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«الحمى النزفية» يوا�صل رعب العراقيين
 بغداد� /سيف عبد اهلل
مل ي ��زل العراقي ��ون يتنف�س ��ون ال�ص ��عداء ،بع ��د موج ��ة وبائي ��ة �أملّ ��ت بالبلد،
وت�س ��ببت بوفيات كبرية منذ �أكرث من عامني ،حتى ي�س ��تفيقوا على فايرو�س
قدمي خرج ب�صورة مفاجئة ،لي�صيب الع�شرات ويبعث قلق ًا جديد ًا يف نفو�س
املواطنني.ويف هذا ال�ص ��دد� ،أو�ضحت ع�ضو الفريق الطبي الإعالمي لوزارة
ال�ص ��حة ربى ف�ل�اح� ،أن “مر� ��ض احلمى النزفي ��ة يتطلب �إج ��راءات وقائية”
م�شددة على كونه “ما يزال فايرو�س ًا غام�ض ًا وال لقاح له”.
وقال ��ت ف�ل�اح يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن ��ه “من الأعرا� ��ض الأك�ث�ر والأبرز
للحمى النزفية هي احلمى وال�ص ��داع �إ�ضافة اىل �آالم املفا�صل والع�ضالت ثم
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الإ�سهال”.
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م�صادر مطلعة تنفي نية «�سرايا ال�سالم» التورط في نزاع م�سلح

�أو�ساط ال�صدريين بعد ليلة البيانات« :ال�صقور»
حاولوا ت�صعيد الأزمة مع الإطار التن�سيقي
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در ،ال ��ذي و ُِ�ص ��ف ت�ش ��كيل احلكوم ��ة ،م�ش ��يدين بق ��رار املحكمة ح ��ول «الأمن
 بغداد /تميم الح�سن
بـ»الناري» �ض ��د خ�ص ��ومه يف الإطار التن�س ��يقي ،وا�ستخدم الغذائي».و�أف ��اد مقربون من �أو�س ��اط ال�ص ��دريني لـ (املدى)
�أخف ��ق «ال�ص ��قور» يف حتويل م�س ��اء البيان ��ات واخلطابات فيه كلمات قا�س ��ية مثل «م�شينة» و»وقاحة» يف و�صف �سلوك بان «التيار لن يتورط �أبدا يف �ص ��راع م�سلح �أو يكون �سببا
يف �إه ��دار دم العراقيني» ،وا�ص ��فني ما جرى م�س ��اء االثنني
امل�ض ��ادة بني التيار ال�صدري والإطار التن�سيقي الذي جرى َمن �أ�سماهم بـ «الثلث املعطل».
�أول م ��ن �أم� ��س� ،إىل �ص ��راع كما ُروّ ج له يف تل ��ك الليلة التي باملقاب ��ل ،رد «االطاري ��ون» يف اجتماع عقد بعد خطاب زعيم ب�أن ��ه «�س ��وء تقدير للمواق ��ف وحماولة من بع�ض ال�ص ��قور
�أعقبت قرار املحكمة االحتادية برف�ض قانون الأمن الغذائي .التي ��ار ،لي�ص ��فوا ما قال ��ه «ال�ص ��در» ب�أنه «خطاب مت�ش ��نج» ،والتابعني لدول �إقليمية لت�أزمي الأو�ضاع».
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وخ ��رج متظاه ��رون غا�ض ��بون يف بع�ض امل ��دن بعد خطاب كما ا�س ��تغربوا باملقابل اتهامهم ب�أنه ��م من يقومون بتعطيل

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

ف�شل �إقرار الموازنة يل ّوح ب�أ�ضرار
على تقديم الخدمات
 ترجمة :حامد احمد          
حتدث تقرير عن �آثار �سلبية كبرية نتيجة ت�أخر �إقرار
املوازنة ،حمذر ًا من عدم �سنها كما ح�صل يف العام
 ،2014مبين ًا �أن ذلك ي�سهم يف عدم تقدمي خدمات
�ضرورية �إىل العراقيني.
وذكر تقرير لوكالة موقع (ذي نا�شنال) االخباري
ترجمته (املدى)� ،أن «م�س�ؤولني �سيا�سيني �أكدوا ان
قدرة احلكومة العراقية على تويل ادارة احتياجات
عاجلة ،ب�ضمنها خدمات حيوية مثل الطاقة
الكهربائية واملياه وت�شييد مدار�س� ،ستن�شل مع
قرار املحكمة االحتادية العليا مبنع حكومة ت�صريف
االعمال من �إنفاق الأموال».

وتابع التقرير� ،أن «املحكمة االحتادية العليا ق�ضت
ب�أن حكومة رئي�س الوزراء الكاظمي لت�صريف
الأعمال ال يحق لها تقدمي قرارات �صرف للربملان
او التوقيع على �أي اتفاق جتاري».
و�أ�شار� ،إىل �أن «وزير املالية علي عالوي قال انه
يحرتم القرار ،ولكنه حذر من �أيام �صعبة قادمة».
وينقل التقرير عن عالوي ،ان «القرار �ستكون له
عواقب على عمل وزارة املالية ،حيث انه �سيعمل
على تقييد قدراتنا يف تخفيف �أثر ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء مع
حلول ال�صيف وتغطية نفقات انتاج النفط ودعم
الزراعة».
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�إلغاء م�شروع «الأمن الغذائي» يهدر ثلث
الطاقة الكهربائية
 بغداد /المدى
ذكر م�ست�ش ��ار يف جمل�س ال ��وزراء �أن
الغاء م�ش ��روع قان ��ون الدع ��م الطارئ
للأم ��ن الغذائ ��ي يكل ��ف الع ��راق فقدان
ثلث الطاقة الكهربائية وت�أمني ح�ص�ص
غذائي ��ة لثماني ��ة �أ�ش ��هر ،وحت ��دث عن
مقرتح ��ات يجري البحث عنه ��ا لتقليل
ال�ضرر عن املواطن.

ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت� ،أعلن ��ت رئا�س ��ة
الربمل ��ان ع ��ن عزمه ��ا الب ��دء بت�ش ��ريع
قانون جديد للأم ��ن الغذائي يقدم على
�شكل مقرتح من قبل النواب.
وق ��ال امل�ست�ش ��ار الفن ��ي يف احلكوم ��ة
هيثم اجلبوري يف ت�صريح تلفزيوين
تابعته (امل ��دى)� ،إن «جمل� ��س الوزراء
ي�ؤك ��د احرتام ��ه لق ��رارات الق�ض ��اء
العراق ��ي ،وم ��ا �ص ��در ع ��ن املحكم ��ة

االحتادية العليا ب�ش� ��أن م�شروع قانون
الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
ملزم وبات وغري خا�ضع للنقا�ش».
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن «تداعي ��ات
�س ��لبية خطرية ميك ��ن له ��ا �أن تنعك�س
عل ��ى املواط ��ن م ��ا يتعل ��ق مبف ��ردات
البطاق ��ة التمويني ��ة ،وعل ��ى املزارعني
ب�ش�أن حم�صويل احلنطة وال�شعري».
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«الم�ستقلون» ي�صرون على ت�شكيل «الكتلة الأكبر»
 بغداد /فرا�س عدنان
يزاح ��م الن ��واب امل�س ��تقلون الق ��وى
التقليدي ��ة ،ب�إ�ص ��رارهم عل ��ى ت�ش ��كيل
الكتلة الأكرث عدد ًا املكلفة بتقدمي رئي�س
الوزراء ،وي�ؤكدون �أن مبادرتهم لإنهاء
حالة االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي بد�أت ت�أتي
بثمارها بعد موافقة الإطار التن�س ��يقي
عليه ��ا ،الفت�ي�ن �إىل �أنه ��م ينتظ ��رون
مواقف التيار ال�صدري.
وكان الن ��واب امل�س ��تقلون ق ��د �أعلن ��وا

ت�سمية رئا�سات
«م�ؤقتة» للجان
النيابية
 خا�ص /المدى
اخت ��ارت اللج ��ان النيابي ��ة� ،أم� ��س
الثالثاء ،عدد ًا من ر�ؤ�س ��اء ال�س ��ن �ضمن
عملية ا�ستكمال انتخاب ر�ؤ�ساء اللجان
الربملانية.
وذك ��رت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ملجل� ��س
الن ��واب ،يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �أن
“اللج ��ان النيابي ��ة عق ��دت اجتماع� � ًا
برئا�س ��ة النائ ��ب الأول لرئي�س جمل�س
الن ��واب حاكم الزامل ��ي واختارت عدد ًا
من ر�ؤ�ساء لل�سن ونوابهم”.
م ��ن جانبه ،ق ��ال النائب �س ��جاد �س ��امل،
�إن “ت�ش ��كيل اللج ��ان النيابية يعد عم ًال
تخ�ص�ص ��ي ًا للربمل ��ان ،حي ��ث �أن جمي ��ع
الق�ضايا يتم طرحها �أو ًال يف تلك اللجان
قبل عر�ضها للمناق�شة العامة”.
�إىل ذل ��ك� ،أك ��د النائ ��ب ع ��ن الإط ��ار
التن�س ��يقي �أحمد املو�سوي �أن “اختيار
ر�ؤ�ساء ال�س ��ن هو م�ؤقت من �أجل �إدارة
اللجان يف الوقت الراهن حلني ت�شكيل
احلكومة”.
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ع ��ن مب ��ادرة لإنه ��اء حال ��ة االن�س ��داد
ال�سيا�س ��ي ،م�ؤكدي ��ن توقي ��ع �أكرث من
 45نائب ًا على بنودها.
وقال النائب امل�ستقل ح�سني ال�سعربي،
�إن «امل�س ��تقلني تلق ��وا �إ�ش ��ارات خ�ل�ال
اليومني املا�ض ��يني ب�أن مبادرتهم ميكن
�أن ت�أخذ طريقها للتنفيذ».
وتاب ��ع ال�س ��عربي� ،أن «موق ��ف الإطار
التن�س ��يقي �أم� ��س الأول كان وا�ض ��ح ًا
ب�أن ��ه يدع ��م مبادرتنا ويرح ��ب مبنحنا
احلق يف اختيار رئي�س الوزراء».

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «التكت ��ل ال ��ذي عملن ��ا
علي ��ه ينتظ ��ر مواق ��ف الكت ��ل الأخرى،
ونق�ص ��د على وجه اخل�ص ��و�ص التيار
ال�ص ��دري بو�ص ��فه الط ��رف ال�ش ��يعي
الآخر».
ولف ��ت ال�س ��عربي� ،إىل �أن «مبادرتن ��ا
متث ��ل خارط ��ة طري ��ق لالن�س ��داد
ال�سيا�س ��ي ،وه ��ي عب ��ارة ع ��ن �س ��بعة
بنود مت الإعالن عنها ب�شكل ر�سمي يف
امل�ؤمتر ال�صحفي».
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

الأنواء الجوية� :صعوبة التنب�ؤ بعدد العوا�صف الترابية
 بغداد /المدى
حتدث ��ت هيئة االنواء اجلوية ع ��ن �صعوبة التنب�ؤ بعدد
العوا�ص ��ف الرتابي ��ة ،و�أرجعت ذل ��ك �إىل تقلب الطق�س
وع ��دم ا�س ��تقراره .وق ��ال مدي ��ر اع�ل�ام الهيئ ��ة عام ��ر
اجلاب ��ري� ،إن «العوا�صف الرتابية الت ��ي يتعر�ض �إليها
الع ��راق ت�أتي من اخلارج ،لك ��ن علينا �أن نتخذ �إجراءات
�شبيهة لتلك املوجودة يف دول اجلوار».
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن «الع ��راق يفتق ��د �إىل احل ��زام
الأخ�ض ��ر الذي يحد من �س ��رعة الري ��اح ويغري اجتاهها
�إىل م�سار �آخر».

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «قل ��ة املياه لعبت دور ًا كب�ي�ر ًا ،فالأمطار
ت�ساعد على تثبيت الرتبة يف الأر�ض ومتنع ت�أثرها ب�أية
عا�صفة ت�أتي».
و�ش ��دد اجلابري ،عل ��ى �أن «ج ��رف الأرا�ض ��ي الزراعية
�أدى �إىل ت�أث�ي�ر كب�ي�ر ،بع ��د �أن كانت تلك الأرا�ض ��ي تعد
امل�صدات ل�سرعة الرياح وتغيري املناخ».
ويوا�ص ��ل� ،أن «العوا�ص ��ف الرتابية ت�أت ��ي قبل دخولها
�إىل الع ��راق على ع ��دد من الدول التي لديه ��ا الإجراءات
اال�س ��تباقية الت ��ي تقل ��ل م ��ن اال�ض ��رار ،مثل امل�ص ��دات
والبحريات اال�صطناعية».
و�أردف اجلاب ��ري� ،أن «توقعاتنا كانت من ��ذ البداية ب�أن

حت�ص ��ل هن ��اك منخف�ض ��ات جوية يف منت�ص ��ف ال�ش ��هر
اخلام�س وخ�صو�ص� � ًا املنخف�ض املو�س ��مي الذي يت�شكل
على الأرا�ضي الهندية».
وك�ش ��ف ع ��ن «منخف�ض جديد قد ح�ص ��ل ه ��و القادم من
ال�ص ��حراء الكربى يف �ش ��مايل افريقيا ،والأي ��ام املقبلة
�سوف يقل ت�أثري هذا املنخف�ض ب�سبب ت�شكل منخف�ضات
جديدة منها املو�س ��مية والدائمة الت ��ي تكون مع ارتفاع
درجات احلرارة».
وم�ض ��ى اجلابري� ،إىل «عدم �إمكانية التنب�ؤ م�سبق ًا بعدد
العوا�ص ��ف الرتابي ��ة لهذا املو�س ��م ب�س ��بب التقلبات يف
الطق�س وعدم ا�ستقراره».

داع�ش يتحول �إلى «جماعات جوالة» بعد مقتل الكثير من مقاتليه حزب اهلل وعون يخ�سران
الأغلبية وقوى جديدة تدخل
البرلمان اللبناني لأول مرة
 بغداد /ح�سين حاتم

ي ��رى خمت�ص ��ون بال�ش� ��أن االمن ��ي ان ع ��دد
املن�ض ��وين حتت تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي قد
تناق�ص وحتول من جي�ش جوال �إىل جماعات
جوال ��ة ،فيم ��ا ذهب ��وا �إىل �أن الق ��وات االمنية
جنحت �إىل حد كبري يف �إحباط هجمات كبرية
لع�صابات داع�ش االرهابية بالفرتة الأخرية.
و�شهد العراق منذ �شهر رم�ضان املا�ضي العديد
من اخلروقات الإرهابية خلاليا تنظيم داع�ش
ترك ��ز �أغلبها عند املناط ��ق النائية واحلدودية
يف حمافظات الأنبار و�ص�ل�اح الدين وكركوك
ودياىل.
وج ��اءت �أغل ��ب تل ��ك الهجم ��ات وف ��ق تكتي ��ك
اال�شتباك ال�سريع وال�ضرب من وراء اجلدران
ومن ثم االن�س ��حاب التكتيك ��ي باجتاه مناطق
ذات ت�ضاري�س معقدة ي�صعب تعقبهم فيها.
ويق ��ول اخلب�ي�ر الأمني �أحم ��د ال�ش ��ريفي� ،أن
«داع�ش غري تكتي ��ك املعركة وفتح جبهة متتاز
بق�ضيتني غاية يف التعقيد بالن�سبة �إلينا».
و�أ�ضاف ال�ش ��ريفي� ،أن «اجلبهة الأوىل تتمثل
بط ��ول اجلبه ��ة امليداني ��ة التي تتج ��اوز 500
كيلوم�ت�ر ابتداء من خ ��ط التما�س مع احلدود
ال�س ��ورية مرور ًا مبحافظتي نينوى وكركوك
ومن ثم �صالح الدين و�صو ًال �إىل دياىل».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «اجلبه ��ة الثاني ��ة فه ��ي تع ّق ��د
جغرافي ��ة ه ��ذه املنطق ��ة الت ��ي ق ��د ي�س ��تغلها

الإره ��اب يف ح ��روب جبلي ��ة �أو م�س ��تنقعات
وبالت ��ايل ف� ��إن التهدي ��د فيه ��ا يعت�ب�ر كب�ي�ر ًا
للغاية».
ولفت ال�ش ��ريفي ،اىل انه «يف ظل تلك اخلطط
على القوات االمنية حتقيق عمليات ا�ستباقية
من خالل االعتماد على املعلومة اال�س ��تخبارية
واال�س ��تعانة ب�س�ل�اح اجلو وتنفي ��ذ الهجمات
عل ��ى نح ��و دقي ��ق يكل ��ف التنظي ��م الإرهاب ��ي
خ�سائر كبرية».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن «الهجمات اال�ستباقية لقواتنا
الأمنية ال ميكن �أن تنجح �إال بقراءة وا�ض ��حة
للمي ��دان وتن�س ��يق ب�ي�ن ال�ص ��نوف الربي ��ة
واجلوية لتحقيق النتائج».
ور�أى ال�شريفي� ،أن «التحدي ال يزال موجود ًا
لك ��ن لي� ��س باخلط ��ورة نف�س ��ها ،ال �س ��يما م ��ع
ا�س ��تمرار جه ��ود قواتن ��ا الأمني ��ة يف ت�أم�ي�ن
احل ��دود واال�س ��تعانة بو�س ��ائل فني ��ة لتعق ��ب
املت�سللني».
و�أك ��د ال�ش ��ريفي� ،أن «ع ��دد املن�ض ��وين حت ��ت
التنظي ��م الإرهاب ��ي ق ��د تناق� ��ص وحت ��ول من
جي� ��ش ج ��وال �إىل جماعات جوال ��ة ،ومبجرد
�أن يت ��م ر�ص ��دها باجله ��د اال�س ��تخباري ميكن
الق�ض ��اء عليه ��ا ب�س ��هولة يف ظ ��ل الهيمن ��ة
الوا�ضحة لقواتنا امل�سلحة».
ب ��دوره ،يقول اخلبري الأمني �س ��عد احلديثي،
�إن «الق ��وات االمني ��ة جنح ��ت �إىل ح ��د كب�ي�ر
يف �إحب ��اط هجم ��ات كبرية لع�ص ��ابات داع�ش

االرهابي ��ة بالف�ت�رة الأخ�ي�رة ،كانت �ض ��من ما
تو ّع ��د ب ��ه ث� ��أرا ملقت ��ل زعيم ��ه يف بل ��دة �أطمة
ال�سورية يف �شهر �شباط املا�ضي».
و�أ�ض ��اف احلديث ��ي �أن «العام ��ل الأه ��م يف
ا�س ��تمرار حتقيق جناحات �أمنية هو خلق ثقة
بني ال�سكان املحليني والقوات االمنية ،و�إدامة
املعلوم ��ات الأمني ��ة م ��ن خاللهم لت�ض ��ييق �أية
فر� ��ص لتواجد خاليا ن�ش ��طة �أو نائمة لداع�ش
داخل املدن واملناطق ال�سكنية».
ور�أى �أن «�أك�ث�ر م ��ن  90باملائة م ��ن احلوادث
الإرهابي ��ة كان ��ت خ ��ارج امل ��دن ويف مناط ��ق
نائي ��ة ،وهو م ��ا ي�ؤكد �أي�ض ��ا �س�ل�امة اخلطط
االمنية بتحييد خطر داع�ش عن تلك املناطق».
و�أعلن ��ت هيئة احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،ليل االثنني،
مقتل مقاتلني اثنني و�إ�صابة �آخر ب�صد تعر�ض
لفلول داع�ش الإرهابي �ش ��رق حمافظة �صالح
الدين.
وذك ��رت الهيئ ��ة يف بي ��ان ان «قوة م ��ن الفوج
ال�س ��اد�س بالل ��واء  22يف احل�ش ��د ال�ش ��عبي،
�أنه ��ت التعر� ��ض الإرهاب ��ي لفل ��ول داع� ��ش
االجرام ��ي على احدى نقاط قاطع امل�س� ��ؤولية
يف جزيرة العيث �شرق �صالح الدين ،ا�ستخدم
فيه االرهابيون طريقة القن�ص املنعزل بغطاء
ناري �آخر للتمويه».
و�أ�ض ��افت� ،أن «احباط التعر�ض الإرهابي من
قبل ابطال احل�شد ال�شعبي �أ�سفر عن ا�ست�شهاد
مقاتلني اثنني وا�صابة �آخر».

 متابعة المدى
خ�س ��ر ح ��زب الل ��ه وحلف ��ا�ؤه الأكرثي ��ة يف الربمل ��ان
اللبن ��اين اجلدي ��د ،بينم ��ا دخ ��ل وف ��از مر�ش ��حون
م�س ��تقلون معار�ض ��ون كان ��وا م ��ن النا�ش ��طني يف
االحتجاج ��ات التي �ش ��هدتها البالد يف  ،2019بحجم
مل يكن متوقعا.
و�أظه ��رت النتائ ��ج النهائي ��ة لالنتخاب ��ات النيابي ��ة
الت ��ي �أعل ��ن وزي ��ر الداخلي ��ة ب�س ��ام املول ��وي الدفعة
الأخ�ي�رة منها اليوم ،ف ��وز لوائح املعار�ض ��ة املنبثقة
عن التظاهرات االحتجاجية �ض ��د ال�سلطة ال�سيا�سية
التي �ش ��هدها لبنان بـ 13مقعد ًا على الأقل يف الربملان
اجلدي ��د.و 12من الفائزين هم م ��ن الوجوه اجلديدة
ومل ي�س ��بق له ��م �أن تول ��وا �أي ��ة منا�ص ��ب �سيا�س ��ية،
ن�ش ��طوا خالل «الث ��ورة» غري امل�س ��بوقة التي انطلقت
يف ت�ش ��رين الأول�/أكتوبر  2019وا�ستمرت �أ�شهرا،
وقدم ��وا منوذج ��ا خمتلف ��ا ع ��ن الأ�س ��لوب التقلي ��دي
للأحزاب والقوى ال�سيا�سية التي تهيمن على ال�ساحة
ال�سيا�سية يف لبنان منذ عقود.
ورغ ��م احتف ��اظ «ح ��زب الل ��ه» ،وحليفت ��ه حرك ��ة �أمل
(يتزعّمها رئي�س الربملان نبيه ب ّري) ،بكامل مقاعدهما

( 27مقعد ًا)� ،إال �أن حلفاءهما ،وبينهم التيار الوطني
احلر بزعامة رئي�س اجلمهورية مي�ش ��ال عون ونائب
رئي� ��س احل ��زب القوم ��ي ال�س ��وري ،خ�س ��روا مقاعد
يف دوائ ��ر عدّة.وم ��ا زال غري معروف كيف �س ��يكون
التمو�ضع ال�سيا�س ��ي للمعار�ضني اجلدد الذين ينتهج
العدي ��د منه ��م خطاب ��ا مطالب ��ا بتوحي ��د ال�س�ل�اح بني
�أيدي القوى ال�شرعية ،لكنهم يركزون خ�صو�صا على
تطوير النظام اللبناين ،و�إ�ص�ل�اح الق�ضاء ،وحتديث
الب�ل�اد ،وبن ��اء امل�ؤ�س�س ��ات بعي ��دا عن املح�س ��وبيات
ونظام املحا�ص�ص ��ة الطائفية.كما و�ص ��ل �إىل الربملان
مر�ش ��حون من الطائفة ال�سنية من �أبرز خ�صوم حزب
الله ،مثل مدير عام قوى الأمن الداخلي �سابقا �أ�شرف
ريفي .وكان رئي�س احلكومة ال�س ��ابق �سعد احلريري
ال ��ذي يرت�أ�س كتلة كب�ي�رة يف الربملان املنتهية واليته
ويعت�ب�ر م ��ن �أب ��رز زعم ��اء الطائف ��ة ال�س ��نية ،قاط ��ع
االنتخاب ��ات مع حزب ��ه ،تي ��ار امل�ستقبل.وت�ش�ي�ر تلك
املعطي ��ات �إىل �أن الربمل ��ان �س ��يكون يف مرحل ��ة �أوىل
على الأقل ،م�ش ��تتا ،م ��ن دون �أكرثية وا�ض ��حة ،وهو
ما ميكن �أن يزيد من �ش ��لل البالد وامل�ؤ�س�سات يف ظل
�أزمة �سيا�س ��ية واقت�صادية غري م�سبوقة منذ �أكرث من
�سنتني.
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ف�شل �إقرار املوازنة يل ّوح ب�أ�ضرار �شديدة على االقت�صاد
وتقدمي اخلدمات

حتدث تقرير عن �آثار �سلبية كبرية نتيجة ت�أخر �إقرار
املوازنة ،حمذراً من عدم �سنها كما ح�صل يف العام ،2014
ً
مبينا �أن ذلك ي�سهم يف عدم تقدمي خدمات �ضرورية
�إىل العراقيني .وذكر تقرير لوكالة موقع (ذي نا�شنال)
االخباري ترجمته (املدى)� ،أن "م�س�ؤولني �سيا�سيني �أكدوا
ان قدرة احلكومة العراقية على تويل ادارة احتياجات
عاجلة ،ب�ضمنها خدمات حيوية مثل الطاقة الكهربائية
واملياه وت�شييد مدار�س� ،ستن�شل مع قرار املحكمة
االحتادية العليا مبنع حكومة ت�صريف االعمال من �إنفاق
الأموال".
 ترجمة :حامد احمد
وتابع التقرير� ،أن "المحكمة االتحادية
العلي ��ا ق�ض ��ت ب� ��أن حكوم ��ة رئي� ��س
الوزراء الكاظم ��ي لت�صريف الأعمال ال
يحق لها تقديم قرارات �صرف للبرلمان
او التوقيع على �أي اتفاق تجاري".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "وزي ��ر المالي ��ة عل ��ي
ع�ل�اوي قال ان ��ه يحترم الق ��رار ،ولكنه
حذر من �أيام �صعبة قادمة".
وينقل التقرير ع ��ن عالوي ،ان "القرار
�ستك ��ون ل ��ه عواق ��ب على عم ��ل وزارة
المالي ��ة ،حي ��ث انه �سيعمل عل ��ى تقييد
قدراتن ��ا في تخفيف �أث ��ر ارتفاع �أ�سعار
ال�سل ��ع وتلبي ��ة احتياج ��ات قط ��اع
الكهرب ��اء مع حل ��ول ال�صي ��ف وتغطية
نفقات انتاج النفط ودعم الزراعة".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "جه ��ات �أخرى
قال ��ت �إن ه ��ذا ه ��و ق ��رار �صحي ��ح �إزاء
حكومة الكاظمي ،حي ��ث ان �صالحيات
حكوم ��ة ت�صريف االعم ��ال يفتر�ض ان
تكون محدودة".
وبي ��ن� ،أن "ال�صرف �سيك ��ون مقت�صرا
عل ��ى مع ��دل �شه ��ري باالعتم ��اد عل ��ى
ميزاني ��ة عام  ،2021مع بق ��اء ميزانية
هذا العام معطلة و�سط ان�سداد �سيا�سي

حول ت�شكيل حكومة جديدة".
و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "ميزاني ��ة الع ��ام
الما�ض ��ي بلغت بح ��دود  130تريليون
دين ��ار عراق ��ي ( 89.65ملي ��ار دوالر)
بمعدل عجز قدر بحدود  28.7تريليون
دينار".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "الحكوم ��ة لأج ��ل تلبي ��ة
احتياجات متراكم ��ة� ،أر�سلت للبرلمان
م�سودة م�شروع قان ��ون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي والتنمية".
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة النيابية
م�صطف ��ى �سن ��د ،بح�س ��ب التقري ��ر� ،إن
"�آخر تعديل للقانون يدعو ل�صرف 27
تريليون دينار".
وتاب ��ع �سن ��د� ،أن "ح�ص ��ة الأ�س ��د م ��ن
التموي ��ل البالغ ��ة  8تريلي ��ون دين ��ار
(يع ��ادل  5.5ملي ��ار دوالر) خ�ص�ص ��ت
ل ��وزارة التج ��ارة ل�ش ��راء حنط ��ة م ��ن
المزارعي ��ن المحليي ��ن والمجهزي ��ن
الدوليي ��ن للإبقاء عل ��ى �سريان برنامج
البطاقة التموينية الحكومي".
و�أ�ش ��ار �سند� ،إل ��ى "و�ضع  10تريليون
دينار على جن ��ب لم�شاريع التنمية عبر
البالد وكذل ��ك  3تريليون دينار لوزارة
الكهرب ��اء ل�شراء غاز م ��ن �إيران للإبقاء
على ت�شغيل محطات توليد الكهرباء".

العراقيون اعتادوا على اخلروج بتظاهرات للمطالبة بتح�سني اخلدمات
وذكر التقري ��ر� ،أن "العراق ينتج حاليا
 21ميغ ��ا واط من الطاق ��ة الكهربائية،
ولك ��ن الطلب عل ��ى الطاق ��ة الكهربائية
ي ��زداد خ�ل�ال ال�صي ��ف لي�ص ��ل الى 27
ميغ ��ا واط وحتى �أكثر م ��ن ذلك ح�سب
التقديرات".
وتاب ��ع� ،أن "�شبكة خط ��وط نقل الطاقة
الكهربائية في البل ��د ما تزال في و�ضع
ع ��دم �صيان ��ة وت�صلي ��ح ،ه ��ذا يعن ��ي
ان الطاق ��ة المول ��دة تخ�س ��ر الكثي ��ر
م ��ن قدرته ��ا قب ��ل الو�ص ��ول لم�ساك ��ن

الأهالي".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "الع ��راق كان
قد خطط لزي ��ادة اال�ستثم ��ار في مجال
تح�سي ��ن �شبك ��ة الطاق ��ة الكهربائي ��ة
الوطني ��ة ،وهن ��اك رغب ��ة لحكوم ��ة
الكاظم ��ي بزي ��ادة الطاق ��ة المولدة من
االل ��واح ال�شم�سي ��ة بن�سب ��ة  %30وذلك
بحلول العام ."2030
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،يتح ��دث التقرير عن
"حاجة العراق لمدار�س جديدة ،ويذكر
ان ��ه وقع ف ��ي كان ��ون الأول اتفاقية مع

�شركتي ��ن �صينيتين لبن ��اء �ألف مدر�سة
جديدة".
و�أ�ضاف� ،أن "قرار المحكمة االتحادية
العلي ��ا �أوق ��ف �أي خطط جدي ��دة �ضمن
ه ��ذا النط ��اق ،ويعتب ��ر كبح ��ا لمحاولة
الكاظمي اال�ستمرار ب�إدارة الحكومة".
ونقل التقرير ،عن "الخبير االقت�صادي
العالم ��ي ،كي ��رك �سوي ��ل ،م ��ن م�ؤ�س�سة
اوتي ��كا ر�س ��ك �سيرف� ��س ،لال�ست�شارات
االقت�صادي ��ة والمطل ��ع عل ��ى ال�ش� ��أن
العراق ��ي ،ق ��ال ف ��ي تغري ��دة ل ��ه :يمكن

ال�صحة :الفايرو�س غام�ض ولي�س له لقاح �أو عالج مبا�شر

التوزيع النهائي بين الكتل �سيعتمد على عدد مقاعدها

رغم التطمينات الر�سمية" ..احلمى النزفية" يوا�صل رعب العراقيني
بغداد� /سيف عبد اهلل
ل ��م ي ��زل العراقي ��ون يتنف�س ��ون
ال�صع ��داء ،بع ��د موج ��ة وبائي ��ة
�أل ّم ��ت بالبل ��د ،وت�سبب ��ت بوفيات
كبي ��رة منذ �أكثر م ��ن عامين ،حتى
ي�ستفيق ��وا عل ��ى فايرو� ��س قدي ��م
خ ��رج ب�ص ��ورة مفاجئ ��ة ،لي�صيب
الع�ش ��رات ويبعث قلق� � ًا جديد ًا في
نفو�س المواطنين.
الفايرو�س ما زال غام�ض ًا
وفي ه ��ذا ال�صدد� ،أو�ضحت ع�ضو
الفري ��ق الطبي الإعالم ��ي لوزارة
ال�صح ��ة رب ��ى ف�ل�اح� ،أن "مر� ��ض
الحم ��ى النزفية يتطل ��ب �إجراءات
وقائي ��ة" م�ش ��ددة عل ��ى كون ��ه "ما
ي ��زال فايرو�س� � ًا غام�ض� � ًا وال لقاح
له".
وقال ��ت ف�ل�اح ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى
(الم ��دى)� ،إن ��ه "م ��ن الأعرا� ��ض
الأكث ��ر والأب ��رز للحم ��ى النزفي ��ة
ه ��ي الحم ��ى وال�ص ��داع �إ�ضاف ��ة
ال ��ى �آالم المفا�ص ��ل والع�ضالت ثم
الإ�سه ��ال" ،مبين ��ة �أن "الأعرا� ��ض
الأخ ��رى والت ��ي تظهر عن ��د تقدم
المر� ��ض ه ��ي الن ��زف الدموي من
فتح ��ات ج�سم الإن�س ��ان مثل الأذن
والف ��م والخ�شم وغيره ��ا ،ويمكن
�أن ت� ��ؤدي ال ��ى م�ضاعف ��ات ومنها
الى الوفاة".
و�أ�ضافت �أن "ط ��ول فترة ح�ضانة
المر� ��ض تعتم ��د عل ��ى م�ص ��در
الإ�صاب ��ة بالفايرو� ��س ،وتتراوح
الفترة بين يوم الى ثالثة �أيام بعد
لدغة ح�شرة القراد ،وتكون الفترة
م ��ن ثالث ��ة ال ��ى خم�س ��ة �أي ��ام بعد
االت�صال المبا�شر بالدم الملوث".
و�سجلت الب�ل�اد �أكثر من  50حالة
�إ�صابة و 12وفاة من جراء مر�ض

الحم ��ى النزفي ��ة منذ مطل ��ع العام
الحالي ،ما ت�سبب بحالة من القلق
داخ ��ل الأو�س ��اط ال�شعبي ��ة ،عل ��ى
الرغم من التطمينات الحكومية.
الداخلية تن�أى بنف�سها
بالمقاب ��ل� ،أك ��د المتح ��دث با�س ��م
وزارة الداخلي ��ة خال ��د المحن ��ا،
�أن ق�ضي ��ة ذب ��ح الموا�ش ��ي عل ��ى
الطرق ��ات ومعالجته ��ا تتعل ��ق
بوزارة ال�صحة.
وق ��ال المحن ��ا ف ��ي حدي ��ث ل� �ـ
(الم ��دى)� ،إن "وزارة ال�صح ��ة
هي المكلفة به ��ذا المو�ضوع وهو
م ��ن اخت�صا�صه ��ا ،ولك ��ن وزارة
الداخلي ��ة تق ��وم بتوفي ��ر مف ��ارز

وحمايات �أمنية للجهات ال�صحية
التي تخرج لمعالجة هذه المذابح
المنت�شرة على الطرقات".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�أي ��ة ق�ضي ��ة
تتعل ��ق بال�صح ��ة فهي م ��ن تتولى
المو�ضوع من خالل جهات رقابية
خا�ص ��ة ،وتعم ��ل وف ��ق قواني ��ن
خا�ص ��ة بالذب ��ح والجه ��ة الطبي ��ة
هي من تت�صرف والداخلية تكون
�ساندة لها فقط".
وف ��ي ع ��ام � 2018سجل ��ت وزارة
ال�صح ��ة العراقية  64حالة �إ�صابة
م�شتب ��ه بها و�سبع ح ��االت م�ؤكدة
وخم�س حاالت وفاة.
طريقة ال�سيطرة على الفايرو�س
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الق ��ول ان بع� ��ض ق ��رارات مجل� ��س
ال ��وزراء �ستك ��ون عر�ض ��ة للتحدي ��ات
�أي�ض ًا ،ولكن ال يوجد من يتحداها ،و�إذا
تمك ��ن الكاظم ��ي من الإ�ش ��ارة الى ق�سم
من �سيا�سة القرارات ال�سابقة التي هي
مكتملة ،فعندها يمكن الدفاع عن بع�ض
القرارات كونها �ضم ��ن �سلطات ت�سيير
الأعمال ال�صحيحة".
و�أ�ضاف الخبي ��ر �سويل ،وفق ًا للتقرير،
ان "�أي ت�أخي ��ر طويل �آخ ��ر للميزانية،
كما حدث في عام  ،2014فانه قد يكون

ل ��ه �أث ��ر خطي ��ر عل ��ى خدم ��ات يفتر�ض
تقديمها في وقت قريب".
وزاد �سوي ��ل" ،مع االخذ بنظر االعتبار
م ��دى ع ��دم فعالي ��ة الحكوم ��ة حتى لو
تمت الم�صادقة على �صرف الأموال في
وقته ��ا ،فان الو�ضع �سيكون �أكثر عجز ًا
فيم ��ا �إذا تقرر حكومة جدي ��دة محاولة
�ص ��رف الأم ��وال بكمي ��ات �ضخم ��ة بعد
فترة ت�أخير طويلة".
عن :موقع ذي نا�شنال
الإخباري

�إل ��ى ذل ��ك� ،أك ��د مدي ��ر �صح ��ة ذي
ق ��ار ح�سين ريا� ��ض� ،أن "م ��ا يمر
ب ��ه ال�ش ��ارع العراقي م ��ن قلق من
مر�ض الحمى النزفية �أمر طبيعي،
باعتب ��ار �أن المو�ض ��وع خطي ��ر
وم�صن ��ف عالمي ��ا م ��ن الأمرا� ��ض
الخطي ��رة ون�سب ��ة الوفي ��ات في ��ه
عالية".
وقال ريا�ض في حديث لـ (المدى)،
�إن "هناك الكثير من طرق الوقاية
ومنع انت�شار ه ��ذا المر�ض ،ولكن
الم�شكل ��ة الحقيقي ��ة ه ��ي كث ��رة
الجه ��ات الحكومية الم�س�ؤولة عن
متابعة الوقاية م ��ن هذا المر�ض؛
حيث �أن وزارة ال�صحة غير معنية
بطريق ��ة االنت�ش ��ار والت ��ي تعتمد

املدير العام
غادة العاملي

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

�أ�سا�سا عل ��ى الحيوان ��ات باعتبار
�أن المر�ض ينتقل من الحيوان الى
الإن�سان عبر القراد".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الطريقة الأ�سلم
لقط ��ع دورة حي ��اة الفايرو�س هي
قتل القراد �أو متابع ��ة الحيوانات
ور�شها".
و�أكد ريا�ض� ،أن "الجهة الم�س�ؤولة
عن المو�ضوعين ب�صورة مبا�شرة
ه ��ي البيطرة باعتباره ��ا م�س�ؤولة
ع ��ن مكافح ��ة الآف ��ات وحقيق ��ة �أن
البيطرة في الأيام ال�سابقة لم تكن
تعم ��ل بالم�ست ��وى المطلوب على
اعتب ��ار �أن ه ��ذا المر� ��ض ال ي�ؤث ��ر
على الحيوان ،وال يحدث نفوقات
فيه بل ي�صبح ناق ًال للفايرو�س".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الفايرو�س ي�ؤثر
ب�ش ��كل �أكثر عل ��ى الإن�س ��ان فكلما
زادت الإ�صابات زاد لدينا ناقو�س
الخطر ،حي ��ث �أن ن�سبة الوفاة في
هذا المر�ض ترتفع من  20الى 40
 %وه ��ي ن�سب ��ة عالي ��ة عالميا لأي
مر�ض كان".
وا�ستدرك ريا� ��ض� ،أنه "تدخل في
متابعة ه ��ذا المر�ض �أي�ضا البلدية
ووزارة الداخلي ��ة ف ��ي من ��ع ذب ��ح
الموا�ش ��ي عل ��ى الطرق ��ات �إ�ضافة
ال ��ى نق ��ل الموا�ش ��ي بي ��ن الم ��دن
والمحافظ ��ات وتوفي ��ر مج ��ازر
مالئمة لذبح الحيوانات واحتواء
ف�ضالت الذبح".
المر� ��ض ،الذي يع ��رف كذلك با�سم
حم ��ى "الكونغ ��و" ،يعتب ��ر م ��ن
الأمرا�ض المتوطنة في العراق �إذ
�شخ�صت �أول حال ��ة في البالد عام
 ،1979ومن ��ذ ذلك التاريخ ت�سجل
�إ�صاب ��ات في ع ��دد م ��ن محافظات
العراق بمع ��دالت م�سيط ��ر عليها،
بح�سب ال�صحة العراقية.
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الربملان ي�سمي رئا�سات "م�ؤقتة" للجانه
�إىل حني ت�شكيل احلكومة
 خا�ص /المدى
اخت ��ارت اللج ��ان النيابية� ،أم�س الثالث ��اء ،عدد ًا من
ر�ؤ�ساء ال�سن �ضمن عملية ا�ستكمال انتخاب ر�ؤ�ساء
اللجان البرلمانية.
وي�ؤكد نواب م ��ن كتل مختلفة ب� ��أن رئا�سات اللجان
الحالي ��ة م�ؤقت ��ة كونها ت ��دار من قبل �أكب ��ر الأع�ضاء
�سن� � ًا ،الفتي ��ن �إل ��ى �أن ح�س ��م المل ��ف نهائي� � ًا مرتبط
بت�شكيل الحكومة.
وذك ��رت الدائرة الإعالمية لمجل�س النواب ،في بيان
تلقت ��ه (المدى) �أن "اللج ��ان النيابية عقدت اجتماع ًا
برئا�س ��ة النائب الأول لرئي� ��س مجل�س النواب حاكم
الزاملي واختارت عدد ًا من ر�ؤ�ساء لل�سن ونوابهم".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "لجن ��ة النزاهة اختارت النائبة
ناه ��دة الدايني رئي�س ال�س ��ن ،وعالية ن�صيف (نائب
�أول) ،وهريم كمال خور�شيد (نائب ثاني)".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "اللج ��ان النيابي ��ة اخت ��ارت �أي�ض ًا
النائ ��ب محم ��ه خلي ��ل قا�س ��م رئي�س� � ًا لل�س ��ن للجن ��ة
الخدم ��ات والإعمار ،وباق ��ر كاظم نا�ص ��ر ال�ساعدي
نائب ًا �أو ًال ،وعدنان برهان محمود نائب ًا ثاني ًا".
و�أورد البي ��ان� ،أن "لجن ��ة االقت�ص ��اد وال�صناع ��ة
والتجارة النيابية اخت ��ارت علي يو�سف المو�سوي
رئي�س� � ًا لل�س ��ن ،ومحمد ن ��وري عب ��د ربه نائب� � ًا �أول
وموفق ح�سين نائب ًا ثاني ًا".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "لجن ��ة الكهرب ��اء والطاق ��ة النيابي ��ة
اخت ��ارت النائب خالد ال�سامرائ ��ي رئي�س ًا لل�سن فيما
اخت ��ارت داخل را�ضي نائب ًا �أو ًال وكافين �سعيد نائب ًا
ثاني ًا".
و�أو�ض ��ح البي ��ان� ،أن "لجن ��ة النق ��ل واالت�ص ��االت
النيابي ��ة اخت ��ارت النائب ��ة زه ��رة البج ��اري رئي�سة
لل�س ��ن واكرم الع�ساف ��ي نائب� � ًا �أو ًال وابراهيم محمد
قبو نائب ًا ثاني ًا".
ولف ��ت� ،إل ��ى "اختي ��ار النائ ��ب زيتون ح�سي ��ن مراد
رئي�س� � ًا لل�سن للجنة التربي ��ة النيابية والنائب جواد
عوي ��ز ظاه ��ر الغزال ��ي نائب� � ًا او ًال والنائ ��ب �صب ��اح
حبيب قادر الطالباني نائب ًا ثاني ًا".
و�أفاد البي ��ان� ،أن "اللج ��ان اخت ��ارت النائب مزاحم
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الخياط رئي�س ًا لل�سن للجن ��ة التعليم العالي النيابية
فيم ��ا اختارت النائبة نهلة قادر (نائب �أول) والنائب
عادل الركابي نائب ًا ثاني ًا".
وم�ض ��ى البي ��ان� ،إل ��ى �أن "لجن ��ة العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة اخت ��ارت النائب ��ة (رئي�س ال�س ��ن) نهلة
الفه ��داوي و�أمي ��رة العتاب ��ي (نائ ��ب �أول) واح�ل�ام
رم�ضان (نائب ثاني)".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائب �سج ��اد �سال ��م� ،أن "ت�شكيل
اللجان النيابية يعد عم ًال تخ�ص�صي ًا للبرلمان ،حيث
�أن جمي ��ع الق�ضاي ��ا يتم طرحها �أو ًال ف ��ي تلك اللجان
قبل عر�ضها للمناق�شة العامة".
وتاب ��ع �سال ��م ،ان "اللج ��ان ا�ستكمل ��ت ن�صابه ��ا،
واخت ��ارت العدي ��د منه ��ا رئا�س ��ات م�ؤقت ��ة ،و�سوف
يت ��م االنتهاء م ��ن هذا المو�ض ��وع في الأي ��ام القليلة
المقبلة".
�إلى ذلك ،قالت النائبة عن تحالف انقاذ وطن اخال�ص
الدليم ��ي� ،إن "البرلم ��ان م�ستمر ف ��ي عمله ويوا�صل
مهام ��ه الت ��ي كفلها الد�ست ��ور �ضم ��ن االخت�صا�صات
الت�شريعية والرقابية".
و�أ�ضاف ��ت الدليم ��ي� ،أن "ح�سم اللج ��ان يمكن لها �أن
تقرب الم�سافات بين الكت ��ل التي ت�سعى �إلى ت�شكيل
الحكومة في وقت قريب".
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل� ،أك ��د النائ ��ب ع ��ن الإط ��ار
التن�سيق ��ي �أحم ��د المو�س ��وي �أن "اختي ��ار ر�ؤ�س ��اء
ال�س ��ن هو م�ؤقت من �أج ��ل �إدارة اللج ��ان في الوقت
الراهن لحين ت�شكيل الحكومة".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "توزيع الرئا�س ��ات الدائمة �سيكون
بين الكتل والأحزاب ال�سيا�سية ،بعيد ًا عن ال�صفقات
واال�ستح ��واذ ،بل عل ��ى �أ�سا�س ثقل وحج ��م كل كتلة
برلمانية وذلك في �ضوء عدد المقاعد".
وبين� ،أن "ذلك يكون من خ�ل�ال الت�شاور والتباحث
بي ��ن الأطراف ال�سيا�سية ،وهو �أم ��ر متعلق بت�شكيل
الحكوم ��ة الجدي ��دة وله ��ذا �سيك ��ون معط�ل ً�ا لحي ��ن
التو�صل �إلى اتفاق �سيا�سي ب�ش�أن الحكومة".
وكان مجل�س النواب ،قد �أعلن في الأ�سبوع الما�ضي
عن ا�ستكمال الت�صويت على اع�ضاء اللجان النيابية
الدائمة.
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م�صادر مطلعة تنفي نية «�سرايا ال�سالم» التورط في نزاع م�سلح

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

�أو�ساط ال�صدريين بعد ليلة البيانات« :ال�صقور»
حاولوا ت�صعيد الأزمة مع الإطار التن�سيقي
 بغداد /تميم الح�سن
�أخفق «ال�صقور» يف حتويل م�ساء البيانات
واخلطاب ��ات امل�ض ��ادة ب�ي�ن التي ��ار ال�صدري
والإطار التن�سيقي الذي جرى �أول من �أم�س،
�إىل �ص ��راع م�سلح كما ُروّ ج ل ��ه يف تلك الليلة
الت ��ي �أعقبت قرار املحكم ��ة االحتادية برف�ض
قانون الأمن الغذائي.
وخ ��رج متظاه ��رون غا�ضب ��ون يف بع� ��ض
املدن بعد خطاب زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر ،الذي و ُِ�صف بـ»الناري» �ضد خ�صومه
يف الإطار التن�سيق ��ي ،وا�ستخدم فيها كلمات
قا�سي ��ة مثل «م�شين ��ة» و»وقاح ��ة» يف و�صف
�سلوك َمن �أ�سماهم بـ «الثلث املعطل».
باملقاب ��ل ،رد «االطاري ��ون» يف اجتم ��اع
عق ��د بعد خط ��اب زعي ��م التي ��ار ،لي�صف ��وا ما
قال ��ه «ال�ص ��در» ب�أن ��ه «خط ��اب مت�شن ��ج» ،كما
ا�ستغربوا باملقابل اتهامهم ب�أنهم من يقومون
بتعطي ��ل ت�شكي ��ل احلكومة ،م�شيدي ��ن بقرار
املحكمة حول «الأمن الغذائي».
و�أف ��اد مقرب ��ون م ��ن �أو�س ��اط ال�صدري�ي�ن
ل� �ـ (امل ��دى) ب ��ان «التيار ل ��ن يت ��ورط �أبدا يف
�ص ��راع م�سل ��ح �أو يك ��ون �سبب ��ا يف �إهدار دم
العراقي�ي�ن» ،وا�صفني ما ج ��رى م�ساء االثنني
ب�أن ��ه «�س ��وء تقدي ��ر للمواق ��ف وحماول ��ة من
بع� ��ض ال�صق ��ور والتابع�ي�ن ل ��دول �إقليمي ��ة
لت�أزمي الأو�ضاع».
وكان ��ت �ص ��ور ق ��د تداول ��ت عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي -مل يت�سن ل� �ـ (املدى)
الت�أكد من تاريخ ن�شرها -قد �أظهرت عددا من
قيادات �سرايا ال�سالم التابعة للتيار ،قيل �إنها
التقط ��ت عقب اجتماع للف�صي ��ل بوقت ق�صري
من انتهاء خطاب «ال�صدر».
وبع ��د ذل ��ك ،ن�ش ��ر امل�س� ��ؤول الع ��ام ل�سرايا
ال�س�ل�ام املع ��روف با�س ��م «�أب ��و م�صطف ��ى
احلميداوي» يف تغريدة عرب تويرت ،قال فيها
عبارة مقت�ضبة« :جاهزون فانتظرونا».
وتزام ��ن �إع�ل�ان «جاهزي ��ة ال�سراي ��ا» ،ب ��رد
من الإط ��ار التن�سيقي حول خط ��اب «ال�صدر»
و»الأمن الغذائي» الذي فجر �أزمة جديدة بني
الطرفني وحتميل الق�ضاء جزءا مما حدث.
واعت�ب�ر الإط ��ار التن�سيقي يف بي ��ان �صدر
م�س ��اء االثنني ،خطاب زعي ��م التيار ال�صدري
ب�أن ��ه �ضمن «موجة م ��ن اخلطاب ��ات امل�ضللة»
التي ت�ستهدف التكتل ال�شيعي.
وق ��ال البيان الذي �صدر عقب لقاء يف منزل
رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سب ��ق حيدر العب ��ادي �إن

مافيات وحماة

�ضد االتحادية

االطار التنسيقي ممعتض من اتهامات زعيم التيار الصدري
«ما يثار من اتهام ��ات للإطار بتعطيل ت�شكيل
احلكوم ��ة يث�ي�ر اال�ستغراب كون ��ه ي�صدر من
ق ��وى تدعي ب�أنه ��ا الفائزة ومتث ��ل الأغلبية»،
يف �إ�شارة �إىل التيار ال�صدري.
و�أ�ضاف البيان« :لك ��ن يبدو �أنها ف�شلت يف
م�شروعه ��ا اال�ستح ��واذي وحت ��اول ت�ضلي ��ل
الر�أي العام الذي يتابع املبادرات واملقرتحات
امل�ستمرة من الإطار التن�سيقي منذ بدء الأزمة
ال�سيا�سية».
و�أك ��د ب�أنه ملتزم بحماي ��ة العراقيني «ومنع
�إث ��ارة الفتنة» ،فيما �أ�ش ��ار �إىل �أن «اخلطابات
االنفعالي ��ة املت�شنج ��ة ال ميك ��ن �أن تكون حال
للم�شاكل التي تع�ص ��ف بالبلد وال تقدم خدمة
للمواطنني».
و�أ�ش ��اد بي ��ان «التن�سيق ��ي» ب� �ـ «الق ��رارات
املهني ��ة وال�شجاع ��ة للمحكم ��ة االحتادي ��ة»،
والتي قال ب�أنه ��ا «ت�أتي �ضمن نطاق الد�ستور
والقوان�ي�ن الناف ��ذة واملحافظ ��ة عل ��ى النظام
ال�سيا�سي».
واعترب البيان �أن امل�سا� ��س بالق�ضاء «ميثل
تهدي ��دا حقيقي ��ا للدول ��ة وا�ستقراره ��ا و�أن

الت�شكيك والطعن بق ��رارة املحكمة االحتادية
ميثل تطورا خط�ي�را ي�ؤ�س�س للفو�ضى وعدم
اال�ستقرار».
وكان ال�ص ��در يف خطاب ��ه املتلف ��ز الأخ�ي�ر،
ق ��د هاج ��م الق�ضاء عل ��ى خلفية قان ��ون الأمن
الغذائ ��ي ،وق ��ال �إن ��ه يتعج ��ب م ��ن «م�سايرة
الق�ضاء �أفعال الثلث املعطل امل�شينة من حيث
يعلم �أو ال يعلم».
واعترب ال�ص ��در مواقف «التن�سيق ��ي» ب�أنها
ته ��دف �إىل «جتوي ��ع» و «تركي ��ع العراقيني»،
معتربا �أن تعطيل القوانني التي تنفع ال�شعب
«وقاحة».
وخرج ��ت عق ��ب ذل ��ك تظاه ��رات كرب�ل�اء
والنج ��ف حيث مقر �إقامة زعي ��م التيار ،وردد
املتواج ��دون هتاف ��ات ببذل «ال ��دم» دفاعا عن
«ال�صدر».
ورد باملقاب ��ل املتح ��دث با�س ��م كتائب حزب
الل ��ه� ،أح ��د ت�شكي�ل�ات احل�ش ��د ال�شعب ��ي-
م�ستع�ي�را بع� ��ض الأو�صاف الت ��ي وردت يف
خطاب زعيم التيار -على اجلهات التي دعمت
قانون الأمن الغذائي الذي رده الق�ضاء.

وق ��دم املتح ��دث ب�ش ��كل الف�صي ��ل امل�سل ��ح
املع ��روف با�س ��م «�أب ��و عل ��ي الع�سك ��ري» يف
تدوين ��ة عل ��ى موق ��ع «تليغ ��رام»� ،شك ��ره �إىل
املحكم ��ة االحتادية «لإجها�ضه ��ا قانون الأمن
الغذائي – الفرهود الغذائي.»-
واعترب الع�سكري �أنه ل ��و �أقر هذا امل�شروع
«لكانت �أكرب �سرق ��ة منظمة يف تاريخ العراق
(بكل وقاحة).»...
وتال ذل ��ك بيان �آخر مما يعرف بـ «تن�سيقية
املقاوم ��ة العراقية» ،التي ح ��ذرت من «الفتنة
العمياء» التي لن ي�سلم منها �أحد.
وطالبت املجموعة يف البيان جميع الفرقاء
ال�سيا�سي�ي�ن ب� �ـ «االحت ��كام �إىل لغ ��ة العق ��ل
والقان ��ون وتغلي ��ب امل�صلح ��ة العام ��ة عل ��ى
امل�صالح الأخرى ،و�إبداء املرونة يف التعاطي
مع امل�شكالت ال�سيا�سية».
و�أ�ض ��اف البي ��ان« :نهي ��ب بهم جميع� � ًا عدم
االجن ��رار �إىل الت�شنج الذي ق ��د يُهلك احلرث
والن�س ��ل ،ويق ��ود البل ��د �إىل فتن ��ة عمي ��اء لن
ي َْ�س َل ��م منه ��ا �أحد ،وعندها لن ينف ��ع النادمون
ندمهم».

باملقاب ��ل توا�صل انتق ��اد املحكمة االحتادية
عل ��ى خلفي ��ة قراره ��ا الأخ�ي�ر ب�ش� ��أن الأم ��ن
الغذائي ،وك�شفت �إح ��دى النائبات يف التيار
ال�صدري ،عن �سعيها لتعديل قانون املحكمة.
وقال ��ت النائب ��ة مه ��ا ال ��دوري يف من�ش ��ور
على «في�سبوك» «�سنعم ��ل على تعديل و�إعادة
النظر مبقرتح التعديل الأول لقانون املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا» ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ��ه «ول ��ن
ن�سمح بعودة مهازل �أيام الدكتاتور».
ودائما ما تث�ي�ر ت�صريحات الدوري اجلدل
يف الأو�ساط ال�سيا�سية ،حيث كانت قد منعت
م ��ن حزبها «التيار ال�ص ��دري» العامل املا�ضي،
من الظه ��ور الإعالمي ،على �إث ��ر ا�ست�ضافتها
يف لقاء تلفزيوين.
باملقابل �صوبت �س ��روة عبد الواحد ،ع�ضو
حتال ��ف م ��ن �أج ��ل ال�شع ��ب� ،ض ��د االحتادية،
معت�ب�رة �إلغ ��اء قان ��ون الأمن الغذائ ��ي خطرا
كبريا.
وقال ��ت عب ��د الواح ��د يف لق ��اء تلفزي ��وين
عن املحكم ��ة االحتادي ��ة �إنه «نحم ��ل املحكمة
االحتادي ��ة م�س�ؤولية جوع املواطنني املتوقع
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة» ،مبين ًة �أن «�إلغاء
م�ش ��روع قان ��ون الأم ��ن الغذائي خط ��ر كبري،
حي ��ث �أن �إي ��ران ته ��دد بقط ��ع الغ ��از يف حال
ع ��دم ت�سدي ��د الدي ��ون املرتتبة عل ��ى العراق،
كما �أن وزارة التج ��ارة ال متلك خزينا للمواد
الغذائية».
و�أ�ش ��ارت النائبة �إىل �أنه «يف حال ا�ستمرار
االن�س ��داد ال�سيا�سي ،ف�سنح ��اول خالل الأيام
املقبلة جمع تواقيع حلل الربملان».
كم ��ا ان�ض ��م اىل جمموع ��ة املنتقدي ��ن لقرار
االحتادي ��ة م�شع ��ان اجلب ��وري ،ال ��ذي الغ ��ت
االحتادية م�ؤخرا ،ع�ضويته من الربملان على
خلفية �شكوى قدمها النائب قتيبة اجلبوري،
بتهمة عدم امتالك االول �شهادة درا�سية.
وقال اجلب ��وري يف تغريدة عل ��ى «تويرت»
«مازل ��ت �أ�ؤمن بخط ��ورة الت�شكي ��ك بالق�ضاء
لأن ��ه مالذ اجلمي ��ع عندما يتعر�ض ��ون للظلم،
و�إن فقدن ��ا الثقة فيه �سيع ��ود العراق اىل عهد
ال�شقاوات وخان جغان».
و�أ�ض ��اف« ،كم ��ا اين مل ا�شك يوم� � ًا بوجود
ق�ض ��اة يحكم ��ون بالع ��دل و�إن تعر�ض ��وا
للتهديد وال�ضغوط ،ولكن هذا ال ينفي وجود
حاجة ملح ��ة لإع ��ادة النظر بقان ��ون املحكمة
االحتادية»  .

«الم�ستقلون» يرفعون �سقف طموحهم وي�صرون على ت�شكيل «الكتلة الأكبر»
 بغداد /فرا�س عدنان
يزاحم النواب امل�ستقلون القوى التقليدية ،ب�إ�صرارهم على
ت�شكي ��ل الكتلة الأك�ث�ر عدد ًا املكلف ��ة بتقدمي رئي� ��س الوزراء،
وي�ؤك ��دون �أن مبادرتهم لإنهاء حالة االن�سداد ال�سيا�سي بد�أت
ت�أت ��ي بثمارها بعد موافقة الإطار التن�سيقي عليها ،الفتني �إىل
�أنهم ينتظرون مواقف التيار ال�صدري.
وكان الن ��واب امل�ستقلون قد �أعلنوا ع ��ن مبادرة لإنهاء حالة
االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي ،م�ؤكدين توقيع �أكرث م ��ن  45نائب ًا على
بنودها.
وقال النائب امل�ستقل ح�سني ال�سعربي� ،إن «امل�ستقلني تلقوا
�إ�شارات خالل اليومني املا�ضيني ب�أن مبادرتهم ميكن �أن ت�أخذ
طريقها للتنفيذ».
وتاب ��ع ال�سع�ب�ري� ،أن «موق ��ف الإط ��ار التن�سيق ��ي
�أم� ��س الأول كان وا�ضح� � ًا ب�أن ��ه يدع ��م مبادرتن ��ا

ويرح ��ب مبنحن ��ا احل ��ق يف اختي ��ار رئي� ��س ال ��وزراء» .م ��ن ي�شكلون ن ��واة الكتل ��ة الأكرث ع ��دد ًا واالخري ��ن مدعوين
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «التكت ��ل ال ��ذي عملن ��ا عليه ينتظ ��ر مواقف لالن�ضمام �إليها».
الكتل الأخرى ،ونق�صد على وجه اخل�صو�ص التيار ال�صدري وم�ضى ال�سعربي� ،إىل �أن «امل�ستقلني ي�ؤكدون على �ضرورة
�أن تك ��ون الكتل ��ة الأكرث عدد ًا قوية وداعم ��ة لرئي�س احلكومة
بو�صفه الطرف ال�شيعي الآخر».
ولف ��ت ال�سع�ب�ري� ،إىل �أن «مبادرتن ��ا متث ��ل خارط ��ة طريق الذي يفرت�ض ان ميتلك برناجم ًا وزاري ًا جيد ًا ومينح التمكني
لالن�س ��داد ال�سيا�سي ،وهي عبارة ع ��ن �سبعة بنود مت الإعالن يف اختيار الوزراء».
م ��ن جانبه� ،أفاد النائب امل�ستقل الآخر يا�سر احل�سيني ،ب�أن
عنها ب�شكل ر�سمي يف امل�ؤمتر ال�صحفي».
و�أورد� ،أن «�أبرز تلك البنود ،هي ب�أن احلل ينبغي �أن يكون «البع� ��ض من الن ��واب امل�ستقلني ا�ضافوا فق ��رة داخل املبادرة
تت�ضمن البقاء يف املعار�ضة ،رغم �أنهم �سوف ي�ؤيدون ت�شكيل
عراقي ًا من داخل الوطن ونرف�ض االمالءات اخلارجية».
و�أو�ضح ال�سعربي� ،أن «املبادرة و�ضعت موا�صفات لرئي�س احلكومة».
ال ��وزراء الق ��ادم ،ب�أن يك ��ون نزيه ًا وم ��ن ذوي اخلربة ولي�س و�أ�ضاف احل�سيني� ،أن «قبول القوى ال�سيا�سية مبا طرحناه
يتوق ��ف على امكانياتنا يف احلوار ،وق ��د �شكلنا الوفود التي
جدلي ًا ولي�س بحقه ملف ف�ساد».
وب�ي�ن� ،أن «ال�ش ��روط التي �أوجبه ��ا الد�ست ��ور العراقي يف �سوف تلتقي الفرقاء ،ونحن ال نقف مع جانب دون الآخر».
من�ص ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة مت و�ضعها يف املب ��ادرة» ،م�شدد ًا و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «النواب امل�ستقلني جممع ��ون على املبادرة
عل ��ى �أن «جوه ��ر املب ��ادرة يكم ��ن ب� ��أن الن ��واب امل�ستقلني هم وال توجد هناك �أية ان�سحابات �أو ان�شقاقات يف �صفوفنا».

ويوا�صل احل�سيني� ،أن «امل�ستقلني قادرون على �أن ي�شكلوا
الكتل ��ة الأك�ث�ر ع ��دد ًا �إذا م ��ا ح�صل ��وا عل ��ى الدعم م ��ن القوى
الأخرى ،ونحن ننتظر منهم الرد املنا�سب».
وي ��رى� ،أن «تو�ص ��ل امل�ستقلني �إىل ت�سمي ��ة املر�شح لرئي�س
ال ��وزراء لي�س بالأمر ال�صعب ،لطامل ��ا قد و�ضعنا الآليات التي
متكننا من اختياره».
وانته ��ى احل�سيني� ،إىل �أن «بقاء االن�س ��داد ال�سيا�سي بهذه
احلال ��ة ال ي�صب يف امل�صلحة العام ��ة ،وينبغي �أن تكون لدينا
احللول املنا�سبة التي من �ش�أنها �أن تخرجنا من هذا امل�أزق».
ويح ��اول طرفا اخلالف ال�سيا�سي ،حتالف انقاذ وطن الذي
ي�ض ��م التي ��ار ال�ص ��دري واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
وكتل ��ة ال�سي ��ادة من جهة ،والإط ��ار التن�سيق ��ي ومعه االحتاد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين وحتال ��ف ع ��زم� ،أن يجذب ��ا امل�ستقلني
�إليهما بعيداً عن الآخ ��ر ل�ضمان حتقيق م�شروعهما ال�سيا�سي
يف احلكومة املقبلة.

ال مير يوم من دون ان نقر�أ ون�سمع خرب القب�ض على
ا�سطول من ال�شاحنات كانت تهرب ب�ضائع خمتلفة
غ�ير خا�ضعة ل���ض��واب��ط اال� �س �ت�يراد ،وان ��ا احت��دث،
مثال ،عن متابعة �شخ�صية ملا يُعلن عن منفذ ميناء ام
ق�صر ال�شمايل من ح��االت تكاد تكون يومية وتثري
ال�س�ؤال التف�صيلي التايل :اذا كان هذا الكم الهائل من
ال�شاحنات واحلاويات التي يُك�شف عن عبورها ،او
حتى قبل عبورها ،نقاط التفتي�ش الكمركي ،فما عدد
مثيالتها التي عربت تلك النقاط� ،آمنة ،يف هذا املنفذ
ويف املنافذ االخرى؟.
مطلع هذا العام ،قالت فرق التفتي�ش ،يف هذا املنفذ
انها احبطت حماولة تهريب � 100شاحنة (تريلة)
حمملة بالب�ضائع املهربة ،وب�ين ي��دي تقرير ير�صد
عناوين املحموالت املهربة ،يف هذه ال�شاحنات ويف
�آالف غ�يره��ا جن�ح��ت ال�سلطات يف القب�ض عليها
ت�شمل ال�سيارات واالدوي��ة وم��واد البناء وال�سكائر
وامل�خ��درات وامل��واد الكهربائية وم�ساحيق الغ�سيل،
ه ��ذا ع ��دا ع �م��ا ا� �ش�ير اىل خم��ال �ف��ات ت�غ�ي�ير و��ص��ف
الب�ضاعة وت��زوي��ر وث��ائ��ق التخلي�ص واوراق ف� ْرق
ال��ر� �س��وم ،ي�ت��واله��ا م��وظ�ف��ون او وك�ل�اء يتعاونون
مع املهربني الذين ،بدورهم ،يخدمون ا�شخا�صا من
ا�صحاب النفوذ وامل��ال تبقى ا�سما�ؤهم وهوياتهم
�سرية ،ويُخاطبون مبفردات «ال�سيد» او «ااحلجي»
�أو «ابو فالن» وهو احلال الذي ي�شكل قاعدة منظومة
اجلماعات االجرامية املو�صوفة باملافيات �إذ يعترب
التهريب امل�صدر الرئي�سي لدولتها املالية ،وبخا�صة
تهريب االم��وال جمهولة امل�صدر (غ�سيل) وتهريب
املخدرات عرب احلدود.
واحل � ��ال ،مل ي �ع��د اح � � ٌد (يف ال �ب �� �ص��رة ع �ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص) يتحرج من تخ�صي�ص الكالم عن وجود
م��اف�ي��ات يف جم ��االت ال�ت�ه��ري��ب ويف ا� �س��واق امل��ال،
وع �ق��ود امل���ش��اري��ع ،وال � ��وزارات وخ��دم��ات الإع�ل�ام،
والق�ضاء ،واالمن ،والعالقات مع الدول ،ولي�س ثمة
مبالغة يف القول حول وجود مافيات قررت �سيا�سات
وم��واق��ف ،ورع ��ت اع �م��ال ن�ه��ب و��س�ط��و م�ن�ظ��م ،كما
كانت وراء و�صول ا�شخا�ص اىل منا�صب مقررة ،بل
ان االم��ر و�صل حد احلديث عن مافيات تخ�ص�صت
باالنتخابات ،حتالفت وتخا�شنت وتداخلت ،ورمبا
تقاتلت فيما بينها ،وثمة الكثري من الروايات يف هذا
املجال د ُّ�ست طي عنوان «اتركونا..املو�ضوع كبري».
بعد هذا ،مل يعد حمرجا الكالم عن مافيات تتحكم
�سرا يف قوت ال�شعب ويف �شبكة وا�سعة من امل�صالح،
وذل ��ك جنبا اىل جنب م��اف�ي��ات االره���اب واجل��رمي��ة
املنظمة وامللي�شيات ،فقد �سبق �أن ا�شار م�س�ؤول كبري
يف وزارة املالية اىل «مافيات عاملية تقوم بادخال
العملة املزورة اىل العراق» ونقل عن ع�ضو يف هيئة
النزاهة قوله «توجد مافيات لرتويج الذهب املغ�شو�ش
يف اال�سواق» وق��ال احد اع�ضاء اللجنة االقت�صادية
يف جمل�س النواب ال�سابق «ان هناك مافيات منظمة
مهمتها عرقلة القوانني والت�شريعات االقت�صادية التي
تهم البلد» وك�شف تقرير اعالمي ُن�شر على نطاق وا�سع
يف ال�صحافة العراقية ،قبل ع��ام ،عن حتول «طريق
احلرير» القادم من �شرقي �آ�سيا واملار عرب العراق �إىل
طريق للمتاجرة باملخدرات وال�سالح والآثار العراقية
وتهريب النفط امل�سروق من قبل مافيات تخ�ص�صت
يف هذه اجلرائم.
وي�أتي دور املنطق ليطلق �س�ؤاال عن نوع احلماية
التي تتمتع بها هذه املافيات ،و�س�أجيب ب�سرعة ،وعلى
م�س�ؤوليتي ،ان العبني كبارا يف �ساحة ال�سيا�سة وراء
تلك احلماية ..وال�سبب ي�سبق العجب دائما.
ا�ستدراك:

«لم ن�سمع ال�شجر ي�صرخ تحت ف�ؤو�س َّ
الحطابين ،بل
�سمعنا َّ
الحطابين يئ ُّنون وهم يقطعون ال�شجر».
وديع سعادة -شاعر لبناني
والحال ،لم يعد ٌ
احد (في الب�صرة
على وجه الخ�صو�ص) يتحرج
من تخ�صي�ص الكالم عن وجود
مافيات في مجاالت التهريب وفي
ا�سواق المال ،وعقود الم�شاريع،
والوزارات وخدمات الإعالم،
والق�ضاء ،واالمن،

الحكومة تك�شف عن حلول تق ّلل ال�ضرر على المواطن

�إلغاء م�شروع «الأمن الغذائي» يت�سبب بفقدان ثلث الطاقة الكهربائية و 8ح�ص�ص غذائية
 بغداد /المدى
ذك ��ر م�ست�ش ��ار يف جمل� ��س ال ��وزراء �أن
الغاء م�شروع قان ��ون الدعم الطارئ للأمن
الغذائي يكل ��ف العراق فق ��دان ثلث الطاقة
الكهربائية وت�أمني ح�ص�ص غذائية لثمانية
�أ�شه ��ر ،وحت ��دث ع ��ن مقرتح ��ات يج ��ري
البحث عنها لتقليل ال�ضرر عن املواطن.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت� ،أعلن ��ت رئا�س ��ة
الربمل ��ان عن عزمه ��ا الب ��دء بت�شريع قانون
جدي ��د للأم ��ن الغذائ ��ي يق ��دم عل ��ى �ش ��كل
مقرتح من قبل النواب.
وق ��ال امل�ست�ش ��ار الفن ��ي يف احلكوم ��ة
هيث ��م اجلب ��وري يف ت�صري ��ح تلفزي ��وين
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن «جمل� ��س ال ��وزراء
ي�ؤكد احرتامه لق ��رارات الق�ضاء العراقي،
وم ��ا �صدر ع ��ن املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا
ب�ش� ��أن م�شروع قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذائي والتنمية ملزم وبات وغري خا�ضع
للنقا�ش».
و�أ�ض ��اف اجلبوري� ،أن «تداعيات �سلبية
خطرية ميك ��ن لها �أن تنعك�س على املواطن
م ��ا يتعل ��ق مبف ��ردات البطاق ��ة التموينية،

وعلى املزارع�ي�ن ب�ش�أن حم�صويل احلنطة
وال�شعري».
ولفت� ،إىل �أن «� 8آالف ميغا واط ميكن ان
ُت�ستبعد من حجم الإجم ��ايل املنتج للطاقة
الكهربائي ��ة ،بع ��د الغاء م�ش ��روع القانون،
وذل ��ك ميثل ثلث الطاقة الكهربائية املنتجة
حالي ًا».
و�أ�ش ��ار اجلب ��وري� ،إىل �أن «الع ��راق
مدي ��ن للجانب الإي ��راين برتيليون و600
ملي ��ار دين ��ار� ،إ�ضافة �إىل املبال ��غ املطلوبة
يف ال�صي ��ف الق ��ادم» ،م�ش ��دد ًا على «وجود
تعه ��دات واتفاق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن ال�شه ��ر
املا�ض ��ي وكن ��ا معول�ي�ن على ه ��ذا القانون
للإيفاء بتلك التعهدات».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «مف ��ردات البطاق ��ة
التمويني ��ة �ستت�ض ��رر اي�ض� � ًا ،وبالنظر ملا
مت تخ�صي�ص ��ه يف موازن ��ة الع ��ام املا�ضي
وبعد ارتفاع الأ�سع ��ار العاملية ،ف�أن املبالغ
احلالية تكف ��ي لت�أمني ح�ص ��ة � 4أ�شهر فقط
من ال�سنة».
وحتدث اجلبوري ،عن «امتالك احلكومة
خي ��ارات كثرية بد�أن ��ا مبناق�شتها ونحاول
قدر الإم ��كان �أن نتج ��اوز ه ��ذه التداعيات

ب�إج ��راءات د�ستوري ��ة وقانوني ��ة ر�صين ��ة
ونعيد ما ن�ستطيع �إىل املواطن العراقي».
وب�ي�ن ،ان «قان ��ون الإدارة املالي ��ة
االحتادي ��ة رق ��م  6ل�سن ��ة  2019ال ي�سمح
للحكومة �أو احدى ال ��وزارات باخذ �سلفة
من وزارة املالية ،لكن املادة  13منه حددت
�أن يك ��ون هن ��اك �ص ��رف �شه ��ري بن�سب ��ة
( )12/1من النفق ��ات الت�شغيلية من العام
املا�ضي حلني �إقرار املوازنة».
و�أو�ضح اجلبوري� ،أن «القانون مل يلزم
�أن يك ��ون ال�صرف به ��ذه الن�سبة �إىل نف�س
الأب ��واب الت ��ي مت حتديده ��ا يف موازن ��ة
الع ��ام املا�ض ��ي ،ب ��ل ت�ستطي ��ع احلكوم ��ة
ال�ص ��رف داخ ��ل احلدود امل�سم ��وح بها من
النفق ��ات الفعلي ��ة لل�سن ��ة املالي ��ة املا�ضي ��ة
اجتماع مجلس الوزراء ليوم أمس الثالثاء
وبالت ��ايل نق ��وم مبناقلته ��ا ب�ي�ن الأبواب
ب�ش ��رط �أن نلت ��زم مب ��ا ق ��رره القان ��ون،
و�ستذه ��ب ه ��ذه املبال ��غ لقطاع ��ي الغ ��ذاء يف املحافظ ��ات ي�سم ��ح القان ��ون بتحويل و�أك ��د امل�ست�ش ��ار احلكوم ��ي� ،أن «احل ��ل
مبالغها �إىل ح�ساب االمانات التابعة لنف�س الث ��اين يكمن ب� ��أن التعديل الذي ط ��ر�أ على
والكهرباء».
ون ��وه� ،إىل �أن «هن ��اك جز�أي ��ن من احلل املحافظ ��ات وت�ستخ ��دم للغر� ��ض ذات ��ه» ،قان ��ون الإدارة املالية �سمح ب� ��أن يتم �صرف
بالن�سب ��ة للم�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة ،الأول ويج ��د �أن «هناك بع� ��ض الأموال موجودة املبال ��غ ح�س ��ب الذرع ��ة للم�شاري ��ع املق ��رة
ب� ��أن بع�ض احل�ساب ��ات املدورة م ��ن العام ل ��دى بع�ض املحافظ ��ات ميك ��ن ا�ستخدامها وامل�ستم ��رة والت ��ي مت التعاق ��د عليه ��ا»،
وذه ��ب �إىل �أن «ه ��ذه ف�سح ��ة للتح ��رك
املا�ض ��ي ومول ��ت امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة ب�إطار قانوين».

عل ��ى بع� ��ض امل�شاري ��ع التنموي ��ة املهم ��ة».
و�أف ��اد اجلب ��وري ،ب�أن احلكوم ��ة ناق�شت
مقرتح ��ا �آخر ،وه ��و ال�سم ��اح لع�شرة نواب
�أو جلن ��ة نيابي ��ة متخ�ص�ص ��ة ب� ��أن تق ��دم
مق�ت�رح قانون بذات امل�سودة التي مت رفعها
و�إقرارها ،مب ��ا �أن املحكمة االحتادية العليا
�أك ��دت �أن حت ��ول احلكوم ��ة احلالي ��ة �إىل
ت�صري ��ف مه ��ام يومي ��ة ال ي�سمح له ��ا برفع
م�شروعات القوانني �إىل الربملان.
وي�سرت�س ��ل� ،أن «ه ��ذا احل ��ل قاب ��ل
للتطبي ��ق �إذا م ��ا كان ��ت هن ��اك جدي ��ة ل ��دى
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة يف متريره ،عل ��ى اعتبار
�أن املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ا�شرتط ��ت
عل ��ى جمل�س الن ��واب عند اقرتاح ��ه لقانون
ينط ��وي عل ��ى جنب ��ة مالي ��ة �أن ي�أخ ��ذ ر�أي
احلكومة».
وم�ضى اجلب ��وري� ،إىل «�إمكانية اجراء
تعدي�ل�ات عل ��ى امل�س ��ودة وجعله ��ا مقرتح
قان ��ون يتبن ��اه جمل� ��س الن ��واب ،وذل ��ك
بتقليل املبل ��غ وجعله ين�ص ��رف �إىل الأمن
الغذائي والكهرباء فقط».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب الأول لرئي�س
جمل� ��س النواب حاكم الزاملي يف ت�صريح

لوكالة االنباء الر�سمية تابعته (املدى)� ،أن
«قانون الأمن الغذائي اجلديد قدم من قبل
اللجن ��ة املالي ��ة النيابية كم�س ��ودة قانون،
و�ستتم قراءته قراءة �أوىل من قبل جمل�س
النواب والت�صويت عليه وحتويله للتنفيذ
من قبل احلكومة».
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي� ،أن «م�سودة القانون
تخ� ��ص املواط ��ن و�شريح ��ة الرعاي ��ة
االجتماعي ��ة و�ص ��رف حق ��وق الفالح�ي�ن
ور�ص ��د مبل ��غ اىل وزارة الكهرباء لت�سديد
الديون وا�سترياد الغاز».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «هن ��اك فق ��رات �أخ ��رى
مت� ��س الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات
�إذا مل ت�ش ��رع القوان�ي�ن الت ��ي تخ� ��ص
املواط ��ن ،وتعال ��ج موا�ضي ��ع الكهرب ��اء
والتنمي ��ة الزراعي ��ة والرعاية االجتماعية
�سوف تتعطل احلي ��اة وبالنتيجة املواطن
يريد من الربملان الكامل ال�شرعية الكثري».
وكان ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
جم ��ال كوجر قد ك�ش ��ف يف ت�صريح �سابق
لـ(امل ��دى) ،عن «توجه جمل�س النواب نحو
تقدمي مقرتح قان ��ون للأمن الغذائي �ستتم
مناق�شته والت�صويت عليه قريب ًا».
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احتكاك مع القوات الأمنية يوقع �إ�صابات يف �صفوف املحتجني

تظاه��رات يف ذي ق��ار تغل��ق دوائ��ر حكومي��ة ومن�ش���آت نفطي��ة
ت�صاعدت وترية الفعاليات املطلبية واالحتجاجية يف حمافظة ذي قار لليوم
العا�شر على التوايل.
و�شهدت املحافظة اغالق عدد من الدوائر احلكومية ومن�ش�آت نفطية وقطع
ج�سور حيوية يف مركز مدينة النا�صرية ،وا�سفرت املواجهات بني القوات االمنية
واملتظاهرين عن �سقوط عدد من اجلرحى واعتقال عدد اخر ،فيما دعا حمافظ
ذي قار الربملان لعقد جل�سة طارئة لو�ضع خارطة طريق للق�ضاء على البطالة.
ذي قار  /ح�سني العامل
وذك ��ر مرا�س ��ل (امل ��دى)� ،أن "املئ ��ات م ��ن
اخلريج�ي�ن يوا�صل ��ون تظاهراته ��م
وفعالياته ��م املطلبي ��ة يف حمافظة ذي قار
من ��ذ يوم االح ��د الثامن من اي ��ار اجلاري
مطالبني بتوفري فر�ص عمل للعاطلني".
و�أ�ض ��اف املرا�س ��ل� ،أن "ع ��ددا م ��ن
املتظاهرين �أقدم على قطع ج�سري الن�صر
والزيت ��ون واغ�ل�اق �شركتي نف ��ط ذي قار
وتوزيع املنتج ��ات النفطية وم�صفى نفط
ذي قار".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اخلريج�ي�ن غ�ي�ر
املحا�ضري ��ن واملحا�ضري ��ن املتعاقدي ��ن
م ��ع وزارة الرتبي ��ة قام ��وا باالعت�ص ��ام
امام مديري ��ة الرتبية واغالقه ��ا للمطالبة
بالتعيني وتفعيل قرار(.")315
ولف ��ت املرا�س ��ل� ،إىل �أن "نا�شط ��ي
التظاه ��رات يف �ساح ��ة احلبوب ��ي
�أغلق ��وا مبنى هيئ ��ة اال�ستثم ��ار للمطالبة
بتفعي ��ل دور الهيئة يف متابع ��ة امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة املتلكئ ��ة واج ��راء تغيريات
�إدارية".
و�أك ��د� ،أن "التظاه ��رات واالعت�صام ��ات
الت ��ي ي�شارك فيها �أك�ث�ر من � 3آالف خريج
ونا�شط وعاطل عن العمل �شهدت احتكاك ًا
واعم ��ال عن ��ف دارت بني الق ��وات االمنية
واملتظاهري ��ن ام ��ام املن�ش� ��آت النفطي ��ة
ودي ��وان املحافظ ��ة ويف �ش ��ارع النب ��ي
�إبراهي ��م" ،وحتدث ع ��ن "ا�صابة عدد من
املتظاهرين بجروح واعتقال �آخرين".
من جانبه ،قال ع�ضو تن�سيقية اخلريجني

املعت�صم�ي�ن ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار
�سج ��اد جم ��ال الب ��دري يف حدي ��ث �إىل
(املدى)� ،إن "الفعاليات املطلبية تتوا�صل
للي ��وم العا�ش ��ر عل ��ى الت ��وايل للمطالب ��ة
بالتعيينات".
و�أ�ض ��اف الب ��دري� ،أن "املئ ��ات م ��ن
اخلريج�ي�ن حت�ش ��دوا ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط
ذي ق ��ار وم�صف ��ى النفط و�شرك ��ة توزيع
املنتوجات النفطي ��ة ،و�أقدموا على اغالق
هذه املن�ش�آت".
و�أ�ش ��ار ،اىل "اح ��داث �شغ ��ب وقع ��ت بني
ق ��وات م ��ن اجلي� ��ش واملعت�صم�ي�ن ام ��ام
م�صف ��ى نفط ذي ق ��ار ا�سفرت ع ��ن ا�صابة
خم�سة من املتظاهرين بجروح خمتلفة"،
م�ؤك ��دا "احتج ��از اثنني م ��ن املتظاهرين
لعدة �ساعات واالفراج عنهم الحق ًا".
وي�أت ��ي اغ�ل�اق �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار
واملن�ش� ��آت النفطي ��ة االخ ��رى ردا عل ��ى
جتري ��ف خي ��ام املعت�صم�ي�ن خ�ل�ال �شه ��ر
رم�ض ��ان ،اذ ل ��وح املعت�صم ��ون ال�شه ��ر
املا�ض ��ي بت�صعيد فعالياته ��م املطلبية بعد
العيد ،حمملني ادارة املحافظة والقيادات
االمنية م�س�ؤولية ما ح�صل جتاه مطالبهم
بالتعي�ي�ن .وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،دع ��ا
متظاه ��رو �ساح ��ة احلبوبي للإف ��راج عن
املتظاهر اياد الغزي املعتقل من قبل قوات
ال�شرط ��ة و�أمهل ��وا اجله ��ات االمنية حتى
ظهر ي ��وم (الثالثاء) ،ملوح�ي�ن بالت�صعيد
يف حال مل ميتثل امل�س�ؤولون ملطلبهم.
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،ذك ��ر مرا�س ��ل
(امل ��دى)� ،أن "املئ ��ات م ��ن اخلريجني غري
املحا�ضري ��ن ،واملحا�ضري ��ن املتعاقدي ��ن

�إنقاذ  40حالة حرجة
باالختناق يف دياىل

م ��ع وزارة الرتبي ��ة ،قام ��وا ب�إغالق مبنى
مديري ��ة تربي ��ة ذي ق ��ار وقط ��ع ج�س ��ري
الن�صر والزيتون لعدة مرات".
وتاب ��ع املرا�س ��ل� ،أن "ذل ��ك يف مطلب�ي�ن
خمتلف�ي�ن تطال ��ب في ��ه املجموع ��ة االوىل
بالتعي�ي�ن ،فيم ��ا تطال ��ب املجموع ��ة
الثاني ��ة بتفعي ��ل ق ��رار ( )315واحت�ساب
خم�ص�ص ��ات ال�شه ��ادة والنق ��ل واملهني ��ة
ا�سوة باملالك".
وكان ��ت تن�سيقي ��ات املعت�صم�ي�ن يف
النا�صري ��ة م ��ن خريجي النف ��ط واالعالم
والهند�س ��ة واملعاه ��د التقني ��ة وغريهم قد
دع ��ت يف مطل ��ع ايار اجل ��اري اىل جتديد
التظاه ��رات ام ��ام مبن ��ى حمافظ ��ة ذي
ق ��ار للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية.
ومن جانب �آخر ،قال �أحد املتظاهرين من
�أم ��ام مبن ��ى هيئ ��ة ا�ستثم ��ار حمافظة ذي
ق ��ار �إن "�إغالق مبنى الهيئة ي�أتي لل�ضغط
باجت ��اه تفعي ��ل دور الدائ ��رة يف جم ��ال
متابع ��ة امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة املتوقفة
منذ عدة �سنوات".
و�ش ��دد املظاه ��ر ال ��ذي طلب ع ��دم الك�شف
عن ا�سمه ،على "�ضرورة اجراء تغيريات
اداري ��ة يف الهيئة والعمل عل ��ى النهو�ض
بالقطاع اال�ستثماري يف م�شاريع حقيقية
ولي�ست �شكلية".
و�أو�ض ��ح ،ان "هيئ ��ة اال�ستثم ��ار تتحدث
عن مئ ��ات امل�شاري ��ع اال�ستثمارية غري ان
معظمها م ��ازال معط ًال ومل يقدم اخلدمات
املرجوة".
ن ��وه املتظاه ��ر� ،إىل �أن "قائم ��ة امل�شاريع

ت�س��هيالت مروري��ة ل�س��ائقي دراجات التو�ص��يل
 بغداد  /املدى
وت�سجي ��ل �أ�سمائه ��م لل�سم ��اح له ��م بالتنق ��ل"،
داعي� � ًا "ال�شب ��اب العامل�ي�ن به ��ذه اخلدم ��ة اىل
�أعلن ��ت مديري ��ة امل ��رور العامة� ،أم� ��س الثالثاء ،مراجع ��ة املراكز لت�سجي ��ل �أ�سمائهم" .و�أو�ضح
عن ت�سهيالت لأ�صح ��اب الدراجات العاملني يف الربيع ��ي� ،أن "قرار منع الدراج ��ات النارية من
جمال التو�صيل "الدليفري".
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء اىل ال�ساد�سة �صباح ًا
وذكر مدير املرور العامة اللواء طارق �إ�سماعيل ج ��اء ذلك للتخفيف من الكثاف ��ة واحلوادث التي
الربيع ��ي يف ت�صري ��ح للوكال ��ة الر�سمية تابعته �شهدته ��ا العا�صم ��ة م�ؤخ ��ر ًا ،وخوف� � ًا على حياة
(امل ��دى)� ،أن "�أ�صح ��اب دراج ��ات التو�صي ��ل املواطنني لكرثة وع�شوائي ��ة الدراجات ،ولعدم
(الدلف ��ري) مت تخويل عمليات بغ ��داد لإعطائهم وجود �أماكن خم�ص�صة يف ال�شوارع والطرقات
ا�ستثن ��اء من ق ��رار منع �سري الدراج ��ات النارية العامة".
من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اىل ال�ساد�سة �صباح ًا وب�ي�ن ،ان "الت�صمي ��م الأ�سا�س ل�ش� ��ؤون ال�سري
م ��ن خ�ل�ال ذه ��اب امل�ستفي ��د اىل املرك ��ز املتقدم لبغ ��داد مل يتق ��دم وال خطوة واح ��دة حتى الآن،
لعملي ��ات بغ ��داد يف جانب ��ي الك ��رخ والر�صافة ولو كان هناك عزل يف ال�شارع العام والطرقات

 دياىل /خا�ص
ك�شف ��ت دائ ��رة �صحة دياىل� ،أم� ��س الثالثاء ،عن �إح�صائي ��ة �ضحايا العوا�صف
الرتابي ��ة خ�ل�ال � 24ساع ��ة .وقال مدي ��ر �إعالم �صح ��ة دياىل فار� ��س العزاوي
يف حدي ��ث لـ (امل ��دى)� ،إن "�إجمايل حاالت االختناق الت ��ي و�صلت اىل ردهات
الط ��وارئ يف كل م�ست�شفي ��ات دياىل ومراكزها ال�صحي ��ة زاد عن  350حالة".
و�أ�ش ��ار الع ��زاوي� ،إىل "�إنق ��اذ �أكرث م ��ن  40حالة حرجة ج ��دا من موت حمقق
بع ��د نقلها ب�سي ��ارات الإ�سع ��اف اىل ردهات الط ��وارئ وتق ��دمي كل العالجات
ال�ضرورية" .و�أ�ضاف� ،أن "�سرعة ردة فعل الفرق الطبية مع احلاالت احلرجة
�أنق ��ذ املوقف نافيا ت�سجيل �أية حال ��ة وفاة ب�سبب العوا�صف الرتابية" .ولفت،
اىل �أن" حالة اال�ستنفار الطبي يف ردهات الطوارئ يف دياىل مت متديدها 24
�ساعة مع م�ضاعفة الطواقم الطبية يف الردهات الحتواء �أية زيادة حت�صل يف
ح ��االت االختناق خا�صة و�أن بع�ض املناطق ال تزال تعاين من �شدة العوا�صف
الرتابي ��ة وانع ��دام الر�ؤي ��ة حت ��ى اللحظة" .وكان ��ت البالد ق ��د تعر�ضت خالل
اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن �إىل عا�صفة ترابية ه ��ي الأ�شد منذ بداي ��ة ال�صيف ا�سفرت
ع ��ن ت�سجيل �أكرث م ��ن � 4آالف حالة اختناق ،وا�ضطر عدد م ��ن املحافظات �إىل
تعطي ��ل ال ��دوام الر�سمي ،فيما ق ��ررت وزارتا الرتبية والتعلي ��م العايل ت�أجيل
االمتحان ��ات النهائي ��ة للمدار� ��س واملعاه ��د والكلي ��ات والدرا�س ��ات العليا �إىل
الي ��وم الأربع ��اء .ي�ش ��ار �إىل �أن وزير البيئ ��ة جا�سم الفالحي ق ��د ذكر يف وقت
�ساب ��ق �أن العوا�ص ��ف الرتابي ��ة م�صدرها من خ ��ارج العراق نتيج ��ة التعر�ض
�إىل منخف�ض ��ات ت�أت ��ي من افريقي ��ا وبادية ال�شام ،م�شدد ًا عل ��ى �ضرورة توفري
التخ�صي�ص ��ات املالية املنا�سبة التخ ��اذ الإجراءات التي ت�سه ��م يف التقليل من
حدة هذه العوا�صف.

الرتبية متنع اختالط الذكور
والإناث يف معاهد التقوية
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت وزارة الرتبي ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،توجيهات �صارم ��ة تنظم عمل
املعاه ��د الأهلي ��ة ل ��دورات التقوي ��ة واللغ ��ات ،فيم ��ا ق ��ررت ت�شكيل جلان
قطاعي ��ة ملتابعة م ��دى التزامه ��ا بالأوام ��ر الوزارية .وقال بي ��ان للوزارة
تلق ��ت (امل ��دى) ،ن�سخة من ��ه ،ان "املديري ��ة العامة للتعليم الع ��ام والأهلي
والأجنب ��ي بنا ًء على توجي ��ه الوزير علي حميد الدليم ��ي ا�صدرت �إعمام ًا
اىل املديري ��ات العام ��ة للرتبي ��ة" .و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "االعم ��ام يت�ضمن
جمل ��ة من التوجيهات تخ�ص املعاهد الأهلي ��ة لدورات التقوية واللغات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "التوجيه ��ات ا�شرتطت ان تكون الهيئ ��ات التدري�سية يف
جمي ��ع املعاهد الأهلية من نف� ��س اجلن�س (مدر�سات �إذا كان املعهد للبنات)
و(مدر�س�ي�ن �إذا كان املعه ��د للبن�ي�ن)" .و�أكد البي ��ان� ،أن "دوام الطالب يف
جميع املعاهد الأهلي ��ة ح�سب جن�س املعهد وال يجوز الدوام املختلط فيها
نهائي ًا".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "و�ض ��ع املعاهد املخالف ��ة للتوجيهات اعاله حت ��ت اال�شراف
امل�ؤق ��ت مل ��دة ال تقل عن (�ست ��ة �أ�شهر)" .وم�ضى البي ��ان� ،إىل انه "يف حال
ع ��دم اال�ستجابة تلغى الإجازة املمنوحة �إليها وتغلق ب�شكل نهائي و�سيتم
ت�شكي ��ل جل ��ان قطاعية م ��ن الإ�ش ��راف الرتب ��وي واالخت�صا�ص ��ي ملتابعة
املعاهد الأهلية ومدى التزامها بالتوجيهات التي �صدرت" .وكانت وزارة
الرتبي ��ة قد �أعلنت عن التحقيق مع مدر�س يعمل ب�أحد املعاهد الأهلية بعد
ظه ��وره يف مقط ��ع م�ص ��ور يتفوه بكلم ��ات و�صفت بامل�سيئ ��ة ،فيما ت�شري
م�صادر �إىل �صدور قرار مبعاقبته وحتويله �إىل وظيفة �إدارية.

اال�ستثمارية تفتق ��ر للم�شاريع ال�صناعية
واالنتاجي ��ة وتكاد تقت�صر عل ��ى م�شاريع
للم�ست�شفيات االهلية واملوالت وم�شاريع
ا�سكان متلكئة".
واته ��م" ،هيئ ��ة اال�ستثم ��ار باال�ستح ��واذ
عل ��ى مواق ��ع خدمي ��ة متمي ��زة ومنحه ��ا
للم�ستثمري ��ن م ��ن بينه ��ا موق ��ع العي ��ادة
اخلارجي ��ة الذي حتول اىل �سوق جتاري
(مول) ،ومبن ��ى دي ��وان املحافظة القدمي
ال ��ذي حت ��ول اىل م ��ر�آب ومبن ��ى الف ��رع
القدمي الذي حتول اىل مول اي�ض ًا".
وم�ض ��ى املتظاه ��ر� ،إىل "وج ��ود جت ��اوز
عل ��ى واجهات عدد م ��ن االبنية احلكومية

وبع� ��ض امل�ساحات اخل�ض ��راء وحتويلها
اىل مواقع ا�ستثمارية".
وكان حماف ��ظ ذي ق ��ار حمم ��د ه ��ادي
الغ ��زي ،قد وجه يف مطل ��ع العام احلايل،
هيئ ��ة ا�ستثم ��ار ذي ق ��ار ومديري ��ة بلدية
النا�صري ��ة ب�إيقاف �إج ��راءات منح رخ�ص
اال�ستثمار على م�سار كورني�ش النا�صرية
عل ��ى �ضفتي نه ��ر الف ��رات ،واي ا�ستثمار
على منطقة خ�ض ��راء ومن �ضمنها احلزام
االخ�ضر املقابل ملجمع تينا ال�سكني.
كما وجه الغ ��زي ،بح�سب وثيق ��ة �صادرة
م ��ن مكتب ��ه" ،بتزوي ��ده بتفا�صي ��ل اي ��ة
اجازات او رخ� ��ص ممنوحة �سابق ًا �ضمن

ه ��ذه اال�ستعم ��االت التخ ��اذ الإج ��راءات
الالزمة".
وم ��ن جان ��ب �آخر طال ��ب الغ ��زي ،ممثلي
حمافظ ��ة ذي ق ��ار يف جمل� ��س الن ��واب
بالدع ��وة لعق ��د جل�س ��ة طارئ ��ة خم�ص�صة
لإن�ص ��اف املحافظ ��ة ومناق�ش ��ة واق ��ع
اخلريجني.
وق ��ال الغ ��زي يف بي ��ان �صدر ع ��ن مكتبه
االعالم ��ي منت�ص ��ف اال�سب ��وع احل ��ايل
وتابعته (املدى)" ،نطالب اع�ضاء جمل�س
الن ��واب عن املحافظة بعق ��د جل�سة طارئة
لو�ضع خارطة طريق للق�ضاء على البطالة
وبح ��ث ع ��دة حم ��اور ا�سا�سي ��ة لتح�سني

جانب من التظاهرات يف ذي قار
واقع املحافظة".
و�ش ��دد ،عل ��ى "�ض ��رورة تطوي ��ر م�صفى
ذي ق ��ار و�إل ��زام وزارة النف ��ط بالإ�سراع
ب�إجراءات املبا�شرة يف تطوير امل�صفى".
وطال ��ب الغ ��زي ،ب�إل ��زام "وزارة املالي ��ة
ب�إدراج فق ��رة احلذف اال�ستح ��داث �ضمن
موازن ��ة ع ��ام  ،2022وتطوي ��ر امل�شاريع
املعطلة يف املحافظة".
وانته ��ى الغ ��زي� ،إىل �أن "ملف التعيينات
هو مل ��ف مرك ��زي مرتبط مبوازن ��ة البلد
داعي ��ا اخلريج�ي�ن اىل التوق ��ف ع ��ن قطع
الط ��رق واجل�س ��ور الن املت�ض ��رر الوحيد
هو املواطن".

العام ��ة ،وكان هناك عزل الدراجة عن املركبة �أو
امل�شاة ملا كان املنع متواجد ًا".
ولف ��ت الربيع ��ي� ،إىل �أن "�أغل ��ب الذين يقودون
الدراجات مل يكن له ��م الوعي الكايف ،وبع�ضهم
مل ميتل ��ك من الثقاف ��ة �إال القليل ،وه ��ذا ما �أجرب
املديري ��ة اىل �إ�ص ��دار بي ��ان ملن ��ع جتواله ��م يف
الطرقات العام ��ة ال�سريعة والدولية ،وكذلك يف
ال�ساعة التي حددتها املديرية".
وكان ��ت املديري ��ة العامة للمرور ق ��د اتخذت يف
وق ��ت �سابق �إج ��راءات م�ش ��ددة لل�سيط ��رة على
حرك ��ة الدراج ��ات الناري ��ة بع ��د ت�سجي ��ل ع ��دد
م ��ن اجلرائ ��م الت ��ي مت ارتكابه ��ا بوا�سطة هذه
الدراجات �أو ت�سببها بحوادث مرورية.

م�ستثمرون يقبلون على العراق لبناء م�صانع نوعية

تخ�صي�ص �أرا�ضي وا�سعة لتدوير الإطارات وحتويلها ملنتجات مفيدة
 بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن ،ع ��ن
�آلية لتدوير الإط ��ارات التالفة وحتويلها
�إىل منتج ��ات مفي ��دة ،الفت ��ة �إىل وج ��ود
اقبال كبري من امل�ستثمرين لبناء امل�صانع
املتخ�ص�صة.
وذك ��ر م�ص ��در يف ال ��وزارة� ،إىل وكال ��ة
االنب ��اء الر�سمي ��ة� ،أن "وزارة ال�صناع ��ة
واملع ��ادن �أخذت على عاتقه ��ا م�ؤخر ًا دعم
ال�صناعات اخل�ضراء ال�صديقة للبيئة".
و�أ�ضاف امل�صدر ،ان "ذلك من خالل �إبرام
عق ��ود ا�ستثماري ��ة م ��ع �ش ��ركات القط ��اع
اخلا�ص العراقية والأجنبية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اله ��دف ه ��و �إنت ��اج
منتجات وتقدمي خدم ��ات جديدة تواكب
التطور العاملي احلايل وتعزز من التنمية
ال�صناعي ��ة الوطني ��ة ع ��ن طري ��ق �إدخال
خط ��وط انتاجية وتقني ��ات غري مطروقة
�سابق� � ًا ملنتجات جديدة يحتاجها املجتمع
العراق ��ي م ��ع ت�س ��ارع احلداث ��ة والتقدم
عاملي� � ًا" .وب�ي�ن امل�صدر� ،أن "هن ��اك �أمثلة
كثرية على هذه املنتج ��ات اجلديدة التي
جنح ��ت ت�شكي�ل�ات ال ��وزارة يف �إنتاجها
وفق املوا�صفات القيا�سية املعتمدة".
و�أورد� ،أن "م ��ن هذه املنتج ��ات� ،أنابيب
و�أغطي ��ة بال�ستيكي ��ة �صديق ��ة للبيئ ��ة،
و�أ�سم ��دة �ض ��د الت�صح ��ر مثبت ��ة للرتبة،
و�أدوي ��ة وم�ستح�ض ��رات جتمي ��ل
وم ��واد تنظي ��ف وتعقي ��م متط ��ورة
ت�ضاه ��ي مثيالته ��ا عاملي ًا ،وغ ��رف تعفري
الأ�شخا�ص".
كم ��ا لفت امل�ص ��در� ،إىل "انت ��اج م�صابيح

اقت�صادي ��ة و�أل ��واح الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة،
وم�ضخ ��ات اروائية كب�ي�رة ومنظومات
حتلي ��ة املي ��اه ،وط�ل�اءات �إ�سفلتي ��ة
وم�ضافات خر�سانية تنتج لأول مرة وفق
�أحدث الط ��رق ال�صديقة للبيئة ،ومطبات
و�أر�ضي ��ات مطاطية جدي ��دة ،و�سيارات
تعمل بالطاق ��ة الكهربائي ��ة ،ومنظومات
معاجلة النفايات و�إعادة تدويرها".
ون ��وه� ،إىل "�أهمي ��ة افتت ��اح م�صن ��ع

تدوي ��ر الإط ��ارات امل�ستهلك ��ة يف موق ��ع
م�صن ��ع �إطـ ��ارات الديوانيـ ��ة التاب ��ع �إىل
ال�شرك ��ة العام ��ة لل�صناع ��ات املطاطي ��ة
والإط ��ارات يف ع ��ام  ."2020وحت ��دث
ع ��ن "�إن�شاء امل�صن ��ع وفق عق ��د م�شاركة
م ��ع �إح ��دى �ش ��ركات القط ��اع اخلا� ��ص
املحلي ��ة وبدع ��م و�إ�سناد فني م ��ن �شركة
�صيني ��ة" .ويوا�ص ��ل� ،أن "عم ��ل امل�صنع
يكم ��ن بتدوير الإطارات امل�ستهلكة كمادة

�أولي ��ة وفرمه ��ا وحتويله ��ا �إىل منتجات
عدي ��دة متنوعة مفي ��دة و�صديق ��ة للبيئة
ت�شمل (احلبيب ��ات والبالطات واملطبات
املطاطية ومنتج زيت الوقود والكاربون
و�سكراب الأ�سالك احلديدية وغريها)".
وع ��د" ،امل�ش ��روع ه ��و الأول م ��ن نوع ��ه
يف الب�ل�اد م ��ن حي ��ث طاقت ��ه الإنتاجي ��ة
العالية ومكائن ��ه احلديثة والتكنولوجيا
املتط ��ورة امل�ستخدم ��ة في ��ه ،وه ��و م ��ن

وزارة ال�صناعة تتحدث عن جهود يف ملف تدوير النفايات

امل�شاري ��ع البيئي ��ة الرائ ��دة والواع ��دة
التي �ست�سه ��م يف التخل�ص من الإطارات
امل�ستهلكة ب�شكل نهائ ��ي وبدون خملفات
وذات مردود وجدوى اقت�صادية كبيـرة".
واعترب امل�شروع "جتربة جديدة وناجحة
يف قطاع ال�صناعة وب�شكل حديث و�سليم
لإنت ��اج منتج ��ات جدي ��دة عل ��ى ال�س ��وق
العراقي ��ة ومناف�سة للم�ست ��ورد من حيث
الكف ��اءة واجل ��ودة وال�سع ��ر متا�شي ًا مع
�سيا�س ��ة ال ��وزارة احلالي ��ة يف توف�ي�ر
منتج ��ات وطني ��ة مناف�س ��ة و�أف�ض ��ل م ��ن
امل�ستورد".
و�ش ��دد ،عل ��ى "تخ�صي� ��ص �ساح ��ات
و�أرا�ضي فارغ ��ة بالتن�سيق مع ال�شركات
العام ��ة ال�شقيقة يف حمافظات �أخرى من
ال�شم ��ال �إىل اجلنوب بهدف معاجلة الكم
الهائل من الإطارات املرتوكة والتالفة".
وي�سرت�سل� ،أن "تل ��ك الإطارات ت�ؤثر يف
البيئة ويتم حتويلها �إىل منتجات مفيدة
ت�ستخ ��دم يف املالعب الريا�ضية وريا�ض
الأطفال ومرائ ��ب ال�سيارات ويف الطرق
وال�شوارع واحلدائق واملمرات وامل�سابح
وال�ساح ��ات وال�شواط ��ئ وا�ستخدام ��ات
�أخ ��رى كث�ي�رة وتك ��ون ح�س ��ب الطل ��ب
من حي ��ث الق ��وة وال�صالب ��ة والقيا�سات
والنوعيات واال�ستخدامـات".
و�أردف� ،أن "وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن
�شجع ��ت وت�شجع امل�ستثمرين من القطاع
اخلا� ��ص لال�ستثمار يف ه ��ذا املجال ملا له
من نتائج �إيجابية على االقت�صاد والبيئة
وال�صحة والنظافة واجلمالية".
وم�ض ��ى امل�ص ��در� ،إىل "وج ��ود �إقب ��ال
وا�ض ��ح م ��ن قب ��ل امل�ستثمري ��ن لبن ��اء
امل�صانع املتخ�ص�صة".
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الأمين المالي للجنة الأولمبية ّ
يو�ضح لـ (

):

ال علم لنا ب�إ�صابة وعالج م�صطفى داغر  ..و�سنتح ّرى من احتاد
القوى عن نفقات مع�سكره!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د �أحم ��د �صربي ،الأم�ي�ن املايل
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة� ،أن
ل ��دى الأمان ��ة الت�ص ��وّ ر الكام ��ل
بخ�صو� ��ص م ��ا ُكت ��ب يف زاوي ��ة
باملر�صاد جلريدة املدى يف الثامن
والع�شرين من �شهر ني�سان 2022
حول منا�شدة مدرب �ألعاب القوى
ه ��اين عبد وليد احلكومة ووزارة
الريا�ضة والأوملبي ��ة ال�ستح�صال
مبال ��غ ي ّدع ��ي امتالك ��ه �إي�ص ��االت
ت�ؤ ّي ��د دفعها من ح�ساب ��ه اخلا�ص
يف م�شاركة ر�سمية �سابقة ،م�شدّد ًا
عل ��ى �أن الأمر يتط ّلب التفريق بني
م�س�ؤولي ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة يف
جانب معينّ  ،وبني عائدية ق�ضيّته
بر ّمتها �إىل احتاد �ألعاب القوى.
وق ��ال �ص�ب�ري يف ات�ص ��ال م ��ع
"امل ��دى" لتو�ضيح حقيق ��ة �إدعاء
ه ��اين عبد وليد "�سبق للمدرب �أن
زارين يف مق ��ر اللجن ��ة الأوملبية،
و� ّأطلع ��تُ على حيث ّي ��ات منا�شدته
كون ��ه مُك ّلف ر�سمي مبهمة تدريب
بطل �ألعاب الق ��وى برمي القر�ص
م�صطفى كاظم داغر ،وبعد �أن قدّم
الأوراق الت ��ي بحوزته وال�ضامنة
ال�س�ت�رداد حقوق ��ه املالي ��ة ح�سب
قوله� ،أعلمت� � ُه ب�أن حقوقه تت�ض ّمن
م�س�ألت�ي�ن ،الأوىل �إنفاق ��ه مبل ��غ
�ست ��ة �آالف و 400دوالر ع ��ن
قيم ��ة فوات�ي�ر ع�ل�اج م�صطفى يف
العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة خالل
�شهري مت ��وز و�آب من عام 2019
مثلم ��ا ورد يف ت�صريح ��ه للمدى،
والثانية �إنفاق ��ه مبلغ ع�شرة �آالف
دوالر عن قيمة م�ستحقات مع�سكر
بيالرو�سي ��ا ا�ستع ��داد ًا ل ��دورة
الألع ��اب الآ�سيوي ��ة ب�إندوني�سي ��ا
الت ��ي �أقيم ��ت خ�ل�ال �شه ��ري �آب
و�أيلول العام ."2018
و�أ�ض ��اف "بالن�سب ��ة لع�ل�اج
م�صطف ��ى ،ال علم للجن ��ة الأوملبية
ع ��ن كيفي ��ة �إ�صابت ��ه يف امل ��كان
والزم ��ان ،وم ��ن �أعط ��ى املوافق ��ة
للم ��درب ه ��اين �أن يُ�س� �دّد فواتري

للحال ��ة ال�صحي ��ة الت ��ي م� � ّر به ��ا
البط ��ل م�صطف ��ى� ،إال �أن املبال ��غ
الت ��ي �أنفقه ��ا امل ��درب م ��ن ح�سابه
ال�شخ� ��ص يتح ّم ��ل م�س�ؤوليته ��ا
وحده� ،إال �إذا ّ
مت تغطيتها قبل ذلك
ب�أمر ر�سمي مثلما �أ�شرت".

العالج لكي ن ّتخ ��ذ الإجراء الالزم
بت�سوي ��ة املبلغ ح�س ��ب الأ�صول؟

بالمرصاد

بغداد عا�صمة الريا�ضة العربية

ف�ل�ا يوج ��د �أمر ر�سم ��ي �صادر من
الأوملبي ��ة ي�ش�ي�ر �إىل ذل ��ك ،كما مل

يُخاطبه ��ا احت ��اد �ألع ��اب الق ��وى
بال�ص ��دد نف�س ��ه ،م ��ع تقديرن ��ا

مبلغ العالج
و�أو�ض ��ح "الب ّد م ��ن التنوي ��ه ب�أن
ّ
م�ستقل مالي ًا
احتاد �ألعاب الق ��وى
و�إداري� � ًا ع ��ن �أوملبيتن ��ا مبوج ��ب
قان ��ون االحت ��ادات الريا�ضية رقم
 24ل�سنة  ،2021ولديه عقد رعاية
�سن ��وي م ��ع امل�ص ��رف العراق ��ي
للتج ��ارة بقيمة ملي ��ار و 100الف
دين ��ار ،ويُجي ��ز القان ��ون للجن ��ة
التنفيذي ��ة لالحت ��اد �أن جتتمع مع
املدرب هاين ويقدّم لها كل �أوراقه
التي تثبت ت�سدي ��ده مبالغ العالج
اخلا� ��ص مب�صطف ��ى ك ��ي يُحيطها
علم� � ًا باملو�ض ��وع ،وميكنه ��ا �أن
تتخذ قرار ًا بتك ّف ��ل االحتاد جميع
م�صاري ��ف العالج باعتب ��اره بطل
�آ�سيوي قدّم خدمات وطنية لبلده،
وي�ستحق الرعاية واالهتمام� ،أما
�أن يُطالب ه ��اين اللجنة الأوملبية
ب�ص ��رف املبلغ حتى ل ��و �أ�شار �إىل
موافقة اللجنة اخلما�سية املُنبثقة
عن قرار جمل�س الوزراء رقم 140
ع ��ام  2019يف حين ��ه ،فه ��ذا غري
مقب ��ول ل�سبب واحد :مبوجب �أي
باب قانوين ُت�سدِّد الأوملبية املبلغ
�إىل املدرب؟ ل ��ذا على احتاد �ألعاب
القوى النظر يف مو�ضوع العالج
وه ��و اجله ��ة الوحي ��دة املعني ��ة
باملوافق ��ة على منح املدرب �أمواله
اخلا�ص ��ة كم ��ا ي ّدع ��ي �أو ترف� ��ض
ّ
طلبه".
ولف ��ت �إىل �أن ��ه "ال ميك ��ن لرئي�س
اللجنة الأوملبي ��ة رعد حمودي �أن
يَعِ � � َد �أي �شخ� ��ص بتح ّم ��ل نفق ��ات
عالج ��ه ،و�إن كان بط�ل ً�ا وحق ��ق
نتائ ��ج مهم ��ة للع ��راق ،ال ميك ��ن
للأمان ��ة املالي ��ة ان ت�أخ ��ذ ال ��كالم
ال�شفوي لرئي� ��س اللجنة الأوملبية
كموافق ��ة ر�سمي ��ة �إال �إذا �أ�سن ��دت

�أمر مفرح جد ًا� ،أن تعاو َد العا�صمة بغداد احت�ضان املناف�سات الريا�ضية العربية يف
جميع الفعّاليات بتنظيم �شه َد له الأ�شقاء ب�أنه الأميز والأكرث �إبهار ًا على �صعيد تهيئة
م�ستلزمات �إقامتهم وتن ّقلهم وعدالة التحكيم يف م�شاركاتهم ،وقبل ذلك احلفاوة التي
�أعتادوا عليها �أثناء ا�ستقبال العراقيني لهم وتوديعهم بعد اختتام البطوالت .جناح
بغداد ،و�إرتقاء بع�ض م�س�ؤويل االحتادات الريا�ضية �إىل �أهمية �إقامة �أن�شطة �ألعابهم
يف العا�صمة دون بقية املُدن املُهيّئة للت�ضييف �أي�ض ًا من دون ّ
�شك ،يُح ّتم على قيادة
العمل الريا�ضي "وزارة الريا�ضة واللجنة الأوملبية" �أن تتفقا على توحيد اجلهود
وتوجيه تعليمات �صريحة ُت�شدِّد فيها على م�ضاعفة تلك النجاحات وتلزم االحتادات،
املتقدّمة مبلفات تنظيم م�سابقات عربية للفئات العمرية كافة ،بفر�ض العا�صمة كخيار
�أوّ ل الحت�ضان امللتقيات ،وذلك لإعادة الثقة بن�سب �أكرب �إىل نفو�س بع�ض م�س�ؤويل
مم��ن مل ي��زل ي��رى يف ال��ذه��اب اىل ُم��دن �أقليم كرد�ستان �شرط ًا
االحت ��ادات العربية ّ
ال تراجع عنه �إذا ما �أراد امل�شاركة يف بطوالت العرب املُناطة بالعراق .ال فرق بني
�إقامة البطولة يف بغداد �أو �أربيل �أو الب�صرة �أو ال�سليمانية �أو كربالء و�أي مدينة
عراقية تتم ّتع باجلاهزية التنظيمية ،ح�سب نوع امل�سابقة ،لكن �آن الأوان �أن ُنعيد
هيبة التنظيم اىل عا�صمتنا �أ�سوة بالدوحة والريا�ض وبريوت وتون�س وغريهن،
مثلما �شهدنا قبل �أيام ده�شة وفرحة وحما�سة �ضيوف بلدنا من امل�شاركني يف بطولة
بغداد ال�سالم باجلودو ،وقبلها ال�شطرجن ،والقو�س وال�سهم التي �أختتمت نهائيات
ك�أ�س العرب الثامنة يف �ساحة االحتفاالت الكربى �أيار عام  ،2021ك ّلهم �أطلقوا الوعود
�ان وبهج ٍة و�صدقية
بتجديد ال��زي��ارات يف البطوالت املقبلة ،لمِ ��ا ا�ست�شعروا من �أم� ٍ
العالقات الإن�سانية والرغبة اجلاحمة يف ا�ستفراد بغدادنا بالتميّز .ليت�صدّر منهاجكم
اجلديد رفع �شعار تثبيت احلقائق التاريخية للعرب �أن بغداد كانت عا�صمة ريا�ضاتهم
منذ �أيام ال�سبعينيات �إىل مطلع ت�سعينيات القرن الفائت ُقبيل �أن جتتاحها عوا�صف
خرجها عن م�سار العوا�صم امل�ستوفية ملعايري التنظيم
الأزمات و ُتدّمر بُناها التحتية و ُت ِ
ً
ويف مقدّمتها �أمن الأ�شخا�ص و�سالمة املن�ش�آت! يقينا بغداد عادت �أقوى ممّا م�ضى،
وتنتظر ُك�برى البطوالت مع �شقيقاتها ُم��دن الوطن الطاحمة واملكافحة والرابحة
ل�سُ معته بف�ضل تكاتف �سواعد الريا�ضيني على قهر امل�ستحيل وحتقيق الإجناز العايل
فوق �أر�ض النهرين ،من �شمالها اىل جنوبها.

مع�سكر بيالرو�سيا
وب�ّي�نّ �ص�ب�ري "�أم ��ا بخ�صو� ��ص
مبلغ م�شاركته يف مع�سكر تدريبي
يف بيالرو�سي ��ا ا�ستع ��داد ًا لدورة
الألع ��اب الآ�سيوي ��ة ب�إندوني�سيا،
ف� ��إن �أوملبيتنا م�س�ؤولة عن �صرف
�أي مبل ��غ يتع ّل ��ق بتل ��ك ال ��دورة،
و�إن كان امل ��درب ه ��اين والبط ��ل
م�صطفى �صدر لهم ��ا كتاب ر�سمي
يُفي ��د بتك ّف ��ل م� ّؤ�س�ستنا م�صاريف
املع�سك ��ر ال ��ذي �شم ��ل جمي ��ع
االحت ��ادات امل�شارك ��ة يف ال ��دورة
املذكورة ،ومت ت�سوي ��ة ميزانيتها
نهاي ��ة العام  2018فكيف مل مينح
امل ��درب والالع ��ب حق ��وق الإيفاد
حتى الآن ،ومل ��اذا �أ�ضط ّر �أن ينفق
من ح�سابه اخلا�ص مبلغ � 10آالف
دوالر؟!
ودع ��ا �أحم ��د �ص�ب�ري يف خت ��ام
تو�ضيح ��ه ،امل ��درب ه ��اين عب ��د
ولي ��د ،للح�ض ��ور اىل مق ��ر اللجنة
الأوملبي ��ة م�صطحب� � ًا جمي ��ع
الأوراق الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن
اللجن ��ة الأوملبي ��ة فق ��ط ،والت ��ي
ُتثب ��ت ا�ستحقاق ��ه الأم ��وال الت ��ي
ك�شف عن قيمتها يف منا�شدته عرب
"امل ��دى" و�س ُتمنح �أيّاه فور ًا� ،أما
�أي �أموال �أخ ��رى �ضمن �صالحية
احت ��اد �ألعاب القوى ف�إننا �سنح ّرر
نوج ��ه فيه ا�ستف�سار ًا اىل
له كتاب ًا ّ
االحتاد لبيان حقيقة املوقف املايل
للم ��درب ،و�أ�سب ��اب ت� ّأخ ��ر �صرف
ا�ستحقاق ��ه �إن ا�ستوفى ال�ضوابط
املعتم ��دة م�سبوق ��ة باملوافق ��ة
الر�سمية".

عبا�س عبيد يبدي تفا�ؤله بجاهزية الأولمبي
بغداد  /املدى
�أبدى عبا� ��س عبيد ،املدرب امل�ساع ��د ملنتخبنا
الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ،تفا�ؤل ��ه ب� ��أن العب ��ي
املنتخ ��ب الذين مت اختياره ��م لتمثيل العراق
يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا ،ي�ؤدّون
وحداته ��م التدريبية بجاهزية وحما�سة ت�أهّ ب ًا
ّ
�ستنظمها
للظه ��ور امل�ش ّرف يف البطول ��ة التي
العا�صم ��ة الأوزبكية ط�شقند للفرتة من � 1إىل
19حزيران املقبل.
و�أ�ض ��اف �:إلتح ��ق العب ��و املنتخ ��ب الأوملبي
بالوح ��دات التدريبي ��ة �ضم ��ن جت ُم ��ع بغ ��داد
من ��ذ يوم الأح ��د املا�ض ��ي ،يف ملع ��ب ال�شعب
ال ��دويل حت�ضري ًا للبطولة ،يف ّ
ظل غياب �ستة
العب�ي�ن حمرتفني مهمّني مل ت�سمح �أنديتهم يف

 بغداد  /املدى

بتوقيعه ،وه ��و يحر�ص على ذكر
عب ��ارة (ح�س ��ب ال�ضواب ��ط) يف
هام� ��ش الإج ��راء الر�سم ��ي عل ��ى
ت�سدي ��د نفق ��ات ع�ل�اج ريا�ضي �أو
دخوله يف مع�سكر �أو �أي مو�ضوع
يتع ّلق ب�ص ��رف �أموال �ضمن مهام
الأمانة املالية ،و�أمر كهذا مل ي�صدر
عن رئي�س اللجنة الأوملبية �شفوي ًا
�أو حتريري ًا لعالج م�صطفى كاظم
داغر".

التواج ��د معنا بحُ ك ��م ا�ستمرارية الدوري يف
بلدانهم.
ولف ��ت عبا� ��س �إىل �أن "ا�ستحق ��اق الأوملب ��ي
ه ��و واج ��ب وطن ��ي الب� � ّد م ��ن �سع ��ي اجلميع
لإجناح ��ه� ،سيم ��ا �أن املنتخ ��ب ميث ��ل الك ��رة
العراقي ��ة على م�ستوى القا ّرة و�سط جمموعة
م ��ن املنتخب ��ات القو ّي ��ة وامل�ستع� �دّة خلو�ض
التح� �دّي لفئة حتت  23عام� � ًا� ،شاكر ًا التعاون
ن�سقت مع املالك
الكبري من بقي ��ة الأندية التي ّ
الفن ��ي يف م�س�أل ��ة التماري ��ن اليومي ��ة وع ��دم
حتميل الالعبني جهود ًا �أكرث من طاقاتهم.
وخل�ص عبيد �إىل �أن "موعد و�صول الالعبني
املحرتفني يف �أوروب ��ا �سيكون بالتوايل بدء ًا
م ��ن �أم�س الثالث ��اء بغية ت�أهيلهم م ��ع �أقرانهم
املحليني للمواجهات الر�سمية".

كلمة صدق
 محمد حمدي

خليجي  25مل يُح�سم!
ا�ستطالع جماهريي �صحف ��ي �أجريناه بالتزامن مع زيارة وفد
فن ��ي خليج ��ي اىل الب�صرة لتف ّق ��د مالعبها ومن�ش�آته ��ا الفندقية
وال�سياحي ��ة ،و�شمل عيّنات متنوّ عة ب�ي�ن ريا�ضيني و�إعالميني
وجماه�ي�ر ريا�ضي ��ة ومتابعني ب�ش� ��أن ما ميك ��ن �أن يح�صل يف
ختام املط ��اف وانتهاء م�سل�س ��ل التفتي�ش والق ��رارات الطارئة
الت ��ي نتع ّر�ض له ��ا حول ت�ضييف الب�ص ��رة لبطولة خليجي 25
املرتقب ��ة نهاية العام احلايل وما ه ��ي ن�سبة احل�سم لإقامة هذه
البطولة على �أر�ضنا.
الإجاب ��ة حمل ��ت حال ��ة م ��ن التطاب ��ق يف ال ��ر�أي ب�ي�ن اجلميع،
و�إن كان ��ت بن�س ��ب متفاوته حول ع ��دم االك�ت�راث باالخبار �أو
االعالن ��ات التي ُتطل ��ق م�ستب�ش ��رة بح�سم املل ��ف �أو االنتظار،
يف الوق ��ت ال ��ذي يذه ��ب ب ��ه البع� ��ض اىل �أن اال�ستم ��رار يف
متابعة امللف ه ��و م�ضيعة للوقت ،و�إن البطولة �سينتهي �أمرها
�أ�س ��وة بالبطوالت ال�سابقة يف الوقت ب ��دل ال�ضائع ونقلها اىل
دول ��ة �أخ ��رى من ��ذ بطولة اليم ��ن خليج ��ي  ،20وم ��ا تبعها من
بط ��والت رمب ��ا ال تختل ��ف ع ��ن بطول ��ة خليج ��ي � 25سوى من
املل ��ل اجلماهريي ،واملطالب ��ة بعدم اال�ستمرار فيه ��ا �أو �أف�ضت
النتيج ��ة اىل غري ذلك بعد كل اجله ��ود امل�ضنية وفرق التفتي�ش
التي يتم ا�ستقبالها كا�ستقبال الأمراء.
ال �أعتق ��د �أن املل ��ف والت�صوّ رات اجلماهريي ��ة غائبة عن وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واحت ��اد الك ��رة وحتى احلكوم ��ة املحلية
يف الب�ص ��رة الت ��ي د�أب حمافظها �أ�سعد العي ��داين على ت�سخري
وقته وامكان ��ات الب�صرة �أمام اللج ��ان اخلليجية وا�صطحابها
لي�ل ً�ا ونه ��ار ًا ملختل ��ف االماكن الت ��ي يطالبون به ��ا �أو تلك التي
تتط ّل ��ع املحافظة لت�سويقها لهم زي ��ادة يف االطالع ،ولكن الذي
يح�ص ��ل هو الذهاب لآخر املط ��اف والرهان على حتقيق اجناز
با�ست�ضاف ��ة بطولة خليجي ��ة كان لها وقعها الكب�ي�ر �سابق ًا ،ومل
تع ��د بذات الأهمية الآن بعد �سيل البطوالت وتراكمها مبختلف
امل�سمّيات!
عل ��ى كل ح ��ال ،فهي م ��ن اجلان ��ب الآخ ��ر اال�س ��راع اىل حدود
بعي ��دة ب�إجن ��از عدد م ��ن امل�شاري ��ع الك�ب�رى يف الب�صرة حتت
ال�ضغ ��ط اخلارج ��ي املطالب باكمالها ،وهذه �أح ��د �أهم ح�سنات
زي ��ارة الوف ��د اخلليج ��ي اىل الب�ص ��رة و�إال ل ��كان الن�سي ��ان قد
غ ّل ��ف هذه املن�ش�آت و�أهمها ملعب املين ��اء الأوملبي الذي يو�شك
عل ��ى االكتمال ك�أحد ال�ص ��روح الريا�ضية املتم ّي ��زة جد ًا والتي
�س ُت�ضي ��ف للب�ص ��رة والع ��راق ر�صي ��د ًا هائ ًال من تكام ��ل البنى
التحتية املهمة اجلميلة اجلاهزة ال�ست�ضافة خمتلف البطوالت،
ف�ض�ل ً�ا عن اخلدمات الفندقية التي �ستع� � ّزز الب�صرة ور�صيدها
بتواج ��د فنادق امللني ��وم الكبري واملوفيمبي ��ك والفندق الهندي
وع ��دد م ��ن ال�ص ��روح ال�سان ��دة الأخ ��رى وال�ش ��وارع وتطوير
املطار الدويل ،ومن املمك ��ن �أن تن�سحب اجنازات الب�صرة اىل
حمافظ ��ات �أخرى نتم ّن ��ى �أن ت�شهد ذات اله ّم ��ة يف الإعالن عن
م�شاريع و�صروح خمتلفة فيها �أي�ض ًا.
ه ��ذه النق ��اط الت ��ي �أ�شرن ��ا اليه ��ا تنطوي عل ��ى �أهمي ��ة كبرية
بالت�أكيد ومعه ��ا �أي�ض ًا نحتاج احلزم واحلديث من موقع القوّ ة
والتغي�ي�ر احلا�صل يف العراق الي ��وم� ،إذ ال �أحّ د ينكر مطلق ًا �أن
بلدن ��ا اليوم ه ��و لي�س كما كان قب ��ل �أربع �سن ��وات �أو �أكرث من
ذلك ،وبالت ��ايل ف�إن التذرع بامللف الأمن ��ي وملف اخلدمات هو
م ��ن املا�ضي بالت�أكيد ،بل الأكرث م ��ن ذلك �أن ما تو ّفره احلكومة
املركزي ��ة للبطول ��ة وبح�س ��ب حديث رئي� ��س جمل� ��س الوزراء
ه ��و امكان ��ات هائل ��ة لتق ��دمي بطول ��ة متم ّي ��زة �ستك ��ون الأكرب
ّ
�سي�سخر كل �أدوات النجاح
جماهريي ًا وبامكانات العراق الذي
وه ��ي ر�سائل تطمني مهمة جد ًا �أعرب عنه ��ا ر�ؤ�ساء االحتادات
اخلليجية برمّتهم خالل االجتماع الأخري لهم على هام�ش قرعة
ك�أ�س العامل يف قطر.
�أخ�ي�ر ًا مل يعد هن ��اك ما ميك ��ن ا�ضافته ،ولكن ما بق ��ي ويدركه
اجلميع �أن احل�سم بفوز الب�صرة نهائي ًا لي�س من املمكن ت�أكيده
حت ��ى قب ��ل انط�ل�اق البطولة بيوم واح ��د ،وهو ما ع�ّب�رّ ت عنه
غالبي ��ة جماهرين ��ا واملتابعني و�أك�ث�ر املتفائل�ي�ن ب�إقامتها على
�أر�ضنا وبني جماهرينا.
والت�صورات
ال �أعتقد �أن الملف
ّ
الجماهيرية غائبة عن وزارة
ال�شباب والريا�ضة واتحاد الكرة
وحتى الحكومة المحلية في
الب�صرة التي د�أب محافظها �أ�سعد
العيداني على ت�سخير وقته
وامكانات الب�صرة �أمام اللجان
الخليجية

وط��ن��ي ال�����ص��االت يوا�صل ال��ت��دري��ب ا���س��ت��ع��داد ًا ل��غ��رب �آ�سيا
 بغداد  /املدى
يوا�صل منتخبنا الوطني لكرة
ال �� �ص��االت ،وح��دات��ه التدريبية
يف مع�سكره املُقام يف العا�صمة
ب� �غ ��داد ،وال� � ��ذي ي��دخ��ل �ضمن
م��رح �ل��ة حت �� �ض�يرات��ه الأول� � ّي���ة
لبطولة غ��رب �آ�سيا التي �ستقام
يف دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ف�ترة من
ال��راب��ع ولغاية ال��راب��ع ع�شر من
�شهر حزيران املقبل.
وق ��ال م���س��اع��د م ��درب منتخبنا
ال��وط�ن��ي ،ح�سني عبد ع�ل��ي� ،أن
مع�سكر ب�غ��داد ه��ذا ي�ع� ُّد الثاين
حيث �سيت ُّم فيه اختيار ت�شكيلة
امل �ن �ت �خ��ب � �ش �ب��ه ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،ثم
ال��دخ��ول يف مع�سكر ث��ال��ث يف
الب�صرة قبل امل�غ��ادرة �إىل دولة
ال�ك��وي��ت خل��و���ض غ �م��ار بطولة
غرب �آ�سيا.
و�أ�ضاف� :إن قائمة املنتخب ت�ض ّم
خم�سة وع�شرين العب ًا هُ م� :أحمد
دريد وزاهر مهدي وحممد �سامي
(ح��را���س م��رم��ى) وول �ي��د خالد
وحيدر جميد وطارق زياد و�سامل

في�صل وعلي موفق وعلي �شهاب
�أحمد وف��ادي ع�لاء وعلي حقي
وع�ب��ا���س ف��ال��ح وقي�صر منتظر
وحيدر كرمي وحممد رعد وزين
ال�ع��اب��دي��ن ع�ب��د ال� ��رزاق ومهند
عبد الهادي نعيم وحممد �صادق

وعلي حممد وكرم عبا�س فا�ضل
وح�سن علي دخيل وغيث ريا�ض
وم�صطفى �إح�سان وحامد عالء
وفهد ميثاق.
و�أ ّك��د ح�سني �:أن غاية املع�سكر
الوقوف على �إمكانيات الالعبني

الذين نرغب يف التع ّرف عليهم
ع ��ن ق� ��رب �� �س ��واء ال ��ذي ��ن ّ
مت��ت
دعوتهم حديث ًا �أو الذين م ّثلوا
املنتخب يف الت�صفيات الآ�سيوية
الأخرية.
وت��اب��ع �:أ� �ص �ب �ح��ت ل��دي�ن��ا رغبة

كمالك فني ،بقيادة املدرب ناظم
ال�شريعة ،ب��دع��وة الع�ب�ين جُ ��دد
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب م ��ن خ �ل�ال مت � ّي��زه��م
يف م �ب��اري��ات ال � ��دوري امل�م�ت��از
ل �ل �� �ص��االت ،م�ب�ي�ن� ًا �أن ال��دع��وة
�شملت  42العب ًا مت اختيار ١١
منهم انخرطوا يف التدريبات.
وا�شار ح�سني �إىل �:أن املع�سكر
احل��ايل القائم يف بغداد مُك ّر�س
لتقييم جميع الالعبني املدعوّ ين
ا ُ
جل��دد وزمالئهم الذين �شاركوا
يف الت�صفيات.
ونوّ ه �إىل �:أن الالعبني اخلم�سة
وال�ع���ش��ري��ن ال��ذي��ن وق��ع عليهم
االختيار �سيخ�ضعون لتدريبات
منتظمة من �أج��ل الو�صول بهم
�إىل �أع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات الفنية
وال�ب��دن�ي��ة امل�ن�ت�ظ��رة ا��س�ت�ع��داد ًا
للبطولة املرتقبة.
و�أك ��د امل ��درب امل�ساعد �:أن باب
املنتخب يبقى مفتوح ًا ملن يثبت
جدارته ولي�س حكر ًا على �أحد،
حيث �سيقوم املالك الفني بقيادة
امل��درب ب�إعطاء الفر�صة جلميع
ال�لاع �ب�ين ال��ذي��ن مت اخ�ت�ي��اره��م
ح��ال�ي� ًا و��س��اب�ق� ًا ،لغر�ض �إث�ب��ات

ج��دارت �ه��م يف ارت� � ��داء قمي�ص
املنتخب الوطني لل�صاالت.
و�أو� � �ض� ��ح �:إن امل �ل��اك ال �ف �ن��ي
�سيعطي ر�أيه النهائي بعد اختتام
ه��ذا املع�سكر ،الختيار الالعبني
الأب��رز من �أج��ل �ضمّهم ل�صفوف
الوطني ا�ستعداد ًا لبطولة غرب
�آ��س�ي��ا .وذك��ر ح�سني :م��ن خالل
االختبارات التي جرت لالعبني
الـّ ،42
مت اختيار  15العب ًا منهم
دون ��س��ن  23ع��ام�� ًا ،ل�ي�ك��ون��وا
راف ��د ًا للمنتخب ال��وط�ن��ي ال��ذي
تنتظره م�شاركة يف بطولة غرب
�آ�سيا وك�أ�س العرب والنهائيات
الآ� �س �ي��وي��ة ،ح�ي��ث دوّ ن م��درب
منتخبنا ،حممد ناظم ال�شريعة،
�أ�سماءهم يف مفكرته لال�ستفادة
منهم يف امل�ستقبل القريب ،مُثمّن ًا
ه ��ذه اخل �ط��وة ال �ت��ي ت���ص� ُّ�ب يف
م�صلحة املنتخب لت�شكيل جيل
يكون �أغلب العبيه من الأعمار
ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك لأن
املنهاج التدريبي املُعد من قبل
امل�لاك الفني يف�ضي �إىل �إع��داد
منتخب قوي ،يكون رقم ًا �صعب ًا
يف القارة ال�صفراء.
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االنغالق ال�سيا�سي في العراق� ،إلى �أين؟

قناطر

ل�سان الملح مرة اخرى
في الب�صرة

 طالب عبد العزيز
أن تكون مثقفا ً ال يعني أن تكتب الشعر والقصة
والروايةوتقرأاملزيدمنالكتب،وتفاخربسعةمكتبتك،
وتبحركفياللغةوالفلسفةوالعلومإمنايعنيأنتكون
وسطنارمايعانيمنهأهلكوقومك،وأنالحتابيهذا
وذاك من املسؤولني ،ويعني أيضا ً أن تواجه ذلك مبا
تؤتىمنالقولوالعملبذاتمنسجمةمعكلمايحدث.
أسوق هذه مقدمة ذلكألنَّأخبارأهلنافيجنوب
امللحي وجتاوزه حدود
البصرة تتحدث عن معاودة املد
ّ
قريةسيحان،قاطعامسافةأكثرمن 100كلم باجتاه
أبياخلصيب،صاعداشطالعرب،الذيتقلمناسيب
مياههبسبباالزمةاملائيةالعامة،التيتشهدهاالبالد،
ومعجملةالتطميناتالتييسمعونهامناحلكومةعبر
االطالقاتاملائية،إالأنَّالعاملنيفيمحطاتاالسالةفي
منطقةالقصور(عويسيان)والبراضعيةوغيرها،والتي
مازالتتعتمدعلىماءشطالعربفيعملهاسيعانون
من ذلك ،إذا لم تبادر احلكومة احمللية بإيصال ماء نهر
البدعة لها.
ومع أنَّ سكان مركز املدينة (العشار ومايجاورها)
يأملونوصولماءالبدعةالىمحطةالبراضعية،التي
تغذيبيوتهمفيبحرالشهرأوالشهرين،إالأنَّسكان
قرى أخرى مثل كوت ثويني والباهدرية وفجة العرب
وعب��د الليان ومحولة الزهير واب��ي اجلوزي وكوت
الضاحي وكوت الشافي وعويسيان وفريج الصخر
وغيرها،ستظلمحرومةمنكلاملشاريعاملائيةالتي
عملتفياملدينة،بسببوقوعهابنياحملطتني(احمليلة
فياجلنوبوالبراضعيةفيالشمال)فالهملهذهوال
لتلك،وهمبكثافةسكانيةكبيرة،اثرحتويلالبساتني
الزراعية الى مساكن.
ويقر سكان املدينة باجلهوداحلقيقيةالتيتبذلها
حكومةالبصرةفيمشاريعخدميةكثيرة،والتيباتت
مشهدا ًيشارلهفيعديدمنضواحياملدينة،والتيليس
آخرها توسعة وتبليط وإضاءة شارع ابي اخلصيب
–البصرةإالأنَّقضيةاملاءتظلهياالهمعندهمفي
استخداماتالبيوتوماتبقىمنبساتينهم.لك ّنسكان
القرىالتياشرنالهااليجدونسببا ًبعدمربطبيوتهم
مباء مشروع احمليلة والذي ال تبعد عن قراهم بأكثر من
10كلم ،املشروعالذيقالاحملافظفيكلمةافتتاحهبانَّ
الطاقةاإلنتاجيةلهتصلإلىأكثرمن 3آالف م 3في
الساعة،وأنهاالحدثفيالعراق،ويهدفإلىحصول
جميع أهالي القضاء على مياه صاحلة للشرب.
وقد جاء في كلمة معاون مدير املاءوبقيةاملهندسني
العاملنيعلىأنَّاملشروعهذايغطيحاجةسكانالقضاء
بالكامل،منقريةعويسيانالىقريةابيفلوسعند
نقطةمصنعاالسمدة،إالأنَّسكانالقرىهذهظلوا
يعتمدونعلىضخمحطاتالتحليةالنهريةمنشط
العرب أو أفرعه ،وهي مياه غير صاحلة بالتمام لذا
يقترحونأنتعمدإدارةاملشروعالعتمادمبدأاملراشنة،
وهو ايصال ماء املشروع مرة أو مرتني في االسبوع
لبيوتهم كحل وقتي لنزع معاناتهم.

ي�شير االن�سداد ال�سيا�سي بعد انتخابات  2021في
العراق الى ف�شل مزدوج لأطراف الأقلية الحاكمة
في احتواء تداعيات احتجاجات ت�شرين ال�شعبية
في  .2019فمن جهة ف�شل التيار ال�صدري الذي
يقود «التحالف الثالثي» في تحقيق �أي تغيير في
نهج المحا�ص�صة الطائفية للنظام ال�سيا�سي ولو
ب�صورة �شكلية تحت عنوان الأغلبية الوطنية
لإر�ضاء جمهوره الذي تعاطف مع �شعارات ثورة
ت�شرين؛ ومن جهة �أخرى ف�شلت القوى ال�شيعية
التقليدية التي تقود»الإطار التن�سيقي» وحلفاءه
في الإبقاء على هذا النهج والذي كان �إلغا�ؤه من
�أهم مطالب ثورة ت�شرين .وهذا كله ّ
يدل على عدم
قدرة النظام الطائفي الذي ت�أ�س�س منذ 2003
على تجاوز ا�ستحقاقات ثورة ت�شرين التي كان
�إنجازها الأكبر هوالإعالن عن احت�ضار �شرعية هذا
النظام وتحقيق �صحوة نحو التغيير ال�سيا�سي على
الأقل في وعي ال�شباب والطبقة المت�ضررة والذين
ي�ؤلفون الغالبية المطلقة في المجتمع العراقي.

فماهياذناحتماالتالتغييرفيظلتفاقم
األزمات في الواقع العراقي املتصاحبة مع
التجاهل التام ملطالب ثورة تشرين بتغيير
النظامالسياسيالذيتتقاسمفيهأقليةحاكمة
مؤسساتالدولةووارداتهابدعوىاحتكارها
لتمثيلطوائفها؟وكيفميكنللقوىالوطنية
انتوظفهذااالنسدادالسياسيلتحقيق
التغيير املنشود؟
التغيير التدريجي عبر م�أ�س�سة حركة
االحتجاج :فر�صة �ضائعة

لقدجنحتاحتجاجاتتشرينفيفترتها
األولىفيحتشيدالدعماجلماهيريواالسناد
اجملتمعيملشروعهافيتغييرالطبقةاحلاكمة
ونظامهاالسياسيحتتشعاري«نازلاخذ
حقي»و»نريدوطن»،منأجلحتقيقأهداف
عامةتسعىالىحتسنياألوضاعاملعيشية،
ودعمسيادةالدولة،وتعزيزالهويةالوطنية.
إال أن هذا املشروع كان ال يزال في حالته
اجلنينيةبدونمنظومةسياسيةأوبرنامج
واضح لتحقيق هذه األهداف.
عندها،يكونمسارمأسسةحركةاالحتجاج
واستيعابها في عملية سياسية جديدة
تتضمنحالةمنالتسويةمعالنظامالقدمي
هواألمنوذجاألمثللنجاحعمليةالتغييرمع
احلد األدنى من الفوضى وعدم االستقرار.
لكنلكييتحققهذاالسيناريو،البدجلزء
مهممنالطبقةاحلاكمةالقدميةأنيتقبل
قواعدالعمليةالسياسيةاجلديدةويلتزمبها
منجهة،وكذلكالبدمنوجودأحزابقدمية
قويةميكنأنتلعبدوراملعارضةإلستقطاب
جزء مهم من احلركة االحتجاجية .وبذلك
ميكنأنتتحولالسلطةتدريجيا ًإلىنظام
سياسيجديدبرؤيةأقربالىمطالباحلركة
االحتجاجيةبدوناجتثاثالطبقةاحلاكمة
القدمية ،كما حدث في كوريا اجلنوبية عند
إعادةالعملباالنتخاباتالنزيهةعقبحركات
االحتجاج الشبابية فيها في  ،1987ما أدى
الىحتولالنظامالسياسيمنالديكتاتوري
العسكري الى النيابي الدستوري.
إالأنهذاالسيناريولميتحققفياحلالة
العراقيةبعداحتجاجاتثورةتشرينبسبب

تشبثاألقليةاحلاكمةبالسلطةمنجهة
عبر قمع حركة االحتجاج وااللتفاف حول
أيةفرصةحقيقيةللتغيير،ومنجهةثانية
بسبب عدم جدية التيار الصدري – كقوة
سياسية من النظام القدمي ميكن أن تلعب
دور املعارضة –في متثيل مطالب احلركة
االحتجاجيةفيالتغييرالسياسي.فبدال ًمن
بناءالثقةبنياحلركةاالحتجاجيةوالسلطة
حتضرالنتخابات
للتهيئةنحوفترةانتقالية ّ
نزيهةوعادلةميكنأنتكسراحتكاراألقلية
احلاكمة للسلطة ،مت ّاستهداف احملتجني
بالعنفاملفرطوتصفيةقادةاحلراكالشعبي،
وكذلكمت ّشقالصفوفعبراستمالةالبعض
واغرائهم باملناصب والوعود ،بينما عمل
املندسون على إثارة الفوضى في احلركة
االحتجاجيةوتشويهسمعةاملتظاهرين.
وفي الوقت نفسه ضرب التيار الصدري
املتظاهرين من الداخل وحاول االستئثار
بتمثيل احلركة االحتجاجية ما أدى الى
انعدام الثقة بني الطرفني وتعذر التعاون
السياسيبينهما،علىاألقلفياملستقبل
املنظور.
كل هذا أدّى الى فش��ل انتخابات2021
النيابية “املبكرة” ف��ي إحداث أي تغيير
مهمسواءفيالتمثيلاملُعتبرلقوىجديدة
متثل احلركة االحتجاجية أو قريبة منها
فيالبرملان،أوفيآلياتومنهجيةالعملية
السياسية .وبهذا مت تضييع فرصة كانت
سانحةلتحقيقالتغييرالتدريجيللنظام
السياس��ي العراقي امل��أزوم باجتاه حل
املعضالتاملتجذرةفيه،ماأدىالىانسداد
أي افق للتغيير السياسي على الرغم من
تفاقم األزمات في الواقع العراقي وإقرار
جميعالفرقاءبعبثيةاالستمراربهذاالنظام
السياسي.
التغيير ال�شامل وفق برنامج لم�شروع
وطني :فر�صة �أخيرة

أما اليوم ،فاالنسداد احلالي في املشهد
السياسيالعراقياليدلفقطعلىفشل
أحزاب السلطة في إدارة احلكم في البالد
وفي معاجلة االزمات املتفاقمة فيه ،بل
هومؤشرعلىعجزالنظامالسياسيفي
االستجابةللمطالباجلماهيريةالتيتزداد
حدة وبوتيرة انفجارية أشد .لقد انغلق
هذاالنظامعلىنفسهولميعدقادرا ًعلى
اجراء التعديالت الالزمة لفك هذا االنغالق
ومواكبة التغييرات اجملتمعية ،إذ أضحت
مأسسةحركةاالحتجاجواستيعابهاعبر
التغييرالسياسيالتدريجيفرصةمنتهية
الصالحية.
فيمثلهكذاانغالقسياسيتصبحجتربة
اجملتمعالعراقيفياألربعيناتواخلمسينات
منالقرناملاضيوالتيأفضتالىتأسيس
النظام اجلمهوري عبر ثورة  14متوز 1958
األمنوذج الذي ميكن أن يقدم املقاربة األكثر
مالئم��ة ،خاصة عند اعتبار التناظر بني
االنغالقفيالنظامالسياسيامللكيعلى
نفسه قبل الثورة والوضع احلالي ،وعجزه
عن تلبية مطالب أغلبية اجملتمع العراقي
حينها في التغيير السياسي.
ومن دون اخلوض في اجلدل واللغط الذي
غالبا ً ما يصاحب عملية تقييم ما أجنزته
ثورة14متوز ،ميكننا أن نستلهم من هذه
التجربةأبعادا ًإيجابيةمهمةبوصفهاعملية
تغييرسياسيجذريعبرإرادةعراقيةوفق

 فرا�س ناجي
برنامجملشروعوطنيأسستلهنخبةثقافية
عراقيةوتبنتهقوىسياسيةمتباينةوبدعم
جماهيريوشعبيكبير.فقدشكلالبرنامج
الوطن��ي لثورة  14متوز  -الذي متحور
حول سياس��ات احلياد اإليجابي للتحرر
الوطني،واإلصالحالزراعيالنهاءاالقطاع،
والش��راكة في الوطن للتآخي بني عرب
وكرد العراق– نوعا ً من الهيمنة الثقافية،
أوال ً على اجملتمع املدني العراقي وأحزاب
املعارضةفيالعهدامللكياملتأخر،ومنثم
علىاألنظمةاجلمهوريةاملتعاقبةبعدذلك–
حتىسنة -1979رغم اختالفاتهاالسياسية
واأليديولوجية.
إن حتقيق برنامج وطني مهيمن ثقافيا ً
عل��ى اجملال العام ميك��ن أن ميثل نوع من
الضمانةضداختطافاحلكاماملستبدين
لعملية التغيير الشامل أو الفوضى التي
غالبا ًماتصاحبها،لكنهكذاتغييرلهشروطه
ومخاطره أيضاً .فاملشروع الوطني ينبغي
أن يقدم حل��وال ً ومعاجل��ا ٍت متس جوهر
األزمةالسياسيةفيالعراق،وميثلالبديل
الواقعيلنظاماحملاصصةالطائفيةالذي
أدى الى االنغالق السياسي احلالي .كما إن
هذااملشروعيجبأنيكونالعمودالفقري
جلبهة وطنية سياسية عريضة مدعومة
من حركة االحتجاج التشرينية مبا ميكن
أنيشكلالضغطالشعبياملطلوبللتغلب
على نفوذ وسلطة األقلية احلاكمة نحو
إجنازعمليةالتغييرالسياسي.كذلكفإن
تفاقم حالة االنغالق السياسي بدون آفاق
واضحةللتغييرميكنأنيزيدمناحتماالت
الذهاب إلى اجملهول وإعادة انتاج األنظمة
االستبداديةذاتالشرعيةالقاصرةمعما
يصاحبذلكمنحلقةمفرغةمنالعنف
والفوضى والتدمير.
فر�ص التحالفات ال�سيا�سية على �أ�سا�س
الم�شروع الوطني

حالياً ،ال يبدو أن هناك فرص جناح فعلية
حملاوالت بناء حتالفات سياس��ية وطنية
عابرةللطوائفتتمكنمنفكعقدةاالنغالق
السياسي؛فتحالفاتأطرافالطبقةاحلاكمة
نحو«األغلبيةالسياسية»الحتظىإطالقا ً
بثق��ة جمهور ثورة تش��رين ،حتى لو مت
تطعيمهابجهاتميكنأنمتثلقوىالتغيير
السياسيةالناشئةأوالقدميةبسببالتجربة
املريرة التي مرت بها احلركة االحتجاجية
على أيدي أطراف األقلية احلاكمة.
أما املمارس��ات احلالية ألط��راف ثورة
تشرينوالداعمنيلهافهيمشتتةواليبدو
أنها تستوعب مقتضيات املرحلة التي
تتضمنتشكيلحتالفاتسياسيةواسعة

تتمحورحولمشروعوطنيموحدميكنأن
يحظىبدعمجماهيرثورةتشرينوإسناد
بقيةاجملتمعالعراقيالطامحالىالتغيير
السياسي .فالتحالف بني حركة امتداد
وحراك اجليل اجلديد يقتصر على العمل
الرقابي كمعارضة نيابية ،بينما اخلطاب
السياسيللتيارالدميقراطيبقيادةاحلزب
الش��يوعي العراقي يدعم أي حتول نحو
األغلبيةالسياسيةباعتبارهيقدمالبديل
لنهجالتوافقيةواحملاصصة،وكلهذايتجه
نحوالتغييرالتدريجيللنظامالسياسي
الذي فاتت فرصته.أما القوى التشرينية
خ��ارج البرملان فهي إم��ا التزال في طور
البناءاملؤسساتيوالتحضيرلالستحقاقات
االنتخابيةالقادمةمثلحزبالبيتالوطني،
أوتركزعلىتوسيعالعملاالحتجاجيمثل
الناشطضرغامماجدأومثلآخرونيسعون
إلىمحاسبةقتلةاملتظاهرينوتطبيققانون
األحزاب على أطراف األقلية احلاكمة.
على الرغم من ذلك ،فان فرصة العمل
علىبناءالهيمنةالثقافيةملشروعالتغيير
السياسي الشامل ال تزال متوفرة ،لكنها
تقتضيوجوددورطليعييستثمرالعالقات
والتواص��ل واجلس��ور ب�ين أط��راف ثورة
تشرينوالداعمنيلهالتحفيزالشروعفي
تنضيج املشروع الوطني املشترك الذي
ميكنأنيشكلاألساسللتحالفاتالسياسية
املطلوبة وحتشيد اجلماهير الداعمة لهذا
املشروع.وهذا بالتالي يتطلب جهة ذات
مصداقيةومتتلكالنضجالسياسيوالثقافي
للتفاعلاإليجابيمعقوىالتغييرالسياسية
من أجل تطوير برنامج املشروع الوطني
وترويجه للجموع املساندة.
وعلىالرغممنأنالعديدمنأطرافثورة
تشرينوالقوىاملعارضةللنظاملديهابرامج
للتغييرالسياسي،إالأنهذهالبرامجإماذات
عناوينعامةالتشكلرؤيةسياسيةواضحة،
أوغيرجوهريةتعالججوانبمحدودةفقط
مناملعضالتالراهنة،أوشديدةالتفصيل
بحيثتضيعفيهاالرؤيةالسياسيةالبديلة
للنظام السياسي احلالي .إن ما نحتاجه
اليوملدعمعمليةالشروعفيالتغييرهو
تلخصستراتيجيات
رؤيةسياسيةواضحة ّ
احللول اجلوهرية لألزمة العميقة التي مير
معينة
فيهاالعراق،لكنفينفسالوقتتكون ّ
ميكناستيعابهابسهولةوبديهيةبحيث
يسهل توصيلها وترويجها بني اجلماهير
الساندة.
إنمفهوماألمةالعراقيةالسياسيةالواحدة
املنتشر حاليا ً بني قوى سياسية منبثقة
من ثورة تش��رين وناش��طني في احلركة
االحتجاجية،ميكنأنميثلالرؤيةالسياسية

البديلةلنظاماحملاصصةاملكوناتية،والتي
تشكلاألساسلبرنامجاملشروعالوطني
للتغييرالسياسي.فالدولةالسياديةمعحقوق
وواجباتاملواطنةالقانونيةاملشتركةهيمن
أهمركائزاألمةالعراقيةمبفهومهااحلديث،
بينما ميثل االنتماء الوطني اجلامع املادة
الرابطة بني أعضاء األمة .وهذا بدوره يوفر
األساسألولوياتالبرنامجالوطنيللتغيير
عبر صيانة الس��يادة الداخلية واحتكار
استخدامالعنفمنقبلالدولةوالذييتطلب
إعادةهيكلةالقواتاألمنيةكافةلضبط
السالحوتطبيقالقواننيوالتعاملبشدةمع
أيحتديلسلطةالدولة،باإلضافةالىإعالن
حياديةالعراقعبرتوقيعاتفاقاتملزمةمع
تركيا وايران والواليات املتحدة ملنع اختراق
السيادة العراقية .كذلك يضمن تطبيق
النظامالالمركزيللمحافظاتوالفيدرالي
معإقليمكردستانعلىأسسسليمةاحلقوق
والواجبات املش��تركة جلميع املواطنني
خاصةمعتأمنيالغلبةللحكومةاالحتادية
فيمايتعلقباحلفاظعلىاملصالحالوطنية
وتطبيقالقواننياالحتاديةفيمختلفانحاء
البالد،بينمايدعمتعديلُ النظامالبرملاني
احلالي الى نظام شبه رئاس يعبر تعزيز
صالحيات رئيس الدولة وانتخابه مباشرة
منالشعبالبع َدالوطنيللسلطةالتنفيذية
ويعمل على جتاوز احملاصصة املكوناتية.
هذه مناذج من حلول ومعاجلات نوعية
متس جوهر األزمة السياسية في العراق،
لكنها مع ذلك غير مستفيضة أو صعبة
االستيعاب،بلمتثلحلوال ًبديهيةمرتبطة
مبفهوماألمةالعراقيةالسياسيةالواحدة
والذي ميكن أن تتقبله اجلماهير وتتفاعل
معهبإيجابيةكاطارجامعألولوياتبرنامج
املشروع الوطني وكبديل منطقي لنظام
احملاصصة املكوناتي��ة.إن هكذا برنامج
وطنيميكنأنيتطورالىثقافةمهيمنةعلى
اجملال العام في اجملتمع العراقي مبختلف
مناطقهوفئاته،ألنهيقدماملعاجلاتألزمات
يعاني منها مختلف العراقيني ويؤدي الى
تقويةمؤسساتالدولةوتشجيعاالستثمار
وحتسني االقتصاد واخلدمات الذي يخدم
مجملالعراقينيسواءفيإقليمكردستانأو
في االنبار أو في البصرة ،إذ أن اجلميع اآلن
يبحثون عن االستقرار اجملتمعي والعدالة
االجتماعيةوليسحمايةهوياتهمالقومية
او الطائفية.
فيالنهايةالبدمنالتشديدعلىأنفرصة
التغيير التدريجي للنظام السياسي عبر
التحالف مع أطراف األقلية احلاكمة قد
انقضت ،وإن الفرصة املتاحة اآلن – وقد
تكونمنآخرالفرص–هيللتغييرالشامل
وفق برنامج وطني ميثل هيمنة ثقافية في
اجمل��ال العام .إن اخلط��وة األولى في هذا
املسارهوطرحوتطويررؤيةسياسيةترتبط
مبفهوماألمةالعراقيةالسياسيةالواحدة
وتتمحورحولحتصنيالسيادتنيالداخلية
واخلارجيةللدولةوالتطبيقالصائبللنظام
الفيدرالي ولإلدارة الالمركزية مع تعزيز
السلطةالتنفيذيةللدولةالعابرةللمحاصصة
املكوناتيةمنخاللالنظامالشبهرئاسي.وإذا
أردناللتغييرالسياسيالشاملأنينجح،
فينبغيأنتتبنىهذهالرؤيةجبهةسياسية
وطنيةعريضةتعملعلىنشرهافيوجدان
غالبية اجملتمع العراقي من إجل إجناز هذا
التغيير.

نقد العقل الديني في التنوع اال�سالمي
اوال :المعتزلة

()1
تحديد مفاهيم

يقصد بالعقل الديني هنا األفكار
واملعتق��دات والتص��ورات وكل ما
يش��غل الفرد في مج��االت احلياة
املتنوعة..السياسية واالجتماعية
والنفسية،ويقصدبالتنوعاألسالمي..
املذاهبوالفرقاملتعددةالتينشأتفي
الدين االسالمي عبر تاريخه،ويقصد
بالنقد هنا تبيان قضايا االختالف بني
مكوناتهذاالتنوعاالسالميومواقفها
من احلداثة والفكر املعاصر.
وال يعنين��ا هنا ما كتب عن نقد
العقلالدينيلفالسفةومفكرينكبار،
من ابن رشد،ابن خلدون..الى محمد
آركون و محمد عابد اجلابري ،و كثير
غيرهموصفواالعقلالدينياالسالمي
بالدوغماتية واجلمود من يوم ظهور
النبيمحمد،فمايدفعناالىكتابةهذه
السلسلةهواناملرحلةالفكريةالتي
نعيشهااالن،يتولىفيهااحلكمعقل
دوغماتيجامدفكرياومنغلقذهنياعلى
معتقداتوقيمخاصةبه،ونظرةالى
االمور اجلدلية على انها ابيض واسود
فقط،وظهوراكثرمنرجلدينيحترف
خطراجملازفةبالعقيدةالدينيةويحتمي
بها ويسرق ويقتل وينهب اللقمة من
افواهالفقراءثمينامعلىوسادةمريحة
ويحلم باجلنة!

سنبدأ باملعتزلة بوصفهم من اوائل
الذين (مت��ردّوا) على م��ا يع ّده كبار
علماء املسلمني خروجا على الدين
االسالمي،او كفرا او زندقة.
ظهر املعتزلة في أواخر العصر
األموي(بدايةالقرنالثانيالهجري)في
البصرة،وتعدمناوائلالفرقاالسالمية
التي تأثرت بالفلس��فة االغريقية
وادخلتها االسالم كفلسفة جديدة
اسهمتفيتطويرالفكراالسالميدينيا
وسياسياواجتماعيا،السيمافيالعصر
العباسي .ومن اجلديد الذي امتازتبه
انهاغلّبت(العقلعلىالنقل)ومارست
نقدالفكروالعقائدالتيتعتمدالتقديس
والتسليم مبا يع ّد تراثا مستخدمة
املنطق في نقد قضايا دينية وحياتية
يومية ،وانفردت في نقد العامة من
الناسبلواحتقارهالهم..وكانمنبني
ابرزفالسفةهذهالفرقةالكالمية(ثمامة
بناالشرس)الذيحظيمبكانةكبيرة
عند اخلليفة املأمون .ويروى عنه قوله
للمأمون:وماالعامة؟واهلللووجهت
انسانا على عاتقه سواد ومعه عصا
لساقاليكعشرةآالفمنهاوقدسواها
اهللباالنعامفقال(:أمحتسباناكثرهم
يسمعوناويعقلون،انهماالكاالنعام
بل اظلّ سبيال).
ومامييزهاايضاانهااعتمدتخمسة
اصول او عقائد هي:التوحيد ،العدل،
الوعد والوعيد ،املنزلة بني املنزلتني،
واالمر باملعروف والنهي عن املنكر..
واش��ترطوا على من يريد ان يكون
(معتزال)ان يؤمن بها،وانه ال يستحق

اسماالعتزالحتىيجمعالقولبهذه
األصول اخلمسة،على حد تعبير ابو
احلسني اخلياط احد كبار أئمتهم.
ويعني التوحيد عندهم ،نفي كل
الصفاتعناهللمثلالسمعوالبصر
بهدفتنزيهه..ومنهاتوصلواالىفكرة
خلقالقرآن.ويقوم(العدل)عندهمعل
فكرةالعقلوقياساحكاماهللعلىما
يرضيالعقلواملنطق،ولهذافهمنفوا
انيكوناهللهوالذيخلقافعالعباده
السيئةومحاسباعليهابآنواحد،فال
ميكن ان يخلق اهلل لعباده اال الصالح
 د.قا�سم ح�سين �صالح
واخلير..وبهذا يكون املعتزلة اول من
خالف عقيدة القدر ونفوها.
وتقوم فكرة (املنزلة بني املنزلتني)
على وجود منزلة ما بني الكفر واالميان
يقع فيها الفاسق،فان تاب ورجع فقد
أمنعلىنفسهوانماتعلىكفرهفهو
خالدفيعذابجهنم،فيمايقصدبالوعد هذهالواقعة،وليستمنواقعةتنازل له حلقة في مسجد البصرة يرتادها
والوعيدهوانيحكماهللبالعدلاملطلق احلسنبنعليعناخلالفةملعاويةكما رواد العلم في زمانه.ونشير الى ان
في االخرة،فمن اطاع اهلل في حياته تذكر رواية أخرى،مع ان كال الروايتني البصرةكانتيومهااحلاضرةالثقافية
جزاؤه الثواب ومن ارتكب املعاصي ال تتفقانعلىاناملعتزلةاختلفوامعاهل للدولةالعربيةيتخرجفيهاطالبالفقه
يعفوعنه.وخامساصولهمهواألمر السنّةواجلماعةفيمسائلتخصالعقل والنظرفيالعقائدوعلوماللغةواالدب
باملعروفوالنهيعناملنكر،ويقصدبها فيالعقيدةاالسالميةكرؤيةاهللوقصة والشعر .وكان واصل بن عطاء ،األلثغ
فكرةاملوقفمناحلاكماجلائر..الفاسق خلقالقرآن.ولهذاوصفهمكثيرونبانهم الذي ال يحس��ن نطق ح��رف الراء..
هليجبالقيامعليهاوالسكوتعنه ظلواوانحرفواعنالعقيدةالصحيحة ويستبدل الكلمات التي فيها (راء)
التيجاءبهاالنبيمحمدوانهاخالفت بأخرى خالية منه تؤدي نفس املعنى!
واخلضوع له.
ويأتي اسم املعتزلة بعد اخلالف فيتأويلهاافعالاهللوابتدعتكالما منبنيمنيحضرونمجلسهيتذاكرون
ال��ذي جرى بني واص��ل بن عطاء(ت باطال في كالم اهلل..و(األخطر) انها في املسائل العلمية من اصول الدين
131هج) وشيخه احلسن البصري(ت تعتمد املنطق وتقدمه على الوحي .وفروعه،فكان واصل من اآلخذين عن
ويذكر معروف الرصافي في كتابه احلسن البصري .وملا اثبت ابن عطاء
 110هج) فاعتزل شيخه وأنشأ
لنفسهمدرسةومذهباخاصابه،فقال (الش��خصية احملمدية) بأن احلسن (املنزلة بني املنزلتني) أمره احلس��ن
احلس��ن البصري (اعتزلن��ا واصل) .البصري(الذي ال يرت��اح له!) وصف باعتزال مجلسه،فاعتزل هو وبعض
ما يعني أن نشأة املعتزلة حدثت من بالفصاحة وبالعل��م والتقوى،وان اصحابهوألفواحلقةأخرىفيناحية

مننواحياملسجد،فاطلقالناسعليهم
اسم املعتزلة(صفحة .)749
ومع أن الرصافي يصف حادثة
األعتزالبأنهاتع ّدأولانشقاقمذهبي
حدثت في الوحدة األسالمية ،فاننا
نرى ان هذا ه��و اول تفعيل للعقل
االسالمي في حرية التفكير وأول حتد
فيتناول(املمنوع)ملايع ّدمقدساوجعله
مسموحافياخضاعهللمنطق.ويحسب
لهمانهممتكنوامنالتأثيرفيالسلطة
ونظام احلكم يوم استطاعوا جعل
اخلليفةاملأمونيؤمنبافكارهم،السيما
القولبخلقالقرآنالذيينافيالفكر
السائد بان القرآن قدمي غير مخلوق..
بلانهمدفعوااملأمونعام 218هجرية
الى ان يجمع القضاة وميتحنهم في
قضية خلق القرآن في واقعة فكرية
سميت (احملنة) وصفها الدكتور علي
الوردي في كتابه (منطق ابن خلدون)
بأنها كانت حدث��ا مهما في تاريخ
االسالمالفكرياستمرتاربعةعشر
عامالقيفيهااملعارضونلفكرةخلق
القرآنشتىانواعاالضطهادوالبلوى
(صفحة.)219
وكان االمام احمد بن حنبل من اشد
املعارضنيلفكرةاملعتزلة،مبرراذلكبأنه
ال يصح ان تصل فكرة خلق القرآن الى
العامةألنهاستؤديالىعدمالتقديس
وضعفاألميان،فيماردّاملعتزلةبالقول
ان عقيدة العامة قد فسدت بتأثير
األس��اطير واخلراف��ات الت��ي راجت
بينهم،والميكناصالحهااالعنطريق
تعويدهمعلىالنظرالعقليفيأمورهم
الدينية.

وما يعجبك في هذين الرأين
املتضادين،ان كليهما صحيح! برغم
أن أحدهما ثابت وآخر متحول.وكان
يفترضتعميقهذهاملمارسةالفكرية
،لكنهانتهتلألسف
ا
فينقدالعقلالديني
بخالفةاملتوكل(اغتيلفي247هج)،اذ
يقول املسعودي(:ملا افضت اخلالفة
للمتوكلأمربتركالنظرواملباحثةفي
اجلدال،وامرالناسبالتسليموالتقليد)
(ص  )199وص��اروا يضطه��دون
ويطاردوناملعتزلةمتهمينهمبالزندقة.
ومنهاظهرالقولاملشهور(منمتنطق
فقد تزندق).
واحلقيقةالتييغفلهاكثيرون،انه
حيثماشاعتفكرة(نقدالدينحتديدا)
قابلةللحوارواجلدل،وتعرضفالسفتها
الى األضطهاد فانه،يظهر مفكرون
وفالسفة،يحيونها او يطورونها او
يدينونها،وقدظهرفيحينهفالسفةكبار
منبينهمالكنديوالفارابيوابنسينا
وابنمسكوية،فيماظهرحديثامفكرون
تأثروابفكراملعتزلةالىهذااحلداوذاك
مثلجمالالديناألفغانيومحمدعبده
وعبدالرحمنالكواكبي.وألننانعيش
اآلن مرحلة فكرية مشابهة فان اثارة
مثلهكذاقضايافكريةجدليةتؤدي
الىظهورفالسفةومفكرينومثقفني
جدد يشيعون نقد العقل الديني مبا
يجعلالعقلاجلمعيالعربييتحررمن
التسليممبعتقداتدونانيعملعقله
فيها،ومتكّنهأنينتقيمنهامايتالءم
وافكار ومعتقدات العصر األيجابية
التي حتترم كرامة االنس��ان وجتعل
لوجوده واآلخرين ..معنى.
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�صفحات من �شبابه
فو�ضى البدايات ..كارلو روفيللي ي�ستذكر
ٍ
ترجمة وتقدمي :لطفية الدليمي

كارلو روفيللي  ،Carlo Rovelliبروف�سور
الفيزياء النظرية و�أحد الم�ساهمين في
تطوير نظرية الجاذبية الكمية الحلقية،
هو �أحد العلماء الطليعيين (ال�شعبيين) في
ُعر ُ
ف عن روفيللي �أنه م�ؤلف عدد
عالمنا .ي َ
من الكتب التي القت �شعبية كبيرة ومقروئية
عالمية جعلتها تت�صدّ ُر قوائم الكتب االكثر
رجمت
مبيع ًا على م�ستوى العالم ،كما ُت ِ
لمختلف لغات العالم (العربية واحدة
يحا�ضر روفيللي �أ�ستاذاً في الجامعة،
منها).
ُ
ويح�ضر
ويكتب في فل�سفة العلم وت�أريخه،
ُ
ويكتب
الم�ؤتمرات في �شتى مناطق كوكبنا،
ُ
مقاالت في �صحف رئي�سية في العالم .الغريب
�أنّ ت�أريخ روفيللي ال�شخ�صي عندما كان �شاب ًا
اليوحي ب�أنه �سيكون بعد ب�ضعة عقود ذلك
اال�ستاذ المميز في الفيزياء النظرية ؛ فقد
كان في مطلع �شبابه من م�شعلي الثورات
ال�شبابية التي قادها الهيبيون في �أوروبا
و�أميركا في �أواخر �ستينيات القرن الما�ضي،
ثم ح�صلت له تجربة (�أقرب للتجربة
ّ
الفكرية العميقة) �إلتقى فيها بالفيزياء �أثناء
درا�سته الجامعية ووقع في ع�شقها الطاغي،
ومنذ ذلك الحين اعتزم �أن يجعلها �شغله
ال�شاغل طيلة حياته ،وقد �أفا�ض في بع�ض
كتبه ومقاالته المن�شورة في الحديث عن
هذه التجربة المثيرة.

روفيلل ��ي لي� ��س باال�س ��م الغري ��ب يف
�أو�س ��اطنا الثقافي ��ة والعلمي ��ة العربي ��ة ؛
رج ��م عدد م ��ن كتب ��ه املن�ش ��ورة �إىل
فق ��د ُت ِ
العربي ��ة ب ��دء ًا م ��ن كتاب ��ه الأول (�س ��بعة
درو� ��س موج ��زة يف الفيزي ��اء Seven
 ،)Brief Lessons in Physicsثم تتالت
الرتجمات الالحقة �إىل العربية:
 نظام الزمن The Order of Time الواق ��ع لي� ��س كم ��ا يب ��دو :رحل ��ة �إىلاجلاذبي ��ة الكمي ��ة Reality is Not as it
seems: A Journey to Quantum
 Gravityوهو كاتب مقروء لأ�س ��باب عدّة
منها :لغت ��ه ال�ش ��اعرية اجلميلة املن�س ��ابة
بتناغم ور ّقة ،ومت ّر�سه الفل�سفي ،ومقدرته
الوا�ضحة يف تقدمي �سياق مفاهيمي لأعقد
الأف ��كار الفيزيائي ��ة ،وه ��ذه كله ��ا عنا�صر
جعلت من قراءة كتبه نزهة مثرية يف غابة
العلم (والفيزياء بخا�صة).
�أما روفيللي الفيل�سوف فيكفي �أن �أذكر
�أنه كت ��ب يف مداخلة ق�ص�ي�رة حول كيفية
انتقالت ��ه املث�ي�رة من ثوري ��ة ال�سيا�سة �إىل
ثوري ��ة الأف ��كار يف كتابه (ماه ��و الزمان؟
ماه ��و امل ��كان)( ،)1فذك ��ر �أن ��ه كان ين ��وي
تق�صد
درا�سة الفل�سف ��ة يف اجلامعة ؛ لكنه ّ
(وه ��و ال�شاب الث ��وري ال ��ذي يريد تغيري
العامل) العزوف ع ��ن ق�سم �أكادميي ت�شيع
فيه ال�شخو�ص الأكادميي ��ة الراكدة (هكذا
ر�آها ه ��و) ؛ �إذ ح�سب � ّأن معظ ��م الفال�سفة
الأكادميي�ي�ن حين ��ذاك (نهاي ��ة ال�ستينات)
كان ��وا متعاطف�ي�ن روحي� � ًا وعقلي� � ًا م ��ع
مواري ��ث الفا�شية ،وهك ��ذا كان خياره يف
درا�س ��ة الفيزي ��اء ح�ل ً�ا و�سطي� � ًا م ّكن ��ه من
ممازجة الروح الثورية املتطلعة بال�شغف
العلم ��ي ،ونق ��ل عوام ��ل الثورة م ��ن عامل
الآيديولوجي ��ا �إىل عامل الأف ��كار .رمبا من

املفي ��د هنا �أ�ش�ي�ر �إىل املدى الالحمدود من
ال�شغ ��ف الفل�سف ��ي الذي ي�ش ُّع م ��ن كتابات
روفيلل ��ي ؛ ب ��ل �أ ّن ��ه �إخت� �ّ�ص �أح ��د كتب ��ه
كام ًال للفيل�سوف االغريق ��ي (�أناكزمياندر
(ومرياثه الفل�سفي(. )2
� ّإن من بواعث متعت ��ي الفكرية العميقة
�أن �أق� �دّم ترجم ��ة للمق ّدم ��ة الت ��ي كتبه ��ا
روفيلل ��ي لكتاب ��ه املذك ��ور �أع�ل�اه (ماه ��و
الزمان؟ ماهو املكان؟) املن�شور بااليطالية
ع ��ام  2004واملرتج ��م �إىل االنكليزية عام
 ،2017ومل يرتج ��م �إىل العربي ��ة حت ��ى
الي ��وم� .ستزودنا ه ��ذه املقدم ��ة بتفا�صيل
مث�ي�رة ع ��ن حي ��اة روفيلل ��ي و�آرائ ��ه قبل
دخ ��ول اجلامع ��ة وبعده ��ا ،و�س�ن�رى فيها
ق ��راءة �سايكولوجي ��ة لدينامي ��ات الرغب ��ة
يف تغي�ي�ر الع ��امل والت ��ي يت�أج ��ج �أوارها
يف �أرواح ال�شب ��اب ؛ لك ��ن يح�ص ��ل يف
معظ ��م الأحي ��ان �أن تخال ��ط تل ��ك الرغب ��ة
التغيريي ��ة نزع ��اتٌ م�ؤذي ��ة وغ�ي�ر منتجة
للفرد وجمتمعه.
� ّإن ق ��راءة �أطروح ��ة روفيلل ��ي ميكن �أن
تك ��ون خريط ��ة فكري ��ة تع�ي�ن ال�شب ��اب –
كما وا�ضع ��ي ال�سيا�سات – عل ��ى التعامل
اخل�ل�اق واملعقل ��ن م ��ع نزع ��ات التغي�ي�ر
والتم� � ّرد الرادي ��كايل يف الأرواح ال�شابة،
كم ��ا �ستجعلنا ُ
ندرك املدى ال�شا�سع لأهمية
العلم الت ��ي ترقى لأن تك ��ون ترياق ًا ناجع ًا
للنفو� ��س املعطوب ��ة التي دخل ��ت يف عتمة
متاه ��ة يب ��دو �أن الخمرج منه ��ا بالو�سائل
االعتيادية.
العل ��م ل ��ه ه ��ذان الوجه ��ان :ه ��و �أدا ٌة
لع�ل�اج الأرواح – ال�شاب ��ة بخا�ص ��ة – من
االرهاق الفكري و�ضياع بو�صلة الأهداف
امل�ستقبلية التي ت�ستحق الكفاح من �أجلها،
مثلم ��ا هو  -وتطبيقاته التقنية  -و�سيلتنا
املعا�ص ��رة يف تعظي ��م ال�ث�روة واالرتق ��اء
مبجتمعاتنا الب�شرية .هذا ُ
بع�ض مانتع ّلمه
من قراءة �أطروحة روفيللي املثرية.
المترجمة
ك ّر�ستُ �شط ��ر ًا كبري ًا من حياتي للبحث
العلم ��ي ؛ لكنّ ه ��ذا التكري�س ماكان �سوى
�شغف مت ّلكني يف حقب ��ة �أعقبت ال�سنوات
ٍ
الالحقة ل�شباب ��ي .عندما كنتُ مل �أزل �شاب ًا
يافع� � ًا كان الع � مَ ُ
�ال بكل ّيت ��ه م�ص ��در �إث ��ارة
وتف ّك ��ر يل ؛ لكنْ م ��اكان العلم – على وجه
التحديد � -أحد م�صادر تلك الإثارة.
ُو ِل� � ْدتُ ون�ش� ��أتُ يف مدين ��ة فريون ��ا
الإيطالي ��ة و�س ��ط عائل ��ة يكتنفه ��ا الهدوء
وتع ّمه ��ا ال�سكينة .كان �أبي ،ذلك الرجل ذو
ال ��ذكاء النادر ،مهند�س� � ًا يدي ُر عم ًال �صغري ًا
ُ
تعتا�ش منه عائلتن ��ا ،وقد ورثتُ منه متعة
ال�شغف مبحاولة فهم العامل بطريقة ذكية ؛
�أما والدتي ،تلك املر�أة االيطالية احلقيقية
املمتلئة حب� � ًا الحدود ملديات ��ه جتاه ولدها
عون يل يف تنفيذ
الوحي ��د ،فقد كانت خري ٍ
« مغامراتي اال�ستك�شافي ��ة « ال�ساعية لفهم
العامل عندما كن ��تُ يف املدر�سة االبتدائية،
ولطامل ��ا بع َث ��تْ يف روحي ح� � ّ�س الف�ضول
والرغب ��ة يف اال�ست ��زادة م ��ن االكت�ش ��اف
والتع ّلم.
واظب ��تُ خ�ل�ال مرحلة ال�شب ��اب اليافع
عل ��ى ال ��دوام يف مدر�س ��ة اللي�سي ��وم()3
ندر�س مق ّررات
 Lyceumيف فريونا .ك ّنا
ُ
يف اللغت�ي�ن اليونانية والالتينية �أكرث مم ّا
ندر�س من مقررات الريا�ضيات .و ّفرت
كنا
ُ
لن ��ا مدر�س ��ة اللي�سي ��وم حم ّف ��زات ثقافي ��ة
تت�س� � ُم بال�ث�راء والتن ��وّ ع ؛ لكنه ��ا كان ��ت
�ال يف الطموح
يف جممله ��ا ذات �سق ��ف ع � ٍ
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يف �إختبار �أمناط غري م�سبوقة من العي�ش
امل�ش�ت�رك� .أردنا جتريب ّ
كل �شيء� :سافرنا
مل�ساف ��ات طويل ��ة على الطرق ��ات معتمدين
على التو�صيالت املجانية ،ثم تنقلنا كثري ًا
داخ ��ل عقولنا و�أطي ��اف �أحالمنا ،وق�ضينا
�أوقات� � ًا التنته ��ي يف حكايات ح ��ب عنيفة،
ّ
النكف عن الكالم.
وك ّن ��ا طيلة تلك الأوقات
آالت التتع ��ب م ��ن الكالم� .أردن ��ا تع ّلم
ك ّن ��ا � ٍ
ر�ؤية اال�شياء بعيون خمتلفة .كانت نتائج
تل ��ك االختب ��ارات خمتلف ��ة ه ��ي الأخرى:
�أحيان ًا �إنتهت �إىل خيبة ثقيلة ،ويف �أحيان
�أخ ��رى �شعرنا �أننا عل ��ى �أعتاب عامل جديد
متخم باالثارة.
اعت�شن ��ا عل ��ى الأح�ل�ام� .سافرن ��ا كثري ًا
�سعي� � ًا وراء �أ�صدقاء ج� �دُد و�أفكار جديدة.
اعتزم ��تُ و�أنا يف الع�شري ��ن االنطالق يف
رحلة طويلة للتجوال حول العامل ب�أكمله.
قل ��تُ لنف�س ��ي حين ��ذاك� :أري ��د �أن �أج� � ّرب
عي� ��ش املغام ��رة وال�سع ��ي وراء احلقيقة.
�رب من اخلم�سني
�أرى الي ��وم – و�أن ��ا �أق�ت ُ
– (وق ��ت ن�ش ��ر الكت ��اب بااليطالي ��ة ع ��ام
 ،2004املرتجم ��ة ِ) � ّأن رحلتي العاملية تلك
كان ��ت واحدة بني خيارات ��ي اجليدة ،ومن
الوا�ض ��ح لديّ يف يومي ه ��ذا �أنني �أبت�سم
ابت�سام ��ة ر�ض ��ى ك ّلما تذك ��رتُ براعتي يف
تل ��ك الأوق ��ات ؛ لكنن ��ي يف الوق ��ت ذات ��ه
حل�س املغامرة
�أ�شع� � ُر �أنني مل �أزل منق ��اد ًا ّ
التي ب ��د�أت يف تلك الأيام .مل يكن م�ساري
ُي�سر ًا ؛ لكنّ �آمايل (املجنونة)
دوم ًا �سه ًال م ّ
و�أحالم ��ي ذوات ال�سق ��وف العالي ��ة مل
تخذالين �أو تخدع ��اين يوم ًا .كان يكفيني
�آن ��ذاك �إمت�ل�اك مايكف ��ي م ��ن ال�شجاع ��ة
للم�ضي يف مالحقة تل ��ك الآمال والأحالم،
وم ��ن طي ��ب حظ ��ي وحُ ْ�س ��ن ِفع ��ايل �أنني
امتلكتُ هذا الق ��در من ال�شجاعة ومل �أركن
�إىل اخل ��ذالن �أو تف�ضي ��ل ال�سكين ��ة عل ��ى
املغامرة.

واملبتغ ��ى ،كم ��ا كانت تب ��دو مقت�صرة على
من � ٍ�ط م ��ن ال�سعي احلثي ��ث للحف ��اظ على
املي ��زات احل�صري ��ة والهوياتي ��ة للطبق ��ة
الربجوازي ��ة ال�صغرية يف فريونا .العدي ُد
م ��ن مع ّلمين ��ا يف تل ��ك املدر�سة كان ��وا من
الفا�شي�ي�ن ا ُ
خل ّل� ��ص قبل احل ��رب (العاملية
الثاني ��ة ،املرتجم ��ة) ،وبعد احل ��رب ظ ّلوا
على والئهم للفا�شية و�إن كتموا هذا الوالء
يف �أعم ��اق قلوبه ��م .ح�صل ه ��ذا الأمر يف
�ستيني ��ات و�سبعينيات الق ��رن الع�شرين ؛
�إذ كان هذان العقدان ال�ستيني وال�سبعيني
َم ْل َع َب ��ة �ص ��راع ب�ي�ن الأجي ��ال عندم ��ا �شهد
الع ��امل تغ� ً
ّي�رّا وا�ضح� � ًا التخف ��ى معامل ��ه،
ومل يك ��ن با�ستطاع ��ة العديد م ��ن ال�شباب
اليافع�ي�ن القب ��و ُل بتلك التغ�ي�رات العاملية
من غري م�شقات تثق ُل القلب والعقل ؛ الأمر
ال ��ذي دفع الكث�ي�ر منهم لإغ ��راق نف�سه يف
مواقف رخوة بق�صد �أن تكون �آلية دفاعية
ي�سعى م ��ن ورائه ��ا للإعالن ال�ص ��ارخ عن
رف�ض ��ه ملا يح�ص� � ُل يف العامل .م ��ن جانبي
مل �أك � ُ�ن � ُ
أثق �إال قلي ًال بعامل البالغني ،وب� ّ
أقل
من ذلك ب�أيّ من مع ّلمي مدر�ستي الثانوية،
ولطاملا ح�صل ��ت يل �إحت ��كاكاتٌ خ�شنة مع
�أولئ ��ك املع ّلم�ي�ن ،ومعه ��م ّ
كل ال�شخو� ��ص
التي كانت تنطوي على رمزية �سلطوية.
�إ�ستحال ��ت مرحلة البلوغ لديّ حقبة من
التم� � ّرد والثورة دفعتني لنك ��ران ّ
كل القيم
الت ��ي مثله ��ا الع ��ا ُمل املحي � ُ�ط ب ��ي وجعلها

حم � ّ�ط تك ��رمي وتبجيل ،ف�ض ًال ع ��ن � ّأن تلك
املرحل ��ة �شابه ��ا �إرب � ُ
�اك وت�شوي� ��ش فكري
مل يك ��ن معهما �أي �شيء يب ��دو مو�ضع ثقة
واطمئن ��ان .الأم ��ر الوحي ��د ال ��ذي بدا يل
وا�ضح� � ًا مبا يكف ��ي للإطمئن ��ان �إليه مت ّثل
يف �شع ��وري ب� �� ّأن الع ��امل ال ��ذي عاي�شت ��ه
حينذاك هو �أبع ��د مايكون عن العامل الذي
ي�ستح ��ق �أن يو�ص ��ف بعامل ع ��ادل ومالئم
للعي� ��ش الب�ش ��ري� .أردتُ يف تل ��ك احلقب ��ة
�أن �ألتح ��ق بجمه ��رة املت�ش ّردي ��ن امللتحني
لك ��ي �أبق ��ى بعيد ًا ع ��ن العامل ال ��ذي مل �أكن
�أطيق ��ه ؛ لكنني يف الوق ��ت ذاته كنتُ قارئ ًا
نهم ًا الي�شبع من التهام كتب لطاملا زوّ دتني
بق ��راءات مث�ي�رة ع ��ن ع ��وامل خمتلفة عن
عاملن ��ا ،وكذل ��ك عن �أف ��كار تخال ��ف الأفكار
ال�سائدة� .شعرتُ حينذاك � ّأن كنوز ًا عجيبة
مل تزل خمبوء ًة يف ّ
كل كتاب مل �أقر�أه بعدُ.
ح�ص ��ل خ�ل�ال درا�ست ��ي اجلامعي ��ة يف
بولون ��ا � Bolognaأنْ تفاع ��ل لأوّ ل م� � ّرة
م�ص ��در حريتي ال�سيكولوجي ��ة و�صراعي
الفك ��ري م ��ع اخل ��ط الع ��ام حل ��راك اجليل
ال ��ذي �أنتم ��ي �إلي ��ه :كان �أبن ��اء جيل ��ي من
ال�شب ��اب ي ��رون يف م�ضام�ي�ر الدرا�س ��ة
اجلامعية منطلق� � ًا لتغيري العامل نحو عا ٍمل
�آخ ��ر �أكرث عدال ��ة و�أق � ّ�ل منا�ص ��رة ملظاهر
ملحة يف
الالم�س ��اواة .كان ��ت ثم ��ة رغب ��ة ّ
�أرواح ه� ��ؤالء ال�شب ��اب لتجري ��ب �أ�ش ��كال
جدي ��دة من العي� ��ش واحلب ؛ ل ��ذا م�ضينا

هوام�ش المترجمة

 .1عنوان الكتاب باالنكليزية هو:
? What is Time ? What is Space
 .2يمكن للقارئ ال�شغوف الذي يبتغي
اال�ستزادة من المعرفة بفكر روفيللي وحياته
الرجوع �إلى مقالتين
و�أعماله المن�شورة
ُ
من�شورتين لي:
الأولى :عنوانها (كارلو روفيللي :لغة ال�شاعر
وعقل الفيزيائي و�شغف الفيل�سوف) ،من�شورة
في �صحيفة (المدى) العراقية بتاريخ  7دي�سمبر
(كانون � ّأول) .2021
الثانية :عنوانها (هيلغوالند :نزهة مثيرة في غابة
العلم) ،من�شورة في �صحيفة ال�شرق الأو�سط)
بتاريخ  28يونيو (حزيران) .2021
نوع من المدار�س الثانوية التي �شاعت في
ٌ .3
�أوربا في عقود �سابقة ،يركز فيها التعليم على
اللغة الالتينية والكال�سيكيات الأدبية ،وتتفاوت
طبيعة التعليم فيها بين البلدان الأوربية .كانت
هذه المدار�س عر�ضة النتقادات كبيرة من
بينها �أنها تغفل تعليم القدر الكافي من العلوم
والريا�ضيات وبما ي�ؤهل الطلبة لم�ستقبل
محفوف بالتناف�سية القائمة على اقت�صاد يعمل
على خلق الثروة ،وتكون العلوم والتقنيات
المقترنة بها دعائمه الرئي�سية.

خطوات ّ
الثعلب القدمية
()1
بع ��د الق ��راءة الأوىل للق�ص ��ة ،تق ��وم الذاك ��رة بتخزي ��ن جملة �أو
ق�ص�صي ،وت� ��ؤدي اجلملة وامل�شه ��د عمل مفتاح يف � ّ�ك �شفرة
م�شه ��د
ّ
الن� �ّ�ص �إذا م ��ا حاولن ��ا النف ��اذ �إلي ��ه ثاني ��ة .يف “املئذن ��ة” ،الق�صة
الأوىل يف املجموع ��ة ،ي�ص ��ف الكات ��ب غرفة امل ��ر�أة يف املبغى ب�أنها
ت�شب ��ه «باطن حبة عن ��ب �س ��وداء» .بال ّن�سبة �إ ّ
يل ،وبع ��د مرور �أكرث
م ��ن عقد على قراءتي الأوىل ،قام ه ��ذا الو�صف بدور املفتاح عندما
�شرع ��ت يف درا�س ��ة «املئذن ��ة» يف الوق ��ت احلا�ضر .ثم تب�ّيلنّ يل �أن
جمي ��ع اال�ستعارات التي جاء بها امل�ؤل ��ف تنتمي �إىل هذا النوع من
الو�ص ��ف ،فال�سرداب الذي تعي�ش فيه املر�أة م ��ع زوجها ي�شبه «قعر
�إبري ��ق» ،ال�سري ��ر منخف�ض �ضي ��ق “كعلبة ثق ��اب” ،وعندما مت�شي
املر�أة يف زحام ال�سوق فهي «�إ�صبع بامياء حمرتق» ،و�إ�صبع ابنتها
(ح�سن ��ة) ذات ال�سبع �سنني “�شوكة بر ّي ��ة” ،ورجالها م�صنوعتان
من طني ياب�س� ،شعرها الذي ي�شبه �أغ�صانا ميتة تعلق به فرا�شة من
النايل ��ون مثل “قملة خ�ضراء ذات �أرجل متوازي ��ة»� .إنها ت�شبيهات
تبتع ��د كث�ي�را عن اال�ستع ��ارات املن ّمق ��ة املزخرفة الت ��ي تخ�ضع �إىل
قواع ��د البالغ ��ة املعروف ��ة ،كما �أنها لي�س ��ت من كالم ال�شع ��ر ،فلي�س
ثم ��ة انزي ��اح لغ ��ويّ  ،وال عاطفة ظاه ��رة �أو باطن ��ة ،ومل نعتد نحن
مع�ش ��ر الق ّراء هذا النوع من الو�ص ��ف� ،سواء يف الق�ص�ص املكتوبة
بالعربي ��ة �أو املرتجم ��ة �إلين ��ا م ��ن لغات �أخ ��رى .ا�ستع ��ارات حممد
خ�ضري يف ق�ص�صه لي�ست نرثية وال �شعرية .فما هي �إذن؟
يعم ��د الفنان ��ون ال ّتجريد ّي ��ون �إىل حتريف وت�شوي ��ه الواقع من
�أج ��ل احل�صول عل ��ى تراكيب غري طبيع ّي ��ة تبهر الب�ص ��ر �أكرث منها
الر�س ��ام ال ّتجريدي
ح�ي�ن ُتر�سم وفق ��ا لأ�شكالها يف الواق ��ع .ويقوم ّ
كذل ��ك بالتعبري عن الأ�شياء بوا�سطة رموزها� ،إذ �أن رمز ّ
ال�شيء هو
�صورته داخل الذهن ،وهو �شكله معبرّا عنه بوا�سطة الفن ،بطريقة
�أك�ث�ر حيوي ��ة .وا�ستقى ه ��ذا الك�ش ��ف �أ�شه ��ر الفنان�ي�ن ال ّتجريدين
بيكا�سو -م ��ن درا�سته لر�س ��وم القبائل الأفريقي ��ة البدائيّة ،حيثيب ��دو احلي ��وان وال ّنب ��ات وغريهم ��ا م ��ن املرئي ��ات بهيئ ��ة خياالت
منعك�س ��ة على ج ��دران الكه ��وف ،فالأ�سد يتح ��وّ ل �إىل جمموعة من
اخلط ��وط والألوان ال عالقة لها ب�شكل ��ه يف الطبيعة ،وكذلك الغزال
وال�سه ��م ووجه امل ��ر�أة .الإن�سان البدائ ��ي �-أو الهمجي بتعبري عامل
الأنرثوبولوجي ��ا الفرن�س ��ي كل ��ود ليف ��ي �شرتاو� ��س -كان يف ّكر من
خالل الرموز ،وهي جذور ما �سوف يتطوّ ر بعد زمن طويل وي�صري
ح� َ
�روف الكتاب ��ة ،وكان مبتك ��ر الت�شبيه ��ات يف «اململك ��ة ال�سوداء»
ي�س�ي�ر على خطى االثن�ي�ن ،الإن�س ��ان البدائي والفن ��ان التجريدي،
وبلغ احل ��ال به �أنه ال يكتفي بجعل ال�شخ�صي ��ات يف الق�صة بدائية
يف كينونته ��ا ،بل �أحاطها ب�أو�ص ��اف �أخذت �أ�شكال رموز همجية �أو
البغي،
بدائي ��ة ،من �أجل �أن تك ��ون حقيقية �أكرث .فهو ي�ص ��ف املر�أة ّ
وه ��ي راق ��دة يف �سريره ��ا ب�أنه ��ا “ملق ��اة يف بري ��ة تنتم ��ي لع�صر
ذهن ينتمي يف تفكريه �إىل
�سحيق” ،وجاءت نعوتها يف الق�صة من ٍ
تل ��ك الع�صور ال�سحيقة� .إن �إمع ��ان النظر يف ر�سم املر�أتني؛ البغي،
والأم الكب�ي�رة �-صاحبة املبغى ،-يعطينا فك ��رة كاملة عن الو�صف
التجريدي الذي يقوم على الرمز ،والذي يُح�سب �إىل حممد خ�ضري
ابتكاره لأنه مل ي�سبقه فيه �أحد.
تق ��ول الق�صة عن املر�أة ب�أنها ت�شبه “ج ��ذع �شجرة مثمر بتفاحات
ما�سي ��ة كث�ي�رة” ،بينما ت�ص ��ف العجوز ب�أنه ��ا “�س ��وداء داكنة كما
ل ��و �صنعت من حل ��اء �شج ��رة معمرة تتكد� ��س بانفج ��ار حمموم”.
الت�صوي ��ر هن ��ا جتري ��ديّ يف جوهره .وللم ��ر�أة “عين ��ان ما�سيتان
كبي�ضتي لقلق” ،ويدعو الكاتب العجوز ب”كتلة اللحاء” ،وي�صف
عينيها ب�أن لهما “لون الإ�سمنت”.
�إن الق�ص ��ة احلديثة تت�ش� � ّكل فنيا بوا�سطة الأو�ص ��اف امل�ستعملة،
الق�صا�صني،
وميكنن ��ا ع ّد هذه املقاربة �أي�سر طريقة لفح� ��ص �أعمال ّ
وي�ستطي ��ع الق ��ارئ اختي ��ار �صفح ��ة ال عل ��ى ال ّتعيني م ��ن �أيّ كتاب
�س ��رديّ  ،وعن طريق فح�ص ا�ستع ��ارات امل�ؤلف ،ميكننا �إطالق حكم
نهائي على اجلهد املبذول يف ت�أليفه.
ّ
(يتبع)...
تقول الق�صة عن المر�أة ب�أنها ت�شبه
“جذع �شجرة مثمر بتفاحات ما�سية
كثيرة” ،بينما ت�صف العجوز ب�أنها
“�سوداء داكنة كما لو �صنعت من
لحاء �شجرة معمرة تتكد�س بانفجار
تجريدي في
محموم” .الت�صوير هنا
ّ
جوهره.

زياد تركي  ..توثيق �أم هجرة م�ستمرة نحو الخراب..
عالء املفرجي

حمل كاميرته خرج ليت�أمل من زاويته
الخا�صة المدينةّ ،
ي�سقط ال�صورة البغدادية
او �صورة بغداد او الزقاق ،فالخزين الب�صري
الذي �أملكه عن المدينة ا�صبح هو ال�شيء
الأ�سا�س خا�صة بعد الحرب االخيرة ،هذه
الحرب التي كانت كتاريخ هي نهاية حروب
الوطن ،لكنها بداية م�أ�ساته ،التي يبدو �أنها
ال تنتهي.

تق ��ول �س ��وزان �سونت ��اج« :النظ ��رة اىل
الواق ��ع كغنيم ��ة غريب ��ة ،يج ��ب �أن تطارد
وتمُ �سك من قبل �صياد جمتهد ذي كامريا».
وهنا لن ��ا ان نحكم على جترب ��ة تركي �أنها
جترب ��ة �صي ��اد جمته ��د ،وهو م ��ا يت�أكد من
مقولة �أن الت�صوير الفوتوغرايف باعتباره
توثيق ��ا اجتماعي ��ا ،كان �أداة لتل ��ك الذهنية
النموذجي ��ة للطبقة الو�سط ��ى ،التي كانت
ُتدعي بالأن�ساني ��ة ،ذهنية يف نف�س الوقت
متع�صب ��ة ومت�ساحمة قلي�ل ً�ا ،ف�ضولية وال
مبالية ،وج ��دت يف �أحياء الفقراء الديكور
الأكرث فتنة.
يف (الهج ��رة نح ��و اخل ��راب) امل�ش ��روع
الوحي ��د فوتوغرافي� � ًا لزي ��اد ترك ��ي ،نحن
�أم ��ام جتربة �صعبة� ،إن عل ��ى واقعيتها� ،أم

على الع�ي�ن التي ر�صدت خل ��ف الكامريا ..اللج ��وء من اثر امل ��وت� ،أو الهجرة  -وهي يكون مطلوبا يف مو�ضوعات �أخرى.
الكام�ي�را هن ��ا لي�س ��ت يف را� ��س �شاعر كما هنا لي�ست بط ��ر ًا  -ال�صعبة� ،أو �أي م�سمى  -مل يك ��ن له م�ش ��روع للتوثيق ،لكنه كان
يق ��ول (�أور�س ��ن ويل ��ز) ،ب ��ل يف را�س من �آخ ��ر ،يعل ��م ان هذه الهج ��رة نحو اخلراب ي�سع ��ى لت�سجي ��ل حلظ ��ة م ��ن ذل ��ك الزمن،
ي�شع ��ر ب�أن ��ه م�ش ��ارك ب�سكوته عل ��ى الأقل مازال ��ت م�ستم ��رة؟ ومل تتوق ��ف حت ��ى وه ��و يوث ��ق فك ��رة الن ��زوح ،والت ��ي رمبا
يف ه ��ذه الف�ضيح ��ة ،و�أعن ��ي به ��ا ف�ضيحة اللحظة؟ �أم �أنه مار�سها كونها ابنة اللحظة كان ��ت تل ��ك اللحظ ��ة ه ��ي بداي ��ة ملوا�س ��م
الهج ��رة والت�ش ��رد �أثن ��ار احل ��رب .كان ��ت اخلاطف ��ة ،ولكن ��ي عل ��ى يق�ي�ن ان �أدرك قادم ��ة من اخلراب ..ال�ص ��ور يف م�شروعه
�صور (الهجرة نحو اخلراب) لي�ست �سوى اخريا �أنه ��ا لي�ست �سوى حلظ ��ة م�ستمرة ،كانت تتنب�أ مبوا�سم ع ��ذاب �أخرى يعي�شها
وثيق ��ة ،ووثيقة مرة ،وه ��ل �إحدى مهمات با�ستم ��رار الأمل واملعان ��اة ،وامل�أ�ساة التي ه� ��ؤالء ..ف�س ��كان الع�شوائي ��ات ،ه ��م جزء
الت�صوي ��ر الفوتوغ ��رايف �س ��وى �إنت ��اج زادتها احلرب وتداعياتها م�أ�ساة �أخرى ..من احلال ��ة ،االطف ��ال والن�س ��اء وال�شيوخ
مل يك ��ن ترك ��ي بحاج ��ة اىل �أن يك ��ون له الذي ��ن �سكن ��وا م�ضطري ��ن يف مع�سك ��رات
وثيقة.
ال �أدري �إن كان زياد تركي وهو ين�صرف موقف موثق ،عق�ل�اين جتاه منطية بع�ض اجلي� ��ش ،او ق ��رب مقال ��ع النفاي ��ات ،او
وب�إب ��داع وذكاء ،لت�صوي ��ر الن ��زوح� ،أو املو�ضوعات ،موقف افتتان ورع والذي قد يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة الت ��ي تعر�ضت

للخ ��راب ..واىل االن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
املهجري ��ن ،والكث�ي�ر من (املحتل�ي�ن) الذي
يرف�ض ��وا ان يرخوا قب�ضته ��م على االر�ض
التي هج ��ر منها ه�ؤالء .ت�سع ��ة ع�شر عاما
من ��ذ فك ��ر زي ��اد ترك ��ي يف م�شروع ��ه ه ��ذا
وحت ��ى اللحظ ��ة الراهن ��ة نعي� ��ش هجرات
متك ��ررة ،ب ��ل اتخ ��ذت له ��ا �ألون ��ا خمتلف ��ة
باخت�ل�اف �صانعيه ��ا ،فتارة بل ��ون طائفي،
و�أخ ��رى بلون ع�سك ��ري ،و�أخ ��رى تنتظر
ن�صب نف�س ��ه متحدثا ب�أ�سمائهم،
وعود من ْ
وهذه الهجرات تلد م�أ�ساة ومعاناة اخرى،
حتت ��اج اكرث من �صورة لها ق�صد التوثيق،

�أو ق�صد ال�سياحة!.
 ....فلي� ��س هن ��اك ه ��دف توثيق ��ي ل ��دى
زي ��اد تركي هو فق ��ط كان مهتم ًا مب�ضمون
ال�صور يف اللحظة التي جرت والتي كانت
ملفتة للنظر..
ومثلم ��ا ق ��ال يف بداية م�شروع ��ه ،من �أن
داخل املخلف ��ات التي كانت يوما ما بنايات
(حمرتم ��ة) ،تث�ي�ر فين ��ا الرع ��ب ،واحلذر،
والتقزز �أحيان �أخرى ،كانت هناك �سجون
وغرف حتقيق وغ ��رف اجتماعات واخرى
للن ��كات ،ومل تك ��ن ه ��ذه الغ ��رف تخلو من
�ص ��ور (االوحد) ،الفري ��د ،العنيد ،اجلبار.

�ص ��ار االخت�ل�اف �شيئا ب�سيط� � ًا ،ال�صور مل
تعد موج ��ودة �أو معلقة ،ومل يع ��د لها �أ�سم
مثلم ��ا كان ،يف ج ��وف البناي ��ات ،ف�أفرت�ش
من وجد ال�ص ��ور والأ�ضابري للمنام ،فكان
�أن اقام مطبخه يف تل ��ك الزنزانة املنفردة،
�أو �شارك زوجته غرف ��ة (رئي�س التحرير)،
�أو ملعبا للطفال يف الغرفة احلزبية ،حيث
تكت ��ظ بالتقارير التي �سب ��ب بع�ضها املوت
ملن حملت ا�سمه..
فل�سنا هنا بحاجة اىل ت�أويل هذه ال�صور
�أو ق ��راءة خمتلف ��ة له ��ا� ،أو حت ��ى بو�صفها
جماال خملد ،بل لنك�شف ما هو بحاجة اىل
�أن يجاب ��ه ،وما هو مدع ��اة للرثاء ،ال�صور
هن ��ا ت�ضمن تلخي�ص ��ا �أكرث ،وات�ص ��ا ًال �أقل
ثبات� � ًا م ��ع التاري ��خ ،وعالق ��ة م ��ع الواق ��ع
اجلغرايف االجتماعي.
االن�س ��ان كان هو مو�ض ��وع (هجرة نحو
اخل ��راب) مقهـ ��ورا ،وحمطمـ ��ا ،وحائـ ��را،
امام ابـــواب احلياة املو�صدة دونـه فـكـــان
ق ��د عرب عنها يف العتم ��ة الثقيلة �أو ال�ضوء
اخلافت ،ولو ب�ضياء اقل هو مبثابة ف�سحة
�أم ��ل ،و�إن طال ��ت ع�شري ��ن عاما ،ه ��و ابرز
حلظ ��ات التفك�ي�ر والتام ��ل له ��ذه الوجوه
الت ��ي �أتعبه ��ا الزم ��ن ..االن�س ��ان هن ��ا �إذن
مو�ضوع ��ا للخ ��راب لكنه اي�ض ��ا مو�ضوعا
للحياة.
ولع ��ل ه ��ذه ال�ص ��ور كان ��ت ه ��ي امل�صدر
اال�سا�سي ،اعني اخلزي ��ن الب�صري والذي
ميلكه عن حت ��والت املدينة ،ب ��ل وهمومها
ا�صب ��ح ه ��و ال�ش ��يء الأ�سا� ��س خا�ص ��ة ما
وثق للح ��رب وتداعياته ��ا .و�أ�صبح �سجال
حا�ضرا يف وعيه ال�سينمائي.
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وانتهى ّ
كل �شيء
�ص ��درت عن "دار امل ��دى" حديث ًا ترجمة كت ��اب "وانتهى
ّ
كل �ش ��يء" للفيل�س ��وفة والروائية الفرن�سية �سيمون دو
بوف ��وار ،برتجم ��ة حم ّمد فطومي .مي ّث ��ل الكتاب اجلزء
الأخ�ي�ر م ��ن �سل�س ��لةٍ �س ��رديةٍ ذات مالم ��ح �شخ�ص ��ية،
حتم ��ل عنوان ًا جامع� � ًا هو "ذكريات" .تتو ّقف �ص ��احبة
"اجلن�س الآخر" عند ن�ضالها من �أجل حقوق املر�أة ،كما
ت�ستح�ض ��ر �أجواء الو�س ��ط الأدبي والفكري الباري�سي
الذي عا�شت فيه ،وت�سرد بع�ض ًا من رحالتها ولقاءاتها.
ي�أخذ الكتاب �ش ��كل جردة حل�ص ��يلة �شخ�ص ��ية تتناول
فيه ��ا دو بوف ��وار بالتحلي ��ل بع�ض �أعماله ��ا ومواقفها
ال�سابقة ،غري مرت ّددة يف نقد بع�ضها وجتاوزها.

العراق يح�صد جائزتني يف مهرجان املونودراما الدويل بقرطاج

الزي��دي لـ(امل��دى) :اجلائ��زة تعن��ي الكث�ير لأنه��ا م��ن مهرج��ان كب�ير
عامر م�ؤيد
ح�ص ��د الع ��راق جائزت�ي�ن يف مهرج ��ان
املونودراما الدويل بقرطاج ،حيث ح�ص ��ل
الكاتب عل ��ي عبد النبي الزيدي على جائزة
اف�ض ��ل ن�ص م�س ��رحي فيم ��ا كان ��ت جائزة
النق ��اد للعم ��ل "هن ��اء" م ��ن اخراج �ض ��ياء
حجازي.
وح�ص ��لت م�س ��رحية "ق ��ارئ الفنجان" من
ت�ألي ��ف علي عب ��د النب ��ي الزي ��دي و�إخراج
اجلزائري م�س ��عى �أحمد نبي ��ل على جائزة
�أف�ضل عر�ض م�سرحي "اجلائزة الكربى"،
ا�ضافة اىل جائزة اف�ضل ن�ص م�سرحي.
ح

ول العا

لم

وم ��ع اع�ل�ان اجلائ ��زة هن� ��أ امل�س ��رحيون
العراقي ��ون الزي ��دي بهذا الف ��وز ،حيث قال
املخرج ع�ل�اء قحطان يف حدي ��ث لـ(املدى)،
ان "عل ��ي الزي ��دي �إن�س ��ان حم�ت�رم وفن ��ان
وكات ��ب ا�س ��تثنائي ،فخورين به ج ��د ًا فنان ًا
وان�س ��ان ًا كب�ي�ر ًا" .ويف ت�ص ��ريح خ� ��ص به
(امل ��دى) ،قال الزي ��دي ان "ه ��ذا العمل م ّثل
دول ��ة اجلزائ ��ر يف تون� ��س ،حي ��ث يعت�ب�ر
املهرج ��ان م ��ن اه ��م املهرجان ��ات املقامة يف
ال�ساحة العربية ويعد من التقاليد املعروفة
للم�سرحيني العامليني ولي�س العرب فقط".
وع ��ن الن�ص الفائ ��ز باجلائزة اك ��د الزيدي
ان ��ه "بالرغ ��م من مناق�ش ��ة الن�ص للم�ش ��كلة
العراقي ��ة اال ان فيه جانبا ان�س ��انيا فيجعل
املخ ��رج العرب ��ي وحت ��ى العامل ��ي ان يقر�أه
ويُ�سقطه على واقعه اينما كان".

وا�ضاف ان "الن�ص يناق�ش ق�ضية االنتظار
ويط ��رح �س� ��ؤاال جوهري ��ا مهم ��ا وه ��و من
ه ��و احلقيقي ومن ه ��و املزي ��ف يف الواقع
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي وحت ��ى العرب ��ي؟"،
مبين ��ا ان "الن�ص من جن�س املونودراما اي
ال�شخ�ص ��ية الواحدة التي حتاول ان تبوح

�أكرب معمرة بالعامل تك�شف �سر عمرها املديد

ملاذا ابتعد عادل �إمام
عن الظهور؟

ت�شري �ص ��حيفة  Mirrorالربيطانية ال�صغرية� ،إىل
�أن جوان ��ا مازيبوكا  128عام ��ا ،تعي�ش يف جمهورية
جن ��وب �إفريقي ��ا ،ومت�أك ��دة م ��ن �أن تناوله ��ا احللي ��ب
وال�سبانخ بكرثة هو �س ��ر طول عمرها .وكانت جوانا
مازيبوكا ق ��د احتفلت يف  11ايار/مايو اجلاري بعيد
ميالده ��ا ال� �ـ  128وتق ��ول� ،إنها ول ��دت يف مزرعة ذرة
وه ��ي الأكرب يف �أ�س ��رة مكونة من  12طف�ل ً�ا .وما زال
ثالثة من �أ�شقائها على قيد احلياة.
وتق ��ول عن طفولتها" ،كانت حياتن ��ا يف مزرعة الذرة

طيبة وجميلة وخالية من امل�ش ��كالت" .ووفقا لها ،كان
نظامها الغذائي يف طفولتها وخالل منوها يتكون من
احللي ��ب الط ��ازج وال�س ��بانخ .وهذا بالذات �س ��مح لها
بالبقاء على قيد احلياة حتى الآن.
وت�ضيف" ،الآن �أتناول الأطعمة احلديثة ،لقد تعودت
عليها ،ولكني �أفتقد الطعام الذي ن�ش�أت عليه".
وق ��د �أهدتها �س ��لطات مدينة ماتلو�س ��اين التي تعي�ش
فيها مبنا�س ��بة عيد ميالدها �أريكة .وتعترب �أكرب معمر
يف العامل حاليا.

�آمرب هريد :هذا ما فعله جوين
ديب معي ب�شهر الع�سل
م��ع االح�ت�ف��اء ب��ذك��رى م��ول��ده ال�ت��ي ك��ان��ت ي��وم ام�س
الثالثاء ،حتدث �شقيق الفنان ع�صام �إم��ام عن كيفية
ق�ضاء وقته يف الفرتة احلالية ،ومل��اذا �أ�صبح بعيدا
عن الإعالم م�ؤخرا؟ � ،أكد �إمام متتع �شقيقه عادل امام
(� 82سنة) بحالة �صحية جيدة نافيا ال�شائعات التي
ترتدد عنه طوال الوقت .و�أ�شار �إىل �أن "�إمام" يق�ضي
وقته حاليا يف ال�ق��راءة ،وهو دائما حتيطه اجلرائد
والكتب ،ويحر�ص على زيادة معرفته وثقافته طوال
الوقت فهو يقر�أ جميع �أنواع ال�صحف والكتب" .هذا
بخالف متابعته للأعمال الدرامية ،فدائما يف �أوقاته
غري املزدحمة بالعمل يتابع كل ما يعر�ض على ال�شا�شة
ويبدي �آراءه فيها بدقة �شديدة� .أم��ا عن ابتعاده عن
الإع�لام ،ق��ال :هذا ب�سبب ما يحدث من �شائعات عنه
بني احلني والآخر ،فقد كان يف البداية �شديد االهتمام
والتفاعل ،لكن الأم��ر ف��اق جميع الأخالقيات املهنية
املتعارف عليها ،فلماذا ال�شائعات احلرجة ،وما يكتب
من �أخبار مفربكة عن حالته ال�صحية؟.

 يا�س ال�سعيدي
ال�ش ��اعر والكات ��ب ،تلق ��ى تهان ��ي
االتحاد العام للأدباء والك ّتاب في
العراق ،بمنا�س ��بة ف ��وزه بجائزة
خليفة التربوية في دولة الإمارات
العربي ��ة المتحدة ،وق ��ال االتحاد
ان ه ��ذا الف ��وز م�س ��اح ًة مه ّم ��ة
لالرتق ��اء بثقافة الع ��راق ،وتفوّ قه
ف ��ي المحاف ��ل المتخ�ص�ص ��ة التي
تنهل منها الأمم.
ه ��ذا وقد تم الإع�ل�ان عن الفائزين
به ��ذه الجائ ��زة ،ف ��ي دورته ��ا
الخام�س ��ة ع�ش ��رة ،ليف ��وز يا� ��س
ال�س ��عيدي بالمرك ��ز الأول ع ��ن
مجموعته ال�ش ��عرية (�أعلى من كل
الأ�شجار)..
 نبيل العطية
الباح ��ث واالديب� ،ص ��در له كتاب
جدي ��د عنوان ��ه (ت�ص ��حيحات
لغوية وفوائد بلدانية مخت�ص ��رة)
ي�ش ��تمل عل ��ى ت�ص ��حيح الأخطاء
الت ��ي ينطقه ��ا البع�ض في �أ�س ��ماء
المدن والمواقع الجغرافية ويبلغ
ع ��دد ه ��ذه الأخط ��اء  143رتب ��ت
على حروف المعجم ،و�ش ��فع هذه

بالكثري من م�شكالتها وتطلعاتها".
وذك ��ر الزي ��دي ان "الف ��وز هو كب�ي�ر ومهم
بالن�س ��بة يل الن ��ه م�ش ��ارك يف مهرج ��ان
دويل �ش ��ارك ب ��ه العديد من ال ��دول العربية
واالجنبي ��ة وه ��و ف ��وز لوطن ��ي بالدرج ��ة
اال�س ��ا�س" .فيما ح�ص ��ل عر�ض مونودراما
"هن ��اء" ن�ص واداء �ض ��ياء حج ��ازي على
جائزة النق ��اد ،حيث ان العم ��ل يتحدث عن
فتاة عا�ش ��ت معاناة التعر�ض لفعل ب�شع هو
اخلت ��ان ،وهي ما زال ��ت يافعة ،حيث تزداد
معاناتها بعد قرار الأهل تزويجها من رجل
غريب ،وهي مازالت �صغرية ال�سن.
وهن ��اء ام ��ر�أة كان ��ت حتل ��م ككل الفتي ��ات
باحلب وباحلياة الهانئة وببناء �أ�سرة ،لكن
العنف النف�س ��ي واجل�س ��دي املبا�ش ��ر الذي
ي�ش ��كله ت�ش ��ويه ج ��زء حميمي م ��ن جهازها

التنا�س ��لي وحرمانه ��ا من حق �أ�سا�س ��ي من
حقوق املر�أة ،ومن ثم زجها يف بيت زوجية
موح� ��ش ميار� ��س في ��ه الرج ��ل كل ا�ش ��كال
العنف �ض ��د هناء ،يحط ��م كل �أمل لديها يف
�أن تعي� ��ش حياة طبيعية ،خا�ص ��ة بعد هجر
الزوج والأهل لها ..وكتب امل�سرحي فاروق
�ص�ب�ري عن عمل "هن ��اء" انه "عر�ض ممتع
وموج ��ع ،ن� ��ص مث�ي�ر للت�س ��ا�ؤالت� ،إخراج
ي�ؤ�س ���س ب�ص ��ريات مفعفة بالدالالت ،ممثل
متمك ��ن م ��ن �أدوات ��ه ومت�أل ��ق يف جت�س ��يد
وي�ل�ات احل ��رب عل ��ى اخل�ش ��بة" .وكت ��ب
حجازي بعد الفوز باجلائزة "ح�ص ��لت على
جائ ��زة النقاد لعر�ض "هن ��اء" يف املهرجان
ال ��دويل للمونودرام ��ا يف قرط ��اج ،2022
�ش ��كرا الدارة املهرج ��ان وال�ص ��ديق الفن ��ان
اكرام عزوز لدعوته للعر�ض وامل�شاركة".

ع��اد الثنائي املثري للجدل ،ج��وين دي��ب و�آم�بر ه�يرد �إىل من�صة
ال�شهود يف والية فرجينيا ،حيث ينظر �أع�ضاء هيئة املحلفني يف
دعوى الت�شهري التي رفعها الزوجان ال�سابقان �ضد بع�ضهما.
ويف جديد الق�ضية التي �شغلت الر�أي العام العاملي� ،أبلغت املمثلة
الأمريكية ال�شقراء ،هيئة حملفني� ،أم�س الأول االث�ن�ين ،ب�أن
زوجها ال�سابق بطل "قرا�صنة الكاريبي" دفعها لالرتطام يف
جدار ولف قمي�صا حول رقبتها خالل �شهر الع�سل عام ،2015
عندما كانا على منت قطار �سريع .كما �أو�ضحت �أن "عالقتهما
كان ي�سودها احلب عندما يكون ديب يف وعيه ،لكنه غالبا ما
كان يت�صرف بعنف عندما ي�شرب اخلمر �أو يتعاطى املخدرات"،
وف��ق م��ا نقلته و��س��ائ��ل �إع�ل�ام �أم�يرك�ي��ة .وت��اب�ع��ت بطلة فيلم
"�أكوامان" �أنه "�صفعها على وجهها ورطمها باحلائط مرارا يف
عربة النوم بالقطار" ،و�أبلغت هيئة املحلفني ب�أنه نزع قمي�صه
ولفه حول رقبتها .و�أردفت" :ا�ستيقظت يف �صباح اليوم التايل
والقمي�ص كان ال يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبري يف
م�ؤخرة ر�أ�سي".

�صيني يخ�ضع المتحان القبول باجلامعة
ً
عاما
 26مرة خالل 40

رف�ض �صيني يبلغ من العمر  55عاما� ،أن
يفقد الأمل يف االلتحاق بجامعة �أحالمه،
حيث خ�ضع المتحان القبول بها م�ؤخر ًا
للمرة ال�ساد�سة والع�شرين خالل  40عاما.
وبح�سب �صحيفة "التلغراف" الربيطانية،

فقد قال الرجل الذي يدعى ليانغ �شي� ،إن
الكثري من املحيطني به �أخربوه �أن "�ضعف
ذاكرته" �سيعيق ق��درت��ه ع�ل��ى ا�ستذكار
الدرو�س جيدا ،لكنه مل يفقد الأمل �أبدا يف
قدرته على احل�صول على درج��ات عالية
مب��ا يكفي يف اختبار االل�ت�ح��اق بجامعة
�سيت�شوان .وق��ال �إن��ه يف العام املا�ضي،
ح�صل على  403درج��ات من  ،750بينما
احل��د الأدن��ى ل��درج��ات القبول يف جامعة
�سيت�شوان هو  .521و�أ�ضاف" :رغم ذلك،
م��ا زال ��ت ل��دي رغ�ب��ة ق��وي��ة يف االل�ت�ح��اق
ب��اجل��ام�ع��ة .م��ا زل ��ت ��ص�غ�يرا يف ال�سن.
لقد بلغت  55عاما للتو ،ولي�ست لدي �أية
م�شكلة يف التعلم واملذاكرة" ،م�شريا �إىل
�أنه يرغب بدرا�سة التاريخ واجلغرافيا يف
اجلامعة.

مواط��ن من مي�س��ان يحر���س الأه��وار ويكاف��ح ملواجه��ة اجلفاف
مهدي ال�ساعدي

الفوائد بتقديم نبذ عن هذه المدن
وذلك بالرجوع الى معجم البلدان
لياق ��وت الحم ��وي وع�ش ��رات
الم�ص ��ادر والمراجع .وقع الكتاب
بـ � 232ص ��فحة و�صدر عن مطبعة
المعي ��ن في بغ ��داد .للعطي ��ة عدة
كت ��ب لغوي ��ة و�أدبي ��ة م ��ن بينها:
�أوراق لغوي ��ة ومما كتبت ،ودفاع
عن العربية و�أدب النديم لك�شاجم
(تحقي ��ق) ،م ��ن معج ��م العامي ��ة
الم�س ��تمدة م ��ن الف�ص ��يحة وغي ��ر
ذلك.

قاده الهو�س البيئي منذ نعومة �أظفاره �إىل
اكت�شاف املكونات البيئية املحيطة مبنزله،
ومن ��ا بتوجي ��ه وال ��ده ال ��ذي كان يع ��رف
الرحالة الربيطاين كافن يونغ ،م�ؤلف كتاب
"العودة �إىل الأهوار" لي�سخر حياته للدفاع
عن �أكرب امل�سطحات املائية جنوبي العراق.
اخلبري البيئي واملدون �أحمد �ص ��الح نعمة،
ق�ض ��ى حيات ��ه متنقال ب�ي�ن �أه ��وار حمافظة
مي�س ��ان حامال قلم ��ه وكامريت ��ه للدفاع عن
تنوعها احليوي ،ومدونا ت�ش ��هد له املواقع
الإعالمية العربية والدولية.
"ترعرعت و�س ��ط امل ��زارع الكثيفة ور�أيت
التن ��وع الأحيائي ب�ص ��ورة كب�ي�رة ،فكانت
املنطل ��ق احلقيقي حلب البيئ ��ة ومكوناتها،
ومكتب ��ة والدي كن ��زي املعريف ق ��ر�أت فيها
كت ��ب الرحال ��ة الربيطاين ولفريد ثي�س ��يغر
(ق�ص ��بة يف مهب الريح) و(ع ��رب الأهوار)

الطقس

وكان ��ت جمل ��ة (نا�ش ��يونال جيوغرافي ��ك)
ت�ص ��لنا ع�ب�ر الربي ��د لأن وال ��دي م�ش�ت�رك
به ��ا" .نظم نعمة العديد م ��ن حمالت الدفاع
ع ��ن الأحياء التي تعي� ��ش يف الأهوار ،منها
حملت ��ه للدف ��اع ع ��ن ثعل ��ب امل ��اء العراقي ��ة

الأ�ص ��يلة الن ��ادرة "الأوت ��ر" وامل�س ��ماة
"ماك�س ��ويل" ن�س ��بة ملكت�ش ��فها الع ��امل
الأ�س ��كتلندي غافن ماك�س ��ويل خم�سينيات
الق ��رن املا�ض ��ي يف �أه ��وار مي�س ��ان ،بع ��د
تعر�ض ��ها للإب ��ادة ب�س ��بب اجلف ��اف �أو

عمليات ال�ص ��يد اجلائر وبيعه ��ا لغالء ثمن
فروته ��ا .يق ��ول �إن حملة الدف ��اع عن ثعلب
املاء (ماك�س ��ويل) �س ��اهمت ب�شكل كبري يف
ان�ضمام الأهوار �إىل الئحة الرتاث العاملي،
من خ�ل�ال الدفاع عن مكوناته ��ا "واعتمدت
تل ��ك احلمل ��ة م ��ن �ض ��من املف ��ردات الت ��ي
�ض ��متها الالئحة عام  ."2016ورافق نعمة
العديد من ال�شخ�ص ��يات الدولي ��ة للأهوار،
ليطلعه ��م عل ��ى عامل ��ه ال�س ��احر "رافق ��ت
العدي ��د م ��ن ال�شخ�ص ��يات الدولي ��ة لزيارة
الأه ��وار ،منه ��م البارون ��ة الربيطانية �إميا
نيكل�س ��ون وال�ص ��حفية الربيطانية �إمييلي
وزوجها لي ��ون والكات ��ب الياب ��اين تاكانو
يامادا ،و�شخ�ص ��يات ر�س ��مية �أخ ��رى منهم
القن�ص ��ل الأملاين والعديد من امل�ست�ش ��رقني
واملنظمات الدولية".
�ش ��ارك العديد من املنظمات البيئية املحلية
والدولي ��ة ،والتق ��ى بالكثري من النا�ش ��طني
البيئي�ي�ن م ��ن خمتل ��ف دول الع ��امل ،وكان
�ش ��غله ال�ش ��اغل الدفاع عن الأه ��وار ،وعمل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة تنخف�ض قلي�ل�ا ملعدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

م ّرة �أخرى ،االختالط ومطاردة
الطالبات ب�سبب زيهن� ،أم تطوير
منظومة التعليم واالرتقاء
باملدار�س واجلامعات؟ تندلع
الأ�سئلة جمدد ًا مع اال�شتباك الدائر
حالي ًا حول تراجع م�ستوى التعليم،
هل نهتم بتحديث م�ؤ�س�سات
وزارة الرتبية وتطويرها وبث
احلياة فيها� ،أم ننتظر ما �سي�صدر
من قرارات ثورية متنع اختالط
الطلبة يف املعاهد ،ومتنع �أن يقوم
مدر�س بتدري�س الفتيات �أو �أن
تقوم ا�ستاذة ب�إلقاء حما�ضرات
على الفتيان؟ ،هكذا قررت وزارة
الرتبية يف �إمارة طلبان العراقية،
وهي قرارات ت�ؤكد بالدليل القاطع
�أن م�س�ؤولينا ي�سعون �إىل العودة
بنا لزمن طلفاح الذي �أعلن �إمارته
الإ�سالمية يف منت�صف ال�سبعينيات
حني ت�سلم من�صب حمافظ بغداد،
فقد قرر الرجل �أن يطلق حملة
�إميانية ابتد�أها بقرار م�ضحك،
ب�صبغ �سيقان كل فتاة ترتدي
تنورة ت�صل حد الركبة ،ثم تفتق
ذهنه الكبري عن خطة جديدة
للق�ضاء على عمالء الغرب ب�أن �أمر
�شرطته �أن يجوبوا ال�شوارع ملقني
القب�ض على كل من �سوّ لت له نف�سه
و�أطلق العنان ل�شعر ر�أ�سه!
�أكتب هذه املقدمة و�أنا �أقر�أ املن�شور
الذي و�ضعه وزير الرتبية متباهيا
على �صفحته يف موقع التوا�صل
االجتماعي "الفي�سبوك" وفيه
يقرر� :أن تكون الهيئات التدري�سية
يف جميع املعاهد الأهلية من نف�س
اجلن�س (مدر�سات �إذا كان املعهد
للبنات) و(مدر�سني �إذا كان املعهد
للبنني) ،على �أن يكون دوام الطالب
يف جميع املعاهد الأهلية ح�سب
جن�س املعهد وال يجوز الدوام
املختلط فيها نهائي ًا .
من حق وزارة الرتبية �أن متار�س
دورها يف حماية الطلبة ،ولكن
تن�صب نف�سها
لي�س من حقها �أن ّ
م�س�ؤولة عن �أخالق النا�س
و�سلوكهم االجتماعي ،من املعيب
�أن يخرج م�س�ؤول حكومي يف
القرن احلادي والع�شرين ويف
بلد يت�شدق �سا�سته بالدميقراطية
وحرية ال�شعوب ليقول لنا ممنوع
اختالط الطلبة وال ي�سمح ال�ستاذة
�أن تدخل �صف ًا به طالب خوف ًا من
�أن يكون ال�شيطان حا�ضر ًا.
للأ�سف ،جند �أن القائمني على
�أمور البالد ،ينظرون �إىل الرتبية
والتعليم باعتبارهما كماليات،
زائدة عن احلاجة ،ال ي�شغلهم
التدهور الذي �أ�صاب هذا القطاع،
بل �أن وزارة الرتبية عانت ما
عانت ب�سبب اختيار �أ�شخا�ص ال
ميتون ب�صلة �إىل قطاع الرتبية
والتعليم ،فتحولت الوزارة العريقة
يف النهاية �إىل حقل جتارب ي�سعى
من خاللها �صاحب املن�صب �إىل
تنفيذ �سيا�ساته اخلا�صة ور�ؤاه
ال�شخ�صية على قطاع حيوي يف
حياة ال�شعوب ،ومن الغريب �أن
جند اثنني من وزراء الرتبية يف
عراقنا اجلديد ،فالح ال�سوداين
وخ�ضري اخلزاعي ،كانا ي�ستحرمان
الفنون وم�صافحة ال�سيدات.
�أخطاء تكاثرت علينا حتى �أ�صبحنا
نفرح لقرار املحكمة االحتادية
بالغاء ع�ضوية م�شعان اجلبوري
يف الربملان  ،ومل ن�س�أل املحكمة
املوقرة ملاذا تنا�ست املادة 289
من قانون العقوبات العراقي
والتي تقول " يعاقب بال�سجن مدة
ال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة
كل من ارتكب تزويرا يف حمرر
ر�سمي" ؟ .

م ��ع العدي ��د منه ��ا وب ��دون مقاب ��ل ،وكان
هدف ��ه �إي�ص ��ال و�إظه ��ار معان ��اة الأه ��وار،
حتى ا�ض ��طر لرتك عمله � 4س ��نوات للتفرغ
للأه ��وار .تق ��ول الكاتب ��ة ن ��وال جوي ��د
املخت�ص ��ة بامل ��وروث ال�ش ��عبي يف مدين ��ة
الب�ص ��رة �إن نعم ��ة يعت�ب�ر طاق ��ة �إيجابي ��ة
وع ��راب الأه ��وار ودليله ��ا ،فق ��د جم ��ع بني
الأ�ص ��الة واحل�ض ��ارة والتط ��ور ،فهو رجل
يحم ��ل ه ��م حمافظت ��ه وهم ��وم �أهواره ��ا
وق�صبها وبرديها ،ي�صارع من �أجل احلفاظ
على هذا الإرث ال�سياحي ،ويفكر بتطويره
ويبحث عن احللول لتفادي �أزمة �شح املياه
و�أثرها على مناطق الأهوار.
يواجه اجلفاف الذي ت�شهده �أهوار مدينته
م�ؤخ ��را ،ويق ��ود احلم�ل�ات واملظاه ��رات
م ��ن �أج ��ل ذلك املك ��ون ،فيقول يف ت�ص ��ريح
"متخ�ض ��ت حمل ��ة املطالب ��ة ب�إط�ل�اق املاء
لإنعا� ��ش االه ��وار ع ��ن مظاهرات حا�ش ��دة
لزيادة الإطالقات املائية ،واملطالبة بح�ص ��ة
الأهوار فاجلفاف كبري جدا فيها".
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