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 بغداد/ تميم الح�صن

يف مث���ل هذه الي���ام قبل 7 �س���نوات 
اأ�س���در "داع�ش" ما اأ�سم���اه ب�"وثيقة 
املدين���ة" يف املو�س���ل، الت���ي حمل���ت 
اب���واب  وفتح���ت  مت�س���ددة  اوام���ر 

اجلحيم على ال�سكان.
كان ذلك بعد 3 اي���ام فقط من انت�سار 
التنظيم يف املدينة يوم 10 حزيران 
ع�سكريتني  فرقتني  وانهيار   ،2014

ب�سكل تراجيدي.
يتذك���ر ال�س���كان يف املو�س���ل ط���وال 
تل���ك ال�سنوات ما قاله رئي�ش الوزراء 
اآن���ذاك:  املالك���ي  ن���وري  ال�سب���ق 
"�سنحرر املو�سل خالل 24 �ساعة"!.

ع���ودة  خ�سي���ة  ترتاج���ع  والي���وم 
"داع����ش" بعد �سنوات من التحرير 
اىل املو�سل، لكن الف�سائل امل�سلحة 
الت���ي جاءت عل���ى انقا����ش التنظيم 

لي�ست اقل خطرا.
نين���وى فقدت نحو ن�س���ف القليات 
وهج���ر  الآلف  ع�س���رات  وقت���ل 
"داع����ش"  مت���دد  ان  بع���د  املالي���ني 
اىل م���دن اخ���رى، وارتك���ب جمازر 
بح���ق اليزيدي���ني وع�سكري���ني يف 

"�سبايكر".
يف  العم���ل  حرك���ة  الن  وحت���ى 
يف  واخل���راب  �سعيف���ة  املو�س���ل 
و�س���ط املدينة يذكر بتلك اليام، ومل 
يعو����ش املت�سررون كم���ا مل يحاكم 

امل�سوؤولون عن تلك النك�سة.
يق���ول ح�سن نرم���و وه���و نائب عن 
الآن  :"املو�س���ل  ل�)امل���دى(  نين���وى 
اآمنة لك���ن هناك غ�سب م���ن ال�سكان 
ب�سب���ب بع����ش الف�سائ���ل امل�سلح���ة 

التي ت�ستغل ا�سم احل�سد".
و�سل احل�س���د اىل نينوى بعد وقت 
ق�سري م���ن انطالق عمليات التحرير 
يف املحافظ���ة ع���ام 2016، وبق���ي 
هن���اك بع���د ج���الء "داع����ش" وب���داأ 

بن�ساط جتاري بع�سه غري �سرعي.
ا�ستغل���ت بع�ش الف�سائ���ل ال�سيعية 
احل���رب الت���ي ك�سبته���ا يف عمليات 
ع���ن  ال�سيئ���ة  وال�س���ورة  التحري���ر 
القيادات الع�سكري���ة التي قيل بانها 

هرب���ت اثناء دخ���ول "داع����ش" اىل 
املو�سل.

فرقت���ان  املو�س���ل  يف  كان���ت 
لل�سرطة  ع�سكريتان واخ���رى تابعة 
الحتادي���ة، وبح�سب وزي���ر الدفاع 
ال�ساب���ق خال���د العبي���دي، وهو الن 
نائب عن نينوى، ان "ان�سحابا غري 
مفهوم للقوات المنية جرى يف ليلة 

�سقوط املو�سل".
وظل املالكي ومقربون منه يف دولة 
القان���ون يتحدث���ون ل�سن���وات ع���ن 
"موؤامرة" وراء ما جرى يف �سيف 
2014، لكن التقارير المنية اكدت 
او�س���اع  �س���وء  الوق���ت  ذل���ك  يف 

املنظومة المنية وتف�سي الف�ساد.

ي�سي���ف نرم���و وكان حينه���ا نائب���ا 
اي�سا: "قبل عام من �سقوط املو�سل 
و�سلتن���ا ر�سالة من قا����ش معروف 
يف املو�س���ل ي�ستك���ي م���ن اإهان���ات 

اجلي�ش �سده".
واملعامل���ة  الف�س���اد  م���ن  تراكم���ات 
ال�سيئ���ة لل�س���كان م���ن قب���ل اجلي�ش 
وقت���ذاك، ق���د �ساع���دت يف �سق���وط 

املو�سل، بح�سب ما يقوله النائب.
ه���ذه  انته���ت  "الي���وم  ويتاب���ع: 
املمار�س���ات م���ن الق���وات الر�سمية، 
ت�سج���ل  اخ���ذت  الف�سائ���ل  لك���ن 
انته���اكات �س���د ال�س���كان ومتار����ش 

اأدوارا اقت�سادية غري �سرعية".
 التفا�صيل �س2

الم�صوؤولون لم يحاكموا وال�صكان من دون عمل وتعوي�صات

في الذكرى الــ7 ل�صقوط المو�صل: ف�صائل 
 بغداد/ محمد �صباحم�صلحة تنتهك الحقوق على اأنقا�ش "داع�ش"

مع ال�ستع���دادات والتح�سريات اجلاري���ة لالنتخابات 
الربملاني���ة املقبل���ة املق���رر له���ا يف �سه���ر ت�سري���ن الول 
املقبل، �سجل���ت مفو�سية النتخابات ان�سحاب اأكرث من 
ثالثني مر�سحا ع���ن ال�سباق النتخاب���ي، لأ�سباب تقول 

املفو�سية باأنها جتهلها وغري معروفة اأو حمددة.
الن�سحاب���ات تل���ك جاءت بع���د جملة م���ن ال�ستهدافات 
طال���ت ع���ددا كب���ريا م���ن املر�سح���ني اودت بقت���ل ع���دد 
منه���م، وتهدي���د بع�سه���م بالت�سفي���ة اجل�سدي���ة من قبل 
جمامي���ع م�سلحة خارجة عن القان���ون. والغاية من تلك 
التهدي���دات، بح�س���ب مراقبني هو ب�سب���ب املناف�سة بني 

املر�سحني يف الدوائر التي ا�سبحت �سغرية.
ونف���ت مفو�سي���ة النتخابات يف بيان له���ا اطلعت عليه 
)املدى( ما تتداوله بع����ش مواقع التوا�سل الجتماعي 
ب�س���اأن امكانية �سحب املر�س���ح لرت�سيحه والنتقال اإىل 
ح���زب اأو حتال���ف انتخابي اآخر، موؤك���دة على اأن بيانها 
يوم اول اأم�ش كان وا�سحًا يخ�ش "الن�سحاب املطلق" 

من الرت�سح لنتخابات ت�سرين الأول املقبل.

وك�سف���ت نربا�ش ابو �س���ودة م�ساع���د الناطق العالمي 
با�س���م مفو�سية النتخاب���ات يف ت�سري���ح ل�)املدى( اأن 
عدد طلبات ان�سح���اب املر�سحني من ال�سباق النتخابي 
بلغ���ت اأك���رث م���ن ثالث���ني طلب���ا، مبين���ة اأن تق���دمي هذه 
الطلب���ات و�سلت منذ ف���رتة غلق ب���اب الرت�سيح وحتى 

قرار جمل�ش املفو�سني الأخري.
وح���دد جمل����ش مفو�سي���ة النتخاب���ات الف���رتة املمتدة 
م���ن الثالثة ع�س���ر ولغاي���ة الع�سرين من �سه���ر حزيران 
اجل���اري موعدا لتق���دمي طلبات الن�سح���اب، بعدما قرر 
املوافق���ة على قب���ول طلب���ات الراغب���ني بالن�سحاب من 
املتقدم���ني للرت�س���ح لنتخ���اب جمل�ش الن���واب العراقي 
املقب���ل، �سواء كان مر�سحًا منف���ردًا اأو من �سمن حتالف 

وفق �سوابط و�سروط.
وت�سي���ف ابو �س���ودة اأنه "بع���د و�سول ه���ذه الطلبات 
قررت مفو�سي���ة النتخابات حتديد فرتة ا�سبوع واحد  
لتقدمي وقبول الن�سحابات من النتخابات الربملانية"، 
موؤك���دة على اأن "ا�سحاب الطلب���ات ال�سابقة �سيقومون 

بتقدمي طلبات جديدة للمفو�سية للنظر والبت بها". 
 التفا�صيل �س3

التهديدات بالت�صفية الج�صدية تدفع 30 
مر�صحًا لالن�صحاب من ال�صباق االنتخابي

المفو�صية تنفي علمها �صبب الن�صحابات 

 بغداد/ رامي ال�صالحي

كيف �سيك����ون م�ستقبل العراق القت�سادي؟ هذا ال�سوؤال 
بات ي�سغل ال�س����ارع العراقي منذ �سنوات خ�سو�سا بعد 
ا�ستم����رار احلكوم����ة بالعتم����اد على نه����ج "القرتا�ش" 
ل�س����د العجز امل����ايل لديها، عام بعد ع����ام واغلبها بعد عام 
2003، و�س����ط حتذي����رات من النهي����ار والدخول يف 
املجهول مع تزاي����د حجم الديون اخلارجي����ة والداخلية 

عليه. 
هن����اك م�س����كالت اقت�سادي����ة كب����رية يعاين منه����ا العراق 
من����ذ �سنوات، نتيجة الهدر امل�ستم����ر لالأموال اإ�سافة اإىل 
ا�ستمرار تف�سي الف�ساد، جميع هذه اخليارات �ستنعك�ش 
�سلب����ًا عل����ى القت�ساد، ه����ذا ما يراه اخلب����ري القت�سادي 

علي الفريجي، يف ت�سريح ل� )املدى(.
واأ�ساف اخلبري القت�سادي، اأن "اقت�ساد العراق يعاين 
م����ن ت�سوه����ات تتزاي����د عام����ا بعد اخ����ر، ك����ون احلكومة 
ل متل����ك القدرة عل����ى اإدارة ه����ذا امللف"، م�س����ريًا اإىل اأن 
"ه����ذه املعطيات ت�سري باحلكومة والربملان نحو زيادة 
الفج����وة ب����ني اإي����رادات الدول����ة واملوازن����ة ال�ستثمارية 

والتي هي بدورها و�سلت اإىل 32%".
واأ�س����ار الفريج����ي، اإىل اأن "ه����ذا الرق����م يعت����رب خميف����ًا 
مقارنة بال�سنوات املا�سية ودول اجلوار، وحتى الدول 
الت����ي تعاين م����ن اأزمات مالية"، مبين����ًا اأن "العجز املايل 
يف املوازن����ة م�ستمر يف ال�سنوات املقبلة نتيجة لرتفاع 

معدل املوازنة الت�سغيلية".

وب�ساأن القرو�ش اخلارجية، حتدث اخلبري القت�سادي، 
القرتا�����ش  �سيا�س����ة  �سيوا�س����ل  "الع����راق  اإن  قائ����اًل 
اخلارج����ي، رغ����م ان ه����ذه القرو�����ش ت�سنف عاملي����ًا اأنها 
�سلبي����ة عل����ى اعتبار هي ت�سد عجزا مالي����ا يف الدولة ول 

ت�ستثمر مب�ساريع تفيد القت�ساد".
وح����ذر الفريج����ي، م����ن ا�ستمرار "ه����ذه ال�سيا�س����ة التي 
تتبعه����ا احلكومات، مم����ا ينذر بدخول الع����راق م�ستقبال 

اقت�ساديا مظلما".
وبح�س����ب ت�سري����ح �ساب����ق، للم�ست�س����ار امل����ايل لرئي�����ش 
الوزراء العراقي، مظهر حممد �سالح، فاإن اإجمايل ديون 
العراق اخلارجي����ة الواجبة الدفع يرتاوح بني 25-23 
مليار دولر، م�س����ريًا اإىل تخ�سي�ش 9 تريليونات دينار 

يف موازنة 2021 �سمن خدمات الديون.
ويف نف�����ش ال�سي����اق، ق����ال عبد اله����ادي موح����ان، ع�سو 
"هن����اك ديون����ًا خارجي����ة  اإن  النيابي����ة،  اللجن����ة املالي����ة 
وداخلي����ة، ودي����ون اخ����رى يف زم����ن النظ����ام ال�ساب����ق 
وجميعه����ا �سيادي����ة ملزمة باحلكوم����ة العراقي����ة خا�سة 
الكوي����ت"، م�س����ريًا اإىل اأن "الديون ب����داأت بالزدياد منذ 
ع����ام ٢٠١٤ بعد الزمة املالي����ة والتي عانى منها العراق، 

بعد دخول تنظيم داع�ش".
واأ�سار موحان، خالل حديثه ل� )املدى(، اإىل اأن "اجمايل 
الديون جتاوز ال����� ١٠٠ مليار دولر"، مبينًا اأن "العراق 
يدف����ع بح�سب املوازن����ة املالية للبالد نح����و ١٤ تريليون 

دينار �سنويًا اإىل الدول القار�سة".
 التفا�صيل �س2

ديون العراق تتجاوز حاجز الـ 100 
مليار دوالر.. واآليات الت�صديد ت�صكل 

خطرًا كبيرًا

 بغداد/ ح�صين حاتم

ما ت����زال اأ�سعار �سرف الدولر مقاب����ل الدينار العراقي يف 
ارتف����اع م�ستمر رغ����م حتقيق اإي����رادات وفوائ�ش جيدة من 

النفط.
وي����رى خمت�س����ون اأن وزارة املالي����ة اخفق����ت يف حتقي����ق 

اأهدافها عند رفع �سعر ال�سرف نهاية العام املا�سي.
و�سجل����ت بور�سة الكف����اح واحلارثية املركزي����ة يف بغداد، 
ام�����ش الحد، 150100 دين����ار عراقي مقابل 100 دولر 

اأمريكي.
الرحم����ن  عب����د  القت�س����ادي  بال�س����اأن  املخت�����ش  ويق����ول 
امل�سه����داين ل�)املدى( اإن "ق����رار احلكومة برفع �سعر �سرف 
ال����دولر مقابل الدين����ار منذ نهاي����ة العام املا�س����ي ل ميكن 
الرتاج����ع عن����ه ب�سهولة من قب����ل الخرية، حتى ل����و ا�ستمر 

الرتفاع يف ا�سعار النفط".
وجت����اوز �سعر النفط اخل����ام من مزيج "برن����ت"، اجلمعة، 
م�ست����وى 73 دولرا مقاب����ل الربميل، وذل����ك لأول مرة منذ 

اأكرث من عامني.
ويتوق����ع امل�سه����داين، "ارتفاع اأ�سعار �س����رف الدولر اكرث 
مم����ا هي عليه"، م�سريا اىل ان "النخفا�ش يحتاج اىل مدة 

زمنية طويلة ت�سري بالتدريج".
وي�سري املخت�����ش بال�س����اأن القت�س����ادي اىل، اأن "الأهداف 

الت����ي كان����ت تطم����ح له����ا وزارة املالي����ة عند خف�سه����ا لقيمة 
الدينار مقابل الدينار �سرت ب�سورة غري �سحيحة".

وي����رى امل�سه����داين اأن "ارتف����اع الأ�سع����ار مل يخ����دم اأيا من 
القطاع����ني الزراعي وال�سناعي، والبني����ة التحتية ما تزال 
غري مكتملة وتكاليف الإنتاج عالية اإ�سافة اىل فتح احلدود 

على م�سراعيها".
ويلف����ت اىل، اأن "وزارة املالي����ة اخفق����ت يف احلف����اظ عل����ى 
ال����دولر الأمريكي داخل العراق، اإذ ان البنك املركزي يبيع 

اأكرث من 200 مليون دولر يوميا".
وتاب����ع امل�سه����داين بالق����ول، ان "ال�ساعات واث����ارة الراأي 
الع����ام �ساري����ة يف ظ����ل ارتفاع اأ�سع����ار ال�سرف رغ����م نفيها 

وتكذيبها".
وانت�سرت يف وقت �سابق على مواقع التوا�سل الجتماعي 

اأن ال�100 دولر �سيقابله 2400 دينار عراقي.
بالتزامن مع ذلك، نفى نائب حمافظ البنك املركزي اإح�سان 
�سم����ران اليا�سري اخلرب، وقال يف بيان تلقته )املدى(، انه 
"ل �سح����ة للخ����رب املتداول يل حول قيم����ة �سرف الدينار 
العراق����ي ب�سعر 2400 دينار"، مبين����ا ان "هذا اخلرب عار 
عن ال�سح����ة"، م�سريا اىل اأن "اخلرب من �سنيعة اجليو�ش 
اللكرتونية الع����دوة لل�سعب العراقي والتي ل تريد اخلري 

لعجلة القت�ساد يف البالد".
وي����رى املخت�����ش بال�س����اأن القت�س����ادي، اأن "الغر�����ش م����ن 

ال�ساعات هو الرتويج لأغرا�ش انتخابية، ليخرج املواطن 
مطالبا بخف�ش اأ�سعار ال�سرف وتتدخل الكتل ال�سيا�سية".
ويوؤك����د امل�سهداين، اأن "%50 م����ن دخل املواطن انخف�ش 
نتيج����ة ارتفاع اأ�سعار ال�سرف"، م�س����ريا اىل اأن "الرتفاع 

اثر بن�سبة كبرية على الطبقات الفقرية واملتو�سطة".
بدوره، طالب النائب امل�ستقل من�سور البعيجي، احلكومة 
باتخ����اذ خط����وات �سريع����ة للح����د م����ن ارتفاع �سع����ر �سرف 

الدولر مقابل الدينار العراقي.
وق����ال البعيج����ي، يف بيان تلق����ت )املدى(، ن�سخ����ة منه، اإن 
ال�سرف والذي طاملا  ب�سعر  امل�سبوق  غ����ري  الرتفاع  "هذا 
حذرن����ا م����ن تداعيات����ه انعك�ش �سلب����ا على حي����اة املواطنني 
خ����الل الظرف احلايل ب�سبب ارتفاع ا�سعار املواد الغذائية 
والدوي����ة ب�سورة كبرية ج����دا واملواطن اليوم، يعاين من 
تدهور احلالة القت�سادية واملعي�سية ومل يلتم�ش حال لهذه 

الزمة".
ودعا احلكومة، اىل ان "يك����ون لها موقف وتتخذ خطوات 
�سريع����ة للح����د م����ن ه����ذا الرتف����اع ومراقبة ا�سع����ار �سرف 
الدولر وال�سواق التي ت�سهد ارتفاعًا كبريًا جدا بالأ�سعار 
للم����واد الغذائية والدوية لأنه م����ن غري املعقول ان ي�ستمر 
ه����ذا المر بدون حل لن المر ي�س����ري اىل مال يحمد عقباه 
اذا مل تتخ����ذ اجله����ات املعني����ة اخلط����وات املنا�سب����ة له����ذه 

الزمة" . 

واأ�ساف البعيج����ي، اأن "ارتفاع ا�سعار النفط يف الأ�سواق 
العاملي����ة يج����ب ان ينعك�ش ايجابا على اقت�س����اد البلد الذي 
�سه����د تدهورا كبريا خ����الل الفرتة ال�سابق����ة ب�سبب جائحة 
كورونا وق����رار رفع �سعر �سرف ال����دولر بالبلد لذلك ناأمل 
م����ن احلكومة ان تتخذ اخلطوات املنا�سبة للحد من ال�سرر 
ال����ذي خلفه رفع �سعر ال�سرف ال����دولر الذي اأ�سر ب�سورة 
مبا�س����رة بحي����اة املواطن الذي ياأمل خ����ريا من احلكومة ل 
ان تتخذ هكذا قرارات حرقت ال�سواق و�ساعفت من ن�سبة 

الفقر بالبلد".
م����ن جهت����ه، ك�سف ع�س����و اللجن����ة املالي����ة النيابي����ة، جمال 
كوجر عن تخ�سي�ش ثالثة ملي����ارات دولر ل�سبط ال�سوق 

وال�سيطرة على ارتفاع اأ�سعار ال�سرف.
وق����ال ع�س����و اللجن����ة جم����ال كوج����ر، اإن "البن����ك املرك����زي 
خ�س�����ش ثالثة ملي����ارات دولر من ال�سيول����ة املالية نتيجة 
ارتفاع اأ�سعار النفط لغر�ش �سبط ال�سوق وال�سيطرة على 
امل����واد الغذائية وارتفاع �سعر �س����رف الدولر امام الدينار 

العراقي".
واأ�س����اف اأن "البن����ك املرك����زي يبيع يوميا اأك����رث من 200 
ملي����ون دولر يف م����زاد العمل����ة وذل����ك لغر�����ش ال�سيط����رة 
عل����ى ال�س����وق، اإل اأن ارتف����اع �سع����ر �س����رف ال����دولر يف 
الآون����ة الأخرية ج����اء نتيجة العر�ش والطل����ب على العملة 

الأجنبية".

رجحوا ارتفاع اأ�صعار الدولر مقابل الدينار اأكثر مما هي عليه الآن

مخت�صون: �صعر ال�صرف يحتاج مدة زمنية طويلة ليعود اإلى طبيعته
�صاكر حممود: كاتانيت�ش واثق 

اخلطوة وال مرّبر للرتاجع!
  بغداد / المدى

اأثن���ى احلك���م ال���دويل ال�ساب���ق، 
اأمت���ام  عل���ى  حمم���ود،  �ساك���ر 
منتخبن���ا الوطن���ي مهّم���ة العودة 
الثالث���ة  جمموعت���ه  �س���دارة  اىل 
بتحقي���ق فوزي���ن ُم�ستحقني على 
منتخبي كمبودي���ا وهونغ كونغ، 
ُمهديًا فرح���ة كبرية للعراقيني من 
خ���الل تفوقه و�سيطرت���ه وخطفه 

النقاط ال�ست.
واأ�ساف حمم���ود للمدى :لالأ�سف 
غابت املُتع���ة يف املب���اراة خا�سة 
كمبودي���ا  م���ع  الث���اين  ال�س���وط 
و�سوطي لقاء هونغ كونغ، ما وّلد 
ال�ستغراب لدى امل�ساهد العراقي 
و�س���ع  بت�سحي���ح  طال���ب  ال���ذي 
املنتخ���ب قبيل موقع���ة اإيران غدًا 
الثالث���اء، م�س���ريًا اىل اأن ت�سابق 
القن���وات الف�سائي���ة بنقل اأحداث 
املب���اراة للجمه���ور العراق���ي بعد 
اأن حرمت���ه كورونا م���ن التواجد 

عل���ى مدرجات امللع���ب، اأمر اأفرح 
بال�س���ورة  لي�سعه���م  اجلمي���ع 

املُبهجة لالأ�سود.
 وذك���ر :اأن كاتانيت����ش ظ���ّل واثق 
اخلطوة مع اأ�س���ود الرافدين منذ 
حلظ���ة ا�ستالم���ه مهّم���ة تدريبهم، 
جدي���دة  خّط���ة  و�س���ع  اأن  بع���د 
لالعب���ني تت���الءم م���ع اإمكاناته���م 
الناحيت���ني  م���ن  وقدراته���م 
�سيم���ا  والدفاعي���ة،  الهجومي���ة 
اأن���ه حافظ عل���ى نتائ���ج املنتخب 

الوطني من دون خ�سارة.
 التفا�صيل �س5

نظرية االأوتار  والكهنوت 
االآيديولوجي

عراق ما بعد الداخل 
واخلارج
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 بغداد/ رامي ال�صاحلي

كيف �صيكون م�صتقبل العراق 
االقت�صادي؟ هذا ال�صوؤال 

بات ي�صغل ال�صارع العراقي 
منذ �صنوات خ�صو�صا بعد 

ا�صتمرار احلكومة باالعتماد 
على نهج "االقرتا�ض" ل�صد 
العجز املايل لديها، عام بعد 
عام واغلبها بعد عام 2003، 
و�صط حتذيرات من االنهيار 

والدخول يف املجهول مع تزايد 
حجم الديون اخلارجية 

والداخلية عليه. 

م�صتقبل مظلم ينتظر العراق
هن���اك م�ص���كالت اقت�صادية كب���رة يعاين 
منه���ا العراق من���ذ �ص���نوات، نتيجة الهدر 
امل�صتم���ر لالأم���وال اإ�صاف���ة اإىل ا�صتم���رار 
تف�ص���ي الف�ص���اد، جمي���ع ه���ذه اخلي���ارات 
�صتنعك����س �صلبًا عل���ى االقت�ص���اد، هذا ما 
يراه اخلبر االقت�ص���ادي علي الفريجي، 

يف ت�صريح ل� )املدى(.
واأ�صاف اخلبر االقت�صادي، اأن "اقت�صاد 
العراق يعاين من ت�صوه���ات تتزايد عاما 
بعد اخ���ر، كون احلكوم���ة ال متلك القدرة 
اإىل  م�ص���رًا  املل���ف"،  ه���ذا  اإدارة  عل���ى 
باحلكوم���ة  ت�ص���ر  املعطي���ات  "ه���ذه  اأن 
ب���ن  الفج���وة  زي���ادة  نح���و  والربمل���ان 
اإي���رادات الدولة واملوازن���ة اال�صتثمارية 

والتي هي بدورها و�صلت اإىل %32".
"ه���ذا الرق���م  اأن  اإىل  واأ�ص���ار الفريج���ي، 
يعترب خميفًا مقارن���ة بال�صنوات املا�صية 
ودول اجل���وار، وحتى الدول التي تعاين 

م���ن اأزم���ات مالي���ة"، مبين���ًا اأن "العج���ز 
امل���ايل يف املوازنة م�صتم���ر يف ال�صنوات 
املقبل���ة نتيج���ة الرتف���اع مع���دل املوازن���ة 

الت�صغيلية".
حت���دث  اخلارجي���ة،  القرو����س  وب�ص���اأن 
اخلب���ر االقت�ص���ادي، قائ���اًل اإن "الع���راق 
�صيوا�صل �صيا�ص���ة االقرتا�س اخلارجي، 
رغم ان هذه القرو����س ت�صنف عامليًا اأنها 
�صلبي���ة على اعتبار هي ت�ص���د عجزا ماليا 
يف الدول���ة وال ت�صتثم���ر مب�صاري���ع تفي���د 

االقت�صاد". 
وح���ذر الفريج���ي، م���ن ا�صتم���رار "ه���ذه 
ال�صيا�ص���ة الت���ي تتبعه���ا احلكومات، مما 
ينذر بدخول الع���راق م�صتقبال اقت�صاديا 
�صاب���ق،  ت�صري���ح  وبح�ص���ب  مظلم���ا". 
ال���وزراء  لرئي����س  امل���ايل  للم�صت�ص���ار 
ف���اإن  �صال���ح،  حمم���د  مظه���ر  العراق���ي، 
اإجمايل ديون العراق اخلارجية الواجبة 
الدف���ع يرتاوح ب���ن 23-25 مليار دوالر، 
م�صرًا اإىل تخ�صي�س 9 تريليونات دينار 
يف موازنة 2021 �صمن خدمات الديون.

الك�صف عن مقدار الديون
ويف نف����س ال�صي���اق، ق���ال عب���د اله���ادي 
موحان، ع�صو اللجنة املالية النيابية، اإن 

"هن���اك ديونًا خارجية وداخلية، وديون 
اخرى يف زم���ن النظام ال�صابق وجميعها 
�صيادية ملزمة باحلكومة العراقية خا�صة 
الكوي���ت"، م�ص���رًا اإىل اأن "الديون بداأت 
باالزدي���اد من���ذ ع���ام 201٤ بع���د االزم���ة 
املالي���ة والت���ي عان���ى منه���ا الع���راق، بعد 

دخول تنظيم داع�س".
واأ�ص���ار موحان، خالل حديث���ه ل� )املدى(، 
اإىل اأن "اجم���ايل الديون جت���اوز ال� 100 
ملي���ار دوالر"، مبين���ًا اأن "الع���راق يدف���ع 
نح���و  للب���الد  املالي���ة  املوازن���ة  بح�ص���ب 
1٤ تريلي���ون دين���ار �صنوي���ًا اإىل ال���دول 

القار�صة".
يبح���ث  الن���واب  "جمل����س  اأن  واأ�ص���اف 
اإيقاف كل الديون اخلارجية وعدم امل�صي 
باالقرتا����س ك���ون ان ه���ذا الو�ص���ع يهلك 
االقت�ص���اد العراقي"، متوقع���ًا عدم جلوء 
اإىل االقرتا����س هذه الفرتة،  "احلكوم���ة 
عل���ى اعتب���ار ان اأ�صع���ار النف���ط العاملي���ة 
ب���داأت بالتح�صن وه���ي بارتف���اع م�صتمر 

مما قد يقل�س العجز املايل املوجود".

انهيار االقت�صاد العراقي
يف املقابل، اعتربت اخلبرة االقت�صادية 
نه����ج  "ا�صتم����رار  اأن  �صمي�ص����م،  �صالم����ة 

احلكوم����ة �ص����وب ا�صتم����رار القرو�����س 
�صتتحمل نتائج����ه االأجيال املقبلة، وهي 

خطوة خاطئة وغر �صحيحة".
وقال����ت �صمي�ص����م، يف حديث ل����� )املدى(، 
اإن "احلكوم����ة العراقي����ة توجهت �صوب 
االعتماد على الفرو�س ل�صد امل�صروفات 
م����ن �صرفه����ا عل����ى  ب����داًل  اال�صتهالكي����ة، 
املج����ال التنموي الذي ه����و بدوره يوفر 

احللول املالية للبالد".
اأن  االقت�صادي����ة،  اخلب����رة  واأ�صاف����ت 
"العراق ملزم االن ول�صنوات طوال على 
�صداد هذه القرو�س �صواء اخلارجية او 
املحلية، واال�صتمرار بدفع الفوائد التي 
ترتف����ع عاما بعد اآخ����ر"، منوهة يف ذات 
الوق����ت اإىل اأن "ه����ذه القرو�س �صتجرب 
احلكوم����ة خ����الل ال�صن����وات املقبلة على 
تقلي�����س النفق����ات وه����ي الت����ي �صتكون 
فعلي����ًا النفق����ات التي تخ�����س املواطن ك� 

)الرواتب، القرو�س، وغرها(".
وب�ص����اأن احللول التي ممك����ن ان تنه�س 
باالقت�ص����اد العراق����ي ال����ذي يعتم����د على 
النف����ط فق����ط، اأو�صحت �صمي�ص����م، "على 
احلكومة التوجه نح����و خطة اقت�صادية 
النقدي����ة  ال�صيا�ص����ة  تغي����ر  تت�صم����ن 
بالدرج����ة االأ�صا�����س، اأي وه����ي تقلي�����س 

الق�ص����اء  اخلا�ص����ة،  الدرج����ات  روات����ب 
عل����ى مزدوج����ي الروات����ب، الق�صاء على 
الدول����ة  يف  املوجودي����ن  الف�صائي����ن 
عل����ى  كب����را  عبئ����ا  ي�صكل����ون  والذي����ن 

االقت�صاد".
وح����ول املخاوف م����ن انهي����ار االقت�صاد 
اأ�صارت اخلبرة االقت�صادية،  م�صتقباًل، 
اإىل اأن "خط����وة احلكوم����ة بخف�س قيمة 
الدينار العراق����ي امام الدوالر االأمركي 
دلي����ل قاطع عل����ى ان االقت�ص����اد العراقي 

منهار فعليًا".
وقرر عدد من الدول املن�صوية يف نادي 
باري�����س ع����ام 200٤، )اح����دى اجله����ات 
الت����ي تدي����ن الع����راق( �صط����ب 80 باملئة 
م����ن ديونه����ا امل�صتحقة عل����ى العراق منذ 
ت�صعينيات القرن املا�صي، وخف�صت تلك 
الديون من 38.9 ملي����ار دوالر اإىل 7.8 

مليارات دوالر.
ويع����اين العراق م����ن اأزمة مالي����ة خانقة 
كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت 
ال�صلط����ات يف 20 كانون االأول املا�صي، 
خف�����س قيم����ة الدين����ار مقاب����ل ال����دوالر 
م����ن 118٤، الحت����واء  ب����داًل  اإىل 1٤50 
االأزم����ة، ح�ص����ب ت�صريح����ات امل�صوؤولن 

العراقين.
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 بغداد/ متيم احل�صن

اأ�ص���در  يف مث���ل ه���ذه االي���ام قب���ل 7 �صن���وات 
املدين���ة" يف  ب�"وثيق���ة  اأ�صم���اه  "داع����س" م���ا 
املو�ص���ل، التي حمل���ت اوامر مت�ص���ددة وفتحت 

ابواب اجلحيم على ال�صكان.
كان ذل���ك بعد 3 ايام فقط من انت�صار التنظيم يف 
املدينة يوم 10 حزيران 201٤، وانهيار فرقتن 

ع�صكريتن ب�صكل تراجيدي.
يتذكر ال�صكان يف املو�ص���ل طوال تلك ال�صنوات 
م���ا قال���ه رئي�س ال���وزراء اال�صبق ن���وري املالكي 

اآنذاك: "�صنحرر املو�صل خالل 2٤ �صاعة"!.
والي���وم ترتاج���ع خ�صي���ة ع���ودة "داع����س" بعد 
�صن���وات من التحرير اىل املو�صل، لكن الف�صائل 
امل�صلحة التي جاءت على انقا�س التنظيم لي�صت 
اق���ل خط���را. نينوى فقدت نحو ن�ص���ف االقليات 
وقت���ل ع�ص���رات االآالف وهج���ر املالي���ن بعد ان 
متدد "داع����س" اىل مدن اخرى، وارتكب جمازر 

بحق االيزيدين وع�صكرين يف "�صبايكر".
وحت���ى االن حرك���ة العم���ل يف املو�ص���ل �صعيفة 
واخلراب يف و�صط املدينة يذكر بتلك االيام، ومل 
يعو�س املت�ص���ررون كما مل يحاك���م امل�صوؤولون 
ع���ن تلك النك�ص���ة. يقول ح�صن نرم���و وهو نائب 
ع���ن نينوى ل�)امل���دى( :"املو�ص���ل االآن اآمنة لكن 
هناك غ�صب من ال�ص���كان ب�صبب بع�س الف�صائل 

امل�صلحة التي ت�صتغل ا�صم احل�صد".
و�ص���ل احل�ص���د اىل نينوى بعد وق���ت ق�صر من 
انط���الق عملي���ات التحري���ر يف املحافظ���ة ع���ام 
2016، وبق���ي هن���اك بع���د جالء "داع����س" وبداأ 

بن�صاط جتاري بع�صه غر �صرعي.
ا�صتغل���ت بع�س الف�صائ���ل ال�صيعية احلرب التي 
ك�صبتها يف عمليات التحري���ر وال�صورة ال�صيئة 
ع���ن القي���ادات الع�صكرية التي قي���ل بانها هربت 

اثناء دخول "داع�س" اىل املو�صل.

تراكمات املا�صي
كان���ت يف املو�ص���ل فرقتان ع�صكريت���ان واخرى 
وزي���ر  وبح�ص���ب  االحتادي���ة،  لل�صرط���ة  تابع���ة 
الدف���اع ال�صابق خالد العبي���دي، وهو االن نائب 
ع���ن نين���وى، ان "ان�صحابا غر مفه���وم للقوات 

االمنية جرى يف ليلة �صقوط املو�صل".

وظ���ل املالكي ومقرب���ون منه يف دول���ة القانون 
يتحدثون ل�صنوات عن "موؤامرة" وراء ما جرى 
يف �صي���ف 201٤، لك���ن التقاري���ر االمنية اكدت 
يف ذلك الوق���ت �صوء او�ص���اع املنظومة االمنية 
وتف�صي الف�صاد. ي�صيف نرمو وكان حينها نائبا 
اي�ص���ا: "قبل عام م���ن �صقوط املو�ص���ل و�صلتنا 
ر�صال���ة من قا����س معروف يف املو�ص���ل ي�صتكي 

من اإهانات اجلي�س �صده".
تراكمات م���ن الف�صاد واملعامل���ة ال�صيئة لل�صكان 
من قب���ل اجلي�س وقتذاك، قد �صاعدت يف �صقوط 

املو�صل، بح�صب ما يقوله النائب.
ويتاب���ع: "الي���وم انته���ت ه���ذه املمار�ص���ات من 
الق���وات الر�صمية، لكن الف�صائ���ل اخذت ت�صجل 
اأدوارا  ومتار����س  ال�ص���كان  �ص���د  انته���اكات 
اقت�صادي���ة غر �صرعية". من���ذ عام 2019 وعلى 
اثر ت�صاعد الهجمات املفخخة يف املو�صل، كتب 
الربمل���ان تقري���را كان خال�ص���ة جلن���ة حتقيقي���ة 

�صكلت لدرا�صة او�صاع املدينة اآنذاك.
واأو�ص���ح التقري���ر الت���ي ك�صفت )امل���دى( وقتها 
عل���ى  ف�صائ���ل  �صيط���رة  جوانب���ه،  م���ن  الكث���ر 

"�صكراب" املناطق املدمرة، وبيع ارا�صي تابعة 
للدولة واخرى مل�صيحين، وتهريب النفط.

هجرة االأقليات
وكان نحو ن�ص���ف امل�صيحين قد فر من نينوى، 
فيما خل���ت املو�صل الول مرة م���ن ابناء الطائفة 
"وثيق���ة  "داع����س" حينه���ا  ا�ص���دار  اث���ر  عل���ى 
املدينة".دعت الوثيقة اإىل هدم املزارات الدينية، 
ووج���وب احت�ص���ام الن�صاء، وحت���رمي التدخن 
واخلم���ر واملخ���درات، باالإ�صافة اإىل ع���دة اأمور 

اأخرى. واعترب التنظي���م يف الوثيقة، العمل مع 
احلكوم���ة ويف �صف���وف اجلي����س وال�صرطة اأنه 
"باب  اأن  اأ�صحابها"، موؤكدًا  ُيقتل  "عمالة ورّدة 
التوب���ة مفت���وح، واأنه ق���د مت تخ�صي����س اأماكن 
ال�صتقبال التائبن". واأورد تنظيم "داع�س" يف 
الوثيق���ة مقارنة بن االأنظم���ة التي تعاقبت على 
حكم العراق، زاعمًا اأن "حقبة الدولة االإ�صالمية 
ه���ي االأف�ص���ل و �صيت�ص���ح الف���رق بينه���ا وب���ن 
االأنظم���ة ال�صابقة". وبعد وق���ت ق�صر غادر كل 
امل�صيحين املو�ص���ل، عقب انتهاء مهلة "داع�س" 

البناء املكون يف املدينة ليختاروا ما بن اعتناق 
االإ�صالم، اأو دفع اجلزية، اأو حد ال�صيف.

وبح�ص���ب اإح�صائيات ر�صمية ف���اإّن عدد االأقليات 
يف نينوى، قبل احتاللها من داع�س، كان بحدود 
1.250 ملي���ون ن�صمة. لكّن الع���دد انخف�س بعد 

ذلك اإىل نحو 700 األف.
وخ�صر االإيزيديون، الذين يقطن معظمهم ق�صاء 
�صنجار، نحو 15 الف �صخ�س بن قتيل ومفقود، 
باال�صافة اىل هجرة 100 األف اىل خارج البالد.

كذل���ك �صج���ل ال�صب���ك، الأول م���رة يف تاريخه���م، 
هج���رة مئات العوائ���ل اإىل اأوروب���ا بعد �صيطرة 
داع����س على مناطق تواجده���م يف �صمال و�صرق 
املو�ص���ل. وت�صدر الرتكمان الن�صب���ة االأعلى يف 
ع���دد نازح���ي مكونات نين���وى. اإذ �صج���ل نزوح 
ن�ص���ف ملي���ون تركم���اين اىل مناط���ق الو�ص���ط 

واجلنوب.

حماكمة اجلناة
ح�ص���ام الدين العبار، وكان وقت �صقوط املو�صل 
ع�ص���و جمل����س حمافظة نين���وى، ي�ص���ر اىل اأن 
�صكان املو�صل "يئ�صوا" من حماكمة امل�صوؤولن 

عن ماجرى، وتوفر اخلدمات �صار اولوية.
ويف 2015 حم���ل الربمل���ان 25 �صخ�صي���ة �صمن 
ال�صيا�صي���ة  العملي���ة  يف  االوىل  ال�صف���وف 
�صق���وط  م�صوؤولي���ة  الع�صكري���ة  واملوؤ�ص�ص���ة 
املو�ص���ل. ويتمت���ع اأغل���ب اال�صم���اء االآن بنف����س 
املواق���ع الر�صمي���ة ال�صابق���ة، كم���ا مت���ت اع���ادة 

انتخاب البع�س منهم يف جمل�س النواب.
وي�صي���ف العب���ار ل�)املدى( "عاد �ص���كان املو�صل 
ب�صق���وط  املتهم���ة  الوج���وه  نف����س  لي�صاه���دوا 
املدين���ة اىل الواجه���ة، بينم���ا اغل���ب املواطن���ن 
العم���ل والتعوي�ص���ات".  وادى  ي�صع���ون وراء 
وج���ود "داع�س" وعملي���ات التحرير يف  نينوى 
اىل مقت���ل اكرث م���ن 10 اآالف مدين، وتهدمي 5٤ 
ال���ف من���زل. ويتاب���ع العب���ار وهو مر�ص���ح االن 
ع���ن نين���وى �صمن حتال���ف "عزم" ال���ذي يقوده 
خمي�س اخلنج���ر :"كل اهايل نين���وى مقتنعون 
ان ما حدث هو بتواطئ ع�صكرين و�صيا�صين"، 
م�ص���را اىل ان "ال�ص���كان يعانون م���ن قلة فر�س 
العم���ل و�صعف اخلدمات وخا�ص���ة ال�صحية كما 

ان اأنقا�س احلرب مل ترفع".

في الذكرى الــ7 ل�سقوط المو�سل: ف�سائل م�سلحة تنتهك الحقوق على اأنقا�ش "داع�ش"
الم�صوؤولون لم يحاكموا وال�صكان من دون عمل وتعوي�صات

ديون العراق تتجاوز حاجز الـ 100 مليار دوالر.. واآليات الت�سديد ت�سكل خطرًا كبريًا
م�صتقبل مظلم ينتظر اقت�صاد العراق

 تحالف القوى: عمل لجان تعوي�صات 
المو�صل بطيء

ع����د تحالف القوى العراقية، اأم�����س، عمل لجان تعوي�صات المو�صل بالبطيء، 
داعي����ًا لعق����د موؤتمر دولي لم�صاع����دة المدينة. وذكر النائب �صب����اح الكربولي، 
ف����ي ت�صريح اإلى )المدى(، ان "مدين����ة المو�صل وبعدما عانت منه تحتاج اإلى 
عناية خا�صة لكننا نتفاجاأ ب�صعف التخ�صي�س المالي المخ�ص�س الإعمارها". 
واأ�ص����اف الكربول����ي، اأن "عمل لج����ان التعوي�صات الرئي�ص����ة والفرعية بطيء 
للغاي����ة وال يتنا�ص����ب مع حجم ال�ص����رر الذي تعاني منه المدين����ة". ولفت، اإلى 
ان "المو�ص����ل بحاج����ة اإلى موؤتم����ر دولي عاج����ل ي�صاعد على توفي����ر االأموال 

للم�صاريع".

 كتلة نيابية: ٦٠ األف �صركة وهمية بالعراق

ك�صف����ت كتل����ة النه����ج الوطن����ي، اأم�س، ع����ن وجود 60 األ����ف �صرك����ة وهمية في 
الع����راق. وقال النائب عن الكتلة مهند العتابي، ف����ي ت�صريح اإلى )المدى(، اإن 
"هناك 60 األف �صركة وهمية في العراق، الكثير منها م�صجل منذ 15 عامًا". 
واأ�ص����اف العتاب����ي، اأن "وزارة التج����ارة �صب����ق ان �صكلت لجن����ة للتحقيق في 
وج����ود ه����ذه ال�صركات من جه����ات ا�صتخباري����ة واأمنية متع����ددة، لكن من دون 
ظه����ور اي نتائج". واأ�صار العتابي، اإل����ى اأن "خطورة هذه ال�صركات تكمن في 

ان لها رخ�صة في المتاجرة والبيع بالدوالر".

 لجنة دولية: 22٠ مفقوداً من نزالء �صجن 
بادو�ض

تتح����رى اللجنة الدولي����ة ل�صوؤون المفقودين، عن م�صي����ر 220 مفقودا ببغداد 
من اأ�صل 600 نزيل ب�صجن بادو�س اأعدمهم داع�س. وقال نائب رئي�س برنامج 
العراق في اللجنة الدولية ل�صوؤون المفقودين فواز عبد العبا�س، اإن "عنا�صر 
داع�����س االإرهابية اعدموا 600 نزيل من �صجن����اء �صجن بادو�س بعد �صطوتهم 
االآثم����ة على محافظ����ة نينوى عام 201٤، مبين����ًا اأن "البع�س ت����م العثور على 

رفاتهم ك�صهداء، بينما لم يتم العثور على البقية وتم احت�صابهم كمفقودين".
واأ�ص����ار اإل����ى "قي����ام اللجن����ة وبالتن�صيق م����ع دائرة �ص����وؤون وحماي����ة المقابر 
الجماعية ودائرة الطب العدلي في وزارة ال�صحة، بجمع المعلومات وعينات 
ال����دم ل����ذوي ال�صحاي����ا م����ن �صكن����ة محافظة بغ����داد للتح����ري ع����ن المغدورين 
وتحديد م�صيرهم". واأ�صاف عبدالعبا�س، اأن "دائرة الطب العدلي �صت�صتقبل 
ذوي ال�صحاي����ا لغاية ال� 22 من ال�صهر الحال����ي، لملء اال�صتمارة واخذ عينات 
ال����دم”، مو�صحًا اأن "هناك 220 مفقودا من بغ����داد فقط". وتابع، اأن "الحملة 
ته����دف ال����ى �صمول ال�صحاي����ا بقانون �صحاي����ا االرهاب رق����م 57 ل�صنة 2015 
لمنحه����م الم�صتحقات والميزات كافة الت����ي يت�صمنها القانون"، م�صيرًا اإلى اأن 
"اللجنة كانت قد نفذت حملة مماثلة خالل �صهر كانون االول الما�صي �صمن 
اأرب����ع محافظات ه����ي )الب�صرة ومي�ص����ان وذي قار ووا�ص����ط، وجمعت خاللها 

بيانات عن اكثر من 95 بالمئة من عدد المفقودين في هذه المحافظات(".

خـاص

 بغداد / املدى

�ص���دد وزي���ر املالي���ة علي عب���د االأم���ر ع���الوي، اأم�س 
االأحد، عل���ى �صرورة االإ�صراع باإجن���از غايات الورقة 

البي�صاء.
وق���ال املكتب االإعالم���ي لوزارة املالي���ة يف بيان تلقته 
)املدى( اإن "وزير املالية علي عبداالأمر عالوي تراأ�س 
اأم����س، يف مقر الوزارة، اجتماع هيئة الراأي بح�صور 
م�صت�ص���ار رئي����س ال���وزراء ع���الء ال�صاع���دي ووكي���ل 
وزارة املالية وم�صت�صاري الوزارة واملديرين العامن 

يف ال���وزارة"، الفت���ا اىل اأن "االجتماع بحث عددا من 
الفق���رات على راأ�صه���ا مناق�ص���ة تنفيذ بن���ود امل�صاريع 
الت���ي ج���اءت يف خطة االإ�ص���الح امل���ايل واالقت�صادي 
)الورق���ة البي�ص���اء( ومتابع���ة م���دى الت���زام اجله���ات 
املنف���ذة للم�صاريع املدرجة يف اط���ار اخلطة التنفيذية 
للورقة". و�ص���دد عالوي وفقا للبي���ان، على "�صرورة 
ال�ص���ر وف���ق امل�ص���ار املر�ص���وم و�صم���ن التوقيت���ات 
واجلداول املح���ددة التي اأقرتها الورق���ة االإ�صالحية، 
وت�صافر جهود ال���وزارات اىل جانب القطاع اخلا�س 
والتن�صي���ق م���ع جمي���ع اجله���ات واالط���راف ال�صاندة 

ل�صمان حتقيق كامل االأهداف وامل�صاريع".
واأك���د على "اإيجاد احللول املنا�صب���ة جتاه تذليل كافة 
ال�صعوب���ات الت���ي تع���وق تنفي���ذ اخلط���ط وامل�صاريع 
به���دف االإ�ص���راع يف اإجن���از غاي���ات الورق���ة البي�صاء 
الرامي���ة اىل ت�صحي���ح امل�ص���ار االقت�ص���ادي الوطن���ي 

وحتقيق تنمية اقت�صادية م�صتدامة و�صاملة".
واأ�ص���اف البي���ان، اأن "االجتم���اع تط���رق اىل مناق�صة 
ع���دد م���ن الق�صاي���ا واالإج���راءات ذات ال�صل���ة بعم���ل 
دوائر ال���وزارة وهيئاتها واتخاذ الق���رارات املنا�صبة 

ب�صددها".

وزير املالية ي�سدد على �سرورة االإ�سراع باإجناز غايات الورقة البي�ساء



 متابعة/ المدى

تتح�سن  ان  يمكن  "ال 
االأو�ساع اأبداً، اأمرا�سنا باتت 

بال عالج.. نق�سي اآخر 
اأيامنا بالم�سكنات بينما 

نتجه للهالك بثبات". يقول 
المدر�س المتقاعد عبد 

الهادي نوح، وهو ينظر الى 
تظاهرات اأ�سحاب ال�سهادات 

العليا المطالبين بالتعيين 
قبالة وزارة التعليم العالي. 

ي�سيف، وهو ير�سم ن�سف 
ابت�سامة على وجهه: 

قوى  بها  تتحكم  "حكومة 
م�سلحتها فوق م�سلحة البلد، 

وبرلمان �سعيف يفتقر 
الى المتخ�س�سين ممن 

يمكن اأن يواجهوا مفا�سل 
الخلل ويقدموا الحلول 

واال�سالحات النقاذ البلد 
الذي يكاد يغرق ب�سبب 

الف�ساد والهدر و�سوء ادارة 
االقت�ساد".

يع�ن���ي الع���راق م���ن ت�أخ���ر مزمن ف���ي اقرار 
الموازن�ت ال�شنوية، وي�شهد عجزا في اقرار 
ح���زم م���ن القوانين المهم���ة كق�ن���ون النفط 
والغ�ز، رغ���م االقت�ش�د المتعث���ر والخدم�ت 
فيم����  المتعطل���ة،  والم�ش�ري���ع  المتردي���ة 
تعط���ل ال�شراع����ت تعيي���ن وكالء الوزارات 
وم�شوؤولي الهيئ�ت الم�شتقلة الذين يفتر�ض 

ان يكونوا من اأ�شح�ب االخت�ش��ض.
يح���دث ذلك في ظل برلم����ن يع�ني من غي�ب 
الكف�ءات وقل���ة المتخ�ش�شين ممن يحملون 
�شه����دات علي� فهم ال يتع���دون ال� 20%. يقول 
ن���وح: "هذا ه���و الواق���ع، الكت���ل ال�شي��شية 
تعتمد معي����ر ال���والء على ح�ش����ب الكف�ءة، 
والن�خب���ون ط���وال ث���الث دورات انتخ�بية 
ك�نوا ي�شوتون الأ�شح�ب االأ�شوات الع�لية 
مم���ن يلج���وؤون ال���ى الخط����ب الط�ئفي، وال 

يلتفتون الى كف�ءاتهم وت�أهيلهم العلمي".
م���ن بي���ن ٣2٩ ن�ئب� ف���ي البرلم����ن العراقي 
�شه����دات  يمتلك���ون  فق���ط  ن�ئب����  هن����ك ٦٣ 
علي� )الدكت���وراه والم�ج�شتي���ر( ٤0% منهم 
ن�ش�ء وع����دة ُهن ُيغيبن عن لج����ن "تمرير" 
القواني���ن، فيم���� يحم���ل االآخ���رون �شه�دات 

تعليم ث�نوي او ج�معي، وذلك ين�شحب على 
اللج����ن التي تتطلب تخ�ش�ش���� دقيق� كلجنة 
االقت�ش����د واال�شتثم�ر التي ت�ش���م 20 ن�ئب� 
ثالثة منهم فقط يحملون �شه�دات علي� اثنين 

منهم ن�ش�ء.

 قلة المتخ�س�سين والنتائج
الى ج�نب قلة الكف�ءات في البرلم�ن، والتي 
تنعك����ض عل���ى �شع���ف تمثيله���م ف���ي اللج�ن 
ب���� 2٤ لجن���ة والت���ي  البرلم�ني���ة المح���ددة 
تتولى ع����دة مهمة �شن���ع القوانين وتوجيه 
م�ش�ر حركة البرلم�ن، توؤكد االأرق�م التمثيل 
ال�شعي���ف للن�ش����ء في اللج�ن رغ���م ان ن�شبة 
البرلم�ني����ت الح��شالت عل���ى �شه�دات علي� 
هي �شع���ف ن�شب���ة الرج����ل الح��شلين على 
تل���ك ال�شه����دات. يعل���ق الدكت���ور محمد عبد 
االأمي���ر اخت�ش��ض التنمية االقت�ش�دية، على 
ذل���ك ب�لقول "لو ك�ن لدين� برلم�ن فيه تمثيل 
قوي الأ�شح�ب التخ�ش�ش�ت والكف�ءات لك�ن 
من الممك���ن ان يقدم حل���وال لم�ش�كلن�، ال ان 
يقف ع�جزا ويلج�أ الى التوافق�ت ال�شي��شية 
التي ت�ش�در دوره الحقيقي وت�ش�در حقوق 

ال�شعب".
وي�شي���ر عبد االأمي���ر، الى النت�ئ���ج الخطيرة 
لذل���ك على واق���ع البلد في مختل���ف المواقع، 
ح�ش���ول  ع���دم  اأ�شب����ب  البرلم����ن  محم���ال 
اأقران���ه م���ن حمل���ة ال�شه����دات العلي���� عل���ى 
فر����ض عمل. الدكت���ور ك�م���ل الدليمي ع�شو 
افتق����ر  نت�ئ���ج  يح���دد  ال�ش�ب���ق  البرلم����ن 
الكف����ءات  ال���ى  الت�شريعي���ة  الموؤ�ش�ش���ة 
الت�شريع����ت  و�ش���وء  الخدم����ت  ب�"ت���ردي 
و�شع���ف الرق�ب���ة" ال���ى ج�نب افتق����د روؤية 
وا�شح���ة الدارة الدول���ة وتقدمه����. ويوؤك���د 
الدليم���ي اأهمي���ة التمثي���ل الجي���د الأ�شح����ب 
الكف�ءات في البرلم�ن بم���� يقوي الموؤ�ش�شة 
الت�شريعي���ة وجعله���� موؤ�ش�ش���ة فع�ل���ة ق�درة 
عل���ى �شم�ن حق المواطن م���ن خالل "رق�بة 
معرفي���ة وت�شريع�ت ر�شين���ة". تدني ن�شبة 
الح��شلي���ن على �شه�دات علي� ف���ي البرلم�ن 
ال���ى 20% ي�ش���ع مجل����ض النواب ف���ي دائرة 
االنتق����دات خ��شة ان البالد تواجه تحدي�ت 
كبيرة وازم�ت متالحقة اقت�ش�دية وبنيوية.

الن�ساء يتقدمن الرجال ولكن
ُتظه���ر االأرق����م ان ثم�ني���ة ن���واب م���ن بي���ن 
كل ع�ش���رة ن���واب يحمل���ون �شه����دة التعليم 
الث�ن���وي او التعليم الج�مع���ي االأولي، وان 
ن�ئبين فقط يمتلك�ن �شه�دات علي� )دكتوراه 
اأو م�ج�شتي���ر( من كل ع�ش���رة، وتلك الن�شب 
تنعك����ض اأي�ش� ف���ي اللج����ن البرلم�نية التي 
وعملي����ت  القواني���ن  �شن���ع  مهم���ة  تتول���ى 

الرق�بة.
وي�شم البرلم�ن العراقي، ١٩ ن�ئب� يحملون 

�شه����دة التعلي���م الث�نوي وي�شكل���ون ٩% من 
ن�شب���ة اأع�ش����ء البرلم����ن، ف���ي حي���ن ان ٦٣ 
ن�ئب���� فق���ط يحمل���ون �شه����دات الم�ج�شتير 
والدكت���وراه والدبل���وم الع�ل���ي، بينه���م 2٤ 

امراأة.
وت�ش���كل الن�ش����ء 2٥% م���ن اجم�ل���ي اع�ش�ء 
مجل����ض الن���واب، وف���ق م���� اق���ره الد�شتور، 
ام���راأة  هن����ك  رج����ل  ثالث���ة  كل  فمق�ب���ل 
واح���دة تح���ت قبة البرلم����ن، غي���ر ان ن�شبة 
البرلم�ني����ت الح��شالت عل���ى �شه�دات علي� 
هي �شع���ف ن�شب���ة الرج����ل الح��شلين على 
تل���ك ال�شه����دات، فمق�ب���ل كل رج���ل ح��ش���ل 
على �شه�دة علي� ف���ي البرلم�ن هن�ك امراأت�ن 
تحم���الن نف����ض الدرج���ة العلمي���ة. لك���ن ذلك 
ال ينعك����ض عل���ى ن�شب���ة تمثيلهم ف���ي اللج�ن 

البرلم�نية.
وي�ش���م مجل�ض الن���واب 2٤ لجن���ة برلم�نية 
غ�لبيته���� تفتق���ر ال���ى الكف�ءات الت���ي تحمل 
�شه����دات علي����، فم���ن بي���ن كل ع�ش���ر ن�ئب�ت 
يمتلك���ن �شه����دة علي� هن�ك ث���الث فقط داخل 
اللج����ن البرلم�نية، وهي ح�شة تمثل �شعف 
الح�ش���ة الت���ي ح�ش���ل عليه���� الرج����ل ذوو 

ال�شه�دات العلي� داخل اللج�ن.
كم���� تظه���ر االأرق����م ان �شريح���ة ال�شب�ب من 
حملة ال�شه����دات العلي� هي اأكبر عند الن�ش�ء 
ف�شبع م���ن كل ع�ش���ر ن�ش�ء يمتلك���ن �شه�دات 
علي���� للفئ���ة العمرية بي���ن ٣0 ال���ى ٥0 ع�م�، 
ف���ي حي���ن ان �شتة من كل ع�ش���رة رج�ل تزيد 
اعم�ره���م ع���ن ٦0 ع�م���� يمتلك���ون �شه�دات 
للكف����ءات  ال�شعي���ف  التمثي���ل  ذل���ك  علي����. 
وا�شح�ب التخ�ش�ش����ت يوؤثر في المح�شلة 
على كف����ءة عم���ل البرلم�ن، بح�ش���ب الن�ئب 

يق���ول  الدليم���ي.  ك�م���ل  الدكت���ور  ال�ش�ب���ق 
الدليم���ي "ح�شوره���م ال�شعي���ف يعط���ل اأي 
ت�أثي���ر له���م على ب�ق���ي االأ�ش���وات التي تمثل 
الغ�لبي���ة العظم���ى، �ش���واء ك�ن���وا رج����ال او 
ن�ش����ء، فتطغ���ى عليه���م االأ�ش���وات االأخ���رى 
للظه���ور  ت�شع���ى  الغ�ل���ب  ف���ي  ه���ي  والت���ي 
والبع���د  الدع�ئ���ي  الط�ب���ع  ذو  االعالم���ي 
ال�شي��شي، والذي ي�أتي على ح�ش�ب النق��ض 
المو�شوع���ي والحلول الحقيقية في مختلف 

الق�ش�ي�".

تحديات عديدة وفر�س اأقل
تق���ول الدكت���ورة م�ج���دة التميم���ي، ع�ش���و 
اللجنة الم�لي���ة، والتي تتواجد في البرلم�ن 
لث���الث دورات متت�لي���ة ال���ى ج�ن���ب قل���ة من 
الرج����ل حقق���وا ذات الح�ش���ور، ان الن�ش����ء 
يواجه���ن تحدي����ت كبي���رة لخو����ض العم���ل 
ال�شي��ش���ي لكنه���ن يحر�ش���ن عل���ى تطوي���ر 
امك�ن�ته���ن "ه���ن يتمتع���ن بحيوي���ة وط�ق���ة 
ع�لي���ة للعم���ل واالنج����ز، ولهن ق���درة كبيرة 
ومت�بع���ة  الجمه���ور  م���ع  التوا�ش���ل  عل���ى 
م�ش�كله من خ���الل مواقع م�شوؤوليتهن داخل 

البرلم�ن".
البرلم����ن  قب���ة  ال���ى  و�شوله����  ان  وتوؤك���د 
وا�شتمراره���� لث���الث دورات انتخ�بية، ك�ن 
تحدي���� "ل���م يكن اجتي����ز ذلك ب�الأم���ر ال�شهل 
ل���وال العمل الج�د، والتوا�ش���ل مع الجمهور 

و�شم�ع ح�ج�تهم وتحقيق مط�لبهم".
ت�أكي���دا ل���كالم التميم���ي، تح�ش���ي الدكتورة 
منت���دى  رئي�ش���ة  المعم���وري  نبرا����ض 
االعالمي����ت العراقي����ت، �شل�شل���ة تحدي����ت 
تواج���ه الن�ش����ء لخو����ض العم���ل ال�شي��شي 

خ��ش���ة في ظل عدم تك�ف���وؤ الفر�ض. وتقول 
ان "التحدي����ت ال تقت�ش���ر عل���ى الجوان���ب 
الثق�في���ة واالجتم�عي���ة واالأمني���ة والم�لي���ة 
فق���ط فثم���ة تح���د اأ�ش��ش���ي اآخ���ر يتمث���ل في 
م���دى قدرة المراأة على تطوي���ر ذاته� ومدى 
قن�عته���� ب�أنه� موؤهلة للعم���ل والمن�ف�شة في 
مختل���ف المج����الت واأوله���� ال�شي��ش���ة وان 

هن�ك فر�شة اأم�مه�".
ف���ي  �شف�في���ة  تتوف���ر  "عندم����  وت�شي���ف: 
العدال���ة  ت�شم���ن  ونزاه���ة  االنتخ�ب����ت 
والتن�ف����ض الحقيق���ي، وعندم� اأج���د تطبيق� 
للقواني���ن ب�ش���كل يلب���ي طم���وح العراقيين، 
اإ�ش�فة ال���ى التمتع ب��شتقاللية ك�ملة ت�شمن 
ل���ي ان اأك���ون �شوت���� حقيقي� يمث���ل ن�خبيه 
عنده���� �شتك���ون فر�شة لي ولكثي���رات مثلي 
الخو����ض في م�شم����ر ال�شي��شة و�شوال الى 

البرلم�ن".

 ال�سهادة العليا والمناف�سة
تظه���ر بي�ن����ت المر�ش���د الني�ب���ي العراق���ي 
ان هن����ك فرق� وا�شح� في مع���دل االأ�شوات 
تبع����  البرلم�ني����ت  عليه����  ح�شل���ت  الت���ي 
للم�شت���وى التعليمي ال���ذي يمتلكنه، فمعدل 
االأ�ش���وات الت���ي ح�شل���ت عليه���� الن�ئب����ت 
ذوات ال�شه�دات العلي���� يق�رب �شعف معدل 
االأ�ش���وات التي ح�شلت عليه� ذوات التعليم 

الث�نوي والتعليم الج�معي االولي.
ووفق اأرق�م المر�شد بلغت ن�شبة االأ�شوات 
التي ح�شلت عليه� الن�ئب�ت اللواتي يحملن 
�شه����دات علي���� ٤٤% من مجم���وع اال�شوات 
الت���ي ذهبت الى الن�ش�ء، في حين ان عددهن 
ال يزيد ع���ن 2٩% من اجم�لي ع���دد الن�ئب�ت 

في البرلم�ن.
رغ���م ذلك تو�شح البي�ن����ت المجمعة للدورة 
االنتخ�بي���ة الث�لث���ة لع����م )20١٤( والدورة 
االنتخ�بية الرابعة لع����م )20١٨( ان غ�لبية 
البرلم�ني����ت الالت���ي يمتلكن �شه����دات علي� 
فر�ش���ة اع����دة انتخ�به���ن ل���دورة انتخ�بي���ة 
ث�ني���ة �شعيفة جدا، في حي���ن يمتلك الرج�ل 
االأعلى تعليم� في البرلم�ن فر�شة اأكبر ليع�د 
انتخ�به���م، فمن بين كل ع�شرة اأع�ش�ء رج�ل 
يمتلكون �شه�دات علي� هن�لك ثالثة يتمكنون 

من الفوز لدورة انتخ�بية ث�نية.
الت���ي  التميم���ي،  الدكت���ورة م�ج���دة  ترب���ط 
ح�شلت على اأعل���ى اال�شوات �شمن �شريحة 
الن�ش����ء ف���ي ال���دورة االنتخ�بي���ة االخي���رة، 
"بم���دى  الن�ش����ء  انتخ����ب  اع����دة  فر����ض 
نج�حهن" في البرلم����ن وبروزهن، والعمل 
ال���ذي قدمنه هن����ك الى ج�ن���ب التوا�شل مع 

الجمهور.
وت���رى التميم���ي ان ال�شه����دة العلي���� مكملة 
ل�شخ�شي���ة ع�شو مجل�ض النواب "الف�شل في 
اع�دة االنتخ�ب لمرة ث�نية يرجع في الغ�لب 
الى عدم التوا�شل م���ع الجمهور واال�شتم�ع 
لمط�لبهم، ف�لكف����ءة العلمية وان ك�نت مهمة 
ج���دا، اال ان االأهم هو العم���ل الذي يعزز ثقة 

الجم�هير".

 محا�س�سة حزبية ونتائج 
�سلبية

الكت���ل  وروؤ�ش����ء  الب���الد  ق����دة  يول���ي  ال 
اهمي���ة كبي���رة للم�شت���وى العلم���ي وطبيعة 
التخ�ش����ض ف���ي تمثي���ل اع�ش����ء كتله���م في 
اللج�ن البرلم�نية رغ���م اهمية اللج�ن، بقدر 
تركيزهم على �شم����ن المح��ش�شة الحزبية 

والط�ئفية في كل لجنة.
فلجن���ة االقت�ش����د واال�شتثم����ر الت���ي تمث���ل 
واح���دة م���ن اأه���م اللج����ن ت�ش���م 20 ن�ئب���� 
الث�ن���وي  التعلي���م  ذوي  م���ن  غ�لبيته���م 
والج�مع���ي االأول���ي، وثالثة فق���ط يحملون 
�شه�دة علي���� اثن�ن منهم ن�ش�ء على الرغم من 
ان الن�ش����ء داخل اللجنة يمثلن ب�شت ن�ئب�ت 
فقط. اللجنة الم�لي���ة هي االأخرى تفتقر الى 
التخ�ش�ش����ت االك�ديمية �شيم� واأنه� واحدة 
م���ن اللج����ن المهمة يدير مه�مه���� 2٣ ع�شوا 
بينه���م اربع ن�ش�ء ام���� الح�ملي���ن لل�شه�دات 

العلي� فهم ثم�نية فقط اثن�ن منهم ن�ش�ء.
يوؤك���د نواب و�شي��شيون ان توزيع االأع�ش�ء 
عل���ى اللج�ن البرلم�نية هي عب�رة عن عملية 
مح��ش�شة ط�ئفي���ة وحزبية تخ�شع لرغب�ت 
الكت���ل ال�شي��شي���ة ولي����ض لعوام���ل الكف�ءة، 
ف�لكت���ل ت�شعى ال���ى زج اأع�ش�ئه���� �شمن تلك 
اللج����ن حتى لو لم يملك���وا الخبرات لفر�ض 

مط�لبه� وم�ش�لحه� الخ��شة.
وهو م���� يعيق عم���ل تلك اللج�ن ف���ي احي�ن 

كثي���رة ويجعله���� ع�جزة عن القي����م بدوره� 
المطل���وب، كم���� ف���ي لجن���ة التعلي���م الع�ل���ي 
والبح���ث العلم���ي الت���ي تع���د االف�ش���ل بين 
اللج����ن البرلم�ني���ة الأنه���� ت�ش���م ١١ ن�ئب���� 
�شبع���ة منه���م يحملون �شه����دات علي���� بينهم 
اربع ن�ش�ء اال ان بع�ض قراراته� تتق�طع مع 
طم���وح الطبق���ة االك�ديمية الت���ي تتطلع الى 
قوانين ترتق���ي ب�لموؤ�ش�شة التعليمية ولي�ض 

العك�ض.
يق���ول الدكت���ور اي����د العنب���ر ا�شت����ذ العلوم 
ال�شي��شي���ة ف���ي ج�مع���ة الكوف���ة، ان اللج�ن 
البرلم�ني���ة يفتر����ض به���� ان تك���ون لج�ن���� 
تخ�ش�شي���ة "تحت�ج اإلى اأن يمتلك البرلم�ني 
الممث���ل فيه���� موؤه���الت وخب���رات تمكنه من 
ت�أدية مه�مه الرق�بي���ة والت�شريعية، لكن ذلك 

ال يح�شل".
وي�شي���ر الى ان بع�ض اللج����ن تمرر قوانين 
"تثير ال�شدمة" حتى لو �شمت متخ�ش�شين 
لكونه���م غي���ر موؤهلي���ن علمي���� او يخ�شعون 
لل�شغ���وط، ق�ئال "بحك���م تخ�ش�شي وعملي 
اأن  وج���دت  االأك�ديمي���ة،  الموؤ�ش�ش����ت  ف���ي 
تخ�ش����ض اأع�ش����ء لجن���ة التربي���ة والتعليم 
ل���م يق���دم اأي �ش���يء لخدم���ة وتطوي���ر ه���ذه 
ولع���ل  االأك�ديم���ي  العم���ل  اأو  الموؤ�ش�ش����ت 
ق�ن���ون مع�دل���ة ال�شه����دات العلي� بم���� حمله 
م���ن عي���وب وي�شكل���ه م���ن ت�أثير �شلب���ي على 
التعليم خير دليل على ذلك". ويرى الدكتور 
الع�م���ة  العالق����ت  ا�شت����ذ  الهيت���ي  هيث���م 
واالإدارة ال�شي��شي���ة في ج�مع���ة الخليج، ان 
خل���و اللج����ن البرلم�نية م���ن المتخ�ش�شين 
وحمل���ة ال�شه����دات العلي� جع���ل منه� "لج�ن� 
ع�ج���زة عن تقديم حلول لم�ش����كل البالد الن 
غ�لبي���ة اأع�ش�ئه���� من ذوي التعلي���م المتدني 
ومم���ن يفتقدون الموؤه���الت، فلم ي�شلوا الى 
مرحل���ة ا�شتخ���دام المنهجي����ت العلمي���ة في 
طرق التفكير والتي ت�شمن لهم التو�شل الى 
حلول منطقي���ة". يوؤيده ال���راأي الب�حث في 
مج����ل التربية، �ش�الر عل���ي، ق�ئال "لو عرف 
ال�شب���ب لبطل العج���ب، ف�نخف��ض ن�شبة من 
يحملون �شه�دات علي� من اأ�شح�ب الكف�ءات 
ومم���ن يملك���ون موؤه���الت حقيقي���ة، البد ان 
ينعك�ض �شلب� على اأداء اللج�ن ومخرج�ته�، 
وذل���ك م���� نتلم�ش���ه ف���ي ت���ردي واق���ع البالد 

اقت�ش�دي� وثق�في� واجتم�عي�".
ويحمل عل���ي، م�شوؤولية الف�شل في عدم رفد 
الموؤ�ش�شة الت�شريعية ب�لخبرات االك�ديمية، 
ال���ى الكي�ن����ت ال�شي��شي���ة واآلي���ة ا�شتقط�ب 
اع�ش�ئه� و�شي��ش�ته� التي "تقدم الوالء على 
الكف����ءة" اإ�ش�فة الى الجمه���ور الذي "يمنح 
بط�ق���ة الو�شول ال���ى البرلم�ن عل���ى ا�ش��ض 
الع�شي���رة والقرابة واالنتم����ء الحزبي دون 
النظ���ر في كف�ءت���ه ونزاهت���ه او التدقيق في 

م�شتواه العلمي والثق�في".
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 بغداد/ محمد �سباح

ونف���ت مفو�شي���ة االنتخ�ب�ت في بي����ن له� اطلعت 
علي���ه )المدى( م� تتداوله بع����ض مواقع التوا�شل 
المر�ش���ح  �شح���ب  امك�ني���ة  ب�ش����أن  االجتم�ع���ي 
لتر�شيحه واالنتق�ل اإلى حزب اأو تح�لف انتخ�بي 
اآخ���ر، موؤكدة عل���ى اأن بي�نه���� ي���وم اول اأم�ض ك�ن 
وا�شحً� يخ����ض "االن�شح�ب المطلق" من التر�شح 

النتخ�ب�ت ت�شرين االأول المقبل.
الن�ط���ق  م�ش�ع���د  �ش���ودة  اب���و  نبرا����ض  وك�شف���ت 
االعالمي ب��شم مفو�شي���ة االنتخ�ب�ت في ت�شريح 
ل�)المدى( اأن ع���دد طلب�ت ان�شح�ب المر�شحين من 
ال�شب����ق االنتخ�ب���ي بلغ���ت اأكثر من ثالثي���ن طلب�، 
مبين���ة اأن تقدي���م ه���ذه الطلب�ت و�شل���ت منذ فترة 
غلق ب�ب التر�شيح وحتى قرار مجل�ض المفو�شين 
االأخير. وحدد مجل�ض مفو�شية االنتخ�ب�ت الفترة 
الممتدة من الثالثة ع�شر ولغ�ية الع�شرين من �شهر 
حزيران الج�ري موعدا لتقديم طلب�ت االن�شح�ب، 
بعدم���� قرر الموافق���ة على قبول طلب����ت الراغبين 
ب�الن�شح����ب م���ن المتقدمي���ن للتر�ش���ح النتخ����ب 
ك�ن  �ش���واء  المقب���ل،  العراق���ي  الن���واب  مجل����ض 
مر�شح���ً� منفردًا اأو من �شمن تح�لف وفق �شوابط 

و�شروط. 
"بع���د و�ش���ول ه���ذه  اأن���ه  وت�شي���ف اب���و �ش���ودة 
الطلب�ت قررت مفو�شي���ة االنتخ�ب�ت تحديد فترة 
ا�شب���وع واح���د  لتقدي���م وقب���ول االن�شح�ب����ت من 
االنتخ�ب�ت البرلم�نية"، موؤكدة على اأن "ا�شح�ب 
الطلب�ت ال�ش�بقة �شيقومون بتقديم طلب�ت جديدة 

للمفو�شية للنظر والبت به�". 
وا�شتن����دا ل�شواب���ط نظ�م الت�شجي���ل والم�ش�دقة 
عل���ى المر�شحين الت���ي يمكن عل���ى اأ�ش��شه� �شحب 
التر�شي���ح اأو تغيي���ر المر�شحي���ن، ال يح���ق للحزب 

ال�شي��ش���ي اأو التح�ل���ف تغيي���ر مر�شحي���ه وتقديم 
اأ�شم����ء مر�شحي���ن ج���دد لم يكون���وا ق���د تر�شحوا 
قب���ل انته�ء مدة التر�شي���ح اأو ا�شتبدال المر�شحين 
اإذا ا�شتبع���دت  اإال  ال�ش�بقي���ن بمر�شحي���ن غيره���م 
المفو�شية بع�ش���ً� من مر�شحيه وطلبت ا�شتبدالهم 

بغيرهم وخالل م���دة تحدده���� المفو�شية. وتنوه 
اإل���ى اأن "عملي���ة �شح���ب التر�شيح م���ن االنتخ�ب�ت 
تخ�ش���ع اإل���ى �شوابط وفق���رات مح���ددة تلزم على 
اأن ال يوؤث���ر ف���ي ن�شبة تمثيل الم���راأة ب�النتخ�ب�ت، 
وب�لت�ل���ي ان ك�ن هن����ك ت�أثير على تمثي���ل الن�ش�ء 

�شيرف����ض طل���ب االن�شح����ب" م�شي���رة اإل���ى اأنه���� 
ال تمتل���ك "اي���ة معلوم���ة اأو اح�ش�ئي����ت ع���ن ع���دد 
الن�ش����ء الالئي قدمن طلب����ت ان�شح�ب من ال�شب�ق 

االنتخ�بي".   
ووفق���� للتعلي���م وال�شوابط ف�أنه يح���ق للحزب اأو 

التح�ل���ف اأن ي�شح���ب تر�شي���ح المر�ش���ح م���ن قبله 
للفت���رة المح���ددة من قب���ل المفو�شية م���ن دون اأن 
ي�شتبدل���ه ب�آخ���ر عل���ى اأن ال يترتب عل���ى ان�شح�به 
الت�أثي���ر عل���ى تمثيل الن�ش����ء في الق�ئم���ة وب�شرط 
اأن يقت���رن ذل���ك ب�لموافق���ة التحريري���ة م���ن قب���ل 

المر�ش���ح الم���راد �شح���ب تر�شيح���ه وم���ن دون اأن 
يك���ون له ح���ق التر�شيح كف���رد اأو م���ن �شمن ق�ئمة 
اأخ���رى. وتلف���ت اإل���ى اأن "كل مب�لغ الر�ش���وم التي 
دفعه���� المن�شحب���ون �شتت���م اإع�دته���� له���م في ح�ل 
موافق���ة مجل�ض المفو�شين على طلب�ت ان�شح�بهم 
م���ن االنتخ�ب����ت، عل���ى العك�ض م���ن الخ��ش���ر ف�إن 
االي���رادات تذه���ب اإل���ى خزين���ة الدول���ة"، مبين���ة 
اأن االن�شح�ب����ت تترت���ب عليه���� اإع����دة الت�أمين�ت. 
م���ن جهت���ه يوؤكد هوكر جت���و رئي�ض �شبك���ة �شم�ض 
لمراقب���ة االنتخ�ب����ت في ت�شري���ح ل�)الم���دى( اأنه  
بع���د الم�ش�دقة على المر�شحين يمنع ان�شح�ب اي 
مر�شح من االنتخ�ب�ت، اأي بمعنى ان ا�شم المر�شح 
�ش���وف ينزل �شمن ق�ئم���ة المر�شحين، وب�لت�لي ال 
يحق له���ذا المر�ش���ح  المط�لبة ب�لر�ش���وم المودعة 
للمفو�شية )مليون دين�ر ون�شف المليون للمر�شح 
الف���ردي، وخم�شة وع�شرين ملي���ون دين�ر لمر�شح 

القوائم(. 
واأعل���ن محمد الخ�ل���دي رئي�ض كتلة بي����رق الخير 
ع���ن  �ش�بق���ة  ف���ي ت�شريح����ت �شحفي���ة  الني�بي���ة 
ان�شح�ب ع���دد من مر�شحي كتلته م���ن االنتخ�ب�ت 
المقبل���ة بع���د تلقيه���م ر�ش�ئ���ل خط���رة وتعر�شه���م 
للتهدي���د، م�شيف���� ان االأجه���زة االأمني���ة ب�تت على 
دراية بم� يحدث بعد ت�شليمهم المعلوم�ت ور�ش�ئل 
التهديد التي تلق�ه� اأع�ش����ء الكتلة الإجب�رهم على 
االن�شح����ب وع���دم خو�ض االنتخ�ب����ت البرلم�نية 

المبكرة. 
ويت�بع اأنه "من المفتر�ض االن�شح�ب قبل الدع�ية 
االنتخ�بي���ة الن المفو�شية تحت����ج اإلى الوقت من 
اجل ا�ش���دار القوائم االنتخ�بي���ة الخ��شة ب�شتين 
كل  ا�شم����ء  فيه����  تو�ش���ع  انتخ�ب���ي  مرك���ز  ال���ف 
المر�شحين، مبين� اأن مفو�شية االنتخ�ب�ت �شتعلن 

عن اعداد االن�شح�ب�ت في التوقيت�ت المحددة.

التهديدات بالت�شفية اجل�شدية تدفع 30 مر�شحًا 
لالن�شحاب من ال�شباق االنتخابي

املفو�سية تنفي علمها 
�سبب االن�سحابات 

برملان بال كفاءات… من بني كل ع�شرة نواب اثنان فقط يحمالن �شهادة عليا
�سيدات البرلمان يتفوقن على رجاله في �سهاداتهن وُيغيبن عن قراراته

مع اال�س��تعدادات والتح�س��يرات الجارية لالنتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها في �س��هر ت�س��رين االول المقبل، �سجلت مفو�سية االنتخابات 
ان�سحاب اأكثر من ثالثين مر�سحا عن ال�سباق االنتخابي، الأ�سباب تقول المفو�سية باأنها تجهلها وغير معروفة اأو محددة. االن�سحابات تلك جاءت 
بعد جملة من اال�ستهدافات طالت عددا كبيرا من المر�سحين اودت بقتل عدد منهم، وتهديد بع�سهم بالت�سفية الج�سدية من قبل مجاميع م�سلحة 

خارجة عن القانون. والغاية من تلك التهديدات، بح�سب مراقبين هو ب�سبب المناف�سة بين المر�سحين في الدوائر التي ا�سبحت �سغيرة.

الدعاية االنتخابية )�شورة من االر�شيف(



 وا�سط / جبار بچاي

يف �سوق اخل�سار مبدينة 
الكوت حيث ت�سطف 

الدكاكني امل�سيدة من ال�سفيح 
تتعاىل اأ�سوات الباعة كل 

بطريقته يف الرتويج للرقي 
العراقي الذي حقق وفرة 

كبرية يف االنتاج خالل 
املو�سم احلايل بعد اأن حقق 

زيادة عن املو�سم املا�سي 
قدرت ن�سبتها بـ27.02% وفق 
تقرير اأعده اجلهاز املركزي 

لالإح�ساء يف العراق، يوم 
ال�سبت املوافق اخلام�س من 

حزيران اجلاري.
حني ت�ساأل اأحد هوؤالء 

الباعة اأو اأقرانهم االآخرين 
ممن يفرت�سون االر�س لبيع 

الرقي اأو ممن ي�سعون كميات 
منه يف مركبات �سغرية 
جتوب املناطق ال�سكنية 

واأحياء املدينة املختلفة 
عن الـ )اإندوانة( التي تعني 

بالفار�سية رقية ياأتيك 
اجلواب �سريعًا: "ماكو بعد 
ال اإندوانه وال خربوزة ) 

بطيخة(.. هذا مال والية 
اأزبري".

 وفيم���ا حتاول البحث عن رقية منا�س���بة 
ي�سيح البائع باأعلى �سوته "اأحمر وحلو 
�سرط ال�سجني" ويف الأثناء ي�سيح بائع 
اآخ���ر: "اأربيل���ي ع�س���ل ياول���د.. مدعب���ل 
�س���امرائي مدعب���ل..  تع���ال جاي �س���وف 
العظي���م ي�س���لم على القلب"، وهو ي�س���ر 
بذل���ك اىل اأن���واع الرق���ي العراق���ي الت���ي 
ت���زرع يف اأربي���ل و�سام���راء ويف ق�س���اء 
العظي���م مبحافظ���ة دي���ايل حي���ث غط���ت 
كمي���ات النتاج يف تل���ك املناط���ق اأرجاء 
الع���راق من اأق�سى ال�سم���ال اىل اجلنوب 
بالنكه���ة وامل���ذاق  العراق���ي  الرق���ي  م���ن 

اجلميل.

الرقي العراقي يناف�س 
االأجنبي

وكم���ا يق���ول اأح���د باعة الرق���ي يف �سوق 
اخل�س���ار مبدين���ة الك���وت، خ�س���ر عبد 
فار����س اإن "ال�سي���ف ه���و مو�س���م ن���زول 
الرقي الذي ل غنى عنه بالن�سبة للعوائل 

و�سائ���ل  تختل���ف  ولأهميت���ه  العراقي���ة 
ل���ه ع���ن غ���ره م���ن اخل�س���ار  الرتوي���ج 
الأخ���رى خ�سو�س���ا واأن اأ�س���واق املدينة 
�سه���دت ال�سي���ف احل���ايل �س���خ كمي���ات 
كب���رة من الرق���ي العراقي ال���ذي اكت�سح 

الرقي الإيراين من املناف�سة كليًا".
واأو�س���ح "ب�سب���ب �سع���ف دع���م املنت���ج 
الوطن���ي يف ال�سن���وات الخ���رة �سهدت 
الأ�س���واق العراقي���ة �س���خ كمي���ات كبرة 
من الرقي امل�ستورد من ايران الذي �سار 
�سلعة يت���داول بيعها حتى غ���ر اأ�سحاب 
حم���ال الفواك���ه واخل�س���راوات ل�سببني 

هما كرثته واأ�سعاره الزهيدة".
واأ�ساف اأن "اإندوانة ايران كانت حتتاج 
ف���رتة تبل���غ ع�س���رة اأي���ام اأو اأك���رث لت�سل 
م���ن احلقل اىل امل�ستهل���ك وبالتايل ت�سل 
بحال���ة رديئ���ة عل���ى العك����س م���ن الرقي 
العراقي الذي يك���ون يف متناول الزبون 
يف فرتة 36 �ساعة كاأق�سى حد من مرحلة 
اجلني مرورا بالعل���وة والتاجر والبائع 
ث���م اىل امل�ستهلك وبالتايل تك���ون الرقية 
حمتفظ���ة بنكهتها وطعمه���ا الذي يختلف 

كثرًا عن الرقي الإيراين".
�سه���دت  اخل�س���ار  "جت���ارة  اإن  ويق���ول 
ن�ساط���ا ملحوظ���ا يف ال�سن���وات املا�سية 
مع دول اجل���وار املختلفة ب�سبب الو�سع 
معظ���م  يف  �سائ���دا  كان  ال���ذي  الأمن���ي 
ت�سته���ر  الت���ي  خا�س���ة  الع���راق  مناط���ق 

بزراع���ة الرقي مثل �سام���راء واحلويجة 
والعظي���م وبعقوب���ة واملو�س���ل واأربي���ل 
ومناط���ق اأخ���رى و�ساح���ب ذل���ك عزوف 
جت���ار اخل�سار ع���ن الذه���اب اىل عالوي 
بي���ع الفواكه واخل�سار يف اغلب املناطق 
مما جعل ال�سوق العراقية تكون م�سرحًا 
ذل���ك  اىل  ي�س���اف  الجنب���ي،  للمنت���وج 
املنت���ج  ع���ن حماي���ة  تقاع����س احلكوم���ة 

الوطني ودعمه وهذا اأخطر �سبب".
وي�س���ر زميله اأن����س كام���ل التميمي اىل 
اأن "جت���ارة الرقي امل�ست���ورد �سهدت هذا 
املو�سم تراجعا كب���را واأ�سابها نوع من 
الك�س���اد الت���ام ك���ون الدولة منع���ت وفق 
الروزنام���ة الزراعية ا�ست���راده من دول 
اجل���وار بع���د ن���زول كمي���ات كب���رة من 
الرقي العراقي املع���روف بطعمه ومذاقه 
الطيب اذ يتمي���ز الرقي العراقي بحمرته 
وحالوت���ه وهما امليزت���ان اللتان جتعالن 

له نكهة طيبة".

كلف النقل واالإتاوات تزيد 
االأ�سعار 

 وع���ن اأ�سع���ار الرقي العراق���ي يقول اإنها 
"جي���دة حالي���ًا، اإذ ي�س���ل �سع���ر الكيل���و 
 500 اىل  الأوىل  الدرج���ة  م���ن  الواح���د 
دين���ار كاأعلى ح���د هذا بالن�سب���ة اىل رقي 
اأربي���ل كون���ه يب���اع للم�سوق���ني مطروحا 
داخ���ل عل���وة اأربي���ل ب�سع���ر 250 دين���ار 

للكيلو وت�س���اف اىل ذلك العمولة والنقل 
املكل���ف اإ�سافة اىل بع����س التاوات التي 

تدفع لل�سيطرات اأحيانا".
ويلف���ت اىل اأن "رق���ي �سام���راء والعظيم 
يب���اع ب�سع���ر اأق���ل بقلي���ل من �سع���ر رقي 
اأربي���ل ك���ون الأول ن���وع هج���ني يتمي���ز 
بق�س���رة �سمكي���ة عل���ى العك����س م���ن رقي 
اأربي���ل والث���اين اأي�س���ا ظه���رت نوعيات 
من���ه نطل���ق عليه���ا م�سحل���ف وه���ي غر 

مرغوبة".
اأن  يعن���ي  ل  "ه���ذا  قائ���ال:  وا�ست���درك 
النوعني غر جيدين، بل بالعك�س كالهما 
بذات النكهة وامل���ذاق لكن هناك تفا�سيل 
جزئي���ة ل يعرفه���ا �س���وى التاج���ر بينم���ا 
امل�ستهل���ك وحتى البائ���ع ال�سغر قد متر 

عليه".
 الو�س���اع المني���ة التي م���رت بها البالد 
يف ال�سنوات املا�سية خا�سة يف املناطق 
الغربية التي ت�ستهر بزراعة الرقي دفعت 
مبزارع���ي مناطق اأخ���رى يف العراق اىل 
يف  طويري���ج  مث���ل   بزراعت���ه  التو�س���ع 
كرب���الء ويف ق�س���اء احلم���زة مبحافظ���ة 
بابل ويف ناحيت���ي الدجيلة و�سيخ �سعد 
مبحافظة وا�سط ومناطق اأخرى متفرقة 
لك���ن اإنتاج ه���ذه املناطق غ���ر كاف ل�سد 
حاجة ال�سوق املحلية يف كل املحافظات، 
يقول التميمي كا�سف���ا عن "مزارع الرقي 
يف حمافظ���ة وا�س���ط عل���ى �سبي���ل املثال 

ب���داأت  للت���و بط���رح النت���اج م���ن الرقي 
العراق���ي ال���ذي يطل���ق علي���ه ت�سمية مال 

ولية".
يك���ون يف  الولي���ة  "رق���ي  اأن  مو�سح���ا 
الغالبية مدعب���ل و�سغر احلجم ويتميز 
بطعم لذيذ وحالوة فريدة ويباع با�سعار 
اأق���ل، ت���رتاوح ماب���ني 250 ����� 350 دينار 
للكيلو الواحد وعلي���ه اقبال كبر خا�سة 
من الباع���ة اجلوالني اأ�سحاب ال�ستوتات 
ومركبات احلمل ال�سغ���رة التي جتوب 
الحي���اء ال�سكنية اأو يتخ���ذ اأ�سحابها يف 
بع����س الحيان اأماكن لعر����س ب�ساعتهم 
عن���د مفرتقات ال�سوارع العامة اأو الطرق 
اخلارجي���ة ويف احلالت���ني هن���اك اإقب���ال 

كبر على رقي الولية".

تكاليف ودعم 
ويرى اأحد املخت�س���ني بالقطاع الزراعي 
يف املحافظ���ة اأن م���ن اأه���م الأ�سباب التي 
اأدت اىل تراج���ع زراعة الرقي يف العراق 
خالل ال�سنوات ال�سابق���ة ارتفاع تكاليف 
امل�ستلزم���ات الزراعي���ة ابت���داء من بذور 
الرق���ي، ث���م �سح���ة الوق���ود وانقطاع���ات 
الكهرب���اء وارتف���اع النق���ل ع���الوة عل���ى 
حينه���ا"،  ال�سائ���دة  المني���ة  الأو�س���اع 
مو�سحا اأن "�سعر الكيلو من بذور الرقي 
كان يجه���ز اىل الفالح���ني �سابقا مبابني، 
ارتف���ع  لك���ن  دين���ار    17000�  12000

اأ�سعاف���ًا م�ساعفة عند جت���ار التجهيزات 
الزراعي���ة وق���د  يك���ون �سع���ر الكيل���و قد 
ه���ذا  اأك���رث،  اأو  دين���ار   60000 و�س���ل، 
بالإ�ساف���ة اىل ارتفاع تكالي���ف العمليات 
الزراعي���ة اخلا�س���ة بالرقي م���ن احلراثة 
وفت���ح  والتعدي���ل  والت�سوي���ة  والع���زق 
ال�سواقي كما اأن ارتفاع تكاليف الأ�سمدة 

الكيماوية هو �سبب مبا�سر اأي�سا".
يف  احلكوم���ة  اإهم���ال  اأن  اىل  لفت���ا 
ال�سابق دع���م املنتج الوطن���ي ق�سى على 
لذل���ك  واملزارع���ني   الفالح���ني  اآم���ال  كل 
�س���ارت ال�سوق العراقي���ة �ساحة مناف�سة 
للمنتج���ات الزراعية الجنبي���ة وهو اأمر 

موؤ�سف جدا".
املنت���ج  دع���م  موا�س���م  اف�س���ل  واعت���ر 
الوطن���ي ق���د حتق���ق يف ظ���ل اإج���راءات 
كان���ت  الت���ي  احلالي���ة  الزراع���ة  وزارة 
�سباقة باعداد روزنامة زراعية راعت كل 
ال�سوابط وقراأت واقع احلقول العراقية 
وواق���ع ال�س���وق وبالت���ايل اأعط���ت ميزة 
كبرة لدعم املنتج الوطني من خالل منع 
اأكرث من 20 منتجًا زراعيًا لوفرتها حمليًا 
ومنها الرقي والبطيخ لذلك جند ا�سواقنا 
اليوم عام���رة بالرقي والبطي���خ العراقي 

ول وجود للرقي والبطيخ امل�ستورد".

مطالبات مبزارع منوذجية 
للرقي

وقال "لب���د للحكوم���ة وحتدي���دا وزارة 
الزراع���ة اأن تعمل على دع���م اإنتاج الرقي 
العراق���ي كونه اأحد اأهم العوامل الداعمة 
لقت�س���اد البل���د، م���ع وج���ود م�ساح���ات 
�سائع���ة م���ن الرا�س���ي لزراعت���ه ووفرة 
املياه اىل جانب �سهول���ة عوامل الزراعة 
واجلن���ي، بل اأ�سال زراع���ة وجني الرقي 

والبطيخ ممتعة جدا للفالح". 
وطال���ب "وزارة الزراع���ة بالعم���ل عل���ى 
تخ�سي����س مناطق وحتديد م�ساحات يف 
جميع املحافظات لتنفيذ مزارع منوذجية 
للرق���ي واأن يكون هناك م�س���روع وطني 
تتبناه احلكومة املركزي���ة لإعادة احلياة 
للرق���ي كما هو احل���ال يف م�ساريع اإحياء 
والفط���ر  والزيت���ون  النخي���ل  ب�سات���ني 
وم�ساريع الدواج���ن وال�سماك وبالتايل 
�سنجد الرقي العراق���ي ُي�سدر اىل الدول 
الخرى كما ح�سل مع التمور والطماطم 
والفلفل والباذجنان التي �سدرت كميات 

كبرة منها اىل بع�س دول املنطقة".

ت�سميات عديدة للرقي 
العراقي

ويطل���ق العراقيون عل���ى الرقي ت�سميات 
عدي���دة تبع���ا ملناط���ق زراعت���ه ويف�س���ل 
الكث���ر منهم تن���اول طعام���ه يف ال�سيف 
)خبز ورق���ي( �سواء عند اأه���ل الريف اأو 
يف املدين���ة،  ومن اأ�سه���ر ت�سميات الرقي 
تبع���ًا ملناطق زراعته رق���ي العظيم ورقي 
�سام���راء ال���ذي يطلق علي���ه حمليا دب�سي 

وهو �سبيه بالرق���ي الإيراين لكن يتفوق 
علي���ه باحلالوة واحلم���رة، وي�سمى رقي 
املو�س���ل "دن اأو الفح���ل" لط���ول الرقي���ة 
بينما يطلق على رقي احلمزة  وطويريج 
)اأزب���ري( لكون���ه يتميز باحل���الوة، ويف 
حمافظ���ة وا�س���ط هن���اك رق���ي الدجيل���ة 
ال���ذي ذاع �سيت���ه با�سم )الأح���وازي( اأو 
يف  زرع���ه  م���ن  اأول  لن  العرب�ست���اين. 
ه���ذه املنطقة فالحون من ع���رب الأحواز 
كان النظ���ام ال�ساب���ق ا�ستوطنهم يف تلك 
املنطقة ثمانينيات الق���رن املا�سي، بينما 
ي�سم���ى رق���ي الدملج، 30 كم غ���رب الكوت  
رق���ي )ال�س���ادة( لن اأول م���ن زرعه هناك 
امل���زارع ال�سي���د عب���د الله، ورق���ي منطقة 
الكار�سي���ة �سرق الكوت يع���رف بت�سمية 
)رق���ي اجل���رف( لن مناط���ق زراعته يف 
ج���رف نه���ر دجل���ة وهن���اك اأي�س���ا رق���ي 

النعمانية و�سيخ �سعد. 

رقي هريف واآخر �سهيلي 
يق���ول اأح���د فالح���ي ناحي���ة �سي���خ �سع���د 
مبحافظ���ة وا�س���ط ويدع���ى ك���رمي حميد 
الب���در اإن  الرقي املحل���ي يزرع بعروتني، 
الوىل خريفي���ة تبداأ من منت�سف ني�سان 
اىل �سه���ري اأيلول وت�سرين الول �سنويًا 
وي�سم���ى هذا النوع رق���ي "�سهيلي" فيما 
تك���ون الع���روة الثاني���ة وه���ي الربيعي���ة 
ما ب���ني بداي���ة اآذار وحتى نهاي���ة ني�سان 
وي�سم���ى ه���ذا الن���وع اله���ريف  ويك���ون 
الإنت���اج فيه���ا وف���رًا لكن���ه يف املناط���ق 
ال�سمالي���ة والغربي���ة م���ن الع���راق تتاأخر 
ه���ذه املواعي���د كما ه���و احل���ال بالن�سبة 

للمحا�سيل الأخرى"..
واأ�س���اف  الب���در "نح���ن يف وا�سط لدينا 
رغب���ة كب���رة بالتو�س���ع يف زراعة الرقي 
كلما م�ست احلكومة باملحافظة على دعم 
املنتج املحلي ومنع ال�ستراد الع�سوائي 
واأر����س الع���راق خ�سبة ومياه���ه وفرة 
رغ���م �سيطنة دول اجلوار يف منع تدفقها 
لكنن���ا �سنم�س���ي بالزراع���ة املحلي���ة ولو 

اعتمدنا املياه اجلوفية".
مو�سح���ا اأن "حمافظ���ة وا�س���ط وحده���ا 
كان���ت ترفد معظ���م املحافظ���ات الو�سطى 
يف  ي���زرع  ال���ذي  بالرق���ي  واجلنوبي���ة 
منطق���ة الدجيل���ة وال���ذي كان يطلق عليه 
الرقي الأحوازي لك���ن الو�سع تغر الن 
كثرا ومل يعد رقي الدجيلة بذات ال�سهرة 
والتفوق لظ���روف عديدة لكنه���ا �ستزول 

اإن �ساء الله".
وقال "هن���اك اإمكانية كب���رة على وجود 
اأن  ل���و  ال�سن���ة  ط���وال  العراق���ي  الرق���ي 
احلكومة وف���رت دعما مركزي���ا لزراعته، 
فح���ني ينتهي مو�سم الرق���ي الهريف ينزل 
الرق���ي ال�سهيل���ي وهك���ذا تبق���ى العائل���ة 
العراقي���ة تنع���م بحالوته دوم���ا يف حني 
يظ���ل باعته ي���رددون مقولته���م ال�سهرة 
)اأحمر وحلو �سرط ال�سجني( اأو )اأزبري 

مال ولية(.
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االإتاوات وكلف النقل ترفع اأ�سعاره 

اأحمر وحلو �سرط ال�سجني.. الرقي العراقي يكت�سح الأ�سواق املحلية

 ذي قار/ ح�سني العامل   

ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  وو�س���ع 
م�سطف���ى الكاظم���ي  ي���وم ال�سب���ت 
حج���ر   )2021 حزي���ران   12(
مط���ار  تطوي���ر  مل�س���روع  ال�سا����س 
النا�سري���ة الذي م���ن املقرر ان تقوم 
بتنفي���ذه اح���دى ال�سرك���ة ال�سينية 
املتخ�س�س���ة، وذلك خ���الل جولة يف 
حمافظ���ة ذي قار افتتح خاللها ثالثة 

م�ساريع �سرتاتيجية وخدمية.
وعن اهمي���ة م�س���روع تطوير مطار 
النا�سري���ة قال النائب الول ملحافظ 
ه���ادي  حمم���د  الدكت���ور  ق���ار  ذي 
ل�)املدى( ان "عمل ال�سركة ال�سينية 
يف م�سروع مطار النا�سرية ميكن ان 
يوف���ر 2000 فر�سة عمل يف مرحلة 
التنفي���ذ غر ان اهميت���ه ل تكمن يف 
عملي���ة التنفي���ذ فح�س���ب وامن���ا يف 
فتح اآفاق لال�ستثمار وتطوير حركة 
النق���ل وقطاع���ات ال�سياح���ة الدينية 
والثري���ة وانعا�س حرك���ة ال�سياحة 
يف مناط���ق اله���وار"، م�س���را اىل 
ملدينة  الفاتي���كان  بابا  زي���ارة  "دور 
اور الثرية واطالق احلج امل�سيحي 
اىل بي���ت النبي ابراهيم )ع( يف هذا 

املجال".

ورج���ح ه���ادي ان "ت�سم���ل م�ساريع 
اور  مدين���ة  القادم���ة  التطوي���ر 
ا�ستقب���ال  يف  لأهميته���ا  الثري���ة 
وف���ود احلجي���ج"، مبين���ا ان "ادارة 
عرو����س  ع���دة  تلق���ت  املحافظ���ة 
ا�ستثماري���ة يف هذا املج���ال بع�سها 
يتعل���ق مب�سروع فتح خ���ط روما – 
نا�سري���ة وال�ستثمار �سم���ن مدينة 

اور وغرها من العرو�س".
ويكت�س���ب م�س���روع تطوي���ر مط���ار 
كب���رة  اهمي���ة  امل���دين  النا�سري���ة 
ملحافظ���ة ذي ق���ار الت���ي تع���د راب���ع 
حمافظ���ة عراقي���ة م���ن حي���ث ع���دد 
يف  املط���ار  فتطوي���ر  ال�س���كان، 
املحافظ���ة الت���ي يبل���غ ع���دد �سكانها 
اك���رث من مليوين ن�سمة من �ساأنه ان 
ي�ستكمل مقوم���ات ال�سياحة الدينية 
والثرية والبيئية اذ ت�سم املحافظة 
اكرث من 1200 موقع اثري من بينها 
بيت النبي ابراهيم اخلليل)ع( الذي 
الديان���ات  لتب���اع  حمج���ا  يعت���ر 
ت�س���م  وكذل���ك  الث���الث  التوحيدي���ة 
مدين���ة اور الثرية ومناطق وا�سعة 
من الهوار الطبيعي���ة التي تعد من 

ابرز مناطق اجلذب ال�سياحي.
ان  مراقب���ون  ي���رى  جانبه���م  وم���ن 
ادارة  يف  احلكومي���ة  ال�سيا�س���ة 

امل�ساري���ع ال�سرتاتيجي���ة م���ا زال���ت 
ال�س���ركات  مواجه���ة  ع���ن  عاج���زة 
امل�ساري���ع  تنفي���ذ  يف  املتلكئ���ة 
معربني عن خ�سيته���م من ان ي�ساب 
م�س���روع مط���ار النا�سري���ة بعدوى 
تل���ك امل�ساري���ع وان يتاأخ���ر تنفي���ذه 
مثلم���ا ح�سل مع ع�س���رات امل�ساريع 
لل�س���اأن  املراق���ب  وق���ال  ال�سابق���ة، 

املحلي العالمي رعد �سامل الزهري 
ل�)امل���دى( ان" م�سروع تطوير مطار 
النا�سرية م���ن امل�ساريع التي تدخل 
�سمن م�ساريع تاأهيل البنى التحتية 
والن�ساط���ات  النق���ل  قطاع���ات  يف 
وان  وال�سياحي���ة،  القت�سادي���ة 
الزمن���ي  ال�سق���ف  �سم���ن  اجن���ازه 
املح���دد ل���ه والبال���غ 36 �سه���را ام���ر 

"لك���ن  وا�ست���درك  الهمي���ة"،  بال���غ 
م���ا نخ�س���اه ه���و ان يك���ون م�سره 
كم�سر ع�سرات امل�ساريع املتلكئة".

"معظ���م  ان  الزه���ري  واو�س���ح 
امل�ساري���ع ال�سرتاتيجي���ة واخلدمية 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار مل تنج���ز رغم 
مرور 10 اعوام عل���ى تنفيذها ومن 
بينها جم�سر تقاط���ع �سوق ال�سيوخ 
وم�سروع املدين���ة ال�سناعية وحتى 
م�س���روع امل�ست�سف���ى الرتك���ي الذي 
ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  افتتح���ه 
"امل�ساري���ع  ان  موؤخ���را"، وا�س���اف 
ال�سرتاتيجية لالأ�سف ما زالت تتاأثر 
بالتغيرات احلكومي���ة وال�سيا�سية 
فم���ع كل تغي���ر حكوم���ي ترتاج���ع 
اولوي���ات اإجناز امل�ساري���ع ال�سابقة 

الالحق���ة  احلكوم���ات  اجن���دات  يف 
لعتبارات �سيا�سية كون احلكومات 
الالحقة تعتر اجن���از تلك امل�ساريع 
الت���ي  اجله���ة  م�سلح���ة  يف  ي�س���ب 

و�سعت لها ال�سا�س".
"امل�ساري���ع  ان  الزه���ري  وتاب���ع 
ادارة  اىل  بحاج���ة  احلكومي���ة 
موؤ�س�ساتي���ة بعي���دا ع���ن التاأث���رات 
يك���ون  وان  وال�سيا�سي���ة  احلزبي���ة 
تق���دم  بج���دول  ت���ام  الت���زام  هن���اك 
العمل �سمن ال�سقف الزمني لإجناز 
امل�س���روع"، مبين���ا ان "الكث���ر م���ن 
جت���اوزت  املحافظ���ة  يف  امل�ساري���ع 
ومل  العم���ل  لإجن���از  املق���ررة  امل���دة 
تنج���ز منه���ا �س���وى ن�س���ب ب�سيط���ة 

بع�سها ل يتجاوز ال� 10 باملئة".  
املحل���ي  لل�س���اأن  املراق���ب  وتوق���ع 
م�س���روع  م�ستقب���ل  "يك���ون  ان 
تطوير مط���ار النا�سري���ة كم�ستقبل 
امل�ساريع ال�سابقة ان مل تقم الدوائر 
احلكومية مبتابعة حثيثة للم�ساريع 
وان تلزم ال�س���ركات املنفذة بجدول 
تق���دم عم���ل تت���م مبوجب���ه حما�سبة 
ال�س���ركات املتلكئ���ة و�سح���ب العمل 
منه���ا"، م�سددا عل���ى "اهمية ت�سديد 
الرقابة على ادارة امل�ساريع وتوفر 
البيئ���ة واملناخ املالئم���ني لإجنازها 
املنف���ذة  ال�س���ركات  وحت�س���ني 
وابعاده���ا ع���ن  التاأث���رات احلزبية 
والع�سائرية وعمليات البتزاز التي 

تتعر�س لها بني احلني والآخر".
م���ن  واخل�سي���ة  القل���ق  ه���ذا  وازاء 
تلكوؤ م�س���روع املطار واآثار الزمات 
املالي���ة عل���ى اجن���ازه ق���ال النائ���ب 
الول ملحاف���ظ ذي ق���ار ان "اخل�سية 

م���ن عج���ز التموي���ل مل�س���روع مطار 
النا�سرية غر واردة كون امل�سروع 
التفاقي���ة  �سم���ن  تنفي���ذه  يج���ري 
ال�سيني���ة ومبوجب ه���ذه التفاقية 
بدف���ع  ال�سيني���ة  احلكوم���ة  تق���وم 
م�ستحق���ات ال�سركة م���ن ثمن النفط  
وا�ست���درك  علي���ه"،  حت�س���ل  ال���ذي 
تق���وم  ان  ه���و  م���ا نخ�س���اه  ان  "ال 
ال�سركة ال�سيني���ة بايكال العمل اىل 
�س���ركات ثانوي���ة ومقاولني حمليني 
غ���ر كفوئ���ني ق���د يت�سبب���ون بتاأخر 
وتلك���وؤ العم���ل".   واردف هادي ان 
عل���ى  تن����س  ال�سيني���ة  "التفاقي���ة 
التعاقد مع �سركات �سينية حكومية 
كرى لتتوىل التنفيذ وهذا ميكن ان 
يكون �سمانة ا�سا�سية حل�سن تنفيذ 

امل�سروع".
ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  وكان 
م�سطفى الكاظم���ي قال خالل و�سع 
حجر ال�سا�س مل�سروع تطوير مطار 
النا�سري���ة ال���دويل ان "املطار يفتح 
اآفاق ال�ستثم���ار وال�سياحة الدولية 
يف املحافظ���ة،  كم���ا �سيوف���ر فر�س 
عم���ل كثرة لأهلن���ا و�سبابنا يف ذي 
ق���ار"، مبينا ان���ه "�سيجل���ب الآلف 
م���ن ال�سّياح �سنوي���ًا، وين�ّسط حركة 
ال�ستثم���ار يف خمتل���ف القطاع���ات 
باملحافظ���ة كما ن�سعى اىل اأن ن�سنع 
من���ه مرك���زًا مهم���ًا لل�سح���ن اجلوي 
يف املنطق���ة، نظ���رًا ملوق���ع املحافظة 

ال�سرتاتيجي".
"هن���اك  ان  اىل  الكاظم���ي  وا�س���ار 
اهتماما كب���را ملحافظة ذي قار بعد 
زي���ارة قدا�س���ة الباب���ا والت���ي مثلت 
جناح���ًا كبرًا للع���راق يف الأو�ساط 

الدولية".
ذي  حماف���ظ  و�س���ف  جانب���ه  وم���ن 
ي���وم  اخلفاج���ي  غن���ي  احم���د  ق���ار 
و�س���ع حجر ال�سا����س وافتتاح عدد 
م���ن امل�ساري���ع ال�سرتاتيجي���ة بيوم 

الجنازات العظيم.
مدونت���ه  يف  اخلفاج���ي   وكت���ب 
ال�سخ�سي���ة عل���ى موق���ع التوا�س���ل 
الجتماع���ي )الفي�س بوك( انه "يوم 
الجن���ازات العظيم" مرفق���ا �سورة 
�سيلف���ي جتم���ع بين���ه وب���ني رئي�س 

جمل�س الوزراء.
يف  ونا�سط���ون  م�سوؤول���ون  توق���ع 
اآذار   7( ي���وم  ق���ار  ذي  حمافظ���ة 
2021(، اأن ت�سه���د حمافظ���ة ذي قار 
انتعا�سًا لل�سياحة الدينية والآثارية 
عق���ب زي���ارة باب���ا الفاتي���كان ملدينة 
اأور الأثرية واحل���ج اىل بيت النبي 
دع���وا  وفيم���ا  اخللي���ل،  اإبراهي���م 
واملركزي���ة  املحلي���ة  احلكومت���ني 
لإي���الء املزيد من الهتم���ام بالقطاع 
للمرحل���ة  ا�ستع���دادًا  ال�سياح���ي 
املقبل���ة، اأ�س���ارت مفت�سي���ة اآث���ار ذي 
ق���ار اىل مبا�سرة منظمة )ج�سر اإىل( 
بن���ى حتتي���ة  الإيطالي���ة مب�ساري���ع 
اأور  مدين���ة  حمي���ط  يف  لل�سياح���ة 

الأثرية.
وكان احل���ر الأعظم باب���ا الفاتيكان 
فرن�سي�س ق���د اأقام، ي���وم ال�سبت )6 
اآذار 2021(، قدا�س���ًا ديني���ًا و�سالة 
م�سرتك���ة لأتباع الديان���ات العراقية 
اخللي���ل  اإبراهي���م  النب���ي  بي���ت  يف 
ورع���ى لق���اء الأدي���ان يف مدينة اأور 
الأثرية ) 18 كم( جنوب غرب مدينة 

النا�سرية.

ك�سفت عن عرو�س ا�ستثمارية لفتح خط روما – نا�سرية وتطوير مدينة اأور االأثرية

ذي قار ت�ستب�سر خريًا مب�سروع تطوير مطار النا�سرية ومراقبون يخ�سون عليه من عدوى تلكوؤ امل�ساريع
توقعت احلكومة املحلية يف ذي قار يوم اأم�س، ان يفتح م�سروع تطوير مطار النا�سرية اآفاقًا 
ا�ســتثمارية وا�ســعة يف ال�ســياحة الدينية واالآثارية واإنعا�س مناطق االهوار، وفيما ا�سارت 
اىل تلقيها عرو�ســا تتعلق مب�ســروع فتح خط روما – نا�ســرية واال�ستثمار �سمن مدينة اور 
االثرية، اعرب مراقبون عن خ�ســيتهم من ان ت�سيب عدوى امل�ساريع املتلكئة م�سروع مطار 

النا�سرية الذي افتتحه رئي�س جمل�س الوزراء يوم اأول ام�س ال�سبت.

الكاظمي ي�صع حجر اال�صا�س مل�صروع تطوير مطار  النا�صرية 12 حزيران 2021



 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

يلتق���ي منتخبن���ا الوطن���ي يوم غ���د الثالث���اء نظ���ره الإيراين يف 
مب���اراة )ح�ص���م ال�صدارة واجلدارة( يف خت���ام مباريات املجموعة 
الثالث���ة من اأجل خطف بطاقة العبور للدور احلا�صم من الت�صفيات 
الآ�صيوية املوؤهلة ملونديال قطر 2022 وكاأ�س اآ�صيا ال�صني 2023.
اللق���اء ي�ص���ّكل حدثًا ا�صثنائي���ًا بح�صابات الطرفني، برغ���م اأن هناك 
م�صاح���ة م���ن الطمئنان ل���دى اأ�ص���ود الرافدين بحجز اأح���د املقاعد 
ُم�صبقًا �صمن كبار القارة بغ�ّس النظر عن النتيجة بعد اأن جنح يف 
الو�ص���ول اىل �صبعة ع�ص���ر نقطة وت�صدر جمموعت���ه طيلة الأدوار 
ال�صابق���ة، لكن���ه يطم���ح يف موا�صلة النف���راد بال�ص���دارة، وتاأكيد 

اأحقيته يف اأن يكون بطاًل لها بال مناف�س.
املنتخب الإيراين، �صيدخل اللقاء ُمثخنًا بجراح و�صدمة  خ�صارتني 
تلقاها يف املرحلة الأوىل، وجرحت كربياءه،  جنح يف رد اعتباره 
والث���اأر من املنتخ���ب البحريني عندما هزمه بثالثي���ة بي�صاء، فيما 
متث���ل مواجهته اأمام منتخبنا غ���دًا طوق النجاة الأخر يف العبور 
للدور احلا�صم اأوًل وا�صتعادة الهيبة ثانيًا التي تناثرت على  ملعب 

عّمان الدويل حني �صقط بثنائية اأمام الأ�صود.
املواجهة �صتك���ون بالتاأكيد �صعبة على منتخبن���ا الوطني وخا�صة 
بع���د النتيج���ة والأداء غ���ر املُقن���ع ال���ذي ظه���ر علي���ه الفري���ق يف 
مواجهت���ي كمبوديا وهونغ كونغ والتي غاب���ت فيها الهوية الفنية 
وب���دا اأك���ر الالعب���ني الأ�صا�صيني بعيدي���ن عن م�صتواه���م املعهود 
وانخف�س املخزون البدين والذهني لهم مّما �صّعب عليهم اخرتاق 

الدفاعات وت�صجيل الأهداف برغم توا�صع اأداء املتناف�صني.
م���ا ُيثر القلق حقًا ه���و حماولة و�صع التربي���رات حلالة الرتاخي 
والتوهان الذي �صرب خطوط املنتخب يف اللقاءين ال�صابقني حني 
خرج���ت ت�صريحات ترم���ي بال�صباب نحو تاأث���ر الرطوبة العالية 
و�ص���وء اأر�صية امللعب والإج���راءات اخلا�ص���ة بالوقاية من كوفيد 
19  متنا�صي���ن اأن جمي���ع املنتخبات تعاين من ذات الأ�صباب اإل اأن 
اأداءهم وخا�صة املنتخب الإيراين كان متما�صكًا وقويًا مل تثنِه تلك 
الظ���روف يف تقدمي العر�س الرائع الذي اأطاح بكل فرق املجموعة 
وبوف���رة من الأهداف قبل اأن يوّجه ر�صالة اإنذار ملنتخبنا باأنه قادم 

لنتزاع ال�صدارة.
امل���الك التدريب���ي مطال���ب باإع���ادة كل احل�صاب���ات وتقيي���م الأداء 
الع���ام للمنتخب وت�صخي�س اخلل���ل احلقيقي وحتفيز الالعبني يف 
مواجه���ة املنتخ���ب الإيراين ب���ذات الروحية والندف���اع التي ظهر 
عليه���ا يف لقاء الذه���اب، وا�صتعي���اب حالة الندفاع ل���دى الالعبني 
الإيران���ني واحتواءه���م بذكاء مي���داين وثبات رج���ويل ل مينحهم 
فر�صة ال�صيطرة والتحّكم على اأر�س امليدان ويدفع بهم نحو فقدان 

الرتكيز مع تقّدم وقت املباراة.
املب���اراة ل حتتم���ل املجازف���ة  بالإ�ص���رار يف العتم���اد على بع�س 
الأ�صم���اء الأ�صا�صي���ة التي مل تعد متتل���ك القدرة على تق���دمي الأداٍء 
املُر�صي، يف حني اأن هناك طاقات �صبابية ميكن ا�صتثمارها ملفاجاأة 
املنتخب الإيراين واإرباك ح�صاباته، وبنف�س الوقت �صتمّثل حافزًا 
جلميع الالعبني لإعادة تقييم اأداءهم ومراجعة الذات لتجاوز حالة 
الرتخ���اء والُعقم الفني الذي ا�صابه���م والو�صول لقناعة تامة باأن 

املنتخب هو لال�صلح والأكر جاهزية وعطاء.
باخت�ص���ار.. قد يكون مو�ص���وع التاأهل للدور احلا�ص���م �صبه موؤكد 
بعيدًا عن نتيجة لقائنا باملنتخب الإيراين، اإل اأن الفوز يف املباراة 
�صيبق���ى هو الهدف الذي ت�صعى الي���ه اجلماهر للتم�ّصك بال�صدارة 
وخط���ف بطاقة التاأهل بج���دارة، وبكل الأحوال ف���اإن ما يلي نهاية 
الت�صفي���ات ق���د يك���ون ه���و الأهم ع���رب مطالب���ة اللجن���ة الفنية يف 
الهيئ���ة التطبيعي���ة باإعداد درا�صة وتقييم �صام���ل لأداء املنتخب يف 
كل مباري���ات الت�صفي���ات والو�ص���ول لقناعات مب���ا تتطّلبه املرحلة 
احلا�صم���ة من اإع���داد وتغي���ر �ص���واء يف فل�صفة اجله���از الفني اأو 
يف الأ�ص����س املعتمدة يف ا�صتدعاء الالعب���ني وخا�صة تلك املواهب 
ال�صاب���ة الت���ي ظهرت من خ���الل مناف�ص���ات الدوري املحل���ي اأو من 

املحرتفني املغرتبني يف الدوريات اخلارجية.

الأ�صود في ال�صدارة

المالك التدريبي مطالب باإعادة كل 
الح�سابات وتقييم الأداء العام للمنتخب 

وت�سخي�ص الخلل الحقيقي وتحفيز 
الالعبين في مواجهة المنتخب الإيراني 

بذات الروحية والندفاع التي ظهر 
عليها في لقاء الذهاب، 
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حاف���ظ منتخبن���ا الوطن���ي عل���ى �ص���دارة 
املجموعة الثالثة يف الت�صفيات الآ�صيوية 
امل�ص���رتكة واملوؤهلة ملوندي���ال قطر 2022، 
وكاأ�س اآ�صيا 2023، اإثر فوزه على منتخب 
هون���غ كون���غ به���دف يتي���م ج���اء بن���ران 
�ص���ديقة، بعد اأن �ص���ّدد حممد قا�ص���م الكرة 
�ص���وب مرم���ى الفري���ق املناف����س لُيكمله���ا 
مدافع منتخب هونغ كونغ براأ�صه خطاأ يف 

مرماه يف د 11.
م���اذا بع���د ه���ذه النتيج���ة التي �صم���ن بها 
احلا�ص���م  ال���دور  اىل  النتق���ال  منتخبن���ا 
وفق���ًا حل�صاب���ات ال�ص���دارة اأو الو�صاف���ة 
يف املجموعة، هن���اك ُجملة من املالحظات 
الفنية ينبغي مراعاتها من املالك التدريبي 
قبي���ل لق���اء منتخب اإي���ران املث���ر يوم غد 

الثالثاء.

بطء الحركة
لوحظ بعد الهدف الوحيد يف �صباك هونغ 
كونغ �صاعت فاعلية منتخبنا، لي�صود اأداء 
الفري����ق الب����طء باحلركة ونق����ل الكرة، ما 
جع����ل معظم الك����رات تنتق����ل يف منت�صف 
امللعب بطريق����ة غر متفق عليه����ا، واأدرك 
كل م����ن تابع املباراة اأن نتيجتها لن تتغّر 

مبرور الوقت!
م����ّرت دقائق هذا ال�صوط بطيئ����ة جدًا بعد 
اأن تواج����د لعبونا كلهم يف �صاحة الفريق 
املناف�����س املرتاج����ع حماول����ة للحفاظ على 
النتيج����ة التي مل تغّر م����ن ايقاع املباراة، 
ليخت����اروا طريق����ة الدفاع التي يب����دو اأنها 
اأ�صل����م طريق����ة خل����روج بخ�ص����ارة طبيعية 

امام منتخب ميتلك احل�صور والتاريخ.
م����ا مت ت�صجيله م����ن قب����ل املتابعني وذوي 
ال�ص����اأن اأن املعطي����ات ل توحي ب����اأن هناك 
هدف����ًا يل����وح يف الأفق عل����ى الأق����ل يك�صر 
حال����ة امللل الت����ي اأ�صابتنا جميع����ًا، عندما 
اأط����ق حكم املب����اراة الياب����اين هرويوكي 
كيم����ورا �صفارت����ه معلن����ا انته����اء اأح����داث 

ال�ص����وط الأول بف����وز منتخبن����ا بهدف من 
دون رد.

انعدام الفاعلية
عل���ى كاتانيت����س مراجعة �صري���ط املباراة 
يف ال�ص���وط الثاين اإذ دخ���ل لعبونا اأر�س 
امللعب يف م�صع���ى مل�صاعفة النتيجة ورفع 
م�صت���وى املب���اراة، لك���ن دون ج���دوى بعد 
اأن جاء ه���ذا ال�صوط مثل �صابق���ه، لت�صيع 
خط���وط الفريق وتنقّطع الك���رات وتنعدم 
حم���اولت  هن���اك  كان���ت  واإن  الفاعلي���ة، 
خجول���ة تع���د باأ�صابع الي���د الواحدة على 
مرم���ى منتخب هونغ كون���غ، فبادر مدرب 
منتخبنا بتجريد اأك���ر من لعب بعد زّجه 
بابراهي���م باي����س بدي���اًل ملحم���د داود يف 
م�صع���ى لتقوي���ة خ���ط الو�ص���ط واملناورة 
بالكرة واحلركة بدونه���ا عند اأغلب لعبي 

ه���ذا اخلط لإ�صغ���ال مدافع���ي هونغ كونغ 
بتكّد����س  ن���ة  املح�صّ منطقته���م  واخ���رتاق 
املنتخ���ب  م���درب  لي���زج  فيه���ا،  الالعب���ني 
الوطن���ي بالالعبني اأمي���ن ح�صني وح�صني 
عل���ي ب���دًل من مهن���د عل���ي وب�ص���ار ر�صن، 
لك���ن مل يتغ���ّر واق���ع احل���ال، ومل يرت���ق 
م�صت���وى الأداء اىل م���ا نطم���ح الي���ه، فهل 
حل���ل املالك التدريبي ه���ذه النقطة بالذات 
وم���ا ا�صبابها، وكيف �صيتعام���ل معها يوم 

غد اأمام خ�صم عنيد؟

خطة مك�سوفة
ما لف���ت انتباهن���ا اي�صا يف مب���اراة هونغ 
كونغ اأن اللعب اأ�صتمّر �صجاًل بني الفريقني 
من دون فاعلية هجومية، واأ�صبحت خّطة 
لبع�صهم���ا،  مك�صوف���ة  الفريق���ني  وتكتي���ك 
ففريقن���ا يهاج���م واملناف����س يداف���ع داخ���ل 

منطق���ة اجل���زاء باعتم���اده عل���ى الهج���وم 
املرتد بالعب واحد واإ�صناد من قبل لعبي 
اجلناح���ني، لكن هكذا خّط���ة مل تنجح اأمام 
تنظيم دفاعي عراقي قوامه اأربعة مدافعني 
ث���م خم�ص���ة يف حال���ة ال�صغ���ط العك�ص���ي 
ويعودوا ليكونوا ثالثة فقط يف حال بناء 

الهجمة.
م���ا ُيع���اب عل���ى اأداء لعبين���ا ه���و �ص���وء 
التح�ص���ر ال�صحي���ح للهجم���ات الت���ي كنا 
نرتقبها بحي���ث تبداأ من �صاح���ة منتخبنا، 
لكن ما تلبث الهجمة اأن تنتهي قرب منطقة 
ال�صندوق ملنتخب هونغ كونغ من دون اأي 

تهديد مبا�صر على املرمى!

ا�ست�سالم كلي
ثم���ة اأم���ر اآخر يتوج���ب مالحظت���ه، عندما 
ك�صفت املباراة من خالل �صرها ومعطياتها 

اأنه ل زي���ادة يف الغّل���ة التهديفية ملنتخبنا 
وا�صت�صل���م منتخبن���ا كلي���ًا لواقع���ه الفن���ي 
وغاب البناء الهجومي وانعدمت خطورة 
الأ�ص���ود على مرم���ى الفري���ق املناف�س! ما 
دف���ع مبدرب منتخبنا اىل انتهاج ال�صلوب 
الدفاعي اجلدي���د واحلفاظ عل���ى النتيجة 
التي تف�صي لك�صب نقاط املباراة الثالث.. 
ت�ص���ّوروا منتخب بحجم العراق يلجاأ اىل 

ا�صتنزاف الوقت باأداء رتيب!
يف  تبدي���ل  اىل  جل���اأ  كاتانيت����س  امل���درب 
الوق���ت بدل ال�صائ���ع حيث اأ�ص���رك املدافع 
�صرغ���ام اإ�صماعي���ل ب���دًل م���ن عل���ي عدنان 
ال���ذي ق���ّدم جمه���ودًا �صخي���ًا وا�صتنف���د كل 
طاقت���ه، ليق���ف �صرغ���ام يف جه���ة الي�صار، 
مدافعًا ت���ارة و�صاندًا ت���ارة اأخرى لالعبي 
اخلط الأمامي حتى اأطلق احلكم الياباين 
�صفارته معلنًا نهاية املباراة بفوز منتخبنا 
الوطني بهدف واحد والعودة اىل �صدارة 

املجموعة بر�صيد 17 نقطة.
عاد منتخب اإيران اىل مركز الو�صيف بعد 
ان اعتل���ى ال�صدارة موؤقتًا اإث���ر تغلبه على 
منتخب كمبودي���ا بع�صرة اأه���داف نظيفة، 
رف���ع به���ا ر�صي���ده اىل 15 نقط���ة بف���ارق 
نقطت���ني عن منتخبنا �صاح���ب ال� 17 نقطة 

قبيل مواجهتهما ال�صاخنة غدًا.
وبعد و�صوح النوايا وك�صف كل الأوراق، 
ب���ات منتخبنا قريبًا ج���دًا من خطف بطاقة 
التاأهل ع���ن املجموعة الثالثة يف ت�صفيات 
املرحل���ة الثاني���ة، لك���ن العب���ور ل���ن ياأت���ي 
هجومن���ا  تنظي���م  اىل  نحت���اج  اعتباط���ًا، 
ب�صكل جيد دون اأي ارتباك، وكذلك مالزمة 
دف���اع املنطق���ة بتمرك���ز دقيق م���ع املراقبة 
الت���ي حتت���اج اىل تقن���ني اجله���د الب���دين 
خالل الدقائق الت�صعني لتحقيق الفوز على 
منتخب اإيران اأو التعادل معه باأية نتيجة، 
فمنتخبن���ا �صيدخ���ل مباراة الغ���د بخياري 
الف���وز والتع���ادل اللذين يتيح���ان له حجز 
بطاقة التاأه���ل كاأول املجموعة الثالثة، يف 
الوق���ت الذي ل ميل���ك املناف�س �صوى خيار 

الفوز الذي ي�صعه على قمة املجموعة.

روؤية واقعية للأ�صود قبيل قمة الت�صفيات الآ�صيوية

ا�صدر احتاد كرة اليد جمموعة من القرارات  بغداد / المدى
الت���ي مّت���ت مناق�صته���ا يف اجتم���اع مكتب���ه 
التنفي���ذي مبقره يف مبنى اللجن���ة الأوملبية 

الوطنية العراقي���ة برئا�صة حممد الأعرجي، 
وح�صره عرب دائرة الت�صال املرئي الكباتن 
خلي���ل ابراهي���م وهيثم عب���د ال�صت���ار ور�صا 
عب���ودي مهدي وريا�س عبد الر�صا وكامران 

ح�صن.
وق���ال ح�صام عب���د الر�صا، املن�ص���ق الإعالمي 
لحتاد كرة الي���د للمدى :«اأن الجتماع بحث 
واق���ع اللعب���ة، وامل�صابقات املرتقب���ة، واأبرز 
ال�صتحقاق���ات  اأفرزته���ا  الت���ي  املالحظ���ات 
املنتهي���ة �صمن اأجندة الحتاد للن�صف الأول 
م���ن ع���ام 2021، وُطرحت خالل���ه مقرتحات 
ع���ّدة �صّب���ت يف م�صلح���ة تطوي���ر الأندي���ة 

واملنتخبات«.
وا�صاف :«ح�صل���ت موافقة املكتب التنفيذي 
على اإقام���ة دوري عام للنا�صئني للعام 2021 
يف حمافظ���ة كرب���الء املقد�ص���ة، اعتب���ارًا من 
اخلام�س ع�صر من مت���وز املقبل، ومت حتديد 
الأول م���ن ال�صهر ذاته  ل�صتالم كتب م�صاركة 
ال�صخ�صي���ة  البطاق���ة  اعتم���اد  م���ع  الأندي���ة 

املوّحدة لالعبني«.
وتابع :كما وافق املكتب التنفيذي على اإقامة 
دوري الدرجة الأوىل للمو�صم 2021-2020 
وفق���ًا لنظام املجموع���ات، حي���ث مت التفاق 
عل���ى توزي���ع الفرق عل���ى جمموعت���ني ت�صم 
الأوىل اأندي���ة اجلنوبي���ة وتقام يف الب�صرة، 
والثاني���ة اأندي���ة الو�صطى وال�صمالي���ة ُتنّظم 
يف بغداد، وُح���دد موعد انطالق الدوري يف 
الأول م���ن �صهر اآب القادم، وُطلب من الأندية 
قب���ل  تاأكيده���ا  اأر�ص���ال  بامل�صارك���ة  الراغب���ة 

الع�صرين من �صهر متوز«.
وراأى الحت���اد )والق���ول حل�ص���ام( اأن اإقامة 
بطول���ة تن�صيطية لفرق الدرج���ة املمتازة يف 
بغ���داد يت���م الع���داد له���ا لتب���داأ يف اخلام�س 
م���ن �صهر اأيل���ول تكون خر ا�صتع���داد للفرق 
ومالكاته���ا التدريبية ولعبيها قبيل الدخول 
يف مناف�ص���ات دوري املو�ص���م الق���ادم ال���ذي 
�صينطلق يف الثامن م���ن ت�صرين الأول العام 
احل���ايل، و�صت�صبق���ه با�صبوع اإقام���ة مباراة 

كاأ����س ال�صوب���ر ب���ني فريق���ي اجلي����س بط���ل 
الدوري وو�صيفة فريق ال�صرطة«.  

وا�ص���ار اىل اأن الحت���اد فت���ح ب���اب الرت�صح 
اخلا�ص���ة  الأوملبي���ني  للريا�صي���ني  لرابط���ة 
بالحتاد ال���دويل لك���رة اليد وفق���ًا لل�صروط 
الت���ي حّدده���ا الأخر والت���ي �صيت���م ن�صرها 
م���ع ال�صتمارة اخلا�ص���ة بالرت�صيح يف وقت 

لحق. 
وذكر ح�صام اأن الحتاد لن ي�صّجل لعبًا �صبق 
اأن مّث���ل فريق ما يف الدوري املمتاز للمو�صم 
2020-2021 �صمن ك�صوفات فريق مناف�س 
يف دوري الدرجة الأوىل املوؤّمل انطالقه يف 

الأول من �صهر اآب املقبل.
وختم ح�صام عبدالر�ص���ا :اأن احتاد كرة اليد 
قرر عدم م�صوؤوليته واإلزامه مبطالبة الأندية 
مببال���غ العق���ود يف حال ع���دم ُم�صادقتها من 
قبله، اآم���اًل من اجلميع التع���اون وبذل مزيد 
م���ن اجلهود لأج���ل اإعالء �ص���اأن اللعبة حمليًا 

وعربيًا وقاريًا.  

اتحاد اليد يحدد مواعيد مناف�صات النا�صئين والأولى والممتاز

 بغداد / المدى

اأثن���ى احلكم الدويل ال�صاب���ق، �صاكر حممود، على اأمتام 
منتخبن���ا الوطني مهّم���ة العودة اىل �ص���دارة جمموعته 
الثالثة بتحقيق فوزين ُم�صتحقني على منتخبي كمبوديا 
وهون���غ كون���غ، ُمهديًا فرحة كب���رة للعراقيني من خالل 

تفوقه و�صيطرته وخطفه النقاط ال�صت.
واأ�صاف حممود للمدى :لالأ�صف غابت املُتعة يف املباراة 
خا�صة ال�صوط الث���اين مع كمبوديا و�صوطي لقاء هونغ 
كون���غ، ما وّلد ال�صتغ���راب لدى امل�صاه���د العراقي الذي 
طال���ب بت�صحيح و�صع املنتخب قبي���ل موقعة اإيران غدًا 
الثالث���اء، م�صرًا اىل اأن ت�صابق القنوات الف�صائية بنقل 
اأحداث املباراة للجمهور العراقي بعد اأن حرمته كورونا 
م���ن التواج���د على مدرج���ات امللعب، اأمر اأف���رح اجلميع 

لي�صعهم بال�صورة املُبهجة لالأ�صود.
 وذك���ر :اأن كاتانيت����س ظ���ّل واث���ق اخلط���وة م���ع اأ�صود 
الرافدي���ن من���ذ حلظ���ة ا�صتالم���ه مهّم���ة تدريبه���م، بع���د 
اأن و�ص���ع خّط���ة جدي���دة لالعبني تت���الءم م���ع اإمكاناتهم 
وقدراته���م م���ن الناحيت���ني الهجومية والدفاعي���ة، �صيما 
اأنه حافظ على نتائج املنتخب الوطني من دون خ�صارة.
وتاب���ع حمم���ود :اإن اأغلب املعني���ني ب�صوؤون ك���رة القدم 
العراقي���ة حتّدثوا بو�صوح عن قدرة امل���درب كاتانيت�س 
عل���ى اإعادة املنتخ���ب الوطني اإىل �صاب���ق عهده، بتقارب 
ال�صف���وف وت�صيي���ق امل�صاحات اأم���ام الف���رق املناف�صة، 
اإل اأن تراج���ع م�صت���وى الفري���ق ب�ص���كل غ���ر م���رّبر يف 
اجلولت���ني املا�صيتني تركنا يف حرة، ولهذا ل نريده اأن 

يتكّرر ذلك اأمام اإيران.

ولف���ت اىل اأن :امل���الك التدريب���ي مطال���ب بالعم���ل عل���ى 
حت�ص���ني ق���درات لعبينا الذهني���ة داخل املي���دان خا�صة 
يف الثل���ث الأخ���ر من امللعب، والتي ُيع���اين منها جميع 
لعبي اأندية الدوري املمت���از، ما تنعك�س �صلبًا على اأداء 

الالعبني يف املنتخب الوطني.
وخت���م �صاك���ر حمم���ود بقوله :م���ن الأم���ور املُهّم���ة التي 
�صاع���دت كاتانيت�س عل���ى الظهور بامل�صت���وى اجليد يف 
اأغل���ب املباريات ه���و ال�صتق���رار الن�صب���ي يف الت�صكيلة 
الأ�صا�صي���ة الت���ي �صاعدته عل���ى خلق جي���ل ُيناف�س بقوة 

لبلوغ نهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر.

�صاكر محمود: كاتانيت�ش واثق الخطوة ول 
 متابعة : المدىمبّرر للتراجع!

لل�صباح���ة  الع���راق  اأندي���ة  بطول���ة  اأختتم���ت 
الأوملبي���ة، التي جرت مناف�صاته���ا يوم ال�صبت 
املواف���ق 12 حزي���ران احل���ايل، عل���ى م�صب���ح 
ال�صعب املغلق و�صط العا�صمة بغداد، بح�صور 
وزير ال�صباب والريا�صة الكابنت عدنان درجال 
ورئي����س احت���اد ال�صباحة خالد كبي���ان وجمع 

غفر من جمهور اللعبة وحمبيها.
ها�ص���م  ال�صباح���ة  احت���اد  �ص���ر  اأم���ني  وق���ال 
اخلزرج���ي، ل�)امل���دى( :اإن مناف�ص���ات البطولة 
�ص���ارت وفق���ًا ملا خمّط���ط لها من قب���ل الحتاد، 

و�صط اأجواء تنظيمية رائعة مكنت امل�صاركني 
روح  وع���ّززت  بق���وة،  ال�صب���اق  خو����س  م���ن 
املناف�صة ال�صريفة بينهم، خ�صو�صًا اأنها جاءت 
بع���د انقطاع طوي���ل عن التجّمع���ات الريا�صية 
ب�صب���ب تف�ّصي وباء كورونا الذي �صرب العامل 
باأ�صره و�صّل حرك���ة الريا�صة ب�صورة خا�صة، 
موؤك���دًا جن���اح املناف�ص���ات اخلتامي���ة لبطول���ة 
اأندي���ة الع���راق بال�صباحة الأوملبي���ة، بح�صور 
الوزي���ر درجال، ال���ذي منح املتناف�ص���ني دافعًا 
معنوي���ًا لتق���دمي الأف�صل خ���الل البطولة باأداء 

راٍق.
واأ�صاف :اأ�صفرت البطولة عن اكت�صاف خامات 

واع���دة يف طري���ق بن���اء القاع���دة ال�صحيح���ة 
لل�صباح���ة العراقية، بعد التوق���ف الذي اأ�صاب 
الريا�ص���ة ب�ص���ورة عامة، حيث ب���رزت العديد 
من املواهب الرائعة التي من املمكن احت�صانها 
و�صقل مواهبه���ا للتواجد بق���وة يف اأحوا�س 
ال�صباح���ة للمرحل���ة القادم���ة، معربًا ع���ن اأمله 
باجليل اجلديد من الفئ���ات العمرية ال�صغرة 
الت���ي ميك���ن العم���ل معه���ا برتكي���ز ع���ال لبناء 
منتخباتن���ا بال�ص���ورة التي ن�صاه���ي بها بقية 

دول العامل التي ت�صبقنا يف جمال اللعبة.
ولف���ت اخلزرج���ي اىل ان املناف�ص���ات النهائية 
اأ�صفرت عن تتويج نادي اجلي�س باملركز الأول 

لفئ���ة 12 �صن���ة فم���ا دون، واحتل غ���از ال�صمال 
باملرك���ز الثاين، فيما اأحرز نادي ال�صالم املركز 
الثال���ث، م�صيفًا ان النتائج الفرقية لفئة )13 - 
15�صنة( تّوجت ن���ادي ال�صرطة باملركز الأول، 
واحت���ل ن���ادي اجلي�س املرك���ز الث���اين، وجاء 
نادي دجلة اجلامعة ثالثا، لفتًا يف الوقت ذاته 
اىل اأن مناف�ص���ات فئ���ة )16-18 �صنة( اأ�صفرت 
عن ف���وز نادي اجلي�س باملركز الأول، فيما حل 
ن���ادي احل�ص���د ثانيًا، واحت���ل ال�صرط���ة املركز 
الثال���ث، اأم���ا نتائ���ج فئ���ة املتقدمني، فق���د جاء 
نادي اجلي�س باملرك���ز الأول، وال�صرطة ثانيًا، 

واحل�صد ثالثًا.

الجي�ش بطًل لل�صباحة الأولمبية ومواهب واعدة في ال�صعب  

 روما/ د ب اأ

الدمنارك���ي  النج���م  توا�ص���ل 
كري�صتي���ان اإريك�ص���ن، م���ع زمالئ���ه 
يف فريق اإنرت ميالن الإيطايل، بعد 
�صاعات م���ن انهياره و�صقوطه على 
الأر�س، مغ�صي���ًا عليه خالل مباراة 
فنلن���دا، يف  اأم���ام  ب���الده  منتخ���ب 
م�صته���ل م�صوار الفريقني يف يورو 
2020 ح�ص���ب قول رئي����س النادي 

جوزيبي ماروتا.
وانه���ار اإريك�صن داخ���ل امللعب قبل 
دقيقتني م���ن نهاية ال�ص���وط الأول، 
دون اأي تدخ���ل م���ن اأي لعب اآخر، 

وح���اول اجله���از الطب���ي ملنتخ���ب 
الدمن���ارك عالج الالع���ب على مدار 

10 دقائق.
ح���ول  الدمن���ارك  لعب���و  واألت���ف 
اإريك�ص���ن، و�صط �صدم���ة جميع من 
تواجد داخل امللعب مع بكاء بع�س 

الالعبني.
وق���ال جوزيب���ي ماروت���ا الرئي����س 
يف  مي���الن  لإن���رت  التنفي���ذي 
ت�صريحات ل�صبكة »راي �صبورت«، 
ع���رب  بر�صال���ة  بع���ث  اإريك�ص���ن  اإن 
جمموع���ة التوا�ص���ل لفري���ق اإن���رت 
اب«  »وات����س  �صبك���ة  عل���ى  مي���الن 

للتوا�صل الجتماعي.
واأو�ص���ح »�صاهدن���ا اللقط���ات عرب 
درامي���ًا  �صيئ���ًا  وتوقعن���ا  التلف���از 

يحدث، وه���و اأمر لالأ�صف �صاهدناه 
يف املالعب الإيطالية من قبل«.

»الالعب���ون  ماروت���ا  واأ�ص���اف 
متقاربون للغاي���ة، وتوا�صلنا على 
الف���ور م���ع بع�صن���ا البع����س بع���د 
م�صاهدة هذه ال�صور، مل نرغب يف 
التطفل، لذا حاولنا احرتام تعافيه 

مبجرد تاأكدنا من الأمر«.
واأو�صح »اأن اإريك�صن بعث بر�صالة 
عل���ى جمموعة التوا�ص���ل اخلا�صة 

بنا، الأمر الذي طماأن الالعبني«.
اإريك�ص���ن  حال���ة  ح���ول  وب�صوؤال���ه 
حاليًا، قال ماروتا »ن�صعر بالتفاوؤل 
الطب���ي  اجله���از  حالت���ه،  ب�ص���اأن 
للمنتخ���ب الدمنارك���ي اأخربنا باأن 

الو�صع حتت ال�صيطرة«.

ر�صالة اإطمئنان من اإريك�صن للعبي اإنتر ميلن  



�س���اد لدينا من���ذ عه���ود مدي���دة اأّن العلم هو 
امل���اذ الفك���ري الآمن ل���كّل من ي���ودُّ البحث 
النزيه ال�س���اعي لتكري����س املعرفة والتوّغل 
يف اأ�س���رار الك���ون بغية ك�س���فها وتطويعها 
كّل  واأّن  الب�س���ري،  الن���وع  خلدم���ة  لحق���ًا 
ممار�س���ة علمية اإمنا دافعه���ا ف�سوٌل ب�سري 
خال�س هو بع�ُس طبائع الب�سر )اأو معظمهم 
عل���ى الأقّل(، واأّن من مميزات العقل العلمي 
اإنفتاح���ه الكام���ل لتقّب���ل كّل النتائ���ج غ���ر 
املطروقة من قبُل وغر املحكومة مبنظومة 
اإعتقادية Belief System. العلُم بطبيعته، 
ومبوج���ب ه���ذا التو�سي���ف، قلع���ٌة م�سادة 
اأو  لمين���ُع  ه���ذا  كان  واإن  لاآيديولوجي���ا 
يفرت�ُس اأّن ممار�سيه هم بال�سرورة كائنات 
غر موؤدجل���ة ؛ لكننا يف الأقّل مل ن�سمع عن 
فيزي���اء �سيوعي���ة اأو بيولوجي���ا راأ�سمالية. 
ال�سي���اق املفرت����س يف كل ممار�س���ة علمي���ة 
ه���و اأنها ممار�سة ب�سرية مدفوعة بالف�سول 
الب�سري اخلال�س الذي يعّظُم جمال املعرفة 
الإن�ساني���ة ومن ثّم ي�سع���ى – كلما كان هذا 
ل���ة يف  ممكن���ًا – لتوظي���ف املعرف���ة املتح�سّ

تطبيقات تقنية مفيدة. 
 لكن برغم هذا الراأي ال�سائد، وبرغم تعاظم 
�سيح���ات م���وت الآيديولوجي���ا )يف �سياق 
مماثل مليتات كثرة : م���وت الفل�سفة، موت 
الرواي���ة،،،،( جن���د اأّن اأذرع الآيديولوجي���ا 
�س���ارت تت�سّل���ُل اإىل اأماك���ن كّن���ا نح�سبه���ا 
قاع���ًا طهرانية و م�س���ّدات منيعة بوجه كّل 
ممار�س���ة اآيديولوجية قائم���ة على منظومة 
اإعتقادية م�سّبقة، و�سيكون غريبًا للغاية اأن 
ي�سبح العلم ميدانًا لغزو اآيديولوجي منّظم 
وبخا�س���ة يف مي���دان حم���ّدد مث���ل الفيزياء 
الت���ي نح�سبه���ا اأك���ر منعة م���ن �سواها يف 
الوقوف بوجه �سط���وة الآيديولوجيا لأنها 
يف النهاي���ة م�سع���ى ب�سري���ًا لفه���م القوانني 
احلاكم���ة للطبيعة. قد نتفّه���ُم مثًا اأن يكون 
ُعر�س���ة  البيولوجي���ا  مث���ل  علم���يٌّ  مبح���ٌث 
لغ���زوة اآيديولوجي���ة م���ن ن���وٍع م���ا ت�سعى 
لتكري�س نظ���رة �سيا�سية اأو �سو�سيولوجية 
مثلم���ا ح�سل يف احلقبة النازية التي �سعت 
لإ�ساع���ة تاأ�سي���ل علمي لفكرة تف���وق العرق 
الآري، وبالت���ايل كان م���ن الطبيعي ت�سويغ 
تخ�سي����س التموي���ل الكب���ر لعل���م حت�سني 
ال�سالت الب�سرية Eugenicsبالرتافق مع 
القت���ل املنّظم ل���كّل ذوي العاهات البدنية اأو 
العقلية ؛ لك���ن اأن تت�سلل الآيديولوجيا اإىل 
اجلبهات البحثية املتقّدمة يف الفيزياء فذلك 
مبعُث ح���رة كربى لكّل متابع لتاأريخ العلم 

واأخاقياته وفل�سفته. 
* * * * * 

الفيزي���اء هو العلم الأح���ّب اإيّل بني العلوم، 
وه���ذه حقيق���ة كتبته���ا كث���رًا وت�سه���د به���ا 
مقالتي ومرتجمات���ي. عندما كنُت منغمرة 
قب���ل اأرب���ع �سن���وات يف ترجمة كت���اب مثر 
ديفي���ز )ب���ول  ال�سي���ت  ذائ���ع  للفيزيائ���ي 

)الأ�سئل���ة  وعنوان���ه   )  Paul Davies
واأحجي���ات  احلديث���ة  الفيزي���اء   : الك���ربى 
الك���ون والوج���ود الب�س���ري(، وال���ذي اآمُل 
اأن ين�س���ر قريبًا ع���ن دار امل���دى بعد جتاوز 

بع����س العقب���ات اللوج�ستي���ة، تطّل���ب مّني 
الأم���ر مراجع���ة مو�ّسعة ملفاهي���م ونظريات 
علمي���ة حم���ّددة وعناوين لكت���ب �سارت من 
الكا�سيكي���ات يف ميدانه���ا، وكان ب���ني هذا 
املفاهيم والنظريات واحدة بعنوان )نظرية 
الأوتار String Theory(، ول�سُت هنا يف 
وارد تق���دمي اأطروح���ة خمت�س���رة ع���ن هذه 
النظرية لكن���ي �ساأكتفي بالق���ول اأّن ال�سعي 
امللحم���ي للفيزياء لإيج���اد نظرية لكّل �سيء 
مبعن���ى  اأي   ،Theory of Everything
بل���وغ تو�سي���ف ريا�سيات���ي موّح���د ي�سمل 
كّل القوى الأ�سا�سية يف الطبيعة، قد اإنتهى 
اإىل مقاربت���ني : الأوىل هي نظرية الوتار، 
الكمومي���ة  الثقال���ة  ه���ي نظري���ة  والثاني���ة 
تفريعاته���ا  Quantum Gravityب���كّل 
املمكنة )ومنه���ا الثقالة الكمومية احللقية(، 
وهذا التو�سيح التقني املقت�سب يكفي هنا، 
ومن �س���اء الإ�ست���زادة وامتل���ك مايكفي من 
ال�سغف فله اأن يراجع الأدبيات املعروفة يف 

هذا امليدان. 
 كان ب���ني مقروءات���ي اأثن���اء ترجم���ة كت���اب 
)م�سكل���ة  بعن���وان  كت���اب  املذك���ور  ديفي���ز 
الفيزياء : نه�سة نظري���ة الأوتار، وانحدار 
العلم وماياأتي لحق���ًا(. الكتاب من�سور عام 
2006، وق���د اأّلفه فيزيائ���ي عاملي ذو �سمعة 
 ،)Lee Smolin كب���رة ه���و )يل �سموِل���ن
���ر مرتجمًا اإىل العربي���ة من قبل املركز  وُن�سِ
القوم���ي للرتجمة ع���ام 2016. الكتاب رائع 
ب���كّل املقايي�س، واأن�س���ُح بقراءته ل�سببني : 
الأول اإن���ه كتاٌب يقّدُم تاأريخ���ًا دقيقًا لتطّور 
نظري���ة الأوت���ار م���ن قب���ل اأح���د مطّوريه���ا 
الوائل )واإن كان غادرها يف مرحلة لحقة( 
وبطريق���ة تتج���اوز التعريف���ات ال�سياحي���ة 
املوج���زة التي تقّدمهاكت���ب اأخرى، والثاين 
ه���و اأّن املوؤّلف يق���ّدُم مو�سوع���ات تتجاوز 
نط���اق الفعالي���ة العلمية واملفاهي���م العلمية 
اخلال�س���ة، ويدخ���ل نط���اق �سو�سيولوجيا 
العل���م وفل�سفت���ه و�سيا�سات���ه ول�سيم���ا يف 
الف�س���ول الأخرة منه، وه���و اأبعُد مايكون 
ع���ن لع���ب دور )حمام���ي ال�سيط���ان( ال���ذي 
ي�س���ّوُر لنا العلماء كائن���ات طهرانية ت�سعى 
ممار�س���ة  نط���اق  يف  اخلال�س���ة  للحقيق���ة 
حتكمها اأخاقيات طهرانية ؛ بل هو يك�سُف 
لن���ا ف�س���وًل جريئ���ة م���ن ممار�س���ات علمية 
كان فيه���ا العلماء اأق���رب اإىل جماعة حزبية 
حمكومة باآيديولوجي���ا مغلقة يقودها قادة 
علميون اأقرب اإىل كبار كهنة العهد القدمي. 

 مع���روٌف ع���ن الفيزي���اء اأنها عل���ٌم جتريبي 
احلدو����س  مطابق���ة  ب�س���رورة  حمك���وم 
النظرية للواقع الختباري واإل فاإّن الأفكار 
م���دى  ع���ن  النظ���ر  – وب�س���رف  النظري���ة 
جمالية �سياغاته���ا الريا�سياتية – �ستغدو 
حمكوم���ة  لهوتي���ة  ك�سوف���ات  اإىل  اأق���رب 
مبنظوم���ة اإعتقادي���ة م�سبق���ة، وهن���ا مكمن 
املفارق���ة بني املمار�سة العلمية )يف الفيزياء 
بخا�س���ة( واملمار�س���ات غ���ر العلمية. لي�س 
هن���اك من دليل جتريبي عل���ى �سّحة نظرية 
الأوتار حت���ى الآن ؛ لكن هناك بع�س الآباء 
 Edward املوؤ�س�سني لها )مثل اإدوارد وينت
املقارب���ة  ه���ذه  �سّح���ة  ي���رون   )Witten
النظري���ة ب�سب���ب كّم اجلم���ال الكام���ن فيها، 
وق���د �سار وينت لحقًا مبثابة الأب الروحي 
لطائفة اآيديولوجي���ة مغلقة من الفيزيائيني 
ي���رون اأّن متا�س���ك ال�سياغ���ة الريا�سياتي���ة 
ميكن اأن يقّدم بدي���ًا ممكنًا ل�سحتها خارج 
نط���اق الإثب���ات التجريب���ي ؛ ب���ل وو�س���ل 
الأمر حّد اأن تك���ون اإجتماعات هوؤلء اأقرب 
اإىل موؤمترات حزبي���ة مقت�سرة على الكادر 

املتقّدم والأع�ساء املكّر�سني فح�سب. 
 يق���ّدُم �سمولن يف كتابه ه���ذا، ويف الف�سل 
امل�سّم���ى )م���اذا يخربنا عل���م الإجتم���اع ؟(، 
جماع���ة  �سلوكي���ات  ع���ن  مث���رة  تفا�سي���ل 
)نظري���ة الوت���ار( الت���ي ميك���ن و�سفه���ا ِب� 
)اآيديولوجي���ا اجلماع���ة املقفل���ة(، وي���ورُد 
اأكادميي���ة  ممار�س���ات  عل���ى  كث���رة  دلئ���ل 
وغ���ر اأكادميية مل نكن نت�سّوُر �سيوعها يف 
اأو�س���اط علمي���ة نفرت�ُس فيه���ا اأعلى مراتب 
النزاه���ة واملروءة وحتكيم ال�سمر املرتفع 
عن �سغائ���ر الأفعال و�سط���وة اآيديولوجيا 
الآب���اء املوؤ�س�سني واملنظوم���ات الإعتقادية 

.Cult املغلقة على جماعة �سغرة
 يق���ّدُم �سمول���ن يف هذا الف�س���ل اأطروحة – 
اأراه���ا �سبيه���ة ب�سل�سل���ة متتابع���ة – ب�ساأن 
الأ�سب���اب الت���ي دع���ت لرت�سي���خ ه���ذا املي���ل 
اآيديولوجي���ا  حت���ت  لاإن�س���واء  الف���ردي 
جماعة بحثية �سغرة، و�ساأقّدُم يف النقاط 
التالية تلخي�سًا لهذه ال�سل�سلة ال�سببية التي 
و�سفه���ا املوؤلف ِب���� )تاأري���خ �سو�سيولوجيا 
الفيزياء النظري���ة الأمريكية منذ �سبعينات 

القرن املا�سي( : 
- كّف���ت اجلامع���ات الأمريكية ع���ن النمو – 
م���ن جهة اأع���داد الطلب���ة والأق�س���ام واأعداد 
من���ذ  املتمّر�س���ني–  اجلامعي���ني  الأ�سات���ذة 

�سبعينات القرن املا�سي 

الدكت���وراه  درج���ات  من���ح  يف  الإف���راط   -
الأخ���رى  )والعل���وم  الفيزي���اء  يف   PH.D

اأي�سا( 
- ميي���ل الأ�ساتذة اجلامعي���ون القدامى اإىل 
مكافاأة م���ن يتفقون مع اآرائهم، ومعاقبة من 

يختلفون معهم
- اجلامع���ات لتعم���ل ب�سكل جي���د كناقات 

لاإبتكار 
- �س���وف يخ���ربك اأي عامل اإجتم���اع حقيقي 
اأّن���ك لكي تفهم اأعمال جماع���ة علمية ما على 
م�ست���وى اجلامع���ة اأو اأي���ة موؤ�س�سة بحثية 
ال�سلط���ة  يف  التحقي���ق  علي���ك  فيتوج���ب 
احلاكم���ة لتل���ك اجلماعة : َمن لدي���ه ال�سلطة 
على من ؟ وكيف تتّم ممار�سة هذه ال�سلطة ؟ 
الفيزي���اء  يف  بحثي���ة  مو�س���ات  هن���اك   -
متثل م�سدر ج���ذب للعق���ول ال�سابة : كانت 
الفيزي���اء النووي���ة ه���ي املو�س���ة ال�سائ���دة 
و�سي���وع  الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب  بع���د 
الرغب���ة احلكومية يف تعزيز الردع النووي 
والأ�سلح���ة النووي���ة احلرارية، ث���ّم اإنتقلت 
ه���ذه املو�سة اإىل نط���اق فيزياء اجل�سيمات 
الأولية، وا�ستق���ّر الأمر على نظرية الأوتار 

منذ ت�سعينات القرن املا�سي حتى اليوم 
- م���ن الأف�س���ل ل���ك كباحث �س���اب اأن تدخل 
ميدانًا علميًا ليزال فيه ثمة �سيء ما لتفعله 
بدًل من ولوج نطاق علمي حمكوم ب�سطوة 
اآب���اء موؤ�س�س���ني )اأو ما�سار ال���راأي ال�سائد 
يفرت����س اأنه���م اآباء موؤ�س�س���ون( ؛ اإذ حينها 
لن تفلت من قب�ستهم اإّل بعد وقت طويل من 

تقاعدهم اأو موتهم ! 
- الغطر�س���ة العلمي���ة وال�سط���وة الإداري���ة 
والإم�س���اك مبفاتيح التموي���ل احلكومي اأو 
الق���ادم من جهات متويلي���ة �سناعية خا�سة 
حقائ���ق لينبغ���ي جتاهلها اأو القف���ز فوقها. 
العل���م لي�س ممار�س���ة طهرانية بق���در ماهو 
فاعلية ب�سرية توؤثر فيها الأهواء والعاقات 
ال�سخ�سي���ة وال�سيا�س���ات احلكومي���ة التي 
ير�سمها اأف���راد يجهل معظهم اأب�سط مفاهيم 

العلم )الكونغر�س الأمريكي مثاًل(. 
- م���ن املمار�س���ات ال�سيئ���ة يف اأي جم���ال 
ال�سخ�س���ي  امل�ستوي���ني  وعل���ى  علم���ي، 
واجلمع���ي، اأن يت���ّم اإعتم���اد وجه���ة نظ���ر 
الأك���رب  )الأخ  واح���دة  علمي���ة  �سخ�سي���ة 
للجمي���ع(  واملوّج���ه  للجمي���ع  الراع���ي 
مب�سداقي���ة ثابت���ة دومًا. حت���ى اآين�ستاين 
وكبار علماء الفيزياء كانت لهم اأخطاوؤهم 

يف زمن ما من حياتهم. 

- �س���ار من الأم���ور ال�سائ���دة يف موؤمترات 
التوحي���د  جه���ود  تتن���اول  الت���ي  الفيزي���اء 
املعروفة  الفيزيائية  Unificationللق���وى 
عندم���ا ت�س���األ زميًا ل���ك اأو �سديق���ًا اأو اأحد 
احلا�سري���ن ب�س���اأن راأي���ه يف مو�سوع���ة ما 
اأن يجيب���ك من غ���ر ا�ستحياء :« م���اذا يظّن 
)ف���ان( من قادة نظرية الأوت���ار ب�ساأن هذه 
املو�سوعة ؟ ». �سرنا كاأننا يف حمفل حزبي 
يرجع في���ه الأع�ساء لقادتهم يف كل �سغرة 
وكب���رة. )ي�سي���ف �سمول���ن اأن���ه كان يقول 
ملث���ل هوؤلء : اأنا �ساألت���ك عن راأيك اأنت بحق 
ال�سم���اء ومل اأطلب راأي فان. ل���و اأردُت اأنا 
راأي فان مل���اذا اأ�ساألك اأنت ؟ ولو اأردَت اأنت 

اأن تعرف راأي فان ملاذا لت�ساأله اأنت ؟( 
- بع�ُس علماء نظرية الأوتار �ساروا يرون 
اأنف�سه���م اأبط���ال ح���رب �سليبي���ة اأك���ر م���ن 

كونهم علماء ! 
* * * * * 

 يق���ّدم �سمولن عددًا من املظاه���ر الأ�سا�سية 
ملث���ل هذه اجلماع���ة الآيديولوجي���ة املغلقة، 
وه���ي ت�س���حُّ يف نط���اق البح���ث الفيزيائي 
مثلم���ا ت�سحُّ م���ع الآيديولوجي���ات احلزبية 

ذات الافتات العري�سة : 
1. الثق���ة الهائلة بالنف����س والتي توؤدي اإىل 
�سع���ور باحل���ق املطل���ق يف احل�س���ول على 
الإعتمادات التمويلية والإنتماء اإىل جماعة 

)ال�سفوة املنتخبة( من العلماء. 
2. �سي���ادة �سع���ور را�س���خ )اأق���رب لاإجماع 
الع���ام( ب�سح���ة وجه���ة نظر ه���ذه اجلماعة 
املغلق���ة، مع ات�ساق مف���رط يف وجهات نظر 
الأفراد املنتمني لها، و�سطوة اأفكار قلة قليلة 

من القادة فيها. 
3. ال�سعور الرابط للجماعة �سبيه بالرابطة 
الديني���ة اأو الرابط���ة الناجم���ة ع���ن التعلق 

ببيان �سيا�سي تاأ�سي�سي حلزب ما. 
4. �سيادة �سعور ق���وي ومتغطر�س بوجود 
ح���دود نوعي���ة فا�سل���ة ب���ني اأع�س���اء ه���ذه 
اجلماع���ة والعلم���اء الآخرين غ���ر املنتمني 

لها. 
5. الإ�ستخفاف باأفكار الآخرين غر املنتمني 
ُر الأحاديث واملناق�سات مع  للجماع���ة، وَق�سْ

الأفراد داخل اجلماعة. 
جن���اح  ب�س���رورة  املف���رط  التف���اوؤل   .6
النظرية، وت�سخيف كّل الآراء الأخرى التي 

لتتفق معها. 
* * * * * 

 ت�ساءل���ُت واأنا اأقراأ هذه التفا�سيل املثرة : 
هل نحُن اإزاء ن���وٍع من » الكهنوت اجلديد » 
يف املمار�سة البحثية ؟ واإذا كان الأمر كذلك 
يف نخب���ة اجلامعات الأمريكية )برن�ستون، 
يي���ل، MIT، بركلي، �ستانف���ورد،،،( فكيف 
هو احلال لدينا ؛ لكن رمبا لي�س من املجدي 
لدين���ا  الفيزي���اء  ح���ال  ب�س���اأن  نت�س���اءل  اأن 
لأننا لن�سّج���ع العلوم والبح���ث الأ�سا�سي، 
ومل ن�ساه���م يوم���ًا يف ك�سوف���ات فيزيائي���ة 
نظري���ة )لنظرية اأوت���ار ولثقال���ة كمومية 
ول�سواه���ا(، ولن���رى يف اجلامعات �سوى 
موؤ�س�سات لتخري���ج حاملي �سهادات ولي�س 

اأكر من هذا. 
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عراق ما بعد الداخل واخلارج

   طالب عبد العزيز

   لطفية الدليمي

نافـذة من موسـكو

 د. فالح احلمـراين

الو�سع الع�سكري/ ال�سيا�سي بالعراق  في اأيار 2021

تك�صف قراءة المر�صد 
ال�صهري الذي يعده معهد 

ال�صرق الأو�صط في مو�صكو 
للتطورات في العراق عدم 

وجود تح�صن ملمو�س في 
الو�صع العام في البالد، 

وتفاقمه في اأيار 2021. 
وح�صب المر�صد الذي نقدم 

عر�صا لبع�س جوانبه فقد 
ا�صتمر الو�صع الع�صكري 

ال�صيا�صي معقدا في العراق. 

ووفقا لتقييمه : ل تزال الباد تعاين 
م���ن اأزمة منهجية طويلة الأجل. ول 
ت���زال التناق�س���ات اخلط���رة حول 
الأ�سا�سي���ة  الق�ساي���ا  م���ن  العدي���د 
واخلارجي���ة  الداخلي���ة  لل�سيا�س���ة 
قائمة بني الق���وى ال�سيا�سية النافذة 
الو�س���ع  ويتفاق���م  الع���راق.  يف 
املج���ال  يف  وخا�س���ة  الب���اد،  يف 
القت�س���ادي ، اإىل ح���د كب���ر ب�سبب 
اأ�سع���ار  يف  الن�سب���ي  النخفا����س 
النفط املتبقي���ة يف ال�سوق العاملية. 
كما ا�ستمرت احتجاجات اجلماهر 
مطالب���ة  للحكوم���ة،  املناه�س���ة 

ال�سلط���ات بتح�سني جودة اخلدمات 
وحماي���ة   ، املقدم���ة  الأ�سا�سي���ة 
املواطنني م���ن العنف والتحقيق يف 
مقت���ل ن�سطاء الحتج���اج. ول تزال 
الباد تعاين من نق�س حاد يف املياه 
والكهرباء. كم���ا يوؤثر وباء فرو�س 
كورون���ا �سلب���ا عل���ى الأو�س���اع يف 
ع�ساب���ات  تتوق���ف  ومل  الع���راق. 
اإرهابي���ي تنظي���م داع�س ع���ن العمل 
الع���راق.  يف مناط���ق خمتلف���ة م���ن 
ووا�سل���ت امللي�سي���ات املتحالفة مع 
اإيران مهاجم���ة القوافل التي حتمل 
اإم���دادات للتحالف ال���دويل ملكافحة 
الإره���اب بقي���ادة الولي���ات املتحدة 
والقواع���د الع�سكرية الت���ي تتمركز 

فيها القوات الأمريكية. 
وعلى الرغ���م من بع����س التطورات 
الإيجابية ، ف���اإن العديد من امل�ساكل 
الت���ي مل يت���م حله���ا تعق���د العاقات 
ب���ني احلكومة الفيدرالي���ة يف بغداد 
الك���ردي  الذات���ي  احلك���م  وقي���ادة 
يف اأربي���ل. وكان ن�س���اط ال�سيا�س���ة 
 ، العراقي���ة  للحكوم���ة  اخلارجي���ة 
كم���ا يف ال�سابق ، يه���دف اإىل تعزيز 
مكانة اجلمهورية يف املنطقة وعلى 

ال�ساحة الدولية.
وظ���ل الو�س���ع ال�سيا�س���ي  الداخلي 
،�سعًب���ا.   2021 ماي���و  يف  بالب���اد 
ول ت���زال هن���اك تناق�س���ات خطرة 
حول ع���دد م���ن الق�ساي���ا الأ�سا�سية 

لل�سيا�س���ة الداخلية واخلارجية بني 
الق���وى ال�سيا�سية الرائدة يف الباد 
، مم���ا يعقد حل العديد م���ن امل�ساكل 
ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية 
املهم���ة الت���ي تتطلب حل���وًل عاجلة.

ال�ستع���دادات  الب���اد  وتوا�س���ل 
لانتخابات املبك���رة ملجل�س النواب 
املق���رر اإجراوؤها يف ت�سرين اأول من 
الع���ام اجلاري. وت�س���ر الدلئل اإىل 
ان الق���وى احلاكمة الت���ي ف�سلت يف 
اإدارة الب���اد لع���دم اأهليته���ا ونق�س 
خربته���ا وا�ستنادها عل���ى الطائفية 
كورق���ة �سيا�سية، �ستع���ود من جديد 
لو�س���ع قب�سته���ا عل���ى الب���اد، مما 
يعن���ي ان تفاق���م الو�س���ع العراق���ي 
واأزماته امل�ستفحل���ة �سي�ستمر لأجل 

طويل.
وكان هن���اك ارتفاع يف ع���دد جرائم 
احلرك���ة  ن�سط���اء  �س���د  العن���ف 
الحتجاجية يف العراق. على �سبيل 
املث���ال ، قام���ت بعث���ة الأمم املتحدة 
مل�ساعدة الع���راق )يونامي( بتوثيق 
مدني���ني  لن�سط���اء  قت���ل  عملي���ة   32
يف الب���اد من���ذ ب���دء الحتجاج���ات 
اأكتوب���ر  يف  للحكوم���ة  املناه�س���ة 
الأمم  بعث���ة  اأف���ادت  كم���ا   .2019
املتح���دة مل�ساع���دة الع���راق ب�سقوط 
حم���اولت  نتيج���ة  �سحي���ة   21
الغتي���ال املن�سوب���ة اإىل “جماع���ات 
م�سلحة جمهولة الهوية”. وبح�سب 

تقاري���ر اإعامي���ة عراقية ، فق���د ُقتل 
نح���و 40 نا�سط���ا يف الع���راق خال 
الع���ام ون�س���ف الع���ام املا�سيني يف 
 82 وارُتكب���ت   ، م�ستهدف���ة  غ���ارات 
حماول���ة قت���ل. بالإ�ساف���ة اإىل ذلك ، 
ف���اإن املواطن���ني وال�سحفي���ني ذوي 
“يتعر�سون  التوجه���ات املعار�س���ة 
التع�سفيني”.  لاعتقال والحتج���از 
ومت اعتق���ال 33 �سحفي���ا ونا�سط���ا 
ومدافع���ا ع���ن حقوق الإن�س���ان دون 
تف�س���ر. كما ُحرم���وا م���ن الت�سال 

مبحامني.
وعل���ى الرغم من املح���اولت الهادفة 
ل�ستعادة النظ���ام من جانب بغداد ، 
ل يزال قطاع الطرق ن�سًطا يف الباد 
ويقومون بالعتداء على ال�سحفيني 
النا�سطني  وال�سيا�سيني واملواطنني 
الف�س���اد  حتم���ل  يري���دون  ل  الذي���ن 
وت���دين م�ستوي���ات املعي�س���ة ومبداأ 
الف�س���ل م���ن ال�سلط���ات القائمة على 
الدي���ن. مل تنج���ح احلكوم���ة حت���ى 
الآن يف حتدي���د امل�سوؤول���ني عن اأي 
من هذه اجلرائم. غالًبا ما يتم اتهام 
ومنظم���ات  امل���دين  املجتم���ع  ق���ادة 

حقوق الإن�سان.
ول ي���زال الو�س���ع الأمن���ي   يف ع���دد 
 ، متوت���رًا  العراقي���ة  املناط���ق  م���ن 
وه���و مرتب���ط ب���كل م���ن الأن�سط���ة 
املزعزعة لا�ستق���رار التي تقوم بها 
جماعة الدول���ة الإ�سامية الإرهابية 

تل���ك  ذل���ك  يف  مب���ا   ، والأن�سط���ة 
الت���ي تق���وم بت�سليحه���ا العدي���د من 
اجلماعات ال�سيعية �سبه الع�سكرية.

ووا�سلت الق���وات امل�سلحة الرتكية 
يف �سمال العراق ويف اأيار،  العملية 
الع�سكري���ة الت���ي �سنته���ا يف ني�سان 
املا�س���ي �سد ق���وات ح���زب العمال.

وق���ام الطران الرتكي ب�سكل متكرر 
)2 و 8 و 9 و 14 و 20 و 21 و 25 
و 27 و 31 اأي���ار( ب�س���رب مواق���ع 
واأهداف حزب العمال الكرد�ستاين.

الط���ران  ممار�س���ات  واأ�سف���رت 
الآون���ة  يف  الرتكي���ة  واملدفعي���ة 
الأخرة ، عن اإحلاق ال�سرر يف بيئة 
اإقليم كرد�ستان الع���راق يف املناطق 
احلدودي���ة ب�سدة ، مبا يف ذلك حرق 
املحا�سي���ل ب�سبب احلرائق الناجمة 

عن الق�سف”.
و�سّلم���ت وزارة اخلارجية العراقية 
، يف 3 اأي���ار، املن���دوب الدبلوما�سي 

الرتكي يف بغ���داد ، مذكرة احتجاج 
عل���ى الأح���داث الأخ���رة لأنقرة يف 
املحافظ���ات العراقي���ة ال�سمالي���ة ، ل 
�سيما فيم���ا يتعلق بالزيارة املفاجئة 
الرتك���ي  الدف���اع  لوزي���ر  الأخ���رة 
اإت����س اأكار اإىل العراق، دون موافقة 
اأو موافق���ة م�سبق���ة م���ن ال�سلط���ات 
العراقي���ة. كم���ا اأعرب���ت بغ���داد ع���ن 
للت�سريح���ات  ال�سدي���دة  اإدانته���ا 
الأخ���رة لوزير اخلارجي���ة الرتكي 
ب�س���اأن  اأوغل���و  جاوي����س  مول���ود 
ني���ة اأنق���رة اإن�س���اء قاع���دة ع�سكرية 
دائم���ة يف �سم���ال الع���راق. و�س���رح 
وكي���ل ال���وزارة للعاق���ات الثنائي���ة 
“احلكوم���ة  اأن  الل���ه  نزاراخل���ر 
ا�ستيائه���ا  ع���ن  اأعرب���ت  العراقي���ة 
واإدانتها لوج���ود اأكار يف الأرا�سي 
العراقي���ة دون موافق���ة اأو موافق���ة 
 ، املخت�س���ة  اجله���ات  م���ن  م�سبق���ة 
وكذل���ك لق���اءه م���ع الق���وات الرتكية 

املتمرك���زة ب�س���كل غ���ر قانوين يف 
�سم���ال العراق. “ وج���اء يف املذكرة 
“ترف����س رف�س���ا قاطع���ا  اأن بغ���داد 
ا�ستم���رار انتهاكات القوات امل�سلحة 
الرتكي���ة لل�سي���ادة العراقية وحرمة 
الأرا�سي والأج���واء العراقية ، واأن 
ا�ستم���رار ه���ذا النه���ج يتناف���ى م���ع 
عاق���ات ال�سداق���ة وح�س���ن اجلوار 

ويتعار�س مع القانون الدويل. “
واأج���رى اأكار حمادث���ة هاتفي���ة م���ع 
نظره العراقي عناد يف 5 اأيار، اأكد 
خالها احرتام تركيا حلدود العراق 
و�سيادت���ه. وبح�س���ب اأكار ، “هدفنا 
الوحي���د ه���و حمارب���ة الإره���اب” ، 
اأنن���ا  يع���رف  اأن  “عل���ى اجلمي���ع  و 
يف �سم���ال العراق ب�سب���ب تع�سي�س 
حي���ث  م���ن   ، هن���اك  الإرهابي���ني 

الت�ساري�س العراقية”.
يف 13 اأي���ار ، اأعلن وزي���ر الداخلية 
الرتك���ي �سويل���و اأن تركي���ا �ستقي���م 
قاع���دة ع�سكري���ة يف منطق���ة جبلية 
بالق���رب م���ن احل���دود الرتكي���ة يف 
كرد�ست���ان العراق. وبح�سب الوزير 
قاع���دة  “�سنبن���ي  �سوري���ا  يف  كم���ا 
يف الع���راق ونراق���ب املنطق���ة. هذه 
املنطق���ة ه���ي الطري���ق اإىل قندي���ل. 
�سنتحك���م يف ه���ذا الطري���ق “. كان 
�سويلو ي�س���ر اإىل جبال قنديل على 
احل���دود العراقي���ة الإيرانية ، حيث 
يوجد مركز القيادة الرئي�سي حلزب 

العمال الكرد�ستاين.
وط���وال ال�سه���ر املا�س���ي ، وا�سلت 
الق���وات امل�سلح���ة العراقي���ة وبدعم 
من طران التحالف الدويل ملكافحة 
الإرهاب ، بقي���ادة الوليات املتحدة 
، حتدي���د ماجئ ومعاق���ل اإرهابيي 
داع�س يف مناطق خمتلفة من الباد 
و�سربهم. وتقوم القوات احلكومية 
بانتظام بعمليات ع�سكرية وخا�سة 
ملكافحة الإرهاب لتحديد اجلماعات 
“اجلهادي���ة” ال�سرية. ب�س���كل عام ، 
نظ���ًرا لقلة عدد ت�سكيات الع�سابات 
املعادية ، فاإن الإجراءات الع�سكرية 
�س���د  الإره���اب  مكافح���ة  وتداب���ر 
م�سلح���ي داع�س ، كقاعدة عامة ، هي 
عملي���ات �سغرة احلج���م. ويجري 
الإرهابي���ني  ع���ن  بن�س���اط  البح���ث 
الأ�سلح���ة  وخم���ازن  وقادته���م 

والذخرة واعتقالهم.
وم���ع ذل���ك ، ل ي���زال داع����س ي�سكل 
تهدي���دًا خط���رًا لق���وات الأم���ن يف 
باأن�سط���ة  يق���وم  حي���ث   ، الع���راق 
م���ن  اإرهابي���ة يف مناط���ق خمتلف���ة 
خمتلف���ة،  حمافظ���ات  يف  الب���اد. 
ويف ه���ذا ال�سياق هاج���م م�سلحون 
اأف���راد اجلي�س العراق���ي وم�سوؤويل 
اإنفاذ القان���ون وامليلي�سيات املوالية 
للحكوم���ة ، ونظم���وا هجم���ات �سد 
���ا  اأ�سخا�سً واختطف���وا  املدني���ني 

ودمروا البنية التحتية.

  اأخ���ذ احلديُث ع���ن عراقيّي الداخ���ل وعراقيي اخلارج حّي���زًا ل باأ�س 
به، يف ال�سحافة، بعد اأح���داث العام 2003، وتبادل الطرفان املنابزة 
والته���م، لك���نَّ احلدي���ث ذاك خف���ت اأواره بعد الح���داث اجل�سام التي 
ع�سف���ت بالباد كلها، وحل���ق ال�سرر باجلمي���ع، داخليني وخارجيني، 
فق���د مت فرز الولء للوط���ن والنا�س من عدمه، لي����س مبوجب املعادلة 
الظاملة تلك، اإمنا بح�س���ب املوقف ال�سحيح، الذي تبناه كا الفريقني، 
فهذا عائد للوطن، يئ�س م���ن امكانية اإ�ساحه، ومل يرت�سي لنف�سه اأن 
تكون مع املحت���ل واخلائن والعميل فقرر الرج���وع اىل منفاه، وذاك، 
الذي مل يغادره، لكنه وجد نف�سه منفيًا فيه، بعد خرابه، واقتتال اهله، 
فاآث���ر البح���ث عن منفى يناأى فيه بنف�سه عن اآل���ة القتل والت�سريد التي 

طالته.
  لف���رتة طويلة ظل���ت �سورة العراقي���ني داخل الب���اد م�سوهة، باأعني 
غالبي���ة عراقيي اخلارج، وهي �سورة منطي���ة، ال�سقت تهمة اخليانة 
ب���كلَّ م���ن ظل داخ���ل الب���اد، ومل يغادره���ا، فهو م���ع النظ���ام، وبعثيٌّ 
بالفط���رة، وخائن لباده من وجه نظر قا�سرة بفعل اإغرتابها وبعدها 
عن الباد، فق���د التب�ست ال�سورة متامًا عندهم، وهناك �سورة منطية 
اأخ���رى، لكنه���ا كان���ت رومان�سي���ة اىل حدٍّ م���ا، تبناها غالبي���ة عراقيي 
الداخ���ل، مفادها باأنَّ هوؤلء، املغرتبني �سيبن���ون الباد، مبا لديهم من 
ولٍء وح���بٍّ وخربات، لك���نَّ ثمانية ع�سر عامًا كان���ت كفيلة بفرز كّل ما 
غمَّ على العراقيني جميع���ًا، فقد ات�سحت ال�سورة، وتبنّي الوطنيُّ من 
العمي���ل، والغي���ور عليها من اخلائن له���ا. فمات مع من م���ات الوطنيُّ 
الغي���ور، وتنعم باملال وال�سلطة مع من تنعم اخلائُن والعميل، وعا�س 

عي�سة �سعيدة.
  األي���وم، وبعد تتابع ال�سنوات، اأرى باأنَّ ثقافة الولء والتخوين تلك، 
مل تع���د قائم���ة، لأنَّ امل�سيبة اأعظم، فقد �سّرع���ت الدميقراطيُة اجلديدُة 
الف�س���اد والقتل، وجن���ي املنا�سب، وتقا�سم ال�سلط���ات، وخاب م�سعى 
ال�سعب امل�سكني، بتحقيق طموحاته يف الدولة املدنية، اأو ما ي�سّمونه 
بدول���ة املواطن���ة، واأ�سبحت مفردات مث���ل النتخاب���ات، والد�ستور، 
وا�س���رتداد الم���وال املنهوبة، وحما�سب���ة القتل���ة والل�سو�س، وبناء 
الب���اد على ا�س�س علمي���ة، وغرها مزحًا ون���وادر يتلفظها املغلوبون 
عل���ى اأمره���م، يف جمال�سه���م العام���ة واخلا�س���ة، اأم���ا ال�سيا�سي���ون 
احلاكم���ون وزعماء الحزاب والكتل و�سواه���م، الذين مي�سكون بدفة 
الباد، م���ن املتقا�سم���ني واملتحا�س�سني فل���م يعودوا يوؤمن���وا ب�سيء 
ا�سم���ه الع���راق، وبات���ت م�سداتهم اأقوى م���ن �سي���اح املتظاهرين يف 
ال�ساحات. هناك، منطق جديد للخيانة يتاأ�س�س. هناك عراق ميوؤو�س 

منه اىل البد.
  لكنن���ا، نح���ن الذي���ن م���ا زلن���ا يف م�ستنق���ع الب���اد اىل الي���وم نغبُط 
اأ�سدقاءن���ا، الذين غادروا العراق بعد اأحداثه املرعبة، اأو الذين عادوا 
اىل منافيهم ومغرتباتهم ثانية، وقد احتفظوا بروؤو�سهم �ساملًة، بعيدًا 
ع���ن اآل���ة القتل، التي ما انفك���ت تلوح.. اأغبطهم عل���ى �سيء واحد، هو 
حريته���م يف كيل ال�ستائم للنظام، واملجاه���رة بذكر م�ساوئ رجالته، 
وف�ساد احزابه، هذه احلرية التي مل تتح لنا ل يف �سنوات حكم  نظام 
�س���دام ح�س���ني، ول يف �سنوات حكم م���ا بعده، وق���د ت�ساوينا جميعًا 

باخليبة وذهاب المال والمنيات.

نظرية الأوتار والكهنوت الآيديولوجي 
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اأحب ر�ؤية الفو�شى التي ترتكها مواد الر�شم املرتاكمة فوق بع�شها يف املر�شم، 
االأط���ارات املتناث���رة هنا �هناك، اللوح���ات الكثرية غري املكتمل���ة، علب االألوان 
املرمية د�ن عناية على االأر�شية، لكني رغم ذلك اأرتب املر�شم مرة يف االأ�شبوع، 
كي اأمتكن م���ن احلركة ب�شهولة �التنقل بني كر�شيني، اال�ل قرب م�شند الر�شم، 
�ه���و يتيُح يل م���ن خال عجات���ه، التحرك ب�شهول���ة �املي���ان بج�شدي �يدي 
نح���و باليت االألوان، �بذلك اأح�شل على املر�نة التي اأحتاجها لو�شع اخلطوط 
�االألوان على �شطح اللوحة، �الكر�شي الثاين اأكرب قليًا �هو ي�شتقر يف زا�ية 
بعيدة عن م�شند الر�شم، �هناك اجل�س ب�شع مرات يف اليوم �اأنا اأنظر من بعيد 
ل، اأ� التفكري  اىل اللوح���ة التي اأعمل عليها، الأرى االأماكن التي �شتحذف اأ� ُتَعدَّ
بالتفا�شي���ل الت���ي ميكن اأن ت�شاف ا� تتغري. �امل�شاف���ة التي بني الكر�شيني هي 
الزم���ن الذي اتخذه لتغيري م�شار اللوح���ة اأ� االنعطاف بها �ا�شافة �شكل جديد 

اأ� تعديل م�شاحة لونية معينة. 
هناك كلمة �شائعة تقول )لي�س كل ما يلمع ذهبًا( لكني يف الر�شم اأفكر عك�س هذه 
املقول���ة، الأن كل �شيء عندي له قيمة، ب���ل كل االأ�شياء ميكن اأن تتحول اىل ذهب 
ل���و ا�شتثمرناه���ا ب�شكل منا�ش���ب اأ� �شلطنا عليها ال�شوء بطريق���ة مائمة، حتى 
اال�شي���اء ال�شغ���رية ميكنها اأن تقوم بهذا الغر�س، ل���ذا اأحا�ل ان اأ�ظف �اأر�شم 
يف لوحات���ي اأي �ش���يء حتى �ان كان عاب���رًا اأ� �شغريًا، اأ� حت���ى مهمًا. فحني 
اأمن���ح اال�شي���اء ال�شغرية قيم���ة جمالية من خ���ال التقنية �اللون، فه���ذا اأف�شل 
م���ن التعكز على موا�شيع كب���رية قد ُت�شغل الب�شر اأكرث م���ن معاجلات �تقنيات 
الر�ش���م ذاته���ا، �التي هي اأ�شا����س االأبداع. حني اأدخل املر�ش���م �اأنغم�س بالعمل 
اأ�شبح جزًء من املكان �ماب�شي تغد�ا جزًء من باليت الر�شم، الأين عند تنظيف 
الفر�ش���اة اأ� تقلي���ل بع�س االألوان املحملة بها )ل�ش���ر�رات تقنية( غالبًا ما اأقوم 
مب�شحها ب�شكل تلقائي بال�شر�ال اأ� القمي�س، الأن نظري يف تلك اللحظة يكون 
مثبت���ًا على اللوح���ة �ال ميكنني النظر خلرق���ة التنظيف التي تت���دىل من م�شند 

الر�شم. 
 بكل االأحوال، اأحا�ل كر�شام اإكمال اخلطوات التي قام بها الفنانون ال�شابقون، 
لكن بطريقتي ال�شخ�شية، كما فعلوا هم متامًا مع �شابقيهم، �ت�شابه املو�شوعات 
بينن���ا )كلنا( لي�س ذات اأهمية، بل هو مبثابة ع���ذرًا جماليًا يحا�ل كل ر�شام من 
خال���ه الو�شول ِلَلم�َشته ال�شخ�شي���ة التي متنح العمل الفني قيم���ة �تفردًا. لذا 
بداًل من اإن�شغايل باملو�شوع، اأعري انتباهي دائمًا للطبيعة �ما متنحني اإياه من 
جم���ال �تناغم���ات �ما حتمله من عاقات بني اال�ش���كال �االألوان، بني تقاطعات 
احلج���وم �اإ�شتقراره���ا، ب���ني ه���ذا امليان �تل���ك اال�شتقام���ة. اأنظ���ُر بتمعن اىل 
التفا�شيل، الأتاأكد كل مرة باأن ال �شيء عابر، ال يف الطبيعة �ال يف احلياة، �كل 

�شيء له د�ره �تاأثريه �حكايته التي علينا �شماعها. 
لتحقي���ق النج���اح �الو�شول اىل نتائج جيدة يف عمل���ي كر�شام، يجب اأن يكون 
هن���اك منهاجًا ثابتًا �تخطيطًا جي���دًا للوقت، �بد�ن ذلك �شتتبعرث اال�شياء التي 
عليَّ اجنازها ��شترتاكم التفا�شيل، فالوقت هو اال�شا�س �هو القيمة احلقيقية 
التي تو�شلني ملا اأريد اجنازه. الوقت هو املخترب �هو الدر�س، �اأ�شا�س تطور 
التجربة، ثم عليَّ اأن اأ�شع يف االعتبار �شاعات الف�شل �املحا�الت غري املجدية، 
�اأمن���ح عن طي���ب خاطر جزء من �قتي ملحا�الت جتري���ب العديد من التقنيات، 
ف���ا النظريات �ال االفكار املجردة ه���و ما يقودين اىل النجاح، بل من يفعل ذلك 
ه���و التجريب �املحا�الت الت���ي ال تتوقف. �االأمر ي�شبه الوق���ت الذي يخ�شره 
االأ�ش���د يف حم���ا�الت ال�شيد الت���ي ال ينجح �شوى ع���دد حمد�د منه���ا، لكن هذا 
العدد يكفيه للبقاء حيًا. لذا ميكنني القول بكل ثقة، اأن ثمانني باملئة من لوحاتي 
توقف���ت معها يف منت�ش���ف الطري���ق، الأين مل اأ�شتطع امل�شي معه���ا اكرث حينها، 
�حني اأعود اليها جمددًا بعد �قت طويل ن�شبيًا، بحثًا عن احللول التقنية، اأ�شل 
يف م���رات كث���رية معه���ا اىل نتيجة متو�شطة، ث���م اجاهد معها اأك���رث حتى تكون 

النتيجة النهائية مقنعة بالن�شبة يل. 
لي�ش���ت هن���اك ��شفة جاه���زة للر�شم، ب���ل العمل �املثاب���رة هو اال�شا����س، كذلك 
احل�شا�شية �اخلربة يف التو�شل اىل التناغمات �التدرجات املنا�شبة �التكون 
اجلي���د �اخلطوط �االلوان الت���ي تعك�س عاطفة من نوع م���ا. يف النهاية، مهما 
قطع���ت من خط���وات، يبقى اخلط���اأ هو ا�شا�س النج���اح بالن�شب���ة يل، بعيدًا عن 

الثوابت �النظريات اجلاهزة.

اأحاول كر�سام اإكمال الخطوات التي قام بها 
الفنانون ال�سابقون، لكن بطريقتي ال�سخ�سية، 

كما فعلوا هم تمامًا مع �سابقيهم، وت�سابه 
المو�سوعات بيننا )كلنا( لي�ش ذات اأهمية،

د. �سالح مهدي حميد

جمال العّتابي

���ت امل�شرحية عل���ى خ�شبة م�شرح كلية   ُعِر�شَ
الفنون اجلميلة ابتداء من االأ�ل من حزيران 
�االي���ام التالي���ة. الق���ت امل�شرحي���ة اعجاب���ا 
�تثمينا كبريين؛ الأنه لي�س غريبا اأن يجتهد 
ي  حممد ح�ش���ني حبيب يف البح���ث �التق�شّ
عن ن�شو����س عاملية �عربي���ة �حملية ُيبِدع 
ق�شاي���ا  ملعاجل���ة  �تطويعه���ا  توظيفه���ا  يف 
اجتماعية ��شيا�شية �ان�شانية ُتعد مف�شلية 
يف الع���راق املعا�شر. ُيع���د اختيار م�شرحية 
)الرادي���و( ق���رارا  ذكي���ا �هادف���ا  يف  الوقت 
ال���ذي ي�شه���د فيه العراق ح���اال ال يختلف عن 
اأحوال نيجرييا اأّبان الفرتة التي كتب �يوا 
عمله من �ش���وء االدارة، �الف�شاد امل�شت�شري 
يف جميع مفا�شل العمل، �تداعي اأغلب )ان 
مل يك���ن جميع( القيم االأخاقي���ة �االن�شانية 
ب�شبب اخفاقات ال�شلطة يف التعاطي بحكمة 

��طنية مع ق�شايا املواطن.
 اأفل���ح حبي���ب يف تطبي���ق اختي���ار التقنيات 
�العنا�شر االخراجية يف جت�شيد مو�شوعة 
العر����س. كان الرك���ون اىل التكثيف �الرمز 
�االيح���اء، �اىل براع���ة التعامل م���ع اأد�ات 
االخ���راج طمع���ا يف حتقيق ما ه���و "ممتع" 
الناق���د االنكلي���زي  اآراء  ���ر" )�ف���ق  �"ُمب�شّ
الدكت���ور �شموئي���ل جون�ش���ون يف مقدمت���ه 
النقدي���ة ع���ن اعم���ال �لي���م �شك�شب���ري  عل���ى 
اعتب���ار اأّن �ظيف���ة امل�ش���رح ه���ي "االمتاع" 
تلكم���ا  اىل   الرك���ون  كان  �"التب�ش���ري".(، 
اث���راء  يف  �موؤث���را  ناجع���ا  املمار�شت���ني 
العر�س امل�شرحي  بعنا�شر امتاع �ت�شويق 
�ا�شحتني، ناهيك عن التوظيف الرائع حقا 
لعنا�ش���ر ال�ش���وء ال���ذي �شمل حت���ى ار�شية 
اخل�شب���ة: لق���د طغ���ى االظ���ام عل���ى خ�شب���ة 
امل�ش���رح اأغلب زم���ن العر�س، �لع���ّل الداللة 
�ا�شح���ة ج���دا يف من���ح الف�ش���اء امل�شرحي 
تعزي���ز  يف  ي�شه���م  قامت���ا  حميط���ا  باأكمل���ه 
توظي���ف عنا�شر الديك���ور الب�شيط لتج�شيد 

املو�شوعة.
املخ���رج  حبي���ب  ح�ش���ني  حمم���د  كان  اذا   
جمته���دا يف توظي���ف ما يخ���دم معاجلته من 
املدار�س امل�شرحية )�ش���واء اأكانت الربختية 
يف  ي�شتدع���ي  اأم���ر  �ه���و  الامعق���ول(،  اأم 
ذاكرتي عر�شه )اخراجا( مل�شرحية )هاملت( 

ع���ام 2008، �"تغريب���ه" للعر����س بطريقة 
اأمتع���ت طلبتي الذين كان���وا يدر�شون االأدب 
امل�شرحي احلديث بع���د اأن در�شوا �شك�شبري 
م���ن قب���ل يف  ق�ش���م اللغ���ة االنكليزي���ة اآنذاك 
�افادته���م كثريا؛ فهو اأي�ش���ا ممثا م�شرحيا 
مبدع���ا يتمت���ع مبر�ن���ة حركة عل���ى امل�شرح 
مبه���رة حقا؛ �هي تعي���د اىل االأذهان مر�نة 
الفن���ان الرائ���د الفقي���د �شامي عب���د احلميد، 
الذي اهدى حبيب لر�حه �ذكراه هذا العمل 
ح���ني ُافتت���ح العر����س بالق���ول اأن م�شرحية 
)الرادي���و( تقدم  �ف���اًء  اىل "]ا�شتاذه[ اأبدا: 

�شامي عبد  احلميد".
 لق���د �ش���ّكل املمث���ل امل�شرح���ي حمم���د ح�شني 
ثنائي���ا  عبا����س  اأحم���د  الفن���ان  م���ع  حبي���ب 
متناغم���ا يف ايق���اع احلرك���ة �ال�شوت. كان 
الفنان���ان يتح���ركان بتلقائية جميل���ة التاأثري 
�االيق���اع، اىل درج���ة اأنن���ي )ال���ذي يع���رف 
حبي���ب عن كثب( ُذهلُت م���ن ال�شخ�شية التي 
ا�شاهده���ا يف العر����س: لق���د اأقن���ع الرجان 
جمي���ع امل�شاهدي���ن ب���االأداء ال���ذي يدعو اىل 
التقدي���ر  �االعت���زاز. �لعّل م���ا ا�شتخل�شته 
م���ن حفيدت���ي  ذات الع�ش���ر �شن���وات الت���ي 
رافقتن���ي مل�شاه���دة العر�س م���ا يوؤكد القدرة 
العالي���ة عل���ى التو�شي���ل متثي���ا �اخراجا. 
فعن���د انته���اء العر�س، توجه���ت ب�شوؤال اىل 
حفيدتي  ملعرفة مدى ما اأدرَكتُه من العر�س. 
نظ���رت ايّل حفيدت���ي ) كما لو اأنه���ا ت�شتنكر 
مثل هذا اال�شتفهام(، �قالت جملة خمت�شرة 
م���ن اأرب���ع كلم���ات فقط: "ه���ي ع���ن اأ��شاع 
الع���راق." ادركُت حينه���ا اأّن الفنان املبدع قد 
جن���ح بامتي���از يف اي�ش���ال خطاب���ه للمتلقي 

د�ن متييز ثقايف ا� فني .
 ا�شاف���ة اىل ذل���ك، يدع���و مث���ل ه���ذا النجاح 
�القدرات الفنية الرائعة لي�س اىل االعجاب 
ح�ش���ب، �امن���ا اىل  الفخ���ر ب���اأمل انح�ش���ار 
االهتم���ام بالن�شاط���ات امل�شرحي���ة �الفني���ة 
يف مدين���ة ال تزال اآث���ار "امل�شرح الر�ماين" 
ماثل���ة يف مدينة بابل االثاري���ة . ففي مدينة  
تزخ���ر بالقامات الفنية �االأدبية �الثقافية ال 
يوج���د �شوى م�شرح �اح���د مت اعادة تاأهيله 
يف كلية الفنون اجلميلة، �هو م�شرح يحيل 
االف���ادة من���ه ثقافي���ا  ب���ني �شرائ���ح املجتمع 

احللي )خارج املوؤ�ش�شة اجلامعية( حمد�دا  
ج���دا ب�شبب موقعه �شمن مبنى الكلية مما ال 
يجعله متاحا للن�شاط���ات امل�شرحية �الفنية 
االخ���رى، ناهي���ك ع���ن تراج���ع د�ر الكوادر 
الفنية )م���ن االأكادمييني( يف لع���ب اأد�ارهم 
الثقافي���ة املناطة بهم مهني���ا �اكادمييا حتت 
م�شوغات ال تبد� حقا مقبولة �لن تبتعد عن 
بع�س "خاف" ) �لي�س اختافا( قد يع�شف 
اأحيان���ا )بدرج���ات متفا�ت���ة( بوج���ه ر�شالة 
الفن���ان. كما اأّن القاعة الت���ي كانت تعود اىل 
نقاب���ة الفنان���ني يف باب���ل ه���ي االخ���رى ق���د 
خرجت عن اخلدم���ة منذ االحتال االأمريكي 
يف ع���ام 2003.  يقين���ا، انه الأم���ر حمزن اأن 
تتغا�ش���ى  م�شاريع اال�شتثم���ار اخلا�شة عن 
ان�ش���اء م�ش���ارح )الأ�شب���اب متع���ددة(، رمب���ا 
اأهمه���ا هو اخلوف من عدم جد�اها ب�شفتها 
ا�شتثم���ارا ميكن اأن ُي���دّر )اأرباح���ا مادية!(. 

من جه���ة اخرى، يلع���ب تراج���ع االعام عن 
الرت�ي���ج لن�شاط���ات الكلي���ة �النقابات ذات 
العاقة بالفنون اجلميلة كلها، يلعب د�را يف 
حتجيم م�شاحة اهتمام اجلمهور �ح�شوره 
مثل هذه الن�شاط���ات. اّن اقت�شار الن�شاطات 
امل�شرحية �الفني���ة بجمهور "نخبوي" ُيقّيد 
م�شاح���ة التاأثري �يح���ول د�ن  ��شوله اىل 
اك���رب �شريح���ة اجتماعية طمع���ا يف حت�شني 
الذائقة الثقافية �امل�شرحية �الفنية عموما، 
�يف ه���ذه اال�ق���ات الع�شيب���ة، عل���ى �ج���ه 

اخل�شو�س .
�عودا اىل حممد ح�شني حبيب �)الراديو(، 
م���ن االن�شاف جله���ود الفنان املب���دع حقا اأن 
نقول احلقائق ذات ال�شلة بن�شاطه الد�ؤ�ب. 
يفاج���ئ حبي���ب اجلمه���ور �الق���راء على حد 
�ش���واء ببحثه ع���ن كل ما ه���و جديد يف عامل 
الفن���ون �الدرا�شات امل�شرحية، �هي ح�شنة 

كب���رية حت�شب له حق���ا. كنُت اتاب���ع مقاالته 
ح���ول )امل�شرح الرقم���ي(، الذي يع���د جديدا 
عل���ى ال�شاح���ة امل�شرحي���ة العراقي���ة. اأتذكر 
قب���ل فرتة �جيزة، �بف�شل طر�حات الفنان 
حممد ح�شني حبيب ع���ن ا�شتغاالت  امل�شرح 
الرقمي، اهتديُت اىل ند�ة باللغة االنكليزية 
�امل�ش���رح:  )التعددي���ة  مو�ش���وع  تنا�ل���ت 
يف  �التطبي���ق(،  التعلي���م  �شرتاتيجي���ات 
حق���ل امل�ش���رح الرقم���ي �شارك فيه���ا مهتمون 
م���ن  الرقم���ي  امل�ش���رح  يف  �متخ�ش�ش���ون 
جامعات اأمريكية متعددة. اأحطت االأكادميي 
حمم���د ح�شني حبي���ب علما بالن���د�ة، �فعا 
ح�شر الرجل اأعماله���ا لكن ثمة حاجز خارج 
عن ارادته حال د�ن افادته ب�شكل كامل منها، 
�ه���و حاج���ز اللغة. اأغ���راين مت�ّش���ك حبيب 
باملو�شوع �حر�شه على تاأمني االنتفاع مما 
ج���اء فيها على ترجمة اأه���م ما جاء فيها. كان 
الفنان/االكادمي���ي حممد ح�شني حبيب على 
درج���ة عالية من االأمان���ة العلمية حيث اأ�شار 
ن�شا م���ا قمُت به عن���د تنا�ل���ه املو�شوع يف 
احدى ال�شحف املحلية: تلك هي حقا �شمات 
االكادمي���ي الفن���ان يف التعاطي م���ع عنا�شر 

البحث االأكادميي.     
م�شرحية )الرادي���و( �شرخة بوجه اخلراب، 
�كاأن امل�ش���رح كله يك���رر ابيات كني ت�شار�-
�ي���وا من احدى ق�شائ���ده الراف�شة لل�شمت 

بوجه الف�شاد �تداعي القيم :
�اف�ش���اد  االأر����س،/  ا�شتباح���ة  عن���د    "
هوا�ؤن���ا النقي ،/ �عندم���ا تختنق اجلدا�ل 

بالدن�س،/ �شيكون ال�شمت خيانة " 

ا�ستاذ االدب االجنليزي يف جامعة بابل

اأ�سوات ترف�ض ال�سمت في م�سرحية )الراديو(

 في حديث الإحدى االذاعات المحلية في ني�سان عام 2018، 
تطرقُت لمو�سوع كنُت والزلُت اعّده جوهريا في ن�سر 

الثقافة ودوره في تح�سين الذائقة الفنية عموما، والثقافة 
الم�سرحية على وجه الخ�سو�ش، مادامت محافظة بابل 

تزخر بعنا�سر ابداع ممتازة على �سعيدي التاأليف/االختيار 
و  التمثيل واالإخراج الرائعين. ا�ستذكرُت حديثي ال�سابق 

واأنا ا�ساهد العر�ش  الممتع  لم�سرحية )الراديو( التي  اّلفها 
الكاتب والنا�سط النرويجي  كين �سارو- ويوا، واأخرجها الفنان 

االكاديمي المجتهد الدكتور محمد  ح�سين حبيب، واأّدى 
االأدوار فيها اأحمد عبا�ش ومحمد ح�سين حبيب ومجموعة 

من الفنانين المقتدرين حقا. 

     

عنا�ش���ر بن���اء اللوح���ة االأ�شا�شي���ة املتمثل���ة ب) 
تل���ك  �ال�ش���وء(،  الظ���ل  املنظ���ور،  التكوي���ن، 
املفاهيم ماكنت الأ�شتذكره���ا، لوال اإن من اأيقظها 
من غفاتها، ه���و تاأمل هذا العمل الفني لوحده، 
لفن���ان ت�شكيل���ي مقي���م يف بل���دان الغ���رب، لي�س 
مهم���ًا اأن نعرف اإ�شم الفن���ان، لكن املهم اأن نعرف 
ان���ه قطع رحل���ة العم���ر كله���ا، موؤك���دًا ح�شوره 
الفن���ي احل���ي، متوا�شًا م���ع الر�شم، مب���ا توفَر 
له م���ن اإمكانات �مهارات عالي���ة، ليكون )اأ�شطة 
االإبداع���ي، م�ش���ى  ه���ذا احلق���ل  حم���رتف( يف 
بتجربت���ه �خربت���ه الت�شكيلي���ة، �شوط���ًا نال���ت 
اإهتم���ام النق���اد، �الدار�ش���ني املتخ�ش�ش���ني يف 
الت�شكي���ل. �بغ�س النظر ع���ن كل ماكتبه هوؤالء 
االأ�شدق���اء، �هو مو�ش���ع تقديرن���ا �اإعتزازنا ، 
مثلما هي جترب���ة الفنان �م�شريت���ه ال�شخ�شية 
الت���ي  االإبداعي���ة،  احلرك���ة  اإط���ار  يف  الفاعل���ة 
متيزت ببناء عاملها اخلا�س، الذي يحمل �شمات 

�شخ�شيت���ه الوا�شح���ة، �هي حتك���م ال�شلة بني 
لغ���ة مرّمزة، �اأخ���رى م�شه���ودة بخ�شو�شيتها، 
�مع ان النظرة العابرة الميكن اأن ت�شتق�شي كل 
اأبعاد اأعماله ، ف���اأن لوحة ما خارج هذا ال�شياق، 
ت�شتوقفن���ا، خللل بني���وي يف تكوينها، ي�شعب 
على امل�شاه���د العاب���ر اإكت�شافه، �ه���ي مفر��شة 
بعناية تامة، �ذكاء، عل���ى اأر�شية منظورًا اإليها 
بع���ني الر�ش���ام، ل���ذا يل���زم الناق���د مهم���ة، تفكيك 

اللوحة، �معاجلة االإ�شكاليات الواقعة فيها.
     اإن اأ�ىل امل�شلم���ات يف تنفي���ذ اللوح���ة، ه���ي 
مراع���اة ع���دم الف�شل ب���ني عنا�شره���ا االأ�شا�س، 
الأنها عنا�ش���ر متازمة مدر��ش���ة، �تاأملها بعني 
املتب�ش���ر، ال ع���ني الباحث ع���ن ت�شلي���ة، �شندرك 
�ج���ود اأك���رث م���ن خل���ل يف عنا�ش���ر اللوح���ة، 
يتمث���ل يف التكوين اأ�اًل، مبعنى غياب التوازن، 
�التناظ���ر بني كتلت���ي العمل ، ي�ش���ارًا، �ميينًا، 
فالر�ش���ام مل يوظ���ف طاقته الفني���ة املختزنة يف 
معاجلة الفراغ عل���ى اليمني، مبا يوازيه بالكتلة 
املزدحم���ة باالأ�شخا�س على الي�ش���ار، فهو االأقدر 
على االإباغ �املكا�شفة، �حتريك امل�شامني، مبا 
ميتلك���ه من مه���ارات �ر�ؤى، موؤهلة للتعبري عن 

ال�شكل بطريقة متوازنة �مقبولة.
     اخلل���ل الثاين يف اللوح���ة، هو املنظور الذي 
فق���د خا�شيته هنا، كان عل���ى الر�شام اأن يح�شب 
بدق���ة امل�شافات ب���ني القريب �البعي���د، �مراعاة 
القيا�ش���ات �االبع���اد، يف الوج���وه، الت���ي بدت 
للم�شاه���د بحج���م �اح���د، �يف غاي���ة التق���ارب، 
�ثم���ة ماحظ���ة تت�ش���ل مب�شه���د الوج���وه، انها 
كان���ت م�شتتة النظرات، كل �اح���دة منها تبحث 
ع���ن �ش���يء، يف اإجتاه خمتل���ف، ��ش���ارد، تاأخذ 
بع�شها احلرية، �بد�ن اإنفعال، �غالبًا ماتكون 

غري مفهومة.
اإن دق���ة العمل، �االإلتزام بعنا�ش���ره االأ�شا�شية، 
يف�ش���ران طبيع���ة التداب���ري الفني���ة، �مقا�شاتها 
ال�شحيح���ة، �بالت���ايل �جوده املوؤث���ر فينا، بل 
�ش���داه يف حوا�شن���ا �اآالتن���ا الب�شري���ة، انه���ا 
مغام���رة غ���ري ماأمون���ة، ت�ش���ع قوان���ني الر�ؤي���ة 
جانب���ًا، �تذه���ب نح���و خ���داع املتلق���ي، باأناق���ة 
)القهوائ���ي(،  �تدرجاته���ا،  الرتابي���ة  االأل���وان 
يف خلفي���ة اللوح���ة الت���ي تنتم���ي اإىل املدر�ش���ة 
الكا�شيكي���ة، اأ� م���ا تعرف مبدر�ش���ة فلورن�شا، 
الت���ي تع���ود اإىل خم�ش���ة ق���ر�ن خل���ت، الأل���وان 
ه���ذه الفرتة ق���درة على ان ت�شح���ر املتلقي، د�ن 
اإنتب���اه من الر�ش���ام اإىل ان ماب�س �شخو�شه، ال 
تنتمي اإىل ذاك الع�شر، امنا هي ماب�س ع�شرنا 

احلايل.

، �حي���ال ه���ذه املوؤ�ش���رات، اإ�شتوقفن���ا االإرتباك 
االأخ���رى  االإ�شكالي���ة  اأ�  اللوح���ة،  يف  الثال���ث 
املتمثلة مب�شدر ال�ش���وء، فاملتاأمل للبيت البعيد 
يف اأفق اللوحة، ي���درك ان امل�شدر قادم من جهة 
الي�شار، اال ان �اق���ع اللوحة م�شمم على خاف 
ه���ذا االإفرتا����س، فاإختل���ف ال�ش���وء ب���ني كتل���ة 
�اأخ���رى د�ن عناي���ة بامل�ش���در، �ش���ورة الغزال 
تعطي اإنطباعًا حلالة الت�شتت التي مل يلتفت لها 

الفنان كما يبد�،
   اإن الر�شم كما يقول الفنان الت�شكيلي الفرن�شي 
)اأدغار ديكا 1834-1917(، لي�س اإثبات ال�شكل، 
ب���ل ه���و الكيفية الت���ي نرى به���ا ال�ش���كل، �على 
ه���ذا االأ�شا�س، مل ي�ش���ع الفن���ان يف االإعتبار اأن 
يعال���ج الت���وازن القلق، يف اللوح���ة، على الرغم 
م���ن اإ�شتعانت���ه بجه���از الفانو����س يف التكب���ري، 

�ا�شتخ���دام الك���والج حلركت���ني خمتلفت���ني يف 
لقطة الرجل �هو ي�شكب املاء، �نف�شه �اقفًا اإىل 
اأق�شى الي�شار، ان املاآخذ ال�شلبية على اإ�شتخدام 
ه���ذه الو�شيل���ة، يف تكبري ال�ش���ورة، تاأتي حني 
يغيب االإيق���اع املنظم بني احلالت���ني، يف اللون، 
�الو�شوح، �احلرك���ة، �الظل �النور، �اخلط 
�الكتلة ل���ذا تاأتي النتائج رهن تقييمات متعددة 
�متباين���ة. �غالب���ًا مايق���ع الفن���ان يف اأخط���اء، 

ب�شبب االإ�شتخدام غري املوفق للفانو�س.
م���ن  ع���ددًا  �شتث���ري  الق���راءة  ه���ذه  ان  اأح�ش���ب 
الت�شا�ؤالت، لدى الكثري م���ن القّراء، �باالأخ�س 
عند  الفنانني الت�شكيليني، ��شيقف البع�س منهم 
بال�شد من االآراء املطر�حة، �رمبا ي�شعب على 
البع�س االآخر قب���ول �جهات النظر الواردة يف 
التقييم، �على االأغلب �شتكون الت�شا�ؤالت حول 
حرية الفنان يف العمل، �اإختيار ا�شلوبه، �حّقه 
يف العي�س، ��شتذهب االإعرتا�شات بعيدًا نحو: 
األي�س من حق الفنان تطمني حاجاته االإن�شانية؟ 
�اأكرث م���ن ذلك، األي�س ه���ذا الر�شام)اأ�شرف( من 

ا�ؤلئك مز�ري االعمال الفنية، �مهربيها؟
ل���ذا �شاأختزل االإجاب���ات، معكم اأيه���ا االأ�شدقاء، 
الأقول : نعم! من ح���ق الفنان اأن يعي�س، �ياأكل، 
�ي�شرب، �يجد له ماأ�ى يليق به لينتج، �يبدع 

بحرية �رفاهية.
   لك���ن حني يفقد العمل الفن���ي مهمته االإبداعية، 
الطاب���ع  عليه���ا  يغل���ب  باإجتاه���ات  �يندف���ع 
)التجاري(، �قتئٍذ ترتاج���ع القيم اجلمالية اإىل 
ال���وراء، �يتح���ول الفن���ان اإىل اأداة ت�شه���م يف 
التل���وث الب�شري، �مهمة الر�ش���ام لي�شت هكذا، 
انه را�ش���د اأن�ش���اق، �رموز، �ر�ش���ام تكوينات 
مث���رية �مقلق���ة، مبخيل���ة �ا�شعة الح���د�د لها، 

�بلغ���ة لونية �شاطعة. �نح�ش���ب كذلك ان العمل 
اأف���كار  اأن يك���ون متطابق���ًا م���ع  الفن���ي ينبغ���ي 
الر�شام، ��شدقه الفني، �حواراته �تاأماته مع 

الذات �اللون.
رمبا يف �ش���ورة اأ� لوحة، اأ� معر�س ت�شكيلي، 
م�شاهد تريق دفقًا من االأنوار �اجلمال، كما فعل 
املو�شيق���ار الر��شي)مودي�ش���ت مو�شورج�شكي 
املو�شيقي���ني  اأح���د  يع���ّد  1839-1881(،ال���ذي 
اأعم���ال  لدي���ه  اأث���ارت  اإذ  املجددي���ن،  اخلم�ش���ة 
�شديق���ه الت�شكيلي �املعماري الر��شي )فيكتور 
هارمتان 1834 - 1873(،يف معر�س اإ�شتعادي 
لر�شومات���ه، جمل���ة م���ن االأحا�شي����س �االأف���كار، 
فاأّل���ف عم���ًا �شمفونيًا م���ن خم�شة ع�ش���ر حركة، 
متثل كل �احدة منه���ا، خا�شة لتاأمله يف لوحة 
م���ن اللوحات، فكانت املو�شيقى مذهلة بتوازيها 
مع لوح���ات هارمتان، �بنفحة من ر�ح ع�شره، 
�م���ن اأك���رث اأعمال���ه االإبداعية عر�ش���ًا، �اأجملها 
�اأنقاه���ا، لذا ي�شتحق اأن نطلق عليه لقب )ملّون 

النغمات(.
ان م�شوؤ�لية فنية �ثقافية تواجهنا، يف تاأ�شيل 
املحت���وى  نح���و  �االإجت���اه  اجل���ادة،  االأعم���ال 
العمي���ق، يف العمل االإبداع���ي، �املعا�دة احلرة 
لقي���م اجلم���ال، ه���ذا البحث ه���و �شاغ���ل املبدع، 
��ش���ّره اخلف���ي ال���ذي يواجه ب���ه الع���امل، �هو 
م���ور�ا  )اأندري���ه  الفرن�ش���ي  الكات���ب  مايدع���و 
مل���اذا جنّم���ل   : الت�ش���ا�ؤل  اإىل   )1967  -  1885
املن���ازل  �املباين، م���ادام يكفينا منه���ا اأن تكون 
ملج���اأً اأ��شقفًا؟ ، ليكون جوابه���ا تف�شريًا ملوقف 
االإن�شان من الفنون اإجم���ااًل، �هي ذات االأ�شئلة 
الت���ي ترت�ش���م يف ذهن املتلق���ي، فتاأخذه احلرية 

يف االإجابة عنها اأ� تف�شريها.

قراءة تحليلية في لوحة ت�سكيلية



متابعة املدى 
تويف يف العا�ص���مة الربيطاني���ة، ام�س االحد، 
ال�ص���اعر �ص���عدي يو�ص���ف عن عمر يناهز ال�87 
عام���ا، وبع���د معان���اة م���ع مر����س ع�ص���ال يف 
يو�ص���ف  �صع���دي  ويع���د  االأخ���رة.  �صنوات���ه 
اأح���د كب���ار ال�صع���راء يف الع���امل العربي خالل 
العق���ود اخلم�س املا�صية واأحد اأبرز االأ�صوات 
ال�صعري���ة يف ع���امل ال�صعر من حي���ث التجربة 
ال�صعري���ة وغ���زارة االإنت���اج. وينتم���ي �صعدي 
يو�ص���ف اإىل موج���ة ال�صع���راء العراقيني التي 
ب���رزت يف اأوا�ص���ط الق���رن املا�ص���ي، وج���اءت 
مبا�صرة بعد جي���ل رواد ما عرف بال�صعر احلر 
اأو التفعيل���ة، ال���ذي اأطل���ق عل���ى رواد حتديث 
الق�صيدة العربية من اأمثال نازك املالئكة وبدر 
�صاك���ر ال�صياب وبلند احلي���دري وعبد الوهاب 
البيات���ي، و�صم هذا اجلي���ل اإىل جانب �صعدي 
يو�ص���ف، ال�صعراء حمم���ود الربي���كان ومظفر 

الن���واب واآخرين.  تعر�س �صعدي يو�صف مثل 
كثر من الكتاب وال�صع���راء العراقيني لل�صجن 
ب�صبب مواقفه ال�صيا�صية وا�صطر اإىل الهجرة 
من بلده ليعي�س يف املنايف والغربة. مل يخرج 
�صع���دي يف حل���ه وترحال���ه ع���ن م�ص���ار معظم 
ال�صعراء العراقيني الكبار، اأمثال: حممد مهدي 
اجلواه���ري، بدر �صاكر ال�صي���اب، عبد الوهاب 
البيات���ي، ن���ازك املالئك���ة، ياأ�صره���م املنف���ى ثم 
يرتكه���م معلقني ب�صباكه حت���ى املوت، وي�صبح 
الوط���ن لديهم م�صدرًا �صعري���ًا وذكريات تزهر 
ق�صائد ون�صو�صًا. وتناق�س ن�صو�س �صعدي 
يو�صف ال�صعرية امل�صبع���ة بالرمزية وال�صل�صة 
مث���ل االأح���داث اليومي���ة التي منر به���ا وحتى 
الرتيب���ة والهادئة، مواقف���ه ال�صيا�صية احلادة، 
التي دخل ب�صببها يف معارك عنيفة و�صجاالت 
فكرية واأولها مع رفاق دربه القدماء. و�صعدي 
يو�ص���ف من مواليد ع���ام 1934، يف بلدة "اأبي 

الع���راق،  اخل�صي���ب" بالب�ص���رة يف جنوب���ي 
اأكم���ل درا�صته الثانوي���ة يف الب�صرة. وح�صل 
عل���ى اإجازة يف اآداب اللغ���ة العربية وعمل يف 

التدري����س وال�صحاف���ة الثقافي���ة، "وتنّقل بني 
بل���دان �صّت���ى، عربية وغربي���ة، �صه���د حروبًا، 
وحروبًا اأهلية". نال جائزة �صلطان العوي�س، 
واجلائزة االيطالية العاملية، وجائزة )كافايف( 

من اجلمعية الهّلينية.
ويف العام 2005 نال جائزة فرونيا االإيطالية 
الأف�صل موؤل���ٍف اأجنبّي. ويقيم ال�صاعر منذ عام 

1999 يف بريطانيا.
غزارة اإنتاج �صعدي يو�صف تكاد تكون فريدة، 
فقد بل���غ عدد دواوين���ه ال�صعرية الت���ي ن�صرها 
حتى االآن 43 ديوانًا على مدار ما يقارب �صبعة 
عق���ود من الزم���ن، كان اأوله���ا "القر�صان" عام 
1952 واآخره���ا "يف ال���رباري حي���ث الربق" 
ع���ام 2010 م���رورًا ب�"االأخ�ص���ر ب���ن يو�ص���ف 
وم�صاغله" و"ال�صيوعّي االأخر يدخل اجلّنة"، 
كما ن�صر ع�صرة كتب �صمت تراجم الأ�صعار كبار 
ال�صعراء العامليني، اأمثال والت ويتمان ولوركا 

وكافايف وياني����س ريت�صو�س، كما ترجم نحو 
12 رواي���ة لكب���ار الروائي���ني االأجان���ب مث���ل 
النيجري وويل �صوين���كا واالإنكليزي جورج 

اأورويل والياباين كينزابورو اأوي.
وكت���ب �صع���دي يو�ص���ف رواي���ة حت���ت عنوان 
يف  "عندن���ا  وم�صرحي���ة  الدائ���رة"  "مثل���ث 
االأع���ايل" وجمموعة ق�ص�صية ق�صرة بعنوان 
"نافذة يف املنزل املغربي" اإ�صافة اىل عدد من 
اليومي���ات والن�صو����س ال�صيا�صي���ة واالأدبي���ة 
مث���ل "يومي���ات االأذى" و "يومي���ات م���ا بع���د 
االأذى". وم���ا يوؤ�ص���ف ل���ه ان ال�صاع���ر �صع���دي 
يو�ص���ف حتول يف �صنواته االخرة من ال�صعر 
اىل املواقف ال�صيا�صي���ة املتناق�صة، والكتابات 
الت���ي كان ي�صت���م بها اق���رب النا����س اليه، ولغة 
التخوي���ن الت���ي ظل يطلقه���ا على م���ن يختلف 
معهم، حت���ى ان الق���راء مل يوع���دوا ينتظرون 

منه �صعرا يعيدهم اىل بداياته وتاألقه.  

عامر م�ؤيد 
اقي���م املعر�س الت�صكيلي للفنان���ات العراقيات 
ال���ذي نظمت���ه جمعي���ة الفنان���ني الت�صكيليني، 
برفق���ة الفن���ان الرائ���د �صع���د الطائ���ي. وحمل 
املعر�س ال�صنوي عنوان )ت�صكيليات عراقيات 
لع���ام 2021( حيث �صارك���ت يف املعر�س اأكرث 
م���ن 70 فنانة ب���ني الر�صم والنح���ت واخلزف 
واال�صالي���ب  الفني���ة  التج���ارب  ومبختل���ف 
واخلام���ات، كم���ا �صه���د ح�ص���ورًا جماهري���ًا 
م���ن الفنان���ني واالإعالمي���ني ومتذوق���ي الف���ن 
الت�صكيل���ي. وكيل الوزراة عم���اد جا�صم الذي  

افتتح املعر�س اكد يف ت�صريح ملوقع الوزارة 
ن���رى ه���ذا اجلمال  اأن  "م���ن دواع���ي فخرن���ا 
الفني باأنامل العراقي���ات وقد حققن اجنازات 
مهم���ة، حي���ث حم���ل بع����س االأعم���ال مالم���ح 
فيم���ا ترجم���ت  الل���وين،  التجدي���د والتف���وق 
الكثر م���ن اللوحات العم���ق الفكري بدالالتها 
املتنوعة". وا�صاف "نح���ن يف وزارة الثقافة 
نبارك جلمعية الت�صكيلي���ني هذا الن�صاط بهذه 
اال�صمام���ة م���ن اأعم���ال حتاكي الوج���ع، لكنها 
ت�صعفن���ا باالأم���ل، اإنَّ االب���داع الن�صوي بخر، 
ويتج���اوز اأعمااًل ت�صكيليًة عربي���ًة، يف املعنى 

والعمق والتناول واالبتكار يف االفكار".
وا�صار اىل "اأهمية دور املوؤ�ص�صات احلكومية 
يف و�صع برنام���ٍج لت�صجيع الت�صكيل العراقي 
ع���رب اقتن���اء االأعم���ال، وعر�صها عل���ى جدران 

املوؤ�ص�صات لت�صيء املواقع، وتنبه املتلقي اىل 
اأنَّ الفن العراقي م���ازال بخر ويوؤكد امتداده 
احل�صاري". الفنان���ة الت�صكيلية نور عبد علي 

قالت يف حديثها ل�)املدى( ان معر�س الفنانات 
الت�صكيليات يقام برعاي���ة جمعية الت�صكيليني 
التي تق���دم لنا الكث���ر من الدع���م والرعاية". 

كان  "املعر����س  ان  اىل  عل���ي  عب���د  وا�ص���ارت 
�صيق���ام يف ي���وم امل���راأة العاملي ولك���ن ب�صبب 

جائحة كورونا مت تاأجيله اىل هذا ال�صهر".
وذك���رت ان "املعر����س مه���م ج���دا وفي���ه دع���م 
للت�صكيلية العراقية ال�صيما وان املعر�س �صهد 

م�صاركات ت�صكيليات عديدات فيه".
وبينت انها "�صاركت بلوح���ة لراق�صة بالية"، 
مبين���ة ان "ال�صبب يف ذلك يعود العطاء انوثة 
طاغية يف اللوح���ة خا�صة وان راق�صة البالية 
ت�صتهويني منذ ال�صغر بالرغم من ان ذلك لي�س 
تخ�ص�صي". وتابعت عبد علي انها تر�صم "يف 
جميع املو�صوعات لكن هذه املرة اأردت العمل 
على راق�صة الباليه التي تنرث الفرح واجلمال 
اثن���اء رق�صها". من جانبها ذكرت الفنانة �صمر 
الدباغ وه���ي فنانة ت�صكيلية اي�ص���ا وم�صاركة 

ان  ل�)امل���دى(  حديثه���ا  اثن���اء  املعر����س  يف 
م�صاركتها كانت "بعمل واحد عبارة عن لوحة 

من اكريلك على كانف�س 100×120".
وا�صافت ان "لوحتها تتحدث عن �صن املراهقة 
او م���ا دون ذلك وامكانية �صرق���ة حلم الطفولة 
والطموح والدرا�صة ب�صبب قرار من االهل اأو 
ب�صبب ظرف معني يفر�س على الطفلة الزواج 
املبك���ر او ترك الدرا�صة او العم���ل يف ال�صارع 
حي���ث حمل العم���ل عنوان )اح���الم مطوية(". 
وذك���رت الدب���اغ ان "امل�صاركة بهك���ذا معر�س 
مهم���ة ج���دا للتعبر عن ذات الفن���ان او احيانا 
ط���رح م�صاألة مهمة تخ����س املجتمع او ت�صليط 
ال�ص���وء عليها. ونحن دورنا ب�صيط يف املجال 
الفن���ي لكن له ا�صداء يف حرك���ة الفكر الثقايف 

اخلا�س والعام".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص����در عن دار املدى كتاب "ن�صاء عراقيات" للدكتورة الهاي 
عب����د احل�ص����ني، موؤلف����ة الكت����اب تعد م����ن اأب����رز االأكادمييني 
والباحث����ني يف جم����ال علم االجتم����اع �صدر له����ا العديد من 
الدرا�ص����ات والكت����ب، يف مقدمة الكتاب تخربن����ا املوؤلفة اأن 
ه����ذا الكت����اب "جمعت في����ه ما اأجنزت����ه من درا�ص����ات علمية 
نظري����ة وميدانية من وجهة نظ����ر �صو�صيولوجية لت�صليط 
ال�ص����وء عل����ى اجلوان����ب املتع����ددة م����ن حي����اة الن�ص����اء يف 
الع����راق. بداأت����ه مبراجع����ة نظري����ة علمي����ة الأهم م����ا اأ�ص�س 
ملي����دان درا�ص����ات الن�صاء. تاله تق����دمي ت�صور نظري حول 
م����ا ا�صطل����ح علي����ه بالروؤي����ة الدولي����ة والروؤي����ة العربي����ة 
ملو�صوعة اجلندر. وقدمت بعد ذلك مناق�صة يف االإ�صكالية 

التي تواجهها املنظمات الن�صائية العربية عمومًا".

قبل يومني تذكر العامل الزعيم 
االأفريقي نيل�صون مانديال 

مبنا�صبة مرور �صبعة وخم�صني 
عامًا على �صدور احلكم عليه 

بال�صجن مدى احلياة، الزعيم 
وال�صيا�صي واملنا�صل واملت�صامح 

الذي حتول  بف�صل مواقفه اإىل 
مرايا تعك�س لنا �صورة عفوية  
للتحوالت الكربى التي حتدث 

من حولنا، ال تزال �صورته وهو 
يبت�صم ت�صرق االأ�صواء من �صور 

معظم زعماء العامل، وال تزال 
جنوب اأفريقيا تتذكر زعيمها 

الذي اأ�صبح يف حلظة مهمة من 
تاريخ بالده زعيمًا تاريخيًا، 
يكفي ا�صمه فقط  ليطمئن كل 

جنوب اأفريقيا بكل األوانهم 
واأطيافهم وقومياتهم.

�صحر مانديال العامل بتوا�صعه، 
وبعفوه الدائم وبابت�صامته 

ال�صمحة ، عندما ذات يوم، ويف 
هدوء، اأن ينهي �صلطة الرجل 
االأبي�س على بالده ال�صمراء ، 

وقبل اأن ي�صحر مانديال روؤ�صاء 
وملوك العامل كان قد �صحر 

�صجانيه البي�س الذين ظلوا 
خالل �صنوات �صجنه الطويلة 

يهربون له القهوة وال�صاي 
والطعام اخلا�س بهم.

من منا يتذكر اليوم ا�صم الرجل 
الذي قرر اأن يودع مانديال 

ال�صجن،  لقد ظل لوحده 
احلا�صر الوحيد يف ال�صلطة 

وخارجها، �صجينًا وحرًا، ميالأ 
املدن الكربى ب�صلوكه  العفوي. 

يبدو احلديث عن مانديال هذه 
االأيام اأ�صبه باحلديث عن حلم 
عا�صه رجل يف زنزانة �صيقة 

وحني اأطلق �صراحه عمل 
جاهدًا على املحافظة على بلد 

متما�صك بكل األوانه، كان االأمر 
يف البداية اأ�صبه بامل�صتحيل، 
فالكل ي�صحذ �صكاكينه، والكل 

يتهياأ حلرب االنتقام، وكان 
اأمام العجوز الذي خرج منهكًا 
من املعتقل خياران، االأول اأن 

يبداأ حرب االنتقام �صد البي�س 
الذين عذبوه الأكرث من ربع 

قرن، وحكموا مواطنيه االأفارقة 
بقوانني ت�صاويهم باحليوانات، 
واخليار الثاين اأن يحافظ على 

اأمن و�صالمة البالد وروحها، 
فاختار الطريق الثاين وهو اأن 
ال يلغي مواطنة البي�س الذين 

ا�صتقروا يف هذا البلد منذ اأكرث 
من ثالثمائة عام اإىل جانب 

ال�صكان االأ�صليني ليفاجئ العامل 
ب�صيا�صة اليد املمدودة، وعقاب 
املخطئني مبحاكمات االعرتاف 

العلنية لتطهر النف�س بدياًل عن 
االنتقام والقتل، وحني اأكمل 
واليته االأوىل يف احلكم عام 

1999 قرر اأن  ال يرت�صح لدورة 
ثانية، وذهب ليتقاعد، يطوف 
البالد لُيطمئن جميع مواطنيه 

قائاًل "اإذا كان املا�صي البغي�س 
لكم، فليكن امل�صتقبل الهانئ لكم 

ولنا. تعالوا نعمل معًا، �صودًا 
وبي�صًا، من اأجل اأر�س واحدة 

واإن�صان واحد".
لعل التجربة ال�صيا�صية لزعيم 

جنوب اإفريقيا نيل�صون مانديال 
ت�صتحق من كل ال�صا�صة يف 

العامل واأولهم حديثو التجربة 
يف العراق اأن يطالعوها، 

فالرجل الذي اأم�صى ن�صف 
عمره يف زنزانة انفرادية، خرج 
على العامل ليقول  اأن "االإن�صان 

احلق هو ذلك الذي ال يكرر خطاأ 
الظلم الذي نا�صل كي يرفعه".

اأمتنى اأن ينظر �صا�صتنا اإىل 
�صورة الرجل العجوز وهو 

يبت�صم ليتعلموا اأن ال�صيا�صة هي 
فن املحافظة على ال�صعوب، ال فن 

التالعب باأقدار النا�س. 

 يف احلاجة 
اإىل مانديال عراقي 

ن�ساء عراقيات

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
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الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة ترتفع قليال ع���ن معدالتها لي���وم اأم�س، واأن 

اجلو �صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق البالد.
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حول العالم

�سعدي ي��سف يرحل بعد �سبعة عق�د مع ال�سعر 

توقيع  يف  االأ�صخا�س  م��ن  م��ت��زاي��دة  اأع���داد  �صاركت 
االأمركي،  امللياردير  تطالب  االإنرتنت  على  عري�صة 
ر�صمها  التي  املوناليزا  لوحة  ب�صراء  بيزو�س،  جيف 

الفنان الراحل ليوناردو دافن�صي.
مئات  اأن  االأم��رك��ي��ة  نيوز"  "فوك�س  �صبكة  وذك����رت 
العرائ�س  موقع  يف  العري�صة  على  وقعوا  االأ�صخا�س 

ال�صهر "ت�صينغ دون اأورغ" .

وكتب اأحدهم يف العري�صة ال�صاخرة "اإن اأحدا مل يتمكن 
من اأكل املوناليزا، ون�صعر باأن جيف بيزو�س بحاجة اإىل 

اتخاذ قرار وحتقيق ذلك".
اإذ  باأن هذا �صيء يحتاجه املجتمع،  "اأ�صعر  اآخر:  وكتب 

نريد منك القيام بالت�صحية من اأجل املجتمع".
يف  دائ��م  ب�صكل  معرو�صة  ال�صهرة  املوناليزا  ولوحة 
الفرن�صية  احلكومة  ومتلك  باري�س،  يف  اللوفر  متحف 

ح�صرا حق الت�صرف بها.
وعلى مر الزمن، كانت فكرة بيع لوحة املوناليزا تظهر 
بني وقت واآخر الإخراج البالد من م�صاعبها االقت�صادية.

يف  الفرن�صي  الريادي  الفكرة  هذه  طرح  من  اآخر  وكان 
جمال التكنولوجيا، �صتيفان دي�صتينغوين، الذي قال اإن 
احلكومة ميكن اأن تبيع اللوحة مقابل 50 مليار دوالر، 

للخروج من التداعيات املدمرة جلائحة كورونا.

ك�ص���ف �صناع م�صل�صل "ت�صعة غرب���اء مثاليني"، عن املقطع الدعائي 
الر�صم���ي للم�صل�ص���ل الدرام���ي، وهو م���ن بطولة نيك���ول كيدمان 
وميلي�صا مكارثي، امل�صل�صل املك���ون من ثمانية اأجزاء م�صتوحى 
من الكتاب االأكرث مبيعًا يف نيويورك تاميز للموؤلف االأ�صرتايل 
ليان موريارت���ي.  وتظهر كيدمان وهي تدير املنتجع ال�صحي، 
ويب���داأ توافد ال����9 ا�صخا�س لتبداأ االأح���داث ملثرة اخلالفات 
الت���ي قد ت���وؤدي اإىل ال�ص���رب والدفن بطريق���ة تق�صعر لها 

االأبدان، ح�صبما ذكرت ديلي ميل.
 ،"variety"  ووفقا للتقرير الذى ن�صر على موقع
يتب���ع امل�صل�صل اجلدي���د ت�صعة من �ص���كان املدينة 
الذين يعانون من االإجهاد ولذلك يح�صرون اىل 
منتج���ع �صحي، الذي يعي���د احلياة من جديد 
اإليه���م، عل���ى اأن تراقبهم من بعي���د ملدة 10 
اأي���ام مدي���رة املنتجع ما�ص���ا )كيدمان(، 
لتن�صي���ط  مهم���ة  يف  ام���راأة  وه���ي 
املتعب���ة،  واأج�صاده���م  عقوله���م 
�ص���يء  كل  لي����س  ذل���ك،  وم���ع 
كما يب���دو، وه���وؤالء الغرباء 
الت�صعة "املثاليون" لي�صت 
لديه���م اأدنى فك���رة عن ما 

ينتظرهم.

عري�سة على الإنرتنت تطالب ببيع ل�حة امل�ناليزا

 كريم و�سفي
الماي�صت���رو والع���ازف ا�صت�صافت���ه 
نقاب���ة الفناني���ن العراقيي���ن �صم���ن 
مبادرة الفن لل�ص���الم الدولية، حيث 
اك���د و�صفي باأنه في االأي���ام المقبلة 
�صيت���م اال�صتم���رار بتقدي���م ن�ص���اط  
االأورك�صت���را العراقية بغية تحقيق 
تذوق مو�صيق���ي وقاعدة جماهيرية 
لالأغنية التراثية عبر النغم الحديث 
وفر�صة الإي�صالها اإلى العالم اأجمع. 
�صه���د الحف���ل تنوع���ا ف���ي عرو����س 
�صل�صل���ة التناغ���م م���ن الحداث���ة في 

المو�صيقى والغناء التراثي.

 محمد اأمين بنج�يني
ال�صاع���ر العراق���ي الك���ردي، احتفت 
الكردي���ة  والن�ص���ر  الثقاف���ة  دار 
ترك���ت  الت���ي   ال�صعري���ة  بتجربت���ه 
ب�صمت���ه ف���ي االأدب الك���ردي، وق���د 
ابتداأ جل�صة االحتفاء ال�صاعر اآوات 
امين مدير ع���ام دار الثقافة الكردية 
تحدث فيها عن اأثر ال�صاعر المحتفى 
ب���ه ودوره المبكر ف���ي م�صهد االدب 

الكردي، وُق���ِراأَت ن�صو�س مترجمة 
مختارة من تجربته الثرية.

 منى مرعي
الفنان���ة الت�صكيلية العراقية اقامت، 
القاه���رة،  ف���ي  �صخ�صي���ًا  معر�ص���ًا 
بعنوان "�صجي���ج �صامت"، وقالت 
)�صجي���ج  معر����س  "يع���د  مرع���ي: 
�صام���ت(، خطوة بيني���ة اأفدت فيها 
م���ن تجارب���ي ال�صابق���ة، الأنفتح بها 
عل���ى طريقة تفكي���ر وتنفيذ مغايرة 

للت�صكيل ال�صائد".

 14 June 2021

كيدمان تدير منتجعًا 
�سحيًا 

ب���غ���داد  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ات  ل��ل��ف��ن��ان��ات  م���ع���ر����ض 
مب�ساركة 70 فنانة..

دفع اأحد االأثري���اء مبلغ 28 مليون دوالر 
اأمرك���ي، اأم�س ال�صبت، لقاء الفوز مبزاد 
اأول رحل���ة  للم�صارك���ة يف  تذك���رة  عل���ى 
�صرك���ة  تنظمه���ا  الف�ص���اء  اإىل  �صياحي���ة 
اأوريجني"، يف 20 يوليو/ متوز،  "بلو 
و�صيك���ون يف عداده���ا موؤ�ص�صه���ا جي���ف 
بيزو����س. تق���ّدم الفائ���ز ال���ذي �صُتع���َرف 
هويت���ه يف االأ�صابي���ع املقبل���ة عل���ى نحو 
ع�صرين م�ص���اركًا يف املرحلة النهائية من 
هذا املزاد، وا�صتغرق���ت املناف�صة اأقل من 

ع�صر دقائق عرب االإنرتنت.
وكان املقعد طرح للبيع يف املزاد يف اأيار 
الفائت، وبلغ���ت املزايدات يوم اخلمي�س 

4.8 مالي���ني دوالر اأمرك���ي. وانطلق���ت 
املرحل���ة النهائية من امل���زاد اأم�س ال�صبت 
من هذا ال�صعر. و�صرافق الفائز موؤ�ص�س 
جمموع���ة "اأم���ازون" العمالق���ة للتجارة 

عرب االإنرتنت و�صقيقه مارك.
اإىل  ارتفع���ت  اأن  املزاي���دات  لبث���ت  وم���ا 
ع�صرة مالي���ني دوالر، ثم راح امل�صاركون 
دار  مبوظف���ي  ممثل���ني  الهات���ف،  ع���رب 
امل���زادات "اآر اآر اأوك�صن"، يتناف�صون يف 
زي���ادة املليون تل���و املليون حت���ى و�صل 
ال�صع���ر اإىل 28 مليون���ًا. و�صيتع���ني على 
الفائ���ز اأن يدف���ع اأي�صًا عمول���ة ن�صبتها 6 

يف املائة.

الرئي�صني  ب��ني  املرتقبة  القمة  قبيل 
االأم����رك����ي ج���و ب���اي���دن وال���رو����ص���ي 
فالدمير بوتني، �صحك االأخر عندما 
نيوز"  ���ص��ي  ب��ي  "اإن  م��را���ص��ل  ���ص��األ��ه 
االأمركية يف حوار تلفزيوين عما اإذا 
كان "قاتاًل"، وهو م�صطلح ي�صتخدمه 

الرئي�س بايدن واآخرون لو�صفه.
ال�صوؤال،  على  الرد  قبل  بوتني  �صحك 

مدى  "على  ق��ائ��اًل:  امل��ذي��ع  على  ل��رد 
هجمات  على  اع��ت��دت  والي��ت��ي،  ف��رتة 
خمتلفة من جميع الزوايا، ومن جميع 
الذرائع  اأن��واع  جميع  حتت  املناطق، 
واالأ����ص���ب���اب وع��ل��ى اخ��ت��الف ال��ع��ي��ار 
منها"،  اأي  يفاجئني  وال  والق�صوة، 
م�صيفًا: "لي�س �صيئًا اأقلق ب�صاأنه على 
االإطالق"، ح�صبما اأفاد موقع "ذا هيل" 

االأمركي.
ج��اء ال�����ص��وؤال بعد اأن ق��ال ب��اي��دن يف 
نيوز"  �صي  بي  "اإيه  �صبكة  مع  مقابلة 

يف اآذار، اإنه يعتقد اأن بوتني "قاتل".
وط��ال��ب��ت رو���ص��ي��ا، يف ذل���ك ال��وق��ت، 
رغم  مالحظته،  عن  باالعتذار  بايدن، 
ال  التعليقات  اإن  قال  نف�صه  بوتني  اأن 

تزعجه.

ب�تني ي�سحك من �س�ؤال مذيع اأمريكي: هل اأنت قاتل؟  

تذكرة لل�سفر اإىل الف�ساء ُتباع بـ28 ملي�ن دولر
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