س�ل�ام “�أقرب الأدي ��ان" �إليه،
وكتب م�سرحية في تمجيد �شخ�صية نبي الإ�سالم
كما �أ�صدر م�ؤلف ًا كبير ًا بعنوان "الديوان ال�شرقي
الغربي" كر�س ��ه للك�شف عن الجماليات الروحية
في ن�صو�ص عدد من ال�شعراء الم�سلمين.
• هيغل جع ��ل الإ�سالم في فل�سفت ��ه للتاريخ جزء ًا
م ��ن العالم الجرمان ��ي �أي الم�سيحي �إال �أن موقع
اال�سالم ف ��ي المعادلة الديالكتيكية الخا�صة التي
و�ضعها لذلك العالم يكون كنق�ض للكاثوليكية �أي
�أرق ��ى منه ��ا روحي ًا فيم ��ا جعل اللوثري ��ة كنق�ض
النقي�ض �أي كنق� ��ض لال�سالم وبالتالي �أعلى منه
ف ��ي �سيرورة التطور الكون ��ي للوعي معبر ًا عبر
ذلك التق�سيم عن نزعة ذاتية لوثرية تتلب�س ثياب
الفل�سف ��ة ل ��دى ه ��ذا الفيل�سوف ،نزع ��ة وجدناها
حا�ض ��رة لدي ��ه ب�ش ��كل �أو �آخر حي ��ال كل الأديان
الأخ ��رى ،وال يغي ��ر من الأمر �أن ��ه و�ضع الإ�سالم
�أعلى من الكاثوليكية بل �إنها فكرة لوثرية �أ�ص ًال.
لقد ركزنا على ع ��دد محدّد من ه�ؤالء المفكرين دون
غيره ��م وذل ��ك لأهميته ��م الخا�صة كممثلي ��ن لحركة
التنوير من جهة والمتالكهم منظور ًا متميز ًا خا�ص ًا
بهم الى هذا الحد �أو ذاك عن الإ�سالم؟

فك اال�شتباك بين نقد ال�سلطات و �إهانة ال�سلطات
ال توج ��د دولة من دون �س ��لطة  ,و لك ��ن ماذا تعني
ال�س ��لطة غي ��ر �إدارة ال�ش� ��أن الع ��ام ؟ و م ��اذا تكون
�إدارة ال�ش� ��أن الع ��ام غير التدبير حي ��اة المجتمع ؟
ث ��م كي ��ف يمكن �أن ت�س ��تقيم هذه ال�س ��لطة من دون
قواني ��ن �صريح ��ة ملزمة يحتكم �إليه ��ا المجتمع و
يلج�أ اليها ل�ضبط ال�سلطة من �أن تتغول؟ فال�سلطة
�ش ٌر مطلق  ,و ال يوقف ال�سلطة �إال ال�سلطة.
م ��ن هنا يجب �أن يكون البناء القانوني التي ينظم
عم ��ل ال�سلط ��ة ب ��كل �أ�صنافه ��ا لمن ��ع �شره ��ا تجاه
المواط ��ن ال ��ذي تن ��ازل عنه ��ا للحكام و ل ��م َ
يبق له
�س ��وى الكلم ��ة  ,حرية التعبير ع ��ن الكلمة  .الكلمة
الت ��ي ي�ستعمله ��ا المواط ��ن �ض ��د ال�سلط ��ة �إذا م ��ا
�أخلت ف ��ي �أداء واجباته ��ا الد�ستورية و القانونية
�أو ق�ص ��رت ف ��ي ت�سخير �إمكاني ��ات ال�سلطة لخدمة
حي ��اة المواطن و ت�أمين م�ستقبله � ,إال �أن القائمين
على �إدارة هذه ال�سلط ��ة ال يرغبون �أبد ًا في �سماع
ه ��ذه الكلم ��ة عل ��ى �صغره ��ا و �ض�آلته ��ا مقارنة بما
يتمتعون به من القوة  ,فالذي ال يقبل �سماع الحق
ف�إن ��ه �أعجز عن تطبيق الحق كما في م�ضمون قول
�أمير الم�ؤمنين علي بن ابي طالب (عليه ال�سالم) ,
فيح�ص ��ل ا�شتباك بين الكلم ��ة و ال�سلطة  ,ا�شتباك
بي ��ن اتهام المواطن ب�إهان ��ة ال�سلطات و بين دفاع
المواط ��ن عن نف�س ��ه ب�أنه انتقد ال�سلط ��ات  ,فكيف
يمكن �أن يفك اال�شتباك بين �أعمال �إهانة ال�سلطات
و�أعمال نقد ال�سلطات؟
م ��ن اجل تحقيق ذلك يقت�ض ��ي منا فك اال�شتباك في
العالقة بين المواطن و ال�سلطة  ,فك اال�شتباك بين
مفهوم ��ي "النق ��د" و "الإهان ��ة"  ,و تحلي ��ل الآثار
االجتماعية الناجمة من خطورة كبح المواطن من
مراقبة ال�سلطة.
�إن ف ��ك اال�شتب ��اك ف ��ي العالق ��ة بي ��ن المواط ��ن و
ال�سلطة �ض ��روري لبيان المراكز القانونية و مدى
تمتعه ��ا بالم�ساواة بين �أطرافه ��ا من �أجل بناء فهم
�أخالق ��ي قانون ��ي ر�صي ��ن له ��ذه العالق ��ة  ,فالفرد
ال ��ذي يقوم ب�أعمال "النق ��د" �أو "االهانة" ال يملك
�أجهزة تنفيذية �أو �أجه ��زة قهر و �إرغام كالبولي�س
و الجي� ��ش و اال�ستخبارات و ال يملك الهيمنة على
الجه ��از الإداري للدول ��ة و ال يمتل ��ك �شبكة عالقات
�سيا�سية �ضخمة متداخلة في الدولة ,فهذه الأجهزة
كله ��ا تحت قي ��ادة ال�سلط ��ة و امكان ��ات القاب�ضين
عليه ��ا ,و م ��ن ثم فان الف ��رد هو الط ��رف ال�ضعيف
ف ��ي ه ��ذه العالق ��ة و ال�سلطة ه ��ي الط ��رف القوي
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لتفوقه ��ا ف ��ي امتالك قدرات الق ��وة و التفوق  ,و ال
يمك ��ن و�صف المعادل ��ة �إال �أنها "ال�سلطة في مقابل
الال�سلط ��ة" و بذل ��ك تكون المعادل ��ة غير متوازنة
و غي ��ر عادل ��ة  ,فالف ��رد ط ��رف �ضعي ��ف و ال�سلطة
ه ��ي الطرف القوي  ,و م ��ن هنا ف�إن حماية الطرف
ال�ضعي ��ف �أولى بالرعاية من حماية الطرف القوي
م ��ن خالل تعزيز المركز القانون ��ي للفرد ال�ضعيف
و منح ��ه غطا ًء قانوني ًا ي�ستطيع من خالله التحرك
لكبح جماح ال�سلطة و �س ��وء الت�صرف بها من قبل
القاب�ضين عليها .
�أم ��ا من ناحي ��ة الف�ص ��ل بي ��ن مفهوم ��ي "النقد" و
"االهانة" ف�إن هذا اال�شتباك بين التعبيرين قائم ًا
و موجود ًا من الناحية القانونية في حالتين :
الأول ��ى  :عندم ��ا يك ��ون النق ��د جارح� � ًا و قا�سي� �اً
بعباراته من �أج ��ل خلق قوة الت�أثير في تقييم �أداء
ال�شخ�صي ��ة العامة  ,فربما النق ��د الهادئ و الرقيق
ال يحق ��ق الغر� ��ض من انتق ��اد ال�سلط ��ة �إال �إذا كان
االنتقاد جارح ًا و قا�سي ًا  ,فالمواطن �إن كان جارح ًا
و قا�سي� � ًا في انتقاده للقاب�ضي ��ن على �سلطة العامة
لتقيي ��م �أدائه ��ا �إزاء واقع ��ة ذات �أهمي ��ة اجتماعية
كب ��رى ال يك ��ون متع�سف ًا ف ��ي ا�ستعمال حق ��ه �أو ال
يترت ��ب علي ��ه م�س�ؤولية جزائي ��ة �أو مدني ��ة  .ك�أن
تكون ق�ضية ف�ساد كب ��رى تتعلق بم�صالح الأجيال
فهن ��ا ال يمك ��ن ممار�س ��ة االنتق ��اد اله ��ادئ و �إنم ��ا
العب ��ارات المالئمة لتقيي ��م ال�سلطة يجب �أن تكون
عب ��ارات قا�سية و جارحة � ،إذا ما انحرفت ال�سلطة
عن الم�صالح العامة .
الثاني ��ة  :عندم ��ا يُطع ��ن ب�أعم ��ال القاب�ضين على
ال�سلط ��ة و قذفه ��م بعب ��ارات � ،إذا م ��ا ت ��م �إثباته ��ا
فانه ��م يتعر�ض ��ون الى العق ��اب ,و القذف نوع من
الم�سا� ��س بال�ش ��رف و الكرام ��ة و يعط ��ي مفه ��وم
الإهان ��ة ب�شكل وا�ضح و هي جريمة بحد ذاتها �إال
�أنها تتحول الى عمل مباح عندما توجه للقاب�ضين
عل ��ى ال�سلطة �إذا م ��ا توفر دليل االثب ��ات بموجب

الم ��ادة ( )433م ��ن قان ��ون العقوب ��ات العراق ��ي ,
فالطع ��ن بنزاه ��ة ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تتول ��ى �إدارة
م�صال ��ح الجماهي ��ر �إنما ه ��و م�سا� ��س بكرامته و
�شرف ��ه  ,ف�ش ��رف الم ��رء نزاهته و الطع ��ن بها يعد
طعن� � ًا ب�شرفه و كرامته و ه ��ذا الطعن و القذف �أو
ق ��ل "الإهان ��ة" يعد مباح ًا ب ��ل واجب� � ًا �إذا ما توفر
دلي ��ل االثب ��ات  ,ف� ��إن الق�ض ��اء بهذه الحال ��ة يقوم
بموازنة بين م�صلحة ال�شخ�صية العامة في طم�س
انحرافاتها و �إخفاء �أدلتها توقي ًا لخد�ش �شرفها �أو
التعري�ض ب�سمعتها و بين م�صلحة �أولى بالرعاية
و �أح ��ق بالحماي ��ة و هي حق الجمه ��ور �أن يعرف
الكيفي ��ة التي ُت�ص ِّرف به ��ا القاب�ض عل ��ى ال�سلطة
ال�ش� ��ؤون العام ��ة  ,فالق ��رارات الق�ضائي ��ة به ��ذا
ال�ش� ��أن ح�سرت عن القائ ��م بالعمل الع ��ام الرعاية
الت ��ي يتطلبها �ص ��ون اعتباره طالم ��ا كان اال�سناد
االنتقادي العلني واقع ًا في حدود النقد المباح .
ف ��ي هذه الحالتين يكون النق ��د يقترب من الإهانة
كثي ��ر ًا و يختلط به ب�شكل ي�صع ��ب الف�صل بينهما
و فك ا�شتباكهما عندم ��ا يكون جارح ًا و قا�سي ًا  ,و
ي�أخ ��ذ �صورة الإهانة ب�شكل �صري ��ح عندما يُطعن
بعم ��ل القائ ��م بال�سلط ��ة و قذف ��ه بعب ��ارات تعطي
مفه ��وم االهان ��ة عندم ��ا يتوف ��ر دلي ��ل الإثبات في
انحراف ��ه ع ��ن م�صال ��ح ال�شع ��ب العلي ��ا و ق�ضاياه
اال�سا�سية و المتاجرة بها .
�أم ��ا م ��ن ناحي ��ة االث ��ار االجتماعي ��ة ال�سلبية على
�أريحي ��ة ا�ستعم ��ال مف ��ردة "�إهان ��ة ال�سلطة" �ضد
كل م ��ن يقت ��رب من ال�سلط ��ة فا�ضح� � ًا انحرافاتها
و كا�شف� � ًا ف�ساده ��ا لل ��ر�أي الع ��ام ف� ��إن القاب�ضي ��ن
عليها و م ��ن �أجل اال�ستمرار ف ��ي اال�ستحواذ على
ال�سلط ��ة على الرغم من انحرافه ��م فانهم ي�ستعمل
القواني ��ن التي تكبح اندف ��اع المواطن و و�صوله
الى خطوطهم الدفاعي ��ة الأولى لأجل �إرجاعه الى
ال�سواتر التي يرغبون بها القاب�ضين على ال�سلطة
و �إعادة تمو�ضعه في منطقة " النقد الم�سموح به"

و من ثم الدفع به نحو عزل المواطن عن االهتمام
بال�ش� ��أن الع ��ام و االنع ��زال عنه مما يوف ��ر للنظام
القائم �أ�سباب التحكم الت�سلطي � ,أن تكون �صالح ًا
في نظر هذا النظام عندما تنغلق عميق ًا على نف�سك
بعي ��د ًا عن ال�ش�أن العام الذي يح ��دد م�سار ال�شعب
الم�ستقبل ��ي و ت ��رك هذه المهم ��ة للحاكم  ,بالوقت
الذي يج ��ب �أن توجد قوانين ت�شج ��ع المواطن و
تربي ��ه عل ��ى الخ ��روج من �شرنق ��ة �ش�أن ��ه الخا�ص
ال ��ى العناي ��ة بال�ش�أن الع ��ام و بذل ��ك تمار�س هذه
النوعية م ��ن القواني ��ن ب�شكل مبا�شر ف ��ي تربيته
عل ��ى الخروج م ��ن االهتم ��ام بم�صالح ��ه الخا�صة
نحو االهتم ��ام بالم�صالح العامة ليكون فرد ًا عام ًا
واعي� � ًا يراقب حكامه من العبث بال�سلطة التي هو
خولها للحكام ليكون كابح ًا النحرافهم.
�إذن  ,و م ��اذا ع ��ن هيب ��ة الدول ��ة ؟ ان الك�ش ��ف عن
مكام ��ن انحراف ال�سلط ��ة داخل الدول ��ة ب�شجاعة
�إنما هو عمل يرف ��ع �ش�أن الدولة في نظر المجتمع
لأنه محاولة لكمال الدولة ,و ال�سكوت عن انحراف
ال�سلطة هو �ضياع لهيبة الدولة  .لكن ذلك ال يعني
�أن يك ��ون هناك ت�سامح �أم ��ام كل من يحاول �إهانة
ال�سلطة ب�شكل فا�ضح ال لب�س فيه تحت �ستار النقد
و ال يج ��ب �أن يخل ��و النظ ��ام العقابي م ��ن جريمة
"�إهان ��ة ال�سلط ��ة" و العقاب عليه ��ا �إال �أن اختالل
التوازن بالعالق ��ة بين المواطن و ال�سلطة بتفوق
ال�سلطة عل ��ى المواطن و متطلب ��ات الديمقراطية
يتحت ��م �إعادة �صياغة الم ��واد ()227-226-225
من قان ��ون العقوب ��ات العراق ��ي م ��ن دون الغائها
 ,و �إع ��ادة �صياغ ��ة ه ��ذه تك ��ون من خ�ل�ال اعتماد
طريقة ال�صياغة القانونية الجامدة التي ال ت�سمح
بوج ��ود م�س ��ارات اجتهادي ��ة بم�صطل ��ح "�إهان ��ة
ال�سلط ��ات" من خ�ل�ال تعريفه ��ا و تحديد �صورها
و مظاهره ��ا و ب�شكل وا�ض ��ح و �صريح  ,لأن ترك
ه ��ذا الم�صطلح القانوني ب�ش ��كل ف�ضفا�ض و مرن
يق ��ود الى نتائج خطيرة في غي ��ر �صالح المجتمع
و الدول ��ة و بذلك يتم فك اال�شتباك الحا�صل بين "
�إهانة ال�سلطات" و "نقد ال�سلطات" باعتبار النقد
ه ��و الأ�صل و هو الح ��ق الطبيعي و الد�ستوري و
القانوني للمواطن و �آدابه مفتر�ضة من خالل حقه
ف ��ي الكالم بفح�ص و تدقيق �أعمال القاب�ضين على
ال�سلطة و اختالط ال�سلطة بهم و هو حق ال يقيده
اجته ��اد ق�ضائي و �إنما القان ��ون يقيده بن�صو�ص
�صريحة وا�ضحة .
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حملة �سيا�سية ومخاوف �صحية
لقاح �أ�سترازينيكا في مواجهة الأزمات
لم تتوقع ال�شركة ورئي�سها ،با�سكال �سوريوت المعاملة المجحفة التي لقيتها
بعد نجاحها في تطوير لقاح �آمن في �سرعة قيا�سية ،وتوقيع عقود لتوفير
ملياري جرعة ،وكل ذلك بدون تحقيق ربح.
يمكن �أن نتفهم توقع �سوريوت الح�صول على جائزة لقاء جهوده .لكنه بد ً
ال
من ذلك يتعر�ض للهجوم من �سا�سة �أوروبيين مثل ع�ضو البرلمان الأوروبي،
البلجيكي فيليب المبرت�س ،الذي اتهم ال�شركة بالتعالي وخيانة الأمانة� ،إذ
يراها "بالغت في وعودها ،وق�صرت في الوفاء باتفاقاتها".

و�ضيعت �أ�سترازيني ��كا �أرباح ًا بقيمة  20مليار
دوالر ،ف ��ي الوق ��ت ال ��ذي �أ�صبح ��ت في ��ه �أ�سم ًا
معروف� � ًا ف ��ي االتح ��اد الأوروب ��ي والوالي ��ات
لدواع �سلبية.
المتحدة لكن
ٍ
وتحول ��ت �أ�سترازيني ��كا �إل ��ى ك ��رة ف ��ي لعب ��ة
ال�سيا�س ��ة الأوروبي ��ة .فت ��ارة ي�ص ��ف الرئي�س
الفرن�س ��ي �إيمانوي ��ل ماك ��رون اللق ��اح ب�أنه "ال
فاعلي ��ة ل ��ه تقريب ًا" ،ثم يتط ��وع لأخذ جرعة من
اللقاح ويطالب بمنع ت�صديره خارج �أوروبا.
ويقول ال�سير جون بيل ،من جامعة �أوك�سفورد،
�إن الأ�سل ��وب الفرن�سي �أره ��ق �سوريوت" ،فقد
كان التعامل مع الفرن�سيين من �أ�صعب الأ�شياء
التي مر بها ،لأنهم غير عقالنيين بالمرة".
كم ��ا انت�ش ��رت حال ��ة الغ�ضب �ض ��د ال�شركة بعد
مداهمة م�صن ��ع �أدوية �إيطالي اك ُت�شفت فيه 30
مليون جرعة ،قالت ال�شركة �إن  16مليون منها
فقط مخ�ص�صة لأوروبا ،في حين توجه البقية
لل ��دول الفقي ��رة �ضمن مب ��ادرة كوفاك� ��س التي
يدعمها االتحاد الأوروبي.
وف ��ي الواليات المتحدة ،وجه الدكتور �أنتوني
فاوت�ش ��ي ،رئي� ��س المعهد الوطن ��ي للح�سا�سية
والأمرا� ��ض المعدي ��ة ،اتهام ��ا لأ�سترازيني ��كا
بارت ��كاب "�أخط ��اء �سخيف ��ة" لأنه ��ا ل ��م ت�ضمن
البيان ��ات الأح ��دث ف ��ي تج ��ارب اللق ��اح ف ��ي
الم�ستندات التي قدمتها لل�سلطات الأميركية.
حت ��ى العامل ��ون ف ��ي ال�شرك ��ة يقول ��ون �إن ��ه
"ي�شع ��رون بع ��دم الراح ��ة ف ��ي ظ ��ل و�ضعهم

الحالي".
وق ��ال �أح ��د الم�ستثمري ��ن ل� �ـ ب ��ي ب ��ي �س ��ي �إن
با�س ��كال �سوري ��وت "يكت�ش ��ف الآن م ��ا يحدث
عندم ��ا ينخ ��رط ف ��ي ال�سيا�س ��ة ب ��د ًال م ��ن عالم
الأعمال".
وم ��ن الم�ستحيل ف�ص ��ل مغام ��رة �أ�سترازينيكا
الأخي ��رة م ��ع اللق ��اح وال�سيا�س ��ات ع ��ن خلفية
الم�س�ؤول عن ال�شركة.
ويق ��ول �أح ��د المناف�سين �إن "با�س ��كال هو مالك
ال�شرك ��ة ،وم ��ن ال�صع ��ب �أن تعرف �أي ��ن تنتهي
حدوده ال�شخ�صية وتبد�أ حدود ال�شركة".
وزير الخارجية الفرن�سي ،جان�-إيفز لودريان،
طالب بفر�ض المزي ��د من ال�ضوابط على �إر�سال
جرعات لقاح خارج االتحاد الأوروبي
وه ��ذا الأمر غي ��ر معت ��اد بالن�سبة ل�شرك ��ة عامة
يملكه ��ا عدد �ضخ ��م من ال�ش ��ركات والم�ؤ�س�سات
التي تملك �أ�سهم ًا فيها حول العالم.
ورغ ��م �أن رئا�س ��ة �سوريوت لل�شركة ب ��د�أت عام
� ،2012إال �أن ��ه ي�ستمد �سطوته عليها من نجاحه
في حمايتها من ا�ستحواذ فايزر عليها في �صفقة
بلغت قيمتها مئة مليار دوالر عام .2014
وق ��ال �أحد العاملين في ال�شرك ��ة �إنه "عند تولي
�سوري ��وت رئا�س ��ة ال�شرك ��ة ،كان ��ت ف ��ي حال ��ة
فو�ض ��ى ،وخا� ��ض مجازف ��ة ب�ض ��خ المزي ��د من
اال�ستثم ��ارات في عملي ��ات البح ��ث والتطوير.
وعندم ��ا برزت �صفقة فايزر� ،شعر �أنه في موقف
الدفاع".

"فكر في �أنه طالما �أرادت فايزر �شراء ال�شركة،
فذلك يعني �أنه على الطريق ال�صحيح".
وا�ستخ ��دم �سوريوت كل خدع ��ة دفاعية ممكنة،
بم ��ا في ذل ��ك �إبراز عن�ص ��ر الت ��راث البريطاني،
و�أن بريطاني ��ا �ستخ�سر تاريخها الذي امتد على
مدار عقود من الريادة العلمية في الم�ستقبل.
وق ��دم �سوريوت نف�سه على �أن ��ه مبتكر الحلول،
بد ًال من تخفي�ض النفقات المعتاد في ال�شركات.
و�أحب ��ه �سا�سة ذل ��ك الوقت له ��ذا ال�سبب ،فيقول
�سي ��ر فين�س كاب ��ل ،وزي ��ر الأعمال ف ��ي حكومة
ديفي ��د كامي ��رون االئتالفي ��ة م ��ع الديمقراطيين
الأح ��رار� ،إنه "رغم �أن �صفق ��ة اال�ستحواذ كانت
�ستجل ��ب المزيد من المال لأ�صحاب الأ�سهم على
الم ��دى القري ��ب� ،إال �أن ��ه (�سوري ��وت) ومديرو
ال�شركة تم�سكوا بموقفهم".
"تبنوا وجهة النظر التي تراها م�شروع ًا طويل
الأمد ،وت�أهب ��وا لموقف الدف ��اع ،و�أ�صبح الأمر
م�شروع ًا قومي ًا كبير ًا".
وكان ��ت تل ��ك التجرب ��ة كفيل ��ة بتوطي ��د �إعجاب
موظف ��ي ال�شرك ��ة ،واحت ��رام وامتن ��ان ال�سا�سة
البريطانيي ��ن ،وثقة ال تهت ��ز بالنف�س .وهي ثقة
تك ��ون �سالح� � ًا ذو حدي ��ن بالن�سب ��ة للكثي ��ر من
المدراء.

كيف ظهر اللقاح ؟
ل ��م يك ��ن ل�شرك ��ة �أ�سترازين ��كا خبرة كبي ��رة مع
اللقاح ��ات ،فموق ��ع قوتها هو ع�ل�اج ال�سرطان.
وعن ��د ظهور كوفيد ،لم تكن �أ�سترازينكا من بين
ال�شركات التي عُلقت عليها الآمال.
وكان ��ت التكهن ��ات ت�شير �إلى �أتف ��اق بين جامعة
�أوك�سفورد و�شرك ��ة الأدوية الأميركية العمالقة
ميرك .لك ��ن الحكومة البريطانية كانت حري�صة
على �أن تت�شارك �أوك�سفورد مع �شركة بريطانية
ليكون للمملكة المتحدة ح�ضور قوي في م�س�ألة
اللقاحات.
وب ��دا الأم ��ر منطقي� � ًا بالن�سب ��ة لأ�سترازينيكا،
فجامع ��ة �أوك�سف ��ورد قام ��ت ب�أبح ��اث مكثف ��ة،
�أغلبها بتمويل من الحكومة البريطانية.
وعن ��د ظهور النتائج الأولية� ،سادت �أجواء من
الن�شوة� .أوك�سفورد و�أ�سترازينيكا �سي�ساعدان
ف ��ي �إنقاذ العال ��م بلقاح �آمن وفع ��ال ورخي�ص،
تقدمانه ب�سعر التكلفة.
ويمكن القول �إن ه ��ذه ذروة النجاح ،فال يمكن
�أن تكون الأمور �أف�ضل من ذلك.
ومن ��ذ ذل ��ك الحي ��ن ،دخل ��ت �أ�سترازيني ��كا ف ��ي
�سج ��ال م ��ع ال�سا�س ��ة والجه ��ات التنظيمي ��ة
للأدوي ��ة ،وكان ��ت �ضحي ��ة جانبي ��ة لحم�ل�ات

التطعي ��م البطيئ ��ة ف ��ي االتح ��اد الأوروب ��ي،
وانخف� ��ض �سع ��ر �أ�سهمها بن�سب ��ة  20في المئة
عن ال�صيف الما�ض ��ي عندما كانت الأخبار كلها
�إيجابية.
ويقول �أح ��د العاملين في ال�شرك ��ة �إن الم�شكلة
تكم ��ن في �صعوبة �إنتاج اللق ��اح" ،فالأمر �أ�شبه
ب�صناعة الجعة".
"بع� ��ض الدفع ��ات يك ��ون ت�أثيره ��ا �أف�ضل من
الأخرى ،وقد تتعقد الأمور و�أحيان ًا تتعطل عند
�إ�ضافة تعقيدات �سل�سلة الإمدادات المحلي ��ة".
ف� ��إذا كان ��ت هذه ه ��ي حقيق ��ة الأم ��ر� ،ألي�س من
ال�سذاجة التعهد بت�سليم كميات محددة من هذا
المنتج المتعلق بالحياة والموت؟
" و�أ�ض ��اف الم�ص ��در العام ��ل ف ��ي ال�شرك ��ة:
"وقعن ��ا عق ��ود ًا بن ��اء عل ��ى الح ��د الأق�ص ��ى
لجهودنا ،وفعلنا كل ما في و�سعنا".
وهنا يبرز عن�صر عدم خبرة ال�شركة في ت�صنيع
اللقاح ��ات ،خا�صة ف ��ي ما يتعل ��ق بالتعامل مع
توقع ��ات الآخري ��ن من خالل التوا�ص ��ل الفعال
والب�سيط.
ومن ��ذ البداي ��ة ،كان م ��ن ال�صع ��ب التعام ��ل مع
الأرق ��ام الخا�ص ��ة بفعالي ��ة اللق ��اح� ،إذ تباينت
الأرقام بالن�سبة لكل فئة عمرية.

ما الذي يُ�سبب الآثار الجانبية للقاحات "كورونا"؟
يتلق ��ى الماليي ��ن ح ��ول العال ��م لقاح ��ات
“كوفي ��د ”19-المختلف ��ة ،وم ��ع ذل ��ك،
يبدو البع�ض حذري ��ن من التطعيم ب�سبب
مخ ��اوف الآث ��ار الجانبي ��ة الت ��ي وق ��ع
ت�سجيله ��ا .و�أبل ��غ الكثي ��رون ع ��ن حاالت
مث ��ل التهاب الذراعي ��ن والحمى والغثيان
والطفح الجلدي وال�صداع ،ك�آثار جانبية
للقاح ،ما جعل الأمر مدعاة للقلق.
و�أ�صب ��ح الح�صول على �إجابة عن �س�ؤال:
لم ��اذا ت�سب ��ب اللقاح ��ات �أحيان ��ا ه ��ذه
الأعرا� ��ض غي ��ر ال�سارة ،وه ��ل هي مدعاة
للقل ��ق؟� ،أمرا ملح ًا ،من �أجل طم�أنة النا�س
حول العالم ب�ش�أن ردود الفعل هذه.
وق ��د يبدو الأم ��ر غير منطقي ،لك ��ن الآثار
الجانبية هي عالم ��ة على �أن اللقاح ي�ؤدي
وظيفت ��ه ،كما قال الخب ��راء لموقع “اليف
�ساين�س”.
وقال ��ت الدكت ��ورة �س ��وزان �آر بيل ��ي،
�أخ�صائية الح�سا�سية و�أخ�صائية المناعة
ورئي�س ��ة الجمعي ��ة الطبي ��ة الأميركي ��ة،
�إن الآث ��ار الجانبي ��ة تتط ��ور لأن الجه ��از
المناعي يتفاعل مع اللقاح.
وق ��د يبد�أ الأ�شخا�ص في الإ�صابة بالحمى
والتع ��ب وال�ص ��داع والأل ��م ح ��ول منطقة
الحقن بعد � 12إلى � 24ساعة من التطعيم.
وال�سب ��ب ف ��ي ذل ��ك �أن لقاح ��ات الحم� ��ض
الن ��ووي الريب ��وزي المر�س ��ال
لـ”كوفي ��د ،"19-تطال ��ب الج�س ��م ب�صن ��ع
بروتي ��ن “�سباي ��ك” لفايرو� ��س كورون ��ا،
وال ��ذي ي�ستخدم ��ه الفايرو� ��س لدخ ��ول
الخاليا و�إ�صابتها( .يقدم لقاحا جون�سون
�آن ��د جون�س ��ون و�أ�سترازين ��كا بروتي ��ن
�سبايك عن طريق فايرو�س الزكام ال�شائع
ال�ضعيف).
و�أو�ضح الدكتور نيتين دي�ساي ،الرئي�س
التنفي ��ذي ورئي� ��س ق�س ��م الت�سوي ��ق ل� �ـ
 ،COVID PreCheckوه ��و ج ��واز �سفر
�صح ��ي رقم ��ي الختب ��ارات “كوفيد”19-
والتطعي ��م الأخي ��رة� ،أن وج ��ود بروتي ��ن
“�سباي ��ك” هذا ،يب ��د�أ ا�ستجاب ��ة مناعية
م ��ن ثالث ��ة �أن ��واع م ��ن الخالي ��ا :ال�ضامة
والخاليا التائية والخاليا البائية.
وتع ��د البالع ��م �أول ه ��ذه الخالي ��ا الت ��ي
تكت�شف الكائنات ال�ضارة والق�ضاء عليها،
بينما ت�ساعد الخالي ��ا التائية التي تهاجر
�إل ��ى المنطق ��ة التي ت ��م فيها حق ��ن اللقاح

على تذك ��ر بروتين “�سباي ��ك” للفايرو�س
التاجي في اللقاءات الم�ستقبلية.
وبمج ��رد التع� � ّرف عل ��ى اللق ��اح عل ��ى �أنه
�أجنب ��ي ،تب ��د�أ الخاليا البائي ��ة في تكوين
جي�ش من الأج�سام الم�ضادة.
وتنتج كل هذه الخاليا المناعية بروتينات
التهابي ��ة تع ��رف با�س ��م ال�سيتوكين ��ات.
وال�سيتوكينات عب ��ارة عن ر�سل كيميائي
ي�ساع ��د في تن�سي ��ق اال�ستجاب ��ة المناعية
و�أي�ض ��ا �إط�ل�اق الحمى ،وهي �أح ��د الآثار
الجانبية ال�شائعة للقاحات “كوفيد.”19-
فارتفاع درجة الحرارة يجعل الج�سم غير
م�ضي ��اف للفايرو�س ،كما �أن ارتفاع درجة
الحرارة يحفز الج�سم على تكوين المزيد
م ��ن الخالي ��ا المناعية .ويمك ��ن �أن ت�سبب
ه ��ذه الم ��واد الكيميائية االلتهابي ��ة �أي�ضا
�آالم� � ًا ف ��ي الع�ض�ل�ات و�إرهاق ��ا و�صداع ��ا
و�أعرا�ض ًا �أخرى.
ولك ��ن دي�س ��اي ق ��ال �إن ارتف ��اع �إنت ��اج
ال�سيتوكي ��ن يح ��دث ف ��ي غ�ض ��ون � 24إلى
� 48ساع ��ة ،وهذا ه ��و ال�سبب في �أن معظم
الآث ��ار الجانبي ��ة تختفي من تلق ��اء نف�سها
خالل هذا الإطار الزمني.
وتق ��دم لقاح ��ات “كوفي ��د ”19-م ��ا يكفي
م ��ن بروتي ��ن “�سباي ��ك” لجه ��از المناع ��ة
لتحفيز اال�ستجابة .وعلى عك�س الحاالت
ال�شديدة لـ”كوفيد ،"19-ف�إن اللقاحات ال
ت�ؤدي �إلى ا�ستجابة خارجة عن ال�سيطرة
ُتع ��رف با�س ��م عا�صف ��ة ال�سيتوكين ،حيث

يت ��م �إغ ��راق الج�س ��م بالم ��واد الكيميائية
االلتهابي ��ة ،والت ��ي تت�سب ��ب بع ��د ذلك في
تلف الأع�ضاء.
ونظر ًا لأن الآثار الجانبية يمكن �أن تكون
عالم ��ة على تدريب ق ��وي لجه ��از المناعة
الكت�ش ��اف الفايرو� ��س والق�ض ��اء علي ��ه،
فقد يك ��ون الأ�شخا�ص الأ�صغ ��ر �سنا �أكثر
عر�ضة للإ�صاب ��ة ب�آثار جانبي ��ة �أقوى من
كبار ال�سن.
وف ��ي اللقاحات التي تتطلب حقنتين ،مثل
لق ��اح فاي ��زر وموديرن ��ا ،قد تك ��ون الآثار
الجانبية �أي�ض ��ا �أ�سو�أ بعد الجرعة الثانية
م ��ن الجرعة الأول ��ى ،لأن الخالي ��ا التائية
تتذك ��ر المواجه ��ة ال�سابق ��ة م ��ع بروتي ��ن
“�سباي ��ك” دون ت ��ردد ،ويطل ��ق الج�س ��م
ب�سرع ��ة ا�ستجابة مناعية قوية لتدميرها،
بم ��ا في ذلك الكثير من ال�سيتوكينات التي
تحفز الآثار الجانبية.
وقال دي�ساي“ :على الدوامُ ،تظهر الحقنة
الثاني ��ة المزيد من الآث ��ار الجانبية ولكن
ا�ستجابة مناعية �أف�ضل”.
و�أ�شار �إلى �أن الجرعة الأولى تعلم الجهاز
المناع ��ي التعرف عل ��ى الفايرو�س والبدء
ف ��ي �إنت ��اج الأج�س ��ام الم�ض ��ادة والخاليا
التائية �ضده� ،أما الجرعة الثانية فت�ساعد
اللق ��اح عل ��ى الو�ص ��ول �إلى فعالي ��ة كاملة
ت�صل �إلى  %94و.%95
�إذن ،لم ��اذا يمي ��ل النا�س �إل ��ى الإبالغ عن
�آثار جانبي ��ة �أقوى من لقاح ��ات "كوفيد-

"19مقارن ��ة ببع� ��ض اللقاح ��ات الأخرى،
مثل تلك الخا�صة بالإنفلونزا؟
قال دي�ساي �إن لقاح ��ات الحم�ض النووي
الريب ��وزي المر�س ��ال لـ"كوفي ��د "19-ق ��د
ت�سب ��ب �آث ��ار ًا جانبي ��ة �أق ��وى م ��ن لق ��اح
الإنفلونزا جزئي ًا لأن هذه اللقاحات تحفز
ا�ستجابة مناعية �أقوى.
والأ�شخا� ��ص الذي ��ن تعاف ��وا �سابق ��ا
من"كوفيد"19-ه ��م �أي�ض ��ا �أكث ��ر عر�ض ��ة
للإ�صاب ��ة ب�آث ��ار جانبية قوي ��ة ،حتى بعد
الجرع ��ة الأول ��ى .وقالت الدكت ��ورة بيلي
�إن ذل ��ك يحدث لأن �أجهزتهم المناعية وقع
تجهيزها بالفعل للرد على الفايرو�س.
ويو�ضح دي�ساي �أن الفروق الفردية ،مثل
م�ست ��وى التوتر والنظ ��ام الغذائي ،يمكن
�أن ت�ؤثر �أي�ض ًا على الآثار الجانبية.
وم ��ع ذلك ،ال تقلق �إذا ح�صلت على الحقنة
ول ��م يكن لديك �أي �آثار جانبية ،فاللقاح ما
يزال يعمل.
وقال ��ت بيل ��ي لـ”الي ��ف �ساين� ��س”“ :كل
�شخ� ��ص مختل ��ف ف ��ي طريق ��ة معالج ��ة
اللقاح ��ات .لك ��ن الدرا�س ��ات ال�سريري ��ة
تظه ��ر �أن � %90إل ��ى  %95م ��ن النا�س لديهم
ا�ستجاب ��ة كبيرة للقاح �س ��واء كانت لديهم
�آثار جانبية �أم ال”.
ً
وف ��ي ح ��االت ن ��ادرة ج ��دا ،ق ��د ي�ص ��اب
الأ�شخا� ��ص بالح�سا�سي ��ة المفرط ��ة جراء
لقاح "كوفيد ،"19-وهو رد فعل تح�س�سي
مهدّد للحي ��اة ولكن يمكن عالجه ب�سهولة.

عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال ،تح ��دث الح�سا�سية
المفرط ��ة ف ��ي  2.5فقط ل ��كل مليون جرعة
للق ��اح موديرنا ،وفق� � ًا لدرا�سة �أجريت في
�شه ��ر يناي ��ر ف ��ي مجل ��ة Morbidity and
 Mortality Weekly Reportال�ص ��ادرة
ف ��ي مراك ��ز ال�سيط ��رة عل ��ى الأمرا� ��ض
والوقاية منها.
وتحفز حقنة فايزر �أي�ضا حاالت نادرة من
الح�سا�سي ��ة المفرط ��ة .ويح ��دث رد الفعل
ه ��ذا ف ��ي غ�ض ��ون  15دقيق ��ة م ��ن ح�صول
�شخ� ��ص ما عل ��ى اللقاح ،ما يعن ��ي �أنه من
ال�سهل جدا عل ��ى مقدمي الرعاية ال�صحية
معالجت ��ه �إذا ظه ��ر (وله ��ذا ال�سبب ،يُطلب
م ��ن الذين يتلقون اللق ��اح البقاء في موقع
التطعيم لمدة  15دقيقة بعد الح�صول على
اللقاح) .
وق ��د تك ��ون الآث ��ار الجانبي ��ة الخطي ��رة
الأخ ��رى مرتبطة �أو غي ��ر مرتبطة ببع�ض
اللقاح ��ات .و�أوقف ��ت العدي ��د م ��ن ال ��دول
الأوروبي ��ة لفت ��رة وجي ��زة �إعط ��اء لق ��اح
�أ�سترازين ��كا ب�سب ��ب تقاري ��ر ع ��ن حدوث
جلط ��ات دموي ��ة ف ��ي ح ��االت ن ��ادرة جد ًا.
وقال ��ت بيل ��ي ،لأن الفايرو� ��س التاج ��ي
نف�سه ي�ؤثر عل ��ى التخثر ،ي�شك العديد من
الخب ��راء ف ��ي �أن الآثار الجانبي ��ة مرتبطة
به.
ومع ذل ��ك ،خل�ص تحقيق �أج ��راه االتحاد
الأوروبي �إلى �أن اللقاح �آمن لعامة النا�س
ولم يج ��د �أي �صلة نهائية بالجلطات ،على
الرغ ��م من �أن الجهة المنظم ��ة في االتحاد
الأوروبي لم ت�ستبعد وجود �صلة.
وف ��ي الوقت نف�سه ،هناك الكثير من الآثار
الجانبي ��ة – تتراوح من ح ��روق ال�شم�س
�إلى الهرب�س التنا�سلي ،تم �إبالغ ال�سلطات
عنه ��ا ،ولك ��ن لي� ��س له ��ا �أي �صل ��ة عل ��ى
الإطالق باللقاح ،وفقا لبيانات من المملكة
المتح ��دة .وبعبارة �أخرى ،لمجرد حدوث
�شيء ما بعد وقت ق�صير من ح�صولك على
اللق ��اح ،ه ��ذا ال يعني �أن اللق ��اح هو الذي
ت�سبب في ذلك.
و�أكد دي�ساي �أنه نظ ��ر ًا النت�شار متغيرات
فايرو�س كورونا الجديد في جميع �أنحاء
العال ��م ،م ��ن المه ��م ج ��د ًا �أن يت ��م التطعيم
و�أن تك ��ون عل ��ى ا�ستع ��داد للح�صول على
جرع ��ات معززة ف ��ي الم�ستقب ��ل ،وفق ًا لما
جاء في موقع رو�سيا اليوم

وب ��رزت ت�س ��ا�ؤالت ع ��ن حج ��م العين ��ة لم ��ن
تج ��اوزت �أعماره ��م  65عام ًا ،كم ��ا تعين تقليل
الأرق ��ام المتعلق ��ة بالفعالي ��ة الت ��ي ُ�سلم ��ت
لل�سلطات الأميركية بعد ظهور نتائج �أحدث.
وال تغي ��ر كثي ��ر ًا هذه االختالفات م ��ن ال�صورة
الأكب ��ر ،وه ��ي وجود لق ��اح �آمن وفع ��ال ،لكنها
�أعط ��ت انطباعا ب�أنها لي�ست �أمينة �أو ال تتعامل
باحترافية.
وق ��ال �أحد الم�صادر لـ ب ��ي بي �سي�" :إذا نظرت
للهي ��كل التنظيم ��ي لل�شرك ��ة� ،ستج ��د الج ��زء
خاو".
الخا�ص ب�إدارة اللقاح �شبه ٍ
وكان ��ت ال�شرك ��ة قد قال ��ت �إنه ��ا �ستراجع فكرة
"�سع ��ر التكلفة" الخا�صة باللق ��اح عند الوفاء
بتعاقداتها الحالية.
لكن ال�سير جون يقول �إنه ال يمكن لوم ال�شركة
"بالنظر للمعاملة التي لقيتها".
ويرجح �أحد كب ��ار الم�ستثمرين �إنه عند الوفاء
بالتعاقدات ،ربم ��ا تراج ��ع �إدارة ال�شركة فكرة
عملها في �إنتاج اللقاحات بالأ�سا�س.
ً
ال�شرط ��ة الإيطالي ��ة داهمت م�صنع� �ا حيث كان
ي�صن ��ع  29مليون جرعة من لقاح �أ�سترازينيكا
ب�أمر من م�س�ؤول في االتحاد الأوروبي
و�أ�ض ��اف" :ربم ��ا ح ��ان الوق ��ت لعر� ��ض براءة
االخت ��راع للبي ��ع وتج ��اوز ه ��ذا الأم ��ر" ،لك ��ن
ال�شرك ��ة قال ��ت �إنه ال تفك ��ر في ذلك ف ��ي الوقت
الحالي.
وا�ستهلك ��ت مح ��اوالت �إنق ��اذ العال ��م الكثي ��ر
م ��ن وق ��ت وطاق ��ة �إدارة ال�شرك ��ة ،ف ��ي الوقت
ال ��ذي كانت ت�ستع ��د فيه ل�شراء �شرك ��ة �أميركية
ب� �ـ  40ملي ��ار دوالر ،و�أخ ��رى ياباني ��ة ب�سبع ��ة
مليارات �أخرى .وهذه ال�صفقات وحدها كافية
ال�ستهالك كل �أجندة عم ��ل �أي رئي�س �شركة في
الظروف العادية.
و�أ�شار �أحد كبار الم�ستثمرين �إلى �أن �سوريوت
�سيجن ��ي الكثي ��ر م ��ن مج ��رد �أخذ ه ��ذه الخطة
الطموحة على عاتقه وتوفير لقاح فعّال.
كم ��ا يجني الكثير على جبه ��ة الحوكمة البيئية
واالجتماعي ��ة ،فهو م ��ا زال الرج ��ل الذي "غير
م�سار ال�شرك ��ة التي كانت غارق ��ة في الفو�ضى
حي ��نتول ��ىرئا�سته ��ا".
وق ��د ينته ��ي الأمر ب� ��أن يك ��ون الإنج ��از الأكبر
لرج ��ل الأعم ��ال الفرن�س ��ي ه ��ذا ه ��و جع ��ل
�أ�سترازيني ��كا �أ�سم� � ًا كبي ��ر ًا تفخ ��ر ب ��ه المملكة
المتحدة عن جدارة.
عن bbc /

ال عالقة م�ؤكدة بعد بني التطعيم
ووفاة � 7أ�شخا�ص ب�سبب جلطات دموية

وكالة �أدوية بريطانية :فوائد
لقاح «�أ�سترازينيكا» تفوق
�أي مخاطر
بع ��د تلقي �أكثر من  18ملي ��ون �شخ�ص لقاح «�أ�سترازيني ��كا» ،قالت وكالة
مراقب ��ة الأدوي ��ة ومنتج ��ات الرعاي ��ة ال�صحي ��ة البريطاني ��ة �أن �سبع ��ة
�أ�شخا�ص توفوا ب�سبب جلطات دموية نادرة ،على الرغم من �أنه لم يت�ضح
ما �إذا كانت هذه م�صادفة.
وق ��ال جون راي ��ن ،المدي ��ر التنفيذي لوكال ��ة مراقبة الأدوي ��ة ومنتجات
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة البريطانية ال ت ��زال الفوائد في من ��ع الإ�صابة بمر�ض
(كوفي ��د  )19 -وم�ضاعفاته ��ا تف ��وق �أي مخاط ��ر ويج ��ب عل ��ى الجمهور
اال�ستمرار في تلقي لقاحاتهم ،عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك.
و�أعلن ��ت الوكال ��ة ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق� ،أن �سبع ��ة �أ�شخا� ��ص تلق ��وا لق ��اح
«�أ�سترازينيكا» الم�ضاد لفايرو�س «كورونا» ُتوفوا ب�سبب جلطات دموية،
م ��ن �إجمالي ثالثين حالة تم ت�سجيلها حتى الآن ،وفق ًا لـ"وكالة ال�صحافة
الفرن�سية" .
وقال ��ت الوكال ��ة �إنها تلق ��ت حتى  24مار� ��س (�آذار) تقارير ع ��ن  22حالة
تخث ��ر دموي وري ��دي دماغ ��ي وثماني ح ��االت �أخرى لجلط ��ات مرتبطة
بنق�ص ال�صفائ ��ح الدموية من �إجمالي  18.1مليون جرعة ،تم �إعطا�ؤها.
و�أك ��د جون راين مدير الوكالة في بي ��ان" :فح�صنا المعمق لهذه التقارير
م�ستمر" .
وكانت وكال ��ة تنظيم الأدوي ��ة ومنتجات الرعاية ال�صحي ��ة في بريطانيا
قال ��ت �إنه ��ا ح ��ددت  30حالة م ��ن حاالت ح ��دوث تج ّلط دموي ن ��ادر ،بعد
ا�ستخ ��دام لق ��اح «�أ�سترازينيكا» الم�ضاد لـ«كوفي ��د  »19 -بزيادة  25حالة
عما �أفادت به الوكالة �سابق ًا ،وفق ًا لـ"رويترز" .
و�أ�ضافت الوكالة �أنها لم تتلق �أي تقارير عن حدوث تجلط بعد ا�ستخدام
اللقاح الذي ت�صنعه �شركتا "بيونتيك" و"فايزر" .
و�أك ��دت وكال ��ة تنظيم الأدوي ��ة ومنتج ��ات الرعاية ال�صحي ��ة البريطانية
والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة ال�صحة العالمية �أن فوائد اللقاح في
الوقاية من «كوفيد  »19 -تفوق بكثير �أي خطر محتمل للإ�صابة بجلطات
ال ��دم .وتفر�ض بع�ض ال ��دول قيود ًا على ا�ستخدام لق ��اح «�أ�سترازينيكا»،
بينما ا�ست�أنفت دول �أخ ��رى التطعيم مع ا�ستمرار التحقيقات ،في تقارير
عن حدوث جلطات دموية نادرة و�أحيان ًا �شديدة.
و�أوقف ��ت كندا على �سبي ��ل المثال ا�ستخدام اللقاح لمن هم تحت  55عام ًا،
بينما �أوقفت �ألمانيا ب�شكل كبير اللقاح لمن هم تحت  60عام ًا .
وذك ��رت بريطاني ��ا �أن اللقاح �آم ��ن لجميع الفئات العمري ��ة ،وذكرت هيئة
الأدوي ��ة الأوروبية �أن اللقاح �آمن ،على الرغم من �أنها تعتزم �إجراء مزيد
م ��ن الم�شاورات ف ��ي �أعقاب ق ��رارات م�س�ؤول ��ي ال�صح ��ة الوطنية ،وفي
الوق ��ت نف�سه ،تلقى �أكثر من  31ملي ��ون �شخ�ص في بريطانيا �أول جرعة
من اللقاح� ،أكثر من  18مليون منهم بلقاح "�أ�سترازينيكا" .
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من حياتي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة ملذكرات
ال�ش ��اعر الأملاين يوهان غوته بعنوان "من حياتي :ال�ش ��عر
واحلقيق ��ة" ،يتح ��دث غوت ��ه يف ه ��ذه املذك ��رات ع ��ن حياته
من ��ذ طفولته حتى عام  1775عندما كان على و�ش ��ك مغادرة
فاميار .الرتجمة الذاتية تتكون من جز�أين ،تغطي �سنوات
طويلة من حياة امل�ؤلف .كتب غوته الرتجمة الذاتية تزامن ًا
مع ت�أليفه لروايته "�س ��نوات جت ��وال فلهلم �أو الزاهدون"،
ويذكر ان دار املدى ا�صدرت من قبل �ضمن �سل�سلة االعمال
اخلالدة م�سرحية غوته ال�شهرية "فاو�ست".

�أم������ي������ر ح�����������س�����ان ف�����ـ�����ي ال���������س����ي����ن����م����ا امل���������ص����ري����ة
 عامر م�ؤيد
ي�شارك الفنان العراقي امري اح�سان يف
الفيلم العربي (القدر) ك�أول دور له يف
ال�سينما امل�صرية.
امري اح�سان انتهى من ت�صوير دوره
يف الفيلم العربي (القدر) للمخرج احمد
بيرب�س ال�شهاوي يف اول م�شاركة له
يف ال�سينما امل�صرية.
ح

ول العا

لم

الفيلم تدور احداثه بني القاهرة وبغداد
ويقوم ببطولته الفنان العراقي امري
غفوري وامل�صرية ليديا.
ويحل على الفيلم جمموعة كبرية من
ال �ن �ج��وم ك���ض�ي��وف � �ش��رف م��ن بينهم
�صربي عبد املنعم ،عايدة ريا�ض� ،سامي
م��غ��اوري ،خ��ال��د حم �م��ود ،ح�سن عبد
الفتاح ،حممد ال�صاوي ،عالء مر�سي،
عزه لبيب ،ا�شرف طلبه ،ر�ضا ادري�س،
ا�سامة عبد الله ،حممد ال�شربيني ،حامت
جميل ،حممد ال�ع��رب ،هيثم دروي����ش،
داليا ممتاز ومن العراق الفنانة بتول

ك��اظ��م .و ك�شف اح�سان ع��ن تفا�صيل
الفيلم يف حديث لـ(املدى) حيث اكد ان
احداث الفيلم تكمن عن ابن يبحث عن
والده بعد غيابه لفرتة طويلة ليجده يف
م�صر.
وا��ش��ار اىل ان ه��ذا االب��ن يقع فى حب
فتاة ت�ساعده يف تلك املهمة ويقع فى
حبها وتدور احداث الفيلم.
اما عن دوره يف الفيلم يقول :اقدم
��ش�خ���ص�ي��ة � �س��امل ال �� �ش��اب ال ��ذي
يتحلى بال�شهامة وا�صف ًا دوره
باملحرك ال��ذي يحرك م�سار

جي�سيكا �سيمب�سون

كورونا تنهي حياة "�سمكة دجلة"
نعت وزارة ال�شباب والريا�ضة ،ال�سباح
ال� ��دويل ال �� �س��اب��ق ع�ل�اء ال��دي��ن ال �ن��واب
ورئي�س ن��ادي �أك��اد الريا�ضي ثائر عبد
الأحد الذين وافته املنية ب�سبب تداعيات
فايرو�س كورونا.
وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيان تلقت (امل��دى)
ن�سخة منه �إن "وزير ال�شباب والريا�ضة
عدنان درجال ،قدم تعازيه �إىل الأو�ساط
الريا�ضية بوفاةِ ال�سباح الدويل ال�سابق
ع�لاء الدين ال�ن��واب ،ورئي�س ن��ادي �أك��اد
عنكاوا الريا�ضي ثائر عبد الأحد ،اللذين
وافتهما املنية ب�سبب م�ضاعفات فايرو�س
كورونا� ،سائلاً الباري عز وجل �أن يتغمد
بوا�سع رحمتهِ ويلهم �أهلهما
الفقيدين
ِ
وال�سلوان".
وذويهما َ
ال�صرب َ
ويعد النواب �أحد �أ�شهر ال�سباحني العرب
يف جمال ال�سباحة يف املياه املفتوحة� ،إذ
ع�شق هذا النوع من الريا�ضة منذ �صغره
لقرب داره التي تقع يف منطقة ال�شيخ

ا�ستغل �شاب ظاهرة البث املبا�شر
ع�ب�ر � �ش �ب �ك��ة الإن �ت�رن� ��ت وال �ت��ي
ازدهرت �أثناء الإغالقات يف عدد
م��ن دول ال �ع��امل ب���س�ب��ب تف�شي
ف��اي��رو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د،
لتحقيق �أرباح خيالية.
ووف� �ق ��ا مل��وق��ع "فران�س ،"24
مي�ضي ال���ش��اب الع�شريني كيم
مني-كيو ما ي�صل �إىل � 15ساعة
ي��وم�ي��ا يف ل�ع��ب ال�ف�ي��دي��و داخ��ل
�شقة وال��دت��ه يف عا�صمة كوريا
اجلنوبية �سيئول ،حمققا ثروة
ب�ف���ض��ل �آالف امل �ع �ج �ب�ين ال��ذي��ن
يتابعون �إجن��ازات��ه مبا�شرة عرب

 حمي خليفة
الفن ��ان الت�شكيل ��ي �أه ��دى �أح ��د
�أعمال ��ه الفني ��ة �إىل دائ ��رة الفن ��ون
(املتح ��ف الوطن ��ي للف ��ن احلديث)
تقدي ��ر ًا وتثمين� � ًا جله ��ود املدي ��ر
الع ��ام وت�شجيع ��ه ل ��ه عل ��ى �إقام ��ة
معر�ض ��ه على �أروقة معار�ض دائرة
الفن ��ون يف مبن ��ى وزارة الثقاف ��ة.
كما ع�ب�ر خليفة ع ��ن �س ��روره ،ب�أن
تك ��ون �أعماله الفنية م ��ع رواد الفن
الت�شكيلي يف املتحف العراقي للفن
احلديث.

الإنرتنت.
و�أ��ض��اف املوقع �أن��ه رغ��م �أن كيم
ال �ب��ال��غ  24ع��ام��ا ي�ج�ن��ي بف�ضل
"بطوالته" يف �أل �ع��اب الفيديو
وتعليقاته الطريفة عليها ما يقرب
م��ن � 50أل��ف دوالر �شهريا ،لكن
منط حياته مل يتغري.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن كيم يق�ضي
معظم وقته يف غرفته حيث ي�أكل
وينام وي�ستحم ويعمل.
ونقل املوقع عن كيم قوله �إنه "ال
يحب ال�سيارات وال �إنفاق الكثري
م��ن امل ��ال ،و�أم ��ه ه��ي ال�ت��ي تدير
�أمواله".

لقطع م�سافة  50كلم ،املحطة الأب��رز يف
م�شوار ال �ن��واب حيث ن��ال امل��رك��ز الأول
من بني � 43سباح ًا مل يكمل ال�سباق �سوى
�ستة منهم ،بعدما قطع امل�سافة يف 23
�ساعة من ال�سباحة املتوا�صلة.

�شهد الأ�سبوع املا�ضي �إ�صابة عدد كبري
من املمثلني الأت��راك بفايرو�س كورونا
يف مواقع الت�صوير ،وب�شكل متالحق،
الأمر الذي �سبب ذعر ًا لدى البع�ض منهم،
و�أعلنوا ان�سحابهم من امل�سل�سالت خوف ًا
من خطر الإ�صابة.
وك ��ان �أول م��ن �أع �ل��ن ان�سحابه املمثل
�شيتني تيكندور م��ن بطولة امل�سل�سل
التاريخي "ال�سلطان العظيم" .تيكندور
البالغ م��ن العمر  75ع��ام� ًا �أع�ل��ن �أن��ه لن
يعود للتمثيل �إىل �أن تنتهي �أزمة كورونا.
ب �ع��د �إع �ل��ان امل �م �ث��ل ��ش�ي�ت�ين ان���س�ح��اب��ه
ب ��أي��ام ،ح��ذا ح��ذوه املمثل ال�شاب ف��رات
التومني�شه ال��ذي يقوم ب��دور دم�ير يف

م�سل�سل "الطبيب املعجزة" حيث طلب
�أن ينف�صل عن امل�سل�سل ،ب�سبب اخلوف
م��ن ارت�ف��اع ح��االت الإ��ص��اب��ة بفايرو�س
ك��ورون��ا ..املمثلة ب�ي�رج��وزار ك��وري��ل،
وب�شكل مفاجئ �أع�ل�ن��ت ان�سحابها من
م�سل�سلها اجلديد "عر�ض دموي" ،الذي
كانت ت�ستعد لت�صويره ل�صالح من�صة
"اك�سان" .و�أع �ل��ن ع��ن �إ��ص��اب��ة املمثلة
ه ��ازال ك��اي��ا بعد ب��دء ت�صوير م�سل�سل
"ق�صر بريا" م��ن ب�ط��ول�ت�ه��ا ،وت��وق��ف
الت�صوير ،حيث تخ�ضع ه ��ازال حالي ًا
للحجر ال�صحي ،ومل يكد مي��ر يومان
على �إ�صابة ه�ؤالء املمثلني حتى �أعلن عن
�إ�صابة املمثل بوراك دينز بطل م�سل�سل

"مرع�شلي" و�أع� �ل ��ن عن
توقف الت�صوير ملدة �أ�سبوع،
وب�ع��ده ب�ساعات �أعلنت �إ�صابة بريك
�أتان بطل "جبل جونول".

عبا�س احلربي :الف�ساد �سحب الب�ساط من ذائقة العراقيني

 عمار عبد اخلالق

 ح�سن ناظم
وزي ��ر الثقاف ��ة يتاب ��ع احلال ��ة
ال�صحي ��ة للفن ��ان الت�شكيلي الكبري
ماه ��ود �أحمد ،واكد ناظ ��م حر�ص
ال ��وزارة عل ��ى متابع ��ة الفنان�ي�ن،
�أينم ��ا كان ��وا ،وطل ��ب التوا�ص ��ل
م ��ع امل�ست�شف ��ى ال ��ذي يرق ��د في ��ه
الفن ��ان الكبري ،وتلبي ��ة احتياجاته
�أو ًال ب� ��أول ،متعه ��د ًا بب ��ذل �أق�ص ��ى
اجلهود لعالجه .ويذك ��ر ان الفنان
الت�شكيل ��ي املعروف ماه ��ود احمد
تعر�ض اىل ازمة �صحية اثر نزيف
يف الدماغ.

تعمل النجمة العاملية جي�سيكا �سيمب�سون خالل هذه
الفرتة على تو�سيع �إمرباطوريتها بعيدا عن عامل
املو�سيقى وال�غ�ن��اء والتمثيل ،حيث ف��اج��أت
النجمة ال�شهرية البالغة من العمر ( 40عاما)
حمبيها وع�شاقها ب�ط��رح عطرها اجلديد
ال��ذى يحمل ا��س��م "  ، " Fiendوهو
اخل�بر ال ��ذى تناقله ع��دد م��ن امل��واق��ع
الفنية ال�شهرية و�أبرزها "بيلبورد"
و"هالو مغازين" وغ�ي�ره ��م .
و�أ� �ش��ار موقع "بيلبورد"� ،إىل
�أن عطر جي�سيكا �سيمب�سون
التي تعد واحدة من �أيقونات
اجل� �م ��ال و���ص��ل � �س �ع��ره اىل
 49.50دوالرا  .ي��ذك��ر �أن
ال �ن �ج �م��ة ال �ع��امل �ي��ة جي�سيكا
�سيمب�سون ب� ��د�أت م�سريتها
الفنية عام  1993وا�ستطاعت �أن
تبهر العامل باعمالها الناجحة.

تزايد الإ�صابات بفايرو�س كورونا يرعب املمثلني الأتراك

خاص جداً ...

 جعفر ح�سن
املو�سيقي وامللحن الكبري وال�شخ�صية
الوطني ��ة ا�صيب بوب ��اء كورونا ،وقد
متنى ل ��ه حمبوه ال�صح ��ة وال�سالمة،
حيث كتب رائد فهمي �سكرتري احلزب
ال�شيوع ��ي العراقي عل ��ى �صفحته يف
الفي�س ب ��وك" :نتمن ��ى لرفيقنا جعفر
جتاوز هذه االزم ��ة ال�صحية وال�شفاء
العاج ��ل و�أن ي�ست�أن ��ف عط ��اءه الفني
والثقايف".

تو�سع �إمرباطوريتها

ب���ش��ار يف ج��ان��ب ال �ك��رخ م��ن العا�صمة
بغداد ،من النهر حتى عرف بلقب "�سمكة
دجلة".
وكانت م�شاركته يف م�سابقة عبور بحر
املان�ش لفئة الهواة بني فرن�سا وبريطانيا

ً
�شهريا من الإنرتنت
يك�سب � 50ألف دوالر

الأحداث يف الفيلم.
و���ص��ورت اح� ��داث ال�ف�ي�ل��م يف م��واق��ع
عديدة بني القاهرة وبغداد ومن امل�ؤمل
عر�ض الفيلم يف مو�سم عيد الفطر.

و�أنا �أ�ستمع �إىل عدنان ال�سراج
وهو يقول �أن ال�صني طلبت
من عادل عبد املهدي �أن يرتك
كر�سي رئا�سة الوزراء ويعمل
م�ست�شار ًا اقت�صادي ًا لدولة ماو
 ،تذكرت م�سل�سل "حمام الهنا"
حيث يظهر غوّ ار الطو�شي وهو
يخرب �أحد زبائن احل ّمام �أنّ
جناب املختار طلب منه �أن يدير
�ش�ؤون احلارة  ..وبعيد ًا عن
ال�صني وم�ست�شارها ف�أنا منذ
�سنوات �أ�شاهد ال�سيد عدنان
ال�سراج وهو �ضيف دائم على
الف�ضائيات ،مرة يكتب ق�صائد
غزل يف مديح نوري املالكي،
ثم يكت�شف �أن حيدر العبادي
راعي الإ�صالح الذي مل ي�أت
بعده وال قبله �أحد ،بعدها يقفز
يف عربة عادل عبد املهدي متهم ًا
�شباب االحتجاجات ب�أنهم عمالء
لأمريكا ،وقبل �أن ت�س�أل عزيزي
القارئ ملاذا ال تفرح وت�صفق لأن
ال�صني اختارت كفاءة عراقية
لإدارة اقت�صادها "الرتيليوين"،
�أطمئنك �إىل �أنّ ال�صني �أر�سلت
يف طلب عبا�س البياتي
لإدارة �ش�ؤون الكوميديا يف
جمهوريتها الوا�سعة الأطراف.
بد�أت ال�صني قبل �أكرث من ثالثني
عام ًا عملية الإ�صالح الكربى
والتي قادتها �إىل م�صاف الدول
الكربى بعد �أن كانت تعاين من
م�شاكل يف ال�سيا�سة والتنمية،
فال�صني بعدد �سكانها الذي
يقرتب من املليار ال تعاين من
م�شاكل او ازمات اقت�صادية ،
لعل هذا التطور الذي ح�صل
خالل العقود املا�ضية �أ�صبح
لغز ًا يحري العامل ،كيف
ا�ستطاعت ال�صني �أن حتقق
كل هذا التطور ،وتلك مع�ضلة
يناق�شها العديد من الكتاب
وال�سيا�سيني واملفكرين ،قبل
فرتة قر�أت كتاب ًا بعنوان (�أفكار
من ال�صني) يتناول الأ�س�س التي
قامت عليها الثقافة ال�صينية
حيث يبد�أ امل�ؤلف ب�شرح �أفكار
كبار فال�سفة ال�صني بدء ًا
من كونفو�شيو�س ومرورا
مبنثيو�س وزي�س وانتهاء
بت�شو�شي وهراجن هينج،
هذه الأفكار والفل�سفات التي
يقوم عليها التطور احلديث
يف ال�صني  ،تتلخ�ص يف :قدرة
حقائق الواقع علي �أن ت�شكل
التغيري ومربراته ،وبحيث
تكون �أقوى من �أي �شعار تلبية
احتياجات النا�س  ،تطبيق
معايري الأداء على النخبة
ال�سيا�سية� ،أعتقد ان عادل عبد
املهدي كان اف�ضل له ان يتعلم
الدر�س من ال�صني  ،بدال من ان
يذهب اليه م�ست�شارا يف قن�ص
املتظاهرين
 .كانت �أوىل خطوات ال�صني
يف ال�سنوات االخرية  ،حملة
ملحاربة الف�ساد التي �أطلق
عليها ا�سم "النمور والذباب"
و�شملت حماكمة و�سجن �أكرث
من مليون �شخ�ص من كبار
و�صغار م�س�ؤويل احلزب ..فيما
نحن نعي�ش مع حملة احلفاظ
على الف�ساد وتنميته وت�سمينه،
تريليون دوالر �أهدرت يف
م�شاريع وهمية ،وال ي�ستطيع
الربملان �أن ي�ستجوب ر�ؤو�س
الف�ساد الكبرية ،لأنها خط �أحمر
ممنوع جتاوزه.
يقول الرئي�س ال�صيني جني
بينغ لل�صحفيني" :يف �شبابي
كنت �أقر�أ كونفو�شيو�س كثري ًا
وظلت يف ذاكرتي عبارته التي
يقول فيها "�إن ال�سيا�سة هي
الإ�صالح ،ف�إذا جعل احلاكم
نف�سه �أ�سوة ح�سنة لرعيته ،فلن
يجر�ؤ �أحد على الف�ساد".

عبا�س احلربي كاتب م�سرحي وتلفزيوين
ا�شتهر مب�سرحيته النه�ضة ،وفازت اعماله
امل�سرحية باجلوائز يف املهرجانات التي
كانت ادان��ة للو�ضع قبل ع��ام  ،2003كما
كتب العديد من امل�سل�سالت التلفزيونية،
احلربي ال��ذي التقت به (امل��دى) للحديث
عن الدراما قال:
ا�صبحت الدراما العراقيه خارج التغطية
للمهام التي �أنيطت بها منذ بدء العمل بهذا
املجال� ،إنها تفتقد للمهمات النبيلة اخلالقة
للده�شة وال�س�ؤال واحلكمة� ،أظن بالدرجة
الأ�سا�س غياب الرقيب الواعي على الن�ص
و��ش��ري��ط ال�ع��ر���ض فقد ا�ست�سهل الكاتب

الطقس

ال ��ورق و��ص��ار يتقي�أ كلماته على ال��ورق
منفردا بانه الواعي الأول والأخري يف هذا
امل�ضمار �إنه خ�سارة زمن وفرتة حرجة يف
كل جماالت احلياة.
 م��ا ال��ر� �س��ال��ة ال �ت��ي �أح �ب �ب��ت و��ص��ول�ه��اللعائلة العراقية وهم ي�شاهدون م�سرحية
"النه�ضة"؟
• النه�ضة كانت ال�صوت الباطن للفرد
يومها فكانوا ي�صرخون مع كل مايطلق
من تعبري يف ال�شكل �أو الكلمة ،امل�سرح
�أي�ضا حرب يا�سيدي� ،إن��ه لي�س لالرتزاق
الرخي�ص �أو ال�شهرة الف�ضفا�ضة� ،سبقنا
ال �ك �ث�ير م ��ن حم �ب��ي احل ��ري ��ة يف ال �ع��امل
وعلمونا كيف تقال الكلمة ،ه��ذا بر�شت
وث��ورت��ه يف امل�سرح و�آرت ��و ومايرخولد

بل حتى �شك�سبري كان املحر�ض الأول يف
رواياته� ،إن الواعز الأخالقي واملعريف هو
الذي جعل النه�ضة خالدة يف ذاكرة املتلقي

ونحن ن�صبوا للأجيال � ّأن يقولوا نه�ضتهم
على امل�سرح "نعم هم قادرون" فالعملية
لي�ست �سلق م�سرحية من �أجل الذهاب بها
�إىل ك��ذا م�ه��رج��ان للمتعة و�شعبي جائع
للكلمة� ،إن امل�سرح لي�س غايات بل �أهداف
يا�سادة.
 يف ال�ع��راق ت�شاهد �صناعة للدراما ،مام��دى ت��أث�ير ح��ري��ة التفكري وال �ط��رح لدى
الكاتب يف ك�شف ا�سقاطات جمتمعية؟
• يف ال�شارع العراقي خزين هائل من
احل�ك��اي��ات لكن ج��اءت الف�ضائيات حتدد
احل��ري��ة ،ال��درام��ا ��ص�ن��اع��ة ول�ي����س هناك
ر�أ���س م��ا ي��ؤم��ن بالثقافة خلدمة املواطن
واحلكومة تكاد ت�صدر بيانا �أن ال��درام��ا
ح ��رام ل��وال ال �ت��داخ��ل الف�سيف�سائي كما

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة �سرتتفع عن ي ��وم ام�س ،وان اجل ��و �سيكون
غائما يف بع�ض مناطق البالد.

ي�صفون �أنهم ابعد مايكونوا عن التح�ضر
لبناء �إن�سان فال امل يف الدراما وهي تعتمد
على توجيه الع�صا اكتب هذا وال تكتب ذاك
فالكاتب اذا ما امتلك حريته خب�أ �أوراقه يف
درجه �إىل قرن قادم ال نعرف توجهه.
 هل جربت كتابة م�سل�سل رومان�سي؟• ع�شرات الأفكار من احلب حتت اخلوف
واجل��وع يف درج��ي ولكن مل يطرق بابي
�أح��د ،حتى لل�س�ؤال نعم الكاتب العراقي
غ�ير ع��اج��ز ع��ن �أن ي���دون ت��اري��خ احل��ب
وال��رع��ب لل�سنني امل �ت��وات��رة مب�صائبها
�أعطني جهة واحدة تريد هذا ،نعم ف�أفراد
يحملون نوايا طيبة ولكن ك�سيا�سة عامة
يق�صد فيها �أن نغيب ع��ن ال�ت��وا��ص��ل مع
جمهورنا.
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