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جريدة �سيا�سية يومية

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

معلومات تربط بني "درون �أربيل" وهجوم بين م�ؤيد وراف�ض ..مواطنون
ينتقدون التطعيم الإجباري
احلبيبية ..والربملان يريد تو�ضيح ًا
 بغداد /متيم احل�سن
خي ��ط رفي ��ع يرب ��ط ب�ي�ن ماج ��رى يف اربي ��ل
ومدينة ال�صدر يف بغداد ،حيث ُتتهم جماعات
م�سلح ��ة جمهولة بالهجومني ،رغ ��م ان داع�ش
اع�ت�رف مب�س�ؤوليته عن احل ��ادث الذي جرى
يف �شرق ��ي العا�صمة نهاي ��ة اال�سبوع املا�ضي.
وجتري حتقيق ��ات �سرية حول احتمال تورط
جماميع حملي ��ة يف انفجار منطق ��ة احلبيبية
ال ��ذي ت�سبب مبقتل وا�صابة نح ��و  20مدنيا،

يف وق ��ت طالبت فيه جلن ��ة االمن يف الربملان،
احلكوم ��ة بك�شف تلك اجلماع ��ات .والول مرة
ت�ستخ ��دم الطائرات امل�س�ي�رة يف ق�صف مطار
اربي ��ل ال ��ذي يق ��ع قريبا م ��ن قاع ��دة ع�سكرية
ت�ست�ضي ��ف ق ��وات امريكي ��ة ،وتته ��م ف�صائ ��ل
متواج ��دة يف �ش ��رق املو�ص ��ل بالهج ��وم ،يف
وق ��ت �شهدت بغ ��داد اخل ��رق الث ��اين الأو�سع
منذ بداي ��ة العام احلايل ،عرب �سيارة مفخخة.
ويق ��ول م�س� ��ؤول حمل ��ي يف العا�صم ��ة ،يف
ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان "هن ��اك احتم ��اال بان

امل ��واد املتفجرة الت ��ي عرثعليه ��ا يف ال�سيارة
التي انفجرت يف بغداد ت�ستخدم يف الهجمات
املتكررة على ارتال التحالف الدويل وخمازن
الكح ��ول" .ويوم اجلمعة �أعلنت خلية االعالم
االمن ��ي ،تفا�صي ��ل جدي ��دة ع ��ن االنفج ��ار
ال ��ذي وقع يف �س ��وق احلبيبية �شرق ��ي بغداد
اخلمي�س املا�ضي ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أنه كان ناجم ًا
ع ��ن انفج ��ار يف عجل ��ة ن ��وع "ني�س ��ان �سني"
كان ��ت حتمل م ��واد �شديدة االنفج ��ار .ويقول
امل�س� ��ؤول املحلي الذي طلب ع ��دم ن�شر ا�سمه،

ان "حتقيق ��ات �سري ��ة جت ��ري االن للت�أك ��د من
ارتب ��اط �سائق العجلة ال ��ذيقتل يف االنفجار
مع داع�ش او جماعات م�سلحة حملية". وتبنى
تنظيم داع�ش يف بيان ،اجلمعة ،التفجري الذي
وقع يف �سوق �شعبي �شرقي بغداد ،و�أدى �إىل
مقتل  4وج ��رح � 17آخرين .وقال التنظيم يف
بي ��ان ن�شر على من�صات ��ه الرقمية �إن "الهجوم
ال ��ذي وقع يف معقل ال�شيع ��ة ببغداد �أ�سفر عن
مقتل و�إ�صابة � 20شخ�صا".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /ح�سني حامت

ال ي ��زال اجلدل قائما بني املواطنني ب�ش�أن تلقي
لقاح فايرو�س كورون ��ا .وما بني راف�ض و�آخر
م�ؤي ��د ،هناك من اجرب على �أخ ��ذ اللقاح ب�سبب
ق ��رارات �صدرت م�ؤخرا م ��ن قبل جلنة ال�صحة
وال�سالمة ب�ش�أن الدوائر احلكومية وموظفيها.
م ��ن ي�ؤي ��دون �أخذ اللق ��اح ،يقولون ب� ��أن تلقيه
�أم ��ر طبيعي جدا ،و�أعرا�ضه لي�ست بتلك املبالغ
بها كما ي�ش ��اع يف مواقع التوا�صل االجتماعي
وبع�ض الو�سائل االعالمية.

قانونيون يحذرون من ت�صاعد
حاالت الطالق� :ست�صل �إلى
المليون �سنوي ًا
 بغداد� /إخال�ص داود
"من ��ذ الأ�شه ��ر الأوىل م ��ن زواجنا �أيقن ��ت �أن �صدمة اخليان ��ة من خطيبته
ال�سابق ��ة� ،سه ��م ا�ص ��اب �صميم قلب ��ه و�أفقده الثق ��ة ب�شركاء العم ��ل واحلياة،
لك ��ن وكما يقال (الف�أ�س وقع بالر�أ�س) ووثيقة ال ��زواج التي متت بيننا يجب
ان تبقى �سارية املفعول حتى املمات ،تقول ليلى لـ(املدى).
وتكم ��ل ليلى عبد الرزاق الت ��ي تخطت الأربعني من ��ذ �أ�سبوعني ،وعلى طرف
فمها ابت�سامة توحي باحل ��زن واال�ستهزاء" :هذه الغ�صة التي مل ميح �آثارها
الزمن جعلتنا يف �شجار م�ستمر دام خم�س ع�شرة �سنة ،و�أذكر يف �أحد الأيام
طلب ��ت منه �أن ي�صن ��ع يل حزام العفة من احلديد وترك املفتاح عنده ،كما كان
يفعله ��ا الإغريق يف الق ��رون الو�سطى ،كان طلبي حقيقيا ،فقد كنت يف وقتها
عل ��ى ا�ستعداد لتجربة كل احللول مهما كان ��ت من اجل ان مينحني القليل من
الثق ��ة لأ�شع ��ر باحلرية� ،إال احلل بالط�ل�اق فكان م�ستبعدا متام ��ا ،لأن عائلتي
كان ��ت ترف�ض رف�ضا قاطعا .وتقول (ليلى) ،بعد تغيري النظام البائد �أ�صبحت
املطلق ��ات يف حميط ��ي كثريات وه ��ذا �شجعني كثريا كما وج ��دت هناك تقبال
لدى �أهلي لفكرة الطالق بعد ا�ست�شهاد والدي يف �أحد التفجريات.
بدوره ��ا ،تق ��ول النا�شط ��ة يف حق ��وق االن�س ��ان مث ��ال كاط ��ع حبي ��ب" ،وفق
اح�صائي ��ة �ص ��ادرة من جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى ل�شه ��ر كانون الث ��اين ل�سنة
 ،2020تب�ي�ن �أن �أكرث م ��ن  %23من حاالت الزواج قد انته ��ت بالطالق� ،أي ما
يقارب لكل  4زيجات ،واحدة منها تنتهي بالطالق.
 التفا�صيل �ص4

وا�سط ت�ستعد ملو�سم احلنطة بافتتاح مركز
ت�سويق جديد
 وا�سط /جبار بچاي
�أعلنت حمافظة وا�سط افتتاح مركز ت�سويقي
جديد ال�ستالم حم�صول احلنطة .وي�ستوعب
املرك ��ز اجلديد الذي يق ��ع يف ناحية الدبوين
عل ��ى الطريق العام كوت ــ بغ ��داد نحو 120
�ألف طن من احلبوب.
وتوقع ��ت وا�س ��ط انها �ستحت ��ل املركز الأول
يف الإنت ��اج ه ��ذا املو�س ��م بنح ��و � 800أل ��ف
طن م ��ن حم�صول احلنط ��ة ،لكنها حذرت من
ع ��زوف الفالحني ع ��ن ت�سوي ��ق انتاجهم اىل
الدولة واللج ��وء اىل القطاع اخلا�ص ب�سبب
تعرث احلكومة ب�صرف م�ستحقاتهم ال�سابقة.
وطالب ��ت وزارت ��ي املالي ��ة والتج ��ارة
بتخ�صي� ��ص مبالغ الت�سويق للمو�سم اجلديد
و�صرفها من دون �أي ت�أخري.

وق ��ال م�ست�ش ��ار حماف ��ظ وا�س ��ط ل�ش� ��ؤون
الزراع ��ة �سالم البطي ��خ �إن "اللجنة الزراعية
العلي ��ا يف املحافظ ��ة وم ��ن خ�ل�ال التن�سي ��ق
م ��ع ال�شرك ��ة العام ��ة لتجارة احلب ��وب قامت
بتو�سيع مناف ��ذ ا�ستالم كميات احلبوب التي
يت ��م ت�سويقها من قبل الفالحني خالل املو�سم
اجلدي ��د بافتت ��اح مرك ��ز ت�سويق ��ي جديد يف
ناحي ��ة الدب ��وين عل ��ى الطريق الع ��ام بغداد
الكوت".
و�أ�ضاف �أن "املركز اجلديد ي�ستوعب كميات
كب�ي�رة من احلبوب ت�ص ��ل اىل � 120ألف طن
بع ��د �أن مت ��ت تهيئت ��ه ب�ش ��كل جي ��د وت�أم�ي�ن
الك ��وادر االدارية والفنية الكافية مما ي�ساعد
يف تخفيف الكثاف ��ة على ال�سايلوات ومراكز
اال�ستالم االخرى يف املحافظة".
 التفا�صيل �ص5

فريدريك ما�س:
اتخاذ احلرية،
ك�سرتاتيجية �صحية
للتعاي�ش
مع كوفيد -
19

املرور يغلق نحو ن�صف �شوارع العا�صمة �ضمن خطة احلظر ال�شامل  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 ترجمة /حامد احمد

عب ��د الل ��ه �ش ��رمي ،املع ��روف ل ��دى الكث�ي�ر
م ��ن االهايل املحلي�ي�ن على ان ��ه مربي نحل
�س ��نجار ،مل يعد منذ ف�ت�رة يربي او يحتفظ
بنح ��ل وال يبيع ع�س�ل�ا ومل يع ��د يعي�ش يف
�سنج ��ار اي�ض ��ا ،حتى ان ��ه مت ت�ألي ��ف كتاب
حمل ا�سمه كعنوان.
يف ع ��ام  2014ا�ستثمر عب ��د الله ات�صاالته
ببيع الع�سل يف �سوريا املجاورة وحتويلها
اىل �شبك ��ة بح ��ث ع ��ن ناج�ي�ن حمتملني من
ن�س ��اء و�أطف ��ال �أيزيدي�ي�ن اختطفهم داع�ش
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جدل حول مادة قانونية تخ�ص الإعفاءات الكمركية وال�ضريبية

ب�ش�أن �ضريبة الدخل" ..وات�ساب" الربملان ن�شط باالعرتا�ضات
ووعيد با�ستجواب وزير املالية
 بغداد /حممد �صباح
ع�ب�ر تطبيق "الوات�ساب" يتوا�صل اع�ضاء جمل�س
الن ��واب يومي ��ا .ويف اليومني املا�ضي�ي�ن ان�شغلوا
ببح ��ث ومناق�ش ��ة مق�ت�رح وزي ��ر املالية عل ��ي عبد
االم�ي�ر عالوي ال ��ذي دعا فيه جمل�س ال ��وزراء �إىل
العم ��ل بقانون �ضريبة الدخل على الراتب اال�سمي
واملخ�ص�ص ��ات ،تطبيق ��ا للمادة ( )34م ��ن م�شروع
قانون املوازنة االحتادية وامل�صوت عليه يف نهاية

�آذار املا�ض ��ي .وتل ��وح العديد من الكت ��ل الربملانية
بتفعي ��ل ملف ا�ستج ��واب الوزير يف ح ��ال موافقة
جمل� ��س ال ��وزراء على تطبي ��ق "�ضريب ��ة الدخل"،
معتقدي ��ن �أن مق�ت�رح وزارة املالي ��ة في ��ه خمالف ��ة
قانوني ��ة �صريحة ملواد ون�صو� ��ص قانون املوازنة
االحتادي ��ة لع ��ام  . 2021اال �أن هن ��اك م ��ن يتوق ��ع
مترير هذا املقرتح من قب ��ل جمل�س الوزراء وب�أثر
رجع ��ي نتيجة الن�شغال تلك الكتل واع�ضاء جمل�س
النواب بالتحالفات االنتخابية والتح�ضري الجراء

ناجح املعموري يكتب:

اجل�������س���د وامل��ط��ب��خ

م�س�ؤول �شبكة تهريب الأيزيديني من داع�ش� :أنقذنا � 399شخ�ص ًا
واملهمة تعقدت بعد التحرير!
واقتاده ��م ك�سباي ��ا عن ��د اجتياح ��ه لبلدتهم
الت ��ي يقطن ��ون فيه ��ا �سنج ��ار وذل ��ك يف
�شه ��ر �آب من ذل ��ك الع ��ام � .آالف من الرجال
االيزيدي�ي�ن واالوالد والن�س ��اء قد مت قتلهم
من قبل التنظيم يف جمزرة اقرت بها االمم
املتحدة على انها جرمية ابادة جماعية .
ا�ستن ��اد ًا ملعلومات حكوم ��ة اقليم كرد�ستان
فان ��ه �أك�ث�ر م ��ن  6000ام ��ر�أة مت اقتياده ��ا
ك�أ�س�ي�رة ،ومت بي ��ع اغلبه ��ن لال�ستعب ��اد
اجلن�س ��ي او اعطائه ��ن مل�سلح ��ي داع� ��ش
كمكاف�أة .
وق ��ال عب ��د الل ��ه  46عام ��ا ،يف لق ��اء م ��ع

كرار �ش�ل�ال الذي تلق ��ى اللقاح يف اح ��د مراكز
العا�صمة ي ��وم �أم�س ،يقول لـ(امل ��دى) �إن "�أخذ
اللق ��اح م�س�أل ��ة حتمية ال ب ��د منه ��ا" ،م�ستدركا
بالق ��ول "جمي ��ع الدول ب ��د�أت تتج ��ه نحو �أخذ
اللق ��اح ولي�س هن ��اك حل �آخر او ع�ل�اج للوباء
واحلماي ��ة من ��ه غري الت�ص ��دي باللق ��اح امل�ضاد
له".
وي�ضي ��ف �ش�ل�ال "ال نعلم م ��ا تخبئ لن ��ا االيام
املقبل ��ة م ��ن فايرو�س ��ات وامرا� ��ض جدي ��دة"،
معتق ��دا �أن "اخ ��ذ اللق ��اح يف وق ��ت مبكر رمبا
تكون نتائجه ايجابية م�ستقبال".
ب ��دوره يق ��ول عل ��ي با�س ��م ال ��ذي تلق ��ى اللقاح
امل�ضاد لفايرو�س كورونا يف نهاية �آذار املا�ضي
�إن "ال ��ذي دفعني لأخذ اللق ��اح بالدرجة االوىل
هو خويف على عائلتي".
"بع ��د املتابع ��ة اجل ��ادة لبح ��وث ودرا�س ��ات
العلم ��اء يف ما يخ�ص اللقاح تبني �أن الأعرا�ض
اجلانبي ��ة للق ��اح ب�سيطة وال تدع ��و للخوف او
القلق" ،بح�سب با�سم.
وي�ضي ��ف با�س ��م لـ(امل ��دى) "تنت�ش ��ر ال�شائعات
عل ��ى كل كب�ي�رة و�صغ�ي�رة وم ��ن الغري ��ب ان
ي�ستثن ��ى اللقاح من ري ��اح ال�شائعات التي تبث
اخل ��وف يف نفو� ��س املواطن�ي�ن وحت ��ول دون
�أخذهم للقاح".
 التفا�صيل �ص3
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موق ��ع  CBCاالخباري الكن ��دي يف قرية
اخلانك ��ة يف ده ��وك حي ��ث يعي� ��ش االن
"عندما قدم داع�ش مت �أ�سر � 56شخ�صا من
اف ��راد ع�شريت ��ي .مل تكن لدي خط ��ة النقاذ
ا�شخا�ص ،ولكن الواعز االن�ساين هو الذي
دفعني لهذا العمل مبعونة من الله ".
ويق ��ول عبد الل ��ه ان �أول �شخ�ص متكن من
اعادته الهله بنجاح ه ��و احد اوالد �أخواله
وكان ذل ��ك يف نهاي ��ة ع ��ام  ،2014م�ش�ي�را
اىل �سرع ��ة انت�شار هذا اخل�ب�ر وبد�أ النا�س
ي�أتون اليه طلبا للم�ساعدة .
 التفا�صيل �ص2

االنتخاب ��ات املبكرة يف موعدها املحدد يف العا�شر
م ��ن �شهر ت�شرين االول املقب ��ل .مازن الفيلي ع�ضو
جلن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار يف جمل� ��س النواب
يق ��ول لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك ت ��داوال ومناق�ش ��ات
م�ستمرة بني اع�ض ��اء جمل�س النواب عرب كروبات
"وات�س ��اب" لبح ��ث طل ��ب وزي ��ر املالي ��ة بتفعي ��ل
اال�ستقط ��اع ال�ضريب ��ي من املوظف�ي�ن ،م�شددا على
ان جمي ��ع اع�ض ��اء املجل� ��س راف�ضني له ��ذه الفكرة
والطلب" .وقدم وزير املالية مقرتحا بكتابه املرقم

�أم�س واليوم وغداً...
من الفقر املدقع �إىل
النجومية ال�ساطعة
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 880يف  13/4/2021مطالب ��ا جمل� ��س ال ��وزراء
بتفعيل اال�ستقطاع ال�ضريبي من رواتب املوظفني
اعتب ��ارا من �شهر ني�سان وب�أثر رجعي على اال�شهر
الثالثة املا�ضية ل�سن ��ة  ،2021والغاء قرار جمل�س
الوزراء رق ��م  156والقرار رقم  1478لعام 2016
اخلا� ��ص مبنع اال�ستقطاع ال�ضريبي على الرواتب
واملطالب ��ة بع ��ودة العمل بالتعليم ��ات املالية رقم 1
لعام .2007
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�سامل رو�ضان املو�سوي يكتب:
عندما ي��رى الحاكم الفا�س��د
إ�صالح ف�ساداً
في ال
ِ
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تفجري قائممقامية الرفاعي ومهاجمة منزل
م�س�ؤول م�ستقيل ت�صعد وترية العنف يف ذي قار
 ذي قار /ح�سني العامل
ت�صاع ��دت وترية العنف يف ق�ض ��اء الرفاعي ،يوم
�أم�س ،اث ��ر تعر�ض مبن ��ى القائممقامي ��ة للتفجري
بالتزام ��ن مع مهاجمة من ��زل القائممقام امل�ستقيل
عمار الركابي على يد م�سلحني جمهولني.
وي�أتي ذلك و�سط �صراع عل ��ى من�صب القائممقام
الذي ال يزال �شاغرا منذ نحو �شهر.
وك�شف حمافظ ذي ق ��ار احمد اخلفاجي عن خطة
امني ��ة عاجل ��ة للحد م ��ن اعم ��ال العن ��ف وجرائم
االغتيال التي ت�ستهدف املتظاهرين.
وي�شهد ق�ضاء الرفاع ��ي ( 80كم �شمال النا�صرية)
ح ��راكا �شعبي ��ا وا�سع ��ا واعت�صام ��ات للمطالب ��ة
ب�إعادة القائممقام اال�سبق املهند�س كاظم الفيا�ض

اىل من�صب ��ه ال ��ذي اعف ��ي منه بقرار م ��ن املحافظ
ال�ساب ��ق عبد الغني اال�سدي يف الع�شرين من �آذار
 2021حي ��ث مت تكلي ��ف الدكت ��ور عم ��ار الركابي
خلف ��ا ل ��ه والذي �سرع ��ان م ��ا اعل ��ن ا�ستقالته بعد
رف�ض ��ه م ��ن قبل املحتج�ي�ن وعدد كب�ي�ر من اهايل
الق�ضاء املذكور.
وق ��ال النا�ش ��ط �شاك ��ر ع ��واد لـ(املدى) ان ��ه "عند
ال�ساع ��ة الثاني ��ة والن�ص ��ف من فجر ي ��وم ال�سبت
انفج ��رت عب ��وة يف مبن ��ى قائممقامي ��ة ق�ض ��اء
الرفاع ��ي وت�سبب ��ت با�ض ��رار مادية فق ��ط" ،نافيا
"ت�سجي ��ل خ�سائ ��ر ب�شري ��ة ك ��ون القائممقامي ��ة
مغلق ��ة من ��ذ نحو �شهر اث ��ر ال�صراع عل ��ى من�صب
القائممقام".
 التفا�صيل �ص4

سياسة

العدد ( )4924ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )18ني�سان 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

معلومات تربط بني "درون �أربيل" وهجوم احلبيبية
والربملان يريد تو�ضيح ًا
 بغداد /تميم الح�سن

ه ��ذه المجموعة بالف�صيل ،على خلفية
"ا�ستعرا� ��ض ع�سك ��ري" ج ��رى ف ��ي
العا�صمة حينها.

خيط رفيع يربط بين
ماجرى في اربيل ومدينة
ال�صدر في بغداد ،حيث
تتهم جماعات م�سلحة
مجهولة بالهجومين ،رغم ان
داع�ش اعترف بم�س�ؤوليته
عن الحادث الذي جرى
في �شرقي العا�صمة نهاية
اال�سبوع الما�ضي.
وتجري تحقيقات �سرية
حول احتمال تورط مجاميع
محلية في انفجار منطقة
الحبيبية الذي ت�سبب بمقتل
وا�صابة نحو  20مدنيا ،في
وقت طالبت فيه لجنة
االمن في البرلمان ،الحكومة
بك�شف تلك الجماعات.

والول م ��رة ت�ستخ ��دم الطائ ��رات
الم�سي ��رة ف ��ي ق�ص ��ف مط ��ار اربي ��ل
ال ��ذي يق ��ع قريبا م ��ن قاع ��دة ع�سكرية
ت�ست�ضي ��ف ق ��وات اميركي ��ة ،وتته ��م
ف�صائ ��ل متواجدة في �ش ��رق المو�صل
بالهج ��وم ،ف ��ي وق ��ت �شه ��دت بغ ��داد
الخرق الثاني الأو�سع منذ بداية العام
الحالي ،عبر �سيارة مفخخة.
ويق ��ول م�س�ؤول محلي ف ��ي العا�صمة،
ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) ان "هن ��اك
احتم ��اال ب ��ان الم ��واد المتفج ��رة التي
عثرعليها ف ��ي ال�سيارة الت ��ي انفجرت
ف ��ي بغ ��داد ت�ستخ ��دم ف ��ي الهجم ��ات
المتكررة عل ��ى ارتال التحالف الدولي
ومخازن الكحول".
وي ��وم الجمع ��ة �أعلن ��ت خلي ��ة االعالم
االمني ،تفا�صي ��ل جديدة عن االنفجار
ال ��ذي وقع في �س ��وق الحبيبية �شرقي

دمار خلفه تفجري مدينة ال�صدر اال�سبوع املا�ضي
بغداد الخمي� ��س الما�ضي ،م�شير ًة �إلى
�أن ��ه كان ناجم� � ًا عن انفج ��ار في عجلة
نوع "ني�سان �سني" كانت تحمل مواد
�شديدة االنفجار.
ويقول الم�س� ��ؤول المحلي الذي طلب
عدم ن�شر ا�سم ��ه ،ان "تحقيقات �سرية
تج ��ري االن للت�أكد م ��ن ارتباط �سائق
العجل ��ة ال ��ذيقت ��ل ف ��ي االنفج ��ار مع
داع�ش او جماعات م�سلحة محلية".
اعتراف داع�ش
وتبن ��ى تنظي ��م داع� ��ش ف ��ي بي ��ان،
الجمع ��ة ،التفجير الذي وقع في �سوق
�شعبي �شرقي بغ ��داد ،و�أدى �إلى مقتل

 4وجرح � 17آخرين.
وق ��ال التنظي ��م ف ��ي بي ��ان ن�ش ��ر عل ��ى
من�صات ��ه الرقمي ��ة �إن "الهج ��وم الذي
وقع ف ��ي معق ��ل ال�شيعة ببغ ��داد �أ�سفر
عن مقتل و�إ�صابة � 20شخ�صا".
وكانت خلية االعالم االمني قد قالت ان
خب ��راء المتفجرات ت�أكدوا ان انفجارا
وق ��ع "داخ ��ل عجلة نوع ني�س ��ان �سني
كان ��ت تحم ��ل م ��واد �شدي ��دة االنفجار
�أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب
احد الأ�سواق ال�شعبية".
و�أدى االنفج ��ار ،بح�س ��ب بي ��ان
الخلي ��ة ،الى احتراق العجل ��ة بالكامل
ومقت ��ل �سائقها وا�صابة ع ��دد �آخر من

المواطنين ،ف�ض ًال عن احتراق عدد من
العجالت القريبة عليها.
وفي ال�شهر الما�ضي� ،شكك م�س�ؤولون
ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن باعت ��راف مماث ��ل
لـ"داع� ��ش" بعملي ��ة اختط ��اف ج ��رت
لمدنيي ��ن ف ��ي مناط ��ق �ش ��رق تكريت،
حيث رجحوا وق ��وف ف�صائل م�سلحة
وراء الهج ��وم ال�سب ��اب اقت�صادي ��ة
و�إخالء المناطق من �سكانها اال�صلية.
كذل ��ك يعتق ��د ان مناط ��ق ف ��ي �ش ��رق
العا�صم ��ة ،تعتب ��ر معق�ل�ا للجماع ��ات
الم�سلح ��ة الت ��ي ت�ستخ ��دم "�أ�سم ��اء
وهمي ��ة" لمهاجم ��ة مراك ��ز الم�س ��اج
ومح ��ال بي ��ع الم�شروب ��ات الروحية،

وق ��د ترتب ��ط ه ��ذه المجامي ��ع بجهات
ت�سته ��دف �شاحن ��ات نق ��ل المع ��دات
لقوات التحالف على الطرق ال�سريعة.
وف ��ي ال�شه ��ر الما�ض ��ي قت ��ل �صاح ��ب
دراج ��ة نارية فيم ��ا ا�صي ��ب زميله في
�شرق ��ي العا�صم ��ة ،بع ��د ان انفج ��رت
عبوة كانت داخ ��ل الدراجة يعتقد انها
كانت �ضمن عمليات ا�ستهداف "محال
الم�شروبات" في العا�صمة.
وتتبن ��ى جه ��ات مث ��ل "ربع الل ��ه" في
الع ��ادة تل ��ك الهجم ��ات ،الت ��ي ك�ش ��ف
ت�صريح نادر ال�شهر الما�ضي لم�س�ؤول
كتائب حزب الله –احد ف�صائل الح�شد
ال�شعبي -ابو عل ��ي الع�سكري ارتباط

درون �أربيل
وكان ��ت طائرة م�سيرة قد ق�صفت مطار
�أربي ��ل قبل ي ��وم من ح ��ادث الحبيبية،
حيث لم ي�سفر الهج ��وم على ا�صابات،
لكن ��ه ك�شف ع ��ن ورقة �ضغ ��ط ايرانية
جديدة �شبيهة ب�سنجار.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر مطلعة ف ��ي نينوى
تحدث ��ت لـ(الم ��دى) ان "هن ��اك �شكوكا
بوق ��وف اح ��د الف�صائ ��ل ف ��ي �سه ��ل
نينوى� ،شمال �شرق المو�صل ،بهجوم
المط ��ار" ،حي ��ث عج ��زت حكومت ��ان
اتحاديت ��ان ع ��ن �إبع ��اد الف�صائل حتى
االن.
وق ��ال هو�شيار زيباري م�ساء االربعاء
الما�ض ��ي" :الليل ��ة كان هن ��اك هج ��وم
�إرهاب ��ي بطائ ��رة ب ��دون طي ��ار عل ��ى
مطار �أربي ��ل لتقوي�ض �أم ��ن كرد�ستان
العراق".
و�أ�ض ��اف زيب ��اري ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
(تويتر)" :يبدو �أن الميلي�شيات نف�سها
التي ا�ستهدفت المطار قبل �شهرين هي
من قامت بذلك م ��رة �أخرى" ،عاد ًا ذلك
"ت�صعيد ًا وا�ضح ًا وخطير ًا".
وعر�ضت كرد�ست ��ان في �آذار الما�ضي،
اعتراف ��ات لمتهم قال ان ��ه تابع لكتائب
�سي ��د ال�شه ��داء ،عل ��ى خلفي ��ة ق�ص ��ف
مطار اربيل ب� �ـ� 14صاروخ ًا في �شباط
الما�ضي.
لك ��ن الم�ص ��ادر رجح ��ت ان يك ��ون
الهج ��وم هذه الم ��رة "قادما م ��ن �سهل
نين ��وى حيث ح ��اول رئي� ��س الوزراء
ع ��ادل عب ��د المه ��دي وبع ��ده م�صطفى
الكاظم ��ي اف ��راغ ه ��ذه المنطق ��ة م ��ن
الف�صائل لكنهما ف�شال".
وبعد يوم من حادث "الم�سيرة" �سقط
�صاروخ ��ان عل ��ى اح ��د الف�صائ ��ل ف ��ي
ناحي ��ة برطل ��ة ب�سهل نين ��وى وت�سببا
با�صابة عن�صرين ف ��ي لواء  30التابع
للح�شد ال�شعبي ،فيما لم تعلن �أي جهة
حتى االن م�س�ؤوليتها عن الحادث.
وقال ��ت الم�ص ��ادر ان "ف�صائ ��ل تابع ��ة
الي ��ران ت�سيط ��ر عل ��ى �سه ��ل نين ��وى
وتجعل ��ه ن�سخ ��ة �شبيه ��ة ب�سنج ��ار

لل�ضغ ��ط عل ��ى كرد�ست ��ان والحكوم ��ة
ف ��ي ال�صراع الدائر م ��ع وا�شنطن على
االرا�ضي العراقية".
وي�سيط ��ر تحال ��ف م ��ن الف�صائ ��ل
وحزب العم ��ال الكرد�ستان ��ي منذ عام
 2018عل ��ى �سنج ��ار ،بع ��د ان طردوا
الم�س�ؤولي ��ن المحليي ��ن ،وعين ��وا
ا�شخا�ص ��ا تابعي ��ن له ��م عل ��ى ر�أ� ��س
االدارات المحلية في الق�ضاء.
�صواريخ بع�شيقة
وكان ��ت � 3صواريخ �سقط ��ت االربعاء
عل ��ى قاعدة تركية ف ��ي بع�شيقة� ،شمال
المو�ص ��ل ،ت�سبب ��ت بمقت ��ل ع�سك ��ري
تركي وجرح طفل في احدى القرى.
وقال ��ت وزارة الدفاع التركية في بيان
االربع ��اء ان "�صواري ��خ �سقط ��ت على
القاعدة في �شمالي العراق".
واكد البيان مقتل جندي تركي وا�صابة
طف ��ل عراقي ف ��ي �سق ��وط �صاروخين
داخل احد القرى المجاورة للمع�سكر.
بدوره ��ا اعتبرت لجن ��ة االمن والدفاع
في البرلم ��ان ،ان الهجمات التي جرت
في اربي ��ل والمو�صل وبغداد نفذتها 3
جهات مختلفة.
وق ��ال عل ��ي م�ؤن� ��س ،ع�ض ��و اللجن ��ة
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان "ال�سيارة
المفخخة ف ��ي بغداد وراءه ��ا ب�صمات
داع� ��ش" ،مبين ��ا ان هن ��اك "معلومات
عن وجود خالي ��ا نائمة للتنظيم داخل
العا�صمة".
اما بخ�صو�ص هجوم "بع�شيقة" فقال
ع�ضو اللجنة ان "تركيا متهمة بق�صف
قرى ف ��ي كرد�ستان وبينه ��ا �صراع مع
حزب العمال الكرد�ستاني".
ورف� ��ض م�ؤن�س "رب ��ط الهجمات" مع
بع�ضه ��ا ،ونف ��ى "م�س�ؤولي ��ة ف�صائ ��ل
حاربت داع�ش بهجوم �أربيل".
و�أ�ض ��اف" :م ��ن يق�ص ��ف اربي ��ل فه ��ي
جماع ��ات مجهول ��ة حت ��ى االن وتري ��د
تعكي ��ر �صف ��و العالق ��ة بي ��ن بغ ��داد
واالقلي ��م بحج ��ة �ض ��رب الق ��وات
االميركية".
وطال ��ب م�ؤن� ��س الحكومة":بتو�ضيح
من تلك الجهات الت ��ي ت�ستهدف اربيل
وعدم ت ��رك الب ��اب مفتوح ��ا للتكهنات
واالتهامات للح�شد".

حول خمططات الإنقاذ �إىل كتاب با�سمه

ً
�شخ�صا ..واملهمة تعقدت بعد التحرير!
م�س�ؤول �شبكة تهريب الأيزيديني من داع�ش� :أنقذنا 399
 ترجمة /حامد احمد

عبد اهلل �شرمي ،املعروف لدى
الكثري من االهايل املحليني على
انه مربي نحل �سنجار ،مل يعد
منذ فرتة يربي او يحتفظ بنحل
وال يبيع ع�سال ومل يعد يعي�ش يف
�سنجار اي�ضا ،حتى انه مت ت�أليف
كتاب حمل ا�سمه كعنوان.
يف عام  2014ا�ستثمر عبد اهلل
ات�صاالته ببيع الع�سل يف �سوريا
املجاورة وحتويلها اىل �شبكة بحث
عن ناجني حمتملني من ن�ساء
و�أطفال �أيزيديني اختطفهم
داع�ش واقتادهم ك�سبايا عند
اجتياحه لبلدتهم التي يقطنون
فيها �سنجار وذلك يف �شهر �آب من
ذلك العام .

�آالف م ��ن الرج ��ال االيزيدي�ي�ن واالوالد
والن�س ��اء ق ��د مت قتله ��م من قب ��ل التنظيم يف
جم ��زرة اق ��رت به ��ا االمم املتحدة عل ��ى انها
جرمية ابادة جماعية.
ا�س ��تناد ًا ملعلوم ��ات حكومة اقليم كرد�س ��تان

فان ��ه �أك�ث�ر م ��ن  6000ام ��ر�أة مت اقتياده ��ا
ك�أ�س�ي�رة ،ومت بي ��ع اغلبه ��ن لال�س ��تعباد
اجلن�س ��ي او اعطائه ��ن مل�س ��لحي داع� ��ش
كمكاف�أة .
وق ��ال عبد الل ��ه  46عاما ،يف لق ��اء مع موقع
 CBCاالخباري الكندي يف قرية اخلانكة
يف ده ��وك حي ��ث يعي� ��ش االن "عندم ��ا ق ��دم
داع� ��ش مت �أ�س ��ر � 56شخ�ص ��ا م ��ن اف ��راد
ع�شريتي .مل تكن لدي خطة النقاذ ا�شخا�ص،
ولكن الواعز االن�ساين هو الذي دفعني لهذا
العمل مبعونة من الله ".
ويق ��ول عبد الل ��ه ان �أول �شخ� ��ص متكن من
اعادته الهل ��ه بنجاح هو اح ��د اوالد �أخواله
وكان ذل ��ك يف نهاية ع ��ام  ،2014م�شريا اىل
�سرعة انت�شار هذا اخلرب وبد�أ النا�س ي�أتون
اليه طلبا للم�ساعدة .
�أ�صحاب عبد الله داخ ��ل حلب من الذين كان
على توا�صل معهم اثناء عمله يف بيع الع�سل
ن�صحوه ب ��ان يتوا�صل مع مهرب ��ي ال�سكائر
الذين كانوا يخاطرون بحياتهم باالجتار يف
ب�ضاعة حمرمة لدى داع� ��ش ،وذلك بتهريبها
من واىل دولة اخلالفة املزعومة بني العراق
و�سوريا .
بعبارة �أخرى ،قال ان ��ه يف حال م�سكهم فان
عقوبتهم املتوقعة كما هو معروف دائما هي
املوت .
وبع ��د فرتة ق�صرية من ه ��ذه الن�صيحة التي
تلقاه ��ا من زمالئ ��ه يف العمل داخ ��ل �سوريا
ا�صبحت لديه �شبكة خمربين .
قال عبد الله "كنا نقوم بعمل وكالة خمابرات
منظم ��ة وله ��ذا نق ��وم بتخطي ��ط وتنفي ��ذ
عملياتنا وان�شطتنا ب�أنف�سنا ".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

كث�ي�ر م ��ن الن�س ��اء اال�س�ي�رات انته ��ى به ��ن
املط ��اف يف معق ��ل داع�ش ال�ساب ��ق ب�سوريا
مدينة الرق ��ة .عبد الله ا�ست�أجر خمبزا هناك
وحول عماله الذين ينقلون اخلبز اىل احياء
خمتلف ��ة كمراقب�ي�ن ومت�صنت�ي�ن يزودون ��ه
باملعلومات .
وكذلك قام عبد الله بتجنيد امر�أه تقوم ببيع
مالب� ��س اطف ��ال بتنقله ��ا من بي ��ت اىل بيت.
�سهول ��ة دخوله ��ا اىل منازل عوائ ��ل وبحكم

ما يجول بخاطرها جع ��ل ذلك من املمكن لها
ان متي ��ز من هي خادم ��ة يف البيت ومن هي
ا�سرية ومن هي لي�ست بذلك .
ويقول عب ��د الل ��ه "النا�س يقول ��ون ان عمل
اال�ستخب ��ارت ال يقوم ب ��ه اال الرجال ،ولكن
هذه املجندة تقوم ب�أهم دور لأنه يت�سنى لها
دخول البيوت ب�سهولة ".
ما ي ��زال يحتفظ بكت ��اب مالحظاته اال�صلي
حي ��ث يح ��وي ر�سوم ��ات وخمطط ��ات ع ��ن

عبد الله �شرمي

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

خط ��ط انق ��اذ متعددة .اح ��دى اخلطط تظهر
�سل�سل ��ة قب ��ور وار�ش ��ادات الم ��ر�أة عليها ان
ت ��زور مق�ب�رة حي ��ث �سيك ��ون هن ��اك خم�ب�ر
بانتظارها .
ويقول انه ا�ستغل تعليمات داع�ش ب�ضرورة
تغطي ��ة امل ��ر�أة لوجهه ��ا يف تنفي ��ذ عملي ��ات
االنق ��اذ  .وم�ض ��ى يو�ض ��ح ذلك بقول ��ه "كان
ام ��را ايجابيا بالن�سبة لنا ان نطبق تعليمات
داع� ��ش بتغطي ��ة وجه امل ��ر�أة .اذا اردنا انقاذ
فت ��اة بعم ��ر  16عام ��ا نق ��وم بتزوي ��ر بطاقة
هوي ��ة له ��ا ونغ�ي�ر عمره ��ا اىل  70عاما لأن
داع� ��ش �سوف لن يقدم عل ��ى رفع غطاء وجه
امر�أة بهذا العمر ".
ويق ��ول عب ��د الل ��ه ان ا�صع ��ب مهم ��ة انق ��اذ
واجهها هي تل ��ك املتعلقة ب�إنق ��اذ اربع ن�ساء
م ��ن ال�ص ��م والبك ��م .ق ��ام بت�صوي ��ر �شري ��ط
فيديو القارب لهن يتحدثن معهن باال�شارات
لتو�صي ��ل ار�ش ��ادات وتعليم ��ات لهن وقامت
امل ��ر�أة املخ�ب�رة بائع ��ة املالب� ��س بالو�ص ��ول
اليه ��ن وت�شغيل �شريد الفيدي ��و امامهن لكي
يفهمن املهمة .ويقول انه مت انقاذهن جميعا
بهذه الطريقة وارجاعهن للعراق .
وي�ش�ي�ر عبد الل ��ه اىل ان ق�سما م ��ن عمليات
الإنق ��اذ ي�ستغ ��رق �أ�شهر لأن بائع ��ة املالب�س
ال ميكنه ��ا العودة لنف�س البي ��وت يف اوقات
قريب ��ة .وب�ش ��كل ع ��ام ،يق ��ول عب ��د الل ��ه انه
متكن م ��ن حترير � 399شخ�ص ��ا .وان املهمة
مل تنت ��ه ،حيث ما ت ��زال هن ��اك قرابة 3000
امر�أة وطف ��ل اختطفهم داع�ش مل يتم العثور
عليهم بع ��د او مل يتم ت�سجيلهم .الكثري منهم
ق ��د يكونوا يف ع ��داد االموات اثن ��اء معارك
حترير املنطقة من داع�ش او ب�سبب الغارات

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

اجلوية ،ولكن عبد الله يعتقد ان ق�سما منهم
م ��ا يزال ��ون احي ��اء يف �سوريا وه ��م بحاجة
مل�ساعدة .
وا�ضاف بقوله "نعم ان�شطتنا ما تزال قائمة.
ولكن احلقيق ��ة هي انه بع ��د حترير املناطق
من داع�ش ا�صبحت مهامنا اكرث �صعوبة ".
مدين ��ة الرق ��ة ا�صبح ��ت االن حت ��ت �سيطرة
القوات الدميقراطية ال�سورية الكردية وذلك
بعد الق�ضاء على �آخر معقل لداع�ش يف قرية
الباغوز ع ��ام  ،2019ويعتق ��د ان الكثري من
اال�س�ي�رات االيزيديات ما زل ��ن �ضمن قب�ضة
عوائ ��ل م�سلح ��ي داع�ش الذين هرب ��وا اثناء
مع ��ارك التحري ��ر وم ��ن املحتم ��ل يف مدينة
ادل ��ب ال�سورية حيث ما ت ��زال تتواجد هناك
خالي ��ا وجمامي ��ع مل�سلحي التنظي ��م ،او يف
البلد املجاور تركيا .
وا�ستنادا اىل عبد الله فان احد اكرب امل�شاكل
التي تعرقل حماوالت تعقب ن�ساء ايزيديات
هو االفتقار للتمويل لت�سديد اجور املهربني.
ويق ��ول عب ��د الل ��ه "امل�شكلة ه ��ي ان املجتمع
ال ��دويل ال يع ��ي مب�شكلتن ��ا وحت ��ى االن مل
ت�ساعدن ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة ومل تق ��دم
م�ساعدة للن�ساء االيزيديات املفقودات ".
من جمموع الـ � 56شخ�صا من افراد ع�شريته
الذي ��ن بحث عنه ��م وجلبهم للبي ��ت ،ما يزال
هناك � 16شخ�صا منه ��م يف عداد املفقودين.
ويق ��ول ان ق�سما من الذي ��ن كانوا ي�ساعدوه
يف العث ��ور عل ��ى املفقودي ��ن وراء خط ��وط
العدو قد دفعوا حياتهم ثمنا لهذه املهمة ومن
بينه ��م املر�أة التي كانت تبيع مالب�س اطفال.
وكان داع�ش قد القى القب�ض عليها واعدمها .
عن :موقع  CBCالإخباري الكندي
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جدل حول مادة قانونية
تخ�ص الإعفاءات الكمركية
وال�ضريبية

ب�ش�أن �ضريبة الدخل" ..وات�ساب" الربملان ن�شط باالعرتا�ضات
ووعيد با�ستجواب وزير املالية

عب��ر تطبي��ق "الوات�س��اب" يتوا�ص��ل اع�ضاء مجل���س الن��واب يوميا .وف��ي اليومي��ن الما�ضيين ان�شغل��وا ببحث ومناق�ش��ة مقترح
وزي��ر المالي��ة عل��ي عبد االمير عالوي ال��ذي دعا فيه مجل�س ال��وزراء �إلى العمل بقان��ون �ضريبة الدخل عل��ى الراتب اال�سمي
والمخ�ص�صات ،تطبيقا للمادة ( )34من م�شروع قانون الموازنة االتحادية والم�صوت عليه في نهاية �آذار الما�ضي.
 بغداد /محمد �صباح
وتل ��وح العدي ��د م ��ن الكت ��ل البرلماني ��ة
بتفعيل ملف ا�ستجواب الوزير في حال
موافق ��ة مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى تطبيق
"�ضريبة الدخ ��ل" ،معتقدين �أن مقترح
وزارة المالي ��ة في ��ه مخالف ��ة قانوني ��ة
�صريح ��ة لم ��واد ون�صو� ��ص قان ��ون
الموازنة االتحادية لعام . 2021
اال �أن هن ��اك م ��ن يتوق ��ع تمري ��ر ه ��ذا
المقترح م ��ن قبل مجل�س الوزراء وب�أثر
رجع ��ي نتيج ��ة الن�شغ ��ال تل ��ك الكت ��ل
واع�ض ��اء مجل� ��س الن ��واب بالتحالفات
االنتخابي ��ة والتح�ضي ��ر الج ��راء
االنتخابات المبكرة في موعدها المحدد
ف ��ي العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول
المقبل.
م ��ازن الفيل ��ي ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد
واال�ستثم ��ار ف ��ي مجل�س الن ��واب يقول
لـ(المدى) ان "هناك ت ��داوال ومناق�شات
م�ستم ��رة بين اع�ض ��اء مجل� ��س النواب
عب ��ر كروب ��ات "وات�س ��اب" لبحث طلب
وزي ��ر المالي ��ة بتفعي ��ل اال�ستقط ��اع
ال�ضريبي من الموظفين ،م�شددا على ان
جميع اع�ض ��اء المجل� ��س راف�ضين لهذه
الفكرة والطلب".
وق ��دم وزي ��ر المالي ��ة مقترح ��ا بكتاب ��ه
المرق ��م  880ف ��ي  13/4/2021مطالبا
مجل� ��س ال ��وزراء بتفعي ��ل اال�ستقط ��اع
ال�ضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا
م ��ن �شه ��ر ني�س ��ان وباث ��ر رجع ��ي عل ��ى
اال�شه ��ر الثالثة الما�ضي ��ة ل�سنة ،2021
والغ ��اء ق ��رار مجل� ��س ال ��وزراء رق ��م
 156والق ��رار رق ��م  1478لع ��ام 2016
الخا� ��ص بمن ��ع اال�ستقط ��اع ال�ضريب ��ي
عل ��ى الرواتب والمطالب ��ة بعودة العمل
بالتعليمات المالية رقم  1لعام .2007
وي�ؤك ��د الفيل ��ي �أن "مجل� ��س الن ��واب
�ص ��وت عل ��ى الغ ��اء الم ��ادة الخا�ص ��ة
باال�ستقط ��اع ال�ضريب ��ي عل ��ى روات ��ب
الموظفي ��ن الموج ��ودة ف ��ي قان ��ون
الموازنة االتحادية لعام  ،"2021مبديا
ا�ستغراب ��ه م ��ن موق ��ف وزي ��ر المالي ��ة
وطلبه بتفعيل اال�ستقطاعات.
ويتاب ��ع قائ�ل� ًا �إن "وزي ��ر المالية يتعكز

على الم ��ادة ( 34الفقرة ج) من م�شروع
قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة للع ��ام
الحالي ف ��ي م�س�ألة تفعي ��ل العمل بنظام
اال�ستقط ��اع ال�ضريب ��ي" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن
ه ��ذه الم ��ادة تخ� ��ص الغ ��اء الإعف ��اءات
الكمركية واال�ستثناءات ال�ضريبية.
وتن� ��ص الم ��ادة ( 34الفق ��رة ج) م ��ن
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة
لع ��ام  2021على الغاء جميع االعفاءات
واال�ستثن ��اءات الكمركي ��ة وال�ضريبي ��ة
الممنوح ��ة بقرارات �سابق ��ة من مجل�س
ال ��وزراء ،م ��ا لم تن� ��ص عليه ��ا القوانين
الناف ��ذة .وينب ��ه النائب ع ��ن كتلة النهج
الوطن ��ي �إل ��ى �أن "اال�سب ��اب التي دفعت
مجل� ��س النواب ال ��ى الت�صوي ��ت اللغاء

تلك االعف ��اءات واال�ستثناءات الكمركية
وال�ضريبي ��ة ،اله ��دف منه ��ا تعظي ��م
االي ��رادات ومن ��ع الهدر في الم ��ال العام
الحا�ص ��ل في المناف ��ذ الحدودية" ،الفتا
�إل ��ى �أن هن ��اك الكثي ��ر م ��ن االعف ��اءات
واال�ستثن ��اءات على المواد الداخلة عبر
المنافذ الحدودية.
و�صوت مجل�س الن ��واب في نهاية �شهر
�آذار الما�ض ��ي عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون
الموازنة العامة ل�سنة  ،2021بعد حذف
المادة  20م ��ن القانون الخا�صة بفر�ض
�ضريب ��ة دخ ��ل وا�ستقطاع عل ��ى رواتب
الموظفين والمتقاعدين.
ويقترح م�شروع قانون الموازنة العامة
االتحادية العراقي ��ة ل�سنة  ،2021الذي

�صادق عليه مجل�س ال ��وزراء االتحادي
في ( 21كانون الأول  )2020ورفعه �إلى
مجل�س الن ��واب ،فر� ��ض �ضريبة الدخل
عل ��ى رواتب جميع متقا�ض ��ي الرواتب،
ي�ستثن ��ى منه ��ا م ��ن كان �إجمال ��ي دخله
ال�شهري � 500ألف دينار �أو �أقل.
وين� ��ص المقترح عل ��ى ان ت�ستقطع 10
 %عن كل من يتراوح دخله ال�شهري بين
� 500أل ��ف وملي ��ون دينار (لك ��ن الـ500
�أل ��ف الأولى غي ��ر م�شمول ��ة بال�ضريبة)
وتفر�ض بن�سب ��ة  %20على من يتقا�ضى
راتب� � ًا يت ��راوح بي ��ن ملي ��ون وملي ��ون
ون�صف ملي ��ون دينار عراقي و %30عن
كل ما زاد عن  1.5مليون دينار.
وه ��ذه ال�ضريب ��ة ت�شم ��ل المتقاعدي ��ن

المدنيين والع�سكريين وبنف�س الن�سب.
كما تفر�ض �ضريب ��ة  %10مقطوعة على
المكاف� ��آت التقاعدي ��ة ومكاف� ��آت نهاي ��ة
الخدمة.
ويتوق ��ع النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة وا�سط
امكاني ��ة تفعي ��ل طلب ا�ستج ��واب وزير
المالي ��ة م ��ن قب ��ل مجل� ��س الن ��واب ف ��ي
الجل�س ��ات المقبل ��ة ،معتب ��را ان م�ساءلة
اي وزي ��ر او م�س�ؤول ف ��ي الحكومة يعد
من �صالحيات مجل�س النواب.
وكان ع�ض ��و لجن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة
يو�س ��ف الكالبي �أعلن ف ��ي وقت �سابق،
عن موعد ا�ستج ��واب وزير المالية علي
عب ��د االمي ��ر ع�ل�اوي كونه "�أت ��ى بعجز
ونفق ��ات في م�ش ��روع قان ��ون الموازنة

بني م�ؤيد وراف�ض ..مواطنون ينتقدون التطعيم
الإجباري للقاح كورونا
 بغداد /ح�سين حاتم

ال يزال الجدل قائما بين
المواطنين ب�شان تلقي لقاح
فايرو�س كورونا .وما بين راف�ض
و�آخر م�ؤيد ،هناك من اجبر
على �أخذ اللقاح ب�سبب قرارات
�صدرت م�ؤخرا من قبل لجنة
ال�صحة وال�سالمة ب�ش�أن الدوائر
الحكومية وموظفيها .من ي�ؤيدون
�أخذ اللقاح ،يقولون ب�أن تلقيه
�أمر طبيعي جدا ،و�أعرا�ضه لي�ست
بتلك المبالغ بها كما ي�شاع في
مواقع التوا�صل االجتماعي وبع�ض
الو�سائل االعالمية.
ك ��رار �ش�ل�ال ال ��ذي تلق ��ى اللق ��اح ف ��ي اح ��د مراكز
العا�صم ��ة ي ��وم �أم� ��س ،يق ��ول لـ(الم ��دى) �إن "�أخذ
اللق ��اح م�س�ألة حتمية ال بد منها" ،م�ستدركا بالقول
"جميع الدول بد�أت تتجه نحو �أخذ اللقاح ولي�س
هن ��اك حل �آخر او عالج للوب ��اء والحماية منه غير
الت�صدي باللقاح الم�ضاد له".
وي�ضي ��ف �شالل "ال نعلم ما تخبئ لنا االيام المقبلة
من فايرو�سات وامرا�ض جديدة" ،معتقدا �أن "اخذ
اللق ��اح في وقت مبكر ربما تك ��ون نتائجه ايجابية
م�ستقبال".
ب ��دوره يقول علي با�سم ال ��ذي تلقى اللقاح الم�ضاد
لفايرو�س كورونا في نهاية �آذار الما�ضي �إن "الذي
دفعني لأخذ اللقاح بالدرجة االولى هو خوفي على
عائلتي".
"بعد المتابعة الج ��ادة لبحوث ودرا�سات العلماء
ف ��ي ما يخ�ص اللق ��اح تبي ��ن �أن الأعرا�ض الجانبية
للق ��اح ب�سيط ��ة وال تدع ��و للخ ��وف او القل ��ق"،
بح�سب با�سم.
وي�ضي ��ف با�سم لـ(المدى) "تنت�ش ��ر ال�شائعات على

كل كبي ��رة و�صغي ��رة وم ��ن الغري ��ب ان ي�ستثن ��ى
اللق ��اح من ري ��اح ال�شائعات التي تب ��ث الخوف في
نفو�س المواطنين وتحول دون �أخذهم للقاح".
خالفا ل�ش�ل�ال وبا�سم ،ق ��رر حيدر محم ��د العزوف
ع ��ن �أخ ��ذ اللقاح ،مبين ��ا في حديث ��ه لـ(الم ��دى) �أن
"كثرة اللغط والدرا�س ��ات المتناق�ضة والمختلفة
ف ��ي ما بينها جعلني اتخ ��وف من اخذ اللقاح وعدم
الوثوق به".
ويتابع محم ��د� ،أن "انعدام الثق ��ة باللقاح كان منذ
ان و�ضع ��ت اول جرع ��ة على ار�ض الع ��راق ولم نر
م�س� ��ؤوال ف ��ي و�سائل االع�ل�ام كبقية ال ��دول يتلقى
اللقاح قبل المواطن".
وانتقد محمد" ،اخذ اللقاح بالإجبار" ،وا�صفا هذه
الظاهرة بـ"الدكتاتورية ال�صحية".
وكان الخبي ��ر ال�سابق في االتحاد الدولي لل�صليب
الأحم ��ر فالح ال�ساعدي ،قد حذر االثنين الما�ضي،
الحكومة من م�ضاعفات لقاح �أ�سترازينيكا.
وقال ال�ساعدي" :ال يج ��وز �إجبار المواطنين على
�أخذ اللقاح ��ات ،خا�صة لق ��اح (ا�سترازينيكا) الذي
�أوقف ��ت وكالة الأدوي ��ة الأوروبي ��ة التطعيم به في

حريت ��ه باالختيار بح ��دود ال�ضرر ،ل ��ذا ي�صبح من
ال�ضروري �أخذ اللقاح".
وتابعت ح�سن� ،أن "الوزارة لم ت�سجل �أي �أعرا�ض
جانبي ��ة ته ��دد الحياة ،فق ��ط الأعرا� ��ض االعتيادية
عند �أخ ��ذ الجرعة الأولى المتمثل ��ة بارتفاع ب�سيط
في درجة الحرارة وبع�ض الوهن".
ويوم �أم�س ،ح ��ددت وزارة الداخلية ،موعد �إغالق
الدوائر المكتظة بالمراجعين تطبيق ًا لقرار اللجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة العليا.
وق ��ال الـنـاطـ ��ق بـا�سـ ��م وزارة الداخلي ��ة الل ��واء
خال ��د المحن ��ا� ،إنــ ��ه "بـحـ�سـ ��ب مـقـ ��ررات اللجن ��ة
العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة ،فلن ي�سم ��ح بمراجعة
المواطني ��ن لل ��وزارات والدوائ ��ر ذات الطبيع ��ة
المكتظ ��ة (دائ ��رة التقاع ��د ،مديري ��ات الم ��رور،
مديري ��ات الج ��وازات ،مديريات االح ��وال المدنية
والجن�سي ��ة وغيره ��ا) من دون الأخ ��ذ بالإجراءات
الــ�صــحــيــ ��ة المـعـتـمـ ��دة وكـذلـ ��ك عـ ��دم الـ�سـمـ ��اح
لموظفي ه ��ذه الـدوائـ ��ر بـالـدوام بـ ��دء ًا من تاريخ
 20نـيـ�سـ ��ان المواف ��ق الثالثاء المقب ��ل ،اذ ا�شــرت
احد مراكز توزيع اللقاح الـفـرق الـ�صـحـيـة الـتـابـعـة لـــوزارة ال�صحة �إجــراء
مختل ��ف دول �أوروب ��ا ب�سب ��ب ت�أثيرات ��ه الجانبي ��ة اللقاح ��ات للفئ ��ات الم�شمول ��ة بــالــدرجــ ��ة الأولـــى
الخطيرة� ،إال اذا ثبتت فعاليته وخلوه من ذلك".
لــلــقــ ��وات الأمـنـيـ ��ة والــذيــ ��ن لــديــهــ ��م احــتــكــاك
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي ،ان ��ه "ف ��ي ح ��ال ثب ��وت خلو مـبـا�شـ ��ر مـ ��ع المـواطـنـين فـ ��ي الـدوائـ ��ر الخدمية
اللقاح م ��ن الت�أثيرات الجانبي ��ة ،ي�صبح لزاما على المـــذكـــ ��ورة �آنــفــ ��ا والـــقـــ ��وات الأمـنـيـة المرابطة
المواطني ��ن �أخ ��ذه ،كم ��ا عل ��ى ال�سلط ��ات ال�صحية في ال�سيطرات".
مراجع ��ة مقرراته ��ا الأخي ��رة ب�ش� ��أن التطعي ��م وفــ ��ي مـ ��ا يـتـعـلـ ��ق بـالـنـقـطـ ��ة (ج) م ��ن مق ��ررات
الإجب ��اري عل ��ى المواطنين ،لأن ذل ��ك يتم في حال الــلــجــنــ ��ة ثــامــنــ� � ًا ،والــتــ ��ي تن�ص عل ��ى (تتحمل
�إقرار قانون الطوارئ الطبية ،ال بهذه الطريقة" .الــ ��وزارات والجه ��ات غي ��ر المرتبط ��ة بــ ��وزارة
م ��ن جهته ،يقول ابو احمد لـ(المدى) �إنه "الى االن والمحافظات كـافـة م�س�ؤولي ��ة تطبيق االجــراءات
لم اكن مقتنعا باللقاح" ،معتقدا انه "لم تتم تجربته ومتابعة من�سوبيها وعـ ��د الموظف المخالف غائبا
ومعرفة نتائجه وانما جاء بفترة �سريعة لي�ست لها بدون راتـب).
خلفيات".
وارتفعت ن�سبة اال�صاب ��ات بفايرو�س كورونا منذ
وي�ضي ��ف ابو �أحم ��د "�أخذت اللق ��اح ب�سبب طبيعة مطل ��ع ني�س ��ان الج ��اري �إذ و�صلت ال ��ى اكثر من 8
عمل ��ي في اح ��دى الدوائ ��ر الحكومي ��ة" ،مبينا انه �آالف ا�صاب ��ة وبقيت تتراويح ما بين  6الى � 8آالف
"فر� ��ض علين ��ا من قب ��ل لجنة ال�صح ��ة وال�سالمة في اال�سبوع االخير.
العليا ،وتتم محا�سبتنا في حال العزوف عنه".
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت6552 ،
وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،بين ��ت ع�ض ��و الفري ��ق الطبي �إ�صاب ��ة جدي ��دة بالفايرو� ��س ،فيم ��ا تماث ��ل 5867
الإعالم ��ي ل ��وزارة ال�صح ��ة رب ��ى فالح ح�س ��نَّ � ،أن م�صاب� � ًا لل�شف ��اء ،وقابل ��ت ذل ��ك وف ��اة  30م�صاب� � ًا
"�أخذ اللقاح لي�س �إجباري ًا ،ولكن في حالة � َّأن الفرد بالفايرو�س خ�ل�ال المدة المذك ��ورة .بح�سب بيان
�أ�صب ��ح ي�شكل خط ��ر ًا عل ��ى الآخرين ،فهن ��ا تنتهي الوزارة.

احد منافذ �صرف الرواتب..ار�شيف
المالية االتحادية لعام  2021تعد الأكبر
في تاريخ الموازنات العراقية".
ب ��دوره يو�ض ��ح محم ��ود داغ ��ر الخبير
المالي ان "اال�صل العلمي والمو�ضوعي
�سيك ��ون بفر� ��ض �ضريب ��ة الدخ ��ل على
الرات ��ب الكل ��ي ،ولي� ��س اال�سم ��ي فقط"
منوه ��ا �إل ��ى �أن ه ��ذا الق ��رار عط ��ل ف ��ي
الع ��ام  2016م ��ن قبل مجل� ��س الوزراء
ال ��ذي �أ�ص ��در تعليمات ��ه عل ��ى ان تك ��ون
اال�ستقطاع ��ات على الراتب اال�سمي بعد
ا�ستثناء المخ�ص�صات.
ويتاب ��ع داغ ��ر حديث ��ه م ��ع (الم ��دى):
ان القان ��ون وطبيعت ��ه يقت�ض ��ي فر� ��ض
�ضريب ��ة عل ��ى كل الرات ��ب (اال�سم ��ي
والمخ�ص�ص ��ات) للموظفي ��ن ،مو�ضح ��ا

ان وزارة المالي ��ة اعتب ��رت الت�صوي ��ت
على الم ��ادة ( )34التي تن�ص على الغاء
كل االعفاءات واال�ستثن ��اءات الكمركية
وال�ضريب ��ة م ��ن �ضمنه ��ا ق ��رار مجل� ��س
الوزراء ال�صادر في العام  2016والذي
عط ��ل فر� ��ض ال�ضريب ��ة عل ��ى الرات ��ب
الكلي.
واو�ضح ��ت وزارة المالية ف ��ي بيان لها
انه ��ا تعمل على "تطبي ��ق كافة القرارات
والن�صو� ��ص ال ��واردة ف ��ي قان ��ون
الموازن ��ة العام ��ة لع ��ام  2021الت ��ي
�صوت عليها مجل� ��س النواب" مبينة �أن
الكتاب الذي يحم ��ل توقيع الوزير علي
عبد االمي ��ر ع�ل�اوي ب�ش� ��أن اال�ستقطاع
ال�ضريبي جاء تطبيق ًا لأحكام المادة 34
فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة.
وي�ؤك ��د بي ��ان ال ��وزارة �أنه ��ا "تطب ��ق
القان ��ون في دف ��ع ال�ضريب ��ة على جميع
الدخ ��ل بم ��ا في ��ه الرات ��ب الأ�سم ��ي
والمخ�ص�صات وما ح�صل من �إعفاء من
مجل�س ال ��وزراء كان ا�ستثنائي ًا" م�شيرا
�إل ��ى �أن اال�ستقطاع ال�ضريب ��ي المقترح
ال ي�شم ��ل الطبق ��ات الدني ��ا ولمجل� ��س
الوزراء �صالحية �إلغائه.
وي�شير الخبير المال ��ي �إلى ان "�ضريبة
الدخ ��ل �ستك ��ون ه ��ذه الم ��رة مرتفع ��ة
ب�ش ��كل كبي ��ر مقارن ��ة بال�سن ��وات
الما�ضية" ،منوها �إلى ان اال�ستقطاعات
�ستختلف م ��ن وزارة �إلى اخرى اعتمادا
عل ��ى الرات ��ب اال�سم ��ي والمخ�ص�ص ��ات
للموظفين.
من جهت ��ه ،يبي ��ن با�سم خ�ش ��ان النائب
ال ��ذي ل ��م ي� ��ؤ ِد اليمي ��ن الد�ستوري ��ة ان
"الحكوم ��ة بعدم ��ا خف�ض ��ت الروات ��ب
بزي ��ادة �سع ��ر �ص ��رف ال ��دوالر تح ��اول
م ��رة اخرى فر� ��ض �ضريب ��ة الدخل على
الروات ��ب ا�ستنادا الى الم ��ادة ( )34في
قان ��ون الموازنة" .ويتوق ��ع خ�شان في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) تطبي ��ق كل ه ��ذه
االج ��راءات والقرارات ف ��ي ظل ان�شغال
كتل ونواب مجل� ��س النواب بالتح�ضير
للتحالف ��ات االنتخابي ��ة دون محا�سب ��ة
لوزير المالية وحتى هذه الحكومة التي
تخل ��و م ��ن اية فك ��رة اقت�صادي ��ة لتغيير
االو�ضاع ال�سيئة في العراق.

الكهرباء ترهن حت�سن الطاقة
با�ستمرار تدفق الغاز الإيراين
ودفع اجلباية

 خا�ص /المدى
�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء� ،أم� ��س� ،أن زي ��ادة
�س ��اعات تجهي ��ز الطاق ��ة ب�ش ��كل مري ��ح ج ��د ًا
و�أف�ض ��ل م ��ن ال�صي ��ف الما�ض ��ي ،يتطل ��ب
و�صول االنتاج �إلى � 22ألف ميغا واط ،الأمر
ال ��ذي رهنته ب�أم ��ور عدّة ،بينه ��ا توفير الغاز
الإيراني ودفع المواطنين لأموال الجباية.
وقال المتحدث با�س ��م الوزارة �أحمد مو�سى،
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)� ،إن وزارت ��ه طالبت
الجه ��ات الأمني ��ة بحماي ��ة الأب ��راج الناقل ��ة
للطاق ��ة الكهربائي ��ة عبر الطي ��ران الم�سير �أو
ن�صب كاميرات حرارية ،خا�صة و�أنها ممتدة
ف ��ي م�ساحات �شا�سع ��ة وفارغة ق ��د ت�صل �إلى
� 700أو  800ب ��رج للخ ��ط الواح ��د� ،إال �أن
الإجراءات ال تزال غير كافية ،بح�سب قوله.
و�أ�ض ��اف �أن "وزارة الكهرب ��اء �أوع ��زت �إل ��ى
منظومة حماية الطاق ��ة الكهربائية ب�ضرورة
ن�صب مرابطات وا�ستنفار الحمايات المدنية
والعنا�صر الأمنية لحماية م�سارات الخطوط
الحاكمة منه ��ا على �أقل تقدي ��ر ،والتي ت�شكل
بنى تحتية وعم ��ود ًا فقري� � ًا لمنظومة الطاقة

خط طاقة مدمر
الكهربائية".
وب�ش� ��أن انت ��اج الكهرب ��اء ،ق ��ال مو�س ��ى� ،إن
"ال ��وزارة ت�صبو �إلى و�ص ��ول االنتاج لـ22
�أل ��ف ميغ ��ا واط وبالتال ��ي زي ��ادة �ساع ��ات
التجهي ��ز" ،مبين� � ًا �أن "ه ��ذا الأم ��ر مره ��ون
بع ��دة �ش ��روط ،ه ��ي ا�ستق ��رار تجهي ��ز الغاز
لمحط ��ات االنت ��اج و�ضمان خط ��ة وقودية �أو
توفي ��ر الغ ��از الم�ست ��ورد من �إي ��ران لت�شغيل
محطات االنتاج ،وعدم اال�ستمرار في توزيع
المناط ��ق الزراعية والع�شوائي ��ة التي ت�شكل
�أحم ��ا ًال على ال�شبك ��ة وت�ضعفه ��ا� ،إ�ضافة �إلى
تعاون المواطن في م�س�ألة مردودات الجباية
لتتمك ��ن الوزارة من �ش ��راء الم ��واد الحاكمة
لإدامة ال�شبكة".
و�أك ��د �أن "هذه الأمور اذا توف ��رت ،ف�ستكون
�ساع ��ات التجهي ��ز مريح ��ة ج ��د ًا للمواطني ��ن
و�أف�ض ��ل من ال�صي ��ف الما�ض ��ي" ،م�شير ًا �إلى
�أن "وزارة الكهرب ��اء ا�ستعدت ل�شهر رم�ضان
ف ��ي جميع قطاعات االنتاج ،و�أن هناك خططا
كبي ��رة نف ��ذ بع�ضها والآخ ��ر قي ��د التنفيذ مع
وج ��ود لج ��ان مركزي ��ة لح ��ل االختناق ��ات
الموجودة في مراكز الحمل".
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قانونيون يحذرون من ت�صاعد حاالت الطالق� :ست�صل �إلى المليون �سنوي ًا

 بغداد� /إخال�ص داود

بالع ��ودة اىل املحامي مرت�ض ��ى املو�سوي الذي
ق ��ال :م ��ن ال�ضروري ج ��دا تفعي ��ل دور الباحث
االجتماع ��ي ملا له م ��ن اهمية يف حاالت الطالق،
فعند احالة دعاوى الطالق والتفريق يجب على
الباحث�ي�ن االجتماعيني درا�س ��ة احلالة اال�سرية
ب�ش ��كل دقيق ��ة وحماول ��ة ر�أب ال�ص ��دع وتوعية
املقبل�ي�ن عل ��ى الط�ل�اق وخطورت ��ه وتداعيات ��ه
واحليلولة دون وقوعه.

"منذ الأ�شهر الأوىل من زواجنا �أيقنت �أن �صدمة اخليانة من خطيبته
ال�سابقة� ،سهم ا�صاب �صميم قلبه و�أفقده الثقة ب�شركاء العمل واحلياة ،لكن
وكما يقال (الف�أ�س وقع بالر�أ�س) ووثيقة الزواج التي متت بيننا يجب ان تبقى
�سارية املفعول حتى املمات ،تقول ليلى لـ(املدى).
وتكمل ليلى عبد الرزاق التي تخطت الأربعني منذ �أ�سبوعني ،وعلى طرف فمها
ابت�سامة توحي باحلزن واال�ستهزاء" :هذه الغ�صة التي مل ميح �آثارها الزمن
جعلتنا يف �شجار م�ستمر دام خم�س ع�شرة �سنة ،و�أذكر يف �أحد الأيام طلبت
منه �أن ي�صنع يل حزام العفة من احلديد وترك املفتاح عنده ،كما كان يفعلها
الإغريق يف القرون الو�سطى ،كان طلبي حقيقيا ،فقد كنت يف وقتها على
ا�ستعداد لتجربة كل احللول مهما كانت من اجل ان مينحني القليل من الثقة
لأ�شعر باحلرية� ،إال احلل بالطالق فكان م�ستبعد متاما ،لأن عائلتي كانت ترف�ض
رف�ضا قاطعا.

�شيوع وتقبل فكرة الطالق

وتق ��ول (ليل ��ى) ،بع ��د تغي�ي�ر النظ ��ام البائ ��د
�أ�صبح ��ت املطلق ��ات يف حميط ��ي كث�ي�رات وهذا
�شجعني كثريا كما وجدت هناك تقبال لدى �أهلي
لفك ��رة الط�ل�اق بع ��د ا�ست�شه ��اد وال ��دي يف �أحد
التفجريات.
بدوره ��ا ،تق ��ول النا�شط ��ة يف حق ��وق االن�س ��ان
مث ��ال كاطع حبيب" ،وف ��ق اح�صائية �صادرة من
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ل�شه ��ر كان ��ون الثاين
ل�سنة  ،2020تبني �أن �أكرث من  23%من حاالت
ال ��زواج قد انتهت بالط�ل�اق� ،أي ما يقارب لكل 4
زيجات ،واحدة منها تنتهي بالطالق.
لقد ا�صبحت ن�س ��ب الطالق اكرث بكثري من ن�سب
الزواج يقول املحامي مرت�ضى �صادق املو�سوي
يف بداي ��ة حديث ��ه ويكم ��ل :اكرث ا�سب ��اب حاالت
الط�ل�اق الت ��ي ت ��رد يف املحاك ��م العراقي ��ة ،ه ��ي
انع ��دام ثقافة احلوار والت�سام ��ح مما ي�ؤدي اىل
غي ��اب التفاهم واالن�سج ��ام ب�ي�ن االزواج وعدم
معرف ��ة كال الطرف�ي�ن حج ��م امل�س�ؤولي ��ة املوكل ��ة

حلول

اليهما ،ف�ضال عن العادات والتقاليد املنت�شرة يف
جمتمعن ��ا والتي ال تتنا�سب مع التطور احلا�صل
يف الب�ل�اد ،و �أح�ل�ام ال�شب ��اب الرومان�سي ��ة
ح ��ول �شريك احلي ��اة امل�أخ ��وذة م ��ن امل�سل�سالت
وو�سائ ��ل التوا�صل االجتماع ��ي ،كذلك احلروب
نب ��ذ املجتمع يل ومواجهة اللوم ال�شديد ،و�إبعاد
والتفجريات غيبت ال�سند احلقيقي للمر�أة.
وي�ضي ��ف املو�س ��وي لـ(امل ��دى)" :ال ��ذي ا�سه ��م اجلريان واالقارب بناتهم عني خوفا من ان ا�ؤثر
بزيادة الطالق �أن �أغلبهم يلج�أ لزواج القا�صرين عل ��ى افكارهن ،مل اواجه �سوى م�صاعب و�ضعي
خ ��ارج املحكم ��ة بعقد (�شي ��خ  ،موم ��ن) ،و�إيقاع املايل املتذبذب.
الطالق �أي�ض ��ا خارج املحكمة غيابي ��ا او الطالق �شي ��وع فك ��رة الط�ل�اق غ�ي�ر مفاهي ��م املجتم ��ع،
الر�ضائي (اخللع) ،وما يقارب  70%من حاالت تق ��ول النا�شطة املدني ��ة بنني قا�س ��م :يف االم�س
الطالق تتم خ ��ارج تلك املحاكم ،هذا دليل ق�صور كان ��ت املطلقة منب ��وذة من املجتم ��ع ولكن االهل
القان ��ون و�ضعف ��ه يف معاجل ��ة ح ��االت الط�ل�اق ي�ساندوها ماديا ومعنويا ،هذه الفكرة انعك�ست
وعدم وجود قوة رادعة للحد من هذه الآفة.
اليوم ب�شكل كبري ،فهي مقبولة وتتابع اندماجها
يف املجتمع بعد الطالق ولكنها مطالبة من االهل
�أرقام ت�صاعدية
بتحمل م�س�ؤولياتها املادية.
وتق ��ول ليل ��ى :بع ��د طالق ��ي مل �أواج ��ه م�شاع ��ر ويق ��ول نعيم عل ��ي العنزي ،خمت� ��ص يف قانون
الأذى ،الت ��ي عا�شته ��ا �أم �صديقت ��ي عندما طلقت االح ��وال ال�شخ�صي ��ة :يف �سن ��ة  2004بلغ ��ت
يف خم�سينيات الق ��رن املا�ضي ،فقد حذرتني من ح ��االت الط�ل�اق  28,690حال ��ة ،وتدرج ��ت

وزير المالية يرمي كرة ا�ستقطاع الرواتب
في ملعب مجل�س الوزراء
 بغداد /املدى
قالت وزارة املالية ،ان قرار اال�ستقطاع ال�ضريبي
من روات ��ب املوظفني بي ��د جمل�س ال ��وزراء الذي
ميلك �صالحية �إلغائه .وفيما �أ�شارت �إىل �أن فر�ض
ال�ضريب ��ة ال ي�شمل ذوي الدخول املنخف�ضة ،دعت
�إىل االبتعاد عن "املزايدات و�أ�سلوب التح�شيد".
وقال ��ت وزارة املالي ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)
�إن "ال ��وزارة تعم ��ل عل ��ى تطبيق كاف ��ة القرارات
والن�صو�ص ال ��واردة يف قان ��ون املوازنة العامة
لع ��ام  2021الت ��ي �صوت عليها جمل� ��س النواب،
و�أن الكت ��اب الذي يحمل توقي ��ع الوزير علي عبد
الأمري ع�ل�اوي ب�ش�أن اال�ستقط ��اع ال�ضريبي جاء
تطبيق� � ًا لأح ��كام امل ��ادة  34فق ��رة (ج)م ��ن قانون
املوازنة العامة".
وتن�ص الفقرة عل ��ى "�إلغاء جمل�س النواب جميع
الإعف ��اءات واال�ستثناءات الكمركي ��ة وال�ضريبية
املمنوحة بقرار جمل� ��س الوزراء ما مل
تن�ص عليه القوانني النافذة".
و�شددت الوزارة على �أنها
"تطبق القانون يف دفع
ال�ضريب ��ة على جميع
الدخ ��ل مب ��ا فيه ��ا
الرات ��ب الأ�سم ��ي
واملخ�ص�ص ��ات وما
ح�صل من �إعفاء من
جمل�س الوزراء كان
ا�ستثنائي ًا" ،مبين ًة �أن
"اال�ستقطاع ال�ضريبي
املقرتح ال ي�شمل الطبقات
الدني ��ا وملجل� ��س ال ��وزراء
�صالحية �إلغائه".
و�أو�ضح ��ت �أنه ��ا ا�ستطاع ��ت "امل�ض ��ي بخطوات
ثابت ��ة م ��ن خ�ل�ال الورق ��ة البي�ض ��اء يف و�ض ��ع
االقت�صاد الوطني على امل�سار ال�صحيح واالبتعاد
ع ��ن االعتماد على مورد النفط وابعاد �شبح تكرار
اله ��زات املالية الت ��ي تعر�ض لها البل ��د اثر تذبذب
ا�سعار النفط عاملي ًا".
و�أطلق ��ت احلكوم ��ة العراقية "الورق ��ة البي�ضاء"
الإ�صالحي ��ة ملعاجل ��ة ظاه ��رة الف�س ��اد الإداري
واالقت�ص ��ادي املتف�شي ��ة يف الب�ل�اد وتقوي ��ة
االقت�ص ��اد العراق ��ي ومتت ��د الورق ��ة يف نح ��و
� 100صفح ��ة ،عل ��ى �أن يك ��ون تنفيذها بني  3و5
�سن ��وات ،وعنه ��ا ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي يف وقت �سابق �إنها "م�شروع حل لأزمة
�إدارة االقت�ص ��اد املزمن ��ة ،واالعتم ��اد الكامل على
النفط وعدم تنويع م�صادر الدخل".
ودع ��ت وزارة املالي ��ة اىل "ابع ��اد م�صلح ��ة البلد
عن املزاي ��دات وا�سلوب التح�شيد الذي يلقي اثر ًا

�سلبي ًا على اجلميع كم ��ا ان وزارة املالية حري�صة
كل احلر�ص على �ضمان حق املوظفني واملواطنني
املكفول د�ستوريا وال مزايدات يف ذلك".
ويف ال�سي ��اق ،نقلت وكال ��ة الأنب ��اء الر�سمية عن
م�ص ��در حكوم ��ي مل ت�سمه قوله �إن ��ه "ال يوجد �أي
توج ��ه لفر� ��ض �ضرائب �إ�ضافية عل ��ى املوظفني"،
الفت� � ًا �إىل �أن "الكاظم ��ي اكد يف �أك�ث�ر من منا�سبة
�ض ��رورة االهتم ��ام بدخ ��ل الطبق ��ات الفق�ي�رة
وجتنيبها �آثار التقلبات والأزمات االقت�صادية".
و�أث ��ار اال�ستقط ��اع ال�ضريب ��ي وتق ��دمي مق�ت�رح
لتطبي ��ق قان ��ون �ضريب ��ة الدخ ��ل عل ��ى �إجم ��ايل
الرات ��ب واملخ�ص�ص ��ات ،وب�أثر رجعي م ��ن بداية
�سن ��ة  ،2021ا�ستن ��كار عدد من الكت ��ل واجلهات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ذهب ��ت �إىل ح ��د املطالب ��ة ب�إقالة
وزير املالية.
و�أك ��د رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ،هيث ��م
اجلب ��وري� ،أن املادة ( 34ج) م ��ن قانون املوازنة
لي�س ��ت له ��ا عالق ��ة ب�ضريب ��ة الدخ ��ل اخلا�ص ��ة
باملوظفني.
وق ��ال اجلب ��وري يف بي ��ان�" :إنن ��ا
اطلعن ��ا عل ��ى بي ��ان وزارة املالية
بتعكزه ��م على امل ��ادة ( 34ج)
م ��ن قان ��ون املوازن ��ة لإع ��ادة
العم ��ل بقان ��ون  113ل�سن ��ة
 1982بخ�صو�ص ال�ضريبة
عل ��ى راتب املوظ ��ف الكلي"،
مبين� � ًا �أن "ا�ستخ ��دام ه ��ذه
امل ��ادة غ�ي�ر دقي ��ق وال يعط ��ي
احلق مب ��ا ذهبت له ال ��وزارة يف
كتابه ��ا املن�شور كون نية امل�شرع يف
ه ��ذه املادة هي �إلغاء الإعفاءات الكمركية
وال�ضريبي ��ة املتعلقة با�ست�ي�راد الب�ضائع وال�سلع
ال�صادرة بقرارات ملجل�س الوزراء ولي�ست لها �أي
عالق ��ة ب�ضريبة الدخل اخلا�صة مبدخول املوظف
�أو راتبه".
بدورها ،رف�ضت ع�ض ��و اللجنة املالية عن حتالف
�سائرون ماج ��دة التميمي ما جاء يف كتاب وزارة
املالي ��ة املرق ��م  880يف  13/4/2021واخلا�ص
باال�ستقط ��اع ال�ضريبي وتو�صية الوزير بالعودة
للعمل بالتعليمات املالية رقم  1ل�سنة .2007
وقال ��ت التميم ��ي يف بي ��ان" :ال يج ��وز تعر� ��ض
املوظ ��ف اىل انخفا� ��ض م ��زدوج خ�ل�ال ف�ت�رة ال
تتجاوز االربعة ا�شهر م ��ن تخفي�ض قيمة الدينار
مقابل الدوالر ف�ض ًال ع ��ن اال�ستقطاع ال�ضريبي"،
متابع ًة �أن "هذا القرار ما هو اال انعكا�س للتخبط
يف ادارة الدول ��ة وع ��دم التن�سيق بني ال�سيا�ستني
املالية والنقدية" .ودعت وزير املالية اىل الرتاجع
عن هذا الق ��رار "واال �سن�ضطر اىل ا�ست�ضافته ثم
ا�ستجوابه قريب ًا".

ت�صاعديا ح�سب ال�سنني حتى بلغت عام ،2018
( )73,569حالة طالق وكان عدد ال�سكان ()38
مليون ،بن�سبة .19%
وم ��ن املتوق ��ع ان تك ��ون االح�صائي ��ات ل�سن ��ة
 2021تتجاوز فيها املليون حالة.
تفعيل دور الباحث االجتماعي

من جهته ،يرى اخلب�ي�ر القانوين علي التميمي
�أن امل�ش ِّرع العراقي �أ�صدر عام  1985التعليمات
رق ��م ( ،)4التي �أعطت م�ساح ��ة وا�سعة للباحث
االجتماع ��ي لثني املقبلني على الط�ل�اق؛ �إال انه
بع ��د عام  2003مل يعد دور الباحث االجتماعي
جمدي ��ا؛ ب�سبب ازدياد احل ��االت .و�أ�شار �إىل �أن
تعليمات جمل� ��س الق�ضاء الأعلى (قواعد تنظيم

البح ��ث االجتماع ��ي) رقم ( )1ل�سن ��ة  2008مل
حتد هي الأخرى من الطالق �إال بجزء ي�سري.
وق ��ال املحام ��ي العن ��زي :هن ��اك زيج ��ات مل
ت�ستمر �سوى ا�شهر قليل ��ة وي�أتون اىل املحكمة
للط�ل�اق ،وعلي ��ه ا�صب ��ح مهم ��ا تفعي ��ل دور
الباح ��ث االجتماعي والعام ��ل النف�سي مل�ساعدة
املتزوج�ي�ن ،م ��ن خ�ل�ال تق ��دمي برام ��ج توف ��ر
معلوم ��ات تثقيفي ��ة معرفية الكت�س ��اب املهارات
وال�سلوكيات التي يحتاجها قبل الزواج.
ي�ضيف ،عل ��ى الرغم من ان اله ��دف من القانون
هو تنظيم احلي ��اة االجتماعية للمواطنني ،لكن
جتر عليه
قانون االح ��وال ال�شخ�صية قدمي ومل ِ
تعدي�ل�ات الغاي ��ة منها احلد من ح ��االت الطالق
منذ  2003اىل االن.

وتق ��ول بن�ي�ن قا�س ��م :هن ��اك جت ��ارب وط ��رق
تعتمدها ال ��دول للحد من ظاهرة الطالق ،ومنها
جترب ��ة (رخ�صة الزواج الإلزامي) والتي تعتمد
على الدورات التثقيفية املتعلقة بتغيري املفاهيم
حول الزواج واحلث على ح�ضور هذه الدورات
قب ��ل ال ��زواج ،امتن ��ى ان تطب ��ق يف الع ��راق
لنجاعتها ،وقد بد�أت التجربة يف ماليزيا وخالل
ع�شر �سنوات انخف�ضت ن�سبة الطالق من 32%
�إىل  7%فقط ،وهي منت�شرة يف دول كثرية.
ويط ��رح املحام ��ي نعي ��م عل ��ي العن ��زي حل ��وال
وه ��ي :اع ��ادة النظ ��ر بالت�شريع ��ات والقوان�ي�ن
والقرارات ال�صادرة وتعديلها ب�شكل يح�سن من
و�ضع اال�س ��رة العراقية باعتبار قانون االحوال
ال�شخ�صية هو قانون ا�سرة.
ويتاب ��ع ،الط�ل�اق لي� ��س م�شكل ��ة دائم ��ا كم ��ا
يت�صوره ��ا النا� ��س امنا يف الكث�ي�ر من االحيان
الطالق حل مل�شاكل ،والدليل ان بع�ض الزوجات
تطل ��ب التفري ��ق يف املحاك ��م وال حت�ص ��ل عليه
ل�سن ��وات طويل ��ة ب�سب ��ب امتن ��اع ال ��زوج ع ��ن
الطالق.
وي�ضي ��ف ،قدم ��ت مقرتح ��ا اىل نقاب ��ة املحامني
لتغيري ن�ص مادة الط�ل�اق اخللعي ليكون نف�س
توج ��ه الق�ضاء امل�صري� ،أي ع ��دم �شرط موافقة
ال ��زوج على الطالق يف ح ��ال رغبت الزوجة ان
تخلع زوجها مقابل ان تتنازل عن كافة حقوقها،
ولك ��ن عندنا اذا مل يواف ��ق الزوج ال يتم الطالق
اخللعي �أي حتوي ��ل الع�صمة او ال�صالحية بيد
الزوج ��ة فقط يف تنفيذ الط�ل�اق اخللعي ،وهذا
اكي ��د �سيخل ��ق خماوف م ��ن اخللع ل ��دى الزوج
وي�ؤث ��ر علي ��ه ايجاب ��ا ليح�س ��ن �سلوك ��ه جت ��اه
زوجت ��ه يف ح ��ال كان ه ��و امل�س� ��ؤول يف خل ��ل
العالقة الزوجية.

المحافظة �شهدت  40جريمة اغتيال وتفجير في غ�ضون � 3أ�شهر

تفجير قائممقامية الرفاعي ومهاجمة منزل م�س�ؤول م�ستقيل
ت�صعد وتيرة العنف في ذي قار
 ذي قار /ح�سني العامل

ت�صاعدت وتيرة العنف في
ق�ضاء الرفاعي ،يوم �أم�س ،اثر
تعر�ض مبنى القائممقامية
للتفجير بالتزامن مع مهاجمة
منزل القائممقام الم�ستقيل
عمار الركابي على يد م�سلحين
مجهولين.
وي�أتي ذلك و�سط �صراع على
من�صب القائممقام الذي ال يزال
�شاغرا منذ نحو �شهر.

وك�ش ��ف حماف ��ظ ذي قار احم ��د اخلفاجي
عن خط ��ة امني ��ة عاجل ��ة للحد م ��ن اعمال
العن ��ف وجرائ ��م االغتيال التي ت�س ��تهدف
املتظاهرين.
وي�شه ��د ق�ض ��اء الرفاع ��ي ( 80ك ��م �شم ��ال
النا�صري ��ة) ح ��راكا �شعبي ��ا وا�سع ��ا
واعت�صامات للمطالبة ب�إع ��ادة القائممقام
اال�سب ��ق املهند� ��س كاظ ��م الفيا� ��ض اىل
من�صب ��ه الذي اعفي منه بقرار من املحافظ
ال�سابق عبد الغني اال�س ��دي يف الع�شرين
م ��ن �آذار  2021حي ��ث مت تكليف الدكتور
عم ��ار الركاب ��ي خلف ��ا ل ��ه وال ��ذي �سرعان
م ��ا اعل ��ن ا�ستقالت ��ه بع ��د رف�ض ��ه م ��ن قبل
املحتج�ي�ن وع ��دد كبري من اه ��ايل الق�ضاء
املذكور.
وق ��ال النا�ش ��ط �شاكر ع ��واد لـ(امل ��دى) انه
"عن ��د ال�ساعة الثاني ��ة والن�صف من فجر
ي ��وم ال�سب ��ت انفج ��رت عب ��وة يف مبن ��ى
قائممقامي ��ة ق�ض ��اء الرفاع ��ي وت�سبب ��ت
با�ض ��رار مادي ��ة فق ��ط" ،نافي ��ا "ت�سجي ��ل
خ�سائر ب�شري ��ة ك ��ون القائممقامية مغلقة
من ��ذ نحو �شه ��ر اثر ال�ص ��راع على من�صب
القائممقام".
وا�ض ��اف ع ��واد ان "تفج�ي�ر القائممقامية

جاء بعد ب�ض ��ع �ساعات م ��ن تعر�ض منزل
القائممق ��ام ال�ساب ��ق عمار يا�س ��ر الركابي
اىل هج ��وم م�سل ��ح م ��ن قب ��ل جمهول�ي�ن"،
مبين ��ا ان "اثن�ي�ن من امل�سلح�ي�ن ي�ستقلون
دراج ��ة ناري ��ة قاموا بفت ��ح الن ��ار باجتاه
املنزل والذوا بالفرار".
وا�شار النا�شط اىل ان "القائممقام ال�سابق
مل يكن يف املنزل وقت احلادث ومل ت�سجل
اية ا�صابات اثر الهجوم" ،م�ؤكدا "تعر�ض
واجهة املنزل اىل اثار اطالقات نارية".
وي ��وم الأربع ��اء ،اغتي ��ل النا�ش ��ط يف
تظاه ��رات ق�ض ��اء الرفاعي ح�س ��ن عا�شور
ام ��ام منزله على ي ��د جمهولني فتحوا عليه
النار والذوا بالفرار.
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي حينه ��ا ان "م�سلحني
جمهول�ي�ن ي�ستقلون مركبة �صالون فتحوا
ن�ي�ران �أ�سلحته ��م باجت ��اه النا�شط ح�سن
عا�ش ��ور واردوه قتي�ل�ا" ،م�ش�ي�را اىل ان
"الق ��وات الأمنية فتحت حتقيقا باحلادث
ونقلت جثة املجني علي ��ه �إىل دائرة الطب
العديل يف النا�صرية".
ب ��دوره ،ق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احمد غني
اخلفاج ��ي لـ(امل ��دى) ان "ادارة املحافظ ��ة
تعمل ب�صورة جادة لإنه ��اء ملف االنفالت

االمني يف املحافظ ��ة وان العمل متوا�صل
لت�ل�ايف اخلروق ��ات" ،الفت ��ا اىل اىل ان
"املحافظ ��ة تتبني خط ��ط ملعاجلة حاالت
العن ��ف بالتن�سي ��ق م ��ع الق ��وات االمني ��ة
وانه ��ا ج ��ادة يف مالحقة منف ��ذي اجلرائم
وتقدميهم للق�ضاء".
وكان حماف ��ظ ذي قار قد اك ��د يف ت�صريح
�سابق انه "�سوف يلتق ��ي ب�أهايل و�شيوخ
ووجه ��اء ق�ض ��اء الرفاع ��ي لبح ��ث مل ��ف

ت�سمي ��ة قائممق ��ام الق�ض ��اء وح�سم ��ه مب ��ا
يخدم امل�صلحة العامة".
وكان ��ت حمافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت خالل
اال�شه ��ر الثالث ��ة املح�ص ��ورة ب�ي�ن كان ��ون
االول  2020و�شب ��اط  2021نح ��و 40
جرمية اغتي ��ال وتفجري ملن ��ازل النا�شطني
واملواطن�ي�ن فيم ��ا �سجل ��ت ا�ست�شهاد 131
متظاه ��را ونا�شطا مدنيا خ�ل�ال اال�شهر الـ
 18من عمر تظاهرات ت�شرين.
وكان حماف ��ظ ذي قار ال�ساب ��ق عبد الغني
الأ�س ��دي ق ��د ق ��رر يف (� 20آذار )2021
تكليف عم ��ار يا�سر الركاب ��ي ر�سمي ًا ل�شغل
من�ص ��ب قائممقام ق�ض ��اء الرفاعي وهو ما
دفع املتظاهري ��ن للت�صعيد واتهام الركابي
بالتح ��زب و�ش ��راء املن�ص ��ب� ،إذ �أظه ��رت
مقاط ��ع فيديوية تابعتها (امل ��دى) الركابي
وه ��و يغ ��ادر موق ��ع عمل ��ه و�س ��ط هتافات
(باطل ..باطل) و(بفلو�سه ..بفلو�سه) التي
يطلقه ��ا املتظاه ��رون يف �إ�ش ��ارة ل�صفقات
�ش ��راء املنا�صب احلكومي ��ة .يف حني هتف
متظاه ��رون �آخ ��رون (هذا ال�ص ��وب وذاك
ال�صوب نري ��دك �سيد كاظم) وذلك للإعراب
ع ��ن ت�أييده ��م للقائممق ��ام ال�ساب ��ق كاظ ��م
الفيا�ض الذي ي�صفونه بغري املتحزب.
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 20جهة ر�سمية تتكفل
بال�سيا�سية ال�سكانية :تحديد
الن�سل لي�س من مهام الحكومة
 بغداد /املدى
�أكد املتح ��دث با�سم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،حيدر جميد� ،أن
مه ��ام املجل�س الأعل ��ى للإ�سكان والذي ي�ض ��م يف ع�ضويته �أكرث من
 20جه ��ة ر�سمية ،تتمثل بالقيام بعدة مه ��ام تخ�ص و�ضع ال�سيا�سة
ال�سكانية دون �أن يكون من بينها حتديد الن�سل.
وق ��ال جمي ��د �إنه "بناء عل ��ى املقت�ضي ��ات العامة مت ت�شكي ��ل اللجنة
العلي ��ا للإ�س ��كان ومهمته ��ا الأ�سا�سية هي تنفي ��ذ توجيهات املجل�س
الأعل ��ى لل�سكان و�إع ��داد الوثيقة الوطنية للدرا�س ��ات ال�سكانية يف
الع ��راق ودعم تنفي ��ذ التعدادات وامل�س ��وح ال�سكانية للح�صول على
املعلومات الدقيقة و�أحدث البيانات".
و�أ�ض ��اف �أن "هناك مقرتحات وبرامج و�أن�شطة خا�صة بال�سيا�سات
ال�سكانية �أو املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين �ستدر�سها
اللجن ��ة �إىل جان ��ب التن�سي ��ق بينها وبني مراك ��ز البحوث مبا يعزز
حتقيق �أهداف ال�سيا�سة ال�سكانية وهذه اللجنة �ست�أخذ على عاتقها
الكثري من املهام و�سرتفع تو�صياتها الدورية للأمانة العامة ملجل�س
ال ��وزراء للنظر فيه ��ا و�إحالتها للج ��ان املعنية للمبا�ش ��رة بتنفيذها
وهنال ��ك الكث�ي�ر م ��ن الدرا�س ��ات الت ��ي و�ضعته ��ا وزارة التخطيط
بالتن�سي ��ق مع اجله ��ات وال ��وزارات واملنظمات املحلي ��ة والدولية
املعنية".
ً
ً
وكان م ��ن املقرر �أن ي�شهد الع ��راق تعدادا عاما لل�س ��كان ،لكن جميد
�أو�ض ��ح �أنه "مت ت�أجيل التعداد ال�سكاين ب�سبب الظروف الوا�ضحة
للجميع ،وهن ��اك �سيا�سات وخطط و�ضعت م ��ن احلكومة العراقية
والكثري من الربامج جاري العمل عليها خطوة خطوة هنالك الكثري
م ��ن الربامج والتع ��داد العام لل�س ��كان حتتاجه احلكوم ��ة العراقية
للكثري من امل�شاريع واخلطط الالحقة".
وح ��ول حتديد الن�سل ،نفى املتحدث با�س ��م الأمانة العامة �أن يكون
من �أهداف اللجنة "تقليل ال�سكان ،فاحلكومة حري�صة على املجتمع
العراق ��ي والتنوع ال�س ��كاين ،لكن يجب و�ضع خط ��ط خا�صة كفيلة
بتوزي ��ع ال�سكان ،وكل ه ��ذه تدخل يف عمل اللجن ��ة� ،أما تقليل عدد
ال�سكان فغري �صحيح ،واحلكومة ال تتدخل يف هذه الأمور".
ويف كانون الثاين املا�ض ��ي� ،أعلنت وزارة التخطيط �أن عدد �سكان
الع ��راق لع ��ام  ،2020بل ��غ  40مليو ًنا و� 150أل ��ف ن�سمة ،موزعون
بواق ��ع ( )50.50٪للرج ��ال و( )49.5٪للن�س ��اء ،مبين� � ًة �أن فئ ��ة
النا�شط�ي�ن اقت�صادي ًا ،هم ال�سكان يف �سن العمل من (15ـ � )64سنة،
وكان ��ت هي الن�سبة الأعلى بني الفئ ��ات العمرية� ،إذ بلغت ()56.5٪
م ��ن جمم ��وع ال�س ��كان ،تلته ��ا فئة �صغ ��ار ال�س ��ن بعم ��ر (�صفر-14
�سن ��ة) التي �شكلت ( )40.4٪من جمم ��وع �سكان العراق ،فيما كانت
ن�سب ��ة �سكان كبار ال�سن (� 65سنة) فما ف ��وق ،هي الأقل بني الفئات
العمرية� ،إذ �سجلت ما ن�سبته ( )3.1٪فقط.
وبالع ��ودة مله ��ام املجل�س� ،أ�ش ��ار جميد �إىل "الإ�ش ��راف على �إ�صدار
التقاري ��ر اخلا�صة �سنوي ًا ودوري� � ًا ب�سكان الع ��راق ،وهناك تقارير
نحتاجها �شهري ًا �أو ن�ص ��ف �سنوي ًا �أو �سنوي ًا بح�سب احلاجة وهذه
ترف ��ع �إىل االمان ��ة العامة ملجل�س الوزراء لغر� ��ض درا�ستها ورفعها
للجه ��ات العلي ��ا و�إحالته ��ا للجهات املعني ��ة لتنفيذ م ��ا ورد فيها من
تو�صيات".
وم�ض ��ى بالق ��ول �إن "اللجن ��ة مهمته ��ا اال�سا�سي ��ة و�ض ��ع ال�سيا�سة
ال�سكاني ��ة ،وت�ض ��م يف ع�ضويته ��ا اك�ث�ر م ��ن  20جه ��ة ر�سمي ��ة يف
م�ؤ�س�س ��ات الدولة املختلفة تدر� ��س املقرتحات والأن�شطة والربامج
لإدارة ال�سيا�س ��ة ال�سكانية مع املجال� ��س واللجان لل�سكان الإقليمية
والدولي ��ة والتن�سي ��ق م ��ع مراك ��ز البح ��وث الوطني ��ة والأجنبي ��ة
والربامج اخلا�صة بال�س ��كان يف الأمم املتحدة ،وهنالك اجتماعات
بني اجلانب العراقي ومنظمة  undبي بهذا ال�صدد".
و�أج ��ري �آخر تع ��داد �س ��كاين يف الع ��راق ع ��ام  ،1997وعلى مدى
الأع ��وام املا�ضية مل تتواف ��ق القوى ال�سيا�سية عل ��ى �إجراء التعداد
ال ��ذي يعترب الأ�سا�س يف توزي ��ع الرثوات يف البالد ور�سم اخلطط
التنموي ��ة وتق ��ومي نتائجه ��ا وو�ض ��ع اخلط ��ط ال�صحيح ��ة لإعادة
الإعم ��ار وم ��ن �أب ��رز امل�ش ��اكل الت ��ي تعيق �إج ��راء هذا التع ��داد هي
املناطق املتنازع عليها.

تخ�شى عزوف الفالحين وبيع محا�صيلهم �إلى التجار

تتح�ضر للح�صول على املركز الأول عراقي ًا ..وا�سط تفتتح
مركز ًا لت�سويق � 120ألف طن من احلبوب

 وا�سط /جبار بچاي

�أعلنت محافظة وا�سط افتتاح
مركز ت�سويقي جديد ال�ستالم
مح�صول الحنطة .وي�ستوعب
المركز الجديد الذي يقع في
ناحية الدبوني على الطريق
العام كوت ــ بغداد نحو 120
�ألف طن من الحبوب.
وتوقعت وا�سط انها �ستحتل
المركز الأول في الإنتاج هذا
المو�سم بنحو � 800ألف طن
من مح�صول الحنطة ،لكنها
حذرت من عزوف الفالحين
عن ت�سويق انتاجهم الى
الدولة واللجوء الى القطاع
الخا�ص ب�سبب تعثر الحكومة
ب�صرف م�ستحقاتهم ال�سابقة.

وطالب ��ت وزارت ��ي املالي ��ة والتج ��ارة
بتخ�ص ��ي�ص مبال ��غ الت�س ��ويق للمو�س ��م
اجلديد و�صرفها من دون �أي ت�أخري.
وقال م�ست�ش ��ار حمافظ وا�س ��ط ل�ش� ��ؤون
الزراع ��ة �س�ل�ام البطي ��خ �إن "اللجن ��ة
الزراعي ��ة العلي ��ا يف املحافظة ومن خالل
التن�س ��يق م ��ع ال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة
احلب ��وب قام ��ت بتو�س ��يع منافذ ا�س ��تالم
كمي ��ات احلبوب الت ��ي يتم ت�س ��ويقها من
قب ��ل الفالح�ي�ن خ�ل�ال املو�س ��م اجلدي ��د
بافتت ��اح مركز ت�س ��ويقي جديد يف ناحية
الدب ��وين عل ��ى الطري ��ق الع ��ام بغ ��داد
الكوت".
و�أ�ض ��اف �أن "املرك ��ز اجلدي ��د ي�ستوع ��ب
كميات كبرية من احلبوب ت�صل اىل 120
�أل ��ف طن بعد �أن متت تهيئت ��ه ب�شكل جيد

وت�أمني الك ��وادر االدارية والفنية الكافية
مم ��ا ي�ساع ��د يف تخفي ��ف الكثاف ��ة عل ��ى
ال�سايلوات ومراكز اال�ستالم االخرى يف
املحافظة".
واو�ض ��ح �أن "املرك ��ز اجلدي ��د ي�ستل ��م
الكمي ��ات امل�سوق ��ة م ��ن فالح ��ي ق�ضائ ��ي
النعمانية والعزيزية �إ�ضافة اىل الدبوين
وبع�ض املناط ��ق القريبة .وم ��ن �ش�أنه �أن
يخف ��ف الزخ ��م عل ��ى املراك ��ز الت�سويقية
الأخرى خا�صة مركز ا�ستالم النعمانية".
و�أك ��د البطي ��خ �أن "مو�س ��م احل�ص ��اد
امليكانيك ��ي ال ��ذي ت�شارك في ��ه نحو 400
حا�ص ��دة موزعة ح�س ��ب الكثافة الزراعية
�سينطل ��ق نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل وهناك
توقع ��ات ب�أن ��ه �سيك ��ون مو�سم ��ا يب�ش ��ر
باخل�ي�ر الوف�ي�ر وم ��ن املتوق ��ع �أن ي�صل
الإنتاج فيه اىل نحو � 800ألف طن لتحتل
وا�سط املركز الأول على �صعيد العراق".
ودع ��ا احلكوم ��ة االحتادي ��ة اىل "ت�أم�ي�ن
املبالغ الالزمة لدف ��ع م�ستحقات الفالحني
واملزارع�ي�ن وع ��دم ت�أخريه ��ا كم ��ا ح�صل
يف املو�س ��م املا�ض ��ي واملوا�س ��م االخ ��رى
ال�سابقة حيث مازال عدد كبري من فالحي
ومزارع ��ي املحافظ ��ة مل ي�ستلم ��وا كام ��ل
م�ستحقاته ��م املالي ��ة مم ��ا ين ��ذر بعزوفهم
عن الت�سوي ��ق اىل املراكز احلكومية هذه
ال�سنة لفقدان الثقة".
وق ��ال "مل�سن ��ا رغبة عند بع� ��ض الفالحني

بالت�سويق اىل التجار يف القطاع اخلا�ص
حتى ولو كان ال�سع ��ر �أقل لأن املهم لديهم
ا�ستالم مبالغ الت�سويق كاملة دون ت�أخري
ب�سبب امل�ش ��اكل التي تعر�ض ��وا لها جراء
الديون التي تراكمت عليهم".
يف غ�ض ��ون ذلك �أكد الفالح حميد �سوادي
من ريف ق�ضاء الأح ��رار "رغبة الفالحني
بالت�سوي ��ق اىل القط ��اع اخلا� ��ص ب�سبب
تعرث الدولة يف �صرف م�ستحقاتهم املالية
منذ املو�سم ال�سابق وحتى الآن".
و�أ�ض ��اف "يف ظ ��ل امل�ضارب ��ات الت ��ي
ت�شهده ��ا الأ�س ��واق والتخب ��ط احلكومي
يف ايجاد حل ��ول منا�سبة لتقلبات ال�سوق
وارتف ��اع �أ�سعار ال�صرف ف� ��أن الفالح فقد
الثق ��ة ب�إمكانية احل�صول على م�ستحقاته
كاملة بعد �إمت ��ام �إجراءات الت�سويق فنيا
و�إداري ًا ،لذلك قد نلج�أ اىل ال�سوق املحلية
وبي ��ع االنتاج اىل التج ��ار حتى لو ب�سعر
�أقل".
و�أطلق فالح ��و ومزارعو حمافظة وا�سط
خ�ل�ال �آذار املا�ض ��ي منا�ش ��دة ون ��داء
ا�ستغاث ��ة اىل رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي مطالب�ي�ن ب�ص ��رف م�ستحقاتهم
املالية املتبقي ��ة من مو�سم الت�سويق للعام
املا�ضي ،م�ؤكدين تكبده ��م خ�سائر كبرية
وتعر�ضه ��م مل�ش ��اكل وتداعي ��ات ج ��راء
الديون املرتتبة عليهم.
ب ��دوره طال ��ب حماف ��ظ وا�س ��ط حمم ��د

جمي ��ل املياح ��ي ،وزارة التج ��ارة بدف ��ع
م�ستحقات الفالح�ي�ن املت�أخرة منذ ع�شرة
�شه ��ور والتي تقدر ب�أك�ث�ر من  100مليار
دينار عراقي ،حمذر ًا يف الوقت نف�سه من
ت�أثري ذلك على مو�سم الت�سويق اجلديد ما
يدفع الفالحني لبيع حم�صول احلنطة يف
ال�سوق املحلية لعدم ثقتهم باحلكومة.
و�أعلنت حمافظة وا�س ��ط �أواخر ال�صيف
املا�ض ��ي ع ��ن التح�ض�ي�ر لزراع ��ة ملي ��ون
و� 400أل ��ف دومن مبح�ص ��ويل احلنط ��ة
وال�شع�ي�ر ،منه ��ا ملي ��ون و� 313أل ��ف
و 47دومن خ�ص�ص ��ت للحنط ��ة و� 71ألف
و 773دومن لل�شع�ي�ر ،م�ؤكدة عزمها على
البق ��اء يف �ص ��دارة املحافظ ��ات املنتج ��ة
للمح�صول�ي�ن املذكورين رغ ��م االجراءات
احلكومي ��ة القا�سي ��ة مع الفالح�ي�ن ومنها
ت�أخري �صرف م�ستحقاتهم املالية.
و�شه ��د مو�س ��م الت�سوي ��ق املا�ض ��ي عل ��ى
م�ست ��وى وا�س ��ط انتاج � 789ألف� � ًا و862
طنا م ��ن احلنطة الت ��ي مت ت�سويق �أغلبها
اىل خم ��ازن وزارة التج ��ارة كذل ��ك اىل
�شرك ��ة ما بني النهرين لإنتاج البذور فيما
كاف من كميات
احتفظ الفالحون بخزين ٍ
االنتاج كبذور للمو�سم الالحق.
وكان ��ت وزارة التج ��ارة �أعلن ��ت يف21
مت ��وز  ،2020ان كمي ��ات احلنطة املحلية
امل�سوق ��ة من الفالحني واملزارعني ملخازن
و�سايل ��وات ال�شرك ��ة العام ��ة لتج ��ارة

 1.5مليون دوالر �أميركي وعمالت ذهبية في �أحد منازل المو�صل القديمة
�سيطرة التنظيم الإرهابي.
 بغداد /املدى
وقالت حمكم ��ة ا�ستئناف نين ��وى ،يف بيان
متكنت القوات الأمنية من العثور على مبالغ تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إن ��ه "مت العثور عل ��ى مبلغ
مالي ��ة طائل ��ة ،مدفونة يف �أح ��د املنازل ،بعد  1.6مليون دوالر �أمريك ��ي ،وعمالت ذهبية
ثالث �سنوات على حترير مدينة املو�صل من وف�ضي ��ة ،و�سبائ ��ك ومقتني ��ات ذهبي ��ة يف

مدينة املو�صل القدمية� ،أثناء القيام ب�أعمال
�إزالة �أنقا�ض الدور املدمرة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الأم ��وال وامل ��واد
املذكورة ،كانت خمب� ��أة برباميل بال�ستيكية
ومدفون ��ة بعم ��ق ح ��وايل � 3أمت ��ار حت ��ت

االر� ��ض" ،م�شري ًا �إىل �أن "تنظيم داع�ش كان
ي�ستخدم املبالغ لتمويل عملياته الإرهابية".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "قا�ض ��ي حمكم ��ة حتقيق
نينوى قرر التحفظ على امل�ضبوطات متهيدا
لت�سليمها �إىل البنك املركزي العراقي".

ون�ش ��ر املتح ��دث با�س ��م القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة الل ��واء يحي ��ى ر�سول،
�أم� ��س ال�سب ��ت ،عل ��ى �صفحت ��ه الر�سمي ��ة
يف (توي�ت�ر) �صورا للأم ��وال واملقتنيات
امل�ضبوطة.
ي ��وم اخلمي� ��س ،ك�شف ��ت وكال ��ة وزارة
�ش� ��ؤون ال�شرطة ،عن العث ��ور على �أموال
طائل ��ة وذهب وف�ضة ب�ي�ن �أنقا�ض احلرب
يف املو�صل.
وقال ��ت مديري ��ة �شرطة حمافظ ��ة نينوى
يف بي ��ان �إنه "وبناء على معلومات دقيقة
متكن ��ت م ��ن العث ��ور عل ��ى مبال ��غ مالي ��ة
ا�ست ��وىل عليها تنظي ��م داع�ش خالل فرتة
�سيطرت ��ه عل ��ى مدين ��ة املو�ص ��ل كان ق ��د
خب�أه ��ا ودفنه ��ا يف �أح ��د ال ��دور ال�سكنية
يف املنطقة القدمية والذي يعرف بديوان
املالية (بيت مال امل�سلمني)".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ال�شرط ��ة متكنت من �ضبط
املبال ��غ املالي ��ة والتي قيمته ��ا1500000 :
دوالر �أمريك ��ي فئة املائ ��ة دوالر) �إ�ضافة لـ
 17مليون ��ا و� 500أل ��ف دينار عراقي و15
كغم من الف�ضة املقطعة لغر�ض طبع العملة
املعدنية لداع�ش ونحو ن�صف كغ من القطع
الذهبي ��ة على �شكل عمل ��ة نقدية لع�صابات
داع� ��ش .ومئت ��ان و�ستة وخم�س ��ون غرام
م ��واد معدنية جمهولة النوع و�سبعة ع�شر
ون�صف كغم �سبائك من الف�ضة)".
ويف عام  ،2014قال ��ت ال�سلطات االمنية
�إن تنظي ��م "داع� ��ش" �سيطر عل ��ى ماليني
ال ��دوالرات وامل�صوغ ��ات الذهبي ��ة ،كانت
مودع ��ة يف امل�ص ��ارف احلكومي ��ة قبي ��ل
�سقوط املدينة بيد التنظيم.

احلب ��وب يف الوزارة جت ��اوزت اخلم�سة
مالي�ي�ن ط ��ن ،فيم ��ا ا�ش ��ارت اىل حتقي ��ق
االكتف ��اء الذات ��ي للمح�ص ��ول م ��ن املنتج
املحل ��ي و�أن مو�س ��م � 2020شهد ارتفاعا
يف مع ��دل ت�سوي ��ق حم�ص ��ول احلنط ��ة
الدرج ��ة االوىل ع ��ن املو�س ��م املا�ض ��ي
م�سجال كمي ��ة (  )4,297,450مليون طن
ويع ��ود ذل ��ك الكت�س ��اب الف�ل�اح العراق ��ي
يف ال�سن ��وات االخرية الثقاف ��ة الزراعية
م ��ن خ�ل�ال التوج ��ه ب�إنتاج ��ه م ��ن احلقل
اىل معام ��ل التنقي ��ة االهلي ��ة التي اخذت
باالنت�شار.
وتق ��در امل�ساح ��ة ال�صاحل ��ة للزراع ��ة يف
حمافظة وا�س ��ط بنحو  2556626دومن ًا
منه ��ا  47847دومن� � ًا �أرا�ضي م�ست�صلحة
و 151550دومن ًا را�ضي �شبه م�ست�صلحة
يف ح�ي�ن تق ��در م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي غ�ي�ر
ال�صاحل ��ة للزراعة ب� �ـ  2035489دومنا،
وتت ��م عملي ��ة الإرواء لتل ��ك امل�ساحات من
خ�ل�ال جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن املنظومات
االروائي ��ة املنت�ش ��رة يف عم ��وم مناط ��ق
املحافظ ��ة وباالجتاهني ال�سي ��ح وال�ضخ،
لك ��ن ال�صفة الغالبة ل�ل��إرواء اعتماد نظام
ال ��ري بال�ضخ الذي يعتم ��د الكهرباء كلي ًا،
ويف احلالت�ي�ن يع ��د نه ��ر دجل ��ة امل�ص ��در
الرئي� ��س حي ��ث �أنه يخ�ت�رق املحافظة من
ال�شم ��ال اىل اجلن ��وب ال�شرق ��ي وبط ��ول
 327كم.

ي�سلمها للراغبني مقدم ًا

الرافدين يرفع ن�سبة
الفائدة �إلى % 4.5
 بغداد /املدى

رفع م�ص ��رف الرافدين ن�سبة الفائ ��دة حل�سابات التوفري
اخلا�صة باملواطنني �إىل .% 4.5
وبح�سب بيان للمكتب الإعالمي للم�صرف ،تلقته (املدى)
فق ��د �أكد �أنه رفع الفائدة على ح�ساب ��ات التوفري اخلا�صة
باملواطنني ،وذلك لتعظيم الإيرادات.
وق ��ال البي ��ان" :انطالق� � ًا م ��ع �سيا�س ��ة امل�ص ��رف الهادفة
�إىل تعظي ��م الإي ��رادات من �أج ��ل جذب ال�سيول ��ة النقدية
وت�شجي ��ع الزبائن على ادخار �أمواله ��م بد ًال من اكتنازها
يف املن ��ازل فقد ق ��رر امل�صرف زي ��ادة ن�سب ��ة الفائدة على
ح�سابات التوفري �إىل ."4.5%
وع ��ن تف�صي�ل�ات الزيادة الت ��ي �أعلن عنها امل�ص ��رف� ،أكد
البيان �أنه قرر �أي�ضا زيادة ن�سبة الفائدة على الودائع ملدة
�ست ��ة �أ�شه ��ر لت�صبح  ،4.5%وزيادة ن�سب ��ة الفائدة على
الودائ ��ع الثابتة ملدة �سنة لتك ��ون  ،5.5%بالإ�ضافة �إىل
زي ��ادة ن�سب ��ة الفائ ��دة على الودائ ��ع ملدة �سنت�ي�ن لت�صبح
.6.5%
و�أو�ض ��ح البيان �أن "امل�ص ��رف قرر دفع الفائ ��دة للودائع
الثابت ��ة لتمنح مقدم ًا على �أن يتعهد املواطن بعدم ك�سرها
و�سحبه ��ا" ،م�ؤكدا �أن ��ه "وبخالف ذلك ت�ستقط ��ع الفائدة
املمنوح ��ة م ��ن �أ�صل مبل ��غ الوديع ��ة ويكون ذل ��ك �أ�سا�س ًا
للمفا�ضلة بني الوديعة وح�ساب التوفري وللزبون".
ي�ش ��ار �إىل �أن م�صرف الرافدين كان قد رفع ن�سبة الفائدة
على الودائ ��ع الثابتة لأكرث من �سنت�ي�ن وملبلغ  50مليون
دين ��ار لت�صب ��ح  ،7%ب ��دال م ��ن  ،6%وذل ��ك يف الع ��ام
.2017

عربي ودولي
صحافة عالمية
وا�شنطن بو�ست:

االقت�صاد ال�صيني ينمو بوترية قيا�سية
ويتجاوز الدول الكربى الأخرى
قالت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” الأمريكية� ،إن االقت�صاد ال�صيني
من ��ا بوترية قيا�سي ��ة يف الرب ��ع الأول من العام احل ��اىل ،متجاوز ًا
الدول الكربى الأخرى يف انتعا�شه الوبائي.
و�أ�ضاف ��ت �أن ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ا�ستع ��اد ن�شاطه ال�سابق
للوب ��اء ،عل ��ى الرغم م ��ن التحديات مث ��ل انخفا�ض مع ��دالت فعالية
لقاح ��ات فايرو� ��س كورون ��ا ،وقيود ال�سف ��ر الوبائي ��ة ،والعقوبات
الأمريكية على ال�صناعات ال�صينية الرئي�سة.
وق ��ال نيكوال�س الردي ،الزميل الأول فى معهد بيرت�سون لالقت�صاد
ال ��دويل ( )PIIEيف وا�شنطن“ :ال�ص ��ورة الكبرية هي �أن ال�صني
تلح ��ق الآن ب�شكل �أ�سرع مب�ستوى االقت�صادات املتقدمة� ،أ�سرع من
�أي وقت م�ضى».
و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن احلي ��اة اليومي ��ة يف ال�ص�ي�ن ع ��ادت �إىل
طبيعته ��ا بالن�سب ��ة ملعظ ��م النا� ��س الع ��ام املا�ض ��ي ب�سب ��ب اجلهود
امل�ضنية الحت ��واء جمموعات العدوى ومتطلب ��ات احلجر ال�صحي
ال�صارم ��ة لأولئ ��ك الذي ��ن يدخلون الب�ل�اد ،لك ��ن كبار الق ��ادة ظلوا
حذرين يف وعودهم.
وح� � ّذر رئي� ��س جمل� ��س الدولة يل ك ��ه ت�شياجن ه ��ذا ال�شه ��ر من �أن
االنتعا� ��ش ال ي ��زال غري منتظ ��م ،و�أن “�شكوك ًا جدي ��دة” ظهرت يف
البيئ ��ة الدولية  -رمبا يف �إ�ش ��ارة �إىل عقوبات �أمريكية جديدة على
�ش ��ركات التكنولوجي ��ا الفائق ��ة ال�صينية ومقاطع ��ة �صناعة الأزياء
للقطن ال�صيني.
�أعل ��ن املكت ��ب الوطن ��ي ال�صين ��ي للإح�ص ��اء �أول �أم� ��س اجلمعة �أن
االقت�ص ��اد منا بن�سب ��ة  18.3يف املائة يف الربع م ��ن كانون الثاين
اىل �آذار مقارن ��ة بالعام ال�سابق ،عندما ت�سبب فايرو�س كورونا يف
تعطيل الأعمال يف جميع �أنحاء البالد.
يتوق ��ع االقت�صادي ��ون �أن الوالي ��ات املتح ��دة �ستع ��ود �أي�ض� � ًا �إىل
م�ستوي ��ات الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي ال�سابق ��ة للوباء هذا الع ��ام ،على
الرغم من �أن م�سارها �أبط�أ م ��ن ال�صني ،و�ستكافح �أوروبا واليابان
والعدي ��د من البلدان الأخرى لتحقيق هذا االنتعا�ش الكامل يف عام
 ، 2021وفق ًا لتوقعات معهد بيرت�سون لالقت�صاد الدويل.
و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن النم ��و الرئي�س ��ي ال�صين ��ي املك ��ون م ��ن
رقم�ي�ن يبدو كب�ي�ر ًا لأنه يتم مقارنته بالرب ��ع الأول من عام 2020
 ،عندم ��ا �سجل ��ت ال�صني انكما�ش� � ًا اقت�صادي ًا بن�سب ��ة  6.8يف املائة
خ�ل�ال الوباء .مقارنة مب�ستوي ��ات ما قبل الوباء  ،ال يزال االقت�صاد
ال�صيني ينمو  ،ولكن لي�س مبثل هذا املعدل املذهل
ديلى ميل:

اخلالف بني ويليام وهاري يطغى على
ترتيبات جنازة جدهما الأمري فيليب
قال ��ت م�ص ��ادر ل�صحيف ��ة “ديلى مي ��ل” الربيطاني ��ة� ،إن امل�ساعدين
امللكي�ي�ن يبذل ��ون كل طاقتهم وه ��م يحاولون التغل ��ب على اخلالف
ب�ي�ن ويليام وهاري� ،أثن ��اء الإعداد لرتتيبات جن ��ازة جدهما ،دوق
�إدنربة ،الأمري فيليب اليوم ال�سبت.
وظهر ي ��وم اخلمي�س املا�ضي �أن دوق كامربي ��دج ودوق �سا�سك�س،
ل ��ن يقفا جنب ًا �إىل جنب خلف نع�ش جدهم ،و�سيكونون على جانبي
ابن عمهما ،بيرت فيليب�س.
و�شدّد املطلعون على �أن الرتتيب ال ينبغي �أن ي�ؤخذ على �أنه �إ�شارة
�إىل �أن الأخوي ��ن رف�ضا ال�سري جنب� � ًا �إىل جنب ،وقال متحدث با�سم
ق�ص ��ر باكنجهام“ :هذه جنازة ،لن ننجذب �إىل هذه الت�صورات عن
الدراما ،وق ��د مت االتفاق على الرتتيبات وهي تعك�س رغبات جاللة
امللكة.
واعرتف ��ت امل�ص ��ادر ب�أن اخلالف الأخ ��وي قد ا�ستهل ��ك “الكثري من
التفك�ي�ر والطاق ��ة” يف مكت ��ب الل ��ورد ت�شامربل�ي�ن ،امل�س� ��ؤول عن
ترتيب ��ات اليوم ،وقال �أحده ��م“ :اجلميع ي�سري عل ��ى ق�شر البي�ض
حتى ال ي�ؤدي �إىل تفاقم الو�ضع».
و�أ�ضاف”:لكي نكون من�صفني� ،أو�ضح كل من ويليام وهاري �أنهما
يرغب ��ان يف الرتكيز على احلداد على جدهم ��ا وال يريدان �أي �شيء
يعي ��ق ذلك ،لكنه جعل اجلمي ��ع قلقني ب�شكل م�ضاعف ب�ش�أن قول �أي
�ش ��يء ميكن تف�سريه عن بعد على �أنه ينتقد اجلانب الآخر ،لقد كان
حقل �ألغام».
فاينان�شيال تاميز:

املحادثات النووية تزيد حدة ال�صراع
على ال�سلطة داخل �إيران
قالت �صحيف ��ة فاينان�شيال تاميز الربيطانية �إن املحادثات النووية
تزيد من حدة ال�صراع على ال�سلطة داخل �إيران .فاملت�شددون الذين
ينج ��وا م ��ن ال�ضغ ��وط القا�سية الت ��ي مار�سه ��ا الرئي� ��س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب ي�سعون �إىل ا�ستعادة ميزتهم ال�سيا�سية على
خ�صومهم الإ�صالحيني.
وتذه ��ب ال�صحيف ��ة �إىل الق ��ول ب� ��أن احتم ��االت االت�ص ��ال املبا�ش ��ر
م ��ع الوالي ��ات املتحدة ح ��ول االتفاق الن ��ووي ق ��د زادت من �صراع
ال�سلط ��ة يف طه ��ران وزاد م ��ن تعقي ��د امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي الإيراين
قب ��ل االنتخابات الرئا�سية املقررة ف ��ى  18حزيران ،والتي يخ�شى
الإ�صالحيون �أن يهيمن عليها املت�شددون ،وقد ي�شهدون �أدنى ن�سبة
م�شارك ��ة يف االنتخابات الرئا�سي ��ة يف التاريخ احلديث .فمثل هذه
النتيجة ميكن �أن حتد م�ساحة التفاو�ض حول االتفاق النووي بعد
االنتخابات.
وت�أتي االنتخابات يف الوق ��ت الذي تتزاحم فيه الف�صائل املختلفة،
املت�شددون والإ�صالحيون واحلر�س الثوري والق�ضاء ،للت�أثريعلى
�أي معرك ��ة خالف ��ة �ست�أتي عقب وف ��اة املر�شد الأعل ��ى على خامنئى
البالغ من العمر  81عام ًا .
ويق ��ول �أحد املطلعني من داخل النظام الإي ��راين ،املقرب من قوات
املت�شددي ��ن �إن التحدي ��ات الت ��ي تواجهه ��م م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة
و�إ�سرائي ��ل خارجية ،فالواليات املتحدة مثل �شاحنة حتب �أن ت�سري
م�سافة حتى �إيران ثم تعود ،ويكون هذا ممكن ًا فقط �إذا كانت املباين
املحيطة مدمرة .فلماذا ندع الواليات املتحدة تدخل حارتنا؟.
ويتاب ��ع قائ�ل ً�ا �إن ترامب فعل كل م ��ا فى و�سعه مبا ف ��ى ذلك خف�ض
ال�ص ��ادرات النفطية �إىل ال �شيء تقريب ًا ،لكن اجلمهورية الإ�سالمية
مل تنه ��ار ،وال ميك ��ن لأي �إ�صالح ��ي �أن يحل ��م حت ��ى بالرتاج ��ع عن
ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية ،كما �أن العالقات مع الدول الغربية لي�ست
ج ��زء ًا من العقيدة الأمني ��ة واالقت�صادية لإي ��ران .فحتى �أوروبا مل
تعد جذابة لهم لأنها مل تعد لديها القوة.
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�إيران تك�شف هوية منفذ هجوم نطنز بعد فراره خارج البالد

بايدن :ال نرى فائدة في تخ�صيب �إيران لليورانيوم بن�سبة %60
 متابعة املدى
ق ��ال الرئي�س الأمريك ��ي جو باي ��دن� ،إنه ال
ي�ؤي ��د �أو ي ��رى فائ ��دة يف تخ�صي ��ب �إيران
اليوراني ��وم بن�سب ��ة  ،% 60م�ضيف ��ا �أن
�أمريكا واليابان �ستواجهان مع ًا التحديات
التي تطرحها ال�ص�ي�ن ،وذلك ح�سبما �أفادت
ف�ضائية “العربية” ،فى خرب عاجل لها منذ
قليل.
و�أ�ش ��ار الرئي� ��س الأمريك ��ي� ،إىل �أن ��ه م ��ن
املبكر احلك ��م على نتائج املحادث ��ات ب�ش�أن
امللف النووي الإيراين.
و ق ��ال رئي�س الربملان الإي ��راين �أول �أم�س
،اجلمعة ،يف تغريدة على تويرت� ،إن بالده
جنح ��ت يف تخ�صي ��ب اليوارني ��وم بن�سبة
 ،% 60وذلك بالتزام ��ن مع املحادثات التي
جتريه ��ا ب�ل�اده ف ��ى العا�صم ��ة النم�ساوية
فيين ��ا ،م ��ن �أجل الع ��ودة لالتف ��اق النووي
امل�ب�رم يف  ،2015بح�س ��ب “ و�سائل �إعالم
�أمريكية».
ويع ��د الإع�ل�ان اجلدي ��د لطه ��ران ،انته ��اك ًا
لالتف ��اق الن ��ووي ،ال ��ذي ال ي�سم ��ح �سوى
بتخ�صيب اليورانيوم عند ن�سبة ،% 3.67
واعترب وزي ��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين
بلينك ��ن �إعالن �إيران عزمه ��ا على البدء يف
تخ�صي ��ب اليورانيوم حت ��ى  % 60خطوة
“ا�ستفزازية».
ويف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي م�ش�ت�رك مبقر حلف
�شم ��ال الأطل�س ��ي ،اعت�ب�ر بلينك ��ن �أن هذه
اخلطوة تثري ت�سا�ؤالت حيال جدية طهران
يف املحادثات النووية يف فيينا.
وقال �إنه “يف حني تظهر وا�شنطن جديتها
ف ��ى العودة �إىل االتفاق النووي املوقع عام
 2015ب�ي�ن طه ��ران والق ��وى العاملي ��ة ف�إن
�إيران مل تظهر بعد جدية مماثلة».
وم ��ن جانبه �أعلن الرئي� ��س الإيراين ح�سن
روح ��اين �أن تخ�صيب اليوراني ��وم بن�سبة
�ستني باملئ ��ة وتركيب �أجه ��زة طرد مركزي
متط ��ورة يف نطن ��ز ج ��اء ك ��ر ٍد �أويل عل ��ى
حادث املن�ش�أة.
و�أعلن ��ت املتحدث ��ة با�س ��م البي ��ت الأبي�ض
ج�ي�ن ب�ساكي �أن الوالي ��ات املتحدة و�إيران
�ست�ست�أنف ��ان املحادثات غ�ي�ر املبا�شرة التي
ته ��دف لإحي ��اء االتف ��اق الن ��ووي الإيراين
يوم اخلمي�س يف فيينا.
فيم ��ا �أعل ��ن عبا� ��س عراقجي ،رئي� ��س وفد

�إيران ملباحثات فيين ��ا النووية ب�ش�أن خطة

العمل ال�شاملة امل�شرتكة املربمة عام 2015

بني �إيران واملجموع ��ة ال�سدا�سية الدولية،
عق ��د اللجنة امل�شرتكة لالتفاق �أم�س ال�سبت
اجتماع� � ًا يف فيين ��ا ،و�أ�ضاف عراقجي عرب
قناته عل ��ى “تليغرام” �أن االجتماع �سيعقد
على م�ست ��وى م�ساع ��دي وزراء اخلارجية
لل ��دول الأع�ض ��اء باالتف ��اق الن ��ووي،
وه ��ي �إي ��ران ورو�سي ��ا وال�ص�ي�ن وفرن�سا
وبريطانيا و�أملانيا.
كم ��ا ق ��ال رئي� ��س وف ��د �إي ��ران املفاو� ��ض
للتلفزيون الإي ��راين �إن م�ش ��اورات ثنائية
ومتع ��ددة الأط ��راف عُقدت �أم� ��س يف فيينا
ب�ي�ن الوف ��ود ،بالإ�ضاف ��ة �إىل االجتم ��اع
الر�سمي للجنة امل�شرتكة.
يف الأثن ��اء� ،أك ��د املن ��دوب الرو�س ��ي يف م ��ن جهة �أخرى ب ��ث التلفزي ��ون احلكومي
مفاو�ض ��ات فيين ��ا ،ميخائي ��ل �أوليان ��وف يف �إيران� ،صورة لرج ��ل قال �إنه كان وراء
يف تغري ��دة عل ��ى “تويرت” اجتم ��اع اليوم الهجوم الأخري عل ��ى من�ش�أة نطنز النووية
“الر�سمي” على م�ستوى م�ساعدي وزراء يوم الأحد املا�ضي.
اخلارجية ،قائ ًال �إن هذه املباحثات “حتقق ونقل ��ت وكال ��ة الأنباء الر�سمي ��ة عن وزارة
تقدم ًا بطيئ ًا لكنه منتظم».
اال�ستخب ��ارات والأم ��ن الوطن ��ي ،قولها �إن
و�أ�ض ��اف �أن اخل�ب�راء �أي�ض� � ًا �سيوا�صلون الرجل يدع ��ى “ر�ضا كرميي” ،وكان �ضمن
اجتماعاته ��م وف ��ق الأن�شط ��ة املخط ��ط لها الفريق العامل يف املن�ش�أة النووية ،وغادر
م�سبق ًا .
البالد قبل �أيام من الهجوم.

و�أ�ضاف التلفزي ��ون الإيراين �أن ال�سلطات
ب ��د�أت “اخلط ��وات الالزم ��ة والقانوني ��ة
العتقاله و�إعادته �إىل البالد».
واته ��م م�س�ؤول ��ون �إيراني ��ون �إ�سرائي ��ل
بتنفي ��ذ م ��ا و�صف ��وه بعملي ��ة “تخريبية”
ا�ستهدفت وحدة الطاق ��ة يف نطنز ،املن�ش�أة
الرئي�سة يف برنام ��ج تخ�صيب اليورانيوم
يف البالد ،يوم الأحد املا�ضي  11ني�سان.
وقال امل�س�ؤولون �إن مفاعل نطنز لتخ�صيب

اليوراني ��وم كان هدف� � ًا لـ”�إرهاب نووي”،
بعد ت�شغي ��ل �أجهزة طرد مرك ��زي متطورة
جديدة لتخ�صيب اليورانيوم يف املفاعل.
ومل تعل ��ق �إ�سرائيل على الأمر ،لكن الإذاعة
العام ��ة نقل ��ت ع ��ن م�ص ��ادر ا�ستخباراتي ��ة
قولها �إنها عملية �إلكرتونية للمو�ساد.
وقال ��ت امل�ص ��ادر �إن العملي ��ة ت�سبب ��ت يف
�أ�ضرار ج�سيمة �أكرث مما �أبلغت عنه �إيران.
وكثفت �إ�سرائيل م�ؤخ ��ر ًا حتذيراتها ب�ش�أن
الربنامج الن ��ووي خل�صمها اللدود ،و�سط
جهود لإحياء االتف ��اق النووي لعام 2015
الذي تخلى عنه الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دونالد ترامب.
وردت �إي ��ران عل ��ى احلادث ب�إع�ل�ان عزمها
زي ��ادة تخ�صي ��ب اليورانيوم ،وقال ��ت �إنها
ب ��د�أت تخ�صي ��ب اليوراني ��وم بن�سبة ت�صل
�إىل  60يف املئ ��ة ،وهو ما يتجاوز بكثري ما
هو م�سم ��وح لها مبوجب االتف ��اق النووي
لعام .2015
و�أعل ��ن رئي� ��س منظم ��ة الطاق ��ة الذري ��ة
الإيراني ��ة ،عل ��ي �أك�ب�ر �صاحل ��ي ،ي ��وم
اجلمع ��ة� ،أن �إي ��ران تنتج حالي ��ا  9غرامات
م ��ن اليوراني ��وم املخ�ص ��ب بن�سب ��ة  60يف
املئة يف كل �ساع ��ة ،يف من�ش�أة نطنز و�سط
�إيران.
وقال �صاحلي يف ت�صريحات لوكالة فار�س
الإيراني ��ة� ،إن تخ�صي ��ب اليوراني ��وم يف
من�ش� ��أة نطن ��ز مل يتوق ��ف كم ��ا مل ينتج �أي
تلوث �إ�شعاعي عن الهجوم الذي ا�ستهدفها.
وج ��اء الهجوم عل ��ى نطنز بع ��د يومني من
تد�ش�ي�ن طه ��ران �أجهزة “متط ��ورة” للطرد
املركزي تعم ��ل على تخ�صي ��ب اليورانيوم
“ب�سرعة �أكرب».
وب ��ث التلفزي ��ون الر�سم ��ي الإي ��راين يوم
ال�سب ��ت  10ني�س ��ان ،حف ��ل التد�ش�ي�ن يف
حمطة نطنز لتخ�صيب اليورانيوم جنوبي
العا�صم ��ة طه ��ران .و�ش ��ارك يف احلف ��ل
الرئي�س ح�سن روحاين عرب الفيديو.
وقال ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام ر�سمي ��ة �إيراني ��ة
�إن عملي ��ة �ض ��خ الغ ��از يف �أجه ��زة الط ��رد
املركزي ،التي و�صفت ب�أنها جيل جديد ،قد
بد�أت بالفعل.
وانتق ��دت الق ��وى الغربي ��ة املوقع ��ة عل ��ى
االتف ��اق الن ��ووي م ��ع �إي ��ران ع ��ام 2015
مث ��ل ه ��ذه اخلط ��وة ،واعتربته ��ا خمالف ��ة
اللتزامات طهران الواردة يف االتفاق.

اسم وقضية

مبرا�سيم مقت�ضبة ..بريطانيا تودع الأمري فيليب
 متابعة املدى
ودع ��ت �إليزابي ��ث الثاني ��ة واململك ��ة املتحدة
الي ��وم (ال�س ��بت) الأم�ي�ر فيليب ،ال ��ذي خدم
ل�س ��بعة عقود التاج الربيطاين و�ساند امللكة،
يف مرا�س ��م مقت�ضبة ب�سبب وب ��اء «كورونا»،
ويطغى عليها الطابع الع�سكري.
وكان زوج امللك ��ة ال ��ذي ت ��ويف «يف ه ��دوء»
منذ ثماني ��ة �أيام ،املعروف بال�صراحة وروح
الدعابة  -الت ��ي تقرتب �أحيان ًا من العن�صرية
�أو التميي ��ز اجلن�سي � -سيبلغ من العمر مائة
عام يف العا�شر من (حزيران) املقبل.
و�سيدف ��ن دوق �إدن�ب�ره يف �أرا�ض ��ي قلع ��ة
ويند�س ��ور حيث تويف الرج ��ل الذي وُلد يف
كورفو �أمري ًا لليون ��ان والدمنارك ،بعد حياة
من خدم ��ة امللكية ب�إخال�ص من ��ذ زواجه قبل
 73عام ًا �إىل جانب زوجته «ليليبت» ،ح�سبما
�أفادت “وكالة ال�صحافة الفرن�سية” .
وفق ��دت امللك ��ة بذل ��ك ،عل ��ى ح ��د تعبريه ��ا،
«قوته ��ا» و«�سنده ��ا» ال ��ذي ظ ��ل من ��ذ تتويج
�إليزابيث الثانية يف  1952يف اخللف ليدعم
زوجته بثبات ،وي�صبح دعامة للنظام امللكي.
وت�ساع ��د الظ ��روف يف حتقي ��ق رغب ��ة دوق
�إدن�ب�ره يف جتنب ت�شييعه ب�أبه ��ة ،و�ستكون
جنازته �أ�صغر مما كان يت�صور يف البداية.
فب�سب ��ب تف�ش ��ي فايرو� ��س «كورون ��ا»ُ ،طلب
م ��ن اجلمه ��ور االمتن ��اع ع ��ن التجم ��ع �أم ��ام
املق ��ار امللكي ��ة .ودعيت اململك ��ة املتحدة التي
تعي� ��ش ح ��داد ًا وطني ًا منذ وف ��اة دوق �إدنربه
يف التا�س ��ع م ��ن ني�س ��ان �إىل الوقوف دقيقة
�صمت يف ال�ساع ��ة  14:00( 15:00بتوقيت
غرينت� ��ش) يف بداي ��ة املرا�س ��م الديني ��ة.ومل
يح�ض ��ر هذه املرا�س ��م �سوى ثالث�ي�ن �شخ�ص ًا
مبوج ��ب القواع ��د ال�صحي ��ة املفرو�ض ��ة يف
�إنكلرتا.
وتعك� ��س اجلنازة التي ُتبث عل ��ى التلفزيون
وتنظم ببع�ض الب�ساط ��ة ،املا�ضي الع�سكري
ال ��ذي كان م�صدر فخر للأم�ي�ر الذي قاتل يف
البحري ��ة الربيطاني ��ة خالل احل ��رب العاملية
الثانية.
املرا�س ��م جت ��ري بح�ض ��ور البحري ��ة امللكية
والق ��وات اجلوي ��ة امللكي ��ة واجلي� ��ش يف
ويند�س ��ور لت�سل ��م نع�ش ��ه املغط ��ى ب�شع ��اره
ال�شخ�صي و�سيفه ،ليتم نقله على منت �سيارة

«بي ��ك �آب الند روفر» خ�ض ��راء ب�سيطة �ساعد
دوق �إدنربة بنف�سه يف ت�صميمها.
حي ��ث قدم ��ت فرق ��ة حر� ��س رم ��اة الرمان ��ات
(غريناديي ��ه غ ��ارد)� ،أح ��د �أف ��واج امل�ش ��اة
اخلم�س ��ة حلر� ��س البيت امللكي ،خ ��دم فيليب
فيه برتبة كولونيل ملدة  42عام ًا ،املوكب �إىل
كني�سة القدي�س جورج ،حيث �س ُتقام املرا�سم
الدينية.
وق ��د واك ��ب الأم�ي�ر فيلي ��ب ب�صم ��ت زوجته
امللك ��ة �إليزابي ��ث الثانية لأكرث م ��ن  73عاما،
لك ��ن الرجل الذي تويف قبيل بلوغه املئة عام
�أظهر خ�ل�ال عقود طويل ��ة يف العائلة امللكية
قوة و�صالبة كبريت�ي�ن يف مواجهة حتديات
�ضحّ ى خاللها مب�سريته يف �سبيل حبه.
فارق دوق �إدنربه احلياة يف ق�صر ويند�سور
بعدما �أم�ضى �شهر ًا كام�ل� ًا يف امل�ست�شفى يف
لندن �إثر تعر�ضه اللتهاب ومل�شكلة يف القلب.
وكان فيلي ��ب �أعلن ل�سكرتريه اخلا�ص مايكل
باركر قبيل زواجه �سنة � 1947أن “وظيفتي
الأوىل والثاني ��ة والأخ�ي�رة ه ��ي �أال �أتخل ��ى
يوم ًا عن امللكة”.
و�أظه ��رت امللك ��ة �إليزابي ��ث
الثاني ��ة امتنانه ��ا له ��ذا
التفاين� ،إذ و�صفت زوجها
يف ت�صريحات علنية ب�أنه
“قوتها” و”�سندها”.
م ��ع ذل ��ك ،ا�صط ��دم الأم�ي�ر
فيلي ��ب طوي�ل� ًا بالقي ��ود
الربوتوكولي ��ة للعائل ��ة امللكي ��ة
الربيطاني ��ة والت ��ي
تتعار�ض مع طباعه
و خ�صو �ص� � ًا
م ��ع دعابات ��ه
غ�ي�ر املوفق ��ة
بنظ ��ر البع�ض
و تعليقا ت ��ه
الت ��ي وُ�صف ��ت
بالعن�صرية.
فيلي ��ب
ول ��د
جزي ��رة
يف
كورف ��و اليوناني ��ة
يف العا�ش ��ر م ��ن
حز ير ا ن  /يو ني ��و
 ،1921بلق ��ب �أم�ي�ر

اليون ��ان والدمن ��ارك.

وح�ي�ن كان عم ��ره 18

�شه ��ر ًا� ،أرغ ��م عم ��ه
مل ��ك اليون ��ان عل ��ى
التنح ��ي فيم ��ا
ُنف ��ي وال ��ده
بع ��د

احلرب اليونانية الرتكية.
وه ��رب فيليب م ��ع والديه و�شقيقات ��ه الأربع
على منت �سفينة تابعة للجي�ش الربيطاين.
�أم ��ا فيلي ��ب ،ف�أُر�س ��ل يف نهاي ��ة املط ��اف �إىل
ا�سكتلن ��دا حي ��ث تاب ��ع تعليم ��ه يف مدر�س ��ة
داخلي ��ة تتبع نظام� � ًا �صارم� � ًا ،ومل يكن يرى
عائلته �إال يف منا�سبات نادرة.
واعتب ��ار ًا م ��ن �سن ��ة  ،1939التح ��ق بكلي ��ة
البحري ��ة امللكي ��ة يف دارمت ��وث جنوب ��ي
�إنكل�ت�را ،حي ��ث اكت�ش ��ف دعوت ��ه والتق ��ى
للم ��رة الأوىل بالأم�ي�رة �إليزابي ��ث ،فوقع ��ت
فت ��اة الثالث ��ة ع�شر ربيع� � ًا حينه ��ا يف غرام
الع�سكري الو�سيم البالغ  18عام ًا .
خ ��دم يف البحري ��ة خالل احل ��رب العاملية
الثاني ��ة ،فتميز �سريع ًا و�أ�صب ��ح من �أ�صغر
ال�ضب ��اط يف البحري ��ة امللكي ��ة م ��ع م�س�ي�رة
واعدة يف الأفق.
وعقد خطوبت ��ه على �إليزابي ��ث بعد احلرب،
لكن �أف ��راد العائل ��ة امللكية مل يرحب ��وا كثري ًا
بالواف ��د اجلدي ��د� ،إذ “كان ��وا يعتربونه فظ ًا
وغ�ي�ر متعلم” ويظنون �أنه لن يكون خمل�ص ًا
على الأرجح ،بح�سب �آل ��ن ال�سيلز ال�سكرتري
اخلا�ص للملك جورج ال�ساد�س.

غ�ي�ر �أن غ ��رام �إليزابي ��ث وفيلي ��ب انت�ص ��ر
وتوّ ج ��ا عالقتهم ��ا بال ��زواج يف  20ت�شري ��ن
الثاين .1947
وتخل ��ى فيليب ع ��ن الألق ��اب الت ��ي نالها عند
ال ��والدة لكن ��ه �أ�صب ��ح دوق �إدن�ب�ره وح ��از
اجلن�سي ��ة الربيطاني ��ة واعتم ��د ا�س ��م عائل ��ة
والدت ��ه باتن�ب�رغ ب�صيغت ��ه الإنكليزي ��ة� ،أي
ماونتباتن.
واعتل ��ت �إليزابي ��ث العر� ��ش بعد وف ��اة امللك
ج ��ورج ال�ساد�س �سنة  ،1952وخالل مرا�سم
التتوي ��ج ،تعه ��د فيلي ��ب ب� ��أن يك ��ون “التابع
املخل� ��ص” للملك ��ة و�أ�صب ��ح م ��ذاك �شري ��ك
زوجته الأبدي.
وا�ضط ��ر �إىل �إنه ��اء م�سريت ��ه الع�سكرية ،ما
كان �أم ��ر ًا قا�سي� � ًا ل ��ه ،و�أق ��ر يف وق ��ت الح ��ق
“كان ذلك حمبط ًا ،كنت ُر ّقيت للتو �إىل رتبة
كومن ��دان ،واجل ��زء الأهم م ��ن م�سريتي يف
البحرية بد�أ للتو”.
واعت ��زل الأمري فيليب احلي ��اة العامة يف �آب
 2017بع ��د م�شاركت ��ه يف �أك�ث�ر م ��ن � 22ألف
منا�سبة ر�سمي ��ة منذ اعت�ل�اء زوجته العر�ش
يف  ،1952ووا�صل مرافق ��ة امللكة يف بع�ض
الإطالالت العلنية.
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ال��زوراء يبحث ع��ن تقليل ف��ارق النق��اط مع مت�ص��در الممتاز

مصارحة حرة


 اخ��ت��ب��ار ح��ا���س��م ل��ل�����ش��رط��ة �أم�����ام ا���س��ت��ق�لال ط���ه���ران ف���ي دوري �آ���س��ي��ا

 بغداد  /حيدر مدلول
يبحث فريق ال ��زوراء لكرة القدم �صاحب
املرك ��ز الث ��اين يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 51
نقطة عن تقليل فارق النقاط الذي يف�صله
ع ��ن غرمي ��ه الل ��دود فريق الق ��وة اجلوية
املت�ص ��در ال ��ذي ميتل ��ك يف جعبت ��ه 59
نقط ��ة ،عندما يلتق ��ي يف ال�ساعة التا�سعة
م�س ��اء الي ��وم الأحد املواف ��ق الثامن ع�شر
م ��ن �شه ��ر ني�س ��ان احل ��ايل ،عل ��ى ملع ��ب
ال�شع ��ب ال ��دويل بالعا�صم ��ة بغ ��داد م ��ع
�ضيف ��ه فريق امليناء الب�ص ��ري لكرة القدم
يف قمة كروية �صامتة يف ختام مناف�سات
اجلول ��ة الثامن ��ة والع�شري ��ن م ��ن دوري
الكرة املمتاز باملو�سم  2021-2020الذي
يتوا�ص ��ل �إقامة مبارياته وف ��ق �إجراءات
احرتازي ��ة ووقائية م�ش� �دّدة للحفاظ على
�صح ��ة و�سالم ��ة اجلمي ��ع وال�سيم ��ا بع ��د
ّ
ظه ��ور ال�سالل ��ة اجلدي ��دة م ��ن فايرو� ��س
كورون ��ا (كوفي ��د )19 -من ��ذ ي ��وم الثاين
ع�ش ��ر من �شه ��ر �شباط املا�ض ��ي يف جميع
�أنح ��اء الع ��امل مم ��ا �ساهم ��ت يف ارتف ��اع
معدل الإ�صابات اىل �أكرث من ثمانية �آالف
يف الي ��وم الواحد وجتاوز ع ��دد الوفيات
�أكرث من �أربعني �شخ�ص ًا.
دور المخ�ضرم

وتبح ��ث كتيب ��ة �شني�ش ��ل ع ��ن حتقي ��ق
االنت�ص ��ار الراب ��ع ع�ش ��ر من ��ذ بداي ��ة
م�شواره ��ا من �أجل زيادة الر�صيد اىل 54
نقطة ،معوّ لة عل ��ى تواجد املخ�ضرم عالء
عب ��د الزهرة ال ��ذي ميتلك ع�ش ��رة �أهداف
يف ر�صي ��ده وزميل ��ه املهاج ��م مهن ��د عب ��د
الرحيم كرار �صاحب الأحد ع�شر هدف ًا يف
اخلط الأمامي ،وكذلك ع ��ودة املوريتاين
احل�س ��ن �أحويبي ��ب وعبا� ��س قا�س ��م
و�ضرغ ��ام �إ�سماعي ��ل واحلار� ��س الأم�ي�ن
ج�ل�ال ح�سن حاجم ومهدي كامل وح�سني
علي وال�س ��وري حممد زاه ��ر ميداين يف
منطق ��ة العملي ��ات �أم�ل ً�ا يف البق ��اء �ضمن
دائ ��رة التناف� ��س عل ��ى اللق ��ب بال ��دوري
املحلي الذي بات حم�صور ًا بني النوار�س
وال�صقور والقيث ��ارة وغزالن البادية اىل

�أم ��ام فري ��ق الدحي ��ل القط ��ري الو�صيف
لك ��رة الق ��دم بنتيج ��ة ( )2-0يف املب ��اراة
التي جرت بينهما ي ��وم اخلمي�س املا�ضي
متخلف� � ًا بف ��ارق ث�ل�اث نق ��اط ع ��ن فري ��ق
ا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين لك ��رة الق ��دم
املت�ص ��در �إث ��ر ف ��وزه الكبري عل ��ى م�ضيفه
فري ��ق �أهلي ج ��دة ال�سعودي لك ��رة القدم
بنتيج ��ة ( )2-5حي ��ث تر ّب ��ع الأخ�ي�ر يف
املركز الرابع والأخري.
معالجة ال�ضعف

جان ��ب الرحلة املتوا�صلة للدفاع عن ك�أ�س
بطولة العراق لك ��رة القدم الذي �سيواجه
�ضم ��ن مناف�س ��ات ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي
على ملع ��ب ال�شعب الدويل ف ��رق احلدود
املجته ��د يف موع ��د �سيت ��م حتدي ��ده م ��ن
يف وق ��ت الح ��ق من قبل جلن ��ة امل�سابقات
املركزي ��ة يف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد
كرة الق ��دم يف تطلعات جدي ��دة لتعوي�ض
اخل ��روج املب ّك ��ر م ��ن ال ��دور الإق�صائ ��ي
للن�سخ ��ة احلالي ��ة من دوري �أبط ��ال �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم بعد اخل�س ��ارة �أم ��ام م�ضيفه
فري ��ق الوحدة الإمارات ��ي بنتيجة ()2-1
يف الديرب ��ي اخلليجي املث�ي�ر الذي جرى
ي ��وم ال�ساب ��ع م ��ن �شه ��ر ني�س ��ان اجلاري
عل ��ى ملعب �آل نهي ��ان ال ��دويل بالعا�صمة
�أبو ظب ��ي الذي �أثار احلزن ل ��دى ال�شارع
الريا�ضي.
لقاء متكافئ

ويحت�ض ��ن ملعب بغداد مبتن ��زه الزوراء
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�صر ًا لق ��ا ًء متكافئ ًا

منتخبنا الوطني لل�سيدات خارج
ت�صنيف الفيفا لعام 2021
 بغداد  /املدى
و�ض ��ع االحتاد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم منتخبنا الوطن ��ي لل�سي ��دات خارج
ت�صنيف ��ه الف�صل ��ي الأول لع ��ام  2021ال�ص ��ادر م�س ��اء �أول �أم�س اجلمعة
ي ��وم ال�ساد�س ع�ش ��ر من �شهر ني�سان اجل ��اري لقائمة املنتخب ��ات العاملية
املن�ضوية حتت لوائه التي مازال املنتخب الأمريكي يرتبّع على ال�صدارة
بر�صيد  2200.39نقطة.
وذك ��ر االحتاد الدويل لكرة القدم على ح�ساب ��ه الر�سمي مبوقع التوا�صل
االجتماع ��ي (الفي�سب ��وك) �أن منتخبن ��ا الوطن ��ي لل�سي ��دات مل يخ�ض �أي
مباراة دولية ودية �أو مباراة دولية ر�سمية �ضمن �أي بطولة ي�شرف عليها
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم منذ � 18شهر ًا ممّا مت ا�ستبعاده من الت�صنيف
اجلدي ��د الف�صلي جلمي ��ع املنتخبات البالغ ��ة عدده ��ا  167يف االحتادات
القاري ��ة ال�ستة ،ومنها االحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم حيث حافظ منتخب
�سيدات �أ�سرتاليا ( )9على املركز الأول يف الرتتيب يليها كوريا ال�شمالية
( )10والياب ��ان ( )11وال�ص�ي�ن ( )14وكوري ��ا اجلنوبي ��ة ( )19وفيتن ��ام
( )33وتايالن ��د ( )39وتاي ��وان ( )40و�أوزبك�ستان ( )43وميامنار ()45
والهن ��د ( )57والأردن ( )59والفلب�ي�ن ( )68و�إي ��ران ( )70وهونغ كونع
( )76وغ ��وام ( )83والبحري ��ن ( )85وماليزي ��ا ( )92و�أندوني�سيا ()95
والإمارات ( )100ونيبال ( )101وفل�سطني ( )120وكازاخ�ستان ()123
ومنغولي ��ا ( )124و�سنغافورة ( )130وطاجيك�ستان ( )135وبنغالدي�ش
( )137و�سريالن ��كا ( )143ووج ��زر املالدي ��ف ( )144ولبن ��ان ()145
و�أفغان�ستان ( )152وجزر البهاو�س (. )161
وتر ّب ��ع منتخب �سيدات الأردن لكرة القدم عل ��ى املركز الأول يف ترتيب
املنتخب ��ات العربية ( )59يلي ��ه تون�س ( )79واملغ ��رب ( )82والبحرين
( )85واجلزائ ��ر ( )86والإم ��ارات ( )100وفل�سط�ي�ن ( )120ولبن ��ان
(. )145

نقد مرئي
فاج� ��أ م ��درب ن ��ادي النفط "م ��درب منتخبن ��ا الوطني الأ�سب ��ق" با�سم
قا�س ��م ،امل�شاهدي ��ن بت�صري ��ح يتقاطع م ��ع ر�أي �سابق له� ،أك ��د فيه �أنه
يُطال ��ب ببقاء امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش ،عل ��ى ر�أ�س
الإدارة الفنية لأ�سود الرافدين.
وب� � ّرر قا�س ��م ذلك ،ال�ستق ��رار النتائج التي حققها امل ��درب يف املرحلة
الأخ�ي�رة ،بعك� ��س االنطب ��اع ال�سلب ��ي ال ��ذي خ ّلفت ��ه قيادت ��ه
للمنتخ ��ب خا�ص ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019يف
الإمارات.
وا�ست ��درك قا�سم �أن ��ه ال جديد للم ��درب الأجنبي على
�صعي ��د �إ�ضاف ��ة العب�ي�ن �شب ��اب للتوليفة احلالي ��ة التي
ت�ستع ��د خلو�ض جتمع املنامة ،ف�أغل ��ب عنا�صرها ُهم مَن ّ
مت
اعتمادهم يف حُ قبته و�سلفيه حكيم �شاكر ورا�ضي �شني�شل.
قا�س ��م يرى �أن املنتخب بحاجة اىل �أ�سل ��وب مُغاير ميكن من خالله
مواجه ��ة حظوظه يف جت ّم ��ع حزيران الق ��ادم لي�ستم� � ّر بال�صدارة
وح�س ��م بطاق ��ة العبور اىل ال ��دور احلا�سم امل�ؤه ��ل اىل مونديال
قطر .2022
ر�أين ��ا  :جميل جد ًا �أن تتوحّ د ر�ؤية املدرب الوطني مع م�صلحة
املنتخب ،والأجمل �أن يثبت على ُمربّرات انطباعه م�ستقب ًال يف
حالة اخفاق املدرب الأجنبي وعدم متكنه من �إجناز هدفه!

بني فريق ال�صناعات الكهربائية ال�ساد�س
ع�ش ��ر بر�صيد  27نقط ��ة ،وم�ضيفه الثقيل
فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد التا�س ��ع بر�صيد 36
نقط ��ة يف مهم ��ة يرن ��و فيه ��ا كال املدربني
عبا� ��س عبي ��د وع�صام حم ��د اىل اخلروج
بنتيجة �إيجابية تع ّزز من موقف فريقهما
يف الرتتي ��ب وخا�ص ��ة الأول الذي ي�سعى
لبق ��اء فريق ��ه �ضم ��ن املنطقة الآمن ��ة التي
تع ّزز بقائ ��ه �ضم ��ن دوري الأ�ضواء برغم
الأزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة الت ��ي مي� � ّر به ��ا
الن ��ادي لع ��دم ت�س ّلم ��ه امليزاني ��ة اخلا�صة
ب ��ه م ��ن قب ��ل وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن
الراع ��ي الر�سم ��ي للع ��ام اجل ��اري ب�شكل
�أجرب الفري ��ق من االن�سح ��اب من خو�ض
مباراته �أم ��ام فريق زاخو لكرة القدم يوم
ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �آذار املا�ضي
�ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة ك�أ�س
العراق لكرة القدم ممّا مت اعتباره خا�سر ًا
بنتيج ��ة ( )3-0من قبل جلن ��ة امل�سابقات
املركزية يف احتاد كرة القدم.

اختبار الجوهرة

وم ��ن جهة �أخ ��رى يواجه فري ��ق ال�شرطة
حامل لق ��ب دوري الكرة املمت ��از باملو�سم
� 2019-2018أختب ��ار ًا �صعب ًا يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�ش ��رة وخم� ��س ع�ش ��رة دقيق ��ة
م�س ��اء الي ��وم الأحد على امللع ��ب الثانوي
ملدينة امللك عبد الله الريا�ضية (اجلوهرة
امل�شع ��ة) �أم ��ام فري ��ق ا�ستق�ل�ال طه ��ران
الإيراين لك ��رة القدم يف خت ��ام مناف�سات
اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب
حل�ساب املجموع ��ة الثالثة التي ت�ضم اىل
جنبهما فريق �أهلي ج ��دة ال�سعودي لكرة
الق ��دم والدحيل القطري لكرة القدم �ضمن
ال ��دور الأول مبنطق ��ة غرب ��ي الق ��ارة يف
ن�سخ ��ة  2021من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة
القدم التي �ست�ستم ��ر مبارياتها حتى يوم
الثالثني من �شهر ني�سان اجلاري.
ويحت ��ل فريق ال�شرطة لك ��رة القدم املركز
الثال ��ث يف ترتي ��ب املجموع ��ة الثالثة من
دون ر�صي ��د من النق ��اط يف ختام اجلولة
الأوىل بع ��د �سقوط ��ه يف ف ��خ اخل�س ��ارة

و�ست�ش� � ّكل هذه املب ��اراة منعطف� � ًا حا�سم ًا
يف م�س�ي�رة ال�شرط ��ة �ضمن ال ��دور الأول
حيث �أن اخل�س ��ارة �ستق ّل�ص من حظوظه
يف التناف� ��س عل ��ى الت�أه ��ل اىل ال ��دور
ُثم ��ن النهائي م ��ن البطول ��ة وخا�صة بعد
الق ��رار اجلدي ��د ال ��ذي �أعتم ��ده املكت ��ب
التنفي ��ذي لالحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
ب� ��أن الت�أه ��ل اعتب ��ار ًا م ��ن ه ��ذه البطولة
�سيك ��ون م ��ن ن�صي ��ب �صاح ��ب املرك ��ز
الأول يف كل جمموع ��ة اىل جان ��ب �أف�ضل
�ست ��ة ف ��رق حت�ص ��ل عل ��ى املرك ��ز الث ��اين
يف املجموع ��ات الع�ش ��ر �ضم ��ن منطقت ��ي
الغ ��رب وال�شرق حيث ب ��ات من ال�ضروي
على امل ��درب ال�صربي اليك�سن ��در اليتي�ش
معاجل ��ة ال�ضعف الوا�ض ��ح لدى الأطراف
وال ُعم ��ق الدفاعي لدى العبي ��ه الذي عمل
عل ��ى ا�ستغالله نظرائهم م ��ن جنوم فريق
الدحي ��ل يف اخل ��روج بالنهاي ��ة بهدف�ي�ن
نظيف�ي�ن كان �أحدهم ��ا م ��ن خط� ��أ الالع ��ب
�سج ��ل اله ��دف الأول
ح�س ��ام كاظ ��م الذي ّ
مبرم ��ى حار� ��س املرم ��ى �أحم ��د با�س ��ل
فا�ض ��ل يف الدقيق ��ة ال�ساد�س ��ة والثالث�ي�ن
م ��ن ال�ش ��وط الأول حي ��ث مت ت�أ�شريه من
قبل فرهاد جميدي م ��درب فريق ا�ستقالل
طه ��ران الإي ��راين لك ��رة الق ��دم الختي ��ار
اال�سل ��وب التكتيك ��ي لني ��ل االنت�ص ��ار
الث ��اين على التوايل معتم ��د ًا على تواجد
العق ��ل املف ّكر فار�شي ��د �أ�سماعيلي وحممد
نادري ومهدي قائدي الذين مت اختيارهم
�ضم ��ن قائم ��ة الأف�ض ��ل خ�ل�ال مناف�س ��ات
اجلول ��ة الأوىل من مرحل ��ة الذهاب لدور
املجموعات.

المدافع عبد الزهرة يفقد جائزة �آذار في غربي �آ�سيا
 بغداد  /املدى
فق ��د مداف ��ع فريق النج ��ف لكرة الق ��دم حممد
عب ��د الزه ��رة جائ ��زة �أف�ضل الع ��ب يف منطقة
غربي �آ�سيا لكرة الق ��دم ل�شهر �آذار  2021بعد
حلوله يف املرك ��ز الثاين بن�سبة 40.95%من
جمم ��وع اال�ص ��وات الت ��ي �شارك ��ت يف
اال�ستفت ��اء اجلماه�ي�ري الذي �أقام ��ه االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم عل ��ى موقع ��ه ال ��ذي
�أختت ��م يف �ساع ��ة مت�أخ ��رة م ��ن م�س ��اء �أول
�أم� ��س الثالث ��اء بعد النج ��م ال�سع ��ودي يا�سر
ال�شهراين العب فريق الهالل لكرة القدم الذي
ج ��اء يف املركز الأول بن�سب ��ة  47.84%فيما
كان املرك ��ز الثالث م ��ن ن�صي ��ب م�صطفى �أبو
م�سام ��ح حار�س مرمى فري ��ق اجلليل الأردين
لكرة الق ��دم �أثر ح�صوله عل ��ى ن�سبة 3.53%
من اال�ص ��وات والربازيل ��ي رومارينيو دا�س
يلف ��ا مهاج ��م االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
رابع ًا بن�سبة .1.8%
ولع ��ب النجم حممد عبد الزه ��رة دور ًا م�ؤثر ًا
يف النتائ ��ج الرائعة التي حققها فريق النجف
لك ��رة الق ��دم حي ��ث جن ��ح يف ت�سجي ��ل �أربعة
�أهداف رائع ��ة يف مرمى الفرق الأخرى خالل
مم ��ا �ساع ��د فريق ��ه يف عدم
�شه ��ر �آذار ّ 2021
ت ��ذوّ ق طعم اخل�سارة يف �آخ ��ر ت�سع مباريات
جعلت ��ه يحت ��ل املرك ��ز الثاين يف
الرتتي ��ب خل ��ف فري ��ق
الق ��وة اجلوي ��ة لكرة

الق ��دم مت�ص� �دّر دوري الكرة املمت ��از باملو�سم
 2021-2020و�أ�صب ��ح عبد الزهرة من �أجنح
ال�صفق ��ات الت ��ي �أبرمه ��ا الرئي� ��س د.ر�ضوان
الكندي خالل ف�ت�رة االنتقاالت ال�صيفية قادم ًا
من فريق الزوراء لكرة القدم.
و�أختار االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم جلائزة
�أف�ض ��ل الع ��ب ل�شه ��ر �آذار  2021اىل جان ��ب
حممد عبد الزهرة كال من علي مبخوت مهاجم
فريق اجلزي ��رة الإماراتي وح�س ��ن الهيدو�س
قائ ��د فريق ال�سد القط ��ري ومهدي عبد اجلبار

جنم فري ��ق املنامة البحرين ��ي وحممد الواكد
الع ��ب فري ��ق ت�شري ��ن ال�سوري وثام ��ر �صيام
�صان ��ع �ألعاب فريق �شباب اخلليل الفل�سطيني
وع ��دي الدباغ الع ��ب فريق العرب ��ي الكويتي
وم�صطف ��ى اب ��و م�سامح حار� ��س مرمى فريق
اجللي ��ل الأردين ويا�س ��ر ال�شه ��راين �صان ��ع
�ألعاب فريق الهالل ال�سعودي ورومارينيو دا
�سيفا حمرتف فريق االحت ��اد ال�سعودي والبا
كودجو جنم فريق العني الإماراتي.

�إياد ال�صاحلي

احتاد الأثقال بال وزن!
هائم ��ون يف مواقع الريا�ضة بال ح�ساب ،وبع� ��ض ال�شرارات الدولية
ُت�شع ��ل احلرائق ،وتلتهم �آم ��ال الريا�ضيني روي ��د ًا  ..رويد ًا ،من دون
ق�صر ويُنهر ُه �أو
�أن ُتزعج دخاخينها مزاج الراعي الأول لي�ستاء من املُ ّ
يبتك ��ر ح ًال م ��ع نف�سه يف عُزلة َهمهَمت ِه حتت غط ��اء خوفه ،ال هذه وال
تلك ،عرفناه يتج ّنب املحارق ،فيما يظ ّل الريا�ضي يرتقب ال�سماء لع ّل
املطر ينهمر فوق جميع الر�ؤو�س برحمة وعدالة.
م ��ا يحدث يف الريا�ضة العراقية ي�ستح ��ق �أن يوثق ب�أمانة عن م�شاكل
و�أزم ��ات مل جتد حلول اخلت ��ام لتئدها يف حينه ،ب ��ل ي�ستمر ان�شغال
الريا�ضي�ي�ن به ��ا حت ��ى ين�سح ��ب ت�أثريها عل ��ى فعّالي ��ات وم�ؤمترات
وبط ��والت يدف ��ع الع ��راق ثمنه ��ا م ��ن �سمعته� ،أم ��ام �صم ��ت امل�س�ؤول
وجنوحه دائم ًا اىل االن ��زواء لتفادي ال�صدمات ال�شخ�صية �إذا ما ق ّرر
وم�سك ّ
ّ
ملف الأزمة والتحقيق فيها بهدف ا�ستقرار الريا�ضة.
التدخل
ِ
ً
من ��ذ �أربع ��ة ع�ش ��ر �شه ��را ،واحتاد رف ��ع الأثق ��ال ميار�س قت ��ل الوقت
بعل ��م وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،م ��ن
خالل امل�ض ��ي يف �إجراءات االعرتا�ض على ع ّين ��ات فح�ص ّ
املن�شطات
اخلا�صة بالرباعني الثالثة �صفاء را�شد و�سلوان جا�سم و�أحمد فاروق
عق ��ب م�شاركته ��م ببطولة فج ��ر الدولية يف �إيران �شب ��اط عام ،2020
وتلق ��ى االحتاد �إ�شع ��ار ًا ر�سمي ًا من نظريه الدويل بع ��د �شهرين ي�ؤ ّكد
وق ��وع الربّاع�ي�ن يف املحظور بعد ظهور م ��واد ممنوعة يف حتاليلهم
الأولي ��ة تخرق اللوائح اخلا�صة مبكافح ��ة املن�شطات ،ومع ذلك ي�ص ّر
االحت ��اد املحلي على عدم االعرتاف بها لي� ��س ته ّرب ًا من عقوبة واقعة
ال حُم ��ال ،بل ب�إنتظار ما ُت�سفر عنه متغ�ّي�ررّ ات احلراك االنتخابي على
م�ستوى االحتاد الدويل ربمّ ا مت ُّد له طوق النجاة!
م�ص ��در موث ��وق �أفاد لن ��ا ،ب� ��أن تواجد حمم ��د ح�سن جل ��ود مبن�صب
�أم�ي�ن �سر االحتاد الدويل منذ انتخابات بانك ��وك يوم االثنني التا�سع
والع�شري ��ن م ��ن �أي ��ار  2017التي نال خالله ��ا ثقة  88ع�ض ��و جمعية
عمومي ��ة من �أ�ص ��ل  147حتى يومنا هذا ،ي�سع ��ى اىل حتقيق هدفني،
الأول خدم ��ة الع ��راق ودعمه لوج�ستي� � ًا والرجل م�شه ��ود له مبواقف
وطني ��ة كث�ي�رة يف ه ��ذا اجلانب ،والث ��اين حماولت ِه جتدي ��د الثقة يف
االنتخاب ��ات الدولي ��ة ،وهنا الأمر لي�س �سه�ل ً�ا يف حالة �صدور عقوبة
دولية جتمّد ن�شاط االحتاد العراقي والربّاعني الثالثة ما يُح ّتم �إبعاده
ع ��ن الرت�شيح! ولهذا يحاول جلود متري ��ر مقرتح بتعديل عدد حاالت
خ ��رق لوائح ّ
املن�شط ��ات لتبلغ �أربع ولي�س ث�ل�اث ال�سيما توجد �سبعة
احت ��ادات يف اجلمعي ��ة العمومية مه� �دّدة بالعقوب ��ات ،يف وقت وبّخ
توما�س ب ��اخ رئي�س اللجنة الأوملبية الدولي ��ة نظريه االحتاد الدويل
لرف ��ع الأثقال بت�صريح �صحفي يوم اخلمي�س الثاين ع�شر من ت�شرين
الثاين  2020وهدّده باال�ستبعاد عن �أوملبياد باري�س عام  2024كونه
(يح ّق ��ق تقدّم ًا �ضئي ًال يف عملي ��ة الإ�صالح بعد مزاعم الف�ساد وتعاطي
املن�شطات) !
برغ ��م �أهمية جتديد الثقة بجلود ،كعراقي ميتلك التاريخ والكاريزما
لت�شري ��ف البلد يف قمة امل�س�ؤولية الدولي ��ة ،لكن بقاء االحتاد املحلي
ب�ل�ا وزن ب�ي�ن االحت ��ادات املُه ّم ��ة م ��ن ناحي ��ة حج ��م االن�شط ��ة مل ��دة
�سن ��ة و�شهري ��ن ،و�أمتناعه ع ��ن امل�شاركة يف بط ��والت خارجية دون
م�ب�ررات واقعية ،و�ضي ��اع زمن طويل على عدم ت�أهي ��ل فئات عمرية
يف امل�سابق ��ات املتنوّ ع ��ة� ،أم ��ر ال يقل �أهمي ��ة هو الآخ ��ر! وبرغم ذلك
املخ�ص�صة
ت�ستم ��ر وزارة ال�شباب والريا�ضة مبن ��ح االحتاد الأموال
ّ
م ��ن وزارة املالية دون �أن ُيبينّ وزيرها عدنان درجال ما م�صري جلنة
تق�ص ��ي احلقائق الت ��ي �أمر بها �سلف ��ه د�.أحمد ريا�ض ي ��وم اخلمي�س
ّ
ال�ساب ��ع من �أيار  2020والت ��ي �أكد مدير عام دائ ��رة الطب الريا�ضي
والع�ل�اج الطبيع ��ي يف وزارت ��ه د.حي ��در رحيم وهاب ع ��ن موا�صلة
التحقيق يف الق�ضية بالتن�سيق مع جلنة �إدارة النتائج التابعة لإقليم
غرب ��ي �آ�سيا ملكافحة املن�شطات؟! هل هناك م�صلحة ما ل�ضمان �صوت
االحت ��اد يف انتخابات اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية التي جرت بعد ذلك
يغمز بع�ض �أبناء
م ّرتني يف ت�شرين الثاين  2020و�آذار  2021مثلما ِ
اللعبة؟
ليخرج الوزير درجال ببيان ّ
يو�ضح �أ�سباب غلقه باب احلل �أمام بع�ض
�أبطال رفع االثقال الذين قدّموا له ملف خروق االحتاد يف ق�ضية قاعة
التدري ��ب الوحيدة التي �سُ ّلم ��ت مل�ستثمر من دون موافقات ر�سمية مع
وثائ ��ق مكتوبة ومرئي ��ة ،وكذلك عن �س ّر املماطل ��ة يف ملف املن�شطات
وع ��دم ت�شكيل هيئة م�ؤقتة تدي ��ر �ش�ؤون اللعبة حت ��ى ينجلي املوقف
ال ��دويل نحو الع ��راق؟ مل ��اذا مل ينظر فيه ��ا وي�ستدعي الط ��رف الآخر
(االحتاد) ليقف على املُع�ضلة ربمّ ا الأخري بريء ممّا يزعمون ،وكيف
يطلب منهم التوجّ ه اىل املحكمة كونه ال ميتلك �صالحية التدخل؟!
�أي ��ة ريا�ضة هذه ال يمُ ار�س واليها ا ُ
حلكم الر�شيد ويرتك نريان �صراع
�أبنائه ��ا تد ّم ��ر م�ساح ��ة ال�س�ل�ام والوئ ��ام واالح�ت�رام ب�ي�ن �صغريهم
وكبريهم �أمام نظرات حمايدة وم�شاعر بليدة؟!
م�صدر موثوق �أفاد لنا ،ب�أن تواجد
محمد ح�سن جلود بمن�صب �أمين �سر
االتحاد الدولي منذ انتخابات بانكوك
يوم االثنين التا�سع والع�شرين من �أيار
 2017التي نال خاللها ثقة  88ع�ضو
جمعية عمومية من �أ�صل  147حتى
يومنا هذا،

جنما ال�سماوة �سعد وخليل يقهران الطلبة العليل!
 بغداد  /املدى
حقق فريق ال�سماوة لكرة القدم مفاج�أة
مدوي ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد
بانتزاع ��ه ف ��وز ًا غالي� � ًا م ��ن
م�ضيف ��ه فري ��ق الطلب ��ة
لك ��رة الق ��دم بهدف�ي�ن
مقاب ��ل ه ��دف واح ��د
يف اللق ��اء ال ��ذي
ج ��رى بينهم ��ا على
ملع ��ب ال�شع ��ب
ال ��دويل �ضم ��ن
مناف�س ��ات اجلولة
الثامنة والع�شرين
م ��ن دوري الك ��رة
املمت ��از باملو�س ��م
احل ��ايل ال ��ذي
ي�ش ��ارك في ��ه 20

فريق ًا و�أدارها احلكم �سامل عامر.
ويُدي ��ن فريق ال�سماوة لكرة الق ��دم بهذا الفوز اىل
املهاج ��م عل ��ي �سعد ال ��ذي جن ��ح يف ت�سجيل هدف
التق ��دم الأول يف الدقيق ��ة الثالث ��ة والأربع�ي�ن من
ال�ش ��وط الأول ،وع ّززه زميله �صان ��ع الألعاب علي
ثان يف الدقيقة الثالثة وال�سبعني قبل
خلي ��ل ٍ
بهدف ٍ
�أن يتم ّك ��ن جن ��م الطلب ��ة �أم�ي�ر �صباح م ��ن تقلي�ص
النتيجة يف الدقيق ��ة الثامنة والثمانني من املباراة
الت ��ي انته ��ت مل�صلح ��ة ال�سم ��اوة بنتيج ��ة ()1-2
وك�شف ��ت معان ��اة الأنيق م ��ن علل ع� �دّة ال�سيما يف
خط الدفاع!

وبذلك تق� �دّم ال�سماوة خطوة واح ��دة لي�ستق ّر يف
املرك ��ز التا�سع ع�ش ��ر بر�صيد  23نقط ��ة جمعها من
 28مباراة لعبها جن ��ح يف االنت�صار يف  5وتعادل
يف  8و�أنه ��زم يف � 15أحرز العبوه  16هدف ًا مقابل
 43ك ��رة دخل ��ت �شباك ��ه ليتقدّم بف ��ارق نقطتني عن
فري ��ق احلدود �صاح ��ب املركز الع�شري ��ن والأخري
بعد خطفه نقطة ثمينة من م�ضيفه فريق الديوانية
لك ��رة الق ��دم يف املواجه ��ة الت ��ي �أنته ��ت بالتع ��ادل
الإيجاب ��ي ( )1-1عل ��ى ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف
حمافظة القاد�سية �ضمن مناف�سات اجلولة ذاتها.
وح ّقق امل ��درب �سمري كاظ ��م �أول انت�صار مع فريق

ال�سم ��اوة لك ��رة القدم ال ��ذي ت�س ّلم ��ه خلف� � ًا لزميله
امل ��درب ال�سابق �شاكر حممود الذي ق� �دّم ا�ستقالته
بع ��د الهزمي ��ة �أمام فري ��ق نفط مي�سان لك ��رة القدم
بنتيج ��ة (� )2-1ضم ��ن اجلولة الثالث ��ة والع�شرين
م ��ن املو�س ��م احل ��ايل ي ��وم التا�سع م ��ن �شه ��ر �آذار
املا�ضي حيث تع ��ادل الفريق حتت قيادته مع فريق
الك ��رخ ( )0-0ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر ،وتع ّر� ��ض اىل
اخل�س ��ارة عل ��ى �أر�ض ��ه (� )1-0أم ��ام �ضيف ��ه فريق
�أربي ��ل يوم احلادي والع�شرين من ال�شهر ذاته قبل
�أن يتع ّر� ��ض اىل خ�سارة ثقيلة �أم ��ام م�ضيفه فريق
ال�شرط ��ة ب�سباعي ��ة نظيف ��ة ي ��وم الثاين م ��ن �شهر
ني�سان اجلاري وي�سق ��ط يف فخ التعادل الإيجابي
م ��ع فري ��ق النف ��ط ( )1-1ي ��وم الثامن م ��ن ال�شهر
نف�سه ،فيما �سيخلد اىل الراحة يف اجلولة التا�سعة
والع�شري ��ن ب�سبب ت�أجي ��ل مباراته مع فريق القوة
اجلوية املت�صدّر ال ��ذي ي�شارك حالي ًا يف مناف�سات
ال ��دور الأول ملنطق ��ة الغرب ب ��دوري �أبط ��ال �آ�سيا
لكرة القدم .2021

ثقافة

العدد ( )4924ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (  )18ني�سان 2021

Email: info@almadapaper.net

ع��ل��م اج��ت��م��اع الثقافة

قناديل


ال���ج�������س���د وال���م���ط���ب���خ

لطفية الدليمي

مقامرون فاو�ستيون

ناجح املعموري

م ��ن هم المقام ��رون الفاو�ستيون ف ��ي ع�صرنا ؟ �إنه ��م – باخت�صار
– ّ
كل م ��ن يقاي� � ُ�ض م�ستقب ��ل الإن�ساني ��ة بحا�ضره ��ا ف ��ي �سي ��اق
ً
ُّ
متق�صد ًا
ا
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�
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هم
أو
�
،
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�ة
�
ي
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�رة
�
مغام
ّ
ع ��ن المع�ضالت الوجودية الخطيرة التي تواج ��ه الب�شرية ،وبهذا
الو�ص ��ف يك ��ون ه�ؤالء جميع ًا كم ��ن ( يبيع ك ّله ببع�ض ��ه ) كما تقول
�أمثولة في تراثنا الجميل .
لي�س ��ت التقنية الجديدة والالتغي ��رات العنيفة الم�صاحبة لها قوة
خارج ��ة عن ط ��وع الب�شر  ،كلن ��ا م�س�ؤولون عن قيادة ه ��ذه الثورة
التقني ��ة عبر الق ��رارات الت ��ي نتخذها يومي� � ًا باعتبارن ��ا مواطنين
وم�ستهلكي ��ن وم�ستثمرين ومطوّ ري تقني ��ات و�صانعي �سيا�سات ؛
لذا يتوجّ بُ علين ��ا �أن نتفهّم طبيعة القدرة التي باتت بحوزتنا و�أن
ن ��درك �أبعاده ��ا ،وفي ّ
كل الأح ��وال ،ولكي نحقق ه ��ذا الأمر  ،يجب
ً
�أن نط ��وّ ر ر�ؤية �شاملة ومُت�شار َك ��ة عالميا ب�ش�أن الكيفية التي ت�ؤثر
به ��ا التقنية ف ��ي حيواتنا وفي كيفي ��ة ت�شكيل بيئاتن ��ا الإقت�صادية
والإجتماعية والثقافية والب�شرية .
تمتلك الثورة ال�صناعية الرابعة القدرة على“ روْبتة robotize
" الإن�ساني ��ة وبالتال ��ي حرمانن ��ا من قلوبنا و�أرواحن ��ا ؛ لكنها في
الوق ��ت ذات ��ه يمك ��ن �أن تدف ��ع الإن�سانية �إل ��ى مرتقي ��ات جديدة من
الوعي الجمعي والأخالقي ال ��ذي يقو ُد �إلى ح�س م�شترك بالم�صير
الإن�ساني العام .
يعتم ��د م�ستقبلن ��ا عل ��ى اتخاذ خي ��ارات حكيمة ب�ش� ��أن التحدّيات
المجتمعي ��ة المف�صلي ��ة  :الطاقة  ،ال�صحة  ،الغ ��ذاء  ،الروبوتيات ،
البيئ ��ة  ،الف�ضاء  ،الذكاء اال�صطناعي  ،وما�سواها  .هذه الخيارات
تعتم ��د العل ��م بال�ض ��رورة ؛ غير � ّأن الق ��رارات الجوهري ��ة الينبغي
�أن يتخذه ��ا العلماء وحده ��م دون �سواهم ل ّأن تل ��ك القرارات تهمّنا
جميع� � ًا ويتوجّ ��بُ ف ��ي ّ
كل الأح ��وال �أن تك ��ون ح�صيل ��ة ناتجة عن
مناق�شات جمعية �شاملة وا�سعة النطاق  ،و�إلى �أن يتح ّقق هذا الأمر
عل ��ى �أر�ض الواق ��ع بفاعلية م�ؤثرة نحتاج جميع ًا تطوير " �شعور "
جمع ��ي تجاه الأفكار الأ�سا�سية في العل ��م ف� ً
ضال عن �إمتالك ب�صيرة
مد ّرب ��ة ت� ّؤهلن ��ا لتقيي ��م المخاطر والإحتم ��االت والم� ��آزق وبكيفية
مح�صنين  -بقدر مايمك ��ن  -من الوقوع في �شرك الخبراء
تجعلن ��ا ّ
التقنيين ذوي الأجن ��دات الخا�صة �أو ال�شعبويين الذين اليجيدون
�س ��وى تمجيد ال�شع ��ارات الكبيرة الخاوي ��ة �أو المنقادين الذيليين
لل�سيا�سيي ��ن الفا�سدي ��ن ّ ،
وكل م ��ن ينق ��ا ُد لم�شيئة فا�سد ه ��و فا�س ٌد
بال�ضرورة .
تن�ش� ��أ المو�ضوع ��ات الأكث ��ر تعقي ��د ًا ف ��ي عالمنا المعا�ص ��ر عندما
يك ��ون للبح ��ث العلمي ال ��ذي ينه�ض ب ��ه العلماء متر ّتب ��اتٌ تتجاوز
نط ��اق المختبرات وتخلق ت�أثي ��ر ًا ذا مفاعيل �إجتماعية واقت�صادية
و�أخالقياتي ��ة تخ� � ُّ�ص ّ
كل المواطنين والتتعلق بفئ ��ة محدّدة منهم ،
التح�سب
�أو عندم ��ا تك�شف تلك المتر ّتبات عن تهدي ��د خطير لم ينل
ّ
الم�س ّب ��ق المنا�س ��ب  ،والينبغي للعلم ��اء �أن يكونوا غي ��ر مكترثين
بثمار �أفكارهم التي هي �صنائعهم في نهاية الأمر  ،ويتوجّ بُ عليهم
�أن يحاول ��وا  -ماا�ستطاع ��وا لذل ��ك �سبي�ل ً�ا  -تعزي ��ز الإ�ستخدامات
ال�سلمي ��ة ل�صنائعهم ،وكذل ��ك ينبغي �أن يُبدوا مقاوم ��ة الت�ستكين ،
وبق ��در ماي�ستطيعون  ،ل � ّ
�كل التطبيقات الم�شبوهة �أو التي تنطوي
عل ��ى نتائج ته� �دّد الحياة الب�شري ��ة �أو الكوكب االر�ض ��ي  ،وهم في
�سعيه ��م هذا ينبغ ��ي �أن ي�سجّ لوا تحذيرهم ب�ش� ��أن ّ
كل تطبيق علمي
يحمل ُن ُذر التهديد للإن�سانية وعلى نحو يجعل ال�سيا�سيين يدركون
تلك المخاطر بطريقة اللب�س فيها ك ّلما كان هذا الأم ُر متاح ًا .
كلن ��ا نع ��رف �أن ال�سيا�سيي ��ن مقام ��رون فاو�ستي ��ون ب�صيغ ��ة �أو
ب�أخرى  :هم ّ
يف�ضل ��ون النتائج ال�سريعة التي يجتنون منها مك�سب ًا
ّ
على الجهود طويلة الأجل التي تتطلب ت�ضحيات بالمواقف الآنية،
وق ��د �أبان ��ت الجائح ��ة الكورونية � ّأن ه ��ذه البراغماتي ��ة ال�سيا�سية
القبيح ��ة التي لو ك ّنا ارت�ضيناه ��ا من قبل على م�ض�ض فلن نرت�ضي
الإبقاء عليها في قادمات الأيام .
لي� ��س مقبو ًال �أن تك ��ون حياتنا الب�شرية رهين ��ة مقامرة فاو�ستية
ل�سيا�سيين ج�شعين فا�سدين �أو علماء مغامرين نزقين .

هذه المقالة وا�ضحة و�صريحة عن
الج�سد  ،وعالقته مع المطبخ  ،ومثل
هذا العنوان �شاع ح�ضوره وات�سع
انت�شاره في الدرا�سات الثقافية
 ،وعرفته عديد من البحوث
والدرا�سات والكتب والمجالت .
وكنت �أنا �أول باحث عراقي ان�شغل
بهذا المو�ضوع منذ �سنوات وتحدثت
عن م�شروعي " ماذا كان ي�أكل
العراقيون القدماء " وحققت تقدماً
يعرفه الأ�صدقاء  ،لكني فوجئت
ب�صديقي د .قي�س كاظم الجنابي
با�صدار كتاب عن الطعام مع �إ�شارة
ذكية لم�شروعي  ،لكن ما انجزه د.
قي�س الجنابي تجميع مبا�شر و�سريع
عن و�سائل االت�صال  ،و�أ�صدرته دار
التنوير في بيروت .

كان تعطل ��ي عن ا�س ��تكمال كتابي الم�ش ��ار له هو تنوع
اهتمامات ��ي الثقافي ��ة المعروفة ومتابعة م�س� ��ؤوليتي
ف ��ي االتحاد العام للأدباء والكتاب  /في العراق  ،لكني
ا�س ��تعدت العمل والتفرغ لذلك  .وعاودت متابعة كثير
الم�صادر التي حر�صت على �شرائها من معار�ض الكتب
في الداخل والخارج والبد من الإ�شارة الى �أن �سفرتي
الأخي ��رة ال ��ى القاهرة قب ��ل الوباء اقتني ��ت كتاب ًا مهم ًا
للغاي ��ة " الج�س ��د بين الحداث ��ة وما بع ��د الحداثة " د.
�سامية قدري العداد المقدمة التي �س�أجعلها �أول �إ�شارة
لكتاب ��ي ال ��ذي �س�أذهب ال�ستكماله � ،أن ��ا ال �أخفي الجهد
الثقافي والمعرفي الذي تمكنت منه د� .سامية وغزارة
المعلوم ��ات المطلع ��ة عليه ��ا م ��ع كثي ��ر م ��ن الم�صادر

جان بوتريو
الثقاف ��ي والمعرف ��ي  ،و�س ��ط جماعة برمغه ��ام  ،ازداد
التن ��وع الثقاف ��ي وتعمق كثير ًا  ،بحي ��ث تبدَت عنا�صر
له ��ا وظيفة محددة من الطعام وهي التي لها ت�أثير على
الن ��وع  ،ومنها م ��ا كان جوهري ًا للرج ��ال و�أي�ضا كذلك
للمر�أة  ،لأن العولم ��ة انت�شرت في الإعالم  ...وتمظهر
العناي ��ة بالمر�أة وما تحتاجه ��ا من طعام  ،ت�ستجيب له
حاجاته ��ا الخا�ص ��ة بمرحلة ما  ،ف ��ي حياتها ومراحلها
المتنوعة وال ��ذي ت�ستدعيه المر�أة  ،ف ��ي لحظة ثقافية
معين ��ة وت�شكل م ��ن �أ�شكال الح ��وار الثقاف ��ي العالمي
الحدي ��ث  ،ه ��ذا ما قال ��ه الطاه ��ي الفرن�س ��ي الأول في
العال ��م " اليك�س �سوير " في القرن التا�سع ع�شر والتي
�أ�صبح ��ت الي ��وم حقيقة  ،وم ��ا يتناول ��ه الكائن يك�شف
عن اهتمام الإن�س ��ان وكذلك الجماعة التي ينتمي �إليها
ثقافي� � ًا " فه ��و ال يعل ��ن لن ��ا ع ��ن اذواقه ��م  ،وامتعتهم ،
وتطلعاته ��م او روتين حياتهم اليومية  ،ولكنه يخبرنا
�أي�ض� � ًا باح�سا�سه ��م بذواته ��م  ،ونوعه ��م االجتماعي ،
والى �أي عرف ينتمون وطبقتهم االجتماعية  ،وغيرها
م ��ن الأم ��ور فالطع ��ام يمك ��ن �أن يك�ش ��ف ع ��ن عديد من
الجوان ��ب ل�شخ� ��ص ما  ،ف ��ي جماعة اجتماعي ��ة �أو في
مجتمع م ��ا  .فكيف ي�أكل النا�س وماذا ي�أكلون  ،وكيف
ي�ضيف ��ون طعامه ��م  ،وكي ��ف يوزعون ��ه  .وم�شاعره ��م
المطبخية وكرههم التباع الحمية الغذائية � ،إن مراعاة
مث ��ل هذه المو�ضوع ��ات  ،يمكن �أن يلق ��ي ال�ضوء على
الجوان ��ب اال�سا�سية لكل �شع ��ب  /د� .سامية قدري  /ن
 .م //216 /

�����م ال����� ّرغ�����ب�����ة
ط���ل��ا�������س� ُ
ال�شاعر ال�سوري ق�صي عطية
وح،
الر ِ
ترك ُْت جمر ًة يف َمعابرِ ُّ
تت�ش َّهى ال َّل َه َب
الظن...
وحنين ًا تائه ًا يف ُملتقى ِّ
مت
ال�ص ِ
ُي�ساف ُر كاخلِ نجر يف َج�سدِ َّ
ترانيم ال َّده�شةِ
امل َُ�س َّجى �أما َم ِ
كن � َأنت ...يا �أنا
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�أك ��دت د� .سامية قدري ر�أي� � ًا �أخذته من ليفي �شتراو�س
ع ��ن مطبخ ح�ضارات ال�ش ��رق  .و�أتذكر ب�أنه �أكد وجود
خا�صي ��ة للجغرافي ��ة وتماث�ل�ات بينه ��ا  ،لكنه ��ا  ،ل ��كل
ح�ض ��ارة مهمة مطبخه ��ا الخا�ص المنف ��رد مع وجهات
ت�شابها مع ما يجاورها بحيث تبرز الح�ضارة المعنية
بعنا�صرها الثقافية  ،حيث تلع ��ب الطبيعة دور ًا بارز ًا
تتمظه ��ر �أطعمته تعريف ًا بها وتح ��وز على تعريف مهم
ويكفي الدن ��و �إليه التعرف عل ��ى ح�ضارته  ،وتتجاور
م ��ع معارفه ��ا وتقاليده ��ا وقيمها  ،التي تتح ��ول قريبة
للجماع ��ات القريب ��ة منه ��ا وال�سبب كما ذهب ��ت �إليه د.
�سامية ق ��دري الى �أن الجماعات تبتك ��ر ثقافات خا�صة
تغل ��ف الطعام بالمعان ��ي  ،ولكن معان ��ي العالم حينئذ
تح ��دث ت�أثي ��رات بعيدة الم ��دى على ما يفك ��ر فيه وما
يفعله ه� ��ؤالء النا�س  .من هنا تتبدَى ــ دائم ًا ــ الثقافات
والمعان ��ي في مقدمة اهتماماته ��م  ،مثل علم االجتماع
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ق ��ال ج ��ان بوتي ��رو  ،عال ��م الآ�شوريات المع ��روف في
ح ��وار �سريع ب�أن الع ��راق القديم م�شح ��ون بتراكمات
ثقافي ��ة ا�ستولدها ف ��ي طبيعته  ،و�ص ��ارت بع�ض ًا مهم ًا
من فعالياته وان�شطته ذات الفعالية القوية مع مطبخه
ال ��ذي لعب بو�ض ��وح في تر�سي ��خ ديانت ��ه المنعك�سة .
في معب ��ده  ،عب ��ر الم�شروبات والطع ��ام وحتى �آليات
ممار�س ��ة الجن�س المقد�س  .وهكذا ما تتطور الأن�شطة
والتقالي ��د وال�سحري ��ات  .وال�شعائ ��ر حت ��ى تت�سي� � َد ،
لتك ��ون معايي ��ر ديني ��ة ذات طاق ��ة تحفيزي ��ة يتداولها
المعبد  ،كمركز ديني وي�ضفي عليها  ،ما يمثل �ضرورة
ملحة الهتمامات الع�صر .
�إن عل ��م االجتم ��اع الثقاف ��ي ب�إمكان ��ه ا�ستخ ��دام كل ما
تو�صل �إلي ��ه  ،في درا�سة كيف يك ��ون الم�ستوى الكلي
 ،والعوام ��ل المادي ��ة الخا�صة بالغ ��ذاء � ،أن ت�ؤثر على
�إنت ��اج المزيد من العمليات  ،على الم�ستوى الجزئي "
رمزي ��ة " والأهم كيف يمكن �أن ت�ؤثر هذه الأخيرة على
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وح�ص ��ل اهتمام ا�ستثنائي بت�أثي ��ر جماعات برمنغهام
تمظهرت بكثير من الدرا�سات والبحوث  ،هذا ما جعل
علم االجتم ��اع الثقافي من الذهاب بجر�أة نحو الطعام
و�ض ��رورات �إ�شاعة م ��ا هو جديد في حي ��اة الجماعات
 ،وتجع ��ل من ��ه مرك ��ز ًا متمتع ًا ببع ��د ثقاف ��ي  ،ال يمكن
التقلي ��ل من ح�ض ��وره في الم ��دن وهكذا حت ��ى يهيمن
على الب�ل�اد بالكامل  ،وي�صير م ��ن ال�صعب التقليل من
وظائف ��ه وتبديها على الج�سد  ،لأن للطعام دور وا�ضح
اكد عليه علم االجتم ��اع حيث �صار الطعام مدونة على
الج�س ��د وخ�صو�ص� � ًا ج�سد الأنث ��ى �إنه معل ��م حيوي ،
وعن�ص ��ر هوياتي �ضمن مجال الممار�س ��ات الغذائية ،
�إن درا�س ��ة علم االجتم ��اع الثقافي للطع ��ام تمدنا بفهم
معق ��د للعديد من الجوانب االكث ��ر ح�سم ًا في ا�ستهالك
الطعام في الوقت الحا�ضر  /ن  .م� /ص//218
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�أبحاث الأغنية ال�شعبية في �شرقي �أوروبا
ثائر �صالح

�أن�شر هذا الأ�سبوع ترجمتي
لكتابة المو�سيقار المجري بيال
بارتوك ( )1945 – 1881عن
الأغنية والمو�سيقى ال�شعبية،
وهو �أحد �أبرز من جمع المو�سيقى
ال�شعبية .كان بارتوك يعي�ش
في الواليات المتحدة الأميركية
وقت كتابة هذه الوثيقة الهامة
في � ،1943أثناء الحرب العالمية
الثانية.

د .قي�س اجلنابي

الثقافية الجديدة .
وق ��د �أ�شارت د� .سامي ��ة الى �أهمية العالق ��ة الجوهرية
بي ��ن الج�س ��د والمطب ��خ  ،الت ��ي ل ��م تك ��ن ذات طاب ��ع
م ��ادي فقط بل تذه ��ب الى توفي ��ر الطع ��ام للتمكن من
�أج ��ل ال�ض ��رورات البيولوجي ��ة للج�س ��د  ،عل ��ى الرغم
من ح�ض ��ور العالق ��ة الرمزي ��ة ذات االهتم ��ام الثقافي
الملح ��وظ  ،والمع ��روف وال ��ذي �سي�ساهم عل ��ى �إنارة
حاج ��ات الأف ��راد والجماع ��ات وال�شع ��وب  ،الت ��ي لها
م�ساهم ��ة جوهري ��ة م ��ع الأج�س ��اد ومك ��ون الهوي ��ات
الوطني ��ة والقومية والذاتية من خ�ل�ال تنوع الأطعمة
التي ي�أكله ��ا الأفراد بعد ت�صنيعه ��ا  ،وقدمت د� .سامية
تو�صيف� � ًا مر ّك ��ز ًا لتحلي�ل�ات الثقاف ��ة الكا�شف ��ة للعالقة
بي ��ن الطع ��ام والج�س ��د والهوي ��ة  ،والهوي ��ة الثقافية
لجماع ��ة ثقافي ��ة بعينه ��ا � ،أو الهوي ��ة المبني ��ة عل ��ى
الن ��وع االجتماعي " رجل  ،ام ��ر�أة " او حتى الهويات
الثقافي ��ة الجدي ��دة الناجم ��ة ع ��ن العولم ��ة  :عولم ��ة
الطعام من ناحية وعولم ��ة الج�سد والهوية من ناحية
�أخ ��رى و�أ�ضاف ��ت د� .سامية الى العالقة بي ��ن الطعام ،
الأكل والثقاف ��ة " المحلية والعالمي ��ة " وما �أفرزت من
الظواه ��ر تحت ت�أثي ��ر عملية العولم ��ة  ،وما نجم عنها
م ��ن انت�ش ��ار ال�سل ��ع الغذائي ��ة العالمية  ،ال ��ى مختلف
المجتمعات والثقافات  ،وما جعل �أغذية يعنيها تنت�شر
ف ��ي مكان  ،محددة بالعالم وتتكر� ��س بح�ضور مهم في
العر�ض وات�ساع الطلب .
�إن اهتمام الدرا�سات الثقافية  ،منذ انبثاق هذا المجال

تمتلك الثورة ال�صناعية الرابعة القدرة
روبتة  " robotizeالإن�سانية وبالتالي
على“ ْ
حرماننا من قلوبنا و�أرواحنا ؛ لكنها في
الوقت ذاته يمكن �أن تدفع الإن�سانية
�إلى مرتقيات جديدة من الوعي الجمعي
والأخالقي الذي يقودُ �إلى ح�س م�شترك
بالم�صير الإن�ساني العام .
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"مل يك ��ن ازده ��ار �أبح ��اث الأغ ��اين ال�شعبي ��ة
وترع ��رع الف ��ن املو�سيق ��ي الراق ��ي الناب ��ع من
الأغني ��ة ال�شعبي ��ة يف املج ��ر بال ��ذات حم� ��ض
م�صادف ��ة ،فاملج ��ر تتو�س ��ط �شرق ��ي �أوروب ��ا
جغرافي� � ًا ،وكان ��ت املجر قب ��ل احل ��رب العاملية
الأوىل �ص ��ورة م�صغ ��رة حقيقة لتن ��وع �شعوب
�أوربا بف�ضل تعدد القوميات التي تقطنها ،وقاد
هذا التن ��وع يف الأقوام واالحت ��كاك املتوا�صل
بينه ��ا �إىل تك ��ون �أ�شكال خمتلف ��ة ومتعددة من
املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة؛ وه ��ذا هو تف�س�ي�ر �سبب
ذل ��ك الغن ��ى املده� ��ش للمو�سيق ��ى ال�شعبية يف
�ش ��رق �أوروبا ب�أ�ش ��كال الأغني ��ة ال�شعبية ويف
املح�صل ��ة النهائي ��ة بالأغاين ال�شعبي ��ة ،ولي�س
م ��ن العجيب �أن يهتم مو�سيقي ��و املجر  -املركز
الذي تتقاطع فيه الطرق  -بهذا الكنز املو�سيقي
املذه ��ل له ��ذه الدرج ��ة .و�أثم ��ر ه ��ذا االهتم ��ام
ثمرت�ي�ن :الأوىل ه ��ي ظهور البح ��ث والو�صف
والت�صني ��ف واملقارنة العلمي ��ة لأمناط الأغاين
ال�شعبي ��ة يف �شرقي �أوروبا ،وق ��اد ذلك البحث
يف خامت ��ة املط ��اف اىل خل ��ق عل ��م جدي ��د ه ��و

"عل ��م �أبح ��اث الأغنية ال�شعبية املق ��ارن" (على
منط "عل ��م اللغات املق ��ارن") .والنتيجة املهمة
الثاني ��ة والت ��ي يج ��ب ف�صلها ع ��ن الأوىل ،هي
�ر
ظه ��ور املو�سيق ��ى املجري ��ة احلقيقي ��ة بت�أث�ي ٍ
من امل ��ادة املو�سيقي ��ة ال�شعبية الت ��ي ال مياثلها
�ش ��يء �آخ ��ر� ،إن انبع ��اث الف ��ن املو�سيق ��ي على
ترب ��ة كن � ٍ�ز م ��ن املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة ،مل يعرف
�سابق� � ًا ومل ي�ستهلك بعد وال ��ذي يتمتع بحيوية
كاملة؛ �أ�صب ��ح يف املجر نظرة وفل�سفة جديدة.
�إن الأوروبي�ي�ن الغربي�ي�ن بعيدون ع ��ن الواقع
عندم ��ا يق�ص ��رون هذه النظ ��رة اجلدي ��دة على
ت�سمية تيار فولكلوري يف املو�سيقى ،مع �شيء
من االحتق ��ار ،لأن الأمر ال يتعلق بتطعيم املادة
املو�سيقية بقطع "فولكلورية" ،بل هو �أكرث من
ذل ��ك بكثري :انبعاث روح مو�سيقية جديدة على
�أ�سا�س قوى مو�سيقية نبعت من الأر�ض.
كذل ��ك يخطئ الذي ��ن يعتقدون ب� ��أن درا�سة هذه
القوى النابعة من الأر�ض� ،أو ما يعرب عنه بلغة
مفهومة :جم ��ع الأغاين ال�شعبية ،هو عمل بالغ
ال�صعوبة ويتطلب حتمل احلرمان والت�ضحية،
وح�سبما يتعلق الأمر بي �شخ�صي ًا ،فال ي�سعني
�إال �أن �أق ��ول ب� ��أن تلك الفرتة الت ��ي ق�ضيتها يف
مثل ذلك العمل كانت �أجمل فرتات حياتي ،ولن

�أبدله ��ا ب� ��أي �شيء �آخ ��ر .كانت الأجم ��ل ،ب�أنبل
مع ��اين هذه الكلم ��ة ،لأين �أ�صبحت �شاهدا على
ذلك البناء الذي هو انعكا�س فني اليزال موحد ًا
لت�شكيلة اجتماعية �أخذت باالختفاء التدريجي،
جمي ��ل ل�ل��أذن ،جمي ��ل للع�ي�ن .ولرمب ��ا ال ميكن
ت�صور ذلك هنا يف الغرب ،ت�صور مناطق ًا هناك
يف �أوروب ��ا ال يرى فيها املرء �أدوات اال�ستعمال
اليومية �إ ّال وهي ت�صنع يف البيت ،من املالب�س
حتى �أدوات الور�شة ،حيث ال جتد ملـلوم ًا ُ�صنِع
يف املعام ��ل ،حيث �شكل وطبيع ��ة هذه الأدوات
تختلف م ��ن منطقة و�أخرى ،ويف �أحيان كثرية
من قرية اىل �أخرى ،وبقدر ما تتمتع الأذن بهذا
التنوع املميز للأحلان ،تتمتع العني بقدر مماثل
م ��ن التنوع� .أنه ��ا متعة ال تن�س ��ى� ،إنها ذكريات
م�ؤمل ��ة لأننا نعلم ب� ��أن حال القري ��ة هذا حمكو ٌم
عليه بالدمار ،و�إذا ما تدمر يوم ًا ،ف�أنه لن يُبعث
م ��رة ثانية ولن يحل حمله �ش ��يء م�شابه .يبقى
بع ��د اندثاره ف ��راغ كبري :ف ��راغ ال ي�صلح لغري
جتميع نفايات الثقافة والثقافة املزيفة للمدينة.
�أنه ��ا حياة الفالحني� ،أ�سمح ��وا يل التعبري عما
مل�ست ��ه من عالق ��ة الفالحني الذي ��ن ينتمون اىل
قوميات خمتلف ��ة بع�ضها ببع� ��ض .الآن ،عندما
تقت ��ل ه ��ذه ال�شع ��وب بع�ضه ��ا الآخ ��ر لتنفي ��ذ

الأوام ��ر العليا ،عندم ��ا يبدو للعامل كم ��ا لو �أن
ال�شع ��وب هن ��اك حت ��اول خن ��ق بع�ضه ��ا الآخر
مبلعقة ماء  -وهذا ما ن�سمعه منذ عقود  -لرمبا
كان من املنا�سب الإ�ش ��ارة اىل انعدام الكراهية
عن ��د الفالح�ي�ن جت ��اه الأق ��وام الأُخ ��رى ،ومل
توج ��د مثل ه ��ذه الكراهية يف ال�ساب ��ق �أي�ض ًا.
�أنه ��م يعي�شون بع�ضه ��م مع بع�ض ب�س�ل�ام ،ك ٌل
يتكلم بل�سان ��ه وميار�س عادات ��ه وتقاليده ،وال
ي�ستغ ��رب �أن ق ��ام ج ��اره ال ��ذي يتكل ��م بل�س ��ان
�آخ ��ر بنف�س ال�شيء .والدليل عل ��ى ما �أقول هو

ما حتفظ ��ه مر�آة روح ال�شع ��ب� ،أعني ن�صو�ص
الأغ ��اين ال�شعبي ��ة ذاته ��ا .فال جند فيه ��ا �أفكار ًا
تعادي الأق ��وام الأجنبية .ولرمبا وجدنا �أبيات ًا
ت�سخ ��ر م ��ن الأجنبي ،لكنه ��ا ال تعن ��ي �أكرث من
ن�صو�ص تلك الأغاين ال�شعبية التي ي�سخر فيها
ق�سه �أو نواق�صه هو
�شعب قرية ما من نواق�ص ِّ
�إن ال�س�ل�ام ي�س ��ود ب�ي�ن الفالح�ي�ن ،والكراهية
املوجه ��ة اىل الأع ��راق الأخ ��رى ال يثريها غري
احلاكمني".
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�أم�س واليوم وغد ًا ...من الفقر المدقع �إلى النجومية ال�ساطعة
قراءة :عالء املفرجي

باقتبا�س عنوان واحد من �أهم افالمها (�أم�س،
اليوم ،غداً) ،تكتب �صوفيا لورين مذكراتها
بعنوان حياتي �أم�س اليوم وغداً ال�صادر عن
دار المدى بترجمة د .علي عبد الأمير
�صالح.
الفيلم المذكور هو فيلم كوميدي �أنتج عام
� ،1963أ�سهمت فيه مجموعة من النجوم
هم الأقرب الى �صوفيا لورين فيتوريو دي
�سيكا في الإخراج ومار�سيللو ما�سترياني في
التمثيل و�ألبيرتو مورافيا كاتب ًا وهو ال�صديق
ال�شخ�صي للورين

ولعل اختيار ه ��ذا العنوان جاء الن�سجامه
م ��ع م ��ا دوّ نت ��ه ف ��ي مذكراته ��ا ا�ستعرا�ض ًا
ل�سي ��رة حياتها من الطفول ��ة المُعدمة حتى
النجومية ال�ساطعة ،و�أي�ض ًا ال�ستعادة تلك
الأيام الزاخرة في ن�شاطها ال�سينمائي.
ف ��ي مذكراته ��ا  ،ت ��روي الممثل ��ة الحائ ��زة
على جائزة الأو�سكار �صوفيا لورين ق�صة
حياتها المذهلة م ��ن �صراعات طفولتها في
نابول ��ي التي مزقته ��ا الحرب �إل ��ى حياتها
ك�أ�سط ��ورة �شا�ش ��ة و�أيقون ��ة للأناق ��ة و�أم
مخل�صة.
ف ��ي م�سيرتها التمثيلية الت ��ي امتدت لأكثر
م ��ن �ستة عق ��ود  ،ا�شته ��رت �صوفيا لورين
بجماله ��ا المذه ��ل و�أدواره ��ا الدرامي ��ة
م ��ع النج ��وم الم�شهوري ��ن  :كاري غرانت
وفران ��ك �سينات ��را ومارل ��ون بران ��دو
وغريغ ��وري بي ��ك وج ��اك ليم ��ون وب ��ول
نيوم ��ان ،كانت نجم ��ة ال�سينم ��ا الإيطالية
المت�ألقة و�أول فنانة تفوز بجائزة �أو�سكار
ع ��ن �أداء بلغة �أجنبي ��ة  ،وبعد ذلك وا�صلت
م�سيرته ��ا المهني ��ة المتنوع ��ة والحيوي ��ة
الت ��ي نقلته ��ا م ��ن هولي ��وود �إل ��ى باري�س
�إل ��ى �إيطالي ��ا  -والع ��ودة �إل ��ى هولي ��وود،
ف ��ي الأم�س واليوم والغ ��د  ،ت�شارك لورين
ذكري ��ات حيّة عن العمل والح ��ب والأ�سرة
ب�صراحة الفوز.
ُول ��دت لوري ��ن ع ��ام  1934وترعرع ��ت في
الحرب العالمية الثانية ب�إيطاليا  ،و�سبقتها
�سن ��وات من الفقر والم�ش ّقة  ،عندما عا�شت
في من ��زل �أجدادها مع والدته ��ا و�شقيقتها
 ،وعان ��ت م ��ن المجاع ��ة ،ولكنه ��ا ازدهرت

م ��ن فت ��اة نحيف ��ة الم�س ��واك �إل ��ى ام ��ر�أة
جميل ��ة على ما يبدو بي ��ن ع�شية و�ضحاها
 ،وب ��د�أت بالفوز في م�سابق ��ة ملكة الجمال
وكي ��ف �أ�شعل فيلمه ��ا الأول في هوليوود ،
والذي ن�ش�أ عنه ق�صة حب رفيعة الم�ستوى
م ��ع كاري غران ��ت  ،الت ��ي كان ��ت تتناف� ��س
مع معلمه ��ا و�صديقه ��ا ومنتجه ��ا المتكرر
وع�شيقه ��ا كارل ��و بونتي لي�صب ��ح زوجها،
تك�شف لوري ��ن �أي�ض ًا عن رغبته ��ا الطويلة
ف ��ي �أن ت�صب ��ح �أم� � ًا  ،وخيب ��ات الأمل التي
عان ��ت منه ��ا  ،والف ��رح المطل ��ق ب�إنج ��اب
ولدين  ،و�سعادتها ك�أم وجدة.
وم ��ن الأوق ��ات الع�صيب ��ة �إل ��ى �أوق ��ات
االنت�ص ��ار  ،تر�س ��م ه ��ذه ال�سي ��رة الذاتي ��ة
المتلألئ ��ة �صورة متع ��ددة الأبع ��اد للمر�أة

�ص��دور كت��اب دي��وان المثاني الج��زء الثاني
بتحقيق د .جا�سم العبودي
د .يا�سر عبد احل�سني

ولد ال�شاعر الأديب والقا�ضي محمد
بن يحيى بن عبد القادر بن بكير بن
محم ��د ب ��ن ال�شيخ عل ��وان الحموي
الهيت ��ي ب ��ن عطي ��ة ب ��ن ح�سي ��ن بن
محمد الحدادي الح�سيني ال�شافعي
ال�شاذلي ،في محل ��ة ال�شيخ �صندل،
ف ��ي الك ��رخ ببغ ��داد ،عل ��ى الأرج ��ح
�سن ��ة  1898م" .وق ��د ا�شته ��ر
بـالها�شم ��ي ن�سب ��ة �إلى بن ��ي ها�شم،
لأنه ح�سيني".
كان يكت ��ب المق ��االت الأدبي ��ة
والت�أريخي ��ة وين�شره ��ا ف ��ي:
(المقتط ��ف ،واله�ل�ال ،والمقط ��م).
وعن ��د ت�أ�سي� ��س الحك ��م الفي�صل ��ي
في دي ��ار ال�شام ع ��ام � ،1920أبرقت
الحكوم ��ة ل�شاعرنا بوجوب المثول
�إل ��ى دم�ش ��ق ،و�ساف ��ر �إل ��ى دم�شق،
وفيه ��ا قام ��ت الحكومة بطب ��ع �أول
ديوان له ،وهو "عب ��رات الغريب"،
�سنة  1919م.
وبعد �إ�سقاط الحكم الفي�صلي (يوم
 28تم ��وز  ،)1920نفي �شاعرنا �إلى
جزي ��رة (�أرواد) لم ��دة  100ي ��وم.
وبعدها �أفرج عنه ،وعاد �إلى بغداد،
على الأرج ��ح نهاية ت�شري ��ن الثاني
عام  1920م.
ودخل (مدر�سة الحقوق)-1921( ،
 1925م) ،وتخ ��رج بدرج ��ة امتياز،
بعد �أن نال �شهادة الحقوق منها.
ث ��م عم ��ل ف ��ي وزارة الدف ��اع لم ��دة
�سنتين ،ثم انتق ��ل منها �إلى (البالط
الفي�صل ��ي) ،ول ��م تط ��ل م ��دة
ا�شتغاله فيه ،ثم ا�شتغل �شاعرنا
بالمحاماة لك ��ي يحظى بحرية
العمل ،ثم عمل بمن�صب "كاتب
�أول" ،في � 26آي ��ار  ،1927في
حاكمية الحلة .وهكذا فقد خدم
ف ��ي الق�ضاء �أكثر من ثلث قرن،
وتنقل بحكم من�صبه في معظم
�أنحاء الع ��راق ،حتى انتهى به
المطاف �إل ��ى رئا�سة المجل�س
ال�شرع ��ي ال�سن ��ي ف ��ي بغداد،
ثم انت ��دب حاكم ًا ف ��ي محكمة
تميي ��ز الع ��راق ،وبق ��ى فيه ��ا
حت ��ى �أحي ��ل عل ��ى التقاعد في
 1961/6/18م ،بمقت�ض ��ى
المر�س ��وم الجمهوري المرقم
ب� �ـ ( )294والم�ؤرخ في محرم
1381هـ 18 /حزيران 1961
م وق ��د �أ�صيب �شاعرنا محمد

الها�شم ��ي ب ��داء ع�ض ��ال ق ��د �ألزم ��ه
داره من ��ذ �سن ��ة  ،1967حتى وافاه
الأج ��ل في بغداد ،ظهر يوم الجمعة،
 1973/11/9م ،ودف ��ن ف ��ي مقبرة
ال�شي ��خ معروف الكرخ ��ي ،في كرخ
بغداد.
ولع ��ل خي ��ر �شه ��ادة بح ��ق كتاب ��ه
(المثان ��ي ،الج ��زء الأول) ه ��و م ��ا
كتبه العالمان الجليالن محمد بهجة
الأثري ،والدكت ��ور م�صطفى جواد،
ف ��ي مقدمة كتاب ��ه (المثاني) ،الجزء
الأول ،بغ ��داد ،مطبعة الإيمان� ،سنة
 ،1962 /1382حيث جاء فيها:
"و�شع ��ره م ��ن مفاخ ��ر ال�شع ��ر
العرب ��ي ف ��ي الع ��راق ،فف ��ي دي ��وان
المثاني مثال �ضمن كل بيتين غر�ضا
م�ستق�ل�ا ،وق ��د نح ��ا في ذل ��ك منحى
المعري حينا ،ومنحى الخيام حينا
�آخ ��ر ،من حي ��ث النق ��د االجتماعي،
ولكنه ينفرد عنهما بطابعه الخا�ص،
وتفكيره الع�صري ،مع غلبة الإيمان
علي ��ه ،وتغليب ��ه النظ ��رة الأخالقية
والإ�صالحية.
وقد تناول في ه ��ذا الديوان الحياة
الإجتماعي ��ة ،والحي ��اة العقلي ��ة،
وال�سيا�سي ��ة م ��ن �أطرافه ��ا ،وتغلغل
في الطبائع ،والأخ�ل�اق ،والغرائز،
فو�ص ��ف ونق ��د و�سخ ��ر وافت ��ن م ��ا
�ش ��اء ،وتهي� ��أ له ،ف ��ي هذا الب ��اب ما
ل ��م يتهي�أ ل�شاع ��ر من قب ��ل ،غير �أبي
العالء المع ��ري ،و�أنه �ٱلتز َم في هذه
المثان ��ي م ��ا �ٱلت ��زم �أب ��و الع�ل�اء من
ل ��زوم ما ال يل ��زم ،في القافي ��ة فك�أنه
�أراد بذلك �أن يكون معريا �آخر".
والج ��زء الثان ��ي م ��ن (المثاني) هو
نف� ��س نمط الج ��زء الأول ،وقد طبع

عل ��ى نفق ��ة المحق ��ق بع ��د �أن تخلى
ال�شخ�ص الذي تكفل بطبعه ،حفاظا
عل ��ى ه ��ذا الأرث الثقاف ��ي العراق ��ي
والإن�ساني من ال�ضي ��اع والإندثار.
وق ��د طب ��ع ف ��ي مطبع ��ة الفا�ض ��ل
ببغداد ،نهاي ��ة كانون الأول ،2020
ويق ��ع الكت ��اب ف ��ي � 420صفح ��ة،
والمحق ��ق الذي ا�ستم ��ر في تحقيقه
لأكث ��ر م ��ن �سنتي ��ن ،بمع ��دل ثم ��ان
�ساعات يوميا ،هو الأ�ستاذ ال�صديق
الدكتور جا�سم عبد مزعل العبودي،
الذي ول ��د على ال�ضفة ال�شرقية على
�ست ��ة �أمت ��ار م ��ن نه ��ر الف ��رات ،في
ق�ض ��اء الم�شخ ��اب؛ الواق ��ع جنوب
النجف بحوالي  32كم ،وعن بغداد
بحوالي  192ك ��م جنوبها؛ المدينة
ال�سومري ��ة ،ذات الك ��رم والخل ��ق
الرفي ��ع ،مدين ��ة �أهلها �إم ��ا �شاعر �أو
محب لل�شعر والثقافة ،مدينة العنبر
وه ��و �أ�شهر و�أطيب رز ف ��ي العالم ،
�أكمل درا�سته ��ا الثانوية في ثانوية
الع ��زة فيها ،وفي ع ��ام  1967هاجر
�إل ��ى بغداد ،حي ��ث قطن ف ��ي ال�ضفة
الغربي ��ة م ��ن مدين ��ة الكاظمية على
بع ��د  150م من دجلة الخير ،و 50م
من �ضريح الكاظمين.
ح�صل على دبلوم بامتياز تعليم من
معهد الملعلمي ��ن للتربية الأ�سا�سية
في �أبي غري ��ب ( )1969-1967في
بغ ��داد ،وكان ترتيب ��ه ال�ساد�س ،لذا
عين ف ��ي  1970-3-11معلم ًا �ضمن
االثني ع�شر فق ��ط من معهده ،وكان
ن�صيبه ف ��ي بغداد ،ولك ��ن زمي ًال له،
بوا�سط ��ة �أخ ��ذ مكان ��ه ،و�أر�سل هو
�إلى الكوت.
�سج ��ن م ��ن � 1972-10-2إلى -28
 ،1972-12وو�ص ��ل
بحج ��ة
للإع ��دام
معار�ض ��ة النظ ��ام ،ث ��م
منع من ال�سفر �إلى -20
 ،1980-5ح�ص ��ل على
بكلوريو� ��س م ��ن كلي ��ة
الأداب ()1977-1973
بدرجة جيدا .انتقل �إلى
التعليم الثانوي ودر�س
ف ��ي �إعدادي ��ة الكاظمي ��ة
للبني ��ن� ،أكم ��ل الخدم ��ة
الع�سكري ��ة مت�أخ ��را
لم ��دة �سنتي ��ن وثالث ��ة
�أي ��ام (،)1979-1977
كان ��ت يكت ��ب مق ��االت
�إجتماعي ��ة تربوي ��ة ف ��ي
مجل ��ة (الأجي ��ال) الت ��ي
ت�صدرها نقابة المعلمين
في بغداد.

و�صل �إلى مدريد في 1982-10-22

مع عائلته ،فح�صل على بكلوريو�س
�أخرى في على فق ��ه اللغات ال�سامية
من جامعة مدري ��د (كوملبوتن�سى)،
حت ��ى تك ��ون �شهادت ��ه نف� ��س درج ��ة
ال�شه ��ادات الأوربي ��ة .ورغ ��م قط ��ع
منحت ��ه م ��ن قب ��ل وزارة التربي ��ة
بن ��اء على تقاري ��ر البعثيي ��ن � ،أكمل
درا�ست ��ه ،وح�صل عل ��ى الماج�ستير
والدكت ��وراه في فق ��ه اللغات اللغات
م ��ن نف� ��س الجامعة ،ع ��ام -11-12
 1990الت ��ي قامت بطب ��ع �أطروحته
على نفقتها.
منحت ��ه وزراة التربي ��ة الأ�سباني ��ة
ال�شه ��ادات التالية ل�سيرت ��ه العلمية
وم�ؤلفات ��ه وه ��ي� :أ�ست ��اذ دكت ��ور،
�أ�ست ��اذ م�ساع ��د دكت ��ور ،و�أ�ست ��اذ
محا�ض ��ر دكتور ،وربما هو العراقي
الوحي ��د ال ��ذي يح�ص ��ل عل ��ى ه ��ذه
ال�شهادات.
هو مع ��روف على ال�صعيد الأ�سباني
والأوروب ��ي علمي� � ًا ،ل ��ه م�ؤلف ��ات
كثيرة بالعربي ��ة والأ�سبانية ،ومنها
(م�سال ��ك الأندل� ��س لالدري�س ��ي ف ��ي
الق ��رن الثان ��ي ع�ش ��ر) ال ��ذي طبع ��ه
المجل� ��س الأعلى للبح ��وث العلمية،
وه ��و �أعل ��ى م�ؤ�س�س ��ة علمي ��ة ف ��ي
�أ�سباني ��ا ،وج ��ل كتاباته ��ا ح ��ول
الأندل�س ،ولم ين�س العراق فقد �أفرد
له كتاب (حب ووطن)،الذي يتناول
�أ�شهر الكفاءات الأدبية العراقية.
كتاب المثاني يت�ضمن
�أ -مقدمة ديوان المثاني (ج :)2
 1ن�سب ��ه  2-درا�ست ��ه  3-حيات ��هالعملي ��ة والعلمي ��ة  4-ن�شاط ��ه
ال�سيا�س ��ي  5-المعه ��د العلم ��ي
وال�شاع ��ر  6-ن�شاط ��ه ال�صحف ��ي
 7م�ؤلفات ��ه المطبوع ��ة � 8-آث ��ارهالمخطوط ��ة  9-نماذج م ��ن عالقات
ال�شاع ��ر  10-بداي ��ات �شع ��ره 11-
وفاته.
ب  -تحقيق دي ��وان المثاني ،الجزء
الثاني:
 1ن�شر الدي ��وان  2-ن�سخ الديوان 3تحقي ��ق الدي ��وان  4-تقري ��ظالدي ��وان � 5-أ�سلوب ��ه � 6-شه ��ادة
�شاهد عي ��ان  7-الأغرا�ض ال�شعرية
 8بغ ��داد والع ��راق ف ��ي �شع ��رالها�شم ��ي  9-فل�سطي ��ن و�إ�سرائي ��ل
 10الوح ��دة الم�صري ��ة ال�سوري ��ة 11موقف ��ه م ��ن المعممي ��ن 12-ال�شيوعي ��ة والبل�شفية  13-الجي�ش
العراقي  14-حزب البعث والحر�س
القوم ��ي  15-الم ��ر�أة والغ ��زل
والحب.

خل ��ف الم�شاهير  ،وتب ��د�أ كل ف�صل بحرف
�أو �ص ��ورة �أو �ش ��يء يثي ��ر ذكرياته ��ا. .
بكلم ��ات لوري ��ن الخا�صة  ،ه ��ذه مجموعة
من "الذكري ��ات غير المن�شورة  ،الحكايات
الغريب ��ة  ،الأ�س ��رار ال�صغي ��رة الت ��ي يت ��م
�سردها  ،وكلها تنبع من �صندوق تم العثور
عليه بال�صدفة  ،كنز ثمين مليء بالعواطف
والتجارب والمغامرات ".يتحدث �صوتها
الحكيم وال�صريح من ال�صفحات بتفا�صيل
جذاب ��ة وروح دعابة حادة ،الأم�س واليوم
والغ ��د �أنيق ��ة ومُبهج ��ة وال تن�س ��ى مث ��ل
�صوفيا لورين نف�سها.
�أن ��ا في ه ��ذه المذكرات  ،حيث ت ��م الإعالن
ع ��ن" :وجهه ��ا ق�صي ��ر ج ��د ًا  ،وفمه ��ا كبير
ج ��د ًا  ،و�أنفها طويل ج ��د ًا ".بالإ�ضافة �إلى

كونه ��ا موهوبة (فازت بجائ ��زة الأو�سكار
ع ��ن فيل ��م  Two Womenلع ��ام – 1960
لأول م ��رة لممثل بلغة �أجنبي ��ة)  ،وا�صلت
لورين الإ�شادة كواحدة من �أعظم جميالت
ال�سينم ��ا �إلى جانب �أمث ��ال مارلين مونرو
و�إليزابي ��ث تايل ��ور و�أف ��ا غاردن ��ر ،كان ��ت
لورين �أي�ض ًا نجمة في وقت كان الغمو�ض
ي�سيطر عليه� . .إذن  ،من نواح كثيرة  ،هذه
مذكرات هوليوود قديمة وحقيقية  ،بعيدة
كل البع ��د عن م�شه ��د ال�شهرة ال ��ذي ّ
يحطم
ويُنتزع اليوم بقدر الإمكان.
ن�ش� ��أت لوري ��ن في فق ��ر مدقع ف ��ي نابولي
 ،و�سمي ��ت "م�س ��واك" ب�سب ��ب �ساقيه ��ا
النحيفتي ��ن  ،وكان لها �أج ��داد ت�سمي ماما
وباب ��ا  ،وه ��و �أب غائ ��ب  ،و�أم �شاب ��ة غي ��ر

متزوج ��ة تدع ��ى مامين ��ا ("الأم ال�صغي ��رة
") ،هرب ��ت من هذه البداي ��ة الم�ش�ؤومة ،
وجدت نف�سها تلعب دور البطولة في �أفالم
معاك�سة لأمث ��ال مار�سيل ��و ما�ستروياني ،
من �إخراج عظماء مثل فيتوريو دي �سيكا.
انخرطت لوري ��ن �أي�ض ًا في العمل مع منتج
الفيلم كارلو بونتي  ،الذي واجهت �صعوبة
ف ��ي ال ��زواج من ��ه � -أو ًال لأن ��ه كان لدي ��ه
زوج ��ة بالفعل  ،ثم ب�سب ��ب رف�ض الكني�سة
الكاثوليكي ��ة ،امت ��دت عالقته ��م عل ��ى مدى
خم�سة عق ��ود  ،و�أنجبت ولدين  ،والأحفاد
الذين كر�ستهم لورين في الكتاب.
كان لزواج لورين المبكر ت�أثير في الو�سط
الهولي ��ودي لق ��د رف�ض ��ت مارل ��ون براندو
 ،تارك ��ة �إي ��اه "ينكم� ��ش مث ��ل البال ��ون" ،
ال�ش ��يء الوحي ��د ال�ساخ ��ن والثقي ��ل الذي
تح�ص ��ل عليه م ��ن ريت�ش ��ارد بيرت ��ون هو
عندما كان يتنقل م ��ن �إليزابيث تايلور في
ر�سال ��ة �إل ��ى لورين "مثل ه ��ذا الحب الذي
تحول �إل ��ى �شفقة "  ،وهن ��اك عالقة غريبة
وغي ��ر مكتملة تمام ًا م ��ع كاري غرانت دون
الإ�شارة �إلى حقيق ��ة �أنه تم الك�شف عن �أنه
ثنائي الجن�س منذ ذلك الحين.
في مقطع من المذكرات ،تروي لورين كيف
 ،بعد �أن ذكرت �أن جرانت �أر�سل لها الزهور
� ،صفعها بونتي علن� � ًا على وجهها .تكتب ،
"ف ��ي الداخل كنت �أعل ��م �أنني ا�ستحق ذلك
بطريقة ما"  ،وال ي ��زال يبدو وك�أنها تنظر
�إل ��ى عنف بونتي على �أنه لفتة "رجل واقع
ف ��ي الح ��ب"  ،وت�أكي ��د ًا على �أنه ��ا اختارت
ال�ص ��واب .ح�س ًن ��ا  ،الرج ��ل الغي ��ور الذي
ي�ضرب ��ك  -هذا هو الحلم! حتى مع مراعاة
الأوقات المختلفة  ،والزواج الطويل الذي
�أعق ��ب ذل ��ك  ،تظ ��ل ه ��ذه الحادث ��ة مقلقة ،
و�أنت تت�ساءل لماذا �أدرجتها لورين.

ف���ي ل���ق���اء م��ع��ه��ا :

ال��ك��ات��ب��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة ����س���ارة ب��ي��ن��ب��ورو :
النهايات غ��ي��ر ال�����س��ع��ي��دة تبقى ف��ي ال���ذاك���رة �أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا .
كتابة � /ألي�سون فلوود
ترجمة � /أحمد فا�ضل

�س ��ارة بينب ��ورو ه ��ي م ��ن �أكث ��ر ال ُكتـ ��اب
مبيع� � ًا بح�سب �صحيفة " نيوي ��ورك تايمز "
و "�صن ��داي تايمز " والم�ؤلفة الأكثر مبيع ًا
عالمي� � ًا ف ��ي �أكث ��ر م ��ن  25منطقـ ��ة ح ��ول
العال ��م  ،بع ��د �أن ن�شرت �أكثر من  25رواية
مختلفة الموا�ضيع  ،روايتها الأخيرة :
Behind Her Eyes

"خل ��ف عينيه ��ا " �ستبث من خالل نيتفلك�س
بعد تكييفها لتلفزيون المملكة المتحدة .
حازت �س ��ارة عام  2009على جائزة الخيال
البريطان ��ي لأف�ض ��ل ق�ص ��ة ق�صي ��رة وكذل ��ك
ح ��ازت عل ��ى جائ ��زة الخي ��ال البريطان ��ي
لعام ��ي  2010و  2014لأف�ض ��ل رواية  ،وقد
ت ��م تر�شيحه ��ا �أربع م ��رات لأف�ض ��ل رواية ،
وه ��ي �أي�ض� � ًا كاتب ��ة �سيناريو كتب ��ت لبي بي
�س ��ي وتعم ��ل حالي� � ًا على ثالث ��ة م�شاريـع
تلفزيونية  ،منها تكييف روايتها :
The Death House

" بيت الموت " للتلفزيون الأميركي �أي�ض ًا.
عندم ��ا ن�ش ��رت لها روايتها " خلف عينيها "
ف ��ي عام  2017و�صفها نا�شرها �أنها تحمل
تحذي ��رات رهيبة  ،ال ت ��زال تحظى ب�إعجاب
كل م ��ن �شاهده ��ا عل ��ى ال�شا�ش ��ة ال�صغيرة
في م�سل�سل ق�صير  ،انتهيت من م�شاهدته منذ
وقت لي�س بالطويل .
" خل ��ف عينيه ��ا "  ،الت ��ي تلعبه ��ا �سيمونا
ب ��راون  ،وه ��ي �أم عزب ��اء له ��ا ليل ��ة واح ��دة
م ��ع رجل ف ��ي حان ��ة  ،لتكت�ش ��ف �أن ��ه رئي�سها
الجدي ��د  ،ديفي ��د  ،ال ��ذي يلع ��ب دوره ت ��وم
بيتمان � ،صديقة لوي ��ز الجديدة �أديل (حواء
هيو�س ��ون) ت�صادف �أن تك ��ون زوجة ديفيد ،
عندم ��ا تعرفت لويز على الزوجين  ،الحظت
ات�س ��اع ال�شق ��وق ف ��ي زواجهم ��ا  ،بينبورو
�صنع ��ت ا�سمه ��ا م ��ن خ�ل�ال تناوله ��ا الرع ��ب
والخي ��ال العلم ��ي ف ��ي رواياته ��ا قب ��ل �أن
تتحول �إلى �أفالم الإثارة � ،أو كما تقول:
" كن ��ت اق ��ر�أ الكثير من الروايات المحلية
وم�شاه ��دة �أف�ل�ام الإث ��ارة النف�سي ��ة  ،كن ��ت
ا�ستمت ��ع بها حق� � ًا  ،اعتقدت �أنن ��ي �أتخيل �أن
�أكت ��ب �شيئ� � ًا كه ��ذا  ،لكنن ��ي ل ��م �أتمكن من
ابتكار �أي �شيء في تلك المرحلة " .
تتذك ��ر جلو�سه ��ا ف ��ي حان ��ة �أثن ��اء م�ؤتمر
الخيال العلمي ور�ؤية ال ُك ّتاب وهم يح�صلون
عل ��ى �صفق ��ات كبيرة  " ،م ��ن الخطير حق ًا �أن
�أ�شع ��ر بالغي ��رة من نج ��اح الآخري ��ن  ،لكنني

بد�أت �أ�شعر بالقل ��ق من �أن حياتي ربما كانت
تنف ��د "  " .ف ��ي البداية اعتقدت �أنه �سيكون
من ال�سهل حق ًا الكتابة  ،لكن الأمر كان �صعب ًا
للغاي ��ة  ،كل �ش ��يء يج ��ب �أن يكون له معنى
مزدوج  ،بحيث ال يمكن لأحد �أن يقول هذه
ال�شخ�صية مجرد كذبة  ،كنت �س�أكره ذلك " .
الآن م ��ا يقرب من مليون ن�سخة من رواية
" خلف عينيها " بيعت عن طريق �أمازون
 ،وه ��ي متفائل ��ة ب�ش� ��أن ردود الأفعال عليها ،
كان ��ت بينبورو مديرة ق�سم اللغة الإنكليزية
ف ��ي مدر�س ��ة ثانوي ��ة عندما بد�أت ف ��ي كتابة
رواي ��ات الرع ��ب  ،قدم ��ت �إلى ع ��دد قليل من
النا�شري ��ن  ،ولك ��ن ل ��م يك ��ن �أح ��د ين�شر لها

رواياته ��ا تلك  ،كان ذلك في عام  2003وبعد
عودته ��ا �إلى المملك ��ة المتحدة بع ��د زواجها
في ال�س فيجا�س  ،التقطت رواية رعب ذات
غالف ورقي في المط ��ار و�أر�سلت كتابها �إلى
نا�شرها  ،ليجر بوك�س في الواليات المتحدة
الذي �أعجب بها وتم �صدورها هناك  ،بعد
�س ��ت روايات رع ��ب  ،تقول بينب ��ورو �إنها
�سئم ��ت م ��ن هذا الن ��وع  ،لقد عُر�ض ��ت عليها
فر�صة كتاب ��ة روايات وق ��ررت �أنها ت�ستطيع
تحم ��ل �إج ��ازة تعليمي ��ة لم ��دة �ست ��ة �أ�شهر ،
وت�أجي ��ر منزلها في لن ��دن والبقاء في منزل
�أح ��د الأ�صدقاء في ا�سكتلن ��دا  ،حيث �ستكتب
رواية �أرادت بالفعل �أن تكتبها كما تقول :
" ن ��وع م ��ن رواي ��ة الفردو� ��س المفق ��ود
الحديث ��ة  ،ق�صة جريمة  ،بائ�سة "  ،اختارها
النا�شر البريطان ��ي غوالن�ش  ،الذي �أعطاها
بع ��د ذلك �صفقة م ��ن ثالثة كتب لثالثية �شابة
 ،مكتوب ��ة تح ��ت ا�س ��م �س ��ارة �سيلف ��روود ،
وت�أليف كتابين في ال�سنة وت�أجير الغرف في
منزلها  ،يعني �أنها قد تتخلى عن التدري�س
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى كتابة رواية جدي ��دة  ،تكتب
بينبورو �أي�ض ًا لل�سينما والتلفزيون  ،بما في
ذلك فيلم مقتب�س عن روايتها لل�شباب البالغ
 ،والذي من المقرر �أن يبد�أ ت�صويره في عام
. 2022
�إن ��ه تح ��ول منع� ��ش فق ��د كتب ��ت � 27أو 28
كتاب� � ًا حت ��ى الآن  " :ما زل ��ت �أحب الكتابة ،
لكنن ��ي ال �أريد �أن �أكون على عجلة من �أمري ،
�أكتب فيلم ًا مثير ًا كل عام للأ�شخا�ص الذين
يعرفون بال�ضبط ما �سيح�صلون عليه  ،ف�إذا
جاءت فكرة الإثارة  ،فهذا رائع � ،إذا لم يحدث
ذلك  ،ف�سوف �أكتب �شيئ ًا �آخر " .
عن � /صحيفة الغارديان البريطانية

آراء وأفكار

العدد ( )4924ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )18ني�سان 2021

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

إ�صالح ف�ساد ًا
عندما يرى الحاكم الفا�سد في ال ِ
(ال�����ش��اع��ر الكبير ال��ج��واه��ري �أن��م��وذج�� َا)
اطلعت عل ��ى واقعة ق�ضائية حدث ��ت عام 1937

حي ��ث ق ��رر حاك ��م ج ��زاء بغ ��داد ف ��ي الدع ��وى
الجزائي ��ة رق ��م ( )38ل�سن ��ة  ،1937تجري ��م
ال�شاع ��ر الكبي ��ر محم ��د مه ��دي الجواه ��ري
(بالتحري� ��ض عل ��ى ب ��ث الكراهي ��ة) عندما كان
�صاح ��ب امتي ��از جري ��دة االنق�ل�اب وت�ص ��ادف
ه ��ذه الأي ��ام ذكرى �ص ��دور ذلك الحك ��م ،وكانت
التهم ��ة التي �أدين بها على وف ��ق المادة (�/89آ)
م ��ن قان ��ون العقوب ��ات البغ ��دادي ال�ص ��ادر عام
 1918والملغ ��ى عام  1969بع ��د �صدور قانون
العقوبات الحالي الت ��ي جاء فيها الآتي (كل من
�سع ��ى بوا�سطة طبع �أي جري ��دة �أو كتاب �أو �أي
مطب ��وع �آخر �أو ت�سبب ف ��ي طبع ذلك �أو ب�إحدى
و�سائ ��ل الن�ش ��ر المن�صو� ��ص عنه ��ا ف ��ي المادة
 78ف ��ي �إث ��ارة �شعور الكراهي ��ة والبغ�ضاء بين
�س ��كان العراق �أو (�ضد نظ ��ام الحكومة المقرر)
يعاق ��ب بالأ�شغ ��ال ال�شاق ��ة �أو الحب� ��س لمدة ال
تزي ��د ع ��ن �سب ��ع �سني ��ن �أو بالغرام ��ة �أو بكلت ��ا
هاتي ��ن العقوبتي ��ن (.وحك ��م عل ��ى الجواهري
بالحب� ��س الب�سي ��ط لمدة �شهر واح ��د ،لأنه طلب
م ��ن باع ��ة ال�صحف بالمن ��اداة عل ��ى الموا�ضيع

الرئي�سة في الجري ��دة ومنها المتعلق بالخالف
بين �أبن ��اء الطائف ��ة اال�سرائيلية ،وم ��ن �أ�سباب
الحك ��م ال ��ذي اعتمدت ��ه محكم ��ة التميي ��ز �آنذاك
عن ��د ت�صديق ق ��رار الإدانة والعقوب ��ة� ،إنه كان
�صحفي� � ًا وعلي ��ه �أن ين�شر من المق ��االت والآراء
الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تخف ��ف وته ��دئ م ��ن روع
العم ��ال الم�ضربي ��ن ويعيده ��م �إل ��ى ال�سكين ��ة
وال ��ى الع ��دول ع ��ن الإ�ض ��راب ،ويذك ��ر في تلك
الفت ��رة ارتفع ��ت �أ�سع ��ار بع�ض �أن ��واع اللحوم
مم ��ا �أثر عل ��ى قوت العام ��ل الذي �أج ��ره متدني
وكان لأح ��د تجار اليهود (�سا�س ��ون خ�ضوري)
دور ف ��ي فر� ��ض ر�س ��وم عل ��ى نوع م ��ن اللحوم
(الكا�شي ��ر) ه ��ذا �أدى �إل ��ى ارتف ��اع �أ�سع ��ار هذا
النوع م ��ن اللحوم ويعتبر م ��ن الأنواع الجيدة
مم ��ا ت�سبب في ارتفاع الأ�سع ��ار وحرمان فقراء
اليه ��ود من تناولها ،واعتبرت المحكمة �أن ن�شر
المقاالت من المتهم في جريدته ولزوم المناداة
على ر�ؤو�س الأق�ل�ام والعناوين من قبل الباعة
بمثابة تحري�ض عل ��ى الكراهية ،وهذه الواقعة
ذكرها الدكتور �صالح عبدالهادي الجبوري في
ر�سالته المو�سومة (تاري ��خ الق�ضاء في العراق

ال�������ص���راع ال��م��ق��د���س

م ��ن  1921ـ  )1958لنيل الدكت ��وراه في فل�سفة
التاري ��خ م ��ن جامعة بغ ��داد /كلي ��ة التربية عام
 2003ال�صفحة ( ،)293الت ��ي و�صلتني ن�سخة
م�ص ��ورة منها عبر �أحد الزم�ل�اء الأفا�ضل ،ومن
خ�ل�ال العر� ��ض ن ��رى �أن �سب ��ب الإدان ��ة لم يكن
عن دع ��وة �أو خطاب يتعلق بدي ��ن �أو مذهب �أو
طائف ��ة و�إنما كان ب�سبب من ��اداة ال�شاعر الكبير
لحق ��وق العمال حت ��ى ولو لم يكون ��وا من دينه
�أو م ��ن طائفت ��ه ،وه ��ذا يدل على م ��دى الوطنية
الت ��ي يتحلى به ��ا ال�شاع ��ر الكبي ��ر الجواهري،
وي�شير �أحد الباحثين بان الجواهري قد عا�صر
مرحل ��ة �سيا�سي ��ة م�ضطرب ��ة �أث� � ّر فيه ��ا الف�ساد
ال�سيا�س ��ي واالقت�صادي ت�أثير ًا كبي ��ر ًا ،ف�أحدث
ذل ��ك خل ًال ظاهر ًا في التركيب االجتماعي ،وكان
للجواهري مواقف كثيرة في ف�ضح ال�سيا�سيين
وكان م ��ن دع ��اة الإ�ص�ل�اح وه ��و الذي ل ��م يغنم
بمك�س ��ب �أو نفع من الدول ��ة طيلة حياته بل ناله
منه ��ا الأذى ،وال�سب ��ب هو رف�ض ��ه للف�ساد وكان
ب�إمكان ��ه �أن يه ��ادن الق ��وم الفا�سدي ��ن من طبقة
الح ��كام فينال من الرخاء والث ��راء الكثير ،لكنه
�آث ��ر عل ��ى نف�س ��ه �إال �أن يكون ال�ص ��وت ال�صادح

�ضد ف�سادهم وهو القائل (لقد ابتلوا بي �صاعق ًا
ُم َّتل َهب� � ًا  ...وق ��د ابتليت به ��م جهام� � ًا كاذبا ،،،،،
َح َ�ش� �دَوا عل ��ي الجوع ين�ش ��ب ناب ��ه ...في جلد
�أرق � ٍ�ط ال يبال ��ي نا�شبا) وكان يتمن ��ى �أن يرتقي
بالبالد �إل ��ى �أعلى المراتب ور�س ��م الطريق �إلى
الجماهير في يدي
ذلك عندما قال (لو � َّأن مقالي َد َ
�َ ..س َلك ��تُ ب�أوطاني �سبي َل التم� � ُّر ِد � ،،،إذن َع ِلمَتْ
�أنْ ال حي ��ا َة لأمّةٍ ُ ..تحاو ُل �أن َتحيا بغير التج ُدّد
عو ُد هذا
ِ ،،،،،،لو الأم ُر في َك ِ ّفي لج َهّزتُ قوّ ًة ُ ..ت ِ ّ
ُعود  ،،،،،لو الأم ُر في ك ِ ّفي لأعلنتُ
ال�شعب ما لم ي َّ
َ
ث ��ور ًة  ..على ِ ّ
كل هدّام ب�أل َف ��ي م�ش ِيّد  ،،،،،،،على
اه�ض  ..يُرى اليوم م�ستا ًء
ُك ِ ّل
رجعي ب�أل َف ��ي م ُن ٍ
ٍّ
فيبكي عل ��ى الغد) ،لذل ��ك فان الق�ض ��اء العراقي
�آنذاك كان خا�ضع لأهواء ومزاج الف�ساد لأن من
يتحك ��م به كان موالي� � ًا وتابع ًا للطبق ��ة الفا�سدة
الحاكم ��ة �آنذاك ،وهذا ما ذك ��ره الدكتور �صالح
الجبوري في ر�سالته �أعاله في ال�صفحة ()128
وي�ضيف على ذلك الآت ��ي (بان انحراف الق�ضاء
ع ��ن اال�ستقاللية كان ب�صيغ متع ��ددة منها �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى المت�صدين للف�ساد) ف ��ي ال�صفحة
( )129كم ��ا ي�شي ��ر الدكتور الجب ��وري �إلى (�أن
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الح ��كام ف ��ي المحاك ��م العراقي ��ة وقع ��وا تح ��ت
�ضغط من الم�ستوي ��ات العليا و�أ�صحاب النفوذ
والح ��كام الذي ��ن يظه ��روا حي ��اد ًا ومو�ضوعية
ف ��ي �إ�ص ��دار الأح ��كام يتعر�ض ��وا ل ��ردود فع ��ل
انتقامي ��ة تلحق ال�ض ��رر بم�صالحه ��م الوظيفية
وق ��د ينقل ��وا ف ��ي �أي وق ��ت) ال�صفح ��ة ()130
وي�شير الدكت ��ور الجبوري �إل ��ى مذكرة الحزب
الوطن ��ي الديمقراط ��ي الت ��ي رفعه ��ا �إل ��ى الملك
ع ��ام  1952التي عززت وجهة النظر بعدم الثقة
في الق�ضاء �آنذاك والت ��ي جاء في بع�ضها الآتي
(الق�ض ��اء ال يزال �أداة �سيا�سي ��ة توجه لمحاربة
الحري ��ات ال�شخ�صي ��ة وفقد ا�ستقالل ��ه ونزاهته
ب�سب ��ب خ�ضوعه للتدخ ��ل الم�ستم ��ر) ال�صفحة
( ،)131وفي ظل هذا المناخ ال�سيا�سي الموبوء
بالف�ساد والطغي ��ان كان الحكام ومن تقلد �أمور
الب�ل�اد ينظرون �إلى من ينادي بالإ�صالح فا�سد ًا
و�إن منهجه ��م الفا�س ��د �إ�صالح ًا ،فيعم ��دون �إلى
محاكم ��ة الجواه ��ري تح ��ت فع ��ل مك ��ذوب ال
ي�ستقي ��م ومنهج الجواهري الوطني وهو الذي
ي�سام ��ح حتى �أعدائ ��ه عند قوله ( �سام � ْ�ح القو َم
انت�صاف ًا ،و�أختلق منك اعتذار ًا  .....ع ّلهم مثل َـك

في مفترق الدرب حيارى) فكيف يثير الكراهية
وي ��دان بها ،لك ��ن العبرة ف ��ي خواتي ��م الأمور،
فه ��ل دام ف�ساد من ح ��ارب الجواه ��ري وظلمه؟
�أم التاريخ لفظه ��مُ ،
وخ ِل َّد الجواهري فيذكر في
علياءٍ و�إكبار ،بينم ��ا ال ت�سمع لمن ظلمه ذك ٌر �أو
خب ��ر ،وعندما ت ��رك البالد مهجر ًا ق�س ��ر ًا ونفي ًا،
فان ��ه ل ��م يتح�سر على ع�ش ��رة ه� ��ؤالء الفا�سدين
و�إنم ��ا كان يح ��ن �إل ��ى الع ��راق و�أهل ��ه الغيارى
ويتح�س ��ر عل ��ى ت�سل ��ط ه� ��ؤالء عل ��ى المقدرات
�االت انحطاط ًا
فيق ��ول فيه ��م (ي ��ا لأجن ��ا ِد ال�سف � ِ
وانحدار ًا  ...وج ��دت فر�ص َتها في َ�ضيْعةِ ال َقوم
�دار يا من َ�ض َر َب ال ِبي َد
ال َغي ��ارى  ....يا
َ
غريب ال � ِ
قِمارا… لي�س ع ��ار ًا �أنْ َت َو ِّلي من م�س ّفينَ فِرارا
�اءات و�أجالف ًا وبيئي ��نَ تِجارا .....
 .....دَعْ َمب � ٍ
جاف ِِه� � ْم كال َن�س � ِ�ر �إذ ي�أ َن � ُ�ف دِيدان ًا ِ�صغ ��ارا......
خلق� � ٌة ُ�صبَّتْ على ال َفجرةِ دعه ��ا والفِجارا ......
ونفو�س ُجبل ��ت طين ُتها ِخزي ًا وعارا َ ......خ ِّلها
ي�ست� � ُّل منها الحق� � ُد ُ�ص ْلب� � ًا و َفق ��ارا � .....أنت ال
تقدر �أن تزرعَ في العُور �إحورارا)
*قا�ض متقاعد
ٍ

الجي��د وال�سي��ئ والقبي��ح ف��ي التعلي��م ع��ن بعد
في هذه المقالة �أحب ت�سليط ال�ضوء على الوجوه الجيدة وال�سيئة والقبيحة للتعليم
الملحة ل�سيا�سات التعليم ال�شامل.
عن بعد (عبر االنترنت) في العراق ،وعلى الحاجة
ّ
مع �إغالق المدار�س والجامعات ب�سبب جائحة كوفيد � ،19أ�صبح التعليم عبر الإنترنت
و�سيلة لتحقيق ا�ستمرارية الدرا�سة ،وقامت الجامعات بالتبديل با�ستخدام من�صات
الإنترنت ،وما �إلى ذلك ،بينما ال تزال المدار�س تجدها مهمة �شاقة ،تحديات التعليم
عبر الإنترنت متعددة الأوجه ،لقد حان الوقت نحن العراقيين ،كمجتمع� ،أن نفهم
عوالم التعليم عبر الإنترنت من �أجل �شباب و�أطفال العراق.

لن تخلو �أمة من الأمم وال ح�ضارة من ح�ضارات العالم من ال�صراعات
التي ُقد�ست جوانب متعددة منها وكل جانب �أُخذ من جوانبه
ومنطلقاته الفكرية والأيديولوجية ،فالعالم �شهد �صراع المدار�س
الفكرية والفل�سفية التي �أخذت توجهاتها نطاق ًا وا�سع ًا في االنت�شار
حتى �أنها باتت �إما منهج ًا للحكم �أو عامل �أ�سا�س في التغييرات
والتحوالت التي �شهدها العالم
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وبالمجم ��ل ف�إن هذه الأفكار يتم تقدي�سها
�إم ��ا م ��ن خ�ل�ال منظريه ��ا وفال�سفته ��ا
�أو م ��ن خ�ل�ال الممار�س ��ات ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة والحربي ��ة الت ��ي تمار�سها
الدول من ��ذ ت�أ�سي�س الدول ��ة ،بالتالي ف�إن
�أغل ��ب ه ��ذه ال�صراعات جاءت بن ��ا ًء على
قدا�سة الفكرة الت ��ي تحملها لدى المتلقي
�أو مجموع ��ة الأف ��راد الم�ؤمني ��ن به ��ا �أو
م ��ن الحالمين ب ��ان تكون ه ��ذه الفكرة �أو
الممار�س ��ة ه ��ي �أ�سا� ��س حك ��م العال ��م �أو
ال�سيطرة عليه في النطاق الوا�سع.
لك ��ن الأ�سا�س في ه ��ذا ال�صراع هو اثبات
وج ��ود بالدرج ��ة الأ�سا� ��س م ��ن خ�ل�ال
ثنائي ��ة ال�ص ��راع الفك ��ري – الإن�سان ��ي،
وق ��د تك ��ون ه ��ذه الفك ��رة �أيديولوجي ��ة
قومي ��ة ديني ��ة تح ��ت �أي م�سم ��ى كان ��ت
لك ��ن بال�ضرورة ندها الإن�س ��ان المختلف
ال ��ذي يحاول في كل م ��رة �أن يثبت �صحة
نق ��ده لفكرة المطل ��ق في ه ��ذه النظريات
والأف ��كار والممار�س ��ات ،وه ��ذا م ��ا جعل
كل ال�صراع ��ات وف ��ي مختل ��ف المراح ��ل
التي م ��ر بها العالم م�صطبغ ��ة بقدا�سة ما
تحمله م ��ن �أفكار وفق مراح ��ل و�سياقات
تاريخي ��ة ن ��رى �إنه ��ا ت�شتد وتحت ��دم وقد
تتط ��ور �أ�سالي ��ب الفر�ض والإجب ��ار فيها
�آل ��ت ال تبنى ع ��ل �أ�سا�س ق ��راءة المراحل
التاريخي ��ة وتحليله ��ا ور�س ��م تقدي ��ر
وقيا�س ��ات تتنا�سب م ��ع الحا�ضر بقدر ما
ه ��ي عملي ��ات �إثب ��ات �صح ��ة النظري ��ة �أو
الفكرة حت ��ى و�إن كانت تعاني من ق�صور
وا�ضح.
والعراق واحد م ��ن دول العالم الذي �شهد
هذا النوع من ال�صراع المقد�س غير القابل
للنقا� ��ش والنقد والتدقيق والت�صحيح من
خ�ل�ال الأدوات الم�ستخدم ��ة فيه والتي ال
تقب ��ل الق�سمة على اثني ��ن ،فعندما تكونت
الفك ��رة القومي ��ة وا�ستمكن ��ت م ��ن الحكم
وال�سلط ��ة لم ت�سمح ف ��ي �صراعها الفكري
م ��ن الأف ��كار الأخ ��رى �أن تك ��ون ن ��د ًا له ��ا
و�أن تتعام ��ل معه ��ا بو�سطي ��ة ف ��ي الطرح
ال ب ��ل �س ��ارت �ص ��وب التوجه ��ات العنفية
والقمعي ��ة الت ��ي بال�ض ��رورة تجع ��ل م ��ن
التي ��ارات الأخ ��رى في زاوي ��ة (العمالة –
الخيانة) ،هذه الزاوية التي تجعل من كل
ناق ��د ومعتر�ض قنبلة موقوت ��ة في فهمهم
هم مما يجعل ال�صراع بين قوتين ال ثالث
لهما ق ��وى الخير وال�شر ،وبال�ضرورة في
مث ��ل هذه الحالة تكون ال�سلطة هي حاملة

لواء قوى الخير وال�سالم والفريق االخر
حت ��ى و�إن كانت ب� ��أدوات فكري ��ة ب�سيطة
فه ��و الفكر الهدام الذي يمث ��ل قوى ال�شر،
وه ��ذا ال يعن ��ي �أن الفكرة ت�ستن ��د على ما
ي�ؤك ��ده "نيب ��ور" ح ��ول ن�ص ��ف الإن�سان
ال�ش ��ر والخي ��ر بقدر م ��ا عل ��ى الجميع �أن
ي ��درك �أن ال�سلط ��ة وب ��كل الأح ��وال ه ��ي
تخو�ض �صراع ًا �ضد قوى �شريرة ال مكان
لها على �أر�ض الواقع.
م ��ع انتهاء ه ��ذه المرحلة من عم ��ر الدولة
ب ��د�أت المرحل ��ة الجديدة الت ��ي تمحورت
�أي�ض� � ًا �أو دارت رح ��ى �صراعه ��ا ح ��ول
المقد� ��س الدين ��ي ه ��ذه المرة ،م ��ن خالل
زرع فك ��رة مع ��اداة الدي ��ن و�أي�ض� � ًا ل ��ن
ت�ستند ه ��ذه الفكرة على ما ت ��م طرحه في
(�ص ��دام الح�ض ��ارات) لـ"هنتنغتون" البل
�أن ال�ص ��راع هذه الم ��رة مختلف من حيث
الم�سم ��ى لكن �أع ��داءه هذه الم ��رة هو كل
معتر�ض على �أ�سا�س المنهج ولي�س الفكرة
عل ��ى اعتبار �أن الفكرة ثابتة والتحول في
المنه ��ج ،وال�ص ��راع هنا داخل ��ي �أكثر في
تجليات ��ه فالدي ��ن هن ��ا يواج ��ه كل الأفكار
التي ترف�ض فكرة ال�سيطرة والهيمنة على
ال�سلط ��ة والق ��رار لأن الت�ش ��ارك ف ��ي هذه
الحال ��ة �سي�سل ��ب المتدني ��ن ال�سلطويي ��ن
�سلطته ��م ،بالتالي فان م ��ن ال�ضروري �أن
تح ��ارب هذه القوى حربه ��ا المقد�سة �ضد
كل من يحاول �أن ينقد ويدقق في تفا�صيل
العمل ال�سيا�سي العراقي الموكل لل�سلطة
الحالية ب�أفكارها وتوجهاتها ومنطلقاتها،
بالتالي ف ��ان �أي معتر�ض ه ��و بال�ضرورة
يهدد ب�أفكار عفاف المجتمع وطهارته.
بالمح�صل ��ة ف ��ان ال�ص ��راع المقد�س �سواء
كان عن ��د القوميي ��ن �أو عن ��د الإ�سالميي ��ن
ل ��م يك ��ن ح ��ول الفك ��رة واثب ��ات �صحتها
وديمومة تعاي�شها وتطورها مع المراحل
المتقدم ��ة الت ��ي ي�شهدها العال ��م ،بقدر ما
ه ��ي مجموعة من ال�صراع ��ات التي يراها
الجمي ��ع عل ��ى �أنه ��ا الأدوات المتوف ��رة
لجملة م ��ن الأف ��راد الذين ي ��رون من هذه
الأف ��كار ه ��ي �أو ًال ط ��وق نجاته ��م م ��ن �أي
م� ��آزق ق ��د يمرون ب ��ه ،وثاني� � ًا �إنه ��ا �أفكار
له ��ا من الجمه ��ور المخدر المطي ��ع القانع
بان بالوح ��دة هي �أ�سا� ��س االنت�صار و�إن
الفقير هو ع�شب الجنة الخ  ....من الر�سم
الم�ستمر لهذه الفك ��رة �أو تلك ،وكل طرف
م ��ن الأط ��راف ف ��ي �صراعات ��ه يبح ��ث عن
قد�سيه لأفكاره لأجل ا�ستمراره.

الوجه الجيد
ي�س ��مح بمرونة متزاي ��دة ال�س ��تخدام الوقت
بحي ��ث يمك ��ن للط�ل�اب العمل وفق �س ��رعتهم
الخا�ص ��ة ف ��ي �إط ��ار معي ��ن ،ويمك ��ن تق�سيم
عملي ��ة الم�شاركة في التع ّل ��م ،والتعليم "�أون
الي ��ن"� ،إل ��ى �أج ��زاء �أ�صغ ��ر من الوق ��ت ،مع
وجود فر�ص ��ة للتفكير فيم ��ا بينهما ،وب�سبب
زي ��ادة مرونة الموقع يمك ��ن التع ّلم والتعليم
ف ��ي �أي مكان (المنزل ،المكتب� ،أثناء التنقل،
المقهى) ،ويمكن �أن ي�شمل الطالب والمعلمين
من مختل ��ف الأماكن طالم ��ا يتوفر االنترنت،
ويوف ��ر التعليم االلكترون ��ي فر�ص ًا للو�صول
�إلى المعلوم ��ات وم�شاركتها ب�سهولة وي�سر،
بالإ�ضاف ��ة الو�صول �إلى عم ��ق وات�ساع �أكبر
للموارد والمعلومات ،ويمنح الطالب تجربة
متنوع ��ة وغنية بحيث يمكن له ��ذا النوع من
التعليم �أن يعزز تجربة تعلم الطالب من خالل
توفي ��ر فر� ��ص للتعاون عبر اال�ست ��اذ وخارج
الجامع ��ة ،يمك ��ن �أن تح ��دث تجرب ��ة التعل ��م
ه ��ذه عل ��ى الم�ست ��وى العراق ��ي �أو الدول ��ي،
ويمك ��ن �إثرائه ��ا بزيادة التفاع ��ل والم�شاركة
وتعليق ��ات الزمالء ومهارات العمل الجماعي
 ،عن طريقه يتمتع المتعلم ب�إمكانية الو�صول
�إل ��ى مو�ضوعات غير مح ��دودة ،والى خبراء
عالميي ��ن في مو�ضوع ��ات متخ�ص�صة  -وهو
�أم ��ر ال يمك ��ن �أن يح�صل علي ��ه معظم الطلبة،
ت�سم ��ح البرام ��ج عب ��ر الإنترن ��ت للأ�شخا�ص
من الفئات العمرية الكبيرة بالتعلم بال�سرعة
التي تنا�سبهم ،دون موانع ،ودون الت�ضحية
بم�س�ؤولياته ��م الأخرى ،وينم ��ي التعلم عبر
الإنترن ��ت مه ��ارات معرفة الق ��راءة والكتابة
الرقمية المطلوبة ب�شكل متزايد في المجتمع
المعا�ص ��ر وبيئ ��ات العم ��ل ويمكن ��ه تب�سيط
بع�ض الجوانب الإدارية للتعليم.
مع ظه ��ور وانت�ش ��ار كوفيد  19ف ��ي العراق،
انتق ��ل التعلي ��م عبر الإنترنت �إل ��ى الم�ستوى
الأ�سا� ��س  -المدار� ��س والجامع ��ات! �أ�صب ��ح
خي ��ار الإنترن ��ت حاج ��ة �ضروري ��ة ف ��ي ظ ��ل
ه ��ذا الو�ض ��ع الوبائ ��ي ،ولأن ��ه تعلي ��م �أكث ��ر
مرون ��ة لذا م ��ن المحتم ��ل �أن يج ��ده الطالب
تغيير ًا مرحب ًا به م ��ن حيث افتقاره للجداول
الزمنية ال�صارمة والتنقالت لم�سافات طويلة
للو�ص ��ول للمدر�س ��ة �أو الجامع ��ة ،بالن�سب ��ة
للبع�ض الآخ ��ر من الذين يج ��دون التع ّلم في
ال�صف ��وف الكبي ��رة �أم ��ر ًا مخيف� � ًا ،ق ��د يكون
التعليم عن بعد خي ��ار ًا �أقل �إرهاق ًا ،وي�ستفيد
العدي ��د م ��ن المدر�سي ��ن م ��ن ه ��ذه الو�ضعية
م ��ن خالل ا�ستك�شاف ط ��رق جديدة للتدري�س
والتقييم.
ه ��ذا جيد ،لكن ف ��ي اللحظة الت ��ي ينتقل فيها
التعليم عبر الإنترنت م ��ن ال�شكل االختياري
�إل ��ى ال�ش ��كل الوحي ��د للتعل ��م ،وعل ��ى المدى

الطالب ،وتوجيههم �إل ��ى المقاالت �أو الأمور
ذات ال�صل ��ة ،واال�ستجابة ال�سريعة للأ�سئلة،
علم ًا �أن كثير ًا من المحا�ضرات في الجامعات
العراقي ��ة غير تفاعلي ��ة وال يحدث نقا�ش فيها
بين اال�ستاذ والطلبة.
� أ.د .حممد الربيعي
ه ��ذا لي� ��س كل �ش ��يء ،م ��ع محدودي ��ة �سب ��ل
العي� ��ش ف ��ي الأ�سر الفقي ��رة ،غالب ًا م ��ا تكون
الفتي ��ات �أول م ��ن يتلق ��ى ال�ضرب ��ة ،ن�سب ��ة
الفتي ��ات اللوات ��ي يمتلك ��ن هوات ��ف ذكية في
الطويل جد ًا ،يبد�أ الوجهان ،ال�سيئ والقبيح ،عل ��ى التعليم عبر الإنترنت �إلى �إعاقة التطور منازلهن اقل من الأوالد ،وغالبا ما تكون هذه
بالظهور ،وهذا ما بد�أ يتجلى في العراق.
ال�شامل للأطفال ،وقد ي�ؤدي انعدام االختالط الهواتف الذكية مملوكة للبالغين من الذكور،
االجتماع ��ي ودع ��م المدر�س ��ة والجامعة الى وتك ��ون �أق ��ل و�ص� �ولاً �إل ��ى الفتي ��ات مقارنة
الوجه ال�سيئ
ت�أثي ��ر �سلبي وقت الحق على حياتهم المهنية ب ��الأوالد ،وال ت�ستطيع ه ��ذه العائالت تحمل
ُيعد ا�ستخدام الإنترن ��ت للترفيه �أمر ًا �شائع ًا ،وال�شخ�صية.
تكلفة الإنترنت وال الى ملكية اكثر من هاتف
ولكن بالن�سبة للدرو�س عب ��ر الإنترنت يمثل
واحد م�شترك.
تحدي ًا كبير ًا ،قد ال يكون المعلمون على دراية
الوجه القبيح
الطالب ذوو الإعاقة هم من بين �أكثر الطالب
ً
جي ��دة ب�إن�شاء محت ��وى رقمي ونقل ��ه ب�شكل يتمت ��ع العراق بتن ��وع ثقافي وا�س ��ع� ،إال �أنه اعتم ��ادا عل ��ى التعلي ��م ال�شخ�ص ��ي وبالتالي
فع ��ال عب ��ر الإنترنت ب�سب ��ب �ضع ��ف القدرة يعاني �أي�ض ًا من فجوة اجتماعية واقت�صادية هم �أق ��ل احتمالي ��ة لال�ستفادة م ��ن التع ّلم عن
عل ��ى ا�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا ،ولأن بع� ��ض �ضخم ��ة ،لي�س كل الط�ل�اب والمعلمين لديهم بع ��د ،ه� ��ؤالء الطلبة بحاج ��ة ال ��ى التدري�س
التقني ��ات والأدوات تتطل ��ب التدري ��ب ،ف ��ي و�ص ��ول منتظ ��م� ،أو موثوق �إل ��ى الإنترنت ،الح�ض ��وري لأن ��ه التدري� ��س الفع ��ال للذي ��ن
والتوح ��د
بع�ض الحاالت ،قد ال يك ��ون التدريب التقني في العديد م ��ن الحاالت ،قد يقت�صر الو�صول يعان ��ون م ��ن ا�ضطراب ��ات التعل ��م
ّ
متاح ًا ب�سهولة للطالب �أو التدري�سيين.
�إل ��ى الإنترن ��ت عل ��ى �سرع ��ة الطل ��ب الهاتفي و�ضع ��ف الب�ص ��ر ،ق ��د ي� ��ؤدي نق� ��ص التعليم
ً
�د
�
س
الج�
م ��ن ال�صع ��ب �إدراك �أهمي ��ة لغ ��ة
خ�صو�صا في المناطق النائية والريفية حيث الفعال �إلى تفاقم مع ��دالت الت�سرب المرتفعة
واالت�ص ��ال بالعي ��ن ،وهم ��ا �إ�ش ��ارات مهم ��ة االنترنت بطيئة والكهرباء غير منتظمة ،كما له�ؤالء الأطفال من المدار�س.
للمعل ��م قد تفتقر في الدرا�س ��ة عبر الإنترنت .يكون اال�شت ��راك غالي الثمن بالن�سبة لبع�ض
ف�ل�ا يتلق ��ى المدر� ��س تعليق ��ات م�ستم ��رة في فئات النا� ��س� ،إن انقطاع التي ��ار الكهربائي،
الحاجة الى �سيا�سات للتعليم
�ش ��كل ردود فعل الطالب �أثناء الجل�سات ،مما و�ضعف االت�صال بالإنترنت �أو عدم وجوده،
ال�شامل
يقل ��ل من فعالية التدري� ��س .ال يمكن للمدر�س وعدم الق ��درة على �شراء الأجهزة ال�ضرورية هناك اعتراف عالم ��ي بالحاجة �إلى �سيا�سات
ان يع ��رف ع ��دد الط�ل�اب الذي ��ن انتبه ��وا في هي عقبات رئي�سية .ال يح�ضر كثير من الطلبة التعلي ��م ال�شام ��ل خالل ه ��ذه الفت ��رة ،لجعل
الدر� ��س؟ وكم من ه� ��ؤالء فه ��م الدر�س؟ وهل بانتظ ��ام لكث ��رة الم�شاكل الت ��ي تواجههم في التعليم عب ��ر الإنترنت �أكث ��ر فعالية و�سهولة
وتيرة التدري�س على ما يرام؟ هل ُترك بع�ض االت�صال ،لق ��د اثبت التعلي ��م االلكتروني انه ف ��ي الو�ص ��ول �إلي ��ه و�أكث ��ر �أمان� � ًا ،الب ��د من
الط�ل�اب من دون اهتمام؟ تطرح هذه الأ�سئلة تجرب ��ة محبط ��ة لإ�ش ��راك الطالب ف ��ي و�ضع تطوير العدي ��د من الموارد عبر الإنترنت من
حت ��ى في الف�صول الدرا�سية التقليدية ،ولكن االت�صال الحالي بالإنترنت لقلة رغبة الطالب مثل برامج ودورات تدريبية من قبل الوزارة
م ��ن ال�صعب معالجتها في الف�صول الدرا�سية في هذا النوع من التعلم مف� ً
ضال المحا�ضرات لتمكي ��ن المعلمي ��ن والم�ؤ�س�س ��ات التعليمية
عب ��ر الإنترنت ،ق ��د ال ينبغ ��ي �أن تكون هناك الجاهزة والطريقة التقليدية في التلقين.
ب�أي م ��ن الطرق المتبعة في منتديات وور�ش
درو�س عبر الإنترنت للأطفال ال�صغار ب�سبب هن ��اك اعتقاد وا�س ��ع ب�أن م�ست ��وى التدري�س عم ��ل تنف ��ذ با�ستم ��رار كج ��زء م ��ن التعلي ��م
ق�صر فت ��رة تركيزهم ويفق ��دون االنتباه بعد على الإنترنت ال ي�صل �إلى نف�س الم�ستوى في الم�ستم ��ر ،وي�شارك فيها المهتمون من خارج
فترة،
التدري� ��س وجها لوجه ،وي�ؤك ��د هذا االعتقاد الجامعة كالموظفين والمهند�سين و�أ�صحاب
يب ��دو �أن ط�ل�اب الجامع ��ات يق ��درون تجربة وجود �صعوبات في فه ��م الدرو�س وب�أن هذا المه ��ن الطبي ��ة ت�شم ��ل تقدي ��م المحا�ض ��رات
التعلم داخل القاعات �أكثر بكثير من التجربة الأ�سلوب يعزز التعل ��م ال�شائع عن ظهر قلب ،االلكتروني ��ة ب�ص ��ورة تفاعلي ��ة ،وت�شجي ��ع
االفترا�ضي ��ة ،يعترف الكثيرون ب�أن الهواتف وينطبق ال�شيء نف�سه على البرامج الم�سجلة الجامع ��ات بت�أ�سي�س �شبك ��ة ات�صاالت مقيدة
يمك ��ن �أن تك ��ون م�شتت ��ة للغاي ��ة .بالإ�ضاف ��ة الت ��ي يتم بثها على التلفزيون والتي ال تكون وخا�صة (انتران ��ت) ،حيث يمكن ا�ستخدامها
�إل ��ى ذل ��ك ،غالبا م ��ا تت�ضم ��ن برام ��ج العلوم طريق ��ة التدري� ��س م�شوق ��ة �أو مبتك ��رة ،على لغر�ض التعليم "�أون الين".
والتكنولوجي ��ا جل�س ��ات مختبري ��ة عملي ��ة الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا تلب ��ي احتياجات ع ��دد �أكبر مالحظة �أخيرة ،يفت ��ح التعليم عبر الإنترنت
وم�شاري ��ع ورح�ل�ات ميداني ��ة ال�ستكم ��ال من الط�ل�اب الذي ��ن ال يمكنه ��م اال�ستفادة من الكثي ��ر من االحتم ��االت للط�ل�اب والمعلمين
الدرا�س ��ات النظرية ،هذا الجان ��ب من التعلم الدرو� ��س المبا�ش ��رة عب ��ر الإنترن ��ت .ه ��ذا على حدٍ �سواء ،ومع ذلك ،فقد ي�ؤدي �أي�ض ًا �إلى
محدود للغاية في التعليم عبر الإنترنت.
بالإ�ضافة الى تف�ش ��ي ظاهرة الغ�ش وانت�شار تو�سي ��ع التفاوت ��ات في الن�سي ��ج االجتماعي
�أخي ��ر ًا ،ال يقت�ص ��ر التعلي ��م عل ��ى المعرف ��ة التحايل خالل االمتحانات االلكترونية وهو واالقت�ص ��ادي للعراق ،يجب �أن ت�سعى جميع
بالمو�ضوع فح�سب ،بل يتعلق �أي�ض ًا بتطوير �أ�شد ما يقلق المدر�سين ويثير حفيظتهم.
�سيا�ساتن ��ا وتدخالتن ��ا فيما يتعل ��ق بالتعليم
المه ��ارات االجتماعي ��ة والفني ��ة وال ��روح هن ��اك قدر كبير م ��ن النتائج تظهر �أن الطالب عب ��ر الإنترن ��ت �إلى �أن تكون �شامل ��ة ،الر�ؤية
الريا�ضي ��ة بين الط�ل�اب ،والتي يت ��م بنا�ؤها عبر الإنترنت بحاجة �إلى ال�شعور ب�أن المعلم ال�صائبة والجهود المخل�صة والوقت �سيظهر
عل ��ى مدار �سن ��وات ،قد ي� ��ؤدي االعتماد فقط "موج ��ود" عب ��ر الإنترن ��ت� ،أي التفاع ��ل مع فيما �إذا كنا ن�سير في الطريق ال�صحيح.
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ال�ص��حفي والباح��ث ال�سيا�س��ي الدكتور فريدري��ك ما�س :
 اتخاذ احل��ري��ة ،ك�سرتاتيجية �صحية للتعاي�ش مع كوفيد 19 -
في حوار ن�شرته جريدة كونتربوان الفرن�سية  ،قال ال�صحفي الليبرالي
الكال�سيكي والباحث ال�سيا�سي الدكتور فريدريك ما�س � ،إنه �إذا كان علينا
التعاي�ش مع كوفيد  ، -19فيجب علينا الآن التفكير في العودة �إلى �سيادة
القانون ،لقد ناق�شنا الفر�ضية  ،و�أكدها مدير الوكالة الأوروبية للأمرا�ض
..و�أ�ضاف  :كوفيد في طريقه "للبقاء معنا" .لذلك ي�صبح من ال�ضروري
الخروج من حالة الطوارئ الدائمة التي �أُن�شئت با�سم الأزمة ال�صحية من
�أجل العودة �إلى الحكم الطبيعي  ،الذي يحترم القانون العام والحريات العامة
ويتكيف مع ق�ضايا ال�صحة العامة المعا�صرة.

ترجمة  :عدوية الهاليل
فف ��ي مواجه ��ة �أزم ��ة �ص ��حية غي ��ر م�س ��بوقة ،
ا�ستجابت الدولة بب�سط �سيطرتها على المجتمع
المدني كما لم يح ��دث منذ نهاية الحرب العالمية
الثاني ��ة .باالعتماد على حالة الطوارئ ال�ص ��حية
والدعاية المثيرة للقل ��ق والنخب البيروقراطية
المذع ��ورة  ،ففر�ض ��ت الحكوم ��ة قي ��ود ًا عل ��ى
الحري ��ات العام ��ة  ،مث ��ل حرية التنق ��ل والتجمع
وري ��ادة الأعم ��ال والتج ��ارة  ،وذل ��ك بموافق ��ة
الأغلبي ��ة  . .ث ��م اعتم ��د �إيمانوي ��ل ماك ��رون على
�سلطة لجنة علمية عينها بنف�سه وقررها في لجنة
�ص ��غيرة داخل مجل�س الدفاع ب�ش� ��أن الإجراءات
ال�صحية المختلفة التي تتابعت لمدة عام تقريب ًا.
ويرى ما�س �أن م�ص ��ادرة ال�س ��لطة التكنوقراطية
كانت بمثابة ف�شل �سلطوي � ،أدى �إلى �إفقار البالد
 ،وانع ��دام الأم ��ن االقت�ص ��ادي والنف�س ��ي لجزء
من �س ��كانها  ،وانفج ��ار الدي ��ون  ،واندالع حملة
التطعي ��م .وكل هذا حتى ي�س ��تمر الفايرو�س في
االنت�ش ��ار مع بع�ض المتغيرات  ،وت�شير �سل�سلة

ال�سيا�س ��ات العام ��ة ق�ص ��يرة الم ��دى والدعوات
الدعائية الأ�س ��بوعية بو�ض ��وح �إل ��ى �أن هذه هي
الم�ؤ�س�س ��ات التي تحتاج �إلى �إع ��ادة التفكير من
منظ ��ور ليبرالي وا�ض ��ح  ،وهذا مطل ��ب �أخالقي
و�سيا�سي في نف�س الوقت.
تاريخي� � ًا  ،كان ��ت الطبق ��ة البرجوازي ��ة هي التي
ا�ستح�ضرت �سيادة القانون في مواجهة ال�سلطة
الملكي ��ة والإقط ��اع وقي ��ادة الكني�س ��ة – ح�س ��ب
الدكت ��ور فريدري ��ك ما� ��س �-إذ كان له ��ا ه ��دف
�سيا�س ��ي  ،وه ��و �إقام ��ة حكومة ح ��رة .وقد قبلت
�أن تحكمه ��ا قوانين كانت نتاج العقل  ،ولي�س من
الإرادة التع�س ��فية للحاك ��م �أو �أي حاك ��م له �ألقاب
مرموقة �أكث ��ر �أو �أقل  ،وتعلمنا الأزمة ال�ص ��حية
�أن تح�سين الو�ضع ال يرجع �أ�سا�س ًا �إلى االقت�صاد
ال ��ذي تديره الدولة  ،ولكن يرجع �إلى ال�ش ��ركات
الت ��ي تبتك ��ر وتبتكر ب�س ��رعة لتلبي ��ة احتياجات
ال�س ��كان ،فعندم ��ا كان ��ت الدولة غير ق ��ادرة على
توفير االختبارات والمعقمات والأقنعة ومعدات
الإنعا� ��ش  ،كان ��ت ال�ش ��ركات ه ��ي الت ��ي ت�ص ��عد

البد �أن ي��ح��م��ي ال��د���س��ت��ور ال���ح���ري���ات ال���ف���ردي���ة وال��ع��دال��ة
لتوفيرها ب�شكل فعال.
لقد جعلت الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأكثر احتراما
البت ��كار ال�س ��وق م ��ن الممك ��ن �إنت ��اج اللقاح ��ات
ف ��ي وقت قيا�س ��ي  ،عل ��ى الرغ ��م من الت�ش ��وي�ش
ال�سيا�س ��ي في االتحاد الأوروبي  ،بعبارة �أخرى
 ،كان ��ت الر�أ�س ��مالية الليبرالي ��ة ه ��ي التي مكنت
من التعبئة ال�س ��ريعة والفعالة للم ��وارد الالزمة
لمواجهة الوباء.
والي ��وم كما في الأم�س  ،تعتب ��ر حماية الحريات
الفردي ��ة �ض ��رورية �ض ��د ق ��وة له ��ا م�ص ��لحة في
تقوي� ��ض مبادئها من �أجل موا�ص ��لة انت�ش ��ارها،
بالأم� ��س  ،كان عل ��ى القان ��ون �أن ينحني لمطالب
ال�سيا�س ��ة با�س ��م الإلحاح ال�سيا�س ��ي �أو اقت�صاد
الح ��رب �أو �إع ��ادة توزي ��ع الث ��روة  ،والي ��وم

الأيديولوجية ال�ص ��حية هي الت ��ي تبرر امتداده
طوال حياتنا.
�أخير ًا  ،ال يمكن للبحث والتطوير  ،وهو المحرك
ف ��ي المج ��ال الطب ��ي � ،إال �أن يعود م ��ن جديد في
فرن�س ��ا م ��ن خ�ل�ال رف ��ع المحرم ��ات الت ��ي تخيم
على الأبحاث الخا�ص ��ة .وتعتمد ال�شراكات التي
تتطلبه ��ا مع مراك ��ز البحوث العام ��ة على قدرتها
التناف�س ��ية عل ��ى الم�س ��توى الدول ��ي � ،إذ يعم ��ل
جمي ��ع جيرانن ��ا  ،وخا�ص ��ة بريطاني ��ا العظم ��ى
و�ألماني ��ا  ،على هذه النم ��اذج :فلماذا ال نقوم بها
نحن؟
وي�ؤك ��د فريدري ��ك ما� ��س �أن الموافق ��ة عل ��ى
الم�ؤ�س�س ��ات الت ��ي يتبناه ��ا التقلي ��د الفك ��ري
وال�سيا�س ��ي الليبرالي  ،وه ��ي الطريقة الوحيدة

للحك ��م المتوافق ��ة مع اال�س ��تقالل الذاتي الفردي
 ،تفتر� ��ض م�س ��ب ًقا �ش ��فافية الق ��رارات العام ��ة
و�سيطرة المواطنين عليها.ويمكن القول �إن هذا
ه ��و �أحد �أقدم الدرو�س في الليبرالية ال�سيا�س ��ية
 ..وتتطل ��ب الحكوم ��ة الح ��رة اال�س ��تقاللية � ،أي
الم�س ��اواة بين المواطنين �أمام القانون � ،س ��واء
كان ��وا حكام� � ًا �أو محكومي ��ن  ،وهو م ��ا �أدى �إلى
ت�آكل �شديد في حالة الطوارئ ال�صحية.
والي ��وم � ،أ�ص ��بحت الخدمات العام ��ة التي يدفع
المواطنون ثمنها غالي ًا بطيئة في بع�ض الأحيان
لدرج ��ة �أنه ��ا لم تعد تف ��ي بر�س ��التها بجدية  ،هل
التعلي ��م الوطني قادر على تقديم خدماته ب�ش ��كل
�ص ��حيح في ظ ��ل القي ��ود ال�ص ��حية الحالي ��ة؟ ما
ال�ضرر الذي �س ��يلحقه ذلك بتعليم ال�صغار الذين
�س ��يجدون �أنف�س ��هم في �س ��وق العمل في غ�ضون
�س ��نوات قليلة؟ هن ��اك ما تراه وم ��ا ال تراه ،ربما
لن نرى هذا ال�ضرر �أبد ًا.
لق ��د حان الوق ��ت لأخذ المثل الأعلى للد�س ��تورية
الليبرالي ��ة عل ��ى محمل الج ��د :الد�س ��تور  ،الذي
يقع على قمة هرم المعايي ��ر القانونية  ،يجب �أال
يفي بال�ش ��روط الر�س ��مية فح�س ��ب  ،بل يجب �أن
يفي �أي�ض� � ًا بالمبادئ،فال يكون الد�ستور د�ستور ًا
�إال �إذا كان يحم ��ي الحري ��ات الفردي ��ة والعدال ��ة،
يج ��ب �أن يتوقف عن كون ��ه فهر�سً ��ا لالقتراحات
ال�سيا�س ��ية االنتهازي ��ة الت ��ي تهدف �إل ��ى تلطيخ
القاع ��دة الأ�سا�س ��ية بالإيديولوجيا،ويدع ��و
د�س ��تور الحرية �إلى �إلغ ��اء مب ��د�أ الحيطة .وهذا
يخن ��ق االبتكار والنمو وي�ش ��ل البلد في مواجهة
المخاط ��ر والمناف�س ��ة.ففي وق ��ت مبك ��ر من عام

 ، 2004كان ال�س ��ناتور جان بيزيه قد "�أعرب
بالفع ��ل عن تحفظه الأولي ب�ش� ��أن م�ص ��لحة مثل
هذا الإ�ص�ل�اح الذي ق ��د ي�ؤدي �إل ��ى �إعاقة البحث
العلم ��ي واالبت ��كار التكنولوج ��ي والتنمي ��ة
االقت�ص ��ادية � ،أو حتى التقاع�س عن العمل با�سم
ال�سعي الم�ستحيل من �أجل انعدام المخاطر" . .
والأهم من ذلك � ،أن الد�س ��تورية الليبرالية تدعو
�إل ��ى حماي ��ة الملكي ��ة الخا�ص ��ة  ،الت ��ي تق ��ع ف ��ي
قل ��ب اال�س ��تقالل الذاتي الفردي  ،وعم ��ل العدالة
وم�ؤ�س�سات الرخاء..
ويدع ��و الدكت ��ور ما�س ال ��ى �إيجاد �س ��بل جديدة
للخ ��روج م ��ن الأزم ��ة بقول ��ه �إن الوقت ق ��د حان
لن�ص ��رف عقولنا عن اال�ش ��تراكية المحيطة،و�إن
هناك بدائل �أخرى غير الدولة الأكبر  ،غير �إ�ضفاء
الطابع الوظيفي على المجتمع المدني والجمود
الناج ��م عن الذع ��ر القاتل ،مت�س ��ائ ًال عمن يتجر�أ
على طرح ال�س� ��ؤال حول �إ�ص�ل�اح الم�ؤ�س�س ��ات ،
والدفاع عن د�ستور الحرية للخروج من الأزمة؟
عن �صحيفة كونتربوان الفرن�سية

ب��ول �أو�س�تر �..أم�يركا ب�ين التع�ص��ب وح�ص��ار كورونا
ترجمة :منعم الفيتوري
منذ ان تولي ترامب رئا�سة امريكا بدت البالد في نظر الكاتب
الروائي ال�شهير بول �أو�ستر �أكثر �ضعف ًا وانق�سام ًا مما كانت عليه
في  ١٥٠عام الما�ضي� ،أي منذ نهاية الحرب الأهلية .بعد ذلك يعدّ د
�أو�ستر مثالب وعيوب الحزب الجمهوري ،بقوله � ً
أوال �أنّ الحزب
ً
الجمهوري �أ�صبح بعيداً جدّ اً عن الدّ يمقراطية� ،إ�ضافة لإيمانهم
القوة ،ومن �أهم دعاماتهم الفكريّة �أنهم ال يريدون دولة
بمنطق ّ
ّ
ّ
حقيق ّية ،لقد فككوا الن�سيج االجتماعي ب�أكمله في نواحي �أميركا
ً
مثال يقول �أو�ستر لدينا وكالة لحماية
وبطرق غير معهودة.
ٍ
البيئة ،فال تهتم بحماية البيئة ،لدينا وزير للتعليم ،لكنه ال
ي�ؤمن بالمدار�س العا ّمة .هذا كل ما في الأمر .ثم ينتقد من كانوا
بحقهم مع ّل ً
يدعمونهم وهم يعانون من قراراتهم المجحفة ّ
ال ذلك
أ�سباب بعيدة جدا عن ال�سيا�سة ومبالغة التعقيد .ويطلق على
ب�
ٍ
هذا ال�شيء �أو�ستر :يمكن �أن ن�سمي ذلك بداية الحرب الثقافية
الأميركية!

بعد انت�ش ��ار الوباء كان ��ت �إدارة ترامب قد
تعاملت ب�س ��وء مع الوباء ،وهذا ما �أغ�ضب
�أو�س ��تر بقوله :لم �أكن �أ�ش ��عر بالغ�ضب في
حياتي �إال بعد ر�ؤيتي لإدارة �س ��يئة تتولى
زم ��ام ال�س ��لطة تتعام ��ل م ��ع الوب ��اء بهذه
الطريقة� .س ��موه خدع ��ة ،وو�ص ��فوه ب�أنه
فايرو�س �ص ��يني! ه�ؤالء ال ق ��درة لهم على
تحمّل م�س�ؤولي ًة وطنيّة!
قب ��ل �س ��نوات كان ب ��ول �أو�س ��تر يحذر من
مغبّة دخول ترامب للبيت الأبي�ض ،م�شدّد ًا
عل ��ى توخ ��ي الحذر و�أخ ��ذ الأم ��ر بجدية.
فما ال�س ��بب ال ��ذي دعاه لق ��ول ذلك؟ يجيب
�أو�ستر �أن ذلك يرجع �إلى النظام االنتخابي
المعم ��ول به ف ��ي �أمي ��ركا والمع ��روف ب:
المجم ��ع االنتخاب ��ي .وه ��ي طريق ��ة تم ّكن

المتر�شح الذي ال يح�صد �أغلبيّة الأ�صوات
�أن يف ��وز بالرئا�س ��ة .حي ��ث �ش ��عر �أو�س ��تر
�أن ترام ��ب يتلق ��ى دعم ًا بعيد ًا ع ��ن بيانات
الر�أي الع ��ام وا�س ��تطالعات مراكز البحث
وال�ص ��حافة ،ما �أثار رعب وخوف �أو�س ��تر
خ ��روج بريطانيا م ��ن االتح ��اد الأوروبي
في حزيران الما�ضي ،حيث تت�شابه �أميركا
وبريطاني ��ا ف ��ي ع ��دة �أم ��ور منه ��ا :العداء
المتنام ��ي �ض ��د المهاحري ��ن ،العن�ص ��رية،
القومي ��ة� ،أنه ��م �أغلبي ��ة بي�ض ��اء ،خوفه ��م
م ��ن الآخ ��ر ،وفيه ��م من ي�س ��تاء ويغ�ض ��ب
مم ��ن يتجاهل ��ه ف ��ي الثقاف ��ة العام ��ة .لكن
هذا التق ��ارب موجود بن�س ��بة كبي ��رة جدّا
ب�أميركا.
يحب النا�س ترامب؟ يجيب او�س ��تر
لم ��اذا ّ
� :أغلب ّي ��ة النا� ��س يح ّب ��ون ترام ��ب؛ لأن ��ه
ي�ش ��عرهم بالر�ض ��ا ع ��ن �أنف�س ��هم ،بينم ��ا
الديمقراطي ��ون ي�ش ��عرونهم بالحن ��ق
وال�ض ��يق تجاه �أنف�سهم ،وهي طريقة ّ
فظة
حي ��ن ننظ ��ر �إليها ،لكنها مفهوم ��ة كما يرى
�أو�س ��تر .وي�ش ��ببه �أو�س ��تر بالديكتات ��ور
الن ��ازي هتلر ال ��ذي �أتاح للألمان ال�ش ��عور
بالأم ��ان والر�ض ��ا ع ��ن �أنف�س ��هم ،ه ��ذا م ��ا
ينتق ��ده �أو�س ��تر وي�ص ��فه بالع ��داء المقيت
لمجتم ��ع متن ��وّ ع ومتغ ّي ��ر! حيث يخ�ش ��ى
على �أميركا �أن تزول ح�ض ��ارتها المعنونة
ف ��ي عي ��ون �أو�س ��تر :ب�ل�اد الكل م ��ن جميع
الجن�س ��يات والأعراق والديانات والألوان
ومختلف الثقافات .ي�ض ��يف �أو�س ��تر :هذا
ال�شيء نحتفي به في �أميركا ،لكن هناك من
ال يحتفي بهذا ال ّتنوع.
كتب �أو�س ��تر روايته الأخي ��رة والمعنونة
برم ��ز رقمي  ١٢٣٤وهي ت�ص ��ور �شخ�ص� � ًا
ب�أرب ��ع ذوات ،لك ��ن المه ��م ف ��ي داخله ��ا
�ص ��وّ رت حركة المطالبة بالحقوق المدنية
ف ��ي ال�س ��تينيات وال�س ��بعينيات ،كي ��ف
نظر �أو�س ��تر لم�ش ��كلة العن�ص ��رية الحالية
والمتنامية في بالده بالتوازي مع روايته
هذه؟ يجيب �أو�س ��تر �أن ذلك �أعاد له �إيمانه
ب� ��أن �أميركا ربما تكون قد ب ��د�أت في �إعادة
النظر في نف�سها جيّدا ،كانت االحتجاجات
الأطول والأكثر كثافة في تاريخ هذا البلد،
الأهم م ��ن ذلك ،بد�أ العديد من الأ�ش ��خا�ص
البي�ض يت�س ��اءلون ،لأول م ��رة في حياتهم
 ،كيف �س ��يكون الأمر عندما يكبر جيل من
ذوي الب�ش ��رة ال�سوداء في هذا البلد؟ يبقى
�أن ن ��رى م ��ا �إذا كان ه ��ذا الحال �سي�ص ��بح
م�س ��تدام ًا و�س ��يكون ج ��زء ًا م ��ن تح ��وّ ل
وطني دائم .مع ذلك يبدي �أو�س ��تر �إعجابه
باالحتجاجات الأخيرة �إثر مقتل ال�ش ��رطي
الأ�س ��ود فلويد ،وي�صفها ب�أن كانت قمّة في
الروعة ،وال يمكن تجاهلها .يتابع �أو�س ��تر
قوله� :إنها واحدة من �أقوى الأ�ش ��ياء التي
ر�أيتها في حياتي كلها.
م�شاكل �أميركا والعالم ،وحنين العودة:
لقد تغيرت الأمور �إلى الأبد .العالم ب�ش ��كل
ع ��ام ،و�أمي ��ركا ب�ش ��كل خا� ��ص ،ف ��ي �أزمة.
لدين ��ا م�ش ��كلة كبي ��رة حقيقية يج ��ب علينا
جميع ًا مواجهتها ،وهي �أزمة تغير المناخ،

�إنه قادم ب�س ��رعة ،ك�أن ��ه كويكب هائل ي�أتي
م ��ن الف�ض ��اء و�س ��يقوم بتدمي ��ر �أج ��زاء
كبي ��رة م ��ن الأر� ��ض� ،إذا ل ��م نتح ��رك فور ًا
ف� �� ّإن الأوان �س ��يكون ق ��د ف ��ات ،والمعاناة
للأجيال القادمة مرعبة و�صادمة ،لقد ر�أينا
بالفعل بذور الأ�شياء ال�سيئة في هذا البلد،
�أ�س ��و�أ حرائق و�أ�س ��و�أ �أعا�ص ��ير �شهدناها
ف ��ي تاريخن ��ا .ه ��ذه بداي ��ة الأح ��داث فقط
و�ست�ش ��مل طريقة جديدة للحياة .يغ�ض ��ب
النا� ��س م ��ن ارت ��داء الأقنع ��ة ف ��ي الوب ��اء،
فتخي ��ل �أن ��واع التغيي ��رات التي �س ��يتعيّن
علين ��ا �إجرا�ؤه ��ا لتقلي ��ل االنبعاث ��ات بع ��د
ذلك .ثم هناك النظام الر�أ�سمالي الأميركي
ال ��ذي خلق مجتمع ًا غير عادل ورجّ ح الك ّفة
ناحي ��ة الأثرياء ،لدرجة �أنه ما لم يت ّم �إعادة
النظر في هذه الق�ض ��ايا ،ف�إن البالد �سوف
ت�س ��تمر في التده ��ور ،كل ذل ��ك يحتاج �إلى
�إ�ص�ل�اح يقول �أو�ستر ،و�س ��تتوالى المزيد
م ��ن النك�س ��ات ،وبالتال ��ي لن تكون �س ��هلة
علينا جميع ًا ،لك ّنني �أعتقد �أنه �إذا ما و�صل
الديموقراط ّي ��ون �إل ��ى ال�س ��لطة ،و�أ�ص ��بح
مجل� ��س ال�ش ��يوخ م�ؤ�س�س� � ًة ديمقراطي ��ة،
يمكن تمرير العديد من القوانين التي تبد�أ
عمل ّي ��ة �إ�ص�ل�اح بع�ض م ��ن �أب�ش ��ع المظالم
التي لحقتْ ب�أميركا.
و�ضعية الطبقة العاملة
ل ��م يق ��دم الديمقراطي ��ون �أي �س ��بب للفوز
ب�أ�ص ��وات الطبق ��ة العامل ��ة ،و�أغلبيته ��م
غا�ض ��بة وم�س ��تاءة منهم .هذا بح�سب ر�أي
�أو�س ��تر .م ��ا جعلهم ي�ش ��عرون بالتح�س ��ن
والر�ض ��ا ه ��م الجمهوريون؛ حي ��ث عززوا
التف ��وق �ض ��د المهاجرين ،وذوي الب�ش ��رة
ال�س ��وداء� .إن عالمتهم البي�ض ��اء هي التي
منحته ��م التف ��وق عل ��ى الآخري ��ن!  ،جذور
ه ��ذا الأمر ول ��دت م ��ع �إدارة �أوبام ��ا ،فهي
تتحمل ج ��زء ًا من هذه الم�س� ��ؤولية ،حيث
كانت تمتلك �إدارته ثماني �سنوات ،وكانت
لها �أغلبية ف ��ي الكونغر�س ،مما جعله يهتم
بتنفي ��ذ خط ��ة رعاية �ص ��حية ،هذا م ��ا �أراد
عمله في بداية م�ش ��واره بالبيت الأبي�ض.
بح�س ��ب �أو�س ��تر فب�إمكانن ��ا مناق�ش ��ة هذه
ال�ستراتيجية �إن كانت �أف�ضل �أم ال .مع �أ ّنها
ق�ض� �يّة ال يمكن �أن نغفلها ،ولم ي�ستطع �أي
رئي�س حلها ،ي�ضيف �أو�ستر :لقد عمل دون
�أن يتم �س ��حب القرار بت�ص ��ويت جمهوري
واحد! هذا �ش ��يء مذه ��ل� ،إذ �أنن ��ا انتخبنا
رئي�س� � ًا �أ�س ��ود بالبيت الأبي�ض .هذه ثيمة
الب� � ّد �أن نف ّكر فيها .لكن يمكنن ��ا القول ب�أن
البقية من ال�شعب كانت غا�ضب ًة وم�ستاءة،
لق ��د كان ��وا مذعوري ��ن م ��ن ه ��ذا الف ��وز.
لدرج ��ة �أنه ��م بع ��د ف ��وز �أوبام ��ا مبا�ش ��ر ًة
ب ��د�أت جماع ��ات يمينية في خلق �ش ��يء لم
يتح ��دث عنه �أحد ّ
قط! وهي حفلة ال�ش ��اي!
هذا الحفل كان بمثاب ��ة هجوم يميني على
ف ��وز �أوبام ��ا والديمقراط ّيي ��ن .وللأ�س ��ف
م ��ع  ٢٠١٠ف ��از الجمهوري ��ون ب�أغلبية في
الكونغر� ��س ،وهذا مما منع �أوباما من فعل
�أي �ش ��يء! لم يتم ّكن من تنفي ��ذ �أيّ قانون،

ف ��ي الحقيقة وجه ��وا لها اتهام ��ات تن ّم عن
قل ��ة احترام! يب ��دو لي ك�أنهم قب�ض ��وا على
رج � ٍ�ل �أ�س ��ود وقي ��دوه بالحب ��ال ،ع�ص ��بوا
عينيه وو�ض ��عوا منادي ��ل ورقيّة في حلقه،
وقام ��وا بركله ولكمه لمدة �س ��ت �س ��نوات!
�ست �س ��نوات وهم ال يتوانون عن �ضربه!
ل ��م يكن ل ��ه �أيّ ذن ��ب فيما ح�ص ��ل بعد ذلك،
ردة الفع ��ل تجاه ��ه هي من �أطلق ��ت العنان
للعن�صرية في بالدنا ،والتي لم �أكن �أت�صوّ ر
�أن تك ��ون عميقة له ��ذا الحدّ� .إنها ف�ض ��حت
عيوب بالدنا الجيولوجيّة .وقامت بتغذية
الح ��رب الثقافي ��ة الت ��ي قاده ��ا ترامب منذ
توليه الرئا�س ��ة خ�ل�ال ال�س ��نوات الخم�س
الما�ض ��ية ،م ��ا يثي ��ر خط ��ورة الأم ��ر ل ��دى
�أو�س ��تر �أن البالد �أ�صبحت منق�سمة لدرجة
ي�صعب فيها تخيل �أيّ حوار �أو حديث بين
الحزبي ��ن .ك� ّأن الح ��وار قد توق ��ف بينهما.
ي�ش ��ببه �أو�س ��تر بحال الحرب الأهلية حين
بد�أت ع ��ام ١٨٦١؛ ل ّأن الكراهية تزداد بين
الطرفين!
العن�صرية
العن�ص ��رية من �أهم الأ�س ��باب التي �ش ��كلت
عيب
تاريخ �أميركا .ي�ص ��فها �أ�س ��وتر ب�أنها ٌ
قات� � ٌل ف ��ي ه ��ذا البل ��د .ف ��ي جن ��وب �أميركا
كان االقت�ص ��اد يعتم� � ُد على نج ��ارة الرقيق
والعبي ��د ،حي ��ث كان ��ت ف ��ي �أمي ��ركا ١٣
م�س ��تعمرة تمتل ��ئ بالعبي ��د ،وق ��د كان ��ت
العبودية م�ش ��رعة قانونا في �أميركا ،ولكن
لم تكن هن ��اك عبودية في بع� ��ض المناطق
خ�صو�ص� � ًا في ال�ش ��مال ،بل كانت م�ستقرة
في الجن ��وب كما ذكرنا ،بع ��د �إعالن اتحاد
الواليات وت�ش ��كيل الوالي ��ات المتحدة تم
طل ��ب تقدي ��م تن ��ازالت م ��ن ال�ش ��مال منه ��ا
اعتب ��ار �أن العبودي ��ة قانوني ��ة ،وحت ��ى لو
كان تعداد �س ��كان الوالية � ّ
أقل ،فمن الممكن
�أن يك ��ون له ��م تمثيل �أكبر ف ��ي الكونغر�س
بع ��د العبيد ،وتم ح�س ��ابهم على نحو ثالثة
�أخما� ��س فقط ،هذا تعهّد بح�س ��ب �أو�س ��تر
مثي ٌر للتقزز ،ومنذ ذلك الوقت يدفع النا�س
ثم ��ن ه ��ذه الق ��رارات ،حتى ي�س ��تقيم حال
الب�ل�اد ومحاولة �إ�ص�ل�احه الب� � ّد �أن نتمكن
م ��ن الوق ��وف بوج ��ه ه ��ذه الق ��رارات ،في
�ألماني ��ا وجدت متاح ��ف ت� ��ؤ ّرخ للمحرقة،
لك ّنن ��ا ال ن ��رى �أعالم� � ًا للنازية ،ف ��ي �أميركا
ن ��رى �أع�ل�ام فيدرالي ��ة ،وهي لدى �أو�س ��تر
ال تختل ��ف ع ��ن ال�ص ��ليب المعق ��وف رم ��ز
النازي ��ة! له ��ذا ال�س ��بب يق ��ول �أو�س ��تر� ،إن
االحتجاج ��ات الأخبرة تلهمني؛ �إذ يبدو له
�أن �أميركا بد�أت ت�ص ��حو م ��ن غفلتها تجاه
تعامله ��ا م ��ع ال�س ��ود ،وتجاه العن�ص ��رية،
وحتى ت�ص ��بح �أميركا عالمية على �ش ��عبها
�أال يثير االنق�س ��ام فيما بينهم ،واالنق�س ��ام
هنا في العن�ص ��رية تجاه ال�س ��ود كما يراه
�أو�ستر.
جو بايدنُ ،
الك ّتاب عن
الديمقراطية
ف ��ي نظ ��ر �أو�س ��تر ف� ��إن باي ��دن ديمقراطي

معتدل ،عمل كثير ًا في المحال ال�سيا�س ��ي،
حي ��ث تول ��ى مهم ��ات ع ��دة ،منه ��ا نائ ��ب
الرئي� ��س ف ��ي �إدارة �أوبام ��ا .لكن ��ه ل ��م ينل
�إعج ��اب �أو�س ��تر� ،إذ يبدو غب ّي� � ًا في بع�ض
الأ�ش ��ياء الت ��ي ق ��ام به ��ا .م ��ع �أن ��ه ي ��راه
الئق� � ًا للرئا�س ��ة ،حي ��ث ال يمتل ��ك �أي ميول
�إجراميّة ،فهذا الأمر يعني لأو�س ��تر �أنه لن
يحكم �أميركا مجرم ،كترامب الذي ي�ص ��فه
ب�أن ��ه مج ��رم ،وكاذب ،ومقيت! �أم ��ا بايدن
�خ�ص الئق للبيت الأبي�ض .ي�ش ��ببه
فهو �ش � ٌ
بديالن ��و وروزفل ��ت عندما تولى ال�س ��لطة
في ع ��ام  ١٩٣٣خالل فترة الرك ��ود� .أعتق ُد
ب�أن ��ه يقوم بعم ��ل جيّد ح ��د اللحظة ،يقول
�أو�ستر .م�ضت �أ�ش ��هر ولم يفعل �شيئ ًا لكنه
بخير .كان يقول �أو�س ��تر لزوجته �س ��يري:
يمكن للديمقراطيين تقديم غ�ص ��ن �ش ��جرة
�ض� � ّد ترامب ،و�س ��ينالون الفوز بالغ�ص ��ن!
بايدن يت�ص ��رف كال�ش ��جرة� ،سيفعل �أف�ضل
مما يفعله الذي ي�ص ��راخ ،و يلوح بذراعيه
دائم� � ًا! م ��ا يه� � ّم ف ��ي نظ ��ر �أو�س ��تر �إخراج
وهزيمة وترامب والجمهوريين من البيت
الأبي� ��ض ومجل� ��س ال�ش ��يوخ� ،أم ��ا ب�ش� ��أن
بايدن ف�إن الم�س ��تقبل حياله �سيكون مقلق ًا
للغاية!
يق ��ول �أو�س ��تر :ال ُكت ��اب بارع ��ون؛ لأنه ��م
يمتلك ��ون حرية للتعبير ع ��ن �أفكارهم بلغة
وا�ضحة ومخت�ص ��رة .فالكتاب مواطنون،
ولهم اهتمام بهذه االنتخابات .لذا اجتمعتْ
�أطي � ٌ
�اف وا�س ��عة من ال ُكت ��اب للنقا�ش حول
م�س�ألة االنتخابات ،والم�ساعدة في هزيمة
ترامب .ما ر ّكز عليه ال ُكتاب هو ح�شد كبير
من الأ�ص ��وات �ض ّد ترامب مع �أن الوقت قد
ف ��ات لمحاولة �إقناع �أي �ش ��خ�ص بذلك كما
يق ��ول �أو�س ��تر .خ�ل�ال الفترة الما�ض ��ية لم
ي�ص ��وت حوالي  ٩٥مليون �شخ�ص ،وهذا
ما �أثار �س ��عادة �أو�س ��تر� ،إذ ركز هو وغيره
على ال�شباب التقدميين ،والذين لم يجدوا
مبتاغه ��م مع هاري�س �أو باي ��دن ،محاولين
فب ذل ��ك �إقناعهم ب� ��أن عدم الت�ص ��ويت في
االنتخابات هو ت�ص ��ويت ل�ص ��الح لترامب
بطريق ��ة �أخ ��رى! يتطل ��ب منا الأم ��ر يقول
�أو�س ��ترء �أن ينال ال�شباب فوزهم �أوّ ال .لقد
بد�أنا مع  ٨٠كاتب ًا ،والآن �أ�ص ��بح العدد في
ازدياد حتى و�صل حوالي  ١٧٠٠كاتب.
بول �أو�ستر وال�سيا�سة:
�أم ��ا ع ��ن انخراطه في ال�سيا�س ��ة ف� ��إن بول
�أو�س ��تر كان دائم االهتمام والم�ش ��اركة في
الميدان ال�سيا�سي ،ولكن ن�شاطه زاد خالل
هذه الفترة� ،أي فترة تولي ترامب لرئا�س ��ة
�أميركا ،و�سبب اهتمامه الأخير بال�سيا�سة
يرجع �إلى خوفه على م�ستقبل �أميركا؛ لأنه
ّ
المحك كما يبدو له ،وجود ترامب في
على
البي ��ت الأبي�ض �س ��يعني اختفاء وتال�ش ��ي
�أيّ مظه ��ر م ��ن مظاه ��ر الديمقراط ّي ��ة،
بالإ�ض ��افة �إل ��ى خوف ��ه م ��ن تح ��وّ ل �أميركا
�إلى دول ��ة ا�س ��تبداديّة .يقول �أو�س ��تر� :إنه
احتما ٌل �س� �يّئ للغاي ��ة ،و�أحاول عمل كل ما
في و�سعي حتى ال تحدث هذه الأ�شياء .،
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بريطانيا يف العراق..
�صناعة ملك ودولة

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربي ��ة لكت ��اب بيرت �س ��لغيت
"بريطاني ��ا يف الع ��راق� ..ص ��ناعة ملك ودول ��ة" ترجمة الراحل
عب ��د الل ��ه النعيمي ،الكت ��اب يتن ��اول دور بريطانيا يف ال�ش� ��ؤون
العراقي ��ة خالل فرتة االحت�ل�ال واالنتداب الربيطاين .وي�س ��تند
الكتاب اىل م�ص ��ادر بريطانية ومنها ما موجود يف ار�شيف الهند
الوطني ،ا�ضافة اىل اوراق مكتب املندوبية ال�سامية الربيطانية
يف الع ��راق ،والكتاب يتناول معلوم ��ات مهمة عن عمل االنتداب
الربيط ��اين م ��ن ي ��وم اىل �آخ ��ر بو�ص ��فه اداة حك ��م و�س ��يطرة
داخ ��ل الع ��راق ،كما انه يحتوي على وثائ ��ق مهمة حتتوي على
معلومات عن االو�ضاع املحلية يف العراق خالل فرتة االنتداب.

"املر�أة احلديدية" تثري الده�شة يف املو�صل
يف منت�صف مدينة املو�صل العراقية
وب� �ج���وار م �� �س �ج��د ال� �ن���وري ال�ك�ب�ير
واملباين املُهدمة ال�شاهدة على �إرهاب
ت�ن�ظ�ي��م داع�����ش يف ال� �ع ��راق� ،أخ ��ذت
ال�شابة الع�شرينية ��س��رور ه�لال� ،أو
"املر�أة احلديدية" كما ُيلقبها �أهايل
امل��و��ص��ل تتجول داخ ��ل امل��دي�ن��ة فوق
دراج �ت �ه��ا امل �ل��ون��ة وخ�ل�ف�ه��ا ع���ش��رات
الن�ساء يف م�شهد �أثار ده�شة اجلميع.
تغامر ال�ف�ت��اة بحياتها ك��ل ي��وم ،غري
مبالية بخطر املوت الذي قد يواجهها
�أو بنظرة النا�س �إل�ي�ه��ا ،الٔن لديها
هدفا ور�سالة ت�سعى لن�شرها يف كل
ح

ول العا

لم

حمافظات العراق ،و�إي�صالها �إىل دول
العامل �أجمع.
وعا�شت �سرور حلظات �صعبة بداية
م��ن ق���ص��ف م�ن��زل�ه��ا يف �آذار/م���ار����س
 ،2017ووف� ��اة �شقيقتها ال��وح �ي��دة
��ص��اح�ب��ة ال� �ـ  14ع��ام��ا ،وت�لاه��ا م��وت
والدها حزنا على �شقيقتها ،و�أمها التي
حلقتهما ج � ّراء �إ�صابتها بال�سرطان.
كل هذه الأح��داث كانت كفيلة بتحطيم
ال�شابة الع�شرينية� ،إال �أن م��ا حدث
حول �ضعفها �إىل قوة ،و�صعوباتها �إىل
ّ
�إ�صرار.
و قالت النا�شطة املدنية العاملة يف
جم ��ال الإن� �ق ��اذ� � ،س��رور� ،إن املجتمع
ال�ع��راق��ي متنوع ال�ث�ق��اف��ات ،وتتوقف
حرية امل��ر�أة فيه على ع��ادات وتقاليد
ك��ل حمافظة ،فهناك املحافظات التي

يحكمها "النظام الع�شائري" وال متلك
الن�ساء فيه احلرية ،وحمافظات �أخرى

منفتحة �أك�ثر من ال�لازم ،وحمافظات
ثالثة ي�سود فيها "التحفظ" مثل نينوى

وعا�صمتها امل��و� �ص��ل ،ح�ي��ث حتكمها
العادات التي تفر�ض خطوطا حمراء
وقيودا على املر�أة.
ووف ��ق � �س��رور ف� ��إن ك �ث�يرا م��ن فتيات
املو�صل يفتقدن احل��ري��ة ،الأم��ر الذي
جعلها ت�صمم ع�ل��ى ك���س��ر احل��واج��ز
امل� �ف ��رو�� �ض ��ة ع� �ل ��ى ن� ��� �س ��اء امل��دي��ن��ة
بت�شجيعهن ع �ل��ى ق �ي��ادة ال ��دراج ��ات
الهوائية حتى يو�صلن ر�سالة �سلمية
لل�شعب وال�سلطة العراقية ب�أن "بنات
املو�صل قادرات على تخطي ال�صعاب،
و�أنهن يحتجن �إىل الثقة والدعم ،و�أن
املدينة العريقة ما زالت يف حاجة �إىل
الرتميم".
وترمي �سرور من وراء هذا االختيار
لإي�صال ر�سالة �إىل لعامل ب�أن بلدها ما
زال يف حاجة �إىل �إع�م��ار ،و�أن هناك

جيال واعيا خرج من بني ركام اخلراب
والدمار يحبو نحو التغيري.
وت�شجع الفتاة الع�شرينية جميع �أهايل
املو�صل على �أن يرتكوا بناتهم يذهنب
�إىل امل��در��س��ة وم �ك��ان العمل والتنقل
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة،
كونها و�سيلة �صحية �صديقة للبيئة
وغ�ي�ر ُم�ك�ل�ف��ة وت �خ �ف��ف االزدح ��ام ��ات
يف ال���ش��وارع ،ف�ضال ع��ن �أن�ه��ا ر�سالة
�إيجابية �إىل العامل �أجمع ب�أن املو�صل
التي �سيطر عليها املت�شددون ل�سنوات
تكت�سب حريتها م��ن ج��دي��د .وت�شري
�إىل �أنها عر�ضت فكرة ماراثون الفتيات
ع �ل��ى م�ن�ظ�م��ات ك �ث�يرة ح �ت��ى دعمتها
منظمة " "UPPالإيطالية التي رحبت
ب�ه��ا ،ووف ��رت لهن ال��دراج��ات ووقفت
بجانبهن.

ح��ق��ي��ق��ة �أج������ور ال��ف��ن��ان�ين يف درام������ا رم�����ض��ان
منذ ما قبل انطالقة امل��اراث��ون ال��درام��ي ل�شهر رم�ضان
 2021وحتى الآن ،مل ينقطع احلديث عن �أجور الفنانني
يف الأعمال الدرامية املتناف�سة هذا املو�سم ،والتقديرات
اخلا�صة بالنجم الأعلى �أجر ًا وامل�سل�سل الأكرث ميزانية،
ال �سيما �أن عدد ًا من الأعمال يت�شارك يف بطولتها جنوم
"�صف �أول" مبا يخلق حالة من التناف�س يف الأجور.
وع�بر ت�ق��اري��ر �إع�لام �ي��ة ،كما احل ��ال �أي���ض� ًا ع�بر مواقع
التوا�صل االجتماعيُ ،ن�شرت �سل�سلة م��ن التقديرات
اخلا�صة ب�أجور الفنانني للمو�سم احل��ايل ،وهو مو�سم
ا�ستثنائي جلهة حجم الأع �م��ال املقدمة وع��دد النجوم
امل�شاركني فيه ،تفاوتت خاللها �أجور الفنانني بداية من
 45مليون جنيه (مب��ا يعادل نحو ثالثة ماليني دوالر)

وحتى  10مليون جنيه تقريب ًا لنجوم ال�صف الأول الأعلى
�أج��ر ًاّ .
لكن ال�شركات املنتجة لالعمال تنفي تلك الأرق��ام
املُتداولة ،وتقول �إنها "تقديرات جزافية" ،و�أن "معدالت
الأجور احلقيقية �أقل من ذلك بكثري جد ًا" .وعلى اختالف
التقديرات املُتداولة عرب تقارير �إعالمية ومواقع التوا�صل
االجتماعي ،ف�إن غالبيتها �أجمعت على ت�صدر الفنان حممد
رم�ضان ،قائمة الفنانني الأعلى �أج��ر ًا يف رم�ضان 2021
عن دوره يف م�سل�سل مو�سى ،وذلك ب�أجر قدرته التقارير
من � 40إىل  45مليون جنيه .واتفقت التقارير على جميء
الفنان �أحمد ال�سقا يف املركز الثاين ب�أجر قدرته بحوايل
 33مليون جنيه (ح��وايل  2مليون دوالر) عن دوره يف
م�سل�سل "ن�سل الأغراب" الذي ي�شاركه البطولة فيه الفنان

�أمري كرارة ،الذي قدّرت التقارير املُتداولة �أن �أجره ي�صل
�إىل  28مليون جنيه (ما يعادل حوايل  1.7مليون دوالر)،
ثم يف املركز الرابع الفنان يحيي الفخراين عن دوره يف
م�سل�سل "جنيب زاهي زرك�ش" بحوايل  22مليون جنيه
(ما يعادل نحو  1.5مليون دوالر).
التقارير املُتداولة ق �دّرت �أي�ض ًا �أج��ر النجم ك��رمي عبد
ال�ع��زي��ز ب��ـ 20مليون جنيه ( 1.2مليون دوالر) عن
دوره يف م�سل�سل "االختيار  ،"2واملبلغ نف�سه للفنانة
يا�سمني عبد العزيز عن دوره��ا يف م�سل�سل "اللي
ملو�ش كبري" ،لتتفق التقارير على كونها الأعلى
�أج��ر ًا يف �صفوف النجمات املت�صدرات للبطوالت
الن�سائية هذا املو�سم.

ال����ك���������ش����ف ع�������ن ح�����ج�����م ث�����������روة ب����وت��ي�ن
�أعل ��ن الكرمل�ي�ن� ،أن دخ ��ل الرئي� ��س يف العام .2019
الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن يف الع ��ام ويع ��د دخ ��ل الرئي�س الرو�س ��ي يف العام
 2020بل ��غ  9مالي�ي�ن و � 994ألف روبل  2017الأعل ��ى ،حيث بلغ �أكرث من 18.7
(� 133ألف دوالر).
ملي ��ون روبل (� 250أل ��ف دوالر) ،لكونه
وزاد دخ ��ل الرئي�س بوت�ي�ن مبقدار  268ب ��اع قطع ��ة �أر� ��ض م�س ��احتها  15فدانا،
�ألف روب ��ل ( 3600دوالر) مما كان عليه بح�سب وكالة تا�س.

ومل تتغ�ي�ر قائم ��ة ممتل ��كات الرئي� ��س
بوت�ي�ن يف الإع�ل�ان� ،إذ م ��ا زال ميتل ��ك
�ش ��قة مب�س ��احة  77مرتا مربع ��ا ،ومر�آبا
مب�ساحة  18مرتا مربعا.
بالإ�ض ��افة �إىل �س ��يارتني (�أنتي ��كا) م ��ن
نوع "فوجلا  ،"GAZ M21و�س ��يارة

ً
عاما
وفاة جنمة "بيكي باليندرز" هيلني مكروري عن 52
�أعلن املمثل داميان لوي�س ،زوج املمثلة الربيطانية هيلني
مكروري ،يوم اجلمعة �أنها توفيت بال�سرطان عن  52عام ًا.
وق��ال لوي�س�" :أعلن وكلي ح��زن �أن��ه بعد معركة بطولية
مع ال�سرطان ،ف�إن امل��ر�أة اجلميلة الرائعة هيلني مكروري
ت��وف �ي��ت ب �� �س�لام يف امل �ن��زل و� �س��ط ف�ي����ض م��ن احل ��ب من
�أ�صدقائها وعائلتها".
وكان االثنان قد تزوجا عام  ،2007و�أجنبا طفلني .العام
املا�ضي جمعا �أك�ثر من مليون جنيه �إ�سرتليني ،لت�أمني
وج�ب��ات ملوظفي "خدمة ال�صحة الوطنية" الربيطانية،

و�سط �ضغوط جائحة فايرو�س كورونا.
ا�شتهرت مكروري بت�أدية �أدوار عن �شخ�صيات قوية يف
امل�سرح وال�سينما ،و��ش��ارك��ت يف امل��وا��س��م اخلم�سة من
�سل�سلة "بيكي باليندرز" التي �أنتجتها "هيئة الإذاع��ة
الربيطانية" ،بدور "بويل غراي" ،منذ عام  .2013العام
املا�ضي �أطلت يف �سل�سلتني ق�صريتني" :رودكيل" الذي
�أدت فيه دور رئي�سة وزراء اململكة املتحدة �أم��ام هيو
لوري ،و"كويز" Quizالتي ت�ستند �أحداثها �إىل ف�ضيحة
برنامج الألعاب "من يريد �أن ي�صبح مليونري ًا".

 با�سم البغدادي

الفنان ال�ش ��اب ي�ش ��ارك في الم�سل�س ��ل
التلفزيون ��ي "العدلي ��ن" ت�ألي ��ف
م�ص ��طفى الركاب ��ي واخ ��راج ح�س ��ن
ح�س ��ني ،الم�سل�س ��ل ي�س ��لط ال�ض ��وء
على احتجاجات ت�شرين ،حيث يج�سد
البغ ��دادي �شخ�ص ��ية متظاه ��ر يطالب
بحقوقه الم�شروعة.

ن�شرت الفنانة فيكتوريا بيكهام �صورة
ج��دي��دة ل�ه��ا ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل
الإجتماعي .وتظهر فيكتوريا وهي
حم��اط��ة ب��زي�ن��ة ع�ي��د م�ي�لاده��ا ال��ذي
ي�صادف ام����س ،وكتبت فيكتوريا
تعليق ًا ع��اي��دت فيه نف�سها ":عيد
م �ي�لاد �سعيد يل ،و��س�ب��ت �سعيد،
قبالتي" .وك�شفت ف�ي�ك�ت��وري��ا �أن
ال�صورة ملجلة "غالمور"
جت��در الإ��ش��ارة اىل �أن��ه العيد ال�ـ47
لفيكتوريا ،وه��ي متزوجة من العب
كرة القدم املعتزل ديفيد بيكهام ولديها منه
�أرب�ع��ة �أوالد هم بروكلني وك��روز وروميو
وهاربر .وفيكتوريا كانت يف ال�سابق مغنية
�ضمن فريق "�سباي�س غريلز".

ً
"�أ�سو�شيتد بر�س" تنعى م�صوراً
عراقيا :طارد م�س�ؤولني مراوغني وعا�صر "حمام الدم"!

� ألفريد �سمعان

ال�ش ��اعر الكبي ��ر الراح ��ل احتف ��ت
ب ��ه مجل ��ة الم�أم ��ون حي ��ث انف ��ردت
المجل ��ة ف ��ي عدده ��ا الف�ص ��لي االول
ل�س ��نة  2021ال�ص ��ادر حدي ًث ��ا ف ��ي
ن�ش ��ر ح ��وار لم ي ��ر النور م ��ن قبل مع
الراحل الفريد �س ��معان قال خالله �إن:
(ال�شعر و�س ��ادة الحالمين) كما ت�صدر
غالف العدد �ص ��ورة �سمعان .يذكر ان
الفريد �س ��معان يعد من ابرز ال�شعراء
العراقيي ��ن زام ��ل ال�س ��ياب وتعر� ��ض
لالعتق ��ال ال�سيا�س ��ي اكث ��ر م ��ن م ��رة
وتول ��ى من�ص ��ب االمين الع ��ام التحاد
ادباء وكتاب العراق.

دفع رباع ��ي من نوع "نيف ��ا" ،ومقطورة
"�س ��كيف" .وقال ��ت الوكال ��ة �إن بوتني
ي�س ��كن يف �ش ��قة تبلغ م�س ��احتها 153.7
مرتا مربعا ذات مر�آب مب�ساحة  18مرتا
مربعا .و�أ�ضافت �أن كل هذه املرافق تقع
يف رو�سيا.

فيكتوريا بيكهام
تعايد نف�سها يف
عيد ميالدها

ماذا ت�سمّي م�س�ؤو ًال كبري ًا يف
الدولة العراقية يخرج على
امل�شاهدين ليقول �إنه لوال دعم
�إيران ملا جل�س حممد احللبو�سي
على كر�سي رئا�سة الربملان؟ ،وماذا
تقول �أي�ضا لهذا امل�س�ؤول الكبري
وهو يعلن �صراحة �أن �أمريكا
تدخلت يف اختيار رئي�س الوزراء،
و�أنها رفعت الكارت الأحمر بوجه
مر�شح حتالف البناء؟ ..عندما
ت�سمع هذا الكالم من رجل توىل
ويتوىل الكثري من املنا�صب الأمنية
حتم ًا �ست�ضحك على �شعارات
ال�سيادة و�أخواتها ،وقطع ذراع
�أمريكا .الآن ،نحن ب�صدد تطوّر
مذهل ،يتم ّثل يف اعرتاف ال�سيد
فالح الفيا�ض ب�أن �أمريكا و�إيران
هما من يحدد �شكل احلكومة
والربملان� ،أما الناخب العراقي
املغلوب على �أمره ،فمهمته فقط
الدعاء ب�أن يطيل الله عمر "نوابنا"
الأفا�ضل  .للأ�سف النزال نطلب
الر�ضا من �إيران ،ون�سكت على
تدخالت �أمريكا ،ونغ�ض الطرف
عن قوات �أردوغان التي متار�س
لعبة القذائف مع القرى العراقية.
حتتل معظم �أحزابنا ال�سيا�سية
احلاكمة عدد ًا من املحافظات
والوزارات ت�ضاف �إليها املنطقة
اخل�ضراء وجزء ًا الب�أ�س به من
اجلادرية ،لكنها عندما تواجه
م�س�ألة تخ�ص الدولة العراقية،
ف�إنها تذهب� ،إما باجتاه اجلارة
ال�شرقية� ،أو ت�ستدعي ال�سفري
الأمريكي لت�أخذ موافقته.
�أمل يحن الوقت ملراجعة �أخالقية
�شاملة جتعلنا نطرح ال�س�ؤال
املهم :هل يجوز �أن جند �أحزاب ًا
ت�ستويل على املنا�صب وتتقا�سم
املغامن ،و�أع�ضا�ؤها ينعمون ب�أعلى
الرواتب وب�أرقى االمتيازات ،لكنها
تناق�ش ق�ضاياها يف دول اخرى،
وال قانون يقف بوجهها ،لأنها
يف عرف هذه الأحزاب عالقات
�سرتاتيجية؟.
عندما �أيقن ديغول بخ�سارته يف
اال�ستفتاء الذي �أجراه عام ،1969
عاد �إىل بيته الريفي وظ ّل مقيم ًا
فيه �إىل حني وفاته .مل يطلب طعن ًا
وال �إعادة ع ّد وفرز يديوي .مل
يتوعد خ�صومه بحرب �أهلية .كل
ما فعله جل�س يف الريف يت�سامر
مع القرويني.
ال ميكنك �أن تعرف من هو الوطني
يف العراق ،ومع مَن ،وال ملاذا ،وال
�إىل متى! يف �أمريكا ودول �أوروبا
"الكافرة" ين�سحب مر�شح من
معركة الرئا�سة،عندما يُكت�شف �أنه
ّ
غ�ش يف درا�سته الثانوية ،ولي�س
يف"الوطنية!"
اليوم املواطن املغلوب على �أمره
مثل "جنابي" يحق له �أن ي�س�أل:
متى يطمئن العراقيون على
وطنهم وم�ستقبلهم ،يف وقت
ي�ص ّر فيه �سا�ستنا الأ�شاو�س على
�أن مي�ضوا بنا فى بحر هائج
تت�صارع فيه امل�صالح وحيتان
الف�ساد؟ ،فيما املواطن امل�سكني
حائر تتخبط به الأمواج واخلطب
وال�شعارات ،بينما ال �شاطئ هناك
وال �ضوء بعيد ًا يهتدي به و�إليه،
با�ستثناء الإ�صرار على �أننا طالب
�آخرة ول�سنا طالب دنيا ،ولهذا ال
داعي لإقامة م�صانع ومعامل ما
دامت تركيا وايران بحاجة �إىل
دوالراتنا .
ي�سعى الربملان �إىل �أن يهرب
بالبالد �إىل املجهول  ،يتجاهل
االحتجاجات  ،حماو ًال �أن يوهمنا
جميع ًا �أن معركة العراق احلقيقية
لي�ست ،مع الطائفية واالنتهازية ،
و�إمنا يف رفع �شعارات ال�سيادة "
امل�ضحكة "

متابعة /املدى

 ثامر مهدي

ا�س ��تاذ الفل�س ��فة وعلم الجمال وكاتب
ال�س ��يناريو المع ��روف �ص ��در ل ��ه ع ��ن
من�ش ��ورات االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب في الع ��راق الكت ��اب الفكري
"التراجيديا فل�س ��ف ًة" ي�س ��لط ال�ضوء
في ��ه عل ��ى اعم ��ال الكات ��ب الم�س ��رحي
االغريق ��ي يوربيد� ��س ويدر� ��س
اعمال �س ��وفوكلي�س ،ويتن ��اول عالقة
الفيل�س ��وف االغريق ��ي ار�س ��طو بف ��ن
الم�س ��رح والتراجيديا ،يذكر ان مهدي
ا�ص ��در العديد من الدرا�سات في مجال
الفل�سفة وعلم الجمال.

تويف خ�ضري ماجد ،الذي غطى �صراعات
عدي ��دة يف الع ��راق ب�صفته منت ��ج مقاطع
م�صورة وم�صورا لدى وكالة "�أ�سو�شيتد
بر� ��س" لأكرث م ��ن  17عاما ،ح�س ��بما �أفاد
�أقرب ��ا�ؤه ،عن عمر ناه ��ز  64عاما� .أودع
ماج ��د م�ست�ش ��فى لقراب ��ة ثالثة �أ�س ��ابيع،
لك ��ن حالت ��ه تده ��ورت ب�س ��رعة يف الأيام
القليل ��ة املا�ض ��ية وت ��ويف �ص ��باح ي ��وم
ام� ��س االول اجلمعة .وان�ض ��م ماجد �إىل
�أ�سو�ش ��يتدبر�س ببغ ��داد يف �آذار ،2004
وا�س ��تمر ماج ��د يف تغطي ��ة االنهي ��ار
الأمن ��ي وحمام ال ��دم الطائفي الذي �س ��اد

الطقس

الع ��راق ل�س ��نوات ،وكذلك ف�ت�رة الوجود
الأمريك ��ي ،و�ص ��عود تنظي ��م القاع ��دة
الإرهاب ��ي ،و�أخ�ي�را احل ��رب عل ��ى تنظيم
داع�ش .وكان ��ت عمليات القت ��ل واخلطف
�أحداثا يومية ،ت�صاحبها �أحيانا تفجريات
متعددة يف نف�س اليوم.
وخ�ل�ال ذل ��ك كل ��ه ،كان ماج ��د ،املع ��روف
با�سم �أبو �أجمد و�سط العائلة والأ�صدقاء،
زميال حمبوبا و�صاحب ح�ضور هادئ يف
مكتب بغداد ،تقول الوكالة.
كم ��ا كان ماجد �ص ��حفيا متفاني ��ا يف عمله
و�ص ��ديقا جي ��دا لكثريي ��ن .وكان يعم ��ل
به ��دوء وخل ��ف الكوالي� ��س للت�أك ��د م ��ن
احل�ص ��ول على االعتماد والأوراق وجمع

ال�ش ��ارات وتي�س�ي�ر املقاب�ل�ات وتغطي ��ة
التقارير الإخبارية.
وبح�س ��ب �أحم ��د �س ��امي ،كب�ي�ر منتج ��ي
التقارير امل�س ��جلة امل�صورة يف �أ�سو�شيتد
بر� ��س يف بغ ��داد ،ف� ��إن "�أب ��و �أجم ��د كان
م�ص ��در بهجة خالل �أوقات العمل ال�صعبة
يف بغ ��داد عل ��ى م ��دار  17عام ��ا م�ض ��ت.
�س ��يذكره النا� ��س على �أنه �ش ��خ�ص لطيف
ومهني متفان".
و�أ�شارت �سامية كالب ،مرا�سلة �أ�سو�شيتد
بر�س يف بغداد� ،إىل تفاين ماجد والتزامه
يف �س ��بيل �إقن ��اع ال ��وزراء وامل�س� ��ؤولني
املراوغني ب�إجراء مقابالت مع �أ�سو�ش ��يتد
بر�س.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درجات احلرارة �س�ت�رتفع عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف جميع مناطق البالد.

وقال ��ت �إن ��ه "ط ��ارد وزارة النق ��ل لأ�ش ��هر
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة .وكان يق ��ول� :إنه ��م
يوا�ص ��لون القول الأ�سبوع املقبل ولكن ال
تقلق ��وا لن �أتوقف عن االت�ص ��ال .كان هذا
جزءا من تفانيه يف �سبيل ن�شر تقرير".
كما كان يقول "لن �أن�سى �أبدا".
كما تذكرت �س ��امية وزمال�ؤه الآخرون يف
بغداد لطفه.
وقالت "كانت زوجته ت�صنع معمول التمر
ال ��ذي تقا�س ��مه مع ��ي ذات م ��رة .وذك ��رت
عر�ض ��ا �أنه اعجبن ��ي .ويف الي ��وم التايل
جاءين مبعمول متر يكفي ملدة �شهر".
دف ��ن ماج ��د يف النج ��ف اجلمع ��ة ،ت ��اركا
زوجته و�أبنا ًء خم�سة.
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