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مع الجريدة ملحق اليوم

 بغداد/ متيم احل�صن

تلق���ت ث���اث حمافظ���ات تعي����ش من���ذ ا�س���هر على 
�سفي���ح �ساخ���ن، وع���ودا م���ن احلكوم���ة باوق���ات 

متقاربة حلل ازمة املحافظني واخلدمات.
ومتكنت وا�سط من انتزاع اول حل ب�سحب بع�ش 
�ساحي���ات املحافظ حممد املياح���ي، الذي يعاين 

من ا�سابة بفايرو�ش "كورونا".
ام���ا باب���ل فقد اجل���ت تظاه���رات وا�سع���ة و�سفت 
فيم���ا  جدي���دة،  وع���ود  بانتظ���ار  ب�"العا�سف���ة" 
النا�سري���ة ترتقب ا�سما بديا ع���ن ناظم الوائلي، 

الذي ا�ستقال ال�سهر املا�سي.
ومن���ذ توقف تظاهرات ت�سري���ن عقب تف�سي وباء 
"كورونا" يف اآذار 2020، نقلت بع�ش املحافظات 
بتغي���ر  وطالب���ت  الداخ���ل،  اىل  الحتجاج���ات 
امل�سوؤولني. لكن اي حترك على املحافظني ا�سطدم 
بالق���وى ال�سيا�سية التي تعترب ه���ذا املن�سب احد 
اهم اذرعها هناك. لذلك ت�سري ا�ساعات يف وا�سط 
- التي �سهدت اول الحتجاجات على املحافظني- 
بان عدم اقالة الكاظم���ي للمحافظ حممد املياحي، 

هو لرتباط الطرفني بحزب �سيا�سي.

ويف �سب���اط املا�سي، قت���ل متظاهر يف وا�سط يف 
تظاه���رات تطال���ب باقالة املياحي، ال���ذي ت�سربت 
معلومات حول ان�سقاقه عن تيار احلكمة. ويقول 
ح���ارث غ���ازي، وه���و ا�س���م م�ستع���ار لنا�س���ط يف 
الك���وت )مركز حمافظة وا�س���ط( ان "املتظاهرين 

اوقف���وا الحتجاج���ات ب�سكل موؤق���ت بعد حتويل 
وكان  اآخ���ر".  ل�سخ����ش  املياح���ي  �ساحي���ات 
املتظاه���رون قد وعدوا بت�سعيد املوقف بعد مقتل 
فوؤاد املاجدي، على يد قوات امنية  بح�سب �سهود 

عيان.

وا�ستط���اع املحتج���ون بع���د اي���ام احل�س���ول على 
تعه���دات مكتوب���ة بي���د الكاظمي، اأبرزه���ا ا�ستام 
نبي���ل �سمه، معاون املحاف���ظ اجلانب اخلدمي يف 

وا�سط.
 التفا�صيل �س3 

محافظان للكوت اأحدهما �صقيق مو�صيقار معروف والآخر م�صاب بـ"كورونا"

حزب �سيا�سي يمنع �إقالة حكومة بابل 
و�لنا�سرية تنتظر وعود رئي�س �لحكومة 

 بغداد/ املدى

اأك����د رئي�ش الوزراء م�سطفى الكاظم����ي، اأم�ش الثاثاء، 
�سرورة عدم تعطيل اخلدمات العامة واجناز امل�ساريع، 
فيم����ا دع����ا وزراء حكومت����ه، اإىل ع����دم تك����رار اأخط����اء 
املا�س����ي. وذك����ر املكتب الإعام����ي لرئا�سة ال����وزراء يف 
بيان تلقت )املدى( ن�سخة منه، نقًا عن الكاظمي، قوله: 
"عل����ى ال�س����ادة الوزراء عدم اإع����ادة اخطاء احلكومات 
ال�سابق����ة يف التعاطي مع امللف����ات ال�سرتاتيجية، وعدم 
التعام����ل ببروقراطية مع ه����ذه الق�سايا م����ا يوؤدي اإىل 
تعطي����ل تقدمي اخلدم����ات واجناز امل�ساري����ع". واأ�ساف 

الكاظم����ي بح�سب البي����ان، اأن "ت�سخي�����ش التحدي مهم 
لتذلي����ل العقب����ات وال�س����ر قدم����ا يف مراح����ل الجناز". 
وتاب����ع، "البل����د مير بازم����ات متعددة وهن����اك حماولت 
لعرقل����ة عم����ل احلكوم����ة، وجنحن����ا مبن����ع انهي����ار البلد 
اقت�ساديا ومالي����ا واقدمنا على خط����وة ا�ساحية مهمة 
متمثل����ة بالورقة البي�ساء الأمر الذي �ساهم يف ا�ستمرار 
دف����ع الرواتب بانتظام بعدم����ا كان هناك من يراهن على 

انهيار الأو�ساع". 
وبني الكاظمي، "هناك تعظيم لاحتياطي النقدي، وزاد 
ب����� 4 مليارات دولر"، مبينًا "م����زاد العملة �سيئ ال�سيت 

مت احلد من ف�ساده واأ�سبح من املا�سي".
وق����ال، "وّجهن����ا وزارات ال�سح����ة واملالي����ة والتخطيط 
للعم����ل م����ن اأجل اإنه����اء مل����ف امل�ست�سفي����ات املتلكئة منذ 
عام 2009"، مو�سح����ًا "على الوزراء العمل ليا ونهارا 
لتذليل كل العقبات وعدم ال�ست�سام للتحديات". وفيما 
يخ�����ش لق����اح كورونا قال الكاظم����ي، "وجهنا بان يكون 
التعام����ل ب�س����اأن �سراء اللقاح����ات مع ال����دول وال�سركات 
امل�سنع����ة مبا�سرة، ومن����ع التعامل اطاقا م����ع ال�سركات 
الو�سيط����ة". ولفت رئي�ش الوزراء اإىل اأن "العراق جنح 
يف الع����ودة اىل دوره امله����م خارجيًا، وهن����اك ثقة كبرة 
ب����ه حاليًا ل����ادوار املهمة التي قام به����ا يف جمال التهدئة 
واحل����وار". ويف �سياق ذي �سلة، قال����ت املتحدث با�سم 
جمل�ش ال����وزراء ح�سن ناظم، اإن احلكوم����ة ورثت اأزمة 
اقت�سادي����ة خانق����ة ومتكن����ت من رف����ع احتياط����ي البنك 

املركزي.

�لكاظمي: مز�د �لعملة "�سيئ �ل�سيت" 
و�أنهينا ف�ساده

 بغداد/ ح�صني حامت

ويق���ول النا�سط ه�سام امل���وزاين يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "عوام���ل الع���زوف ومقاطع���ة 
متوف���رة،  جميعه���ا  املقبل���ة  النتخاب���ات 
ب�سب���ب فو�س���ى ال�س���اح وامل���ال ال�سيا�سي 
والنك�سارات النف�سية املتعددة للجماهر".
وي�سي���ف امل���وزاين اأن "ال�سته���داف ال���ذي 
يطال النا�سطني الذين يرومون امل�ساركة يف 
النتخابات ه���و جزء من م�سل�س���ل �سيا�سي 
طوي���ل يهدف اىل ح�سر التمثي���ل ال�سيا�سي 
بالح���زاب التقليدي���ة"، موؤك���دا اأن "تاأثره 
�سيك���ون لي����ش يف النتخاب���ات املقبلة فقط 
بل �سيمت���د حتى ال���دورات الربملانية املقبلة 

وي�سبح عرفا �سيا�سيا".
وي�س���ر امل���وزاين اىل اأن "املاكنة الإعامية 
للكت���ل ال�سيا�سية حتاول اإعطاء نف�سها دورا 
ت�سرينيا، لكنها غر معنية متاما بت�سرين". 
ويلفت النا�س���ط اىل اأن "ت�سفية احل�سابات 
ب���ني الأحزاب اخذت طابعا دمويا يف الفرتة 
الأخ���رة بع���د تظاه���رات ت�سري���ن يف ع���ام 
2019"، مبين���ا اأن "املخاوف من الغتيالت 
ال�سيا�سي���ة موؤك���دة قب���ل وبع���د النتخابات 

وهي موجودة وموؤثرة جدا وواردة".
ويف ما يخ����ش تعديل قان���ون النتخابات، 
يق���ول النا�سط ع���ن حمافظة بغ���داد اإنه "لو 
ج���رى تعدي���ل القان���ون فه���و �سيق�س���م على 
مقا�س���ات معين���ة، خا�س���ة بالأح���زاب ويتم 
توزي���ع الدوائ���ر توافقي���ا بينه���م"، موؤك���دا 
انن���ا "ل نع���ول على هك���ذا قان���ون ونعتربه 
ج���زءا م���ن عملي���ة ن�س���ب ك���ربى تت���م على 

الدميقراطية"، ح�سب تعبره.

ب���دوره، يقول النا�سط علي املعلم يف حديث 
ل�)املدى( اإن "م�ساأل���ة ترك النتخابات تتخذ 
اك���ر م���ن جان���ب، فهي م���ا بني ع���زوف عن 

امل�ساركة وبني دعوات للمقاطعة".
ويتوق���ع املعلم وه���و من حمافظ���ة الب�سرة 
ان "ن�سب���ة عالية تذهب باجت���اه العزوف"، 
م�س���را اىل اأن "ن�سبة كب���رة من املجتمع ل 
ت�س���ارك يف النتخابات من���ذ عام 2006 اىل 

اليوم".

اأي  "حت���ى الن مل تتخ���ذ  وي���ردف املعل���م: 
اإج���راءات باجت���اه الم���ن النتخاب���ي الذي 
ي�سب���ق عملي���ة النتخابات �س���واء بال�ساح 
املنفل���ت او املحافظ���ات املحررة م���ن داع�ش 
التي تخ�س���ع لل�سلطة الع�سكري���ة بالإ�سافة 

اىل م�ساكل النازحني".
ويلفت النا�سط عن حمافظة الب�سرة اىل اأن 
"قانون النتخابات يعاين من م�ساكل كثرة 
متعلق���ة بالدوائ���ر املتع���ددة واأي�س���ا هو من 
املمكن ان يخدم الكت���ل ال�سيا�سية املوجودة 
وخا�سة الكتل الدينية والع�سائرية اكر من 
القانون ال�ساب���ق، وكل هذه املخاوف تطرح 
قب���ل املوع���د النتخاب���ي ال���ذي ل اعتقد انه 

يبقى على وفق التاريخ املحدد".
ويعتقد املعلم اأن "تعديل قانون النتخابات 
بالتحدي���د،  والطائفي���ة  للمناطقي���ة  ير�س���خ 
غ���ر  او  م�ستق���ا  كان  �س���واء  املر�س���ح  لن 
م�ستقل �سيك���ون برناجمه النتخابي ح�سب 

املنطقة".
ي�س���ار اىل ان منظمة دياىل حلقوق الإن�سان 
ك�سفت عن نتائج اول ا�ستبيان عراقي ب�ساأن 
النتخابات املبكرة، مبينة ان ن�سبة العزوف 

عن خو�سها ترتاوح من 70- %80.

اأيدوا ا�صتطالعات ثبتت ن�صبة العزوف بني 70 - 80 % 
نا�سطون: �ل�سالح �ملنفلت و�ملال �ل�سيا�سي ينهيان �أمل �لتغيري يف �النتخابات �ملقبلة 

يقول نا�صطون ان 
ال�صالح املنفلت 
ووجود املال ال�صيا�صي 
�صينهي امل التغيري 
يف النتخابات 
املقبلة. واأ�صاروا اىل 
ان ال�صتهداف الذي 
يطال النا�صطني الذين 
يرومون امل�صاركة يف 
النتخابات هو جزء 
من م�صل�صل �صيا�صي 
يهدف اىل ح�صر 
التمثيل ال�صيا�صي 
بالحزاب التقليدية 
وان تاأثريه �صيكون 
عابرا للم�صتقل.

 بغداد/ فرا�س عدنان

بداأ الع���راق فعليًا باإج���راءات التح�سني من فايرو����ش كورونا، با�ستعمال 
لقاح �سينوفارم ال�سيني، فيما ينتظر الوجبة الأوىل من لقاح ا�سرتازينكا 

الربيطاين عرب بوابة )كوفاك�ش( املتوقع و�سولها خال اأ�سبوع.
واأك���دت وزارة ال�سحة والبيئ���ة اأن التعاقدات جتريها بنح���و مبا�سر دون 
اللج���وء اإىل الو�سطاء، م�س���ددة على اأن التحويات املالية قد اأجنزت ملا مت 
التفاق عليه، لفتة اإىل اأن تلقي لقاح فايزر متوقف على ت�سريع قانون من 
جمل����ش النواب. ويقول املتحدث الر�سمي للوزارة �سيف البدر، يف حديث 
اإىل )املدى(، اإن "الوزارة تلقت اأوىل وجبات اللقاح من ال�سني البالغة 50 

األف جرعة، وقد با�سرت بتح�سني املواطنني منذ �سباح الأم�ش".
وتاب���ع الب���در، اأن���ه "يف املرحلة املقبل���ة �سنح�سل على وجب���ات اأخرى من 
التعاقدات ال�سينية"، مبينًا اأن "اأياما قليلة تف�سلنا عن و�سول 16 مليون 
جرع���ة بنحو متتاب���ع التي تعاقدن���ا عليها م���ن التحالف ال���دويل للقاحات 

املعروف ب� )كوفاك�ش( يف اأيلول املا�سي".
واأ�سار، اإىل اأن "اللتزامات املالية قد و�سلت اإىل اجلهات املعنية من خال 

البنك املركزي البالغة اأكر من 169 مليون دولر".
واأو�س���ح البدر، اأن "العراق اأقّر ر�سمي���ًا لغاية الآن ثاثة لقاحات وهي من 
�سركات فايزر الأمركية- الأملانية، وا�سرتازنيكا الربيطانية، و�سينوفارم 
ال�سيني���ة". وفيما حتدث عن "اعتماد للقاحات اأخرى �سوف يح�سل خال 
الأي���ام املقبل���ة"، ا�سار اإىل وج���ود "توا�سل مع جميع ال���دول التي طّورت 
لقاحات وعاجات م�سادة لفايرو�ش كورونا، مثل رو�سيا، والهند، وكوريا 

اجلنوبية".
 التفا�صيل �س3 

فايزر تطلب "ح�سانة قانونية" 
من �مل�ساعفات قبل �إر�سال �للقاح

  بغداد/ حممد �صباح

اتفق����ت رئا�س����ة جمل�ش الن����واب خ����ال اجتماع 
عل����ى  ال�سيا�سي����ة  الكت����ل  روؤ�س����اء  م����ع  عقدت����ه 
من����ح الأط����راف املختلف����ة عل����ى قان����ون املوازنة 
الحتادية فر�سة اأخرة تنته����ي نهاية الأ�سبوع 
املقب����ل حل����ل خافاتهم، مه����ددة بالت�سويت على 

م�س����روع القان����ون بالأغلبية النيابي����ة دون مبداأ 
التوافق ال�سيا�سي.

واتفق املجتمعون عل����ى مترير قانوين املحكمة 
اجلمهوري����ة(  رئا�س����ة  )مق����رتح  الحتادي����ة 
وم�س����روع املوازن����ة بع����د انتهاء ه����ذه املهلة يف 
جل�س����ة واح����دة، ث����م الب����دء مب�س����اورات حل�سم 
اخلاف����ات عل����ى القوان����ني اخلافي����ة واملعطل����ة 

والتي ت�سل اإىل نحو 37 قانونا.
وياأت����ي ه����ذا الجتم����اع بع����د تبن����ي فك����رة ح����ل 
الربمل����ان م����ن قب����ل 16 نائب����ا متهي����دا لإج����راء 
النتخاب����ات الربملانية املبك����رة املقررة يف �سهر 

ت�سرين الأول املقبل.
ويقول النائب يونادم كنا، رئي�ش كتلة الرافدين 
الربملاني����ة يف ت�سري����ح ل�)امل����دى( اإن "اجتم����اع 

هيئ����ة رئا�س����ة جمل�ش النواب م����ع روؤ�ساء الكتل 
الربملانية ناق�ش ث����اث ق�سايا، الأوىل القوانني 
املنجزة يف الدورة الربملانية احلالية، والثانية 
اأوىل،  ق����راءة  قراءته����ا  مت����ت  الت����ي  القوان����ني 
وعدده����ا )17( قانونا، والثالث����ة القوانني التي 
مت����ت قراءته����ا الق����راءة الثاني����ة، وعددها )20( 

قانونا".

وي�سي����ف كن����ا اأن "قان����وين املحكم����ة الحتادية 
واملوازن����ة لهما الأولوية ب����ني القوانني الأخرى 
الت����ي �سي�س����رع جمل�����ش الن����واب يف ت�سريعه����ا 
خ����ال اجلل�س����ات القليل����ة املقبل����ة"، موؤك����دا اأن 
"هذين القانونني من القوانني التي و�سلت اإىل 

مراحل متقدمة".
 التفا�صيل �س2 

�لربملان ميهل �لكتل: �لت�س��ويت على قانوين �ملو�زنة و�ملحكمة �الحتادية يف جل�سة و�حدة ال�صياطني احُلمر 
ين�صدون خطف نقاط 

كري�صتال بال�س
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العراق يبداأ حملة التلقيح �سد كورونا .. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ املدى

اأك���د رئي����ش منظم���ة البل���دان امل�س���درة للبرتول 
)اأوب���ك(، ديامانتين���و اأزيفي���دو، اأم����ش الثاثاء، 
اأن "�س���وق النفط العاملية ت�ستعي���د التوازن بعد 

انهيار يف الطلب ب�سبب فايرو�ش كورونا".
وق���ال اأزيفي���دو، يف ت�سري���ح اإن "اأ�سعار اخلام 
م�ستق���رة ن�سبي���ا، ونرى ق���درا من الت���وازن بني 
الطل���ب والعر�ش". واأو�سح اأن���ه "ب�سبب و�سع 
اجلائح���ة ال���ذي مي���ر ب���ه الع���امل وم���ع و�س���ول 
موجات جدي���دة، قد ن�سهد و�سعا يقل فيه الطلب 
نتيج���ة اإج���راءات العزل"، لفت���ًا اىل ان "الطلب 
الع���امل  �س���كان  تطعي���م  م���ع  بالتاأكي���د  �سرتف���ع 
باللقاحات امل�سادة لفايرو�ش كورونا امل�ستجد".

�أوبك: �أ�سو�ق �لنفط 
ت�ستعيد تو�زنها

الإقرار ينتظر  ن�صفها  من  اأكثـر  معطاًل  م�صروعًا   37

 2021 اآذار   8  -  5

البابا .. ر�صالة ت�صامح 
وحمبة من العراق 



 بغداد/ المدى 

مجل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  اأ�ش���ار 
الن���واب ح�ش���ن الكعب���ي، اأم����س، ال���ى ان 
قان���ون تاأ�شي�س محكم���ة مخت�شة بجرائم 
تعدي���ات  ال���ى  حالي���ا  يخ�ش���ع  داع����س 
اللجن���ة القانوني���ة النيابي���ة، فيم���ا رج���ح 
قرب قراءته. وق���ال الكعبي في بيان تلقت 
)الم���دى( ن�شخة منه، انه "ا�شتقبل بمكتبه 
كري���م خ���ان م�شت�شار ف���ي الم���م المتحدة 
رئي����س فري���ق التحقيق ف���ي جرائم داع�س 
ل���ه،  المراف���ق  والوف���د   )UNITAD(
بح�شور رئي�س اللجنة القانونية النيابية 

ريبوار هادي والنائب محمد الغزي".
وا�ش���ار الكعبي الى ان اللقاء �شهد مناق�شة 
مل���ف ت�شكي���ل محكم���ة مخت�ش���ة بجرائ���م 
رئي����س  الأول  النائ���ب  واأك���د  داع����س. 
البرلم���ان، م�شي مجل�س الن���واب بدورته 
جدي���د  قان���ون  "ت�شري���ع  نح���و  الحالي���ة 
خا����س بت�شكي���ل محكمة مخت�ش���ة ح�شرا 
بالنظر والبت بجرائ���م داع�س ولمحا�شبة 
عنا�ش���ره"، فيم���ا اأك���د "رف���ع )الت�شري���ع( 
ق�شي���رة"،  م���دة  خ���ال  الول���ى  للق���راءة 
اأو�ش���ح ان "اللجن���ة القانوني���ة النيابي���ة 
عاكفة حالي���ا على و�شع اللم�شات النهائية 

لم�شودة القانون".
القان���ون:  ت�شري���ع  ع���ن  الكعب���ي  وق���ال 
"�شيعطي ر�شالة طيبة لكل ال�شركاء الذين 
�شاعدوا و�شاهموا في محاربة داع�س بان 
ه���ذه المحكمة ه���ي الولى الت���ي �شتجرم 
داع����س وتعاق���ب عنا�ش���ره"، م�شي���را الى 
ان ت�شريع القانون "�شي�شكل خطوة هامة 
لمجل�س الن���واب لتاأ�شي�س قاع���دة بيانات 
توثق ه���ذه الجرائم ويمك���ن اللجوء اليها 

حتى في محاكم دولية".
واعتب���ر نائ���ب رئي����س البرلم���ان ان ه���ذا 
القان���ون "يمث���ل فر�ش���ة ثمينة ب���ان يمهد 
الع���راق لمحاكم���ة دولية في اط���ار وطني 
ولدفع الدول لدعم العراق من اجل تنفيذه 

ك���ون جرائم داع�س لم تطل العراق لوحده 
ب���ل امت���دت لأغل���ب بل���دان العال���م وه���ذا 
�شي�شهم في محارب���ة الفكر الإرهابي بفكر 
ال�شام ون�شر مبادئ حقوق الإن�شان ونبذ 

التطرف بكافة ا�شكاله وم�شمياته".
يذك���ر ان فري���ق التحقي���ق التاب���ع لام���م 
المتح���دة، مكل���ف بالتحقي���ق والم�شاءل���ة 
ع���ن الجرائم المرتكبة من جانب ع�شابات 
واي  القاع���دة  تنظي���م  وقبله���ا  داع����س 
ت�شكي���ات اإرهابي���ة �شاهم���ت ف���ي ترويع 
وقت���ل اأبن���اء الع���راق �ش���واء بالتخطي���ط 
والتنفيذ او التمويل او الدعم او الترويج 

لهذا الفكر الإرهابي.
بالتزام���ن م���ع ذل���ك، و�شفت ع�ش���و لجنة 
الم���راأة في مجل�س الن���واب النائبة ريزان 
ال�شيخ دلير، �شجنًا لن�شاء داع�س الجانب 
ب�"الكارثي". وقال���ت ان �شجن الن�شاء في 
الر�شاف���ة ي�شم بي���ن جدران���ه 550 امراأة 
و286 من اأطفال م�شلحي داع�س الأجانب.
و�شافت ال�شيخ دلير، ان الو�شع "كارثي، 
ول يوجد مثيل له في اأي مكان في العالم، 

اإل في دوٍل متاأخرة جدًا، حيث تاأوي قاعة 
تت�شع ل� 40 �شخ�شًا فقط، 118 امراأة".

"ع���دد القاع���ات قلي���ل  اإل���ى اأن  واأ�ش���ارت 
جدًا بالمقارن���ة مع ال�شجين���ات، والن�شاء 
ال�شجينات هناك معهن 286 طفًا، وهناك 
حمام واحد ومرحا�شين، ول يوجد مكان 
لتن���اول الطعام، ول يوجد مكان للتنظيف 
اأو غ�ش���ل الماب�س، وقدم���ت مذكرة حول 
ذلك الى رئا�ش���ة البرلمان ورئي�س مجل�س 

الق�شاء ووزير العدل".
حق���وق  مفو�شي���ة  ع�ش���و  ق���ال  ب���دوره، 
"اأو�ش���اع  اإن  البيات���ي  عل���ي  الن�ش���ان 
ال�شج���ون ف���ي العراق عام���ًة �شيئ���ة جدًا، 
واأحيانًا يتجمع �شعفان اأو ثاثة اأ�شعاف 
للعدد الطبيعي، والبنى التحتية لل�شجون 
�شعيف���ة واأغلبه���ا غير منا�شب���ة لأن تكون 

�شجنًا".
واأ�شاف البياتي: "اأ�شرنا في تقريرنا الى 
�ش���وء او�شاع ال�شجن���اء، وغالبًا ما يكون 
عملهم مح���دودًا خال زياراتهم لل�شجون، 
ل ن�شتطي���ع اأن ن���زور كل م���كان كما نريد، 

لأن ذلك يتطلب اإجراءات كثيرة".
واأدن���اه اح�شائي���ة خا�ش���ة بع���دد اأطف���ال 

داع�س في ق�شم الر�شافة 6:
الع���دد الكام���ل 286 طف���ًا: اأت���راك 143، 
قرغيز�شت���ان 71، اآذربيج���ان 36، �شوريا 
ترين���داد   ،4 اأندوني�شي���ا   ،4 الأردن   ،12
5، اإي���ران 5، المغ���رب 1، اأوزبك�شت���ان 2، 

تون�س 2، طاجك�شتان 1.
الر�شاف���ة:  ق�ش���م  ف���ي  الن�ش���اء  ع���دد  اأم���ا 
رو�شي���ا   ،118 اأذربيج���ان   ،231 تركي���ا 
 ،35 طاجك�شت���ان   ،44 قرغيز�شت���ان   ،57
اأوزبك�شت���ان 27، �شوري���ا 12، اإي���ران 5، 
فرن�شا 2، ترينداد 3، المغرب 2، اأوكرانيا 
2، كازاخ�شتان 2، جورجيا 1، بيارو�شيا 
1، اأندوني�شي���ا 2، ال�شوي���د 1، األماني���ا 3، 

الأردن 1، ال�شين 1".
ايمانوي���ل  الفرن�ش���ي  الرئي����س  وكان 
ب�ش���اأن  �ش���وؤال  عل���ى  رد  ق���د  ماك���رون، 
ال�شج���ون  ف���ي  الموقوفي���ن  الفرن�شيي���ن 
الذي���ن  "اأولئ���ك  اإّن  بالق���ول  العراقي���ة، 
اخت���اروا بحري���ة اأن يذهب���وا للقت���ال ف���ي 

�شاح���ات خارجي���ة، واأن يدان���وا بارتكاب 
اأعمال اإرهابية في دولة ذات �شيادة، يجب 

اأن يحاكموا في هذه الدولة".
جامع���ة  ف���ي  الباحث���ة  قال���ت  ذل���ك،  ال���ى 
هارف���ارد، في���را مايرونوف���ا، والتي عملت 
ف���ي  الذهبي���ة  الفرق���ة  م���ع  اأ�شه���ر  ت�شع���ة 
الجي����س العراقي وتحدث���ت اإلى مئات من 
م�شلحي داع�س المعتقلين، واألفت كتابين 
ع���ن محاكم���ة مجرم���ي الح���رب واأو�شاع 
ال�شجن���اء في الع���راق و�شوري���ا، كانت قد 
ك�شف���ت منت�ش���ف ال�شهر الأخي���ر من العام 
المن�ش���رم، اأن هناك اأكثر م���ن 400 �شجن 
�شري في العراق تجهل الحكومة العراقية 
مواقع اأغلبها، لأنها كما تقول مايرونوفا: 
ياأتي ذلك  الم�شلح���ة"،  للف�شائ���ل  "تابع���ة 
بينم���ا ي�ش���كل النظ���ام الق�شائ���ي العراقي 
واأحوال ال�شجناء ف���ي العراق م�شدر قلق 

لمنظمات حقوق الإن�شان في العالم.
الن�ش���ان،  حق���وق  مفو�شي���ة  وكان���ت 
ك�شف���ت ع���ن اكتظ���اظ مواق���ف الحتج���از 
ف���وق  الموقوفي���ن  باأع���داد  والت�شفي���رات 
طاقته���ا ال�شتيعابية، م�شي���رة اإلى اأن عذر 
ال�ش���راع  ع���دم  ف���ي  المخت�ش���ة  الجه���ات 
بايج���اد حلول لهذا الكتظ���اظ هو قلة عدد 

الق�شاة.
وق���ال ع�ش���و المفو�شية عل���ي البياتي في 
مواق���ف  اإن   )2020 الأول  كان���ون   24(
الحتجاز والت�شفيرات ت�شم اأعدادًا كبيرة 
من الموقوفين تفوق طاقتها ال�شتيعابية، 
وق���د ت�شل اإلى �شعفي���ن اأو ثاثة اأ�شعاف 

من طاقتها.
 واأو�ش���ح البيات���ي اأن "اأع���داد النزلء في 
ه���ذه المواق���ف كبي���رة، وع���ذر ال�شلطات 
المخت�ش���ة ه���و اأن اأعداد الق�ش���اة قليل، ل 

يتوافق مع العدد الكبير للموقوفين".
واأ�ش���ار ع�ش���و مفو�شية حق���وق الن�شان 
اإلى اأن���ه "حتى وبع���د عر����س الموقوفين 
على الق�ش���اء، اإل اأنه يتم تاأخيرهم بعملية 

التحويل اإلى ال�شجون".
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تمري���ر  عل���ى  المجتمع���ون  واتف���ق 
قانون���ي المحكم���ة التحادية )مقترح 
وم�ش���روع  الجمهوري���ة(  رئا�ش���ة 
الموازن���ة بعد انتهاء ه���ذه المهلة في 
جل�شة واح���دة، ثم الب���دء بم�شاورات 
القواني���ن  عل���ى  الخاف���ات  لح�ش���م 
الخافية والمعطل���ة والتي ت�شل اإلى 

نحو 37 قانونا.
تبن���ي  بع���د  الجتم���اع  ه���ذا  وياأت���ي 
فكرة ح���ل البرلمان من قب���ل 16 نائبا 
تمهيدا لإجراء النتخابات البرلمانية 
المبك���رة المق���ررة ف���ي �شه���ر ت�شرين 

الأول المقبل.

37 قان�نًا معطال
ويق���ول النائ���ب يون���ادم كن���ا، رئي�س 
كتل���ة الرافدين البرلمانية في ت�شريح 
ل�)الم���دى( اإن "اجتماع هيئ���ة رئا�شة 
مجل����س الن���واب م���ع روؤ�ش���اء الكت���ل 
ق�شاي���ا،  ث���اث  ناق����س  البرلماني���ة 
ف���ي  المنج���زة  القواني���ن  الأول���ى 
الدورة البرلماني���ة الحالية، والثانية 
القواني���ن التي تم���ت قراءته���ا قراءة 
اأولى، وعددها )17( قانونا، والثالثة 
القواني���ن التي تم���ت قراءتها القراءة 

الثانية، وعددها )20( قانونا".
وي�شي���ف كن���ا اأن "قانون���ي المحكمة 
التحادي���ة والموازنة لهم���ا الأولوية 
بين القوانين الأخ���رى التي �شي�شرع 
مجل����س الن���واب ف���ي ت�شريعها خال 
الجل�ش���ات القليلة المقبلة"، موؤكدا اأن 

"هذي���ن القانونين من القوانين التي 
و�شلت اإلى مراحل متقدمة".

وحدد رئي����س مجل�س الن���واب محمد 
الحلبو�ش���ي، اأم����س الثاث���اء موع���دًا 

لجتماع رئا�شة البرلم���ان مع روؤ�شاء 
الق���وى ال�شيا�شي���ة ب�ش���اأن القواني���ن 
ال�شروري���ة وف���ي مقدمته���ا قانون���ي 
والمحكم���ة  التحادي���ة  الموازن���ة 

التحادية.
ويلفت النائ���ب عن المكون الم�شيحي 
اأن���ه "من �شمن القواني���ن التي اأكملنا 
قراءاته���ا ق���راءة ثاني���ة و�شنف���ت من 

القواني���ن الجدلي���ة اأو الخافي���ة هي 
والتظاه���ر  التعبي���ر  حري���ة  قواني���ن 
المعلوماتي���ة،  جرائ���م  ال�شلم���ي، 
والحق���وق التقاعدي���ة للمتوفي���ن م���ن 
ذوي المهن ال�شحية والطبية، اإ�شافة 

اإلى بع�س التفاقيات".

الم�ازنة والمحكمة 
االتحادية

واتف���ق المجتمعون، بح�ش���ب رئي�س 
عل���ى  البرلماني���ة،  الرافدي���ن  كتل���ة 
من���ح الأط���راف المختلف���ة على بع�س 
فر�ش���ة  الموازن���ة  قان���ون  فق���رات 
الأ�شب���وع  بنهاي���ة  �شتنته���ي  اأخ���رى 

المقب���ل، وبعك�شه �شي�شط���ر البرلمان 
اإل���ى تمري���ر القان���ون بمب���داأ الأغلبية 
بي���ن  بالتواف���ق  ولي����س  ال�شيا�شي���ة 

القوى والمكونات.
وي�شي���ر كنا اإلى اأن "القوى المجتمعة 
اتفق���ت عل���ى عر����س تعدي���ل قان���ون 
المحكم���ة التحادي���ة المر�شل من قبل 
رئا�ش���ة الجمهوري���ة عل���ى الت�شويت 
م���ع الموازنة التحادي���ة"، معتبرا ان 
القوانين  اهم  م���ن  القانونين  "هذين 
الت���ي يتطل���ب تمريره���ا ف���ي الوق���ت 

الحالي".
وتقترح م�ش���ودة رئا�ش���ة الجمهورية 
المر�شل���ة الى البرلم���ان اإجراء تعديل 

على المادة المعنية باختيار الأع�شاء 
المحكم���ة  بي���ن  بالتع���اون  الب���دلء 
التحادي���ة ومجل�س الق�ش���اء الأعلى، 
وبالتن�شيق م���ع مجل�س ق�ش���اء اإقليم 

كرد�شتان.
وق�ش���ت المحكم���ة التحادي���ة العلي���ا 
بعدم د�شتورية المادة )3( من قانونها 
رق���م )30( ل�شن���ة 2005 الت���ي تخول 
مجل����س الق�ش���اء �شاحي���ة تر�شي���ح 
رئي�س واأع�شاء المحكمة، مطالبة من 
مجل�س الن���واب بت�شريع م���ادة بديلة 

تتفق مع اأحكام الد�شتور.
ومن���ذ عدة اأ�شه���ر اأ�شبح���ت المحكمة 
التحادي���ة معطلة، وغير ق���ادرة على 
عقد جل�شاتها بعد اإحالة احد اأع�شائها 
على التقاعد، ووفاة اآخر مما اثر على 
ن�ش���اب المحكم���ة التحادي���ة العلي���ا، 
مخت�ش���ة  هيئ���ة  اأعل���ى  تعتب���ر  الت���ي 
بالف�شل في النزاع���ات القانونية بين 
ال�شلط���ات العراقي���ة والت�شديق على 

نتائج النتخابات.
ذك���ر  اأم����س،  ي���وم  اجتم���اع  وخ���ال 
النائب الثاني لرئي�س البرلمان ب�شير 
حداد، في بي���ان تلقت )المدى( ن�شخة 
من���ه اأن "م�ش���روع قان���ون الموازن���ة 
المهم���ة  القواني���ن  م���ن  التحادي���ة 
واإج���راء التعدي���ات علي���ه يج���ب اأن 
يكون وف���ق الد�شتور، واإقراره ب�شكل 
من�شف وعادل يخدم م�شلحة ال�شعب 

بكل مكوناته".
رئا�ش���ة  "هيئ���ة  اأن  اإل���ى  لف���ت  كم���ا 
المجل����س �شتحاور الكت���ل ال�شيا�شية 
لعر����س  القادم���ة  الأي���ام  خ���ال 
المقترح���ات والتعدي���ات عل���ى مواد 
ون�شو����س قانون الموازن���ة للم�شي 
في الإج���راءات الت�شريعي���ة"، مطالبا 
ب�"ت�شلي���م  النيابي���ة  المالي���ة  اللجن���ة 
الن�شخ���ة الأخي���رة من الموازن���ة اإلى 
جميع الكت���ل النيابية لاإط���اع عليها 
قب���ل تحديد موعد الت�شويت واإقراره 

في الجل�شات القادمة".

معطاًل  م�سروعًا   37
اأكثر من ن�سفها ينتظر 
االقرار

الربملان ميهل الكتل: الت�صويت على قانوين املوازنة 
واملحكمة االحتادية يف جل�صة واحدة

نائب رئي�ش جمل�ش النواب: قانون "حمكمة داع�ش" يخ�صع لتعديالت اللجنة القانونية
�سك�ى من اكتظاظ �سج�ن ن�ساء التنظيم: اأو�ساع 550 امراأة و286 طفاًل كارثية

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب

منح  على  ال�سيا�سية  الكتل  روؤ�ساء  مع  عقدته  اجتماع  خالل  الن�اب  مجل�س  رئا�سة  اتفقت 
االأ�سب�ع  نهاية  تنتهي  اأخيرة  فر�سة  االتحادية  الم�ازنة  قان�ن  على  المختلفة  االأطراف 
دون  النيابية  باالأغلبية  القان�ن  م�سروع  على  بالت�س�يت  مهددة  خالفاتهم،  لحل  المقبل 

مبداأ الت�افق ال�سيا�سي.

 بغداد/ محمد �سباح

 بغداد/ المدى

ا�شتقب���ل رئي�س اأركان الجي����س الفريق اأول قوات خا�شة الركن عبد الأمير 
ر�شيد ي���ار الله في مقر وزارة الدفاع، رئي�س هيئ���ة الأركان العامة للقوات 
الم�شلح���ة ال�شعودية الفري���ق اأول الطيار الركن فيا����س بن حامد الرويلي 

والوفد المرافق له، وبح�شور كبار �شباط وزارة الدفاع.
وعق���د رئي�س اأركان الجي�س، مع نظيره اجتماعًا مو�شعًا جرى خاله بحث 
اآفاق التع���اون والتن�شيق بين البلدين في المج���ال الع�شكري، ح�شب بيان 

�شادر عن وزارة الدفاع العراقية، تلقت )المدى( ن�شخة منه.
واأ�شاف البيان اأن "رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات الم�شلحة ال�شعودية 
اأ�ش���اد بق���درات الجي�س العراق���ي وبالت�شحيات والبط���ولت الكبيرة التي 

قدمها من اأجل المحافظة على اأمن و�شامة العراق والمنطقة".
 بعده���ا ا�شتقبل وزير الدفاع جمعة عناد �شع���دون في مكتبه بمقر الوزارة 
رئي�س هيئ���ة الأركان العامة للقوات الم�شلح���ة ال�شعودية والوفد المرافق 
له، وج���رى خال اللقاء بح���ث العاقات الثنائية بي���ن البلدين في مختلف 
المج���الت. يذكر اأن وكال���ة "اأ�شو�شييتد بر�س" الأميركي���ة، نقلت قبل اأيام 
قليل���ة عن م�شوؤولين لم ت�شمهم اأن طائ���رات محملة بمتفجرات انطلقت من 
الع���راق لمهاجم���ة الق�شر الملكي ال�شع���ودي في الريا�س ف���ي �شهر كانون 

الثاني الما�شي.
ونقل���ت الوكال���ة عن م�ش���وؤول ب���ارز ، قول���ه اإن "طائرات م�شي���رة مفخخة 
ا�شتهدف���ت الق�شر الملكي ال�شعودي في الريا�س، ال�شهر الما�شي، انطلقت 

من داخل العراق".
واأو�ش���ح الم�ش���وؤول، الذي طلب عدم ذكر ا�شم���ه، اأن "ف�شيا غير معروف 
ن�شبي���ا تدعم���ه اإي���ران في الع���راق، اأطل���ق 3 طائ���رات م�شيرة م���ن مناطق 
عل���ى الحدود العراقي���ة ال�شعودية، والتي ا�شطدم���ت بالمجمع الملكي في 

الريا�س يوم 23 كانون الثاني الما�شي" على حد قوله.
وك�ش���ف الم�شوؤول للوكالة، اأن "اأجزاء الطائ���رات الم�شيرة اأتت من اإيران 
وتم تجميعها في العراق قبل اإطاقها من هناك"، اإل اأنه لم يك�شف عن مكان 
اإط���اق الطائ���رات الم�شيرة ف���ي المنطق���ة الحدودية، ولم يق���دم مزيدا من 

التفا�شيل حول المجموعة التي اأعلنت م�شوؤوليتها عن الهجوم.
وف���ي ال�شياق، نقلت "اأ�شو�شييتد بر����س" عن م�شوؤول اأميركي، طلب اأي�شا 
ع���دم الك�شف عن هويت���ه، قوله اإن وا�شنطن "تعتق���د اأن الهجوم على ق�شر 
اليمام���ة في 23 كانون الثاني، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يو�شح 

كيف تو�شلت الوليات المتحدة اإلى هذا ال�شتنتاج.
واأ�ش���ار م�ش���وؤول عراق���ي ا�شت���رط ع���دم ذك���ر ا�شم���ه، اإل���ى اأن المعلومات 
ال�شتخباراتية الأميركية، تم���ت م�شاركتها مع الحكومة العراقية، بح�شب 

الوكالة.

بعد ملف "ق�صف اليمامة".. 
رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�صعودي 

يزور العراق

ن�ساء داع�س يف احدى املعتقالت.. ار�سيف
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 ترجمة/ حامد احمد
       

م���ن بي���ن الذين ينتظ���رون ق���دوم الباب���ا فران�شي�س 
ال���ى العراق في زيارت���ه التي تبداأ م���ن 5 الى 8 اآذار 
الجاري، راهب���ات دير االم الطاه���رة الدومينيكيات 
للقدي�ش���ة كاترين���ة ال�شرياني���ة ف���ي بلدة ق���رة قو�س 
ب�شه���ل نينوى، وهي المنطقة الت���ي ما تزال تخ�شع 
لجهود اع���ادة اعمار بعد ان اجتاحه���ا تنظيم داع�س 

منذ ما يقارب من �شتة اأعوام .
الراهب���ة لم���ا ُخدر، ذك���رت كي���ف تلق���وا تحذيرا من 
اقتراب م�شلحي داع����س منهم في منت�شف ليل 3 اآب 
2014 وهربوا من دار الرهبنة في المو�شل مبا�شرة 

في ذلك الوقت .
 وج���دت مجموع���ة الراهب���ات ه���ذه م���اذا اآمنا قرب 
اربي���ل ف���ي اقلي���م كرد�شت���ان، ولكنهن ل���م يتمكن من 

العودة لدارهن لمدة عامين .
وقال���ت خ���در لموق���ع نا�شن���ال كاثولي���ك ريبورت���ر 
االخب���اري االأميرك���ي: "نري���د ان يع���رف العالم ماذا 
فعل داع�س بنا، وكي���ف عانينا خال هذه ال�شنوات. 
خال  فترة زمنية محددة ركز االعام على العراق ثم 
وب�ش���كل مفاجئ ن�شونا ." وا�شاف���ت بقولها "زيارة 
الباب���ا �شتجعل انظار العال���م تتجه الينا مرة اخرى، 
عل���ى ق�شتن���ا و�شراعنا من اج���ل البق���اء. اتوقع ان 
ينق���ل فران�شي�س مع���ه ر�شالة �ش���ام وتعاي�س. نحن 

على ثقة بان زيارته �شتجلب توازنا لبلدنا ."
الراهب���ات الدومينكي���ات ولدن وع�شن ف���ي بلدة قرة 
قو����س، وهي منطق���ة تاأوي اأح���د اق���دم المجتمعات 
الم�شيحي���ة ف���ي ال�ش���رق االو�ش���ط. وقالت ان���ه قبل 
الغ���زو االميرك���ي للع���راق ع���ام 2003 كان بامكانها 
التجول في كل انحاء العراق بحرية بدون اأي خوف 
من كونه���ا م�شيحية. وتقول ان هذا ال�شيء تغير مع 
ظه���ور تنظيم داع�س الذي �شيط���ر على المو�شل في 

حزيران 2014 ومار�س حكما دمويا .
وتق���ول خ���در ان���ه بع���د عودتها ال���ى المو�ش���ل عام 
2016 م���ع اخواته���ا الراهبات بعد تحري���ر المنطقة 
م���ن داع����س، ف���ان م���ا �شاه���دوه ال يمك���ن ت�ش���وره. 
دار الرهبن���ة التاب���ع له���ن كان ق���د ت���م اقتحام���ه وان 
مقتنياتهن وما يتعل���ق بتاريخهن وحياتهن وجدوه 

مبعثرا على االر�س وفي ال�شوارع .
كني�ش���ة الطاهرة، التي تعتبر اكبر كني�شة كاثوليكية 
�شرياني���ة في ال�ش���رق االو�ش���ط، كانت ق���د تعر�شت 
للنه���ب والحرق، وتم تحويل ال�شاح���ة المحيطة بها 
ال���ى مي���دان رماية . وفق���ا لبرنامج الزي���ارة فانه من 

المق���رر في 7 اآذار ان يزور الباب���ا فران�شي�س كل من 
اربي���ل والمو�شل وبل���دة قرة قو����س. حيث �شتكون 
محطت���ه دير الطاهرة ومن المتوقع ان يوجه خطابا 

لل�شكان المحليين هناك .
واأثنت الراهب���ة خدر على الم�شاع���دات المالية التي 
قدمه���ا الفاتي���كان له���م للمبا�ش���رة باع���ادة االعمار . 
وا�شافت الراهبة بقولها "النا�س هنا فقدوا كل �شيء 
كان���وا يمتلكوه وبدون تل���ك الم�شاعدة لما تمكنا من 
الع���ودة، واالن وم���ع قدوم قدا�شته للع���راق نريد ان 

ن�شكره لما فعله من اأجلنا ."
وفي ا�شارتها الى ان كثيرا من الم�شيحيين قد قرروا 
مغ���ادرة الب���اد ب�شبب الدم���ار الذي احدث���ه داع�س، 
ذك���رت خدر بان زيارة البابا �شتكون بمثابة ت�شجيع 

لهم للبقاء في اأر�س الوطن .
تقدي���رات لجن���ة اعادة اعم���ار نينوى ت�شي���ر الى ان 
ن�ش���ف العوائ���ل الم�شيحي���ة تقريبا الت���ي هربت من 

بلدة قرة قو�س قد عادت اإليها االن .
وقال���ت الراهب���ة خ���در ان اهال���ي بل���دة ق���رة قو����س 
متلهف���ون لقدوم الباب���ا. واأو�شح���ت بقولها "جميع 
بالترتيب���ات  من�شغل���ة  هن���ا  الم�شيحي���ة  الطائف���ة 
واال�شتعدادات لزيارة البابا من الناحيتين الروحية 
والمادي���ة، منذ فت���رة طويلة ونح���ن بانتظار زيارته 

لنا، ونريد االن ان ن�شكره الهتمامه بنا."
وعل���ى الرغم م���ن العم���ل الم�شني، فان دي���ر كني�شة 
الطاهرة ما يزال مغلقا. اعمال اعادة االعمار ماتزال 
جاري���ة ب�شب���ب ال�شرر الكبي���ر في الموق���ع، النيران 
الت���ي ا�شرمه���ا داع����س ف���ي الدي���ر ت�شبب���ت بت�شدع 
االعم���دة الرخامي���ة ال���� 22 ودم���روا اي�ش���ا المذب���ح 
والم�شل���ى وملوؤوا جدران الكني�ش���ة بعبارات اإهانة 

للم�شيحية .
وقالت خدر "ناأمل ان تكون كني�شتنا الطاهرة جاهزة 
الع���ادة افتتاحه���ا في وق���ت مجيء الباب���ا ليراها في 
كام���ل رونقها، �شيكون هذا حدث���ا مهما جدا بالن�شبة 
لن���ا"، م�شي���رة ال���ى ان كني�ش���ة الطاهرة ه���ي لي�شت 
مجرد كني�شة بل هي رم���ز توحد الطائفة الم�شيحية 
ورم���ز هويتها. وقال���ت ان داع�س دم���ر بلدتنا ونهب 
اماكن���ا ولكنه ل���م ي�شتطع �شرقة اأملن���ا. وذكرت بان 
طائفته���ا ق���ررت افتت���اح مدر�ش���ة جدي���دة و�شتكون 

مفتوحة لاأطفال الم�شيحيين والم�شلمين .
وا�شاف���ت الراهب���ة بقوله���ا "قررن���ا ان نطل���ق عل���ى 
المدر�ش���ة ا�شم الطاهرة مثل ا�ش���م كني�شتنا. وعندما 
ياأت���ي الباب���ا فران�شي����س �شاأدع���وه لروؤي���ة المدر�شة 

وابين له كيف حولنا م�شورته الى حقيقة ."

 بغداد/ فرا�س عدنان

ويق���ول المتح���دث الر�شم���ي لل���وزارة �شيف 
الب���در، في حديث اإلى )المدى(، اإن "الوزارة 
تلقت اأولى وجبات اللقاح من ال�شين البالغة 
األ���ف جرع���ة، وق���د با�ش���رت بتح�شي���ن   50

المواطنين منذ �شباح االأم�س".
وتاب���ع الب���در، اأن���ه "ف���ي المرحل���ة المقبل���ة 
�شنح�شل عل���ى وجبات اأخرى من التعاقدات 
ال�شينية"، مبينًا اأن "اأياما قليلة تف�شلنا عن 
و�ش���ول 16 مليون جرعة بنحو متتابع التي 
تعاقدنا عليها م���ن التحالف الدولي للقاحات 
المعروف ب� )كوفاك�س( في اأيلول الما�شي".

ق���د  المالي���ة  "االلتزام���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
و�شل���ت اإل���ى الجه���ات المعني���ة م���ن خ���ال 
البن���ك المركزي البالغة اأكثر من 169 مليون 

دوالر".
واأو�ش���ح الب���در، اأن "الع���راق اأق���ّر ر�شمي���ًا 
لغاي���ة االآن ثاث���ة لقاحات وهي م���ن �شركات 
فاي���زر االأميركي���ة- االألماني���ة، وا�شترازنيكا 

البريطانية، و�شينوفارم ال�شينية".
وفيم���ا تحدث ع���ن "اعتماد للقاح���ات اأخرى 
�شوف يح�شل خ���ال االأيام المقبل���ة"، ا�شار 
اإل���ى وج���ود "توا�شل مع جمي���ع الدول التي 
طّورت لقاح���ات وعاجات م�شادة لفايرو�س 
وكوري���ا  والهن���د،  رو�شي���ا،  مث���ل  كورون���ا، 

الجنوبية".
واأكد الب���در، اأن "الوزارة هي الجهة المعنية 
بالتعاق���د وال يوج���د هناك و�شط���اء، بل اإننا 
نعتم���د عل���ى ال�شرك���ة العام���ة المعروف���ة ب���� 

)كيماديا(".
وبّين، اأن "مجل�س الوزراء خول في اجتماع 
�شاب���ق وزارة ال�شح���ة بالتعاق���د م���ع �شركة 

�شينوفارم ال�شينية".
واأورد الب���در، اأن "اتفاقًا اأوليًا تم توقيعه مع 
�شرك���ة فاي���زر بمجرد اإعانها نج���اح لقاحها، 
وق���د هياأنا جمي���ع الم�شتلزم���ات اللوج�شتية 
ال�شتقبال الجرعات مث���ل الثاجات الخا�شة 
الت���ي ت���م توفيرها م���ن اأف�ش���ل المنا�شئ في 

جمي���ع المحافظ���ات". ويوا�ش���ل المتح���دث 
"الع���راق حج���ز  اأن  با�ش���م وزارة ال�شح���ة، 
مليون���ًا و525 األف جرعة من لق���اح فايزر"، 
موؤك���دًا اأن "ال�شرك���ة فاجاأتن���ا بطلب ح�شانة 
قانوني���ة من اأي���ة تبعات م�شتقبلي���ة في حال 
ح�ش���ول م�شاعف���ات"، وزاد اأن "هذا يحتاج 
اإل���ى ت�شريع من مجل����س النواب ويخرج عن 

�شاحية وزير ال�شحة والحكومة".
واأردف، اأن "ا�شتطاع���ات الجه���ات الدولية 
ممثل���ة بالبنك الدولي، اأثبتت اأن ن�شبة كبيرة 
من النا�س يرغبون في الح�شول على اللقاح 

الم�شاد لكورونا".
اأم���ا عن وج���ود غي���ر المتاأكدين م���ن فعاليته 
كل  ف���ي  طبيع���ي  "اأم���ر  اأن���ه  الب���در،  ي���رى 
المجتمعات، ولدينا حمل���ة تثقيفية �شاركتنا 
فيه���ا و�شائ���ل االإع���ام ب���داأت بالفع���ل لرف���ع 
المخ���اوف والهواج�س من خ���ال االإجابات 

العلمية على اأي �شوؤال اأو ا�شتف�شار".
وم�ش���ى البدر، اإل���ى "تحديد اأكث���ر من 600 

مرك���ز و60 م�شت�شف���ى لتطعي���م المواطني���ن 
"اللقاح���ات  اأن  مبين���ًا  كورون���ا"،  بلق���اح 

موجودة في مراكز التلقيح".
م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�ش���و لجن���ة ال�شح���ة في 
مجل����س الن���واب ح�شن خاطي ف���ي ت�شريح 
اإل���ى )الم���دى(، اأن "اجتماع���ًا ت���م عق���ده قبل 
يومي���ن م���ع وزارة ال�شح���ة؛ لاط���اع على 
عمله���ا وخطواتها من خ���ال اللجنة العلمية 
الم�شكل���ة التي اأقرت لغاي���ة االآن ثاثة اأنواع 

من اللقاحات الم�شادة لكورونا".
وتاب���ع خاط���ي، اأن "الع���راق تلق���ى الدفعة 
االأولى من اللقاح ال�شيني )�شينوفارم(، وقد 
با�شر فعليًا باإج���راءات التح�شين، في بغداد 

وبقية المحافظات".
"لق���اح ا�شترازين���كا  اأن  واأو�ش���ح خاط���ي، 
البريطاني �شوف ي�شل اإلى العراق بعد نحو 
اأ�شب���وع م���ن خال مرف���ق )كوفاك����س( وهو 
االتح���اد الدولي للقاحات، و�شيكون الت�شليم 
عل���ى �شكل دفع���ات حي���ث �شت�ش���م اأول دفعة 

اأكثر من مليوني جرعة".
وزاد، اأن "الع���راق اأج���رى اتفاقات اأولية مع 
)فاي���زر(، وق���د و�شلنا اإل���ى مرحل���ة التعاقد 
النهائ���ي لك���ن ال�شرك���ة طالب���ت م���ن خ���ال 
االجتماعات التفاو�شية ب�شن قانون مجابهة 
جائحة كورونا، اأ�شوة بالدول االأخرى التي 
تعاق���دت معه���ا، ولم تكت���ف بوثيق���ة توقعها 

الحكومة".
وانته���ى خاط���ي، اإلى اأن "مجل����س الوزراء 
�شّوت على م�ش���روع قانون مجابهة كورونا 
وقام باإحالته لنا، و�شنعمل على مناق�شته من 
خ���ال القراءتي���ن االأولى والثاني���ة والبحث 
في ت�شريع���ه ومعرفة مدى الحاجة الحقيقية 
له مع وج���ود اإمكانية للح�ش���ول على اللقاح 

من �شركتي �شينوفارم وا�شترازينكا".
ي�ش���ار اإل���ى اأن الموق���ف الوبائ���ي لفايرو�س 
كورونا قد �شهد تطورًا جديدًا اأم�س الثاثاء 
بت�شجيل 4690 اإ�شابة، و3517 حالة �شفاء، 

و30 حالة وفاة.

 بغداد/ تميم الح�سن

ام���ا بابل فقد اجل���ت تظاهرات وا�شعة 
و�شف���ت ب�"العا�شف���ة" بانتظار وعود 
جدي���دة، فيما النا�شري���ة تترقب ا�شما 
بديا ع���ن ناظم الوائلي، الذي ا�شتقال 

ال�شهر الما�شي.
ومن���ذ توق���ف تظاه���رات ت�شرين عقب 
تف�شي وباء "كورونا" في اآذار 2020، 
نقلت بع�س المحافظات االحتجاجات 
بتغيي���ر  وطالب���ت  الداخ���ل،  ال���ى 

الم�شوؤولين.
المحافظي���ن  عل���ى  تح���رك  اي  لك���ن 
ا�شطدم بالقوى ال�شيا�شية التي تعتبر 

هذا المن�شب احد اهم اذرعها هناك.
لذل���ك ت�ش���ري ا�شاع���ات ف���ي وا�ش���ط - 

الت���ي �شه���دت اول االحتجاج���ات على 
المحافظي���ن- بان ع���دم اقالة الكاظمي 
للمحافظ محمد المياحي، هو الرتباط 

الطرفين بحزب �شيا�شي.
وف���ي �شباط الما�شي، قتل متظاهر في 
وا�ش���ط ف���ي تظاه���رات تطال���ب باقالة 
المياح���ي، ال���ذي ت�شرب���ت معلوم���ات 

حول ان�شقاقه عن تيار الحكمة.

اإيقاف االحتجاجات
ا�ش���م  وه���و  غ���ازي،  ح���ارث  ويق���ول 
م�شتع���ار لنا�ش���ط ف���ي الك���وت )مرك���ز 
"المتظاهري���ن  ان  وا�ش���ط(  محافظ���ة 
اوقفوا االحتجاجات ب�شكل موؤقت بعد 
تحويل �شاحي���ات المياحي ل�شخ�س 

اآخر".
وكان المتظاهرون قد وعدوا بت�شعيد 
الموقف بعد مقتل فوؤاد الماجدي، على 

يد قوات امنية  بح�شب �شهود عيان.
اي���ام  بع���د  المحتج���ون  وا�شتط���اع 
الح�ش���ول عل���ى تعه���دات مكتوبة بيد 
الكاظم���ي، اأبرزها ا�شت���ام نبيل �شمه، 
معاون المحاف���ظ الجانب الخدمي في 
وا�شط. و�شمه هو �شقي���ق المو�شيقار 
�شم���ه،  ن�شي���ر  المع���روف  العراق���ي 
وا�شع���ة  �شعبي���ة  لديهم���ا  واالثن���ان 

ومقبولية لدى �شكان المحافظة.
ع���دم  ف�ش���ل  ال���ذي  غ���ازي  وي�شي���ف 
ن�ش���ر ا�شمه ال�شريح ل���دواع امنية في 
حدي���ث ل�)المدى(: "لكن �شيبقى محمد 
المياحي بمن�شب المحافظ، الن هناك 
�شك���وكا بان قربه م���ن الكاظمي يمنعه 

من عقابه".
"ح���زب  ي�شم���ى  حزب���ا  ان  وي�ش���اع 
المرحل���ة" يعده الكاظم���ي االآن للفترة 
المقبلة، وان محمد المياحي ع�شو في 

هذا الحزب.
ووفق ذلك �شيكون لوا�شط محافظان، 
فيم���ا كان عبا�س العطاف���ي النائب عن 
"هن���اك  وا�ش���ط ق���ال ل�)الم���دى( ب���ان 
اج���ازة  المياح���ي  لمن���ح  اقتراح���ات 

مفتوحة" لتهدئة ال�شارع.
ان  غ���ازي  ح���ارث  النا�ش���ط  ويق���ول 
"المياح���ي اختف���ى ع���ن ال�شورة بعد 

اع���ان ا�شابت���ه بفايرو����س كورونا"، 
فيما كان يدير من�شبه من ق�شاء الحي، 

جنوب الكوت، قريبا من ع�شيرته.
اتف���ق  الكاظم���ي،  تعه���دات  وبع���د 
الت�شعي���د  وق���ف  عل���ى  المحتج���ون 
وقام���ت عوائ���ل ال�شهداء بفت���ح مبنى 
المحافظ���ة المغل���ق م���ن ت�شرين االول 

.2020
وينتظر المحتجون نتائج اعمال �شمه 
)المحاف���ظ البدي���ل(، واال �شيع���ودون 
الى ت�شعيد او�شع ي�شمل غلق �شوارع 

ودوائر حكومية اكثر.

عا�سفة بابل
وبنف�س الطريقة، يتوعد المتظاهرون 
ف���ي الحلة، جن���وب بغ���داد، ب�"عا�شفة 
باب���ل" اذا ل���م تحق���ق الحكوم���ة ثاثة 
مطالب، اأبرزها اقال���ة المحافظ ح�شن 

منديل.
ويقول �شرغام ماجد وهو نا�شط بارز 
في باب���ل في ات�ش���ال مع )الم���دى( ان 
"عم���ار الحكيم- زعي���م تيار الحكمة- 
ي�شغ���ط عل���ى رئي����س ال���وزراء لمن���ع 

تغيير المحافظ".
وينتم���ي ح�ش���ن مندي���ل ال���ذي يدي���ر 
محافظ���ة باب���ل بالوكالة من���ذ اكثر من 

عام الى تيار الحكمة.
وي�شي���ف ماجد: "من���ذ 3 ا�شهر وعدنا 
الكاظم���ي بتغيي���ر المحاف���ظ، ث���م عاد 
لمن���ع  ي�شغ���ط  الحكي���م  ان  ليق���ول 

تغيره".
وقدم النا�شطون في بابل ثاثة ا�شماء 
بديلة، لواء ع�شك���ري متقاعد، وا�شتاذ 

جامعي، واآخر قا�شي.
ويتابع النا�ش���ط البابلي: "ا�شافة الى 
اقالة المحافظ، نريد التحقيق بق�شايا 
الف�ش���اد، وتنفيذ م�شروع مجاري بابل 

الكبير المتوقف منذ عام".
وي�شي���ر �شرغام ماجد ال���ى ان "مئات 

الملفات حول ق�شايا ف�شاد في ال�شحة 
والبلديات �شلمت ال���ى الق�شاء"، فيما 
"تت�شارع االحزاب على العموالت في 

م�شروع المجاري".
وخاف ذلك يه���دد النا�شطون في بابل 
بت�شعي���د "ل���م ت�شه���ده االحتجاج���ات 
ف���ي  حت���ى  او  بغ���داد  ال�شابق���ة" ف���ي 

النا�شرية. ح�شب و�شف ماجد.

قبل و�سول البابا
النا�شري���ة ه���ي االخ���رى تتوقع عودة 
�شاع���ات  قب���ل  لاحتجاج���ات  او�ش���ع 
م���ن نهاي���ة مهل���ة ال����72 الت���ي منحه���ا 

ال�شتب���دال  للحكوم���ة  المحتج���ون 
م�شوؤولين محليي���ن ومحا�شبة قيادات 
امني���ة. ويق���ول م�شطف���ى النا�شري، 
وه���و ا�ش���م م�شتعار اي�ش���ا لنا�شط في 
النا�شري���ة، تح���دث ف���ي ات�ش���ال م���ع 
)الم���دى(: "هناك 4 ا�شم���اء مطروحة 
ل�شغ���ل من�شب محاف���ظ ذي قار، بينهم 

نا�شطون بارزون في المحافظة".
ونهاية �شب���اط الما�شي، ق���دم محافظ 
ذي ق���ار ناظ���م الوائل���ي، ا�شتقالته من 
من�شب���ه اإلى رئي�س ال���وزراء م�شطفى 
الكاظمي على خلفية االحتجاجات في 
النا�شرية، وكلف عب���د الغني اال�شدي 

ب�شكل موؤقت.
واأمه���ل المحتج���ون ف���ي ذي ق���ار، م���ا 
�شموه���ا "الحكوم���ة الع�شكرية" ثاثة 
اي���ام )انته���ت م�ش���اء ام����س( لتعلي���ق 
االحتجاج���ات، بعد مقت���ل 6 ا�شخا�س 

وع�شرات الم�شابين.
وي�شي���ف النا�شري: "عل���ى الحكومة 
ان تك���ون ذكي���ة وت�ش���رع ف���ي اختي���ار 
بدي���ل للوائل���ي رغم وج���ود �شغط من 

القوى ال�شيا�شية".
تحالف���ي  ان  ت�شريب���ات  وبح�ش���ب 
�شائ���رون والفت���ح يعمان عل���ى تقديم 
�شخ�شي���ات لمن�ش���ب المحاف���ظ تكون 

قريبة من الفريقين.
"ا�شتم���رار  م���ن  النا�ش���ري  ويح���ذر 
الحكومة الع�شكرية النها غير مرغوبة 
في ال�شارع وقد تعطي اوامر ع�شكرية 

بالقتل النها جهة امنية".
وكان رئي�س الوزراء، كلف عبد الغني 
االأ�ش���دي، بمن�ش���ب محاف���ظ ذي ق���ار، 
بداًل من الوائلي، ووجه بت�شكيل لجنة 
للتحقي���ق في االأحداث واإن�شاء مجل�س 
ا�شت�شاري م���ن ال�شخ�شيات المرموقة 
ف���ي ذي قار ترتبط به مبا�شرة لمتابعة 

اإعمار المحافظة.
تنتظ���ر  فيم���ا  االح���داث  تل���ك  وتاأت���ي 
النا�شري���ة زي���ارة ه���ي االول���ى لباب���ا 
الفاتيكان، لذا يق���ول النا�شري: "امام 
الحكوم���ة وق���ت ق�شير لح���ل الم�شاكل 
واال �شتع���ود االحتجاج���ات ال�شلمي���ة 

ب�شكل او�شع و�شتغلق الدوائر".

 حـزب �سيـا�سـي مينـع �إقـالـة حكومـة بـابـل 
و�لنا�سرية تنتظر وعود �لكاظمي 

حمافظان للكوت اأحدهما 
�سقيق مو�سيقار معروف 
واالآخر م�ساب بـ"كورونا"

ن�سف �لنازحني من بلدة قرة قو�ش عادو� 
�إليها قبل زيارة �لبابا

تلقت ثالث محافظات 
تعي�س منذ ا�سهر على 
�سفيح �ساخن، وعودا 
من الحكومة باوقات 

متقاربة لحل ازمة 
المحافظين والخدمات.

وتمكنت وا�سط من 
انتزاع اول حل ب�سحب 

بع�س �سالحيات 
المحافظ محمد 

المياحي، الذي يعاني 
من ا�سابة بفايرو�س 

"كورونا".

راهبات: اأنظار العالم �ستعود اإلينا مجدداً

�للقــاح �إر�ســال  قبــل  �مل�ساعفــات  مــن  قانونيــة"  "ح�سانــة  تطلــب  فايــزر 

جانب من التظاهرات التي �شهدتها النا�شرية.. ار�شيف

العراق يبا�سر التح�سين بـ "�سينوفارم" وينتظر "ا�سترازينكا" االأ�سبوع المقبل

فرقة جوالة للتوعية بفايرو�س كورونا.. عد�شة حممود روؤوف

بداأ العراق فعليًا باإجراءات التح�سين من فايرو�س كورونا، با�ستعمال لقاح �سينوفارم ال�سيني، فيما ينتظر 
الوجبة االأولى من لقاح ا�سترازينكا البريطاني عبر بوابة )كوفاك�س( المتوقع و�سولها خالل اأ�سبوع.

واأكــدت وزارة ال�سحة والبيئة اأن التعاقدات تجريها بنحو مبا�سر دون اللجوء اإلى الو�سطاء، م�سددة على اأن 
التحويــالت المالية قــد اأنجزت لما تم االتفاق عليــه، الفتة اإلى اأن تلقي لقاح فايــزر متوقف على ت�سريع 

قانون من مجل�س النواب.
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�إع��������������ان��������������ات

م / �إعـــــالن
مناق�سة ��ستري�دية

 R001 1/ م/ د ي � / 2021 جتهيز )500 طن حديد كهربائي ملعامل �ملحوالت( عر�ض 970 ملم بالرقم �لرمزي 
وح�سب �ملو��سفات �لفنية وقائمة جدول �لت�سليم.  

)معلنة للمرة �الأوىل(    تاريخ �لغلق )2021/4/5( 
يس��ر )وزارة الصناعة واملعادن / ش��ركة ديالى العامة( بدعوة 
مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي عطاءاتهم 
مبوجب الوثائق القياس��ية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء 

مع مالحظة ما يأتي: 
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على 
معلومات إضافية االتصال )شركة ديالى العامة( وعبر البريد 
االلكترون��ي )www.dialacompany.com( وكم��ا موضح��ة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي: 
أ- الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي )1400000( دوالر 
أمريك��ي )فقط مليون واربعمائة أل��ف دوالر ال غيرها( واصل 

CIP مخازن شركة ديالى العامة. 
ب- الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي )1375000( دوالر 
أمريكي )فقط مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون ألف دوالر 

ال غيرها( واصل CIF ميناء أم قصر
ج- مق��دار مبل��غ التأمينات األولية للمناقص��ة هو )28000( 
دوالر أمريك��ي )فقط ثمانية وعش��رون أل��ف دوالر( واملطلوب 

تقدميها مع العطاء.
د- ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة ه��و )200000( دينار 
عراق��ي )فقط مائتان ألف دينار عراق��ي( غير قابل للرد إال في 
حالة إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق 

فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
ه�- على مقدم العطاء ان يس��تخدم من��وذج صيغة العطاء 
املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب أن يتم تعبئة 
النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل 

كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة. 

* مالحظة: تعفى الش��ركات األجنبي��ة الرصينة التي ليس 
لديها فرع او متثيل رس��مي او وكيل جتاري مسجل في العراق 

من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

* ف��ي حالة كانت طريقة الدفع )نقداً( فيتم الدفع ب� )الدينار 
العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حسب نشرة البنك املركزي 

العراقي ليوم إطالق املستحقات للمواد اجملهزة. 
* تقدمي تعهد خطي في القس��م القانوني لش��ركتنا بعدم 
التعام��ل م��ع الكيان الصهيوني واملؤسس��ات والش��ركات 

التابعة لها.
2- متطلب��ات التأهي��ل املطلوب��ة : )كم��ا مبينة ف��ي وثائق 

العطاء(.
3- يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديالى 
العامة / طريق بغ��داد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( 
وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الس��اعة الثانية 
ظهراً من تاريخ غل��ق املناقصة في 5/ 2021/4 وان العطاءات 
املتأخ��رة س��وف ترفض وس��يتم فت��ح العط��اءات بحضور 
مقدم��ي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )مقر ش��ركتنا / غرفة جلنة فتح العروض( في الس��اعة 
التاس��عة صباحاً لي��وم 2021/4/6 وفي حال��ة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو 
آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .

�ملهند�ض عبد �ل�ستار خملف عليوي
معاون �ملدير �لعام / وكالة 

جمهورية �لعر�ق / وز�رة �لد�خلية 
مديرية �الأحو�ل �ملدنية و�جلو�ز�ت و�الإقامة

مديرية �أحو�ل بغد�د / �لر�سافة
ق�سم �سوؤون �أحو�ل بغد�د / �لر�سافة 

�إعــــالن
قدم املواطن )علي قاس��م جبر( تبديل اسم وجعله 
)ايليا( بدالً من )علي( من لديه اعتراض مراجعة هذه 
املديرية خالل )15( خمس��ة عش��ر يوم��اً من تاريخ 
النشر وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اس��تناداً إلى أحكام املادة )22( م��ن قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل على ان يكون 

النشر باسم مدير اجلنسية احملترم.. مع التقدير 

�للو�ء ريا�ض جندي �لكعبي 
�ملدير �لعام / وكالة 

جمهورية �لعر�ق / وز�رة �لد�خلية 
مديرية �الأحو�ل �ملدنية و�جلو�ز�ت و�الإقامة

مديرية �أحو�ل بغد�د / �لر�سافة
ق�سم �سوؤون �أحو�ل بغد�د / �لر�سافة 

�إعــــالن
قدم املواطن )محمد الصدر قاس��م جبر( تبديل اسم 

وجعل��ه )ج��ود( بدالً م��ن )محم��د الصدر( م��ن لديه 

اعت��راض مراجع��ة ه��ذه املديرية خالل )15( خمس��ة 

عشر يوماً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديرية بطلبه استناداً إلى أحكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل على ان 

يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم.. مع التقدير 

�للو�ء ريا�ض جندي �لكعبي 
�ملدير �لعام / وكالة 
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 ذي قار / ح�سني �لعامل

حّذر خمت�شون يف جمال الرتبية والتعليم من �شعف 
االإنف���اق احلكومي واأثره على التعليم وبناء االإن�شان 

يف حمافظة ذي قار.
وفيم���ا ك�شفوا عن عجز يف االأبني���ة املدر�شية ُيقدر ب� 
مدر�شة طينية   )127( اأكدوا وج���ود  بناي���ة،   785
وكرفاني���ة و)277( مدر�ش���ة اآيلة لل�شق���وط و 576 
مدر�شة بحاجة اىل �شيان���ة وترميم ناهيك عن نق�ص 
ح���اد يف امل�شتلزم���ات التعليمي���ة وامل���واد املختربية 

واملج�شمات وو�شائل االإي�شاح.
جاء ذلك خ���ال طاولة م�شتدي���رة عقدها مركز متكني 
وح�شره���ا  النا�شري���ة  يف  وامل�ش���اواة  للم�شارك���ة 
والتخطي���ط  الرتب���وي  االإ�ش���راف  يف  م�شوؤول���ني 
واحل�شاب���ات يف مديرية تربية ذي ق���ار وم�شت�شاري 

املحافظ ل�شوؤون املنظمات واملراأة.
وقالت رئي�شة مركز متكني للم�شاركة وامل�شاواة علياء 
ال�شويل���ي للم���دى "اأقمنا طاول���ة م�شتدي���رة ملناق�شة 
واق���ع التعليم يف حمافظة ذي قار بح�شور خمت�شني 
يف مديري���ة الرتبية وم�شوؤولني يف احلكومة املحلية 
"، واأردفت اأن "الطاولة عر�شت ورقة �شيا�شات عامة 
حول �شعف االأنفاق احلكوم���ي يف قطاع التعليم يف 

حمافظة ذي قار".
بع���دة  خرج���ت  "الطاول���ة  اأن  ال�شويل���ي  واأ�شاف���ت 
تو�شيات موجه���ة بع�شها اىل جمل����ص النواب واىل 
رئا�شة الوزراء ف�شًا عن تو�شيات للحكومة املحلية 

يف ذي ق���ار"،  منوه���ة اىل اأن " ورق���ة التو�شي���ات 
التي متخ�ش���ت عنها الندوة مت تقدميها اىل م�شت�شار 
املحافظ للرتبية والتعليم يا�ص خ�شري وبدوره وعد 
مبفاحت���ة رئي�ص جلن���ة الرتبي���ة والتعلي���م بالربملان 

ق�شي اليا�شري ب�شددها".
وم���ن جانبه ق���ال امل�ش���رف عل���ى اإدارة الطاولة فاح 
ن���وري للم���دى اإن "الع���راق يواج���ه حتدي���ات كبرية 
يف جميع نواح���ي احلياة، نتيجة تراك���م ال�شيا�شات 
اخلاطئ���ة الت���ي اأنتجته���ا احلكوم���ات املتعاقب���ة قبل 
2003 وبعده"، واأ�شاف اأن " قطاع التعليم يعد من 

القطاعات االأ�شا�شية التي تعاين من م�شكات عديدة، 
حالت دون تقدمي خدمة جيدة للتاميذ والطلبة".

الطاول���ة  باأعم���ال  "امل�شارك���ني  اأن  ن���وري  وك�ش���ف 
امل�شتدي���رة طرح���وا م�شكل���ة تدهور البن���ى التحتية، 
ونق����ص االأبنية املدر�شية وم�شتلزمات التعليم اجليد 
واأث���ر �شع���ف االإنف���اق احلكوم���ي يف ه���ذا املجال"، 
مبين���ًا اأن " ن�شب���ة املوازن���ات املالية ل���وزارة الرتبية 
م���ن املوازنات االحتادية، لل�شن���وات من 2015 اىل 
2019، تراجع���ت ب�ش���كل كب���ري فبع���د اأن كانت تبلغ 
6.1 باملئة عام 2015 اأ�شبحت تبلغ 1.6 باملئة عام 

2019 وهذا ما انعك�ص �شلبًا على العملية الرتبوية 
والتعليمية".

واأ�ش���ار امل�ش���رف عل���ى اأعم���ال الطاول���ة اأن " الكفاءة 
املالية املتدني���ة، ال تتنا�شب وحج���م العوز واخلراب 
 " اأن  واأردف  التحتي���ة"،  البن���ى  يف  احلا�ش���ل 
االإح�شائي���ات الرتبوي���ة ت�ش���ري اىل اأن حمافظ���ة ذي 
جدي���دة،  مدر�ش���ة  ق���ار بحاج���ة ما�ش���ة اىل )785( 
وفيه���ا )277( مدر�ش���ة اآيل���ة لل�شق���وط مت اإخاوؤها، 
ع���ن  ف�ش���ًا  وكرفاني���ة،  طيني���ة  مدر�ش���ة  و)127( 
النق����ص احل���اد يف امل�شتلزم���ات التعليمي���ة وبع����ص 

املدار�ص بحاجة اىل ترميم �شامل".
"الواق���ع التعليم���ي املتده���ور يف  اأن  ن���وري  واأك���د 
التعلي���م  ج���ودة  عل���ى  انعكا�شات���ه  ل���ه  املحافظ���ة، 
دي���وان  تقري���ر   " اأن  اىل  منوه���ًا  وخمرجات���ه"، 
الرقابة املالي���ة ال�شادر يف 2018، ب���نّي اأن جمموع 
يف  االبتدائي���ة  للمرحل���ة  والتارك���ني  املت�شرب���ني 
حمافظ���ة ذي قار اأخ���ذ يت�شاعد ب�ش���ورة كبرية فبعد 
اأن كان بواق���ع  7958  تلمي���ذًا يف الع���ام الدرا�ش���ي 
)2014 2015-( ب���ات 10320( تلميذًا يف العام 

.")2017 – الدرا�شي)2016 
واأو�ش���ح امل�شرف عل���ى اأعمال الطاول���ة اأن " االأرقام 
املذك���ورة توؤك���ده ب���ا اأدن���ى �ش���ك، اإن التمويل املايل 
للتعلي���م ال يتنا�ش���ب وحج���م امل�ش���كات الت���ي يعاين 
منها"، واأ�شاف " كذل���ك يعك�ص �شعف اهتمام �شناع 
القرار باأهمية االنف���اق احلكومي على التعليم، كونه 
ا�شتثمارًا يف راأ�ص امل���ال الب�شري له اآثاره االإيجابية 
عل���ى حت�ش���ني النواح���ي االقت�شادي���ة واالجتماعية 

وال�شحية والثقافية وال�شيا�شية".
وخل����ص نوري اىل اأن "امل�شاركني يف اأعمال الطاولة 
ي���رون اأن �شم���ان الو�ش���ول اىل تعليم جي���د للجميع 
يتطل���ب تخ�شي�ص ن�شبة م���ن واردات النفط للنفقات 
اال�شتثماري���ة لقط���اع التعلي���م وتنفي���ذ قان���ون منحة 
الطال���ب وتخوي���ل املزي���د م���ن �شاحي���ات ال�ش���رف 
تاأم���ني  لغر����ص  املحافظ���ات  يف  الرتبي���ة  ملديري���ات 
متطلب���ات التعلي���م من اأبني���ة وم�شتلزم���ات وو�شائل 

تدري�ص".

م�شددًا عل���ى "�شرورة تفعي���ل دور االأجهزة الرقابية 
يف جم���ال متابعة تنفيذ امل�شاريع التعليمية، للحد من 

ظاهرة التلكوؤ يف االإجناز والف�شاد املايل".
واأعلنت منظم���ة االأمم املتحدة للطفولة )اليون�شيف( 
يف اأيار 2019، عرب بيان لها اأن %50 من املدار�ص 
اإىل  واأ�ش���ارت  والرتمي���م".  التاأهي���ل  اإىل  "بحاج���ة 
اأن نق����ص املدار�ص والك���وادر الرتبوي���ة والتعليمية 
يف الع���راق اأ�شف���ر عن اكتظ���اظ ال�شف���وف املدر�شية 
بالتامي���ذ، ويع���اين االأطفال من اأج���ل التعليم، حتى 

ا�شطر العديد منهم اإىل ترك الدرا�شة.
فيما يرى خمت�شون اأن املدار�ص الطينية والكرفانية 
تفتقر اإىل اأب�ش���ط مقومات التعليم وتعاين من نق�ص 
اخلدم���ات وهي غ���ري �شاحل���ة للدرا�ش���ة"،  م�شريين 
ا�شتحدث���ت يف  الت���ي  الكرفاني���ة  "املدار����ص  اأن  اإىل 
الع���راق عام 2014 كان���ت خم�ش�شة يف بداية االأمر 
تعميمه���ا  مت  التجرب���ة  ه���ذه  اأن  اإال  النازح���ني،  اىل 
الحق���ًا لت�شمل الكثري من املحافظ���ات العراقية ومنها 

حمافظة ذي قار ".
واأك���دوا اأن "معظم االأبنية املدر�شية تفتقر للكثري من 
مقوم���ات املدر�ش���ة التي يجد فيها التلمي���ذ اأو الطالب 
املكان املنا�ش���ب للتدري�ص"، م�شددًا "على �شرورة اأن 
تكون االأبنية املدر�شي���ة متوافقة مع املعايري الدولية 
واأن يج���د فيها الطال���ب بيئة جاذبة تتوف���ر فيها ما ال 
يج���ده الطال���ب يف بيته م���ن �شاحات لع���ب وريا�شة 
وخمت���ربات ومرا�ش���م حتفزه عل���ى تطوي���ر مواهبه 

وقدراته".

لل�سقوط  �آيلة  مدر�سة  و277   وكرفانية  طينية  مدر�سة   127

مخت�ص��ون يحذرون م��ن تر�جع �لإنفاق �لحكومي عل��ى �لتعليم في ذي قار
مـــــدر�ـــــســـــيـــــة ــــــة  ــــــاي ــــــن ب  785 ــــــــــ  ب ـــــــــدر  ـــــــــق ُي ــــــز  ــــــج ع ـــــــــن  ع كــــــ�ــــــســــــفــــــو�   



 ح�سين جبار*  
رأيك وأنت حر

كرث احلديث عن الآليات واملعايري التي حّددت تر�شيح )املمّيزين( 
لع�ش���وية الهيئ���ة العام���ة للجن���ة الأوملبي���ة العراقي���ة وم���ع كرثة 
ال�شماء املر�ّش���حة وتعّدد اخت�شا�شاتها وتنّوع �شجّلها الريا�شي 
جن���د من املفي���د للمخت�ش���ني واملتابعني بي���ان الأ�ش����س القانونية 
والتقاطع احلا�ش���ل يف مواد النظام الأ�ش���ا�س للأوملبية العراقية 
يف تف�ش���ري معن���ى )املمّيزي���ن( علم���ًا اأن القان���ون الناف���ذ الأخ���ري 
للأوملبية ونظامها مل ي�ش���عا معايري حمّددة تكون اأ�ش���به ب�شروط 

الرت�شيح لها.
امل���ادة 6 الفقرة اأوًل من قانون اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية 
رق���م 29 ل�ش���نة 2019 اأعطت تو�ش���يفًا لأع�ش���اء الهيئ���ة العامة 
���ت )تعد اجلمعية العامة ال�ش���لطة العليا للجن���ة وكما حمّدد  ون�شّ
له���ا يف امليثاق الأوملب���ي والنظام الداخلي وتتاألف من: )اأع�ش���اء 
اللجنة الأوملبية الدولية يف العراق، الحتادات الأوملبية املنتمية 
اىل الحت���ادات الدولي���ة عل���ى اأن ي�ش���كلوا اأغلبية الأ�ش���وات يف 
اجلمعية، الريا�شيون مّمن مثلوا العراق يف واحدة من الدورات 
الأوملبية الثلث الأخرية يتم انتخابهم من بني امل�ش���اركني يف تلك 

الدورات(. اأي اأن القانون النافذ مل يرد فيه و�شف املمّيزين.
امل���ادة 8 الفق���رة 8 م���ن النظ���ام الأ�ش���ا�س للجنة الأوملبي���ة رقم 1 
ل�ش���نة 2020 املن�ش���ور بجري���دة الوقائع العراقي���ة رقم 4597  
فخري���ون:  )اأع�ش���اء  ���ت  ون�شّ )املمّيزي���ن(  ت�ش���مية  فيه���ا  وردت 
ع���ن  ف�ش���ًل  الأوملبي���ون  والريا�ش���يون  املمي���زون  الريا�ش���يون 
الإداريني الريا�ش���يني واملواطنني الذين كان لهم اأدوارًا جليلة يف 
خدمة الريا�ش���ة والفكر الأوملب���ي، من املُمكن اأن يكونوا اع�ش���اء 
فخري���ني يف اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية بناء على قرار من 
قبل اجلمعية العامة، وِمن املمكن اأن يح�ش���ر الأع�ش���اء الفخريني 
الجتماع���ات والأحداث الت���ي تنظمها اللجن���ة الأوملبية الوطنية 

العراقية اإل اأنهم ل ميلكون حق الت�شويت(.
امل���ادة 19 الفقرة 2 من ذات النظ���ام فاأنها تن�س )للجمعية العامة 
انتخاب ع�ش���رة اأع�ش���اء اآخرين كحد اأق�ش���ى، لهم حق الرت�ش���يح 
والت�ش���ويت وكما ياأتي :)اأ- خم�شة ا�ش���خا�س من بني املر�شحني 
عن جمامي���ع الألعاب واملنظمات وال�شخ�ش���يات الريا�ش���ية التي 
قّدمت خدمات جليلة للريا�شة والفكر الأوملبي، على اأن ل يكونوا 
حاليًا اأع�ش���اء يف هيئ���ات اإدارية لحتادات ريا�ش���ية منتمية اىل 
اللجنة الأوملبية ول يتم تر�ش���يحهم من قبل الحتادات الريا�شية، 
اإذ لهم حق الرت�ش���يح من تلقاء اأنف�ش���هم .ب - ثلث من العنا�ش���ر 
الن�شوية من اللواتي قدمن خدمات للريا�شة والفكر الأوملبي على 
اأن ل يكونن حاليًا ع�ش���وات يف هيئات اإدارية لحتادات ريا�شية 
منتمية اىل اللجنة الأوملبية ول يتم تر�شيحهن من قبل الحتادات 

الريا�شية، اإذ لهن حق الرت�شيح من تلقاء انف�شهن(.
وهن���ا ن�ش���ري اىل نقطت���ني جوهريت���ني، الأوىل اأن و�ش���ع النظام 
8 )املميزي���ن( �ش���من تو�ش���يف  الفق���رة   8 امل���ادة  الأ�ش���ا�س يف 
الأع�ش���اء الفخريني والأع�ش���اء الفخريني يف العرف ال�ش���ائد يف 
امليثاق الأوملبي اأو الأنظمة الأ�شا�شية للحتادات الدولية ل يكون 
لهم حق الرت�ش���يح اأو الت�شويت، بل ح�ش���ور اجتماعات الهيئات 
العام���ة وبع����س الأنظم���ة الأ�شا�ش���ية تعطيهم حق ال�ش���رتاك يف 
املناق�ش���ات بعد موافقة الرئي�س، يف ح���ني اأن املادة 19 الفقرة 2 
اأعطتهم حق الت�ش���ويت والرت�شيح اأي الع�ش���وية الكاملة ولي�س 

الفخرية.
وثاني���ًا اأن املادة 8 الفقرة 8امل�ش���ار اليها اأعله تتقاطع مع امليثاق 
الأوملب���ي الذي اأعطى ل���� )املميزين( ح���ق الع�ش���وية الكاملة، كما 
ورد يف الفق���رة2-2 م���ن امل���ادة 27 م���ن امليثاق الأوملب���ي طبعة 
الوطني���ة  الأوملبي���ة  اللج���ان  اأع�ش���اء  تو�ش���يف  �ش���من   2019
���ت )جمامي���ع الريا�ش���ات املتع���ّددة واملنظم���ات الريا�ش���ية  ون�شّ
الأخ���رى اأو ممثليه���ا، وكذلك مواطني الدولة مّم���ن عّززوا فّعالية 
اللجنة الأوملبية الوطنية اأو الذين قّدموا خدمات ممّيزة لق�ش���ايا 

الريا�شة والأوملبياد(.
* اأمني عام م�ؤ�ض�ضة ما بني النهرين الريا�ضية

معايري املمّيز الأوملبي

وهنا ن�سير الى نقطتين جوهريتين، 
الأولى اأن و�سع النظام الأ�سا�س في المادة 

تو�سيف  �سمن  )المميزين(   8 الفقرة   8
الأع�ساء الفخريين والأع�ساء الفخريين 

في العرف ال�سائد في الميثاق الأولمبي 
اأو الأنظمة الأ�سا�سية لالتحادات الدولية 

ل يكون لهم حق التر�سيح اأو الت�سويت،

ال���م���م���ت���از  ال�����ك�����رة  دوري  ل���ق���ط���ار  ج����دي����د  ب���ت���وق���ف  ي���ط���ال���ب  ك���ات���ان���ي���ت�������س   
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ط�ش���قند  الأوزبكي���ة  العا�ش���مة  حتت�ش���ن 
املب���اراة الدولي���ة الودي���ة الت���ي �ش���تجمع 
منتخبن���ا الوطن���ي لكرة الق���دم مع نظريه 
ي���وم  الق���دم  لك���رة  اأوزبك�ش���تان  منتخ���ب 
التا�شع والع�ش���رين من �شهر اآذار اجلاري 
يف  للم�ش���اركة  حت�ش���رياتهما  اإط���ار  يف 
اجل���ولت املتبقي���ة م���ن مناف�ش���ات ال���دور 
الثم���اين  املجموع���ات  حل�ش���اب  الث���اين 
بالت�شفيات الآ�ش���يوية امل�شرتكة لنهائيات 
2022 بقط���ر  الق���دم  لك���رة  الع���امل  كاأ����س 
والن�ش���خة املقبل���ة م���ن بطولة كاأ�س اآ�ش���يا 
لكرة القدم 2023 بال�ش���ني التي �ش���تجري 
بطريقة التجّمع اعتب���ارًا من اليوم الثالث 
م���ن �ش���هر حزي���ران املقب���ل للحف���اظ على 
�ش���ّحة و�ش���لمة اجلمي���ع يف ظ���ل تزاي���د 
انت�ش���ار ال�ش���للة اجلدي���دة م���ن فايرو�س 
ال���ذي   )19 )كوفي���د-  امل�ش���تجد  كورون���ا 
�شرب عددًا كبريًا من الدول يف القارة منذ 

بداية �شهر كانون الأول 2020 .
املوافق���ة  بع���د  املب���اراة  اإقام���ة  وتاأت���ي 
امل�ش���روطة التي اأر�شلها الحتاد الأوزبكي 
لكرة الق���دم اىل الهيئ���ة التطبيعية باحتاد 
كرة الق���دم بنقلها من ملعب )جذع النخلة( 
باملدين���ة الريا�ش���ية يف حمافظة الب�ش���رة 
اىل امللع���ب املرك���زي بالعا�ش���مة ط�ش���قند 
لتج���ري يف ي���وم التا�ش���ع والع�ش���رين من 
�ش���هر اآذار اجلاري حيث �ش���تكون الربوفة 
الوحيدة التي �شيجريها منتخبنا الوطني 
لك���رة الق���دم خ���لل اأي���ام الفيفا دي ل�ش���هر 
اذار 2021 بن���اًء عل���ى طل���ب ال�ش���لوفيني 
�شريت�شكو كاتانيت�س بعد اأن حالت اأ�شباب 
فني���ة ع���دم مواجه���ة منتخب���ات الكوي���ت 
وطاجيك�ش���تان وفيتنام وجيبوتي ولبنان 
والهن���د يف ملعب الع���راق اأو الكويت اأو 

قطر اأو الإمارات يف الفرتة ذاتها .

مغادرة الى ط�سقند
ومن املوؤمل اأن يغادر وفد منتخبنا الوطني 
لكرة القدم اىل العا�شمة الأوزبكية ط�شقند 
ي���وم الث���اين والع�ش���رين م���ن �ش���هر اآذار 
اجل���اري من مطار بغداد ال���دويل للدخول 
يف مع�ش���كر تدريب���ي هن���اك ي�ش���تمر مل���دة 
ثمانية اأي���ام فقط يلتئم فيه �ش���مل النجوم 
املحليني م���ن الفرق امل�ش���اركة يف الدوري 

-2020 باملو�ش���م  الق���دم  لك���رة  املمت���از 
2021 واملحرتف���ني يف الدوريات العربية 
والأوروبية والأمريكية بعد اأن يخ�شعوا 
اىل فح�س طبي خا�س بفايرو�س كورونا 
يف اإحدى امل�شت�ش���فيات قبل 72 �شاعة من 
موع���د الرحل���ة للتاأّكد من �ش���لبية النتيجة 
لرئي�س الوف���د وامللك التدريبي والإداري 
ح�ش���ب  اللعب���ني  جان���ب  اىل  والطب���ي 
الربوتوكول الطبي ال�شامل املو�شوع من 
قبل وزارة ال�ش���ّحة للأ�شخا�س املغادرين 
من الع���راق اىل اخلارج تنفي���ذًا للقرارات 
والتعليم���ات ال�ش���ادرة م���ن قب���ل اللجن���ة 
العليا لل�شّحة وال�شلمة الوطنية مبجل�س 

الوزراء ملكافحة الوباء.

دور الم�سابقات
ويتوّجب على جلنة امل�شابقات املركزية 
ك���رة  احت���اد  يف  التطبيعي���ة  بالهيئ���ة 
الق���دم اأن توقف مناف�ش���ات دوري الكرة 
املمت���از باملو�ش���م احل���ايل ي���وم الثام���ن 
ع�ش���ر من �ش���هر اآذار اجلاري بن���اًء على 
رغب���ة امللك التدريب���ي للمنتخب بقيادة 
كاتانيت����س م���ن اأجل ح�ش���ول اللعبني 
املحليني الذين �ش���يتم اختيارهم �ش���من 
القائم���ة النهائية من بني القائمة الأولية 

املكون���ة م���ن 43 لعب���ًا فقط عل���ى راحة 
�شلبية وحت�شري اأنف�ش���هم لأخذ امل�شحة 
اخلا�ش���ة ب�)كوفيد19-( يف ظل الرغبة 
اجلاحم���ة الت���ي اأبدتها اللجن���ة بتوفري 
اأ�ش���ود  م�ش���وار  لدع���م  مثالي���ة  اأج���واء 
الرافدي���ن يف خو����س مباري���ات ودي���ة 
قبيل الدخ���ول يف املناف�ش���ات احلقيقية 
اأمام منتخب���ات هونغ كون���غ وكمبوديا 
اأيام ال�ش���ابع واحلادي ع�شر واخلام�س 
ع�ش���ر من �ش���هر حزي���ران املقبل �ش���من 
الثامنة والتا�ش���عة والعا�شرة  اجلولت 
للموندي���ال  امل�ش���رتكة  الت�ش���فيات  م���ن 
حل�شاب املجموعة الثالثة بالدور الثاين 
بطريقة التجّمع يف بلد �ش���يتم الك�ش���ف 
عن���ه من قب���ل جلنة امل�ش���ابقات املركزية 
يف الحت���اد الآ�ش���يوي لك���رة القدم يوم 
اخلام�س ع�ش���ر م���ن �ش���هر اآذار اجلاري 
بع���د تق���دمي كل م���ن البحري���ن واإي���ران 
والعراق طلبًا ر�ش���ميًا ب�شيافتها ح�شب 
ال�ش���روط وال�ش���وابط التي مت ت�شلمها 
م���ن قبل الحت���ادات الوطنية املتواجدة 
املجموع���ة  �ش���من  حالي���ًا  منتخباته���ا 

الثالثة بالدور الثاين .
ويحت���اج اأ�ش���ود الرافدي���ن اىل الظف���ر 
ب�ش���ت نقاط فقط م���ن اأجل خطف تذكرة 

العب���ور اىل ال���دور الثالث احلا�ش���م اىل 
موندي���ال قط���ر ال���ذي �ش���ينطلق بداي���ة 
�ش���هر اأيلول املقبل مب�شاركة 12 منتخبًا 
وبنظام �ش���يتم حتدي���ده يف وقت لحق 
اىل جانب امل�شاركة يف الن�شخة الثامنة 
ع�ش���رة من بطولة كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم 
الت���ي �ش���تجري يف ال�ش���ني خ���لل املدة 
من ال�ش���اد�س ع�ش���ر من حزيران ولغاية 
ال�شاد�س ع�شر من متوز 2023 ول�شيما 
اأنهم يت�شّدرون ترتيب املجموعة الثالثة 
11 نقط���ة يف خت���ام اجلول���ة  بر�ش���يد 
ال�شاد�ش���ة متفّوقني بف���ارق نقطتني على 
الأحم���ر البحريني وبفارق خم�س نقاط 
عن املنتخب الإيراين و�ش���ت نقاط على 
منتخ���ب هون���غ كونغ وع�ش���ر نقاط عن 
منتخب كمبوديا �شاحب املركز الأخري .

بناء �سوزا
ومن جهته اأكد الربتغايل هيليو �ش���وزا 
مدرب منتخب البحري���ن لكرة القدم اأنه 
يطمح يف اأن يوا�شل الفريق البناء على 
النجاح���ات الت���ي حتقق���ت ع���ام 2019، 
عندما ي�ش���تاأنف املناف�شة يف الت�شفيات 
الآ�ش���يوية لكاأ�س الع���امل 2022 يف قطر 
وكاأ�س اآ�ش���يا 2023 يف ال�ش���ني ب�ش���هر 

حزي���ران املقبل اأمًل يف املناف�ش���ة بقوة 
من اأجل التاأهل عن املجموعة الثالثة .

وجن���ح املنتخ���ب البحريني خ���لل عام 
2019 يف الفوز بلقب بطولة غرب اآ�شيا 
2019 ث���م بطولة كاأ����س اخلليج 2019، 
كم���ا ف���از على اإي���ران ليتق���دم اإىل املركز 
الث���اين يف املجموعة الثالثة بر�ش���يد 9 

نقاط من خم�س مباريات.
وق���ال �ش���وزا يف ت�ش���ريح نقل���ه املوقع 
لك���رة  البحرين���ي  للحت���اد  الر�ش���مي 
القدم :اأعتقد اأن مناف�ش���ينا ينظرون لنا 
باح���رتام اأكرب من ال�ش���ابق، الآن اأعتقد 
خمتلف���ة  بطريق���ة  لن���ا  ينظ���رون  اأنه���م 
وباح���رتام، م�ش���يفًا اأن الف���رق الأخرى 
)كمبودي���ا واإي���ران وهون���غ كونغ باتت 
حت���ب اللعب معن���ا، وهم يدرك���ون اأنهم 

�شيواجهون �شعوبات كبرية اأمامنا(.
واأعرب عن اأمله يف اأن يتمّكن فريقه من 
املحافظ���ة على متا�ش���كه ليتاأه���ل للدور 
املقبل من الت�ش���فيات الآ�ش���يوية لكاأ�س 
العامل، وبالتايل حجز بطاقة التاأهل اإىل 
نهائيات كاأ�س اآ�ش���يا 2023 يف ال�ش���ني، 
���حًا اإذا مل نفر�س ح�ش���ورنا بقوة  مو�شّ
يف املب���اراة الأوىل اأم���ام كمبوديا فاإننا 
�ش���نواجه �ش���عوبة كب���رية بع���د ذلك يف 

املباراتني املقبلتني.
واأردف بالق���ول: يج���ب اأن نرك���ز عل���ى 
اللعب بح�ش���ب فل�ش���فتنا وندخل امللعب 
بطموح حتقيق ما نرى ونحاول حتقيق 
ف���وز جديد حيث �ش���نكون اأكرث جاهزية 
املب���اراة  الت�ش���فيات،  ا�ش���تئناف  عن���د 
الأوىل �ش���تكون الأه���م بعد ذلك �ش���نبداأ 

التفكري يف املباراة التالية.
وتاب���ع م���درب منتخ���ب البحري���ن لكرة 
خ���ارج  �ش���يء  اأي  ح�ش���ل  اإذا   : الق���دم 
طموحاتنا، يجب اأن نوا�ش���ل القتال يف 
املباري���ات، حتى ل ن�ش���عر باأي اأ�ش���ف.. 
�شوف نكون م�شتعدين لكل الحتمالت، 
ولكن هذه كرة القدم و�شوف نلعب اأمام 
اأهم الفرق يف القارة، وبالتايل �شنقاتل 

اأمامهم لفر�س اأ�شلوبنا.
وختم �ش���وزا كلمه :�ش���نقاتل بقوة من 
اأجل احل�شول على 9 نقاط يف املباريات 
الثلث املتبقية، ولكن يجب اأن نتذكر اأن 
ارت���كاب غلطة يف كل مباراة �شيت�ش���بب 

لنا مب�شاكل يف حتقيق طموحاتنا.

ط�سقند تخلف الب�سرة ب�سيافة ودية الوطني مع اأوزبك�ستان 

 متابعة : اإياد ال�ساحلي

ال�ش���باب  وزارة  قي���ادة  ت���وىل 
ع���ام  م���ن  وزراء  �ش���تة  والريا�ش���ة 
حتّمل���وا   ،2021 ع���ام  اىل   2003
م���ن  منه���م  ج�ش���يمة،  م�ش���وؤوليات 
اأ�ش���اَب يف دورته حُمقق���ًا منجزات 
كبرية على م�شتوى الُبنى التحتية، 
وهن���اك م���ن اأخف���ق برغ���م حماولته 
لرعاي���ة  جدي���دة  مفاهي���م  تعمي���م 
ال���وزارة لقط���اع الريا�ش���ة وفوجئ 
ب�ش���دامِه مع موؤ�ّش�ش���ات ا�ش���تهوتها 
لعب���ة اخل���روج ع���ن الن����س لفر�س 

اإرادات لن ت�شمد طويًل!
كل الوزراء ال�ش���تة تركوا ب�ش���مات 
متباين���ة يف عمله���م ح�ش���ب ظروف 
ال�ش���تغال وو�ش���ع البل���د واملبال���غ 
املتي�ّش���رة لإجن���از امل�ش���اريع، لكّنهم 
م���ع  التفاع���ل  ع���دم  يف  ت�ش���ابهوا 
ن���در(  م���ا  )اإّل  الإع���لم  طروح���ات 
الناجع���ة  باملقرتح���ات  والأخ���ذ 
�ش���ون  الت���ي قّدمه���ا خ���رباء متخ�شّ
ومتابع���ون من اأ�ش���رة الريا�ش���ة اأو 
باحثني ع���ن متغرّيات �ش���رتاتيجية 
يف هيكلية الوزارة و�ُش���بل متاهيها 
غ���ري  البّن���اءة  النتق���ادات  م���ع 
كان���وا  واإن  مل�ش���وؤوليها  املُ�ش���تهِدفة 

رين. مق�شّ

اأَن مُتثِّل الوزارة اأعلى �شلطة اإدارية 
لقطاع الريا�شة اأمر تنظيمي فر�شته 
تراتبية الرعاية ل�ش���ريحة كبرية من 
املُنتمني لكيانات متار�س الريا�ش���ة، 
وحتمي حقوق اأبنائها، لكن الوزارة 
تبقى بحاجة اىل امل�ش���ورة ال�شادقة 
والعملية م���ن اأدنى احللقات التابعة 
م�ش���اريعها  م���ع  واملت�ش���اركة  له���ا 
واملعنية بالنجاح والف�ش���ل اأي�شًا، ل 
ميكن اأن يتجاهل م�شوؤولو الوزارة 
ما يقال يف برامج التلفاز وما ُيكتب 
���عف دوره���ا يف  يف ال�ش���حف، و�شَ
التفاعل حتى مع ُم�شلحني حقيقيني 
الأزم���ات  م���ن  موقفه���م  ح�ش���موا 
تكال���ب  ع���ن  الناجم���ة  املُ�ش���طنعة 
املنتفع���ني، والتي خّلفت �ش���لوكيات 
دخيلة على ريا�ش���ة الع���راق، ومنها 
ثقافة ال���ولء ل�ش���احب الكيان حتى 
واإن كان���ت �شيا�ش���ته خاطئ���ة، الأمر 
ال���ذي �ش���ّتت الإعلمي���ني ع���ن ق���ول 
كلمة موّحدة جتاه ق�ش���ايا م�شريية 
الأندي���ة  مب�ش���تقبل  م�ش���ا�س  له���ا 
وحق���وق  والأوملبي���ة  والحت���ادات 
الأبط���ال وبن���اء امللع���ب وم�ش���ائل 

احلوكمة ال�شريدة.
وا�شت�ش���عارًا من���ه ملا ي���دور يف فلك 
وزارت���ه اأو خارجها، ن�ش���ر د.موفق 
ق�ش���م  مدي���ر  ن���وري  عبدالوه���اب 

الإع���لم والت�ش���ال احلكوم���ي يف 
اأول  والريا�ش���ة  ال�ش���باِب  وزارة 
اأم����س الأثن���ني تغريدة عرب ح�ش���ابه 
ال�شخ�ش���ي مبوق���ع تويرت )كثريون 
لك���ن  ي���رون اخلل���ل يف كل �ش���يء، 
املُ�ش���لحني ن���ادرون، ه���ذا ه���و حال 
النا�س تع�شق النتقاد ول اأحد ُيقّدم 
احلل���ول( ونتفق معه ب�ش���اأن هواية 
البع����س مبهاجمة الوزارة - اأ�ش���ار 
ل�ش���مها بها�شتاك اأ�ش���فل من�شورة - 
مبنا�ش���بة اأو دونها لدوافع ُمغر�شة 
يف الأغل���ب تتلع���ب به���ا العاطف���ة 
ولي����س احلكم���ة، اإل اأن زميلنا يعي 

متامًا باأن امل�شلحني قّدموا اأكرث من 
حل ملع�ش���لت الريا�شة مل تاأخذ بها 
ال���وزارة اأو تاأّخرت عن ال�ش���تجابة 
رة م���ن  لأ�ش���باب رمّب���ا جتده���ا ُم���ربَّ
جهته���ا، لكنها اأ�ش���اعت فر�س مهّمة 
ل���واأد فتن���ة هن���ا، اأو معاجل���ة ثغرة 
منفلت���ة  ثّل���ة  مواجه���ة  اأو  هن���اك، 
بق���رارات اآنية كي ين���اأى الوزير عن 
اإحراج العراق اأمام اللجنة الأوملبية 
الدولي���ة اأو الحت���اد ال���دويل لك���رة 
القدم اأو املجل�س الأوملبي الآ�شيوي 
اأو جمل�س وزراء ال�شباب والريا�شة 
الع���رب اأو الحت���اد اخلليج���ي لكرة 

القدم اأو اجلهات الق�ش���ائية اأو اأمام 
احلكوم���ة العراقية الت���ي تعاين من 
�ش���غوطات كبرية ب�ش���دد اخلل�س 
من بطال���ة ال�ش���باب دون اأي مبادرة 

فاعلة من وزراء الريا�شة ال�شتة!
�ش����يخ  كلم����ات  اآخ����ر  هن����ا  نتذّك����ر 
د.�ش����ياء  الريا�ش����يني  ال�ش����حفيني 
املن�ش����ئ للم����دى قب����ل مغادرته اىل 
اأمريكا لغر�س الع����لج بعدما ياأ�س 
م����ن حماول����ة اإ�ش����لح العلقة بني 
الوزارة وبقية املوؤ�ّش�ش����ات للفرتة 
م����ن  اأك����رث  ع����رب   )2009-2004(
مقال مو�ّش����ع وحوار نوعي، حيث 
قال )اأنده�ُس له����ذا الإعرا�س الذي 
ُيبدي����ه ق����ادة الريا�ش����ة الر�ش����ميني 
عن �شماع اأ�ش����وات العقل واملنطق 
.. حل����د الآن مل يوؤخذ باأية حماولة 
لللت����زام باملب����ادئ املطروحة التي 
نق����ل  مل  اإن  احلل����ول  اىل  تقودن����ا 
كّلها من اأجل انت�ش����ال ريا�شتنا من 
الأزم����ة.. يج����ب اأن تق����وم الوزارة 
ب����دور اإيجاب����ي، واأن تنفتح خارج 
بخ����رباء  وت�ش����تعني  اأروقته����ا 
الريا�شة املوجودين داخل العراق 
وخارجه، لأنها ل ميكن اأن ت�ش����ّفق 
اعتم����دت  اإذا  اأم����ا  واح����دة،  بي����د 
الوزارة على خربائها فقط �شتكون 

العملية منقو�شة وتفتقد احلياد)!

وزراء الريا�سة تجاهلوا حلول الإعالم وطروحات الُم�سلحين! بالمرصاد

 بغداد / المدى

تتج���ه الأنظ���ار يف ال�ش���اعة الواح���دة ظه���ر اليوم 
الأربعاء املوافق الثالث من �ش���هر اآذار اجلاري اىل 
قاعة الدكتور لطيف اأمني يف حمافظة ال�ش���ليمانية 
باإقلي���م كرد�ش���تان حيث ت�ش���يف لقاء �ش���هًل لفريق 
اجلي����س لك���رة الي���د اأم���ام �ش���يفه فري���ق الفت���وة 
املو�ش���لي يف افتت���اح اجلولة الأوىل م���ن التجّمع 
الأخري لدوري اليد املمتاز للمو�ش���م 2021-2020 
مب�ش���اركة 6 فرق من العا�ش���مة بغداد واملحافظات 
لغاي���ة ي���وم الثام���ن ال�ش���هر ذات���ه وف���ق اج���راءات 
احرتازي���ة ووقائي���ة �ش���حية تنفي���ذًا للربوتوكول 
ال�ش���باب  ال���ذي و�ش���عته وزارة  ال�ش���امل  الطب���ي 
والريا�ش���ة ملواجه���ة فايرو����س كورونا امل�ش���تجد 
الذي ظهرت ال�شللة اجلديدة منه البلد منذ الثالث 

ع�شر من �شهر �شباط املا�شي.
ويتطّل���ع فري���ق اجلي����س لك���رة الي���د اىل ني���ل اأول 
انت�ش���ار ل���ه ال���ذي �ش���يكون بداي���ة الطري���ق نحو 
الزح���ف اىل الأم���ام للظفر يف ختام عمر امل�ش���ابقة 
باللق���ب ال���ذي ابتع���د عن���ه مل���دة خم�ش���ة موا�ش���م 
متتالي���ة ول�ش���يما اأن���ه اأ�ش���تطاع اأن يحق���ق املركز 
نقط���ة جمعهم���ا خ���لل  م���ن 27  بالرتتي���ب  الأول 
التجم���ع الأول الذي اأقيم يف حمافظة ال�ش���ليمانية 
الأول  كان���ون  �ش���هري  خ���لل  بغ���داد  والعا�ش���مة 
وكان���ون الثاين املا�ش���يني و�ش���تعقبه يف ال�ش���اعة 
الثالثة ع�ش���رًا مباراة فريقي ال�شرطة حامل اللقب 
ال�ش���اعة  تليه���ا يف  ال�ش���ليمانية  فري���ق  وم�ش���يفه 
اخلام�ش���ة م�شاء املباراة الأخرية باليوم الأول بني 

فريقي كربلء والقا�شم البابلي.
 �ش���تجري ثلث���ة لقاءات غدًا اخلمي����س على القاعة 

ذاتها حيث �ش���يواجه فريق ال�ش���ليمانية مع �شيفه 
فري���ق اجلي�س يف ال�ش���اعة الواحدة ظه���رًا تعقبها 
يف ال�ش���اعة الثالثة ع�ش���رًا اللقاء الثاين بني فريق 
القا�ش���م البابلي والفتوة املو�ش���لي، فيما �ش���يلتقي 
فريق ال�شرطة يف ال�شاعة اخلام�شة م�شاء مع فريق 
كربلء، فيما �شي�شهد اإجراء ثلث مواجهات �شمن 
ال���دور الثالث م���ن التجّمع الأخري بع���د غد اجلمعة 
ال�ش���اعة  يف  ال�ش���ليمانية  فري���ق  ي�ش���تقبل  حي���ث 
الواحدة ظهرًا �ش���يفه فريق كربلء، و�ش���يلعب يف 
ال�ش���اعة الثالثة ع�ش���رًا فريق ال�ش���رطة مع م�شيفه 
فري���ق الفت���وة املو�ش���لي و�ش���تجري يف ال�ش���اعة 
اخلام�ش���ة م�ش���اًء املواجه���ة الثالث���ة ب���ني فريق���ي 
اجلي�س والقا�ش���م البابلي و�شتح�شل الفرق ال�شتة 
امل�ش���اركة على راح���ة يوم ال�ش���بت املقب���ل املوافق 

ال�شاد�س من �شهر اآذار اجلاري.

يدالجي�ش ت�ستهل م�سوارها نحو اللقب بلقاء مع الفتوة المو�سلي

 بغداد / املدى

يواجه فريق مان�ش�ش���رت يونايتد و�شيف املت�شدر يف 
الرتتيب بر�ش���يد 50 نقاط يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

م�ش���اء  الأربع���اء والرب���ع  الي���وم 
فري���ق بتوقي���ت بغداد  م�ش���يفه 
ل  ي�ش���تا الثالث كر بال����س 
ال���ذي  يف ع�ش���ر  ميل���ك 
 33 نقطة على ملعب جعبت���ه 

�ش���ت  بالعا�ش���مة �شبلهر بارك 
لندن من دون 

جمهور �شمن مناف�ش���ات اجلولة التا�شعة والع�شرين 
من الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم.

وب���ات عل���ى جن���وم ال�ش���ياطني احلمر الف���وز اخليار 
الوحي���د له���م م���ن اأج���ل التم�ّش���ك بالو�ش���افة يف ظّل 
وجود تهديد حقيقي يواجهه من فريق لي�ش���رت �شيتي 
الثال���ث بر�ش���يد 49 نقطة ال���ذي تنتظره مهّمة �ش���هلة 
مع م�ش���يفه فريق برينلي يف ال�ش���اعة التا�شعة م�شاء 
اليوم الأربعاء على ملعب تريف مور مبدينة بورنلي 
الإنكليزي���ة ول�ش���يما اأنهما من اأبرز الفرق امل�ش���اركة 
يف املو�ش���م احل���ايل م���ن الربميرليغ  ملحق���ة لفريق 

مان�ش�شرت �شيتي �شاحب املركز الأول.
امل���درب  يخت���ار  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
الرنويج���ي جون���ار �شول�ش���كاير 
ت�ش���كيلة موؤلفة م���ن دافيددي خيا 
يف حرا�ش���ة املرم���ى وارون ف���ان 
بي�ش���اكا  وهاري ماغواير وفيكتور 
لينديلوف ولوك �ش���او يف خط الدفاع 
ف���ري  وبرون���و  مكتومين���اي  و�ش���كوت 
ناندي���ز وفريد يريكو رودريغيز �ش���انتو�س 
را�ش���فورد  الو�ش���ط  خ���ط  يف  غرين���وود  وما�ش���ون 
ومار�ش���يال اأو داني���ل جمي����س يف خ���ط الهجوم منذ 
بداي���ة املباراة التي يطمح يف ختامها احل�ش���ول على 
النت�ش���ار اخلام�س ع�ش���ر يف م�ش���واره احلايل الذي 
تع���ادل فيه ثماين م���ّرات وتعّر�س اىل اخل�ش���ارة يف 
اأربع فق���ط واأحرز لعب���وه 53 هدفًا مقاب���ل 32 هدفًا 

هّزت �شباكه.

ال�سياطني احُلمر ين�سدون خطف نقاط 
كري�ستال بال�ش

اأزمات الريا�ضة هددت م�ضاركات العراق يف االوملبياد غري مرة

اجلي�ش ي�اجه الفت�ة يف افتتاح دوري اليد

ط�ضقند حتت�ضن مباراة العراق واوزبك�ضتان حت�ضريًا لت�ضفيات امل�نديال



الو�سائج مع الإ�سالم
ت�سرف العرب بالنَّ�س���رانية، قبل الإ�سالم، فكانوا 
يق�س���مون بالكعب���ة وال�س���ليب مع���ًا، مثلم���ا تقدم 
ِم���ن قول ع���دي بن زيد. وق���ال الأع�س���ى الأكبر اأو 
ير  اأع�سى قي�س )629م(: "حلفُت بثوبي راهب الدَّ
والتي/ بناها ق�س���ٌي والم�س���اف ب���ن جرهم)ابن 
ا����س، عي���ون الأث���ر ف���ي فن���ون المغازي  �س���يد النَّ
برقان  ���ير 2 �س262(. وقال الزَّ ���مائل وال�سِّ وال�سَّ
ب���ي محمد م���ع تميم،  ب���ن بدر، ي���وم وفد عل���ى النَّ
�سول الم�سيحي ال�سابق ح�سان  مفاخرًا �س���اعر الرَّ
بن ثاب���ت )ت نحو 54ه�(: "نح���ن الكرام ول حٌي 
ا الملوك وفينا ُتن�سب البيُع)ابن �سيد  يعادلنا/ منَّ
���مائل  النَّا�س، عيون الأثر في فنون المغازي وال�سَّ

ير 2 �س262(. وال�سِّ
م���ن جانبه ا�س���تقبل النَّجا�س���ي )9 ه�( الم�س���لمين 
الفاري���ن ِمن قري�س، لجئين ف���ي مملكته، ورف�س 
ت�س���ليمهم اإلى موفد قري�س عم���رو بن العا�س )ت 
بري، تاري���خ الأُمم والملوك، تحقيق:  43ه�() الطَّ
عب���داأ عل���ي مهن���ا، بي���روت: موؤ�س�س���ة الأعلم���ي 
للمطبوعات 1998ج 2 �س245(، الذي اأ�سبح من 
اأبرز اأمراء الم�س���لمين في م���ا بعد. كان في مقدمة 
الالجئين اإلى الحب�سة ابن عم النَّبي جعفر بن اأبي 
يار )ُقتل 8ه�(، قيل:  طالب، المعروف بجعف���ر الطَّ
فقد �ساعديه في غزوة موؤتة )كرك الأردنية حاليًا( 
وم ليكون له جناحان يطير بهما في الجنة،  مع الرُّ
، ال�ستيعاب  ف�س���مي بذي الجناحين)ابن عبدالبرِّ
في معرفة الأ�س���حاب، القاهرة: الفجالة- مطبعة 

نه�سة م�سر 1 �س242(.
 كذلك ا�ستقبل مقوق�س م�سر ر�سول النَّبي محمد، 
وبعث بهديته اإلي���ه ومنها الجارية مارية القبطية 
)ت 16ه�(، وهناك َمن ملك يدها ِمن زوجاته، لكنها 
ِمن اأمهات الموؤمنين، واأم ولده اإبراهيم)الم�سدر 
نف�س���ه 4 ����س 1912(. قب���ل هذا تقدم الم�س���يحي 
عدا����س، وهو غ���الم من نينوى يعم���ل بخدمة نفر 
من ثقيف، ي�سد من اأزر النبي محمد بعد اأن لقي ما 
لقي من �سد ثقيف واإيذائهم و�سخريتهم. وتب�سط 
مع���ه في ق�س���ة النبي يون����س اأو يونان لي�س���بره 
عل���ى الع���ذاب والخذلن)الطب���ري، تاري���خ الأمم 

والملوك 2 �س253(. 
ع���وة وُكتب عهد  كذل���ك اأيد م�س���يحيو نج���ران الدَّ

له���م، لم يلتزم���ه عمر بن الخطاب ف���ي ما بعد، فقد 
اأم���ر بتهجيره���م عنها. ولم���ا ِقدم وفدهم برئا�س���ة 
���لُب  الأ�س���قف اأبي الحارثة "اأظهروا اليباج وال�سّ
�س���ول:  ودخل���وا بهيئة لم يدخل بها اأحد، فقال الرَّ
َدعوه���م") اليعقوبي، تاري���خ اليعقوبي، بيروت: 

دار �سادر 2 �س82(. 
كان ورق���ة ب���ن نوف���ل، المتكه���ن بنب���وة محم���د، 
م�س���يحيًا، وقي���ل اإن���ه عا����س ومات عل���ى المذهب 
الآيرو�س���ي الذي تجاوب معه الإ�سالم في �سفات 
الم�س���يح، وما يتعلق بالأقانيم الثالثة. ول نعرف 
ديان���ة خديج���ة بن���ت خويل���د، قريبة اب���ن نوفل، 
ب���ي الأولى، فربما كانت قبل الإ�س���الم  وزوجة النَّ
م�س���يحية اأي�س���ًا. هن���اك اأحادي���ث عديدة خ�س���ت 
َلْت  ورقة بن نوفل بالتكريم، منها: "اأَنَّ َخِديَجَة �َساأَ
���لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َس���لََّم َع���ْن َوَرَقَة ْبِن  َر�ُس���وَل اللَِّه �سَ
َنْوَف���ٍل َفَقاَل َقْد َراأَْيُتُه ِفي الَْمَن���اِم َفَراأَْيُت َعَلْيِه ِثَياب 
اِر َلْم َيُكْن َعَلْيِه  َبَيا�ٍس َفاأَْح�س���ُبُه َلْو َكاَن ِمْن اأَْهِل النَّ
") م�س���ند اب���ن حنبل، باقي م�س���ند  ِثَي���اَب َبَيا����سٍ

الأن�سار، حديث رقم: 23846(. 

جالثقة وخلفاء
انتق���ل مرك���ز الخالف���ة ف���ي العه���د العبا�س���ي اإلى 
الع���راق، فاأ�س���بح التَّعام���ل مع الخلفاء مبا�س���رة. 
يومه���ا اقت���رب الم�س���يحيون ِمن دواوي���ن الدولة 
الت���ي كانت بحاجة اإلى "مثقفي���ن يقومون باأعباء 
���وؤون المالية،  واوين والجباية وال�سُّ الإدارة والدَّ
وكان الم�س���يحيون وحده���م يمت���ازون ف���ي ذل���ك 
الوق���ت بثقاف���ة عالي���ة، فكان���وا م���ن اأه���ل العلوم 
والحرف، كالفال�سفة والأطباء والفلكيين")اأبونا، 

تاريخ الكني�سة ال�سرقية 2 �س105(. 
اأو الكبي���ر )ت  كان الجاثلي���ق طيمثاو����س الأول 
���رقية في العهد  823م( اأبرز جثالقة الكني�س���ة ال�سَّ
العبا�س���ي، فقد امتدت "كني�س���ة الم�سرق في عهده 
اإل���ى الهند وال�س���ين والتبت")الم�س���در نف�س���ه 2 
����س102(. انح���در م���ن اأربيل وتدرج ف���ي المهام 
الديني���ة حتى ح���ل مح���ل الجاثليق حنا ني�س���وع 
"�س���عى  اأن���ه  اأعم���ال طيمثاو����س  وم���ن  الثان���ي. 
كثيرا بتربية اإكليرو�س���ه تربية �س���حيحة، وبنى 
له���م مدار����س ومعاه���د يتلق���ون فيه���ا اإل���ى جانب 
عل���وم الكني�س���ة العل���وم المدنية بجمي���ع فروعها 

وفنونها")�ساك�س���و، البطريرك طيمثاو�س الكبير 
رائد الحوار الم�س���يحي - الإ�س���المي في الع�س���ر 

العبا�سي، بين النهرين، العدد 4 ال�سنة 1976(. 
عبا�س���يين:  خلف���اء  خم�س���ة  طيمثاو����س  عا�س���ر 
 –  785( واله���ادي  785م(،   -  775( المه���دي 
�س���يد )786 - 809م( والأمين )809  786م( والرَّ
وكان���ت  833م(.   -  813( والماأم���ون  813م(   -
���رق مثمرة في العالقة  فترة رئا�س���ته لكني�س���ة ال�سَّ
بين الم�سيحيين والم�س���لمين. وقد ا�ستهرت فيها 
حوارات���ه العقائدية مع الخليف���ة المهدي وعلماء 

الم�سلمين. 
كان الخلفاء والوزراء يحاولون ك�س���ب المذاهب 
ال�س���ائدة والمهيمنة عل���ى العامة؛ مث���ل المذهب 
مة.  ���افعي ال�سديدين على اأهل الذِّ الحنبلي اأو ال�سَّ
حدث مثل هذا في اأزمة الخالفة عقب ف�سل انقالب 

عبدالله بن المعتز �سد المقتدر بالله �سنة 296ه�. 
فتقرر عدم ا�ستخدام "اأحد من اليهود والنَّ�سارى 
فق���ط، واأن يطالب���وا  ���ب والجهب���ذة  الطِّ ف���ي  اإل 
قاع الم�س���بوغة بين  بلب�س الع�س���لي، وتعليق الرِّ
اهرة  اأظهرهم")اب���ن تغ���رى ب���ردى، النُّج���وم الزَّ
في ملوك م�س���ر والقاهرة، القاه���رة: مطبعة دار 
الكت���ب الم�س���رية 1932ج 3 ����س165(. غير اأن 
مة عامة، اأثبتوا وجودهم  الم�سيحيين، واأهل الذِّ
عن طري���ق اإتقان المهن، التي ع���زف عنها العرب 
الم�سلمون، بداية من الطب والهند�سة والترجمة 
راع���ة، واأعم���ال  ال�س���ياغة والح���دادة والزِّ اإل���ى 
فيع منها والو�س���يع. وهي  الخدم���ة المتنوعة الرَّ
تتراوح بين الّطبابة والكتاب���ة والتَّنظيف، واأثر 
ذلك ما زال بائنا ببغداد والبالد العراقية الأخرى. 
�سهد العراق ح�سورًا مميزًا لالأطباء الم�سيحيين، 

طبي���ب  )تي���اذوق(،  بي���ب  الطَّ كان  ه���وؤلء  واأول 
الحج���اج بن يو�س���ف الثقف���ي )ت 95ه����(. وكان 
"فا�س���اًل ول���ه ن���وادر واألف���اظ م�ستح�س���نة ف���ي 
عي���ون  اأ�س���يبعة،  اأب���ي  الطب")اب���ن  �س���ناعة 
الأنب���اء في طبقات الأطباء، بي���روت: دار الثَّقافة 
1987ج 2 ����س32(. وكان قد �س���فى الحجاج من 
اأكل الطين)الم�س���در نف�س���ه 2 ����س34(. وخ���دم 
جورجي����س ب���ن جبرائي���ل اأب���ا جعفر المن�س���ور 
)ت 158ه����( وكان حظي���ا عن���ده وترجم ل���ه كتبا 
عديدة، ا�س���تدعاه المن�س���ور من جند ني�س���ابور 
ع���ام 148ه� لعالج���ه من ف�س���اد معدت���ه وانقطاع 

�سهوته)الم�سدر نف�سه 2 �س37(. 

يف احلقبة املغولية
كانت الم�سيحية قد و�سلت عبر العراق اإلى الهند 
وم���ا وراء النه���ر، فاعتنقه���ا الكثير م���ن المغول، 
حتى اإن مغوليًا مث���ل )يهبالها( )القرن الخام�س 
المي���الدي(، ن�س���ب جاثليقا للكني�س���ة ال�س���رقية. 
الثال���ث  يهباله���ا  ن�س���ب  متاأخ���رة  فت���رة  وف���ي 
)1281 – 1317م( جاثليقًا اأي�س���ًا. واإن الجي�س 
المغول���ي، الذي اجت���اح بغداد يتك���ون من جنود 
يدين���ون بالم�س���يحية. وكان���ت زوج���ة هولكو، 
دقوز خاتون م�سيحية اأي�سا. فعملت "ما بو�سعها 
للذود عن الم�س���يحيين")اأبونا، تاريخ الكني�س���ة 

ال�سرقية 3 �س7(.
المغ���ول  اأن تعاط���ف  الدومنيك���ي  الأب   ح�س���ب 
عدي���دة؛  اأ�س���باب  اإل���ى  يع���ود  الم�س���يحيين  م���ع 
بطبيعته���ا  تمي���ل  الت���ي  المغ���ول  "عقلي���ة  منه���ا 
اإل���ى الخراف���ات، وتاأثي���ر الن�س���اء الم�س���يحيات، 

الآث���ار  ال�سيا�س���ية")الدومنيكي،  والم�س���لحة 
فغي���ر  ����س58(.  المو�س���ل،  ف���ي  الم�س���يحية 
الم�سيحيين منهم كانوا ي�سمون اأولدهم باأ�سماء 
م�سيحية ويعمدونهم. "اإذ يرون في العماد طق�سًا 
�س���حريًا، تفي���د ممار�س���ته اأكث���ر من نظره���م اإلى 
حقيقته الأ�سا�س���ية. وعند قراءتنا تاريخ المغول 
ق���د يقودنا التفكير اإلى عال���م الغجر اليوم، الذين 
تمتزج م�س���يحيتهم بخرافات كثي���رة جاءتهم من 

اأجدادهم")الم�سدر نف�سه(.
ي�س���اف اإلى تل���ك الأ�س���باب التي جعل���ت المغول 
�س���الت  هن���اك  الم�س���يحيين،  م���ع  يتعاطف���ون 
للبابوي���ة م���ع خاناته���م، بع���د اأن اأ�س���بحوا قوة 
المح�س���نة  والق���الع  البل���دان  تت�س���اقط  عظم���ى 
اأمامهم، وه���م في طريقهم اإلى بغداد. فقد اأر�س���ل 
قب���ل  اأي  1248م،  ع���ام  اينو�سن�س���يو�س  الباب���ا 
اجتياح بغداد بع�س���ر �س���نوات، ر�س���الة يدعوهم 
فيه���ا اإل���ى اعتن���اق الم�سيحية)الم�س���در نف�س���ه، 

�س56(. 
1411م(،   -  1337( الج�الئ���ري  الع��ه���د  وف���ي 
ال���ذي حل محل العهد الإيلخان���ي، انخف�س اإيراد 
الجزي���ة ببغ���داد، بع���د تراجع���ه اأواخ���ر الع��ه���د 
ال�س���ابق "بزي���ادة ع���دد الذين يدخل���ون منهم في 
الإ�س���الم تخل�س���ًا من الم�س���ايقات، ولجوء ق�سم 
منهم اإلى منطقة الجزيرة وغيرها" اأبونا، تاريخ 
الكني�س���ة ال�سرقية 3 �س97(. وفي هذا العهد عاد 
يني م���ن جديد واأُل���زم اأهل الذمة  ال�س�����طهاد ال�دِّ
"بالغيار، وهدمت كنائ�س���هم واأديرتهم، واأ�س����لم 
منه���م وم����ن اأعي�انه���م خل����ق كثي���ر، من�هم �س���ديد 

الدولة، وكان ركنا لليهود")الم�سدر نف�سه(.
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يف ف���رة اأك���ر م���ن 60 عام���ًا منذ تاأ�س���ي�س اأول 
جامع���ة، مل يت���م تطوير نظام التعلي���م العايل يف 
العراق باأية �سورة م���ن ال�سور وظل يراوح يف 
مكانه فتدهور م�ستواه ونوعيته مقارنة بالتعليم 
يف دول املنطق���ة والع���امل واأ�سبح مم���ال للطلبة.  
يت�س���ح ذلك م���ن خالل اأداء اجلامع���ات يف جودة 
التعلي���م والبحث العلمي، ويف الو�سع الوظيفي 
ال�سيئ خلريجيها، ويف �سجل الإجناز ال�سعيف 
يف تلق���ي املن���ح العاملي���ة واجلوائ���ز والتقدي���ر 
ويف  الربام���ج،  واعتم���اد  العامل���ي  والع���راف 
انع���دام متويل البح���وث، ويف �سع���ف الهتمام 
باملناهج وببيداغوجيا التعليم احلديثة، و�سعف 
اهتم���ام الطلب���ة بالتعّل���م، وكذل���ك يف �سعفها يف 
الت�سني���ف املوؤ�س�سات���ي )ل توجد جامعة عراقية 
واح���دة يف اأف�سل 500 جامعة يف العامل يف اأي 
من الت�سنيفات الرئي�سة(. وعالوة على ذلك، فاإن 
و�سع اجلامع���ات الهلية التي تنتج ن�سبة كبرية 

من اخلريجني يف العراق هو اأكر �سوءًا. 
اأهم الأ�سباب ال�سائعة لردي التعليم العايل هي:

القبول
وفق���ًا لتقاري���ر خمتلف���ة، ف���اإن ن�س���بة اللتح���اق 
الإجمالي���ة يف التعلي���م العايل يف الع���راق تزداد 
ب�س���كل غ���ري من�س���بط، وتعك����س حالة التو�س���ع 
الذي ت�سهدها الكليات الهلية وترهل اجلامعات 
ع���ددًا  املتخبط���ة  القب���ول  احلكومي���ة و�سيا�س���ة 
ونوعًا واخلا�س���عة ل�س���غوط اأع�ساء من جمل�س 
النواب واملمار�س���ات اخلاطئ���ة والإجراءات غري 
العادل���ة والتميزي���ة والت���ي ل تك���رث ملتطلبات 
ال�سوق وحاجته وما يكت�سبه الطلبة من مهارات 
وخربات �سرورية. كما اأن انت�سار ظاهرة الغ�س 
يف المتحان���ات احلكومي���ة للدرا�س���ة الإعدادية 
وح�س���ول الآلف من الطلبة عل���ى معدلت كاملة 
يجعل من ال�سعوبة توزيع الطلبة ب�سورة عادلة 

على الخت�سا�سات اجلامعية املختلفة.  
اجلودة

يعد �سمان اجلودة يف التعليم العايل من بني اأهم 
التحدي���ات التي تواجه العراق اليوم. ومع ذلك ، 
ل تركز �سيا�س���ات احلكوم���ة على جودة التعليم ، 
وم���ا تزال الكلي���ات واجلامع���ات يف العراق غري 
ق���ادرة عل���ى تلبي���ة احل���د الأدن���ى م���ن املتطلبات 
املن�س���و�س عليه���ا يف لوائ���ح العتم���اد الدويل، 
وجامعاتن���ا الي���وم لي�س���ت يف و�س���ع ميكنها من 
ناحية جودة تعليمها من حتديد مكانها حتى بني 
اجلامع���ات العربية وجامع���ات "الدرجة الثالثة" 

يف العامل. 

التدخل ال�سيا�سي
اإن تزايد تدخل ال�سيا�س���يني من خارج اجلامعات 
وخ�سو�س���ًا اأع�س���اء جمل����س الن���واب يف اإدارة 
التعليم العايل قد اأطاح بكل اأمل يف ال�س���تقاللية 
الن�س���بية ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل واأ�سر كثريًا 
مب�س���تويات التعلي���م فيه���ا. ه���ذا بالإ�س���افة اىل 

ان�سغال التدري�سيني بالق�سايا والأمور املعي�سية 
باملنا�س���ب  واهتمامه���م  البل���د  يف  وال�سيا�س���ية 
الإداري���ة وو�س���ائل احل�س���ول عليه���ا يف �س���بيل 
تطوي���ر حياته���م املهني���ة ع���رب طري���ق الرتب���اط 

ال�سيا�سي واملهني بالأحزاب الفا�سدة. 

البنية التحتية واملرافق ال�سعيفة
تع���د البني���ة التحتية ال�س���يئة حتديًا اآخ���ر لنظام 
التعليم العايل يف العراق، ول �س���يما املختربات 
وو�س���ائل  الريا�س���ية  واملراف���ق  واملكتب���ات 
الراح���ة والرفيه والتي تعاين من نق�س���ها كثري 
الأهلي���ة  م���ن اجلامع���ات احلكومي���ة والكلي���ات 

خ�سو�سًا. 
وي�س���ّكل نق�س اأع�س���اء هيئ���ة التدري�س يف عدد 
من اجلامعات النا�س���ئة وعدم توفر التدري�س���يني 
املتدربني يف اجلامعات الغربية واملوؤهلني جيدًا 
والحتفاظ باأ�س���حاب اخل���ربة الطويلة من كبار 

العمر حتديات اأمام حت�سني جودة التعليم. 

البحث العلمي ال�سطحي والزائف
هن���اك تركيز زائد عل���ى بحوث طلبة الدرا�س���ات 
العليا املمولة ذاتيًا وهي بحوث �سطحية ت�سوبها 
امل�س���داقية وذلك ب�س���بب عدم توفر م���وارد مالية 
حقيقية للبحث العلمي، ف�س���اًل عن حمدودية عدد 
اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين لتقدمي امل�سورة 

للطالب. 
معظم الطلبة لي�س لديهم خربة اأو معرفة �س���ابقة 
بالبحث العلمي ول يح�سون با�سراف اأو تدريب 
مالئم مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على 
اأبحاثهم. عالوة على ذلك، فاإن موؤ�س�سات التعليم 
الع���ايل العراقي���ة معزول���ة ع���ن العامل و�س���عيفة 
و�س���عيفة  العامل���ي  البح���ث  مبراك���ز  الرتب���اط 
املعرف���ة باحتياجات ال�س���ناعة  املحلية والعاملية 

ومب�ساكل الإنتاج. 

هيكل احلوكمة ال�سعيف
تواج���ه اإدارة التعلي���م الع���ايل حتدي���ات هائل���ة 
نتيجة املركزية املفرط���ة والهياكل البريوقراطية 

والكف���اءة  وال�س���فافية  امل�س���اءلة  اإىل  والفتق���ار 
املهني���ة. ونتيج���ة للزي���ادة يف ع���دد اجلامع���ات 
ع���بء  زاد  املنت�س���بني،  والط���الب  والكلي���ات 
الوظائ���ف الإداري���ة للجامعات ب�س���كل كبري ومت 
حتمي���ل الأكادمييني م�س���وؤوليات كث���رية خارجة 
عن مهمات اإنتاج ون�س���ر املعرفة وت�سبب ذلك يف 

�سوء الأداء يف اجلامعات.  
التعلي���م  موؤ�س�س���ات  م���ن  كل  تواج���ه  وبينم���ا 
الع���ايل احلكومي���ة والأهلي���ة امل�س���اكل املذكورة 
اأعاله تن�س���غل القوى ال�سيا�س���ية يف ال�سراعات 
ال�سيا�س���ية حول الوظائف الوزارية واجلامعية 
بعي���دًا كل البع���د ع���ن اأه���داف ومهم���ات التعليم 
العايل احلقيقية. واأ�س���بحت التعيينات الإدارية 
يف يومنا هذا تخ�سع لأعلى العتبارات الطائفية 
واحلزبية، واأ�سبحت بالإ�سافة للف�ساد ال�سكوى 

الرئي�سة لدى التدري�سيني والأكادمييني.
وبينم���ا تعاين اجلامع���ات احلكومي���ة من نق�س 
كب���ري يف التموي���ل عمل جمل�س الن���واب واأذرعه 
�س���مان  عل���ى  ال�سيا�س���ية  والق���وى  الأح���زاب 
ا�س���تمرار حاج���ة اجلامع���ات وفقرها، وا�س���تمر 
التدخ���ل يف �س���وؤونها وفر����س الإم���الءات عل���ى 
ال���وزارة واجلامع���ات مم���ا اأدى اىل تخبط كبري 
يف �سيا�ساتها خ�سو�سًا �سيا�سة القبول ومعادلة 
ال�سهادات ويِف اإ�ساعة فر�س مناف�ستها عامليًا يف 
وقت ي�س���كو فيها التدري�س���يني م���ن انعدام كفاءة 
وعدالة اإدارات جامعاتهم. ويبدو اأن اإنهاء هيمنة 
القوى ال�سيا�س���ية عل���ى التعليم �س���يكون العامل 
الرئي�س لتح�سني اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل. 
اأم���ا الكلي���ات الهلي���ة ف���ال قيم���ة له���ا يف الإنتاج 
العلم���ي الوطن���ي فيم���ا ع���دا القيم���ة احلقيقي���ة 
الوحيدة التي ت�س���يفها ه���و تخريج اأعداد كبرية 

من العاطلني كل عام.

الطريق اإىل الأمام؟
عل���ى م���دى اأكر م���ن خم�س���ة ع�س���ر عام���ًا كتبت 
كث���ريًا وقدمت العدي���د من املقرحات وو�س���عت 
ا�س���راتيجية لإ�س���الح التعلي���م الع���ايل بالرغ���م 
م���ن اهتمام الأو�س���اط الكادميية به���ا مل يَر منها 

التطبي���ق ال الن���زر الي�س���ري لذل���ك ل اأرغ���ب يف 
اإعادته���ا كله���ا و�س���اأحاول الركي���ز عل���ى بع����س 
احلل���ول الأ�سا�س���ية والت���ي ميك���ن اعتمادها يف 

الوقت احلا�سر.  

جتديد موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
من اأجل اأن تتطور اجلامعات �سيتعني علينا تغيري 
نظ����ام التعليم احلايل مبا يت�س����من اإلغ����اء وزارة 
التعلي����م الع����ايل ومن����ح اجلامع����ات ا�س����تقالليتها 
الإداري����ة والأكادميية وتاأ�س����ي�س املجل�س الأعلى 
واإلغ����اء  العلم����ي  البح����ث  وجمل�����س  للجامع����ات 
الفوقي����ة  اجلامع����ات  اإدارات  تعيين����ات  اأ�س����لوب 
واملبنية على املحا�س�س����ة وا�س����تبدالها باأ�س����لوب 
الهيئ����ات  خي����ارات  عل����ى  يعتم����د  دميقراط����ي 

التدري�سية، واحرام احلريات الكادميية.  
ويج����ب عل����ى اجلامع����ات اأن تتو�س����ل اإىل روؤي����ة 
وبرامج جديدة تعالج على وجه التحديد م�س����كلة 
املناه����ج القدمي����ة والتلق����ني واحتياج����ات الدولة 
وال�سناعة والقت�س����اد واملجتمع، وعلى اأ�سا�سها 
تلت����زم اجله����ات الفاعل����ة عل����ى م�س����توى الدول����ة 

بتوفري الدعم الكامل للجامعات.

التعاون اخلارجي
يجب على الدول���ة تعزيز التعاون بني اجلامعات 
العراقي���ة واأعل���ى اجلامع���ات الغربي���ة والعاملية 
واأي�س���ًا اإن�س���اء رواب���ط ب���ني خمت���ربات البحث 
العراقي���ة ومراك���ز البح���ث التابعة للموؤ�س�س���ات 

العاملية لتح�سني اجلودة والبحث التعاوين.

نهج متعدد التخ�س�سات
يج���ب اأن يكون هن���اك نهج متعدد التخ�س�س���ات 
يف التعليم العايل حتى ل تقت�سر معرفة الطالب 
عل���ى م���واد الخت�س���ا�س واإمنا يجب ان ي�س���مل 

تعليم املهارات واللغات واأخالق املهنة. 

تطوير التعليم الهلي
تو�س���ع التعليم العايل الأهلي يف العراق ب�سرعة 
كبرية يف العقدين املا�س���يني ورافق هذا التو�سع 
تده���ور اجلودة وف�س���اد املوؤ�س�س���ات، ف���اذا اأراد 
الع���راق حت�س���ني هذا القط���اع فما علي���ه اإل جعل 
التعلي���م الأهل���ي غري ربح���ي وكما ه���و عليه يف 
خمتل���ف اأنح���اء الع���امل فلق���د ثب���ت اأن الربحي���ة 
هي اأ�س���ا�س ف�س���اد التعليم. كذل���ك يجب اأن تكون 
موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل الأهلي���ة بعي���دة عن 
النتم���اءات ال�سيا�س���ية وُت���دار م���ن قب���ل هيئات 
اإدارته���ا ولي�س م���ن قبل امل�س���تثمرين واأن تكون 

هياكلها مزودة ببنيات حتتية ومرافق جيدة. 
اإذا كان الع���راق يري���د حق���ا اأن يحق���ق  اأخ���ريًا، 
تنمي���ة اقت�س���ادية واجتماعية، فاإن���ه بحاجة اإىل 
ال�س���تثمار يف راأ�س امل���ال الب�س���ري والعائد من 
التعلي���م وزي���ادة الإنف���اق عل���ى تطوي���ر ق���درات 
ومه���ارات ومواه���ب اأ�س���اتذة وطلب���ة اجلامعات 

العراقية. 

عاودت جائحة كورونا خالل الأيام املا�سية فارتفعت 
ن�سبة الإ�سابة فيها، على وفق ما تعلنه وزارة ال�سحة 
العراقي���ة، م���ع وج���ود انخفا����س يف عدد الإ�س���ابات 
يف ال���دول الأخ���رى، وبع����س امل�س���ككني اعت���ربوا اإن 
تلك الزيادة لها �س���لة بقانون املوازن���ة من اأجل زيادة 
التخ�سي�س���ات املالية ل�س���ترياد امل�س���تلزمات الطبية 
والت�س���هيالت  والكمركي���ة  ال�س���ريبية  والإعف���اءات 
الأخ���رى التي تتميز به���ا لتعلقها بتل���ك اجلائحة، كما 
اتخ���ذت احلكومة اإج���راءات �س���ديدة الت�س���ييق على 
املواط���ن منها فر�س غرامات عل���ى من مل يلتزم بلب�س 
الكمام���ة ومن���ع التجمع���ات يف امل�س���اجد واحلف���الت 
اخلا�س���ة والعام���ة، وفر�س���ت غرام���ات كب���رية عل���ى 
م���ن يخال���ف تل���ك الأوام���ر، واأ�س���د تل���ك الإج���راءات 
حظ���ر التجوال ال���ذي مل يحقق غاياته من���ذ اأن ظهرت 
اجلائح���ة ولغاية الآن �س���وى الت�س���ييق على املواطن 
يف حركت���ه وحريت���ه ورزقه وتعطيل م�س���احله، وكل 
هذا له تربير عند احلكومة وهو املحافظة على �س���حة 
املواطن لأنها اأهم من كل �سيء حتى لو ت�سببت مبوته 
جوع���ًا وكم���دًا، لكن ما يلف���ت النظر اإن تل���ك القيود مل 
ت�س���مل جميع من ي�س���كن اأر�س العراق ، واإمنا لطبقة 
م���ن املتحكمني برقاب النا�س امتي���از خا�س، فهم فوق 
القانون كما �س���رحت اإحدى النائبات عند الطلب منها 
بارتداء الكمامة امتثاًل لأوامر حكومتها التي �سوتت 
عليه���ا، كم���ا لوحظ عدم امتثال جميع اأع�س���اء جمل�س 
الن���واب بارت���داء الكمام���ة يف لقاءاته���م وجتمعاتهم، 
واأخرها ال�سور امل�سربة عن ح�سول �سجار بينهم يف 
قاعة جمل�س النواب ولوحظ عددهم الكبري وجتمعهم 
اأو  الجتماع���ي  بالتباع���د  اللت���زام  دون  وتقاربه���م 
اللتزام بارت���داء الكمامة، ومع ذلك مل ي�س���در بحقهم 
اأي اإج���راء بفر����س الغرامة التي فر�س���ت على املعاق 
�سائق الأجرة الذي حرق �سيارته وج�سده لأنه ل ميلك 
مبلغ الغرامة واإنه �سعى لنيل رزقه لتاأمني قوت اأطفاله 
اليوم���ي، وعند التاأم���ل يف هذا ال�س���لوك لتلك الطبقة 
ومريديه���م، يتحري العقل، فال يج���د من تربير، لأن لو 
كان���وا يحرمون القانون للتزموا به وبالأوامر التي 
ه���م من ي�س���درها عرب حكومتهم التي �س���وتوا عليها، 
اأو لرمبا اإنهم حم�س���نون من الإ�سابة باجلائحة لأنهم 
تلق���وا اللقاح���ات �س���رًا كما ت�س���رب لالإعالم منذ �س���تة 
اأ�س���هر بينم���ا مل ي�س���ل اإىل املواطن هذا اللق���اح لغاية 

الآن رغم و�سوله اإىل اأفقر البلدان يف العامل، اأو لرمبا 
اإنهم ميلكون من ال�س���جاعة الت���ي ل ميلكها غريهم يف 
مواجهة اجلائحة حتى لو كانت مميتة وخطرية، لكن 
ه���ذا القول ل ي�س���مد جتاه �س���لوكهم وه���م يتجولون 
يف ال�س���وارع مبواكبه���م الكب���رية واملدجج���ة باأنواع 
ال�سالح ويف عجالتهم املدرعة �سد الر�سا�س، وكيفية 
�س���ريهم يف الطرق���ات الت���ي يرعب���ون به���ا املواط���ن، 
ف�س���اًل عن اأفواج احلماية املخ�س�سة حلماية مقراتهم 
وحمل �س���كنهم م���ع اأن اأغلب عوائلهم خ���ارج العراق، 
فهذه الأم���ور توؤكد اأنهم يرجتف���ون خوفًا من املواطن 
حتى ل���و كان اأعزًل وم�س���لوب الإرادة بفعل �س���لوكهم 
يف اإدارة الدول���ة، لذلك فان الأمر حمري وع�س���ي على 
املتاأم���ل فيه، ول يبقى اإل اأن نعود اإىل تربير قد يكون 
ل���ه حم���ل يف النقا����س، وه���و ال�س���تهانة ب���كل الأمور 
)ال�س���تهتار ال�سيا�س���ي اأو الوظيفي( لأنه���م يبحثون 
عن كل ما مييزهم عن العامة، وليكن ما يكون بعد ذلك 
حت���ى لو تعلق الأمر بال�س���حة العام���ة وحياة النا�س، 
ومل�س���نا هذا م���ن خالل ال�س���لوك النياب���ي يف التعامل 
مع قوان���ني حيوية جتاه حياة املواط���ن ومنها قانون 
املوازن���ة، وكذلك يف مظاهر القمامة التي تغطي اأغلب 
املدن، اأو يف ا�س���تخدام القوة املفرط���ة مع املحتجني، 
�س���واء بالقت���ل املبا�س���ر عرب اإط���الق الن���ار اأو بفر�س 
عقوبات احلب�س وال�س���جن �س���د بع�س املحتجني يف 
احل���راك ال�س���عبي ومن ه���وؤلء املحكومني م���ن توفى 
داخل ال�س���جن ب�س���بب اإ�س���ابته بكورونا اأو من جراء 
الإهم���ال الطبي وهو يق�س���ي عقوبته يف ال�س���جن من 
ج���راء احتجاج���ه وانتق���اده ل�س���لوك بع����س قي���ادات 
الدول���ة القائم���ة حاليًا، حي���ث اأزعج نقد ه���ذا املواطن 
اإىل  فا�س���تكاه  مزاج���ه  وك���در  الدول���ة  يف  امل�س���وؤول 
الق�ساء وحب�س���ه مبوجب قوانني البالد التي و�سعها 
َم���ن مل يح���رم حقوق الإن�س���ان يف ال�س���ابق، ففي كل 
ما تقدم ذكره و�س���وح الالمب���الة جتاه هموم النا�س، 
واأعود اإىل كورون���ا املنافقة، التي خيبت اآمالنا عندما 
ا�س���تهدفت الفقري وتركت الأمري، وما ع�س���انا اأن نفعل 
ا  ُد ُكلُّ َنْف�ٍس مَّ اإل اأن نتاأ�س���ى بقول الله تعاىل )َي���ْوَم جَتِ
���ًرا َوَما َعِمَلْت ِمن �ُس���وٍء َتَودُّ َلْو  �سَ ْ َعِمَل���ْت ِمْن َخرْيٍ حمُّ
ُرُكُم اللَُّه َنْف�َس���ُه َواللَُّه  اأَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه اأََمًدا َبِعيًدا َوُيَحذِّ
َرُءوٌف ِبالِْعَب���اِد( وعند ربنا يكون اإن�س���افنا من هوؤلء 

وهو على اأمرهم وعلى كل �سيء قدير.

الجائحة المنافقة في الدولة 
المنافقة

  اأ.د. حممد الربيعي  �سامل رو�سان املو�سوي

اأزمة التعليم العالي وفر�ص الم�شتقبل
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كه يالن حممد

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

الكتابة بالقدمني
اأيام قديمة

يف �شب���اي االأول اأك���رُت م���ن ق���راءة ج���را اإبراهيم ج���را حتى 
اأدمنت���ه. كن���ت اأبحث ع���ن كتبه يف جمي���ع ف���روع االأدب التي ن�شر 
فيه���ا, واأفت�ش ع���ن ترجماته, وكنت اأنظر اإلي���ه مثلما ينظر الهواة 
اإىل جن���وم الفّن عندما يتابعون اأخباره���م يف ال�شحف واملجالت 
وعل���ى ال�شا�ش���ة. حتى الفتاة الت���ي التقيُت بها, و�ش���ار بيننا نوع 
م���ن الوّد _كنُت يف اخلام�شة ع�شرة_ طلب���ُت منها قراءة رواية 
اأمتحن ذوقها يف البالغة, ويف  "�ش���راخ يف ليل طويل", وكنت 
احلبك���ة, وقد اأتعبُت ال�شبّية يف اأم���ور ال تعنيها من قريب, اأو من 

بعيد. 
�شحي���ٌح اأنني مل اأك���ن اأتتبع اأدبه من���ذ ثمانينيات الق���رن املا�شي, 
لكن���ه كان ينم���و يف خاط���ري, ويتفاعل ما كتب���ه يف اأمور احلياة. 
هنالك كّتاب يتوجب على اأحدنا اأن يقراأهم وهو �شاّب. �ُشئل جرا 
م���رة هل لديه فكرة ع���ن قارئ اأعماله, واأجاب: ي���ا ليتني اأعلم! مع 
ال�شن���ن تختلف ذائقة الق���ارئ, فما كان يراه جمي���دًا يف ال�شفحة 
رمبا يحر�ش االآن عل���ى ن�شيانه, والكتب التي كانت حتتل واجهة 

املكتبة رمبا داأبت على الهبوط يف املنزلة عامًا بعد عام.

راأي مماثل
بعد الرواية التي ا�شرتك يف تاأليفها مع عبد الرحمن منيف, "عامل 
ب���ال خرائط", مل اأقراأ جلرا �شيئًا, حت���ى كتابه "�شارع االأمريات" 
مل يح���َظ من���ي باالإعجاب, ب�شبب ب���طء ورتابة اإيق���اع ال�شرد فيه, 
والب�شاطة والِقَدم الالفتن للنظر يف االأفكار واملعاين التي تثريها 
لغته, ذات البالغة ال�شاحبة. عدا ق�ش�شه الق�شرية التي يتكلم فيها 
بحمي���ة واإخال����ش عن ن�شاأت���ه االأوىل يف فل�شطن, وع���دا روايته 
الت���ي وّثق فيها خلطواته االأوىل يف بلده الثاين, العراق, عدا ذلك 
جن���د اأن اأدب جرا الروائي والق�ش�ش���ي تغلب عليه ال�شنعة على 

الطبع. 
هنالك فرق كبري بن كتابة ال�شرية والتاأليف الروائي . مادة االأوىل 
جاهزة, بينما الثانية من خلق الكاتب, وهنالك اأمثلة عديدة ميكن 
اال�شت�شه���اد به���ا: "يومي���ات نائ���ب يف االأرياف" لتوفي���ق احلكيم 
لي�شت اأولها, و"�شريتان" ل�شليم بركات و"الوليمة العارية" لعلي 
ب���در لي�شتا االأخريتن. عندما يجّرب مدّون الذكريات اخلو�ش يف 
مّي التاألي���ف الق�ش�ش���ي نراه يجه���د نف�شه اإىل احل���ّد الذي يجعلك 
تخ�ش���ى عليه من الغرق . الثغرات يف الرواية التي يحاول تاأليفها 
كاتب ال�شرية عديدة, وال ميكن الأحد متّر�ش يف القراءة التغا�شي 
عنه���ا. منها اأن الكاتب يلجاأ اإىل اخليال يف الواقع عندما ال ي�شعفه 
اخلي���ال يف الفّن, ومنه���ا اأن �شخو�ش الق�شة يب���دون كالدمى, اإذا 
حتّرك���وا فهن���اك م���ن يدفعه���م للحرك���ة, واإن نطقوا ياأتي���ك �شوت 
الكاتب نف�شه. يو�شف هذا النوع من اخللق ب"الكتابة باليدين", 
حيث يجل�ش املوؤل���ف اإىل مكتبه جامدًا, مّعذبًا, مثل �شجرة عجوز 
يف ع���ّز اخلري���ف, ويح���اول العمل حت���ت اإحلاح �ش���رورة جتهده 
وت�شقي���ه. يح�ش���ل اخلل���ق الفن���ي عندما يجو����ش الفن���ان بقدميه 
خ���الل اأنح���اء نف�شه الت���ي ي�شكنها كم���ا ي�شكن غاب���ة. يف كل ق�شة 
ورواية عظيمة هناك الكثري من الواقع, ومن الرغبة بالعي�ش فيه, 
هن���اك من ال�شر ما يك���ون �شاحلا لقرون عدة, هن���اك املح�شو�ش 

وامللمو�ش, وهناك العامل املتحّرك احلي.
روى يل اأح���د االأ�شدق���اء اللبنانين اأنه كان يلتق���ي بجرا كثريًا. 
يف اإح���دى االأم�شيات �شارحه بهذا ال���راأي: ملاذا تكون حميميًا يف 
الكتاب���ة عندم���ا تتذكر اأهلك واأ�شدق���اءك, بينما ن���راك يف التاأليف 
الق�ش�ش���ّي يف م���زاج خمتلف. زعل جرا من ه���ذا الكالم, وفرتت 

العالقة بن االثنن ب�شبب ذلك.

بعد الرواية التي ا�سترك في تاأليفها مع 
عبد الرحمن منيف، "عالم بال خرائط"، 

لم اأقراأ لجبرا �سيئًا، حتى كتابه "�سارع 
الأميرات" لم يحَظ مني بالإعجاب، ب�سبب 
بطء ورتابة اإيقاع ال�سرد فيه، والب�ساطة 

والِقَدم الالفتين للنظر في الأفكار 
والمعاني التي تثيرها لغته، 

لاأظّن اأّن اأحداً ، عربيًا كان اأم 
اأجنبيًا ، �سيجادُل في اأّن مفّكراً - على 

�ساكلة اإدوارد �سعيد - ترك ب�سماته 
الفكرية المميزة التي نعرف ؛ 

لكن كّم مّنا يتخيُل قدرة �سعيد 
في اأن يكون روائيًا اأو �ساعراً ؟ قد 

يرى بع�سنا اأّن الخ�سي�سة الفكرية 
التي حازها �سعيد بكّل حمولتها 

التحليلية لتوؤّهله ) اأو بكلمات اأكثر 
دقة : لتتيح له ( حيازة ميزات 

روائية اأو �سعرية ؛ حتى لكاأّن هذه 
القناعة ت�سبُح اأقرب لموا�سعة 

تقول:

م����ع ال�شنع����ة  الفك����ر التحليل����ي الي�شتقي����م   
الروائي����ة اأو ال�شعرية . �شتط����وُل املجادالت 
ه����ذا  يف  املتباين����ة  وال����روؤى  املت�شارع����ة 
ال�ش����اأن , وق����د ت�شتع����ن بع�����ش ه����ذه الروؤى 
الع�شبي����ة  العل����وم  م����ن  م�شتم����ّدة  بحقائ����ق 
Neuroscience وعل����م النف�����ش االإدراك����ي 
Cognitive Psychology والت����ي مفاُدها 
ل����دى  الدماغي����ة  الع�شبي����ة  اال�شتب����اكات  اأن 
املتعاملن مع اأ�شكال عّدة من الفكر التحليلي 
تختلف ع����ن اال�شتباكات احلا�شلة يف اأدمغة 

الروائين وال�شعراء . 
 الرواي����ة – كم����ا اأرى – فاعلي����ة تختلف عن 
كتاب����ة ال�شع����ر ؛ لكّن ه����ذ اأمٌر ل�شن����ا يف وارد 
مناق�شت����ه االآن ؛ اأم����ا مايخت�����شّ بالفروق����ات 
النوعي����ة ب����ن الفك����ر التحليل����ي وال�شنع����ة 
الروائي����ة ) التخيي����ل ه����و العن�ش����ر النوعي 
ال����ذي ي�شّكُل فارقًا ب����ن املقاربتن ( فقد جتد 
م�شداقي����ة معقول����ة عل����ى �ش����وء الك�شوفات 
البحثي����ة التي تتواىل حثيثًا ؛ لكن اليتوّجُب 
علينا اأن نتنا�شى حقيقة اأّن كثريًا من العلماء 
واالجتماعي����ن  االقت�شادي����ن  واملفّكري����ن 
كتب����وا رواي����اٍت ) الرواي����ات بخا�شة ولي�ش 
ال�شعر ! ( منذ عقود خلت , وقد تعاظمت هذه 
الوت����رية يف ال�شنوات االأخ����رية , وقد كتبُت 

مقاالٍت لي�شت بالقليلة يف هذا ال�شاأن . اأ
 اأرى - يف مقارب����ة خمت�ش����رة - اأّن الرواي����ة 
�ش����ارت و�شيط����ًا معرفي����ًا ذا اعتباري����ة عالية 
م����ن  يف متري����ر املعرف����ة الأو�ش����اط وا�شع����ة 
, وماكان����ت   ) الرقمي����ن بخا�ش����ة   ( الق����ّراء 
مثل هذه املقاربة متاح����ة يف بواكري الن�شاأة 
الفكرية الإدوارد �شعيد يف خم�شينيات القرن 

الع�شرين وحتى وفاته عام 2003 . 
 ي�ش����ّرين اأّن اأقّدم اأدن����اه ترجمة ملقالة حديثة 
 Dunna مث����رية كتبته����ا دوّن����ا فريغ�ش����ون 
Ferguson ) وهي �شحفية مرموقة حائزة 
عل����ى جوائ����ز �شحفي����ة ع����ّدة ( يف �شحيف����ة 
21 �شب����اط ) فراي����ر (  الغاردي����ان بتاأري����خ 
2021 , واملقال����ة يف جمملها مراجعة ل�شرية 
جديدة الإدوارد �شعيد كتبها تيموثي بر ينان 

و�شتن�شرها دار ن�شر بلومزبري يف 23 اآذار 
 . 2021

 العن����وان االأ�شل����ي للمقال����ة باالنكليزي����ة ملن 
يرغب يف مراجعتها هو : 

 Unfinished manuscripts that lay 
behind Palestinian critic’s stated 
contempt for fiction 

المترجمة

 كان اإدوارد �شعي����د وا�شح����ًا و�شارم����ًا على 
ال����دوام ب�شاأن نظرته اإىل الناقد وكون عمله 

اأكر اأهمية من عمل ال�شعراء والروائين 
املفّكري����ن  اأّن  �شعي����د  اآم����ن  ولطامل����ا   ,
ه����م  العاّم����ة  االأو�ش����اط  يف  املعروف����ن 
الُكّت����اُب االأكر قدرة على حتّدي ال�شلطة 

وتغيري العامل . 
ع����ن  جدي����دة  �ش����رية  اإىل  تبع����ًا  لك����ْن   
الروف�شور الفل�شطيني والناقد االأدبي 
ذائع ال�شهرة والتقدير فاإّن �شعيد كتب 
– كاًل من ال�شعر والرواية ,  – �ش����ّرًا 
وهو مل يعمد حتى اإىل جمّرد االإ�شارة 

اإىل هذا االأمر الأ�شدقائه . 
 �شعي����د , ال����ذي ت����ويّف ع����ام 2003 , 
ترك وراءه روايت����ن غري مكتملتن 
اإ�شتبعدهم����ا م����ن اأعمال����ه , وق�ش����ة 
ق�ش����رية رف�����ش ن�شرها ف�ش����اًل عّما 
اليق����لُّ ع����ن ع�شرين ق�شي����دة : هذا 
�ش����رية  االأوىل  للم����رة  ماتك�شف����ه 
جدي����دة كتبه����ا تيموث����ي برين����ان 
ع����ن   Timothy Brennan

املفّكر الفل�شطيني الراحل .
 كان برينان ) وهو طالٌب �شابق 
ل�شعي����د , يعم����ل الي����وم اأ�شت����اذًا 
جامع����ة  يف  املق����ارن  ل����الأدب 

ميني�شوت����ا ( ق����د ُمِن����ح فر�شة غ����ري م�شبوقة 
من قبل عائلة �شعيد للنظر يف م�شّودات غري 

من�شورة للراحل ومن ثم مراجعتها . 
 ال�ش����رية املو�شومة بعن����وان )اأمكنة العقل : 
 Places of Mind : اإدوارد �شعي����د  حي����اة 
A Life of Edward Said ( من�ش����ورة من 
قبل دار ن�شر بلومزبري , وهي ُتلقي اأ�شواء 
جديدة ع����ن الكيفية التي اإنته����ى بها �شعيد , 
وبعد عم����ٍر كامل ق�ش����اه يف تدري�ش االدب , 
اإىل رف�����ش الرواي����ة ع����ام 1992 باعتباره����ا 
�ش����كاًل اأدبي����ًا ! . يكت����ب برين����ان به����ذا ال�شاأن 
يف ال�ش����رية املذك����ورة : " اأظ����نُّ اأّن ) �شعيد ( 
يج����د ُمعيقاٍت كابحة ماثل����ة اأمامه عند كتابة 
الرواي����ات , وهو يجُد الف�ش����ل ماثاًل الحميد 
عن����ه �شي�شي����ُب امل�شروع الروائ����ي يف مقتلة 
موؤّكدة عندما يك����ون ق�شُد الكاتب هو تغيري 
الع����امَل " , ث����ّم ينته����ي برين����ان اإىل ح�شيل����ة 
ا�شتنتاجي����ة خلُ�����ش اإليه����ا �شعي����د مفاُده����ا " 
بالن�شب����ة لهوؤالء الذين يتمّلكه����م �شعوٌر طاٍغ 
نحو الداف����ع ال�شاعي للتغيري ال�شيا�شي) يف 
العامل ( فاإّن الرواية لي�شت الو�شيلة االأف�شل 
لتحقيق هذا امل�شعى " , وهذه ح�شيلة اإنتهى 
اإليه����ا �شعيد – جزئي����ًا – مدفوع����ًا بتجاربه 
ْب  ال�شخ�شي����ة التي ك�شفت عن كات����ب مل ُي�شِ

جناحًا يذكُر يف كتابة الرواية . 
 منذ ذلك احل����ن راح �شعيد يكت�شُف بطريقة 
مبا�ش����رة التحّديات الت����ي يواجهه����ا الُكّتاُب 

ي�شع����ون  عندم����ا 
الإح����داث تداخ����الت �شيا�شي����ة موؤثرة عر 

كتابة الروايات فح�شب ؛ لكنه اإختار االإبقاء 
على هذه الب�ش����رية ال�شخ�شية امل�شّببة لقدٍر 
غري ي�ش����ري م����ن االإحراج �ش����ّرًا ُي�ش����اُف اإىل 

م�شّوداته غري املن�شورة . 
 عندم����ا كان اأ�شدق����اء �شعي����د مّم����ن عِرف����وا 
بكونه����م روائي����ن ذوي �شه����رة يكتب����ون ل����ه 
ر�شائ����ل ت�شتعطفه النظر باأمر كتابة الرواية 
ن����رى اأّن رّدة فعله كانت واح����دًا من اأمرْين : 
اإهماُل تل����ك الطلبات , اأو الرّد عليها بت�شاوؤٍل 
– واإن كان ه����ذا الت�ش����اوؤل  عل����ى الكاتب����ن 
ينط����وي عل����ى بع�����ش املخادع����ة – جوهُرُه 
ماال����ذي يوج����د عل����ى االأر�ش بح����ق ال�شماء 
ي�شّتح����قُّ ع����بء الكتابة عنه . يق����ول برينان 
به����ذا ال�شاأن : " كان اأم����رًا وا�شحًا اأّن �شعيد 
د اإبقاء االأمر ) اأي كتابته للرواية ( �شّرًا  تق�شّ

بعيدًا عن متناول النا�ش . كان ي�شّللهم " . 
 ي����رى برينان اأّن االأمر الغالب – رمّبا – هو 
اأّن واح����دًا اأو اإثنْن م����ن النا�ش علموا ب�شاأن 
حماولة �شعي����د يف كتابة الرواي����ات . يكتب 
برينان : " مّرة تلو االأخرى , عندما حاورُت 
النا�����ش الذي����ن اأداموا معرف����ة وثيقة ب�شعيد 
طيلة حياته فقد اأّكدوا جميعًا اأنهم اليعلمون 

�شيئًا ب�شاأن كتابة �شعيد للرواية . "
 ) بالع����ودة اإىل الروايت����ن اللت����ن كتبهم����ا 
�شعي����د , وامل�ش����ار اإليهما اع����اله , املرتجمة ( 

مو�شوع����ات  تتن����اوالن  فاإنهم����ا 
�شيا�شي����ة يف �شياق �شرية ذاتية 
, وجت����ري وقائعهم����ا يف ال�شرق 

االأو�شط . 
 Elegy الرواي����ة االأوىل مرثي����ة 
تتن����اول ثيمات ثالثًا , مكتوبة يف 
�شبع����ن �شفحة , جت����ري وقائعها 
يف اأربعيني����ات الق����رن الع�شري����ن 
يف القاه����رة ) التي �شه����دت طفولة 
�شعي����د ( . �ش����رع �شعي����د يف كتابتها 
ع����ام 1957 عندم����ا كان يف الثاني����ة 
والع�شري����ن من عم����ره , قبل ع�شرين 
�شن����ة من كتابته ملوؤلف����ه )اال�شت�شراق 
Orientalism( ال����ذي ميّث����ُل نق����ده 
ال�شي����ت  ذائ����ع  الكولوني����ايل  مابع����د 

ل�شورة الغرب عن " ال�شرق " . 
 ي����رى برين����ان اأن �شعي����د كان ي�ش����ارُع 
يف ه����ذا الرواية حم����اواًل اإيجاد طريقة 
تو�شي����ح  مب�شتطاعه����ا  للق����ّراء  متاح����ة 
مو�شوع����ة حم����ّددة ؛ تلك ه����ي اأّن �شعيد 
) باعتب����اره مواطن����ًا اأمريكي����ًا يعي�ُش يف 
الواليات املّتحدة ( قد اأدرك متام االإدراك 
اأّن معظ����م النا�ش مل يكونوا – بب�شاطة – 
يدرك����ون تل����ك املو�شوعة الت����ي تتلّخ�ُش يف 
االآت����ي : " توج����د ثقافة م�شتقلة ه����ي الثقافة 
العربي����ة , الت����ي ا�شتطاعت بنج����اٍح مواجهة 
وم����ن ثّم مقاومة فر�ش التاأثري االأجنبي على 

اأمكنة مثل القاهرة . " 
 فيم����ا يخت�����شُّ ب�شع����ر �شعي����د يق����ول برينان 
اأن����ه ) اأي ال�شع����ر ( , ومثلما كان����ت الرواية , 
" . بع�ُش  " منقوع����ًا يف املوؤث����رات العربية 
الق�شائ����د املكتوب����ة يف خم�شيني����ات ) القرن 
الع�شرين ( تع����ّرُ عن " �شعور وا�شح م�شاد 
للكولونيالي����ة " , ت�شتك�ش����ُف طبيعة ال�شعور 
ال����ذي ي�شت�شع����ره املرء عندما يك����ون " عالقًا 
ب����ن عامل����ْن " , حي����ث يق�ش����ي امل����رء يفاعته 
يف ال�شرق حي����ث " اجلميع يديُر راأ�شه نحو 
الغرب كما تفعل دي����وك الطق�ش التي تك�شف 
اجت����اه الري����اح " : ه����ذا مايكتب����ه �شعي����د يف 

واحدة من رواياته االثنتن . 
 ق�شائ����د �شعي����د االأخ����رى تب����دو غائ����رة يف 
تفا�شيل����ه ال�شخ�شي����ة اإىل حد بعي����د . يقول 
برين����ان يف ه����ذا ال�ش����اأن : " الق�شي����دة التي 
راقتن����ي م����ن جمموع����ة ق�شائ����د �شعي����د هي 
ق�شي����دة ذات �شبغ����ة جن�شي����ة وتبع����ث على 
اخل����وف , واأظ����نُّ اأن �شعي����د كتبه����ا مدفوع����ًا 
بعالقت����ه االإ�شكالي����ة مع زوجت����ه االأوىل عام 

 " . 1962
الق�شي���دة  ه���ذه  اأّن  برين���ان  يكم���ُل 

 Little �شئيل���ة  اإ�شتحال���ٌة  املو�شوم���ة 
للم���رة  املن�ش���ورة   ,  Transformation
" ثم���ة   : االأوبزرف���ر  �شحيف���ة  يف  االأوىل 
ه���ذه الروؤية املفاجئ���ة يف ال�شعور الغريب 
واملفع���م باخل���وف نح���و ال�شخ����ش ال���ذي 
لطامل���ا كانت ل���ك عالق���ة حميمة وثق���ى به , 
وهو يعّرُ عن ال�شك الذي ينتاُب املرء جتاه 

اإخال�ش املراأة التي يحب . "
البح���ث  مرحل���ة  برين���ان يف  كان  عندم���ا   
وجمع املواد لكتاب���ه اإكت�شف اأّن �شعيد كان 
" م�شكونًا ب�شورة مطلقة " ب�شعر جريارد 
 Gerard Manley هوبكن���ز  مانل���ي 
Hopkins , واأن���ه كان يق���راأ ال�شع���ر ب���ال 
انقط���اع لزوجته الثانية . يكتب برينان : " 
اأعتقُد اأّن �شعيد تطّلع نحو ال�شعر . كان هذا 
الذات ال�شرية ل�شعيد . كانت تلك هي الذات 
االأكر تدفقًا ووهن���ًا ل�شعيد من الذات التي 

�شمح للنا�ش االآخرين بروؤيتها . " 
 العنوان الذي اإختاره �شعيد للعمل الروائي 
الوحي���د الذي ا�شتط���اع اإكمال���ه ماأخوٌذ من 
�شطٍر يف ق�شي���دة هوبكنز املو�شومة قارٌب 
 ,  An Ark for the Listener لل�شام���ع 
وهذا العم���ل اأقرُب اإىل حكاي���ة ق�شرية عن 
�ش���اب يافع من ب���ريوت ُدِفع دفع���ًا لل�شعور 
ب� " اجل���رح املح�شو�ش ال���ذي ميكن تلّم�ش 
اأذاه " لعائل���ة فل�شطينية �شديقة له اأجَرت 
على مغادرة وطنها . توّقف �شعيد عن كتابة 
الرواي���ة خلم�ٍش وع�شرين �شنة عقب رف�ش 
جمل���ة النيويورك���ر ن�ش���ر تل���ك الق�شة عام 

 . 1965
 االأم���ر املهم الذي توؤّكده ه���ذه االأعمال غري 
املن�ش���ورة ه���و اأّن �شعي���د مل يك���ن غ���ري ذي 
اهتم���ام بال�شاأن ال�شيا�شي ب���ل حرب االأيام 
ال�شتة ع���ام 1967 كما ه���ي االآراء ال�شائعة 
. يق���ول برين���ان : " تل���ك اأ�شط���ورة . كان 
�شعيد وبطرق عّدة قبل ذلك الوقت م�شغواًل 
اإىل اأبع���د احلدود املت�ش���ّورة يف التاأ�شي�ش 
ملهنت���ه الت���ي �شت�شب���ح فيما بع���د م�شروعه 
امل�شتقبلي , وقد اإكتم���ل هذا امل�شروع عقب 

ذلك . " 
 �شرع �شعي���د ع���ام 1987 يف كتابة روايته 
الثاني���ة , وهي رواي���ة اإث���ارة �شيا�شية عن 
اخليان���ة جت���ري وقائعه���ا يف ب���ريوت عام 
1957 . يكت���ب برينان به���ذا ال�شاأن : " اإنها 
رواية مليئة باجلا�شو�شية , وهي ت�شبه اإىل 
حد بعي���د رواية جون لو كاري���ه ) الروائي 
الفرن�ش���ي االأ�شهر على م�شت���وى العامل يف 
مي���دان رواي���ة اجلا�شو�شي���ة , ت���ويّف ع���ام 
2020 , املرتجم���ة ( . تناول �شعيد يف هذه 
الرواية املوؤام���رات ال�شيا�شية التي تكتنُف 
غ���زوًا اأمريكيًا لب���ريوت , والقوى املختلفة 

التي تلعُب اأدوارًا يف تلك العملية . " 
 كتب �شعي���د مايقارُب اخلم�شن �شفحة من 
اًل  ه���ذه الرواية ؛ لكن���ه نّحاها جانب���ًا مف�شّ
عليها كتاب���ة مذّكراته عندم���ا مّت ت�شخي�شه 
ب�شرط���ان ال���دم ) الليوكيمي���ا ( , وق���د غ���دا 
�شعي���د حينها مقتنعًا اأكر م���ن ذي قبُل باأّن 
" املثقفن املتفّكرين يف مو�شوعات الثقافة 
يف نهاي���ة املطاف اأكر اأهمية من املوؤلفن ؛ 
َفُه���م ) املثقفون ( هو الق���ادرون على تغيري 
برامج العمل ) االأجندات ( وبالتايل تغيري 

العامل . " 

الرواية وال�سعر واإدوارد �سعيد

�شرية جديدة عن رائد اال�شت�شراق اجلديد
دوّنا فريغ�سون

التنف�شُل قراءة املفك����ر والروائي اللبناين 
اأمن معلوف لالأزمات العاملية,واالإحتماالت 
التي تلوُح يف امل�شتقبل عن جتربته الذاتية 
والتاأمل يف حمطات حياته ومعاينة هويته 
الفكرية وهي �شنيُع الروافد املتعددة , �شاء 
الق����در اأن يب�شَر �شاح����ب "ليون االأفريقي" 
يف اأح�ش����ان ح�شارة حمت�ش����رة كما ي�شرُي 
اإىل ذل����ك يف مفتتح كتاب����ه املعنون ب"غرق 
متلب����د  العن����وان  اأنَّ  يذك����ر  احل�ش����ارات" 
باحل�ش اال�شت�شرايف لذا ما اإْن غزت جائحة 
كورون����ا العامَل حت����ى تداع����ت اإىل االأذهان 
مدل����والت عبارة "غ����رق احل�ش����ارات" لكن 
مايتناولُه اأمن معلوف يف كتابه الينح�شُر 
يف البع����د اال�شت�شرايف ب����ل اإ�شافة اإىل ذلك 
يتتب����ُع املنعطف����ات احلا�شم����ة يف غ�ش����ون 
الن�ش����ف الث����اين من الق����رن املن�ش����رم الفتًا 
اإىل �شل�شلة من االأحداث املمتدة تيارها اإىل 
االألفية اجلديدة . اإذًا فماتعي�شُه املجتمعات 
الب�شري����ة يف الوقت الراه����ن من التحديات 
عل����ى خمتل����ف االأ�شع����دة لي�ش����ت ولي����دة ما 
يبدو على ال�شطح م����ن العوامل امل�شهودة.

يع����وُد اأم����ن معل����وف  اإىل بيئت����ه االأ�شري����ة 
التي امتازت باخل�شو�شية والفرادة االأمر 
ال����ذي يكوُن له دوُر يف روؤية املوؤلف ملفهوم 
النهو�����ش  يف  االأقلي����ات  وموق����ع  الهوي����ة 
بامل�شت����وى الثقايف والفك����ري اأكر من ذلك 
ف����اإنَّ مناخ االأ�شرة قد وفر ل����ه مراقبة االآراء 
املختلف����ة ب�شاأن امللف����ات ال�شيا�شي����ة , فكان 
والده ر�ش����دي معل����وف �شاع����رًا و�شحافيًا 
يدي����ُر جريدة يومي����ة لذا فم����ن الطبيعي اأن 

يق����َع االب����ُن عل����ى حزمة م����ن ال�شح����ف كل 
اليوم وهذا مايحدو به وهو يف عهد ال�شبا 
اجلرائد.اأي����ة  اإىل  م�ش����ريًا  الوال����د  لي�ش����األ 
واحدة يجُب اأن ن�شدَق؟ فيجبُه وال واحدة 
منه����ا وجميعها, لن تاأتيك اأي����ة واحدة منها 

بكل احلقيقة.

العقلية المرنة
ورمبا هذا الواق����ع املنفتح على االإجتاهات 
العقلي����ة  ن�ش����وء  وراء  كان  املُختلف����ة 
املرن����ة والباحث����ة ع����ن مالب�ش����ات املواق����ف 
والتح����والت كما اأنَّ ان�شم����ام اأمن معلوف 
الحق����ًا اإىل اأح����د اأع����رق ال�شح����ف اللبنانية 
اأت����اح ل����ه فر�ش����ة متابع����ة وقائ����ع اله����زات 
ال�شيا�شي����ة والفكرية عن كث����ب.كان يتوافد 
عل����ى اأروقة �شحيف����ة النه����ار اأ�شخا�ش من 
ق����د  متنوع����ة  وفكري����ة  �شيا�شي����ة  م�ش����ارب 
ي�شادُف وج����ود �شفراء اأملاني����ا اأو اجلزائر 
اأو االأحت����اد ال�شوفياتي وقد يلتقي مبطران 
اأرثوذك�ش����ي هذا ناهيك عن تعويل كثري من 
الوكاالت وال�شحف العاملية على هذا املنر 
بو�شف����ه م�ش����درًا اإخباريًا كم����ا �شاهد اأمن 
معلوف �شقوط �شايغون واإنهيار احلكومة 
التابع����ة للوالي����ات املتح����دة االأمريكية وقد 
عا�شر حلظة انقالب نظام احلكم يف اإيران 
مرافقًا الوجوه اجلدي����دة يف رحلة العودة 
اإىل قل����ب العا�شم����ة املنتف�ش����ة �ش����د حممد 
"اإخت����الل  موؤل����ُف  بهلوي.ي�شتعي����ُد  ر�ش����ا 
الع����امل" ه����ذا التاري����خ يف �شي����اق قراءت����ه 
للتحوالت العاملي����ة مو�شحًا اأنَّ ماحدث يف 
طه����ران ي�شتحيُل فهمُه بعي����دًا عن التواطوؤ 
م�ش����روع  عل����ى  والريط����اين  االأمريك����ي 
حممد م�شدق الوطني ح�شب ما يذكر اأمن 

معلوف باالإ�شتناد اإىل الوثائق اأن ت�شر�شل 
اأقنع االأمريكين بتنظيم انقالب يف طهران 
1953 �شد رجل كان ذنبه الوحيد اأنَّه طالب 
بن�شي����ب اأوفر م����ن عائدات النف����ط ل�شعبه.

هك����ذا عل����ى خلفي����ة االأطم����اع االإ�شتعمارية 
كم����ا  اخلمين����ي  االإ�شالم����ي  النظ����ام  ن�ش����اأ 
�شاهمت �شيا�شة رئي�ش الوزراء الريطاين 
�شابق����ًا يف ت�شاع����د امل����د القوم����ي بن�شخته 
املت�شلط����ة يف م�شر.يقاب����ُل اأم����ن معل����وف 
جترب����ة عبدالنا�ش����ر ال����ذي ق����د ا�شتقط����ب 
ب�شخ�شيت����ه املوؤث����رة جماهريي����ة عري�ش����ة 
يف كل البل����دان العربي����ة ب�شيا�ش����ة مانديال 
فاالأخ����ري مل يعلن العداء عل����ى خ�شومه بل 
اآث����ر اإ�شت�شافة االأقلي����ة البي�شاء فيما فقدت 
م�ش����ر يف عهد الزعيم عب����د النا�شر �شفتها 
الكوزموبولوتي����ة , اليتجاه����ل الكاتُب يف 
هذا ال�ش����دد الفرق يف التوقي����ت والتاريخ 
ال����ذي يف�ش����ل ب����ن عبدالنا�ش����ر ومانديال , 
عل����ى اأية احل����ال فاإنَّ اأم����ن معلوف بخالف 
اأف����راد عائلت����ه ق����د تعاط����ف م����ع امل�ش����روع 
النا�ش����ري مع اأنَّه ينع����ت عبدالنا�شر باأحد 
حف����اري قر ال�ش����رق  ويع����رتُف يف الوقت 
نف�ش����ه ب����اأنَّ االأم����ة العربية يف عه����ده كانت 
ال�شع����ارات  تك����ن  ومل  باالإح����رتام  حتظ����ى 
اأجندت����ه  م����ن  ج����زءًا  واملذهبي����ة  الديني����ة 
ال�شيا�شي����ة ب����ل عقيلت����ه كان����ت اإبن����ة لتجار 

اإيراين.

الإنقالب الكبير
مم���ا يلتف���ت اإلي���ه اأم���ن معل���وف يف اإطار 
اإ�شتق�شائ���ه للتاريخ هو جترب���ة التيارات 
الي�شاري���ة التي قد انخ���رط يف ت�شكيالتها 
اأبن���اء الطوائ���ف فالبتايل ق���د �شبق الوالُء 

للفكرة جمي���ع االإنتماءات الفرعية.يتناوُل 
يف ه���ذا االإطار تروؤ�ش الرفيق فهد للحزب 
���ه كان منتميًا  ال�شيوع���ي العراق���ي علمًا اأنَّ
ال�شيا�شي���ة  احل���ركات  اأنَّ  الفت���ًا  لالأقلي���ة 
املتاأث���رة باملارك�شي���ة التق���ى يف �شفوفه���ا 
م�شلم���ون وم�شيح���ون ويه���ود جنب���ًا اإىل 
جنب , ويروي جزءًا من االأجواء الثقافية 
ال�شائ���دة يف احلوا�شر العربية , قد تلقَف 
ال�شب���اب كت���ب غرام�ش���ي واعت���ادوا عل���ى 
ق���راءة ناظم حكمت وبول اإلوار وبرتولت 
بري�ش���ت مت�شامنن مع ال�شع���وب الثائرة 
, وم���ن ث���مَّ يح���وُل االإنتب���اه نح���و واق���ع 

خمتلف عندما يحُل ال�شراع على الهويات 
االإثني���ة واملذهبي���ة م���كان القي���م الفكرية.
ومايث���ري ال�ش���وؤال بالن�شبة للق���اريء هو 
اإن�شح���اب الي�شار من امل�شه���د العاملي على 
الرغم م���ن اإلتفاف ال�شع���وب حول رموزه 
يف م�ش���ارق االأر����ش ومغاربه���ا ردحًا من 
الزم���ن قد يك���وُن اأحد االأ�شب���اب وراَء هذا 
االإنقالب هو ت���ورط االإحت���اد ال�شوفياتي 
يف اأفغان�شت���ان ومبادرة الواليات املتحدة 
لفت���ح املم���ر للجهادي���ن وتعبئته���م �ش���د 
اخل�ش���م امل�شرتك.وه���ذا م���ا اع���رتُف ب���ه 
بريجن�شك���ي عراب امل�شروع االأمريكي يف 

اأفغان�شتان ياأتي كل ذلك يف �شياق �شل�شلة 
م���ن التطورات على ال�شعي���د العاملي بدءًا 
باالإطاح���ة بال�ش���اه واقتحام احل���رم املكي 
يف ال�شعودية . وانتخاب بابا غري اإيطايل 
كان بولندي���ًا , اأ�ش���ف اإىل ه���ذه الوقائ���ع 
ت�شل���م دين���غ �شياو بين���غ دف���ة القيادة يف 
ال�ش���ن وف���وز املحافظ���ن يف بريطاني���ا 
بتوقي���ع ماغريت تا�ش���رت اإىل اأنَّ اأ�شبحت 
الي�شاري���ُة موؤ�ش���رًا للتقهقر.من هنا ي�شُف 
اأمن معلوف تاريخ 1979 ب�شنة االإنقالب 
الكب���ري الأنَّ ما عا�ش���ه العامل حين���ذاك كان 
كل  عل���ى  مغاي���ر  ع���امل  ب���والدة  اإرها�ش���ًا 

امل�شتويات.

حلُم نبيل 
ثمة مفكرون لديهم حل���ُم نبيل اإذ مايتمناُه 
ه���وؤالُء لي����ش حتقي���ق �شح���ة توقعاته���م 
ب�ش���اأن امل�شتقب���ل وال تزايد ع���دد التابعن 
واالأن�ش���ار  والتخليد االأ�شماء بل اأن ت�شَل 
الب�شري���ة اإىل درج���ة من التق���دم الفكري , 
وال�شح���وة االأخالقية ُيط���وى معها اإرثهم 
املعريف بن طيات الن�شيان فاأمن معلوف 
هو يف طليعة ه���ذا ال�شنف يختُم �شاحب 
ب"الهويات  املو�ش���وم  "�شمرقن���د" كتابه 
القاتلة " باأمنية معرة عن تطلعه الإنعتاق 
اأبن���اء االأجي���ال القادم���ة من قي���د االأزمات 
القاه���رة فهو يقول اأمتن���ى عندما يت�شفُح 
حفي���دي ه���ذا الكتاب وم���ن ثمَّ يعي���ده اإىل 
ال���رف م�شتخف���ًا وم�شتغرب���ًا للحاج���ة اإىل 
قول هذه االأم���ور يف زمن عا�ش فيه جده.
لكن م���ن يقراأُ غرق احل�ش���ارات يدرُك باأنَّ 
كث���ريًا م���ن التحدي���ات الت���زاُل قائم���ًة ب���ل 
يتف���كُك العامُل عل���ى مراأى اجلمي���ع .يلفُت 

اأم���ن معل���وف النظ���ر اإىل مفارق���ة غريبة 
الأول م���رة يف التاري���خ تتوف���ر الو�شائ���ل 
الكفيلة الإنق���اذ اجلن�ش الب�شري من جميع 
الوي���الت الت���ي تداهمه ,لالإنتق���ال به نحو 
ع�ش���ر م���ن احلري���ة والتق���دم  والت�شامن 
م���ع  لك���ن  امل�ش���رتك  والرخ���اء  الكوكب���ي 
ذل���ك تنطل���ق ال�شفين���ة ب�شرع���ة فائقة  يف 
االإجت���اه املعاك�ش ي�شاُر اإىل اأنَّ مايتميُز به 
اأمن معل���وف هو اإميان���ه ال�شديد مبفهوم 
االإن�شاني���ة االأم���ر ال���ذي ت�شت�شف���ُه يف كل 
موؤلفات���ه اإذ يعل���ُن موقف���ه قائ���اًل "عندم���ا 
ميار����َش  اأن  امل���رء  باإ�شتطاع���ة  اليع���وُد 
حقوق���ه كمواط���ن م���ن دون االإ�ش���ارة اإىل 
اأ�شول���ه االإثنية اأو الدينية فه���ذا يعني اأنَّ 
االأم���ة باأ�شرها قد �شلك���ت طريق الهمجية" 
ويخالُف اأمن معل���وف معظم املثقفن يف 
مقاربته لظاه���رة التخلف وتراوح بلداننا 
يف م�شتنق���ع ال�شراع���ات العبثي���ة فراأيه 
يتحم���ُل الغرب جزءًا كب���ريًا من م�شوؤولية 
هذا الو�ش���ع اإن ماأ�شاة الغرب منذ القرون 
هي اأن���ه كان حائرًا ب���ن رغبته يف متدين 
الع���امل واإرادت���ه لل�شيط���رة عليه.وبنظ���ر 
ه���ذا املفكر ف���اإنَّ الدين بقدر م���ا يوؤثر على 
عقلية و�شلوكي���ات االإن�شان يتاأثر تف�شريه 
ل���ذا  بالبيئ���ة  العقائدي���ة  وفه���م معطيات���ه 
الي�ش���ُح الق���وُل بوج���ود طريق���ة وحي���دة 
لتاأويل مقا�شده. فهذه الن�شو�ش املقد�شة 
تق���وُل يف كل مرحل���ة من مراح���ل التاريخ 
مايرغب النا����ش ب�شماعه.اإذًا اأن النظر من 
�شرف���ة اأمن معل���وف يعني االحت���كام اإىل 
النزع���ة االإن�شاني���ة وع���دم االإن�شياق وراء 
وه���م الهوي���ة وتف���ادي الوق���وع يف مطب 

االإختزال يف التف�شري .

م�������ن ������ش�����رف�����ة اأم�����������ني م���ع���ل���وف



قحطان جا�سم جواد

اكادميي���ة الفن���ان حمم���د فا�ص���ل ل�صناع���ة 
الع���ود وتعليم���ه ه���ي اكادميية مو�ص���يقية 
متخ�ص�صة ب�ص���ناعة العود وتعليم العزف 
على العود واالآالت املو�صيقية االخرى. اي 
ور�ص���ة ل�ص���ناعة العود وتعليم املو�صيقى. 
يراأ����س املوؤ�ص�ص���ة اخلبرياملو�ص���يقي عم���ر 
حمم���د فا�ص���ل  ال���ذي ق���ال لن���ا:- كن���ا يف 
ال�صابق ن�ص���نع االعواد واالآالت املو�صيقية 
ا�ص���بحنا  من���ا  ومواكب���ة  لك���ن  االخ���رى. 
نقي���م دورات لتعليم املو�ص���يقى على العود 
واالآالت االخ���رى. وق���د خرجن���ا الكثري من 
ال�ص���ناعين والعازف���ن الذي���ن تدربوا يف 
اكادميتنا. وا�صاف "ما �صجعنا على ذلك ان 
ور�صة وزارة الثقافة املو�صيقية متوقفة عن 
العم���ل منذ اكرث من 15 عام���ا، ونحن نقوم 
باملهم���ة ب���دال عنه���ا، لك���ن امكانياتن���ا قليلة 
بحك���م ان �ص���ناعة الع���ود دقيق���ة وتتطل���ب 
جه���دا كبريا لذا ترى انتاجيتن���ا قليلة، لكن 

معظ���م خريجينا تعين���وا يف وزارة الدولة 
كع���ازيف ع���ود، وال���وزارة الي���وم حتت���اج 
خربتن���ا وا�ص���م اكادمييتنا اف�ص���ل واعرق 
يف جم���ال �ص���ناعة العود والع���زف عليه". 

وا�صاف:- 

ان���ا اعم���ل وح���دي وا�ص���نع 3 اىل 4 اعواد 
خالل ال�ص���هر، لكن يف زمن الوالد كنا نقدم 
7 اىل 8 اع���واد، �ص���نعنا حتى اليوم 3440 
عودا، وهو عدد لي�س قليال اذا و�ص���عنا يف 

االعتبار دقة ال�صناعة ونوعيتها الفاخرة.

وعن اف�ص���ل ع���ود �ص���نعته االكادميية قال: 
اف�ص���ل ع���ود �ص���نعه الوال���د للفن���ان فري���د 
االطر�س واآخر للفنان عو�س دوخي وكذلك 
لل�ص���لطان قابو�س وقد ا�ص���تغرقنا �صنة يف 
�ص���ناعته. واخلبري عمر ا�ص���افة اىل متيزه 
بتقني���ة ومهارة �ص���ناعة الع���ود فهو يعزف 
على العود منذ ان كان عمره �صبع �صنوات، 
وقد علمه اال�ص���تاذ طارق ا�ص���ماعيل ومتكن 
يف ذل���ك العمر من العزف امام امللك في�ص���ل 
الث���اين. وحن كان يف امل�ص���رح الع�ص���كري 
كان العازف االول على اآلة الكمان. وي�ص���ري 
اىل ان���ه مل ي�ص���تمر بالع���زف الن اهتمام���ه 
االول ه���و �ص���ناعة الع���ود ولي����س العزف. 
"وعدنا اىل تعليم العود للطلبة واملوهوبن 

فا�صبحت اعزف واعلم الدار�صن".
وعن التقنيات امل�صتخدمة يف �صناعة العود 
قال انها "تقنيات يدوية لكننا ن�ص���ايراليوم 
التطور فا�ص���فنا بع�س التقني���ات احلديثة 
يف بع�س اجزاء العود، اما االخ�ص���اب التي 
ن�صتخدمها فهي ا�صترياد خا�س لالكادميية 

مثل خ�ص���ب ال�صي�ص���م وال�ص���اج من رو�صيا 
بخ�ص���و�س  وق���ال  واذربيج���ان".  وكن���دا 
ا�ص���افات وال���ده للع���ود ان���ه "ا�ص���اف عود 
ال�ص���حب واملق�ص���ود ب���ه العزف م���ن نهاية 
العود مم���ا يعطي متانة وقوة. اما ا�ص���افة 
وتر اآخر فهو غري �صحيح وال يعطي اهمية 

بل ي�صعف العازف". 
وي�ص���يف:- �ص���نعنا القيثارة ا�صافة للعود 
وه���ي اآل���ة عراقي���ة تراثية وجعلته���ا تنطق 
وا�ص���بحنا ن�ص���نعها حالي���ا، ويطلبه���ا منا 
النخ���ب وبع����س ال���وزارت كالنف���ط تطلب 
كي تق���دم هداي���ا ل�ص���يوفها م���ن العراقين 
واالجان���ب، كم���ا اهديته���ا اىل اليون�ص���كو 

باعتبارها رمزا عراقيا تراثيا.
اما اول عود �صنعناه - يقول عمر- كان يف 
زم���ن والدي وكان للفن���ان حممود الكويتي 
عندما كنت اعي�س يف الكويت وعند عودتي 
يف  وال���دي  ور�ص���ة  اىل  الت�ص���عينيات  يف 
بغداد ا�ص�ص���ت �صركة ل�ص���ناعة العود ت�صم 

�صناعة العود وتعليمه.
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الثامن

�صدرت عن دار املدى ترجمة جديدة لرواية الفرا�صة ل�"هرني 
�صاريري"، وهي ق�صة اإن�صان حكم عليه باالأ�صغال املوؤبدة، وهو 
ّحل اإىل اجلزر الفرن�ص���ية يف املحيط  بريء، ومن هناك �ص���ريرُ
االأطل�ص���ي، حي���ث �صيق�ص���ي كامل عقوبت���ه. والرواي���ة تدين 
اعوجاج القان���ون وظلم االأبرياء.. وهي متث���ل قيمة جمالية 
وفنية فريدة. ويقال اإنها ال�صبب يف اإلغاء عقوبة االإعدام يف 
فرن�ص���ا. كما اأنها فعليا، مبثابة خال�صة جتربة موؤلفها هرني 
�ص���اريري الذي اأدين هو نف�صه بجرمية مل يرتكبها ف�صجن 13 
عامًا. والرواية حتمل ا�صم ال�صخ�صية الرئي�صة، الذي ال يفتاأ 
يحاول الهرب من كل �ص���جن و�صع فيه، حتى بلغ جمموعها 

ت�صع حماوالت، كلها باءت بالف�صل.

ان�صغلت �صحف فرن�صا خالل 
االأيام املا�صية بخرب احلكم على 

الرئي�س الفرن�صي ال�صابق نيكوال 
�صاركوزي بتهمة ا�صتغالل نفوذه، 

وهي تهمة م�صحكة يف بالد 
الرافدين التي كان فيها حمورابي 

اأبًا للقانون، فماذا تعني تهمة 
ا�صتغالل النفوذ ونحن نرى 

ون�صمع عن اال�صتغالل يف كل 
مفا�صل الدولة، واأن " حيتان "  

ما بعد 2003 مل يرتكوا جمااًل 
دون اأن ي�صتغلوا نفوذهم فيه، هم 

واأقاربهم واأحبابهم؟
منذ اأن قررت النائبة عالية 

ن�صيف ا�صتخدام االأحذية بداًل من 
الكلمات يف خماطبة زمالئها داخل 

جل�صة الربملان، ونوابنا االأفا�صل 
ال�صابقون منهم والالحقون، 

م�صرون على حتويل قاعة الربملان 
اإىل �صوق تعر�س به اأ�صناف 
ال�صتائم وكان اآخرها امل�صهد 

الكوميدي لنواب يتقافزون فوق 
مكاتبهم وهم ي�صرخون " منوت .. 

منوت .. ويحيى الكر�صي " .
هكذا حتولت الدميقراطية يف 
العراق من ممار�صة ح�صارية 
ت�صتند على القانون، وو�صيلة 

خلدمة النا�س اإىل حروب ومعارك 
�صيطانية لتكتب يف النهاية �صهادة 

وفاة للعراق اجلديد وتخرجه 
من التاريخ املتح�صر لت�صعه يف 

قاع الهمجية والتخلف والع�صبية 
القبلية، عرو�س ملت منها النا�س، 

الأنها حتولت �صيئًا ف�صيئًا من 
مباراة يف ال�صيا�صة اإىل مقاطع 

كوميدية رخي�صة يف �صاالت 
عر�س من الدرجة الثالثة، ليتحول 

جمل�س النواب الذي اأراد له 
العراقيون اأن يكون مكانًا يجتمع 

فيه ذوو الكفاءات واخلربات 
والطاقات اخلالقة اإىل �صوق 

مناكفة وعر�س �صيئ للع�صالت 
وفجاجة يف العمل ال�صيا�صي، 

مما اأدى اإىل غياب الق�صايا التي 
تهم النا�س ليحل حملها �صراع من 
اأجل اال�صتحواذ على ما تبقى من 
امتيازات، م�صحكات دميقراطية 

اأ�صرت وت�صر باحلرية والعمل 
الربملاين، و�صيا�صة حتولت من 
خطاب طائفي مقيت اإىل مرحلة 

ال�صتائم واللكمات والركالت.
واأمتنى واأنت تتابع معي �صولة 

ال�صادة النواب داخل قبة الربملان، 
اأن تالحظ اأيها املواطن العزيز.. 

ما ن�صرته معظم �صحف العامل 
و"بالبنط العري�س.." الرئي�س 

الفرن�صي ال�صابق �صاركوزي اأودع 
ال�صجن على ذمة التحقيق يف 

ق�صية ا�صتغالل نفوذ".. واأمتنى 
اأن ال ين�صى جنابك، اأن �صاركوزي 

هذا رئي�س حلزب "االحتاد من 
اأجل حركة �صعبية" الذي ح�صل 

على املرتبة الثانية يف االنتخابات 
الفرن�صية ال�صابقة 

�صّر على معرفة  واالآن، هل جنابك مرُ
الفرق بن دميقراطيتنا "العظيمة" 

ودميقراطية فرن�صا العرجاء؟.. 
هل تريد اأن تعرف الفرق بن 

�صاركوزي و�صا�صتنا االأ�صاو�س؟ 
فا�صمح يل اأن اأورد لك ما كتبته 
بع�س ال�صحف الفرن�صية وهي 
تعلق على قرار التوقيف: "اإنها 
حلظة نادرة وغري م�صبوقة يف 

التاريخ الفرن�صي"، اأما ما �صيفعله 
الق�صاء الفرن�صي.. تخربنا  

ال�صحافة، اأن القرار رمبا مينع  
�صاركوزي من ممار�صة العمل 

ال�صيا�صي".
اإحفظ هذه العبارة االأخرية 

رجاًء.. املنع من ممار�صة العمل 
ال�صيا�صي.. فاأنت واأنا نعي�س يف 
ظل عملية دميقراطية �صمحت ملن 

نهب و�صرق وقتل اأن يظل �صاحب 
ال�صوت االأعلى والنفوذ االقوى !. 

يف انتظار العدالة 
التي ال جتيء

الفرا�سة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )االأربع���اء( 
�ص���رتتفع قلي���ال ع���ن معدالته���ا لي���وم 
ام�س، وان اجلو �صيكون م�صم�صا يف 

العديد من مناطق البالد.     
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ع��م��ر حم��م��د ف��ا���س��ل ي��ن�����س��ئ اأك���ادمي���ي���ة ل�����س��ن��اع��ة ال��ع��ود خا

حول العالم

املدى/ جبار بچاي
الكوت  مدينة  يف  املحلية  االدارة  قاعة  على 
وقبل يوم من اإجراءات فر�س احلظر ال�صامل 
امل�صرحية  للفنون   dream x ف��ري��ق  ق��دم 
"خمت�صر مفيد" فكرة  اأول عمل فني بعنوان 
من  جمموعة  تقدمي  احمد،  واخ��راج  واع��داد 
طلبة اأكادميية الفنون ومعهد الفنون اجلميلة 
ومراحل  الفنون  واعدادية  الكوت  مدينة  يف 

درا�صية اخرى خمتلفة.
الفريق  اأع�صاء  ق�صاها  ق�صرية  لي�صت  فرتة 

الور�صات  م��ن  جمموعة  �صمن  بالتدريبات 
يف  املدر�صي  الن�صاط  قاعة  على  اقيمت  التي 
املديرية العامة لرتبية وا�صط وحتت ا�صراف 
املع  من  وهو  القطبي  عمار  الوا�صطي  الفنان 
كانت  وق��ت  يف  املحافظة  يف  امل�صرح  جن��وم 
املتابعة الفنية من قبل الفنانن و�صام النجار 

وعلي ناظم املو�صوي.
اإن  مفيد  خمت�صر  م�صرحية  م��وؤل��ف  ي��ق��ول 
من  ج��زء  ع��ن  ب��داي��ت��ه  يف  يتحدث  "العمل 
ال��ذي مل يكن  ه��ذا اجل��زء  ال��ع��راق��ي،  ال�صعب 
بل  ح��رًا،  وينتج  ويعمل  يعي�س  اأن  مبقدوره 
الدماء  وم�صا�صي  الكر�صي  لع�صاق  عبدًا  كان 
واإ�صراره اأن ال يعي�س من دون تاج را�س ومل 

يكن مبقدوره اأن يغري نف�صه".
كان  دقيقة  "تتبع االحداث يف 14  اأن  م�صيفًا 
 2019 ت�صرين  بداية  اىل  املتابع  ليقود  كفيال 

ال�صبابي  بوعيها  ت�صرين  ث���ورة  اأت���ت  حيث 
اأو التخلي  ور�صوخها كفكرة غري قابلة للملل 

خا�صة  اجل��م��ي��ع  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  فاخت�صرت 
وفر�س  العبودية  من  التحرر  نحو  ال�صباب 
كل  ب��وج��ه  احل���ق  ���ص��وت  واإع�����الء  االرادات 
مبقدورها  يكن  مل  ال��ت��ي  وال��ت��ي��ارات  ال��ق��وى 
العراقين  واإرادة  ال�صبابي  املد  اأمام  ال�صمود 
وعبيده  ال�صلطان  ه���روب  بعد  التغيري  يف 
اأث��رت��ه��م  ال��ت��ي  ال�صلطة  ن��زع��ة  ع��ن  وتخليهم 
تلتقي  عديدة  وم�صميات  كانتونات  وخلقت 
ك��ل��ه��ا ع��ن��د ن��ه��ب ث����روات ال��ب��ل��د و���ص��ف��ك دم��اء 
معينة  للحظة  ول���و  التفكري  دون  االب���ري���اء 
احلال  واقع  وتغيري  والعمران  البناء  بجدية 
نحو االف�صل وهو ما كان يطمح اليه ويريده 
ذلك  مقدمة  ويف  اأم��ره  على  املغلوب  ال�صعب 

�صباب ت�صرين". 

جميع  ع���ن  حت����دث  "العمل  اأن   وي���ذك���ر   
ال�صخ�صيات ال�صيا�صية التي حكمت البالد بعد 
2003 وم�صت جميعها على ذات ال�صاكلة حتى 
وا�صتذكر  اخت�صر  الذي  االخري  امل�صهد  نهاية 
مقتل ال�صهيدة رهام يعقوب التي اغتيلت على 

اأيدي م�صلحن جمهولن".
مهمة  مالحظة  "ثمة  اإن  العمل  خم��رج  يقول 
خ�صبة  على  �صعد  من  جميع  العمل،  ه��ذا  يف 
امل�صرح هم ارتقوه الأول مرة وهم نتاج ور�س 
هذا  وك��ان  ا�صهر  الأرب��ع��ة  ا�صتمرت  م�صرحية 
العمل اختبار لقدراتهم بعد �صل�صلة الور�صات 
الن�صاط  م��دي��ري��ة  اق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��رح��ي��ة 
نقابة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��در���ص��ي يف وا���ص��ط 

الفنانن".

البلد �سراق  يهاجم  وا�سط  ل�سباب  م�سرحي  مفيد" عمل  "خمت�سر 

يوليا  النف�س  علم  دك��ت��ورة  ك�صفت 
كوت�صيتوفا، اأ�صواأ الهدايا ليوم املراأة 
مار�س/   8 يوم  العاملي والذي ي�صادف 

اآذار من كل عام.
ن�صحت  رو�صية،  اإعالم  لو�صائل  ووفقا 

احللوى  هدايا  عن  باالبتعاد  اخلبرية 
ال��ف��ت��ي��ات يف رو���ص��ي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  الأن 
االآونة  يف  �صحي  حياة  اأ�صلوب  يتبعن 

االأخرية.
تقدمي  بتجنب  كوت�صيتوفا  اأو�صت  كما 

هدايا تذكارية غري �صرورية، وال �صيما 
الهدايا  ه��ذه  مثل  الأن  املح�صية  ال��دم��ى 
ح�صب  الغبار"  ت��راك��م  يف  "�صت�صاهم 

تعبريها.
من  اخلبرية  ح��ذرت  نف�صه  الوقت  ويف 
ال�صخ�صية  النظافة  م�صتلزمات  �صراء 
ال�صيدات  معظم  اأن  اإىل  الفتة  كهدايا، 
وال��ت��ي  اخل��ا���ص��ة  تف�صيالتهن  ل��دي��ه��ن 
وال��ع��الم��ة  امل��ح��ب��ب��ة  ال��رائ��ح��ة  تت�صمن 
التي  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ن  ف�صال  ال��ت��ج��اري��ة 

تتنا�صب مع نوع الب�صرة.
امل��ط��ب��خ  اأدوات  اخل���ب���رية  ع����زت  ك��م��ا 
ال��ه��داي��ا غري  اإىل  امل��ن��زل��ي��ة  واالأج���ه���زة 
املرغوب فيها، الأن مثل هذه الهدية ميكن 

اأن ت�صبب رد فعل غام�صا.
اأن  اإىل  النف�صية  االأخ�صائية  وخل�صت 
مثل  يعتربن  ق��د  الن�صاء  م��ن  "العديد 
حت�صن  اأهمية  اإىل  اإمي��اءة  الهدية  هذه 

مهارات الطبخ".

اتهمت املغنية االأمريكية، تايلور �صويفت، اأحد 
وامل�صل�صالت  االأف���الم  م�صاهدة  من�صة  اأع��م��ال 
نكتة  ب�صبب  الن�صاء،  ب�"اإهانة"  "نتفليك�س" 
ب�صدة".  ج��ن��دري��ًا  "متحيزة  ب��اأن��ه��ا  و�صفتها 
الفنانة بغ�صب، منتقدة نكتة قيلت يف  وغّردت 

امل�صل�صل الكوميدي "جيني وجورجيا".
ال�صخ�صيات  تناق�صت  امل�����ص��اه��د،  اأح���د  ويف 
الرئي�صة، جيني ميلر ووالدتها جورجيا، حول 
قد  كانت  اإذا  عما  �صوؤال  على  وردًا  العالقات. 
الذي  "ما  جيني:  قالت  �صديقها،  عن  انف�صلت 
تايلور  من  اأ�صرع  الرجال  تغرّيين  به؟  تهتمن 
حمبي  غ�����ص��ب  ال��ع��ب��ارة  واأث������ارت  �صويفت". 

�صويفت، ووجد العمل نف�صه يف قلب عا�صفة من 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عرب  االنتقادات 
امل�صل�صل.  مبقاطعة  املطالبة  ح��د  اإىل  و�صلت 
ت��غ��ري��دة على  ب���دوره���ا، ك��ت��ب��ت ���ص��وي��ف��ت يف 
"تويرت": "يريد )م�صل�صل( "جيني وجورجيا" 

ا�صتعادة نكته الك�صولة واملتحيزة جندريًا".
الن�صاء  اإه��ان��ة  ع��ن  توقفنا  ل��و  "ماذا  وتابعت: 
العامالت اجلادات، من خالل و�صف هذا القرف 

باأنه م�صحك". 
يف  ل�صويفت  العاطفية  احل��ي��اة  كانت  ولطاملا 
دائ���رة ال�����ص��وء، يف و���ص��ائ��ل االإع����الم وم��واق��ع 

التوا�صل. 
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ممثلة تركية: "فايرو�س كورونا 
يجعلني �سعيدة

يف الف���رتة االأخرية فتح النج���م جورج كلوين 
قلب���ه لالإع���الم وحت���دث ع���ن حيات���ه يف ف���رتة 
االإغ���الق وكي���ف عا����س يف البي���ت م���ع زوجته 
وتواأم���ه، ل�ص���حيفة )لو����س اجنلو����س تاميز( 
الت���ي ت�ص���در يف كاليفورني���ا، وحت���دث جن���م 
هولي���وود عن ال�ص���هور ال�ص���عبة التي ق�ص���اها 
يف البي���ت وكي���ف اأن���ه كان م�ص���غواًل يف تغيري 
احلفاظ���ات لتواأمه ايال واألك�ص���ندر ويف غ�ص���ل 

االأطباق. 
واأ�صار النجم اإىل اأنه ميتلك منازل يف اإجنلرتا 
واإيطاليا ولو�س اجنلو�س واأنه رجل حمظوظ 
مب���ا يكفي الأنه يعي�س يف بيت كبري يف لندن ما 

مينحه ف�صحة من حرية التجول داخله يف حن 
ان كثريين من النا�س حول العامل يعي�صون يف 
بي���وت �ص���غرية يف فرتة االإغ���الق وال ميلكون 

فيها ف�صحة من احلركة. 
  W Magazine ويف حديثه اأ�ص���ار كلوين
اإىل اأنه يغ�ص���ل املالب�س يوميًا وينظف االأطباق 
على م���دار الي���وم واأن االإغالق ق���د جعله ينزع 
قبع���ة جنم ال�ص���ينما ويلب�س قبع���ة االأب بدوام 
كامل ويتحول اأي�ص���ًا اإىل م�صفف �صعر واأنه قد 
ق�س �ص���عره بنف�صه وكذلك �ص���عر ابنه ولكنه ال 
يقرتب من �ص���عر ابنته ايال الطوي���ل جدًا وقال 
مازحًا باأن زوجته �صتقتله اإذا مل�س �صعر ابنته.

يف فرتة الإغالق: جورج كلوين يغ�سل الثياب وال�سحون  تايلور �سويفت تنتقد "نتفليك�س" ب�سبب الن�ساء

اأثارت املمثلة الرتكية هازار ارغوت�صلو اجلدل بن اجلمهور بعد قولها 
ان فايرو�س كورونا اأ�صعدها من الداخل، واأ�صبحت ت�صعر بالقوة.

وقالت هازار لو�ص���ائل اع���الم تركية: "لن اأكذب عليكم، انت�ص���ار الوباء 
يجلعن���ي �ص���عيدة م���ن الداخل. نعم، رمبا االن�ص���انية ت�ص���ارع مر�ص���ا 
ف�ص���يعا.. وان���ا معك���م بنف�س الت�ص���اوؤم لكني مع ذلك �ص���عيدة واأ�ص���عر 
بالقوة".اجلدي���ر ذكره ان هازار ارغوت�ص���لو كانت قد بداأت م�ص���ريتها 
عام 2010 من خالل امل�صل�ص���ل الرتكي ال�صهري "عودة مهند" اىل جانب 
املمثل الرتكي كيفان�س تاتليتوغ، ا�ص���افة اىل م�صل�صل "مد جزر" ومن 

ثم ظهرت ب� م�صل�صل "الطبقة املخملية".
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