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ت�س���هد حمافظات الع���راق عامة ودياىل 
خا�س���ة ازم���ة مياه ب���داأت تتو�س���ع منذ 
دخول مو�سم ال�سيف تزامنا مع ارتفاع 
درج���ات احلرارة وانخفا����ض منا�سيب 

الأنهار.
وتلف���ت وزارة امل���وارد املائي���ة اىل اأن 
احل�س����ض املائية املخزونة �ست�سهم يف 
جت���اوز املو�س���م ال�سيفي احل���ايل دون 

اأزمات �سديدة.
فيم���ا بينت انها مل تعق���د اأية مفاو�سات 
مع اجلانبني الرتك���ي والإيراين �سوى 
مباحث���ات وحمادث���ات مل تخ�س���ع لي 

وثيقة ر�سمية.
ويف �سي���اق مت�س���ل، ي���رى خمت�س���ون 
بال�ساأن املائي وم�ست�سارون حكوميون 
يف  تكم���ن  املي���اه  مل���ف  م�سكل���ة  اأن 
اقت�ساره���ا عل���ى وزي���ر امل���وارد املائية 
عك����ض تركي���ا الت���ي ملفه���ا بي���د رئي�ض 

اجلمهورية، اإذ ل ميلك الوزير �سالحية 
التفاو�ض.

الزم���ات  اأن  اىل  اأ�س���اروا  ذل���ك  اىل 
واخلارجي���ة  الداخلي���ة  وال�سراع���ات 
واخطاء احلكوم���ات املتعاقبة اأدت اىل 
ا�ستغ���الل دول اجل���وار ملي���اه الع���راق 
وبناء ال�س���دود وال�سيط���رة على نهري 

دجلة والفرات.
ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة املوارد 
املائية عون ذي���اب يف حديث ل�)املدى(، 
اإن "اك���ر املحافظ���ات ت�س���ررا باأزم���ة 
اأن  اىل  م�س���را  دي���اىل"،  ه���ي  املي���اه 
�س���دي دربندخان  املائي يف  "اخلزي���ن 
وحمرين حمدود ن�سبيا، اإذ مل ن�ستطيع 

تاأمني زراعة �سيفية يف املحافظة".
"ال���وزارة  اأن  ذي���اب،  وي�سي���ف 
ا�سط���رت اىل تاأمني مي���اه ال�سرب فقط 
وال�ستعمالت البلدية ل�سقي الب�ساتني 

يف حمافظة دياىل".
وي�س���ر املتح���دث با�سم امل���وارد املائية 

اىل، اأن "ال���وزارة تعمل على ا�ستخدام 
اخلزي���ن املائي املتوف���ر لديها حاليا يف 
اخلزان���ات وال�سدود على نه���ري دجلة 
والفرات و�سد املو�سل وبحرة الرثار 
و�س���د حديث���ة )...("، موؤكدا انه "يكفي 

لتغطية املو�سم ال�سيفي احلايل".
ويف م���ا يخ����ض املفاو�سات م���ع تركيا 
واي���ران، يوؤك���د ذي���اب انه���ا "مباحثات 
مفاو�س���ات  ولي�س���ت  فني���ة  وزي���ارات 
"املحادث���ات  ان  اىل  لفت���ا  ر�سمي���ة"، 
كان���ت ذات �سفافي���ة يف معرف���ة خط���ط 
ت�سييد ال�سدود الرتكية وكميات اخلزن 

املتاح".
وتاب���ع املتح���دث با�سم امل���وارد املائية: 
"ام���ا يف ما يخ�ض اي���ران فلم حت�سل 
معه���م فر�س���ة للمباحث���ات واملناق�سات 
ب�سب���ب ما مر ب���ه بلدهم م���ن انتخابات 

وت�سكيل حكومة".
واخلب���ر  امل�ست�س���ار  يق���ول  ب���دوره، 
يف  املخت���ار  ع���ادل  والزراع���ي  املائ���ي 

حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "تو�س���ع الزم���ة 
املائية ج���اء نتيجة انخفا����ض منا�سيب 
املي���اه وال�سح���ة املطري���ة وقل���ة الغطاء 

الثلجي".
وي�سي���ف املخت���ار، اأن "اخلزين املائي 
املائي���ة  امل���وارد  وزارة  ل���دى  املتوف���ر 
�سي�سه���م يف �س���د النق����ض احلا�سل يف 

املياه وجتاوز املو�سم ال�سيفي".
وي�س���ر امل�ست�س���ار احلكوم���ي اىل انه 
"حتى الآن ل توجد مفاو�سات مع دول 
اجل���وار"، مبين���ا انه���ا "م�س���اورات مل 

�سد ثمارها اىل الآن". حتحُ
ويلفت املخت���ار اىل، ان "امل�سكلة تكمن 
يف اقت�س���ار املل���ف املائ���ي عل���ى وزي���ر 
امل���وارد املائية عك�ض تركي���ا التي ملفها 
ان  مبين���ا  اجلمهوري���ة"،  رئي����ض  بي���د 
"الوفد العراقي الذي �سيفاو�ض لي�ست 

لديه �سالحية للتفاو�ض".
"تاأ�سي����ض جمل����ض وطن���ي  اىل  ودع���ا 
رئي����ض  برئا�س���ة  الع���راق  يف  للمي���اه 

يف  ال�سالحي���ة  ل���ه  لتك���ون  ال���وزراء 
التفاو�ض".

م����ن جهت����ه، يق����ول املخت�����ض يف ال�ساأن 
املائ����ي حت�س����ني املو�س����وي يف حدي����ث 
ل�)املدى(، اإن "م�سكلة العراق املائية هي 
ع����دم �سماح دول اجلوار ل����ه باإن�ساء �سد 

او بوابة ل�سد الل�سان امللحي".
وي�سي����ف املو�سوي، اأن "العراق ا�سبح 
بلدا �سعيفا نتيج����ة الزمات واحلروب 
الداخلية واخلارجية والخطاء الكبرة 
التي بنيت عليها العملية ال�سيا�سية بعد 
"دول  اأن  اىل  م�س����را   ،"2003 ع����ام 
اجلوار ا�ستغلت ه����ذه الزمات يف بناء 
ال�س����دود التي �سيطرت ب�س����ورة كبرة 

على نهري دجلة والفرات".
وي�س����ر اخلبر املائ����ي اىل اأن "العراق 
فقد اكر م����ن 65 % من قدرات����ه املائية، 
اإ�ساف����ة اىل ا�ستخ����دام الط����رق القدمية 
والكال�سيكي����ة وانعدام امل�ساريع املغلقة 

ووحدات معاجلة املياه".

وي���رى املو�سوي اأن "مل���ف املياه يحتاج 
ل  ق���وي،  دويل  ومفاو����ض  و�سي���ط  اىل 

مفاو�ض على امل�ستوى الوزاري".
ويخ�س���ى اخلب���ر املائ���ي م���ن ان "تغامر 
كمي���ات  باط���الق  املائي���ة  امل���وارد  وزارة 

مائية كبرة توؤدي اىل جفاف تام".
وكان رئي����ض اجلمهورية برهم �سالح قد 
حذر يف وق���ت �سابق م���ن تداعيات تفاقم 
اأزم���ة املي���اه عل���ى الع���راق، م�س���ددا على 
اأن التغ���ر املناخ���ي واآث���اره القت�سادية 
واأ�س���راره البيئي���ة الكبرة ميث���ل اأخطر 
اأنح���اء  جمي���ع  عل���ى  م�ستقبل���ي  تهدي���د 

العراق.
ووفقا لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، يعّد 
الع���راق خام�ض دولة ه�سا�س���ة، من حيث 

القدرة على التكيف مع تغرات املناخ.
مه���دي  املائي���ة  امل���وارد  وزي���ر  وكان 
احلم���داين قد قال يف اي���ار املا�سي، اإن 
ندرة هطول الأمطار اأدت اإىل انخفا�ض 
تدف���ق نهري دجلة والفرات اإىل 50 يف 

املئة مقارنة بالعام املا�سي.
وعندما ت�سكلت حكومة رئي�ض الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي و�سع���ت ملف مياه 
دجل���ة عل���ى راأ����ض اأولوياته���ا، متعهدة 

بالتو�سل اإىل حلول جذرية له.
يف  املائي���ة  امل���وارد  وزارة  واأع���دت 
حكوم���ة الكاظمي بروتوك���ول للتعاون 
ي�ستن���د  املي���اه  مل���ف  يف  اأنق���رة  م���ع 
يف  والعدال���ة  الإن�س���اف  "مب���داأ  اإىل 
حق���وق  و�سم���ان  احل�س����ض  توزي���ع 
الع���راق املائية"، فيما ع���ربت تركيا عن 
ا�ستعدادها لتوقيعه دون اأن تقوم بذلك 

فعال.
وت���درك بغ���داد اأن اأنقرة تري���د اأن تبقي 
مل���ف مي���اه دجل���ة معلق���ا ل�ستخدام���ه 
ظرفيا يف امل�ساومة على ملفات اأخرى. 
وق���ال الكاظم���ي لدى زيارت���ه تركيا يف 
كان���ون الول املا�س���ي اإّن���ه "ل ينبغ���ي 
تقيي���م املياه كعامل خ���الف، بل كمجال 

للتعاون".

مخت�صون قالوا اإن دول الجوار ا�صتغلت ال�صراعات وبنت �صدوداً على الأنهار الم�صتركة

اأزمة المياه تتو�سع والموارد المائية تطمئن: الخزين المائي يكفي لتغطية المو�سم ال�سيفي

 بغداد/ تميم الح�صن

يتوق���ع ان يكث���ف التحال���ف ال���دويل �سد 
"داع����ض" عمله يف الع���راق بعد اعرتافه 
با�ستم���رار تهديد التنظي���م، فيما يت�ساعد 
اجلدل حول م�سر القوات المريكية يف 

العراق التي تراأ�ض التحالف.
واك���دت حكوم���ة بغ���داد بانها ق���د و�سلت 
ملراح���ل متقدم���ة مبلف ان�سح���اب القوات 
تهدي���دات  و�س���ط  الأمريكي���ة،  القتالي���ة 
ف�سائل م�سلح���ة ب�"ح���رب مفتوحة" �سد 

تلك القوات املتواجدة يف العراق.
الع�سكري���ة  الق���درات  ف���ان  ذل���ك  ورغ���م 

العراقي���ة مازال���ت بحاج���ة اىل دعم جدي 
من اطراف دولية ومنه���م وا�سنطن، فيما 
كان "داع����ض" ق���د قت���ل موؤخرا ع���ددا من 
ال�سرط���ة يف كرك���وك وهاج���م قري���ة يف 

دياىل.
عب���د اخلالق العزاوي، وه���و ع�سو جلنة 
الم���ن يف الربمل���ان، يق���ول ل�)امل���دى( ان 
وج���ود داع�ض "ه���و �سمن لعب���ة �سيا�سية 

�سد عدة دول من بينها العراق".
 ويعتق���د العزاوي ان ه���ذا التواجد ميكن 
ان تواجهه القوات العراقية لوحدها على 

الر�ض، لكن امل�سكلة يف "الجواء".
وكان وزراء خارجية الدول املن�سوية يف 

التحال���ف الدويل �سد "داع����ض" قد اثنوا 
موؤخ���را، عل���ى ق���درة الع���راق يف حماربة 
التنظيم، لكنهم باملقابل اكدوا ان "داع�ض" 

مازال ي�سكل تهديدا يف العراق و�سوريا.
ويف نهاي���ة 2017، اعلن���ت بغ���داد انتهاء 
العمليات الع�سكرية �سد تنظيم "داع�ض"، 
لكن بعد �سهرين عاد التنظيم اىل الظهور 

يف بع�ض املدن. 
ومنذ ذل���ك احلني نفذت الق���وات العراقية 
بالتع���اون م���ع التحال���ف ال���دويل، نح���و 
700 حملة ع�سكري���ة ملالحقة ما تبقى من 

التنظيم. 
ويوؤك���د عبد اخلالق العزاوي ان "القوات 

اىل  ونحت���اج  فتي���ة  مازال���ت  العراقي���ة 
م�ساع���دة الولي���ات املتح���دة والتحال���ف 
الدويل يف جمال حماية ومراقبة الجواء 

والت�سليح".
ويف ال�سبوعني الخرين، قتل "داع�ض" 
يف هج���وم نف���ذه جنوبي كرك���وك، 5 من 
اف���راد ال�سرطة الحتادي���ة، كما قتل 4 من 
�سكان قرية يف غربي دياىل بهجوم م�سلح 
وفجر احد املنازل. وي�سيف العزاوي ان 
"الق���وات العراقي���ة ق���ادرة لوحدها على 
تنفي���ذ هجمات عل���ى الر����ض ول نحتاج 

اىل قوات اجنبية".
 التفا�صيل �س2

مراقبون: القوات الأمريكية �صتعتمد على القوات الذكية "المر�صقة"

العراق مازال بحاجة اإلى التحالف الدولي 
بعد نحو 4 �سنوات من التحرير 

  المدى / خا�س

ك�س���ف م�سدر مق���رب من وزارة الكهرب���اء، اأم�ض، اأن 
رئي����ض جمل�ض ال���وزراء واف���ق على ا�ستقال���ة وزير 
الكهرب���اء ماجد حنتو�ض ب�سبب اأزم���ة انقطاع التيار 
الكهربائ���ي وتقليل �ساعات جتهي���ز املواطن بالطاقة 
الكهربائي���ة، مرجح���ا تكلي���ف وزي���ر النف���ط ب���اإدارة 

وزارة الكهرباء وكالة.
وح���دد ن���واب يف الربمل���ان اأ�سب���اب عدي���دة لنق����ض 
التجهيز وال�سعف يف الطاق���ة الكهربائية، من بينها 
العتماد على الغاز امل�ست���ورد من اجلانب الإيراين، 
واهم���ال امل�سايف، وا�ستهداف اأب���راج الطاقة، وعدم 

ا�ستثمار امل�سادر الداخلية والعتماد عليها.
فيما ي�ستغرب خمت�سون بال�ساأن القت�سادي من عدم 
و�سول وزارة الكهرباء اىل انتاج 20 األف ميغا واط 
رغم انفاقها 60 - 70 مليار دولر على جتهيز الطاقة. 
ويو�س���ح امل�س���در، ال���ذي رف����ض الك�سف ع���ن ا�سمه 
حل�سا�سي���ة املوقف يف حديث مع )امل���دى( اأن "�سبب 

اأزمة التيار الكهربائي كل عام يف نف�ض التوقيت، هو 
تدخ���ل الحزاب ال�سيا�سية النافذة يف اإدارة الوزارة 
و�سيطرته���ا على جممل القرارات"، مبينا اأن الهيمنة 
ال�سيا�سي���ة على الوزارة جعل���ت من كل وزير �سعيفا 
ل يتمك���ن م���ن ادارة وزارت���ه. وم���ع ارتف���اع درجات 
احل���رارة، ع���ادت اإىل الواجه���ة اأزمة انقط���اع التيار 
الكهربائي خ���الل الأي���ام القليلة املا�سي���ة. وتعر�ض 
قب���ل ايام عدد م���ن حمطات انتاج الطاق���ة الكهربائية 
اإىل ال�سته���داف املتك���رر لأبراج الطاق���ة يف املناطق 
النائي���ة الم���ر ال���ذي انعك�ض عل���ى جتهي���ز املواطن 
ب�ساع���ات الكهرب���اء. وعل���ى اثر ه���ذه التداعيات قدم 
وزير الكهرباء ماجد حنتو����ض ا�ستقالته بعد تراجع 
جتهيز املواطن بالطاقة الكهربائية تزامنا مع ارتفاع 
درج���ات احل���رارة، التي و�سلت اإىل نح���و 60 درجة 
حت���ت ال�سم����ض، و50 درج���ة حتت الظ���ل يف العديد 
م���ن املناطق العراقية، مع �س���ن حملة منظمة من قبل 

جمهولني لتفجر اأبراج جتهيز الطاقة.
 التفا�صيل �س3

ل حل في الأفق لأزمة الكهرباء.. 
و"لجان الف�ساد" تهيمن على الوزارة 

 بغداد/ فرا�س عدنان

نفت اللجن���ة املالية يف جمل�ض النواب، اأم�ض الثالثاء، 
وجود خماوف من انهي���ار القت�ساد العراقي، م�سرة 
اإىل اأن رف���ع ال���دولر اأ�سه���م يف توف���ر 22 تريلي���ون 

دينار.
وفيم���ا اأفادت بان ايجابي���ات حتققت للحكومة من هذا 
الق���رار، حتدثت ع���ن اأ�سرار حلق���ت املواط���ن اأبرزها 

خف����ض القيم���ة ال�سرائي���ة للروات���ب بن�سب���ة 22 %.
وقال ع�س���و اللجنة النائب جم���ال كوجر، يف ت�سريح 
اإىل )امل���دى(، اإن "الت�سريحات الت���ي ت�سدر من بع�ض 

النّواب ب�ساأن اإمكانية انهيار القت�ساد العراقي ب�سبب 
الدولر غ���ر دقيقة".واأ�ساف كوج����ر، اأن "العراق دولة 
غني����ة مبوارده����ا النفطية، وق����د و�سل �سع����ر الربميل يف 

وقت �سابق اإىل 20 دولرًا، ومل ينهر القت�ساد".
واأ�سار، اإىل اأن "حالة واحدة جتعلنا اأمام انهيار القت�ساد 
وهي بانهي����ار العملية ال�سيا�سية، ك����ون املو�سوع �سوف 

يرتبط مبرافق الدولة وقطاعاتها كاملة".
وبني كوج����ر، اأن "العراق ي�سهد على اجلانب القت�سادي 
انتعا�س����ًا من خ����الل ارتفاع الحتي����اط البنكي وزيادة يف 

اأ�سعار النفط، مع جهود حكومية يف حماربة الف�ساد".
 التفا�صيل �س2

تحدثت عن ارتفاع الحتياطي البنكي ونفت مخاوف انهيار القت�صاد

المالية النيابية: رفع الدولر وّفر
 22 تريليون دينار و�سدَّ عجز الرواتب

ترجمة / حامد اأحمد

ك�سف���ت وكال���ة بالت����ض Platts الأمركي���ة للطاق���ة 
عن ا�ستعداد الع���راق ل�ستالم قر�ض بقيمة 360 مليون 
دولر من البنك الدويل لتمويل م�سروع م�سرتك ل�سركة 
غ���از الب�س���رة BGC املوق���ع ب���ني �سركة غ���از اجلنوب 
و�سرك���ة �سي���ل وميت�سوبي�س���ي، وذلك مل�ساع���دة العراق 
للح���د م���ن ح���رق الغ���از امل�ساح���ب يف حق���ول النف���ط 
اجلنوبية وحتقيق اكتفاء ذاتي بت�سنيعه بحلول العام 

.2025
وذك���رت �سركة غ���از الب�س���رة يف بيان له���ا الثالثاء 29 
حزي���ران انها وقعت اتفاقية قر�ض مل���دة خم�ض �سنوات 
م���ع البن���ك ال���دويل مل�ساعدته���ا بتعزيز طاقته���ا احلالية 
مبعاجل���ة وت�سني���ع الغ���از امل�ساحب بن�سب���ة 40 % اأو 

ما يع���ادل 400 مليون قدم مكعب بالي���وم. ويبلغ معدل 
الإنت���اج ال�سنوي احلايل للم�سروع امل�سرتك ل�سركة غاز 
الب�س���رة، الذي ي�سم �سركة غاز اجلن���وب و�سركة �سيل 
الهولندية و�سركة ميت�سوبي�سي اليابانية، بحدود 900 
ملي���ون قدم مكع���ب، وهو ما يع���ادل معاجلة 60 % فقط 
م���ن الغاز امل�ساحب حلقول نف���ط الرميلة وغرب القرنة 

1- والزبر يف حمافظة الب�سرة.
القر����ض �سيوف���ر متويال جزئيا لإن�س���اء حمطة معاجلة 
الغ���از  ل�ستخ���راج  الب�س���رة  حمط���ة  للغ���از،  جدي���دة 
الطبيعي ال�سائل، وهذا جزء من تو�سعة اإ�سافية للطاقة 
ال�ستيعابية للمحط���ة للتقليل من حرق الغاز امل�ساحب 
يف حق���ول اجلنوب. وت�س���د �سركة غاز الب�س���رة حاليا 

العراق. يف  ال�سائل  للغاز  املحلي  الطلب  من   80%
 التفا�صيل �س3

العراق يقتر�س 360 مليون دولر 
لتحقيق الكتفاء الذاتي من الغاز

العراقيون يهربون من قيظ ال�سيف اإىل الأنهر والبحريات.. عد�سة حممود روؤوف
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 بغداد/ تميم الح�سن

يت�قع ان يكثف التحالف الدولي 
�سد "داع�س" عمله في العراق 

بعد اعترافه با�ستمرار تهديد 
التنظيم، فيما يت�ساعد الجدل 

ح�ل م�سير الق�ات االمريكية في 
العراق التي تراأ�س التحالف.

واكدت حك�مة بغداد بانها 
قد و�سلت لمراحل متقدمة 

بملف ان�سحاب الق�ات القتالية 
االأمريكية، و�سط تهديدات 

ف�سائل م�سلحة بـ"حرب مفت�حة" 
�سد تلك الق�ات المت�اجدة في 

العراق.

ورغم ذل����ك ف����ان الق����درات الع�شكري����ة العراقية 
مازالت بحاجة الى دعم جدي من اطراف دولية 
ومنه����م وا�شنط����ن, فيم����ا كان "داع�����س" قد قتل 
موؤخ����را عددا م����ن ال�شرطة في كرك����وك وهاجم 

قرية في ديالى.
عب����د الخالق العزاوي, وه����و ع�شو لجنة االمن 
في البرلمان, يق����ول ل�)المدى( ان وجود داع�س 
"ه����و �شمن لعب����ة �شيا�شية �شد ع����دة دول من 

بينها العراق".
ويعتق����د الع����زاوي ان ه����ذا التواج����د يمك����ن ان 
تواجهه القوات العراقية لوحدها على االر�س, 

لكن الم�شكلة في "االجواء".
وكان وزراء خارجي����ة ال����دول المن�شوي����ة ف����ي 
اثن����وا  "داع�����س" ق����د  الدول����ي �ش����د  التحال����ف 
موؤخرا, على قدرة العراق في محاربة التنظيم, 
لكنهم بالمقابل اكدوا ان "داع�س" مازال ي�شكل 

تهديدا في العراق و�شوريا.
انته����اء  بغ����داد  اعلن����ت   ,2017 نهاي����ة  وف����ي 
العمليات الع�شكرية �ش����د تنظيم "داع�س", لكن 

بع����د �شهرين عاد التنظيم الى الظهور في بع�س 
المدن. ومنذ ذلك الحين نفذت القوات العراقية 
بالتعاون مع التحالف الدولي, نحو 700 حملة 

ع�شكرية لمالحقة ما تبقى من التنظيم.
"الق����وات  ان  الع����زاوي  الخال����ق  عب����د  ويوؤك����د 
العراقي����ة مازال����ت فتي����ة ونحتاج ال����ى م�شاعدة 
الوالي����ات المتحدة والتحالف الدولي في مجال 

حماية ومراقبة االجواء والت�شليح".
وف����ي اال�شبوعي����ن االخيري����ن, قت����ل "داع�����س" 
في هج����وم نفذه جنوب����ي كركوك, 5 م����ن افراد 
ال�شرط����ة االتحادي����ة, كم����ا قت����ل 4 م����ن �ش����كان 
قري����ة ف����ي غرب����ي ديالى بهج����وم م�شل����ح وفجر 

اح����د المن����ازل. وي�شيف الع����زاوي ان "القوات 
العراقية قادرة لوحدها على تنفيذ هجمات على 

االر�س وال نحتاج الى قوات اجنبية".

جه�د دولية
وكان وزي����ر الخارجي����ة ف����وؤاد ح�شي����ن, قد ثمن 
الجه����ود الدولية وجه����ود دول التحالف لدعمها 
الم�شتم����ر للع����راق ف����ي مجال مكافح����ة االإرهاب 
المناط����ق  ف����ي  واالإعم����ار  اال�شتق����رار  واإع����ادة 
وتدري����ب  العراقي����ة  االأرا�ش����ي  م����ن  المح����ررة 

القوات العراقية.
واأع����رب ح�شي����ن - ف����ي كلمت����ه خ����الل اجتم����اع 

التحال����ف الدول����ي لهزيم����ة داع�����س ال����ذي عق����د 
االثنين في روما, عن رغبة بالده في "ا�شتمرار 
العمل والتعاون م����ع التحالف الدولي لمحاربة 

تنظيم داع�س".
وي�ش����ود ف����ي العراق ج����دل وا�شع ح����ول م�شير 
الق����وات االجنبي����ة ف����ي البالد وخا�ش����ة القوات 
تراأ�����س  والت����ي  المتح����دة  للوالي����ات  التابع����ة 
التحالف الدولي. حي����ث اعلنت بغداد بالتزامن 
م����ع موؤتم����ر روم����ا, ان لديه����ا "جل�ش����ات ح����وار 
متوا�شل����ة مع الجان����ب االأمريك����ي, و�شلت الى 
مراح����ل متقدم����ة وال����ى م�شت����وى البح����ث ف����ي 
الق����وات  الن�شح����اب  اللوج�شتي����ة,  التفا�شي����ل 

القتالي����ة من الع����راق والذي �شيت����م االإعالن عن 
تفا�شيله الحقا".

وج����اء ذل����ك في بي����ان اعقب مقتل 4 م����ن الح�شد 
ال�شعبي في غ����ارة امريكية غربي االنبار, حيث 
ق����ال البيان الحكومي انه����ا تدر�س "اللجوء الى 
كل الخي����ارات القانوني����ة المتاحة لمن����ع تكرار 
مثل هذه االعتداءات التي تنتهك اأجواء العراق 
واأرا�شي����ه". وكان بي����ان وزراء التحال����ف �شد 
التحال����ف يعمل في  اأن  اإلى  اأ�ش����ار  "داع�����س",  

العراق "بناًء على طلب حكومة العراق".
الم�شتم����رة  الهجم����ات  ب�ش����دة  ال����وزراء  واأدان 
والمن�ش����اآت  والقواف����ل  التحال����ف  اأف����راد  �ش����د 

قي����ام  اأهمي����ة  عل����ى  موؤكدي����ن  الدبلوما�شي����ة, 
الحكومة العراقية بحماية ممتلكات التحالف.

وق����د يلجاأ العراق والواليات المتحدة للتخل�س 
م����ن م����اأزق ان�شح����اب الق����وات االمريكي����ة ال����ى 
تو�شيع دور حلف "الناتو", الذي ابدى موؤخرا 
نيت����ه بتو�شي����ع مهمت����ه في الع����راق اإل����ى ثمانية 

اأ�شعاف حجمها الحالي.
لك����ن اطراف مقربة من الح�ش����د ال�شعبي, ت�شكك 
ف����ي تل����ك النواي����ا. وكان نواب ع����ن منظمة بدر 
ح����ذروا ف����ي وقت �شاب����ق, من تفاق����م التوتر في 
الع����راق "نتيجة الزي����ادة المفتر�ش����ة في قوات 

الناتو".
ورح����ب وزراء التحال����ف في اجتم����اع االثنين, 
"النات����و"  لمهم����ة  التدريج����ي  بالتو�ش����ع 
اال�شت�شاري����ة غي����ر القتالي����ة والتدري����ب وبن����اء 
متطلب����ات  عل����ى  بن����اًء  الع����راق  ف����ي  الق����درات 
ال�شلطات العراقية وموافقتها وا�شتكمال جهود 

التحالف في هذا المجال.

اإبعاد اإيران
وف����ي غ�ش����ون ذل����ك, اعتب����ر احم����د ال�شريف����ي, 
وه����و باح����ث ف����ي ال�ش����اأن االمن����ي, ان الحديث 
ع����ن "الناتو" ياأت����ي �شمن تغي����رات جديدة في 
المنطق����ة ظهرت بع����د اجتماعات بي����ن الواليات 
المتحدة ورو�شيا. ويوؤكد ال�شريفي في ات�شال 
م����ع )المدى( ان "هناك اتفاقا بين الطرفين على 
تقا�شم النفوذ ف����ي �شوريا والعراق مقابل ابعاد 

ايران عن الم�شهد في البلدين".
وتته����م الواليات المتحدة, طه����ران برعاية عدد 
م����ن الف�شائل الم�شلحة في الع����راق التي تهاجم 

قواتها والمن�شاآت الدبلوما�شية في بغداد.
وي����رى ال�شريف����ي ان ه����ذا التق����دم بالتفاهم����ات 
"يعني ا�شتحالة ان�شحاب القوات االمريكية من 

العراق, وانما تر�شيقها فقط".
وبح�شب الباحث في ال�شاأن االمني ان وا�شنطن 
�شتحتف����ظ بقوات ذكي����ة "مر�شقة" ف����ي قاعدتي 

الحرير في اربيل وعين اال�شد في االنبار.
"داع�����س"  تنظي����م  الق����وات  ه����ذه  و�شتراق����ب 
وت�ش����رف عل����ى دع����م الق����وات العراقي����ة, حيث 
يقول ال�شريفي ان "داع�س" مازال بالفعل يمثل 
"تهديدا امنيا ويخرق الحدود عبر موجات من 

المت�شللين".

مراقب�ن: الق�ات 
االأمريكية �ستعتمد على 
الق�ات الذكية "المر�سقة"

 العـــراق مازال بحاجـة اإلــى التحالــف الـدولـــي 
بعد نحو 4 �سنوات من التحرير 

 بغداد/ فرا�س عدنان

نفت اللجنة المالية في مجل�س 
الن�اب، اأم�س الثالثاء، وج�د 

مخاوف من انهيار االقت�ساد 
العراقي، م�سيرة اإلى اأن رفع 

الدوالر اأ�سهم في ت�فير 22 
تريلي�ن دينار.

وفيما اأفادت بان ايجابيات 
تحققت للحك�مة من هذا 

القرار، تحدثت عن اأ�سرار 
لحقت الم�اطن اأبرزها خف�س 

القيمة ال�سرائية للرواتب 
بن�سبة %22.

وقال ع�ش����و اللجنة النائب جم����ال كوجر, 
في ت�شريح اإلى )المدى(, اإن "الت�شريحات 
الت����ي ت�ش����در م����ن بع�����س الن����ّواب ب�ش����اأن 
اإمكاني����ة انهيار االقت�ش����اد العراقي ب�شبب 

الدوالر غير دقيقة".
واأ�ش����اف كوج����ر, اأن "الع����راق دول����ة غنية 
�شع����ر  و�ش����ل  وق����د  النفطي����ة,  بموارده����ا 
البرمي����ل في وق����ت �شابق اإل����ى 20 دوالرًا, 

ولم ينهر االقت�شاد".
واأ�شار, اإل����ى اأن "حالة واحدة تجعلنا اأمام 
انهي����ار االقت�ش����اد وه����ي بانهي����ار العملية 
ال�شيا�شية, ك����ون المو�شوع �شوف يرتبط 

بمرافق الدولة وقطاعاتها كاملة".
"الع����راق ي�شه����د عل����ى  اأن  وبي����ن كوج����ر, 

الجان����ب االقت�ش����ادي انتعا�ش����ًا م����ن خالل 
ارتفاع االحتياط البنكي وزيادة في اأ�شعار 
النف����ط, م����ع جه����ود حكومي����ة ف����ي محاربة 

الف�شاد".
الحالي����ة  "الموؤ�ش����رات  اأن  اإل����ى  ون����ّوه, 
توؤك����د اأن الع����راق ي�شي����ر نح����و االأف�ش����ل, 
ولي�����س �شحيحًا القول باأنن����ا ما�شون اإلى 

االنهيار".
البرلم����ان  "تحمي����ل  كوج����ر,  ورف�����س 
م�شوؤولي����ة تغيي����ر �شع����ر �ش����رف ال����دوالر 
بو�شفه قرارًا اأ�شهم في رفع اأ�شعار ال�شوق 

العراقية".
واف����اد, ب����اأن "المو�ش����وع تم اتخ����اذه بناء 
على توجهات البن����ك المركزي وقد اأطلعت 
الكت����ل ال�شيا�شي����ة عل����ى تداعي����ات الو�شع 
االقت�ش����ادي في حينها, م����ن اإمكانية تكرار 
�شيناري����و الع����ام الما�ش����ي ف����ي ال�شائق����ة 

المالية".

الحكوم����ة  "خط����وة  اأن  كوج����ر,  وي����رى 
باتج����اه رفع �شعر الدوالر حّل����ت م�شاكلها, 
لكنها وّرطت ال�ش����وق والمواطن ب�شلبيات 

القرار".
ويوا�ش����ل, اأن "الحكوم����ة وّفرت من خالل 
رف����ع �شع����ر ال����دوالر 22 تريلي����ون دين����ار, 
وكان مطلوب����ا منها اأن تحق����ق ن�شفها ل�شد 
عج����ز الروات����ب, وبالتال����ي فاأنه����ا وّف����رت 

الن�شف الباقي على ح�شاب المواطن".
واأردف كوج����ر,  اأن "�ش����ّرر المواط����ن م����ن 
ه����ذا القرار ج����اء باعتبار اأن الع����راق دولة 
م�شتهلك����ة ولي�ش����ت منتج����ة وكل الب�شائع 
م����ن الزراع����ة اإل����ى ال�شناع����ة ع����ن طري����ق 

اال�شتيراد".
وم�ش����ى كوج����ر, اإل����ى اأن "ال�ش����رر ال����ذي 
جه����ات,  ث����الث  م����ن  كان  المواط����ن  لح����ق 
وهي انخفا�س الق����درة ال�شرائية للرواتب 
بن�شبة 22%, وارتف����اع االأ�شعار, ف�شاًل عن 

ع����دم ا�شتق����رار ال�ش����وق؛ ب�شب����ب ت�شارب 
الت�شريحات ب�ش����اأن اإمكانية عودة الدوالر 

اإلى و�شعه ال�شابق من عدمها".
من جانبه, ذكر ع�شو اللجنة االآخر النائب 
محم����د ال�شبكي في ت�شري����ح اإلى )المدى(, 
اأن "واح����دة من اأبرز مه����ام مجل�س النواب 
لم����ا تبقى من ال����دورة االنتخابي����ة الحالية 
ه����ي مراقبة الجه����ود الحكومي����ة في تقليل 

اآثار رفع �شعر الدوالر".
وتاب����ع ال�شبك����ي, اأن "الحكوم����ة و�شع����ت 
ع����ددًا من المبررات عندما لجاأت اإلى اتخاذ 
ه����ذا الق����رار, وم����ن ث����م اإدراجه ف����ي قانون 
الموازنة للع����ام الحال����ي, فالمو�شوع كان 
يرتبط بالدرج����ة االأ�شا�����س بتاأمين رواتب 

الموظفين والمتقاعدين".
ال�شابق����ة  "االجتماع����ات  اأن  اإل����ى  ولف����ت, 
م����ع الم�شوؤولي����ن ف����ي وزارة المالية خالل 
اتف����اق  ع����ن  اأ�شف����رت  الما�ش����ي  االأ�شب����وع 
باتخ����اذ الحكوم����ة اإجراءات م����ن �شاأنها اأن 
تقلل االأ�شرار الواقعة على المواطن جراء 

رفع �شعر الدوالر".
"البرلم����ان  اأن  اإل����ى  ال�شبك����ي,  وم�ش����ى 
�ش����وف يراق����ب جدي����ة الحكوم����ة ف����ي هذه 
الخطوات؛ فهي ق����د ك�شفت عن جهود لدعم 
البطاق����ة التمويني����ة وكذلك زي����ادة رواتب 
الم�شمولين بالحماية االجتماعية, قرارات 
الزراعي����ة,  بالمحا�شي����ل  تتعل����ق  اأخ����رى 
االإج����راءات  تحق����ق  اأن  نتمن����ى  وبالتال����ي 

المرتقبة اأهدافها باأ�شرع وقت ممكن".
يذك����ر اأن مجل�����س الن����واب كان ق����د �ش����ّوت 
ف����ي نهاية �شه����ر اآذار الما�ش����ي على قانون 
الموازن����ة مت�شمن����ًا تثبي����ت �شع����ر الدوالر 
ب�1450 دينارا, ما اأثر كثيرًا على االأ�شواق 
العراقي����ة التي �شهدت ارتفاعًا في الب�شائع 
االأ�شا�شي����ة وانخفا�ش����ًا للق����درة ال�شرائي����ة 

للمواطن.

تحدثت عن ارتفاع االحتياطي البنكي ونفت مخاوف انهيار االقت�سادخـاص

المالية النيابية: رفع الدوالر وّفر 22 تريليون دينار و�سدَّ عجز الرواتب

الــــمــــدن ـــــدد  ـــــه وي الـــــــحـــــــدود..  يــــخــــتــــرق  "داع�س"   

 المرور ت��سح اأ�سباب االختناقات المرورية في بغداد

ع���زت مديري���ة الم���رور العامة, اأم����س الثالثاء, اأ�شب���اب االختناق���ات المرورية في العا�شم���ة بغداد اإل���ى كثرة اعداد 
ال�شيارات في ال�شارع. وقال مدير العالقات واالعالم في المرور العامة العميد حيدر كريم, في حديث ل� )المدى(, اإن 
"االن�شيابية عادت اإلى �شوارع العا�شمة بعد تجاوز ال�شاعة ال� 10 �شباحًا", م�شيرًا اإلى ان "بغداد ت�شهد تجول 3 

ماليين مركبة )�شيارة( في اآن واحد وال�شوارع ال ت�شتطيع تحمل هذا الرقم الكبير".
واأ�ش���اف كري���م, اأن "الكثافة )االختناقات المروي���ة(, دائمًا ما تبلغ ذروتها في مراكز العا�شم���ة بغداد فقط ك� )�شاحة 
الطي���ران, �شاحة التحرير, �شاح���ة الخالني اتجاه الوثبة, والر�شافي(". واأ�شار كري���م, اإلى اأن "هذه المناطق ت�شهد 
وب�ش���كل متوا�ش���ل اختناقات مرورية تبقى لغاي���ة ال�شاعة 4 ع�ش���رًا, كونها مناطق تجارية ودائم���ًا ما تكون مكتظة 
بالمتب�شعي���ن". هذا و�شحت العا�شمة بغداد, اأم�س الثالثاء, على اختناقات مرورية "كبيرة", في العديد من مناطق 

العا�شمة.

 م�سلح�ن يغتال�ن �ساحب محطة وق�د في ال�سليمانية

اغتال م�شلحون مجهولون, اأم�س الثالثاء, اأحد اأ�شحاب محطات الوقود في محافظة ال�شليمانية.
وقال المتحدث با�شم �شرطة ال�شليمانية �شركوت اأحمد, ل� )للمدى(, اإن "م�شلحين مجهولين اأقدموا على اغتيال مالك 

محطة �شنه في محافظة ال�شليمانية اأثناء ما كان يقوم باإي�شال طفله ال�شغير اإلى المدر�شة".
واأ�شاف اأحمد, اأن "�شاحب المحطة )�س.م( يبلغ من العمر 50 عامًا, تمت عملية اغتياله �شباح اليوم )اأم�س(, بعدما 
فت���ح مجهول���ون النار عليه واأردوه قتي���اًل في الحال". واأ�شار المتح���دث با�شم �شرطة ال�شليماني���ة, اإلى اأن "االأجهزة 
االأمني���ة فتح���ت تحقيقًا في مالب�شات الجريمة من اأجل التو�شل اإلى المتورطين". يذكر اأن المجني عليه يملك محطة 

�شنه الواقعة في محافظة ال�شليمانية بالقرب من م�شت�شفى )�شور�س( الع�شكري.

 نائب: محافظ بغداد لم ينفذ �س�ى 30 % من الم�ازنة

اأك���د النائ���ب كاظم ال�شمري, اأم����س الثالثاء, عزمه عل���ى ا�شت�شافة محافظ بغ���داد في البرلمان عل���ى خلفية خروقات 
قانونية ود�شتورية, فيما اأ�شار اإلى اأن المحافظ لم ينفذ �شوى 30% من موازنة 2021.

وق���ال ال�شمري في بي���ان تلقت )المدى(, ن�شخة منه, "في الوقت الذي ي�شهد في���ه ال�شارع العراقي عموما والبغدادي 
ب�شكل خا�س غليانًا جماهيريًا ب�شبب تردي الخدمات والبنى التحتية, نرى بع�س الم�شوؤولين وعلى راأ�شهم محافظ 
بغ���داد المر�شح ع���ن الدائرة االنتخابية )17( من�شغاًل بحملته االنتخابية ومتجاهاًل مطالب الجماهير وما تعانيه من 
نق�س في الخدمات والبنى التحتية ومن �شمنها الطاقة الكهربائية التي اأ�شبحت حلم كل عراقي وعراقية". واأ�شاف 
اأن "تركي���ز محاف���ظ بغ���داد على منطقت���ه االنتخابية قد اأدى ال���ى تاأخير اق���رار موازنة 2021 وع���دم تنفيذ ومتابعة 
موازن���ات 2019-2020 حي���ث لم ينفذ منها اإال 30% وهذا بحد ذات���ه يعد اإخالاًل ج�شيمًا بواجبات الوظيفة". وتابع, 
"فه���ل يعق���ل اأن محافظ���ة بغداد ذات االأربعة ماليين ن�شمة )اأي ما يعادل �شكان ثالث محافظات( بال موازنة حتى 
اللحظ���ة؟". وبي���ن ال�شمري, "لذا واأمام م�شوؤوليتنا الد�شتورية واالأخالقية نرى من الواجب اأن نت�شدى لهذا الخرق 
القانون���ي والد�شتوري من قبل محافظ بغداد الذي ف�ش���ل م�شالحه ال�شخ�شية على م�شلحة محافظة بغداد و�شكانها 

االربعة ماليين ن�شمة".
واأك���د ال�شم���ري, "مطالبته با�شت�شافة المحافظ داخل قبة البرلمان وفي حال عدم القناعة باأجوبته �شيطلب المجل�س 

من رئي�س الوزراء اإعفاء المحافظ من مهامه حتى يتفرغ لحملته االنتخابية".



  املدى / خا�ص

الوزارة على  الف�ساد" تهمني  "جلان 
ويو�س���ح امل�س���در، الذي رف�ض الك�سف عن ا�سمه 
حل�سا�سية املوقف يف حديث مع )املدى( اأن "�سبب 
اأزمة التي���ار الكهربائي كل عام يف نف�ض التوقيت، 
ه���و تدخل االحزاب ال�سيا�س���ية الناف���ذة يف اإدارة 
الوزارة و�س���يطرتها على جممل القرارات"، مبينا 
اأن الهيمنة ال�سيا�س���ية على الوزارة جعلت من كل 

وزير �سعيفا ال يتمكن من ادارة وزارته.
ومع ارتف���اع درجات احلرارة، عادت اإىل الواجهة 
اأزمة انقطاع التيار الكهربائي خالل االأيام القليلة 
املا�سية. وتعر�ض قبل ايام عدد من حمطات انتاج 
الطاقة الكهربائية اإىل اال�س���تهداف املتكرر الأبراج 
الطاق���ة يف املناطق النائية االمر الذي نعك�ض على 
جتهيز املواطن ب�س���اعات الكهرباء. وعلى اثر هذه 
التداعي���ات ق���دم وزي���ر الكهرب���اء ماج���د حنتو�ض 
ا�س���تقالته بع���د تراج���ع جتهي���ز املواط���ن بالطاقة 
الكهربائي���ة تزامنا م���ع ارتفاع درج���ات احلرارة، 
الت���ي و�س���لت اإىل نحو 60 درجة حتت ال�س���م�ض، 
و50 درج���ة حت���ت الظ���ل يف العدي���د م���ن املناطق 
العراقية، مع �س���ن حملة منظمة من قبل جمهولني 
لتفجري اأبراج جتهيز الطاقة. ويلفت امل�س���در اىل 
اأن "اللجنة االقت�سادية التابعة الحد االحزاب هي 
م���ن تتحكم مبل���ف الوزارة، ولي����ض الوزير، وهي 
من ت���رم عق���ود التجهي���ز وال�س���يانة"، الفتا اإىل 
اأن هن���اك �سخ�س���يات ُتفر�ض على الوزي���ر الإدارة 
مواقع مهم���ة، ويكون همه���ا فقط ال�س���رقة ولي�ض 

تقدمي اخلدمات.
وي�س���ري اإىل اأن "االم���وال التي تخ�س����ض لوزارة 
الكهرب���اء تذه���ب جلي���وب الفا�س���دين، م���ن خالل 
اإن�س���اء م�س���اريع وهمي���ة الغر�ض منها احل�س���ول 
عل���ى هذه االم���وال"، مبين���ا اأن تلك ال�سخ�س���يات 
املتورطة بالف�س���اد حممية من قبل جهات �سيا�سية 

هي من حتكم الوزارة.
وقب���ل يومني دعا زعي���م التيار ال�س���دري، مقتدى 
ال�س���در، اإىل اإقال���ة وزي���ر الكهرباء احل���ايل لعدم 
قدرت���ه على حّل امل�س���اكل احلالية التي يعاين منها 
ال�س���عب، مقرتح���ًا عقد اتفاقات مع �س���ركات عاملية 

الإعادة تاأهيل الكهرباء يف العراق.
وعّل���ق ال�س���در على م�س���كلة الكهرب���اء يف العراق 
بتغري���دة على موقع تويرت، االحد املا�س���ي، وقال 
ان "م�س���كلة الكهرب���اء يف الع���راق تكم���ن يف عّدة 
اأمور مهّمة ت�س���ببت ولو ب�سورة تدريجية برتّدي 
الطاق���ة الكهربائية" عاّدًا "الف�س���اد اأحد االأ�س���باب 

التي اأدت اإىل هدر الطاقة الكهربائية".
ويذك���ر امل�س���در املق���رب م���ن وزارة الكهرب���اء اأن 
"م�سكلة اأزمة انقطاع التيار الكهربائي يف الوقت 
احلايل تت�س���ارك بها جميع الوزارات يف مقدمتها 
وزارة النف���ط وامل���وارد املائي���ة واملالي���ة، ف�س���ال 
ع���ن التعيين���ات االخرية التي حدث���ت يف الوزارة 
ه���ي عبارة ع���ن هدر الأم���وال الدول���ة"، معترا ان 
"الوزارات امل�سار لها، مل تقدم اية م�ساعدة لوزارة 

الكهرباء يف جتاوز االزمة".

ثالث م�سكالت
ويلف���ت اإىل اأن "هن���اك ثالث م�س���اكل تع���اين منها 
وزارة الكهرباء االوىل يف ق�سية االنتاج، والثانية 
اأن اجت���اه  النق���ل، والثالث���ة التوزي���ع"، معت���را 
ال���وزارة اإىل ا�س���تثمار الطاق���ة هو اأف�س���ل طريقة 
للتخل�ض من ه���ذه التداعيات ولنتمكن من حل كل 
هذه امل�س���اكل والتقاطعات التي حت�سل وح�سلت. 
ويرى امل�سدر اأن "م�سكلة النقل والتوزيع تت�سبب 
يف �س���ياع الكثري م���ن انتاج الطاق���ة الكهربائية"، 

متوقعا ا�ستمرار اأزمة الكهرباء اإىل فرتات طويلة 
وف���ق ه���ذه ال�س���يطرة والهيمنة من قب���ل االحزاب 

ال�سيا�سية على م�سدر القرار يف الوزارة.
ويوؤكد اأن "الف�ساد تغلغل يف كل مفا�سل الدولة"، 
متوقع���ًا قب���ول رئي�ض ال���وزراء ا�س���تقالة الوزير، 
حت���ى  ال���وزارة  ب���اإدارة  النف���ط  وزي���ر  وتكلي���ف 

االنتخابات املقبلة. 
ورغم االت�س���االت املتكررة مل ترد وزارة الكهرباء 
عل���ى ات�س���االت )امل���دى( م���ن اج���ل االط���الع على 
م�س���كلة التي���ار الكهربائي وازمة الطاق���ة وملعرفة 
اي�س���ا االح�س���ائيات بالن�س���بة الإنت���اج الكهرب���اء 
للق�س���اء على ازم���ة الطاقة، وكذلك اي�س���ا التطرق 

اإىل مو�سوع ا�ستقالة الوزير. 
م���ن جهته، اكد ع�س���و جمل�ض الن���واب عن حتالف 
�س���ائرون �سالم ال�س���مري يف بيان �سدر من مكتبه 
االعالمي واطلعت عليه )املدى( ان واقع اخلدمات 
ب�س���كل عام يف و�سع مزر رغم املبالغ الطائلة التي 
�س���رفت عل���ى خمتل���ف قطاعات���ه. مبين���ا اأن اغلب 
املناط���ق يف العا�س���مة واملحافظات ت�س���هد واقعا 
خدميا �س���يئا ومزريا ومبختلف القطاعات من ماء 

وكهرباء وخدمات بلدية اخرى.
وا�س���اف ال�س���مري ان "العديد من امل�ساريع التي 
تق���ام يف نواحي وقرى عدد م���ن املحافظات تكون 
ع���ر م�س���اهمات �س���عبية يف ظ���ل غي���اب لالجهزة 
اخلدمي���ة والتحج���ج بام���ور الميك���ن القب���ول بها 
بع���د كل ه���ذه ال�س���نوات". م�س���ددا عل���ى اأن م���ن 
�س���روري ان ت���ويل احلكوم���ة واجهزته���ا املعنية 
االهتم���ام الكب���ري ملل���ف اخلدمات وو�س���ع جدول 
زمني النت�سال الواقع احلايل اىل واقع اف�سل قبل 
ان تع���م االحتجاج���ات ال�س���عبية كل مناطق البالد 

وتكون النتائج غري حممودة العواقب.

ا�ستهداف اأبراج الطاقة فاقم الأزمة
وتقول ع�س���و جلنة النفط والطاقة النيابية زهرة 
البج���اري يف حديث ل�)امل���دى( اإن "ملف الكهرباء 
يتج���دد يف كل عام بظهوره يف �س���ورة اأ�س���واأ من 

العام الذي �سبقه وبدون حلول جدية".
وت�س���يف البجاري، اأن "وزارة الكهرباء مل ت�سع 
خط���ة �س���رتاتيجية حقيقي���ة تعم���ل على حت�س���ني 

الطاقة الكهربائية".
ويعتمد العراق عل���ى مولدات اأهلية، ميلكها جتار 
اأو مواطنون عاديون، لتغطية جزء من الت�س���غيل 
اليومي، حيث ال توفر ال�س���بكة الوطنية، �س���اعات 
جتهي���ز كاملة، كخط���ة بديلة، فيما متتلك �س���بكات 
�سيا�س���ية وجه���ات متنف���ذة بع�ض تل���ك املولدات، 
الت���ي ت���در اأرباح���ًا طائل���ة، م���ع ارتف���اع املبال���غ 

املتح�سلة جّراء اال�سرتاكات ال�سهرية.
وت�س���ري ع�س���و جمل����ض الن���واب اىل، اأن "نق����ض 
التجهي���ز يف الطاق���ة الكهربائي���ة يكم���ن يف ع���دم 

االعتم���اد عل���ى امل�س���ادر الداخلية للطاق���ة، وعدم 
ب���ني وزارة الكهرب���اء  وج���ود تن�س���يق وتع���اون 
املحط���ات  تزوي���د  بخ�س���و�ض  النف���ط  ووزارة 

الكهربائية بالوقود )...(".
وتلفت النائبة عن حمافظة الب�س���رة، اىل اأن "من 
�س���من االأ�س���باب االأخ���رى الت���ي اأدت اىل �س���عف 
الكهرباء هو ا�س���تهداف اأب���راج الطاقة التي توؤدي 

اىل خروج حمطات عديدة عن العمل".
وتعر�س���ت خط���وط نق���ل الطاق���ة يف االأ�س���ابيع 
القليل���ة املا�س���ية ل�سل�س���لة ا�س���تهدافات، اآخره���ا 
ق�سف حمطة �س���الح الدين احلرارية يف �سامراء 
ب�س���واريخ "كاتيو�س���ا" م�س���اء االح���د، م���ا اأحلق 
بها "اأ�س���رار ج�سيمة" اإ�س���افة اإىل ا�ستهداف خط 

دياىل - �س���رق بغداد، قرب منطقة خان بني �سعد، 
وخروجه عن اخلدمة.

الكهرب���اء،  وزارة  با�س���م  املتح���دث  وك�س���ف 
احم���د مو�س���ى العب���ادي، اأم����ض االثن���ني، عن عدد 
اال�س���تهدافات الت���ي تعر�س���ت لها البن���ى التحتية 
ل���وزارة الكهرباء خالل االأيام الع�س���رة املا�س���ية، 

والتي اأدت اإىل نق�ض جتهيز املواطنني بالطاقة.
وق���ال العب���ادي يف ت�س���ريحات �س���حفية تابعتها 
)املدى(، اإن "ا�ستهداف البنى التحتية واخلطوط 
الناقل���ة واملحط���ات التحويلي���ة للكهرب���اء اث���رت 
ب�س���كل كبري عل���ى عمل ال���وزارة وجتهي���ز الطاقة 
بع����ض  "جت���اوز  ان  اىل  م�س���ريا  الكهربائي���ة"، 
املحافظات باحل�س����ض املخ�س�س���ة لها من الطاقة 

ينعك�ض �سلبا على باقي املحافظات".
ووزارة  االمني���ة  القطاع���ات  "طالبن���ا  واردف: 
الداخلية واال�س���تخبارات بفتح ملفات حتقيق يف 
هذه احل���وادث وتاأمني احلماية ملحط���ات واأبراج 
الطاق���ة، ع���ر ط���ريان م�س���ري ون�س���ب كام���ريات 
حراري���ة". ولف���ت املتحدث با�س���م وزارة الكهرباء 
اإىل اأن "31 خطًا ناقاًل للطاقة ا�سُتهدفت بالعبوات 
خ���الل 10 اي���ام فقط، مع حرق حمط���ات حتويلية 
يف دياىل"، عادًا اأن "هنالك هجمة ممنهجة وحربا 

علنية على البنى التحتية لوزارة الكهرباء".

العتماد على الغاز الإيراين �سبب 
اآخر

وتابع���ت ع�س���و الطاق���ة النيابية زه���رة البجاري 
حديثها قائلة، اإن "ال�سبب االآخر يف �سعف الطاقة 
الكهربائي���ة ه���و االعتم���اد عل���ى جتهيز الغ���از من 
اإي���ران، بينم���ا يحرق ع�س���رة ا�س���عافه يف العراق 
دون ا�س���تثماره يف املحط���ات الكهربائية، اإ�س���افة 
اىل عدم االهتمام بامل�س���ايف التي ت�سهم يف توليد 

الطاقة الكهربائية".
وتنتج وزارة الكهرباء ما يقارب 4500 اىل 5000 
ميغا واط باالعتماد على الغاز االيراين، باال�سافة 
اىل ا�سترياد نحو 1100 اىل 1200 ميغا واط من 

التيار الكهربائي من ايران.
وت���رى البج���اري، اأن "احلل���ول جميعه���ا اآنية وال 
تتحق���ق اإذ مل تك���ن هناك خطط حقيقي���ة باالعتماد 

على الطاقة النظيفة وامل�سادر الداخلية".
وزارة  الن���واب،  جمل����ض  يف  النائب���ة  وحتم���ل 
الكهرباء م�سوؤولية ال�سعف يف الطاقة الكهربائية، 
مبين���ة ان "وزارة الكهرب���اء ه���ي املتخ�س�س���ة يف 

انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها ونقلها".
ب���دوره، يق���ول املخت����ض يف ال�س���اأن االقت�س���ادي 
با�س���م جمي���ل اأنط���وان يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن 
العراق ومن  اي���ادي خبيثة داخل وخارج  "هناك 
�س���منها بع����ض دول اجل���وار تعم���ل عل���ى اإبق���اء 

العراق بلدا م�ستهلكا لت�سويق منتجاتهم فيه".
وي�س���يف اأنطوان م�ستغربا: "�س���رفت حتى االآن 
نحو 60-70 مليار دوالر يف جمال جتهيز الطاقة 

ومل ن�سل اىل ال�20 الف ميغا واط!".
اأن  بال�س���اأن االقت�س���ادي اىل،  وي�س���ري املخت����ض 
�سيا�س���ية  درا�س���ة  اىل  يحت���اج  الكهرب���اء  "مل���ف 

واقت�سادية وت�سخي�ض دقيق".
اىل ذلك، ك�س���فت �س���ركة "جرنال اإلكرتيك"، االأحد 
املا�س���ي، عن �س���رتاتيجية �س���املة متك���ن العراق 
من ا�ست�سراف امل�س���تقبل املدعوم مب�سادر الطاقة 
االأكرث نظافة.   وبح�س���ب بيان ا�س���درته ال�سركة، 
وتابعت���ه )امل���دى( ف���اإن "اخلط���ة ت�س���م ع���ددًا من 
الركائ���ز الرئي�س���ة الت���ي تدع���م اأه���داف احلكومة 
العراقي���ة الرامي���ة لتطوير البني���ة التحتية لقطاع 
الطاق���ة يف الب���الد، وتعزيز جهود اإزال���ة الكربون 
ازم���ة  الإنه���اء  الطاق���ة  تولي���د  م�س���ادر  وتنوي���ع 

الكهرباء".  
وق���ال عب���د الرحم���ن خال���دي الرئي����ض التنفي���ذي 
للتكنولوجي���ا يف "ج���رنال اإلكرتي���ك لطاقة الغاز" 
يف منطقة اأوروبا وال�س���رق االأو�سط واأفريقيا اإنه 
"ركزنا با�ستمرار على دعم البنية التحتية لقطاع 
الطاق���ة وتنميته���ا يف العراق با�س���تخدام احللول 
ال�س���املة، ب���دءًا من تاأم���ني التموي���ل اإىل التقنيات 
املتقدم���ة. ولذل���ك من االأهمي���ة مبكان الي���وم حفز 
جه���ود التحول نح���و اأنظمة الطاق���ة االأكرث نظافة 
التي تثمر يف ثالث فوائد رئي�س���ة للبالد، بدءًا من 
ا�س���تخدام م�س���ادر متنوعة للطاق���ة لتلبية الطلب 
املتنام���ي، والوفاء بالتزام���ات اإزالة الكربون عر 
ا�س���تغالل م���وارد الغ���از والطاقة النظيف���ة االأعلى 
كفاءة، اإىل اإر�ساء دعائم بنية م�ستقرة تقدم الطاقة 

االآمنة واملوثوقة واالأكرث نظافة يف امل�ستقبل.  
وا�ساف انه "ت�س���وغ هذه الفوائد، ال�سرتاتيجية 
الطموح���ة ل�)خط���ة التح���ول بقط���اع الطاق���ة( يف 
الع���راق وجت�س���د اأك���رث مقارب���ات قط���اع الطاق���ة 
�س���مواًل وتغطي جميع احللول التي ميكن للعراق 

اال�ستفادة منها".  
وا�سار اىل ان "اخلطة ت�سع جمموعة �سرتاتيجية 
باأ�س���لوب  امل�س���ممة  والتقني���ات  احلل���ول  م���ن 
خا����ض وتدعم م�س���اعي اإزالة الكرب���ون من قطاع 
الطاق���ة الفري���د من نوع���ه يف العراق. وب���دءًا من 
التوربينات الغازية عالية الكفاءة وحاملة االأرقام 
القيا�س���ية العاملية وحلول التحديث اإىل امل�ستقات 
الهوائي���ة ال�س���ريعة واملرن���ة، ميك���ن لفري���ق عمل 
)ج���رنال اإلكرتيك( الذي ي�س���م نخب���ة من اخلراء 
املحليني والعامليني حتويل جه���ود اإزالة الكربون 

اإىل اإجناز ملمو�ض يف العراق".  
وجاء "االإعالن عن خط���ة التحول بقطاع الطاقة" 
خ���الل فعاليات موؤمت���ر اإعادة اإعم���ار العراق التي 
اأقيم���ت يف العا�س���مة بغ���داد، وه���ي قم���ة رفيع���ة 
امل�س���توى ج���رى تنظيمها ع���ر تع���اون وثيق مع 
مكتب رئي�ض الوزراء والهيئة الوطنية لال�ستثمار 

يف البالد. 
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ل حل في الأفق لأزمة الكهرباء.. و"لجان" الف�ساد تهيمن على الوزارة  
سياسة

ك�س��ف م�س��در مقرب من وزارة الكهرباء، اأم�ص، اأن رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وافق على ا�س��تقالة وزي��ر الكهرباء ماج��د حنتو�ص ب�س��بب اأزمة انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي وتقليل �س��اعات جتهي��ز املواطن بالطاق��ة الكهربائية، 
مرجح��ا تكليف وزير النفط باإدارة وزارة الكهرباء وكالة. وحدد نواب يف 
الربملان اأ�سباب عديدة لنق�ص التجهي��ز وال�سعف يف الطاقة الكهربائية، 

م��ن بينه��ا العتم��اد على الغ��از امل�ست��ورد من اجلان��ب الإي��راين، واهمال 
امل�س��ايف، وا�سته��داف اأب��راج الطاقة، وع��دم ا�ستثم��ار امل�س��ادر الداخلية 
والعتم��اد عليها. فيم��ا ي�ستغرب خمت�سون بال�س��اأن القت�سادي من عدم 
و�س��ول وزارة الكهرب��اء اىل انتاج 20 األف ميغا واط رغ��م انفاقها 60 - 70 

مليار دولر على جتهيز الطاقة.

 ترجمة / حامد اأحمد

 Platts ك�سفت وكالة بالت�ص
الأمريكية للطاقة عن 

ا�ستعداد العراق ل�ستالم 
قر�ص بقيمة 360 مليون 
دولر من البنك الدويل 

لتمويل م�سروع م�سرتك 
 BGC ل�سركة غاز الب�سرة

املوقع بني �سركة غاز اجلنوب 
و�سركة �سيل وميت�سوبي�سي، 
وذلك مل�ساعدة العراق للحد 

من حرق الغاز امل�ساحب 
يف حقول النفط اجلنوبية 

وحتقيق اكتفاء ذاتي 
بت�سنيعه بحلول العام 2025.

وذك���رت �س���ركة غ���از الب�س���رة يف بيان 
له���ا الثالث���اء 29 حزي���ران انه���ا وقعت 
اتفاقي���ة قر����ض مل���دة خم����ض �س���نوات 
م���ع البن���ك ال���دويل مل�س���اعدتها بتعزيز 
وت�س���نيع  مبعاجل���ة  احلالي���ة  طاقته���ا 
م���ا  اأو  بن�س���بة %40  امل�س���احب  الغ���از 
يعادل 400 مليون ق���دم مكعب باليوم. 
ويبلغ مع���دل االإنتاج ال�س���نوي احلايل 
للم�سروع امل�سرتك ل�سركة غاز الب�سرة، 
الذي ي�س���م �سركة غاز اجلنوب و�سركة 
�س���يل الهولندية و�س���ركة ميت�سوبي�سي 
ق���دم  الياباني���ة، بح���دود 900 ملي���ون 
مكع���ب، وه���و ما يع���ادل معاجل���ة %60 
فق���ط من الغ���از امل�س���احب حلقول نفط 
والزب���ري   1- القرن���ة  وغ���رب  الرميل���ة 
القر����ض  الب�س���رة.  حمافظ���ة  يف 
�س���يوفر متوي���ال جزئيا الإن�س���اء حمطة 
معاجل���ة جديدة للغاز، حمطة الب�س���رة 
ال�س���تخراج الغ���از الطبيع���ي ال�س���ائل، 
وهذا جزء من تو�س���عة اإ�س���افية للطاقة 
اال�س���تيعابية للمحطة للتقليل من حرق 
الغ���از امل�س���احب يف حق���ول اجلنوب. 
وت�سد �س���ركة غاز الب�س���رة حاليا %80 
م���ن الطل���ب املحلي للغ���از ال�س���ائل يف 
العراق. وا�س���تنادا للبن���ك الدويل، فان 
الع���راق حل باملرتبة الثاني���ة عامليا بعد 

رو�س���يا كاأ�س���واأ بلد يقوم بح���رق الغاز 
وزي���ر   .2020 الع���ام  خ���الل  وه���دره 
اإ�س���ماعيل،  النف���ط العراق���ي، اح�س���ان 
اإن  اأي���ار   3 يف  ل���ه  ت�س���ريح  يف  ق���ال 
بغداد ت�س���عى النفاق 15 ملي���ار دوالر، 
مب�س���اهمة �س���ركاء معين���ني يف الطاقة، 
من اأجل تعزيز طاقتها االإنتاجية للغاز، 
وياأتي ذلك و�س���ط �س���عي البالد للتقليل 
م���ن اعتماده���ا عل���ى ا�س���تريادات الغاز 
والطاقة من اإيران. وقال اإ�سماعيل، يف 
حينه، اإن اال�س���تثمار يف هذه امل�ساريع 
�سي�س���اعد مب�س���اعفة انتاج الغاز اىل 4 
مليارات قدم مكعب باليوم مما �سي�سمح 
ذل���ك باإنت���اج 16 غيغا واط م���ن الطاقة 
الكهربائية. واأ�س���اف الوزي���ر قائال اإن 
هذه امل�س���اريع تت�س���من تطوير حمطة 
غاز الب�سرة بكلفة 3 مليارات دوالر مع 
خطة طموحة لل�س���ركة بالو�سول ملعدل 
اإنت���اج 2.4 مليار قدم مكعب خالل فرتة 
معينة. يخ�س���ع العراق ل�سغط اأمريكي 
متزاي���د للتقليل من اعتم���اده على الغاز 
م���ن  امل�س���توردة  الكهربائي���ة  والطاق���ة 
يعت���ران مطلوب���ان  واللذي���ن  اإي���ران، 
بالتي���ار  انقطاع���ات  ح���دوث  لتف���ادي 
الكهربائي خ�سو�سا خالل اأيام ال�سيف 
احل���ارة عندما تتج���اوز خاللها درجات 

احلرارة 50 درج���ة مئوية. ومنذ العام 
2018 والعراق يتلقى ا�س���تثناءات من 
الوالي���ات املتح���دة ملوا�س���لة ا�س���ترياد 
الت���ي  اإي���ران  م���ن  والغ���از  الكهرب���اء 
تخ�س���ع لعقوب���ات مت جتديدها من قبل 
وا�س���نطن يف ذل���ك الع���ام. وق���ال وزير 
النفط اإ�س���ماعيل يف ت�سريح له يف 22 
ني�سان اإنه من املتوقع ان يحقق العراق 
اكتف���اء م���ن انت���اج الغ���از ويتوقف عن 
االعتم���اد عل���ى الغاز امل�س���تورد بحلول 
عام 2024 – 2025، وذلك عر تعجيله 
بتنفيذ م�س���اريع تعزي���ز االإنتاج املحلي 
من الغاز. العراق يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 
عل���ى الغاز الذي ينبعث كغاز م�س���احب 
م���ع ما ينت���ج من حق���ول النف���ط والذي 
ه���و يخ�س���ع ل�س���قوف انت���اج اتفاقي���ة 
اأوب���ك بال�ض مما يقيد ذل���ك القدرة على 
توف���ري ما يكفي من غ���از ملحطات توليد 
الطاقة. وي�س���عى الع���راق اىل التعجيل 
مب�س���اريع معاجلة الغاز من اجل تعزيز 
طاقته االإنتاجية للغ���از. من جانب اآخر 
وقع���ت وزارة النفط هذا الع���ام مذكرة 
اينريج���ي  توت���ال  �س���ركة  م���ع  تفاه���م 
الفرن�س���ية   Total Energies
امل�س���احب  الغ���از  م�س���اريع  لتطوي���ر 
تقديري���ة  بكلف���ة  ال�سم�س���ية  والطاق���ة 

تبلغ 7 مليارات دوالر. و�س���يتم تطوير 
م�ساريع الغاز �سمن مرحلتني وت�ستمل 
عل���ى اإنت���اج 600 ملي���ون ق���دم مكع���ب 
بالي���وم. ومنح���ت الوزارة يف ني�س���ان 
 ،Sinopec اأي�س���ا �سركة، �س���ينوبيك
غ���از  حق���ل  لتطوي���ر  عق���دا  ال�س���ينية 
املن�سورية �سرقي حمافظة دياىل الذي 
يح���وي احتياطي���ا غازي���ا بح���دود 4.5 
تريلي���ون قدم مكعب من الغ���از، والذي 
ق���ال عن���ه وزير النف���ط يف 3 اأي���ار بانه 
ق���د يكل���ف بح���دود 2.1 ملي���ار دوالر. 
و�س���تكون ح�سة ال�س���ركة ال�سينية من 
امل�سروع بن�سبة 49% ويت�سمن االإنتاج 
االأويل بح���دود 50 ملي���ون ق���دم مكعب 
بالي���وم من الغاز ويتم تطويره لي�س���ل 

اىل 300 مليون قدم مكعب باليوم.
وق���ال وزير النف���ط يف ت�س���ريح له يف 
3 اأي���ار ان ال���وزارة جت���ري مباحث���ات 
اأي�سا مع �سركات اأمريكية وم�ستثمرين 
اآخري���ن لتطوي���ر حق���ل ع���كاز الغ���ازي 
االنب���ار.  يف  القائ���م  مدين���ة  جن���وب 
النقا�سات الفنية ات�سمت بالبطء، ولكن 
يتوخ���ى من امل�س���روع ا�س���تثمارا بقدر 
3 ملي���ارات دوالر النتاج م���ا يقارب من 
300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
عن وكالة بالت�ص

العراق يقتر�ض 360 مليون دولر لتحقيق الكتفاء الذاتي من الغاز
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مل يعد بو�ش���ع حميد عبد الله )34 �شنة( �شماع 
وق���ع خطوات���ه الت���ي كان ال�ش���دى ي�شّخمه���ا 
قبل �شن���وات وهو مي�شي يف الزق���اق ال�شيق 
ال���ذي يقع يف نهايته منزله يف �شارع الفاروق 
باجلان���ب االأمي���ن ملدينة املو�ش���ل. "كانت تلك 
متعت���ي قب���ل اأن تب���ر رجلي الي�ش���رى" يقول 
ثم ي�شرب عكازيه املعدنيني ببع�شهما لُي�شدر 

منهما فرقعة قوية "هذا ما تبقى يل االآن"!
يف اأواخر �شهر اآذار 2017، كان حميد خمتبئًا 
مع اأفراد عائلته يف �شرداب منزل قريٍب لهم يف 
منطق���ة )ال�شاعة( هربًا م���ن �شواريخ وقنابل 
داع�ش  تنظي���م  م���ن  "ح���رب حتري���ر" املدينة 
ال���ذي كان ي�شيطر عليها من���ذ حزيران 2014. 
ث���الث عائالت كانت تختبئ هن���اك. خم�شة من 
افراده���ا دفنوا حت���ت اأنقا�ش ال�ش���رداب الذي 
تهاوى فوقهم. �شقيقة حميد ال�شغرى وخالته 

كانتا من بينهم. رجله دفنت هناك اأي�شًا.
حمي���د ميل���ك "ب�شطي���ة" لبي���ع ال�شجائ���ر يف 
منطق���ة املجموعة الثقافية و�شط املو�شل، هو 
واح���ٌد م���ن 6500 ت�شببت لهم ح���رب التحرير 
من داع����ش باإعاق���ات دائمة، يواج���ه معظمهم 
اأو�شاعًا �شعبًة جراء افتقار املدينة اىل البنى 
ذوي  دع���م  وم�شتلزم���ات  ال�شحي���ة  التحتي���ة 

االإعاقة �شواء املادية منها او النف�شية. 
هذا العدد الكبري م���ن �شحايا احلرب االأخرية 
ي�ش���اف اىل اع���داد اأخ���رى للح���روب ال�شابقة 
واأحداث العن���ف يف نينوى التي �شهدت اآالف 
التفج���ريات بالعب���وات وال�شي���ارات املفخخة 

طوال الفرة املمتدة بني 2004 و2014.
ي�ش���ارع هوؤالء الإدامة حياته���م يف ظل بيئة ال 
تراعي حاج���ات "ذوي االحتياجات اخلا�شة" 
وحكومة، كما يقول���ون، تتنا�شاهم، وال يهمها 
كي���ف يعي�ش���ون ويتدب���رون قوت يومه���م؟ اأو 
اأين يتلق���ون الع���الج؟ وكيف ياأمن���ون اأطرافًا 

�شناعية بديلة عن اأطرافهم املفقودة؟

املئات على الئحة االنتظار
املعم���ل الوحيد الإنتاج االأطراف ال�شناعية يف 

نينوى �شيدته منظمة ال�شليب االأحمر الدويل 
وافتت���ح يف 14 ت�شري���ن الث���اين 2018 وه���و 
يقت�ش���ر فق���ط على انت���اج االأط���راف ملا "حتت 
الركب���ة".  �شع���د الل���ه املتيوت���ي مدي���ر مرك���ز 
التاأهي���ل البدين الذي ي�شكل املعمل جزءًا منه، 
يق���ول اإن 1450 �شخ�ش���ًا م�شجلني كمراجعني 
للمرك���ز ح�شل نح���و 900 منهم عل���ى اأطراف 
�شناعي���ة اأنتجه���ا املعمل الذي تت���وىل منظمة 
ال�شلي���ب االأحم���ر اإدارته ب���كادر م�شرك ي�شم 
موظفيه���ا وفني���ني عراقيني.    وي�ش���ري اإىل اأن 
الطاقة االإنتاجية للمعمل تبلغ 28 طرفًا �شهريًا 
وه���ذا يعن���ي اأن االأم���ر ق���د ي�شتغ���رق �شنوات 
عديدة قبل تغطية احلاجة الكاملة لالأ�شخا�ش 
ذوي االعاق���ة يف املحافظ���ة لذا ف���اإن القادرين 
ماديًا ممن برت اأطرافهم، ي�شافرون اىل مدن 
عراقية اأخرى كال�شليمانية يف اإقليم كرد�شتان 

للح�شول على اأطراف �شناعية. 
يبل���غ جمم���وع االأ�شخا����ش ذوي االعاق���ة يف 
نين���وى، الأ�شب���اب حربي���ة، 22500 �شخ�ش���ًا 
غالبيته���م العظم���ى فق���دوا اأطرافه���م كاملة اأو 
اأج���زاء منها خالل احلرب العراقي���ة االإيرانية 
الوالي���ات  �ش���د  واحلرب���ني   1988-1980
املتح���دة االأمريكي���ة 1991- 2003، وبعده���ا 
خالل حقبة �شيط���رة اجلماعات امل�شلحة ومن 
بينها داع�ش، و�شواًل اإىل حرب حترير العراق 

من �شيطرة التنظيم االإرهابي.

غياب الدعمني املادي والنف�سي
مت���رر اإ�ش���راء حم���دون )23 �شن���ة( يده���ا يف 
الف���راغ اأ�شفل كتفها االأمي���ن وتقول ب�شيء من 
احل���رية اإنها ت�شع���ر اأحيانًا بذراعه���ا املبتورة 
وكاأنه���ا م���ا زال���ت يف مكانه���ا "يح���دث اأنن���ي 
اأحاول مده���ا اللتقاط �ش���يء واال�شتناد عليها 
اأن  للنهو����ش واأي�ش���ًا برغب���ة م�شتحيل���ة يف 

التقط قلمًا واأكتب جمددًا".
اأ�شيبت ذراع اإ�ش���راء ب�شظية عبوة نا�شفة من 
خملفات مرحل���ة داع�ش انفج���رت على م�شافة 
قريب���ة منها يف غرب���ي مدينة املو�ش���ل عندما 
كان���ت ترافق اأقرباء له���ا يف نزهة للربية ربيع 
2018. مل جت���د اإ�ش���راء اخلريج���ة م���ن كلي���ة 

االآداب يف جامع���ة املو�ش���ل العناي���ة الطبي���ة 
الكافي���ة ب�شب���ب تداعيات احل���رب التي دمرت 
خم����ش م�شت�شفي���ات بالكام���ل م���ع الع�ش���رات 
م���ن املراك���ز ال�شحي���ة واملخت���ربات الطبي���ة 
وجعل���ت نحو اأربعة ماليني مواطن من �شكان 
نينوى يفتق���رون اىل اأب�شط مقومات الرعاية 
ال�شحي���ة. "االأم���ر ال يتعلق ب�شم���ادة للجرح 
اأو قطعة بال�شتيكية اأ�شعه���ا اأ�شفل كتفي ل�شد 
النق����ش احلا�شل يف ج�شمي" تق���ول اإ�شراء، 
اأعد  "م�شكلت���ي نف�شي���ة على نحو كب���ري، فلم 
اإ�شراء الت���ي كنتها �شابق���ا، تقل�شت حظوظي 
عل���ى وظيف���ة،  العث���ور  حل���م  �ش���يء،  كل  يف 
ال���زواج، حت���ى النا����ش الذين اأعرفه���م اأخذوا 
ينظ���رون اإيل بطريق���ة خمتلف���ة، نظرة عطف 

توحي باأنني كائن ناق�ش".
الدعم النف�شي الذي تفتقر اليه اإ�شراء يكاد اأن 
يك���ون معدومًا يف نينوى، ف���ال اأق�شام نف�شية 
واملحافظ���ة  للم�ش���ايف،  البديل���ة  املواق���ع  يف 
باأ�شره���ا لي�ش فيها، بح�شب معلومات ح�شلنا 

عليه���ا م���ن دائ���رة �شحة نين���وى، �ش���وى 12 
طبيبًا نف�شيًا اأربعة منهم فقط اخت�شا�شيون. 
وعل���ى نطاق تاأهيل االأ�شخا����ش ذوي االإعاقة، 
فالق�ش���م الوحيد املتخ�ش�ش، والذي افتتح يف 
اآذار/مار�ش 2021 "يحتاج اىل اإعادة تاأهيل" 
كما يقول موظف يعمل فيه رف�ش االإ�شارة اإىل 
ا�شم���ه. فالق�شم يفتق���ر اإىل االأدوية والكرا�شي 
مبختلف اأنواعها )املتحركة والثابتة ومب�شند 
ذراع متح���رك ومب�شن���د ذراع ثاب���ت( وغريها 
م���ن امل�شتلزم���ات االأولية الت���ي تتطلبها اعادة 
تاأهيل االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة. يرجع ال�شبب 
بح�ش���ب معنيني، اىل ع���دم وجود خم�ش�شات 
مالي���ة كافية يف مدينة خرج���ت من حرب ادت 
اإىل تدم���ري 80% م���ن بناه���ا التحتي���ة ونح���و 
11 األ���ف وح���دة �شكنية، ق���درت تكاليف اإعادة 
اإعماره���ا يف �شن���ة 2017 بح�ش���ب املتح���دث 
با�ش���م وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي 
مبا ب���ني 50- 100 مليار دوالر اأمريكي. وقلة 
املخ�ش�ش���ات املالي���ة ت�شبب���ت بتع���ّأ اأو عدم 

ال�ش���روع بتنفيذ م�شاريع اع���ادة اإعمار للكثري 
م���ن املراف���ق يف نين���وى كم���ا يذك���ر حمافظها 
جن���م اجلب���وري. ويق���ول اجلب���وري اإن اآخر 
تخ�شي����ش م���ايل م���ن احلكوم���ة املركزية هو 
60 ملي���ار دين���ار كان يفر����ش �شرفه���ا دفعة 
واح���دة اإال اأن���ه فوجئ مطلع حزي���ران 2021 
بتق�شيط���ه عل���ى �ش���كل دفع���ات �شهري���ة تبل���غ 
الواحدة ملياري دينار، ما يعني اأن احل�شول 
عليها كاملة �شي�شتغرق �شنتني ون�شف ال�شنة. 
وعلي���ه، يدعو اجلب���وري احلكوم���ة العراقية 
اىل التعام���ل م���ع نينوى مب�شوؤولي���ة "تتالءم 
مع حجم ال�شرر الواقع عليها جراء احلرب".  

مدينة ال تراعي وجودهم
الباح���ث اجلامع���ي ع���ادل حمم���د، يعتق���د باأن 
االإدارات املتعاقب���ة يف نين���وى ومنذ تاأ�شي�ش 
الدول���ة العراقي���ة قب���ل نح���و ق���رن، مل ت�شم���ل 
تنفي���ذ  االأ�شخا����ش ذوي االعاق���ة يف خط���ط 
ت�شامي���م ال�شوارع واالأر�شف���ة وباقي املرافق 

العام���ة. ف���ال توج���د مناطق خم�ش�ش���ة لعبور 
الكرا�شي املدولبة يف ال�شوارع وعلى االأر�شفة 
وال توج���د اأمكنة خم�ش�شة لركن مركباتهم اأو 
دورات مي���اه خا�ش���ة به���م كما ه���و معمول به 
يف دول الع���امل املتح�ش���رة. ويت�ش���اءل "كيف 
ميك���ن ملن فقد اطرافه ان يركب حافلة نقل غري 
جمه���زة؟ او يراجع دائ���رة حكومية موؤلفة من 

طابقني اأو ثالثة من دون م�شعد؟".
ب���اأن ال�شب���ب الرئي����ش يف ذل���ك ه���و  وي���رى 
املواطن���ون اأنف�شه���م والثقاف���ة ال�شائدة بينهم 
جي���اًل بع���د جي���ل، اإذ "مل يح���دث اأن خرج���ت 
تظاهرة �شعبية واح���دة تطالب بهذه احلقوق 
البديهي���ة". ويته���م حمم���د موؤ�ش�ش���ات الدولة 
وال�شم���ان  والعم���ل  ال�شح���ة  م���ن  املعني���ة 
ب���ه  جت���ود  م���ا  عل���ى  باالت���كال  االجتماع���ي 
املنظمات الدولي���ة لدعم واإعانة واإعادة تاأهيل 
م���ن  اأق���ّل  وه���ذا  االعاق���ة،  ذوي  االأ�شخا����ش 

واجبها، وفقًا لتعبريه.
 وتن����ش املادة 32 م���ن الد�شتور العراقي على 
اأن تراع���ي الدول���ة االأ�شخا����ش ذوي االإعاقة، 
وتتكف���ل بتاأهيله���م بغية دجمه���م يف املجتمع، 
وتنظي���م ذل���ك يف قانون، وهو م���ا متظهر يف 
القان���ون رقم 38 ل�شنة 2013 الذي اأقر حقوقًا 
يعّدده���ا املحامي مي�شر م���ال الله �شمري وهي: 
"�شحي���ة وتاأهي���ل جمتمعي وتاأم���ني التعليم 
مبختل���ف مراحل���ه وتوف���ري فر����ش متكافئ���ة 
يف جم���ال العم���ل والتوظيف، وف���ق موؤهالت 
االأ�شخا����ش ذوي االعاق���ة وتق���دمي معون���ات 
�شهري���ة لغ���ري القادرين على العم���ل منهم. اإىل 
جان���ب ان�ش���اء املراك���ز واالأندي���ة الريا�شي���ة 
اخلا�شة به���م ودعمها وتخفي�ش اأ�شعار تذاكر 
ال�شف���ر اجلوي له���م مبقدار خم�ش���ني يف املئة 
وملرت���ني يف ال�شن���ة م���ع تاأمني ال�شك���ن املالئم 
ومنحه���م اعف���اء بن�شب���ة ع�ش���رة يف املئ���ة من 
�شريب���ة الدخل باالإ�شافة اإىل قرو�ش مي�شرة. 
كما ين����ش القانون على تاأم���ني راتب للمعني، 
وعقوب���ات جزائية عل���ى من يّدع���ون االإعاقة، 
او ي�شتغلونه���ا للت�شول، م���ع ا�شتحداث هيئة 
تتمت���ع  االعاق���ة،  ذوي  االأ�شخا����ش  لرعاي���ة 
باال�شتقالل امل���ايل واالإداري، وت�شم عددا من 

ال���وزارات ذات العالقة. لكن "معظم ما يحمله 
القان���ون م���ن حقوق بق���ي حربًا عل���ى ورق"، 
يق���ول املحام���ي �شم���ري، ب�شب���ب ع���دم تنفيذه 
م���ن قبل ال���وزارات ذات ال�شلة "ويف كل �شنة 
يخف���ق الربمل���ان العراق���ي يف و�ش���ع حق���وق 
االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة �شمن قانون املوازنة 

االحتادي ال�شنوي".
يتقا�شى معظ���م اال�شخا����ش ذوي االعاقة يف 
العراق رات���ب الرعاية االجتماعية الذي جرى 
اقراره �شنة 2014 مببلغ �شهري مقداره 100 
األف دين���ار عراق���ي )نح���و 75 دوالرًا(، وهذا 
املبلغ ال يكفي ملراجع���ة اي م�شت�شفى اأهلي او 
عي���ادة خا�شة للح�شول على عالج ب�شيط ملرة 
او اثنت���ني يف ال�شه���ر. وه���م ينتظ���رون اقرار 
قان���ون جدي���د عل���ى اأم���ل حت�ش���ني اأو�شاعهم 
االجتماعي���ة. يغطي �شامل حم���دون )34�شنة( 
راأ�ش���ه مبندي���ل ليق���ي راأ�ش���ه ح���رارة ال�شم�ش 
ي���زاول عمل���ُه م�شتن���دًا عل���ى  الالهب���ة وه���و 
عكاز خ�شب���ي، ي�شتل���م التذاكر يف م���راآب عام 
لل�شي���ارات �شرق���ي املو�شل. توفر ل���ه وظيفته 
هذِه بدل اإيج���ار املنزل وت�شد جزءًا من نفقات 
املعي�ش���ة. ت�شب���ب انفجار �شي���ارة مفخخة يف 
�شهر اآب/اأغ�شط�ش 2007 ببر قدمه الي�شرى 
وفق���د عين���ه الي�ش���رى كذل���ك. يق���ول بلهج���ة 
�شاخرة وه���و يبت�شم "منذ 2007 واأنا ا�شتمع 
كل  قبي���ل  خا�ش���ة  يقول���ون  وعوده���م..  اىل 
عملي���ة انتخابية باأنه���م �شيح�شنون او�شاعنا 
املعي�شي���ة، لكن ما يح���دث اأن اأو�شاعنا ت�شوء 

يومًا بعد يوم". 
وزي���ر العم���ل وال�ش���وؤون االجتماعي���ة ع���ادل 
الركاب���ي يق���ول اإن���ه ج���اٌد يف متابع���ة حقوق 
االأ�شخا����ش ذوي االإعاق���ة واإدراجه���ا �شم���ن 
قان���ون املوازن���ة االحتادية ل�شن���ة 2021، من 
لكن���ه  الت���ي �شيتبعه���ا.  اأن يب���ني االآلي���ة  دون 
يقّر ب���اأن حقوقهم غ���ري م�شمون���ة ب�شبب عدم 
تطبيق قانونهم رق���م 38 ل�شنة 2013، راف�شًا 
اأن تتحم���ل وزارت���ه وحده���ا م�شوؤولي���ة ذلك، 
"ب���ل هي م�شوؤولية تكاملي���ة تتحملها الدولة 

مبختلف اجهزتها"، كما يقول.  
عن موقع "درج"

ومراكز تاأهيلهم حتتاج اإىل تاأهيل!

م��ب��ت��ورة الإع���اق���ة  ل���أ���ش��خ��ا���ص ذوي  ال��دع��م  ي��د  ال���ع���راق: 

يسر الشركة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم بتجهيز املادة املذكورة أدناه مع مالحظة ما يلي:

اإعالن مناق�سة 
اإىل / ال�سادة الراغبني بتقدمي عطاءاتهم 

م / املناق�سة املرقمة 3/م/ح/2021

1- على مقدم��ي العطاء املؤهلني الراغبني في احلص��ول على معلومات إضافية 
االتصال بالش��ركة العامة للس��منت العراقية )خالل س��اعات الدوام الرسمي( 

وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة )حسب الشروط العامة للمناقصة(. 

3- بإم��كان مقدم��ي العطاء ش��راء وثائق العط��اء بعد تقدمي طل��ب حتريري الى 
العن��وان احمل��دد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيم��ة البيع البالغة )الوارد في 

أعاله(. 
4- يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )صندوق العطاءات في مقر الشركة( 
في املوعد احملدد )الوارد في أعاله( س��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح 
العط��اءات بحض��ور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم الراغبني باحلض��ور الى مقر 

الشركة الساعة الثانية عشر بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
5- على مقدمي العطاءات تقدمي ما يلي: 

أ- ان يكون املشارك حاصل على إجازة ممارسة املهنة نافذة حالياً او إجازة تأسيس 
الشركة او املكتب وان يكون عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق.

ب- تق��دمي تأمينات أولية مببلغ ق��دره )3.750.000( دينار ثالثة ماليني وس��بعمائة 
وخمس��ون ألف دينار فقط على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة 
ص��ادرة م��ن مصرف معتم��د )ال تقل نفاذيته عن ثالثة أش��هر( ما ع��دا املصارف 
التالية )االقتصاد لالستثمار، الوركاء لالستثمار، الشمال، دار السالم لالستثمار، 
دجلة والفرات للتنمية واالستثمار، البصرة الدولي لالستثمار، الرواحل اإلسالمي 

لالستثمار والتمويل، بنك اسيا التركي، البالد اإلسالمي لالستثمار والتمويل(. 
ج- تق��دمي كت��اب ع��دم ممانعة من الهيئ��ة العام��ة للضرائب لغرض االش��تراك 

باملناقصات.
د- تقدمي مناذج أكياس عدد )30( كيس لغرض فحصها في املعمل املذكور واعالمنا 

نتائج الفحص خالل فترة الدراسة. .. مع التقدير

مع حتيات 
ال�سركة العامة لل�سمنت العراقية 

 .)www.icsc.gov.iq( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني

الكلفة التخمينية املوادرقم املناق�سة
االجمالية

�سعر �سراء 
املناق�سة

تاريخ 
الغلق

3/م/ح/2021
جتهيز )1000000( مليون كيس 

ورقي ملعمل سمنت بابل
)375.000.000( فقط ثالثمائة 
وخمسة وسبعون مليون دينار

)100.000( مائة ألف 
دينار

 2021/7/15
اخلميس



 ممتاز توما�س 
رأيك وأنت حر

بع����د اإنته����اء ت�صفي����ات املرحل����ة الثاني����ة وانتق����ال منتخبن����ا 
ال�طن����ي م����ن جتّم����ع املنامة اىل ال����دور احلا�ص����م امل�ؤهل اىل 
كاأ�س العامل 2022، يتطّلب ال��صع وامل�قف من م�ص�ؤولينا 
يف املنظ�مة الريا�ص����ة الراعية لتحقيق االجنازات ال�طنية 
يف �ص�ح الريا�صة ب�ص�رة عامة وكرة القدم ب�ص�رة خا�صة، 
معاجلة ال��ص����ع وامل�قف ال�صعب بهدوء واإعادة احل�صابات 
وك�ص����ف االأخط����اء والتعقي����دات وت����ايف االرب����اك وال����زاّلت  

واخلافات واالنتقادات واالتهامات املتبادلة وغريها.
اتخ����اذ القرارات املنا�ص����بة والعاجلة واال�ص����طرارية يتطّلب 
تفادي نك�ص����ات املرحلة، ون�ص����يان ما حدث يف املنامة وتركه 
خلفنا ويجب اأاّل تك�ن هذه الراحة ط�يلة، بل نحتاج لل�قت 

املبّكر واالإعداد والتهياأة ال�صّحية وال�صحيحة.
لي�س هناك وقت للتحّدث يف ال�صلبيات واالأخطاء واخليارات 
من اجلمي����ع العبني ومدربني واإعام وم�ؤ�ّص�ص����ات ريا�ص����ية 
وغريه����ا، م����ع العلم اأنه كان هناك تق�ص����ري م����ن البع�س، وقد 
غابت الروحية وثقافة اللعب اجلماعي وحّلت حملها االأنانية 
واللعب الفردي ونكتفي به����ذا احلّد وال نريد اخل��س ببقية 
امل�ص����اكل والعراقيل، والتيى ا�ص����تطاع حت����ى املتفّرج العادي 

ت�صخي�صها، فما بالك بخرباء اللعبة ورجالها!
اإن االإعام اأو اجلمه�ر اأو اأهل الريا�صة  اأحيانا يق�ص�ن على 
امل����درب ويجرح�����ن امل�ص�����ؤولني وينتقدون بع�����س الاعبني 
بداف����ع احلر�����س وال�طنية واالع�ص����اب امل�ص����دودة والغرية 
عل����ى املنتخ����ب واأدائ����ه وم�ص����ت�ياته، فالرج����اء م����ن اجلميع 
التكاتف والتفاهم واالحتاد الأنها م�ص�����ؤولية وطنية و�صعبية 
ُي�ص����هم يف اجناحه����ا اجلمي����ع ولي�ص����ت حكرًا عل����ى الاعبني 
وطاقم التدريب فقط، ويجب ترك املجامات واملهاترات الأن 
الظرف ال ي�ص����مح بذلك واإال �ص����اعت فر�ص����تنا لل��ص�����ل اىل 

م�نديال بقطر.
اإن االإعام يجب اأن يك�ن حا�ص����مًا ويتعامل ب�صفافية وعلمية 
مع خيارات املدرب وطريق����ة تعامله مع الاعبني، فاالإعامي 
قلي����ل اخلربة يف كرة القدم ال يعرف م����ا ت�ّجهات املدرب يف 
خططه وخياراته وعليه اأن يحرتم ذلك ويك�ن انتقاده الأجل 
اال�ص����اح والتعدي����ل وجذب انتب����اه املدرب وطاقم����ه ولي�س 
الأج����ل االنتق����اد غ����ري البّن����اء الذي يه����دم وال ي�ص����لح، ويجب 
اأن يك�����ن هن����اك ان�ص����اف للجمي����ع العبني ومدرب����ني واإدارة 
وم�ص�����ؤولني يف املنظ�م����ة الريا�ص����ية الت����ي يج����ب اأن تتخذ 
م�اقف اأكرث �ص����جاعة وحا�صمة يف مكا�ص����فة املدرب وطاقمه 
عن كل �صغرية وكبرية )مكا�صفة واإجابة على اال�صتف�صارات 
والت�ص����اوؤالت وغريها لتحّمل امل�ص�����ؤولية وع����دم جماملة مع 

املدرب(.
املرحلة القادمة حتتاج لت�فري االأج�اء النف�ص����ية وال�ص����ّحية 
املنا�ص����بة لاإعداد االأ�ص����عب واالأعقد وعلى اأعلى امل�صت�يات، 
وكذلك تتطّلب ك�ص����ر كل احل�اجز النف�صية واملعن�ية وعب�ر 
حاجز الرهبة واخل�ف عند بع�س الاعبني واإعادة الثقة لهم 

ومل�صت�يات تطّ�رهم نح� االأف�صل.
�����س بالكامل  لرفع م�صت�يات  اإن ال�قت القادم يجب اأن ُيخ�صّ
الاعب����ني من جمي����ع الن�اح����ي واالختيار امل�ف����ق للم�ؤّهلني 
منه����م نف�ص����يًا ومعن�ي����ًا وتكتيكيًا وفني����ًا وبدني����ًا وجاهزية 
للمرحل����ة احلا�ص����مة ويج����ب تخ�صي�ص����ه لتع�ي�س م����ا فاتنا 
وا�ص����اح االأخطاء والتجديد واجلدي����ة والتنفيذ والتطبيق 
وتغطي����ة متطّلبات اللعبة املت�ص����اعدة ال�ترية والتي حتتاج 
لن�عي����ة جي����دة م����ن الاعب����ني وامل�اه����ب ال�اعدة وال�ص����ابة 
واملتعّط�ص����ة للظه�����ر واالنبع����اث واالنط����اق والت����ي مل يتم 
جتربته����ا من قب����ل وعندما نتاأكد من كل ذلك عندها ن�ص����تطيع 
الق�ل باأن املعادلة اكتملت واإننا ن�صري على الطريق ال�صحيح 
، وال يت����م ذلك بليلة و�ص����حاها، بل يتطّلب ت�ص����حيات وتفاٍن 
وحر�س وا�صتعداد الأداء ا�صتحقاق لعبة كرة القدم احلديثة.
هناك الكثري من اال�صتف�ص����ارات نريد  االجابة عنها ب�صراحة 
م����ن امل����درب )كاتانيت�س( عن م����دى فّعالية وم�ص����اركة طاقمه 
امل�ص����اعد يف قراراته وخياراته، وما �ص����ّر ا�صراره على اإبعاد 
بع�س الاعبني ال�ص����باب وبعد جتربته����م واختبارهم وكذلك 
ا�صراره على اال�صتغناء عن بع�س املحرتفني )املغرتبني( من 

دون اأي �صبب معق�ل؟!
ل�ص����ت متفائ����ا بامكاني����ة مدربن����ا كاتانيت�س يف اال�ص����تمرار 
يف قي����ادة منتخبن����ا العراقي وت�قع����ت ا�ص����تقالته اأو اإبعاده 
من����ذ زمن بعي����د وقد ذكرت ذلك مرارًا وتكرارًا ل�ص����ع�ره باأنه 
ال ي�ص����تطيع اال�ص����تمرار بتدري����ب منتخبن����ا ال�طن����ي وع����رب 
ا�ص����ارات ودالالت يف لقاءاته على الف�صائيات واأحاديثه وقد 
ن����ّ�ه عنه����ا يف اأكرث من منا�ص����بة، اأي اأنه لي�����س رجل املرحلة 
القادمة، املرحلة االأ�ص����عب واالأكرث تعقيدًا و�ص����غ�طات، ومل 
ي�ص����تطع اي�ص����ال فريقن����ا حلال����ة اال�ص����تقرار والثب����ات الفني  
والب����دين والتكتيك����ي والنف�ص����ي، والأج����ل ذل����ك يتطل����ب من 
التطبيعية اأن تك�ن �ص����جاعة باملكا�ص����فة وال�صراحة معه بكل 
�صجاعة وتقرير م�صريه مع منتخبنا، واإيجاد البديل باأ�صرع 
وقت ممكن ، مدرب على م�ص����ت�ى عاٍل م����ن اخلربة والثقافة 
االحرتافية يف حتّمل �ص����غ�طات املناف�صة ال�صر�صة وحتقيق 
االأح����ام واالأم����اين، يع����رف ت�ظي����ف الاعب����ني واإخ����راج ما 
عنده����م م����ن امكاني����ات وق����درات وم�اه����ب، واإيجاد �ص����انع 
االألع����اب الف����ّذ واملاه����ر والكابنت املقت����در بنف�س م�ا�ص����فات 
بع�س العبينا ال�صابقني مثل ن�صات وه�ار وق�صي واملرح�م 
علي ح�صني واملرح�م ناطق ها�صم وبا�صل ك�ركي�س وهادي 

اأحمد  وغريهم.
اإن و�ص����ع منتخبنا ال يب�ّص����ر بخري ويحت����اج للتاأّمل والتفكري 
اجل����دي وت����رك االتهامات واخلاف����ات وال�ص����ك�ى والتذّمر، 
ويحت����اج امل�ق����ف اىل تهِدئ����ة االع�ص����اب والرتكي����ز باملرحلة 
القادمة من الت�صفيات والتهّي�ؤ لها ومتطّلباتها والعمل بروح 
معن�ي����ة عالية خمتلفة، الأنها مرحلة ُيكّرم املرء فيها اأو ُيهان، 
وه����ذا كّل����ه يت�ّقف على م����ردود عطاء طاق����م التدريب بقيادة 

كاتانيت�س اأو غريه!

تجّمع المنامة .. للن�سيان!

المرحلة القادمة تحتاج لتوفير 
الأجواء النف�سية وال�سّحية المنا�سبة 

للإعداد الأ�سعب والأعقد وعلى اأعلى 
الم�ستويات، وكذلك تتطّلب ك�سر 
كل الحواجز النف�سية والمعنوية 

وعبور حاجز الرهبة والخوف عند 
بع�س اللعبين واإعادة الثقة لهم 

ولم�ستويات تطّورهم نحو الأف�سل.
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 ه��ات��وا ُم�����دراء اأج���ان���ب ل��لت��ح��ادات .. وح��ق��ق��وا ف��ي ا���س��ت��ق��ط��اع��ات ُم��ن��ح الب��ط��ال!

 بغداد / اإياد ال�سالحي

اأع���رب هيثم جل����ب، امل���درب والبط���ل الدويل 
ال�ص���ابق بامل�ص���ارعة، ع���ن خيبة اأمل���ه يف واقع 
اللعب���ة التي تدفع ثمن التغيي���ب الَعمد البطالها 
ع���دم  م�ؤك���دًا  اإدارته���ا،  جمل����س  اختي���ار  ع���ن 
ان�صاف الق�انني ل�صريحة الريا�صيني ا�صحاب 
امليدالي���ات يف بط�الت العامل واآ�ص���يا والعرب، 
كا�ص���فًا ع���ن وج����د اأندي���ة وهمي���ة ت�ص���ارك يف 
البط����الت عرب �ص���خ��س تنتقيهم من ال�ص���ارع 

وتزّجهم ب�صفة العبني - ح�صب ق�له.
وق���ال جل�ب للمدى، يف حديث ُم�ص���ارحة ف�ق 
الع���ادة - ه� االأول لل�ص���حافة من���ذ زمن ط�يل 
: بع���د تغ���رّي االو�ص���اع يف بلدن���ا عق���ب احداث 
����س  ع���ام 2003، ق���ررُت العمل �ص���من التخ�صّ
االإداري، ولبيُت دع�ة �ص���رار حيدر لان�ص���مام 
االأوملبي���ة  اللجن���ة  الإدارة  امل�ؤقت���ة  الهيئ���ة  اىل 
ال�طني���ة، ومع���ي ناج���ي غازي و�ص���اح هادي 
وبع�س ريا�ص���يي اإقلي���م كرد�ص���تان، وما اأن مت 
بل�رة العمل خال �صنة ون�صف ب�ج�د الراحل 
اأحم���د احلجية، مت اإبعادي عن االنتخابات التي 
جرت يف ده�ك ب�ص���بب عدم حيازتي ال�ص���هادة 
الدرا�ص���ية، وت�ّجه���ُت للرت�ص���يح اىل ع�ص����ية 
احت���اد امل�ص���ارعة م�ص���تفيدًا من اأح���د املقعدين 
�ص���ني الأبط���ال الريا�ص���ة ك�ين حا�ص���ل  املُخ�صّ
عل���ى ميدالي���ات مهمة مثل ذهبي���ة بط�لة العامل 
للنا�ص���ئني ع���ام 1979، وذهبي���ة بط�لة العامل 
ية بط�لة اآ�صيا عام  الع�صكري يف اإيطاليا، وف�صّ
ال�صاد�صة يف  العربية  الدورة  1981، وذهبية 
املغ���رب ع���ام 1985، وكان���ت ال���دورة العربية 
التا�صعة يف االأردن عام 1999 اآخر م�صاركاتي 
وح�صلت خالها على امليدالية الربونزية بعدما 
اأجربت على تقليل وزين ومل يكن القرار �صائبًا 

وقّررت بعدها االعتزال ب�صمت!

نظرة تربوية
واأ�ص���اف :”كان���ت نظ���رة االإداري���ني واملدربني 
ال�ص���ابقني للعم���ل يف احتاد امل�ص���ارعة ترب�ية 
خال�ص���ة لرعاية االأبطال، اأم���ا الي�م فقد تغرّيت 
نح� اال�ص���تفادة املادية م���ن دون االهتمام بهم، 
لهذا ح�ص���ل اإهمال وا�ص���ح يف �ص���ناعة البطل، 
وكانت اأن�ص���ط فرتة لاحتاد عندما عملنا برفقة 
الراح���ل عبد الك���رمي حمي���د الزعي���م واإبراهيم 
خلي���ل وغازي في�ص���ل وح�ص���ن فا�ص���ل وحممد 
ظ���روف  امل�ص���تطاع  ق���در  ذّللن���ا  عبدال�ص���تار، 
االأندي���ة واملنتخبات، باإخا����س ونزاهة، واأّمنا 
احتياج���ات الاعب���ني ِم���ن اأب�ص���طة وجتهيزات 
واأ�ص���لحنا اأجه���زة التربيد وغريها، كل �ص���يء 
قمن���ا ب���ه تعّلمن���اه م���ن رواد اللعب���ة الدكت����ر 
اأمري ا�ص���ماعيل حق���ي واإبراهيم ط���ه واملرح�م 
عبدالرزاق حممد �ص���الح، وعك�صناه على اأبطال 

امل�صارعة احلاليني«.

لئحة خلف الكوالي�س!
واأو�ص���ح :”يف زم���ن الراح���ل اأحم���د احلجي���ة 
رئي�س اللجنة االأوملبية ال�طنية ال�ص���ابق، عمَل 
ا�صتثناء خا�س بت�ظيف خربة اأبطال الريا�صة 
- مّم���ن ال يحمل����ن ال�ص���هادة الدرا�ص���ية - م���ن 
اجلي���ل ال�ص���ابق وُهم ُك���رث، يف جمال����س اإدارة 
االحتادات مبقعدين لكل احتاد، وكنت اأح�ص���ل 

على اأعلى االأ�ص����ات م���ن عام 2008 حتى عام 
2014 الذي �ص���هد رفع هذا اال�صتثناء بائحة 
اأعّدت خلف الك�الي�س من م�صريف االنتخابات، 
بذريعة اأن اال�ص���تثناء ُيخالف قان�ن االإحتادات 
الريا�ص���ية رق���م ١٦ ل�ص���نة 1986، ولي���ت َم���ن 
�ص���غل�ا مقاعدنا ي�ص���تحق�نها، فقد اأفت�صح اأمر 
البع�س باأنهم يحمل�ن �ص���هادات مزّورة مل يزل 

االإعام الريا�صي يطالبهم ب�صّحة ال�صدور«!

�سهادة الريا�سي
ووا�ص���ل جل����ب الق����ل :”قب���ل ف���رتة األتقين���ا 
بعبا�س علي�ي رئي�س جلنة ال�صباب والريا�صة 
الربملاني���ة، يف مق���ر جمل�س الن�اب، بح�ص����ر 
زميل���ّي فالح ناجي وحممد طاه���ر، واأكد لنا اأنه 
اأجتم���ع م���ع بع�س م�ص����ؤويل اللجن���ة االأوملبية 
الدولي���ة الع���ام املا�ص���ي بخ�ص�����س م��ص����ع 
يف  ت�ص���مينها  ومناق�ص���ة  الريا�ص���ي،  �ص���هادة 
القان����ن م���ن عدم���ِه، فاأجاب����ه اأن القان�ن يف 
ع للريا�ص���يني االأبط���ال ولي�س  اأي���ة دول���ة ُي�ص���رَّ
حلمل���ة ال�ص���هادات! اأي ال ِذك���ر لل�ص���هادة يف اأي 
م���ن الق�ان���ني الت���ي ت�ص���تهدف تنظي���م العم���ل 
االأوملب���ي طامل���ا اأن خربة الريا�ص���ي ُت�ص���هم يف 
���ل ال���ذي يعمل في���ه، بينما بع�س  تط�ي���ر امِلف�صَ
ا�ص���حاب ال�ص���هادات يطالب�نن���ا باالبتع���اد عن 
التدري���ب،  اىل  والت�ّج���ه  االحت���ادات  مق���ّرات 
فنق�ل لهم وملاذا مل جتّرب�ه؟ فاإ�ص���ماعيل خليل 
وحمم���د طاه���ر وعلي ح�ص���ني فار����س وفرحان 
جا�صم وعبدالرحمن بري�ص���م وجا�صم بري�صم ال 
ميتلك�ن ال�ص���هادات، لكن نتائج عملهم اأعلى من 
االأكادمييني، ثم اإننا مل ُنزاِحم اأحدًا على رئا�ص���ة 
االحت���اد اأو اأمان���ة ال�ص���ر، ب���ل ُكل طم�حن���ا ه� 

الت�اجد فيه خلدمة ريا�صيينا«.

اأندية وهمية
احت���اد  يف  يعم���ل  مّم���ن  بع����س  :”اأن  وذك���ر 
امل�ص���ارعة اأت���ى به���م الراح���ل زعي���م، واأنقلب�ا 

عليه، وو�ص���لت اللعبة اىل حاٍل غري مر�ٍس منذ 
ع���ام 2008، وباملنا�ص���بة فحديث���ي ال يقت�ص���ر 
على احتاد امل�صارعة، بل ي�صمل االحتادات التي 
ت�ص���م بع�س اال�ص���خا�س ال عاقة لهم باألعابها، 
ين�ّص���ق�ن م���ع هيئاتهم العامة التي ت�ص���ّم اأندية 
خم�ص���ة  وتنتق���ي  اللعب���ة  متار����س  ال  وهمي���ة 
ا�ص���خا�س م���ن ال�ص����ارع وجتّهزه���م باملاب�س 
وتزّجه���م ب�ص���فة العب���ني، وبعد اإج���راء فح�س 
ال����زن تبداأ املناف�ص���ة يف احللبة، و�ص���رعان ما 
تتك�ص���ف احلقيقة بخ�صارات �ص���ريعة ومت�الية 
دون اأن يب���دوا اأية حماولة تن���مُّ عن مهارتهم اأو 

قدرتهم اأو معرفتهم بقان�ن اللعبة«.

اأندية “الُحرة والرومانية«
واأ�ص���ار جل����ب اىل االأندية املتمي���زة حاليًا يف 
امل�ص���ارعة احل���رة :”لدين���ا االأمان���ة وال�ص���رطة 
واحل�ص���د،  واالأعظمي���ة  واحل���دود  واجلي����س 
اأي ال يتع���ّدى الن�ص���اط ع���ن �ص���تة اأندي���ة، ويف 
كرك����ك  اأندي���ة  تتمّي���ز  الروماني���ة  امل�ص���ارعة 
والكاظمي���ة،  واجلي����س  وال�ص���رطة  واحل���دود 
وكّلما تتّبعنا ترتيب الفرق الر�ص���مية واملعروفة 

يف اللعب���ة حتت املركز اخلام�س يبداأ امل�ص���ت�ى 
الفني بالهب�ط، فما بالن���ا باأندية تدفع باعبني 
جمه����يل اله�ي���ة الريا�ص���ية، واأي تقيي���م فني 

ُيائم فعلها املُ�صني؟!  

مدربون بارعون
عق���د  يف  والع���رب  الع���راق  بط���ل  وي���رى 
الثمانيني���ات :”اأن اأغل���ب مدربين���ا الي�م كان�ا 
م�صارعني بارعني، وتتفاوت ُقدراتهم التدريبية 
ب���ني اجلّيد وال��ص���ط، ولدين���ا مدرب���ني اأبطال 
مثل عارف جبار وح�ص���ن فا�ص���ل وعبدالرحمن 
بري�صم، وجا�صم بري�صم وعلي ناظم، وبالن�صبة 
خلربة جا�ص���م وعلي مع ال�صباب كبرية، لكّنهما 
مل ياأخذا فر�ص���تهما من قبل احت���اد اللعبة الذي 
مل ُينّظم بط�الت اال�ص���بال والنا�صئني وال�صباب 
حت���ى االآن، وهذا ي�ص���رُّ بالقاعدة ك����ن الاعب 
���بل يكرُب وي�ص���بح �ص���ابًا وه� غ���ري متدّرج  ال�صِ
فنيًا ومل يكت�ص���ب اخلربة خ���ال مرحلة عمرية 
ُي���ربر االحت���اد بع���دم تي�ّص���ر  مهّم���ة، واأحيان���ًا 
االأم����ال وذ    ل���ك لتحّك���م وزارة الريا�ص���ة بها، 
وكذل���ك تاأثري اأزم���ة انتخاب���ات االأوملبية لعامي 
باملحاكم  االحت���اد  وان�ص���غال  2019و2020 
للدف���اع اأو ال�ص���ك�ى يف ق�ص���ايا خمتلف���ة، كّلها 

ا�صهمت يف اأهمال بط�الت الفئات«.

تمثيل العمومية
وع���ّرج جل����ب عن مع�ص���لة ع���دم قب����ل متثيل 
العب���ي املنتخب���ات اإال ب�ص���خ�س واح���د، قائ���ًا 
:”الب���دَّ للربمل���ان وال����زارة واالأوملبية معاجلة 
االأم���ر، فف���ي ن���ادي االأمانة ال���ذي انت�ص���ب اليه، 
لدين���ا اأبطال �ص���ابقني مثل عبدالرحمن بري�ص���م 
واأحم���د �ص���الح وحميد �ص���الح وك���رمي فرحان 
ومروان �صهيل، ال يحق لهم دخ�ل الهيئة العامة 
با�ص���تثناء �ص���خ�س واح���د، وقد ُمن���ح املتحدث 
متثيلهم يف االنتخابات عن النادي، وال�صحيح 
اأن يتم تعديل الق�اعد االنتخابية مبنح ع�ص�ية 

الهيئة كل بطل حقق ميدالية يف بط�الت العرب 
واآ�ص���يا والعامل دون قيد اأو �صرط، وبذلك �صتقّل 
ظ�اهر الت�اط�ؤ و�ص���راء الذمم والتن�ص���يق قبل 
ليلة االنتخابات، واإاّل ال ت�ص���تغرب�ا اأن ي�ص���تغّل 
الغرب���اء غياب اأكرث من خم�ص���ني بطًا عن قاعة 
االنتخاب وي�صتفردوا بالهيئة العامة للح�ص�ل 

على ا�ص�ات الف�ز«.

بيانات المقترعين
وحّمل جل�ب وزارة ال�ص���باب والريا�صة جزءًا 
كب���ريًا مم���ا يج���ري يف انتخاب���ات االحت���ادات 
يف  ت�ص���هم  ال����زارة  م�ؤك���دًا:”اأن  املركزي���ة، 
دف���ع بع����س اال�ص���خا�س غ���ري الكف�ئ���ني للف�ز 
باأكرث م���ن دورة، وذلك لع���دم امتاكها البيانات 
التف�ص���يلية ع���ن هيكلي���ة كل لعب���ة متار����س يف 
الن���ادي ال���ذي متنحه االج���ازة، وعل���ى الكابنت 
درج���ال اأن ي�ع���ز لدائ���رة الرتبي���ة البدني���ة يف 
وزارت���ه - املعني���ة ب�ص����ؤون االأندي���ة - حلف���ظ 
ا�ص���ماء املدربني والاعبني واحلّكام واالإداريني 
واالأطباء امل�صّجلني �صمن ك�ص�فات كل لعبة يف 
الن���ادي الفاين وحُت���ّدث البيانات ط�ال العام، 
وعند ق���رب انتخابات احتاد اللعب���ة يتم تدقيق 
اأ�صماء املقرتعني واملر�ّصحني يف قاعة االنتخاب 
للحيل�ل���ة دون حتاي���ل البع����س ب���درج اأ�ص���ماء 

وهمية ال عاقة لها بالريا�صة«.

ا�ستقطاع مبلغ
ونا�صد وزير ال�صباب والريا�صة عدنان درجال، 
قائًا :”اأطالبك بالتحقيق يف ا�صتقطاع مبلغ 60 
الف دينار �صهريًا من ُمنحة الريا�صيني االأبطال 
والرواد منذ ثمانية ع�ص���ر �ص���هرًا، اأي ما يقارب 
جمم�عها ملي����ن دينار حتى االآن، و�صخ�ص���يًا 
ا�ص���تلم مبلغ 650 الف دينار من قيمة منحتي 
�ص���ة يل عن اجنازي يف  البالغ���ة 750 واملخ�صّ
بط�ل���ة العامل، وال اأعرف اجلهة التي ت�ص���تقطع 
هذه الن�صبة، هل هي وزارة املالية اأم الريا�صة؟ 
مع اأن رئي�س جمل�س الن�اب حممد احللب��ص���ي 
وّجه بت�ص���ريح ر�صمي عدم ا�ص���تقطاع اأي مبلغ 

من املُنح«.

مدير تنفيذي
وخت���م هيث���م جل����ب حديث���ه :”ال خا����س من 
لاأع����ام  فا�ص���لني  احت���ادات  روؤ�ص���اء  ُجُث����م 
الثماني���ة املا�ص���ية - منه���م اأك���رث من ذل���ك - اإال 
بتح���ّرك جاد من ال�زي���ر درجال جتاه احلك�مة 
لتخ�ص���ي�س م�ازن���ة خم�ص���ة احت���ادات الألعاب 
فردية، ُي�ص���ّمى مدير تنفي���ذي اأجنبي لكل منها، 
يعم���ل ب�ص���احيات ُمطلق���ة للتعاق���د م���ع مدرب 
جّيد، واإقامة مع�صكر نافع، ومُينع تدّخل رئي�س 
االحت���اد يف عمله حتى ُينجز مهّمته احل�ص���رية 
م���ع “املنتخب���ات” وعن���د جن���اح التجرب���ة بعد 
���عة نطاق االحتادات امل�ص���م�لة  عامني يتم ت��صِ
به���ا، مع حتديد مّدة عم���ل رئي�س االحتاد باأربع 
�ص���ن�ات فق���ط، كي ي�ص���عر بعدم وج�د فر�ص���ة 
ل�ص���راء ِذمَم البع�س بالهدايا والعزائم وتزوير 
كتب متثيل العم�مية التي ت�ص���له فارغة بهدف 
�ص���مان الف����ز ب�الية ثاني���ة وثالث���ة، ويقّر مع 
نف�ص���ه ب�ج�ب جناحه قبل مغادرة االحتاد با 

ع�دة«.

في اأول م�سارحة لمدرب م�سارعة.. هيثم جلوب:

مزّوروا ال�سهادات احتلوا مقاعدنا.. ولعبو الأندية الوهمية من ال�سوارع!

هيثم جلوب

 متابعة / المدى

ع���اد منتخبن���ا ال�ص���بابي حتت 20 عام���ًا لكرة 
الق���دم اىل بغ���داد بع���د خروجه من مناف�ص���ات 
بط�ل���ة كاأ����س الع���رب لل�ص���باب اجلاري���ة يف 
العا�ص���مة امل�ص���رية القاهرة، باأمل اال�صتفادة 
م���ن االأخط���اء التي رافقت���ه، وتعزي���ز اإمكانية 
الت�ا�صل مع العبيه يف اال�صتحقاقات القارية 

املرتقبة.
واأّدى التعادَل الذي �صهده ملعب برتو�صب�رت 
بني منتخب ال�ص���باب ونظريه ال�ص���نغايل )1-
اجل�ل���ة االأخ���رية م���ن املجم�ع���ة  �ص���من   )1
الثالث���ة للبط�ل���ة، اىل خروج لي����ث الرافدين 
م���ن املناف�ص���ة باحتاله���م املرك���ز الثالث خلف 
منتخبي ال�صنغال بطل املجم�عة وُجزر القمر 

ال��صيف. 
�ص���ّجل ه���دف منتخبن���ا ال�ص���اب الاع���ب عب���د 
الرزاق قا�صم يف الدقيقة 28، وعادل النتيجة 
لل�ص���نغال الاعب املمّيز �صليمان فاي بالدقيقة 
72، وقّدم منتخبنا عر�صًا يتنا�صب مع اأهمية 
املب���اراة مُبجابه���ة حام���ل لقب البط�لة ي�ص���ّم 
العب���ني مهرة بُبني���ة ج�ص���مانية ق�ية، وخربة 
ميداني���ة نا�ص���جة ا�ص���همت يف ال�ق�ف بندية 
كب���رية اأم���ام العبين���ا قليلي اخل���ربة يف هكذا 

اأختبار اأويل خارجي.
كان ميك���ن م�ا�ص���لة التف���ّ�ق بالنتيج���ة بع���د 
ه���دف عبدال���رزاق قا�ص���م، والعر����س الفاخ���ر 
بامتاك ال�صيطرة على ملعب الفريق املناف�س، 
اإال اأن املجه����د الب���دين الذي ا�ص���تنزفه العبي 
املنتخب ال�طني يف ال�ص����ط االأول للمحافظة 
على التقدم كان وراء ال�صماح لاعبي ال�صنغال 
مبحاول���ة تعدي���ل النتيجة، وجنح����ا بالفعل 

يف وق���ت ميك���ن التخل�س م���ن حراجة امل�قف 
فيه، ل�ال فقدان الرتكيز والت�ص���ّرع وعدم غلق 
امل�ص���احات و�ص���ط امللع���ب والتاأخ���ر يف بن���اء 

الهجمات والرج�ع لغلق منطقة الدفاع.
واأ�ّص���ر مدرب منتخبن���ا ال�ص���بابي عماد حممد 
اأك���رث من حال���ة فني���ة اإيجابي���ة لاعبيه ميكن 
االهتمام بها م�صتقبًا يف ال�حدات التدريبية، 
ال�ص���يما الدافعي���ة واحلما�ص���ة والق���درة عل���ى 
امل�اجه���ة بروحي���ة عالي���ة واال�ص���تح�اذ على 
الكرات ومداورتها بثقة كبرية اأمام �ص���ندوق 
الفريق املناف����س، وجتّلت هذه ال�ص���فات اأمام 
منتخب���ي ُج���زر القمر وال�ص���نغال برغم امتياز 
هذين املنتخبني مقّ�مات اللعب حتت ال�صغط 
با�صل�ب هج�مي مت�ا�صل، فكان اأغلب العبي 
املنتخب مب�ص���ت�ى الثقة والتفاوؤل للدفاع عن 

�صمعة الكرة العراقية يف املحافل القادمة.

كان منتخبنا ال�ص���بابي قد خ�صر مع ُجزر القمر 
مع  وتعادل  )3-4( وف���از على لبن���ان )0-2( 
ال�ص���نغال )1-1( �صجل �ص���تة اأهداف ودخلت 
�ص���باكه خم�س كرات، واأّثر ف����ز منتخب ُجزر 
القمر على لبنان )3-1( �ص���من اجل�لة نف�صها 
يف املب���اراة الت���ي ج���رت عل���ى ملع���ب الدف���اع 
وع���دم  �ص���بابنا  باإق�ص���اء  بالقاه���رة  اجل����ي 
م�ا�ص���لة م�ص���ريهم نح� الدور رب���ع النهائي 
الذي جرى اأم�س الثاثاء بلقاء منتخبي م�صر 
وطاجيك�ص���تان عل���ى ملع���ب القاه���رة الدويل 
واعقبته مب���اراة املغرب واجلزائ���ر )مل ت�ثق 
نتيجتهما ب�صبب ظروف الطباعة( فيما يلتقي 
الي�م االأربعاء منتخبا ال�ص���نغال وال�ص���ع�دية 
عل���ى امللعب ذاته بال�ص���اعة اخلام�ص���ة م�ص���اء، 
وتليها مباراة ت�ن�س وُجزر القمر عند ال�صاعة 

ال�صابعة م�صاء.

 بغداد / المدى

اأقّر االحت���اد العراقي لكرة اليد اإجراء تغيري 
يف م���كان اجتماع الهيئة العامة للم�ص���ي يف 
اإج���راءات امل�ص���ادقة على النظام االأ�صا�ص���ي 
لاحت���اد للع���ام 2021.وق���ال ح�ص���ام عب���د 
الر�ص���ا، املن�ص���ق االإعامي لاحتاد العراقي 
لكرة اليد، للم���دى :اأن جمل�س اإدارة االحتاد 
برئا�ص���ة حمم���د ها�ص���م االأعرج���ي ق���ّرر عقد 
����س للم�صادقة  اجتماع الهيئة العامة املخ�صّ
عل���ى النظ���ام االأ�صا�ص���ي لاحت���اد يف فن���دق 
بغ���داد )قاعة دجلة( بداًل من املكان ال�ص���ابق، 
وذلك بال�ص���اعة احلادية ع�صر �صباحًا بعد غد 

اجلمعة امل�افق الثاين من مت�ز املقبل.
واأ�ص���اف :”اأن اإدارة االحتاد األزمت اع�صاء 
الهيئة العامة بح�ص�ر اأجتماع بغداد مبمثل 
واح���د من كل ن���اٍد ع�ص���� يف الهيئ���ة العامة 
م�ص���طحبًا كتاب تاأييد من ناديه ي�ؤيد ذلك”، 
م�صريًا اىل اىل “اأن رئي�س واأع�صاء االحتاد 
ي�ص���ع�ن م���ن خال اجتم���اع امل�ص���ادقة على 
النظ���ام االأ�صا�ص���ي اجن���از اأه���م خط����ة يف 
م�ص���رية االحتاد حتت قيادتهم بعد الظروف 
ال�ص���نتني  خ���ال  واجهه���ا  الت���ي  ال�ص���عبة 
املا�صيتني، من اأجل و�صع اللعبة على ال�صّكة 
ال�ص���حيحة وفق���ًا لنظام حتّدد م����اده اآليات 

العمل وخا�صة م��ص�عة االنتخابات«.
وذكر ح�ص���ام :”اأن م�ص�ّدة النظام االأ�صا�صي 
جاه���زة للم�ص���ادقة م���ن قب���ل الهيئ���ة العامة 
ك�نه���ا �ص���احبة ال�ص���لطة العلي���ا يف تعدي���ل 
وا�ص���افة اأي���ة م���ادة تدخل �ص���من م�ص���لحة 

مرحل���ة  اىل  وقيادته���ا  وتط�يره���ا  اللعب���ة 
جديدة برغم الظ���روف الراهنة وما ت�اجهه 
من حتّديات )بيئية �ص���ّحية( متمّثلة بتف�ّصي 
وب���اء ك�رونا )ك�فيد19-( ونق�س االأم�ال 
ب�ص���بب ع���دم تخ�ص���ي�س امل�ازن���ة جلمي���ع 
االأوملبي���ة  للجن���ة  املن�ص����ية  االحت���ادات 

ال�طنية«.
وك�ص���ف ح�ص���ام :”�ص���بق لرئي����س االحت���اد 
حمم���د االأعرج���ي، اأن التق���ى وزير ال�ص���باب 
والريا�ص���ة عدنان درجال، يف مقر ال�زارة، 
وتن���اول معه م���دى اإمكانية اإط���اق ميزانية 
االحت���اد املتاأّخرة ُمنذ عام���ني، لغر�س اإمتام 
منهاجه ون�ص���اطاته، وما تنتظرُه املنتخبات 
ال�طني���ة م���ن ا�ص���تحقاقات خارجّي���ة اأهمها 
البط�ل���ة  يف  ال�طن���ي  منتخبن���ا  م�ص���اركة 
يف  مناف�ص���اتها  ب���دء  امل�ؤّم���ل  االآ�ص���ي�ية 
ال�ص���هر االأول للع���ام 2022”، الفت���ًا اىل اأن 
“الكاب���نت درجال تعّهد بدعم كافة منتخبات 
كرة الي���د، وتهيئة املع�ص���كرات والتجهيزات 
بهدف حتقيق النتائج التي تليق بالريا�ص���ة 

العراقية وكرة اليد على وجه اخل�ص��س«.
:”يت����ق  ق�ل���ه  عبدالر�ص���ا  وخت���م ح�ص���ام 
جمل����س اإدارة االحت���اد العراق���ي لك���رة اليد 
اىل تكات���ف اأع�ص���اء الهيئ���ة العام���ة لاحتاد 
م���ن اأج���ل املحافظ���ة عل���ى ا�ص���تقرار اللعب���ة 
التي �ص���هدت تنظيم م�صابقاتها كافة للم��صم 
دون  م���ن  بان�ص���يابية   2021-2020
م�صاكل، وتتاأّهب لتنظيم البط�الت اجلديدة 
بحما�ص���ة اأكرب لرعاية اجليل اجلديد �ص����اء 

يف االأندية اأم املنتخبات«.

عر�س فاخر وخروج قاهر ل�سبابنا من كاأ�س العرب نظام اليد اأمام العمومية ووعد 
وزاري بدعم المنتخبات



يتمح���ور كتاب "اأوروب���ا �صانعةالتحول 
االقت�صادي���ة،  امل�صاأل���ة  ح���ول  الع���امل«  يف 
يف  االأوروبي���ة  الري���ادة  ح���ول  وحتدي���دا 
هذا املج���ال احلي���وي واحلا�ص���م يف التطور 
احل�ص���اري. حيث حت���اول اأ�صت���اذة التاريخ 
االقت�ص���ادي االإيطالية ف���ريا زامانيي تف�صري 
التط���ورات  تتّب���ع  م���ن خ���ال  الري���ادة  تل���ك 
احلا�صل���ة يف هذه القارة على م�صتوىتنامي 
تل���ك  ت�ص���ّرب  َث���ّم  االقت�صادية،وم���ن  الق���وة 
التح���والت التنموي���ة وانت�صاره���ا يف كاف���ة 
اأرج���اء الع���امل. ومقارن���ة تل���ك الري���ادة مب���ا 
ح�صل م���ن حم���اوالت مماثل���ة يف ح�صارات 
اأخرى، مل ي�صعفها احل���ظ يف حتقيق انت�صار 
وا�ص���ع اأو ب�صط هيمن���ة فعلية، وكذلك مل تكن 
َتذى خ���ارج جمالها  قلَّ���د اأو حتحُ مغري���ة حتى تحُ
ال���ذي ت�صّكلت في���ه.اإذ ثم���ة ت�ص���اوؤل مطروح 
يف االأو�ص���اط العلمي���ة اأال وهو مل���اذا ح�صلت 
الث���ورة ال�صناعي���ة يف اأوروب���ا دون غريه���ا 
من الف�ص���اءات، مثل اآ�صي���ا اأو اإفريقيا، برغم 
ح���ازت  وغني���ة  عريق���ة  ح�ص���ارات  وج���ود 
ف���ريا  زمانه���ا؟  تقني���ا وع�صكري���ا يف  تقّدم���ا 
زاماني���ي يف اإجابتها عن ه���ذا ال�صوؤال تدعم 
باإب���راز  اأوروب���ا  ري���ادة  ح���ول  اأطروحته���ا 
حموري���ة التط���ور احلا�ص���ل عل���ى م�صت���وى 
واالقت�صادي���ة،  االجتماعي���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
وال �صيم���ا عل���ى م�صت���وى القي���م الت���ي متّثل 
الدافعاملتني املت���واري لتلك التحوالت. حيث 
ت�صاَف���َر التق���ّدم يف اأوروب���ا مع اق���راب من 
حتقيق مطلب العدالة االجتماعية )احلقوق( 
وتر�صيخ مبداأ امل�ص���اواة االقت�صادية )الرفاه 

االجتماعي(.
تخ�ص�ص املوؤلفة الف�صول االأربعة االأوىل 
من كتابها اإىل القوى االقت�صادية التي عرفها 
تاري���خ الب�صري���ة، من خ���ال مقارن���ات بينها 
حت���دد على �صوئه���ا عوامل الق���وة وال�صعف 
فيه���ا، وعوامل االنح�ص���ار واالنت�ص���ار التي 
دع���م  يف  زاماني���ي  ف���ريا  تنطل���ق  ميزته���ا. 
اأطروحته���ا من خ���ال ر�صد مظاه���ر التطور 
االقت�ص���ادي يف العامل،منطلق���ًة م���ن مراح���ل 
متقّدم���ة يف التاري���خ، تع���ود اإىل ت�ص���ع اآالف 
�صنة قب���ل املياد،لتبلغ اإىل حني تفجر الثورة 
ال�صناعية يف الع�ص���ر احلديث وانعكا�صاتها 
عل���ى كاف���ة اأرج���اء املعم���ورة. ف���ا ري���ب اأن 
باأنواعها،ال�صومري���ة  ال�صرقي���ة  احل�ص���ارات 
واالآ�صورية والبابلية وامل�صرية والقرطاجية 
ح�ص���ارات  وحت���ى  وال�صين���ة،  والهندي���ة 
اأمري���كا اجلنوبي���ة قد �صهدت ت�ص���كل نواتات 
ثورات ح�صارية، مّثل���ت فرادة وقوة �صاربة 
يف ع�صره���ا، ك�ص���اأن ابت���كار مفه���وم الدول���ة 

العراقي���ة(  )ال���وركاء  اأوروك  يف  احلا�ص���ل 
ال���ذي اأخ���رج الب�صرية م���ن جمتم���ع الّادولة 
اإىل جمتمع الدولة، ولكن تلك التطورات على 
اأهميتها وريادتها حينها، مل ت�صهد يف حيزها 
مي���زة الراك���م وخا�صي���ة التوات���ر وكذلك مل 
تت�ص���م بطاب���ع عامل���ي، حيث مل ت�ص���ِر عدواها 
كم���ا ح�صل مع التجرب���ة االأخرية االأوروبية. 
مذّك���رة اأن االأر����ص كان���ت عام���رة بالرثوات 
الطبيعي���ة الت���ي بقي���ت جام���دة اأو دفينة اإىل 
حني بلوغ الغ���زاة االأجانب. وت���ورد الكاتبة 
يف ال�ص���اأن حال���ة اأمري���كا ال�صمالي���ة، حي���ث 
جدت فيها جمتمعات �صبه مرحلة ومنغلقة  وحُ
عل���ى ذاتها، وذل���ك اإىل ح���دود اأواخ���ر القرن 
ال�صاد����ص ع�صر، ومل يح�ص���ل تطورها �صوى 

بحلول االأوروبيني.
وبح�ص���ب الكاتبة يتمّثل املحدد الرئي�صي 
اال�صراتيج���ي يف تطورخمتل���ف املجتمعات 
يف ال���روؤى الفل�صفي���ة الديني���ة للع���امل، ويف 
التنظي���م االجتماع���ي املتوّل���د عن���ه، املدعوم 
ب�صائ���ر املوؤ�ص�ص���ات ال�صيا�صي���ة والتنظيمات 
االجتماعي���ة. ويف حتديده���ا ملعايري التطور 
تلك، ت�صعى زامانيي للمقارنة بني املوؤ�ص�صات 
االقت�صادي���ة الفاحي���ة املتقدم���ة يف اأوروب���ا 
وال�صني والف�ص���اءات االإ�صامي���ة، م�صتثنية 
الهن���د من ذلك بتعّلة غي���اب حتقيق مكت�صبات 
ثّل���ث ال�ص���ني واأوروبا  ب���ارزة يف ال�ص���اأن. فمحُ
والباد االإ�صامية، ِوفق زامانيي،هو الف�صاء 
املتميز عل���ى الب�صيطة الذي اختزن ابتكارات 
اجتماعي���ة  وتنظيم���ات  مرّكب���ة،  زراعي���ة 
راقية،ونحُظم �صيا�صية �صلبة،دفعت بالب�صرية 
للخ���روج من ط���ور اقت�صادي اإىل ط���ور اآخر 
واأّهلتها للوقوف على عتبة التحول احلديث، 
وهو ما اقتن�صت اأوروبا خا�صته ودفعت به 
اإىل م�ص���ارف الكوني���ة مع املرحل���ة احلديثة. 
ولاإمل���ام بالعوامل االأ�صا�صي���ة للتباين تقارن 
الكاتب���ة ب���ني االأبع���اد الرئي�صي���ة للمجتمعات 
و�ص���ري  ال�صيا�ص���ي،  احلك���م  نظ���ام  الثاث���ة: 
نظ���ام العدال���ة، ونظ���م اجلباي���ة وال�صريبة. 
وبح�ص���ب الكاتب���ة متي���زت اأوروب���ا يف هذه 
املقارن���ة مبح���ددات اأربعة اأ�صا�صي���ة: املفهوم 
امل�صيح���ي للكائ���ن الب�ص���ري، بو�صف���ه القيمة 
الوحي���دة املطلقة؛والعاقة االأفقي���ة الرابطة 
بني االأ�صخا�ص املتاأتية م���ن القيم امل�صيحية؛ 
واالإ�صادة بالعقل ك�صبيل ذهني؛ ويف النهاية 
الف�ص���ل ب���ني ال�صلط���ات وم���ا اجن���ر عنه من 
قّرة  متييز بني املجالني الديني وال�صيا�صي. محُ
الكاتبة اأن احل�صارتني ال�صينية واالإ�صامية 
ق���د �صهدتا ما مياثل تلك التط���ورات، لكنها مل 
تتح���ول اإىل من���ط اجتماعي يغ���ري باالتباع 

اأخ���رى الحتذائ���ه والن�ص���ج عل���ى  اأمم  ل���دى 
منوال���ه، وه���و م���ا جع���ل تل���ك التجارب،على 
تقدمها، تنكف���ئ على ذاتها وف���ق تف�صري فريا 

زامانيي.
م�صت���وى  عل���ى  املقارن���ات  تل���ك  بع���د 
عاملي،ترك���ز زماني���ي يف الف�صل���ني اخلام�ص 
وال�صاد����ص اهتماماتها يف حتلي���ل خا�صيات 
املدين���ة االأوروبية منذ الق���رن احلادي ع�صر، 
تط���ور  يف  اجلغرافي���ة  االكت�صاف���ات  ودور 
ن�صاط التجارة العاملية. حيث �صهدت اأوروبا 
اأ�ص���رع حركة ت�صنيع، وكانت اأّول قارة ت�صهد 
انت�ص���ار النق���ل عرب ال�ص���كك احلديدي���ة نتاج 
حركة الت�صنيع املبّكرة. كما كانت القارة التي 
�صهدت اأرقى اأ�صكال التنظيم االجتماعي، ويف 
الراه���ن احلايل االأق���رب اإىل نظ���ام امل�صاواة 
والتط���ور  ال�صعيف���ة  ال�صرائ���ح  وحماي���ة 
االقت�ص���ادي. لتنته���ي باحلديث ع���ن التربعم 
ال�صناعي االأول يف بريطانيا،واملتاأتي جراء 
توف���ر نظام �صيا�ص���ي موؤ�ص�صاتي ي�صجع على 
التجديد، وما رافقه من ت�صريع قانوين ميلي 
�صريب���ة على االأغنياء بق�ص���د اإعادة توزيعها 
عن���د احلاجة على املت�صررين، ويقّدم �صل�صلة 
م���ن ال�صمانات يف حال التعر����ص اإىل العوز 
واحلاج���ة واالإفا����ص. فمفه���وم �صم���ان حق 
الرف���اه ق���د ن�ص���اأ مع �ص���ّن “قوان���ني الفقراء” 
هدف���ت  1601(الت���ي  )�صن���ة   )Poor laws(
لتق���دمي الع���ون للمحتاجني عن���د ال�صرورة، 
وهي من ال�صمان���ات االجتماعية التي اأقرتها 
الدولة لتحميه���ا �صرائح وا�صعة من االنهيار، 
عملي���ة  يف  جم���ددا  لانط���اق  به���ا  وتدف���ع 
ثم���ة  واالإنتاج،وم���ن  االجتماع���ي  الن�ص���اط 
ا�صتئناف امل�صاهم���ة يف الدورة االقت�صادية. 
اأقرته���ا  اأخ���رى  �صيا�ص���ات  ع���ن  ف�ص���ا 
الدولة،ت�صجع على االبتكار التقني واملبادرة 
احلرة، ناهيك عن اتخاذ تدابري حّولت العمل 
املنزيل واأخرجته من اإطاره ال�صيق االأحُ�صري 

اإىل العم���ل احل���ريف ومن ث���مَّ نح���و امل�صانع 
الك���ربى، وه���و م���ا تراف���ق بتط���ور االآلي���ات 
البخارية التي ب���داأ معها اال�صتغال للرثوات 
رِبزة �صمن ذلك التحليل  يف باط���ن االأر�ص. محُ
العملي���ة  توجي���ه  يف  احلا�ص���م  الدول���ة  دور 
االقت�صادي���ة ور�صم اخلط���ط التنموية، حيث 
بقدر ما كانت املبادرات فردية جاءت مدفوعة 
اأي�صا بت�صجيع الدول���ة ورعايتها. وبرغم اأن 
زاماني���ي تركز يف تل���ك الري���ادة الربيطانية 
عل���ى التحوالت االقت�صادية احلديثة، جندها 
تو�ّص���ع م���ن نط���اق روؤيته���ا لت�صم���ل الف�صاء 
االأوروب���ي متتّبعة ب���وادر التطور يف كل من 
بلجي���كا واأملاني���ا واإمرباطوري���ة هاب�صبورغ 
ورو�صيا واإيطالي���ا واإ�صبانيا، مربزة خمتلف 
�صياقات التطور فيها، لكنها تذهب اإىل كونها 
جم���ّرد تقلي���د ملا ح�ص���ل يف بريطاني���ا. وهي 
جت���ارب واإن حقق���ت تقّدم���ا ال باأ�ص ب���ه فاإنها 
مل تتهّي���اأ لها العوام���ل احلا�صنة التي توفرت 
يف بريطاني���ا، وال �صيم���ا يف ت���زاوج االإرادة 
ال�صيا�صي���ة م���ع خمتل���ف العنا�ص���ر االأخ���رى 

ال�صرورية من موؤ�ص�صات وابتكارات.
ال�صاب���ع  ف�ص���ول،  ثاث���ة  م���دى  وعل���ى 
ف���ريا زاماني���ي  والثام���ن والتا�ص���ع، تنح���و 
لتناول تراج���ع الري���ادة االإجنليزية وحتّوِل 
ف�ص���اءات  باجت���اه  االقت�ص���ادي  النهو����ص 
جديدة داخل اأوروبا وخارجها. حيث حتاول 
املوؤلف���ة فْه���َم التط���ور االقت�ص���ادي املنبع���ث 
اأمري���كا  يف  �صيم���ا  ال  اأوال،  اأوروب���ا  خ���ارج 
والياب���ان. فالتط���ور االقت�ص���ادي يف اأمريكا 
يع���ود باالأ�صا����ص اإىل عوامل وف���رة الرثوات 
الطبيعية، وقّلة عدد ال�صكان، وات�صاع الرقعة 
اجلغرافية. وبالتايل م���ن الطبيعي اأن يوؤدي 
اقت�ص���ادي  اإىل من���و  العنا�ص���ر  توف���ر ه���ذه 
مت�ص���ارع، وه���و م���ا اختلف جذريا م���ع واقع 
احلالة اليابانية التي ينعم فيها البلد برثوات 
حم���دودة وكرثة يف عدد ال�صكان، االأمر الذي 

اأملى عل���ى ال�صيا�ص���ات االقت�صادية اأن تنحو 
باجتاه خمططات تنموي���ة مغايرة، تتلخ�ص 
يف اإ�ص���اح املوؤ�ص�ص���ات واالإ�صراف عليها من 
فوق، ناهيك عما مّت تد�صينه من تعاون وثيق 
بني املوؤ�ص�صات اخلا�صة وتكامل يف اأ�صغالها.

ث���م تتناول املوؤلفة بالتحليل تطور املالية 
الدولية بني نهاية القرن التا�صع ع�صر وبداية 
الق���رن الع�صرين،حي���ث ب���داأ نظ���ام املديونية 
ي�صه���د  البنكي���ة  واملعام���ات  واالإقرا����ص 
تر�صخ���ا على م�صتوى مو�ص���ع. مدِرجًة �صمن 
ذل���ك املح���ور حديث���ا ع���ن مرحل���ة اال�صتعمار 
اأن  مفاده���ا  خا�ص���ة  اإىل  الغربي،ولت�ص���ل 
املنتفع���ني بعائدات اال�صتعم���ار لي�صت الدول 
امل�صتعِم���رة، ب���ل اأ�صح���اب امل�صاري���ع وماك 
املوؤ�ص�صات وخمتل���ف امل�صتثمرين.فقد كانت 
�صع���وب تل���ك البل���دان ت���رزح حت���ت �صغ���ط 
ارتف���اع ال�صرائ���ب و�صيا�ص���ات التق�ّص���ف يف 
الداخل، يف وقت كانت فيه مغامن اال�صتعمار 
تتكد����ص لدى بع����ص اخلوا�ص عل���ى ح�صاب 
عام���ة النا�ص، من خال توظي���ف قوة الدولة 
و�صطوته���ا ل�صاحله���م، م�صتغل���ني بذلك حتى 

اأبناء وطنهم.
الف�ص���ول  يف  التحلي���ل  لينته���ي 
التالي���ة، م���ن العا�ص���ر اإىل الرابع ع�ص���ر، اإىل 
احلدي���ث ع���ن اأْمرك���ة اأوروب���ا عل���ى م�صتوى 
اقت�صادي،خ�صو�ص���ا بحُعي���د احل���رب العاملية 
الثاني���ة. فقد �صاهم���ت اأمري���كا يف دفع عجلة 
التنمي���ة يف اأوروبا املنه���ارة بعد احلرب من 
خال �صّخ ما يعادل 850 مليار دوالر يف تلك 
االقت�صادات املت�صررة جراء ويات احلرب.

وهي امل���رة االأوىل يف التاري���خ التي ي�صاهم 
فيه���ا املنت�ص���ر يف م���ّد ي���د الع���ون للمنه���زم. 
وهك���ذا تط���ور الدخ���ل القوم���ي يف البل���دان 
املهزومة واملت�صررة من احلرب ب�صكل فوري 
 1952 اإىل   1948 الع���ام  فم���ن  ومت�صاع���د. 
�صهد الدخ���ل القومي يف اأملاني���ا تطورا ب� 61 

يف املئ���ة، ويف النم�ص���ا ب���� 44 يف املئة، ويف 
اإيطاليا ب� 31 باملئة، ويف فرن�صا ب� 27 باملئة، 
يف حني �ص���هد النمو يف الواليات املتحدة 14 
باملئة. يرّكز الكتاب كذلك على “العقود الثاثة 
الذهبي���ة” التي عرفه���ا االقت�ص���اد االأوروبي 
ب���ني �صن���وات 1945 و 1973. وه���ي الفرة 
الت���ي �صهدت تقل�صا للفج���وة االجتماعية بني 
�صائ���ر املواطنني وازدي���ادا ملحوظا مل�صتوى 
الرف���اه ولن�ص���ب اال�صتهاك، حت���ى اأن بلدانا 
اأوروبي���ة �صهدت قفزة خارق���ة يف تلك الفرة 
اأخرجته���ا م���ن طور م���رّد اإىل ط���ور متقدم. 
وحال���ة اإيطالي���ا التي كان���ت خزان���ا لت�صدير 
املهاجري���ن والي���د العاملة وعنوان���ا للتفاوت 
امل���زري ب���ني ال�صم���ال واجلنوب،حتولت يف 
ظ���رف وجي���ز اإىل بلد متط���ور، ا�صتط���اع اأن 
يغ���دَو من بني اأق���وى االقت�صادات يف العامل. 
لك���ن التح���ول البارز يف اأوروب���ا وهو ما بداأ 
يط���ّل مع مطل���ع �صبعيني���ات الق���رن املا�صي، 
ِوف���ق زامانيي، مع التوجه نح���و العوملة، اأو 
م���ا تطلق علي���ه بالث���ورة ال�صناعي���ة الثالثة. 
لت�صل الكاتب���ة اإىل احلديث عن فكرة االحتاد 
االأوروبي، التي باتت مطروحة كحّل للوقاية 
االقت�صادي���ة بغر�ص الو�ص���ول اإىل خلق قوة 

اأوروبية نافذة على م�صتوى عاملي.
الف�صل���ني اخلام����ص  الكاتب���ة  تخ�ص����ص 
ع�ص���ر وال�صاد����ص ع�ص���ر من موؤلفه���ا للحديث 
ع���ن التط���ورات االقت�صادي���ة احلا�صل���ة يف 
اآ�صيا، يف كوري���ا واليابان وال�صني وماليزيا 
واملتمح���ورة ح���ول تدخل الدول���ة القوي يف 
ر�ص���م ال�صيا�ص���ات االقت�صادية،م���ع توظي���ف 
ا�صتثمار كثيف يف املجال ال�صناعي وت�صجيع 
للموؤ�ص�ص���ات  للموؤ�ص�ص���ات املحلي���ة وعرقل���ة 
ج على تن���اول ال�صيا�صة  اخلارجي���ة. ثم تع���رِّ
االحت���اد  يف  املتبن���اة  اجلدي���دة  الليربالي���ة 
ال�صوفيات���ي اإبان فرة بوري����ص يلت�صني وما 
خلفته من دمار اقت�صادي. ثمة مرجعية ثرية 
للكت���اب يف تتّبع حتوالت الق���وة االقت�صادية 
يف اأوروب���ا ويف اأرجاء الع���امل. مع ا�صتعانة 
للكاتب���ة بالعدي���د من اجلداول �صم���ن موؤلفها 
لتو�صيح التطورات ب�صكل تلخي�صي ومي�صر 

على القارئ.
ويف الف�ص���ل ال�صابع ع�ص���ر واالأخري من 
الكت���اب تتن���اول الكاتب���ة �صع���ود الليربالية 
اجلدي���دة بو�صفه���ا �صكا من اأ�ص���كال التجدد 
يف النظ���ام الراأ�صم���ايل، م���ع م���ا خلفت���ه م���ن 
اأزم���ات عل���ى م�صت���وى البن���وك وهو م���ا جّر 
منذ الع���ام2007 اإىل اأزمة قوية يف االأو�صاط 
االأوروبي���ة واإىل تراج���ع قيم���ة الي���ورو، م���ا 
فر����ص على تلك ال���دول الدخول يف �صيا�صات 

تق�ص���ف خّلف���ت تراجع���ا يف اال�صته���اك. لكن 
ذل���ك الو�صع مل يتوقف عند ذلك احلد بل اأفرز 
ت�ص���ككا يف م�صتقب���ل املجموع���ة االأوروبية، 
دف���ع بع����ص البل���دان للتهدي���د باخل���روج من 
تل���ك الرابط���ة اأو التلويح بالتخل���ي عن عملة 

اليورو.
نلح���ظ روؤي���ة حا�صمة لدى ف���ريا زمانيي 
تخ���رق كتابه���ا، ك���ون التط���ور ه���و حتم���ي 
توف���ر  مبوج���ب  غريه���ا  دون  اأوروب���ا  يف 
عنا�صرح�صاري���ة حموري���ة يف ال�صاأن. يربز 
م���ن تل���ك العنا�ص���ر اأ�صا�ص���ا االإرث امل�صيحي 
كان  اأي���ن  ن���دري  امل�صيحي���ة” وال  و”القي���م 
ذلك املخ���زون الروحي، طيلة ق���رون الردي 
والفو�صى، قبل ح�صول النه�صة االأوروبية؟ 
فزعم الف�صل بني املجالني الديني والدنيوي، 
م���ا كان منبع���ه الهوتيا، والكني�ص���ة مل تتخل 
ع���ن ذلك التحكم باملجال���ني �صوى مع ح�صول 
ما ي�صبه الثورة يف املجتمعات االأوروبية، ال 
�صيما م���ع الربوت�صتانتي���ة والتنوير، بعد اأن 

ردت الكني�صة من املجال ال�صيا�صي. طحُ
كم���ا اأن التحليل للتط���ورات االقت�صادية 
املنقو�ص���ة يف الف�ص���اءات االأخ���رى يحُعَر����ص 
تتعر����ص  وال  اأحيان���ا،  مبت���ور  ب�ص���كل 
الكاتب���ة اإىل ال���دور التعطيل���ي الأوروبا لتلك 
غ���ريت  ق���د  اأوروب���ا  اأن  الف�صاءات.�صحي���ح 
العامل، ولك���ن تغيريها ج���اء مفرو�صا غ�صبا 
يف العدي���د م���ن البلدان،بع���د تدم���ري البن���ى 
احل�صاري���ة يف الف�صاءات امل�صتعَمرة، ولذلك 
ارتفعت اأ�صوات بعد رحيل اال�صتعمار تنادي 
بالعودة اإىل ال���ذات وت�صفية بقاي���ا التبعية، 
وه���ي عملي���ات لي�ص���ت هين���ة يف ظ���ل خل���ق 
عقلية بديلة مت�صّرب���ة يف التعليم واالجتماع 
واالقت�ص���اد، بلغ���ت يف بع����ص البل���دان ح���ّد 

تغيري الل�صان وحرف الكتابة.
نب���ذة عن املوؤلف���ة: فريا زماني���ي اأ�صتاذة 
يف  االقت�ص���ادي  التاري���خ  تدّر����ص  جامعي���ة 
اأن  له���ا  االإيطالي���ة. �صب���ق  جامع���ة بولوني���ا 
ن�ص���رت يف دار ن�صر اإيل مولين���و �صل�صلة من 
املوؤلف���ات: »الت�صنيع والتف���اوت بني اجلهات 
االأط���راف  و«م���ن   ،)1981( اإيطالي���ا«  يف 
اإىل املرك���ز« )1990(، و«الث���ورة ال�صناعي���ة 

و�صيا�صة االندماج االأوروبية« )1990(.
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من جانب اآخر تاعبت الكتل )ال�صيعية( احلاكمة 
عل���ى الد�صت���ور ب�صلوكها اال�صتب���دادي، تاعبت  
بالت���داول ال�صلمي لل�صلطة، موظف���ة لذلك انواع 
خمتلفة م���ن اجلماعات و امليلي�صي���ات االرهابية 
بدع���وى حماي���ة الطائفة و حمارب���ة االإرهاب . . 
بدف���ع و تخطيط م���ن دوائر ايراني���ة، كما �صّرح 
اك���رث من برمل���اين و �صيا�ص���ي عل���ى الف�صائيات، 
و االه���م ما عرفت���ه و تعرفه او�ص���اط جماهريية 
وا�صع���ة يف حم���ات ال�صكن و م���ن �صحايا عنف 
تل���ك اجلماع���ات، و خا�ص���ة جماع���ات املقرات و 

الف�صائل الوالئية، �صد الت�صرينيني . . 
اجلماعات و الف�صائل التي ا�صتغلت ا�صم » ح�صد 
ال�صواتر » ذي الت�صحيات الكبرية يف مواجهة و 
حتطي���م دولة داع�ص االجرامي���ة، و جعلته غطاًء 
الأعماله���ا  و  التحا�ص�صي���ة  الطائفي���ة  لتكري����ص 
العنيف���ة �ص���د االإحتجاج���ات ال�صعبي���ة ال�صلمية 
املطالب���ة بالتغي���ري، يف حماول���ة ملن���ع اي تغيري 
ل�صال���ح ال�صعب مبكوناته و لتكون قوات خا�صة 
���دًا ملحاولة من���ع التداول  للكت���ل احلاكم���ة و َم�صَ
ال�صلم���ي لل�صلط���ة باالنتخاب���ات و تنفي���ذ �صعار 

)ماننطيها( . .  
و رغ���م ادخال ال�صع���ب با�ص���ره و مبكوناته كلها 
يف نظ���ام متنوع لارهاب عل���ى �صّكة التعذيب و 
االغتي���االت و التفرقة الطائفية و العرقية مل ميّر 
ب���ه يف ال�صابق، رغ���م ماذاقه من ان���واع االالم و 
العذاب يف زمان الدكتاتورية . . اعادت انتفا�صة 
ت�صري���ن البطولي���ة ب�صاباتها و �صبابه���ا االبطال 
م���ن كل االطياف و ت�صحياتهم اجل�صيمة، اعادت 
الوطن���ي  �صع���وره  وح���دة  و  تاحم���ه  لل�صع���ب 
ا�صا����ص وحدة العراق، و كان���ت الرافعة الكبرية 
حلقيقة ت�صاعد وعيه، الذي ت�صاعد ب�صبب تفاقم 
�صعوب���ات العي����ص يف الب���اد و بحث���ه الدوؤوب 
طيل���ة ثمانية ع�صر عامًا ع���ن ا�صباب ذلك، فك�صف 
م���ن هم الفا�صدين و املتاعبني مب�صري ال�صعب و 

الدولة . . 
و ك�صف���ت االنتفا�ص���ة مايدور، برفعه���ا �صعارات 
» باإ�ص���م الدي���ن و الطائف���ة باكون���ا احلرامية » و 
اأن ق���ادة الكت���ل )ال�صيعي���ة( احلاكم���ة مل يهتموا 
ااّل بجم���ع االموال با�صم )املظلومي���ة(، و باقامة 
م�صاري���ع مالي���ة م�صرفي���ة و فر����ص �صرائ���ب و 
ات���اوات ريعها لهم خارج اط���ار الدولة ، و بطرق 
ت�صابه طرق داع�ص االإجرامية . . و اهملوا ابناء 
و �صب���اب طائفتهم و كل الطوائ���ف و املكّونات و 
حاولوا االيقاع بينهم بانواع املذابح و االدوات، 
بط���رق ت�صبه طرق �ص���دام يف ت�صتي���ت ال�صعب، 
حت���ى �ص���ار ال�صعب و �صبابه يئن���ّون من الفقر و 
البطالة و املر�ص و �صعوبة احل�صول حتى على 

املاء ال�صايف و احلرمان من الكهرباء.  
و ت���رى او�ص���اط جمّرب���ة و برملاني���ون و وجوه 
اجتماعية، ان ف�صل املحا�ص�صة و حكم املكونات 
ال�صائب يف اال�صتجابة حتى للحاجات االن�صانية 
اال�صا�صية للحياة طيل���ة ثمانية ع�صر عامًا، اثبت 
بكون���ه نظام حك���م الي�صتطيع اال�صتم���رار . . لذا 
فاإن���ه ي�صتمر يف ال�صغط عل���ى االو�صاط الفقرية 
الت���ي تتفج���ر و تتن���وع تظاهراته���ا ليواجهه���ا 
بالر�صا�ص احلّي ، ا�صافة اىل ا�صتمرار ال�صغط 
و اهمال املحافظات املحررة حديثًا )ال�صنّية( . . 
ق���د يج���ر الب���اد اىل ح���رب طائفي���ة اهلي���ة تزيد 
احراقه���ا و ت�صعل عموم املنطق���ة، و توؤدي اىل 
تدخ���ات اقليمي���ة متنوع���ة تق�ّصم الب���اد فعليًا . 
. ب���دال من ن�ص���وء دول���ة فدرالي���ة او كونفدرالية 
حتق���ق عدال���ة و تقدم و عي�ص���ة ان�صانية، حتافظ 
مطال���ب  اىل  باال�صتجاب���ة  الب���اد  وح���دة  عل���ى 
ثّواره���ا ال�صلمي���ني يف وط���ن وف���ق الد�صتور. و 
تطالب او�ص���اط تت�صع بتدخ���ل التحالف الدويل 
و الوالي���ات املتح���دة الت���ي ا�صقطت �ص���دام على 
ا�صا����ص قي���ام بدي���ل دمقراط���ي تع���ددي ي�صم���ن 
لل�صلط���ة و وف���ق  ال�صلم���ي  التب���ادل  التغي���ري و 
و  ال�صراتيج���ي  االط���ار  كمعاه���دة  املعاه���دات 
االتفاق���ات التي ابرم���ت ب�صمان���ة جمل�ص االمن 
ال���دويل م���ع الكت���ل )ال�صيعي���ة( احلاكم���ة، التي 
عرّبت ع���ن امتنانه���ا لامريكان بت�صلي���م احلاكم 
االمريك���ي ال�صابق �صي���ف االمام عل���ي، كعربون 
للثقة !! و للتاأكيد على ال�صري يف ذلك الطريق . . 
و تاأت���ي تل���ك املطالب���ات عل���ى ا�صا����ص القوانني 
اتف���اق  و  االم���ن  جمل����ص  ق���رارات  و  الدولي���ة 
االط���راف ذات العاقة، و حفاظ���ًا على م�صداقية 
ق���رارات جمل����ص االم���ن و التحال���ف ال���دويل و 
الواليات املتحدة، و ااّل فاإن ا�صقاط الدكتاتورية 

ل�صال���ح ال�صعب العراقي كان خداعًا، الأنه مل ياأت 
مبا وع���د به و امنا ادّى اىل ت�صلي���م الباد بغباء 
و عل���ى طب���ق من ذه���ب اىل نظ���ام والي���ة الفقيه 
االيراين ب���ا مب���االة باخل�صائر الهائل���ة لل�صعب 
العراقي و ال حتى باخل�صائر االمريكية باالرواح 
و املعّدات، وفق كربي���ات ال�صحف االمريكية، و 
اىل حت���ول الب���اد اىل �صاح���ة ح���رب و متّزق و 
ع�صاب���ات م�صلحة عابث���ة متنوعة و ب���ا حدود، 
يف حني دولة ذلك النظام تنعم باالمن و ال�صام.  
و ت���رى تل���ك االو�صاط ان مايزي���د تلك املخاوف، 
هو اق���راب موع���د االنتخابات املبك���رة القادمة 
التي قي���ل انها للتغي���ري، ااّل ان ظ���روف اجرائها 
مل حتقق اىل االآن ال�ص���روط اال�صا�صية لذلك، اثر 
ت�صاعد اغتياالت النا�صطني الت�صرينيني و تزايد 
االعم���ال االجرامية و التهديدات لل�صاح املنفلت 
و الأموال الف�ص���اد الهائلة التي ت�صب الزيت على 

نار انفات االمن و تزايد اخلوف.
و يطالب���ون باي���ة اج���راءات عاجل���ة د�صتوري���ة 
او قانوني���ة معم���ول به���ا دولي���ًا ل� : تق���دمي قتلة 
املتظاهري���ن ال�صلمي���ني اىل العدالة علن���ًا، الغاء 
املحا�ص�صة و اعتماد املواطنة و الهوية الوطنية 
املت�صاوي���ة، �صح���ب و من���ع ال�ص���اح املنفلت عن 
رقاب���ة القانون )�صراًء او بالق���وة او باي طريقة 
اخرى و اال�صتفادة من جتارب البلدان التي مّرت 
بظ���روف م�صابهة : املاني���ا، رو�صيا، يوغ�صافيا، 
جن���وب افريقي���ا . .(، ن���زع �ص���اح امليلي�صي���ات 
با�صمائه���ا املتنوعة التي الت���زال ت�صتلم االموال 
م���ن اخلزان���ة االمريكي���ة باعتباره���ا )تقاتل �صد 

داع�ص و االرهاب( و قطع االأموال عنها . .
الد�صت���ور،  وف���ق  و  االح���زاب  قان���ون  تطبي���ق 
بعدم ال�صم���اح لاحزاب ذات االجنح���ة امل�صلحة 
بالر�صيح او امل�صاركة باالنتخابات، حماربة بعد 
بدء متوا�ص���ع كبار الفا�صدين و اعان عقوباتهم 
باال�صم���اء وعلن���ًا، رفع ي���د الدوائ���ر االيرانية و 
دول اجل���وار عن التدخل باالنتخابات، و عن اية 
ن�صاطات م�صلحة داخل الباد و بخافه يعّر�صها 

اىل عقوبات دولية . .
  و تع���رّب او�صاط لي�صت قليلة عن قلقها و خوفها 
م���ن انفج���ار االو�ص���اع نح���و فو�ص���ى هائلة مع 
الب���دء باج���راء االنتخاب���ات مبحيطه���ا القا�ص���ر 
اآنف الذك���ر، خا�صة مع رعب الكت���ل احلاكمة من 
خ�ص���ارة كل �ص���ئ فيها، و مع و�ص���ول ال�صخط و 
معاناة او�صع االو�صاط العراقية و خا�صة االكرث 
فق���رًا منه���ا مداه االعل���ى، حتى مل تع���د ت�صتطيع 
العي����ص، يف وق���ت ت�صاع���د فيه الوع���ي ال�صعبي 
لل�صع���ب مبكوناته و ت�صامن مكّوناته معًا ، الأنها 
مل تع���د حتتم���ل ا�صتم���رار نظام احلك���م القائم !! 

)انتهى(

من اجل بقاء العراق موحدًا !

العربي���ة  الوطن���ي  التح���رر  حرك���ة  م���رت 
 - – ال�صيا�صي���ة  م�صامينه���ا  يف  بتب���دالت 
الفكرية متازمة والتغريات الدولية،وبهذا 
امل�ص���ار ن���رى ان حرك���ة التح���رر العربي���ة 
الراهنة تتطلب برناجما �صيا�صيًا قادرا ًعلى 
االإجاب���ة عل���ى اأ�صئل���ة كثرية منه���ا –ماهي 
القوى والطبق���ات االجتماعي���ة الفاعلة يف 
حرك���ة التح���رر العربية؟وم���ا ه���ي اأدواتها 
الكفاحي���ة املناه�ص���ة للتبعي���ة والتهمي�ص؟ 
وماه���ي براجمه���ا ال�صيا�صية الق���ادرة على 
تلبي���ة امل�صال���ح االأ�صا�صية للق���وى الطبقية 

املنتجة؟
فكري���ة  وروؤى  كث���رية  منهجي���ة  اأ�صئل���ة   
متعددة يفر�صها الطور اجلديد من التو�صع 
الراأ�صمايل من جانبي اأتوقف عندالتغريات 
الدولي���ة اجلدي���دة متتبع���ًا مراح���ل حرك���ة 
والتوق���ف  التاريخي���ة  العربي���ة  التح���رر 
عندتطوره���ا يف املرحل���ة الراهن���ة وتاأ�صري 

�صماتها اجلديدة.
اأوال -ن�ص���وء املع�صكري���ن وتراجع الهيمنة 

الكولونيالية.
العربي���ة  الوطن���ي  التح���رر  حرك���ة  م���رت 
مبراحل تاريخي���ة معتمدةعلى قوى طبقية 
واأح���زاب �صيا�صية متعددة، ولك���ن مكانتها 
التاريخية تعززت بعد انت�صار ثورة اكتوبر 
اال�صراكية العظمى حيث ت�صافرت اجلهود 
ال�صيا�صي���ة ب���ني القوى الوطني���ة املناه�صة 
لل�صيط���رة الكولونيالي���ة به���دف بن���اء دول 
وطني���ة م�صتقلة ت�صكل رافع���ة �صيا�صية بيد 
قوى ال�صعب العامل���ة للتخل�ص من الهيمنة 
الب���اد  م�صال���ح  وحماي���ة  اال�صتعماري���ة 

الوطنية. 
- ا�صتنادًا اىل ذلك توا�صلت حركة الت�صامن 
الكفاح���ي بني الدول���ة اال�صراكي���ة وحركة 
التحرر العربية حتى اندالع احلرب العاملية 
الثاني���ة حي���ث كر�ص���ت نتائجه���ا انت�ص���ار 
االحت���اد ال�صوفيت���ي وال���دول الدميقراطية 
عل���ى اجلحاف���ل النازي���ة الغازي���ة وروحها 
انتقل���ت  االنت�ص���ار  وبه���ذا  التخريبي���ة، 
حركة التح���رر العربي���ة اىل طورها الثاين 
متج�ص���دًا بتح���رر دول عربي���ة م���ن الهيمنة 
اال�صتعماري���ة حيث نالت الكث���ري من الدول 
العربية ا�صتقالها و�صكل���ت دولها الوطنية 
عرب ثورات وانقابات ع�صكرية او ت�صويات 

�صيا�صية مع الدول الكولونيالية. 
ثاني���ًا - حركة التح���رر العاملية واالنقابات 

الع�صكرية.
ب�صبب �صع���ف البنية الطبقي���ة للت�صكيات 
الفئ���ات  و�صي���ادة  العربي���ة  االجتماعي���ة 
الفرعي���ة يف احلياة ال�صيا�صي���ة – ال�صرائح 
الكمبورادوري���ة - م���اك االرا�صي -الفئات 
دور  الع�صكري���ة  املوؤ�ص�ص���ة  اأدت   - املالي���ة 
القابل���ة الوطنية للتح���والت ال�صيا�صية عرب 
قيامه���ا بانقاباتع�صكرية وم���ا اأجنزته من 
اإج���راءات �صيا�صي���ة – اقت�صادي���ة جتاوبت 

و�صيانة م�صالح الباد الوطنية.
ترافق���ت ونه���وج  الوطني���ة  االإج���راءات   -
الراتبي���ة  والبني���ة  متا�صي���ا  ديكتاتوري���ة 
للموؤ�ص�صة الع�صكرية مانع���ة بذلك االأحزاب 
الوطنية م���ن العم���ل الدميقراطي احلا�صن 

للتغريات الوطنية.
- ب���داًل من النظ���م ال�صيا�صي���ة الدميقراطية 
اقامت املوؤ�ص�صة الع�صكرية نظما ا�صتبدادية 
فردي���ة �صكل���ت مام���ح احلقب���ة الثاني���ة من 

تاريخ حركة التحرر الوطني العربية.
- فقد�صهدت املرحلة الثانية من تطور حركة 
التحرر الوطني العربية ترابطات اقت�صادية 
اال�صراكي  املع�صكر  – �صيا�صية عديدةبني 
الديكتاتوري���ة  ال�صيا�صي���ة  النظ���م  وب���ني 
العربية بهدف الت�صدي للهيمنة الراأ�صمالية 
اعاق���ت  اليه���ا  امل�ص���ار  الرابط���ات  ان  اال 
تطور الدول الوطني���ة وا�صتقرارت�صكيلتها 
االجتماعي���ة وق���درة قواه���ا ال�صيا�صية على 

مواجهة التغريات الدولية اجلديدة. 
ثالثًا- تفكك حركة التحرر الوطني العاملية

اأحدث انهي���ار منظومة ال���دول اال�صراكية 
تغريات كب���رية يف العاقات الدولية نتجت 
ع���ن �صي���ادة وحداني���ة التط���ور الراأ�صمايل 

و�صاهمت يف –

1 - �صيادة اليمني القومي املناه�ص للي�صار 
اال�صراك���ي وال�صاع���ي اىل الهيمنة الدولية 
ف�صا عن �صيادة قوى اليمني العربي متمثًا 
بقوى االإ�صام الطائفي وما حمله من اأفكار 

�صلفية يف املمار�صة اليومية.
2—تف���كك ف�صائل حركة التح���رر الوطني 

العربيةوتبدل براجمها ال�صيا�صية. 
3- تبدل برامج االحزاب اال�صراكية وتعدد 

ا�صاليبها الكفاحية. 
اإزاء ه���ذا اللوح���ة ال�صيا�صي���ة تث���ار اأ�صئل���ة 
ك���ربى اأهمه���ا- م���ا ه���ي م�صام���ني حرك���ة 
التح���رر الوطني العربية يف الطور اجلديد 
م���ن التو�صعالراأ�صم���ايل؟ ماه���ي الطبق���ات 
االجتماعي���ة القادرة على مواجهة التخريب 
الت�ص���دي  ا�صالي���ب  ه���ي  الراأ�صمايل؟م���ا 
لقوان���ني التبعي���ة والتهمي�ص؟ه���ل الق���وى 
الطبقية املناه�صة للتو�صع الراأ�صمايل قادرة 
عل���ى �صيان���ة الدول���ة الوطنية م���ن التبعية 
الطبق���ات  يف�ص���ي حتال���ف  واالحلاق؟ه���ل 
الفرعيةمع الراأ�صمال االحتكاري اىلتفكيك 

وحدة الدولة الوطنية؟
ان االأ�صئل���ة املثارةت�صتم���د م�صروعيتها من 
وحداني���ة التطور الراأ�صم���ايل و�صيادته يف 
العاق���ات الدولية ف�صًا ع���ن طبيعة القوى 
الطبقي���ة الق���ادرة عل���ى الت�ص���دي ل�صيا�صة 

التهمي�ص والتبعية؟
تدع���و  الكب���رية  االأ�صئل���ة  عل���ى  -االإجاب���ة 
خط���وط  حتدي���د  اىل  والكت���اب  الباحث���ني 
فكريةعام���ة لطبيعة ال�صراع���ات الدولية – 
الوطني���ة وانطاقًا من ذلك الب���د من تاأ�صري 
مهام حركة التحرر الوطني العربية الراهنة 

والتي اراها تتمثل مبهمتني اأ�صا�صيتني-
اأ - بن���اء �صي���ادة وطني���ة ترتكزعل���ى نظ���ام 

�صيا�صي دميقراطي.
ب-الت�ص���دي ل�صيا�ص���ة الطبق���ات الفرعي���ة 

احلاملة لنهوج التبعية واالحلاق. 
ان املهام التاريخية املاثلة امام قوى الي�صار 
الدميقراطي ت�صرطها املرحلة اجلديدة من 
التو�ص���ع الراأ�صم���ايل والذي تت�ص���ارع فيه 

ثاث تيارات �صيا�صية- فكرية متمثلة ب� :
1- الفكر ال�صيا�صي املعومل العابرللم�صالح 
القومي���ة والوطني���ة واله���ادف اىل تعمي���م 
�صيا�صة احلاق الدول الوطنية باالحتكارات 

الدولية.
2- فك���ر الوطني���ة الدميقراطي���ة ال�صيا�ص���ة 
ال���ذي ترعاها دول ا�صراكي���ة �صابقة ودول 
وطنية الهادف اىل بن���اء دول وطنية ترعى 

م�صالح طبقاتها االجتماعية املنتجة.

3- الفكر القومي اليميني لدول الراأ�صمالية 
املتط���ورة الهادف اىل االنع���زال ومناه�صة 
التفاعات الوطني���ة - الدولية يف العاقات 

الدولية. 
ان التيارات ال�صيا�صية امل�صار اليها ت�صرط 
على التيار اال�صراك���ي –الدميقراطي بناء 
عدت���ه الفكرية الق���ادرة على حماي���ة الدولة 
الوطنية م���ن التبعية والتهمي�ص واحلافظة 
لتوازن���ات م�صال���ح الطبق���ات االجتماعي���ة 

املنتجة.
- الروؤي���ة الفكرية ال�صالف���ة ت�صاهم يف بناء 
ع���دة فكري���ة - �صيا�صي���ة جدي���دة تهدف اىل 
ت�صكي���ل حرك���ة وطنية - دميقراطي���ة قادرة 
عل���ى مناه�ص���ة نه���وج التبعي���ة والتهمي�ص 

املازمة لتطور املراكز الراأ�صمالية الكربى.
الت���ي  ال�صيا�صي���ة   – الفكري���ة  الع���دة  ان 
املع���ومل  الراأ�صم���ايل  الط���ور  ي�صرطه���ا 
 - وطني���ة  حرك���ة  اىلت�صكي���ل  والهادف���ة 
دميقراطية تتج�صد كما اراها باملو�صوعات 

التالية-
اأوال- بن���اء حتال���ف وطن���ي – دميقراط���ي 
ي�صم الق���وى ال�صيا�صية املعربة عن م�صالح 
به���دف  املنتج���ة  االجتماعي���ة  الطبق���ات 
الت�صدي لنهوج التو�صع الراأ�صمايل املت�صم 

بالتبعية والتهمي�ص.
ثانيًا- قي���ادة الي�صار اال�صراكي للتحالفات 
الوطنية– الدميقراطيةعلى اأ�صا�ص برنامج 
وطن���ي - دميقراط���ي تت�ص���كل مفردات���ه من 

املهام التالية –
اأ– �صيان���ة الدول���ة الوطني���ة م���ن التبعي���ة 

والتهمي�ص. 
ب– بن���اء �صلط���ة وطني���ة دميقراطي���ة عرب 

ال�صرعية االنتخابية. 
ج– بناء اقت�صاد وطني يعتمد ملكية الدولة 

العامة لو�صائل االإنتاج.
اخلا����ص  الوطن���ي  القط���اع  تطوي���ر  د- 
واحلفاظ على ال�صوق الوطنية من املناف�صة 

الدولية.
ثالث���ًا– بن���اء عاقات وطني���ة – دولية على 
قاعدة امل�صاواة واحرام امل�صالح الوطنية.

الدولي���ة  التدخ���ات  مناه�ص���ة  رابع���ًا– 
الع�صكريةالرامي���ة اىل انتهاك �صيادة الباد 

الوطنية وتعزيز �صلطة الطبقات الفرعية.
ان املهام ال�صيا�صية – االقت�صادية املطروحة 
ميكن تنفيذها عرب قيادة الي�صار اال�صراكي 
لتحالفات طبقي���ة - وطنية مناه�صة لنهوج 
بالتبعي���ة  املت�صم���ة  الراأ�صم���ايل  التو�ص���ع 

والتخريب.

اأوروبا �صانعةالتحول في العالم

حركة التحرر العربية وتغريات فكرها ال�صيا�صي

 د. مهند الرباك  لطفي حامت



�سوالري�س هي رواية خيال 
علمي فل�سفية �سدرت 

عام 1961 لكاتب بولندي 
�ستاني�سواف ليم. طاقم من 

العلماء على محطة بحث كما 
يحاولون فهم ذكاء خارج 
االأر�س، الذي ياأخذ �سكل 

محيط �سا�سع على الكوكب 
الف�سائي الفخري. الرواية 

من بين اأ�سهر اأعمال ليم.

الرواي���ة الت���ي ترجمه���ا حديث���ا ال�شاعر 
هات���ف اجلناب���ي مت���ت معاجلته���ا  ع���دة 
ه���ذه  �شم���ن  وم���ن  لل�شينم���ا.  م���رات 
املعاجل���ات ال�شينمائي���ة بتوقيع املخرج 
الرو�ش���ي الكب���ر اأندري���ه تاركوف�شك���ي 
�شتيف���ن  ن�شخ���ة  واخره���ا   1972 ع���ام 

�شودربرغ 2002.
املطل���ق  العب���ث  ت���روي  ف�شوالري����س 
خ���ارج  حي���اة  م���ع  التوا�ش���ل  ملحاول���ة 
كوك���ب االأر����س ي�شك���ن كوك���ب غري���ب 

بعي���د ي�شمى �شوالري�س. الكوكب مغطى 
بالكام���ل تقريًبا مبحيط من مادة هالمية 
مت الك�ش���ف ع���ن اأنه كي���ان واح���د ي�شمل 
الكوكب. يخمن علم���اء االأر�س اأنه كائن 

حي وواع ، ويحاولون التوا�شل معه.
ي�شل ع���امل النف�س كري�س كلفن على منت 
حمطة �شوالري����س ، وهي حمطة اأبحاث 
علمية حت���وم بالقرب م���ن �شطح املحيط 
العلم���اء  در����س  لق���د  �شوالري����س.  يف 
هن���اك الكوكب وحميطه لعق���ود عديدة ، 
معظمه���م م���ن دون جدوى. لق���د انحرف 
نظ���ام علم���ي يع���رف با�ش���م عل���م الطاقة 
ال�شم�شية على م���ر ال�شنني ملجرد مراقبة 
وت�شجي���ل وت�شني���ف الظواه���ر املعقدة 

التي حتدث على �شطح املحيط.
يف الفيلم يتم اإر�شال عامل النف�س كري�س 
كلف���ن يف رحل���ة ب���ني النج���وم لتقييم ما 
اإذا كان ينبغ���ي ملحط���ة ف�شائي���ة عمره���ا 
كوك���ب  درا�ش���ة  يف  ت�شتم���ر  اأن  عق���ود 
يوم���ه  يق�ش���ي  املحيط���ي.  �شوالري����س 
االأخ���ر عل���ى االأر�س م���ع وال���ده امل�شن 
والطي���ار املتقاعد برتون. قبل �شنوات، 
كان برت���ون جزًءا من فريق ا�شتك�شايف 
ا�شتدع���اوؤه  مت  لك���ن  �شوالري����س،  يف 
عندم���ا و�ش���ف روؤية طفل يبل���غ ارتفاعه 
اأربع���ة اأمتار على �شطح امل���اء. مت رف�س 
ه���ذا باعتباره هلو�شة م���ن قبل جلنة من 
العلم���اء، ولكن االآن بع���د اأن قدم اأع�شاء 
الطاق���م املتبقون تقاري���ر غريبة مماثلة، 

فاإن مهارات كري�س مطلوبة.

عن���د و�شول���ه اإىل حمط���ة �شوالري����س،  
وهي حمطة بحث علمي، مل يزعج اأي من 
العلماء الثالثة املتبقني عناء حتية كلفن، 
ووج���د املحط���ة الف�شائي���ة يف حالة من 
الفو�ش���ى اخلط���رة. �شرعان م���ا علم اأن 
�شديق���ه من العلم���اء، الدكتور جباريان، 
ق���د قتل نف�ش���ه. اثنان م���ن اأف���راد الطاقم 
الناج���ني - �شن���اوت و�شارتوريو����س - 
غ���ر متعاونني ومراوغ���ني. يلتقط كلفن 
ملح���ات عابرة عن اأ�شخا����س اآخرين على 
منت املحطة مل يكون���وا جزًءا من الطاقم 
االأ�شل���ي. كما وجد اأن جباري���ان ترك له 
ر�شالة وداع م�شو�شة ومبهمة حتذره من 

املحطة.

بعد ن���وم متقطع، ي�شعر كلف���ن بال�شدمة 
عندم���ا يجد هاري، زوجت���ه الراحلة، يف 
غرف���ة نوم���ه. ه���ي جته���ل كي���ف و�شلت 
اإىل هن���اك. مرعوًبا م���ن وجودها، اأطلق 
كلفن ن�شخ���ة طبق االأ�شل من زوجته يف 
الف�ش���اء اخلارجي. ويو�شح �شناوت اأن 
»الزوار« بداأوا يف الظهور بعد اأن اأجرى 
العلم���اء جت���ارب اإ�شعاعي���ة با�شتخ���دام 
االأ�شع���ة ال�شينية يف حماولة يائ�شة لفهم 

طبيعة الكوكب.
يف ذلك امل�شاء، ظهرت هاري يف م�شكنه. 
هذه امل���رة يتقبل كلف���ن املو�شوع بهدوء 
وينامون مًعا يف اأح�شان. ت�شاب هاري 
بالذعر عندما يرتكها كيلفن لفرتة وجيزة 
يف الغرف���ة، وجت���رح نف�شه���ا. ولكن قبل 
اأن يتمك���ن كيلف���ن من تق���دمي االإ�شعافات 
االأولي���ة، تلتئ���م جروحه���ا تلقائًي���ا اأمام 
عيني���ه. �ش���رح �شارتوريو����س و�شناوت 
لكلف���ن اأن �شوالري����س خل���ق ه���اري م���ن 
ذكرياته عنه���ا. هاري احلا�ش���رة بينهم، 
واإن مل تك���ن ب�ش���ًرا، تفك���ر وت�شع���ر كم���ا 
لو كان���ت كذلك. يفرت����س �شارتوريو�س 
ا  اأن الزائري���ن، الذي���ن ي�شار اإليه���م اأي�شً
با�ش���م »ال�شيوف«، يتاألف���ون من »اأنظمة 
نيوترين���و« ولك���ن ق���د يظ���ل م���ن املمكن 
تدمره���م م���ن خ���الل ا�شتخ���دام جه���از 
ُيع���رف با�ش���م »املبي���د«. الحًق���ا، يق���رتح 
�شناوت اإ�شعاع اأمناط املوجات الدماغية 
لكلفن يف �شوالري�س على اأمل اأن يفهمها 

ويوقف الظهورات املزعجة.

ربما يكون ال�سوؤال التالي 
واحداً من اال�سئلة الجوهرية 

التي تفر�ُس اأهميتها فر�سًا 
على كّل م�ستغل في حقل 

تاأريخ العلم وفل�سفته 
)وبخا�سة في الفيزياء 

الحديثة( : لماذا �سارت 
نظرية فيزيائية مثل نظرية 

الكم متغلغلة في كّل �سوؤون 
العلم والثقافة والتقنية 

بهذه الكيفية غير الم�سبوقة 
بالمقارنة مع نظريات اأخرى؟

الك���م  نظري���ة  اأّن  يف  يكم���ُن  اجل���واُب   
�شاهمت اأكرث من �ش���واها من النظريات 
االأ�شا�ش���يات  م�ش���اءلة  يف  الفيزيائي���ة 
الب�ش���ري  الوج���ود  بطبيع���ة  اخلا�ش���ة 
الوج���ود  به���ذا  املت�ش���لة  والكينون���ات 
)الزمان واملكان، الوعي، الواقع، طريقة 
اإكت�ش���اب املعرف���ة، كيفي���ة عم���ل العق���ل 
الب�ش���ري،،، اإل���خ( ؛ ب���ل اأّن االإ�ش���كاليات 
املعرفي���ة والفل�ش���فية اخلا�ش���ة بن�ش���اأة 
نظرية الك���م وكيفية تاأويله���ا الحقاُ تعدُّ 
االأك���رث  الثوري���ة  االإنعطاف���ات  اإح���دى 
اإدها�ش���ًا يف تاأريخ العلم باأكمله. هذا من 
اجلانب اخلا�س بتاأريخ العلم وفل�شفته 
؛ اأم���ا م���ن اجلانب التقن���ي تِعدنا نظرية 
الك���م بث���ورات تقنية غ���ر م�ش���بوقة قد 
يكون احلا�شوب الكمومي اأحد نتائجها 
يف  احلا�ش���م  تاأثره���ا  �شن�ش���هُد  الت���ي 

العقود القليلة القادمة. 
    يرتب���ط ميكاني���ك الك���م ل���دى االأغلبية 
بنوع من الغرابة واالأوهام التي �شارت 
قّطة �ش���رودنغر )ن�ش���ف احلية ون�شف 

امليت���ة( مث���ااًل قيا�ش���يًا له���ا ؛ ولك���ن هذا 
االأمر يتف���ق كثرًا م���ع الطبيعة املحّرة 
للمفاهي���م الوجودي���ة الك���رى املوؤث���رة 
يف حياتن���ا. حياتن���ا ذاته���ا ق���د التع���دو 
اأن تك���ون وهم���ًا مبعن���ى اأّن مانح�ش���به 
حقيق���ة را�شخ���ة لي����س �ش���وى موا�شعة 
�شايكولوجي���ة تتباي���ن بح�ش���ب االأفراد 
تبع���ًا لالأمثول���ة الفل�شفي���ة القائلة )نحن 
الن���رى الع���امل كم���ا ه���و ؛ بل ن���راه على 
احل���ال ال���ذي علي���ه نح���ن !(. الح���دود 
ل�شل�شلة االأوهام التي ميكن اأن نخترها 
يف حياتنا اإىل ح���ّد �شارت معه املفاهيم 
الفيزيائية الوجودي���ة االأولية )الزمان، 
امل���كان، الوعي،،،( اأوهامًا كاملة تتقاطع 
م���ع روؤيتنا البديهية له���ا بح�شب مايرى 
معظ���م الفيزيائي���ني الذين بات���وا يرون 
الوج���ود اأق���رب اإىل حم���اكاة حا�شوبية 
كامل���ة حمكوم���ة بقوان���ني فيزي���اء الكم 

الغريبة. 
      نظري���ة الك���م )والفيزي���اء احلديث���ة 
بعاّم���ة( مي���دان �شحر حقيقي مل���ن يثّمُن 
املعا�ش���ر  العل���م  يف  ال�شح���ر  مكام���ن 
والفل�شفة املعا�شرة والعالقات امل�شتبكة 
بينهم���ا، واأح�ش���ُب اأّن كّل م���ن مل يتوّف���ْر 
عل���ى �شغف حقيقي بهذا املبحث املعريف 
هو اإن�ش���اٌن خ�شر بع�س اأجمل الك�شوف 
املعرفي���ة التي ميكن لن���ا بلوغها يف هذا 

العامل. 
   الاأح�شبه���ا اإال جترب���ة رائع���ة )وه���ي 
اأتاحته���ا  الت���ي  تل���ك  االأوىل(  لي�ش���ت 
موؤ�ش�شة هنداوي للن�ش���ر عندما ن�شرت 
يف �شنة )2020( ترجمة عربية جمانية 
متاح���ة للق���ّراء عل���ى ال�شبك���ة العاملي���ة 
العلم���ي  اخلي���ال  لرواي���ة  )االإنرتن���ت( 
املمي���زة )األي����س يف ب���الد الك���م : رحلة 
خيالية يف عامل فيزياء الكم( التي كتبها 
الفيزيائ���ي االأمريك���ي روب���رت غيلمور 
ع���ام  ���رت  وُن�شِ  Robert Gilmore
1995، وكم اأمتن���ى اأن تكون جمانيتها  
حاف���زا لقراءته���ا واالإّط���الع عل���ى اأح���د 
اأك���رث املباح���ث العلمي���ة متي���زًا وغرابة 
يف ع�شرن���ا ه���ذا مثلم���ا كان يف الق���رن 
الع�شرين، واأعني بذلك مبحث )ميكانيك 
الك���م( الذي قاد اإىل اإنعطافة ثورية على 
�شعيد العلم والفكر والفل�شفة، ولي�شت 
األ���رت  ب���ني  امل�شتفي�ش���ة  املج���ادالت 
اآين�شتاي���ن ونيل���ز ب���ور ح���ول اجلذور 
املفاهيمي���ة والفل�شفية لنظري���ة الكّم اإال 

واح���دة م���ن اأك���رث ال�شواهد عل���ى مدى 
غراب���ة هذه النظري���ة وتغلغلها يف كافة 
املباح���ث العلمي���ة حت���ى �ش���ار احلديث 
املث���ال  �شبي���ل  عل���ى   - يتن���اول  الي���وم 
-  البيولوجي���ا الكمومي���ة واحلو�شب���ة 
الكمومي���ة والت�شفر الكموم���ي،،، اإلخ.   
يف  فري���دًا  غيلم���ور(  )روب���رت  لي����س 
جتربته الروائية هذه ؛ بل ميكن القول 
ال�شه���رة  ذوي  الفيزيائي���ني  معظ���م  اأّن 
العاملي���ة ن�ش���روا اأعمااًل روائي���ة �شبيهة 
برواي���ة )األي�س يف بالد الكم(  اأو �شعوا 
على اأق���ّل تقدي���ر  لكتابة اأعم���ال مماثلة 
له���ا، واأذكر يف هذا ال�شاأن )اآالن اليتمان 
روايت���ه  يف   )  Alan Lightman
 Einstein’s اآين�شتاي���ن  اجلميلة )حلم 
Dream( وهي مرتجمة اإىل العربية. 

   اأحدث���ت رواي���ة اخلي���ال العلم���ي يف 
الق���رن  م���ن  االأخ���رة  الثالث���ة  العق���ود 
الت���ايل  الق���رن  وبواك���ر  الع�شري���ن 
اإنقالب���ًا مث���رًا للو�ش���ع الذي �ش���اد تلك 
تناق�ش���ت  اإذ  ؛  بداياته���ا  يف  الرواي���ة 
الثغ���رة الفا�شل���ة بني التخيي���ل العلمي 
الروائي والتطبيق���ات العلمية امليدانية 
ب���ل وو�شل االأمر ح���ّد اأن رواية اخليال 
العلم���ي املعا�ش���رة مل تع���د ق���ادرة على 
الت���ي  الثوري���ة  بالتطبيق���ات  اللح���اق 
اأ�شبحنا ن�شهدها اأغلب االأيام وبخا�شة 
واملعلوماتي���ة  االإت�ش���االت  مي���دان  يف 
والهند�ش���ة  االألكرتوني���ة  والتطبيق���ات 
النانوي���ة امل�شغرة وعلم امل���واد املخّلقة 
اإ�شطناعي���ًا.  يخت���زل الع���امل الفيزيائي 
 )  Brian Greene غري���ن  )بري���ان 
بطريق���ة رائع���ة الو�شع احل���ايل عندما 
الفيزيائي���ة  االإكت�شاف���ات  اإن   «  : يكت���ب 
املعا�ش���رة تدفعن���ا اإىل اإع���ادة ت�شورنا 
اليوم���ي للواقع بكيفية اأ�ش���د اإرباكًا من 
اأكرث الروايات العلمية تخيياًل. �شحيح 
اأن  ميك���ن  العلم���ي  اخلي���ال  رواي���ة  اأن 
تخل���ق واقع���ًا غريبًا ولك���ن االكت�شافات 
اإبه���ارًا  تفوقه���ا  االأخ���رة  الفيزيائي���ة 

وغرابة ». 
ولكن ملاذا مييل العلماء - والفيزيائيون 
الروائ���ي  الف���ن  اإىل   - بخا�ش���ة  منه���م 
العلمي���ة  املعرف���ة  ن�ش���ر  حماول���ة  يف 
عل���ى اأو�ش���ع النطاق���ات املمكن���ة ؟ اأرى 
اأّن االأم���ر يكم���ن يف الت�شوي���غ الت���ايل 
:   ن�شه���د الي���وم ويف كل بق���اع عاملن���ا 
اإنح�ش���ارًا معرفي���ًا كب���رًا  - وبخا�ش���ة 
عل���ى �شعيد املعرف���ة العلمي���ة والتقنية 
املنّظمة - مقابل تفجر معلوماتي هائل، 
وتكمن امل�شكلة دوم���ًا يف كيفية حتويل 

ذل���ك التفج���ر املعلوماتي - ال���ذي ي�شبه 
االإنفج���ار الكوين العظي���م - اإىل معرفة 
موجهة لتحقي���ق �شالح الفرد واملجتمع 
معًا، وق���د جاءت لن���ا الو�شائط الرقمية 
ال�شهل���ة  الق���درة  م���ن  بن���وع  ال�شائع���ة 
واجلاه���زة للح�شول على املعلومة اإمنا 
دون توظيفه���ا الحق���ًا يف �شيغة معرفة 
هادف���ة تق���ود اإىل خ���رة منتج���ة، وق���د 
تفاقمت هذه االإ�شكالية حتى على �شعيد 
املوؤ�ش�ش���ات الت���ي كانت ُتعت���ر تقليديًا 
م�شادر م���زّودة للمعرفة )مث���ل املدر�شة 
واجلامع���ة وال�شحيف���ة اليومي���ة( بعد 
اإنح�ش���ار الرغب���ة يف الق���راءة الر�شينة 
واالإ�شتعا�ش���ة عنه���ا باملتع���ة ال�شورية 
العاب���رة واملفتق���دة الأية قيم���ة فل�شفية، 
وو�ش���ل االأم���ر ح���دّا بل���غ مع���ه مرتب���ة 
املع�شل���ة القومي���ة يف كث���ر م���ن الدول 
بعد اأن �شهدت خمرجات التعليم تباطوؤًا 
وا�شح���ًا يف الق���درات اجلمعي���ة ؛  فق���د 
اأ�شب���ح التف���وق واالإجن���از االأكادمي���ي 
وغ���ر االأكادمي���ي غارق���ًا يف الفردانية 
وبعي���دًا عن التمثالت اجلمعية اأكرث من 
ذي قب���ل، وو�شط بيئة بهذه املوا�شفات 
بو�شع الرواية اأن تكون و�شيطًا معرفيًا 
مق�ش���ودًا اأك���رث م���ن اأي و�شي���ط اآخ���ر 
لتوف���ر املعرف���ة الهادف���ة ع���ر توظيف 
املن���اورة  يف  الالحم���دودة  و�شائله���ا 
والق���درة على متري���ر االأف���كار يف اإطار 

جمايل معزز  باملتعة. 
تلم�ش���ت - يف قراءات���ي للرواية  وعر 
ترجمات���ي حل���وارات كث���رة م���ع ُكّتاب 
طاغي���ًا  مي���اًل   - وكاتباته���ا  الرواي���ة 
جع���ل  نح���و  املعا�شري���ن  للروائي���ني 
الرواية ن�شًا معرفي���ًا بحدود ماميكنهم 
توظيف���ه بح�ش���ب منا�شطه���م املعرفي���ة 
روؤيته���م  وطبيع���ة  معارفه���م  وتخ���وم 
رواي���ات  يف  و�شنلم����س  الفل�شفي���ة، 
قب�ش���ات  والع�شري���ن  احل���ادي  الق���رن 
متزايدة م���ن املعرفة العلمية والفل�شفية 
وال�شايكولوجي���ة والتاأريخية تتوا�شج 
م���ع ال�شف���ات اخلا�ش���ة ل���كل �شخ�شية 
وت���رز اهتماماته���ا  واأحالمه���ا ومن���ط 
�شلوكه���ا، ويتفق هذا االأم���ر مع القناعة 
املتزايدة ب���اأن الرواية احلديثة �شتلعب 
يف ال�شن���وات املقبل���ة دور )احلا�شن���ة 
االأجي���ال  ت���زّود   الت���ي  املعرفي���ة( 
بق���در  الرقم���ي  بالع���امل  امل�شح���ورة 
معقول م���ن  تالوين املعرف���ة املتجددة، 
و�شيك���ون بو�شع الروائي املتمكن )عر 

مقارب���ة مفردات املعرفة  بو�شائل ناعمة 
و�شل�ش���ة( اإع���ادة الت���وازن ب���ني املعرفة 
التحليلي���ة والرقمي���ة املهيمن���ة  لي�شاعد 
بعمله االإبداعي على تعزيز كفاءة قرائه  
يف اإ�شتخدام الطاق���ات اخلالقة املتاحة 

للعقل الب�شري.
   اأرى اأّن تو�شيف رواية )األي�س يف بالد 
الكم( بكونها رواية خيال علمي ينطوي 
عل���ى ق���در لي����س باللي���ل م���ن االإبت�شار، 
واأظ���ّن اأّن االأ�ش���ح و�شفه���ا باأنها رواية 
معرفية تتقّن���ع باإطار روائ���ي تخييلي، 
وميك���ن مالحظ���ة ه���ذا االأم���ر مبعاين���ة 
امل�شحة الدرامي���ة ال�شاخ�شة واجلاذبة 
التي ج���اءت عناوين لف�ش���ول الكتاب : 
اإىل داخ���ل بالد الك���م، بن���ك هايزنرغ، 
معه���د امليكاني���كا، مدر�ش���ة كوبنهاغ���ن، 
الواق���ع  ب���وز،   – فرم���ي  اأكادميي���ة 
االإفرتا�ش���ي، ذّراٌت يف اخل���واء، قلع���ُة 
رذرف���ورد، حف���ل اجل�شيم���ات التنّكري، 
مدينة األعاب الفيزياء التجريبية. ميتاز 
الكتاب بخ�شي�شة متفّردة �شارت متّثُل 
واحدة من اخل�شائ����س التي ُتكتُب بها 
معظم املق���ّررات العلمية املعترة : يبداأ 
الكاتب بالتمهيد ملفه���وم اأو فكرة ما، ثّم 
ي�شتزي���د يف �شرح���ه وتو�شيح���ه حتى 
ينته���ي اإىل خال�ش���ة موج���زة ي�شعه���ا 
داخل اإط���ار، وكاأين به يريد القول هذه 
ه���ي املثاب���ات الرئي�شية الت���ي يتوّجب 
الرتكي���ز عليها واعتباره���ا نقاط �شروع 
ممكن���ة ملزي���د م���ن الفه���م والتعّم���ق يف 
لبل���وغ  �شعي���ًا  املو�ش���وع  اأ�شا�شي���ات 

جبهاته املتقّدمة. 
   األي����س )الكمومي���ة( �شبيه���ة بنظرتها 
األي����س الت���ي اإبتدعه���ا الروائ���ي لوي�س 
معّمق���ة  خ���رة  ذا  كان  )ال���ذي  كارول 
اأن  ه���و  الف���رق  لك���ّن  ؛  بالريا�شي���ات( 
غيلم���ور يجعل م���ن األي����س )الكمومية(  
ة، ومت�شي يف رحلة  اأ�شغُر من حجِم ذَرّ
عجائبي���ة جت���وب خاللها ع���وامل فريدة 
تك�ش���ف عن جوانب خمتلف���ة من نظرية 
الكم :  ُتقاِبُل األي�س عددًا من ال�شخ�شياِت 
ُف م���ن خالِلها  االإ�شتثنائي���ة الت���ي تتعَرّ
على مب���داأ الاليقني، وال���دواِلّ املَوجية، 
ومب���داأِ ب���اويل  وغِره���ا م���ن املفاهي���ِم 
ة باملقارنة مع خراتنا  الكمومية  املُحِرّ
 Macroworld الكب���ر  الع���امل  يف 
���ٌم بر�شوماٍت تو�شيحيٍة  .   الكت���اُب ُمدَعّ
ه، وهذا مامينحه  من اإبداِع املوؤِلِّف نف�شِ

ميزة اإ�شافية تدعم ثراءه املفاهيمي. 
   تخ���رّج روب���رت غيلمور  ع���اَم ١٩٦٢م 
يف ق�ش���ِم الفيزي���اِء والريا�شياِت مبعهِد 
 ،MIT ما�شات�شو�شت����س للتكنولوجي���ا
رًا يف املعهِد عاَم ١٩٦٧،  واأ�شب���َح حُما�شِ
ث���م اأ�شت���اًذا م�شاِع���ًدا ع���اَم ١٩٧٠. اإنتقَل 
جن���وِب  جامع���ِة  يف  للعم���ِل  ذل���ك  بع���د 
ًغا  فلوريدا حي���ث اأ�شب���َح اأ�شت���اًذا ُمتفِرّ
ه  ع���اَم ١٩٧٦، وانتق���َل خالَل الع���اِم نف�شِ
غيلم���ور  كت���َب  درك�ش���ل.  جامع���ِة  اإىل 
الكثَر من االأوراِق البحثيِة يف جماالٍت 
ية  ة م���ن بينه���ا : الدينامي���كا الالَخِطّ عَدّ
 ،  Non-Linear Dynamics
 Catastrophe الكارث���ة  ونظري���ُة 
احلراري���ة  والدينامي���كا   ،Theory
ع���ن  ف�ش���اًل   ،Thermodynamics
الذري���ة  والفيزي���اء  الك���م  ميكاني���ك 

واجلزيئية وال�شبكات الكمومية.  
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لطفية الدليمي

د.عقيل مهدي يو�سف عالء المفرجي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

النثر الخ�شب

قال فلوبير: »يجب اأاّل نتوقف عن 
الكتابة والتاأليف الأننا حين نتوقف 

وال نفعل �سيئا، نفّكر في اأنف�سنا، 
وانطالقا من ذلك فنحن مر�سى اأو 

اأننا �سنجد اأنف�سنا كذلك، والنتيجة 
في النهاية واحدة«.

م���ن كتاب »حلي���ة املحا�شرة يف �شناع���ة ال�ّشعر« ملحمد ب���ن احل�شن بن 
املظفر احلامتي )املتوّفى �شنة 388 هجرية(:

»املنث���ور مطلق من عق���ال القوايف، ف���اإذا �شفا جوهره وط���اب عن�شره 
ولطفت ا�شتعارته ور�شقت عبارته كاد ي�شاوي املنظوم«. 

وعن الفيل�شوف الفاراب���ي: »... فيحدث عندئذ اال�شتعارات واملجازات 
والتج���وز بلف���ظ م���ا بلفظ املعن���ى الذي يتل���وه... فيبتدئ ح���ني ذلك اأن 

حتدث اخلطبية اأوال ثم ال�شعرّية قليال قليال”.
فاالثن���ان -ال�شع���ر والن���رث- اإذن م���ن جبّل���ة واح���دة، وعندم���ا تلط���ف 
اال�شتع���ارة، وه���ذا ه���و مف�ش���ل ال���كالم، وعندم���ا يج���وز ق���ول ال�شيء 
مبعن���ى ال�ش���يء ال���ذي يتل���وه، اأي االأق���رب اإلي���ه، وه���و تاأكي���د عل���ى 
�ش���رط احلامت���ي بقوله »لطف���ت ا�شتعارت���ه«، ف���اإذا كان الت�شبي���ه بعيدا 
اأو منافي���ا لل���ذوق كان احل���ّل من���ه اأرح���م للكات���ب والق���ارئ والناق���د، 
اأجمع���ني؛ مالحظ���ة: ال اأف���ّرق كث���را يف حقيق���ة االأمر ب���ني اال�شتعارة 
والّت�شبي���ه، والف���روق الت���ي ي�شعه���ا البالغي���ون ممّل���ة وال تفي���د اأحدًا 
ب�ش���يء. رغ���م اأن االأدب ه���و الف���ن الاّلحم���دود، ال ميكننا جعل���ه يعاين 
 م���ن خما����س مناء قه���ري بكتابات ال ُتق���راأ يف مكان غر قاع���ة الدر�س.

يجب اأن يكون هناك �شيء مبهج للمخيلة يف فن اال�شتعارة، الأن اخليال 
يعّلمنا اأكرث مما يعلمنا الواقع. ما داللة و�شف الكاتب االإيطايل األرتو 
مورافي���ا لل�شم�س باأنها “اأ�شبه بب�شق���ة هائلة �شفراء”؟ ثم تقلب خم�س 
�شفح���ات م���ن الكت���اب نف�شه، وه���و ر�شائ���ل ال�شحراء، وت���رى �شورة 

ثالثية االأبعاد ير�شمها مورافيا الأ�شرة مكّونة من اأم وابنة وابن:
»االأم ال�شارمة املالمح وال�ّشبيهة بفّزاعة هائلة اجلرم، وابنتها املكتنزة 
ال�ّشمين���ة ب�شفرته���ا ونّظارتيها ووجهه���ا الذي غّطت���ه الدمامل، وابن 

م�شاب ب�شعف االأع�شاب ال يكّف عن �شنع االإمياءات بوجهه«. 
الحظ���وا معي كيف بلغتنا حياة هذه االأ�شرة البائ�شة -يدعوها مورافيا 
باالأ�ش���رة امللعون���ة- بكلمات قليلة خالية م���ن اأّي ت�شبيه، وهو مثال عّما 
ن�شميه بالنرث اخل�شب، وهنالك النرث احلديد، واحلجر اجللمود االأ�شّم 

ال�شلد. 
ق���ال فلوبر: »يجب اأاّل نتوقف عن الكتاب���ة والتاأليف الأننا حني نتوقف 
وال نفعل �شيئا، نفّكر يف اأنف�شنا، وانطالقا من ذلك فنحن مر�شى اأو اأننا 

�شنجد اأنف�شنا كذلك، والنتيجة يف النهاية واحدة«.
وكان ت�شيخ���وف يق���ول: “اأن���ا ال اأفه���م يف النق���د غ���ر: يعجبن���ي اأو ال 
يعجبن���ي” خمت�ش���را بهذا �شفح���ات و�شفح���ات طويل���ة وعري�شة من 
ممل���ول ال���كالم، ول���و كان للن���رث احلدي���ث اأّم واأب ل���كان ت�شيخوف هو 

االثنني معا.  
واأك���ر ع���امل يف النقد، يف راأي���ي، هو ذلك ال�شيخ ال���ذي قّدمته لنا جملة 
األ���ف ب���اء يف ت�شعين���ات القرن املا�ش���ي، وكانت املجاع���ة ُفِر�شت بقرار 
اأممّي عل���ى اأهل العلم واالأدب يف بالد الرافدي���ن، ومل يجد الرجل دواء 
ملر�ش���ه ال���ذي اأفق���ده القدرة عل���ى احلركة وال���كالم، فا�شط���ّر اأهل بيته 
اإىل بي���ع كتب���ه، وكانوا ي�شعون يده���م على اأحدها، فيه���ّز ال�شيخ راأ�شه 
راف�ش���ا بق���ّوة، فتعر الي���د اإىل موؤّلٍف اآخ���ر، وكان �شك���ون ال�ّشيخ داللة 
عل���ى موافقته على اأمر البيع. ع���دم الت�شليم ببيع الكتاب هو عمل نقدّي 
يف نهاي���ة االأم���ر، وهو مث���ال حّي ملا يقوم ب���ه النا�س كّل ي���وم، ب�شورة 
اأو باأخ���رى. فرتتي���ب الكت���ب عل���ى رف���وف املكتب���ة، والعب���ارة لل�شاعر 

بورخي�س، هو عمل نقدّي اأي�شا.
�ش���األ �شح���ايّف اأديبا �شديقا يل م���ا الكتاب الذي يختاره ل���و اأنهم نفوه 
اإىل جزي���رة نائي���ة، اأجابهم: اأخت���ار روايات دو�شتويف�شك���ي، وقلت له 
�شاأل���وك عن موؤّلف واحد واأجبتهم عن ع�شرين، بل اأكرث. لو كنت مكانك 
مل���ا ت���رّددت يف اختي���ار كت���اب “الق�ش�س” لف���وؤاد الّتك���ريل ال�شادر عن 

موؤ�ش�شة املدى.
واالأدب العظي���م ب���نّي مث���ل احل���الل من احل���رام. مثل هن���دي: ال ي�شبح 
الغ���راب بجع���ة ما اإن ن�شع���ه على �شطح امل���اء، وكذلك الن���رث الّرديء ال 
ي�ش���ر خ�شبا وحدي���دا وحجرا لو اأن���ك تكّلمت عنه بفاخ���ر الّنقد �شنني 

عددا.

الكم فيزياء  عالم  في  خيالية  رحلة  الكم"..  بالد  في  "األي�س 

روبرت غيلمور

هاتف الجنابي ينقل �شوالري�س الى العربية

يحر����س الكات���ب الدرام���ي جا�ش���م حمم���د �شال���ح يف كتاب���ه..
ا�شا�شي���ات الكتابة يف م�شرح االطفال.على و�شع خطة منهجية 
ج���ادة م�شتثم���را خرت���ه وقدرات���ه ومهارت���ه يف ا�ش���ول كتابة 
الن����س الدرامي لالطفال بخطاب فن���ي م�شرحي يعنى ب�شياغة 
ا�ش���كال اخلوار وا�شاليبه���ا وحم�شناتها اللفظي���ة التي تخاطب 

الطفل لتوفر له املتعة.
اجلمالي���ة، واملعرفي���ة املن�شودة.بتحقي���ق توا�ش���ل فع���ال معه 
وينقل���ه اىل ازمن���ة وامكنة متخيل���ة وح���رة يف ت�شكيلها الفني 
ال���ذي ينق���ل، الواقع���ي، اىل،ع���وامل �شحرية،مثالي���ة. ولغر�س 
تعليم���ي تعلمي قام الكاتب بت�شريح ف���ن كتابة الن�س من خالل 
توظيف القي���م الدراماتيكية، ت���ارة بتمثي���ل االداء ب�شكل فعلي 
ملمو����س واخرى يف توظيف �شردي���ات لفظية واأغان وخركات 
تعبري���ة با�شتخ���دام تقنيات،ذاتية،  ومو�شوعي���ة. وحوارات 
ومونولوج���ات، وابع���اد  مادي���ة ومعنوية وا�شح���ة وم�شوقة. 
يف حماولة الغناء ال�شخ�شيات ما بني طريف ال�شراع، االأخيار 
واالأ�ش���رار باو�ش���اف وافع���ال، وم�شاع���ر وترمي���زات �شورية 
تتقاط���ع جذريا مع االخر حيث ت�شود قي���م، احلب، عند الطرف 
ال���ول وال�ش���ر ل���دى الط���رف الث���اين. ح���اول الكات���ب توظيف 
غرائبي���ة  بت�شرف���ات  ال�شم����س،  عملية،�شرق���ة  يف  العجائب���ي 
ل�شخ�شي���ات حيواني���ة موؤن�شن���ة با�شلوب،املفارقة، حيث يظهر 
اال�ش���رار خالف ما ي�شمروه  ام���ا االهيار تراهم ين�شجمون مع 
افكاره���م وقيمهم ال�شلوكي���ة واالخالقية املتزنة، يف حني ترزح 
الق���وى ال�شلبي���ة يف عامل،مقرف،و،ع���دواين مقي���ت. حيث يتم 
بناء خطاب الن�س جمالي���ا باالنتقال ما بني احلوارات اللغوية 
اىل جت�شي���د ابع���اد منظوري���ة، ب�شري���ة مت�شل���ة �شياقاته���ا مع 

بع�شها البع�س. حيث يجمعهما امل�شهد املحدد.
تق���وم فكرة الن�س عل���ى جمموعة من اال�ش���رار الذين ي�شرقون 

ال�شم����س من الغابة. لك���ن االخيار ي�شتعيدونه���ا ) ليبقى لقياها 
عر����س( حي���ث يحتفل���ون بالغن���اء لي�شركوا معهم فئ���ات عمرية 
متنوع���ة م���ن االطف���ال، بغر����س تر�شيخ قي���م املحب���ة وال�شالم 
با�شل���وب ترب���وي يتناغم م���ع هوية الطفل وحاجات���ه الروحية 
وال�شلوكي���ة تبع���ا ً الخت���الف اأمن���اط ال�شخ�شي���ات وا�شالي���ب 
احل���وار واالج���واء الفني���ة العام���ة حي���ث تبقى ل���كل �شخ�شية 
�شماته���ا وخ�شائ�شها . فرم���وز ال�شر ممثل���ة بالثعلب والغراب 
والقنفذ يف ح���ني يقابلهم االخيار ب�شخ�شي���ات الغزالة والديك 
والع�شف���ور. ويت���م ت�شمي���م االح���داث مبنط���ق فن���ي مغاي���ر 
لديناميت���ه للمعاجل���ة التقريري���ة اجلامدة باإ�شتخ���دام حوارات 
مرك���زة ومنغمة ت�شفي املتعة واجلمال على ال�شخ�شيات �شواء 
يف تطاب���ق املع���اين وت���درج االفع���ال وت�شاده���ا ماب���ني املوت 
واحلي���اة او احلزن والفرح والظالم والن���ور. وهذا ما يتج�شد 
يف حبك���ة الن�س وحرك���ة الفكرة واحل���وار بالتوا�ش���ل ما بني 
البيئ���ة اخلارجي���ة واالح�شا�ش���ات الذاتي���ة الداخلي���ة مبواقف 
تعليمي���ة وار�شادية للتحفيز على فع���ل اخلر واحلق واجلمال 
وعند اخلتام تغني املجموعة ) مهما احتالوا مهما  فعلوا، تبقى 
ال�شم�س هي ال�شم�س ... و�شتهرب ا�شباح الليل (. اجنز املوؤلف 
كتابا مبثابة برناجما تدريبي الإغناء مهارات الكتابة امل�شرحية 
لالطفال كم���ا جرى اإعتماده يف ا�شالي���ب ) الور�س( التعليمية- 
التعلمي���ة. للو�شول اىل ) م�شرحة ( لغة الن�س احلوارية، التي 
تكمله���ا لغ���ة اجل�ش���د االميائي���ة وبرفق���ة املو�شيق���ى يف تكوين 
ف�ش���اءات ب�شري���ة وتعبرية للتوا�ش���ل االبداعي م���ع جمهور 
االطف���ال وه���م ي�شتهدف���ون تعليمه���م لو�ش���ول اللغ���ة وطبيعة 
املجتم���ع ومغزى �شراع اخل���ر وال�شر من منظ���ورات واقعية 
ورمزي���ة وجمازية متنوعة جتمع مابني لغ���ة ال�شعر والنرث يف 
�شراع يدور ب���ني حيوانات مفرت�شة واليف���ة او كائنات ب�شرية 
من اق���زام وعمالقة ، كال���ذي نراه مث���ال يف امل�شرحيات العاملية 
ال�شهرة لالطفال مثل ) بينوكيو( ، و ) الي�س يف بلد العجائب( 

و) ليلى والذئب( و ) �شندريال(.

الم�شرح والطفولة



كورون���ا  فايرو����س  ان  وا�ض���حا  ب���دا 
امل�ضتجد مل يحور فقط �ضالالت جديدة، 
ب���ل حور مفاهي���م وم�ضطلحات عدة يف 
الواق���ع املعا����س والواق���ع االفرتا�ض���ي 
يف العدي���د م���ن املجاالت مب���ا فيها الفن 
حتى اأ�ض���بحت ت�ضاوؤالت تطرح موؤخرا 
بخ�ض���و�س اأهمية هذا  املجال واإن كان 

امل�ضطلح على الفن اأنه للرتفيه فقط.
واج���ر الفايرو����س امل�ض���تجد الفنانني 
عل���ى الغاء عرو����س م�ض���رحية واعمال 
فني���ة كان املوؤمل اقامته���ا خالل العامني 

املا�ضيني خوفا من انتقال العدوى.
لك���ن ذل���ك األق���ى باآث���اره ال�ض���لبية عل���ى 
الفنانني الذين ميثل العمل الفني م�ضدر 
دخ���ل لهم، كم���ا اأنه من���ع جماهري كبرية 
من م�ض���اهدة عرو�س واعمال فنية كان 
من املمكن اال�ضتمتاع بها لوال اجلائحة.

 تقول الفنانة امل�ضرحية وداد ها�ضم  يف 
حدي���ث ل�)املدى(، اإن ن�ض���ر ر�ض���الة الفن  
مهمة ل���كل املتابعني واجلمه���ور الفني، 
فالفن ي�ض���اهم ب�ضكل فعال يف طرح اأهم 
الق�ضايا القومية والق�ضايا االجتماعية 
والق�ض���ايا الفنية والق�ضايا الثقافية يف 

اوقات  ومعاجلتها فنيا.
وت�ضيف ها�ض���م، ان كورونا والظروف 
التي ع�ض���ناها ونعي�ضها لل�ض���نة الثانية 
على الت���وايل اثرت ب�ض���كل ايجابي يف 
معاجل���ة طيف كب���ري من اال�ض���طرابات 
وال�ض���راعات العقلية واملحن النف�ضية، 
املفاهي���م  م���ن  الكث���ري  اأن  اإىل  م�ض���رية 
تغ���ريت بع���د اجلائح���ة، وب���ات املجال 
الفن���ي مهم���ا مقارنة بو�ض���ائل اخلروج 
من تداعيات اجلائحة واالآثار ال�ض���لبية 
الناجمة عنها واالج���راءات االحرتازية 

التي فر�ضها �ضد الوباء.
ومت�ض���ي بالقول، ما زلن���ا  نعي�س هذه 
احلال���ة الت���ي �ض���ملت الع���امل باأجمع���ه، 
وهو جائح���ة كورونا لذا نالحظ هنالك 
م�ض���ارح مغلقة وال�ض���االت ال�ضينمائية 

مهج���ورة، متام���ا كما اأغلق���ت منذ بداية 
جائحة كورونا فهنالك اي�ض���ا ن�ض���اطات 
وحفالت ومهرجانات وموؤمترات لونها 
�ض���احب يتابعه���ا امل�ض���اهد من ال�ض���رير 
او املطب���خ كح���ل اخ���ري النقاذ �ض���ناعة 

الرتفي���ه والتحايل على الو�ض���ع اأي�ض���ا 
على اعتبار املهن الفنية مهنا ترفيهية.

من جهت���ه، يرى االأكادميي وامل�ض���رحي 
اجلائح���ة  ان  خم���اط،  جب���ار  الدكت���ور 
اثرت ب�ض���كل كبري على العمل امل�ضرحي 
كونه يعتمد على التوا�ض���ل املبا�ض���ر مع 
امل�ض���رح،  داخ���ل  وتواج���ده  اجلمه���ور 
وتواج���د املمث���ل عل���ى خ�ض���بة امل�ض���رح 

وتوا�ضله املبا�ضر مع اجلمهور.
االغ���الق  ف���رتة  اأن  خم���اط،  ويو�ض���ح 
و�ض���عت املمثلني امل�ض���رحيني يف حرية 
لتماري���ن  يذهب���ون  اأي���ن  امره���م،  م���ن 
الن�ض���و�س وامل�ض���ارح مغلق���ة؟، مبين���ًا 
اأن الوباء بداأ ينت�ض���ر ويتو�ض���ع وُيظهر 
عالمات طويلة االأم���د لوجوده، بالتايل 
امل�ضرح هو ال�ضحية االأوىل لهذا الوباء، 
القاع���ات مازال���ت مغلق���ة واملمثل���ون ما 

زال���وا يركن���ون يف بيوته���م ال يعملون 
وال يتحركون على خ�ضبة امل�ضرح.

ويت�ضاءل االأكادميي العراقي، هل هناك 
ثمة بادرة اأو ا�ض���ارة ام���ل للتخل�س من 
ه���ذا الوباء؟، موؤكدا اأن بع�س امل�ض���ارح 
يف ال���دول العربي���ة اتخ���ذت اإج���راءات 
�ض���ارمة لهذا املو�ض���وع ومنه���ا تون�س 
وم�ض���ر ونظم���ت مهرجان���ات ع���ن بعد 
وبع����س الفعاليات املبا�ض���رة مع اتخاذ 
اإج���راءات �ض���ارمة ج���دا لتواج���د ع���دد 

معقول وقليل جدا من اجلمهور.
ويرى ان هذه االجراءات التي اتخذتها 
الفعالي���ات  ا�ض���تمرار  ل�ض���مان  ال���دول 
الفني���ة كج���زء م���ن اح���رتازات موؤقت���ة 
لك���ي جتع���ل امل�ض���رح م�ض���تمرا وتعيده 
التوا�ض���ل  يف  الطبيع���ي  و�ض���عه  اإىل 

املجتمعي مع اجلمهور.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ض���در ع���ن دار املدى كتاب "ذكريات باري�ض���ية.. �ض���امويل 
بيكي���ت و�ض���يمون دوبوف���وار واأن���ا" للكاتب���ة دي���ردر ب���ري 
ترجم���ة احمد الزبيدي والكتاب ميثل رحلة كاتبة ال�ض���رية 
حول مو�ض���وعني عظيمني، فبعد ق�ض���اء �ض���بع �ضنوات يف 
العمل على حياة بيكيت، ق�ض���ت باير م���ا يروم العقد وهي 
حتوم حول جارته �ض���يمون دي بوفوار. ت�ضتح�ض���ر باير 
م���ن خ���الل مذكراته���ا ومالحظاته���ا التف�ض���يلية ع���ن تلك 
الفرتة، اأجواء املدينة التي عا�س فيها �ض���احبا ال�ضريتني 
اللتني دونتهما. ال نن�ضى اأبًدا حما�ضها وذعرها واإحباطها 
اأثناء التنقل بني ال�ض���الون واملقه���ى بحًثا عن حكاياتهما 

ا.   ب�ضكٍل قد يكون اأحياًنا هزليًّ

مل يكن �ضاعر الب�ضرة الكبري 
ُيدرك وهو يحث اخلطى نحو 

الثمانني اأنه �ضي�ضطر اإىل 
معاتبة وطنه الذي اأدار له ظهره، 
فال�ضاعر الذي اأ�ضر على اأن ي�ضيع 

الوطنية يف ق�ضائده ويت�ضيد 
حكايات العراقيني يف م�ضراتهم 
واأوجاعهم، اكت�ضف اأن ق�ضائده 

التي تغنى بها اأهل العراق مل 
ت�ضفع له اأن ي�ضكن مطمئنا اأمنًا 

حتت �ضقف بيت �ضغري يف 
مدينته الب�ضرة .

كاظم احلجاج الذي يوؤمن اأن 
املوقف وال�ضعر �ضي�ضنعان بلدًا 

يكون ملكًا للجميع، وجمتمعًا 
اآمنًا ال تقّيد حركته خطب 

و�ضعارات انتهازية وكاذبة ، 
وال يحر�س ا�ضتقراره �ضا�ضة 

ي�ضرقونه ليل نهار... بلد 
ينحاز للمواطن ال للطائفة، 

وم�ضوؤول ينحاز  للبالد ال للحزب 
والع�ضرية، كاظم احلجاج  الذي 

يعي�س كل يوم اأ�ضري اأحالمه، 
متنقاًل يف ال�ضعر واحلب 

واحلياة، مل يكن يتوقع ان تكون 
النهاية كتاب اإنذار يخريه بني اأن 

ينام هو وعائلته يف ال�ضارع اأو 
يطرد هو وعائلته من م�ضكنه .. ال 

خيار ثالث .
مات ال�ضياب قبل �ضبعة وخم�ضني 
عامًا ويف عينيه عتاب، فالب�ضرة 

ا�ضتكرثت عليه وظيفة تعينه ايام 
حمنة املر�س ، فقررت اأن تنذره 
بالف�ضل، مثلما قررت اليوم اأن 

تنذر كاظم احلجاج بالطرد. 
قبل اأعوام  خرجت فرن�ضا �ضعبًا 

وحكومة لتحتفل بذكرى ميالد 
كاتبها املف�ضل فيكتور هيجو، 

ونقلت لنا و�ضائل االإعالم �ضورة 
الرئي�س الفرن�ضي يلقي التحية 

على �ضاحب البوؤ�ضاء، فيما 
رئي�س الوزراء يذكر الفرن�ضيني 

مبا قاله ديغول ذات يوم حني 
�ُضِئل ملاذا يف�ضل �ضحبة االأدباء 
فران�ضو مورياك وبول فالريي 
واأندريه مالرو على زمالئه من 

الع�ضكر وال�ضيا�ضيني؟، قال: الأنهم 
باقة جمد فرن�ضا.

االأدباء يف العامل رموز ولهذا مل 
ترتدد احلكومة الريطانية يف اأن 
ت�ضع �ضورة الكاتبة جني اأو�ضتني 

بداًل من ت�ضر�ضل على عمالتها 
النقدية، فيما ت�ضر رو�ضيا 

على اأن تعامل تراث تول�ضتوي 
ودو�ضتويف�ضكي وغوغول 

وبو�ضكني على اأنه اجلزء االأهم 
من تاريخ البالد.. فيما يعتقد 

معظم �ضا�ضة كولومبيا حكومة 
وف�ضائل م�ضلحة، اأن بالدهم ال 
مكان لها يف خارطة العامل من 

دون ماركيز.
نفذت م�ضر م�ضروع "عا�س 
هنا"، حيث و�ضعت الفتات 

توثق املباين التي �ضكنها ابرز 
كتابها وفنانيها  ، وال احد يف 

بالد الرافدين ي�ضاأل ملاذا حتول 
منزل غائب طعمة فرمان اىل 
مكب نفايات ؟ الجواب  فهل 

ُيعقل اأن بالدًا ت�ضم كوكبة من 
القادة "املوؤمنني" تتنازل وتتذكر 

�ضاحب النخلة واجلريان  .
يكتب كاظم احلجاج فا�ضحًا زيف 

ال�ضا�ضة :
اأنا اأتو�ضاأ، دون �ضالٍة، وهذي 

�ضمايْل
اأعف واأطهر ممن ي�ضلي نهارًا، 

وي�ضرق يف الليل خبز عيايل!
اأنا ال اأ�ضوم!

اأنا �ضائم منذ �ضتني عاْم!
اأجوع واآكُل

لكنني ال اأب�ضمل عن لقمٍة 
باحلراْم!

اأنا ال اأزّكي!
فمن اأين يْل؟

وحتى حلايف.. ق�ضري على 
اأرجلي؟!

بيت كاظم احلجاج 

ذكريات باري�سية 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربع���اء( اأن درجات احلرارة ترتفع ملعدالت قيا�ض���ية، واأن اجلو �ض���يكون 
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حول العالم

 هيفي املال – اأربيل 

يف جل�ض���ة حمل���ْت الرق���م / ١٠٤ / والرابعة 
ع���َر �ض���فحِة امل���دى اأونالي���ن، ناق����س نادي 
امل���دى للق���راءة يف اربي���ل رواي���ُة /عا�ض���ق 
الكت���ب: للموؤلف���ِة االأمريكي���ة األي�ض���ون هوفر 
بارتليت با�ضت�ضافِة مرتجمِة العمِل االأ�ضتاذة 
"حنان علي" كانْت معنا عر البِث من مكاِن 
اإقامتها يف �ضوريا، واالأ�ضتاذ "كيالن حممد" 
من ال�ضليمانية، وحاورتهما "هيفي املال" من 

اإدارة نادي املدى للقراءة – اأربيل.
بداأْت مديرُة اجلل�ض���ِة بالرتحيِب بال�ض���يفنَي 
با�ض���م نادي املدى للقراءِة يف بغداد واأربيل، 

اآلي���ة  و�ض���رحت  املُق���رر  الكت���اِب  وعر�ض���ت 
املناق�ض���ة، ومن ث���م نبذة عن حي���اِة املرتجمة 
عمله���ا،  جم���ال  درا�ض���تها،  عل���ي"،  "حن���ان 
نتاجاتها يف الكتابِة والرتجمة، واأعقَبت ذلك 
نبذة عن االأ�ض���تاذ "كيالن حممد" املتخ�ض�س 
يف اللغ���ِة العربي���ة، وكاتب املق���االِت النقديِة 
املناب���ِر وال�ض���حِف  م���ن  الكث���رِي  الهام���ِة يف 

الهامِة.
بداأَ االأ�ض���تاذ كي���الن بالتحدِث ع���ن الكثرِي من 
امل�ض���اهرِي و�ض���لتهم بعامِل الكت���ِب، واأورَد اأن 
ماكتبتُه الروائيُة األي�ض���ون يندرُج حتت قيمِة 
الكتاِب وال�ض���غف بِه، واأننا اأماَم كتابني كتاٌب 
يف املنِت وكتاٌب يف احلا�ض���يِة، نظ���رًا الأهميِة 
الفهر�ض���ِة اجلميل���ِة واملنظم���ِة لعناوي���ِن اأهِم 
الكت���ِب واأجمله���ا، مع���ِرًا بدايًة ع���ن اإعجابِه 
بالرتجم���ِة التي كان���ْت مبثابِة اإحي���اٍء للن�ِس 
ونق���ِل روح���ه يف لغٍة �ض���هلٍة وبنف����سِ الوقِت 
متقنة، وعن افتقاِر املكتبِة العربيِة لهذا النوِع 

من الكتِب، اآم���اًل اأن تكوَن هذه الرواية بدايًة 
لالهتم���اِم به���ذا املو�ض���وع، وه���ذا النوع من 
الرواي���اِت الأنها اأكرُث رواجًا يف الغرب ونكاُد 
نفتقُر اإليها يف االأدِب العربي. وخالَل حديِث 
االأ�ض���تاذ كي���الن، تطرق���ْت "هيفي امل���ال" اإىل 
املنحى الفل�ض���في يف �ضخ�ض���يِة بطِل الروايِة 
"جون جيلكي" وتناولْت دوافعه لل�ضرقِة يف 
ت�ضل�ض���ٍل زمني لتظهر ومن خالِل احلواِر عن 
هذه ال�ضخ�ض���ية، اأنها مث���ريٌة للجدِل وغريبُة 

االأط���واِر ومتع���ددُة االأبعاِد، فالبط���ُل يتعامُل 
م���ع الكت���اِب باالإ�ض���افِة اإىل قيمت���ِه التجاريِة 
واالقت�ضادية، كقيمٍة جمالية وُيعِمُل حوا�ضُه 
يف التعام���ِل م���ع الكتِب، وحت���ى يف مقابالِت 
ه���ذا البط���ِل مع ال�ض���حفيِة ي�ض���تخدُم معجمًا 
خا�ض���ًا به اليوح���ي بفع���ِل اجلرمي���ِة مطلقًا، 
بل كان ُيفل�ض���ُف عمليَة ال�ض���رقِة ح�ض���ب قوِل 

االأ�ضتاذ كيالن.
ع���ن  حتدث���ْت  عل���ي"  "حن���ان  واملرتجم���ُة   

الروايِة ك�ض���كٍل خمتلٍف عن االأجنا�ِس االأدبية 
اال�ضتق�ض���اَء  اأن  اىل  واأ�ض���ارْت  االأخ���رى، 
االأدب���ي هو االأك���رُث رواجًا يف اأمري���كا، واأننا 
يف بالدن���ا نفتق���ُر اإىل هذا النوع م���ن االأدِب، 
ويف اعتقاده���ا اأن رواي���ة "عا�ض���ق الكت���ب" 
ق���د فتح���ْت الباَب اأم���ام هذا النوع م���ن االأدِب 

اال�ضتق�ضائي. 
�ض���يفتنا  تناولته���ا  الت���ي  الثاني���ُة  والفك���رُة 
املرتجم���ة، هي الرتكيُز على الطبعاِت االأوىل 
والنادرة من الكتِب التي ا�ض���تهوْت �ضارقيها، 
ذل���ك الرتكيز الذي حت���وَل اإىل هو�ٍس حقيقي 
ورمب���ا ه���و هو����ٌس ال يع���رتي العام���ة، ب���ل 
هو حم�ض���وٌر يف نخب���ٍة ثريٍة تهمه���ا مظاهُر 
الفخامِة اأكرَث من الكتِب نف�ضها، ومل تخِف اأن 
قراءَة ه���ذه الرواية تدفعنا للبحِث وخماطبِة 
اأنف�ض���نا، ه���ل منتل���ُك طبع���اٍت اأوىل لبع����سِ 
الكتِب مث���ل البطل الذي مل ُيخَف على القارِئ 
تعاطُف ال�ض���حفية املوؤلفة معه من باِب تقديِر 

الكتِب.
يف ا�ض���ارٍة م���ن "هيف���ي امل���ال" عن املن�ض���اِت 
ح�ض���ول  وت�ض���هيِل  املجاني���ِة  الكت���ِب  ودوِر 
القارِئ عل���ى الكتاِب، كعامٍل م�ض���اعٍد يف ردِم 
الفجوِة بني القارِئ وفعِل ال�ضرقِة، فكاَن راأُي 
املرتجم���ِة اأن ذلك عائٌد اإىل ثقافِة القراءِة بحِد 
ذاته���ا، وعلى طبيعِة الق���ارِئ الذي يبحُث عن 
كتاب���ِه ويدفُع ثمن���ُه، فامله���ُم اأواًل تغذيُة ثقافِة 
الق���راءِة، وقادتنا ه���ذه الفكرُة اإىل ال�ض���راِع 
بني الكت���اِب الورقي واالإلكرتوين، وخا�ض���ًة 
اأن الق���راءَة من احلوا�ض���يِب والهواتِف باتْت 
ظاهرة عاملي���ة، ولكن ذلك ال ُيغن���ي عن االألفِة 

واحلميميِة يف التعامِل مع الكتاِب الورقي.
ويف نهاي���ِة النقا����سِ كاَن ال�ض���كُر موجه���ًا من 
قب���ِل اإدارة ن���ادي امل���دى للق���راءِة باأربيل اإىل 
ال�ض���يفني، مع االأمِل بلقاءاٍت متجددٍة، ماداَم 
فع���ُل الق���راءِة حمركن���ا للتفاع���ِل، واحل���واُر 
و�ضيلتنا الإعطاِء املعرفِة ُبعدًا ح�ضاريًا اأعمق.

نادي املدى للقراءة – اأربيل وعا�سق الكتب

ك�������ض���ف���ت ب���ع�������س ال���ت���ق���اري���ر 
العمل  تفا�ضيل  عن  ال�ضحفية، 
"�ضهوة"   ال���درام���ي  ال��ك��وم��ي��دي 
العاملية  النجمة  �ضتقوده  ال��ذي 
من  ع��دد  برفقة  هيلني،  �ضوفيا 
لوندكفي�ضت  اآنيا  منهم  النجوم 
وج��ول��ي��ا دوف��ي��ن��ي��و���س، واإل���ني 

كلينجا.
�ضحيفة  لتقريرن�ضرته  ووف��ق��ًا 
ال���درام���ي  ال��ع��م��ل  اإن  ف��اري��ت��ي، 
اأرب��ع  حياة  ق�ضة  ي�ضرد  اجلديد 
ال��ع��م��ر،  م��ن��ت�����ض��ف  ن�������ض���اء يف 

يف م��دي��ن��ة ���ض��ت��وك��ه��ومل، ب���داأت 
���ض��داق��ت��ه��م يف امل���در����ض���ة وم��ن 
وال��ع��م��ل،  للجامعة  انتقلت  ث��م 
و����ض���رع���ان م����ا ����ض���ريغ���ب���ان يف 
املغامرات  م��ن  الكثري  اكت�ضاف 
حياتهم  منط  غري  على  اجلديدة 

التقليدي.
ت�ضخي�س  ميكنه  )كمامة(  للوجه  قناعًا  اأمريكيون  علماء  طور 

اإ�ضابة ال�ضخ�س بفايرو�س كورونا امل�ضتجد خالل 9٠ دقيقة.
العلماء  اأك��د  فقد  الريطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب 
التابعون جلامعة هارفارد ومعهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا 
ر�ضد  ميكنها  داخلية  م�ضت�ضعرات  على  حت��ت��وي  الكمامة  اأن 

جزيئات فايرو�س كورونا يف اأنفا�س االأ�ضخا�س.
فكل ما يحتاج ال�ضخ�س لفعله هو ارتداء الكمامة ثم ال�ضغط على 

زر امل�ضت�ضعر، والتنف�س ملدة ١5 اإىل 3٠ دقيقة.
وبعد ذلك، ويف غ�ضون 9٠ دقيقة، تظهر نتيجة اختبار كورونا 
على �ضريط مو�ضوع على الكمامة، حيث يتغري لون هذا ال�ضريط 

يف حال اإ�ضابة ال�ضخ�س بالفايرو�س.
هارفارد،  جامعة  يف  اأبحاث  عامل  جنوين،  بيرت  الدكتور  وق��ال 
والذي �ضارك يف تطوير هذه الكمامة "اإن ابتكارنا اجلديد يتميز 

بالدقة وال�ضرعة والتكلفة املنخف�ضة".
اأي�ضًا  احل��ايل  الوقت  يف  يقوم  فريقه  اأن  اإىل  جنوين  واأ���ض��ار 
على  االختبارات  نتائج  باإر�ضال  ي�ضمح  اأن  ميكن  جهاز  بتطوير 

الفور اإىل الهاتف الذكي اخلا�س باالأ�ضخا�س.

بعد اأكثـر من 90 عامًا.. �سريلوك هوملز يعود 

ك�ضفت املمثلة االأمريكية "جينيفر اأني�ضتون" عن تفا�ضيل من حياتها 
ال�ضخ�ضية ومن اأبرزها خ�ضوعها للعديد من جل�ضات العالج النف�ضي 

واحلفاظ على االإيجابية حتى يف الظروف ال�ضعبة. 
"الوعي بامل�ضكلة هو  "اأني�ضتون":  "ديلي ميل" قالت  وبح�ضب موقع 

االأ�ضا�س. لقد تعاملت مع االأمر منذ فرتة طويلة، والأنني �ضخ�ضية 
كل  مع  التعامل  علِيّ  كان  لكن  املعاملة،  ل�ضوء  تعر�ضت  معروفة 
متنح  التي  الب�ضيطة  االأ�ضياء  من  العديد  وهناك  الظروف". 
مثل  باالإيجابية،  وال�ضعور  الداخلي  ال�ضالم  "اأني�ضتون" 

التاأمل، اجللو�س يف الهدوء واال�ضتمتاع بغروب ال�ضم�س كل 
يوم. فهو براأيها، �ضيء ب�ضيط لكنه يثري امل�ضاعر. 

من  نتمكن  اأن  "اأمتنى  امل�ضهد:  هذا  "اأني�ضتون" عن  تقول 
جتميد الوقت يف تلك ال�ضاعة ال�ضحرية الأن هناك الكثري 

من ا�ضتيعاب كل �ضيء، وتقدير اليوم وما يحدث."
واأجل�س  يوم  كل  اأتاأمل  اأن��ا  يل،  "بالن�ضبة  واأ�ضافت: 
بهدوء. هذا يكفي. واأي نوع من ممار�ضة اليوغا هو 

تاأملي."

اإغالق امل�سارح يوقف اإنتاج اأعمال وفنانون يت�ساءلون: اأين نوؤدي اأعمالنا؟

�سوفيا هيلني 
يف عمل 

كوميدي 

كمامة ذكية ت�سخ�ص اإ�سابة 
ال�سخ�ص بكورونا خالل 90 

دقيقة

جينيفر اأني�ستون تعرتف: 
تعر�ست ل�سوء املعاملة 

خطتها  ع��ن  تل"  "�ضتوري  �ضركة  اأع��ل��ن��ت 
لن�ضر ق�ض�س جديدة ل�ضريلوك هوملز، اأ�ضهر 

حمقق بولي�ضي يف عامل االأدب والرواية.
مع  اتفاقا  م��وؤخ��را  عقدت  ال�ضركة  وك��ان��ت 
�ضاحبة  دوي����ل،  ك��ون��ان  ال�����ض��ري  موؤ�ض�ضة 
ال�ضهرية،  هوملز  �ضريلوك  �ضخ�ضية  حقوق 

قبل اإعالنها عن اخلطة.
ويعد �ضريلوك هوملز من اأ�ضهر ال�ضخ�ضيات 
عدد  اأن  ورغ��م  االأدب،  ع��امل  يف  البولي�ضية 
الق�ض�س والروايات التي كتبها موؤلفها عنه 
كان  ال�ضخ�ضية  ف��اإن  ن�ضبيا،  متو�ضطة  تعد 

لها حظ كبري يف االإنتاج االأدبي والفني.
ال�ضخ�ضية ظهرت اأول مرة يف عام ١887، 

وكانت من تاأليف ال�ضري اآرثر كونان دويل، 
لها ٤ روايات و56 ق�ضة ق�ضرية،  وظهرت 
وكان اآخر موؤلف ظهر لها يف عام ١927، اأي 

قبل حوايل 9٤ عاما.
يف  ال�ضخ�ضية  ظهرت  احلني  ذلك  منذ  لكن 
اأكرث من 25 األف عمل ما بني فيلم وم�ضرح 

وعمل تلفزيوين ومطبوعات ومن�ضورات.
ل�ضركة  االإذن  تعطي  اجل��دي��دة  االت��ف��اق��ي��ة 
ج��دي��دة  ق�ض�س  بكتابة  تل"  "�ضتوري 
ل�ضخ�ضية �ضريلوك هوملز، ومبا اأن ال�ضركة 
م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ال��ك��ت��ب ال�����ض��وت��ي��ة ف���اإن 
بداية  �ضتظهر  الكتب  اأن  تت�ضمن  االتفاقية 

ككتب �ضوتية ولي�ضت مطبوعة.

  كاظم احلجاج 
ال�ض���اعر الكبري ا�ض���در احت���اد االدباء 
والكت���اب يف الع���راق بيانا يت�ض���امن 
مع���ه بع���د ان قام���ت ال�ض���ركة العام���ة 
ملوانئ العراق بتوجيه كتاب لل�ضاعر، 
تنعت���ه بالتج���اوز على اأم���الك الدولة، 
كاظ���م  ال�ض���اعر  اأن  ه���ي  واحلقيق���ة 
احلج���اج ي�ض���كن يف بي���ت لدي���ه عق���د 
ر�ض���مي ب���ه ومل���دة ع�ض���ر �ض���نوات، مل 
يق����سِ منه���ا اإال ث���الت �ض���نوات فقط، 
وهو م�ض���تاأجر لل���دار، ودعى االحتاد 
الرئا�ضات الثالث، وحمافظة الب�ضرة، 
للتدخ���ل العاجل، وتثبي���ت هذا املنزل 
دارًا دائم���ًا ل�ض���وت الوطن الب�ض���ري 
االأ�ض���يل، فهو اأقل ما ميك���ن منحه ملن 

رفع ا�ضم البالد عاليًا. 

 علي حمود احل�سن
الناقد ال�ض���ينمائي واالعالمي حتتفي 
ب���ه جمعية الثقافة للجميع على قاعتها 
م�ض���اء الي���وم االأربع���اء، للحديث عن 
جمالي���ات الف���ن ال�ض���ابع، ف�ض���ال ع���ن 
"حمط���ات  املو�ض���وم  كتاب���ه  توقي���ع 

�ضينمائية" الذي �ض���در حديثا ويدير 
اجلل�ضة ال�ضاعر جا�ضم العلي. 

 ح�سن ناظم 
املجم���ع   رئي����س  زار  الثقاف���ة  وزي���ر 
برئي����س  والتق���ى  العراق���ي  العلم���ي 
اآل  الدكت���ور حمم���د ح�ض���ني  املجم���ع 
يا�ض���ني حيث اكد ناظم ان "موؤ�ض�ض���ة 
العراق���ي  العلم���ي  املجم���ع  بحج���م 
بحاج���ة اىل اإيج���اد ال�ض���بل املنا�ض���بة 
لدعم ن�ض���اطاته، ملا ميثل���ه من ثقل يف 
امل�ض���هد الثق���ايف العراق���ي عل���ى مدار 

عقود من تاأريخ العراق". 
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