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ّ
تحذر من االقتراب �أو الم�سا�س بالت�شريع� :سنت�أخر كثيراً
القانونية النيابية

البرلمان يعاود ا�ستئناف جل�ساته

و�سط توقعات بتعديل قانون االنتخابات

 بغداد  /محمد �صباح

ق ��ررت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ا�ستئن ��اف
جل�سات املجل�س املتوقفة منذ مدة طويلة يف
نهاية �شه ��ر �آب اجلاري �أو بداية �شهر �أيلول
املقبل لتمري ��ر جمموعة م ��ن القوانني خالل
الفرتة املتبقية ،وت�ش�ي�ر توقعات نيابية �إىل
�أن هن ��اك �إمكاني ��ة لتعديل بع� ��ض من فقرات

م�ش ��روع قان ��ون االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املبكرة.
وترى اللجن ��ة القانونية يف جمل�س النواب
�أن امل�سا� ��س بقان ��ون االنتخاب ��ات وتعديل ��ه
يف الف�ت�رة املقبل ��ة �سي�ؤثر حتم ��ا على موعد
�إجراء االق�ت�راع واملحدد ل ��ه يف العا�شر من
�شه ��ر ت�شري ��ن الأول املقب ��ل ،م�ؤك ��دة عل ��ى
�أنه ��ا ت�سلمت يف الف�ت�رات ال�سابقة جمموعة

م ��ن املقرتح ��ات لتعديل القان ��ون ،ف�ضال عن
الطعون التي قدمت للمحكمة االحتادية.
وق ��ال �صائب خ ��در ع�ضو اللجن ��ة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن جمل� ��س النواب ق ��رر ا�ستئن ��اف جل�سات
الف�ص ��ل الت�شريعي الثاين لل�سنة الت�شريعية
الثالثة يف بداية �شهر �أيلول املقبل ال�ستكمال
متري ��ر بع� ��ض م ��ن الت�شريع ��ات ،م�ضيفا �أن

ه ��ذا الف�ص ��ل �سيكون الأخري يف ح ��ال �إقامة
االنتخابات يف توقيتاتها املحددة.
ويف الف�ت�رة املا�ضي ��ة اتفق ��ت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
املختلفة على تعطيل جل�سات الربملان ،ومنع التئامه
مرة �أخرى حلني �إجراء االنتخابات النيابية املبكرة
يف ت�شرين الأول املقب ��ل ،بعد تخوفها من ا�ستخدام
اجلل�سات �ضمن الدعاية االنتخابية.
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

 284مر�شح ًا ا�ستبعدوا من االنتخابات..
 219منهم ب�سبب «البعث»
 بغداد /تميم الح�سن
ا�ستبعدت مفو�ضية االنتخابات قرابة الـ 300مر�شح
عن االنتخابات الربملانية املقرر اجرا�ؤها يف ت�شرين
االول املقبل لـ 7ا�سباب خمتلفة.
ُ
االته ��ام باالنتماء اىل حزب البعث املحظور واملجرم
بقوانني �شرعها الربملان من ��ذ �سنوات ،كانت ال�سبب
لوحدها بابعاد اكرث من  200مر�شح.
والغريب ان بع�ض املبعدين حتت بند «البعث» نواب
يف ال ��دورة احلالي ��ة وال�سابقة ،و�آخري ��ن م�س�ؤولني
حمليني.
ويفرت� ��ض ان ه�ؤالء (املبع ��دون) كانوا قد مروا على
هيئة امل�ساءلة والعدالة التي تعمل بن�سختها احلالية
وال�سابقة «اجثثات البعث» منذ اكرث من  15عاما.
كذلك ابعد اكرث من � 20آخرين ب�سبب �أحكام ق�ضائية
م ��ن بينهم العب كرة ق ��دم �شهري ،باملقاب ��ل غاب ا�سم

وزي ��ر �ساب ��ق كان ق ��د �أبعد ع ��ن ال�سب ��اق االنتخابي
ب�سبب �شبهات «تزوير».
و�شمل ��ت قائم ��ة امل�ستبعدين ال�صادرة ع ��ن مفو�ضية
االنتخاب ��ات وفاة عدة مر�شح�ي�ن ،ونحو � 15آخرين
مل تنطبق عليهم �شروط الرت�شح من بينهم نائب فائز
يف انتخابات .2018
ا�ضاف ��ة اىل اكرث من  10مر�شح�ي�ن مل يكملوا اوراق
الرت�ش ��ح من بينهم نائب ��ة ،وحالة واح ��دة مت حذفها
م ��ن القوائم.واحتل ��ت بغ ��داد املرك ��ز االول بع ��دد
امل�ستبعدي ��ن ب�أكرث من  80مر�شح ��ا ،فيما مل ي�ستبعد
اي مر�شح يف اكرث من مدينة يف كرد�ستان.
ويف اواخ ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي �أعلن ��ت مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات� ،أن ب ��اب الرت�شي ��ح لالنتخاب ��ات
املقبل ��ة اغل ��ق نهائي ًا ،فيم ��ا اكدت بعد ذل ��ك انه ميكن
للم�ستبعدين الطعن يف القرار.
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د .حممد الربيعي يكتب:

بقاء قانون تعادل ال�شهادات تكري�س للف�شل والتخلف

احمد الزبيدي يكتب:

ت�����رف�����ك��ل��اي�����ت ع��������راق��������ي..

ح�سني جبار يكتب:

ت�����اري�����خ ال������ع������راق ال���ري���ا����ض���ي

ا�ستبعدوا انعقاد جل�سات جديدة لق�صر الوقت المتبقي للدورة الحالية

مجل�س النواب بال ا�ستجوابات ..ونواب
يحملون رئا�سة البرلمان م�س�ؤولية تعطيلها
 بغداد /خا�ص
اقل م ��ن �شهرين الوقت املتبقي لعم ��ر الربملان احلايل
وما يزال جمل�س النواب خالي ًا من جل�سات ا�ستجواب
الوزراء وامل�س�ؤولني.
وي�ستبع ��د ن ��واب يف الربمل ��ان انعق ��اد �أي جل�س ��ة
ا�ستج ��واب خ�ل�ال الف�ت�رة املقبلة لق�صر عم ��ر الربملان
وان�شغال العديد من النواب بالدعايات االنتخابية.
ويف الع ��ام � 2020أحال ��ت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
ملف ��ات ا�ستج ��واب وزراء املالي ��ة ،والتعلي ��م العايل،
وال�صناع ��ة ،وحماف ��ظ البنك املرك ��زي ،ورئي�س هيئة
الإعالم واالت�صاالت� ،إىل جلنة خا�صة م�ؤلفة من ثالثة
م�ست�شاري ��ن قانوني�ي�ن للنظر يف �إجراءاته ��ا ال�شكلية
والقانونية قبل حتديد مواعيد جل�سات اال�ستجواب.

ويق ��ول ع�ضو جمل�س النواب يون ��ادم كنا يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن “م�ص�ي�ر ا�ستجواب ��ات وا�ست�ضاف ��ات
ال ��وزراء وحماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي م ��ا ي ��زال قائما
قانوني ��ا ور�سميا” ،م�ستدركا بالق ��ول “لكن الأهمية
تكمن يف اجراء تلك اال�ستجوابات ام ال”.
وي�ضي ��ف كنا ،ان “عمر الربمل ��ان املتبقي يقدر بنحو
 50يوما على انتهائه ومل تتحقق �أي جل�سة خا�صة
باال�ستجوابات منذ فرتة طويلة”.
وي�ش�ي�ر ع�ضو جمل�س الن ��واب اىل ،انه “يف حال مل
تتم جل�سات اال�ستجواب قب ��ل االنتخابات الربملانية
فلي� ��س من ح ��ق الربملان املقب ��ل او احلكوم ��ة املقبلة
ا�ستج ��واب ال ��وزراء كونه ��م �سيكون ��ون وزراء
�سابقني”.

ازياء ت�أريخية م�صنوعة من اجللود و�سيوف ودروع ت�ستعمل يف الت�شابيه يف يوم العا�شر من حمرم  ..تزين املحالت
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مخت�صون قالوا �إن الم�شروع �سي�سهم بانتعا�ش االقت�صاد وت�شغيل الأيادي العاملة

ميناء الفاو ي�صل �إلى مراحل متقدمة في الإنجاز ..والنقل ت�ؤكد
اكتماله بالموعد المحدد
 بغداد  /خا�ص
بل ��غ العم ��ل يف م�ش ��روع ميناء الف ��او الكبري
مرحل ��ة االك�ساء النهائي لل�شوارع التي ت�صل
�إىل املين ��اء بح�سب ت�صريح ��ات وزارة النقل
الأخرية ،م�ش�ي�رة �إىل �أن هناك مرحلة �أخرى
لربطه بخور الزبري.
وق ��ال وزي ��ر النق ��ل نا�ص ��ر ح�س�ي�ن ال�شبلي،
�إن “العم ��ل ي�س�ي�ر بوت�ي�رة عالي ��ة” ،م�ؤك ��دا
عل ��ى “�ضرورة اجن ��از �أعمال اك�س ��اء الطرق

لكون طبيع ��ة الأر�ض يف ق�ض ��اء الفاو تعترب
�إ�سفنجية والتي و�صفها بال�صعبة”.
وفيم ��ا يتعل ��ق بالنف ��ق العائم الراب ��ط ما بني
مين ��اء الف ��او وخور الزب�ي�ر ق ��ال �إن “العمل
فيه و�صل ملراحل متقدم ��ة ومقدار احلفر فيه
بلغ ��ت  14م من �أ�صل  30م داخل املاء” ،وهو
ما ميثل ن�سبة .”%46
و�أ�ض ��اف ال�شبل ��ي �أن “الأر�صفة اخلم�سة يف
املين ��اء بلغت مرحلة الدف ��ن وو�صلت الآليات
اخلا�ص ��ة ب�إن�شائه ��ا” ،مبين ��ا “توف�ي�ر 550

ملي ��ون دوالر كمرحل ��ة �أوىل للمين ��اء ما يكفي
لفت ��ح ما ن�سبته  %10من قيم ��ة العقد اخلا�ص
بامل�شروع ،مو�ضحا ان امل�شروع ي�سري وفق ما
خمطط له �ضمن اجلداول املعدة الجنازه”.
ويق ��ول م�ص ��در يف ال�شرك ��ة العام ��ة ملوان ��ئ
العراق لـ(امل ��دى)� ،إن “�شركة داي ��وو الكورية
تعم ��ل عل ��ى ق ��دم و�س ��اق يف تطوي ��ر وبن ��اء
م�ش ��روع مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر بح�س ��ب العقد
املوقع”.
وي�ضيف امل�ص ��در� ،أن “موازنة العام احلايل

ر�ص ��دت �أم ��وا ًال لإكمال م�شروع مين ��اء الفاو،
مبا ي�ؤمن �صحة ت�سليم ال�شركات ا�ستحقاقاتها
حال تنفيذ الأعمال املنوطة بها”.
وي�ؤك ��د �أن “املين ��اء �سينجز �ضم ��ن املواقيت
املح ��ددة مبوج ��ب العقد امل�ب�رم م ��ع ال�شركة
الكوري ��ة” ،مبين� � ًا �أن “اجله ��ة امل�س�ؤولة عن
مراقب ��ة تنفي ��ذ العقد ه ��ي وزارة النق ��ل ،كما
�أنه ��ا اجله ��ة القطاعي ��ة امل�ستفي ��دة م ��ن ه ��ذا
امل�شروع”.
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خ�سائر ب�شرية ومادية� ..ضحايا «خطوة» ع�شائرية يروون ق�ص�ص ًا م�أ�ساوية
 بغداد � /أمير النعيمي
الطفل ��ة ذات ال� �ـ� 10سن ��وات ،كان ��ت
ت�ستمت ��ع باللع ��ب م ��ع �أخوته ��ا،
و�س ��ط �أج ��واء م ��ن الف ��رح تغم ��ر
املنزل و�أ�صوات قهقه ��ة تغطي �أنني
الأج ��واء الالهب ��ة يف �صيف متوز،
مل يك ��ن يف احل�سب ��ان �أن �شيئ ��ا م ��ا
ق ��د يعك ��ر ه ��ذه الأج ��واء ،ولكن يف
الع ��راق كل قاع ��دة �أو فر�ضية قابلة

للك�سر ،حيث احلزن يدوم والفرح ال
ي�ستمر طوي ًال ،فها ه ��ي طفلتنا ذات
الـ� 10سنوات ت�سقط �أر�ض ًا وتنقطع
�ضحكته ��ا بر�صا�ص ��ة «خط ��وة»
ع�شائرية �أطف�أت �شمعة عائلة ال ذنب
لها �س ��وى �أنها تعي� ��ش يف بلد تعلو
فيه �سلطة الع�شائر على القانون!
وال ��د م ��رمي ( 41عام� � ًا) ي�سك ��ن
العا�صم ��ة بغداد ،ي ��روي ق�صة مقتل
ابنت ��ه �أم ��ام عيني ��ه ،حي ��ث يق ��ول

ومالم ��ح احل ��زن تب ��دو جلي ��ة على
وجه ��ه ال�شاح ��ب «يف �شه ��ر مت ��وز
قب ��ل �سنت�ي�ن ،كل �ش ��يء كان على ما
يرام� ،أنا و�أخي جال�سان نتحدث يف
بع�ض الأم ��ور ،ابنتي (� 10سنوات)
تلع ��ب م ��ع اخوته ��ا واب ��ن عمها يف
باح ��ة املن ��زل ،ال م�شكل ��ة لدين ��ا م ��ع
�أحد».
وي�ضي ��ف يف حديث ��ه لـ(امل ��دى)،
«�سمعن ��ا فج� ��أة �صوت �إط�ل�اق نار

قري ��ب ج ��د ًا ..ك�أن الر�صا�ص مطر
علين ��ا م ��ن ال�سم ��اء ،ال نعل ��م م ��ا
يج ��ري� ،أ�صبحنا نتهاف ��ت لدخول
الغ ��رف ،و�إذا بر�صا�ص ��ة م ��ن تل ��ك
الر�صا�ص ��ات ت�صي ��ب ر�أ� ��س ابنتي
لرتديها ج�سد ًا بال روح».
وي�ستدرك �أبو مرمي« ،قتلوا ابنتي
ث ��م ج ��اءوا ليقول ��وا �إن احل ��ادث
مل يك ��ن مق�ص ��ود ًا ،و�إنه ��م اخط�أوا
عنوان املنزل املطل ��وب ،وما حدث

هو ق�ضاء وق ��در ،و�إنهم م�ستعدون
لدفع الفدية!».
م ��ا ح ��دث لأب ��و م ��رمي ،تك ��رر م ��ع
مئ ��ات العراقي�ي�ن منذ ع ��ام 2003
ولغاية الآن ،فما ت�سمى بـ»اخلطوة
الع�شائري ��ة» (اخلط� ��أ الع�شائري)،
�أتعب ��ت و�أنهك ��ت و�ش ��ردت الكث�ي�ر
م ��ن العائ�ل�ات وقلب ��ت حياتهم �إىل
جحيم.
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

 %50من العائدين يعانون ظروف ًا
معي�شية قا�سية ومن قلة الخدمات
 ترجمة  /حامد احمد
يف �آخ ��ر تقري ��ر له ح ��ول متابع ��ة الو�ض ��ع الإن�ساين
للنازح�ي�ن والعائدين يف حمافظات الع ��راق املختلفة
ذك ��ر مكتب تن�سيق الأمم املتح ��دة لل�ش�ؤون الإن�سانية
 OCHAان ��ه حل ��د تاري ��خ  31مت ��وز  2021ما يزال
هن ��اك �أكرث من مليون ن ��ازح موزعني يف  100منطقة
ح ��ول الع ��راق مبين ��ا ان  %15منه ��م يعي�ش ��ون يف
خميمات اغلبها متمركز يف �إقليم كرد�ستان وان %76
منهم يعي�شون خارج املخيمات يف ع�شوائيات وداخل
هي ��اكل غري مكتمل ��ة يعاين �أك�ث�ر من ن�صفه ��م تقريبا

بن�سب ��ة  % 51ظروفا معي�شي ��ة ترتاوح بني متو�سطة
وعالي ��ة الق�س ��اوة تتمث ��ل بانع ��دام م ��وارد املعي�ش ��ة
وغي ��اب اخلدم ��ات والت�آل ��ف االجتماعي م ��ع �صعوبة
الو�ضع الأمني.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان ان ��ه متا�شي ��ا م ��ع اال�ستجابة
امل�ستم ��رة للو�ض ��ع الإن�س ��اين ،ف ��ان الأمم املتح ��دة
تتطل ��ع قدم ��ا اىل االنتقال لعوامل حتقي ��ق اال�ستقرار
والتنمي ��ة ،حيث ان كثريا م ��ن التحديات التي تواجه
العائدي ��ن ال ميكن عالجها والتوا�صل معها عن طريق
احللول الإن�سانية فقط .
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خريجون غا�ضبون يغلقون ديوان محافظة ذي قار ويقطعون عدد ًا
من الطرق
 ذي قار  /ح�سين العامل
�أق ��دم املئات من اخلريجني الغا�ضب�ي�ن� ،أم�س ،على اغالق
مبن ��ى حمافظة ذي قار وقطع عدد من التقاطعات والطرق
الرئي�س ��ة بالإط ��ارات املحروق ��ة ،وذل ��ك احتجاج ��ا عل ��ى
ت�أخ ��ر و�ص ��ول اوام ��ر تعيينه ��م اىل �شركة نف ��ط ذي قار،
فيم ��ا اتهم ��وا ادارة املحافظ ��ة بالرتاخ ��ي جت ��اه مطالبهم
الت ��ي اعت�صم ��وا لأجلها منذ �أك�ث�ر من �سنة �أم ��ام الدوائر
واملن�ش�آت النفطية يف املحافظة.
و�شمل ��ت الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة الت ��ي قام به ��ا خريجو
املعاهد والكليات قطع �شارع االمام علي �أمام حركة املرور

وغلق مبن ��ى ديوان املحافظ ��ة وا�ضرام الن ��ار بالإطارات
�أم ��ام املبن ��ى املذك ��ور م ��ا ا�ضط ��ر املوظف�ي�ن اىل مغادرته
خ�شية على حياتهم.
وق ��ال اح ��د اع�ض ��اء تن�سيقية اعت�ص ��ام املن�ش� ��آت النفطية
لـ(امل ��دى) ان «املئات من اخلريج�ي�ن املطالبني بالتعيينات
يف املن�ش� ��آت النفطي ��ة قام ��وا بخط ��وة ت�صعيدي ��ة اغلقوا
خالله ��ا دي ��وان املحافظ ��ة وقطع ��وا ع ��ددا م ��ن الط ��رق
والتقاطع ��ات احليوية احتجاجا على ت�أخر و�صول اوامر
تعيينه ��م من امان ��ة جمل�س ال ��وزراء اىل �شرك ��ة نفط ذي
قار».
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القانونية النيابية ّ
حتذر من االقرتاب �أو امل�سا�س بالت�شريع� :سنت�أخر كثرياً

البرلمان يعاود ا�ستئناف جل�ساته و�سط توقعات ت�ؤكد النية بتعديل قانون االنتخابات
 بغداد  /حممد �صباح

قررت رئا�سة جمل�س
النواب ا�ستئناف جل�سات
املجل�س املتوقفة منذ مدة
طويلة يف نهاية �شهر �آب
اجلاري �أو بداية �شهر �أيلول
املقبل لتمرير جمموعة
من القوانني خالل الفرتة
املتبقية ،وت�شري توقعات
نيابية �إىل �أن هناك �إمكانية
لتعديل بع�ض من فقرات
م�شروع قانون االنتخابات
الربملانية املبكرة.

متري ��ر بع�ض من الت�شريع ��ات ،م�ضيفا
�أن ه ��ذا الف�ص ��ل �سيك ��ون الأخ�ي�ر يف
ح ��ال �إقام ��ة االنتخاب ��ات يف توقيتاتها
املحددة.
ويف الف�ت�رة املا�ضي ��ة اتفق ��ت الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة املختلف ��ة عل ��ى تعطي ��ل
جل�س ��ات الربمل ��ان ،ومن ��ع التئامه مرة
�أخرى حلني �إجراء االنتخابات النيابية
املبك ��رة يف ت�شري ��ن الأول املقب ��ل ،بعد
تخوفه ��ا من ا�ستخ ��دم اجلل�سات �ضمن
الدعاية االنتخابية.
هذا االتفاق جاء بعد م�شاورات طويلة

بني تل ��ك الق ��وى الكبرية حت�سب ��ا لأية
حماولة ت�سعى ال�ستجواب �أو �إقالة �أي
وزير م ��ن وزرائه ��ا وحما�سبتهم حتت
قب ��ة الربمل ��ان ،ف�ضال ع ��ن مماطلتها يف
تعطيل رفع احل�صان ��ة عن ثالثني نائبا
من نوابها.
وا�ستبع ��د خ ��در �إمكاني ��ة عر� ��ض
املقرتحات التي قدمت من كتل برملانية
خمتلف ��ة لتعدي ��ل م�ش ��روع قان ��ون
االنتخابات الربملانية.
وذكر احمد اال�سدي رئي�س كتلة ال�سند
الربملانية يف لق ��اء متلفز �أن من ثغرات

قانون االنتخابات هو وجود بند الفرز
الإلكرتوين ،مبين ��ا �أنه من �أجل �ضمان
نزاهة االنتخاب ��ات املبكرة ال بد من عد
يدوي مواز للفرز الإلكرتوين.
و�أ�ضاف اال�س ��دي �أن القوى ال�سيا�سية
�أمام خيارين �إما العد اليدوي مع الفرز
الإلك�ت�روين �أو و�ض ��ع �ضواب ��ط للفرز
الإلك�ت�روين ،م�ش�ي�را �إىل �أنن ��ا ننتظر
ق ��رار الهيئة الق�ضائي ��ة لطعننا يف بند
الف ��رز الإلك�ت�روين ولدين ��ا خط ��وات
�أخرى قد ن�سري بها.
ور�أى النائ ��ب ع ��ن املك ��ون االيزي ��دي

�صائ ��ب خدر �أن "�أي تعديل على قانون
االنتخابات �سيكون له ت�أثري على موعد
�إج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة" ،مبين ��ا
�أن هن ��اك كت�ل�ا تطال ��ب باعتم ��اد الع ��د
الي ��دوي �إىل جان ��ب الع ��د االلكرتوين
وبطاقة الكرتوني ��ة �إىل جانب البطاقة
البايومرتية.
ولف ��ت �إىل �أن "هن ��اك طعون ��ا مقدم ��ة
�ض ��د قان ��ون االنتخابات �أم ��ام املحكمة
االحتادي ��ة ،و�أي�ضا مقرتح ��ات لتعديل
قان ��ون االنتخاب ��ات" ،الفت ��ا �إىل �أن
تعدي ��ل القانون يتطلب وقتا طويال من

الربمل ��ان لإكم ��ال �أي تعدي ��ل �أو �إ�ضافة
على عليه.
وك�شفت (املدى) يف ال�سابع والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي ع ��ن ني ��ة كت ��ل
برملاني ��ة خمتلف ��ة لإج ��راء تعدي�ل�ات
عل ��ى �أكرث من ع�شرين م ��ادة يف قانون
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ومن ب�ي�ن �أبرز
هذه الطع ��ون �إلغاء الدوائ ��ر املتعددة،
وبطاق ��ة البايومرتي ��ة ،واق�ت�راع
اخل ��ارج ،ورفع عقوبة القي ��د اجلنائي
عن بع�ض ال�شخ�صيات.
ويبني النائب ع ��ن حمافظة نينوى �أنه

وت ��رى اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س
النواب �أن امل�سا�س بقانون االنتخابات
وتعديل ��ه يف الف�ت�رة املقبل ��ة �سي�ؤث ��ر
حتم ��ا عل ��ى موع ��د �إج ��راء االق�ت�راع
واملحدد له يف العا�شر من �شهر ت�شرين
الأول املقبل ،م�ؤك ��دة على �أنها ت�سلمت
يف الف�ت�رات ال�سابق ��ة جمموع ��ة م ��ن
املقرتح ��ات لتعدي ��ل القان ��ون ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن الطع ��ون الت ��ي قدم ��ت للمحكم ��ة
االحتادية.
وق ��ال �صائ ��ب خ ��در ع�ض ��و اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب يف
ت�صريح لـ(املدى) �إن جمل�س النواب قرر
ا�ستئن ��اف جل�سات الف�ص ��ل الت�شريعي
الث ��اين لل�سن ��ة الت�شريعي ��ة الثالثة يف
بداي ��ة �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل ال�ستكم ��ال

ا�ستبعدوا انعقاد جل�سات جديدة لق�صر الوقت املتبقي للدورة احلالية

خمت�صون قالوا �إن امل�شروع �سي�سهم بانتعا�ش االقت�صاد وت�شغيل الأيادي العاملة

مجل�س النواب بال ا�ستجوابات ..ونواب
يحملون رئا�سة البرلمان م�س�ؤولية تعطيلها
 بغداد /خا�ص
اق ��ل م ��ن �شهري ��ن الوق ��ت املتبق ��ي لعم ��ر الربمل ��ان
احل ��ايل وما يزال جمل�س الن ��واب خالي ًا من جل�سات
ا�ستجواب الوزراء وامل�س�ؤولني.
وي�ستبع ��د ن ��واب يف الربمل ��ان انعق ��اد �أي جل�س ��ة
ا�ستجواب خ�ل�ال الفرتة املقبلة لق�ص ��ر عمر الربملان
وان�شغال العديد من النواب بالدعايات االنتخابية.
ويف الع ��ام � 2020أحال ��ت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
ملف ��ات ا�ستج ��واب وزراء املالية ،والتعلي ��م العايل،
وال�صناع ��ة ،وحمافظ البنك املرك ��زي ،ورئي�س هيئة
الإع�ل�ام واالت�ص ��االت� ،إىل جلن ��ة خا�ص ��ة م�ؤلفة من
ثالث ��ة م�ست�شاري ��ن قانوني�ي�ن للنظ ��ر يف �إجراءاتها
ال�شكلي ��ة والقانوني ��ة قب ��ل حتديد مواعي ��د جل�سات
اال�ستج ��واب .ويقول ع�ضو جمل� ��س النواب يونادم
كن ��ا يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "م�ص�ي�ر ا�ستجوابات
وا�ست�ضاف ��ات ال ��وزراء وحماف ��ظ البن ��ك املركزي ما
يزال قائما قانونيا ور�سميا" ،م�ستدركا بالقول "لكن
الأهمية تكمن يف اجراء تلك اال�ستجوابات ام ال".
وي�ضيف كن ��ا ،ان "عمر الربمل ��ان املتبقي يقدر بنحو
 50يوم ��ا على انتهائه ومل تتحق ��ق �أي جل�سة خا�صة
باال�ستجوابات منذ فرتة طويلة".
وي�شري ع�ض ��و جمل�س الن ��واب اىل ،انه "يف حال مل
تتم جل�سات اال�ستجواب قب ��ل االنتخابات الربملانية
فلي� ��س من ح ��ق الربملان املقب ��ل او احلكوم ��ة املقبلة
ا�ستج ��واب ال ��وزراء كونه ��م �سيكون ��ون وزراء
�سابقني".
ويلزم قان ��ون جمل�س النواب رقم ( )13ل�سنة 2018
الناف ��ذ يف مادته ( )22بت�شكي ��ل جلنة خا�صة لتقدمي
الر�أي وامل�شورة ب�ش�أن مدى توافر ال�شروط الواجبة
يف طل ��ب اال�ستجواب وفق النظ ��ام الداخلي ملجل�س
النواب.
وي�ستبع ��د كنا" ،ا�ستج ��واب �أي وزير خ�ل�ال الفرتة
املتبقي ��ة من عم ��ر الربملان احل ��ايل لع ��دم التوافقات
وانعق ��اد الن�صاب ��ات وان�شغ ��ال العدي ��د م ��ن النواب
بالدعايات االنتخابية".
بدوره ��ا تق ��ول ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب ن ��دى �شاكر
جودت يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "م�س�ألة ا�ستجواب

ميناء الفاو ي�صل �إلى مراحل متقدمة في الإنجاز ..والنقل
ت�ؤكد اكتماله بالموعد المحدد

الوزراء مرتبطة بالدرجة الأوىل برئا�سة الربملان� ،إذ
ان اع�ض ��اء جمل�س النواب وقع ��وا منذ العام املا�ضي
على اال�ستجوابات وما تزال جمهولة امل�صري".
وكان ��ت رئا�سة جمل� ��س النواب ،قد ق ��ررت رفع فقرة
ا�ستج ��واب وزي ��ر املالي ��ة عل ��ي عالوي م ��ن اجلل�سة
املنعق ��دة يف  13مت ��وز املا�ضي ،بع ��د موافقتهـا على
ادراج ��ه �ضمن ج ��دول اعمالها ،بع ��د ان اتهمت جلنة
النزاه ��ة النيابية رئا�سة الربمل ��ان بعرقلة ا�ستجواب
وزي ��ر املالية علي ع�ل�اوي ،خالل اجلل�س ��ة التي كان
مقررا عقدها يف  31ايار املا�ضي.
و�سب ��ق ان قدم ��ت جلنة النزاه ��ة النيابية ،يف �شباط
املا�ض ��ي ،طلب ��ا ر�سمي ��ا اىل رئا�س ��ة جمل� ��س النواب
الدراج ا�ستج ��واب وزي ��ر املالي ��ة عل ��ي ع�ل�اوي يف
اجلل�س ��ة املقبل ��ة حينها ،حيث ح ��ددت رئا�سة جمل�س
الن ��واب اجلل�س ��ة االوىل م ��ن �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي
موعدا لال�ستجواب ،ث ��م اعلنت هيئة الرئا�سة ارجاء
اال�ستج ��واب �آن ��ذاك ب�سب ��ب عر�ض قان ��ون املوازنة
العام ��ة  2021ال ��ذي �ص ��وت علي ��ه جمل� ��س الن ��واب
اواخر �شهر �آذار املا�ضي.
وتب�ي�ن ج ��ودت ،ان "ع ��دم انعق ��اد جل�س ��ات الربملان
يف الف�ت�رة الت ��ي م�ض ��ت لي� ��س �سبب ��ا يف تعطي ��ل
اال�ستجواب ��ات" ،م�ش�ي�رة اىل ،ان "رئا�س ��ة الربملان
يف ح ��ال دعت اىل جل�س ��ة ا�ستج ��واب �سيكون هناك
ح�ضور فعلي من قبل اغلب �أع�ضاء جمل�س النواب".
وت ��رى ع�ضو جمل�س الن ��واب ،ان "هناك تناغما بني
احلكومت�ي�ن الت�شريعية والتنفيذي ��ة" ،متوقعة "عدم
ا�ستج ��واب �أي وزي ��ر خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة لق�ص ��ر
الوقت املتقي لعمر الربملان".
م ��ن جهته يب�ي�ن املخت� ��ص بال�ش� ��أن القان ��وين حيدر
ال�ص ��ويف يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)" ،يف ح ��ال انته ��اء
الدورة الربملاني ��ة احلالية دون ا�ستج ��واب للوزراء
وامل�س�ؤول�ي�ن الذين من املفرت� ��ض ا�ستجوابهم خالل
تلك الفرتة ف�أنهم �سيم�ض ��ون دون �أي اجراء قانوين
�شرط عدم وجود ق�ضايا ف�ساد �ضدهم".
وي�ضيف ال�صويف� ،أن "الق�ضايا التحقيقية امل�سجلة
يف جمل�س الق�ضاء �ضد �أي وزير او م�س�ؤول �ستبقى
م�سجل ��ة حت ��ى وان انته ��ى عم ��ل الوزي ��ر التنفي ��ذي
و�سيتم التدقيق بها من قبل احلكومة املقبلة".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

"يف ح ��ال قب ��ول املحكم ��ة االحتادي ��ة
للطع ��ون املقدم ��ة م ��ن بع� ��ض الكت ��ل
النيابي ��ة عل ��ى بع� ��ض فق ��رات وم ��واد
قان ��ون االنتخابات �سنك ��ون يف حينها
ملزمني بتعدي ��ل الق�ضايا التي نق�ضتها
املحكمة".
من جهت ��ه� ،أكد عبا� ��س الزاملي النائب
عن كتل ��ة الفتح الربملاني ��ة يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن جمل� ��س الن ��واب �سيعاود
عقد جل�ساته يف نهاية �شهر �آب اجلاري
�أو بداي ��ة �أيلول املقبل لتمرير وت�شريع
بع�ض القوانني الت ��ي �أجنزت قراءاتها
الأوىل والثانية يف الفرتة املا�ضية.
ومل يتمك ��ن جمل� ��س الن ��واب م ��ن عقد
جل�ساته خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضية ب�سبب
ع ��دم حتقي ��ق الن�ص ��اب القان ��وين مما
دفع هيئ ��ة رئا�سة الربمل ��ان �إىل حتويل
عدد من اجلل�سات� ،إىل تداولية ملناق�شة
بع� ��ض الق�ضاي ��ا املهم ��ة لك ��ن م ��ن دون
ت�شريع �أي قانون.
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ص ��وت يف
وق ��ت �ساب ��ق ،ل�صالح ح ��ل نف�سه يف 7
ت�شري ��ن الأول املقب ��ل ،متهي ��دا لإجراء
انتخابات مبكرة واملقرر لها يف العا�شر
من �شهر ت�شرين الأول املقبل.
وي�ضي ��ف الزامل ��ي �أن "رئا�سة جمل�س
الن ��واب ه ��ي اجله ��ة الوحي ��دة الت ��ي
تتحم ��ل مو�ض ��وع تعطي ��ل اجلل�س ��ات
بع ��د ان�شغ ��ال رئي�س الربمل ��ان بدعايته
االنتخابي ��ة وزياراته املتك ��ررة لبع�ض
املحافظ ��ات" ،م�ضيف ��ا �أن الكث�ي�ر م ��ن
�أع�ضاء جمل� ��س النواب �أي�ضا ان�شغلوا
يف تل ��ك الف�ت�رة بدعايته ��م االنتخابية
مما اثر على ح�ضورهم.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الربمل ��ان ين ��وي يف
الفرتة املتبقية من عمره ت�شريع بع�ض
القوان�ي�ن العادي ��ة التي ال يتح ��دد فيها
�إي م�ص�ي�ر� ،أي القوان�ي�ن الت ��ي �أكملت
قراءاتها قراءة ثانية".

 بغداد  /خا�ص
بل ��غ العم ��ل يف م�ش ��روع ميناء الف ��او الكبري
مرحل ��ة االك�ساء النهائي لل�شوارع التي ت�صل
�إىل املين ��اء بح�سب ت�صريح ��ات وزارة النقل
الأخرية ،م�ش�ي�رة �إىل �أن هناك مرحلة �أخرى
لربطه بخور الزبري.
وق ��ال وزي ��ر النق ��ل نا�ص ��ر ح�س�ي�ن ال�شبلي،
�إن "العم ��ل ي�س�ي�ر بوت�ي�رة عالي ��ة" ،م�ؤك ��دا
عل ��ى "�ضرورة اجن ��از �أعمال اك�س ��اء الطرق
لكون طبيع ��ة الأر�ض يف ق�ض ��اء الفاو تعترب
�إ�سفنجية والتي و�صفها بال�صعبة".
وفيم ��ا يتعل ��ق بالنف ��ق العائم الراب ��ط ما بني
مين ��اء الف ��او وخ ��ور الزب�ي�ر ق ��ال �إن "العمل
فيه و�صل ملراحل متقدم ��ة ومقدار احلفر فيه
بلغ ��ت  14م من �أ�صل  30م داخل املاء" ،وهو
ما ميثل ن�سبة ."%46
و�أ�ض ��اف ال�شبل ��ي �أن "الأر�صف ��ة اخلم�س ��ة
يف املين ��اء بلغ ��ت مرحل ��ة الدف ��ن وو�صل ��ت
الآلي ��ات اخلا�ص ��ة ب�إن�شائه ��ا" ،مبينا "توفري
 550ملي ��ون دوالر كمرحل ��ة �أوىل للميناء ما
يكف ��ي لفتح م ��ا ن�سبت ��ه  %10من قيم ��ة العقد
اخلا� ��ص بامل�ش ��روع ،مو�ضح ��ا ان امل�ش ��روع
ي�س�ي�ر وف ��ق م ��ا خمطط ل ��ه �ضم ��ن اجلداول
املعدة الجنازه" .ويق ��ول م�صدر يف ال�شركة
العام ��ة ملوانئ الع ��راق لـ(امل ��دى)� ،إن "�شركة
داي ��وو الكوري ��ة تعمل عل ��ى ق ��دم و�ساق يف
تطوي ��ر وبن ��اء م�ش ��روع ميناء الف ��او الكبري
بح�سب العقد املوق ��ع" .وي�ضيف امل�صدر� ،أن
"موازنة العام احلايل ر�صدت �أموا ًال لإكمال
م�ش ��روع ميناء الفاو ،مبا ي�ؤمن �صحة ت�سليم
ال�ش ��ركات ا�ستحقاقاته ��ا حال تنفي ��ذ الأعمال
املنوطة بها".
وي�ؤك ��د �أن "املين ��اء �سينجز �ضم ��ن املواقيت
املح ��ددة مبوج ��ب العقد امل�ب�رم م ��ع ال�شركة
الكوري ��ة" ،مبين� � ًا �أن "اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة عن
مراقبة تنفيذ العقد هي وزارة النقل ،كما �أنها
اجلهة القطاعية امل�ستفيدة من هذا امل�شروع".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

وي�شري امل�ص ��در ،اىل ان ��ه "كان من املفرت�ض
ان ي�ص ��ل بح ��دود  200خب�ي�ر ومع ��دات
ومعامل كبرية للم�ساهمة ب�إجناز امليناء ،لكن
الإجراءات بخ�صو�ص اجلوازات والت�أ�شرية
عطل ��ت و�صوله ��م" .ويب�ي�ن �أن "ن�سب اجناز
امل�شاري ��ع اخلم�سة يف مين ��اء الفاو متفاوتة،
منها ما �س ��وف ينجز يف � 3سن ��وات واخرى
اك�ث�ر ،لك ��ن املع ��دل الع ��ام الجن ��از امل�ش ��روع
�سي�ستكم ��ل بن ��ا�ؤه بالكام ��ل يف غ�ض ��ون اقل
م ��ن � 4سن ��وات ،واذا توف ��رت اي وفرة مالية
�سن�ضغ ��ط عل ��ى ال�شرك ��ة الكوري ��ة به ��دف
اجن ��ازه بف�ت�رة اق ��ل" .وحاول ��ت (امل ��دى)
االت�صال باملتحدث با�سم وزارة النقل ح�سني
اخلفاج ��ي لأكرث م ��ن  10م ��رات للخو�ض يف
تفا�صيل �أكرث عن امل�شروع لكنه مل يجب.
بدوره ،يق ��ول املخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
ر�شي ��د ال�سع ��دي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

"مين ��اء الف ��او �سيخ ��دم االقت�ص ��اد العراقي
خدم ��ة كبرية جدا عن ��د اكتمال ��ه� ،إذ ان موقع
الع ��راق �سرتاتيج ��ي بالن�سبة ل ��دول اجلوار
وطريق احلرير" .وي�ضيف ال�سعدي� ،أن "من
ايجابي ��ات مين ��اء الف ��او انه �سيك ��ون البديل
ملينائي (ج ��ودار) و(جبل عل ��ي)� ،إ�ضافة اىل
ت�شغيل االيادي العامل ��ة ،وتقليل الكلف التي
ت�صل بها الب�ضائع امل�ستوردة اىل العراق".
وي�ش�ي�ر املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي اىل ،ان
"ميناء الفاو يجعل العراق يف مو�ضع قوي
ومناف�س بالن�سبة لدول اجلوار �إذ انه �سي�ؤثر
على حتجيم اقت�صادهم".
ويلفت ال�سع ��دي اىل ،ان "اغلب دول اجلوار
حتاول �إعاقة تنفيذ م�شروع ميناء الفاو كي ال
ي�ضرب م�صاحلهم االقت�صادية".
وي ��رى املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي� ،أن
"م�شروع ميناء الفاو �سيكون موردا �أ�سا�سيا

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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بدي�ل�ا ع ��ن النف ��ط يف ح ��ال توف ��رت �إرادة
�سيا�سية حقيقية".
ويف ني�س ��ان املا�ضي ،و�ض ��ع رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي حج ��ر الأ�سا� ��س للب ��دء
ب�إن�شاء املرحل ��ة الأوىل للم�شروع الذي ي�ضم
� 5أر�صف ��ة للحاويات ،وحف ��ر القناة املالحية
الداخلي ��ة ،و�إن�ش ��اء الطري ��ق ال�سري ��ع ب�ي�ن
ميناءي الفاو و�أم ق�صر.
ويف كلمة له �أثناء حفل و�ضع حجر الأ�سا�س،
ق ��ال الكاظمي �إن ميناء الف ��او �سيمنح العراق
فر�صا كب�ي�رة ويعزز مكانت ��ه اجليو�سيا�سية
يف املنطق ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن الع ��راق �أم ��ام
مرحل ��ة جديدة فقد جت ��اوز الأزم ��ات ويتجه
نحو البناء والإعمار.
ولف ��ت �إىل �أن امل�ش ��روع �سيوف ��ر فر� ��ص عمل
كث�ي�رة لأه ��ل الب�ص ��رة وبقي ��ة املحافظ ��ات،
و�سي�سهم يف تطوير املحافظة.
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3نواب �شملوا بـ"امل�ساءلة
والعدالة" �أحدهم �أبعد يف 2019
ب�سبب خط�أ باحت�ساب الأ�صوات


" 284مر�شح ًا ا�ستبعدوا من االنتخابات..
 219منهم ب�سبب "البعث"

 22م�س��تبعداً ب�س��بب �أح��كام ق�ض��ائية م��ن بينه��م الع��ب ك��رة ق��دم �ش��هري

 بغداد /تميم الح�سن
ا�س ��تبعدت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
قراب ��ة ال� �ـ 300مر�ش ��ح ع ��ن االنتخابات
البرلمانية المقرر اجرا�ؤها في ت�ش ��رين
االول المقبل لـ 7ا�سباب مختلفة.
االته ��ام باالنتم ��اء ال ��ى ح ��زب البع ��ث
المحظ ��ور وال ُمج ��رم بقواني ��ن �ش ��رعها
البرلم ��ان من ��ذ �س ��نوات ،كانت ال�س ��بب
لوحدها بابعاد اكثر من  200مر�شح.
والغري ��ب ان بع� ��ض المبعدي ��ن تح ��ت
بن ��د "البعث" نواب في ال ��دورة الحالية
وال�سابقة ،و�آخرين م�س�ؤولين محليين.
ويفتر� ��ض ان ه�ؤالء (المبع ��دون) كانوا
ق ��د مروا عل ��ى هيئة الم�س ��اءلة والعدالة
التي تعمل بن�س ��ختها الحالية وال�سابقة
"اجثثات البعث" منذ اكثر من  15عاما.
كذل ��ك ابعد اكث ��ر من � 20آخرين ب�س ��بب
�أحكام ق�ض ��ائية من بينهم العب كرة قدم
�ش ��هير ،بالمقابل غاب ا�س ��م وزير �سابق
كان ق ��د �أبع ��د ع ��ن ال�س ��باق االنتخاب ��ي
ب�سبب �شبهات "تزوير".
و�ش ��ملت قائمة الم�س ��تبعدين ال�ص ��ادرة
ع ��ن مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات وف ��اة ع ��دة
مر�ش ��حين ،ونحو � 15آخرين لم تنطبق
عليهم �ش ��روط التر�ش ��ح من بينهم نائب
فائز في انتخابات .2018
ا�ض ��افة ال ��ى اكثر م ��ن  10مر�ش ��حين لم
يكملوا اوراق التر�ش ��ح من بينهم نائبة،
وحالة واحدة تم حذفها من القوائم.
واحتل ��ت بغ ��داد المرك ��ز االول بع ��دد
الم�ستبعدين ب�أكثر من  80مر�شحا ،فيما
لم ي�ستبعد اي مر�شح في اكثر من مدينة
ف ��ي كرد�س ��تان .وف ��ي اواخ ��ر حزي ��ران
الما�ض ��ي �أعلنت مفو�ض ��ية االنتخابات،
�أن ب ��اب التر�ش ��يح لالنتخاب ��ات المقبلة
اغل ��ق نهائي� � ًا ،فيم ��ا اك ��دت بعد ذل ��ك انه
يمكن للم�ستبعدين الطعن في القرار.

الم�ستبعدون ح�سب
المحافظات
ووف ��ق قوائم مفو�ض ��ية االنتخابات فقد
بلغ ع ��دد الم�س ��تبعدين م ��ن االنتخابات
المقبلة  284ا�س ��ما 84 ،منهم في بغداد،
وت�أتي بعد نينوى بـ 61مبعدا.
ث ��م �ص�ل�اح الدي ��ن  26ا�س ��ما ،و 18م ��ن
االنب ��ار ،و 14م ��ن ديال ��ى ،و 12في ذي
ق ��ار ،و 12ف ��ي وا�س ��ط و 10ف ��ي كل من
الديوانية (القاد�سية) والنجف.
ام ��ا اق ��ل المحافظ ��ات الت ��ي �ش ��هدت

ا�س ��تبعادا للمر�ش ��حين فه ��ي :باب ��ل 7
مبعدي ��ن ،كرب�ل�اء وكرك ��وك  ،6مي�س ��ان
 ،5والمثنى  .4بالمقابل لم ي�س ��تبعد �أي
مر�ش ��ح م ��ن اربي ��ل وال�س ��ليمانية ،فيما
ا�س ��تبعد مر�ش ��ح واح ��د فقط م ��ن دهوك
وهو نائب ابع ��د عن البرلمان في 2019
ومنحه لآخر ب�س ��بب "خط�أ في احت�ساب
الأ�صوات".
ب�سبب البعث
المبع ��دون ب�س ��بب �ش ��مولهم باجراءات

الم�س ��اءلة والعدال ��ة بل ��غ عدده ��م 219
ا�سما ،من بينهم النائب االخير والوحيد
عن دهوك.
النائب هو �ص ��احب "كوتا الم�سيحيين"
ع ��ن بغ ��داد ف ��ي االنتخاب ��ات الما�ض ��ية
برهان الدين ا�س ��حاق ،الذي منح مقعده
في ني�سان  2019الى يونادم كنا.
الالفت ان �سبب ا�ستبدال المقعد وقتذاك
لم يكن ب�س ��بب "البعث" و�إنما لخط�أ في
احت�س ��اب اال�ص ��وات ،كما �ص ��رح حينها
النائب البديل يونادم كنا.

اتهموا الإدارة المحلية بالتراخي تجاه مطالبهم

خريجون غا�ضبون يغلقون ديوان محافظة
ذي قار ويقطعون عدد ًا من الطرق
 ذي قار /ح�سين العامل
�أق ��دم المئات من الخريجين الغا�ضبين،
�أم� ��س ،على اغ�ل�اق مبن ��ى محافظة ذي
قار وقطع عدد م ��ن التقاطعات والطرق
الرئي�س ��ة بالإط ��ارات المحروقة ،وذلك
احتجاج ��ا عل ��ى ت�أخ ��ر و�ص ��ول اوام ��ر
تعيينه ��م الى �ش ��ركة نفط ذي ق ��ار ،فيما
اتهموا ادارة المحافظة بالتراخي تجاه
مطالبه ��م الت ��ي اعت�ص ��موا لأجله ��ا منذ
�أكثر من �س ��نة �أمام الدوائر والمن�ش� ��آت
النفطي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة .و�ش ��ملت
الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة الت ��ي ق ��ام بها
خريجو المعاهد والكليات قطع �ش ��ارع
االم ��ام علي �أم ��ام حركة الم ��رور وغلق
مبنى دي ��وان المحافظة وا�ض ��رام النار
بالإط ��ارات �أم ��ام المبن ��ى المذك ��ور م ��ا
ا�ض ��طر الموظفين الى مغادرته خ�ش ��ية
على حياتهم.
وق ��ال احد اع�ض ��اء تن�س ��يقية اعت�ص ��ام
المن�ش�آت النفطية لـ(المدى) ان "المئات
من الخريجي ��ن المطالبي ��ن بالتعيينات
ف ��ي المن�ش� ��آت النفطي ��ة قام ��وا بخطوة
ت�ص ��عيدية اغلق ��وا خالله ��ا دي ��وان
المحافظ ��ة وقطع ��وا ع ��ددا م ��ن الطرق
والتقاطع ��ات الحيوي ��ة احتجاج ��ا على
ت�أخر و�ص ��ول اوام ��ر تعيينهم من امانة

مجل� ��س ال ��وزراء ال ��ى �ش ��ركة نفط ذي
ق ��ار" ،مبين ��ا ان "ممثلي المعت�ص ��مين
�س ��بق وان �س ��لموا الحكوم ��ة المحلي ��ة
ووزارة النفط قوائم ا�س ��ماء ت�ضم 999
ا�سما من ا�سماء الخريجين المعت�صمين
�أمام المن�ش�آت النفطية �إال ان تلك القائمة
لم ي�ص ��ل �أي �شيء ب�ص ��ددها الى �شركة
نف ��ط ذي قار فيما و�ص ��لت قائمة اخرى
من وزارة النفط ت�ض ��م  850ا�سما لي�س
فيها �أي ا�سم من ا�سماء المعت�صمين".
واته ��م ع�ض ��و التن�س ��يقية ال ��ذي ف�ض ��ل
عدم ذكر ا�س ��مه "ادارة محافظة ذي قار
بالتراخي تجاه ق�ض ��يتهم وعدم الجدية
ف ��ي ح�س ��مها" ،منوها ال ��ى ان "مجل�س
ال ��وزراء وامان ��ة المجل� ��س اتخ ��ذوا
خط ��وات جدي ��ة لتعيينه ��م وا�ص ��دار
االوام ��ر به ��ذا ال�ص ��دد غي ��ر ان ادارة
المحافظة لم تتحرك للتعجيل ب�إي�ص ��ال
تل ��ك االوامر ال ��ى الجه ��ات المعنية في
المحافظ ��ة لغر� ��ض المبا�ش ��رة بتعيي ��ن
الخريجين".
واك ��د ع�ض ��و التن�س ��يقية توا�ص ��ل
الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة وغل ��ق ديوان
المحافظ ��ة لحين اال�س ��تجابة لمطالبهم
و�ش ��مول جميع الخريجين المعت�صمين
بالتعيينات.
ويوا�ص ��ل المئات من خريجي المعاهد

والكلي ��ات التظاه ��ر واالعت�ص ��ام �أم ��ام
المن�ش� ��آت النفطي ��ة من ��ذ �أكثر من �س ��نة
للمطالب ��ة بالتعيي ��ن ف ��ي المن�ش� ��آت
المذكورة.
وم ��ن جانبه ،ق ��ال �أحد موظف ��ي ديوان
المحافظ ��ة لـ(الم ��دى) ان "مجاميع من
المتظاهري ��ن الغا�ض ��بين م ��ن خريجي
الكليات والمعاهد احت�شدوا �أمام مبنى
المحافظ ��ة واحرقوا عددا من االطارات
ما ا�ض ��طر ذل ��ك الموظفين ال ��ى مغادرة
المبنى خ�ش ��ية عل ��ى حياته ��م" ،منوها
ال ��ى ان "االو�ض ��اع �س ��ارت ب�ص ��ورة
طبيعي ��ة بع ��د مغ ��ادرة الموظفي ��ن ولم
ت�شهد االو�ضاع مزيد ًا من الت�صعيد".
وت�ش ��هد محافظ ��ة ذي ق ��ار عملي ��ات
غل ��ق لدوائره ��ا بي ��ن الحي ��ن والآخ ��ر
عل ��ى ي ��د متظاهري ��ن ومعت�ص ��مين
يطالب ��ون بالخدم ��ات والتعيين ��ات اذ
�أق ��دم خريج ��ون يطالب ��ون بالتعيينات
ف ��ي المن�ش� ��آت النفطية عل ��ى غلق مبنى
المحافظة لخم�س م ��رات متتالية خالل
�ش ��هري حزي ��ران وتموز المن�ص ��رمين
فيم ��ا قام ��وا وف ��ي م ��رات عدي ��دة وفي
�أزم ��ان مختلف ��ة بغل ��ق �ش ��ركة نفط ذي
ق ��ار وم�ص ��فى النف ��ط و�ش ��ركة توزي ��ع
المنتج ��ات النفطية .وي ��رى العديد من
المتظاهري ��ن والخريجي ��ن العاطلي ��ن

عن العمل ان اغالق الدوائر وال�شركات
الحكومي ��ة ناج ��م ع ��ن ع ��دم ا�س ��تجابة
الم�س� ��ؤولين لمطال ��ب التظاه ��رات
ال�س ��لمية الت ��ي تنطل ��ق بي ��ن الحي ��ن
والآخ ��ر للمطالبة بالتعيين ��ات وغيرها
من الحقوق الم�ش ��روعة ،واو�ض ��ح احد
الخريجين المتظاهرين �أمام �شركة نفط
ذي قار في حديث �سابق مع (المدى) ان
"غاية المتظاهرين والخريجين وابناء
الع�ش ��ائر لي�ست غلق ال�شركات وتعطيل
عملها وانما تحقيق مطالبهم" ،وا�ضاف
"فعندم ��ا يح�ص ��ل ت�س ��ويف بتحقي ��ق
تل ��ك المطالب يلج� ��ؤون الى الت�ص ��عيد
ف ��ي فعالياته ��م االحتجاجي ��ة الت ��ي ق ��د
ت�ض ��طرهم لإغالق ابوب ال�ش ��ركة ومنع
الدوام فيها".
وكان ��ت وزارة النف ��ط اعلن ��ت يوم (27
حزي ��ران  )2021ع ��ن �إطالق ا�س ��تمارة
الكترونية للتعيينات ف ��ي وزارة النفط
اال ان المعت�ص ��مين طالب ��وا بتعيينه ��م
وفق قائمة اال�سماء التي رفعوها ولي�س
عبر التقديم االلكتروني.
اذ اق ��دم المئ ��ات م ��ن الخريجي ��ن
الغا�ض ��بين ي ��وم االح ��د ( 20حزي ��ران
 )2021عل ��ى اغالق مبن ��ى محافظة ذي
ق ��ار ومن ��ع المنت�س ��بين من المبا�ش ��رة
بال ��دوام وذل ��ك للمطالب ��ة با�س ��تثنائهم
م ��ن التقدي ��م االلكترون ��ي للتعيين ��ات
ف ��ي الدوائ ��ر النفطية ،وفيم ��ا اكدوا ان
الم�س� ��ؤولين ف ��ي الحكوم ��ة المركزي ��ة
�س ��بق وان ت�س ��لموا قائمة ب�أ�سماء 999
خريجا من المعت�ص ��مين ال�سابقين امام
�ش ��ركة نف ��ط ذي ق ��ار وم�ص ��فى النف ��ط
لغر� ��ض تعيينه ��م اال انه ��م لج� ��أوا ال ��ى
الت�سويف.
وكان ��ت قي ��ادة �ش ��رطة ذي ق ��ار اعلن ��ت
ف ��ي ( 27تم ��وز  )2021ع ��ن اعتق ��ال
�أكث ��ر م ��ن � 20شخ�ص ��ا متورط ��ا بغل ��ق
�ش ��ركتي نفط ذي قار واور لل�ص ��ناعات
الهند�س ��ية اللتين تعر�ض ��تا الى االغالق
م�ؤخرا ،وت�أتي حملة االعتقاالت �ض ��من
عملي ��ات ت�ش ��ديد االج ��راءات االمني ��ة
للحد من ظاهرة غلق المن�ش� ��آت النفطية
واالنتاجية.

وقال كنا �آنذاك �إن "مفو�ضية االنتخابات
ه ��ي م ��ن تتحم ��ل الم�س� ��ؤولية كونه ��ا
احت�سبت الأ�صوات ب�شكل �صحيح حيث
ح�ص ��ل النائب برهان �إ�سحاق على 950
�صوتا فيما ح�صلت �شخ�صيا على 6000
�ص ��وت" .لك ��ن جوزيف �ص ��ليوا النائب
ال�س ��ابق والمر�ش ��ح الحالي ع ��ن "كوتا
الم�س ��يحيين" ف ��ي اربي ��ل ،اعل ��ن وقتها
ح�صول ما ا�س ��ماه تدخ ًال ايراني ًا لإعادة
رئي� ��س ائتالف الرافدين يونادم كنا الى
البرلمان ،بدال ع ��ن النائب برهان الدين

ا�سحاق.
بالمقابل كان ا�س ��حاق قد و�صف قرارات
المحكم ��ة االتحادي ��ة بـ"المتناق�ض ��ة"،
وا�س ��تغرب قي ��ام المحكم ��ة ذاته ��ا
بالت�ص ��ديق �س ��ابقا عل ��ى ع�ض ��ويته ث ��م
الطعن بها!
ال ��ى جان ��ب ا�س ��حاق ،فق ��د ابع ��د عبا�س
الخزعلي وهو نائب في الدورة -2010
 2014عن الديوانية (القاد�سية) ،واكمل
دورته البرلمانية حتى النهاية.
وتقوم اجتثاث البعث ثم هيئة الم�ساءلة
والعدال ��ة بتدقي ��ق ا�س ��ماء المر�ش ��حين
للبرلم ��ان والمجال� ��س المحلي ��ة ف ��ي
كل انتخاب ��ات ،كم ��ا تذه ��ب �أوراق كل
الم�س� ��ؤولين ال ��ى نف� ��س الجه ��ة قب ��ل
التوظيف.
وم ��ن المفارقات في اال�س ��تبعاد ب�س ��بب
االنتم ��اء للبع ��ث ،فهناك �ض ��ياء الدوري
النائ ��ب ال�س ��ابق وال ��ذي اكم ��ل ال ��دورة
البرلماني ��ة حت ��ى النهاي ��ة ،واعتق ��ل في
 2018بتهم ��ة االره ��اب ،لك ��ن النائ ��ب
احمد الجبوري قال ان االعتقال "ب�سبب
ع�شائري".
كذلك ا�س ��تبعد لنف�س ال�س ��بب عبدالكريم
العلواني الع�ض ��و ال�س ��ابق ف ��ي مجل�س
محافظ ��ة باب ��ل ،وعزيز خل ��ف الطرموز
م�ست�ش ��ار محافظ االنبار و�شقيق ع�ضو
مجل�س المحافظة اركان الطرموز.
اي�ض ��ا ا�س ��تبعد قا�س ��م الجغيف ��ي وه ��و
ع�ض ��و �س ��ابق ف ��ي المجل� ��س المحل ��ي
لق�ض ��اء حديث ��ة غربي االنب ��ار ،ومخلف
الدليم ��ي نائ ��ب رئي�س مجل� ��س محافظة
�ص�ل�اح الدين �سابقا ،ومر�ش ��ح للبرلمان
في .2014
�أحكام الق�ضاء و�أ�سباب اخرى
المر�ش ��حون ال�ص ��ادرة بحقه ��م احكام
ق�ض ��ائية كان عددهم  22ا�سما ،ابرزهم
الالعب العراقي المعروف ليث ح�سين،

وخدي ��دا جوك ��ي وه ��و مدي ��ر ناحي ��ة
�س ��نوني في �سنجار �ش ��مال المو�صل،
وانت�ص ��ار �س ��عدون وهي مر�ش ��حة في
 2018عن ائتالف الن�صر في مي�سان.
الوف ��اة اي�ض ��ا كان ��ت ال�س ��بب ب�ش ��طب
 5مر�ش ��حين م ��ن قوائم المتناف�س ��ين،
و 14ا�سما �ضمن بند خارج ال�ضوابط،
ابرزه ��م النائ ��ب ع ��ن االنب ��ار فال ��ح
العي�س ��اوي ال ��ذي عين بع ��د ذلك وكيال
لجهاز االمن الوطني.
ام ��ا المر�ش ��حين الذي ��ن ل ��م يكمل ��وا
�أوراقه ��م واخرج ��وا م ��ن ال�س ��باق
االنتخابي ،فكان عددهم  14ا�س ��ما ،من
بينهم النائبة عن بابل في تيار الحكمة
لبنى رحيم.
وح ��ذف م ��ن القوائ ��م مر�ش ��ح واح ��د
فيم ��ا ل ��م يذك ��ر ال�س ��بب والجه ��ة التي
قام ��ت بحذف ��ه� ،أم ��ا الذي ��ن ل ��م يجلبوا
�ص ��حة �ص ��دور الوراقهم وابعدوا على
�أ�سا�س ��ه من االنتخابات بل ��غ عددهم 8
مر�شحين .وكان من بين الذين ابعدوا
لل�س ��بب االخي ��ر ه ��و وزي ��ر الداخلي ��ة
الأ�س ��بق فالح النقيب ،فيما غاب ا�سمه
في القوائم النهائية للمبعدين ال�صادرة
عن المفو�ضية.
وكان كت ��اب ق ��د �ص ��در من المفو�ض ��ية
ف ��ي حزي ��ران اكد ابع ��اد االخي ��ر لعدم
تقديمه الوثيقة الدرا�س ��ية خالل المدة
المطلوب ��ة ،ولذل ��ك ق ��ررت المفو�ض ��ية
�إبعاده عن االنتخابات.
والنقيب هو وزير الداخلية في حكومة
اياد عالوي ،وكانت مذك ��رة اعتقال قد
تدول ��ت في االع�ل�ام �ص ��درت بحقه في
 2016ب�سبب ق�ضايا الف�ساد.
بالمقاب ��ل كان وزي ��ر الداخلي ��ة قد اثار
ج ��داال حي ��ث اته ��م ف ��ي لقاء عل ��ى احد
المحط ��ات العربي ��ة ،اي ��ران بالوقوف
وراء تفجير قبتي االمامين الع�سكريين
في �سامراء في �شباط .2006

الأمم المتحدة تطلق برنامج �إطار عمل حلول
م�ستدامة لإنهاء �أزمة النزوح في العراق

ً
ظروفا معي�شية قا�سية ومن قلة اخلدمات
 % 50 من العائدين يعانون
ف��ي �آخ��ر تقرير له حول متابع��ة الو�ض��ع الإن�ساني للنازحي��ن والعائدين في محافظ��ات العراق
المختلف��ة ذكر مكتب تن�سيق الأمم المتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية  OCHAانه لحد تاريخ  31تموز
 2021م��ا يزال هناك �أكثر من مليون نازح موزعين في  100منطقة حول العراق مبينا ان  %15منهم
يعي�ش��ون في مخيمات اغلبه��ا متمركز في �إقليم كرد�ستان وان  %76منه��م يعي�ش خارج المخيمات
ف��ي ع�شوائيات وداخل هي��اكل غير مكتمل��ة يعاني �أكثر م��ن ن�صفهم تقريبا بن�سب��ة  %51ظروف ًا
معي�شية تتراوح بي��ن متو�سطة وعالية الق�ساوة تتمثل بانعدام موارد المعي�شة وغياب الخدمات
والت�آلف االجتماعي مع �صعوبة الو�ضع الأمني.

 ترجمة  /حامد احمد
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى ان ان ��ه تما�ش ��يا م ��ع
اال�س ��تجابة الم�ستمرة للو�ض ��ع الإن�ساني،
فان الأمم المتحدة تتطلع قدما الى االنتقال
لعوام ��ل تحقي ��ق اال�س ��تقرار والتنمي ��ة،
حي ��ث ان كثيرا من التحدي ��ات التي تواجه
العائدين ال يمكن عالجها والتوا�ص ��ل معها
عن طريق الحلول الإن�سانية فقط  .ولأجل
تحقيق هذا الهدف فان الأمم المتحدة كانت
ومنذ فترة تعمل بالتن�س ��يق م ��ع الحكومة
العراقي ��ة لو�ض ��ع م�س ��ودة برنام ��ج �إط ��ار
عمل حل ��ول م�س ��تدامة للتنمي ��ة والتعاون
 UNSDCFللعراق ،ت�سعى من خالله
الى �إيجاد حل متناغ ��م وجماعي لتحديات
تنموية لم يتم تنفيذها ،ت�شتمل على حلول
م�س ��تدامة تهدف النهاء حالة النزوح .ومن
المتوق ��ع ان تطل ��ق الأم ��م المتح ��دة ه ��ذا
البرنامج خالل الأ�سابيع القادمة.
وذكر مكتب تن�سيق الأمم المتحدة لل�ش�ؤون
الإن�س ��انية ف ��ي تقري ��ره ان ��ه خ�ل�ال ذروة
العملي ��ات الع�س ��كرية �ض ��د تنظي ��م داع�ش
ف ��ي الع ��راق م ��ا بي ��ن ع ��ام  2014و2017
نزح بح ��دود  6ماليين عراق ��ي من بيوتهم
ومناطقه ��م ع ��اد ما يق ��ارب خم�س ��ة ماليين
منه ��م الى مناطقه ��م ،وانه لح ��د تاريخ 31
تم ��وز  2021م ��ا يزال هن ��اك 1,191,470
ملي ��ون عراق ��ي يعي�ش حالة ن ��زوح مزمنة
من ثالث �س ��نوات الى اكثر من � 5س ��نوات
في مخيمات وع�شوائيات �سكنية ومالجئ
غير ر�سمية اغلبهم موزعون في محافظات
االنبار ونينوى و�صالح الدين وديالى.
وبي ��ن التقرير ان  %15فق ��ط من النازحين
يعي�ش ��ون في مخيمات اكثرها متواجد في
�إقليم كرد�س ��تان اما الن�س ��بة الأكبر الباقية

من النازحين يعي�ش ��ون في مواقع �س ��كنية
خا�ص ��ة خارج المخيمات باو�ض ��اع �س ��يئة
ك�أن تك ��ون مالجئ م�ؤقت ��ة او داخل هياكل
بنايات متروكة غير مكتملة ،وكانت ن�س ��بة
النازحي ��ن ف ��ي مراك ��ز المناطق ال�س ��كنية
بازدي ��اد من ��ذ الع ��ام  2018م ��ع ال�ش ��روع
ب�إغالق المخيمات الر�سمية.
بع ��د مرور �س ��بعة �أع ��وام عل ��ى المتابعات
الإن�س ��انية م ��ا ت ��زال هن ��اك احتياج ��ات
للم�س ��اعدات الإن�س ��انية ،يرج ��ع ذلك لعدم
التو�ص ��ل لحالة تعافي كاملة وعدم اكتمال
م�ش ��اريع �إع ��ادة االعمار وجهود الت�س ��وية
في المحافظات التي �شهدت احداث معارك
في �شمالي وو�سط العراق.
وف ��ي ا�س ��تطالع لمنظوم ��ة متابع ��ة
حماي ��ة النازحي ��ن Protection
 Monitoring Systemالتق ��ت
خالله ب�أكثر من � 2900شخ�ص من عائدين
ووجه ��اء ع�ش ��ائر ومتطوعي ��ن لم�س ��اعدة
المجتمع ��ات المت�ض ��ررة ف ��ان  %55منه ��م
ذكروا ان م�شاكل ال�سكن والأر�ض والملكية
تعتب ��ر م�ش ��اكل �ش ��ائعة اغلبها �س ��ائدة في
االنب ��ار ونينوى و�ص�ل�اح الدي ��ن وديالى.
التحدي ��ات الث�ل�اث الرئي�س ��ة الت ��ي نوهوا
عنه ��ا تتعل ��ق �أوال ب�أ�ض ��رار ودم ��ار لح ��ق
ببيوتهم وب�أرا�ضيهم وممتلكاتهم ،التحدي
الثان ��ي يتمث ��ل باالفتق ��ار للم ��وارد المالية
للح�ص ��ول عل ��ى �س ��كن ،والتح ��دي الثالث
يتمث ��ل بع ��دم ح�ص ��ولهم على تعوي�ض ��ات
مالية لال�ض ��رار الت ��ي لحق ��ت بممتلكاتهم.
حيث �أ�شار التقرير الى ان �شروع ال�سلطات
العراقية باغ�ل�اق المخيمات خ�ل�ال الفترة
م ��ا بي ��ن �أواخ ��ر ع ��ام  2020وبداي ��ة ع ��ام
 2021عمل على ت�س ��ريع ع ��ودة النازحين
لمناطقهم اال�ص ��لية التي لم تخ�ضع العمال
�إع ��ادة اعمار وال جه ��ود تنموية مما يجعل

تحديات م�ش ��اكل ال�س ��كن والملكية �شائعة
اكثر بينهم.
 %50م ��ن الذين ا�س ��تطلعت �آرا�ؤه ��م قالوا
ان ق�س ��ما او اغل ��ب النازحي ��ن ق ��د فق ��دوا
وثائ ��ق اثب ��ات هوياته ��م الر�س ��مية ،حيث
تبي ��ن ان اكث ��ر المناطق الت ��ي يعاني �أهلها
من الح�ص ��ول عل ��ى وثائق بدل �ض ��ائع او
تجديده ��ا هي محافظة االنبار وفي الإقليم
�أي�ض ��ا ،وت�ش ��تمل العقب ��ات عل ��ى الجان ��ب
الروتين ��ي وتعقي ��د الإج ��راءات وكلف ��ة
واطالة الإجراءات الإدارية او بعد الدائرة
و�صعوبة الو�ص ��ول اليها .وتذكر المنظمة
الإن�س ��انية المعني ��ة ان ه ��ذه الح ��االت
ت�س ��تدعي ت�ش ��كيل وح ��دة خدم ��ات متنقلة
من موظفي الأح ��وال المدنية في المناطق
المت�ض ��ررة لت�س ��هيل عملية ت�سجيل �أ�سماء
النازحين و�إ�ص ��دار هوي ��ات �أحوال مدنية
لهم.
و�أ�ش ��ار تقري ��ر المنظم ��ة الى ان ��ه اعتبارا
م ��ن تم ��وز  2012ف ��ان هن ��اك 184,000
�أل ��ف ن ��ازح داخل ��ي ف ��ي الع ��راق موزعين
عل ��ى  27مخيما ر�س ��ميا ،اثن ��ان منهما في
االنبار ومحافظة نين ��وى والباقية البالغة
 25مخيم ��ا تتواج ��د ف ��ي محافظ ��ات �إقليم
كرد�س ��تان .ويت ��م اج ��راء م�س ��ح مرتي ��ن
كل �س ��نة عل ��ى م�س ��توى تقدي ��م الخدم ��ات
للنازحي ��ن ف ��ي ه ��ذه المخيم ��ات للوق ��وف
عل ��ى التحديات التي تعيق تقديم الخدمات
م ��ن قبل الحكوم ��ة او المنظم ��ات الخيرية
الأخ ��رى وت�ش ��ير بع� ��ض التقاري ��ر الى ان
التقيي ��دات المالي ��ة ونق� ��ص التموي�ل�ات
ت�ؤثر ف ��ي مراحل معينة من �إي�ص ��ال الدعم
الحكومي لمخيم ��ات النازحين وقد يتعذر
�إي�ص ��ال بع� ��ض الخدم ��ات لتوقع ��ات بعدم
توفر تغطية مالية كافية.
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عرب ا�ستخدام تقنية اال�ستزراع النباتي لتنقية مياه ال�صرف ال�صحي واملياه الثقيلة

فري��ق دويل يتبن��ى م�ش��روع احلديقة البيئي��ة فـي مناط��ق الأهوار
 ذي قار  /خا�ص

اعلنت منظمة طبيعة العراق
�أم�س ،عن تبني فريق دويل
مدعوم من احلكومة املحلية
ووزارة املوارد املائية مل�شروع
احلديقة البيئية يف مناطق
االهوار ،وبينت ان امل�شروع
ي�ستخدم تقنية اال�ستزراع
النباتي ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي وامت�صا�ص العنا�صر
الثقيلة وتنقية املياه امللوثة
لإعادة ا�ستخدامها الغرا�ض
الزراعية.
وق ��ال املدي ��ر االقليم ��ي ملنظم ��ة طبيعة
العراق يف اجلن ��وب العراقي ومناطق
االه ��وار املهند� ��س جا�س ��م اال�س ��دي
لـ(امل ��دى) ان "ع�ضوي ��ن م ��ن اع�ض ��اء
الفريق ال ��دويل املعني بان�شاء احلديقة
البيئي ��ة يف مناطق االه ��وار و�صل اىل
حمافظ ��ة ذي قار م�ؤخرا واطلع ميدانيا
على موق ��ع امل�شروع يف منطقة املجري
باه ��وار اجلباي� ��ش" ،مبين ��ا ان فري ��ق
العم ��ل املتبن ��ي لفكرة امل�ش ��روع يتكون
م ��ن ت�سع ��ة خمت�صني وخ�ب�راء وعلماء
متطوع�ي�ن م ��ن دول متعددة م ��ن بينها

ايطالي ��ا وامريكا وهولن ��دا وبريطانيا
والع ��راق وه� ��ؤالء ي�شكل ��ون جمموعة
م�شرتك ��ة تعم ��ل حت ��ت مظل ��ة املعه ��د
العامل ��ي للتقني ��ات النباتية ال ��ذي مقره
يف نيو مك�سيكو االمريكية".
واو�ض ��ح اال�س ��دي ان "فك ��رة احلديقة
البيئية ومعاجلة مياة ال�صرف ال�صحي
بطريقة اال�ستزراع النباتي التي تقدمت
به ��ا منظم ��ة طبيع ��ة الع ��راق حظي ��ت
باهتمام فريق من العلماء واملخت�صني"،
منوه ��ا اىل ان "اع�ضاء الفريق ا�سهموا
بو�ض ��ع ال ��ر�ؤى والت�صامي ��م املنا�سب ��ة

ال�سكن قرب
الأموات� ..أحياء يف
بعقوبة تزاحم املقابر

لزراعة نباتات طبيعي ��ة لها القدرة على
معاجل ��ة مي ��اه ال�ص ��رف ال�صح ��ي عرب
امت�صا� ��ص العنا�ص ��ر الثقيل ��ة وامل ��واد
ال�صلبة وتنقية املياه وتدويرها لغر�ض
ا�ستخدامه ��ا يف زراع ��ة نباتات �صديقة
للبيئة يف احلديقة البيئية".
وا�شار املدير االقليمي اىل ان "امل�شروع
�سينطل ��ق مبراحل ��ه االولي ��ة يف ه ��ور
املج ��ري باه ��وار اجلباي� ��ش حي ��ث مت
اختيار موقع حمط ��ة ال�صرف ال�صحي
الن�ش ��اء احلديق ��ة املذك ��ورة" ،م�ؤك ��دا
"امكاني ��ة ا�ستخ ��دام نبات ��ات االهوار

كالق�صب والربدي وعد�س املاء وغريها وا�ستطرد امل�ص ��در ان "امل�شروع �سوف
من النباتات املحلي ��ة يف عمليات تنقية يعم ��م عل ��ى جمي ��ع حمط ��ات ال�ص ��رف
املياه الثقيلة لتكون �صاحلة للزراعة" .ال�صحي يف مناطق االهوار حال جناح
واك ��د اال�س ��دي "ا�ستكم ��ال الدرا�س ��ات التج ��ارب االولي ��ة لت�سه ��م يف الق�ض ��اء
والت�صامي ��م اخلا�ص ��ة بامل�ش ��روع وان عل ��ى التلوث احلا�صل يف مياه االهوار
املبا�شرة بتنفيذه �ستنطلق خالل ال�شهر ال ��ذي بات ي�ؤثر عل ��ى التنوع االحيائي
احلايل بح�سب ما وعدت وزارة املوارد وال�صح ��ة العام ��ة ونوعي ��ة املي ��اه"،
املائية" ،الفت ��ا اىل ان "ا�ستكمال اعمال م�ؤك ��دا ان "احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي
املرحل ��ة االوىل م ��ن امل�ش ��روع �سيكون ق ��ار ووزارة املوارد املائية ابدت دعمها
خ�ل�ال الع ��ام احل ��ايل وم ��ن ث ��م تنطلق للم�شروع وان املرحلة الثانية املقرتحة
اعم ��ال املرحل ��ة الثاني ��ة لت�شم ��ل بقي ��ة للم�ش ��روع تتمث ��ل ب�إن�ش ��اء حديق ��ة
املحطات يف مناطق االهوار".
�أهواري ��ة حتاك ��ي احلدائ ��ق ال�سومرية

وتعتم ��د كليا عل ��ى تنقية املي ��اه الثقيلة
وا�ستخدامها لالغرا�ض الزراعية".
وتعاين مناط ��ق االه ��وار العراقية من
وج ��ود حمط ��ات �صرف �صح ��ي عديدة
تلق ��ي املياه الثقيل ��ة وامللوثة يف اهوار
اجلباي�ش واحلم ��ار واملدينة واالهوار
الو�سط ��ى ومناطق اخ ��رى من االهوار
ناهيك عن القائها يف جمرى نهر الفرات
املغذي ملناطق االهوار وهذا ما يت�سبب
بتل ��وث ع ��ال يف املي ��اه ك ��ون املحطات
املذك ��ورة تفتق ��ر اىل وح ��دات املعاجلة
املطلوبة.
اذ ح ��ذرت مديري ��ة بيئ ��ة ذي ق ��ار يف
وقت �سابق م ��ن ت�صريف مياه املجاري
واملي ��اه الثقيل ��ة يف مناط ��ق االه ��وار
واك ��دت يف حينه ��ا ر�ص ��د ح ��االت م ��ن
التل ��وث البيئ ��ي يف االه ��وار ناجم ��ة
ع ��ن رم ��ي خملف ��ات حمط ��ات جم ��اري
(الغميج ��ة) و(ال�ساجي ��ة) و(ام بزون)
يف اهوار اجلباي�ش ،وبينت ان املحطة
االوىل تق ��وم بت�صريف املجاري ومياه
الأمط ��ار مبا�شرة �إىل اه ��وار اجلباي�ش
ب ��دون معاجل ��ة ،فيم ��ا تق ��وم املحطتان
االخريتان بالقاء مياه ال�صرف ال�صحي
يف قن ��وات (�أم اجل ��ذوع) و(املج ��ري)
و(ام ب ��زون) والت ��ي ت�صب يف االهوار
الو�سطى.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر الإيط ��ايل
ديفي ��دي توجيت ��و وه ��و اح ��د اع�ض ��اء
الفري ��ق املتبن ��ي مل�ش ��روع احلديق ��ة
البيئي ��ة ان "ادارة م�ش ��روع احلديق ��ة
البيئي ��ة �سرتك ��ز عل ��ى معاجل ��ة مي ��اه
ال�ص ��رف ال�صحي يف اجلباي�ش واعادة
تدويره ��ا للحديق ��ة البيئي ��ة وم�ساعدة
ال�س ��كان املحلي�ي�ن يف املجال�ي�ن البيئي

وال�صحي" ،وا�ضاف ان "هذا امل�شروع
مه ��م وه ��و ثم ��رة تع ��اون ب�ي�ن الفريق
الدويل ومنظمة طبيعة العراق ووزارة
امل ��وارد املائي ��ة واحلكوم ��ة املحلية يف
ذي قار واجلباي�ش".
وتاب ��ع ديفي ��دي "امل�ش ��روع البيئ ��ي
ه ��و االول م ��ن ه ��ذا الن ��وع يف العراق
و�سنق ��وم باجناز املرحل ��ة االوىل التي
خططنا لها منذ �سنوات طويلة".
وب ��دوره رحب حماف ��ظ ذي ق ��ار احمد
غن ��ي اخلفاج ��ي بامل�ش ��روع وقال خالل
ا�ستقبال ��ه ع ��ددا من اع�ض ��اء الفريق ان
"ادارة املحافظ ��ة تثني عل ��ى مبادرات
منظمة طبيعة الع ��راق متمثلة مبديرها
االقليم ��ي املهند� ��س جا�س ��م اال�س ��دي
وال�سيم ��ا جهوده املتوا�صلة ال�ستقطاب
امل�ؤ�س�س ��ات واملنظم ��ات الدولي ��ة
واجله ��ات املانح ��ة لغر� ��ض االهتم ��ام
مبناط ��ق االه ��وار وحماي ��ة البيئ ��ة
االهواري ��ة" ،وا�ضاف "نرح ��ب بفريق
العم ��ل ونح ��ن عل ��ى ا�ستع ��داد لتق ��دمي
الدع ��م املطل ��وب الجناح برام ��ج عملهم
يف املحافظة".
وت�ش ��كل مناطق الأهوار خم�س م�ساحة
حمافظ ��ة ذي ق ��ار وه ��ي تت ��وزع عل ��ى
ع�ش ��ر وح ��دات �إداري ��ة م ��ن �أ�ص ��ل 20
ت�ضمه ��ا املحافظ ��ة� ،إذ تق ��در م�ساح ��ة
�أه ��وار النا�صري ��ة قبل جتفيفه ��ا مطلع
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،مبليون و48
�أل ��ف دومن ،يف حني تبلغ امل�ساحة التي
�أعيد غمرها باملياه بعد عام  2003نحو
 50باملئ ��ة م ��ن جمم ��ل امل�ساح ��ة الكلية
لأه ��وار النا�صري ��ة �إال �أن هذه امل�ساحة
املغم ��ورة �سرع ��ان ما تتقل� ��ص ب�صورة
كبرية بعد كل �أزمة مياه متر بها البالد.

م�ست�شفى دار التمري�ض جهود متميزة يف مواجهة كورونا
توا�صل وزارة ال�صحة العراقية جهودها
بتق ��دمي امل�ساعدات املطلوب ��ة للمواطنني
�س ��واء يف معاجل ��ة مر�ض ��ى كورون ��ا او
يف توفري اللقاح ��ات يف املراكز ال�صحية
ويع ��د م�ست�شف ��ى دارالتمري� ��ض منوذجا
م�شرفا يف جه ��ود وزارة ال�صحة ملكافحة
فايرو� ��س كورونا ،من خ�ل�ال اال�ستفادة
من خربات ك ��وادره الطبي ��ة واجلاهزية

العالي ��ة الت ��ي ميتلكه ��ا امل�ست�شف ��ى
لتق ��دمي اخلدم ��ات العالجي ��ة واللقاحات
للمواطنني.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ب ��رز ا�س ��م اال�ست ��اذ
الدكت ��ور ومي� ��ض قي� ��س عب ��د احل�س�ي�ن
ا�ست ��اذ جراح ��ة امل ��خ واالع�ص ��اب مدي ��ر
م�ست�شف ��ى التمري� ��ض اخلا� ��ص ،وه ��و
�أول طبي ��ب ت�سن ��م مه ��ام م�ست�شف ��ى

(ال�شف ��اء) لع ��زل مر�ض ��ى كورون ��ا…
ف�ض�ل�ا من ان ��ه طبيب وج ��راح ماهر فهو
�إداري ممي ��ز نق ��ل م�ست�شف ��ى التمري� ��ض
اخلا� ��ص م ��ن م�ست�شف ��ى خا�س ��ر اىل �أهم
م�ست�شفي ��ات العا�صم ��ة بالرغ ��م م ��ن قلة
امل ��وارد والتخ�صي�ص ��ات و�ست�شع ��ر
بتل ��ك اللم�سات ب ��كل �سهول ��ة . .ي�ساعده
جمموع ��ة من االطب ��اء واالداري�ي�ن نذكر

منه ��م د .حمم ��د كام ��ل رئي� ��س االطب ��اء
املقيمني يف م�ست�شفى التمري�ض اخلا�ص
واملدي ��ر الفن ��ي الدكت ��ور عل ��ي خلي ��ل
اخلفاج ��ي واملع ��اون االداري علي حممد
زاي ��ر� ..شك ��را ل ��كل اجلهود الت ��ي ت�سهم
يف درء الك ��وارث عن الع ��راق ،ف�ض ًال عن
جاهزيته ��ا العالي ��ة ملواجه ��ة الأو�ض ��اع
اال�ستثنائية يف مثل هذه الظروف.

الداخلية تتبع �سيا�ستني ملكافحة النزاعات الع�شائرية وت�ؤكد :حققنا نتائج نوعية

خ�سائر ب�شرية ومادية� ..ضحايا "خطوة" ع�شائرية يروون ق�ص�ص ًا م�أ�ساوية
� أب يفقد �أبنته �أمام عينيه بـ"دكة خاطئة" واجلناة يتعهدون بتعوي�ض مادي!
 بغداد � /أمري النعيمي
 خا�ص  /املدى
بعيداً عن الغالء الفاح�ش يف ا�سعار العقارات
واالرا�ضي ال�سكنية يف ق�ضاء بعقوبة ،تزاحم
ا�صحاب الدخل املحدود يف ال�سكن قرب املقابر.
اجلار ال�صامت الذي ال يزاحمك على املاء والكهرباء
هكذا يرى املواطن علي ال�شمري الذي حتدث
لـ(املدى) عن �سبب اختياره ال�سكن قرب مقربة
"�أبو ادري�س" يف بعقوبة.
يق ��ول عل ��ي ان ارتفاع ا�سع ��ار العقارات يف اغلب االحي ��اء يف بعقوبة
مرك ��ز حمافظ ��ة دي ��اىل ال ميكنه م ��ن ال�شراء يف ه ��ذه املناط ��ق والتي
و�صفها باملعقدة وت�سودها ال�ضو�ضاء وامل�شاكل ونق�ص اخلدمات.
وا�ضاف ال�شمري لـ(املدى) ان هذه االحياء القريبة من املقابر ي�سودها
اله ��دوء وال يتخا�صم اجل ��ار مع الآخ ��ر ب�سبب الدرو� ��س والعرب التي
ن�شاهدها يوميا امامنا من املقابر فالكل ميت.
وبالق ��رب من مقربة "ال�شريف" على اجلانب االي�سر لنهر دياىل و�سط
بعقوب ��ة تتو�سع قرب هذه املقربة احياء �سكني ��ة و�سط غالء العقارات
يف ه ��ذه االحي ��اء ويرى احم ��د املجمعي ،احد �ساكني تل ��ك االحياء ان
�سب ��ب ارتفاع ا�سعار العقار يف هذا احلي القريب من املقربة يعود اىل
توفر اخلدمات وب�شكل اف�ضل من باقي االحياء ال�سكنية.
وتاب ��ع املجمعي قائال لـ(امل ��دى) انه يف بداية انتقاله لل�سكن قرب قبور
االم ��وات كان اخلوف �سيد املوقف خ�صو�صا لدى ا�سرته ،لكن وبفرتة
وجي ��زة ا�ستطع ��ت ان �أت�أقل ��م يف العي� ��ش قرب املقابر واجل ��ار الذي ال
ي�ضاي ��ق ج ��اره يف �ش ��يء .وبح�سب املواطن ك ��رم امله ��داوي فان عدد
�س ��كان االحي ��اء القريبة من مق�ب�رة "�أبو ادري� ��س" يف بعقوبة جتاوز
(�أل ��ف) ن�سمة .امله ��داوي قال لـ(امل ��دى) ان اغلب �ساكني ه ��ذه االحياء
اي�ض ��ا هم من العوائل النازحة الت ��ي تركت منازلها بعد اجتياح تنظيم
داع�ش االرهابي مناطق �شمال �شرقي دياىل خالل االعوام املا�ضية.
ام احم ��د التي ت�سكن بالقرب من مقربة "اب ��و ادري�س" قررت ان تدفن
ابنها الذي تويف اثر مر�ض ع�ضال يف هذه املقربة.
وتق ��ول ام احمد لـ(املدى) انه ��ا يوميا مع غروب ال�شم�س جتال�س ابنها
املدفون قرب دارها وتف�ضل ال�سكن يف هذا الدار كي ال تفارق �أنظارها
قرب ابنه ��ا .وبرزت ظاهرة ال�سكن قرب املقاب ��ر بعد احداث عام 2006
اب ��ان �سيطرة تنظي ��م القاع ��دة االرهابي عل ��ى اغلب مناط ��ق حمافظة
دياىل.

طفل ��ة ذات ال� �ـ � 10سن ��وات ،كان ��ت ت�ستمت ��ع
باللع ��ب مع �أخوتها ،و�سط �أج ��واء من الفرح
تغم ��ر املن ��زل و�أ�ص ��وات قهقه ��ة تغط ��ي �أنني
الأج ��واء الالهبة يف �صيف متوز ،مل يكن يف
احل�سب ��ان �أن �شيئا ما ق ��د يعكر هذه الأجواء،
ولك ��ن يف العراق كل قاع ��دة �أو فر�ضية قابلة
للك�سر ،حيث احلزن ي ��دوم والفرح ال ي�ستمر
طوي�ل ً�ا ،فها ه ��ي طفلتن ��ا ذات ال� �ـ� 10سنوات
ت�سق ��ط �أر�ض ًا وتنقط ��ع �ضحكته ��ا بر�صا�صة
"خط ��وة" ع�شائري ��ة �أطف�أت �شمع ��ة عائلة ال
ذن ��ب لها �س ��وى �أنها تعي�ش يف بل ��د تعلو فيه
�سلط ��ة الع�شائر على القانون! والد مرمي (41
عام� � ًا) ي�سك ��ن العا�صم ��ة بغداد ،ي ��روي ق�صة
مقت ��ل �أبنته �أمام عيني ��ه ،حيث يقول ومالمح
احل ��زن تبدو جلية على وجه ��ه ال�شاحب "يف
�شه ��ر مت ��وز قبل �سنت�ي�ن ،كل �ش ��يء كان على
م ��ا ي ��رام� ،أن ��ا و�أخ ��ي جال�س ��ان نتح ��دث يف
بع� ��ض الأمور� ،أبنتي (� 10سنوات) تلعب مع
�أخوتها و�أبن عمها يف باحة املنزل ،ال م�شكلة
لدينا مع �أحد" .وي�ضيف يف حديثه لـ(املدى)،
"�سمعنا فج�أة �صوت �إطالق نار قريب جد ًا..
ك�أن الر�صا�ص مطر علينا من ال�سماء ،ال نعلم
ما يج ��ري� ،أ�صبحنا نتهاف ��ت لدخول الغرف،
و�إذا بر�صا�ص ��ة من تل ��ك الر�صا�صات ت�صيب
ر�أ�س �أبنتي لرتديها ج�سد ًا بال روح".
وي�ستدرك �أبو مرمي" ،قتلوا �أبنتي ثم جاءوا
ليقول ��وا �إن احلادث مل يكن مق�ص ��ود ًا ،و�إنهم
اخط�أوا عنوان املنزل املطلوب ،وما حدث هو
ق�ضاء وقدر ،و�إنهم م�ستعدون لدفع الفدية!".
ما حدث لأبو مرمي ،تكرر مع مئات العراقيني
من ��ذ ع ��ام  2003ولغاي ��ة الآن ،فم ��ا ت�سم ��ى
بـ"اخلط ��وة الع�شائرية" (اخلط�أ الع�شائري)،
�أتعبت و�أنهكت و�ش ��ردت الكثري من العائالت
وقلبت حياتهم �إىل جحيم.
رعب!
بينم ��ا كان �أبو ي ��زن ( 30عام� � ًا) يالعب طفله
ذا ال� �ـ(� 4سن ��وات)� ،سم ��ع �ص ��وت واب ��ل م ��ن
الر�صا� ��ص ،قائ�ل�ا" :زج ��اج منزلن ��ا حتط ��م،

"مبوج ��ب توجي ��ه جمل� ��س الق�ض ��اء تعت�ب�ر
الدك ��ة الع�شائري ��ة (حت ��ى و�إن ا�ستهدف ��ت
املن ��زل اخلط� ��أ) عم ��ل �إرهاب ��ي تطب ��ق علي ��ه
امل ��ادة  ٤من قان ��ون مكافحة الإره ��اب؛ وذلك
النطب ��اق التعري ��ف ال ��وارد يف م ��ادة  ٢م ��ن
ه ��ذا القانون على ه ��ذه الأفع ��ال التي حتدث
الرع ��ب واخل ��وف يف نفو� ��س النا� ��س وال
تطبق عل ��ى الدكـ ��ة الع�شائرية م ��واد التهديد
 ٤٣٢ ، ٤٣٠ق ع كم ��ا كان �سابق� � ًا" .ويلف ��ت
التميم ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إىل �أن "هذه
ال�ش ��كاوى حتال مبوجب ذل ��ك �إىل اجلنايات
ولي� ��س اجلن ��ح وعقوبتها ت�ص ��ل �إىل الإعدام
�أو امل�ؤب ��د وف ��ق املادة � ٤إره ��اب" ،منوه ًا �إىل
�أن "ه ��ذه الأفعال �أ�صبحت غ�ي�ر قابلة للكفالة
كم ��ا كان �سابق ًا مبوجب امل ��واد  ١١٠ا�صولية
وم ��ا بعدها ،وغري قابلة لل�صلح لوجود احلق
الع ��ام به ��ا وف ��ق امل ��واد  ١٩٤وم ��ا بعدها من
اال�صول اجلزائية" .وع ��ن �إمكانية ال�سيطرة
على مثل هكذا حاالت ،ي�ؤكد اخلبري القانوين
�أن "ال�سيط ��رة ال تتم �إال يف حال تفعيل قانون
الأ�سلحة  ٥١ل�سنة ."٢٠١٧

وحدث ��ت �أ�ض ��رار يف الواجه ��ة ..حلظ ��ات
كان ��ت مرعبة" .وي�ضيف �أب ��و يزن يف حديثه
لـ(امل ��دى)" ،عندما خرجت ملعرف ��ة ما يجري،
بع ��د توق ��ف عملية �إط�ل�اق الر�صا� ��ص ،ر�أيت
عجل ��ة دف ��ع رباع ��ي ت�س�ي�ر بوت�ي�رة �شدي ��دة
ال�سرع ��ة خطف ��ت ق ��رب دوري ��ة لل�شرطة دون
تبعات اخلطوة الع�شائرية
�أن تتح ��رك �سي ��ارة النج ��دة ملعرف ��ة تفا�صيل
ال�شي ��خ �ص ��دام العط ��واين (�أح ��د �شي ��وخ
احلادثة!".
ويب�ي�ن� ،أن ما جرى كان دكـ ��ة ع�شائرية ملنزل الع�شائر يف العراق) يقول �إن "مرتكب اخلط�أ
يج ��اور منزل ��ه ،لك ��ن بع� ��ض الر�صا�ص ��ات يجل�س و�أبن ��اء ع�شريته مع ع�شرية املت�ضرر،
ليق ��رر خ�ل�ال تل ��ك اجلل�سة حتديد م ��ا يرتتب
�أ�صابت بيته.
على املخطئ من تبعات".
خ�سارة
ويو�ض ��ح العط ��واين ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،
م ��ن جانب ��ه ،مل يكن عل ��ي �شه ��اب ( 27عام ًا)� ،أن "التبع ��ات �إما تك ��ون قانونية كرفع دعوى
يتوق ��ع �أن يخ�س ��ر ب�سهولة �أموال ��ه التي عمل ق�ضائي ��ة� ،أو ع�شائري ��ة كدفع مبل ��غ مايل� ،أو
عل ��ى ادخاره ��ا طيل ��ة ف�ت�رة �أرب ��ع �سن ��وات؛ �سحب ال�سالح (�إذا كانت دكـة ع�شائرية)".
ل�ش ��راء �سيارة تو�صله مل ��كان عمله من �شرقي "يف ح ��ال كان هن ��اك �ضحي ��ة نتيج ��ة خط� ��أ
العا�صم ��ة بغ ��داد ،حي ��ث منزل ��ه� ،إىل و�سطها ع�شائ ��ري ،ق ��د ال تقب ��ل بع� ��ض الع�شائ ��ر
وحتدي ��د ًا منطق ��ة الك ��رادة الت ��ي يعم ��ل به ��ا بـ"ال َف�ص ��ل" ب ��ل تعم ��د �إىل ال ��رد ع�ب�ر قت ��ل
حار�س ًا ملخزن جتاري.
اجل ��اين" ،وه ��ذه احلال ��ة غري �شائع ��ة ب�شكل
ويب�ي�ن �شهاب يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إنه كان كب�ي�ر لكنه ��ا موج ��ودة ،بح�س ��ب ال�شي ��خ
يدخر �أم ��و ً
اال ل�ش ��راء �سيارة ل ��ه ،وعلى مدى العطواين.
الداخلية و�سيا�سة املواجهة
�أرب ��ع �سن ��وات ،متكن من جمع مبل ��غ يتيح له
وزارة الداخلي ��ة انتهج ��ت �سيا�ستني ملواجهة
العقاب القانوين
حتقيق ه ��ذه الرغبة" ،ا�شرتي ��ت �سيارة نوع
هيون ��داي ،لكنه ��ا مل تدم طوي�ل ً�ا ،ف�سرعان ما اخلب�ي�ر القان ��وين عل ��ي التميمي ،يق ��ول �إنه النزاع ��ات الع�شائري ��ة ،الأوىل متثل ��ت ب ��زج
ق ��وات النخب ��ة يف املناط ��ق الت ��ي تك�ث�ر فيها
النزاع ��ات ،فت�صرفت بجدية وح ��زم و�سرعة
وق ��وة ،وحقق ��ت نتائ ��ج نوعي ��ة� ،أم ��ا الثانية
فكانت عرب تكثيف حمالت التوعية والتثقيف
م ��ن خالل مديرية �ش� ��ؤون الع�شائر وال�شرطة
املجتمعي ��ة وق�س ��م الإع�ل�ام والعالق ��ات يف
الوزارة بالتعاون م ��ع بع�ض �شيوخ ووجهاء
الع�شائ ��ر ،وذلك بح�سب ما حت ��دث به الناطق
با�سم وزارة الداخلية ،اللواء خالد املحنا.
وي�ؤك ��د املحن ��ا يف حديثه لـ(امل ��دى)� ،أن "تلك
ال�سيا�ست�ي�ن �أ�سهمت ��ا ب�ش ��كل كب�ي�ر يف تقليل
النزاعات الع�شائرية مقارنة بال�سابق".
يبق
�أحرقته ��ا ر�صا�صات خط ��وة ع�شائرية مل ِ
منها �سوى هي ��كل متفحم" ،م�ؤكد ًا �أنه و�أبناء
ع�شريته تو�صل ��وا �إىل الفاعل�ي�ن ،و�أقاموا ما
يعرف بـ"ف�ص ��ل ع�شائري" لكنه مل يح�صل �إال
على ما يقارب ربع قيمة �سيارته.

العربي ��ة وج ��دت قب ��ل ال ��دول ،وو�ضع ��ت لها
�أ�ص ��ول و�ضواب ��ط ال تزال �ساري ��ة يف معظم
البل ��دان العربي ��ة وعن ��د اال�صالء م ��ن ع�شائر
الع ��راق ،لك ��ن عندما يحدث انف�ل�ات و�سطوة
عل ��ى القانون ب�سب ��ب بع�ض الذي ��ن ين�سبون
انف�سه ��م للع�شائر العراقي ��ة فهذا �سببه �ضعف
احلكوم ��ات" .وي ��رى الكعب ��ي يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،أن "الع ��راق م ��ر بف�ت�رات حك ��م
من�ضبط ��ة جعل ��ت دور الع�شائ ��ر يقت�صر على
ح ��ل امل�ش ��كالت وم�ساع ��دة الدول ��ة يف بع�ض
الأم ��ور النفعي ��ة" .ويعتقد املراق ��ب الدويل،
�أن "االنف�ل�ات ال ��ذي ح�ص ��ل بعد ع ��ام 2003
دف ��ع الكثريين للتجاوز على ال�شرع والقانون
والأعراف الع�شائري ��ة ال�سائدة ،حيث ظهرت
ع ��ادات دخيلة على جمتمعن ��ا وع�شائرنا ،كما
ا�ستفحلت ظاهرة ال�شيوخ امل�أجورين ،و�سط
عج ��ز حكومي عن و�ضع حل ��ول ناجعة تقوي
�سلطة القانون".
وي�شدد الكعبي عل ��ى "�ضرورة تعاون �أجهزة
الأمن م ��ع �شيوخ ووجه ��اء الع�شائر وممثلي
املرجعي ��ات الديني ��ة ل ��ردع كل م ��ن ت�سول له
نف�سه امل�سا�س ظلم ًا ب�أبناء ال�شعب".

طموح بالعدالة والقانون
ب ��دوره ،ي�شدد الباحث االجتماعي ،عبداملنعم
ال�شويل ��ي ،عل ��ى �أن املجتم ��ع يحت ��اج دائم� � ًا
و�أب ��د ًا �إىل فر� ��ض �سلط ��ة القان ��ون وهيبت ��ه
وتطبيق العدالة التي يطمح لها كل من يرغب
بعي�ش رغيد ووطن �آمن .ويقول ال�شويلي يف
حديث لـ(امل ��دى)� ،إن "�ضعف تطبيق القانون
لأي �سب ��ب كان وعدم متكن ال�سلطة التنفيذية
من فر� ��ض قوتها على املجتم ��ع يجعل االمور
تتجه اىل البحث ع ��ن �سلطة �أخرى يراد منها
�أن حتم ��ي الف ��رد املنتم ��ي �إليه ��ا ،وعن ��د ذل ��ك
ي�ص ��ار اىل فر� ��ض االرادات ،بالق ��وة احيان ًا،
ومثال على ذلك هي بع�ض الأفعال الع�شائرية
كـ"الدكـ ��ة" التي بد�أت كتنبي ��ه للغافل عن �أداء
حق م ��ا عرب �إطالق ��ات قليلة ج ��د ًا يف الهواء،
انفالت و�سطوة على القانون
حت ��ى و�صل ��ت �إىل م ��ا و�صلت ��ه الي ��وم م ��ن
املراق ��ب الدويل حلقوق الإن�س ��ان يف ال�شرق خروجه ��ا ع ��ن امل�ألوف ف�أدى ذل ��ك �إىل �سقوط
الأو�سط ،املرجتى الكعبي ،يرى �أن "الع�شائر �ضحايا و�إحداث �أ�ضرار مادية كبرية".
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�شماعة تقييم المخاطر
الفيفا يع ّلق الحظر من جديد على ّ

التطبيعية تك ّتمت ..والوزارة ت�ش َّتتتُ ..
وخطط اال�شباح نجحت!
 متابعة – �إياد ال�صالحي
كل الط ��رق التي �س ��لكها االحتادي ��ن الدويل
والآ�س ��يوي لكرة القدم ب�ش� ��أن معاجلة ملف
احلظر الدويل عل ��ى مالعب العراق ال ت�ؤدي
اىل ع ��ودة منتخبنا الوطن ��ي للعب على �أحد
املالعب املعتمدة الب�ص ��رة وكربالء و�أربيل،
فكلما �أقرتب موعد حا�سم لبطولة �أو ت�صفية
قارية ودولية كبرية تتح ّرك �أ�ش ��باح ال�س ��وء
لتف�س ��د فر�صة اال�ستفادة من الأر�ض وتنجّ ح
ِ
يف خطة �إجبار الأ�س ��ود عل ��ى اختيار امللعب
البديل وتزيد من ال�ض ��غوط النف�س ��ية عليهم
كي تف�ش ��ل م�ش ��روع الت�أه ��ل اىل ك�أ�س العامل
قطر  2022هذه امل ّرة!
من ��ذ ثالث ��ة �أي ��ام ،تداول ��ت بع� ��ض كروبات
(الوات�س ��اب) لإعالميني ُثقاة ،ر�س ��الة دولية
مُ�س� � ّربة ع ��ن االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
بتاريخ  27متوز  2021تفيد بعدم ال�س ��ماح
لالحتاد العراقي بت�ضييف مباريات املناف�سة
التمهيدي ��ة للجول ��ة الثالث ��ة من الت�ص ��فيات
الآ�س ��يوية امل� ّؤهل ��ة لك�أ� ��س الع ��امل 2022
املفرت� ��ض �إقامتها على �أر�ض العراق ح�س ��ب
قرع ��ة الت�ص ��فيات وذل ��ك لأ�س ��باب �أمني ��ة،
وتت�ض� �مّن الر�س ��الة �أن الفيف ��ا والآ�س ��يوي
"يعمالن عن كثب مع وكالة م�س ��تقلة لتقييم
املخاطر تراقب الو�ضع احلايل يف العراق" !
ومل ي�س� ��أل وزير الريا�ض ��ة وال�شباب عدنان
درج ��ال حامل ملف احلظر �أين ممثل العراق
يف خلي ��ة عم ��ل دولية وقاري ��ة و�أمنية يغيب
عنها كطرف معني ليو�ض ��ح ويرد ويعرت�ض
ويقرتح؟ كنا نتوقع �أن يرتفع �صوت الوزير
كم ��ا عهدن ��اه يف لقاءات ��ه ع�ب�ر التلف ��از �أو
اجتماع ��ه ب�أه ��ل الك ��رة �أو دفاعه �س ��ابق ًا عن
�وت
�ش ��كواه يف حمكمة كا�س ،ليخرج وب�ص � ٍ
�ال ليقول للفيفا ال ميك ��ن �أن ترتكوا تقرير
ع� ٍ
م�صري كرتنا بيد محُ ّرر تقرير وكالة جمهولة
بالن�س ��بة للعراقي�ي�ن ولي� ��س بال�ض ��رورة �أن
تك ��ون معلوماته دقيقة ال ي�ش ��وبها اخلط�أ �أو
التحريف �أو التواط�ؤ!..

�ض ��اعت اجله ��ود ال�س ��ابقة وظ ّل ��ت مالعبنا
الت ��ي ا�س ��تنزفت ملي ��ارات الدنان�ي�ر م�آوي
ملباريات الدوري املحلي!
�سكوت التطبيعية

�أم ��ا الهيئ ��ة التطبيعي ��ة ،برغم االت�ص ��االت
املتك ��ررة م ��ع رئي�س ��ها �إي ��اد بني ��ان ونائبه
�ش ��امل كام ��ل اللذي ��ن كان ��ا ي ��ردّان عل ��ى
ات�ص ��االتنا با�س ��تثناء الأم�ي�ن الع ��ام حممد
�ال الت�ص ��النا ،ف�إننا مل
فرح ��ان ال ��ذي مل يب � ِ
موقف من م�س�ؤويل
ن�ستطع احل�صول على ٍ
الهيئة ب�ش� ��أن ممانعة الفيفا من اللعب على
�أر�ض ��نا وما الأ�س ��باب املربّرة لقراره هذا،
وما الرد املنا�سب النتزاع حقوقنا ،وما �س ّر
ال�سكوت على الر�سالة الدولية وخماطبات
�سابقة �أ�شارت لها طوال ال�شهرين املا�ضيني
و�أخفي ��ت ع ��ن الإع�ل�ام الريا�ض ��ي والذ
بال�ص ��مت  -كاملعت ��اد  -مكتبه ��ا الإعالم ��ي،
برغم �أن ملف احلظر �س ��يادي ومن حق �أي
املق�صرين فيه؟!
مواطن م�ساءلة ّ
قل ��ب العا�ص ��مة بغ ��داد مطل ��ع �آذار  2021قد
ا�س ��قطت حظر الفيفا عل ��ى مالعبنا ومن غري
املقب ��ول �أن تتمادى جلنة الفيفا والآ�س ��يوي
على �إبقاء القيد الدويل مبدة مفتوحة!..

الموقف ال�سيا�سي

ملعب الوكرة

وجاء يف الر�س ��الة امل�س� � ّربة ذاته ��ا "ال ميكن
للع ��راق �أن ي�ض� �يّف مبارات ��ه يف � 7أيل ��ول
 2021عل ��ى �أر�ض ��ه (�أمام �إي ��ران) يف الدور
الثال ��ث ،ويتع�ّي�نّ التخطي ��ط م�ؤقت� � ًا ملب ��اراة
 7ت�ش ��رين الأول  2021م ��ع لبن ��ان و�إقام ��ة
مباراتي ��ه يف 11و 16ت�ش ��رين الث ��اين م ��ع
�س ��وريا وكوريا اجلنوبي ��ة على التوايل يف
مكان حماي ��د" �أي لن يكون للأ�س ��ود �أي حل
�س ��وى اللعب خ ��ارج الوطن �أرب ��ع مباريات
متتالي ��ة تتخ ّللها مواجهة منتخ ��ب الإمارات
يف ملعب ��ه ي ��وم  12ت�ش ��رين الأول ،وتفي ��د
امل�ص ��ادر ب� ��أن الهيئة التطبيعي ��ة الحتاد كرة
الق ��دم قد ن�سّ ��قت مع االحتاد القط ��ري للعبة
دح�ض تقييمات
مب�ش ��ورة من الوزي ��ر درجال ليك ��ون ملعب
الفيف ��ا مُلزم ومبوجب مبادئ ِه ال�ش� � ّفافة التي �س ��عود ب ��ن عبدالرحم ��ن يف ن ��ادي الوك ��رة
ي�ؤك ��د عليها دائم ًا �أن يُ�س� �مّي ممث�ل ً�ا للعراق املكان املحايد مبوجب ر�سالة الفيفا.
اخلا�ص ��ة مبل ��ف احلظر ُقبيل
يف اجتماعاته
ّ
عرقلة الأ�سود
ا�ص ��دار �أي ق ��رار يُ�ص ��ادر ب ��ه ح ��ق املنتخب
ُدح�ض وحتى تبينّ الر�س ��الة حُ �س ��ن ني ��ة االحتادين
الوطني باللعب على �أر�ضه ب�سالمة لي ِ
املمث ��ل ما ج ��اء يف الر�س ��الة ب� ��أن "تقييمات ال ��دويل والآ�س ��يوي ف�إنه ��ا �أ�ش ��ارت اىل
املخاطر والتحليل ال�ش ��امل لل�سالمة والأمن "�إمكاني ��ة مُراجع ��ة ه ��ذا الق ��رار بانتظار
هي م�س ��تقاة من امل�ص ��ادر الأمنية امل�س ��تق ّلة نتيج ��ة التفتي� ��ش ال ��ذي �أج ��راه ممث�ل�ا
و�أنها ت�س ّلط ال�ضوء على حالة ت� ّأهب �شديدة االحتادي ��ن لتقيي ��م م�س ��توى املخاط ��ر"
اخلط ��ورة يف الع ��راق يف الوقت احلايل"!! والوا�ضح ال وجود ُ
حل�سن النيّة طاملا هناك
بينما كن ��ا نعتقد �أن زيارة بابا الفاتيكان اىل م�ص ��الح م�ش�ت�ركة ملتنفذين يف االحتادين

يراهنون على عرقل ��ة مثل هذه الإجراءات
م�سرية �أ�سود الرافدين التا�سعة يف طريق
حماوالته ��م انت ��زاع تذك ��ر الت�أه ��ل الثانية
اىل املوندي ��ال يف تاريخه ��م بع ��د ف�ش ��لهم
ثماين م ّرات ب�س ��بب ت�أث�ي�ر التغييب ال َع ْمد
للم�س ��اندة اجلماهريية العراقية وت�س ��هيل
مه ��ام منتخب ��ات بلدانه ��م بتبيي�ض وجوه
م�س� ��ؤوليها ع�ب�ر �إجناح حماول ��ة التواجد
يف البطولة الك�ب�رى ،لكنها تخيب مثل كل
م ّرة طاملا يظلمون منتخب العراق بفنون!
و�سبق لوزير الريا�ضة عبداحل�سني عبطان
�أن جن ��ح يف �إع ��ادة الك ��رة الدولي ��ة مللعب
املدينة الريا�ضية يف الب�صرة بتعاون كبري
من م�ست�ش ��اره ح�س�ي�ن �س ��عيد جنم اللعبة
ورئي� ��س االحت ��اد الأ�س ��بق واخلب�ي�ر يف
العالقات الآ�سيوية والدولية ،وذكر عبطان
يف ت�صريح يوم  2كانون الثاين � 2018أن
العراق ح�صل على املوافقة لإقامة مبارياته

الودية يف ثالث حمافظات ،و�س ��نقدّم ملف
خم�س حمافظات �أخرى" وبالفعل ا�س ��تفاد
منتخبنا لل�سنني املا�ضية من �إجناز الوزير
وم�ست�ش ��اره ،فلم ��اذا مل ي�س ��تعن درج ��ال
بزميله �سعيد لثني الفيفا عن �إعادة احلظر
حتى على املالعب الثالثة؟
اجلميع يعل ��م �أن ملف احلظ ��ر �أهمل من
قب ��ل درجال كونه ت�ش� � ّتت يف �ش� ��ؤون
خمتلف ��ة ب�ي�ن ال ��وزارة والرت�ش ��يح
للربملان ولرئا�س ��ة احت ��اد كرة القدم
ومغازلة احتاداته الفرعية والبحث
ع ��ن م ��درب للمنتخ ��ب وم�س ��ايرة
الأندي ��ة لئ�ل�ا تتم� � ّرد �ض ��د قانونه ��ا
اجلدي ��د ،كل ذل ��ك ومل ي ��دع �أح ��د ًا
يتح ّرك خارجي ًا للدفاع
ع ��ن حق ��وق
ا للعب ��ة ،
وبالت ��ايل

ع ��ودة احلظ ��ر الكل ��ي وع ��دم املحافظ ��ة
عل ��ى اجلزئ ��ي ،ي�ؤك ��د عج ��ز �أه ��ل الك ��رة
يف التعام ��ل مع ��ه مب�س� ��ؤولية ،مثلم ��ا قر�أ
اخلب�ي�ر الريا�ض ��ي د.با�س ��ل عبدامله ��دي
الواق ��ع قبل ثماين �س ��نوات بقول ��ه للمدى
يوم الأثنني ال�س ��ابع من ت�شرين الأول عام
�" 2013أن القرارات ال�ص ��ادرة عن االحتاد
الدويل لكرة القدم با�س ��تمرار احلظر على
الك ��رة العراقية م ��ع مراقبة �أو�ض ��اع البلد
بحاجة �إىل موقف �سيا�س ��ي ودبلوما�س ��ي
وريا�ض ��ي كبري ،وحت� � ّرك جاد مل�س ��ك ملف
متكام ��ل م ��ن �أعل ��ى امل�س ��تويات يف الدولة
بغي ��ة ا�ستح�ص ��ال حق ��وق الع ��راق و�إنهاء
ق�ض ��ية احلظر الت ��ي �أ�ص ��بحت واحدة من
الق�ض ��ايا امل�ستع�صية ج ّراء �س ��وء التعامل
والالعقالني ��ة يف الط ��رح �أزاء هك ��ذا ملف
�س ��يادي ال يجوز �أن يت�ص� � ّرف به
البع�ض من دون حكمة
وبعي ��د ًا ع ��ن
توجّ ��ه الدولة
و�سيا�ستها".

توتنهام يترقب م�صير كين في الميركاتو ال�صيفي
 متابعة  -المدى
تلق ��ى نادي توتنهام نب�أ �س ��ا ّر ًا ،يف حالة بي ��ع مهاجمه هاري
كني �إىل مان�ش�سرت �سيتي ،خالل املريكاتو ال�صيفي اجلاري.
ً
ووفق ��ا ل�ش ��بكة "�س ��كاي �س ��بورت �إيطالي ��ا" ،ف� ��إن توتنه ��ام
�سيتحرك بقوة نحو دو�سان فالهوفيت�ش ،مهاجم فيورنتينا،
�إذا ف�شل يف االحتفاظ بكني هذا ال�صيف.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن مفاو�ض ��ات فيورنتين ��ا م ��ع فالهوفيت� ��ش
ب�ش� ��أن التجديد انهارت متام ًا ،ب�س ��بب طلبات وكالء املهاجم
ال�صربي.

و�أو�ضحت �أن فيورنتينا عر�ض على فالهوفيت�ش
راتب ًا بقيمة  3.5مليون يورو �س ��نوي ًا ،بالإ�ضافة
�إىل مكاف�آت تبلغ � 500ألف يورو ي�سهل حتقيقها.
وو�ض ��ع فيورنتين ��ا �ش ��رط ًا جزائي� � ًا يف عق ��د
فالهوفيت�ش اجلديد بقيمة  80مليون يورو.
لكن طلب وكالء فالهوفيت�ش احل�صول على 2.5
ملي ��ون ي ��ورو مكاف� ��أة التجديد ،ما مل يعار�ض ��ه
فيورنتينا بالكامل.
وقالت ال�شبكة الإيطالية �إن املفاو�ضات انهارت
بعد طلب وك�ل�اء فالهوفيت�ش احل���ص��ول على

 5%م��ن ر� �س��وم انتقال
ال�ل�اع��ب م���س�ت�ق�ب� ً
لا� ،إذا
ك��ان��ت ال�صفقة ب��أق��ل من
 80مليون يورو.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه يف حالة
ب�ي��ع فالهوفيت�ش ب��أك�ثر
م��ن  80مليون ي��ورو ،ف��إن
الوكالء طلبوا احل�صول على
 80%من الأموال الزائدة.

نظام سبورت
 ح�سين جبار

تاريخ العراق الريا�ضي
ّ
املتح�ض ��ر ُتن�ش ��ئ متحف ًا �أوملبي ًا يت�ضمّن
�أغلب اللجان الأوملبية يف العامل
�ص ��ور ًا ومقتنيات للجوائ ��ز وامليداليات التي ح�ص ��لت عليه ��ا منتخباتها
وفرقها الوطنية و�أبطالها خالل تاريخ م�شاركاتها يف الدورات الأوملبية.
وكذل ��ك احل ��ال بالن�س ��بة لالحت ��ادات والأندية التي ت�ص ��طحب �ض ��يوفها
يف جوالت لالطالع على معار�ض ��ها التي تت�ض� �مّن �أحيان ًا متاثيل ن�ص ��فية
للم�ؤ�سّ �س�ي�ن و�ص ��ورهم التاريخية والأبطال الريا�ضيني مع عر�ض جميل
و�أنيق للك�ؤو�س التي ح�ص ��لت عليها ،ف�ض ًال عن �أن بع�ضها يت�ضمّن مناذج
م ��ن مالب�س فرقها الريا�ض ��ية والأهم وثائقها التاريخي ��ة وكل ذلك يعك�س
عراقة هذه الهيئات ويبّني حجم اجنازاتها ويحفظ تاريخها.
وق ��د كان ��ت يل فر�ص ��ة زي ��ارة ع ��دد منه ��ا يف دول ع ��دة بع�ض ��ها تاريخنا
الريا�ض ��ي ُمق ��ارب له ��ا والبع� ��ض الآخ ��ر نح ��ن ن�س ��بقه ب�س ��نوات طوال
و�إمكان ��ات �أكرب ،لكن للأ�س ��ف مل منتلك عرب تاريخنا احلدي ��ث ِفهْم ًا مُعمّق ًا
لأهمي ��ة ِحفظ و�أر�ش ��فة تاريخنا الريا�ض ��ي ،بل لتاريخنا احلديث ب�ش ��كل
عام.
الهيئ ��ات الريا�ض ��ية العراقي ��ة باخت�ل�اف م�س� �مّياتها ب ��دء ًا م ��ن الأوملبية
والباراملبية ومرور ًا باالحتادات الريا�ض ��ية وانتهاء بالأندية الريا�ض ��ية
العراقي ��ة ،ومن خالل متابعتن ��ا لعمل عدد منها �أو االطالع على ما يُن�ش ��ر
عن البع�ض الآخر عرب و�س ��ائل الإعالم املرئي �أو املقروء ب�ش� � ّتى و�س ��ائل
تو�ص ��لنا اىل حقيق ��ة مفاده ��ا �أن �أغلبها �إن مل نق ��ل �أجمعها
ن�ش ��رهما فق ��د ّ
تفتق ��ر �إىل و�ض ��ع �آليات وا�س ��تخدام �أنظم ��ة حلفظ و�أر�ش ��فة وثائقها ممّا
ي�ش� � ّكل هدر ًا لتاريخها و�أحيان ًا ي�سبّب اخلو�ض يف نزاعات حول حقوقها
يف الألق ��اب �أو البط ��والت على فر�ض امت�ل�اك �إداراتها لوثائق ت�أ�سي�س ��ها
الأ�صلية �أو حتى معرفتها بال�سند القانوين لت�أ�سي�سها.
عدا عن كون عدم �أر�شفة وحفظ الوثائق يُ�ش ّكل خمالفة للقوانني العراقية
النافذة التي ُتلزم امل�ؤ�سّ �سات احلكومية واملنظمات املدنية بحفظ الوثائق
اخلا�ص ��ة به ��ا وتو�ص ��يف ّ
املنظم ��ات املدني ��ة يف القانون ي�ش ��مل الهيئات
الريا�ضية برغم �أن لها قوانينها اخلا�صة.
والوثيقة قد تكون �ش ��هادة ت�أ�س ��ي�س �أو �ص ��ورة لتتويج بلقب ريا�ضي �أو
ت�س ��جيل فيدي ��وي ملب ��اراة اىل �آخره ممّا يوث ��ق الأ�س ���س القانونية لعمل
الهيئة �أو خماطباتها الر�س ��مية �أو الأحداث الريا�ض ��ية التي �ش ��اركت فيها
�أو اجن ��ازات فرقه ��ا الريا�ض ��ية وذل ��ك ا�س ��تناد ًا �إىل القانون ال ��ذي ع ّرف
الوثيق ��ة ب�أنه ��ا جميع �أ�ش ��كال �أوعية حف ��ظ املعلومات الورقي ��ة والرقمية
والإلكرتونية الفوتوغرافية والفيلمية ،و�أي وعاء جديد يُ�ستحدث الحق ًا.
فه ��ل متتل ��ك �إدارات هيئاتنا الريا�ض ��ية املعرف ��ة والدراي ��ة الالزمة للبدء
ب�أر�ش ��فة وحف ��ظ وثائقها �إن مل يكن م ��ن باب التزامه ��ا بالقانون فمن باب
حفظ وتوثيق تاريخها؟
وت�س ��ا�ؤل �آخ ��ر يخ� �ّ�ص الأندية الريا�ض ��ية حتديد ًا و�س ��ط ما ن�س ��مع ُه من
مغالط ��ات واجتهادات خاطئة مفاده ��ا �أن نظام الرتاخي� ��ص يُلزم الأندية
بالعم ��ل ب�إط ��ار ال�ش ��ركات ،فكيف ميكن له ��ذه الأندية التح� �وّل �إىل العمل
بنظ ��ام ال�ش ��ركات �إن كانت ال متتلك اب�س ��ط مق ّوم ��ات الإدارة الريا�ض ��ية
االحرتافية املتم ّثلة بالقدرة على �أر�شفة وثائقها وحفظ تاريخها؟
�إن عملية البدء بهذا العمل الذي ن� ِؤمن ب�أهميته و�ض ��رورته ال يحتاج �إىل
الكث�ي�ر من اجلهد �أو اخل�ب�رة ،بل يحتاج بداية م ��ن القائمني على تنفيذه
ومعهم �أ�ص ��حاب الق ��رار �إىل فهم الأط ��ر القانونية والآلي ��ات التي ّ
تنظمه
وم ��ن ث ��م االلت ��زام بتطبيقها وه ��ذا يتط ّلب ق ��راءة ومن بعدها ا�س ��تيعاب ًا
و�آخرها تطبيق ًا.
ّ
وهنا �ستواجهنا امل�شكلة املتجذرة عندنا ف�أ�صحاب القرار ال يقر�ؤون و�إن
قر�ؤوا ف�إن بع�ضهم ال يفهمون و�إن فهم البع�ض ف�صعب عليهم التطبيق.
� ّإن غر�ض ��نا من هذا الطرح تنبيه �أ�ص ��حاب القرار اىل �أهمية هذا اجلانب
ليك ��ون بداي ��ة العتماد ر�ؤية �ص ��حيحة ت�ض ��ع يف احل�س ��بان �أن تت�ض� �مّن
ت�ص ��اميم مالعبها ومن�ش�آتها الريا�ضية م�ستقب ًال �إن�شاء معار�ض ومتاحف
ريا�ض ��ية خا�ص ��ة بها حتفظ تاريخها وتوثق اجنازاتها وتع ّرف برموزها
ف�ض�ل� ًا ع ��ن حتقيقه ��ا لعوائ ��د مالي ��ة جي ��دة �إن ا�س ��تثمرت يف الت�س ��ويق
الريا�ض ��ي ال�صحيح وهذا الأمر ي�ش ��مل هيئاتنا الريا�ضية عامة و�أنديتنا
الريا�ض ��ية خا�ص ��ة مع م ��ا نتابعه ع ��ن ُقرب افتت ��اح ملعب ن ��ادي الزوراء
والهمّة التي ن�ش ��هدها م ��ن �إدارة نادي القوة اجلوي ��ة يف اتخاذ خطوات
جادة ور�صينة باجتاه ا�ستثمار �أر�ضه لإن�شاء ملعبه اخلا�ص.
فتوثيق تاريخنا الريا�ض ��ي حق جلميع من �أ�سهم يف الت�أ�سي�س �أو حتقيق
االجناز الريا�ضي و�إرث ح�ضاري وثقايف ل�شعب ب�أكمله يجب حمايته.
عدا عن كون عدم �أر�شفة وحفظ
الوثائق ي ّ
ُ�شكل مخالفة للقوانين
العراقية النافذة التي ُتلزم الم� ّؤ�س�سات
الحكومية والمنظمات المدنية
بحفظ الوثائق الخا�صة بها وتو�صيف
ّ
المنظمات المدنية في القانون
ي�شمل الهيئات الريا�ضية برغم �أن لها
قوانينها الخا�صة.

الدولي في طريقه العتماد اتحاداتهم وبطولتهم

ن�����س��اء م�����ص��ر �أو ًال وال����ع����راق ث��ان��ي�� ًا ف���ي ب��ط��ول��ة ال���ع���رب ل��ل��ك��ب��ادي
 بغداد � /إياد ال�صالحي
يعود وفد منتخبنا الوطني للن�س ��اء بلعبة
الكب ��ادي اىل الوط ��ن غ ��د ًا اخلمي� ��س بعد
انتهاء م�ش ��اركته يف بطولة العرب الأوىل
الت ��ي �أختتم ��ت يف العا�ص ��مة اللبناني ��ة
بريوت مطلع الأ�س ��بوع اجل ��اري ،والتي
ّ
نظمه ��ا وموّ له ��ا و�أ�ش ��رف عليه ��ا االحتاد
العراق ��ي للكب ��ادي ،وتوِّ ج منتخب م�ص ��ر
بط�ل ً�ا له ��ا ،فيم ��ا �أكتف ��ى منتخبن ��ا مبركز
الو�صيف.
وق ��ال كرمي عبيد و�س ��مي رئي� ��س االحتاد
العراق ��ي للكب ��ادي يف ات�ص ��ال م ��ع املدى
�":أن بطول ��ة الع ��رب للعب ��ة يف لبن ��ان
�ش� � ّكلت نوع� � ًا م ��ن التح� �دّي للعامل�ي�ن يف
االحت ��اد ،نظ ��ر ًا للظ ��روف ال�ص ��عبة التي
�أحاط ��ت بتنظيم البطولة خ ��ارج العراق،
وما واجهناه من بع�ض املن ّغ�ص ��ات الفنية
واملالي ��ة الت ��ي مل تقف عائق� � ًا �أم ��ام �إرادة الدويل والآ�س ��يوي للبطول ��ة كان له الأثر
االحت ��اد ب�إجن ��اح املناف�س ��ة ب�ي�ن الع ��رب الب ��ارز يف دع ��م الريا�ض ��يني وال�ش ��روع
وك�س ��ب ر�ض ��اهم مثلم ��ا ع ��اد اجلميع اىل بقبول احتاداتهم �ضمن املنظومة الدولية
�أوطانه ��م يحتفظ ��ون بواح ��دة م ��ن �أه ��م وفق� � ًا لقرارات الحقة �سي�ص ��درها االحتاد
البطوالت التي �شاركوا فيها".
ال ��دويل ي�س ��بغ �ص ��فة اعتم ��اد البطول ��ة
و�أ�ض ��اف �":أن ح�ض ��ور مم ّثال االحتادين وجمال� ��س �إدارات االحت ��ادات العربي ��ة

امل�شاركة ومن مل ت�سمح ظروفه بالتواجد
يف ب�ي�روت� ،أم�ل ً�ا �أن ت�ش ��هد العا�ص ��مة
امل�ص ��رية القاهرة تنظيم الن�س ��خة الثانية
مب�شاركة عربية وا�سعة".
وق� �دّم ك ��رمي �ش ��كره وتقدي ��ره جلمي ��ع
امل� ّؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة والأهلي ��ة الت ��ي

تق� �دّر جه ��ود احت ��اد الكب ��ادي يف متثي ��ل
البلد بال�ص ��ورة املثالي ��ة وحتقيق النتائج
اجلي ��دة عربي� � ًا وقاري� � ًا م�س ��تقب ًال ،مثمّن ًا
يف الوق ��ت نف�س ��ه موق ��ف الوفد امل�ص ��ري
امل�ش ��ارك يف البطول ��ة الر�س ��اله كت ��اب
�ش ��كر ومباركة ب�ش ��خ�ص رئي� ��س االحتاد

امل�ص ��ري للكب ��ادي د�.أ�س ��امة �س ��عيد اىل
اللجن ��ة املنظم ��ة عل ��ى حُ �س ��ن اال�س ��تقبال
وال�ض ��يافة وامل�ساهمة يف ن�ش ��ر و�إزدهار
لعبة الكبادي واالجناز التاريخي الجناح
البطولة العربية مثلما و�صف.
من جهته قال خبري اللعبة با�س ��ل العبيدي
:ح�ض ��رتُ جميع مناف�س ��ات البطولة التي
كان ��ت مث�ي�رة و� ّأ�ش ��رت ب ��روز العبات من
العراق وم�صر ولبنان وفل�سطني والأردن
�أثبنت حُ �سن التح�ضري برغم الفارق الفني
والبدين بينهن.

و�أ�ض ��اف ":يف ال ��دور الأول ف ��از منتخب
م�ص ��ر عل ��ى نظ�ي�ره الفل�س ��طيني ،ولبنان
على الأردن ،فيما �ش ��هد ال ��دور الثاين فوز
العراق على فل�س ��طني ،وم�صر على الأردن
بعد ان�س ��حابها ،ويف ال ��دور الثالث فازت
م�ص ��ر على لبن ��ان ،ليلع ��ب منتخب ��ا لبنان
وفل�س ��طني على املركز الثالث الذي حُ �س ��م
للثاين.
و�أ�ش ��ار اىل �:أن املب ��اراة النهائي ��ة لفت ��ت
االنظار اىل قوة منتخبي العراق وم�ص ��ر،
بعدم ��ا فاج� ��أ الث ��اين اجلمي ��ع مب�س ��تواه

الفن ��ي الرائ ��ع ومه ��ارات بع� ��ض العبات ��ه
وكف ��اءة مالك ��ه التدريب ��ي الت ��ي �أ�س ��همت
بانتزاع املرك ��ز الأول ،فيما احتل منتخبنا
املركز الثاين ،ليكون ترتيب املنتخبات يف
اخلتام م�صر �أو ًال والعراق ثاني ًا وفل�سطني
ثالث ًا ولبنان رابع ًا والأردن خام�س ًا.
وذك ��ر �:أن البطول ��ة جنحت فني� � ًا و�إدارياً
وتنظيمي� � ًا ،بح�ض ��ور �أه ��م ال�شخ�ص ��يات
امل�س� ��ؤولة ع ��ن لعب ��ة الكب ��ادي دولي� � ًا
و�آ�س ��يوي ًا وعربي� � ًا ،وتتوجّ ��ب الإ�ش ��ارة
اىل مت ّي ��ز حكامنا بجه ��ود كبرية يف �إدارة
جميع الن ��زاالت التمهيدية والنهائية التي
نالت ا�ستح�سان ور�ضى اجلميع مبن فيهم
ممثلي االحتادين الدويل والآ�سيوي.
وخت ��م العبيدي �:إن تنظي ��م بطولة العرب
الأوىل بالكبادي للن�س ��اء م ��ن قبل االحتاد
العراقي با�س ��م م� ّؤ�س�س ��ها املرح ��وم حميد
احلم ��داين ،وحت ّمل ��ه جمي ��ع نفقاته ��ا،
واجلهود املبذولة من قبل رئي�س و�أع�ضاء
االحت ��اد يف �س ��بيل اجناحه ��ا و�إخراجه ��ا
به ��ذه ال�ص ��ورة الرائعة وب�ش ��هادة كل من
تابعها وح�ض ��رها هو حمط �أعت ��زاز �أبناء
الرافدي ��ن الذي ��ن ي�ؤ ّكدون للع ��امل كل م ّرة
�أنهم بقدر التحدي للنجاح.
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وجهة نظر رو�سية

على فكرة

لماذا ا�ستولت حركة طالبان على �أفغان�ستان بهذه ال�سرعة؟

ترفكاليت عراقي..

 بقلم ال�صحفي الرو�سي غليب �إيفانوف
ترجمة :عادل حبه

� أحمد الزبيدي

يف تقاطعات �شوارع بغداد ترفكاليتات رباعية وب�ألوانها الثالثية
الالهثة مب�صابيحها املرتبة ح�سب برجمتها الكهربائية … يدير
ظهره لها (�شرطي املرور) الذي يتوىل مهمة تنظيم ال�سري ح�سب
(اجتهاده) ومنهم ح�سب (مزاجه) … و�أحيانا ميرر �سريا طويال
جدا وهاتفه ل�صق �أذنه فينهي مكاملته و�سري ال�شارع بعد �أن متر
�سيارة مظللة بارتياح ..حمظوظة تلك ال�سيارات التي تتقدم
على املظللة ذات الدفع الرباعي !! … لي�س م�شهدا متخيال ،فهذا
ما ن�شاهده يوميا نحن (ال�سائقني) ..كنا :عارف ال�ساعدي و�أنا
يف �إحدى التقاطعات وكان امل�شهد الف ًتا للنظر ،فت�أملت واقعنا
العراقي ومدى اختزال حقيقتنا املرة بالتقاطعات املرورية.
ما �أ�شبه القوانني العراقية املغربة بني دفتي كتاب القانون ولفافات
�أوراق الد�س ��تور؛وهي ال تع ��دو �أن تك ��ون بريق ��ا لغو ًي ��ا متمي� � ًزا
ب�ألوان ��ه املختلفة ومركونة على �أر�ص ��فة حياتنا ..نراها بو�ص ��فها
لغ ��ة ال غ�ي�ر لأن من ينظم �س�ي�ر حياتنا ه ��و �ش ��رطي (القانون) �أو
– لنجمله وجنامله – القائد الذي ميلك �صالحية منح ال�سائرين
�إج ��ازة املرور .وحياتن ��ا مرتبطة به جدًا لغياب تفعيل الإ�ش ��ارات
القانوني ��ة ،ولهذا لو �أعياه التعب – ال �س ��امح الل ��ه – �أو تغافل �أو
عاند … فحياتنا �س ��تتخربط و�ستحل فو�ضى عارمة تربهن على
�أهمية القائد حتى لو كان مزاجيا �أو تلقى ات�صالاً (خارجيًا !)
لنعد مل�شهد �ش ��رطي املرور والإ�شارات ال�ضوئية ولنتخيل� :إ�شارة
تعمل بانتظام ،يدعو �إىل احرتام �ألوانها وقوانينها �شرطي يتوىل
مهم ��ة حرا�س ��ة (القانون) ال �أن يكون زعيم قانون ح�س ��ب اجتهاده
ومزاجه … حينئذ �س ��تكون �أعني ال�س ��واق نابهة على الإ�ش ��ارة ال
على ال�شرطي..
ترى كيف �س ��يكون حالنا لو تنازل القائد ع ��ن االجتهادات الفردية
ل�صالح القوانني امل�ؤ�س�ساتية التي تكفل عناء �إقراراها ااملواطنون
ح�ي�ن خرج ��وا م ��ن منازله ��م اخلائف ��ة ليملغط ��وا �س ��بابتهم بحرب
التوثي ��ق ؟ م ��اذا ل ��و �أتاح ��وا للقانون حريت ��ه يف تنظي ��م حياتنا ؟
ليجعلن ��ا خائف�ي�ن من ��ه وحمرتمني ل ��ه ومطمئن�ي�ن �إليه ال لل�س ��دنة
والكه ��ان ؟ ..وعل ��ى ق ��در م�أ�س ��اتنا ت�أتي الأ�س ��ئلة التي قد نح�س ��ن
الإجاب ��ة عنه ��ا – ت�أمليًّا – ولكن من منا ي�س ��تطيع �أن يختربها يف
ال�ش ��ارع العراقي من دون �أن يتلفت على م ��دى اجلهات كلها خوفا
من (عقوبة) طائ�ش ��ة ؟ ولو مدّينا ب�ص�ي�رتنا ملعرفة ن�سب ال�شرطي
القائ ��د ومن �أي ��ن ورث هذا النزوع املدقع نحو ال�س ��لطة لوجدناها
جينات فكرية وثقافية قدمية قدم الت�ش ��كالت ال�سيا�سية الأوىل يف
املجتمع ��ات العربية ؛ ف�إذا �أ�ص ��اب اخلليفة وج ��ع ر�أ�س من (مرتد)
طي ل�س ��انه
م ��ا ف� ��إن تف�س�ي�ر الآية الت ��ي جتي ��ز قتله حا�ض ��ر حتت ّ
وطيل�س ��انه ..و�إن مل ي�س ��عفه التف�س�ي�ر فالت�أويل فاع ��ل وقادر على
قطع �سري الدم يف عروق املخالفني لنظام املرور ! وما زال القانون
(املقد� ��س) ه ��و الفاع ��ل املبا�ش ��ر وغ�ي�ر املبا�ش ��ر يف قي ��ادة احلياة
وهند�س ��ة النظ ��ام داخل كيان الدولة وال �ش ��ك يف �أن ��ه مكتنز بقيم
�إن�س ��انية نبيلة ورفيع ��ة غري �أن القراءات املغلق ��ة للن�ص وتقدي�س
الإجتهاد �ض ��من ن�سق �إيديولوجي معني هو من يجعل داللة الن�ص
املفتوح ��ة خمنوق ��ة �ش ��طر حقيقة واح ��دة الغري ..وه ��ذه احلقيقة
هي م�ص ��در القوة املادية واملعنوية التي تع�ض ��د �صالحيات كبرية
ل�شرطي تقاطعات حياتنا..

�صرح الرئي�س الأمريكي جو
بايدن في الثامن من تموز
الما�ضي�" :إن احتمال �أن ت�سيطر
طالبان على البالد ب�أكملها ،هو
�إحتمال �ضئيل للغاية� .إن طالبان
لي�سوا جي�ش فيتنام ال�شمالية.
حتى �أنهم ال يقتربون من امتالك
مثل تلك القدرات .و�سوف لن نرى
ا�شخا�ص ًا يجري �إنقاذهم من �سطح
�سفارة الواليات المتحدة في
افغان�ستان".

مر �ش ��هر عل ��ى ه ��ذه الت�ص ��ريحات ،ون�ش ��هد
الآن املروحي ��ات الع�س ��كرية الأمريكية حتلق
ب�أق�ص ��ى �س ��رعة ب�ي�ن ال�س ��فارة الأمريكي ��ة
ومط ��ار كاب ��ول :ويت ��م �إج�ل�اء بقاي ��ا البعثة
الدبلوما�س ��ية الأمريكية من الب�ل�اد عرب �آخر
طريق للتوا�ص ��ل مع الع ��امل اخلارجي مل يتم
احتالل ��ه بعد من قب ��ل طالبان .لقد �أ�ص ��بحت
�أفغان�س ��تان كله ��ا م ��رة �أخرى حتت �س ��يطرة
طالبان.
�سايغون الجديدة

قبل �أ�س ��بوع ،بدا �أن الو�ض ��ع ال ي ��زال بالفعل
حت ��ت �س ��يطرة احلكوم ��ة الأفغاني ��ة .نع ��م،
تقدم ��ت طالبان واحتل ��ت املزي ��د واملزيد من
الأرا�ض ��ي ،لكن جميع املدن الكربى واملراكز
الإدارية كانت ال تزال حتت �س ��يطرة اجلي�ش
احلكوم ��ي .ومع ذل ��ك� ،س ��قطت زرجن ،مركز
مقاطع ��ة من ��روز على احل ��دود مع باك�س ��تان
و�إي ��ران يف ال�س ��اد�س م ��ن �آب .وبحل ��ول
احلادي ع�ش ��ر م ��ن �آب ،كان ��ت هن ��اك بالفعل
ثماين مقاطعات حتت �س ��يطرة طالبان .ويف
اخلام�س ع�ش ��ر من �آب ،دخل ��ت حركة طالبان
العا�ص ��مة و�أعلن ��ت �س ��يطرتها عل ��ى الب�ل�اد
ب�أكملها .ومل يبق يف �أيدي اجلي�ش الأفغاين،
ب ��ل اجلي�ش الأمريكي� ،س ��وى مط ��ار كابول،
حي ��ث ه ��رع �آالف الالجئني عل ��ى �أمل ركوب
طائ ��رة ومغ ��ادرة الب�ل�اد .لكن مل يك ��ن هناك
خال�ص.
بادئ ذي بدء�ُ ،ش ��رع ب�إج�ل�اء مواطني الدول
الغربي ��ة والدبلوما�س ��يني م ��ن الب�ل�اد ع�ب�ر
املطار .كما غادر الرئي�س �أ�شرف غني و�أقرب
م�ست�ش ��اريه �أفغان�س ��تان دون �أي ��ة م�ش ��اكل،
حيث ا�س ��تقر على منت طائرة خا�ص ��ة ،ولوح
مودع ًا مواطنيه الذين بقوا يف كابول.
لق ��د كان م ��ن امل�س ��تحيل تقريب� � ًا عل ��ى �آالف
الأفغ ��ان العادي�ي�ن مغ ��ادرة كابول .ق ��ال �أحد
�ش ��هود العي ��ان يف املط ��ار« :بع ��د انت�ش ��ار
ال�شائعات يف جميع زوايا �صالة املغادرة ب�أن

ت�ص ��اريح ال�ص ��عود ُتطبع �س ��ر ًا للم�س�ؤولني
وال�سيا�س ��يني الذي ��ن و�ص ��لوا �إىل املط ��ار،
عنده ��ا بد�أت الفو�ض ��ى فيه .لق ��د ر�أيت ثالثة
ن ��واب �س ��ابقني والعدي ��د من ن ��واب الوزراء
وامل�ش ��اهري يقف ��ون يف ال�ص ��ف .مل يكن لدى
البع�ض دروع .انتظرنا قرابة ثماين �ساعات،
ث ��م بد�أ موظف ��و املطار باملغادرة اوال ب�س ��بب
مقاعدهم يف كاونرت ت�س ��جيل الو�ص ��ول ،ثم
ب�سبب مكاتب الهجرة واجلوازات «.
نتيج ��ة لذل ��ك ،ب ��د�أت الفو�ض ��ى الكامل ��ة يف
املط ��ار .ب ��د�أ الأفغ ��ان يف اقتح ��ام بواب ��ات
الهب ��وط .واقتح ��م احل�ش ��د امل ��درج حي ��ث
ا�س ��تقبلهم اجلنود الأمريكيون الذين فتحوا
نريان� � ًا حتذيري ��ة .وبق ��ي النا� ��س يحاولون
الو�ص ��ول �إىل الطائ ��رات اجلائم ��ة هن ��ا ،مبا
يف ذل ��ك الطائرات الع�س ��كرية .كما ظهر :يف
مقط ��ع الفيدي ��و من املط ��ار �أوىل ال�ض ��حايا،
حي ��ث كان ��ت اجلث ��ث مرمي ��ة عل ��ى امل ��درج.
كي ��ف مات ��وا بال�ض ��بط ؟ه ��ل اختنق ��وا حتت
�أق ��دام احل�ش ��ود� ...أو قتلوا عل ��ى يد اجلنود
الأمريكي�ي�ن ،من امل�س ��تحيل معرفة ما جرى.
و ُتظه ��ر مقاط ��ع فيدي ��و �أخ ��رى �أ�شخا�ص� � ًا
يحاولون الإم�ساك بطائرات تقلع بالفعل ،ثم
مي�سكون مبعدات الهبوط ،ثم ي�سقطون على
الأر� ��ض بينما ترتف ��ع الطائرة ع ��ن الأر�ض.
ومل َ
يبق �أي �أثر تقريب ًا من جثث بع�ض ه�ؤالء
التع�ساء.
جواب ال�س�ؤال
ا�ستيالء طالبان على �أفغان�ستان.
ال�شيء الرئي�سي

�ص ��رح ج ��و باي ��دن �س ��ابق ًا �أن الأمريكي�ي�ن
�سي�ساعدون حوايل � 80ألف �أفغاين تعاونوا
م ��ع الأمريكي�ي�ن وعمل ��وا معه ��م كمرتجم�ي�ن
وكتب ��ة وطه ��اة م ��ع عائالته ��م عل ��ى مغ ��ادرة
الب�ل�اد .ومن ب�ي�ن ه� ��ؤالء الـبال ��غ عددهم 80
�ألف� � ًا ،مت درج قائم ��ة ممي ��زة ب�أ�س ��ماء 750
�شخ�ص� � ًا� ،سيتم نقلهم مبا�ش ��رة �إىل الواليات
املتحدة يف املقام الأول .ومع ذلك ،فقد تطور
هجوم طالبان ب�سرعة كبرية لدرجة �أنه حتى
مل يك ��ن لديه ��م الوق ��ت لإخراج� 750شخ�ص� � ًا
بالكامل .فماذا ميكن �أن نقول عن الـبقية79 ،
�ألف� � ًا ،و�أولئك الأفغان الذي ��ن مل يتم �إدراجهم
يف القائمة.
يف الوالي ��ات املتح ��دة ،م ��ا يح ��دث ي�س ��مى
بالفعل ال�سقوط الثاين ل�سايغون .لكن البيت
الأبي� ��ض يرف�ض �إجراء مثل ه ��ذه املقارنات.
�إذ يعلنون �إننا ذهبنا �إىل �أفغان�س ��تان قبل 20
عام� � ًا بهدف واح ��د :التعامل مع الأ�ش ��خا�ص
الذي ��ن هاجمون ��ا يف � 11س ��بتمرب .وق ��ال
وزي ��ر اخلارجية الأمريكي ��ة �أنتوين بلينكني
«�إن ه ��ذه املهم ��ة توج ��ت بالنج ��اح» .ولك ��ن
املواطنني الأمريكان �أنف�سهم ال يتفقون معه.
«ه ��ذا التداف ��ع ال يب ��دو �أنه جناح� � ًا» ،و�أبدى

طالبان وع ��دت ب�أن الرجم حت ��ى املوت (هذه
ه ��ي الطريق ��ة الت ��ي ميار�س ��ون به ��ا الإعدام
العلني) يتم»فقط ب�أمر من املحكمة».

م�ست�ش ��ار الأم ��ن القومي الأمريكي ال�س ��ابق
جون بولتون ا�س ��تياءه على خلفية �إجراءات
موظف ��ي ال�س ��فارة الأمريكي ��ة ،حي ��ث كان ��ت
الوثائق ال�سرية حترق يف ذلك الوقت� .إن ما
لماذا لم يتوقع �أحد هذه التطورات؟
فعله بايدن ب�أفغان�س ��تان هو عمل �أ�سطوري.
وق ��ال الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�س ��ابق دونال ��د يف وق ��ت مبك ��ر من اخلام�س م ��ن �آب ،مل يكن
ترامب «�ستكون هذه واحدة من �أكرب الهزائم يتوقع �أي طرف حدوث كارثة يف �أفغان�ستان
�س ��واء من قب ��ل الأمريكيني ،ولكن �أي�ض� � ًا من
يف التاريخ الأمريكي».
قب ��ل العدي ��د م ��ن اخل�ب�راء ،وحتى م ��ن قبل
طلب جديد
وزارة اخلارجية الرو�س ��ية .فطالبان ال متلك
على خلفية الذعر الذي ن�شب يف املطار ،بد�أت املوارد الالزمة لال�س ��تيالء على املدن الكبرية
تت ��وارد مقاطع الفيدي ��و من كاب ��ول التي مت وال�سيطرة عليها ،مبا يف ذلك عا�صمة البالد.
اال�س ��تيالء عليها ،حيث احتلت حركة طالبان وع�ب�ر �ألك�س ��ندر بيكانت ��وف ،نائ ��ب مدي ��ر
بن�ش ��اط مبان حكومية فارغة وا�س ��تقرت يف �إدارة الإعالم وال�ص ��حافة بوزارة اخلارجية
الق�ص ��ر الرئا�س ��ي .مل تك ��ن هن ��اك مذابح �أو الرو�س ��ية ،يف �إفادة �ص ��حفية ي ��وم اخلام�س
�س ��طو يف املدين ��ة (�إذ ه ��ددت حرك ��ة طالبان م ��ن �آب� ،إن هجومهم بد�أ يتال�ش ��ى تدريجي ًا.
الل�ص ��و�ص بعقوبة الإعدام) .حتى �أن ممثلي وق ��ال زام�ي�ر كابول ��وف ،املبع ��وث اخلا�ص
طالبان �أ�ص ��دروا �أمر ًا خا�ص� � ًا ملقاتليهم كي ال للرئي�س الرو�سي �إىل �أفغان�ستان يف � 13آب:
«لن ت�ستويل طالبان على كابول يف امل�ستقبل
يثريوا الرعب يف �صفوف املدنيني.
و�أعل ��ن حممد نعيم املتحدث با�س ��م طالبان »:املنظور».
�إن �أرواح وممتل ��كات املواطن�ي�ن يف �أم ��ان .مل يت ��م بع ��د معرف ��ة تفا�ص ��يل الكارث ��ة م ��ع
و�إذا ل ��زم الأم ��ر ،عر� ��ض طلب امل�س ��اعدة من احلكوم ��ة الأفغاني ��ة ،كم ��ا يق ��ول �ألك�س ��ندر
املجاهدي ��ن .وق ��ال «لق ��د �أنهينا ه ��ذه احلرب تروب�ي�ن ال�ص ��حفي الرو�س ��ي ال ��ذي عمل يف
�أفغان�ستان ل�س ��نوات عديدة .ومع ذلك ،هناك
التي بد�أت يف بلدنا قبل  20عاما».
مل يغ ��ادر دبلوما�س ��يون من رو�س ��يا و�إيران العديد من امل�ؤ�ش ��رات حول ال�سقوط ال�سريع
وبع�ض الدول الأخرى �أفغان�س ��تان بعد .وقد لأفغان�س ��تان .لقد غ ��ادرت الق ��وات الأفغانية
�ضمن م�س�ؤولو طالبان �سالمتهم� .إن مو�سكو امل ��دن دون قت ��ال ،وتخلت الوالي ��ات املتحدة
لي�ست يف عجلة من �أمرها لالعرتاف بالنظام ب�ش ��كل �ش ��به كامل عن الدعم اجلوي للقوات
اجلدي ��د .وقالت وزارة اخلارجية الرو�س ��ية الأفغانية.
«هذا �سابق لأوانه».
وو�ص ��ف نائ ��ب رئي� ��س �أفغان�س ��تان عبد الله
قبل احت�ل�ال كابول ،مت �إعالن عفوعن �أولئك �ص ��الح اليوم كي ��ف مت ا�ست�س�ل�ام واحدة من
الذي ��ن خدم ��وا النظ ��ام ال�س ��ابق .وم ��ع ذلك� ،أك�ب�ر امل ��دن يف البالد دون قت ��ال وهي مدينة
م ��ن الوا�ض ��ح �أن ه ��ذا العف ��و ال ينطبق على ه�ي�رات� .أو ًال ،تلقى احلاك ��م الإقليمي مكاملة
اجلمي ��ع .على �س ��بيل املث ��ال ،يف قندهار ،مت هاتفية من مكتب الرئي� ��س الأفغاين وعر�ض
�إطالق الن ��ار على جنود من ق ��وات العمليات ت�س ��ليم املدينة «لتجنب وقوع �إ�ص ��ابات غري
اخلا�ص ��ة التابع ��ة للجي� ��ش الأفغ ��اين الذين �ض ��رورية» ،كم ��ا يق ��ول تروب�ي�ن .وبع ��د �أن
مت �أ�س ��رهم .لق ��د مار�س ��ت طالب ��ان مث ��ل هذه رف� ��ض ،ات�ص ��لوا بقائ ��د ثكنة املدين ��ة ،وكان
الأعم ��ال االنتقامي ��ة ط ��وال احل ��رب .ويهدد قد فت ��ح بالفعل الأبواب �أم ��ام طالبان� .أعتقد
املوت املرتجمني العاملني يف خدمة الواليات �أن املزيد واملزيد من هذه الق�ص ���ص �س ��تظهر
املتح ��دة (قط ��ع ر�ؤو� ��س التع�س ��اء الذي ��ن مت الحق ًا «.
�أ�س ��رهم) ،وهم فقط خ�ص ��وم طالبان .يف  22وفق� � ًا للخب�ي�ر تروب�ي�ن ،كان ��ت احلكوم ��ة
مت ��وز ،قام ��ت حركة طالب ��ان ب�ض ��رب املمثل الأفغاني ��ة الأخ�ي�رة فا�س ��دة متام� � ًا ومل تفعل
الكومي ��دي الأفغ ��اين ناظر حممد ،ثم و�ض ��ع �ش ��يئ ًا عملي ًا �سوى ال�س ��رقة .يف هذه الأثناء،
يف �س ��يارة اقتادت ��ه �إىل جه ��ة جمهولة .ومت �س ��ئم الأمريكي ��ون م ��ن �أفغان�س ��تان ومل
العثور على جثته مربوطة ب�ش ��جرة مع قطع يع ��دوا يريدون حتمل الع ��بء الهائل لنفقات
حلقه.
الت�ش ��غيل .يقول تروبني“ :هناك الكثري مما
كما ب ��د�أت احلي ��اة اليومية للم ��دن الأفغانية ميكن قوله �إن باك�س ��تان كانت تدعم بن�ش ��اط
يف التغ�ي�ر .ويت ��م �إزال ��ة وط�ل�اء الإعالن ��ات طالبان ،التي تعترب هذا البلد تاريخي ًا�ض ��من
التي ت�ص ��ور الن�ساء عاريات الر�أ�س مبالب�س مناط ��ق نفوذه ��ا” .وم ��ن املحتم ��ل ج� �دًا �أن
�أوروبي ��ة .وميكن للم ��ر�أة الآن اخلروج فقط يكون الأمريكيون قد قرروا نقل عبء مراقبة
يف مالب�س تغطي امل ��ر�أة بالكامل .ويتعر�ض املنطقة �إىل حلفائهم .ورمبا ميكن �أن نتحدث
�أولئ ��ك الذين يخالفون هذه القاعدة لل�ض ��رب ع ��ن �ص ��فقة وا�س ��عة النط ��اق ب�ي�ن الواليات
املربح .ويهدد امل ��وت �أولئك الذين يتناولون املتحدة وطالبان”.
�ش ��رب اخلم ��ر وال�س ��لوك غ�ي�ر الالئ ��ق .لكن وي�ش�ي�ر في ��دور لوكيان ��وف ،مدي ��ر البح ��ث

العلم ��ي مل�ؤ�س�س ��ة تطوي ��ر ودع ��م ن ��ادي
فال ��داي� ،إن الأمريكيني �أجن ��زوا مهامهم يف
�أفغان�س ��تان .لقد انتقموا من �أحداث احلادي
ع�شر من �س ��بتمرب بهزمية طالبان �أفغان�ستان
يف نهاي ��ة الق ��رن الع�ش ��رين ،ودم ��روا البنية
التحتي ��ة للقاع ��دة هن ��اك ،وق�ض ��وا عل ��ى بن
الدن .وعندما ات�ضح �أنه لن يتحقق �أي �شيء
جيد يف �أفغان�س ��تان نف�س ��ها ،قاموا بب�س ��اطة
بتقلي� ��ص امل�ش ��روع وغ ��ادروا ،ومل يع ��ودوا
مهتمني مبا �سيحدث بعد ذلك.
ويعتقد اخلبري لوكيانوف� ،أدركت وا�شنطن
من ��ذ ف�ت�رة طويل ��ة �أن ��ه كان م ��ن ال�ض ��روري
مغ ��ادرة �أفغان�س ��تان .وبايدن لي� ��س �أول من
حتدث عن هذا الأمر“ .لن تكون هناك �صدمة
فيتنامي ��ة ،لأن املحرتفني هم الذين قاتلوا يف
�أفغان�س ��تان ،ومل يك ��ن هناك تدف ��ق لتوابيت
ال�ش ��باب الب�س ��طاء .وال داع ��ي للحدي ��ث عن
الهزمي ��ة اجليو�سيا�س ��ية� :أو ًال� ،إنه ��ا بعيدة،
وثاني� � ًا ،ل ��ن مت�ل��أ �أي ق ��وة عظم ��ى مناف�س ��ة
الف ��راغ الناجت من خروجنا من �أفغان�س ��تان،
ويب ��دو �أن اجلمي ��ع ق ��د �أدرك بالفع ��ل �أن ��ه ال
يوجد �أي �شيء ذي نفع يف هذا البلد “.
وم ��ع ذل ��ك ،ي ��رى لوكيان ��وف� »:أن الواليات
املتح ��دة قد تواج ��ه العدي ��د من امل�ش ��اكل� .إذ
ي ��رى العامل كل ��ه الآن �ص ��ور ًا قبيح ��ة للغاية
من مطار كابول .فهل �س ��ي�ؤثر ذلك على الثقة
بالواليات املتحدةمن قبل حلفائها و�شركائها
ب�ش ��كل ع ��ام ؟ نع ��م و ال .ال ،لأن �أفغان�س ��تان
وثم ��ار �أخ ��رى م ��ن التج�ب�ر الإمرباط ��وري
لع�صر الهيمنة على العامل هي حاالت خا�صة،
ف�إن نظام التحالفات التقليدية �أكرث �أهمية من
الناحية النوعية .والأهم من ذلك� ،أن احللفاء
الأوروبيني والآ�س ��يويني للوالي ��ات املتحدة
لي�س لديهم م ��كان �آخر يلج� ��ؤون �إليه .طرف
م ��ا يخاف م ��ن ال�ص�ي�ن ،وطرف �آخ ��ر يخاف
من رو�س ��يا ،و�آخر ي�ضيع ب�شكل عام يف عامل
خمي ��ف .لذلك �س ��يقنعون �أنف�س ��هم واجلميع
ب�أن الأمر غري مريح ،لكن ال يهم ،هناك �أ�شياء
�أك�ث�ر �أهمية .نع ��م ،لأن التخلي عن حماوالت
دع ��م الذي ��ول يف كابول هو لي� ��س �أول مظهر
ملثل هذا النهج من جانب وا�شنطن� .إن القطرة
تذوب احلجر ،لكن هناك اجتاه .فعلى خلفية
التفاقم العام للو�ض ��ع ال ��دويل ،تلقت البلدان
املتوترة ال�ساعية �إىل املح�سوبية حافز ًا يزيد
من �شكوكها «.
على �أية حال ،ف�إن الواليات املتحدة بعيدة عن
�أفغان�ستان ،ولكن دول منظمة معاهدة الأمن
اجلماع ��ي حتده ��ذا البل ��د .بطبيع ��ة احل ��ال،
�س ��ي�ؤدي جن ��اح طالب ��ان �إىل ان ��دالع موج ��ة
م ��ن الإ�س�ل�اموية الراديكالي ��ة يف املنطق ��ة:
فه ��ي ال تهزم الق ��وى العاملي ��ة الرئي�س ��ية كل
ي ��وم .ويبقى على رو�س ��يا �أن توطد حدودها
و�إج ��راء حوار م ��ع طالبان .يقول �ألك�س ��ندر
تروب�ي�ن �إن طالب ��ان ل ��ن تك ��ون ق ��ادرة عل ��ى
ال�س ��يطرة على �أفغان�ستان ب�ش ��كل كامل ،لأن
هناك العدي ��د من القوى الأخرى يف املنطقة،
مب ��ا يف ذلك اجلماع ��ات الإرهابي ��ة الأخرى.
وي�ش�ي�ر تروب�ي�ن»:يف امل�س ��تقبل القريب ،قد
تبد�أ حرب �ضرو�س هناك مرة �أخرى».

بقاء قانون تعادل ال�شهادات تكري�س للف�شل والتخلف
تعتبر الدورة البرلمانية الحالية �أ�سو�أ دورة لنوعية القوانين
المناق�شة والم�شرعة ،وللخروقات القانونية والمناه�ضة
لتطلعات ال�شعب ،و�أكثر هذه القوانين �سوءاً هو قانون معادلة
ال�شهادات والذي يقف في �صدارة الإجراءات المناه�ضة
للمجتمع الأكاديمي المحلي والعالمي ،وباعتباره اغرب قانون
في التاريخ الحديث ،وفقا للتتبع والتحليل ،وداللة اكيدة على
جهل الم�شرعين بواقع التعليم العالي العالمي.

و�ص ��ف القان ��ون ب�أن ��ه «كارثة» ،و «مث ��ال بارز
لدول ��ة فا�ش ��لة» ،و «تكري� ��س للجه ��ل» ،و�أن ��ه
«الأ�س ��و�أ يف التاريخ».مل يك ��ن ملجل�س النواب
الكث�ي�ر م ��ن القوان�ي�ن ،ومل يتم متري ��ر العديد
منه ��ا مما يلقي ال�ش ��ك على اال�س ��باب التي ادت
اىل اال�س ��تعجال يف ا�ص ��دار ه ��ذا القان ��ون.
لرمبا ي�ؤكد اال�ص ��رار على ت�شريعه هو ما �شاع
م ��ن ان غر�ض ��ه ه ��و افتع ��ال ازمة يف الو�س ��ط
االكادميي باالعرتاف بال�شهادات بطرق بعيدة
ع ��ن االعراف االكادميية ولت�س ��هيل عملية منح
االلقاب العلمية للربملانيني وا�صحاب الدرجات
اخلا�صة واملوظفني وا�صحاب ال�شهادات.
حقيق ��ة ه ��ذا القان ��ون كما و�ص ��ف ب�أن ��ه كارثة
�ض ��من عدد كثري م ��ن الك ��وارث التي ا�ص ��ابت
التعليم العايل منذ ال�س ��بعينات ولغاية اليوم.
هذا قانون ي�س ��تحق ان يكون مثال بارز لدولة
معزول ��ة وحما�ص ��رة ذاتي ��ا،ال يع ��رف ن ��واب
برملانها مبا يج ��ري يف العامل ،ويف غربة تامة
عما يح ��دث للتعليم العايل م ��ن تطورات ،فيما

ع ��دا بع� ��ض الأم ��ور ال�سطحي ��ة كالت�صنيف ��ات
العاملي ��ة التجارية ،ومبا يجري يف بع�ض دول
اجل ��وار كالأردن .ه ��ذا ه ��و احل ��د االق�ص ��ى ملا
يعرف ��ه كثري من امل�س�ؤول�ي�ن ،و�أع�ضاء الربملان
عم ��ا يج ��ري من تط ��ور يف التعلي ��م العايل يف
الع ��امل .الطام ��ة الك�ب�رى انه ي�ص ��در يف وقت
انت�ش ��ر في ��ه تزوير ال�ش ��هادات واالقتبا�س غري
امل�شروع وال�س ��رقات العلمية وكتابة االطاريح
جتاريا ،وا�ص ��بح التزوي ��ر وال�س ��رقة العلمية
هما القاعدة ،والنزاهة وال�صدق هما اال�ستثناء
ليزيد من «الطني َب َّلة».
يف الأم�س كثري من االكادميني واملثقفني �شجب
ا�ص ��دار القانون ووقف �ضده ،وكثري من اظهر
م�س ��اوئه ،واليوم بد�أنا نلم�س نتائجه ال�سلبية
وت�أثريه ��ا عل ��ى حرك ��ة التعلي ��م العايل،والتي
�أ�ؤك ��د انها لن تعود بخري عليه،ولن ت�ص ��ب يف
م�ص ��لحة البل ��د وتقدم ��ه ،وامنا �ست�س ��اهم يف
ت�سريع تدهور الر�صانة العلمية التي ما انفكت
بالتدهور منذ عدة عقود.

 د .حممد الربيعي

�س� ��أحاول ادن ��اه تق ��دمي عر� ��ض �س ��ريع لأه ��م
م�س ��اوئ القان ��ون و�أخط ��اره عل ��ى م�س�ي�رة
التعليم العايل.
 1من ��ح الألق ��اب العلمي ��ة اجلامعي ��ة لعم ��وماملوظف�ي�ن وم ��ن قب ��ل م�ؤ�س�س ��ات ال عالق ��ة لها
باجلامعات ..هذا حق ��ا عمل خطري وغريب .ال
توجد م�ؤ�س�س ��ة غ�ي�ر اكادميية يف العامل متنح
لق ��ب اكادميي كلق ��ب بروف�س ��ور.ال يحدث هذا
يف اي دول ��ة يف الع ��امل! اللقب العلمي ال مينح
من قبل م�ؤ�س�سات غري اكادميية وغري تعليمية
وبحثية ونق�صد بها اجلامعات ومثيالتها،فهذا
اللق ��ب يحمل كثري م ��ن ال�ش ��روط والواجبات
االكادميي ��ة والعلمي ��ة ،ويفر� ��ض عل ��ى اجله ��ة
املانح ��ة متطلب ��ات مالي ��ة واعتب ��ارات وظيفية
تتعلق مبهام اجلامعات ح�صرا كمثل التدري�س
واال�ش ��راف ،والتوجي ��ه والبح ��ث العلم ��ي،
واالبت ��كار ومواكب ��ة التغي�ي�رات ،وتق ��دمي
اال�ست�شارات العلمية والتكنولوجية.
اللق ��ب العلم ��ي خا� ��ص بامل�ؤ�س�س ��ة االكادميية

كم ��ا هو لق ��ب «جرنال»فه ��و خا�ص بامل�ؤ�س�س ��ة
الع�س ��كرية .ه ��و لي� ��س بجائ ��زة او مدالي ��ة
�ش ��رف ..ان ��ه لق ��ب لوظيف ��ة تتطل ��ب ن�ش ��اط
اكادميي وتدري�س ��ي وبحثي وم�ش ��اركة فعلية
يف عملية التكوين العلمي واملهني للطلبة .انه
لق ��ب وظيفي ينته ��ي مفعوله ب�ت�رك االكادميي
للم�ؤ�س�س ��ة االكادميي ��ة� ،أي ال ي�س ��تطيع
االكادمي ��ي م ��ن ا�س ��تخدامه بع ��د تقاع ��ده او
خروج ��ه م ��ن اجلامع ��ة .ي�س ��تطيع االكادميي
ان ّيع ��رف نف�س ��ه بان ��ه بروف�س ��ور �س ��ابق او
بروف�س ��ور متقاع ��د (اال اذا كان يحم ��ل لق ��ب
بروف�س ��ور متمر�س) ،كما ال ي�ستطيع اجلرنال
ان ي�ستمر بت�سمية نف�سه �إال باجلرنال ال�سابق
او املتقاع ��د والوزير بالوزير ال�س ��ابق .فكيف
ميك ��ن من ��ح ال�ض ��ابط او املوظ ��ف يف وزارة
ال�ش ��باب والريا�ضة،او يف وزارة النقل ،او يف
الداخلي ��ة ،او الدفاع لقب بروف�س ��ور؟ وما هي
ال�ض ��وابط واملعاي�ي�ر االكادميي ��ة التي �س ��يتم
على ا�سا�سها منح اللقب ومن خاللها تتم عملية

الرتقية العلمية؟
لق ��ب بروف�س ��ور هو و�ص ��ف لوظيف ��ة متنحها
م�ؤ�س�س ��ة اكادميي ��ة مثلم ��ا متن ��ح لق ��ب
مدر�س،وبروف�س ��ور م�س ��اعد عندم ��ا يحق ��ق
التدري�سي �شروط امل�ؤ�س�سة .اما ان مينح على
�أ�س ��ا�س ان ��ه لقب معنوي فهذا حق ��ا جتني على
كل بروف�سور .وهذا ما ال ميكن ان يح�صل الآن
�إال يف العراق .انها مهزلة وا�س ��تهتار بالألقاب
والوظائف العلمية!
 2ام ��ا امل�س� ��ألة الثانية فهي الت ��ي تدور حولالغ ��اء اللج ��ان العلمي ��ة لتقيي ��م ال�ش ��هادات �أي
ان تقيي ��م ال�ش ��هادة �س ��يتم م ��ن خ�ل�ال عمليات
�إجرائي ��ة ولن يتم مناق�ش ��ة اجلوان ��ب العلمية
لل�ش ��هادة .هن ��ا حقيق ��ة ال غبار عليه ��ا وهي ان
الع ��امل يهت ��م باجلوان ��ب العلمي ��ة اك�ث�ر بكثري
م ��ن اجلوان ��ب الإجرائية ..العامل عن ��د معادلة
ال�ش ��هادة وتقيمه ��ا يعط ��ي اهمي ��ة بالغ ��ة اىل
معاي�ي�ر الت�أهي ��ل ك�ش ��روط القب ��ول وم ��دة
الربنام ��ج وهيكل الربنام ��ج وحمتواه وطرق
الدرا�س ��ة والتقييم ،حالة امل�ؤ�س�سة املانحة� ،أي
ما �إذا كانت معتمدة  /معرتف بها من قبل هيئة
عاملية ل�ض ��مان اجلودة واالعتم ��اد ،والدرجات
العلمي ��ة ال�س ��ابقة للدرج ��ة احلالي ��ة� ،أي يف
حالة �ش ��هادة املاج�ستري ينظر يف �أهلية �شهادة
البكلوريو�س .كيف �سيمكن من تقييم ال�شهادة
م ��ن دون االخ ��ذ باالعتب ��ار ه ��ذه املعايري ومن
دون جلن ��ة علمي ��ة خمت�ص ��ة؟ من �س ��ينظر بها؟
تب ��دو يل االجراءات التي ن� ��ص عليها القانون
قمة اال�س ��تهتار بر�صانة ال�ش ��هادة وم�صدرها!
انه ��ا �إهانة كب�ي�رة للمجتم ��ع االكادميي .كيف
ميكن االكتفاء فقط مب�صادقة امللحقية الثقافية
على ال�ش ��هادة ب ��دون احلاجة مل�ص ��ادقة وزارة
اخلارجي ��ة من البلد املان ��ح ومن دون اعرتافها
باجلهة االكادميية املانحة؟..هذه كارثة!

 3النقط ��ة االخ ��رى كي ��ف ي�س ��مح مبن ��حال�ش ��هادات اجلامعي ��ة للربملاني�ي�ن وال ��وزراء
وا�ص ��حاب الدرجات اخلا�ص ��ة ب ��دون احلاجة
اىل تف ��رغ؟ ه ��ل يعن ��ي ان ال�ش ��هادة �س ��تكون
باملرا�س ��لة؟ وح ��ول مو�ض ��وع التف ��رغ ،يب ��دو
يل ان كال م ��ن جمل� ��س الن ��واب وال ��وزارة
ق ��د فهم ��وا م�س� ��ألة احل�ص ��ول على �ش ��هادة من
اخل ��ارج ب�ص ��ورة خاطئة .يبدو انه ��م متفقون
على تخفي� ��ض فرتة الإقام ��ة يف اخلارج من 9
ا�ش ��هر اىل  6ا�ش ��هر! ا�س ��تغرب من هذا القرار.
الطالب ال يذهب للدول املتقدمة للح�صول على
جمرد �شهادة ،وامنا على تعليم متكامل ،وعلى
ثقاف ��ة ومعرف ��ة ،واخ�ل�اق مهنية،وعل ��ى كل ما
ميكن احل�ص ��ول عليه من اجلامع ��ة واملجتمع،
خ�صو�ص ��ا اللغ ��ة ،وه ��ذه الأم ��ور لن يح�ص ��ل
عليها �إال بالتواجد داخل املجتمع اجلديد .واذا
كانت احلجة هي يف توفري عملة �صعبة للوطن
فهذه حجة �س ��خيفة يف ظل الف�ساد االنفجاري
يف البل ��د وتهريب الباليني،فالأف�ض ��ل ان يبقى
الطالب يف الوطن ويدر�س يف جامعاته ليوفر
كل تكاليف الدرا�س ��ة .هل الدرا�سة يف اخلارج
�ست�ص ��بح باملرا�سلة؟ كيف �س ��يتعلم اللغة؟ ملاذا
ي�أخذ الطالب �ش ��هادة اجنبي ��ة من دون وجوده
ط ��وال او معظ ��م ف�ت�رة الدرا�س ��ة يف اجلامعة
ويف بلد الدرا�س ��ة؟ مل�ص ��لحة من و�ض ��عت هذه
املواد؟
و�أخ�ي�را الب ��د من االعرتا�ض ب�ش ��دة على �س ��ن
قان ��ون اكادمي ��ي ال تتغ�ي�ر م ��واده اال مبوافقة
جمل� ��س النواب بينما ميكن االكتفاء بتعليمات
كما هي عليه احلالة احلالية يف وزارة التعليم
الع ��ايل ،او كما ترتئيه اجلامعات من م�ص ��لحة
خا�صة بها �ض ��مانا للحريات االكادميية .ما من
حاجة اىل قانون ،وال من �سبب م�شروع.
ال حل اال ب�إلغائه فال ي�صلح تعديله.
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الباحثون عن الجمال ..حوار مع فرانك ويلت�شيك
�أدار الحوار� :ستيف بول�سون

الق�سم ال ّأول

الجمال مو�ضوعة ذاتية كما نعرف
جميع ًا ،وهو يتمظهر في �أ�شكال عدّ ة
ّ
�سجل ت�أريخي في الفن
؛ لكن ثمة
والفل�سفة يمكن �أن ي�ستعين به المرء
لمعرفة ماالذي يراه النا�س "جميال"
على �أ�سا�س مو�ضوعي

للعال فيما لو كان مَ ُ
العال جمي ًال؟
 هل يبدو �أمر ًا مهما بالن�سبة مِ
 ال�أظ ��نُّ � ّأن العل ��م �شيء ُميكن ت�سوي ��ره بجدران عازلة
تبع ��ده عن احلي ��اة ؛ لذا �أق ��ول :نعم� ،إن ��ه لأمر يف غاية
الأهمي ��ة يل �أن يك ��ون الع� �المَ جمي�ل ً�ا .ث ّم � ّأن ه ��ذا الأمر
ينط ��وي عل ��ى �س� ��ؤال ذي �أهمي ��ة عملي ��ة للفيزيائي�ي�ن
واملهند�سني وامل�صمّمني :يف اجلبهات املتقدّمة للفيزياء
نتعامل مع عوامل فائق ��ة ال�صغر �أو فائقة الكِ رب �أو فائقة
الغراب ��ة ،واخل�ب�رة اليومية لي�س ��ت بالدلي ��ل اجليّد لنا
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن � ّأن التجارب املعملية ميك ��ن �أن تكون �صعبة
للغاي ��ة وباهظ ��ة التكلفة ؛ لذا ف� ّإن م�ص ��در االلهام لنا يف
هذه احلاالت لي�س �شيئ� � ًا مُ�ستلاّ ً من اخلربة اليومية �أو
من الرتاكم ال�ضخم للحقائق بقدر مايت�أ ّتى من م�شاعرنا
ع ��ن :ماال ��ذي ميك ��ن �أن ي�ضف ��ي عل ��ى قوان�ي�ن الطبيعة
ق ��در ًا �أعلى م ��ن االت�ساق والتناغ ��م (الهارموين) .لطاملا
�إ�سرت�ش ��د عمل ��ي مبوجّ ه ��ات نابعة م ��ن حماولتي جعل
قوانني الطبيعة �أكرث جما ًال.

and a Trip to Stockholm , 2006

- Fantastic Realities: 49 Mind Journeys

 حيدر املح�سن

واحل�ص ��ول على جواب منا�سب له هو « هل ي�ض ُّم العامل
�أف ��كار ًا جميل ��ة يف بنيته الأ�سا�سي ��ة؟ « .وكما ترون ف�إن
ه ��ذا ال�س�ؤال يخت� � ُّ�ص بالعامل من جان ��ب وباجلمال من
جان ��ب �آخر .اجلمال مو�ضوعة ذاتية كما نعرف جميع ًا،
وه ��و يتمظهر يف �أ�شكال ع� �دّة ؛ لكن ثمة ّ
�سجل ت�أريخي
يف الف ��ن والفل�سف ��ة ميك ��ن �أن ي�ستع�ي�ن به امل ��رء ملعرفة
ماالذي ي ��راه النا�س «جمي ًال « عل ��ى �أ�سا�س مو�ضوعي.
ميك ��ن  -مث�ل ً�ا � -أن ن�ست�ش�ي�ر العل ��م وم ��ن ث ��م نق ��ارن
املعطي ��ات الناجت ��ة واخلا�صة بال�س� ��ؤال التايل « هل �أن
املفاهي ��م التي تنبثق م ��ن القوانني الأ�سا�سي ��ة للطبيعة
حت ��وز �شيئ ًا م�ش�ت�رك ًا بينه ��ا يتماثل مع مايج ��ده عامة
النا�س جمي ًال؟ «.

ترجمة وتقديم :لطفية الدليمي

ماه ��ي الطبيع ��ة احلقيقية للفيزي ��اء املعا�صرة؟ هل هي
�ش ��ك ٌل من الفل�سف ��ة الأفالطونية املحدّثة بع ��د �أن �ألبَ�سها
الفيزيائي ��ون ثياب ًا جديدة؟ الفيزي ��اء املعا�صرة تتداخل
م ��ع املباحث الفل�سفية تداخ ًال بنيوي ًا حتى مل يعُد ممكن ًا
ت�صوّ ر وجود فال�سفة �أ�صالء من غري �أن يحوزوا تدريب ًا
معق ��و ًال يف الفيزياء والريا�ضيات ،ورمبا كانت مع�ضلة
الأ�سئل ��ة الك�ب�رى  The Big Questionsاخلا�ص ��ة
بالأ�صول الثالثة� :أ�صل الكون واحلياة والوعي واحدة
م ��ن �أعقد الف�ض ��اءات الت ��ي تتداخ ��ل فيه ��ا الإ�شتباكات
املعرفي ��ة يف العلم املعا�صر ويح�ض ��رين هنا الفيزيائي
(روج ��ر برنوز) احلا�صل على جائ ��زة نوبل عام 2020
والذي يرى يف الوعي الب�شري حالة من حاالت الوجود
الكمومي اخلا�ضع لقوانني ميكانيك الكمّ.
ميكن للمرء �أن يت�ساءل ع ��ن طبيعة اال�سئلة اجلوهرية
الك�ب�رى يف احلي ��اة وهو يقر�أ الكت ��اب اجلديد املن�شور
يف  12كانون ثاين  2021بعنوان (الأ�سا�سيات :ع�شرة
مفاتيح للواق ��ع) لربوف�سور الفيزياء (فرانك ويلت�شيك)
احلا�ص ��ل على جائزة نوبل يف الفيزي ��اء .عقب قراءتي
الأولي ��ة اال�ستك�شافي ��ة لهذا الكتاب تع ّمق ��ت قناعتي ب� ّأن
الفيزيائي�ي�ن ه ��م بع�ض �أف�ض ��ل فال�سفة ع�صرن ��ا (لكنهم
لي�س ��وا الوحيدي ��ن) ،و� ّأن فهم� � ًا علمي ًا وفل�سفي� � ًا �أف�ضل
لعاملن ��ا لن يكون متاح� � ًا مامل نح�صل عل ��ى معرفة �أولية
ب�أف ��كار �أه� � ّم فيزيائي ��ي ع�صرن ��ا وبخا�ص ��ة � ّأن ه� ��ؤالء
ق ��ادرون على تخلي ��ق ت�شبي ��كات معرفي ��ة متداخلة بني
احلق ��ول املعرفية ،وهو ما�صار ُيع � ُ
�رف بنظرية التعقيد
 Theory of Complexityالت ��ي بات ��ت ت�شغل موقعاً
ريادي ًا يف جبهات العلم املتقدمة يف عامل اليوم.
ميث ��ل الربوف�س ��ور (ويلت�شي ��ك)  -كم ��ا �أرى  -واح ��داً
م ��ن �أرقى العق ��ول الفيزيائي ��ة التي تعامل ��ت مع نظرية
الأن�س ��اق املع ّق ��دة ،وه ��و عق ��ل فل�سفي غاي ��ة يف الرثاء
والف ��رادة .ن�ش ��ر ويلت�شي ��ك �أف ��كاره الفل�سفي ��ة يف عدد
م ��ن الكت ��ب الت ��ي �س� ��أورد بع�ضه ��ا �أدناه مل ��ن يرغب يف
اال�ستزادة من هذا الفكر العلمي  -الفل�سفي اجلميل:
 الأ�سا�سي ��ات :ع�ش ��رة مفاتي ��ح للواق ��ع( 2021 ،وه ��والكتاب الذي �أ�شرت �إليه يف مفتتح تقدميي)
- Fundamentals: Ten Keys to Reality , 2021
 �س�ؤال جميل :ايجاد الت�صميم العميق للطبيعة2016 ،- A Beautiful Question: Finding Nature’s
Deep Design , 2016
 واقعي ��ات فنتازي ��ة 49 :رحل ��ة عقلي ��ة و�سف ��ر ٌة �إىل�ستوكهومل2006 ،

كالمٌ عاديٌّ جد ًا

 الت ��وق �إىل التناغم ��ات :مو�ضوع ��ات وتنويع ��ات منالفيزي ��اء احلديث ��ة�( 1989 ،صدر مرتجم� � ًا �إىل العربية
عن املركز القومي للرتجمة يف م�صر)
- Longing for Harmonies: Themes and
Variations From Modern Physics , 1989
�أق� � ّد ُم يف امل ��ادة التالي ��ة ترجم ��ة حل ��وار جمي ��ل م ��ع
الربوف�سور (ويلت�شيك) �أداره (�ستيف بول�سون Steve
 )Poulsonال ��ذي يعم ��ل منتج� � ًا تنفيذي� � ًا يف رادي ��و
وي�سكون�س ��ن العام  ،كما �أنه م�ؤلف لكتب من�شورة نالت
مقروئي ��ة طيبة ،منها كت ��اب (الذرات و َع� �دَن :مناق�شات
عن الدين والعلم)
Atoms and Eden: Conversations on
Religion and Science
احل ��وار من�شور عل ��ى موقع (ناوتيلو� ��س )Nautilus
االلك�ت�روين الر�ص�ي�ن بت�أريخ  14يناي ��ر (كانون ثاين)
� . 2016أدناه الرابط االلكرتوين ملن يرغب يف مراجعة

الن� ��ص اال�صل ��ي للحوار ف�ض ًال عن قراءة م ��واد �إ�ضافية
يف املوقع:
http://nautil.us/issue/32/space/beautyis-physics-secret-weapon
املرتجمة
نح � ُ�ن ندرك اجلم ��ال عندما نراه� .ألي�س ه ��ذا �صحيح ًا؟
الأمثل ��ة كث�ي�رة ،ومتث ��ا ُل (ديفي ��د) ملاي ��كل �أجنيل ��و هو
واح� � ٌد فح�س ��ب م ��ن ه ��ذه الأمثل ��ة .ه ��ل ميكنن ��ا ق ��ول
ال�ش ��يء ذات ��ه ب�ش� ��أن الك ��ون؟ ي ��رى (فران ��ك ويلت�شي ��ك
 ،)Frank Wilczekبروف�س ��ور الفيزي ��اء يف معه ��د
ما�سات�شو�ست� ��س التقن ��ي ّ � ،MITأن مب�ستطاعن ��ا فع ��ل
ذل ��ك ؛ ب ��ل ويتوج ��ب علين ��ا �أن نفع ��ل ذل ��ك .يف كتاب ��ه
ال�ساب ��ق ذي العن ��وان (�س� ��ؤال جميل� :إيج ��اد الت�صميم
العمي ��ق للطبيعة A Beatiful Question: Finding
 )Nature’s Deep DEsignيق� �دّم ويلت�شيك مقاربته
اخلا�صة ح ��ول �أناقة الريا�ضيات واالت�س ��اق املفاهيمي
لقوانني الطبيعة.
ف ��از ويلت�شيك بجائزة نوبل يف الفيزياء (بامل�شاركة مع
ديفيد غرو�س  David Grossو �إج .ديفيد بوليتزر H.
 )David Politzerالكت�شافه ��م مع ��ادالت حتكم �سلوك
واح ��دة من القوى اال�سا�سي ��ة يف الفيزياء – تلك القوة
امل�سمّاة التفاع ��ل الق ��وي  Strong Interactionالتي
ترب ��ط الك ��واركات  Quarksم ��ع الغلون ��ات Gluons
(وهي �إحدى اجل�سيمات اال�سا�سية املعروفة ،املرتجمة)
لغر� ��ض تكوي ��ن الربوتون ��ات والنيوترون ��ات� .أظه ��ر
�إكت�ش ��اف ه� ��ؤالء الفيزيائي�ي�ن ،وهو امل�س ّم ��ى “ احلرية
التقاربي ��ة  “ Asymptotic Freedomب� ّأن ج�سيمات
الك ��واركات كلما اقرتبت من بع�ضها ف� �� ّإن ال�شحنة بينها
تغدو �أ�ضعف.

التخ�ص� ��ص الفيزيائ ��ي الدقيق لويلت�شيك ه ��و النظرية
الكمومية ؛ لكن ت�أثري �أعماله بدا وا�ضح ًا للغاية يف حقل
الكو�سمولوجي ��ا (علم ن�ش�أة الكون وتطوّ ره ،املرتجمة)
وبخا�ص ��ة يف درا�سة الثقوب ال�سوداء ،واملادة املظلمة،
والأحجي ��ة القدمي ��ة اخلا�ص ��ة بكيفية انبث ��اق �شيء من
ال�شيء.
�سعى ويلت�شيك منذ بداياته �إىل فهم الت�صاميم ال�شائعة
يف الطبيعة ،وقد منا لديه هذا ال�شغف منذ �أن كان طالب
ريا�ضيات �شاب ًا ،وهو يقول يف هذا ال�ش�أن:
“ �أحبب ��تُ دوم� � ًا اللعب م ��ع االمناط ،والتفك�ي�ر ب�ش�أن
ذل ��ك الن ��وع م ��ن التجريد .كن ��تُ مولع� � ًا دوم� � ًا باملنطق
الريا�ضيات ��ي الذي �أراه فرع ًا م ��ن الفل�سفة ،كما مت ّلكني
�شغ ��ف الحدود له بالنظرية اخلا�صة بكيفية عمل العقل.
در�ست �شيئ ًا م ��ن البيولوجيا الع�صبية وعلم احلا�سوب
و�أن ��ا يف خ�ضم حماوالت ��ي احلثيثة للك�ش ��ف عن كيفية
تداخل الأمناط املجردة يف عمل العقل».
ويلت�شي ��ك لي� ��س فيزيائي� � ًا نظري� � ًا ذا ري ��ادة يف ميدانه
حمب
ح�س ��ب ب ��ل هو دار� ��س مول ��ع للفل�سف ��ة وعا�ش ��ق ّ
لل�شاع ��ر االنكلي ��زي ويلي ��ام بلي ��ك William Blake
ومعماري ع�صر النه�ضة االيطايل فيليبو برونيلليت�شي
 .Filippo Brunelleschiيف حماورتن ��ا التالي ��ة ل ��ه
ظ � ّ�ل ويلت�شي ��ك حا�ض ��ر الفكاه ��ة ،مل تفارق ��ه ال�ضحكة،
وكان مغتبط� � ًا بالقفز من فك ��رة �إىل �أخرى ،ومل يختلف
الأم ��ر �سواء �أكان يتح ��دث عن نظرية االوت ��ار String
� ،Theoryأو فل ��م ماتريك� ��س� ،أو ال ��ذكاء الفط ��ري
للحيوان ��ات� ،أو الت�صورات الفل�سفي ��ة املبت�سرة لبع�ض
العلماء على �شاكلة نل ديغرا�سه تاي�سون.
احلوار
 تق ��ول دوم� � ًا �أن جم ��ا ًال يوج ��د يف ت�صمي ��م الطبيع ��ة .يب ��دو
ه ��ذا االم ��ر م�س� ��ألة يخت�ص به ��ا علم اجلم ��ال .هل ت ��رى يف هذه
املو�ضوعة مادة علمية؟
� -إنها مادة علمية .ال�س�ؤال الدقيق الذي �أحاول مقاربته

 ماهو القانون اجلميل؟
 خ�صي�صت ��ان �إثنتان تت�شاركهم ��ا القوانني واملعادالتالت ��ي يجده ��ا النا� ��س جميل ��ة .الأوىل ه ��ي ما�أدع ��وه
احليوي ��ة واملق ��درة املنتج ��ة حي ��ث يك ��ون بو�سعن ��ا
احل�ص ��ول على ناجت �أوفر من اجلهد املبذول يف �صياغة
ه ��ذه القوانني واملع ��ادالت .جت ُد  -مث�ل ً�ا  -معادلة ما �أو
قانون� � ًا م ��ا بوا�سطة جتميع بع� ��ض املالحظ ��ات مع ًا �أو
ع ��ن طريق تخمني م ��ا ،ثم ميكنك تو�ضي ��ح �سبعة �أ�شياء
�أخ ��رى جدي ��دة ؛ عن ��دا ُ
تعرف �أن ��ك مت�ضي عل ��ى امل�سار
ال�صحي ��ح ،وهذا ه ��و املق�صود بالقول �أن ��ك حت�صل من
هذا القانون �أو هذه املعادلة على �أكرث ممّا بذلته فيه من
معطي ��ات .التناظ ��ر  Symmetryخ�صي�صة ذات �أهمية
ا�ستثنائي ��ة يف القوان�ي�ن اال�سا�سي ��ة للطبيع ��ة :التناظر
 كم ��ا ه ��و م�ستخد ٌم يف احلي ��اة العامة – ه ��و نوع منالغمو� ��ض لكنه ي�ش�ي�رُ �ضمن ًا (ولو ب�ش ��كل من اال�شكال)
�إىل التناغ ��م واجلم ��ال ؛ �أما اال�ستخ ��دام العلمي له فهو
�أك�ث�ر د ّق ��ة من االنطباع ��ات اليومي ��ة العاب ��رة والعامة،
وق ��د كان دوم ًا �أمر ًا مثمر ًا لأبع ��د احلدود يف النظريات
الفيزيائي ��ة� .إنه تغي�ي�ر من غري تغي�ي�ر !� .أنت ت�ستطيع
عم ��ل تغي�ي�رات حمدّدة عل ��ى االج�س ��ام املادي ��ة �أو على
قوان�ي�ن الطبيع ��ة بغي ��ة �إح ��داث تغيري فيه ��ا ؛ لكنك يف
النهاية التفعل ! .الدائ ��رة  -مث ًال ُ -تبدي �صفة تناظرية
مبعن ��ى �أنك ت�ستطيع �إدارتها ح ��ول مركزها ب�أية زاوية
تري ��د؛ ومع ذلك تبقى الدائرة على حالها من غري تغيري.
معظم الأ�شكال الأخرى (مثل املثلثات) تبدو خمتلفة عن
الدائرة فيما لو �أدرتها حول مركزها.
� إذن لو انطلقنا نحو �أعمق الهياكل البنيوية للكون (�أي قوانني
الفيزياء) ،هل ُ
تقول بوجود تناظر بنيوي عميق فيها؟
 نع ��م .تف ّكر يف حقيق ��ة �أن قوانني الفيزياء هي قوانني�أبدي ��ة .هذا �أم ٌر اليبدو مث ��ل خا�صية التناظر� ،صحيح ؛
لكن ��ه يف النهاية �أم ٌر ناج ٌم عن حقيق ��ة �أن هذه القوانني
نلم�س يف
التتغ�ّي�رّ ُ مع تق ��ادم عمر الك ��ون ؛ �إذن فنح � ُ�ن ُ
احلالة تغ ً
ريا من غري تغيرّ ! وهذا هو جوهر التناظر.
يتبع الق�سم الثاين

ح�سين عبد اللطيف
م ّرت قبل �أيّام ذكرى رحيل ّ
ال�شاعر الذي ح ّقق لنف�سه وهو يغادرنا ن�سيانا
خال ��دا ،وح ّقق ح�ض ��ورا خالدا يف الوق ��ت نف�سه .ال ّن�سي ��ان واحل�ضور،
وال�صخ ��ب ،ال�سّ ك ��ون واحلركة املندفعة ،وغ�ي�ر ذلك من ثيمات
ال�صم ��ت ّ
ّ
مبنية عل ��ى تناق�ضات ال تعرف الرحمة حفلت به ��ا حياة ال�شاعر ،ومتيّز
به ��ا �شعره كذل ��ك .هل كان يريد �إثبات �أن احلياة يف الأخري لي�ست �سوى
لوح ٍة ت�شبه رقعة �شطرجن ،ال يتجاور فيها لونان مت�شابهان �أبدا؟
نقر�أ يف �إحدى ق�صائد ح�سني عبد ال ّلطيف و�صفا لغيابه الأخريّ .
ال�شاعر
حي ي�ص ��ف موته ،وهذا ت�ضا ّد �آخر ي�ضيف ��ه �إىل �سج ّله يف ال ّتباين
وه ��و ّ
واالختالف:
من بيت ��ي /...و�إىل� /أين /جت ��ري خببا ...هذي العربه /م ��ا �أغربها...
عربه /ما �أغرب هذا من عنوان!
وجّ ه � ُ�ت دع ��وة �إىل ال�شاعر لزيارة بغداد يف �صيف  ،2013على �أن يح ّل
�ضيف ��ا عل � ّ�ي ،وكان الغر� ��ض قراءة دواوين ��ه التي تزدحم فيه ��ا الأخطاء
ّ
الطباعي ��ة وال ّت�صميمي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا جمموعت ��ه الثاني ��ة ،ن ��ار القطرب،
حت ��ى �أن لوح ��ة الغالف الت ��ي �صممها الفن ��ان خالد خ�ض�ي�ر �أعتمت فيها
احل ��روف ،واختلط اللونان الأ�س ��ود والأبي�ض فيها ،و�ص ��ارا ك�أمنا من
طبيعة واحدة.
و�ص ��ل ّ
ال�شاعر ي ��وم اجلمعة ،وكان يرافقه �شابّ ا�سم ��ه “علي”� .أفطرنا
عل ��ى عجل يف حديقة البيت ،وتوجّ هنا مبا�شرة �إىل �شارع املتنبي .كانت
�صحّ ��ة ّ
ال�شاعر غري مطمئنة ،فمر� ��ض ال�س ّكري �أ�ضعف بدنه كثريا ،وكان
علي يف �أثناء �س�ي�ره ،لكنه �أ�ص ّر على �أن نتج� �وّل يف املدينة التي
يتك ��ئ ّ
ّ
تنفج ��ر فيه ��ا العبوات والقناب ��ل على اجلي� ��ش الأمريك ��ي يف كل مكان.
كن ��ت يف بالغ القلق على �شاع ��ري و�ضيفي ،ال�شمعة التي مل يبق منها �إال
القليل...
�سرن ��ا بطيئ�ي�ن ،نتكلم عن ال�شعر وع ��ن ال�سيا�سة التي ال يخل ��و منها �أيّ
حدي ��ث .هذه املدينة تعي�ش �أزمانا �سعيدة ،ثم تزحف عليها اجليو�ش من
ك ّل م ��كان وت�ستبدل جمد �سعادته ��ا بالذ ّل الذي ت�سبّبه احلرب .كان اجل ّو
�شدي ��د احل ّر ،وب ��دا ال�شاعر منهكا وه ��و يت�أمل نوافذ البي ��وت البغدادية
ال�صفيح
اخل�شبي ��ة -ال�شنا�شي ��ل -وقد ا�ستبدله ��ا ال�ساكنون ب�ألواح م ��ن ّ
ال�ص ��دِ ِئ ،ت�شهد بو�ضوح على جمد املدين ��ة ال ّزائل .ك ّل �شيء هنا خراب،
َّ
�أو �أن ��ه يف طريق ��ه �إىل اخل ��راب .ظ ّلت امل� ��آذن وحدها حمتفظ ��ة بر�شاقة
بنائه ��ا ،وال ّنقو�ش ب ��الأزرق الفريوزيّ على القبّة تعط ��ي �صورة �أر�ضيّة
لألوان ال�سّ ماء التي ت�سبح يف مياه دجلة القريب ،و�أ�سراب احلمام تدور
يف غمام ��ات بنف�سجية ف�ض ّي ��ة .بعد جولة يف �شارع ��ي الر�شيد واملتنبي
عدنا �إىل البيت ،وكانت املدينة تكتم �أنينها ،وكذلك ال�شاعر.
كان برنام ��ج الق ��راءة يب ��د�أ يف الفجر ،وكن ��ا نتناوب عليها �أن ��ا وال�شابّ
“عل ��ي” .ط ��وال �أربعة �أ�شفاق و�صباحات ظ ّل �صوت ّ
ال�شعر يرتدّد قويا
ب�ي�ن �أ�شج ��ار احلديق ��ة ،وكان ّ
ال�شاعر يجل� ��س بيننا مثل �إل ��ه تنطق بدال
من ��ه ق�صائده للعذوبة واجلمال �أن يكون ،فيكون� .صحّ ُ
حت الأخطاء يف
الدّواوي ��ن اخلم�سة ،وكتب ��ت هوام�ش مفيدة .يف �صبيح ��ة يوم الثالثاء
غ ��ادرين �ضيفاي ،وكان ��ت �أربع ليال مليئة بالنقا� ��ش والقراءة .كم يبدو
ذلك اللقاء بعيدا ،لفرادته ،مئات ومئات ال�سنني حتجبني عنه:
ال �أح ��د الآن� /...س ��وى البحر الذي يفحّ جل ُدهُ /باملل � ِ�ح والهدي ْر /ال �أحد
الآن� /...إذن /هو الأخري /من التخوم ،والأخريْ /من ك ّل ح ْد
يف الق�صي ��دة غنائي ��ة مر ّكب ��ة� ،إذا �ص ��حّ التعب�ي�ر ،فالأبي ��ات الق�ص�ي�رة،
والإيق ��اع البطيء ،بالإ�ضافة �إىل روح النرث الغالبة جتعل من امل�ستحيل
ال�صاخبة وال�صمت العميق معا .يف ق�صائد
ن�ص حافل باملو�سيقى ّ
ت�أليف ّ
ال�شاع ��ر ،مثل قطار احلمول ��ة ،ونار خ�ضراء ،وغريه ��ا ،يكت�شف القارئ
وجود عاملني �أحدهما �ساك ��ن ،والآخر متحرك باندفاع مثل قطار مي�ضي
بر ّكاب ��ه م�سرع ��ا .التناق�ض �إذن هو ال�س� � ّر الأه ّم يف �شعر ّي ��ة ح�سني عبد
اللطي ��ف ،والذي مل يتم ّكن �أحد من ّ
ال�شعراء العراقيني �أو العرب الك�شف
ع ��ن ال�سّ بيل �إليه ،وهكذا ج ��اءت ق�صائده فريدة يف نوعها ،وع�صيّة على
التقلي ��د ،والطريق ال ��ذي ّ
اختطه لنف�سه ال يحمل حتى الآن �آثارا غري تلك
التي نق�شتها عليه خطواته.
و�صل ّ
�شاب ا�سمه
ال�شاعر يوم الجمعة ،وكان يرافقه ّ
وتوجهنا
“علي”� .أفطرنا على عجل في حديقة البيت،
ّ
�صحة ّ
ال�شاعر غير
مبا�شرة �إلى �شارع المتنبي .كانت ّ
ّ
ال�سكري �أ�ضعف بدنه كثيرا ،وكان
مطمئنة ،فمر�ض
نتجول في
أ�صر على �أن
ّ
علي في �أثناء �سيره ،لكنه � ّ
يتكئ ّ
المدينة التي تنفجر فيها العبوات والقنابل على الجي�ش
الأمريكي في ّ
كل مكان .كنت في بالغ القلق على �شاعري
و�ضيفي ،ال�شمعة التي لم يبق منها �إال القليل...

الفرار الى جحيم مختلف  ..قراءة في رواية (لكل ان�سان ليل) للكاتبة ليدي �سالفير
د .فاتن الجراح

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت ه ��ذه الرواي ��ة
املرتجم ��ة ع ��ن الفرن�سية الم ��ر�أة �أندل�سية
حتم ��ل يف �أعماقها ندوب جراح التهمي�ش
الت ��ي ال تندم ��ل ورغ ��م تخ�ص�صه ��ا يف
الط ��ب النف�سي مل ت�ستطع جت ��اوز عقدتي
االنحدار العرق ��ي والطبقي ويف تقدميها
للكاتب ��ة كتب ��ت املرتجم ��ة عدوي ��ة الهاليل
تق ��ول ( اللغة الفرن�سية لي�ست لغتها الأم،
فهي تتح ��دث لغة فرن�سية متعرثة ت�شوبها
اللهج ��ة الإ�سباني ��ة ،وه ��و م ��ا دعاه ��ا �إىل
اكت�ش ��اف اللغة الفرن�سية من خالل الأدب،
ورمب ��ا كان امتيازه ��ا الأدب ��ي ه ��و انتقام
امل ��ر�أة النا�ضج ��ة للفت ��اة الت ��ي تعر�ض ��ت
للمهان ��ة ب�سب ��ب ه ��ذا التق�ص�ي�ر اللغ ��وي،
وعرفت اخل�شية من التهمي�ش االجتماعي
عل ��ى خلفي ��ة االنتم ��اء �إىل بيئ ��ة عمالي ��ة،
وعلى خلفي ��ة الن�ش�أة يف منزل ب�سيط كان
ي�شعرها بالعار)
ويف روايته ��ا هذه تقدم لن ��ا �سالفري بطال
يع ��اين م ��ن ذات العقدت�ي�ن  ,اذ يع ��رف
بنف�س ��ه و يقول (لأك ��ون �صادق ًا ،فقد بد�أت
يف اخل ��داع والتخف ��ي من ��ذ وق ��ت مبك ��ر،
اخلج ��ل الذي كنت �أع ��اين منه عندما كنت
مراهق� � ًا لأين م ��ن �أب عامل وع�ل�اوة على

ذل ��ك فهو �إ�سب ��اين ،واخلجل م ��ن ن�شوئي
يف مدين ��ة على اجلانب الآخر من املحيط،
اخلج ��ل من التحدث بلغ ��ة فرن�سية بائ�سة
للغاي ��ة واخلجل من تكرار اللهجة واللكنة
ال�شعبيت�ي�ن ،كل هذه الأم ��ور املخجلة هي
الت ��ي حتكم ��ت بي عندم ��ا �أ�صبح ��ت �شاب ًا
بالغ� � ًا ،ودعتن ��ي �إىل �أن �أخف ��ي �أ�ص ��ويل
و�أحتك ��م بق ��وة يف حديث ��ي ويف طريق ��ة
عي�ش ��ي وامل�سار الذي م ��ن املمكن �أن �أحيد
عن ��ه دون معرف ��ة �أح ��د) .ان �أن� ��س ه ��و
لي ��ل �أندل�س ��ي �آخ ��ر يتقاطع م ��ع �شخو�ص
ه ��م �أي�ض ��ا لي�سوا �أك�ث�ر من لي ��ايل تخفي
ت�شوه ��ات نف�سي ��ة وفكري ��ة ذات نزع ��ات
�إجرامي ��ة تت�ض ��ح عن ��د احت ��دام ال�ص ��راع
م ��ع البطل �أن� ��س الذي جاء خافي ��ا مر�ضه
,ليكت�ش ��ف �أن ��ه حم ��ور �ص ��راع يت�صاع ��د
والتوجه ��ات ال�سيا�سي ��ة يف الع ��امل و�أن ��ه
يف رحلة حياة م�ضطرا للهروب من جحيم
اىل جحيم خمتلف .
ت�ش�ي�ر الكاتب ��ة بو�ض ��وح اىل احلمل ��ة
الإعالمي ��ة الت ��ي رافق ��ت انتخ ��اب ترامب
والت ��ي �أث ��ارت الع ��داء للمهاجرين والقت
�صداها لدى ال�شعوب االوربية التي عانت
من ا�شتداد توافد املهاجرين اليها .
ولتج�سيد تلك الأفكار جعلت الكاتبة مقهى
الريا�ض ��ة ل�صاحبه البال� ��س ميدانا ل�شحذ
العداء للمهاجرين والغرباء الوافدين على
القرية  ,تلتق ��ي يف هذا املقهى ى�شخو�ص
ركيكة مهزوزة وان بدت مت�سلطة .يك�شف
ت�صاعد الأحداث تاري ��خ تلك ال�شخ�صيات

لنكت�ش ��ف ان الزعي ��م البال� ��س جمه ��ول
الأب وال �أح ��د يج ��ر�ؤ عل ��ى الإ�ش ��ارة
اىل ه ��ذه احلقيق ��ة جتنب ��ا لل�صدام ��ات
الفيزيائي ��ة ,اذ كان يتحكم بقوة قب�ضته
ب ��كل رواد مقه ��اه  .اليق�ت�رب رواد
املقه ��ى من �أن� ��س ليتحققوا م ��ن �أ�صله
فيقوده ��م خياله ��م اىل كون ��ه عرب ��ي
جم ��رم وتزيده ��م ن�سا�ؤه ��م مبعلومة
كونه متل�ص�صا على ن�سائهم يف حني
�أنه ��ن يف جل�ساتهن اخلا�صة يتغزلن
بجمال ��ه كونه �شبيه ��ا لعمر ال�شريف
 .وبه ��ذا تدفع امل�ؤلف ��ة ليدي �سالفري
ببطله ��ا اىل اكت�شاف حقيقة الغربة
,اذ جعلت �أن�س يقول (بد�أت �أتعود
عل ��ى تل ��ك البديهي ��ة الت ��ي تقول:
ان الغري ��ب هو ع ��دو طبيعي لكل
التجمعات الب�شرية ).
ال تتجاه ��ل الكاتب ��ة املواق ��ف
الإيجابية للمواطنني من ق�ضايا
املهاجرين  ,الق�ضايا التي ت�شكل
�صراع ��ا فكري ��ا حمتدم ��ا يف
املجتمع ��ات الأوربية  .تعر�ض
امل�ؤلف ��ة املواق ��ف تل ��ك ع�ب�ر
�شخ�صيت ��ي معل ��م اللغ ��ة الفرن�سي ��ة ج ��اك
وعرب ال�شاب �أوغ�سطني البال�س الذي يف
نهاية الق�صة يقف بوجه والده الذي يتزعم
فري ��ق احلاقدي ��ن وان بعد ف ��وات الأوان,
وللت�ص ��ادم احلا�ص ��ل ب�ي�ن ال�شخ�صيت�ي�ن
كان متوقع نتائج وخيمة  .اذ معروف عن

الأب البال� ��س
الب�أ� ��س وكونه �سليط الل�سان غري �أن
حبه لولده منعه من ردة فعل عنيفة  ,فهو
ال�شخ�ص الأ�شد ق�س ��اوة واملحر�ض الأول
على طرد املهاجرين واملتعاطفني معهم .
كم ��ا �صاغ ��ت الكاتب ��ة �شخ�صي ��ة الفت ��اة

البدين ��ة املهم�ش ��ة مينا
نادل ��ة مقه ��ى تتعاط ��ف
مع �أن� ��س وتبادله احلب
 ,تل ��ك امل�شاعر تعر�ضها
للمط ��اردة والرج ��م م ��ن
جمتم ��ع يعت�ب�ر تعاطفه ��ا
مع ��ه عه ��را  ,وعدائه ��م
للغريب عدال .
يبدو يل �أن �سالفيري قامت
ب�ش ��ئ �أك�ب�ر م ��ن �أن يك ��ون
�سرب �أغ ��وار� ,ش ��يء �أجتر�أ
لأ�سمي ��ه ت�شري ��ح نف�س ��ي
لغرب ��اء عانوا م ��ن التهمي�ش
 ,وه ��ي ذاته ��ا واح ��دة منهم
ويتجل ��ى ذلك بو�ض ��وح على
ل�س ��ان بطله ��ا �أن�س (لق ��د ت�أكد
ل ��دي االنطباع بوج ��ود عاملني
هنا ،عامل�ي�ن حتيطهما احلدود
بق�س ��وة ،عامل�ي�ن متباين�ي�ن،
منف�صل�ي�ن متام� � ًا ،ال وج ��ود
للخل ��ط بينهما ،عامل�ي�ن ال ميكن
التوفي ��ق بينهما ،عاملني عدائيني
خفي ��ة �إذ ت ��دور بينهم ��ا ح ��رب
�سري ��ة حتى ل ��و �أب ��دى كل منهما
جتاه ًال لوجود الآخ ��ر ،وحتى لو
تظاه ��ر كل منهما بعدم وج ��ود �أي �أ�سا�س
لكراهي ��ة الآخ ��ر ،بل حت ��ى ل ��و ت�ص ّنع كل
منهم ��ا ابت�سام �أكرث جاذبي ��ة ودميقراطية
للآخر) .

ويف خط ��وة من ��ه وللحف ��اظ عل ��ى �سالمة
حبيبت ��ه مينا يلتق ��ي �أن�س بعم ��دة املدينة
ليتفاج� ��أ ب� ��أن العم ��دة يع ��رف الكث�ي�ر عن
مواطنيه ب ��ل ويزوده بتاريخه ��م العائلي
ويبدي تعاطفه معه  ,غري �أنه ي�ؤكد لأن�س
ب�أن مواطنيه ملتزمون بالقوانني .
بع ��ث اللقاء بالعم ��دة بع�ض الأم ��ل بنف�س
�أن� ��س فكتب يقول (كن ��ت �أنتظر ر�ؤية مينا
ثانية بنفاد �صربال �أعرف �أين قر�أت عبارة
تق ��ول« :ال�ص�ب�ر هو ف ��ن الأم ��ل)  .غري �أن
ال�ص�ب�ر يف حالت ��ه مل يحمل مفت ��اح الفرج
ولن ي�أت ��ي بالراحة الت ��ي يبتغيها مري�ض
بال�سرطان مثله .
(ت�ساءلت يف �سري� :إىل من �س�ألتجئ ،من
�سيمنحن ��ي فر�صة لأرت ��اح هنا؟ ما �إن قلت
لنف�سي «�أرتاح هنا » حتى قفزت �إىل ذهني
ب�شدة عبارة «هن ��ا يرتاح » ....التي تكتب
على �شواه ��د القبور ،ولكن على الرغم من
هذا الرتابط امل�ش�ؤوم بني الأفكار ،فقد بدا
يل �أن ه ��ذا هو �أول �س�ؤال معقول بالن�سبة
�إيل منذ و�صويل �إىل هنا وقد ت�شبثت به).
وت�أت ��ي ذروة احلدث مبط ��اردة احلبيبني
كادت �أن تنهي حياتيهما على يد (امللتزمني
بالقوانني ) وهنا يحق لنا �أن نت�ساءل هل
حق ��ا كان القرويون ملتزمني بالقوانني �أم
�أن خط ��اب ترام ��ب �صع ��د التوت ��ر خارج
حدود دولته ؟.
ولك ��ي يبق ��ى حي ��ا وبرفق ��ة حبيبت ��ه مينا
يتخ ��ذ القرار وكم ��ا هو م ��دون يف خامتة
الق�صة ( العي� ��ش بالقرب من احلدود �أكرث

راحة ل�سهولة الفرار )
وان كان ��ت امل�ؤلفة ق ��د حققت على ال�صعيد
ال�شخ�ص ��ي جناحا ف ��ان �شخ�صي ��ة البطل
ال ��ذي عر�ضت ��ه لن ��ا �شخ�صي ��ة متجنب ��ة
لال�صط ��دام ميال ��ة للرومان�سية وقد تكون
�صف ��ة �أندل�سي ��ة متوارث ��ة  .م ��ن خ�ل�ال
حبكته ��ا ه ��ذه تناق� ��ش �سالف�ي�ر االق�ص ��اء
والتهمي� ��ش العرق ��ي والطبق ��ي فتك�ش ��ف
عن م�شاكل املجتمع ��ات الدميقراطية التي
�سن ��ت قوانينا متطورة غري ان �شعوبها مل
ترتق ��ي فكريا ونف�سيا لتقبل تلك القوانني
وااللتزام بها .
لق ��د قدم ��ت املرتجم ��ة ودار الن�ش ��ر رواية
ي ��راد له ��ا ان تك ��ون ناقو�س ��ا للتحذير من
خماط ��ر الهج ��رة الت ��ي تفاقم ��ت بفع ��ل
اال�ضطراب ��ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
ل�شع ��وب ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا,
ف ��كان العديد م ��ن املهاجرين لقم ��ة �سائغة
حليت ��ان ال�ب�ر والبح ��ر  ,ولك ��ي ت�سه ��م
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة والثقافي ��ة بن�ش ��ر
الوع ��ي بني ال�شباب ال�ساع ��ي لنيل حقوق
املواطن ��ة وال�سا�س ��ة الذي ��ن ت�سبب ��وا
بخراب بلدانهم علهم يلتفتوا للحفاظ على
م�ستقبل بلدانهم .
�شك ��را �صديقت ��ي عدوية اله�ل�ايل تقديري
العايل جله ��دك الرائع وال�شك ��ر والعرفان
لدار املدى ب�إ�صدار هذه الرواية املهمة .
و لك ��ن يبق ��ى ال�س� ��ؤال املط ��روح هل نحن
لي ��ايل ؟ �أم ل ��كل منا ليل ؟ �أظ ��ن �أننا ليايل,
�سواء كنا يف املنايف �أم يف غربة الوطن .
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اقــــرأ
ر�سائل جورج �أورويل

ع ��ن دار امل ��دى �صدرت الرتجم ��ة العربي ��ة لـ"ر�سائل جورج
�أوروي ��ل" الت ��ي حرره ��ا بي�ت�ر دافي�س ��ون ،برتجم ��ة عم ��اد
العتيلي حي ��ث �سنتابع من خاللها حي ��اة زاخرة بالأحداث،
تعر� ��ض هن ��ا برتتيب زمن ��ي منظ ��م .لتكون ه ��ذه الر�سائل
ال�س�ي�رة الذاتية التي مل يت�س ��ن لأورويل كتابتها ،وال يزال
�أوروي ��ل دون �سائ ��ر الك ّت ��اب العظم ��اء ،يحظ ��ى بكثري من
احلفاوة ،لأنه ا�ستط ��اع قراءة امل�ستقبل برباعة ،فنبوءاته
انطبق ��ت وما تزال على جمتمع ��ات و�أنظمة متعاقبة .كتب
�أوروي ��ل يف النقد الأدب ��ي وال�شعر اخلي ��ايل وال�صحافة،
و�أكرث �ش ��يء عرف به هو عمله ال�شه�ي�ر  ،1984وروايته
مزرعة احليوان ،واللتان مت بيع ن�سخ منهما معًا �أكرث من
�أي كتاب �آخر لأي من كتاب القرن الع�شرين.

"لـيـلـة ماطــرة" ف��ـ��ي م���ه���رج���ان ال����ع����راق ل��ل��م�����س��رح

اخت ��ار بانت ��ا برتوفيت� ��ش التباع ��د
االجتماعي قبل عقدين من جائحة "كوفيد
–  "19من خالل االنتقال للعي�ش يف كهف
جبلي يف جن ��وب �شرقي �صربيا .وبعدما
علم بتف�شي فايرو�س "كورونا" �إثر زيارة
للمدينة العام املا�ضي ،تلقى �أخريا اللقاح
رغ ��م انقطاع ��ه �شب ��ه الكام ��ل ع ��ن الب�شر،
داعي ��ا مواطني ��ه �إىل �أن يح ��ذوا ح ��ذوه،
وفق ًا لوكالة ال�صحافة الفرن�سية.
يق�ض ��ي الرج ��ل ال�سبعين ��ي ذو ال�شع ��ر
املجدل معظم وقته يف اال�ستمتاع بالهدوء
الذي توفره غابات جبل �ستارا بالنينا.
ح

ول العا

لم

الكهف الذي حوّ ل ��ه �إىل "منزل" له والذي
ال ميك ��ن الو�صول �إليه �إال من خالل طريق
�شديد االنح ��دار ،جمهز مبدف� ��أة وحو�ض
ا�ستحم ��ام قدمي �صدئ ج ��رى حتويله �إىل
مرحا�ض.
وقد �أم�ضى برتوفيت�ش املتحدر من مدينة
ب�ي�روت ال�صربي ��ة� ،سن ��وات طويل ��ة يف
العم ��ل بوظائ ��ف �سرية كما ت ��زوج مرات
ع ��دة ،وه ��ي حي ��اة ي�صفه ��ا الي ��وم ب�أنه ��ا
"م�ضطربة".
ويق ��ول برتوفيت� ��ش لوكال ��ة ال�صحاف ��ة
الفرن�سي ��ة �إن الفايرو� ��س "ال ميي ��ز،
و�سي�صل �إيل يف كهفي يوما".
ويو�ض ��ح �أن ��ه "ال يفه ��م اجل ��دل" الدائ ��ر
ب�ش� ��أن اللقاح ��ات ،مبديا ثقت ��ه يف امل�سار
ال ��ذي "جع ��ل م ��ن املمك ��ن الق�ض ��اء عل ��ى

�أمرا�ض كثرية يف املا�ضي".
وي�ضي ��ف�" :أريد �أن �أتلق ��ى كل اجلرعات

يحذوا حذوي".
ولطامل ��ا ق ��در بانت ��ا برتوفيت� ��ش الطبيعة
واكت�شف تدريجيا �أن العزلة �أعطته حرية
مل يدركها فيما م�ضى.
ويروي برتوفيت�ش خالل �إعداده الطعام:
"مل �أكن حر ًا يف املدينة .كان هناك دائم ًا
�شخ� ��ص م ��ا يف طريق ��ي� .إم ��ا �شج ��ار مع
الزوجة �أو اجلريان �أو ال�شرطة".
وي�ضيف" :هنا ال �أحد يزعجني".
ويعتم ��د برتوفيت� ��ش يف غذائ ��ه ب�ش ��كل
رئي�س عل ��ى الفطر والأ�سم ��اك من الأنهار
املحلي ��ة ،لكنه يق�صد �أحيان ��ا املدينة �سريا
عل ��ى قدمي ��ه بحث ��ا عن طع ��ام مرم ��ي من
ال�سكان.
الث�ل�اث من اللق ��اح ،مبا يف ذل ��ك اجلرعة ويق ��ول ال�صرب ��ي�" :إنه ��ا �أثم ��ن �ش ��يء
الإ�ضافية .و�أدعو جميع املواطنني �إىل �أن بالن�سبة يل� ،أن ��ا �أحبها وهي ت�ستمع �إيل.

ال مال ي�شرتي لك هذا".
ورغ ��م اختي ��اره العي� ��ش مبف ��رده ،ف� ��إن
برتوفيت� ��ش بعي ��د كل البع ��د ع ��ن كراهية
الآخري ��ن ،ال ب ��ل ه ��و ب ��ات م ��ن م�شاه�ي�ر
املنطقة.
وقبل ع ��زل نف�سه ،ت�ب�رع الرج ��ل ب�أمواله
للبلدي ��ة ،م ��ا �سم ��ح ببن ��اء ثالث ��ة ج�س ��ور
�صغرية يف البلدة ،وكلها حتمل ا�سمه.
ويق ��ول برتوفيت� ��ش �إن "امل ��ال لعني وهو
يف�س ��د النا� ��س .ال �ش ��يء ميك ��ن �أن يف�س ��د
الإن�سان مثل املال".
على قم ��ة �أحد ج�سوره� ،أق ��ام برتوفيت�ش
بيت ��ا للحمام .ورغ ��م تقدم ��ه يف ال�سن ،ال
يزال يت�سلق اجل�س ��ر ليطعم الطيور بقايا
خبز جمعها من علب القمامة.

وفاة م�ؤلف امل�سرحية ال�شهرية "املتزوجون"
�أعلنت ال�صفحة الر�سمية لنقابة املهن ال�سينمائية
امل�صرية ع�بر ح�سابها على "في�سبوك" وف��اة
ال�سيناري�ست في�صل ن��دا ع��ن عمر  81ع��ام� ًا.
قدم للتلفزيون ع�شرات امل�سل�سالت وال�سهرات
التلفزيونية .ويف امل�سرح كذلك حفر ا�سمه يف
العديد من الأعمال ،ومن �أ�شهرها "املتزوجون"
ل �ل �ف �ن��ان ال� ��راح� ��ل � �س �م�ير غ � ��امن و���ش�ي�ري��ن،
و"مغامرون حول العامل" ،و"�أه ًال يا دكتور"،

وغ�يره��ا .ك��ان ن��دا رئي�س ًا لفرقة التمثيل يف
كلية التجارة التي كان يدر�س بها ،ورغ��ب يف
�إن�شاء م�سرح يف اجلامعة ولكن حتى يقدم على
هذه اخلطوة كان عليه �أن يكتب ن�ص ًا م�سرحي ًا
وبالفعل كتب ،وذهب �إىل الفنان ف�ؤاد املهند�س
ليقوم ب�إخراجها ،وبعد امل�سرحية تعرف �إىل
املخرج ح�سني كمال الذي طلب منه كتابة عمل
ع��ن �أزم��ات ال�شباب وك��ان��ت ه��ذه ه��ي اخلطوة

الأوىل .وعمل في�صل م�سل�س ًال كوميدي ًا كان
الأول ل��ه وه��و "العبقري" م��ن بطولة الفنان
يو�سف وهبي ،وتوالت �أعماله التليفزيونية
وال�سينمائية بعد ذلك وقدم في�صل �أعما ًال عديدة
وهي "امل�ساجني الثالثة" ،و"نهاية ال�شياطني"،
و"احلب املحرم" ،و"ن�ساء الليل" ،و"ال�شيطان
امر�أة" ،و"الوفاء العظيم" ،و"الأنثى والذئاب"،
و"�شباب يرق�ص فوق النار" ..وغريها.

البحث يف الأرجنتني عن مواليد 1981
ويحملون ا�سم مارادونا

�أطلقت �شركة م�ستلزمات ريا�ضية عمالقة
حمل ��ة لإيج ��اد � 1703أرجنتينيني ولدوا
ع ��ام  1981ويحمل ��ون ا�س ��م �أ�سط ��ورة
ك ��رة الق ��دم دييغ ��و �أرمان ��دو مارادون ��ا
ال ��ذي تويف الع ��ام املا�ضي بع ��د تعر�ضه
لنوب ��ة قلبية .وتري ��د �شرك ��ة "�أديدا�س"
الأملانية تقدمي ن�سخة جمانية من قمي�ص

الفريق ال�سابق ملارادونا بوكا جونيورز
�إىل الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يحمل ��ون ا�س ��م
"دييغو �أرماندو" وولدوا يف ،1981
وه ��و العام الذي فاز خالله الأ�سطورة
الراحل بلق ��ب الدوري الأرجنتيني
مع عمالق بوين�س �آير�س.
وك�ش ��ف ب ��وكا جوني ��ورز
و"�أديدا� ��س" الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
ع ��ن قمي� ��ص الفري ��ق للمو�س ��م
اجلدي ��د ،وه ��و م�ستوح ��ى م ��ن
القمي� ��ص ال ��ذي ارت ��داه مارادون ��ا
ورفاقه قبل �أربعني عام ًا حني كان يف
احلادي ��ة والع�شرين من عمره .وقالت
"�أديدا� ��س" يف بيان �إنه يف ذلك العام
�سجل ��ت الأرجنتني �أكرب عدد من الأطفال
احلديثي الوالدة الذين �أطلق عليهم ا�سم
دييغو �أرماندو.
وكان مارادون ��ا من امل�شجع�ي�ن املتفانني
لب ��وكا بع ��د اعتزال ��ه اللع ��ب ،حت ��ى �أنه
امتل ��ك مق�صورة خا�ص ��ة يف ملعب "ال
بومبونريا" اخلا�ص بالنادي.

كندة علو�ش حتذف تغريدة لها عن حركة "طالبان"
حذف ��ت الفنان ��ة ال�سوري ��ة،
كن ��دة علو� ��ش ،تغري ��دة له ��ا
ن�شرته ��ا ع�ب�ر ح�سابها على
موق ��ع "توي�ت�ر" ،تتن ��اول
الأو�ض ��اع احلالي ��ة يف
�أفغان�ستان.
و�أو�ضح ��ت يف
تغريدة لها ،يوم
االثن�ي�ن� ،أنه ��ا
ق ��ررت ح ��ذف بعدما �صدمت من الردود ،ومن
تغري ��دة �أم� ��س ك ��م النا� ��س التي ت�شج ��ع حركة

�أفغان�ستان ب�شكل عام ،اعتربت
كندة علو�ش يف نف�س التغريدة
�أن �سيط ��رة "طالب ��ان" عل ��ى
ال�سلطة "هي الأ�سو�أ من نوعها
�أ�س ��و�أ م ��ن احلرائ ��ق والزالزل
والأوبئة".
وتابعت" :م ��ا �أب�ش ��ع ال�سيا�سة
وما �أب�شع كل من ي�ستغل الدين
لي�ص ��ل لل�سلط ��ة" وت�ساءل ��ت:
طالبان الأفغانية.
"كي ��ف من املمك ��ن �أن نتخل�ص
وع ��ن ر�أيه ��ا يف �أح ��داث من هذه الكوابي�س؟".

�إميا �ستون بطلة اجلزء الثاين من" كروال"
�أك ��دت ال�شركة املنتجة لفيلم "كروال" ،عن توقيع
املمثلة �إميا �ست ��ون لـبطولة اجلزء الثاين ،حيث
مت ط ��رح اجلزء الأول منه يف ايلر /مايو املا�ضى
بـدور العر�ض املختلفة حول العامل .وحقق العمل
�إي ��رادات جي ��دة بالرغ ��م م ��ن و�صول ��ه �إىل �إح ��دى
من�ص ��ات العر� ��ض الأمريكية بالتزام ��ن مع طرحه يف
ال�سينيمات.
ووفق ��ا للتقرير الذي ن�شر على موقع "،"deadline

مل تك�ش ��ف ال�شبكة عن موعد حمدد لو�ص ��ول اجلزء الثاين من
"كروال"� ،إىل دور العر�ض حول العامل ،ومل تعلن ديزين عن
احلبك ��ة الدرامية التي �سيدور عنه ��ا اجلزء اجلديد من العمل،
خا�ص ��ة م ��ع وج ��ود عدد كب�ي�ر م ��ن التغي�ي�رات يف ال�سيناريو
املتعارف عن ال�شخ�صية يف اجلزء الأول من الفيلم.
وتق ��وم ببطولة العمل املمثل ��ة الأمريكية �إمي ��ا �ستون يف دور
البارون ��ة ،و�إميل ��ي بيت�شهام الت ��ي تلع ��ب دور �أنيتا ،وكريبي
هويل باتي�ست ،واملمثل الإجنليزي مارك �سرتونغ.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�إمام احلرية
هل ينتمي �أولئك الذين ي�سرقون
�أموال و�أحالم العراقيني
وم�ستقبلهم �إىل القيم واملثل
العليا التي جاء بها الإمام
احل�سني؟
هل ي�ستطيع من يدَّعون حب �إمام
الأحرار الو�صول ،ولو قلي ًال،
�إىل خ�صاله وف�ضائله؟ ال �أظن
�أن ه�ؤالء املمتلئني غلظ ًة وقحط ًا
روحي ًا ميكن �أن يكونوا يوم ًا
جزء ًا من م�سرية احل�سني ،فمثل
ه�ؤالء ي�سيئون �إىل قيم العدل
التي نادى بها �سيد ال�شهداء،
لأن االعتزاز احلقيقي باحل�سني
يفر�ض على �أ�صحابه �أن يقر�أوا
�سرية هذا الرجل العظيم،
ويتوقفوا عند ق�صته مع احلق
والعدل ،لقد �أدرك احل�سني منذ
�أول �سهم �أطلق من مع�سكر
يزيد �أن هذه الأر�ض �إمنا �أعدت
للباحثني عن املحبة واليقني،
ومل تعد للمزورين وناهبي قوت
الفقراء ،واملرائني ومنتهكي
الأعرا�ض وذئاب الطائفية .اليوم
ي�ستعيد البع�ض من �سا�ستنا
"الأكارم" ذكرى الإمام دون
�أن يدركوا ماذا تعني ثورته،
و�أظنهم مل يقر�أوا يوم ًا ما قاله
احل�سني حني رف�ض �أن يتوىل
�أمر العباد رجل ظامل مثل يزيد :
"من ر�أى �سلطان ًا جائر ًا م�ستح ًال
ُ
حل َرم الله ،ناكث ًا لعهد الله ،يعمل
يف عباد الله بالإثم والعدوان،
فلم يغيرّ عليه بفعل وال قول ،كان
حق ًا على الله �أن يدخله مدخله،
�أال و�إن ه�ؤالء قد لزموا طاعة
ال�شيطان ،وتركوا طاعة الرحمن،
و�أظهروا الف�ساد ،وعطلوا
احلدود ،وا�ست�أثروا بالفيء،
و�أحلوا حرام الله ،وحرموا
حالله ".
اليوم علينا �أن نعيد خطاب
االمام احل�سني عن العدل
واحلق واحلرية ،ونحن نواجه
�سيا�سيني وم�س�ؤولني ال يعرفون
معنى �أن ينه�ض الإن�سان با�سم
احلياة ،م�س�ؤولون و�سيا�سيون
يبكون الإمام جهار ًا ويجل�سون
مع يزيد �سر ًا ،يريدون منا �أن
ُنثني على من ميار�س اخلراب،
ونرى امل�آ�سي ونغم�ض �أعيننا
عنها ،ين�سون �أن �إمام احلرية
علمنا �أن الكلمة دليل يك�شف
ال ُغ َّمة ،وقال لنا �إن ت�ضحياته
ما هي �إال كلمة ت�ضيء الدنيا،
وتزلزل �أركان الظلم ،وت�شيد
ع�صر احلرية ،وكان وهو يتجه
لإعالء كلمة العدالة ،قد ح ّذرنا
من ذليل ي�ستحلي العلم ،ومن
ل�سان ينطق مبا ي�أباه ال�ضمري،
من حكام يكذبون ويغدرون
ويفتكون ،ومن �ضعاف ينافقون
ويزورون.
اليوم نتذكرك يا �إمام احلرية،
ونحن نرى �سا�سة يتحدثون
ليل نهار عن القيم الدينية،
و�أخالق احلاكم ،ور�ضا الله
والعباد ،وم�صطلحات وعبارات
�ضخمة ،لكن �أكرثهم ال ي�ؤمنون
مبا يقولون� ،سيا�سيون تعددت
�صورهم و�أ�شكالهم ،بع�ضهم لب�س
عباءة الف�ضيلة ليداري رذائله،
روائح ف�سادهم ملأت �أروقة
م�ؤ�س�سات الدولة وت�سربت
منها �إىل ال�شوارع والأق�ضية
والنواحي واملدن ،وحتول
بع�ضهم �إىل م�صيبة وقعت على
ر�ؤو�س النا�س ،يتحدثون يف
ثورة احل�سني لكي يخد�شوا
ن�صاعة وجهها وروعة مبادئها،
وليجردوها من �أهم ما جاءت
به من معاين الرحمة واحرتام
احلياة ،يدافعون عن الف�ساد
واملف�سدين واملرت�شني ،وي�ؤلبون
فئة على �أخرى ،ويقيمون الدنيا
ويقعدونها من �أجل احلفاظ على
كرا�سيهم.

�إعادة افتتاح م�سرح الر�شيد وانتظار عرو�ض م�سرحية جديدة
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(االربعاء) �أن درجات احلرارة ترتفع
قليال ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجل ��و �سيك ��ون م�شم�س� � ًا يف جمي ��ع
مناطق البالد.
بغداد C° 28 - C° 44 /الب�صرة C° 32 -C° 48 /
�أربيل C° 27 - C° 42 /النجف C° 29 -C° 45 /
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عامر م�ؤيد
ينتظر ع�شاق امل�سرح ،افتتاح م�سرح
الر�شي ��د بعد اعم ��اره من قب ��ل دائرة
ال�سينم ��ا وامل�سرح ،حي ��ث ينتظر ان
ي�شرع ابوابه امام اجلمهور يف �شهر
ت�شرين الثاين املقبل.
واعلن ��ت دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح
تكلي ��ف الفن ��ان عل ��ي عبا�س ب ��ادارة
م�س ��رح الر�شي ��د ب�ش ��كل ر�سم ��ي،
حي ��ث �سي�شرف على جمي ��ع فعالياته
املختلفة واملقرر اجرا�ؤها.
ويف حدي ��ث ملدي ��ر م�س ��رح الر�شي ��د
عل ��ي عبا�س ق ��ال يف حديثه لـ(املدى)
ان "املهمة تعني يل الكثري حيث انها
م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة ويج ��ب ان اعم ��ل
بجد واجتهاد كي اكون على قدر هذه
امل�س�ؤولية".
وا�ض ��اف ان "م�س ��رح الر�شيد �صرح

مهم وتاريخ و�أيقونة وبت�سنمي لهذا
املن�ص ��ب ا�صبح ��تُ امتل ��ك اخليارات
للم�ساهم ��ة يف النهو� ��ض به والقدرة
عل ��ى الدع ��م احلقيق ��ي للم�س ��رح
وامل�سرحيني".
وح ��ول خطط ��ه يق ��ول عبا� ��س ان ��ه
ي�سع ��ى اىل "اظه ��ار امل�س ��رح ب�أجمل
حلة وتوف�ي�ر كل م�ستلزمات النجاح
لالعم ��ال م ��ن متاري ��ن وعرو� ��ض
وادام ��ة اخل�شب ��ة وباح ��ة امل�س ��رح
وعل ��ى ان يظهر امل�س ��رح ب�شكل يليق
بهك ��ذا �صرح عم�ل�اق ف�ض�ل�ا عن دعم
الطاق ��ات ال�شاب ��ة واال�ستف ��ادة م ��ن
خ�ب�رات الرواد" .وا�ش ��ار عبا�س اىل
ان "م ��ا يحتاج ��ه للنجاح ه ��و تظافر
اجلهود وتف ��اين اجلمي ��ع والتعاون و�شهدت الفرتة القليلة املا�ضية عودة
من كاف ��ة االط ��راف الجن ��از ماميكن احلي ��اة اىل امل�سرح م ��ن خالل تقدمي
اجنازه من مهام خا�صة بامل�سرح وما اك�ث�ر م ��ن عر� ��ض ف�ض�ل�ا ع ��ن اقام ��ة
اخطط له".
مهرج ��ان العراق للم�س ��رح مب�شاركة

وا�سعة .ويذكر مدير م�سرح الر�شيد
ان "احلرك ��ة امل�سرحي ��ة ب ��د�أت تعود
بعد التوقف الذي �سببه وباء كورونا
والع ��ودة بقوة هذه امل ��رة ،امكانيات

وطاق ��ات هائلة ميتلكه ��ا امل�سرحيون
العراقي ��ون ونح ��ن يف مقدمة الدول
العربي ��ة بامل�س ��رح والتط ��ور الكبري
الذي طر�أ على امل�سرح واحلداثة التي
ا�صبح يعتمدها غالب امل�سرحيني مما
جعل االعم ��ال امل�سرحية تقرتب اكرث
من املتلقي".
وا�ش ��ار اىل ان "االعم ��ال امل�سرحي ��ة
احلالي ��ة ترتق ��ي مل�ست ��وى ع ��ال م ��ن
الوع ��ي وذل ��ك لكونه ��ا ب ��د�أت ت�ؤث ��ر
يف اجلمه ��ور وتفاعله ��م معه ��ا دلي ��ل
جناحه ��ا وب ��د�أ امل�س ��رح ي�ستقط ��ب
اجلمه ��ور اكرث مما يحفز امل�سرحيني
على العمل ب�شكل اكرب".
ويف الع ��ام املا�ضي �أعلن املدير العام
لدائ ��رة ال�سينما وامل�سرح يف العراق
�أحم ��د ح�س ��ن مو�س ��ى �أن م�س ��رح
الر�شي ��د �سيع ��اد افتتاح ��ه ال�ستقب ��ال
العرو� ��ض امل�سرحي ��ة واملهرجان ��ات

الفني ��ة املحلي ��ة والدولية بعد توقف
دام نحو 17عاما.
وب�ي�ن مو�س ��ى ان دائ ��رة ال�سينم ��ا
وامل�س ��رح �شرع ��ت من ��ذ �أ�شه ��ر ب�أكرب
عملي ��ة �إع ��ادة �إعمار وت�أهي ��ل ملرافق
دائرة ال�سينم ��ا وامل�سرح وعلى وجه
اخل�صو� ��ص م�س ��رح الر�شي ��د ال ��ذي
ي�ض ��م  528كر�سيا و�سب ��ق �أن �أن�شئ
ع ��ام  1980من قب ��ل �شرك ��ة فرن�سية
�سوي�سري ��ة حي ��ث �سيت ��م افتتاح ��هبكاف ��ة مرافق ��ه الت ��ي ت�ض ��م ال�صال ��ة
الك�ب�رى وملحقاتها وغ ��رف املمثلني
وامل�س ��رح وتطوي ��ر نظ ��ام الإ�ض ��اءة
و�صالة ا�ستقب ��ال ال�ضيوف وال�صالة
الداخلي ��ة ومب ��واد بن ��اء وديك ��ور
حديث ��ة م ��ع االحتف ��اظ بت�صامي ��م
ومع ��امل امل�س ��رح الأ�سا�سي ��ة ال ��ذي
�أن�ش ��ئ يف مطل ��ع ثمانيني ��ات الق ��رن
املا�ضي.

