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مخت�صون :تدهور الموقف الوبائي جاء نتيجة لدخول "�أوميكرون"

بعد ارتفاع �إ�صابات كورونا ..ال�صحة:
العراق على �أعتاب موجة جديدة

 خا�ص /المدى
تخط ��ت �إ�صاب ��ات جائح ��ة كورون ��ا خ�ل�ال
اليوم�ي�ن الأخريي ��ن ،لأول م ��رة يف الع ��ام
 2022عتب ��ة ال� �ـ� 1300إ�صابة ،بع ��د ان �شهد
الع ��راق موقف ��ا وبائي ��ا منخف�ض ��ا الكرث من
�شهر.
وج ��اء ارتف ��اع الإ�صابات تزامن ��ا مع دخول
املتح ��ور اوميك ��رون اىل الع ��راق الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي ،مم ��ا ين ��ذر ببداي ��ة موج ��ة وبائية
جديدة ،بح�سب وزارة ال�صحة.
وتق ��ول ع�ض ��وة الفري ��ق الطب ��ي الإعالم ��ي
ل ��وزارة ال�صح ��ة رب ��ى ف�ل�اح ،يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،إن ��ه "من خ�ل�ال املوق ��ف الوبائي
نالحظ زيادة تدريجي ��ة م�ستمرة وملحوظة
ب�أع ��داد اال�صابات وزي ��ادة احلاالت املوجبة
مما ينذر ببداية موجة جديدة".

و�أ�ضاف ��ت �أن "ه ��ذا م ��ا ح ��ذرت من ��ه وزارة
ال�صحة يف جميع بياناتها ال�سابقة واحلالية
ح ��ول اهمي ��ة وخط ��ورة الو�ض ��ع الوبائ ��ي
�سواء عامليا او حملي ��ا يف حال عدم االلتزام
بالإج ��راءات الوقائي ��ة والته ��اون ب�أخ ��ذ
اللقاح".
و�أك ��دت ف�ل�اح�" ،ض ��رورة اخ ��ذ اللقاح ��ات
امل�ض ��ادة للفايرو�س" ،الفت ��ة اىل ان "اللقاح
�ساه ��م ب�شكل كبري من تقلي ��ل اعداد ا�صابات
الداخل�ي�ن اىل امل�ست�شفي ��ات باحل ��االت
ال�شدي ��دة واحلرج ��ة وخروجنا م ��ن املوجة
الثالثة".
ب ��دوره ،يق ��ول عمي ��د املعه ��د الأمريك ��ي
للدرا�س ��ات البيولوجي ��ة حي ��در معت ��ز يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "ارتف ��اع �إ�صاب ��ات
جائحة كورونا خالل اليومني الأخريين جاء
�إث ��ر دخول املتح ��ور اوميك ��رون اىل مناطق

عدة يف العراق مما دهور املوقف الوبائي"،
متوقع ��ا "تف�ش ��ي ال�ساللة اجلدي ��دة يف حال
جتاهل االجراءات الوقائية".
و�أ�ضاف معتز ،ان "اعرا�ض املتحور اجلديد
م ��ن فايرو�س كورونا (اوميك ��رون) م�شابهة
يف اغلبه ��ا لأعرا�ض الإنفلون ��زا العادية مما
يثري ال�شكوك باال�صابة".
و�شدد على "االلتزام بالإجراءات الوقائية"،
داعي ��ا اىل "اخذ التطيعم امل�ض ��اد للفايرو�س
لغاي ��ة الو�ص ��ول اىل ن�سب ��ة تف ��وق الـ50%
م ��ن اج ��ل الو�ص ��ول اىل املناع ��ة املجتمعي ��ة
وال�سيطرة على املتحورات اجلديدة".
و�أ�ض ��اف عميد املعه ��د الأمريك ��ي للدرا�سات
البيولوجية ،ان "متح ��ور اوميكرون يتميز
ع ��ن باق ��ي املتح ��ورات ب�سرع ��ة االنت�شار"،
م�ست ��دركا ب�أن "الفايرو�س عان ��ى العديد من
التغريات والطفرات".

و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة ،ام� ��س الثالث ��اء،
� 1610إ�صاب ��ات جدي ��دة بفايرو� ��س كورونا
يف الع ��راق ،خ�ل�ال ال� �ـ � 24ساع ��ة املا�ضي ��ة،
وكان ��ت ق ��د �سجلت االثن�ي�ن املا�ض ��ي 1368
�إ�صابة.
وبح�سب �آخر موق ��ف وبائي لوزارة ال�صحة
ف�إن العدد الكلي للم�صابني بفايرو�س كورونا
بل ��غ � 2100518شخ�ص� � ًا ،مقاب ��ل 24220
وفاة ،منذ انت�شار اجلائحة حتى الآن.
اما ع ��دد الذين اكت�سبوا ال�شف ��اء من كورونا
فق ��د بل ��غ � 2068076شخ�ص� � ًا ،من ��ذ ظه ��ور
الفايرو�س حتى الآن.
ووفق املوق ��ف الوبائي ،ف�إن العدد الرتاكمي
للملقح�ي�ن �ض ��د الفايرو� ��س و�ص ��ل اىل
� 8735596شخ�ص� � ًا يف انح ��اء العراق ،بعد
تل ّق ��ي � 66924شخ�ص ًا �آخرين للقاح خالل الـ
� 24ساعة املا�ضية.
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خبراء :ت�شكيل الحكومة لن يكون بال�سال�سة
التي انتخبت بها رئا�سة البرلمان
 ترجمة /حامد �أحمد
يقول خرباء وحمللون ،يف تقرير ن�شر
على موق ��ع ذي نا�شنال االخباري ،بان
العراق ق ��د يواجه عملية طويلة �صعبة
يف ت�شكي ��ل حكومة رغم �إعادة انتخاب
رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي
لدورة ثاني ��ة والذي كان �سل�سا ومرنا.
م�شريين اىل ان كتال �سيا�سية متناف�سة
ادع ��ت خ�ل�ال اول جل�سة للربمل ��ان منذ
انتخاب ��ات  10ت�شري ��ن االول بانه ��ا
�صاحبة الأغلبية العددية.
خ�ل�ال جل�س ��ة الربمل ��ان الأوىل ي ��وم
االح ��د الت ��ي �شه ��دت �صخب ��ا وتدافعا
م ��ا ب�ي�ن �أع�ض ��اء الربمل ��ان وتعر� ��ض
رئي� ��س اجلل�س ��ة كبري ال�س ��ن ،حممود
امل�شه ��داين ،خ�ل�ال عملي ��ة التحقق من

ت�صويت ��ات �أع�ض ��اء الربمل ��ان لوعك ��ة
�صحية نق ��ل عل ��ى اثره ��ا للم�ست�شفى،
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة بعدها ومت انتخاب
احللبو�س ��ي رئي�س ��ا للربمل ��ان ل ��دورة
ثانية ،حيث فاز بجمع � 200صوت من
جمموع  228نائبا.
رين ��اد من�ص ��ور ،مدير مب ��ادرة العراق
لدى مركز جاثام هاو�س للدرا�سات يف
لندن ،ق ��ال "الت�صويت الذي ح�صل يف
جل�سة االح ��د ال ي�ؤ�شر بال�ضرورة حلد
االن اىل �أي طريق �سل�س للم�ضي قدما
بت�شكيل حكومة متما�سكة".
وق ��ال ملوق ��ع ذي نا�شنال "م ��ن املرجح
جدا انه �سيك ��ون هناك طريق م�سدود،
ولن يك ��ون االم ��ر وا�ضح ��ا وجليا ملن
�سيك ��ون من�ص ��ب رئا�س ��ة ال ��وزراء.
وكذل ��ك ف ��ان عملي ��ة انتخ ��اب رئي� ��س

ورئي� ��س وزراء ل ��ن تك ��ون ب�سال�س ��ة
و�سهول ��ة عملي ��ة �إع ��ادة انتخ ��اب
احللبو�سي".
وكان الد�ست ��ور العراق ��ي ال ��ذي مت
تبني ��ه ع ��ام  2005ق ��د �سط ��رت في ��ه
مع ��امل النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف ت�شكي ��ل
احلكوم ��ة العراقي ��ة مل ��ا بع ��د مرحل ��ة
الغ ��زو الأمريك ��ي للعراق وال ��ذي بني
على �أ�سا�س الطائفية واملحا�ص�صة بني
مكون ��ات ال�شعب حي ��ث مت االتفاق فيه
عل ��ى ان يكون من�ص ��ب رئي�س الوزراء
للطائف ��ة ال�شيعي ��ة ومن�ص ��ب رئا�س ��ة
الربمل ��ان للطائف ��ة ال�سني ��ة ومن�ص ��ب
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،ال ��ذي يعت�ب�ر
من�صب ��ا ت�شريفي ��ا حل ��د كب�ي�ر ،هو من
ح�صة االكراد.

لطفي حاتم يكتب:
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ت�سريح الموظفين لي�س نكتة ..العراق
ي�أكل �أموا ًال قد ال يح�صل عليها م�ستقب ًال
 خا�ص/المدى
تنب� ��أ وزي ��ر املالية علي ع�ل�اوي ،لي�ستبق الأحداث
بع�ش ��ر �سن�ي�ن كامل ��ة ،بن�ض ��وب احلاج ��ة العاملي ��ة
للنف ��ط وا�ضط ��رار احلكوم ��ة لت�سري ��ح املوظف�ي�ن
لع ��دم قدرته ��ا على دف ��ع مرتباتهم يف ذل ��ك الوقت،
الأم ��ر الذي �أث ��ار ردود �أفعال خمتلف ��ة ،يف الوقت
ال ��ذي يرى في ��ه مراقب ��ون �أن هذا امل�ص�ي�ر حتمي،
�أك ��دوا �أن التوظي ��ف الفائ� ��ض ال ��ذي ا�ستخ ��دم
كدعاي ��ات انتخابي ��ة و"ر�ش ��ى للناخب�ي�ن" ،من ��ع
تطوي ��ر االقت�صاد و�أدى ل�صرف كل �إيرادات البالد
للموظفني.
وكان ع�ل�اوي ق ��د حتدث ع ��ن انهيار �س ��وق النفط
وت�سري ��ح املوظفني بعد ع�شر �سنني من الآن ،وقال

يف م�ؤمت ��ر للطاق ��ة عقد ببغ ��داد� ،إن "قط ��اع النقل
ي�ستهلك نح ��و  60باملئة من النفط العاملي ،غري �أن
االعتماد على ذلك �سيتوقف بحلول عام  2030بعد
�أن ينتقل العامل �إىل �صناعة ال�سيارات الكهربائية،
وطي �صفحة الوقود".
وتواج ��ه الدولة العراقي ��ة الكثري م ��ن التحديات،
يف مقدمتها الرته ��ل الوظيفي والإفراط يف �أعداد
املوظف�ي�ن مب�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،ف�سيا�س ��ة التعيني
احلكوم ��ي املفرط وغري املدرو� ��س ت�سببت بزيادة
كب�ي�رة يف �أع ��داد موظف ��ي الدول ��ة� ،إذ كان ع ��دد
املوظفني احلكوميني يف العراق قبل  2003يقارب
 850ال ��ف موظ ��ف ،بينما قارب الي ��وم الـ 5ماليني
موظ ��فيف�إح�صائي ��ةلع ��ام.2020
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�ساحة الفردو�س و�سط بغداد كما تراها املدى ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

الموازنة �أمام ثالثة �سيناريوهات ..الأكثر احتما ًال عدم �إقرار قانونها
 بغداد /فرا�س عدنان
ه ��ذا ال يحول دون ا�ستمرار ت�أم�ي�ن النفقات يف مقدمتها
روات ��ب املوظف�ي�ن واملتقاعدي ��ن وامل�شمول�ي�ن ب�شبك ��ة
تق ��ف موازنة الع ��ام احلايل �أم ��ام ثالث ��ة �سيناريوهات ،الرعاية االجتماعية ،ف� ً
ضال عن امل�شاريع امل�ستمرة.
فيم ��ا ت�ش�ي�ر توقع ��ات �إىل �أن �أقربه ��ا ه ��و ع ��دم �إقرارها اما يف حال امل�ضي بالقان ��ون ،ف�أن �أو�ساط نيابية ذهبت
ب�سبب ت�أخر ت�شكيل احلكومة حتى نهاية �شهر �آذار ،لكن �إىل �أن �سع ��ر برمي ��ل النف ��ط �سيكون ما ب�ي�ن � 50إىل 60

دوالر ًا ،مع عدم عجز ب�سيط �أو يكاد �أن يكون معدوم ًا .الأول املا�ضي.ول ��ن يتلق ��ى جمل� ��س الن ��واب احل ��ايل
وكان جمل� ��س الوزراء قد �أعلن عن انته ��اء وزارة املالية قانون املوازنة �إال بع ��د ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،كون
م ��ن �إعداد موازنة العام احلايل لكنه ،مل ي�ستطع �إحالتها الد�ست ��ور ال ي�سمح حلكوم ��ة ت�صريف الأعم ��ال ب�إر�سال
�إىل الربمل ��ان ب�سب ��ب حتول ��ه �إىل ت�صريف مه ��ام يومية م�شروعات القوانني.
 التفا�صيل �ص2
بع ��د ح ��ل الربمل ��ان نف�س ��ه يف ال�ساب ��ع من �شه ��ر ت�شرين

معتقلون بحوزتهم "مرهم جلدي" ..هل تفرق المفارز بين الأدوية والمخدرات؟
 خا�ص/المدى
ي ��كاد ال مي ��ر ي ��وم دون �أن تعل ��ن وزارة
الداخلي ��ة ع ��ن اعتق ��ال متهم�ي�ن برتوي ��ج
وتعاط ��ي املخ ��درات ،فيم ��ا تظه ��ر �أحيانا
بع� ��ض ال�صور املن�شورة م ��ن قبل الوزارة
وج ��ود �أدوي ��ة اعتيادي ��ة لي�س ��ت �ضم ��ن
امل�ستخدمة كم�ؤثرات عقلية.
ويف ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن كان ��ون الث ��اين
اجلاري ،ن�شرت وزارة الداخلية بيانا على
ح�سابها الر�سمي يف في�سبوك يتحدث عن
اعتق ��ال متهم بحي ��ازة "امل ��واد املخدرة"،
فيم ��ا تظهر ال�ص ��ورة املرفقة كميات كبرية
من �أدوية متنوع ��ة وذات ا�ستخدام يومي
تع ��رف عليها الكثري من م�ستخدمي مواقع

التوا�صل االجتماع ��ي لأنهم ي�ستخدمونها
ب�ش ��كل يومي م ��ن قبيل حب ��وب م�سكن �أمل
الر�أ�س "بن ��ادول" بالإ�ضافة اىل ع�صارات
مره ��م جلدي مث ��ل بتنو�س ��ام وغريها من
االدوية ذات اال�ستخدام اليومي.
ور�ص ��دت (امل ��دى) جمل ��ة م ��ن التعليق ��ات
الت ��ي تركه ��ا م�ستخدمو مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي على بيان ال ��وزارة بح�سابهم
الر�سم ��ي ،تتح ��دث ع ��ن ان ه ��ذه الأدوي ��ة
اعتيادي ��ة ولي�س ��ت م�ؤث ��رات عقلي ��ة،
م�ستغربني من بيان وزارة الداخلية.
هذه ال�صور تدف ��ع �إىل طرح ت�سا�ؤالت عن
الآلي ��ة الت ��ي ت�ستخدمه ��ا الق ��وات االمنية
العتقال املتهمني باملخ ��درات وال�سيما تلك
الت ��ي تتعلق بالأدوية مزدوجة اال�ستخدام

كعالج وم�ؤثر عقلي� ،أو تلك التي ال تتعلق عندم ��ا يعر� ��ض عليه ��ا املته ��م املوق ��وف،
ب� ��أي ا�ستخ ��دام م ��زدوج وكيفي ��ة اط�ل�اق تر�سله �إىل الفح�ص الطبي ف�ضلاً عن املواد
الق ��وات االمنية �صفة املخ ��درات على هذه امل�ضبوطة بحوزته".
ويو�ض ��ح �أن "املخترب الطبي يحدد نوعية
االدوية.
وت�أتي ه ��ذه الت�سا�ؤالت مدفوعة باحلاالت هذه امل ��واد ،وما اذا كانت خم ��درة �أم ال"،
واالخط ��اء املتك ��ررة املرتكب ��ة م ��ن قب ��ل م�ش�ي�را �إىل �أنه "ال يت ��م االعتماد فقط على
منت�سب ��ي وزارة الداخلي ��ة م ��ن اعتداءات املخ�ب�ر ،ب ��ل الفح� ��ص الطب ��ي ه ��و احل ��د
ف�ض�ًل اً�ا عن اعتقال ا�شخا� ��ص دون مذكرات الفا�صل".
قب� ��ض واالعتم ��اد عل ��ى "�إخب ��ار" فق ��ط ،وح ��ول املندوب�ي�ن وال�صيدلي ��ات وكيفية
كاحلادثة التي �شهدتها مدينة جبلة م�ؤخرا التعام ��ل معهم يف حال �ضبطت هذه املواد
وراح �ضحيته ��ا � 20شخ�ص ��ا معظمه ��م من بحوزتهم ،ي�شري التميمي اىل ان "القانون
االطف ��ال بن�ي�ران الق ��وات االمني ��ة ب�سبب يل ��زم العاملني به ��ذا املجال بع ��دة �شروط
�إخبار كاذب.
متكنهم من حيازة هذه املواد".
يق ��ول اخلبري القانوين عل ��ي التميمي يف وحول املوقوفني وتظه ��ر �صورهم وجود
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "حمكم ��ة التحقي ��ق م ��واد وادوي ��ة طبي ��ة اعتيادي ��ة ،ي�ؤك ��د

التميم ��ي �أن "املحكم ��ة �ستق ��وم باخ�ل�اء
�سبيله ��م بع ��د ان يت ��م الت�أك ��د م ��ن ه ��ذه
الأدوية".
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ،يت�ض ��ح �أن القوات
االمني ��ة وحلظ ��ة اعتق ��ال اي �شخ� ��ص،
لي� ��س هن ��اك م ��ا يجعله ��ا واثق ��ة م ��ن نوع
ه ��ذه الأدوية رمبا لع ��دم وجود خمت�صني
ب�صحبتهم ،ويتم االفراج عن املتهم بعد ان
يعر�ض على القا�ضي.
وحاول ��ت (امل ��دى) التوا�ص ��ل م ��ع وزارة
الداخلي ��ة به ��ذا ال�ش� ��أن ،ومعرف ��ة معايري
�ضبط املتهم�ي�ن واعتقاله ��م و�سبب عر�ض
ادوي ��ة مره ��م جل ��دي وحب ��وب �ص ��داع
كم�ب�رزات جرمي ��ة ،اال ان حم ��اوالت
االت�صال باءت بالف�شل.

( ) تفتح ملف عمال المطاعم
�أجور زهيدة و�ساعات طويلة
 تحقيق /ح�سين حاتم
بع ��د عم ��ل �ش ��اق ومنه ��ك ي ��دوم لـ
� 12ساع ��ة يومي� � ًا ،يخ ��رج اي ��وب
حم�س ��ن ذو ال� �ـ  25ربيع ��ا ،يف
ال�ساع ��ة احلادية ع�ش ��رة والن�صف
من �أح ��د مطاعم منطقة الكرادة يف
العا�صمة بغداد ،متوجها اىل �شقته
التي تبعد ح ��وايل اثنني كيلو مرت
عن م ��كان عمله ،مبالب� ��س �صوفية
�سميكة لتقليل حدة الربودة.
حم�س ��ن ال ��ذي مل يج ��د فر�ص ��ة
تعيني يف القط ��اع احلكومي ،رغم
ح�صوله على �شهادة البكالوريو�س
يف الآداب؛ يعم ��ل يف عزل ��ة ع ��ن
الع ��امل اخلارج ��ي مل ��دة � 12ساع ��ة
متوا�صل ��ة يف مطبخ املطعم ،ب�أجر
يوم ��ي ال يزي ��د عن � 20أل ��ف دينار
عراق ��ي .مبعن ��ى �أن ��ه يتقا�ض ��ى ما
قيمته  1دوالر يف ال�ساعة فقط!
يتح ��دث حم�س ��ن لـ(امل ��دى)،
بن�ب�رة ي�أ� ��س وا�ضحة عل ��ى معامل
وجه ��ه�" :أغل ��ب املطاع ��م زادت من
�أوق ��ات العمل م ��ن � 10ساعات �إىل
�أك�ث�ر م ��ن ه ��ذا الوق ��ت ب�ساع ��ة �أو
�ساعت�ي�ن ،ونح ��ن ال ح ��ول لن ��ا وال

ق ��وة" ،م�ست ��دركا بالق ��ول :ذلك �أن
"البطال ��ة منت�ش ��رة يف �صف ��وف
ال�شباب خا�صة اخل ّريجني ،ونحن
جم�ب�رون على ه ��ذا العمل الطويل
ب�أجور زهيدة".
وي�ضي ��ف حم�س ��ن الق ��ادم م ��ن
حمافظ ��ة النا�صري ��ة (جنوب ��ي
الع ��راق) ،قائ�ل� ًا�" :أتلق ��ى راتب ��ا
�شهريا قدره � 600ألف دينار ،وهو
بالطبع ال يكفين ��ي ،ف�أنا لديّ عائلة
(زوج ��ة و�أطف ��ال) يف النا�صري ��ة،
و َع َل َّي الذهاب �إليهم ،بامل�صروف"،
مردفا "تنتظ ��رين �شهري ًا التزامات
مالية عديدة� :إيجار املنزل ،فواتري
الكهرب ��اء واملول ��دة واالنرتن ��ت،
الأطباء ،وغري ذلك".
ال ميتلك حم�س ��ن �ضمانا اجتماعيا
او عق ��دا بين ��ه وبني املطع ��م الذي
يعم ��ل في ��ه ،يق ��ول" :ال ا�ستبع ��د
ط ��ردي يف اي وق ��ت ،ف�أ�صح ��اب
املطع ��م مزاجي ��ون وال يفك ��رون
بحقوق العم ��ال ،ف�إن �شعر �صاحب
املطع ��م ب� ��أن دخل ��ه اليوم ��ي ب ��د�أ
بالرتاج ��ع� ،أول م ��ا يفعل ��ه ه ��و
تقلي�ص الكادر".
 التفا�صيل �ص4

سياسة
الحكومة ّ
تقدر �سعر
برميل النفط بما بين 50
�إلى  60دوالراً
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املوازنة �أمام ثالثة �سيناريوهات ..الأكرث احتما ًال
عدم �إقرار قانونها

تقف موازنة العام احلايل �أمام ثالثة
�سيناريوهات ،فيما ت�شري توقعات �إىل �أن �أقربها
هو عدم �إقرارها ب�سبب ت�أخر ت�شكيل احلكومة
حتى نهاية �شهر �آذار ،لكن هذا ال يحول دون
ا�ستمرار ت�أمني النفقات يف مقدمتها رواتب
املوظفني واملتقاعدين وامل�شمولني ب�شبكة الرعاية
االجتماعية ،ف�ض ً
ال عن امل�شاريع امل�ستمرة.
 بغداد /فرا�س عدنان
ام ��ا ف ��ي ح ��ال الم�ض ��ي بالقان ��ون ،ف�أن
�أو�س ��اط نيابي ��ة ذهب ��ت �إل ��ى �أن �سع ��ر
برمي ��ل النف ��ط �سيكون ما بي ��ن � 50إلى
 60دوالر ًا ،مع عدم عجز ب�سيط �أو يكاد
�أن يكون معدوم ًا.
وكان مجل� ��س ال ��وزراء ق ��د �أعل ��ن ع ��ن
انته ��اء وزارة المالية من �إعداد موازنة
الع ��ام الحالي لكنه ،ل ��م ي�ستطع �إحالتها
�إل ��ى البرلم ��ان ب�سب ��ب تحول ��ه �إل ��ى
ت�صريف مه ��ام يومية بعد حل البرلمان
نف�سه في ال�سابع من �شهر ت�شرين الأول
الما�ضي.
ول ��ن يتلق ��ى مجل� ��س الن ��واب الحال ��ي
قان ��ون الموازن ��ة �إال بع ��د ت�شكي ��ل
الحكوم ��ة الجدي ��دة ،ك ��ون الد�ست ��ور
ال ي�سم ��ح لحكوم ��ة ت�صري ��ف الأعم ��ال
ب�إر�سال م�شروعات القوانين.
وق ��ال النائب الحالي جم ��ال كوجر ،في
ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "البرلمان
ل ��م يطل ��ع لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي عل ��ى
م�س ��ودة قانون الموازنة ،والحكومة لم
ت�سربها".
ً
و�أ�ض ��اف كوج ��ر ،ال ��ذي كان ع�ضوا في

اللجن ��ة المالي ��ة للبرلم ��ان المنح ��ل� ،أن
"الحدي ��ث الذي ي ��دور ب�ش� ��أن موازنة
الع ��ام الحال ��ي ين ��درج �ضم ��ن ب ��اب
التحليالت والتكهن ��ات وال يوجد �شيء
ر�سمي لغاية الوقت الحالي".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "�سع ��ر برمي ��ل النفط
المثبت في الموازنة �سيكون تقديره ما
بين � 50إلى  60دوالر ًا" ،م�شدد ًا على �أن
"م�صاريف القطاع النفطي في العراق
مرتفع ��ة ،ول ��كل برميل نحت ��اج �إلى من
� 12إلى  13دوالر ًا".
وب ّي ��ن كوج ��ر� ،أن "الع ��راق ينبغ ��ي له
�أن ي�أخ ��ذ كامل احتياطات ��ه فقد يح�صل
انخفا�ض ف ��ي ا�سعار النف ��ط �أو كمياته
المباع ��ة ،وبالتالي ف�أن ذلك �سوف ي�ؤثر
على الإيرادات العامة للدولة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "القان ��ون �سوف يت�ضمن
عج ��ز ًا ولك ��ن �سيك ��ون مخطط� � ًا وق ��د
يتحول �إل ��ى فعلي �إذا كان ��ت التداعيات
العالمية �صعب ��ة� ،أما �إذا كانت الظروف
االقت�صادي ��ة متي�س ��رة فق ��د ال ن�شهد �أي
عجز".
و�أورد كوج ��ر ،ان "الم�ؤ�شرات الحالية
ال ت ��دل عل ��ى ت�ضمي ��ن م�ش ��روع قانون
الموازن ��ة وظائف جدي ��دة ال �سيما بعد

تحذي ��رات �أطلقه ��ا وزي ��ر المالي ��ة علي
عب ��د الأمير ع�ل�اوي ب�أن الع ��راق خالل
ال�سن ��وات الع�ش ��ر القادمة �س ��وف يلج�أ
�إلى ت�سريح موظفيه".
واردف� ،أن "تلك الت�صريحات تظهر �أن
هناك �أعدادا هائلة من الموظفين زائدة
ع ��ن الحاجة ،و�إذا نظرنا �إلى المقايي�س
العالمية ف�أن ن�صف ع ��دد الموظفين في
العراق زائدين عن الحاجة� ،إال �إذا كانت

بابل � ..سباق بني دولة القانون
وال�صدريني ب�ش�أن من�صب املحافظ

لدى الحكومة الجدي ��دة ر�ؤية �أخرى".
وتح� �دّث كوج ��ر ،ع ��ن "وج ��ود ثالث ��ة
احتماالت ب�ش� ��أن م�صي ��ر موازنة العام
الحالي ،الأول ه ��و الإ�سراع في ت�شكيل
الحكومة الت ��ي تتبنى نف� ��س الم�شروع
الحال ��ي وحينها �سيت ��م الت�صويت على
القانون خ�ل�ال �شهر ني�سان" .و�أو�ضح،
�أن "ال�سيناري ��و الثان ��ي ه ��و ان تتبنى
الحكومة قانون ًا جدي ��د ًا وحينها �سوف

انفراجه �سيا�سية واقت�صادية بخروج العراق من القائمة الأوروبية
لـ"متويل الإرهاب"
 متابعة  /المدى

 خا�ص /المدى
يحت ��دم ال�سب ��اق بي ��ن كتل ��ة دول ��ة القان ��ون والتي ��ار
ال�ص ��دري في باب ��ل لال�ستحواذ عل ��ى من�صب المحافظ
خلف ًا للمحافظ الحال ��ي ح�سن منديل الذي ينتمي لتيار
الحكم ��ة ،فيما يدخل متظاهرو ث ��ورة ت�شرين على خط
ال�سب ��اق لل�ضغط باتجاه اختيار محاف ��ظ م�ستقل بعيد
عن االنتماءات الحزبية.
وقال ع�ض ��و ائتالف دولة القانون ف ��ي بابل ثائر كتاب
المخي ��ف لـ(الم ��دى)� ،إن "من�صب المحاف ��ظ من ح�صة
دول ��ة القانون في بابل بو�صفه ��ا الكتلة االكثر عددا في
المحافظ ��ة وانه ��ا ب�صدد اج ��راء تقيي ��م ومراجعة لكل
مدراء الدوائر بالتن�سيق مع كل اع�ضاء مجل�س النواب
ع ��ن المحافظ ��ة" .وا�ش ��ار المخيف ال ��ى ان "كتلة دولة
القانون ترف� ��ض عملية تغيير المحافظي ��ن في الو�ضع
الحالي ال ��ذي ي�شهد بداية ت�شكي ��ل حكومة جديدة ،في
ا�ش ��ارة منه الى تغيي ��ر محافظي ذي ق ��ار والنجف من
قبل الكتلة ال�صدرية".
وتداولت �صفح ��ات على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
يديره ��ا نا�شطون م ��ن ان�ص ��ار التيار ال�ص ��دري �صور
النائ ��ب ال�سابق ع ��واد الع ��وادي ا�ضافة ال ��ى المر�شح
الخا�س ��ر ف ��ي االنتخاب ��ات خال ��د زك ��ي كمر�شحين عن
الكتلة ال�صدرية لمن�صب المحافظ.
حيث اكدت م�ص ��ادر داخل التيار ال�ص ��دري لـ(المدى)،
�أن "الكتلة ال�صدرية لديها تحرك ب�ش�أن اختيار محافظ
جدي ��د للمحافظة لت�صحيح االو�ض ��اع الخدمية وتنفيذ
الم�شاري ��ع وتحدي ��دا المتوقف ��ة منها اال انه ��ا بانتظار

ح�سم ملف ت�شكيل الحكومة االتحادية".
وا�ش ��ارت الم�صادر ال ��ى� ،أن "الكتلة ال�صدرية بو�صفها
ه ��ي الكتل ��ة االكثر عددا في مجل�س الن ��واب وهي التي
�ستتول ��ى ادارة غالبي ��ة المحافظ ��ات من خ�ل�ال اختيار
محافظين �أكف ��اء من الخط ال�صدري وف ��ق �آلية جديدة
اعدتها الكتلة للنهو�ض بواقع المحافظات".
وو�س ��ط ه ��ذا ال�سب ��اق والتخطي ��ط ال ��ذي يتح ��دث به
الطرفان ائتالف دولة القانون والكتلة ال�صدرية يدخل
ط ��رف ثالث له ثق ��ل كبي ��ر ،ويحظى بت�أيي ��د �شعبي في
ال�ش ��ارع البابلي والمتمث ��ل بمتظاه ��ري ت�شرين حيث
يمار�س ��ون �ضغط� � ًا �شعبي ًا من خ�ل�ال تظاهرات حا�شدة
تطالب باختيار محاف ��ظ م�ستقل لإدارة ملف المحافظة
بعيد ًا عن �سيناريو النجف وذي قار.
وق ��ال النا�ش ��ط في تظاه ��رات ت�شري ��ن احم ��د الطائي
لـ(الم ��دى)� ،إن "متظاه ��ري ت�شري ��ن ر�شح ��وا اربع ��ة
ا�سم ��اء م ��ن داخ ��ل اروقة جامع ��ة باب ��ل باخت�صا�صات
ادارية وهند�سية مختلفة الختيار �أحدهم ل�شغل من�صب
المحاف ��ظ بعد عر�ضها على رئي�س الوزراء او البرلمان
الجديد".
واو�ضح الطائي ،انه "من غير الممكن ال�سماح باختيار
محاف ��ظ م ��ن اية جه ��ة حزبية وف ��ي حال ح�ص ��ل االمر
�ستك ��ون هناك اعت�صامات مفتوح ��ة واغالق �شامل لكل
مفا�صل الدولة في المحافظة".
وم ��ن المتوق ��ع �أن تحظى تحركات متظاه ��ري ت�شرين
بدع ��م عدد من الن ��واب الم�ستقلين ا�ضاف ��ة الى النواب
من حركة امتداد وا�شراقة كانون ممن طالبوا في وقت
�سابق ب�إقالة المحافظ.

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

تت�أخ ��ر الموازن ��ة بع� ��ض ال�ش ��يء لعلها
حتى �شهر تموز �أو �أكثر بقليل".
وم�ض ��ى كوج ��ر� ،إل ��ى �أن "ال�سيناري ��و
الثالث ه ��و �أن يت�أخر ت�شكيل الحكومة،
وحينها قد ال ن�شه ��د موازنة لهذا العام،
وحينها �سوف نتح ��ول �إلى �آلية �صرف
 12 /1في �ضوء الموازنة ال�سابقة وفق
قانون الإدارة المالية االتحادية".
م ��ن جانبه ،ذكر الخبير االقت�صادي عبد

الرحم ��ن الم�شهداني ،ف ��ي ت�صريح �إلى
(الم ��دى)� ،أن "المعلوم ��ات عن موازنة
 2022لي�س ��ت معروف ��ة با�ستثناء �سعر
برميل النف ��ط ف�سيكون بين � 50إلى 60
دوالر ًا".
وتاب ��ع الم�شهدان ��ي� ،أن "المتوقع لدينا
هو �أن ت�أتي الموازنة كما هي في و�ضع
الع ��ام ال�ساب ��ق ،والعجز فيه ��ا �سيكون
�صفر ًا �أو قريبا منه".

ولفت� ،إلى �أن "ت�أخ ��ر ت�شكيل الحكومة
قد يجع ��ل تمرير موازنة الع ��ام الحالي
م�ستحي�ل ً�ا وبالتالي �سيك ��ون هذا العام
بال موازنة".
و�أورد الم�شهدان ��ي� ،أن "المواقي ��ت
الد�ستوري ��ة تعط ��ي انطباع� � ًا �أولي ًا ب�أن
الحكوم ��ة �س ��وف تت�ش ��كل م ��ع بداي ��ة
�شه ��ر �آذار لك ��ي تتولى بعده ��ا مراجعة
الموازن ��ة وه ��ي تحتاج �إل ��ى �أ�سبوعين
ومن ث ��م ار�سال الم�ش ��روع �إلى مجل�س
الن ��واب" .وي ��رى� ،أن "البرلم ��ان
يحتاج �إلى ثالثة �أ�شه ��ر على اقل تقدير
لمناق�ش ��ة الم�ش ��روع من خ�ل�ال القراءة
الأول ��ى والثاني ��ة وم ��ن ث ��م الت�صويت
وبه ��ذا �سنكون ف ��ي منت�ص ��ف �أو نهاية
حزي ��ران" .ويوا�ص ��ل الم�شهدان ��ي ،ان
"العملية ل ��ن تنتهي �إلى هذا الحد ،بل
نحتاج �إلى �شه ��ر �آخر لإ�صدار تعليمات
تنفي ��ذ الموازن ��ة وبالتال ��ي �سنكون في
نهاية �شهر تم ��وز ولم يبق حينها �سوى
�شهر واحد لإعداد موازنة ."2023
وذهب� ،إلى �أن "تلك المعطيات تو�صلنا
�إلى نتيجة بعدم الم�ضي في �إقرار قانون
موازنة العام الحالي بل �سيتم االعتماد
عل ��ى قان ��ون الإدارة المالي ��ة االتحادية
في �آلية �صرف  12 /1من موازنة العام
الما�ضي فيما يخ�ص النفقات الت�شغيلية
غي ��ر المتكررة ،مثل روات ��ب الموظفين
والمتقاعدي ��ن والم�شمولي ��ن ب�شبك ��ة
الرعاية االجتماعية".
وانته ��ى الم�شهداني� ،إل ��ى ان "الجانب
اال�ستثماري �سيقت�ص ��ر على تخ�صي�ص
�أموال للم�شاريع الم�ستمرة فح�سب".
يذك ��ر ان العراق كان ق ��د ف�شل في �إقرار
موازن ��ة عام ��ي  2014و ،2019وه ��ذا
�أثر على اكمال عملي ��ة �إقرار الح�سابات
الختامي ��ة الت ��ي توقفت لغاي ��ة موازنة
.2011
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�أعل ��ن الع ��راق ،رفع ��ه م ��ن قائم ��ة االتح ��اد
الأوروب ��ي لل ��دول ذات المخاط ��ر العالي ��ة في
مجال ��ي مكافح ��ة غ�سي ��ل الأم ��وال وتموي ��ل
الإره ��اب ،مما ع ��ده محللون انفراج ��ة كبيرة
اقت�صادي ��ا و�سيا�سي ��ا خا�ص ��ة في ظ ��ل اتجاه
الب�ل�اد نحو �إع ��ادة الإعمار ،مم ��ا ي�سهل حركة
الأموال والدعم الدولي التي ت�أثرت بالقرار.
وقال ��ت الخارجي ��ة العراقي ��ة ،ف ��ي بي ��ان� ،إن
"بعث ��ة المفو�ضية الأوروبي ��ة �سلمت رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي ر�سال ��ة ت�ضمنت
رفع ا�سم الع ��راق من قائمة االتحاد الأوروبي
للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة
غ�سيل الأموال وتمويل الإرهاب".
و�أ�ضاف ��ت �أن "البعثة هن�أت العراق على ما تم
اتخاذه من �إج ��راءات وجهود كبيرة لتح�سين
منظوم ��ة مكافحة غ�سي ��ل الأم ��وال ومحاربة
تمويل الإرهاب".
وتابع ��ت ال ��وزارة �أن "التع ��اون الإيجاب ��ي
والم�ستم ��ر ال ��ذي قدم ��ه االتح ��اد الأوروب ��ي
وال ��دول الت ��ي �صوتت عل ��ى القرار (ل ��م تذكر
تفا�صي ��ل) وبعث ��ة االتح ��اد في الع ��راق ،جاء
بع ��د �أن ارتقى العراق ب�إجراءاته �إلى م�ستوى
المتطلبات الدولية".

�إلغ ��اء الت�صني ��ف انفراج ��ة كبي ��رة خا�صة �أنه
ي�أت ��ي م ��ع اتجاه الب�ل�اد نحو مرحل ��ة الإعمار
وم ��ن ث ��م ت�سهي ��ل حرك ��ة الأم ��وال م ��ن و�إلى
الع ��راق بعدم ��ا كان ��ت هن ��اك قي ��ود �أوروبي ��ة
�شديدة.
و�أ�ضاف عبد الكريم �أنه تترتب على �إدراج �أية
دول ��ة �ضمن هذه القائمة ال�س ��وداء الأوروبية
تبع ��ات خطي ��رة ج ��د ًا م ��ن بينها فر� ��ض قيود
على التحويالت المالية من البلد و�إليه ،الأمر
ال ��ذي ينعك� ��س �سلب ��ا عل ��ى اال�ستثم ��ار وعمل
الم�ستثمري ��ن في ��ه ،ويح ��رم م ��ن الكثي ��ر م ��ن
المزايا التي يتمتع به ��ا في التعامالت المالية
والم�صرفية.
و�أو�ض ��ح �أن الت�صني ��ف كان ي�ض ��ر ب�سمع ��ة
الع ��راق المالي ��ة وال�سيا�سي ��ة ب�ش ��كل كبي ��ر،
ويترت ��ب علي ��ه خف� ��ض الدع ��م م ��ن االتح ��اد
الأوروب ��ي الى الحكومة العراقية من الناحية
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية �إ�ضاف ��ة �إلى �أنه كان
ي�صعب عل ��ى العراق الح�صول على ائتمان �أو
قرو�ض دولي ��ة �أو من م�ؤ�س�سات دولية مانحة
ب�شروط مي�سرة.
وتابع" :من ��ذ �صدور القرار تحركت الحكومة
العراقي ��ة ب�صف ��ة عام ��ة ووزارة الخارجي ��ة
ب�صف ��ة خا�ص ��ة عب ��ر تقدي ��م كاف ��ة التعه ��دات

باتخاذ الخطوات المطلوبة مقابل �شطب ا�سم
العراق من القائمة ال�سوداء الأوروبية".
و�أو�ض ��ح �أن "ملف ��ات كثي ��رة قدمه ��ا الع ��راق
تثب ��ت جه ��وده الكبي ��رة ف ��ي مكافح ��ة الف�ساد
والإره ��اب" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن الع ��راق ق ��دم
للمفو�ضي ��ة الأوروبي ��ة �ضمان ��ات وتعه ��دات
با�ستمرار جهوده في ه ��ذا الإطار ،خا�صة �أنه
حقق تقدما كبيرا.
خطوات عراقية
وف ��ي ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر الما�ضي ،قالت
بعث ��ة الع ��راق ل ��دى االتح ��اد الأوروب ��ي �إن
بغداد ا�ستوفت جميع معايير مجموعة العمل
المال ��ي ))FATFالخا�ص ��ة برف ��ع ا�سمه من
قائم ��ة الدول عالية الخط ��ورة ،وزود الجانب
الأوروبي بجمي ��ع الوثائق التي طلبها والتي
تثبت ا�ستيفاءه جميع المعايير.
و�آنذاك ،قال ��ت البعثة ،في بي ��ان� ،إن "ال�سفير
عب ��د الكري ��م طعم ��ة ،رئي� ��س دائ ��رة �أوروب ��ا
ف ��ي الخارجي ��ة العراقي ��ة ،ورئي� ��س بعث ��ة
جمهوري ��ة الع ��راق ل ��دى االتح ��اد الأوروب ��ي
�صادق الركابي ،تر�أ�س ��ا اجتماع ًا فني ًا عقد في
بروك�سل بي ��ن الفريق العراق ��ي المعني برفع
ا�سم العراق من القائم ��ة الأوروبية ،والفريق

متى وقع الت�صنيف؟
وف ��ي ماي ��و � ،2020صنف ��ت المفو�ضي ��ة
الأوروبي ��ة العراق بجان ��ب دول �أخرى ،منها
�أفغان�ست ��ان وباك�ست ��ان و�سوري ��ا واليم ��ن
و�إي ��ران وكوري ��ا ال�شمالي ��ة� ،ضم ��ن قائم ��ة
الدول التي ت�شكل مخاط ��ر مالية على االتحاد
الأوروبي ،ب�سبب الق�صور في مكافحة غ�سيل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ��ت �إنه ��ا �أدرجتها �ضمن القائم ��ة ال�سوداء
للدول التي ت�شكل مخاط ��ر مالية على االتحاد
الأوروبي ب�سبب م�ؤ�شرات على وجود غ�سيل
الأم ��وال وتمويل الإرهاب فيه ��ا ،معتبرة �أنها
"باتت تمثل تهديد ًا للنظام المالي لالتحاد".
ماذا يعني ذلك؟
المحل ��ل العراق ��ي ،ها�شم عبد الكري ��م ،قال �إن
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الأوروبي المعني به ��ذا الملف في المفو�ضية
الأوروبية و�إدارة العمل الخارجي".
و�أ�ضاف ��ت � ّأن "الع ��راق �أكد تمكن ��ه من تجاوز
العديد من التحديات في الآونة الأخيرة ،و�أنه
ي�ضطل ��ع ب ��دور في منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�سط،
ويتطل ��ع �إل ��ى التع ��اون البن ��اء م ��ع االتح ��اد
الأوروب ��ي في كافة المج ��االت ،وتذليل جميع
العقب ��ات الت ��ي تح ��ول دون ذل ��ك ،خا�صة تلك
المتعلق ��ة برفع ا�سم ��ه من القائم ��ة الأوروبية
للدول ذات المخاطر العالية".
و�أكد البيان �أن الجانب العراقي ع ّد الإبقاء على
ا�سمه في هذه القائم ��ة "غير من�صف ،ال �سيما
�أن الع ��راق ال ي ��زال يواج ��ه خط ��ر الإرهاب"،
مو�ضح� � ًا � ّأن "الفري ��ق الفن ��ي العراق ��ي �أجاب
عل ��ى جميع ا�ستف�س ��ارات الجان ��ب الأوروبي
ال�ستكمال التقييم النهائي".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إل ��ى � ّأن "الفري ��ق الفن ��ي قدم
ا�ستعرا�ض ��ا بمنج ��زات منظوم ��ة الع ��راق
لمكافح ��ة غ�سيل الأم ��وال وتموي ��ل الإرهاب،
و�آخ ��ر التط ��ورات التي ط ��ر�أت عل ��ى قوانين
مكافح ��ة غ�سي ��ل الأم ��وال وتموي ��ل الإرهاب،
و�أن ��واع الجه ��ات الرقابية وعمله ��ا ،كمجل�س
مكافح ��ة غ�سي ��ل الأم ��وال وتموي ��ل الإره ��اب
ولجنة تجميد �أموال الإرهابيين والم�ؤ�س�سات
المعنية بمكافح ��ة الجرائم المنظمة وال�سلطة
الق�ضائي ��ة ،و�أه ��م �إنجازات الع ��راق بموجب
ال�ستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غ�سيل
الأم ��وال وتموي ��ل الإره ��اب للم ��دة -2017
."2020
ومجموع ��ة العم ��ل المال ��ي (فات ��ف) ت�أت ��ي
اخت�ص ��ارا Financial Action Task
 Force – FATFوه ��ي المجموعة الأم
التي جاءت ا�ستجابة لمكافحة غ�سيل الأموال
وتموي ��ل الإره ��اب وانت�ش ��ار الت�سل ��ح وذل ��ك
لتعزي ��ز الحماية من التهدي ��دات وغيرها ذات
ال�صل ��ة الت ��ي يتعر�ض له ��ا النظ ��ام الم�صرفي
والم�ؤ�س�سات المالية وما يم�س نزاهة النظام
المال ��ي الدولي م ��ن ممار�سات غي ��ر م�شروعة
مث ��ل الأم ��وال الناتج ��ة ع ��ن االتج ��ار بالب�شر
والمخدرات وغيرها حيث �أن�شئت من قبل قمة
مجموعة ال ��دول ال�سب ��ع  ) )7-Gفي باري�س
في عام .1989

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

سياسة

العدد ( )5103ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )12كانون الثاين 2022

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ت�سريح الموظفين لي�س نكتة ..العراق ي�أكل
�أموا ًال قد ال يح�صل عليها م�ستقب ًال
تنب�أ وزير المالية علي ع�لاوي ،لي�ستبق الأحداث بع�شر �سنين
كامل��ة ،بن�ض��وب الحاجة العالمي��ة للنفط وا�ضط��رار الحكومة
لت�سري��ح الموظفين لعدم قدرتها عل��ى دفع مرتباتهم في ذلك
الوق��ت ،الأمر ال��ذي �أثار ردود �أفعال مختلف��ة ،في الوقت الذي

ي��رى فيه مراقبون �أن هذا الم�صير حتم��ي� ،أكدوا �أن التوظيف
الفائ�ض الذي ا�ستخدم كدعايات انتخابية و”ر�شى للناخبين”،
من��ع تطوي��ر االقت�ص��اد و�أدى ل�ص��رف كل �إي��رادات الب�لاد
للموظفين.

 خا�ص/املدى

اخلا� ��ص رغم وج ��وده يف وزارة العمل ،لإتاحة
الفر�ص للقطاع اخلا�ص بالتايل يقل الإقبال على
القطاع احلكومي».

وكان ع�ل�اوي قد حتدث ع ��ن انهيار �سوق النفط
وت�سري ��ح املوظف�ي�ن بع ��د ع�شر �سنني م ��ن الآن،
وق ��ال يف م�ؤمتر للطاقة عق ��د ببغداد� ،إن “قطاع
النقل ي�ستهلك نحو  60باملئة من النفط العاملي،
غ�ي�ر �أن االعتم ��اد عل ��ى ذل ��ك �سيتوق ��ف بحلول
ع ��ام  2030بع ��د �أن ينتق ��ل الع ��امل �إىل �صناع ��ة
ال�سيارات الكهربائية ،وطي �صفحة الوقود”.
وتواجه الدولة العراقي ��ة الكثري من التحديات،
يف مقدمته ��ا الرته ��ل الوظيف ��ي والإف ��راط يف
�أع ��داد املوظف�ي�ن مب�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،ف�سيا�سة
التعي�ي�ن احلكوم ��ي املف ��رط وغ�ي�ر املدرو� ��س
ت�سبب ��ت بزيادة كبرية يف �أعداد موظفي الدولة،
�إذ كان عدد املوظفني احلكوميني يف العراق قبل
 2003يق ��ارب  850ال ��ف موظ ��ف ،بينم ��ا قارب
الي ��وم ال� �ـ 5ماليني موظ ��ف يف �إح�صائي ��ة لعام
.2020

الت�أثير الحزبي

م ��ن جانب ��ه ،ي ��رى ال�صحف ��ي العراق ��ي �إيه ��اب
الركاب ��ي �أن «الرته ��ل الوظيفي له ع ��دة �أ�سباب،
منها املحا�ص�ص ��ة احلزبية التي دخلت يف �إدارة
�أغل ��ب الأق�سام وال�شع ��ب والإدارة امل�ؤ�س�سات»،
م�ؤك ��د ًا �أن «هن ��اك جه ��ات تعمل باالعتم ��اد على
�إدارة �أ�شخا� ��ص غ�ي�ر معني�ي�ن ولي�س ��وا ذوي
اخت�صا� ��ص ،مم ��ا ادى �إىل ح ��دوث الرته ��ل
الوظيفي».
و�أك ��د الركاب ��ي لـ(امل ��دى) �أن «ه ��ذا الرتهل ترك
انعكا�س ��ات كث�ي�رة يف مقدمته ��ا قل ��ة الإنت ��اج
و�ضع ��ف الطاقة االنتاجي ��ة يف امل�صانع التي مت
�إيق ��اف الكثري منه ��ا ب�شكل متعمد ،وع ��دم �إعادة
ت�أهيلها بال�شكل ال�صحيح» ،مو�ضح ًا �أن «حديث
وزي ��ر املالي ��ة ع ��ن ع ��دم امكاني ��ة دف ��ع الرواتب
حدي ��ث ق ��دمي ،لأن الع ��راق يعتم ��د كلي� � ًا عل ��ى
النفط ولي�س ��ت له واردات �أخ ��رى �سوى املنافذ
احلدودي ��ة ،ويج ��ب �إع ��ادة النظ ��ر يف القوانني
التي حتد من عمليات اال�ستثمار وتفعيل القطاع
اخلا� ��ص للنهو� ��ض بالواقع الوظيف ��ي وت�شغيل
املوارد الب�شرية وفق املوارد املتاحة».

الترهل الوظيفي

الرتهل الوظيفي �أو البطالة املقنعة كما ي�سميها
خمت�صون ،تزايدت يف العراق بعد �سنة ،2003
وت�صرف الكثري من امل�ؤ�س�سات احلكومية �أجور
ورواتب ملنت�سبيها دون ت�أدية عمل وظيفي ،فيما
وي ��رى اخلبري يف ال�ش�أن االقت�صادي نبيل جبار
خ�ل�ال حديثه لـ(امل ��دى) �أن «هن ��اك جمموعة من
الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل الرته ��ل الوظيفي منها
�سيا�سية من خالل التوظيف لغايات انتخابية».
و�أ�ض ��اف جب ��ار �أن «امل�شه ��د ال�سائ ��د منذ 2003
هو ا�ستخدام الق ��وى ال�سيا�سية ورقة التوظيف
للح�ص ��ول عل ��ى مكا�س ��ب انتخابي ��ة خ�صو�ص ��ا
يف التوظي ��ف الأمن ��ي ،والت ��ي �ساهمت يف رفع
فات ��ورة الروات ��ب ،ف�ض ًال ع ��ن �أن التوظيف غري
مدرو� ��س وحت ��ت �ضغ ��وط �سيا�سي ��ة ،مما حمل الب�ش ��رية يف وزارة املالية �إدارة غري مدرو�س ��ة،
العراق فات ��ورة �أكرث من  50مليار دوالر يدفعها و هن ��اك فائ� ��ض وظيف ��ي يف بع� ��ض ال ��وزارات
والدوائ ��ر ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن وج ��ود قل ��ة يف امل ��وارد
�سنوي ًا كرواتب موظفني».
الب�شرية لوزارات �أخ ��رى» ،فيما ارجع ذلك اىل
الموارد الب�شرية
«�سوء التخطي ��ط يف وزارتي التخطيط واملالية
ع�ضو اللجن ��ة املالية يف جمل�س النواب ال�سابق بتوزي ��ع امل ��وارد الب�شرية عل ��ى وزارات الدولة
عب ��د الهادي ال�سع ��داوي ،ق ��ال �إن «�إدارة املوارد ودوائرها واملحافظات».

جيو�ش من العاطلين

هل ين�ضم املوظفني �إىل جي�ش العاطلني عن العمل؟
و�أك ��د ال�سعداوي �أن «فائ� ��ض التوظيف املرتاكم
�أدى �إىل �إرب ��اك كبري لأن امل�صاري ��ف الت�شغيلية
�أ�صبح ��ت ت�س ��اوي  80باملئ ��ة م ��ن املوازن ��ة
االحتادي ��ة رغ ��م �أن امل ��وارد اال�ستثماري ��ة قليلة
ج ��د ًا ،وامل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة ت�ص ��ل �إىل 20
باملئة».

�سوء الإدارة

و�أ�ش ��ار عبداله ��ادي ال�سع ��داوي �إىل �أن الأزم ��ة
املالي ��ة التي �شهده ��ا العراق وخا�ص ��ة بعد �سنة
 2014ا�ضط ��رت الدولة �إىل االقرتا�ض الداخلي
واخلارج ��ي ،حي ��ث �أره ��ق كاهل الدول ��ة ب�شكل
كبري جد ًا ب�سبب �سوء الإدارة.
وبني ال�سعداوي �أن اجلانب اال�ستثماري معطل

يف الع ��راق ويحتاج �إىل درا�سة �شاملة للنهو�ض
بالواق ��ع التنم ��وي وحتقي ��ق تنمي ��ة �شاملة يف
جمي ��ع املج ��االت ،معت�ب�ر ًا �أن �ضع ��ف اجلان ��ب
اال�ستثماري يعود �إىل �ضعف الأمن واال�ستقرار
من ��ع اال�ستثم ��ار اخلارج ��ي م ��ن الدخ ��ول اىل
العراق ،داعي ًا �إىل «�إعادة النظر ببع�ض القوانني
و�ض ��رورة تفعي ��ل قان ��ون التقاع ��د يف القط ��اع

خبراء :ت�شكيل الحكومة لن يكون بال�سال�سة
التي انتخبت بها رئا�سة البرلمان
 ترجمة /حامد �أحمد
يقول خرباء وحمللون ،يف تقرير ن�شر
على موق ��ع ذي نا�شنال االخباري ،بان
العراق ق ��د يواجه عملية طويلة �صعبة
يف ت�شكي ��ل حكومة رغم �إعادة انتخاب
رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي
لدورة ثاني ��ة والذي كان �سل�سا ومرنا.
م�شريين اىل ان كتال �سيا�سية متناف�سة
ادع ��ت خ�ل�ال اول جل�سة للربمل ��ان منذ
انتخاب ��ات  10ت�شري ��ن االول بانه ��ا
�صاحبة الأغلبية العددية.
خ�ل�ال جل�س ��ة الربمل ��ان الأوىل ي ��وم
االح ��د الت ��ي �شه ��دت �صخب ��ا وتدافع ��ا
م ��ا ب�ي�ن �أع�ض ��اء الربمل ��ان وتعر� ��ض
رئي� ��س اجلل�س ��ة كبري ال�س ��ن ،حممود
امل�شه ��داين ،خ�ل�ال عملي ��ة التحقق من

ت�صويت ��ات �أع�ض ��اء الربمل ��ان لوعك ��ة
�صحية نق ��ل عل ��ى اثره ��ا للم�ست�شفى،
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة بعدها ومت انتخاب
احللبو�س ��ي رئي�س ��ا للربمل ��ان ل ��دورة
ثانية ،حيث فاز بجمع � 200صوت من
جمموع  228نائبا.
رين ��اد من�ص ��ور ،مدير مب ��ادرة العراق
لدى مركز جاثام هاو�س للدرا�سات يف
لندن ،ق ��ال «الت�صويت الذي ح�صل يف
جل�سة االح ��د ال ي�ؤ�شر بال�ضرورة حلد
االن اىل �أي طري ��ق �سل�س للم�ضي قدما
بت�شكيل حكومة متما�سكة».
وقال ملوقع ذي نا�شنال «من املرجح جدا
انه �سيكون هن ��اك طريق م�سدود ،ولن
يكون االمر وا�ضحا وجليا ملن �سيكون
من�ص ��ب رئا�س ��ة ال ��وزراء .وكذلك فان
عملي ��ة انتخاب رئي� ��س ورئي�س وزراء

ل ��ن تك ��ون ب�سال�س ��ة و�سهول ��ة عملي ��ة
�إعادة انتخاب احللبو�سي».
وكان الد�ست ��ور العراق ��ي ال ��ذي مت
تبني ��ه ع ��ام  2005ق ��د �سط ��رت في ��ه
مع ��امل النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف ت�شكي ��ل
احلكوم ��ة العراقي ��ة مل ��ا بع ��د مرحل ��ة
الغ ��زو الأمريك ��ي للعراق وال ��ذي بني
على �أ�سا�س الطائفية واملحا�ص�صة بني
مكون ��ات ال�شعب حي ��ث مت االتفاق فيه
عل ��ى ان يكون من�ص ��ب رئي�س الوزراء
للطائف ��ة ال�شيعي ��ة ومن�ص ��ب رئا�س ��ة
الربمل ��ان للطائف ��ة ال�سني ��ة ومن�ص ��ب
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،ال ��ذي يعت�ب�ر
من�صب ��ا ت�شريفي ��ا حل ��د كب�ي�ر ،هو من
ح�صة االكراد.
�أم ��ا املنا�ص ��ب الرفيع ��ة الأخ ��رى يف
احلكوم ��ة فه ��ي تق�س ��م عل ��ى �أ�س� ��س

اخللفيات الطائفية والعرقية للأحزاب
ال�سيا�سية احلاكمة.
وق ��ال الباح ��ث ،من�ص ��ور ،ب ��ان
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة املناف�س ��ة لل�ص ��در
الت ��ي تع ��رف باالط ��ار التن�سيق ��ي،
امتنع ��ت يف اجلل�سة ع ��ن الت�صويت
للحلبو�سي «النهم اعتربوا هذا االمر
كج ��زء م ��ن خط ��وة مقت ��دى ال�ص ��در
لت�شكي ��ل حكوم ��ة اغلبي ��ة .ولهذا فان
اجلدل يدور االن ح ��ول من هي التي
�ستكون الكتلة الأكرب».
الد�ست ��ور العراق ��ي يقول ب ��ان الكتلة
الأك�ب�ر املتحقق ��ة يف جمل� ��س النواب
ه ��ي امل�س�ؤولة عن ت�شكي ��ل احلكومة
وكابينته ��ا الوزاري ��ة الت ��ي تهيم ��ن
الأح ��زاب املتنف ��ذة عل ��ى املنا�ص ��ب
الرئي�سية وال�سيادية فيها.
م ��ن جانب �آخر ف ��ان االحزاب والكتل
ال�شيعي ��ة املن�ضوي ��ة حت ��ت االط ��ار
التن�سيق ��ي تعه ��دت مبفاحتة املحكمة
العليا لالعرتا�ض على �شرعية اختيار
املنا�صب التي حدثت يف اجلل�سة.
النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الفت ��ح ،هم ��ام
التميم ��ي ،ق ��ال «م ��ا حدث داخ ��ل قبة
الربمل ��ان هو غري قانوين و�ستكون له
عواقب وخيمة على م�ستوى الدولة».
وام ��ام الربمل ��ان االن  30يوم ��ا م ��ن
موع ��د اجلل�س ��ة الأوىل النتخ ��اب
رئي�س جمهورية جدي ��د للبالد ،الذي
ب ��دوره �سيطل ��ب م ��ن الكتل ��ة الأك�ب�ر
ت�شكيل حكومة يف غ�ضون  15يوما.
و�شهدت اجلل�سة م�شادات حادة ورفع
�أ�صوات ما بني �أع�ضاء الربملان حول
م ��ن هي الكتلة التي له ��ا �أكرب عدد من
املقاعد.
وق ��ال الباح ��ث من�ص ��ور «ف ��وز
احللبو�س ��ي ي�سل ��ط ال�ض ��وء على ان
التيار ال�ص ��دري ميث ��ل الكتلة الأكرب
يف الربمل ��ان ،خ�صو�ص ��ا وان ��ه تلق ��ى

عددا كبريا من التربيكات من الكتلة.
م ��ع ذلك ،فان ��ه �ضمن اع ��راف العراق
ال�سيا�سي ��ة ،ال �أحد يفه ��م ويعرف من
هي تكون الكتلة الأكرب».
يف االنتخابات ال�سابقة تت�صادم كتل
متناف�سة فيم ��ا بينها بتغيري حتالفات
وت�شكيل كتل يف ح ��ال يتم الت�صديق
عل ��ى النتائ ��ج ،مم ��ا ي� ��ؤدي ذل ��ك اىل
ارب ��اك يف كيفي ��ة ت�صني ��ف وحتدي ��د
الكتلة الأك�ب�ر .وان اغلب الكتل تلج�أ
لعق ��د �صفقات وتن ��ازالت فيم ��ا بينها
وراء غ ��رف مغلق ��ة بدال م ��ن االلتزام
بالطرق الد�ستورية.
م ��ن جانبها تقول املحلل ��ة ال�سيا�سية،
لهيب هيج ��ل ،من جمموع ��ة االزمات
الدولي ��ة التي تتخذ م ��ن بلجيكا مقرا
لها ،بان الكتلة ال�سيا�سية هذه نف�سها
ق ��د ال ت�صم ��د لتعيني م ��ن الرئي�س �أو
رئي�س الوزراء.
وم�ضت بقوله ��ا «خطاب الن�صر الذي
ي ��ردده ال�ص ��در مل يه ��د�أ من ��ذ اع�ل�ان
نتائ ��ج انتخاب ��ات  10ت�شرين الأول.
وان مناف�سي ��ه ق ��د �سع ��وا لتجري ��د
االنتخابات م ��ن �شرعيتها ،وي�سعون
الي ��وم لت�شكي ��ل كتلته ��م الأك�ب�ر ،مع
اعرتا�ضه ��م ورف�ضه ��م للعملي ��ة التي
مت ��ت خالله ��ا �إدارة جل�س ��ة الربمل ��ان
االفتتاحية الأوىل».
و�أ�ضافت هيج ��ل م�سرت�سلة بحديثها
«اجلانب املعار� ��ض �سوف لن يحاول
فقط جتري ��د احلكومة م ��ن �شرعيتها
ب�أ�سالي ��ب قانوني ��ة او �سيا�سي ��ة ،بل
�سيلج�أ لإثارة العنف �أي�ضا».
وتتوق ��ع املحلل ��ة هيج ��ل ان الع ��راق
ق ��د ي�شهد عرب ه ��ذه املرحلة التي مير
به ��ا ،موجة �أخرى م ��ن العنف ما بني
�أحزاب وكتل �شيعية يكون للمجاميع
امل�سلحة دور فيها.
عن موقع ذي نا�شنال االخباري

ويف �إح�صائية ر�سمي ��ة ح�صلت عليها الـ(املدى)
ف�إن عدد العاطلني عن العمل يف العراق امل�سجلني
ل ��دى وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية بلغ
 1,717,988مواطن ��ا ،فيم ��ا ك�شف ��ت البيان ��ات
الر�سمية ارتفاع معدالت البطالة يف العراق �إىل
م�ستويات غري م�سبوقة منذ ثالثة عقود ،بالرغم
م ��ن الرثوة النفطية الهائلة التي ميلكها العراق،
وحتقق اي ��رادات كبرية ميك ��ن �أن تعالج الكثري
من امل�شاكل ويف مقدمتها البطالة والفقر.
ويف �آخ ��ر الإح�ص ��اءات ال�ص ��ادرة ع ��ن البن ��ك
ال ��دويل ف� ��أن م�ست ��وى البطالة يف الع ��راق بلغ
 13.7يف املئ ��ة ،وه ��و املع ��دل الأعل ��ى من ��ذ عام
 ،1991ما ينذر بتفاقم معاناة املواطن العراقي.

النزاهة :بع�ض اللقاحات
التي ت�صل ال�صحة قريبة من
انتهاء �صالحيتها!
بغداد /املدى
دع ��ت هيئ ��ة النزاهة� ،أم�س الثالث ��اء� ،إىل فتح منافذ العالج املجا ِّ
ين ل ��ذوي الدخل املحدود
املُ�صابني بفايرو�س كورونا ،نظر ًا الرتفاع �أ�سعار الأدوية والعالجات اخلا�صة بالفايرو�س.
وذك ��رت دائرة الوقاي ��ة يف تقرير تلقته (املدى)« ،م ��ن ال�ضروري �إلزام جمي ��ع املُ� َّؤ�س�سات
ال�صح َّي ��ة واملُ�ست�شفي ��ات والعي ��ادات باال�ستمرار يف تطبي ��ق بروتوكول م َّ
ال�صحة
ُنظم ��ة
َّ
العامل َّية فيما يتع َّلق بلقاح فايرو�س كورونا».
ال�صحة
وب َّين ��ت الدائ ��رة يف تقريرها ،املُر�سل �إىل الأمان ��ة العا َّمة ملجل�س ال ��وزراء ووزير
َّ
لل�صحة وال�سالمة الوطن َّي ��ة�« ،أهم َّية توعية املُواطنني ح ��ول تل ِّقي اللقاح،
واللجن ��ة العلي ��ا
َّ
واملُتابع ��ة امليدان َّي ��ة اليوم َّية ملناف ��ذ التلقيح ،ف�ض ًال ع ��ن اتخاذ الإج ��راءات القانون َّية ِّ
بحق
املُروِّ جني لالمتناع عن �أخذه».
�ات ال�ستقب ��ال احل ��االت احلرج ��ة م ��ن امل�صاب�ي�ن
و�أو�ص ��ى التقري ��ر ،بـ»حتدي ��د مُ�ست�شفي � ٍ
بالفايرو� ��س؛ ل�ضم ��ان قي ��ام بق َّي ��ة املُ�ست�شفي ��ات واملُ� َّؤ�س�س ��ات ال�صح َّية مبمار�س ��ة �أعمالها
االعتياد َّي ��ة ،وا�ستمراره ��ا بتقدمي اخلدمات للمُواطنني ،كما دع ��ا لتوجيه املنافذ احلدود َّية
واملط ��ارات بفح� ��ص الوافدي ��ن ،واتخاذ الإج ��راءات املُنا�سب ��ة بالتعامل م ��ع املُ�صابني من
بينهم».
ال�صحة قبل
ون َّب ��ه �إىل «قرب انتهاء �صالح َّية بع�ض اللقاحات التي ت�ص ُل �إىل خمازن وزارة
َّ
أ�شهر من انته ��اء �صالح َّيـتها ،والتفاوت يف �سرع ��ة �صرف اللقاحات
ُم� �دَّةٍ ال تتج ��اوز ثالثة � ٍ
ال�صحة يف بغ ��داد واملُحافظات بتزويد
ب�ي�ن دوائ ��ر الوزارة� ،إ�ضاف ��ة �إىل عدم قيام دوائ ��ر
َّ
اليومي
ال�صحة العا َّمة باالحتياج ��ات الدقيقة من اللقاحات ،وعدم ف�ص ��ل الربنامج
دائ ��رة
َّ
ِّ
يخ�ص لقاحات الأطفال دون اخلام�سة من العمر عن برنامج لقاح فايرو�س
للتح�صني الذي ُّ
كورونا».
لل�صحة وال�سالمة الوطن َّية رقم ( 103ل�سنة )2020
العليا
اللجنة
«قرار
إىل
�
التقرير
و�أ�شار
َّ
ِّ
اخلا� �ّ�ص بان�ضم ��ام الع ��راق �إىل مرفق ( كوفاك�س) التاب ��ع �إىل التحالف ال ��دويل للقاحات،
لقاحات
والتح�ص�ي�ن الذي ي�ض ُّم �أك�ث�ر من ( )150دولة ،الذي ي�ضمنُ جتهي ��ز العراق بكم َّية
ٍ
تكف ��ي لتغطي ��ة  %20م ��ن عدد ال�س ��كان ،وقرار جمل� ��س ال ��وزراء املُر َّق ��م ( 88ل�سنة )2021
الـمُت�ض ّمـِ ��ن الـتعام ��ل مع ال ��دول والـ�شركـ ��ات الـمُـ�ص ِّنعـة؛ ل�شراء اللقاح ��ات مُبا�شر ًة ،ومنع
التعامل مع ال�شركـات الو�سيطة».
وتاب ��ع «الكم َّي ��ات الكل َّي ��ة املُتعاق ��د عليه ��ا م ��ن لقاح (فاي ��زر) الأمريك ��ي لع ��ام  2021بلغت
مت ت�سلُّ ��م ( )8,603,010مالي�ي�ن جرع ��ة ،فيم ��ا َّ
( )18,000,000ملي ��ون جرع ��ةٍ َّ
مت ت�سلُّ ��م
( )3,750,000ملي ��ون جرع ��ة من لق ��اح (�سينوفارم) ال�صيني� ،أ َّما اجلرع ��ات املُت�س َّلمة من
مرف ��ق (كوفاك�س) وجلمي ��ع ال�شركات املُ�ص ِّنع ��ة ،فقد بلغ ��ت ( )5,095,770مليون جرعةٍ ،
واملتبق ��ي م ��ن املُتعاقد عليه ( )223,803جرع ��ة مل ُت َت�س َّل ْم لغاية الآن ،الفت� � ًا �إىل قيام دائرة
ِّدات فائقة التجميد مجُ هَّزةٍ من قبل م َّ
ُنظمة
ال�صح ��ة العا َّمة بو�ضع خطةٍ عاجلةٍ لتوزيع مجُ م ٍ
َّ
كم تت ُّم
َّ
ال�صح ��ة العامل َّي ��ة تت� � ُّم مُتابعتها من قب ��ل ال�شرك ��ة املُ�ص ِّنعة للق ��اح وفق برنام � ٍ�ج محُ ٍ
مبوجبه معرفة التغيريات بدرجة حرارة حفظ اللقاح».

محليات

العدد ( )5103ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الأربعاء ( )12كانون الثاين 2022
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

بال �إجازات �أو عقود عمل �أو �ضمانات تقاعدية

( ) تفتح ملف عمال املطاعم� ..أجور زهيدة و�ساعات طويلة :معاملة
�سيئة تنتهي ببديل �أجنبي
� أ�����ص����ح����اب امل���ط���اع���م ي��ف�����ض��ل��ون ال���ع���م���ال���ة الأج���ن���ب���ي���ة ل�����س��ب��ب�ين
ً
ع���ام�ل�ا م�����ض��م��وم�� ًا م���ن �أ����ص���ل  1.5م��ل��ي��ون ���ش��غ��ي��ل يف ال��ق��ط��اع
2686 
 حتقيق /ح�سني حامت
يتح ��دث حم�س ��ن لـ(امل ��دى) ،بن�ب�رة ي�أ� ��س
وا�ضح ��ة على مع ��امل وجهه�" :أغل ��ب املطاعم
زادت م ��ن �أوق ��ات العمل م ��ن � 10ساعات �إىل
�أك�ث�ر م ��ن ه ��ذا الوق ��ت ب�ساع ��ة �أو �ساعت�ي�ن،
ونح ��ن ال ح ��ول لن ��ا وال ق ��وة" ،م�ست ��دركا
بالق ��ول :ذل ��ك �أن "البطال ��ة منت�ش ��رة يف
�صفوف ال�شب ��اب خا�ص ��ة اخل ّريجني ،ونحن
جم�ب�رون عل ��ى ه ��ذا العم ��ل الطوي ��ل ب�أجور
زهيدة" .وي�ضيف حم�سن القادم من حمافظة
النا�صري ��ة (جنوبي العراق) ،قائ�ل� ًا�" :أتلقى
راتب ��ا �شهري ��ا ق ��دره � 600أل ��ف دين ��ار ،وهو
بالطب ��ع ال يكفين ��ي ،ف�أن ��ا لديّ عائل ��ة (زوجة
و�أطف ��ال) يف النا�صري ��ة ،و َع َل � َّ�ي الذه ��اب
�إليهم ،بامل�صروف" ،مردفا "تنتظرين �شهري ًا
التزامات مالية عديدة� :إيجار املنزل ،فواتري
الكهرباء واملولدة واالنرتنت ،الأطباء ،وغري
ذلك".
ال �ضمان اجتماعي وال عقود
للعمل!
ال ميتل ��ك حم�سن �ضمان ��ا اجتماعي ��ا او عقدا
بينه وبني املطعم ال ��ذي يعمل فيه ،يقول" :ال
ا�ستبعد طردي يف اي وقت ،ف�أ�صحاب املطعم
مزاجي ��ون وال يفك ��رون بحق ��وق العم ��ال،
ف� ��إن �شعر �صاح ��ب املطعم ب� ��أن دخله اليومي
ب ��د�أ بالرتاج ��ع� ،أول م ��ا يفعل ��ه ه ��و تقلي�ص
الكادر" .ويتحدث حم�س ��ن بح�سرة�" :أ�شتاق
�إىل �أهل ��ي دوم� � ًا ،لك ��ن لي�س ��ت ل ��دي عطلة �أو
ا�سرتاح ��ة لأزوره ��م ،لدي يوم ��ان يف ال�شهر
فق ��ط ،ويك ��ون الإعي ��اء قد �أخ ��ذ من ��ي م�أخذ ًا
كبري ًا ،فال �أ�ستطيع ال�سفر �إليهم يف كل العطل
الت ��ي �أح�صل عليها" .لي�س ال�شاب النا�صري
وح ��ده م ��ن يعم ��ل ُم� � ّد ًة ت�ص ��ل �إىل � 12ساعة
مبثل تل ��ك الأجور ،فهن ��اك �آالف العاملني يف
جم ��ال املطاعم واملقاه ��ي والكافيه ��ات الذين
�أجربتهم ظروف املعي�شة ،على العمل مبقابل
جمز .وتق ��در م�صادر غري ر�سمية،
مادي غري ٍ
عدي ��د عم ��ال املطاع ��م واملقاه ��ي يف العراق،
ب�أك�ث�ر من  1.5مليون عام ��ل .حيدر ه�شام –
عامل �صالة يف �أحد مطاعم بغداد ،يقول" :لو
توفرت ل ��دي وظيفة حكومي ��ة براتب �شهري
قيمت ��ه � 250أل ��ف دينار عراقي ،مل ��ا وجدتني
�أعم ��ل هنا" .وي�ضي ��ف ه�شام بن�ب�رة غا�ضبة
لـ(امل ��دى)" ،لدي جترب ��ة �سيئة م ��ع ا�صحاب
املطاعم ،لكنني مل �أجد عمال �آخر".
جتربة �سيئة
وع ��ن جتربت ��ه ال�سيئ ��ة يو�ض ��ح ال�ش ��اب
الع�شرين ��ي" ،من ��ذ بداية تف�ش ��ي كورونا يف
العراق ،وعند اغالق املطاعم ،ومن ثم عودتها
لتمار�س عملها ببي ��ع (ال�سفري) فقط واغالق
ال�صاالت ،كن ��ت اول املطرودين من املطعم".
ويتاب ��ع ه�ش ��ام حديث ��ه" ،مل يفك ��ر �صاح ��ب
املطع ��م ولو حلظة واح ��دة بو�ضعي املعي�شي
وانن ��ي طالب جامع ��ي وبحاج ��ة اىل العمل،
م�صاحله ��م فوق اجلمي ��ع ،وحينم ��ا ننتقدهم
يقولون لن ��ا :انتقدوا احلكومة!" .وعن عمله
احلايل ،يو�ضح ه�شام الذي تخرج من جامعة
بغ ��داد الع ��ام املا�ض ��ي" ،ال يختلف ع ��ن مكان
عمل ��ي ال�سابق ،فكل �أرب ��اب العمل يعاملوننا
وك�أنه ��م مالك�ي�ن لنا ،وم ��ن يرف� ��ض اوامرهم
هو اخلا�سر بالن�سبة له ��م" .من جانبه ،يقول
عل ��ي داود – عام ��ل تو�صي ��ل ب�أح ��د مطاع ��م
منطقة زيونة ببغداد� ،إن "عمل التو�صيل يف
الع ��راق مزعج جدا ومنه ��ك ،وعر�ضة جلميع
املخاط ��ر" .وي�ضي ��ف داود لـ(امل ��دى)" ،نحن
ممنوع ��ون م ��ن عب ��ور ال�سيط ��رات يف اغلب
اي ��ام اال�سبوع ون�ضطر اىل الدخول يف �أفرع
ومتاهات لتو�صي ��ل طلبات الزبائن" .ويتابع
حديث ��ه قائ�ل�ا" :لي�س ��ت ال�سيط ��رات فق ��ط ما
نع ��اين منه ��ا ،فاملرور يران ��ا وك�أنن ��ا عدو له،
واما يقوم بالتغرمي او منعنا من العبور".
وم ��ن امل�صاع ��ب الت ��ي يواجهه ��ا داود ه ��ي
انتظار الزبون ملدة طويلة ،وكذلك غلق هاتف
الزب ��ون عند و�صول الطل ��ب او عدم الرد مما
ي�ضط ��ره اىل اع ��ادة الطل ��ب اىل املطع ��م بعد
معاناة مع الزحامات والطرق.
عمال "الدليفري" ..خماطر بال
�ضمانات !
وي ��ردف عامل التو�صيل ب�أن "�صاحب املطعم
ومن ��ذ الي ��وم االول يل يف العم ��ل� ،سلمن ��ي
دراج ��ة ناري ��ة لتو�صي ��ل الطلب ��ات ،وفر� ��ض
عل � ّ�ي توقي ��ع م�ستن ��د يخل ��ي م�س�ؤوليت ��ه يف
ح ��ال تعر�ضي اىل اي حادث ،وحتميلي كامل
امل�س�ؤولي ��ة" .ويكم ��ل داود قائ�ل�ا" :ال اذك ��ر

بع��د عمل �ش��اق ومنه��ك ي��دوم ل��ـ � 12ساعة يومي�� ًا ،يخ��رج ايوب
حم�س��ن ذو ال��ـ  25ربيع��ا ،يف ال�ساع��ة احلادي��ة ع�ش��رة والن�ص��ف
من �أح��د مطاع��م منطق��ة الك��رادة يف العا�صمة بغ��داد ،متوجها
اىل �شقت��ه الت��ي تبعد ح��وايل اثنني كيل��و مرت عن م��كان عمله،
مبالب�س �صوفية �سميكة لتقلي��ل حدة الربودة .حم�سن الذي مل

يجد فر�صة تعيني يف القطاع احلكومي ،رغم ح�صوله على �شهادة
البكالوريو�س يف الآداب؛ يعمل يف عزلة عن العامل اخلارجي ملدة
� 12ساع��ة متوا�صل��ة يف مطب��خ املطع��م ،ب�أجر يوم��ي ال يزيد عن
� 20أل��ف دينار عراق��ي .مبعنى �أنه يتقا�ضى م��ا قيمته  1دوالر يف
ال�ساعة فقط!

ان املطع ��م ال ��ذي عمل ��ت في ��ه ق ��دم يل مكاف�أة
عل ��ى الراتب ،ب ��ل على العك� ��س ينظرون اىل
عمال الدليف ��ري وك�أنهم جت ��ار نتيجة تلقيهم
(اكراميات) من بع� ��ض الزبائن!" .من جهته،
يق ��ول حمم ��د خلي ��ل ،عام ��ل م�س� ��ؤول عل ��ى
الكا�شري� ،إن "هناك العديد من امل�صاعب التي
تواجه عملن ��ا ويف جميع املطاعم التي عملت
فيها".
"الطرد"� ..أ�سهل الطرق لتاليف
امل�شكالت
وي�ضي ��ف خلي ��ل وه ��و خري ��ج جامع ��ي� ،إن
"ا�صحاب العمل يجدون بقرار اال�ستغناء عن
العامل هو الطري ��ق اال�سهل لف�ض �أية م�شكلة
م ��ع �سل ��ب الكثري م ��ن اج ��ور العام ��ل ،او قد
يكون ال�سبب ه ��و العامل نف�سه لعدم امتالكه
مهارات وخربة يف عمل املطاعم".
ويكم ��ل ال�ش ��اب البغ ��دادي حديث ��ه لـ(املدى)
قائ�ل�ا� :إن "بع� ��ض املطاعم توف ��ر مبيتا داخل
م ��كان العمل او بالقرب منه ملن يرغب ال�سيما
للعامل�ي�ن القادمني م ��ن املحافظات االخرى"،
مبين ��ا ان "�ساع ��ات العم ��ل ت�ت�راوح بني 12
اىل � 13ساعة" .وي�ش�ي�ر خليل اىل ان "فئات
اعم ��ار العمال ترتاوح بني  ١٨اىل  ٣٠عاما"،
الفت ��ا اىل ان "ارب ��اب العم ��ل يختلف ��ون يف
تعامله ��م م ��ن مطع ��م اىل �آخ ��ر واالغلب ذوي
ا�سل ��وب �سي ��ئ جدا ينظ ��ر اىل العام ��ل نظرة
ازدراء".
العمالة الأجنبية تو�سع دائرة
العاطلني
وي ��رى عامل الكا�ش�ي�ر� ،أن "العمالة االجنبية
�أثرت ب�شكل كبري عل ��ى فر�ص العمل بالن�سبة
لل�شباب العراق ��ي ،وزادت من ن�سب العاطلني
بينه ��م ،حي ��ث ي�ستقط ��ب ا�صح ��اب املطاع ��م
العم ��ال االجانب م ��ن خالل �إعطائه ��م اجورا
منخف�ضة ال يقبل بها العامل العراقي".
وي�ضط ��ر خلي ��ل اىل البق ��اء �ساع ��ات ا�ضافية
يف اغل ��ب االي ��ام م ��ن اج ��ل ج ��رد احل�سابات
والو�صوالت ،وي�ستطرد بالقول" ،يف بع�ض
االحيان يعطي �صاحب املطعم مكاف�آت جلميع
ال ��كادر خ�ل�ال �أي ��ام االعي ��اد واملنا�سب ��ات".
وينتقد خلي ��ل ،احلكومة لع ��دم توفري فر�صة
عمل تلب ��ي طموحاته ويف جم ��ال تخ�ص�صه،
متابع ��ا حديثه "نحن مه ��ددون بالت�سريح يف
�أي ��ة حلظ ��ة ،ولي� ��س هن ��اك اي عق ��د او راتب
�ضم ��ان اجتماعي يف تل ��ك احلالة يكون بديال
لنا".
فوارق مالية!
ال�شيف طه العالق يقول يف حديث لـ(املدى)،
�إن "رواتب العمال تختلف من عامل اىل �آخر
ومن مطعم اىل �آخر :عم ��ال النظافة واغلبهم

م ��ن العمال ��ة الأجنبية ،يتقا�ض ��ون  500الف
دين ��ار عراق ��ي ،الوي�ت�ر يتقا�ض ��ى م ��ا يقارب
 600ال ��ف دينار عراقي ،كاب�ت�ن ال�صالة 750
الف دينار عراقي ،الكا�ش�ي�ر بنظامي ال�شفت
ال�صباحي وامل�سائي  550الف دينار عراقي،
مدير ال�صاالت  850الف دينار عراقي ،عامل
التو�صيل الديلفري  500اىل  600الف دينار
عراقي".
بال �إجازات!
ويف ما يخ�ص نظ ��ام االجازات يبني العالق،
�أن "الإج ��ازة تك ��ون كل ا�سبوع�ي�ن او اك�ث�ر
لعدم وجود بديل للعامل".
وال تقت�صر معان ��اة عمال املطاعم على م�س�ألة
الرات ��ب والوقت ،فهناك خ ��رق للقوانني التي
ن�ص قان ��ون العمل ،يف
حتف ��ظ حقوقه ��م؛ �إذ َّ
امل ��ادة  ،67عل ��ى �أن ال تزي ��د �ساع ��ات العم ��ل
اليومية عل ��ى (� )8ساعات يف اليوم �أو ()48
�ساع ��ة يف اال�سبوع ،مع بع� ��ض اال�ستثناءات
الب�سيط ��ة ،كم ��ا �أن املادة  ،70ن�ص ��ت على �أن
العام ��ل ي�ستح ��ق راحة ا�سبوعي ��ة ال تقل عن
(� )24ساعة متوا�صل ��ة ب�أجر مدفوع ،واملادة
( )80تعطي ��ه ( )30يوم ��ا �إج ��ازة يف ال�سن ��ة
ح ��ال مر�ضه .لكن م ��ا يح�صل حالي ��ا هو �أن
�أغل ��ب العم ��ال يعمل ��ون يف املطاع ��م �س ��واء
الفاخرة� ،أو ال�شعبية من دون عطلة �أ�سبوعية
للراح ��ة ،وه ��و م ��ا ي ��را ُه العامل ��ون يف تل ��ك
املطاعم ظلم� � ًا لهم وغبن� � ًا حلقوقهم ،من دون
�إمكانية ال�شكوى عند اجلهات الر�سمية .من
جانبه ،يقول �صاحب احد املطاعم يف بغداد،
�إن "ا�صح ��اب املطاعم لي�سوا كله ��م بالتعامل
ذاته ،رغ ��م �أن �أغلبه ��م يغبنون ح � ّ�ق العامل،
ال ��ذي يك ��ون �صاح ��ب �شه ��ادة جامعي ��ة يف
معظ ��م الأحيان" .وي�ضي ��ف �صاحب املطعم

الذي رف� ��ض الك�شف عن ا�سم ��ه لـ(املدى)� ،أن
"العام ��ل ال ��ذي ال يلتزم بالوق ��ت وال ي�ؤدي
عمل ��ه ب�شكل �صحي ��ح ويت�سبب لن ��ا بامل�شاكل
ل�سن ��ا م�ضطري ��ن لإبقائ ��ه يف العم ��ل" ،مبينا
ان ��ه "ي�ضطر اىل ف�صل العام ��ل لتلك اال�سباب
حفاظ� � ًا عل ��ى �سمع ��ة املطع ��م" .وا�ض ��اف� ،أن
"الع�شرات م ��ن طلبات العمل يتلقاها يوميا
من عمال وعام�ل�ات بع�ضهم مهرة" ،الفتا اىل
انه "ال يالق ��ي م�شكلة من ا�ضط ��راره اليقاف
احد العم ��ال لوجود عمال اخرين بانتظار ان
يج ��دوا موقعا له ��م" .وتابع �صاح ��ب املطعم
حديث ��ه" :بع�ض الأحيان يك ��ون العمل مهلكا

لدرج ��ة �أن العام ��ل ال ي�ستطي ��ع اال�ستم ��رار
�أكرث م ��ن ب�ضعة �أ�شهر؛ ل ��ذا ن�ضطر غالبا اىل
ا�ستبدال كوادرنا بني فرتة و�أخرى".
و�أو�ض ��ح �أن "�أج ��ور العم ��ل ه ��ي بامل�ستوى
نف�س ��ه يف �أغل ��ب الأماك ��ن" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"�س ��وق العمل هي مَن تفر�ض هذا امل�ستوى
م ��ن االج ��ور ،ولي� ��س املطع ��م م ��ن يح ��دد".
وم�ضى �صاحب املطعم اىل� ،إن "طعام العمال
ومبيته ��م يك ��ون عل ��ى ح�س ��اب املطع ��م؛ لأن
غالبيتهم ي�أت ��ون من حمافظات اخرى للعمل،
ولي�س لديهم مكان يبيتون فيه".

ا�ستعباد الأجانب!
اىل ذل ��ك ،التق ��ت (امل ��دى) ،ببع� ��ض العم ��ال
االجان ��ب� ،إذ يقول جمي ��ب ناظم -وهو عامل
بنغالدي�شي يحمل ا�سم ��ا م�ستعار ًا و�ضعه له
�صاح ��ب املطع ��م -بابت�سامة عفوي ��ة وبلهجة
عراقي ��ة مك�سّ ��رة� ،إن "الظ ��روف االقت�صادية
ال�صعب ��ة يف ب�ل�ادي �أجربتن ��ي عل ��ى ال�سف ��ر
�إىل الع ��راق عل ��ى الرغ ��م م ��ن الأو�ض ��اع
الأمن ّي ��ة غ�ي�ر امل�ستق ّرة ،لكن هن ��ا فر�ص عمل
كث�ي�رة ،وخا�ص ��ة يف املطاع ��م والفن ��ادق
وامل�ست�شفي ��ات" .وي�ضيف ناظم ،انه موجود
"منذ حوايل � 6سنوات يف العراق� ،إذ اعتدت
عل ��ى اللهج ��ة العراقي ��ة وتع ّلم ��ت الكثري من
مفرداته ��ا" .ويتاب ��ع البنغالد�ش ��ي حديث ��ه،
"كانت البداية يف قدومنا اىل العراق بغاية
ال�صعوب ��ة؛ ب�سب ��ب متابعة الأجه ��زة الأمنيّة
جلمي ��ع الأجانب الداخل�ي�ن �إىل البلد� ،إ�ضافة
�إىل ع ��دم تق ّب ��ل املجتم ��ع العراق ��ي للعم ��ال
الأجان ��ب ،لك ��ن بعد م ��رور الوق ��ت حت�سّ نت
الأو�ضاع ومل�سن ��ا ا�ستقطابا من قبل �أ�صحاب
العم ��ل والتج ��ار" .وي�ش�ي�ر اىل ان "ارب ��اب
العمل يف�ضلوننا ويوفرون لنا املبيت ،كوننا
متواجدي ��ن قربه ��م ط ��وال الي ��وم ون�ضط ��ر
احيان ��ا اىل العم ��ل �ساع ��ات ا�ضافي ��ة ويف
اوقات مت�أخرة يف حال تطلب االمر ذلك".
وم ��ن �أب ��رز اجلن�سي ��ات العامل ��ة يف العراق
هم ال�سوري ��ون واللبناني ��ون وال�سودانيون
وامل�صري ��ون والبنغالي ��ون والأفارق ��ة،
معظمه ��م يعمل ��ون يف مراك ��ز الت�س ��وّ ق،
واملطاع ��م ،والفن ��ادق ،وامل�ست�شفي ��ات،
وحم�ل�ات البقال ��ة ،و�ش ��ركات البن ��اء� .أم ��ا
ق�صي نعي�س ��ة  -عامل �س ��وري ب�أحد املطاعم
البغدادية ،يقول لـ(املدى)� ،إن "�أغلب املطاعم
العراقي ��ة ت�سع ��ى �إىل جل ��ب �أف�ض ��ل الع ّم ��ال
ال�سوري�ي�ن واللبناني�ي�ن مم ��ن يتقن ��ون عمل
املقبّالت والأكالت ال�شامية".
بع ��د نحو عامني من العم ��ل يف مطاعم بغداد
يتقا�ض ��ى نعي�س ��ة  750دوالرا ،لك ��ن ال تزال
التعقي ��دات الأمن ّي ��ة ت�ش ّكل هاج�س� � ًا له ،حيث
يت ��م ا�ستدعا�ؤه با�ستم ��رار للت�أ ّكد من �إقامته،
م ��ع طرح بع� ��ض الأ�سئلة ع ��ن و�ضعه ومكان
�سكنه وعالقاته ،على حد تعربه.
لكل مت�سرح بديل
طيف كرمي� ،شاب كربالئي ترك عمله يف �أحد
املطاعم البغدادي ��ة ب�سبب عدم حت�سني راتبه
م ��ن قب ��ل �صاح ��ب العم ��ل ،حت� �دّث لـ(املدى)
قائ�ل�ا� ،إن "�أج ��ور العم ��ل منخف�ض ��ة قيا�س� � ًا
بالظ ��روف املعي�ش ّي ��ة ال�صعب ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل
�ساعات العمل الطويل ��ة ،وعدم وجود جهات
تداف ��ع عن حق ��وق الطبق ��ة العامل ��ة؛ كل هذا
�شجّ ع �أ�صحاب العمل على عدم توظيف �أبناء
البلد واللجوء �إىل الأجانب".

و�أ�ض ��اف ك ��رمي� ،أن "الكث�ي�ر م ��ن العاملني ال
يح�صل ��ون على �أجور كافي ��ة ،والتي ترتاوح
ب�ي�ن  15و 20الف دين ��ار عراقي ،وهي �أجور
ال تكف ��ي ملتط ّلبات املعي�شة لأي �أ�سرة عراقية،
تدف ��ع فاتورة كهرب ��اء وانرتنيت وغريها من
اخلدمات"� .أغلب �أ�صحاب العمل يبحثون عن
عمال ب�أج ��ور زهيدة وجمهود كب�ي�ر ،ا�ضافة
اىل تواجدهم طيلة اليوم داخل املطعم وعدم
التزامهم باي واجب ��ات خارجية كالتي يلتزم
بها العراقي داخل ا�سرته ونظامه الع�شائري،
وه ��و ما وج ��ده ارب ��اب العم ��ل يف الوافدين
الأجانب ،بح�سب كرمي.
ويف �سياق مت�صل ،يقول مدير تفتي�ش العمل
يف دائرة التقاعد وال�ضمان االجتماعي احمد
ترك ��ي عبد علي يف حدي ��ث لـ(املدى) �إن "عدد
املطاع ��م امل�ستم ��رة يف بغ ��داد  293مطعم ��ا،
يعمل فيه ��ا  2051عام�ل�ا م�ضمون ��ا ،اما عدد
املطاع ��م امل�ستم ��رة يف املحافظ ��ات هي 167
مطعم ��ا ،يعم ��ل فيه ��ا  635عم�ل�ا" ،الفت ��ا اىل
ان "اجم ��ايل املطاع ��م امل�شمول ��ة بال�ضم ��ان
االجتماع ��ي  460مطعما ،وبعدد عمال 2686
عامال م�ضمونا".
عقوبات بحق "�أ�صحاب العمل"
وي�ضي ��ف عبد علي" ،ت ��رد الينا �ش ��كاوى من
بع�ض العاملني يف املطاعم ب�سبب االجور او
اخلدم ��ة واملعاملة ،وعلى �إثر ذلك تتم زيارات
حتقيقي ��ة ،ويف حال ثب ��وت تق�ص�ي�ر بالعمل
يح ��ال املق�ص ��ر اىل الق�ض ��اء وفق امل ��واد 94
و 96من قانون ال�ضمان االجتماعي".
وتن� ��ص امل ��ادة  ،94م ��ن قان ��ون التقاع ��د
وال�ضمان االجتماعي للعمال رقم  119لل�سنة
 2002عل ��ى الآت ��ي :اذا اق ��دم �صاحب العمل،
عل ��ى اعطاء او ا�ستعمال �شه ��ادات او بيانات
او معلومات مزورة او تت�ضمن وقائع كاذبة،
وهو عامل بتزويرها يعاق ��ب باق�صى درجات
العقوب ��ة املق ��ررة يف قان ��ون العقوب ��ات على
مثل هذه اجلرائم ،ف�ضال عن الزامه بتعوي�ض
للم�ؤ�س�سة يعادل خم�سة ا�ضعاف ما �سببه لها
من �ض ��رر ،وبغرام ��ة تعادل خم�س ��ة ا�ضعاف
التعوي� ��ض ،عل ��ى ان ال تق ��ل ع ��ن خم�س�ي�ن
ال ��ف دين ��ار .اما املادة  96من قان ��ون التقاعد
وال�ضمان االجتماعي للعمال ،رقم  119ل�سنة
 ،2002ن�صت على الآتي:
 -1يعاق ��ب �صاح ��ب العم ��ل ال ��ذي ال ي�شرتك
ع ��ن عماله امل�شمول�ي�ن ب�أحكام ه ��ذا القانون،
او ال ��ذي ي�ش�ت�رك عن عدد اقل م ��ن عدد عماله
امل�شمول�ي�ن فع�ل�ا ،باحلب� ��س م ��دة �شه ��ر على
الأقل ،وبغرام ��ة تعادل خم�سة ا�ضعاف مبالغ
اال�شرتاكات التي ت�ستحق عليه عن املدة التي
اغفل فيها اال�شرتاك ،على ان ال تقل عن خم�سة
ع�شر الف دينار لقاء كل عامل مل ي�شرتك عنه.
 -2واذا تبني ان �صاحب العمل ،كان متواطئا
يف ذل ��ك م ��ع عمال ��ه ،او م ��ع بع�ضه ��م عوق ��ب
العم ��ال الذين يثبت عليه ��م التواط�ؤ ،بعقوبة
احلرم ��ان من حقوق ال�ضمان عن الفرتة التي
تواط� ��ؤوا بال�سكوت عنها مع �صاحب عملهم،
ف�ضال ع ��ن عقوبة الت�شه�ي�ر املن�صو�ص عليها
يف املادة  93من هذا القانون.
وي�شري مدير تفتي�ش العمل يف دائرة التقاعد
وال�ضمان االجتماعي اىل �أن "دائرة ال�ضمان
االجتماع ��ي م�ستم ��رة مبتابع ��ة امل�شاري ��ع
مبوج ��ب الزي ��ارات التفتي�شي ��ة واحت�س ��اب
مبال ��غ اال�شرتاكات امل�ستحق ��ة عليها ومتابعة
حت�صيله ��ا ،حيث �إن قان ��ون حت�صيل الديون
احلكومي ��ة رق ��م  56ل�سن ��ة  1977ين�ص على
حجز الأموال املنقولة وغري املنقولة ل�صاحب
العم ��ل غ�ي�ر امللت ��زم بت�سدي ��د اال�ش�ت�راكات،
ال�سيم ��ا �أن اال�ش�ت�راكات تع ��د ديون� � ًا ممتازة
وف ��ق �أح ��كام الفق ��رة جيم م ��ن امل ��ادة  21من
قانون ال�ضمان االجتماعي".
ون ��وه عبد عل ��ي اىل �أن "الدائ ��رة عملت على
تعريف الطبقة العاملة بحقوقهم التي �أوجبها
له ��م القانون وااللتزام ��ات املرتتبة عليهم عن
طريق مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ،عالوة
على املن�شورات واملطوي ��ات التي توزع على
العم ��ال خ�ل�ال اجل ��والت التفتي�شي ��ة لتوعية
العامل�ي�ن ب�أهمي ��ة ح�صوله ��م عل ��ى هوي ��ة
ال�ضم ��ان والت�أك ��د م ��ن ت�سدي ��د اال�ش�ت�راكات
امل�ستحقة عليهم".
وبني مدي ��ر تفتي�ش العمل يف دائ ��رة التقاعد
وال�ضم ��ان االجتماع ��ي� ،أن "العام ��ل غ�ي�ر
امل�سج ��ل بال�ضم ��ان ومل يح�صل عل ��ى هوية،
ب�إمكان ��ه اللجوء اىل حمكم ��ة العمل املخت�صة
لإثبات خدمت ��ه امل�ضمونة لدى �صاحب العمل
و�أن يقدم للمحكمة ما ي�ؤيد عمله لدى �صاحب
العم ��ل ،عرب �شهود �أو عق ��د عمل مكتوب بينه
وبني �صاحب العمل".

رياضة

العدد ( )5103ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )12كانون الثاين 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

مدرب حرا�س فئات ال�صقور جابر محمد:
ّ

قراءة تمهيدية لم�صير كرتنا

ثالث ّ
حمطات خائبة وراء
الرتاجع والتخ ّلف!

امل�سابقات �أخط�أت يف دوري النا�شئني  ..واملنتخبات تعاين �أزمة عالقات!
 فرقن��ا ق�ض��ت عل��ى التزوي��ر  ..% 80و�أقترح التن�سي��ق مع مدار���س التربية

كتب  /رعد العراقي
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

للنقل والتغذي ��ة ،تخ ّفف عن عوائلهم نفقات
توا�صلهم يف التدريب اليومي والبطوالت،
وبالن�سب ��ة لالعب ��ي املحافظ ��ات مت تهيئ ��ة
ال�سكن املالئم لهم ،و�شخ�ص ّي ًا اقتطعت مبلغ ًا
من ح�سابي اخلا�ص لدعمهم م�ؤ ّقت ًا اىل حني
تغطية الإدارة جميع النفقات كما وعدتنا".

�أع ��رب جاب ��ر حمم ��د ،م ��درب ح ّرا� ��س املرمى
للفئ ��ات يف ن ��ادي القوة اجلوية� ،أن م�س ��تقبل
مرك ��ز حرا�س ��ة املرم ��ى يف الع ��راق بخ�ي�ر،
ويكتن ��ز مواه ��ب ن ��ادرة يت ��م رعايته ��ا حالي� � ًا
وفق� � ًا لأف�ضل ُطرق التدريب ،وال حتتاج �سوى
تع ��اون مد ّربي املنتخب ��ات الوطني ��ة الختيار
الأف�ض ��ل بينه ��م دون حماب ��اة عل ��ى ح�س ��اب
م�صلحة كرتنا.
وق ��ال جاب ��ر يف حدي ��ث ل� �ـ "امل ��دى" �:أوا�صل
العم ��ل يف ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة م ��ع فريق ��ي
الرديف والنا�شئني حيث �أد ّرب بع�ض احل ّرا�س
املُميّزي ��ن ،وهم عبدالله علي ،وم�صطفى با�سم
خمي� ��س ،وحيدر حممد من بل ��د ،و�سجاد نهاد
ال ��ذي ت� ّأه ��ل م ��ع منتخ ��ب ال�شب ��اب ،و�سج ��اد
�أحم ��د حار�س املُ�ستقب ��ل ،ور�ضا حممد و�أمين
�إبراهي ��م من الرمادي ال ��ذي ميتلك موا�صفات
الفت ��ة ،وجميعهم يواكب ��ون معنا من ��ذ مو�سم
."2021-2020
و�أ�ضاف "�أ�صبح مركز حار�س املرمى مهم جداً
العل ��م احلديث،
يف ظ� � ّل تط ��وّ ر اللعب ��ة ح�سب ِ
اخلا�صة ب ��ه ،وتنوّ ع �أ�ساليب
وتغيرّ القوانني
ّ
لع ��ب املد ّرب�ي�ن ،ويف �ضوء ذل ��ك تلعب معايري
االختي ��ار دور ًا �أ�سا�س ّي� � ًا يف �إجن ��اح متثي ��ل
احلار� ��س مله ��ام فريق ��ه ،مث ��ل الط ��ول والبنية
اجل�سد ّي ��ة القو ّي ��ة وال�صفاء الذهن ��ي واملهارة
يف الدف ��اع ع ��ن املرم ��ى م ��ن �أي خط� ��أ يح�صل
يف الدقيق ��ة الأخ�ي�رة م ��ن املب ��اراة ،كل ذل ��ك
ي�ص ّع ��ب علينا عملية تر�شي ��ح الأح�سن �إال بعد
االطمئنان على الق ��درات الفنيّة والنف�سيّة من
خالل عدة اختبارات".

جناح التطبيعية
و�أك ��د جاب ��ر "�أن الهيئ ��ة التطبيعيّة الحتاد
ك ��رة الق ��دم برئا�سة �إي ��اد بني ��ان للفرتة من
ني�س ��ان � 2020إىل �أيل ��ول  ،2021جنح ��ت
بامتي ��از فن ّي� � ًا يف تنظي ��م ال ��دوري جلمي ��ع
الفئ ��ات وحت ��ى الدرج ��ة الأوىل ،وبرغ ��م
وجود الأخط ��اء كم�س�ألة م�ألوفة لعمل جديد
مل ي�سبق لالحتادات ال�سابقة منذ عام 2003
�أن بادرت لإقامته ،فقد كانت �إيجابية العمل
�أك�ث�ر م ��ن �سلبيّات ��ه ،وبان ��ت ت�أثرياتها على
تعاون الأ�س ��ر معنا من �أجل تفوّ ق �أوالدهم،
و�أف ��رز ع ��ن والدة مواه ��ب رائع ��ة ت�ستحق
التواجد مع املنتخبات الوطنية".

موهبة زين العابدين
و�أو�ض ��ح ":ال يقت�صر االهتم ��ام على الالعبني
املتوافق ��ة �أعماره ��م م ��ع الفئ ��ة ،ب ��ل حتى مع
�أق� � ّل عُمر ًا مثل احلار�س زي ��ن العابدين �صالح
(11عام� � ًا) �أمنح ��ه جرع ��ات تدريبيّة حمدودة
�أمده ��ا ( )15-10دقيق ��ة كون ��ه يحت ��اج اىل
الت�شجي ��ع و�أ�صحب ��ه للتمري ��ن م ��ع الأ�شب ��ال
والنا�شئ�ي�ن لك ��ي يعي� ��ش معه ��م احلما�س ��ة
والرغب ��ة يف �إثب ��ات ذاته وال يُ�صط ��دم �أمامهم
عند املواجهات الر�سمية م�ستقب ًال".
خط�أ امل�سابقات
وي ��رى جاب ��ر �":أن جلن ��ة امل�سابق ��ات وق َع ��تْ
يف خط� ��أ فادح عندم ��ا �أجته ��دت يف تعليماتها
مب�شارك ��ة الالع ��ب تو ّل ��د  2005يف دوري
النا�شئ�ي�ن ،و�سبق �أن ن ّبهتُ الإخوة يف اللجنة
بعدم جواز لعب ّ
�سن (17عام ًا) مع هذه ال ِفئة،
وال�صحي ��ح تو ّل ��دي (2006و )2007متا�شي ًا
م ��ع الع ��رف ال�سائ ��د يف م�سابق ��ات احت ��ادات
الع ��امل ان�ض ��واء الالع ��ب م ��ع النا�شئني حتت
(16عام ًا) وال�شباب حتت (18عام ًا) والرديف
حتت (20عام� � ًا) و�إذا ما �س ّلمنا ب�صواب ر�ؤية
اللجنة ،فمتى يلع ��ب ا�صحاب هذه الأعمار مع

املنتخب الوطني؟
تنا�سق مدر�سي
و�أق�ت�رح "�أن يت ��م انتق ��اء موالي ��د البط ��والت
العمرية م ��ن مناف�س ��ات امل�سابق ��ات املدر�سيّة
الت ��ي تزخ ��ر باملوهوب�ي�ن ح�س ��ب �أعماره ��م
ال�صحيح ��ة ،و ُنح ��دِ ث تنا�سق� � ًا ب�ي�ن املنتخ ��ب
املدر�س ��ي ومنتخب ��ات الفئ ��ات ،وه ��ذا الأم ��ر
يتط ّل ��ب تع ��اون احت ��اد ك ��رة الق ��دم ووزارة
الرتبي ��ة ملعرف ��ة منه ��اج م�سابقاته ��ا الكروي ��ة
خالل الع ��ام  2022كوننا جنه ��ل �أية معلومة

ح ��ول فعّالي ��ات العام�ي�ن املن�صرم�ي�ن اللذي ��ن
�شهدا تخوّ ف ًا عاملي ًا من خماطر جائحة كورونا
وتو ّق ��ف الدرا�س ��ة لأ�شهر طويل ��ة حتى �أ�صبح
التوا�صل بني الطالب واملع ّلم �إلكرتوني ًا".
ولفت اىل �أن "عملية اكت�شاف الالعب ت�شوبها
مُغالط ��ة كب�ي�رة حي ��ث ي ّدع ��ي ّ
الك�ش ��اف �أن
الالع ��ب املت�أ ّل ��ق مع النادي الف�ل�اين كان وراء
�صق ��ل مهارت ��ه ،بينما عم ��ره (22عام� � ًا) وهذا
غ�ي�ر �صحيح ،فاالكت�ش ��اف احلقيقي يكون يف
ال�صغ ��ر ومرحلة التطوير تب ��د�أ عند الكرب يف
مرحلة النا�شئني وال�شباب".
دعم الإدارة
وذكر جاب ��ر "�أن اهتمام الهيئة الإدارية لنادي
الق ��وة اجلوية بد�أ منذ الع ��ام  2021بانتخاب
الهيئ ��ة احلال ّي ��ة ،حي ��ث �أقدم ��تْ عل ��ى تعي�ي�ن
املد ّربني الأك ّف ��اء ،وا�ستقطبتْ العبني جيّدين،
ودعم ��ت ك ّل احللق ��ات العامل ��ة يف الن ��ادي
بروحيّة الفريق الواح ��د ،وهي �سيا�سة تخدم

�شركة غاز ال�شمال (�ش.ع)
�إعالن املناق�صة املرقمة ( )2022-2الإعالن الأول
جتهيز مادة ()Methanol CH3OH
طلبية ال�شراء املرقمة 2021 /905
�ضمن تخ�صي�صات املوازنة الت�شغيلية ل�سنة 2021 /
تبويب امل�شروع ح3212 /
تعلن ش��ركة غاز الش��مال (ش��ركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة بـ (جتهيز
مادة  )Methanol CH3OHحسب الكميات والشروط واملواصفات املذكورة في اصل
الطلب .فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة امانة الصندوق
في الشركة الكائن على طريق كركوك  /بيجي للحصول على الشروط واملواصفات
مطبوع��ة على قرص ( )CDلقاء مبل��غ قدره ( )150000فقط مائة وخمس��ون دينار
عراق��ي غير قابل للرد .وس��يتم عقد اجتماع للجنة فت��ح العروض في اليوم التالي
لتاري��خ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويس��قط حق املتخلف من احلضور
ف��ي االعتراض بقرار اللجن��ة وتقدم العطاءات في صندوق العط��اءات واملوجود في
استعالمات الشركة علما ً ان تاريخ غلق املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم
(االح��د) املوافق  2022/2/6وإذا صادف عطلة رس��مية فيؤجل ال��ى اليوم الذي يليه
ويتحم��ل من حتال عليه املناقصة دف��ع أجور اإلعالن علما ً ب��ان الكلفة التخمينية
تق��در مببل��غ ( )210000000فقط مائتان وعش��رة ماليني دينار عراقي وس��يتم عقد
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفس��ارات مقدمي العطاءات في الس��اعة العاشرة
من يوم (األحد) املوافق  2022/1/30وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.

معاون املدير العام

مالحظة:
 -1ميكنكم االطالع على موقع شركتنا  website: www.ngc.oil.gov.iqعلى مواقع
التواصل االجتماعي.
 -2ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً.

م�صلحة الفريق الأوّ ل بعد خم�س �سنوات".
وك�ش ��ف ع ��ن "تنفيذ املد ّرب�ي�ن منهج ّي ��ة �إدارة
نادي القوة اجلوي ��ة بالت�شاور يف الآراء فيما
بينه ��م لتف ��ادي الأخطاء م ��ن دون حت�سّ �س �أو
تذ ّم ��ر ،واجلميل يف املنهج ّي ��ة �أن ك ّل املد ّربني
يقفون خلف مد ّرب الأ�شب ��ال وهكذا النا�شئني
وال�شب ��اب والردي ��ف ،فك ��وين �أعم ��ل م ��ع
النا�شئ�ي�ن ال مينع من تالقح فك ��ري مع مدرب
الأ�شب ��ال ال ��ذي دائم ًا م ��ا �أ�ؤكد عل ��ى االهتمام
مبهارة الالع ��ب وا�ستالمه وت�سليمه للكرة يف
م�ساح ��ة �صغرية ،و�سرعت ��ه يف اغتنام فر�صة
الت�سجيل �أو اختي ��ار املكان ال�صحيح لرتجمة
الفر�ص ��ة اىل ه ��دف ،وكذل ��ك حتفي ��زه ذهن ّي� � ًا
بت�شجيعه حتى لو �أخط�أ".
مكاف�آت ت�شجيع ّية
وع ��ن احلوافز املق ّدم ��ة لالعبني ال�صغار يف
ن ��ادي القوة اجلوية ،ق ��ال "مت االتفاق على
كمخ�ص�ص ��ات
منحه ��م مكاف� ��آت ت�شجيع ّي ��ة
ّ

اختيار الالعبني
و�أ�ش ��ار اىل �أن "عملي ��ة اختي ��ار العب ��ي
املنتخب ��ات الوطنية ّ
متت م ��ن خالل الدرجة
الأوىل ولي� ��س م ��ن دوري الفئ ��ات العمريّة،
فمث�ل ً�ا مت ت�شكي ��ل العبي منتخ ��ب النا�شئني
م ��ن ف ��رق ال�شب ��اب والدرج ��ة الأوىل ،ومل
ي� �� ِأت �أحده ��م ع ��ن طري ��ق م�شاهدت ��ه �أثن ��اء
مباريات فرق النا�شئني! �صراحة لدينا �أزمة
عالق ��ات تتغا�ضى عن احل ّرا�س اجليّدين يف
الأندي ��ة ،وتخت ��ار غريهم لي�س ��وا مب�ستوى
الطموح ،بل �أن املوجوين يف �أندية ال�شباب
والنا�شئني والرديف ه ��م �أف�ضل من ح ّرا�س
املنتخب ��ات الوطنية! وه ��ذه م�شكلة مل يجد
االحت ��اد �أي ح � ٍّ�ل له ��ا ليتم ّك ��ن الفري ��ق م ��ن
املناف�س ��ة خارجي ًا ،وللأ�س ��ف ّ
خطته ق�صرية
امل ��دى ولي�س ��ت بعي ��دة ،بينم ��ا احت ��ادات
ال�سعودية والإمارات وقط ��ر والكويت تعد
منتخباته ��ا للم�ستقبل بطريقة �إحرتافية من
دون النظر �أو االهتمام بنتائجها حالي ًا".
الق�ضاء على التزوير
وختم جابر حديثه "�إن فرق الفئات العمريّة
ق�ضت عل ��ى التزوير بن�سب ��ة  %80من خالل
مطالبة الالعب ال�صغ�ي�ر بالبطاقة املوحدة،
ومت توثي ��ق اال�سم ��اء مبواليده ��ا احلقيقيّة
يف حا�سب ��ة احتاد كرة الق ��دم ،ليتم الرجوع
اليها عند ح�ص ��ول �أي ت�ضارب يف البيانات
مبرحل ��ة ال�شب ��اب �أو الأوملب ��ي ،ون�أم ��ل �أن
تع ��ود جلنة امل�سابق ��ات �إىل مد ّرب ��ي الفئات
العمر ّي ��ة لال�ستئنا�س ب�آرائهم قبل اتخاذ �أي
ق ��رار ربمّ ا ي�ؤ ّثر على عمليّة بناء الفرق وفق ًا
للأعم ��ار ال�سليمة ،ونق�ت�رح �أن يكون دوري
الفئات لتو ّلدي 2006و 2007بعد حزيران
املقبل ك ��ي ي�أخ ��ذوا حقه ��م يف اللعب �ضمن
فئتهم".

يتف ��ق اجلميع عل ��ى �أن م�ستقبل الكرة العراقي ��ة الزال رهينة االجتهاد ال�شخ�صي،
وردود االفع ��ال غ�ي�ر املح�سوبة بع ��د كل انتكا�سة ترمي بها نح ��و الغمو�ض وعدم
اال�ستق ��رار واملراوحة يف ذات امل�ستوى �إن مل تكن تتدح ��رج نحو الأ�سو�أ جعلتها
تتخ ّلف عن نظرائها يف دول العامل.
م ��ن باب الت�شبيه املجازي الذي ربمّ ��ا يق ّرب ال�صورة الذهان القائمني على �ش�ؤون
الك ��رة العراقية ف�إن العملية تتمثل كقطار (العب�ي�ن) حديث ّ
ي�شق طريقه على �س ّكة
حدي ��د (منه ��اج ور�ؤية احرتافي ��ة) حتت قي ��ادة (كادر تدريبي) عل ��ى م�ستوى من
الكف ��اءة ،وتوف ��رت لتلك ال�س ّك ��ة مقوّ مات الق ��وّ ة والثبات لت�سم ��ح بانطالق مُريح
و�آم ��ن ف�إن ��ه �سي�ص ��ل اىل كل ّ
املحطات ب�سرع ��ة وال يخ�شى عليه م ��ن مطبات ميكن
�أن ت�ش� � ّكل خط ��ر ًا عليه� ،إال �أن تلك املقارنة ال تنطبق على الو�ضع الراهن لها ل�سبب
ب�سي ��ط �أن القطار وال�س ّك ��ة والقيادة هي ذاتها منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،ومل
يج ��ر�ؤ �أحد عل ��ى تغيريها بع ��د �أن تهالك ��ت و�أ�صبحت عاجزة ع ��ن حتمّل حمالت
ال�صيانة الروتينية والوقتية بعد كل خلل ي�صيبها!
امل�شكل ��ة �إذن ان تل ��ك العوام ��ل الب ��د �أن جتتم ��ع �سو ّي ��ة لأجل النهو� ��ض ال�صحيح
والثب ��ات باالجنازات لأطول فرتة ممكن ��ة ،وال�س�ؤال  :من هو امل�س�ؤول عن فر�ض
وتطبي ��ق تلك القاع ��دة؟ اجلواب بالت�أكيد هو احتاد الكرة ال ��ذي يبدو انه ال يزال
م�ص� � ّر ًا عل ��ى جتاهل تل ��ك احلقيقة واال�ستم ��رار بتنفيذ �سيا�سة احلل ��ول الرتقعيّة
وال�سق ��وط بنف�س الأخطاء املتوارثة التي حتجب الر�ؤيا وتعرقل تغليب �سيا�سته
احلالي ��ة فال ادف ��وكات وال برتوفيت� ��ش وال مورينهو ي�ستطي ��ع �أن يحدث التغيري
احلقيق ��ي م ��ن دون �أن نعالج �أ�صل امل�شكلة ب ��دء ًا من القاعدة وو�ص ��و ًال �إىل الهرم
ونحدث انقالب ًا بفل�سفة الإدارة والتخطيط و�أجواء �إعداد الالعبني ذهني ًا ومهاري ًا
ونف�سي ًا.
ّ
ّ
ث�ل�اث حمطات مهمّة يحت ��اج االحتاد التوق ��ف عندها ودرا�سته ��ا و�إيجاد احللول
ملعاجلته ��ا ربمّ ا ت�ضمن له حتقيق االنطالق ��ة ال�سريعة للو�صول �إىل �أهدافه املُعلنة
وجت ّنب مطبّات االنتقاد واالتهام بالتق�صري.
ّ
املحطة 1
ّ
ا�ستقط ��اب و�إع ��داد الفئ ��ات العمري ��ة ،وتفعي ��ل دور الك�شافني و�إع ��ادة الدوريات
لتل ��ك الفئ ��ات وفق �آليات �أكرث جد ّي ��ة وتنظيّمي ًا تلزم جميع الأندي ��ة امل�شاركة بها،
وو�ض ��ع �ضواب ��ط �صارمة يف توفري كل الظ ��روف ال�صحية والنق ��ل والتغذية لها
وا�صدار كرا�س تعليمي ي�شم ��ل التعريف بالقوانني والإعداد النف�سي وغريها من
ار�ش ��ادات ودرو�س التنمية الثقافية والفكرية ،وم ��ن ثم اعتماد الكوادر التدريبية
(الأجنبي ��ة) للمنتخبات الوطنية لتلك الفئات التي لها القدرة على تنمية اجلوانب
الفن ّي ��ة وتغي�ي�ر �أ�سلوب الأداء مب ��ا يتنا�سب والتطوّ ر العامل ��ي يف اللعب ال�سريع،
املقرون بالثقة واالح�سا� ��س� ،أما البقاء على نظرية ا�سناد القيادة الفنيّة للمد ّربني
وخا�صة املعتزلني حديث ًا ف�إن تلك اخلطوة هي �أكرب اخلطايا التي �سبّبت
املح ّليني
ّ
يف ن�ضوب املواهب وتراجعنا اخلطري!
ّ
املحطة 2
ّ
فك التداخل بني الأوملبي والوطني وحتى ال�شباب كونه ا�صاب املنظومة الكروية
ّ
بعط ��ل مزمن رافقه خالف ��ات وم�شاكل كبرية بني املد ّرب�ي�ن و�شتت جهودهم ،وهو
م ��ا ي�ستوجب و�ض ��ع �ضوابط مُلزمة لرتحيل الالعبني وفق� � ًا لآلية ت�ضمن املوازنة
واالن�سيابي ��ة والت ��د ّرج العلمي ال�صحيح الذي ي�ضم ��ن اال�ستقرار ومنح الالعبني
اجلرع ��ة النف�س ّي ��ة املطلوبة مبكانته م ��ن دون ا�ستخ ��دام �أ�سلوب التن ّق ��ل �صعود ًا
وهبوط� � ًا ،وح�صره ��ا مبجموع ��ة واح ��دة ل�سن ��وات ،وبالت ��ايل فق ��دان الرتكي ��ز
عل ��ى ا�سم ��اء ومواه ��ب ،ميك ��ن �أن ت�ش� � ّكل ا�ضافة قوي ��ة ميكن ان حت� � ّد من فر�ض
املح�سوب ّي ��ات والو�ساط ��ات ،وال�ضغط عل ��ى مد ّربي املنتخب ��ات يف فر�ض ا�سماء
معيّنة دون غريها!
ّ
املحطة 3
فل�سف ��ة اختي ��ار الك ��وادر التدريبية الب ��د �أن تخرج م ��ن نطاق (الكف ��اءة) مبعناها
الغام� ��ض ،فالر�ؤي ��ة املتوارث ��ة قيّدت معنى (الكف ��اءة) بن�سبة حتقي ��ق االجنازات
وه ��ي �سقط ��ة ال تغتفر! وميكن حتقي ��ق االجنازات مب�ساعدة عوام ��ل منها �ضعف
املنتخب ��ات و�ضربات احلظ وظروف التحكيم وغريه ��ا ،وهنا ف�إن الفوز ميكن �أن
يخف ��ي وراءه عي ��وب و�ضعف الكادر التدريبي ،وهو م ��ا يتطلب �أن يتجه االحتاد
املتخ�ص�صة بتحليل ومناق�ش ��ة الأداء و�أ�سلوب
نح ��و الثبات عل ��ى اعتماد اللج ��ان
ّ
املد ّرب ومدى مالئمته لفكر الالعبني ون�سبة التطوّ ر يف الأداء اجلماعي والفردي
حت ��ى عند حتقيق البط ��والت ،وحني ن�ص ��ل اىل م�ستوى الإقرار باقال ��ة مد ّرب ما
برغ ��م حتقيق بطولة معيّنة ب�سبب عدم قناعة اللجنة بقدرته وكفاءته على �إحداث
تطوّ ر يف امل�ستقبل عند ذاك ميكن �أن نطم ِئن على �صحّ ة نهج ود ّقة اختيار املد ّربني
ّ
بغ�ض النظر عن اال�سم واالجناز.

احت�����اد ك����رة ال���ي���د ي�����س��ت��ع�ين ب���خ�ب�رة امل�������ص���ري م���ؤم��ن
 بغداد /املدى
و ّق ��ع االحت ��اد العراق ��ي املرك ��زي لك ��رة اليد،
وبرعاية اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية العراقية،
عق ��د ًا تدريبي� � ًا م ��ع امل ��د ّرب امل�ص ��ري �شريف
م�ؤم ��ن يت� �ولىّ مبوجب ��ه تدري ��ب املنتخ ��ب
الوطن ��ي باللعبة ومنتخبات الفئ ��ات العمرية
الأخ ��رى .ورحّ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة رع ��د حم ��ودي بامل ��د ّرب
امل�ص ��ري� ،آم�ل ً�ا ل ��ه التوفي ��ق مبه ّمت ��ه املقبل ��ة
م ��ع ك ��رة الي ��د العراقي ��ة .ولفت حم ��ودي اىل
�ض ��رورة �أن يتعاون احتاد اللعب ��ة مع املد ّرب
اجلديد ،و�أن ي�ؤمّن ل ��ه �سبل الإقامة والنجاح
بعمل ��ه املقبل ،م ��ع تعاون امل�ل�اكات التدريبية اللجن ��ة الأوملبية هذه اخلط ��وة التي �ست�ش ّكل و�أع ��رب امل ��درب امل�ص ��ري �شري ��ف م�ؤمن عن
الوطنية لت�سهيل عمله.
�إ�ضاف ��ة مطلوبة لكرة الي ��د يف العراق ال�سيما �سعادت ��ه بعمل ��ه اجلدي ��د يف الع ��راق ،واع ��د ًا
ً
ً
م ��ن جانب ��ه �شك ��ر رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي و�أن امل ��د ّرب امل�صري �سيكون مدي ��را فن ّيا لكل بتق ��دمي كل خربت ��ه التدريبيّة م ��ع املنتخبات
املرك ��زي لك ��رة اليد حمم ��د الأعرج ��ي رئي�س املنتخب ��ات العراقي ��ة باللعب ��ة جلمي ��ع الفئات العراقي ��ة وحتقيق ف ��ارق ملمو� ��س ،بالنتائج
اللجن ��ة الأوملبية ،مُبدي ًا �إرتياحه يف �أن ترعى العمريّة للمتقدّمني وال�شباب والنا�شئني.
والأداء ،يف امل�ش ��اركات وامل�ستح ّق ��ات

اخلارجية املقبلة.
وكان املدرب م�ؤمن ق ��د تولىّ تدريب املنتخب
الوطن ��ي امل�ص ��ري الأول ،وحق ��ق مع ��ه لقبي
بطول ��ة �أمم �أفريقي ��ا يف موزمبي ��ق 2011
وبطول ��ة الع ��رب يف الدوح ��ة الع ��ام ذات ��ه.
وح�ض ��ر توقي ��ع العق ��د الأم�ي�ن الع ��ام للجن ��ة
الأوملبي ��ة هيث ��م عبداحلمي ��د والأم�ي�ن امل ��ايل
�أحم ��د �ص�ب�ري ومدي ��ر الق�س ��م القان ��وين يف
اللجنة الأملبية ال�سيد علي نعيم البدري.
ويرتق ��ب منتخبن ��ا الوطن ��ي م�شاركت ��ه يف
بطول ��ة �آ�سيا بك ��رة اليد الت ��ي ت�ضيّفها اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة �ضمن املجموع ��ة الثالثة
�إىل جانب منتخب ��ات قطر والإمارات وعُمان،
و�سيواج ��ه نظريه الإماراتي يوم الثالثاء 18
كان ��ون الث ��اين ،بال�ساعة  4ع�ص ��ر ًا ،ثم يلتقي
قط ��ر يوم اخلمي�س  20ال�شه ��ر ذاته ال�ساعة 2
ظه ��ر ًا ،و�أخري ًا يواجه عُمان ي ��وم ال�سبت 22
منه بالتوقيت نف�سه.

� 8ألعاب ت�سهم يف �صناعة بطل �أكادميية ال�شباب
 بغداد  /املدى
بح ��ث وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عدن ��ان
درجال بح�ض ��ور م�ست�شار الوزارة ل�ش�ؤون
الريا�ضة د.ح�سن علي كرمي واملالك املتقدم
يف الوزارة ور�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية،
�آلي ��ة انطالق م�ش ��روع �أكادميي ��ة البطل يف
 26كانون الثاين اجلاري.
وبينّ الوزير درج ��ال� ،أن امل�شروع الوطني
الواع ��د ال مي ّث ��ل �أ ّي ��ة م� ّؤ�س�س ��ة �أو جه ��ة
ريا�ضي ��ة مع ّين ��ة ،بق ��در م ��ا مي ّث ��ل الع ��راق
ومكانت ��ه واجنازات ��ه وم�ستقب ��ل ريا�ض ��ة
االجناز فيه.
و�أ�ض ��اف ":الب ��د من تظافر جه ��ود اجلميع
م ��ن دون ا�ستثناء من �أج ��ل جناح امل�شروع

الوطن ��ي الكب�ي�ر ال ��ذي ينال �أعل ��ى درجات
الدعم ويعوّ ل عليه �إحداث نقلة نوعيّة يف 8
�ألعاب ريا�ضيّة متنوّ عة قابلة للزيادة تكون
م�ؤهّ لة م�ستقب ًال لإحراز امليداليّات الأوملبية
التي طال انتظارها".
ون ��وّ ه �إىل �أن "موق ��ع بي ��ت ال�شب ��اب يف
جم ّم ��ع ب�سماي ��ة �سيك ��ون املوق ��ع الر�سمي
النط�ل�اق امل�ش ��روع و�سيت ��م تعزي ��زه
بجمي ��ع االحتياجات اللوج�ست ّي ��ة والطبيّة
وال�صح ّي ��ة املتكامل ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن اخلربات
الأجنبية املتقدّمة الجنازه وفق ًا لأمت �صورة
للموهوبني من الفئات العمريّة".
وب ��دوره ب�ّي�نّ مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة �ش� ��ؤون
الأقالي ��م يف وزارة ال�شب ��اب ،طال ��ب جابر،
�أن بي ��ت ال�شباب يف ب�سماي ��ة �سيكون مق ّر ًا

لتدري ��ب املوهوب�ي�ن ومبيته ��م بع ��د �أن مت الريا�ضي ��ة .وذك ��ر املو�س ��وي "�أن م�ست�شار
جتهيزه بجميع ال�ضروريات.
وزارة ال�شب ��اب ل�ش� ��ؤون الريا�ضة د.ح�سن
ولف ��ت �إىل �أن "وف ��د ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات عل ��ي ك ��رمي� ،ستك ��ون ل ��ه مه ّم ��ة اال�ش ��راف
املركزية �أطلع عل ��ى حمتويات امل�شروع مع وامل�س�ؤولي ��ة ع ��ن م�ش ��روع �أكادميية البطل
تق ��دمي جمي ��ع املالحظ ��ات ال�ضروريّة التي بتواجد م ��دراء �ش� ��ؤون الأقالي ��م والرتبية
تخ� �ّ�ص � 10ألع ��اب ريا�ضيّة وج ��رى �إطالع البدن ّي ��ة والدائ ��رة الهند�س ّي ��ة التي �سيكون
اجلميع على حمتوي ��ات امل�شروع وا ُ
خلطط تواجدها دائمي ًا لتلبي ��ة جميع االحتياجات
تخ�ص م�شروع
ّ
اخلا�ص ��ة باحت�ض ��ان البط ��ل املوه ��وب من والتعامل مع �أية م�ستجدّات ّ
جميع اجلوانب".
اال�ضافات امل�ستقبليّة �أي�ض ًا".
و�أك ��د مدير ع ��ام دائرة الرتبي ��ة البدنيّة يف يذك ��ر �أن الع ��راق ظف ��ر مبيدالي ��ة �أوملبي ��ة
وزارة ال�شباب �أحمد املو�سوي� ،أن م�شروع وحيدة يف دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية
م�صنع الأبطال الريا�ضي�ي�ن مجُ هّز ب�صورة ع ��ام 1960الت ��ي ج ��رت يف العا�صم ��ة
تامّة له ��ذا اله ��دف ،و�سيكون مرك ��ز ًا علم ّي ًا الإيطالي ��ة روما للفرتة م ��ن � 25آب �إىل 11
لإقام ��ة ال ��دورات التدريب ّي ��ة
التخ�ص�صي ��ة �أيلول ،من خالل ح�صول الرباع عبدالواحد
ّ
للمعني�ي�ن �أي�ض� � ًا ولإداري ��ي االحت ��ادات عزيز على برونزية رفع الأثقال.
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التحالفات الوطنية ودور الي�سار الدميقراطي

قناطر

كافافي..
ال�شعر والتغرب في الحياة

 طالب عبد العزيز
م ��ن بني مئات التجارب ال�شعرية التي � ّإطلعنا عليها ال ي�ستوقفنا
�إال القلي ��ل ،و�أعتقد ب�أنَّ جتارب الن�صف االول من القرن املا�ضي
كانت االهم والأغنى واالكرث �إثارة ،ولعل حياة و�شعر اليوناين
ق�سطنط�ي�ن كاف ��ايف واح ��دة من التج ��ارب تلك ،ه ��ذا املتفرد يف
كل �ش ��يء ،الذي عا� ��ش مغرتبا يف حميطه وداخ ��ل نف�سه �أي�ض ًا،
وارت�ض ��ى حي ��ا ًة ال ميكن و�صفه ��ا �إال باخليالي ��ة واال�ستثنائية،
حي ��اة ن�أيٍّ ع ��ن كل �شيء �إال املا�ض ��ي ،الذي ظل ينه ��ل منه مادة
�شع ��ره ،فه ��و ال ��ذي عا� ��ش االي ��ام وال�سن ��وات خ ��ارج معانيه ��ا
التقليدي ��ة ،ومل يحظ منها �إال بق�صائد كتبها هنا وهناك ،احتفظ
�أ�صدقا�ؤه ببع�ضها� ...ألي�س هو الذي و�صف �أيامه ،ورمبا �أيامنا
جميع ًا ،ب�أنها مثل �صف طويل من ال�شموع ال�صغرية واملوقدة.
ومث ��ل �أيِّ �شاع ��ر ومفك ��ر حقيق ��ي مت ّل ��ك كاف ��ايف �شع ��ور مطلق
بالغرب ��ة ،غربة طالته يف البيت واملدين ��ة وال�شارع واال�صدقاء،
وم ��ع �إقرارن ��ا بطبيعة حياته الت ��ي �أت�سمت بعناي ��ة �أمه الفائقة،
والت ��ي الق ��ت عليه م ��ن ظاللها الكث�ي�ر ،مع وج ��وده يف حميط
خمتل ��ف باال�سكندري ��ة ،حيث �شه ��د بداية اال�ستعم ��ار االوربي،
وتن�صيب اخلديوية ،التي عبثت مبقدرات املدينة ،الق�ضية التي
عان ��ى منها هو امل�شدود م ��ن �أنياط قلب ��ه اىل بحرها وحجارتها
وتاريخه ��ا ،واحلا�ضنة الفريدة ملا�ضيه ��ا ووجودها� ،إال �أنه كان
�شب ��ه منف ��ي ،ت�ضيق عليه الدار ،التي �أم�ض ��ى حياته فيها ،بال �أم
وزوجة �أو �أبناء.
لك ��نَّ الغربة تل ��ك كانت جزء ًا من فل�سفت ��ه ،ومل تنم خارج وعيه،
فهو يرى ب�أنَّ كرثة االحت ��كاك بالنا�س ترخ�ص من �شان احلياة،
و�أنَّ الط ��واف يف امل ��دن ُّ
يحط من قدره ��ا ،وكان يرى ب�أن غربته
ال تق ��اوم �إال بالرج ��وع اىل املا�ض ��ي ،فهو الكفي ��ل بخال�صه مما
يعاني ��ه .ولعلن ��ا ن�ش�ت�رك مع ��ه يف بع�ض م ��ن مثل ه ��ذه ،فنحن
نتكل ��م وجنال� ��س النا�س ،وجندنا معهم يف الكث�ي�ر امل�شرتك� ،إال
�أنن ��ا غرباء �أي�ض ًا ،لكنن ��ا ،كمن تعر�ض اىل تن ��ومي مغناطي�سي،
نحيا غربة منتج ��ة ،حمكومة بعقل مدرك ،ولي�ست غربة من فقد
عقله� ،إثر �صدمة ما .و�إذا كان كافايف قد جل�أ لغربته ب�سبب فقده
لأ�سرته وحميط ��ه االجتماعي ،ف�إننا نعي�ش غربة خمتلفة متاما،
و�شع ��و رن ��ا بها نت ��اج وجودنا مغرتب�ي�ن ،مع اهلن ��ا ،وحميطنا
االجتماع ��ي ،الذي ب ��ات طاردا لنا ،ويف الوقت ال ��ذي كانت فيه
روح كاف ��ايف ق ��د مزقتها االح ��داث والوقائع تلك ،ف� ��أن �أرواحنا
تتمزق مبا �سيحدث ونت�أمله ،غري قادرين على مقارعته.
يف ق�صيدته الأ�شهر (�إيثاكا) يفرغ فل�سفته التي تذهب اىل الي�أ�س
والع ��دم ،فهو ي�ستح�ضر البطل اال�سطوري (�أودي�سيو�س) الذي
ع ��اد اىل جزيرت ��ه بع ��د الأهوال واملع ��ارك واملغام ��رات ليجدها
ج ��رداء  ..ه ��ذا اله ��دف الذي ال ي�ستح ��ق يف النهاي ��ة كل ما بذله
يف �سبيل ��ه .ورمبا وجدنا �أنف�سنا �أق ��رب اىل فل�سفته تلك ،ترى،
م ��ا جدوى احلياة الت ��ي نن�شدها ونفنى م ��ن �أجلها؟ ونحن نعلم
�سلف� � ًا �أن كل �شيء �سينتهي ويتحط ��م وي�صري بال ذاكرة .معلوم
�أن كافايف ظل يوقد ال�شموع لال�ضاءة ،ومل تدخل الكهرباء بيته،
لعل ��ه كان يريد االبقاء على جزء م ��ن كيانه خارج ال�ضوء ،بعيد ًا
ع ��ن املعاين ��ة واملكا�شفة .الي�س ال�ضوء مكا�شف ��ة وجتلية مل�ضمر
مغل ��ق.؟ على هذه ال�شموع �أنفق باق ��ي �أيامه ،ليخلد يف الذاكرة
االن�سانية ،بو�صفه واحد ًا من �أكرث �شعراء القرن ،الذين �سطعت
اال�ضواء على جتربتهم يف ال�شعر واحلياة.

 قوانني الر�أ�سمالية املعوملة املت�سمة بالتبعيةواالحل ��اق ت�شرتط عل ��ى الي�س ��ار الدميقراطي
ا�ستنب ��اط نه ��وج فكري ��ة و�أ�سالي ��ب كفاحي ��ة
جدي ��دة ملواج ��ه قوان�ي�ن التو�س ��ع الر�أ�سمايل
االم ��ر ال ��ذي يتطل ��ب التعر� ��ض ملالم ��ح العدة
الفكري ��ة املزم ��ع اعتماده ��ا يف كف ��اح الي�س ��ار
الدميقراطي والتخلي ع ��ن الأ�ساليب والر�ؤى
الفكري ��ة التي �شدت الكف ��اح الوطني املناه�ض
للإمربيالية يف مرحلة املع�سكرين.
ا�ستن ��ادا اىل ذلك �أ�سع ��ى اىل تناول املو�ضوع
بثالث حماور�أ�سا�سية:
�أوالـ �إعادة بناء برنامج الي�سار– الدميقراطي.
ثاني� � ًا  -التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل والتغ�ي�رات
الدولية.
ثالث� �اُـ العومل ��ة الر�أ�سمالية وم�ش ��روع الوطنية
الدميقراطية.
اعتمادا على املفا�ص ��ل املثارة نعمد اىل درا�سة
م�ضامينها ال�سيا�سية  -االجتماعية.
�أوال –�إع ��ادة بن ��اء برنام ��ج الي�س ��ار –
الدميقراطي.
الزال ��ت ق ��وى الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي والق ��وى
الدميقراطي ��ة تعتم ��د يف كفاحه ��ا ال�سيا�س ��ي
عل ��ى برامج �سيا�سي ��ة  -فكري ��ة انتجتها حقبة
املع�سكري ��ن تتمثل يف بناء دول وطنية تتحكم
يف تطوره ��ا مو�ضوع ��ات فكري ��ة مرتكزة على
قيادة احلزب الث ��وري لنظم �سيا�سية مناه�ضة
للدميقراطية.
 النه ��وج ال�سيا�سي ��ة ال�سابق ��ة و�أ�ساليبه ��االكفاحي ��ة املتمثل ��ة  -باالنقالب ��ات الع�سكري ��ة
والكفاح امل�سل ��ح واالنتفا�ضة ال�شعبية انتجت
�سي ��ادة الربجوازي ��ة ال�صغ�ي�رة الثوري ��ة
ووحداني ��ة احزابه ��ا يف �إدارة �سلط ��ة الب�ل�اد
ال�سيا�سية.
 -اف�ض ��ىت الأ�سالي ��ب الكفاحي ��ة ال�سابقة اىل

انف ��راد احل ��زب الواح ��د بال�سلط ��ة ال�سيا�سية
و�إ�شاع ��ة الإره ��اب ال�سيا�س ��ي يف الدول ��ة
واملجتمع.
 انهي ��ار دول ��ة التطور اال�شرتاك ��ي �أثار كرثةمن الأ�سئلة الفكرية واملف�صلية �أهمها -
هل م ��ا زال ��ت الربام ��ج الفكري ��ة – ال�سيا�سية
ال�سابق ��ة مالئمة ملرحل ��ة العومل ��ة الر�أ�سمالية؟
ه ��ل تف�ض ��ي وحدانية التط ��ور الر�أ�سمايل اىل
بناء ممه ��دات الث ��ورة اال�شرتاكية؟هل ما زال
احل ��زب اال�شرتاكي قادر ًالوح ��ده على ا�ستالم
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة واالحتف ��اظ بها؟ه ��ل
ال�سلطات الثورية يف مرحلة وحدانية التطور
الر�أ�سمايل قادرة على بناء دول ا�شرتاكية.
 اال�سئل ��ة الفكري ��ة املث ��ارة تتعر� ��ض اىلاملراجع ��ة النظرية لغر�ض �إع ��ادة بناء �أحزاب
�سيا�سية دميقراطية فاعلة تناه�ض وحدانية
التطورالر�أ�سمايل قادرة على بناء دول وطنية
دميقراطية فاعلة يف العالقات الدولية.
ثاني� � ًا –التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل والتغ�ي�رات
الدولية.
�أدت �سي ��ادة التطور الر�أ�سم ��ايل يف الت�شكيلة
الر�أ�سمالي ��ة العاملية اىل كرثة م ��ن الت�شابكات
االقت�صادي ��ة – ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن طواب ��ق
الت�شكيل ��ة الر�أ�سمالي ��ة العاملي ��ة املتمثل ��ة -
ب ��دول الر�أ�سمالية املعومل ��ة  -دول الر�أ�سمالية
املتطورة  -والدول الوطنية.
 تراب ��ط طواب ��ق الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ةالر�أ�سمالية العاملية �-أنتج حزمة من الإ�شكاالت
الدولية تت�صدرها :
 – 1ا�شت ��داد املناف�س ��ة بني ال ��دول الر�أ�سمالية
املعومل ��ة واملتط ��ورة عل ��ى ا�ستغ�ل�ال م�ص ��ادر
الرثوات الطبيعية يف الدول الوطنية.
� – 2إ�ضع ��اف مب ��دا ال�سي ��ادة
الوطني ��ة ع�ب�ر التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة

 لطفي حامت
الدولي ��ة يف النزاع ��ات الوطني ��ة.
—3ت�شجي ��ع الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة لل�صراعات
االهلية وم�ساندة الطبقات الفرعية يف نزاعاتها
الوطنية.
– 4احل ��اق الدول ��ة الوطني ��ة باالحت ��كارات
الدولية بهدف الهيمنة على ثرواتها الوطنية.
-5م�سان ��دة النظ ��م ديكتاتوري ��ة الع�سكري ��ة
املناه�ضة للقوى الوطنية الدميقراطية.
 ان التغريات والقوانني التي يحملها التو�سعالر�أ�سم ��ايل ادخلت العالق ��ات الدولية يف كرثة
من النزاعات والتبدالت �أبرزها –
 النزاع ��ات ب�ي�ن دول الت�شكيل ��ة الر�أ�سمالي ��ةالعاملي ��ة الهادف ��ة اىل ال�سيط ��رة عل ��ى ث ��روات
البلدان الوطنية.
 انتق ��ال مرك ��ز احل ��ركات الدولي ��ة املناه�ض ��ةللر�أ�سمالي ��ة م ��ن دول اال�شرتاكي ��ة املنهارة اىل
الدول الوطنية.
 التناق�ضات الرئي�سية يف الت�شكيلة الر�أ�سماليةالعاملي ��ة �أم�ست بني الدول الر�أ�سمالية املتطورة
منها واملعوملة وبني الدول الوطنية.
 -التناق�ض ��ات الدولية يف الت�شكيلة الر�أ�سمالية

العاملية تتجل ��ى بنزعات التدخل يف ال�صراعات
الوطني ��ة لغر�ض تفتي ��ت قواه ��ا ال�سيا�سية
املناه�ضة للتبعية والتخريب.
 قوان�ي�ن الهيمن ��ة والتهمي� ��ش املالزم ��ةللتط ��ور الر�أ�سم ��ايل املع ��ومل �أحدثت حراكا
اجتماعي ��ا يف البن ��ى الطبقي ��ة يف البل ��دان
الوطنية جت�سدت يف:
�أوال� -سيط ��رة طبق ��ات فرعي ��ة متحالف ��ة
والعامل الر�أ�سمايل عل ��ى ال�سلطة ال�سيا�سية
يف الدول الوطنية.
ثاني ��ا – م�ساع ��ي الطبقات الفرعي ��ة الهادفة
اىل بن ��اء نظ ��م �سيا�سي ��ة تابع ��ة لل ��دول
الر�أ�سمالي ��ة املتط ��ورة وحمايتها من القوى
الوطنية.
ثالث ��ا –اعتماد ال�شرعية االنتخابية لغر�ض
�إدام ��ة �سيط ��رة ال�شرائ ��ح االجتماعي ��ة
الفرعي ��ة املتحالفة وال ��دول الر�أ�سماليةعلى
�سلطة البالد ال�سيا�سية.
ثالث� �اُ – العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة وم�ش ��روع
الوطنية الدميقراطية.
 -التغ�ي�رات ال�سيا�سي ��ة الطبقي ��ة يف الدول

الوطني ��ة حتثالق ��وى الوطنية عل ��ى اعتماد
م�شروع الوطني ��ة الدميقراطية الذي تت�شكل
مفردات ��ه العام ��ة كم ��ا �أرى م ��ن املو�ضوعات
ال�سيا�سية–االقت�صادية التالية:
�أو ًال -ب�سب ��ب تب ��دل التناق�ض ��ات الدولي ��ة
وتغ�ي�ر برام ��ج الق ��وى الطبقي ��ة الوطني ��ة
تربز �أهمي ��ة بناء حتالفات وطني ��ة �سيا�سية
مناه�ضة للر�أ�سمالية ونهوجها التخريبية.
ثاني� � ًا  -اعتم ��اد �سيا�س ��ة وطني ��ة مناه�ض ��ة
للتبعية واالحلاق تكاف ��ح من اجل بناء دولة
وطني ��ة دميقراطي ��ة تراع ��ي م�صال ��ح البالد
الوطنية وتوازن م�صالح ت�شكيلتها الطبقية.
ثالث� � ًا -اعتم ��اد ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة كونها
اط ��ارا عام ��ا للممار�س ��ة ال�سيا�سي ��ة العلني ��ة
وعام�ل�ا م ��ن عوام ��ل ال�ضغط الوطن ��ي على
حتالف ��ات الطبق ��ات الفرعي ��ة م ��ع املراك ��ز
الدولية.
رابع� � ًا -اقام ��ة حتالف ��ات �إقليمي ��ة – دولي ��ة
تعتم ��د �صيان ��ة م�صال ��ح الب�ل�اد الوطني ��ة
و�سيادتها الوطنية.
خام�س ًا -قيادة الي�سار الدميقراطيللتحالفات
الوطنيةلأ�سباب كثرية منها:
(�أ) كون ��ه الف�صيل الوطن ��ي الثابت واملدافع
عن م�صالح الب�ل�اد الوطنية( .ب) مناه�ضته
للتبعي ��ة والتهمي� ��ش ودفاع ��ه ع ��ن ا�ستقالل
الدول ��ة الوطنية(ج)اعتم ��اده ال�شرعي ��ة
الدميقراطي ��ة يف ا�ستالم ال�سلطة ال�سيا�سية
باعتباره ��ا �أ�سا� ��س الت ��وازن الوطن ��ي ب�ي�ن
الربامج ال�سيا�سية.
اخ�ي�ر ًا �أرى ان م�ش ��روع الوطني ��ة
الدميقراطي ��ة املق�ت�رح يف�ض ��ي اىل نهو� ��ض
دول دميقراطي ��ة قادرةعل ��ى مكافحة قوانني
التبعي ��ة والتهمي� ��ش والت�ص ��دي للتدخالت
الدولية يف النزاعات الوطنية.

خف�ض امتيازات ورواتب اع�ضاء جمل�س النواب العراقي ..مهمة ال�صدريني والت�شرينيني
يعن ��ي الربملان،هيئ ��ة ت�شريعي ��ه متثل
ال�سلط ��ة الأعل ��ى يف الدولة،املخ ��ول
مبوجب د�ستورها ب�إ�صدار ت�شريعات
وقوان�ي�ن تع�ب�ر ع ��ن �إرادة ال�شع ��ب
واولياته،ومتثيل ال�شعب امام حكومة
نيابي ��ة يراق ��ب �أداءه ��ا بت�أيده ��ا ان
ا�صاب ��ت وحما�سبتها ان �أخطات.وهو
ال�سلطة الأق ��رب للمواطن واهتماماته
،لأن افراده ي�أتون عن طريق االقرتاع
الع ��ام با�سالي ��ب دميقراطي ��ة ت�ضم ��ن
�س ّريته ��ا ونزاهتها،وي�ش�ت�رط فيه ��م
ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
ويح ��دد الن� ��ص الد�ست ��وري العراق ��ي
ان يك ��ون ل ��كل مئة ال ��ف مواطن نائب
واح ��د ليكون الربملان ممث�ل�ا لل�شعب،
فيم ��ا ي�ش�ي�ر واق ��ع ح ��ال الربمل ��ان
العراق ��ي ان ��ه مل يحق ��ق ه ��ذا الن� ��ص.
ففي انتخابات  2010ح�صل  15نائبا
فقط عل ��ى القا�سم االنتخاب ��ي والعتبة
االنتخابية،ما يعني ان( )310نائبا مل
ينتخبهم ال�شعب بل فازوا مبا ت�صدقت
عليه ��م ا�ص ��وات كياناتهم،بينه ��م م ��ن
ح�ص ��ل على (� )78صوت ��ا! .ومبوجب
ه ��ذه احلقائق الواقعي ��ة والد�ستورية
الت ��ي ك�شف ��ت ع ��ن ان ثق ��ة الناخب�ي�ن
العراقي�ي�ن ا�ستقطب ��ت فق ��ط ()15
�شخ�صي ��ة م ��ن ب�ي�ن اك�ث�ر م ��ن �ست ��ة
�آالف مر�شحا،وباع�ت�راف مفو�ضي ��ة

االنتخابات فان الربملان العراقي الذي
ج ��اء يف  2018بـ( )329ع�ضوا كانت
ن�سب ��ة امل�شارك ��ة في ��ه ه ��ي الأدنى،م ��ا
يعني انه ال ميث ��ل ال�شعب من الناحية
ال�شرعي ��ة .ويف انتخابات  10ت�شرين
اول/اكتوب ��ر  2021تراوح ��ت ن�سبة
امل�شارك ��ة ب�ي�ن  41اىل  43%وفق ��ا
للمفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات فيم ��ا
تقدره ��ا الق ��وى التقدمي ��ة والوطني ��ة
املقاطعة باقل من ذلك بكثري..ما يعني
يف كل االح ��وال انه ��ا اي�ض ��ا ال متث ��ل
ال�شعب من الناحية الت�شريعية.
ومع ذلك فان الروات ��ب التي يتق�ضاها
اع�ضاء الربملان العراقي تفوق رواتب
اقرانه ��م يف كثري من بل ��دان العلم مبا
فيه ��ا الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة
وبريطاني ��ا ودول اوربية.فوفق ��ا
جلريدة ال�صباح الر�سمية فان جمموع
رات ��ب ع�ض ��و الربملان ه ��و  32مليون
دينارا بني رات ��ب ا�سمي وخم�ص�صات
احلماي ��ة وال�سكن وغريه ��ا ،ف�ضال عن
�سلف ��ة تبل ��غ  90مليون دين ��ارا ال ترد.
وباعتبار ع�ضو جمل�س النواب بدرجة
وزير فانه يتقا�ضى اي�ضا  600دوالرا
يف الي ��وم يف حال ��ة ال�سفر،وانها وفقا
خل�ب�راء اقت�صاديني كلفت الدولة اكرث
من ملياري دوالرا.
انن ��ا ل�سن ��ا �ض ��د من ��ح ع�ض ��و الربملان

 د .قا�سم ح�سني �صالح
امتي ��ازات معقول ��ه ت�ش ��كل حاف ��زا ل ��ه
خلدمة �شعب ��ه ووطن ��ه ،ولكننا �ضدها
حني تكون غري مربرة.فلقد منح قانون
جمل� ��س الن ��واب (  13ل�سن ��ة )2018
حقوق ��ا خ ��ارج املنط ��ق القان ��وين ب�أن
جع ��ل خدم ��ة ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب
خم� ��س ع�ش ��رة �سن ��ة ليمنح ��ه تقاع ��دا
�سافر،بن�صه
يخال ��ف الد�ستور ب�ش ��كل
ّ
يف امل ��ادة ()14من ��ه ب� ��أن العراقي�ي�ن
مت�س ��اوون �أمام القان ��ون دون متييز،
حي ��ث �أن قانون التقاع ��د املوحد يحدد
احل ��د الأدن ��ى للخدمة ب� �ـ ( � 15سنة )،
وال ت�ضاف خدمة ملن كانت خدمته تقل
عن ه ��ذه املدة،فيم ��ا من ��ح النائب حق
التقاعد حتى ل ��و كانت خدمته تقل عن

اربع �سنوات!
ويتف ��ق قانوني ��ون وبرملاني ��ون ان ما
يتقا�ض ��اه ع�ض ��و جمل�س الن ��واب هو
مكاف� ��أة ولي� ��س راتب ��ا ،وم ��ن الناحية
القانونية فانه ال ي�ستحق تقاعدا،وهي
حالة ما ح�صلت يف الربملانات العاملية
وي�صفها برملاني ��ون بانها غري معقولة
وخيالية.
وللتاري ��خ فانن ��ا كن ��ا وقعن ��ا مذك ��رة
حمل ��ت تواقي ��ع (�)2875شخ�صي ��ة
وطني ��ة م ��ن داخ ��ل الع ��راق وخارجه
قدم ��ت اىل الرئا�س ��ات الث�ل�اث طالبوا
بذل ��ك واو�ضح ��وا ان الغ ��اء امتيازات
اع�ضاء جمل�س النواب �سيحقق نتائج
ايجابية يف جميع مناحي احلياة:

فعل ��ى ال�صعي ��د ال�سيا�س ��ي� ،سي�سه ��م
الغا�ؤها يف جم ��يء مر�شحني يهدفون
اىل خدم ��ة ال�شع ��ب ويح ��د من جميء
ا�شخا� ��ص طامعني بالرثوة واملن�صب،
واقت�صاديا�،سيحق ��ق الغا�ؤه ��ا اكتفاءا
مادي ��ا بتوف�ي�ره ملي ��ارات ال ��دوالرات
لت�ستثم ��ر يف اخلدم ��ات العام ��ة
وبن ��اء الوط ��ن واخالقيا�،سي�سه ��م
الغا�ؤه ��ا يف اع ��ادة املنظوم ��ة القيمية
للنا� ��س واحي ��اء ال�ضم�ي�ر الأخالق ��ي
ال ��ذي �ضع ��ف او ته ��ر�أ عن ��د كثريي ��ن.
واجتماعي ��ا� ،سيعم ��ل الغا�ؤه ��ا عل ��ى
احي ��اء الطبق ��ة املتو�سطة،ويق�ض ��ي
عل ��ى الغ�ب�ن الفاح� ��ش ال ��ذي احلقت ��ه
بالنا� ��س طبق ��ة �سيا�سي ��ة ا�ستف ��ردت
بال�ث�روة .وثقافيا�،ست�سهم يف ا�شاعة
الثقاف ��ة الت ��ي تق ��ول احلقيقة،وت�شيع
حري ��ة ال�صحاف ��ة الت ��ي احت ��ل فيه ��ا
الع ��راق مرتب ��ة مت�أخ ��رة عاملي ��ا.
واجرائيا�،سيرتت ��ب عل ��ى ع�ض ��و
الربمل ��ان �ألك�شف ع ��ن �أر�صدت ��ه املالية
واموال ��ه الثابت ��ة واملنقول ��ة داخ ��ل
الع ��راق وخارجه،و�شهادات ��ه العلمية
م�صدقة م ��ن وزارتي الرتبية والتعليم
الع ��ايل يف الع ��راق ح�صرا.ومعنويا،
�سيعيد الغا�ؤه ��ا (رد الأعتبار) للعراق
الذي اعترب واحدا من اف�سد ثالث دول
يف العامل.

وختمناها بالقول:
ان �ص ��وت ال�شع ��ب يق ��ول لك ��م (كفاكم
ث ��راءا وكفان ��ا فق ��را) فهن ��اك اكرث من
( )13ملي ��ون عراق ��ي دون خ ��ط الفقر
باع�ت�راف وزارة التخطيط يف �سابقة
ما حدثت يف تاريخ بلد يعد واحدا من
�أغن ��ى ع�شرة بل ��دان يف الع ��امل .واننا
بو�صفن ��ا �أ�صح ��اب ر�أي م ��ن مفكري ��ن
و�أكادمييني ومثقفني وفنانيني..نكون
بطلبن ��ا ه ��ذا ق ��د ادين ��ا واجبن ��ا نحو
�شعبن ��ا الذي ندع ��وه اىل ال�ضغط على
ا�صح ��اب ا ِل�ش�أن لأتخاذ القرار بخف�ض
امتي ��ازات اع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
العراق ��ي..ومل يح�ص ��ل اي اج ��راء..
وتل ��ك ه ��ي مهم ��ة الن ��واب ال�صدريني
والت�شريني�ي�ن ،ان يك ��ون اول اج ��راء
لهم هو عر�ضها على الربملان احلايل..
و�سينجح ��ون بتحقي ��ق هدفني:ف�ضح
من يعار� ��ض ذلك ام ��ام ال�شعب ،ودعم
ن ��واب الكت ��ل الت ��ي حتالف ��وا معها يف
اغلبي ��ة مريحة..ف�ص ��دق ال�شع ��ارات
وبناء الدولة ال يبن ��ى بارتداء الأكفان
وركوب التك تك..ب ��ل با�ستعادة وطن
ميتل ��ك كل املقوم ��ات الن يعي� ��ش اهله
برفاهية..وخف�ض امتيازات ورواتب
اع�ض ��اء الربملان ه ��و اول اجراء ميهد
لقيام دولة م�ؤ�س�سات مدنية ي�ستحقها
العراق واهله.

ل������������و ن��������ج��������ح ك��������وف��������ي��������د 19
ماذا لو جن ��ح كوفيد؟ وحدها �صياغ ��ة ال�س�ؤال تبدو
كعملي ��ة القاء قنبل ��ة مولوتوف و�سط طاول ��ة �إفطار
�صبيح ��ة عيد ه ��ادئ .يا لوقاحتي وخب ��ث طويتي �إذ
�أجت ��ر�أ عل ��ى �صبيح ��ة عيد ب�ش ��ري مبنته ��ى الوداعة
والهدوء.
�أحيان� � ًا يحل ��و يل �أن �أخلع على نف�س ��ي معطف ب�ؤ�س
ال�شاع ��ر املهلهل ،لأ�سمح لنف�سي بق ��ول ما ال يجب �أن
يقال ،لأن ال�شع ��راء متقولون ويخو�ضون ،يف �أغلب
مراجعاتهم ،يف ما خلف الأ�سوار.
ال�شاعر ،ورغم كونه كائ ��ن بري يقرتب من البدائية،
�إال �أن ��ه �أحيان� � ًا يتح ��دث ع ��ن �أ�شي ��اء تالم� ��س �سطح
الأر� ��ض ،م ��ن مث ��ل :لق ��د ازداد من�س ��وب اله ��راء يف
احلياة ب�سبب ان�صراف الفال�سفة �إىل زراعة النباتات
الطبيعي ��ة ب ��دل البحث ع ��ن �أجوبة لأ�سئل ��ة الب�شرية
العالق ��ة ،متنا�سني حقيقة �أن النباتات الطبيعية تنمو
لوحده ��ا وتتكاثر ب�شبق وال حتتاج مل�ساعدة �أحد! �أو
م ��ن مث ��ل� :أن ال�سا�سة يحرث ��ون ر�ؤو� ��س مواطنيهم
وناخبيه ��م م ��ن �أج ��ل ا�ستنب ��ات املحا�صي ��ل الت ��ي
�ستمد حق ��ول البجع الأ�سود بالغ ��ذاء ،التي يزمعون
ان�شائه ��ا! وهنا يتنا�سى ال�سا�س ��ة �أن ال وجود للبجع
ال�سود يف غري افرتا�ضات رفوف التنظريات ،وحتى
ل ��و كانت �سيا�سي ��ة� .أو من مثل :ماذا ل ��و كان النيزك
 ال ��ذي يتوقع علم ��اء الفلك ارتطام ��ه بالأر�ض قريب ًا �أك�ب�ر حجم ًا من الأر�ض ب�ألف م ��رة وهدم ارتطامهثل ��ث الأر� ��ض و�أ�سقط ��ه يف ه ��وة الف ��راغ الك ��وين،
ك ��م �سينجح م ��ن �سكان ذل ��ك الثل ��ث يف ال�سباحة يف
الف�ض ��اء ليعودوا �إىل ما تبق ��ى من الأر�ض؟ خيال فج
ومت�شائم وم ��زدرى �ألي�س كذلك؟ �أو من مثل :ماذا لو
جنح فايرو�س كوفي ��د  19يف �إبادة ن�صف الب�شرية؟
كم �سيتباكى على هذا الن�صف و�سيحزن ،من الن�صف

الذي �سيبقى على قيد احلياة وكم �سي�ستمر حزنهم؟
بالت�أكي ��د �أن كالمي هذا ال ي�صب يف خانة ت�أييد فكرة
تقلي�ص عدد �سكان كوكب الأر�ض ،التي يقال �أن جهة
ما �صنع ��ت فايرو�س كوفيد من �أجل حتقيقها ،بل هو
يتعل ��ق بنتائج هذه الفر�ضية ،فيما لو حتققت� ،سواء
بعامل طبيعي �أو مُ�صنع مق�صود على ال�سواء.
تفرت� ��ض بع� ��ض االح�صائي ��ات التقريبي ��ة �أن املوت
يخطف � 150ألف �شخ� ��ص يومي ًا ،من جمموع �سكان
كوكب الأر�ض ،وه ��ذا العدد ال يتوقف �أحد �أمامه وال
ي�صنف ��ه يف خانة الك ��وارث وال تعق ��د ب�ش�أنه ندوات
تلفزيوني ��ة حتليلي ��ة وال ت�ستطلع حول ��ه �آراء خرباء
مراك ��ز بح ��وث ودرا�س ��ات متخ�ص�صة ،لأن ��ه ي�صنف
حت ��ت خان ��ة الأق ��دار �أو �س�ن�ن الطبيع ��ة �أو قوان�ي�ن
الوج ��ود .ولك ��ن وباملقاب ��ل ،تخيل ��وا كي ��ف �سيكون
الأم ��ر فيم ��ا ل ��و �صحون ��ا ذات ي ��وم على خ�ب�ر موت
جمي ��ع موظفي البيت الأبي�ض الأمريكي �أو الكرملني
الرو�سي �أو االيليزيه الفرن�سي� ،أو حتى ال�سيد مارك
زوكرب�ي�رغ وطاقم ادارته يف �شركة في�س بوك ،موت ًا
طبيعي� � ًا ،ب�ل�ا ق�ص ��ف جوي ،ب�ل�ا ق�ص ��ف مدفعي ،بال
تفج�ي�ر طائرة م�سرية ،بال عملية ت�سميم ،وبال تدبري
من جه ��ة خمابراتية من �أي جه ��ة يف العامل؟ تخيلوا
كم �سيعقد من اجتماعات وم�ؤمترات وندوات� ،سرية
وعلنية ،درا�سية وحتليلية� ،سيا�سية و�إعالمية ،رغم
�أن ه ��ذا املوت الذي افرت�ضن ��اه �سيكون موت ًا طبيعي ًا
بال م�ؤامرة �أو تدبري خارجي �أو داخلي كما �أ�سلفنا؟
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى ه ��ذا الفر�ض ميكنن ��ا الت�س ��ا�ؤل  :هل
�إدارات الع ��امل (�إدارات ال ��دول املتمثل ��ة بحكوماتها)
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية مهتم ��ة �أو �ستهتم فع ًال فيما
ل ��و �أب ��اد فايرو� ��س كوفي ��د ن�ص ��ف �س ��كان الكوكب؟
�ستهت ��م فيما لو �شمل هذا امل ��وت �أي حلقة من حلقات

 الدكتور �سامي البدري
اجلزء املعطل لدورة احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
والأمني ��ة التي ترتب ��ط مب�صاحله ��ا ،و�إال ،وبالن�سبة
له ��ذه الإدارات ،ف�إن �إدارة كوكب بعدد ثالث مليارات
ون�صف ،بالت�أكيد هو �أ�سهل و�أقل ا�ستنزاف ًا للموارد،
من ادارته وهو ب�سبع مليارات ،وبالذات يف اجلانب
الأمني واالقت�صادي!
*****
لرنخ ��ي اخليط قلي ًال ونع ��ود �إىل افرتا�ضات معطف
ال�شاع ��ر ولنن�ص ��ت لت�أمالت ��ه املت�سائل ��ة ال�ش ��اذة:
م ��ا الف ��رق ب�ي�ن �أث ��ر م ��وت (عل ��ى مطاب ��خ ال�سيا�سة
واالقت�ص ��اد الدولية طبع ًا) م ��ارك زوكربريغ وطاقم
م�ساعدي ��ه (موظفيه) من ال�ص ��ف الأول (يبلغ عددهم
ع�ش ��رة �آالف موظ ��ف بح�س ��ب يوكوبيدي ��ا) وم ��وت
� 150ألق� � ًا م ��ن �شع ��راء و�شاع ��رات الفي� ��س بوك (من
فيالق احلمقى ،ممن كانوا يتكلمون يف البارات فقط
بع ��د تناول ك�أ� ��س نبيذ ،دون �أن يت�سبب ��وا ب�أي �ضرر
للمجتم ��ع ،وكان يت ��م �إ�سكاتهم ف ��ور ًا� ،أم ��ا الآن فلهم

احل ��ق بال ��كالم مثلهم مثل م ��ن يحمل جائ ��زة نوبل،
بح�سب الروائي الإيطايل �أمربتو �إيكو)؟
وتخيل ��وا �صباح� � ًا تخرج في ��ه علين ��ا وكاالت الأنباء
ومرا�سل ��ي الف�ضائيات و�إع�ل�ام دول العامل الر�سمية
باخلربين التاليني ،الأول ينقل لنا خرب موت جماعي
مل ��ارك وع�ش ��رة �آالف م ��ن موظفي ��ه (رغ ��م �أن موتهم
ي�أت ��ي ب�صورة طبيعي ��ة وكل يف بيت ��ه ودون اغتيال
�أو عملي ��ات ت�سمي ��م ،بل وحتى دون ح ��وادث �سري)،
وخ�ب�ر �آخر ينقله بع�ض املرا�سلني ،عن ت�صريح لأحد
املوظف�ي�ن الذي ��ن �سيخلف م ��ارك يف �إدارة في�سبوك،
ومف ��اده موت � 150ألف ًا من �شعراء �صفحات في�سبوك
وبذات الظروف ودون مالب�سات؟! ولكم �أن تتخيلوا
حج ��م االهتم ��ام ال ��ذي �ستولي ��ه حكوم ��ة الوالي ��ات
املتح ��دة (باعتب ��ار �أن في�سبوك �شرك ��ة ،ومبوظفيها،
�أمريكية) للخرب الأول ،حتقيق� � ًا وفح�ص ًا وبيان ر�أي
جه ��ات متخ�ص�صة ،قب ��ل االهتمام الإعالم ��ي ،مقابل
اخلرب الثاين؟

*****
ولنع ��ود الآن ل�ش ��د اخلي ��ط ونت�س ��اءل :ك ��م �ستهت ��م
�إدارات الع ��امل فيما لو جن ��ح وفعلها كوفيد  19و�أباد
ن�صف الب�شرية؟ �سي�شعر ر�ؤ�ساء دول العامل بالأ�سف
وينك�س ��ون الأع�ل�ام حزن� � ًا عليه ��م؟ ويف �صبيح ��ة
الي ��وم التايل �سريتدون بدالته ��م املكوية ومي�شطون
ر�ؤو�سه ��م بعناي ��ة (با�ستثن ��اء بوري� ��س جون�س ��ون،
رئي�س الوزراء الربيطاين ،لأنه ال يهتم ال بكي بدالته
وال بتم�شيط �شعره) ويدخلون مكاتبهم الر�سمية يف
ذات ال�ساع ��ة :لأن احلي ��اة يج ��ب �أن ت�ستم ��ر ،وموت
ن�ص ��ف الب�شرية ال يعني ان يرتك احلبل على الغارب
وتخرب الدنيا!
�إذ ًا م ��وت ن�ص ��ف الب�شري ��ة مل يخ ��رب الدني ��ا ،لك ��ن
جت�س� ��س املخاب ��رات الرو�سي ��ة �أو ال�صيني ��ة عل ��ى
الوالي ��ات املتحدة �أو العك�س هو الذي يخرب الدنيا.
�أن يتق ��دم املي ��زان التج ��اري ال�صين ��ي عل ��ى مثيل ��ه
الأمريك ��ي مبقدار  ،9.05على �سبيل املثال ،هو الذي
يخ ��رب الدني ��ا .اكت�ش ��اف رو�سيا لأربع ��ة حقول غاز
كب�ي�رة عل ��ى �أر�ضيها ،هو ال ��ذي يخرب الدني ��ا ،لأنه
�سيوفر لها املزيد من االحتياطي الذي مينحها فر�ص
التحكم ب�أ�سعار الطاقة يف العامل!
�أوف! �أ�سرفن ��ا وذهبن ��ا بعيد ًا يف مه ��اوي ال�سيا�سة،
لنعود ملوت مارك وطاقم موظفيه املهمني ،كم �سي�شغل
الإدارة الأمريكي ��ة؟ �شهر؟ ثالث ��ة؟ ومل كل هذا الوقت
وتقاري ��ر الط ��ب ال�شرع ��ي �أثبت ��ت �أن وفاته ��م كانت
طبيعي ��ة و�إن الإدارة الت ��ي �ستخلف �إدارة مارك رمبا
تكون �أكرث تعاون ًا م ��ع احلكومة الأمريكية ،وخا�صة
م�ستخدمي الفي�س؟
يف جمال التج�س�س على
ّ
�إذ ًا ال�س�ل�ام ل ��روح مارك وكب ��ار موظفي ��ه وليتقبلهم
الرب يف ملكوته� ..آمني.

وم ��اذا عن املئة وخم�سني �ألف ًا م ��ن �شاعرات و�شعراء
الفي� ��س ب ��وك ...تق�ص ��د احلمقى الذين حت ��دث عنهم
�أمربتو �إيكو؟
نعم.
هل يع ��رف �أحد ر�ؤ�س ��اء الع ��امل �أو وزراء دفاعهم �أو
خارجيتهم �أو مديري خمابراتهم �أحد ًا منهم؟
اثنان �أو ثالثة منهم فقط.
ومب ميت ��ازون عن املئة وخم�سني �ألف� � ًا الذين تفقدهم
الب�شرية كل يوم؟ ال �ش ��يء فع ًال ،من الناحية العملية
بال ��ذات� .إذ ًا لرتقد �أرواحهم ب�س�ل�ام فللر�ؤ�ساء الأهم
مم ��ا ي�شغله ��م وه ��و تدب�ي�ر �ش� ��ؤون كوك ��ب الأر�ض
وطرق قيادته!
وماذا لو جنح فايرو�س كوفيد  19وفعلها؟
ي ��ا رج ��ل ه ��ا نح ��ن نعم ��ل م ��ن �أج ��ل وقف ��ه ،لقاحات
وعالج ��ات وتداب�ي�ر احرتازي ��ة ...وحلظ ��ة دعن ��ي
�أق ��ر�أ تقرير مدي ��ر املخابرات ح ��ول ت�صريح الرئي�س
ال�صين ��ي اجلديد� ..أممم! م ��اذا قلت ب�ش� ��أن التدابري
االحرتازية؟
قلت �إنها ت�صادر جزء ًا كبري ًا من احلرية ال�شخ�صية..
�ألي�س ��ت �أف�ضل من املوت يا رج ��ل؟ بربك دعني �أ�سمع
ات�ص ��ال وزي ��ر اخلارجية فه ��و يحدثني ع ��ن امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي عقده الرئي�س الرو�سي قبل �ساعة.
****
الآن عل � ّ�ي �أن �أعتذر لكم ع ��ن حديثي عن م�سودة �أكرث
املخلوق ��ات بدائي ��ة و�سذاجة :ال�شاع ��ر ،فهو خملوق
ح ��امل ويح ��اول �أن ي ��زج كل م ��ا ي�صادفه م ��ن �أحداث
وكالم حت ��ت معط ��ف الفل�سف ��ة ...وك�أن ��ه يفه ��م �أكرث
م ��ن قادة كوكب الأر�ض و�سيا�سيه ��ا ووزرائها وقادة
خمابراته ��ا ...و�أك�ث�ر م ��ن ق ��ادة في�سب ��وك وتوي�ت�ر
و�أخواتهما!
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م�ساكنة ق�سرية �أم معاي�شة تقبل االختالف ؟
العلم والدين:
ُ

كالمٌ عاديٌّ جد ًا
 حيدر املح�سن

جواد كاظم زاير

لطفية الدليمي

ُ
تابعت  -ب�شغف  -الم�شهديات االحتفائية الكبرى التي �أحاطت بن�شر كتاب
�صدر حديث ًا بالفرن�سية بت�أريخ � 13أكتوبر ،عنوانه Dieu - La science Les
 ،preuvesوترجمته العربية (اهلل :العلم ،البراهين) .م�ؤلفا الكتاب هما :مي�شيل
 �إيف بولوريه  ،Michel-Yves Bolloreوهو مهند�س في مجال المعلوماتية ،و�أوليفيه بونا�سيي�س  ،Olivier Bonnassiesالالهوتي خريج مدر�سة البوليتكنيك
الفرن�سية ال�شهيرة ذات ال�سمعة العالمية منذ �أن ت�أ�س�ست في عهد نابليون� .ساهم
في ت�أليف الكتاب ع�شرون فيل�سوف ًا وعالم ًا في اخت�صا�صات متعدّ دة (الفيزياء
بالطبع في مقدمتها) ،وقد �أثار �ضجة كبرى في الأو�ساط الثقافية الفرن�سية.

�سننتظ� � ُر ترجم ��ة الكت ��اب �إىل االنكليزي ��ة ،ورمبا قد
يُرتجّ ُم �إىل العربية .دفعني ف�ضويل لقراءة مراجعات
للكت ��اب وتعليق ��ات حول ��ه ؛ �إذ م ��ن املتو ّق ��ع �أن يث�ي�ر
عن ��وان الكتاب (وكذلك مو�ضوع ��ه) ت�سا�ؤالت عديدة.
�س�أ�ض� � ُع بع�ض هذه الت�س ��ا�ؤالت يف �سياق املالحظات
التالية:
 .1ي�ش�ي�رُ عن ��وان الكت ��اب (�أو على الأق � ّ�ل املراجعات
االحتفائية به) �إىل �أ ّنه الكتاب الأول الذي يق ّد ُم براهني
قطعي ��ة ب�ش� ��أن التواف ��ق التام ب�ي�ن ال�شواه ��د العلمية
ووج ��ود اللهّ � .إن مو�ضوع ��ة العالقة بني الدين والعلم
كانت على الدوام ومن ��ذ ن�ش�أة حركة التنوير االوربي
يف الق ��رن الثامن ع�ش ��ر مو�ضوعة جدلي ��ة �شائكة ،ث ّم
تع ّمق ��ت �صور هذه اال�شكالي ��ة مع تعاظم تيار احلداثة
العلمي ��ة والتقني ��ة .تن ��اول فال�سفة التنوي ��ر (وقبلهم
فع ��ل �سبين ��وزا) ،وكذل ��ك الالهوتي ��ون امل�سيحي ��ون،
م�س�أل ��ة الدين وال�سعي املعقلن لفه ��م العامل ،وتفاوتت
مقارباتهم يف هذا ال�ش�أنّ � .إن منبع االختالف يكمن يف
نظرتن ��ا �إىل العقالنية  Rationalityوحدود تداخلها
م ��ع امليتافيزيق ��ا الفل�سفية .لكنْ يبق ��ى ال�س�ؤال الأكرث
�أهمي ��ة ه ��و :هل نح � ُ�ن يف حاجة �إىل الله ال ��ذي تثبته
�شواه ��د علمية؟ الل ��ه (مثلما كينونات كث�ي�رة �أخرى)
فك ��رة متعالي ��ة ،تران�سندنتالي ��ة Transcendental
طبق� � ًا للتو�صيف ��ات الكانتي ��ة (ن�سب ��ة �إىل عمانوئي ��ل
كان ��ت) ،ولي�س من �ضرورة جلعل ��ه مو�ضوع ًا خا�ضع ًا
لل�ش ��روط االختبارية العلمي ��ة املحكومة مبحدوديات
معروفة.
م ��ن جانب �آخر ،ث ّم ��ة العديد من الكت ��ب التي ُن ِ�شرت
لتع�ضي ��د فك ��رة م�ساكنة العل ��م مع الدي ��ن ،منها ،مث ًال،
�اب ُن ِ�شر ع ��ام  2019بعن ��وان �إيجاد الل ��ه يف العلم
كت � ٌ
� ،Finding God In Scienceأ ّلف ��ه ع ��امل �صواريخ
عم ��ل يف وكال ��ة نا�سا حت ��ى تقاعد منه ��ا� ،إ�سمه مايكل
�أوكون ��ل  Michael O›Connell؛ لك � ّ�ن الكت ��اب مل
يل � َ�ق التقري�ض االحتفائي ال ��ذي ناله نظريه الفرن�سي
رغ ��م �أنه ي�سع ��ى للمواءمة ب�ي�ن ميكانيك الك ��م وفكرة
الله.
�اب (مثلما هو متو ّق� � ٌع) تلك الظواهر
 .2يتن ��اول الكت � ُ
العلمي ��ة التي تتفق مع فكرة اخلالق  ،Creatorوعلى
نح � ٍ�و �أك�ث�ر تخ�صي�ص ًا فكرة انبثاق �ش ��يء من ال�شيء ٍ
 ،Something from Nothingيف ا�شارة وا�ضحة
�إىل ح ��دث االنفج ��ار الكب�ي�ر  Big Bangال ��ذي ُيع� � ُّد
الدلي ��ل الأوفى على الق ��درة العظم ��ى ال�سرمدية لقوة
تقع خارج نطاق قدرتنا الب�شرية على الفهم والتعامل.
هن ��ا ين�ش�أ �س� ��ؤاالن جوهريان :م ��اذا لو تط ��وّ ر العلم
(وه ��و جوه ��ر مع ��ريف � ْأ�صلُ� � ُه امل�ساءل ��ة والت�شكي ��ك
بال�شواه ��د املعروفة وو�ضعها على ّ
حمك التف ّكر دوم ًا،
وع ��دم اال�ستكان ��ة �إىل من ��اذج معرفي ��ة “ باراديغمات
“ ثابت ��ة) ون�ش�أت �شواه ��د تعاك�س ال�شواهد العلمية
ال�سابق ��ة؟ ث� � ّم � ّأن فك ��رة (تخلي ��ق �ش ��يء م ��ن ال�شيء)
تنط ��وي عل ��ى تف�صي�ل�ات فيزيائية كثرية ق ��د يتخذها
بع�ض العلماء �أداة لنفي مبد�أ اخللق Creationism؟
ه ��ذه ُ
بع�ض املفاعيل التي قد تنتج عن اتخاذ ال�شواهد
العلمي ��ة و�سيل ��ة لت�أكي ��د �أف ��كار ديني ��ة ه ��ي بطبيعتها
مفارق ٌة للمنهج االختباري ال�صارم.
 .3كث�ي ٌ�ر م ��ن املفاهي ��م اجلوهرية يف حياتن ��ا لي�ست
مو�ضوع ��ات برهن عليه ��ا العلم ،والأه ّم من ه ��ذا �أ ّننا
ل�سنا يف حاجة للربهن ��ة العلمية عليها ؛ فلي�س بالعلم
وحده يحي ��ا االن�سان .هل قر�أنا يوم� � ًا � ّأن العلم برهن
عل ��ى وج ��ود احل ��ب �أو ع ��دم وج ��وده؟ احل ��ب جوه ٌر

مفاهيم ��ي وفل�سف ��ي ُ
نحن ن�صنع ��ه ون�ش ّكله طبق� � ًا لر�ؤانا
الفردية و�سياقاتنا الثقافية ومنط العالقات التي نحياها
واالن�س ��اق املجتمعي ��ة الت ��ي تنق ��اد له ��ا �أمن ��اط ال�سلوك
املو�صوفة باملقبولية العامة .قد تخربنا ال�شواهد العلمية
املدعم ��ة جتريبي� � ًا � ّأن ج�س ��د املح ّب�ي�ن تتدفق في ��ه نواقل
ع�صبي ��ة تعزز اجله ��از املناعي وتع ّم ��ق ال�شعور بالراحة
واال�سرتخاء ؛ ّ
لكن العلم لي�س له عالقة مبا�شرة بتقييمنا
لفكرة احل ��ب ذاته ��ا يف حياتنا .يبقى احل ��ب فكرة تدو ُر
يف فل ��ك امل ��دارات الفل�سفية امليتافيزيقي ��ة ،وكونها كذلك
ه ��و مامينحها تلك القيمة الكربى يف حياتنا ،وكذا الأمر
م ��ع القيم الأخالقية .حتى العل ��م ينطوي على مبادئ هي
ميتافيزيقي ��ة يف جوهرها :مبد�أ ال�سببي ��ة ،Causality
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،مب ��د�أ ميتافيزيق ��ي ،واخل�صي�ص ��ة
امليتافيزيقي ��ة هن ��ا له ��ا معنى حمدّد ه ��و القناع ��ة بالأمر
عل ��ى �أ�سا�س منظومة �إعتقادي ��ة  Belief Systemولي�س
�شواه ��د علمي ��ة مثبتة جتريبي� � ًا .لع ّل معظمن ��ا من الذين
يتوف ��رون عل ��ى معرف ��ة مقبول ��ة بفل�سفة العل ��م (الأ�س�س
املفاهيمي ��ة مليكاني ��ك الكم على وجه التحدي ��د) قر�أوا عن
املجادالت الالنهائية التي �سادت بني علماء الكم وفال�سفة
العل ��م ب�ش� ��أن ال�س�ؤال الت ��ايل :هل يعم ��ل مب ��د�أ ال�سببية
يف الع ��امل ال�صغ�ي�ر (مادون ال ��ذري)؟ هنا م ��ن امل�شروع
وال�ض ��روري �أن نت�س ��اءل :ك ��م �سي�ستفيد الدي ��ن (وفكرة
الله) من �إقحامهما يف جمادالت مفاهيمية النهائية؟
.4هن ��اك قناعة �سائدة عل ��ى امل�ستوى العامل ��ي مفادُها � ّأن
امل�شتغل�ي�ن يف حق ��ل العلم (الريا�ضياتي�ي�ن والفيزيائيني
بخا�ص ��ة) ينكرون وج ��ود الله .ه ��ذه مغالط ��ة ت�ضخمها
القناعات ال�شعبوية ،والب�أ�س من تناولها با�ستفا�ضة.
مي ّث ��ل الدي ��ن  -واملنظومة الإعتقادي ��ة بعامّة  -حمور ًا
مركزي ًا يتط ّل ��ع معظم الب�شر مل�ساءلت ��ه وبخا�صة العلماء
املميّزي ��ن (والفيزيائي�ي�ن عل ��ى وج ��ه التخ�صي� ��ص)،
وغالب� � ًا ماجت ��ري الإ�ش ��ارة يف ه ��ذا ال�ش� ��أن �إىل
(�آين�شتاي ��ن) وت�أكي ��ده على �أن ��ه ي�ؤمن ِبـ (�إل ��ه �سبينوزا)
يف ك ّل م� � ّرة كان يُ�س� ��أ ُل فيه ��ا ع ��ن �إميان ��ه الدين ��ي.
العل ��م مبحث معريف يختل ��ف متام ًا عن الف�ضاء املعريف
للدين ،والقطيعة بينهما هي قطيعة معرفية يف الو�سائل
والغاي ��ات االب�ستمولوجي ��ة فح�س ��ب ؛ لك � ّ�ن ه ��ذا الأم ��ر
اليَنف ��ي �إمكاني ��ة التعاي� ��ش بينهم ��ا .نعل ��م �أن الكثري من
�أعاظ ��م الفيزيائيني والعلم ��اء يحملون نوع� � ًا خا�ص ًا من
العاطفة الدينية العميقة.

�س� ��أور ُد مثالني لإثنني من علماء الفيزياء ممّن يتقاطعون
م ��ع النظ ��رة االحلادي ��ة ال�سائ ��دة .الأوّ ل ه ��و ج ��ون
بولكينغه ��ورن  ،John Polkinghorneعامل الفيزي ��اء
النظري ��ة الربيط ��اين ال�شه�ي�ر املولود ع ��ام  ،1930الذي
عم ��ل �أ�ست ��اذ ًا ث ��م رئي�س� � ًا لق�س ��م الريا�ضي ��ات التطبيقية
والفيزي ��اء النظري ��ة  DAMTPيف جامع ��ة كام�ب�ردج
(وه ��و الق�س ��م ال ��ذي كان الراح ��ل �ستيفن هوكن ��غ يعمل
ا�ست ��اذ ُا في ��ه) للف�ت�رة  ،1979 – 1968ث� � ّم �ص ��ار مفك ��ر ًا
الهوتي� � ًا وكاهن� � ًا كاثوليكي� � ًا يدع ��و للتواف ��ق ب�ي�ن العلم
والدي ��ن (العل ��م واملب ��ادئ الكاثوليكية على وج ��ه الدقة)
؛ وبرغ ��م انتقالت ��ه الفكرية ه ��ذه ظ ّل �شخ�صي ��ة اعتبارية
بريطاني ��ة حت ��وز ك ّل التقدي ��ر واالح�ت�رام يف �أو�س ��اط
الثقافة الربيطانية والعاملية حتى و�إن ر�أى البع�ض �شيئ ًا
غري قليل من الراديكالية الدينية فيه.
املث ��ال الثاين هو بول ديفي ��ز � ،Paul Daviesأ�ستاذ
الفيزي ��اء النظرية ال ��ذي لقيت كتبه �شه ��رة ذائعة على
م�ستوى العامل .كتب ديفيز يف مقدّمة �أحد كتبه:
«َ ...فمِ ��نْ بني العلماء غري املتدينني باملعنى التقليدي
للكلمة ،جند كثريين يعرتفون ب�شعور غام�ض بوجود
“�ش ��يء م ��ا” خل ��ف �سطح حقيق ��ة احلي ��اة اليومية،
معن ��ى ما خلف هذا الوجود ؛ فثمة �إح�سا�س طاغ لدى
�أو�س ��اط �أكرث العلماء راديكالي ��ة يجوز لنا �أن ن�سميه:
تبجي ��ل الطبيع ��ة ،افتت ��انٌ واح�ت�را ٌم جلماله ��ا و ُب ْع ��د
غورها وحتى حماقتها ،وه ��ذا ال�شعور مماثل للرهبة
واخل�شوع الديني“ ......
من املفيد قراءة الف�صل الأوّ ل املعنون (العلم والدين
يف ع ��ا ٍمل متغ�ّي�رّ ) م ��ن كت ��اب ديفي ��ز (الل ��ه والفيزياء
اجلدي ��دة  )God and the New Physicsال ��ذي
ُن ِ�شرت طبعته الأوىل عام  1983؛ �إذ نرى فيه خال�صة
ثمينة لر�ؤية غال ��ب الفيزيائيني املعا�صرين ملو�ضوعة
الدين (وفكرة الله على وجه التخ�صي�ص).
احلقيق ��ة � ّأن واق ��ع احل ��ال ه ��و � ّأن معظ ��م العلم ��اء
ُ
ي�ضيف
اليتقاطعون م ��ع الدين باعتباره ن�سق� � ًا ثقافي ًا
للخ�ب�رة الب�شري ��ة ث ��راء حتى ل ��و كان عل ��ى امل�ستوى
امليتافيزيق ��ي ،و�أنه ��م (�أي العلم ��اء) يتقاطع ��ون م ��ع
املنظوم ��ة االعتقادي ��ة املغلق ��ة الت ��ي تقفل الب ��اب �أمام
الر�ؤي ��ة امل�ؤن�سن ��ة للدي ��ن واملنفتحة عل ��ى الك�شوفات
العلمي ��ة .لي� ��س ّ
كل العلم ��اء يف نهاي ��ة املط ��اف ُن َ�سخ ًا
م ��ن ريت�ش ��ارد دوكن ��ز ور�ؤيت ��ه العلموي ��ة اال�صولية

املتطرفة.
 .5تنط ��وي عب ��ارة (الربهنة على وج ��ود الله علمي ًا)
على خط� ��أ مفاهيم ��ي .ماذا نق�ص ��د بالربهن ��ة العلمية
هن ��ا؟ نق�ص ��د � ّأن ث ّم ��ة براه�ي�ن م�ستم ��دة م ��ن �شواه ��د
علمي ��ة جتع ��ل الكينون ��ة الإلهي ��ة متفقة م ��ع القوانني
الفيزيائي ��ة ال�سائدة� ،أو يف ال ّ
أقل التتقاطع معها ؛ ّ
لكن
املع ��روف � ّأن ه ��ذه القوانني الفيزيائية ه ��ي ممّا يتفق
م ��ع ا�شرتاطات ن�شوء احلي ��اة االن�سانية على الأر�ض
طبق� � ًا للمب ��د�أ االن�س ��اين الك ��وين Cosmological
 .Anthropic Principleم ��اذا عن تلك الأجزاء من
الك ��ون التي التنق ��اد للقوانني الفيزيائي ��ة التي حتكم
الع ��امل املادي الذي نعرف (مثل الثقوب ال�سوداء التي
متثل متف ّردات  Singularitiesلها قوانينها اخلا�صة
بها) .هنا تتبدّى اخل�صي�صة االختزالية التي نفر�ضها
عل ��ى الله عندما ن�سعى حل�ص ��ر جوهره تبع ًا للقوانني
العلمية ال�سائدة.
***
ميك ��ن اخت�صار الثيم ��ة اال�سا�سي ��ة يف املو�ضوع على
النحو التايل:
�أو ًال :مو�ض ��وع الربهن ��ة عل ��ى وج ��ود الل ��ه علمي� � ًا
مو�ضوع مفتوح النهايات ،Open – Ended Issue
ّ
يوظ ُف �أد ّلة بع�ضها قدمي (مثل مبد�أ الع ّلة الأوىل التي
ً
ّ
تتجوه ��ر يف عبارة « كل م�صن ��وع ي�ستلز ُم �صانعا «)،
وبع�ضه ��ا الآخر حدي ��ث (مثل مب ��د�أ الت�صمي ��م الذكي
 Intelligent Designوجوه ��ر ُه التنغي ��م الدقي ��ق
 Fine Tuningللثوابت الفيزيائية .املو�ضوع قدمي
ّ�س لبو�س� � ًا يجتهد بع�ض العلماء والالهوتيني يف
يتلب ُ
�إ�ضفاء جدّة عليه.
ثاني� � ًا :لي� ��س ثمّة م ��ن �إمكانيّة للتعاي� ��ش الق�سريّ بني
العل ��م والدين ،ولي�س من �ض ��رورة للمداخلة الق�سرية
بينهم ��ا وت�ص ��وّ ر �ض ��رورة الربهن ��ة عل ��ى املفهومات
الدينية بو�سائل و�أ�ساليب علمية .ميكن ّ
لكل من العلم
والاله ��وت �أن ّ
يظل ماكث� � ًا يف ف�ضائه اخلا�ص و�ضمن
هياكل ��ه امل�ؤ�س�ساتية يف �إطار �أن�س ��اق ثقافية حمرتمة
م ��ن غري ت�أثري مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر من جانب الدين
عل ��ى امل� ّؤ�س�سة العلمي ��ة �أو بالعك�س .ميك ��ن التعاي�ش
ب�شرط �إنتفاء �صفة الق�سرية امل�ؤذية يف هذا التعاي�ش.
تد ّلنا اخل�ب�رة العملية املرتاكمة � ّأن ه ��ذا �أف�ضل بكثري
ّ
لكل من العلم والدين مع ًا.

ألتق به
ف ��ارق احلي ��اة قبل �أ ّي ��ام طبيب الأطف ��ال ال ��ذي مل � ِ
والتك�س ��ب م ��ن مهنة
يوم ��ا ،رغ ��م قربنا يف حم � ّ�ل العمل،
ّ
واح ��دة هي الط � ّ�ب ،طوال ثالث ��ة عقود ،و�أك�ث�ر ،و�صارت
للرج ��ل بالنتيجة �صورة يف خيايل هي م ��ن ت�أليفي ،رمبا
قارب ��ت هيئت ��ه يف الواقع ،مع �أين واث ��ق �أن للراحل حم ّيا
�أكرث فرادة ون�صاعة من حماوالت قلمي الفقرية...
حاف ��ظ الراح ��ل عل ��ى ا�س ��م ج� � ّده ،زاي ��ر ،رغ ��م ب�ساطت ��ه
�صح التعبري ،ومل ي�شطب ��ه يف � ّأي منا�سبة،
وبدائيت ��ه� ،إن ّ
وه ��ذه �أ�صالة �أوىل ُت ُ
ثقل الف ��رد مبعنى ال يقرب منه �إلاّ من
خط ا�ستواء ا ُ
كانت له حظوة الدن � ّ�و من ّ
خللُق ،عندما مي ّر
بني �صفوف الب�شر ،ويق�سمهم �إىل ن�صفني �أ�شرار و�أخيار،
وبدرجات تبتعد وتقرتب من املركز.
ميكننا ع ّد و�صفة الطبيب �إىل مري�ضه �صورة �سالبة -بلغة
الت�صوير -ل ��ه .وكانت ت�صلني من الراح ��ل ،حني تتقاطع
خطوط العمل بيننا ،ورقة بي�ضاء نظيفة م�شغولة بعناية،
فيه ��ا خارط ��ة �شا�سع ��ة للطف ��ل املري� ��ض ،اال�س ��م والعم ��ر
وال ��وزن ودرج ��ة احل ��رارة ون ��وع ال�شك ��وى ،الفحو� ��ص
املختربي ��ة ّ
مف�صلة بالرموز ،ثم جرعة العالج،
وال�شعاعية ّ
حمف ��ورة عل ��ى الورقة البي�ض ��اء ّ
بخط �أعم ��ق من خطوط
�أيدينا ،ك�أن ما يكتب ��ه الطبيب مياثل ما �سيجيء به القدر.
� ّأي ثق ��ة عجيبة بالنف� ��س ،ويف مكانها ،بال�ضب ��ط! ّ
كل هذا
لأج ��ل �أن تطمئ ��ن عائل ��ة الطف ��ل ،وتن ��ام الأم وين ��ام الأب
يخ�ص التعليم ��ات لل�صيدالين يف
�ري الأعني� .أ ّما م ��ا
ّ
قري � ْ
مف�صلة ب�إ�سهاب.
كيفية حت�ضري الدواء ،فهي ّ
ُيع� � ّرف الإ�سل ��وب ب�أن ��ه الطريق ��ة يف التفك�ي�ر والتعب�ي�ر
والت�أث�ي�ر ،ويف العم ��ل .ومثلما كان زاي ��ر يختار حروفه،
ون ��وع اخل � ّ�ط ،والقل ��م الر�صا�ص ال ��ذي تف� � ّرد با�ستعماله
بينن ��ا ،فهو ينتقي من يروم �شفاء �أوالده على يديه .الغباء
واجلهل �صفتان مرفو�ضت ��ان متاما يف من يريد �أن يط ّبب
ابنته �أو ابنه عنده.
و�أن ��ا �أمت ّل ��ى ورقة الع�ل�اج التي حتم ��ل ا�سم ��ه� ،أمتنى �أن
�أرى فيه ��ا �صورتي ّ
ال�شخ�صية ،و�أغبط الرجل على هدوئه
ال�شدي ��د والعمي ��ق والبال ��غ ،والذي ّ
يدل عل ��ى �أن تفا�صيل
عي�ش ��ه لي�س فيها غري حياة ر�ض ّي ��ة لعائلة ال ميكن �أن ترى
ّ
ال�شق ��اء يوما ،لوال اجلائحة الت ��ي �أ�صابت جميع �أفرادها،
وكان الأب هو ال�ضح ّية.
ينت ��اب املري�ض بع ��دوى كوفيد  19ذع ��ر �شديد يكاد يكون
العالم ��ة الأه ّم من ب�ي�ن �أعرا�ضه ،ويفكّر عنده ��ا �أن حياته
قريبة من ن ��اب وح�ش .ال �أعرف كي ��ف كان طبيب الأطفال
ج ��واد زاير يبدو وهو غارق يف تل ��ك ال�ش ّدة ،والأمر الذي
�أنا مت�أكد منه �أن زاير كان ي�شبه �شجرة ،وبد�أ بها املوت من
القم ��ة .عن احلكمة الإيرلندية الت ��ي تقول �إن موت الرجل
للحي يف عائلته؛ �أنظر الآن
ذي املناقب احل�سنة ه ��و خبز
ّ
يف خي ��ايل �ص ��ورة ابن الطبي ��ب الراح ��ل� ،أو ابنته؛ عو ٌد
ُق ّل َم ،و�أعي َد زرعه يف ترب ��ة الأب ،القوة الكامنة فيه �سوف
تلوحه �أ�شعة ال�شم�س.
جتعله قويا ال حمالةّ ،
ّ
ال�سل يفت ��ك بالب�شر ،وال
يف الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر كان داء
ّ
بال�سل،
يوجد دواء �شاف .ت�شيخ ��وف ،الطبيب واملري�ض
يذك ��ر يف دفرت مذكّرات ��ه �أن هناك طري ��ق يجتازه املري�ض
مب�شق ��ة ،ميت ّد بني «ثم ��ة �إله» و»ما من �إل ��ه» .اختار الكاتب
الرو�سي نوعا من الالمب ��االة وهو �سائر على هذه ال�سكّة،
ومل يك ��ن راغبا با�ستبدال المباالته ب�أي �شيء لأنها �صارت
ديانت ��ه� .أغل ��ب الظ ��نّ �أن ج ��واد زاي ��ر ،ونتيج ��ة لل�صورة
كونته ��ا له يف خاط ��ريّ ،
ف�ضل �أن ي�س�ي�ر على خطى
الت ��ي ّ
ت�شيخ ��وف يف ه ��ذ امل�ضم ��ار ،ومل يق�صد � ّأي م ��ن الطرفني
الأق�صيني منه.
نح ��ن الآن يف اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن يولي ��و  .1904يف
ال�صب ��اح كتب ت�شيخوف يف مفكرته« :مل ��اذا هذا ال�صباح؟
مل ��اذا ُت�شرق ال�شم� ��س من وراء هذا املعب ��د لتذهّ َب النخلة؟
ُ
جمال الن�س ��اء هذا؟ و�إىل �أين ُي�س ��رع الع�صفور ،وما
مل ��اذا
معن ��ى طريانه ما دام هو و�صغ ��اره واملكان الذي يهرعون
�إليه �سوف ي�صري غبارا مثلي؟».
يف م�ساء اليوم نف�سه توفيّ ت�شيخوف...
ُعرف الإ�سلوب ب�أنه الطريقة في التفكير
ي ّ
والتعبير والت�أثير ،وفي العمل .ومثلما كان
ّ
الخط ،والقلم
زاير يختار حروفه ،ونوع
تفرد با�ستعماله بيننا ،فهو
الر�صا�ص الذي ّ
ينتقي من يروم �شفاء �أوالده على يديه.
الغباء والجهل �صفتان مرفو�ضتان تماما في
من يريد �أن يط ّبب ابنته �أو ابنه عنده.

ج������واد ���س��ل��ي��م وه���ا����ش���م ال����ب����غ����دادي ي�����ص��م��م��ان ت���روي�������س���ة ج���ري���دة
جمال الع ّتابي

حتر�ص ال�صحف واملجالت واملطبوعات
الدورية على ثبات تروي�ستها� ،أو ما
يعرف ب(اللوغو) ،ونعني به الإ�سم
وال�شعار الذي مييز املطبوع عن غريه،
بو�صفه املدخل الأول للتعريف
باملطبوع ،وت�أكيد هويته ك�أحد عنا�صر
ً
ف�ضال عن كونه
جناحه و�إ�ستقراره،
ق�ضية جمالية وفنية ،ومتعة ب�صرية
�إعتادها القارئ ،ال يجوز �إنتهاكها
والعبث مبكوناتها.

جري ��دة الأه ��رام امل�صري ��ة بع ��د �أك�ث�ر م ��ن ق ��رن
عل ��ى �صدوره ��ا مات ��زال تروي�سته ��ا ه ��ي نف�سها
الت ��ي �ص ��درت فيه ��ا من ��ذ عدده ��ا الأَول ،وكذل ��ك
جريدة الأخبار ،وغريها م ��ن اجلرائد واملجالت
امل�صرية ،ومثلها جت ��ارب عاملية �صحفية را�سخة
يف �إحرتام التقاليد املهنية يف ال�شكل ،و�إ�ستقرار
الرتوي�سة.
غ�ي�ر ان هذه الق�ضية للأ�س ��ف ال�شديد ،تقف منها
ال�صحاف ��ة يف الع ��راق ،وك�أن اجلرائد واملجالت
كيان ��ات ب�ل�ا تاري ��خ ،كيان ��ات خا�ضع ��ة مل ��زاج
ورغب ��ات �إدارات التحرير ،يف ظ ��ل عدم و�ضوح
الر�ؤي ��ة ،وغي ��اب التخ�ص�ص لدى تل ��ك الإدارات،
ف�ض�ل ً�ا عن الإرتب ��اك االداري والفن ��ي ال�سائد يف
امل�ؤ�س�س ��ات االعالمي ��ة .ودون الع ��ودة لتج ��ارب
�صحفية عراقية رائدة ،بق�صدٍ� ،أو بدونه ،و�أغلب
الظن جلهل يف تاريخ ال�صحافة.
ان جري ��دة يومية واح ��دة �صدرت قب ��ل �أكرث من
�سبعني عام� � ًا ،مثل (الأهايل) ل�س ��ان حال احلزب
الوطن ��ي الدميقراطي بزعام ��ة كامل اجلادرجي،
�إ�ستجاب ��ت �إدارته ��ا ملتطلب ��ات ع�ص ��ر حت ��والت
�سريعة يقت�ضي و�ضع ت�صميم جديد لرتوي�ستها،
يوم ذاك مل تتعرف ال�صحافة على االخراج الفني،

ومل تدخ ��ل بع ��د التقنيات احلديث ��ة يف الطباعة،
لكن اجلري ��دة متتلك عق ًال متن ��ور ًا ي�سعى ل�صنع
تاريخ وهوي ��ة عراقية (للأه ��ايل) ،فكلفت �أنذاك

الفن ��ان ج ��واد �سلي ��م لت�صمي ��م �شع ��ار اجلريدة،
بالإ�شرتاك مع عبقري اخلط العربي ها�شم حممد
البغ ��دادي ،الذي م�شق الإ�س ��م باخلط الديواين،

وطرح ��ت اجلريدة ال�شعار اجلري ��دة ،للمناق�شة،
وبي ��ان ر�أي الق ��راء ،و�إ�ستلم ��ت هي� ��أة التحري ��ر
مئات الر�سائل مع و�ضد الت�صميم ،البع�ض �إعترب
ال�شع ��ار قريب ًا من ال�شع ��ار (ال�سوفيت ��ي) املنجل
واملطرق ��ة� ،إال ان كامل اجلادرج ��ي زعيم احلزب
مل ي�أخ ��ذ بتلك الإعرتا�ض ��ات و�إعتم ��د الت�صميم،
وكان ه ��ذا حدث� � ًا مهم� � ًا يف دع ��م الف ��ن احلديث،
وتبني �أفكاره اجلديدة ،وظهرت الرتوي�سة لأول
م� � ّرة يف �17آب  ،1952وكتب ��ت اجلريدة مقالة
به ��ذه املنا�سبة جاء فيه ��ا :منذ مدة والنية متجهة
نحو �إج ��راء تغي�ي�ر جوهري يف �ش ��كل وعنوان
اجلري ��دة ،وكان اله ��دف الأ�سا� ��س ه ��و ان تكون
ال�شعلة ،وهي الرم ��ز التقليدي للأهايل جزء ًا من
العنوان ،كما كان احلال يف ال�شعلة القدمية التي
كان ��ت تبدو ك�أنها ل�صيقة �أو طارئة على العنوان،
وحتقيق ًا له ��ذه الفكرة ،تركن ��ا للفنان احلرية يف
�إخراج ال�شكل اجلديد الذي يحقق به �أكرب تعبري
ممك ��ن يف ه ��ذا ال�سبيل ،وق ��د تعهد به ��ذه املهمة
الفنان الكبري الأ�ستاذ جواد �سليم ،وبعد ان ر�سم
�سلي ��م ال�شعلة حدّد عل ��ى وجه التقري ��ب و�ضعها
بالن�سبة للخط ،تارك ًا للخطاط حرية �إختيار نوع
اخلط والنقاط الفنية.

و�إخت ��ار ج ��واد �سلي ��م النموذج اجلدي ��د الذي
ق ّدم ��ه ها�ش ��م البغ ��دادي ،وذك ��ر ان �أ�سب ��اب
ترجيحه اخل ��ط الديواين ،هو جناح اخلطاط
يف الطريق ��ة الت ��ي �إختاره ��ا عند م ��زج اخلط
بال�شعل ��ة بحي ��ث ج ��اء الأثن ��ان من�سجم�ي�ن
بع�ضهم ��ا م ��ع بع� ��ض ،باحلركة �أكرث م ��ن بقية
النماذج الأخرى.
ويف ح ��وار م ��ع الفن ��ان ج ��واد �سلي ��م �س�أل ��ه
ال�صحف ��ي عبا� ��س ال�ص ��راف  :ه ��ل ان ال�شعار
بعي ��د ع ��ن ال�سيا�سة؟ ف�أج ��اب ج ��واد  :نعم �إنه
�أمل الإن�سان ،فاحلمامة رمز ال�سالم ،واملطرقة
رم ��ز ال�صناعة والتقدم ،واملدي ��ة رمز الزراعة،
وال�شعلة رمز النور واحل�ضارة.
ان حماول ��ة تكثي ��ف مثل ه ��ذه احلي ��اة الرثية
العري�ضة بكلمات ق�صرية ،ال تغني عن احلقيقة
�شيئ� � ًا ،ولكننا ال منل ��ك �إال �أن نردد ان الآتي من
عق ��ود تلك ال�سن�ي�ن ه ��م ا�ساتذتن ��ا ومعلمونا،
وه ��م �ص ��ورة الإن�س ��ان العراق ��ي يف حتوالته
الوجداني ��ة والفكري ��ة ع�ب�ر �سن ��وات الك�ش ��ف
والتح ��دي ،والقدرة على النم ��و والإزدهار� ،إذ
�شه ��دت تلك الأعوام مت ��دد وجتدد حركة الأدب
والفن ،نحو ت�أ�صيل التحوالت املهمة فيها.
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اقــــرأ

تاريخ العامل كما ترويه الن�ساء
�صدر عن دار املدى كتاب بعنوان "تاريخ العامل كما ترويه
الن�ساء" وهو مذكرات الكاتبة الربيطانية روزاليندا مايلز
وبرتجمة د.ر�ش ��ا �صادق .تقول الكاتبة:�صدر هذا الكتاب
بثق ��ة �أكرب مما �شعرت ب ��ه ،لأين مل �أعرف كيف �سي�ستقبله
الق ��راء ،لكن كما ات�ض ��ح يل ،مل �أكن الوحيدة التي ي�ؤرقها
غياب الن�ساء عن كتب التاريخ.احتفاء اجلمهور بكتابي،
ف ��اق �أحالم ��ي! ي�ش ��ار �إىل �أن روزاليندا مايل ��ز هي كاتبة
�إجنليز ّي ��ة ،كتب ��ت  23عم�ل ً�ا ،وح�صلت عل ��ى الكثري من
اجلوائز.

لقمة الزعيم ..ا�شهر حلوى فولكلورية ت�صنع يف مي�سان
مهدي ال�ساعدي
يق ��وم ابو كرار �صاحب ال�ست�ي�ن ونيف من االعوام
يف ال�صب ��اح الباك ��ر باال�ش ��راف عل ��ى جمموعة من
العم ��ال ال�شب ��اب وه ��م يقوم ��ون بخل ��ط ال�سكر مع
الن�ش ��ا وا�ضاف ��ة جمموعة من املطيب ��ات واال�صباغ
الغذائي ��ة وحتري ��ك اخللي ��ط عل ��ى الن ��ار يف معمله
ال�صغري يف مدينة العمارة.
ويقي� ��س مق ��دار ن�ض ��ج املزي ��ج وحتول ��ه اىل قوام
متجان� ��س وكثيف بخربته املمت ��دة على مدى عقود
م ��ن االع ��وام يف �سرب اغ ��وار مهنته الت ��ي اكت�سبها
من (ا�سطوات) �سبق ��وه فيها ليوعز لعماله بت�شكيل
قطع خمروطية من مزيجه الكثيف بوا�سطة قوالب
يدوي ��ة رغ ��م �سخونته وي�ت�رك القطع لت�ب�رد ثم يتم
جمعها بعد ان بردت وحتولت اىل قطع من احللوى
احلمراء لتباع يف اال�سواق ال�شعبية.
"لقمة الزعيم" احللوى الفولكلورية ال�شهرية التي
اختف ��ت يف العديد من املحافظات وامل ��دن العراقية
ح

ول العا

لم

لكنه ��ا مازال ��ت ت�صن ��ع يف مي�س ��ان ،خ�صو�ص ��ا يف
معام ��ل احللوي ��ات ،وت�شه ��د رواج ��ا عل ��ى �شرائها
م ��ن قبل ابن ��اء املحافظة ب ��ل وحتى من قب ��ل ابناء
حمافظات اخرى.

اب ��و ك ��رار اح ��د املخت�ص�ي�ن القالئ ��ل ب�صناع ��ة
حل ��وى "لقم ��ة الزعي ��م" يقول ع ��ن ا�ص ��ل ال�صناعة
لـ(امل ��دى) "تعلم ��ت �صناع ��ة حلوى "لقم ��ة الزعيم"
يف �سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي عل ��ى ي ��د �صانع ��ي

احللوي ��ات يف املدينة و�سمعت منهم انها يف اال�صل
حلوى �سوري ��ة نقلها �صانعو احللويات اىل العراق
وانت�ش ��رت يف املحافظ ��ات العراقي ��ة وكانت ت�صنع
بك�ث�رة ،خ�صو�ص ��ا يف املعام ��ل ال�شعبي ��ة ،فه ��ي ال
حتتاج اىل اجهزة او معدات".
اطلق العديد من اال�سم ��اء على احللوى املخروطية
ذات االل ��وان املتع ��ددة لكنه ��ا ا�شته ��رت ب�أ�سم "لقمة
الزعي ��م" كما ت�سمى "طماط ��ة" ب�سبب طغيان اللون
االحم ��ر على اغلبه ��ا ولها ا�سماء اخ ��رى يف مناطق
خمتلفة.
�سب ��ب ت�سمي ��ة احللوى "بلقم ��ة الزعي ��م" كما يقول
املدون �سالم رحيم لـ(امل ��دى) "اطلقت ت�سمية "لقمة
الزعي ��م" عل ��ى احلل ��وى تيمن ��ا برئي� ��س ال ��وزراء
اال�سبق الزعيم عبد الكرمي قا�سم ب�سبب حمبة ابناء
ال�شعب له واطالق العديد من الت�سميات وربطها مع
ا�سمه وبقيت على هذا اال�سم منذ اطالقه عليها".
مل تع ��د حل ��وى لقمة الزعي ��م ت�صن ��ع يف العديد من
امل ��دن واملحافظات االخرى وال�سب ��ب كما يقول ابو
ك ��رار لـ(امل ��دى) �أنه "حتت ��اج �صناعة حل ��وى "لقمة
الزعي ��م" اىل جه ��د كب�ي�ر ومعرفة يف نوعي ��ة كثافة
املزي ��ج لك ��ي تبق ��ى حمافظ ��ة عل ��ى قوامه ��ا لف�ت�رة،

كم ��ا يتطل ��ب اعدادها م�سك املزيج وه ��و �ساخن مما
ي� ��ؤذي العامل�ي�ن يف �صناعته ��ا وحتمله ��م احلرارة
وه ��م مي�سك ��ون القوال ��ب املرن ��ة ب�أيديهم م ��ن اجل
الت�شكي ��ل وال ينفع معها لب� ��س القفازات للوقاية من
ال�سخونة".
�صن ��ف �صانعو احللويات يف مي�س ��ان حلوى "لقمة
الزعي ��م" واعتربوها م ��ن احللوي ��ات ال�شعبية ذات
التاريخ ال�صناعي الذي يرجع لعقود "تعترب حلوى
"لقم ��ة الزعيم" من احللوي ��ات التي ال حتتاج اىل
اف ��ران او م�ستلزم ��ات �صنع عدي ��دة او حديثة بقدر
م ��ا حتت ��اج اىل خ�ب�رة ،فل ��وازم �صناعته ��ا ب�سيطة
وتع ��د م ��ن احللوي ��ات ال�شعبية وحتت ��اج اىل قدور
طبخ ونار وت�شكيل فقط" .يقول عبدالله ال�شكرجي
�صاحب احد معار� ��ض احللويات يف مدينة العمارة
لـ(املدى).
يق ��ول اب ��و كرار "يرد الين ��ا العديد م ��ن الزبائن من
حمافظ ��ات اخ ��رى خ�ل�ال زيارته ��م ملدين ��ة العمارة
منه ��ا الب�ص ��رة او بغ ��داد م ��ن اج ��ل �ش ��راء حل ��وى
"لقمة الزعيم" ب�سبب عدم توفرها يف حمافظاتهم
وال�سبب كم ��ا يقولون ال توجد معامل ل�صنع حلوى
"لقمة الزعيم" وحتى ان وجدت فهي قليلة".

ت�صريح خميب للآمال حول كورونا ..موجة جديدة كل � 4أ�شهر!

مر�شح لرئا�سة كوريا
اجلنوبية :انتخبوين
و�س�أعالج �صلعاتكم!..

و�سط ارتباك العامل مع تزايد ت�سجيل
الإ�صابات بفايرو�س كورونا امل�ستجد
بدول خمتلفة� ،أف��ادت منظمة ال�صحة
العاملية ب�أننا قد ن�شهد موجة جديدة
م��ن ال��وب��اء ك��ل � 4أ�شهر ،وف�ق� ًا خلبري
عاملي يف هذا املر�ض.
ورد ًا على �س�ؤال حول احتمال حدوث

�أث ��ار مر�ش ��ح احل ��زب احلاك ��م يف انتخاب ��ات الرئا�س ��ة
بكوريا اجلنوبية لغط ًا هذا الأ�سبوع بعد �أن اقرتح
ال�سم ��اح بتغطي ��ة ع�ل�اج ال�صلع �ضم ��ن الت�أمني
ال�صحي العام� ،إذ هل ��ل بع�ض الناخبني لهذا
االقرتاح بينما انتق ��د �آخرون برناجمه
"ال�شعبوي".
وق ��دم يل جاي-ميون ��غ،
حام ��ل راي ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي ،ه ��ذا
التعه ��د ،قائ�ل ً�ا �إن قرابة
ع�ش ��رة مالي�ي�ن ف ��رد
يعان ��ون م ��ن ت�ساق ��ط
ال�شع ��ر غ�ي�ر �أن كثريي ��ن
منه ��م يلج�أون ل�ش ��راء �أدوية
م ��ن اخل ��ارج �أو لتن ��اول �أدوي ��ة
الربو�ستات ��ا كبدي ��ل ب�سب ��ب ارتفاع
كلفة العالج .و�أثار االقرتاح ردود ًا عا�صفة
م ��ن جان ��ب البع� ��ض وت ��داول كث�ي�رون مقط ��ع
فيدي ��و زائف ًا مدته  15ثانية عل ��ى هيئة �إعالن
جت ��اري ع ��ن ت�ساق ��ط ال�شع ��ر يب ��دو فيه يل
وه ��و يخاطب الناخب�ي�ن قائ ًال �إن ��ه �أف�ضل
مر�شح "ل�شعركم" .وجاء يف تعليق على
و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي" :لنزرع
يل جاي-ميونغ لنا".

زيادة يف الفايرو�س التاجي مرتني �أو
ث�لاث م��رات يف ال�سنة� ،أف��اد الدكتور
دي �ف �ي��د ن���اب���ارو ،امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص
ملنظمة ال�صحة العاملية ب�ش�أن فايرو�س
كورونا� ،أن الطريقة التي ين�شط بها
ه��ذا ال�ف��اي��رو���س ،ه��ي �أن��ه ي�تراك��م ثم
يندفع ب�شكل كبري ،ثم ينخف�ض مرة

جينيفر �أني�ستون ترد على
�شائعة احلمل والإجناب
بع ��د �أع ��وام طويلة م ��ن ال�شائعات ح ��ول مو�ض ��وع احلمل
والإجن ��اب ،خرجت املمثلة الأمريكية جينيفر �أني�ستون عن
�صمتها للمرة الأوىل خالل مقابلة حديثة معها.
وق ��د انت�شر الكث�ي�ر من الأخبار حول ع ��دم رغبة النجمة
بالإجن ��اب ،وخا�ص ��ة بع ��د زواجها مل ��دة � 5أع ��وام من
املمث ��ل الأمريكي ال�شه�ي�ر براد بيت ،ومل ��دة عامني من
املمث ��ل جا�سنت ث�ي�رو .وكان ��ت ال�شائع ��ة الأ�شهر التي
الحق ��ت النجم ��ة البالغة من العم ��ر  52عام ًا ،ه ��ي �أنها
ف�ضل ��ت مهن ��ة التمثيل على الإجن ��اب والأموم ��ة .وقالت
النجمة يف مقابلة مع هوليوود ريبورتر" :لي�ست لديكم �أدنى
فك ��رة عم ��ا يحدث معي �شخ�صي� � ًا ،طبي ًا ،ملاذا ال �أ�ستطي ��ع؟ هل ميكنني
�إجناب �أطفال؟" .كما تناولت جينيفر مو�ضوع "املعايري املزدوجة"
التي يفر�ضها املجتمع على الن�ساء اللواتي يخرتن عدم الإجناب
مقارن ��ة بال�ضغط ال ��ذي ميار�س على الرج ��ال .وقالت املمثلة:
"ميك ��ن �أن يتزوج الرجال عدة مرات كما يريدون ،ميكنهم
ال ��زواج م ��ن الن�س ��اء الأ�صغ ��ر �سن� � ًا يف الع�شريني ��ات �أو
الثالثينيات من العمر ،ولكن ال يُ�سمح للمر�أة بفعل ذلك".

�أخرى ،ثم يرتفع مرة �أخرى كل ثالثة
�أو �أربعة �أ�شهر.
وت��اب��ع �أن��ه ممكن �أن ت�ستمر احلياة
و�إع � ��ادة االق �ت �� �ص��اد �إىل ال�ع�م��ل م��رة
�أخ ��رى يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان ،لكن
م��ن ال���ض��روري اح�ت�رام الفايرو�س،
وهذا يعني وجود خطط جيدة بالفعل

للتعامل مع الطفرات املفاجئة.
كما لفت �إىل �أن الفايرو�س �سي�شكل
و�ضعا �صعبا للغاية خ�لال الأ�شهر
ال �ث�لاث��ة امل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى الأق� ��ل� ،إال �أن��ه
�أو�ضح �أنه من املمكن �أن "نرى النهاية
يف الأفق".

ال�شاعرة مايا
�أجنيلو �أول
امر�أة �سوداء
تظهر على
عملة معدنية
�أمريكية
�أ�صبحت ال�شاعرة والنا�شطة احلقوقية
ماي ��ا �أجنيل ��و �أول امر�أة �س ��وداء تظهر
عل ��ى عمل ��ة معدني ��ة �أمريكي ��ة م ��ن فئ ��ة
"رب ��ع دوالر" ،يف ن�سخ ��ة جدي ��دة من
هذه العملة ك�شفت عنها ،االثنني" ،هيئة
َ�س � ّ�ك العملة" الأمريكي ��ة التابعة لوزارة
اخلزان ��ة .و�ستك ��ون �أجنيل ��و� ،أول
�شخ�صي ��ة يُحتفل بذكراه ��ا عرب برنامج
"�أرباع الن�ساء الأمريكيات" الذي وُقع
عليه لي�صب ��ح قانون ًا يف كان ��ون الثاين
 .2021و�أفادت "الهيئة" يف بيان ب�أنها

بد�أت "�شحن الكمي ��ة الأوىل من النقود
املعدنية" التي تظهر عليها �أجنيلو.
وقالت نائبة مدي ��ر "هيئة �سك العملة"؛
فينرتي�س جيب�سون" :ي�شرفني �أن �أقدم
�أول عمل ��ة معدني ��ة متداول ��ة خم�ص�صة
لالحتف ��اء بالن�س ��اء الأمريكي ��ات
و�إ�سهاماتهن يف التاريخ الأمريكي".
و�أعرب ��ت وزي ��رة اخلزان ��ة الأمريكية؛
جاني ��ت يل�ي�ن ،ع ��ن فخره ��ا ب� ��أن "هذه
القطع النقدية حتتفل مب�ساهمات بع�ض
�أبرز الن�ساء يف �أمريكا".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

كي�سنجر
بن�سخته العراقية
يف العراق هناك ظواهر عجيبة
وغريبة �أبرزها ظاهرة ال�سيا�سي
ّ
الر�شا�ش ،و�أعني به ال�سيا�سي الذي
ال يتوقف عن الزعيق ،ما �إن ت�ضع
�أمامه املايكروفون حتى جتده يقول
كل ما يخطر على بال امل�شاهد ،وما
ال يخطر �أي�ض ًا ،والغريب � ّأن هذا
ال�سيا�سي له من�صب وامتيازات،
وله ق�ضية ت�شغله دائم ًا ،و�أعني بها
م�س�ألة "املقاوالت".
ل�ست �ضليع ًا فى �ش�ؤون االقت�صاد
مثل اخلبري يف �ش�ؤون بيع
املنا�صب �أحمد اجلبوري ،لكني
�أعرف و�أرى يف بالد الرافدين
�شباب ًا ينتحرون لأنهم حُ رموا من
فر�ص عمل ووظائف ي�ستحقونها،
و�أعرف ،كما يعرف غريي� ،أن الفقر
يحا�صر املاليني ،و�أرى ،كما يرى
اجلميع� ،أن املكان واملكانة يف
هذه البالد التي ناف�ست �سنغافورة
وطوكيو وتفوقت على �أملانيا
وال�صني يف م�شاريعها العمالقة،
ال يحدثان وفق ًا ملعايري الكفاءة
والتفوق ،بعد �أن �أطلقنا خيول
االنتهازية والتزوير والنهب
ّ
املنظم.
�إذن ،المفاج�أة يف �أن تكون عالية
ن�صيف هي جنمة برامج التوك
�شو  ،تخرج لنا بني كل قناة وقناة
 ،مرة تن�صحنا واخرى تطالبنا
وبالثالثة تهدد هذا ال�شعب امل�سكني
املغلوب على امره  ،والذي ن�سلى
اف�ضاله ال�سيده عالية ن�صيف عليه
عالية ن�صيف ابنة دولة املقاوالت
وال�صفقات التجارية واالنتهازية
ال�سيا�سية ،هي جزء من ماكنة
�إعالمية تتبع �أحزاب ال�سلطة
التي يدعي رجالها الفقر وخمافة
اخلالق والقرب من �أبناء ال�شعب،
ويف الوقت نف�سه يبنون ثرواتهم
يف بلدان �إخرى ..هذه �إذن ،ق�صة
العراق ...حيث اختفى اخلجل
من �سرقة املال العام و�أ�صبحت
الدولة ُتدار مبنطق اال�ستعرا�ض
الكوميدي ،يف الوقت الذي تريد
فيه الإمربيالية العاملية �أن حترم
العراق من �سيا�سية بحجم كي�سنجر
ا�سمها "عالية ن�صيف".
عندما ُعينّ َ هرني كي�سنجر
م�ست�شار ًا للأمن القومي عام
 ،1969بدا الأمر مفاجئ ًا للجميع،
فلي�س من ال�سهل �أن يُعطى هذا
املن�صب ،لرجل مولود يف �أملانيا،
ّ
لكن هذا الرجل الق�صري ا�ستطاع
�أن يلمع يف العامل فقفز من جمرّد
�صحفي يعمل يف �صحيفة �أُ�سبوعية
�إىل واحد من �أهم رجاالت ال�سيا�سة
الأمريكية ،يجل�س يف مكتبه لتم ّر
من �أمامه ك ّل الأوراق املت�صلة
بال�ش�ؤون الع�سكرية والداخلية
واخلارجية ،وا�ضع ًا �ضوابط
�سيا�سة �صارمة ،تذكرت كي�سنجر
هذه الأيام و�أنا �أقر�أ ا�شاهد عالية
ن�صيف وهي تقرتح لنا �شكل
احلكومة والنظام ال�سيا�سي .
عا�ش العراقيون يف ظل القائد
ال�ضرورة يف �أعوام العبور ،كل
عام ي�أخذهم �إىل عام �آخر �أكرث
ب�ؤ�س ًا .ومل يكن يعر�ض عليهم
غري خطب ال�ساعة التا�سعة ،التي
ا�ستبدلت بعد �سنوات بخطب
الأربعاء .الآن كل الطرق ت�ؤدي �إىل
عبور وهمي .هل هذا قدَر ال�شعب
الذي اعتقد � ّأن التغيري �سيجعله
يعي�ش ع�صر ًا جديد ًا من الأمان
والرخاء ،ومل يكن يتوقع �أن هذه
البالد لن ي�سقيم امرها من دون
ال�سيدة " كي�سنجر " !

احتفالية مبنا�سبة يوم امل�سرح العربي ..الإعالن عن م�سابقة "�أيام م�سرحية عراقية"
الطقس
�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة
ترتفع عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجل ��و �سيك ��ون غائم ًا وممط ��ر ًا يف
بع�ض مناطق البالد.
بغداد C° 13 - C° 23 /الب�صرة C° 13 -C° 26 /
�أربيل C° 10 - C° 18 /النجف C° 13 -C° 23 /
املو�صل C° 11 - C° 20 /الرماديC° 10 -C° 23 /

عامر م�ؤيد
�ش ��هد ع ��ام  ٢٠٢١ع ��ودة للم�ش ��هد
امل�س ��رحي م ��رة اخ ��رى بع ��د تنظيم
الع ��راق ملهرجان�ي�ن كبريي ��ن االول
با�س ��م مهرج ��ان الع ��راق للم�س ��رح
والثاين با�سم بغداد للم�سرح.
ومبنا�س ��بة اليوم العربي للم�س ��رح
احتفت دائرة ال�سينما وامل�سرح على
خ�شبة م�سرح الر�شيد بتثمني جهود
مبدعيها و�صن ��اع �ألقها الذين قدموا
ع�ص ��ارة جهوده ��م به ��ذه الذك ��رى
وجن ��وا ثمارها م�سرحني ومهرجان ًا
دولي� ��آً وعرو�ض ��ا متتالي ��ة َروَ ت
خ�شب ��ة م�سرح الر�شي ��د بعد �سنوات
م ��ن اجل ��دب والإهم ��ال .فكان ��وا
عل ��ى موع ��دٍ م ��ع التك ��رمي والتثمني
ال ��ذي �شم ��ل معظ ��م ك ��وادر الدائرة
منت�سبني واداريني وفنيني وفنانني

حقق ��وا جناحات مهم ��ة يف امل�ضمار
الثقايف..
وخالل هذا احلفل مت �صباحا توزيع
�شهادات تقديرية للمتميزين ودروع
�سجل ��وا �أ�سماءه ��م بح ��روف
مل ��ن ّ
م�ضيئ ��ة عل ��ى خارط ��ة املهرجان ��ات
العربية للم�سرح.

كما تخل ��ل احلفل عر�ض فيلم ق�صري
م ��ن �إنت ��اج ق�س ��م ال�سينم ��ا ح ��ول
العرو� ��ض املهم ��ة الت ��ي �أنتجته ��ا
الدائرة خ�ل�ال عام  2021وح�صدت
جوائز عربية.
بعد ذل ��ك قدمت فرقة الع ��ود التابعة
لأكادميي ��ة املو�سيق ��ى للمو�سيق ��ار

م�صطف ��ى زاي ��ر معزوف ��ات �شهرية
عربية وعراقية و�أدا ًء �إنفرادي ًا لعدد
من �أع�ضاء الفرقة القت تفاع ًال كبري ًا
من اجلمه ��ور الغفري الذي غ�صت به
قاعة م�سرح الر�شيد و�سط جو مليء
بالألف ��ة وال�سع ��ادة وه ��م ي�شاهدون
حتق ��ق �أحالمه ��م يف ع ��ودة امل�سرح

العراق ��ي اىل بهائه املعه ��ود عراقي ًا
وعربي ًا ودولي ًا.
وا�ستثم ��ر مدير عام دائ ��رة ال�سينما
وامل�س ��رح اكم ��ل ح�س ��ن مو�سى هذا
احلف ��ل واعل ��ن ع ��ن انط�ل�اق (اي ��ام
م�سرحي ��ة عراقي ��ة) وه ��ي اع ��ادة
عرو� ��ض املو�س ��م امل�سرح ��ي لع ��ام

 2021تتناف�س ه ��ذه العرو�ض على
جوائ ��ز قيم ��ة وذل ��ك لتقيي ��م املنجز
امل�سرح ��ي لق�سم امل�س ��ارح يف دائرة
ال�سينما وامل�سرح .
واعل ��ن عن جلنة التحكي ��م ،د.جواد
اال�س ��دي رئي�س ��ا وبع�ضوي ��ة كل
م ��ن د.يو�س ��ف ر�شي ��د ،د.ح�س�ي�ن
عل ��ي ه ��ارف ،غ ��امن حمي ��د ،ف�ل�اح
ابراهيم� ،آالء جنم ود.علي حممود
ال�سوداين ع�ضوا ومقررا.
و�ستك ��ون اجلوائ ��ز عل ��ى النح ��و
التايل:
جائزة اف�ضل عر�ض م�سرحي اول .
جائزة اف�ضل عر�ض م�سرحي ثاين.
جائزة اف�ضل عر�ض م�سرحي ثالث.
و�ستت ��م ق ��راءة البي ��ان اخلتام ��ي
وتوزيع اجلوائ ��ز يف احتفالية يوم
امل�سرح العامل ��ي امل�صادف / 3 / 27
.2022

